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 צור הדסה

 

 תפילות בבתי הכנסת בימי הקורונה
 

לנוכח המציאות הקיימת בארץ עם משבר מגיפת הקורונה, ולאור הנחיות משרד הבריאות הקוראות להימנע 
ככל הניתן מהתקהלויות ציבוריות )אפילו במספרים הנמוכים ממאה איש(, ובהיעדר הנחיות עדכניות מצד 

בתי הכנסת בצור הדסה, והגענו למסקנות הבאות, אותם אנו הרבנות הראשית, נדרשנו לשאלת אופן פעילות 
 מניחים בפני כלל הקהילות הפועלות ביישוב:

 
. כל קהילה תקיים מניין מינימאלי שיבטיח את המשך קיומה של תפילה בציבור בבית הכנסת, מניין הכולל 1

והתחייבות מראש, ביחס  קריאה בתורה ואמירת דברים שבקדושה. ההשתתפות במניין זה תהיה על פי הרשמה
לכל אחת מהתפילות. ועדי הקהילות ינהלו רישום מסודר לכל תפילה המבטיח קיום המניין. המלצתנו היא שלכל 

 אחת מתפילות השבת יגיעו אנשים אחרים אשר ייצגו את כלל הציבור.
 
רים. ההנחיות תקפות איש )כמנין ח״י(, מתוכם לפחות עשרה גב 18. מספר המתפללים במנין זה, לא יעלה על 2

 הן לגבי תפילות השבת והן לגבי תפילות ימי החול.
 
. שאר חברי הקהילה יתפללו מביתם, ויכוונו את תפילתם לזמן התפילה הציבורית המתקיימת בבית הכנסת 3

 1אליו הם משתייכים.
 
רקע כרוניות כגון  ומעלה, ובעלי מחלות 60ני ב –. בהתאם להנחיות משרד הבריאות, אנשים בקבוצות סיכון 4

 תבקשים שלא להגיע כלל לתפילה.מ –מחלות לב, סכרת, יתר לחץ דם, מחלות נשימתיות או דיכוי חיסוני 
 
 . החתומים מטה מקבלים על עצמם להשתתף רק בחלק מהתפילות, כחלק מסבב ההרשמה הכללי.5
 
הציבור, כשם שלימדונו חכמים  . אנו קוראים לציבור להרבות בתפילה בעת הזאת לרפואת החולים ולבריאות6

במקביל, אנו קוראים לכל אחד לפתוח עיניו וליבו לשכנים וקרובים במסכת תענית לגבי תפילות בזמני פורענות. 
כל זאת, לצד חשיבות שאולי נפגעים מהמצב, בדגש על קשישים ובודדים, ולראות כיצד ניתן להושיט להם יד. 

וללות שמירה על היגיינה ומרחק אישי, וביתר תשומת לב כלפי ההקפדה על הוראות משרד הבריאות הכ
 המבודדים וההנחיות הנוגעות להם. 

 
ָפה ִמַנֲחָלֶתָך. נּו ְמַנע ַמגֵּ  ָאִבינּו ַמְלכֵּ

 
 בברכת בריאות איתנה ובשורות טובות,

 
 לוי יצחק קופר

 יהונתן ברט
 יצחק בן דוד

 
 

                                                
)סי' צ', ט(: ישתדל אדם להתפלל בבית הכנסת עם הציבור, ואם הוא אנוס )מג"א: פירוש שתש כחו אף על פי שאינו חולה( שאינו יכול  שו"ע או"ח הל' תפילה 1

לים. מקור הדברים במסכת ברכות )דף ז' ע"ב(: "דאמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בן יוחי, מאי דכתיב לבוא לבית הכנסת יכוין להתפלל שעה שהציבור מתפל
 ח, ע"א.’ שעה שהצבור מתפללין", וכמנהגו של רבי נחמן המובא שם בגמב -ימתי עת רצון א -ואני תפלתי לך ה' עת רצון 


