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 בתי הכנסת ומנייני תפילה

 . קרועה ושסועה נפשוב  בכאב גדול , את הדברים הבאים אני כותב בדמע

מהארץ  שיצא הבוקר משגיח אנו מקיימים עבור חברת תנובה ייצור חמאה כשרה למהדרין בהונגריה.  - רקע קצר
את ישראל לארבע המדינות שאזרחיהן לא יכולים  הוסיפההונגריה להיכנס למדינה כי התברר של היה לא יכו להונגריה

 ליה, דרום קוריאה ואירן!איט סין,  –להיכנס להונגריה 

למצב הקטסטרופלי קרוב  כבר    תכמי שנמצא(  מציאותבניגוד ל)ב"ה  בעיני חלק מהמדינות    תתפסנ  ישראלש  , הדבר הכה בי
   לו. הלמדינות ה ארבע או נמצאו שבו נמצאים  

בים למלא הן על פי חוק  מחוי שאנוהנחיות  –הדבר גם בא לידי ביטוי בהנחיות משרד הבריאות שמחמירות מידי יום 
  והן על פי ההלכה. 

מטרים   2תוך שמירת מרחק של ו אנשים 10עד   - "טקסים דתיים"תפילות ונאים לקיום יש שני תעל פי הנחיות אלו 
אין שם  –  בבתי הכנסת ולא רשאים לקיים מניינים בחדרים הקטנים יכולים א. לאור תנאים אלו אנו לאדם לאדםן יב 

ולא יותר )גם אם שומרים על   באולם הגדול יכולים להיות עד עשרה אנשים וגם , אפשרות לשמירת המרחק הנדרש
 . הרווח הנדרש(

או נמצאים    את כל הנפגשים איתםלא רק את מי שלא מקפידים על ההנחיות אלא גם  אי שמירת ההנחיות הללו מסכנת  
  בסביבתם. 

ארגן  כל אפשרות לאלא שמבחינה מעשית אין  , באולם הגדולמצומצם של עשרה בלבד , היה ניתן לקיים מנין עקרונית
 . לא קטןסיכון זאת יש כוגם בהתכנסות   , א יותרעשרה ולבתפילה  וישיה

לבטל את , ולאחר דיון עם צוות ניהול הקורונה היישובי  , בכאב ובנפש חצויה אנו נאלצים , וכאמור בדמע , לאור זאת
  . כל אחד בביתו   - יחיד  ילות  תפ ב   מוטל עלינו להרבות ו  ,המניינים לתפילות בבית הכנסת

 המרחק הנדרש. אין אפשרות לשמור על כי שם  , אין לארגן תפילות במניין בבתיםולכן  , להתפלל במניןאין עת הזו ב 

 ן סיבות. תישיבת הר עציון מאוגם  נסגרה היום    , כאב העצום של הפסקת מנייני התפילהל שמצטרף    , בכאב גדול לא פחות

 תחינה: בברכת שומע תפילה את ה ו  ת בתפיל מבקש מאוד מכל אחד להוסיף    י אנ 

נו, זכור רחמיך וכבוש כעסך, וכלה דבר, וחרב, ורעב, ושבי, ומשחית, ועון, ומגיפה, ופגע רע, וכל מחלה, וכל  אבינו מלכ 
 וכל מיני פורענויות, וכל גזירה רעה, ושנאת חינם, מעלינו , מעל כל בני בריתך, ומעל כל העולם.   תקלה, וכל קטטה, 

 הבקשות שלהלן: ח"י  את תפילת אבינו מלכנו ולכל הפחות את  לומר  לאחר תפילת העמידה  ו 

 אבינו מלכנו בטל מעלינו כל גזרות קשות .1
 אבינו מלכנו כלה דבר וחרב ורעב ומשחית ועוון ושמד מבני בריתך .2
 פה מנחלתךאבינו מלכנו מנע מג .3
 ימה לחולי עמךלשנו שלח רפואה אבינו מלכ .4
 דיננו ראבינו מלכנו קרע רוע גז .5
 אבינו מלכנו זכרנו לחיים טובים .6
 כנו הצמח לנו ישועה בקרובלמאבינו  .7
 חם עלינוכנו שמע קולנו חוס ורלמ ואבינ .8
 קבל ברחמים וברצון את תפילותינו מלכנו ואבינ .9

 פתח שערי שמים לתפילותינואבינו מלכנו  .10
 אבינו מלכנו נא אל תשיבנו ריקם מלפניך .11
 עת רחמים ועת רצון מלפניך.שאבינו מלכנו תהא השעה הזאת  .12
 נופטעוללינו ועל על ומול עלינו מלכנו ח ואבינ .13
 אם לא למעננו ךמלכנו עשה למענ ואבינ .14
 נויעושהו מלכנו עשה למענך ואבינ .15
 עשה למען רחמיך הרביםאבינו מלכנו  .16
 שמך הגדול הגבור והנורא שנקרא עלינו ןאבינו מלכנו עשה למע .17
 ו ועננו כי אין בנו מעשים עשה עמנו צדקה וחסד והושיענואבינו מלכנו חננ .18

 

 כל במהרה לחזור לשגרת חיינו ותפילותינושנוו ו תפילותינו וזעקותינומעשיבתפילה ש

 זאב וייטמן

 

 ומחזקים את הדברים לאמור לעיל טרפים צאף אנו מ 

 היישוב ר ועד יו" – דוד דויטש     הרב ברוך גיגי הרב יוסף צבי רימון    הרב גדעון פרל
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