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ד"סב  
 

 
 תיתכלהה הנבהה ךותמו ,הנורוקה ףיגנ םע ולוכ םלועה דדומתמ וב בצמה תרמוחל הנבה ךותמ
 הניה תואירבה דרשמ תוארוהל עומשל הבוחהש המדנ "ארוסיאמ אתנכס ארימח"ש ל"זח ונודמלש
 .תיתכלהו תירסומ תיכרע הבוח
 רוביצהמ םישקבמ ונחנא הבוטל ונילע םיאבה םירופה ימיו "רוכז" תבש תארקלו ולא תויחנה רואל
 :תואבה תודוקנל בל םישל

 .ןפוא םושב תסנכה תיבל אובל יאשר וניא תואירבה דרשמ תוארוה יפ לע דודיבב בייחש ימ .1
 ארקנשכ םישדוח רפסמ דועב ה"זעבו ,שמוחמ תיבב רוכז תשרפ אורקל יואר הזכ הרקמב
 עומשל וחילצה אלש ולא תא הבוח ידי איצוהל ארוקה לעב ןווכי אצת יכ תשרפב הרותב
  .הנמזב רוכז תשרפ

 ומצעל אורקל וילע אלא הליגמ תאירקל תסנכה תיבל עיגהל יאשר וניא דודיבב אצמנש ימ .2
 ארקיש ידי לע תאצל לכוי םימעטב אורקל עדוי וניאש ימ םג( .ןיינמ אלב ותיבב הרשכ הליגממ
 .)םימעט אלל הרשכ הליגממ ומצעל

 דעי לכמ םינורחאה םימיה רשע עבראב רזחש ימ לע רסאנ תואירבה דרשמ תייחנה יפל .3
 םיניינמבש איה הכרעהה .םיפתתשמ האמ לעמ םהב שיש םיעוריאב ףתתשהל ל"וחב
 הנוכנ םהידעצ תא לכלכל םישקבתמ ולא םישנא ןכל םיפתתשמ האממ רתוי ויהי םייזכרמה
 ה"זעב( .ךכל םימיאתמה םיפסונ םיניינמב ןכו רקובב תבשב המכשהה ןיינמב ללפתהלו
 .)םידועייה םיניינמה תא תבש ינפל םסרפל לדתשנ

 ןאכ תישיא הנייגיה לע תאש רתיב רומשל דיפקהל ארקנ רוביצה תואירבה דרשמ תייחנה יפל .4
 ולא םירמוחב שומישה יבגל .םיידי יוטיחל םירמוחב שמתשהל ןוכנו יוארש ןייצל םוקמה
 הלוכ גפסיהל הדעונש הכר החשמ וא ל'ג םג ילזונ רמוחל תופידע הנשיש ףא לע ,תבשב
  .תבשב שומישל תרתומ  רועב

 ,םייחה ףכ( .שדוקה ןוראל וא המיבל וכרדב הרותה רפס תא קשנל אוה רשי גהנמ םנמא .5
 תציחלמ וליפא ענמיהל לדתשהל ארוק תואירבה דרשמ םהב ולא םימיב )דועו םיירפא ירעש
 תא דבכל יוארו רשפא ןיידע .רבדבש הנכסה ששח תאפמ הז גהנמ תוחדל ןתינש יאדו םיידי

  .םיקסופב עיפומש יפכ תומא עברא תכילה ידי לע רפסה יווילבו  הדימעב הרותה רפס
 םלועה יאבו לארשי תיב ומע לכ לעו ונילע המילש האופר תכרב חלשי רשב לכ אפורהש ןוצר יהיו
 .ולוכ
   ביבר יגח
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To our Kehilah, 
 
As a result of the constantly changing global Coronavirus situation, and in light of the 
Halachot that Chazal have carefully taught us ארוסיאמ אתנכס ארימח"ש"  it is clear that we 
have both a moral and Halachic responsibility as a Kehilah to strictly adhere to the guidance 
of the Health Ministry. 
 
Therefore and in light of the advice coming from the Health Ministry and especially the 
upcoming Shabbat “Zachor” and Purim we are asking everyone to please follow without 
exception the following guidelines: 
 

1. Whomever, is obligated to be under quarantine according to the Health Ministry is 
FORBIDDEN to come to shul for any reason at all.  

a. If one is in this situation, one should read Parshat Zachor in their home (or 
quarantine location) from a Chumash, and G-d willing in a few months when 
we read from Parshat Ki Tzezeh in shul on Shabbat the Ba’al Koreh will have  
in mind to fulfill the obligation of hearing Parshat Zachor for those who were 
unable to make it to shul this shabbat.  

b. Additionally, a person in quarantine MAY NOT come to Shul for Megilat 
Esther, however they should read the Megilah at home from a Kosher 
Megilah without a minyan. (Even if one does not know the proper tune you 
may still fulfill your obligation by just reading the Megilah without the notes) 

2. According to the Health Ministry, anyone who has returned from ANY international 
travel in the past 14 days MAY NOT participate in any public gatherings that have 
over 100 people in attendance. As such, given that the main Minyanim will have 
more than 100 people in attendance, we ask all travelers in this category to make 
sure and only attend either the Hashkamah minyan on shabbat morning or other 
small minyanim that are available. We will hopefully send out a list of additional 
minyanim being set up to accommodate this need 

3. The Ministry of Health has asked EVERYONE to please be conscious and careful with 
their own personal Hygiene. This includes using hand sanitizers. Regarding the use of 
such substances on Shabbat, although the use of liquid sanitizers is preferred, gel or 
ointment designed to be completely absorbed by the skin is allowed on Shabbat as 
well. 

4. Although many have the well known Minhag ( םיירפא ירעש ,םייחה ףכ  and more) to 
kiss the Sefer Torah on its way to and from the Bimah, the Health Ministry is strongly 
discouraging this practice. Additionally people should refrain from hand shaking 
during this time as well due given the risk or spreading the germs with this practice. 
Of course one can and should give respect for the Sefer Torah by standing and even 
accompanying the Torah for 4 amot as is mentioned by the Poskim. 

 
Thank you for adhering to these guidelines. 
 

ולוכ םלועה יאבו לארשי תיב ומע לכ לעו ונילע המילש האופר תכרב חלשי רשב לכ אפורהש ןוצר יהיו  
 
Rav Chagai Raviv 


