רב חגי רביב ,רב של בית מדרש תורני לאומי

Rav Chagai Raviv, Rav of Bet Midrash Torani Leumi

בעקבות ההמלצות והדרישות האחרונות של משרד הבריאות לגבי האיסור על התקהלויות של יותר
ממאה אנשים ,בשבת הבאה עלינו לטובה זמני התפילות ייערכו במתכונת שונה .אנחנו מבקשים את
שיתוף הפעולה ורצון הטוב של כל ציבור המתפללים על מנת להבטיח ניהול מסודר של התפילות.
אנחנו מבקשים מציבור הנשים לבחור באופציות של המניינים אשר יתקיימו באולם הפילה המרכזי.
•

בליל שבת יתקיימו  4מניינים.
 oב 1730המנין הרגיל באולם התפילה המרכזי
 oב 1730המניין "המזמר" באולם סלסני
 oב 1730בביתם של משפח פייפר רח' אשר 8
 oב 1730בביתם של משפחת גינזבורג ברח' גד 18
על מנת שנוכל להתארגן בהתאם הציבור מתבקש להירשם בלינק:
.https://forms.gle/ku9TvcrEPKYV7c4g9
 oמשמעות ההרשמה למניין מסוים אינה מהווה הבטחת מקום ,אלא כל הנכנסים
ייכנסו על פי "כל הקודם זוכה".
 oנא לא להגיע למניין שלא נרשמת בו
 oנעמיד אחראים בדלתות ,וברגע שהמניין יתמלא -לא יורשה כניסה למישהו אחר

•

ביום שבת יתקיימו כמה מניינים אבל נא לשים לב לזמנים:
 0645 oבאולם סלסני
 0730 oבאולם תפילה מרכזי
 0845 oבאולם סלסני
 0930 oבאולם תפילה מרכזי

•

 oעל מנת שנוכל להתארגן בהתאם -יש להירשם בלינק:
https://forms.gle/7MjekUvUjsR8BMom9
•

לתפילת מנחה:
 -1330 oבאולם התפילה המרכזי
 -1400 oבאולם התפילה המרכזי
 -1700 oבאולם התפילה המרכזי

אנחנו מבקשים מהציבור לא להתעכב במבואה של הבניין ,וכך על מנת להקל על הזרימה של
הנוכחים .כל הגברים יתבקשו לצאת מהדלת הראשית והנשים תשתמשנה בשתי היציאות ליד שני
גרמי המדרגות .כל שאר ההוראות לגבי לחיצות ידיים ,נשיקות לתורה וכו' נשארות בתוקף.
ויהי רצון שהרופא כל בשר ישלח ברכת רפואה שלימה עלינו ועל כל עמו בית ישראל ובאי העולם כולו

Rav Chagai Raviv, Rav of Bet Midrash Torani Leumi

 רב של בית מדרש תורני לאומי,רב חגי רביב

The following are the guidelines for the coming shabbat. These are based on many
discussions with the authorities and the local leadership. It is ABSOLUTELY required of every
person to strictly follow them for everyone’s well being.
1. We are following the Health Ministry guidelines and our shul will not have any
gatherings of more than 100 people.
2. In order to accommodate the capacity restrictions the shul is sending out a form to
register for each minyan and location. PLEASE NOTE: REGISTRATION DOES NOT
MEAN RESERVATION. All seating will be first come first serve. HOWEVER PLEASE TRY
NOT TO SHOW UP FOR A MINYAN THAT YOU DID NOT REGISTER FOR IN ADVANCE.
Additionally there will a person responsible for counting all that enter each minyan.
Once a minyan reaches its capacity, nobody else will be allowed to enter.
3. We recommend that women sign up for the tefillot in the Main Sanctuary.
4. Friday Night there will be 2 Minyanim in Shul and 2 in peoples houses. All minyanim
Friday night will start at the regularly scheduled times. There will be one Minyan in
the main shul and one Minyan in the Ulam. IN ADDITION THERE WILL BE A MINYAN
AT THE PFEIFFER HOUSE ASHER 8 AND THE GINSBERG HOUSE GAD 18. Please make
sure to register to the minyan of your choice AT THIS LINK
https://forms.gle/mtduZMiXMbA1XcgC6
5. Shabbat Day – There will be 4 Minyanim in the shul. Please note the start times:
PLEASE REGISTER IN ADVANCE AT THIS LINK: https://forms.gle/Y7MeMifKitxiwxnb9
a. 6:45 – Ulam Selesny
b. 7:30 – Main Shul
c. 8:45- Ulam Selesny
d. 9:30 – Main Shul
6. Mincha on Shabbat- there will be three minyanim in the main sanctuary:
a. 1330
b. 1400
c. 1700
7. We ask the Kehillah not to congregate in the hall ways and in order to control the
traffic flow out of shul we will dismiss people by section and to exit through specific
doors.
Please remember all previous guidelines are still in effect regarding not kissing the Torah or
shaking hands.
Thanks for your continued cooperation.
ויהי רצון שהרופא כל בשר ישלח ברכת רפואה שלימה עלינו ועל כל עמו בית ישראל ובאי העולם כולו

