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הערכות חדשה בבתי הכנסת לרגל מגפת הקורונה
"וְלֹא יִהְיֶה בָהֶם נֶגֶף בִּפְקֹד אֹתָם"

מגפת הקורונה המתפשטת גם בארצנו מחייבת אותנו להתייחס לסדר התפילות בבתי הכנסת. 
אמש יצאה הוראה מטעם משרד הבריאות האוסרת התכנסות של מעל 100 אנשים ונשים 
רוב הקהילות למצוא פתרונות לתפילות במניין, במיוחד בשבתות  ילדים(. לפיכך על  )כולל 

וימים טובים.

1. אחריות וערבות הדדית

חייהם  שגרת  את  לקיים  בבידוד  הנתונים  לאנשים  לסייע  ישתדלו  וחבריה  הקהילה  מנהיגי 
בעזרה, בעצה ובתמיכה. כדאי להשתדל לקיים ככל הניתן את המסגרת הקהילתית באמצעים 
שאינם נוגדים את הנחיות משרד הבריאות, למשל לקיים בימות החול שיעורים מקוונים או 
בין  צוות שידאג לצורכי תושבי היישוב או השכונה,  יוקם  כן  וכדומה. כמו  לשלוח הקלטות 
שהם חברי הקהילה המתפללת ובין שאינם, השוהים בבידוד על ידי מיפוי הצרכים וביצועם 

על ידי חברי הקהילה.

2. צמצום מספר האנשים הנוכחים בו זמנית בבית הכנסת

יש להגיע לבית הכנסת לצורך תפילה בלבד. לבית הכנסת יגיעו רק ילדים המסוגלים לשבת .  
ולהתפלל במשך כל התפילה.

מומלץ לקשישים, לאנשים עם מחלות כרוניות או חסר חיסוני ולגרים בביתם של אנשים .  
כאלה להימנע מלבוא לבית הכנסת. 

בקהילה המונה מעל 100 אנשים ונשים יש לפצל את המניינים: בין זמנים שונים או בין .  
בליל  גם  מניינים  יאפשר שני  מניין מוקדם לקבלת שבת בפלג המנחה  מקומות שונים. 
שבת. במידה ושני המניינים מתקיימים באותו מתחם, יש לאפשר הפסקה של רבע שעה 
בין תפילה לתפילה לצורך אוורור בית הכנסת. כדי לצמצם חשיפה, יש לשמור על הרכב 
המניינים הנפרדים קבוע ככל הניתן - חלוקה עקבית בין המניינים בבוקר ובערב, וכך גם 

בשבתות הבאות.
יש להשתדל לצאת מבית הכנסת מיד עם סיום התפילה..  
ככלל, עדיף להימנע מקיום קידושים בבית הכנסת. במידה ויוחלט לקיים קידוש בכל זאת, .  

יש לקיימו באוויר הפתוח ובנוכחות של עד 100 אנשים ונשים.
הוראות .   את  לקיים  יש  לחברו  אדם  בין  ומדיני  לנפשותיכם"  "ונשמרתם  של  תורה  מדין 

משרד הבריאות - אין להגיע לבית הכנסת במהלך בידוד בבית או בהופעת תסמינים )חום 
מעל 38 מעלות עם שיעול או קושי בנשימה(.

אנו קוראים לרבני הקהילות, הגבאים וכלל חברי וחברות הקהילה לנהוג לפי העקרונות 
להלן:

המסמך נכתב 
בליווי וייעוץ 
עמותת "מדעת" 

https://www.beithillel.org.il/
https://govextra.gov.il/ministry-of-health/corona/corona-virus/
http://midaat.org.il/


3. התנהלות בבית הכנסת

יש לאוורר את בית הכנסת לאורך התפילה ולהימנע משימוש במזגנים במידת האפשר. .  
עדיף להתפלל בחוץ, אם מזג האויר מאפשר זאת.

יש להמליץ שהמתפללים יביאו סידור מהבית ויחזירו אותו לביתם בתום התפילה..  
אין להאריך בתפילה או בדרשות. .  
אין ללחוץ ידיים זה לזה או לנשק את ספר התורה בעת שהוא עובר בקהל..  
יש לחטא ידיים לפני המגע בחפצים משותפים - סידור הש"ץ, הבימה, מעיל ספר התורה. .  

הגבאים ידאגו להצבת אלכוג'ל על הבימה.
שיעול .   על  ולהקפיד  והעיניים  האף  הפה,  עם  ממגע  להימנע  הן  הרפואיות  ההנחיות 

ועיטוש למרפק או למטפחת חד פעמית, ולכן חשוב שוועד בית הכנסת ידאג למגבות נייר 
ולממחטות. בכל מקרה יש להימנע משימוש במגבות רב-פעמיות. 

עזרה .   להזעקת  טלפון  הכנסת  בבית  ושיש  נשמרות,  לוודא שההנחיות השגרתיות  חשוב 
בשעת חירום, במקום ידוע.
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לשאלות והתיעצויות: 

https://www.beithillel.org.il/ask/

"וְלֹא יִהְיֶה בָהֶם נֶגֶף בִּפְקֹד אֹתָם"

המסמך נכתב 
בליווי וייעוץ 
עמותת "מדעת" 

https://www.beithillel.org.il/ask/
https://www.beithillel.org.il/
http://midaat.org.il/

