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ןודיֶהן ָעם לב כֹּ  ד ִישְׁ
 בעת התפשטות וירוס הקורונהלפורים הנחיות הלכתיות מעשיות 

 

הגורמים המוסמכים במדינת ישראל מחייבות אותנו הן מבחינה הלכתית והן מבחינה אזרחית, נחיות ה .א
 ועלינו להישמע להוראות. 

 
 , ואין לנו חובה להחמיר. אין לנו רשות להקל בהנחיות אלו

 
אתההנחיות ההלכתיות הנכתבות כאן נכונות ; הנחיות משתנותה ,כפי שאנו רואים ֵעת ָכזֹּ   .לְׁ

 
, vaadkzz@googlegroups.comעד קהילת הצור והצהר ם בבידוד מוזמנים ליצור קשר עם והשוהי

 כדי שהקהילה תוכל לסייע בכל מה שאפשר. –ועדת החסד, או הרב 
 

לא  –ואינו יוצא מבידודו כדי לקיים מצוות ומנהגים  "אנוס"נחשב כ נדרש להיכנס לבידודאדם ש .ב
 להלן עיקרי הלכות במהלך השהייה בבידוד.  .םמצוות דאורייתא, לא מצוות דרבנן, ולא מנהגי

 
להתפלל בבית בשעה שהציבור  עדיףאין להגיע לבית הכנסת כדי להתפלל במניין.  – תפילה בציבור .ג

מאחר שקריאת התורה היא חובת הציבור, אדם שנאנס ולא קרא אינו צריך להשלים את מתפלל. 
 הקריאה.

 
להדליק ניתן אין להגיע לבית הכנסת כדי לומר קדיש, ואין לעלות לבית הקברות.  – אבלות ואזכרה .ד

 ל מלא רחמים-תפילת אתיאמר ניתן לבקש שבבית הכנסת כמו כן,  נר נשמה בבית ולומר תפילת יזכור.
 על שם הנפטר.

 

 ניתןאין להגיע לבית הכנסת כדי לשמוע קריאת פרשת זכור בעת קריאת התורה.  – פרשת זכור .ה
 לופיות: ת ידי מצוות זכירת עמלק בדרכים חלצא

 
 ללא ברכות –ספר תורה הנמצא כבר בביתו )א( קריאה בבית מתוך 

 ללא ברכות –יט -דברים כה, יז –)ב( קריאה בבית מתוך חומש 

 במקרה שתקופת הבידוד מסתיימת לפני פורים – שמיעת קריאת התורה בפורים בבוקר)ג( 

 כי תצא.  רשת)ד( שמיעת פרשת זכור בשבת פ



 

 אין לטלטל ספר תורה מבית הכנסת לביתו של אדם השרוי בבידוד. .ו

 

לקיים מנהג  ניתןאין לצאת מבידוד כדי להרים תרומה זכר למחצית השקל.  – מחצית השקללזכר  .ז
באמצעים אלקטרוניים. כספי זכר למחצית השקל מועברים בקהילתנו לטובת ההוצאות השוטפות זה 

 להעביר תרומה זו בהעברה בנקאית או בביט.אפשר של קהילת הצור והצהר או לטובת קרן הבנייה. 
 

 יכול להעביר גם לאחר פורים. –מי שלא העביר כספי זכר למחצית השקל לפני פורים  .ח
 

ות קריאת לצאת ידי מצו ניתןאין להגיע לבית הכנסת כדי לשמוע קריאת המגילה.  –קריאת המגילה  .ט
 לופיות: המגילה באחת מהדרכים הח

 
יברך "על מקרא מגילה", "שעשה נסים לאבותינו"  –)א( קריאה מתוך מגילה כשרה בבית 

להקפיד  חובהו"שהחיינו" לפני הקריאה. לא יברך את ברכת "הרב את ריבנו" לאחר הקריאה. אין 
להיעזר בחבר או חברה דרך  אפשרלשם כך , ויש להקפיד על קריאה נכונה. על טעמי הקריאה

 הטלפון. מתוך חשש פן יעבור הזיהום דרך חפצים יש להשאיר את המגילה בידי האדם המבודד.

 .בשידור חימאחר שזו שעת הדחק ניתן להסתמך על הדעה המתירה שמיעת הקריאה )ב( 

 

לקיים מצווה זו באמצעים  ניתןאין לצאת מבידוד כדי לתת מתנות לאביונים.  – מתנות לאביונים .י
מיד לאחר קריאת ר חסד צוֹּ אלקטרוניים. כספי מתנות לאביונים מועברים בקהילתנו באמצעות עמותת 

 פורים.  לפנילהעביר את התרומה ניתן , ולשם כך ביום הפוריםהמגילה. העמותה נערכת לחלוקה 
 

כסף יבקש הלוואה מחבר, וימנה את החבר לתת  –מתנות לאביונים לפני פורים מי שלא העביר  .יא
 בפורים עצמו.מזומנים 

 

לקיים מצווה זו על ידי מינוי ניתן אין לצאת מבידוד כדי לשלוח מנות.  – משלוח מנות איש לרעהו .יב
 .  של הנותן משלוח מנות בשמומסור ויאת המצרכים ירכוש : השליח שליח

 
יניח מחוץ לדלת ביתו  –תת משלוח מנות לאדם הנמצא בבידוד א בבידוד וחפץ לאדם שאינו נמצ .יג

 ויודיעו.
 

 לקיים מצווה זו לבדו. ניתןאין לצאת מבידוד לסעוד סעודה זו.  – סעודת פורים .יד
 

 אין לצאת מבידוד כדי לטבול במקווה. – טבילה במקווה .טו

 

רשאי לצאת מביתו, אך  – תיוהתקהלונס לבידוד, אך נדרש להימנע מאדם שאינו נדרש להיכ .טז
לא בשבת, ולא בפורים. אם הוא יכול  –אינו מגיע לבית הכנסת, לסניף בני עקיבא, או לבית העם 
טוב ייעשה. אם אין אפשרות כזאת הרי  –לקיים את המצוות הנזכרות לעיל במקום שאין בו התקהלות 

 הוא אנוס ועליו לפעול כמו אדם הנדרש להיכנס לבידוד.

 

 גמילת חסדים היא מהדברים שאין להם שיעור,אין לבקר את השוהים בבידוד.  – דיםגמילת חס .יז
עידוד המועברים באמצעים אלקטרוניים. כמו כן, ניתן ו וניתן לקיים את המצווה על ידי דברי שלום
 לקיים מצווה זו על ידי תפילה למען הזולת. 

 
 אין ללחוץ ידיים. –בין אדם לחברו  בברכת שלום .יח

 
ָך ִקִּויִתי ִלישּו  ה'ָעתְׁ

 

 לוי יצחק קופר


