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 רתוי לש תויולהקתה לע רוסיאה יבגל תואירבה דרשמ לש תונורחאה תושירדהו תוצלמהה תובקעב
 תא םישקבמ ונחנא .הנוש תנוכתמב וכרעיי תוליפתה ינמז הבוטל ונילע האבה תבשב ,םישנא האממ
 .תוליפתה לש רדוסמ לוהינ חיטבהל תנמ לע םיללפתמה רוביצ לכ לש בוטה ןוצרו הלועפה ףותיש
 

 .יזכרמה הליפה םלואב ומייקתי רשא םיניינמה לש תויצפואב רוחבל םישנה רוביצמ םישקבמ ונחנא
 

  .םיניינמ 4 ומייקתי תבש לילב •
o יזכרמה הליפתה םלואב ליגרה ןינמה 1730ב 
o ינסלס םלואב "רמזמה" ןיינמה 1730ב 
o 8 רשא 'חר רפייפ חפשמ לש םתיבב 1730ב 
o 18 דג 'חרב גרובזניג תחפשמ לש םתיבב 1730ב 

 :קנילב םשריהל שקבתמ רוביצה םאתהב ןגראתהל לכונש תנמ לע •
https://forms.gle/ku9TvcrEPKYV7c4g9. 

o םיסנכנה לכ אלא ,םוקמ תחטבה הווהמ  הניא םיוסמ ןיינמל המשרהה תועמשמ 
 ".הכוז םדוקה לכ" יפ לע וסנכיי
o וב תמשרנ אלש ןיינמל עיגהל אל אנ 
o רחא והשימל הסינכ השרוי אל -אלמתי ןיינמהש עגרבו ,תותלדב םיארחא דימענ 

 
 :םינמזל בל םישל אנ לבא םיניינמ המכ ומייקתי תבש םויב •

o 0645 ינסלס םלואב 
o 0730 יזכרמ הליפת םלואב 
o 0845 ינסלס םלואב 
o 0930 יזכרמ הליפת םלואב 

 
o קנילב םשריהל שי -םאתהב ןגראתהל לכונש תנמ לע: 

https://forms.gle/7MjekUvUjsR8BMom9 
 

 :החנמ תליפתל •
o 1330- יזכרמה הליפתה םלואב 
o 1400- יזכרמה הליפתה םלואב 
o 1700- יזכרמה הליפתה םלואב 

 
 

 לש המירזה לע לקהל תנמ לע ךכו ,ןיינבה לש האובמב בכעתהל אל רוביצהמ םישקבמ ונחנא
 ינש דיל תואיציה יתשב הנשמתשת םישנהו תישארה תלדהמ תאצל ושקבתי םירבגה לכ .םיחכונה
 .ףקותב תוראשנ 'וכו הרותל תוקישנ ,םיידי תוציחל יבגל תוארוהה ראש לכ .תוגרדמה ימרג
 

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

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


