
 
 

 99544, בית שמש 1רחוב אשר                              מרא דאתרא הרב חגי רביב שליט"א 

 

 חברי הקהילה היקרים,

שכולכם יודעים, וירוס הקורונה השפיע על חיינו בדרכים רבות. אחד הבסיסיים, המשפיעים  כפי
פירסמה הנחיות המאפשרות הוא סגירת בית הכנסת. בימים האחרונים הממשלה ביותר  והכואבים

חזרה לבית המקדש המעט שלנו. בד בבד עם הבשורה הטובה, ביצוע ההנחיות כלשונן הינו אתגר 
להנחיות  100%של  בהקפדה וביצוע מושלםעצמית משמעת  עםתתאפשר רק בו שהצלחה , לוגיסטי

אלץ לשקול שוב את בכל שלב בו ניווכח כי ההוראות אינן נשמרות, הוועד יעליהן הוחלט.  ולהוראות
 החלטתו לפתוח את בית הכנסת. 

להבטיח כי לא תידבקו  לא נוכלשימו לב כי בכל מקרה, גם אם ההוראות יישמרו בקפידה, 
 במהלך שהותכם בבית הכנסת.   19-בכוביד

 י לכך: א
 

  ומעלה 70אם אתה בן 
 

 סובל מבעיה רפואית 
 

 ( גם אם הם כתוצאה מאלרגיה, אנשים היושבים בסביבתך יילחצו משתעל או מתעטש
 ההתעטשות(משיעול או מה

 
 אנו מבקשים ממך לא להגיע למניין בבית הכנסת. 

 

על מנת להגדיל עד כמה שניתן את היכולת שלנו להעניק סביבה בטוחה ומתאימה לתפילה, לאחר 
 ת בליל שבת, פרשת במדבר. מגוונים, נחזור להתפלל בבית הכנסרבים וגורמים  שיחות עם

  להלן ההוראות שיחולו על המתפללים:

  'נא להשתמש בהיגיון בריא ולכבד כל אדם. 1כלל מס : 

  השהיה לכל מניין יוקצה הזמן המינימלי הדרוש לתפילה. זאת, על מנת לצמצם את זמן
 לכן השירה במהלך התפילה תוגבל. בבית הכנסת. 

  להשתתף במניין יורשו להיכנס לבית הכנסת. )זו נקודה רק אנשים ונשים שנרשמו מראש
קריטית כי רק בדרך זו נוכל, במקרה הצורך, לאתר וליידע אנשים שבאו במגע עם אחד 

 (.המתפללים



  2קבע לפי היכולת לשמור על מרחק של תיקיבולת מספר המתפללים בבית בכנסת 
 מטרים בין כל שני מתפללים. 

 ידרש לחדש מידי יום על הצהרת בריאות אותה הוא כל אחד מהמתפללים יידרש לחת
 ישלח בקרוב. תיום. קישורית להצהרה 

   .על כל המתפללים לחבוש מסיכה בכל שעת התפילה, כולל החזן ובעל הקורא 

  .הספרים והסידורים בבית הכנסת יכוסו. החברים נדרשים להביא איתם את ספרי הקודש
 נכון לעכשיו, בית המדרש יהיה סגור ללימוד.   לא ניתן יהיה לשאול ספרים מבית המדרש.

  גבאי הקורונה" נדרשים לוודא שמירה והקפדה על כל ההנחיות. אנו מבקשים את"
 מנע מצבים לא נעימים.שיתוף פעולה של כל החברים יעזרתכם במילוי ההוראות. 

 ף את ידיהם במים וסבון או אלקוג'ל עם כניסתם לבית וכל המתפללים נדרשים לשט
 כנסת.ה

 .עקב  כל מתפלל ישב במקומו הפנוי המיועד לו. נא לא לשבת במקומות שלא יועדו לך
מספר המקומות המוגבל, אנא שקול היטב הבאת ילדיך לבית הכנסת. בכל מקרה אין 

לא נוכל להבטיח שילדיך גם להביא ילדים שלא ישבו בבית הכנסת לכל אורך התפילה. 
   לך. לש ישבו במושבים הסמוכים

  .לפני התחלת התפילה יש לנקות את המושב, השטנדר והידיות של המשוב שיועד לך 

כפי שצוין לעיל, עבור החברים ברמת סיכון גבוהה )מחלות רקע, גיל וכדו'( שיחליטו לא להגיע 
בגינתם של אורית  ,ויר הפתוח תחת החסות של במתלולמניינים בבית הכנסת, נקיים עבורם מניין בא

 . אנו מודים להם מראש על הכנסת האורחים. 18ברח' אשר ימר, וג'אן ווימפפ

    זמני התפילה:

 שבת 
o קבלת שבת( יתקיים מנין אחד "מוקדם" ושני מניינים )אם יש צורך( בזמן בת בליל ש(

 הרגיל.
o  כל מניין יתחיל . 0845, 0815, 0645מניינים בבוקר  3ביום שבת יתקיימו

 מ"נשמת"
o  1855, 1730, 1330מנחה : יהיו שלושה זמנים לתפילת 
o  2018יהיה מניין אחד למעריב באולם תפילה בשעה 

 ימי חול 
o   :אנחנו מבקשים 0815, 0715בימים ב' וה'(,  610) 0615שלושה זמנים לשחרית .

 שכל המניינים יסתיימו והמתפללים יצאו כרבע שעה לפני המניין הבא. 
o הקיץ שהתפרסם. במשך השבוע פרשת נשא:  ובזמן המופיע בלו"ז 1330מנחה ב

1920 
o  2100. יהיו מניינים ב2000תפילת מעריב כפי שמופיע בלו"ז שהתפרסם בשעה 

 זה נודיע בהתאם. על -. ייתכן שיהיו שינויים בגלל ביקוש נמוך2130ו

 קריאת התורה 
o  רק הקורא בתורה יגע בתורה. זה כולל פתיחת הארון, הוצאת הספר, הגבהה. גלילה

 יעשה ע"י הגבאי.ת
o .רק הקורא והעולה יעמדו על הבימה  במקומות המסומנים 
o הגבאי לא יעמוד על הבימה אלא מבחוץ ליד המקום של החזן 
o  הקורא תמיד יקבל עלייה כדי להגביל את מספר האנשים אשר עולים ויימצאו בקרבת

של קרוב התורה. בימים ב' וה' הקורא יעלה שלישי אא"כ יש בר מצווה או יארצהייט 
 משפחה מדרגה ראשונה.

o הקורא בתורה והשליח ציבור/ חזן יעטו מסכות 
o  העולה לתורה לא ינשק את הספר, לא יגע בו, ולא יעמוד ליד הקורא. יהיה מקום

מסומן אשר יציין איפה עליו לעמוד ומשם הוא יברך. אחרי העליה העולה ירד 
 עד אחרי העלייה הבאה. ולא יחכהמהבימה 



 ייאמר ממקום תפילתו של האבלים ולא יעמדו ביחד ליד הבימה. קדיש יתום 

 .דלתות אולם התפילה תישארנה פתוחות. הציבור מתבקש לא להתקהל בתוך המבואה 
 
 

מכיון שבית הכנסת פתוח באופן מוגבל, אנו ממליצים לכל מי שהתפלל עד עתה במנייני רחוב, 
לות במרחב הפתוח לבטח בטוחות יותר, להמשיך בדרך זו, לפחות לתפילות מנחה וערבית. תפי

 ויקטינו את העומס על הבאים בשערי בית הכנסת. 
 

 תודה רבה על תשומת הלב. 
 

 בברכת "והסירותי מחלה מקרבך",
 
 

 הרב חגי וועד בית הכנסת
 
 
 

o  
 
 
 
 
 
 
 
 
 


