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 בס"ד

 עשרת ימי תשובה תשפ"א

 הדרכות כלליות לקראת תפילות יום הכיפורים הבעל"ט:

  הקדמה חשובה:

 מאד כפי שכל אחד מבין אנחנו בתקופה מאתגרת שבה אנו נקראים לדאוג בראש ובראשונה לציווי "ונשמרתם
 " ולערבות הדדית.לנפשותיכם 

הקורונה ותנאי מזג האוויר הצפויים ביום הכיפורים מעמידים בפנינו קושי גדול כיצד לאזן בין ציווי זה של  מגפת
בין החיוב דאורייתא להתענות ביום קדוש זה ובין הרצון שלנו להתפלל במניין. ברור שהצורך לאזן בין  ,"ונשמרתם"

ל בחירה שנעשה אינה יכולה להיות אופטימלית הדברים מעמיד אותנו בכל מקרה בפני מצב של בדיעבד, כאשר כ
כבשנים כתיקונם. גם ההחלטה לפתוח את בית הכנסת, בתנאים המותרים על ידי משרד הבריאות, נובעת אך ורק 

נסת תוך שמירה קפדנית הוא להתפלל בתוך בית הכ ,האיזון הנכון עבורם ,מההבנה שישנם אנשים שעקב מצב בריאותם
 על ההוראות.

מה לי שאילולי צורך ייחודי בריאותי זה,  הגיע זמן לסגור את בתי הכנסת ולנדוד להתפלל שוב בחוץ עד יעבור ככלל נד
 זעם.

המתפללים בחוץ גם הם נדרשים לשמור על כל הכללים הן הנובעים ממגפת הקורונה, )קפסולות של לא יותר מעשרים 
 .תההתייבשואיש, מסכות וריחוק( והן אלו הנובעים ממזג האוויר וסכנת 

חשוב להדגיש שחובת השמירה על הבריאות וחובת התענית עולות על חובת התפילה במניין, ולכן ישקול כל אחד 
בהתאם למצבו שמא עדיף לו להישאר בבית ולהתפלל ביחידות, )לפחות תפילת שחרית ומוסף( ובמיוחד בעת מורכבת 

 זו.

 הוראות כלליות

 ות הרפואה.. יש לשמור בקפדנות על הוראות רשוי1

 . אנשים בבידוד או כאלו שאינם מרגישים טוב לא יוצאים מבתיהם ומתפללים ביחידות.2

יאה להתפלל ובפרט בתפילות . ככלל החשיבות הראשונה במעלה היא הצום והעינויים ולכן על מי שחושש שהיצ3
 יתפלל ביחידות. שבחוץ עלולה למנוע ממנו לסיים את התענית כראוי ,

 כלליות לסדרי התפילה בכל המניינים.הערות 

 . התפילה מתחילה מהמלך פסוקי דזמרא יאמר כל אחד בביתו 4

 תפילה בלחש. . החזן יתחיל חזרת הש"ץ ברגע שישנם עשרה מתפללים שסיימו5

 ניםווספים לעולים השנ. בקריאת התורה אין לעשות מי שברכים 6

 סח והשירה לבין הצורך לקצר את זמן התפילה.. באופן כללי יש לשמור על איזון נכון בין הנו7

או לכל המאוחר ב  5:45. התפילות בשטח הפתוח ראוי להתחיל קודם הנץ )אחר זמן טלית( הוי אומר להתחיל המלך ב8
)הוי אומר שסיום תפילת מוסף לכל  יימשכו סה"כ כשלוש שעות.אלו  שתפילות ראויויר החם הצפוי ובגלל מזג הא. 6:00

 (9:00ה המאוחר בשע

( אולם חשוב להשתדל לא להאריך כדי לצמצם 6:33אוחר יותר )הנץ בשעה עט מתפילות בבית הכנסת ראוי להתחיל מ
 את הסיכונים.



שעה וחמש דקות מנחה, וכשעה ורבע  -בערך שעתיים ורבע לפי החלוקה של שעה ארכו. תפילת מנחה ונעילה ראוי שי9
 16:50נעילה לכן נדמה שאפשר להתחיל להתפלל מנחה, ובפרט במניינים שבחוץ בסביבות 

. בטבלה המצורפת ישנה הדרכה לניהול התפילות עקב האילוצים לפי עניות דעתי, ידוע לי שישנם רבנים שהציעו 10
וכולן ראויות וטובות ומכוונות לשם שמיים, בשום פנים ואופן אין ליצור מחלוקת ביום קדוש זה שכולו  הדרכות שונות
 אחווה ורעות.

הדבר אמור בעיקר לגבי מנייני חצרות שמתפללים בהם ציבור מבתי כנסת שונים, אני מודיע מראש שאני מעדיף לוותר 
 במקומותינו. על דעתי לחלוטין ובלבד שלא תהיה צל צילה של מחלוקת

 

General Guidelines for Yom Kippur 5781 

As it is clear to all of us, we find ourselves in extremely challenging times. In these times, first and 

foremost, we must abide by the precept of מאד לנפשותיכם ונשמרתם  and show concern and care for our 

neighbors. 

The Corona pandemic and the high temperatures predicted for Yom Kippur, raise serious difficulties in 

trying to balance between the above commandment of ונשמרתם and the biblical obligation to fast on 

this most of holy of days. Simultaneously we have to take into account wanting to pray together as a 

community with a minyan. It is clear that in seeking to strike this balance, any decision will be sub-

optimal and b’dieved. The difficult decision to allow the opening of the Beit Knesset on Yom Kippur, 

under the Ministry of Health’s published conditions, is based on providing a space for people whose 

health situation prohibits them from davening outdoors. For these people, the indoor option, with strict 

adherence to the published guidelines, is the sole one available. 

It seems to me, that if it were not for these specific health needs, the right course of action would be to 

close the synagogues for everyone, and move our tefillot outside until the danger has passed. 

Those who will be davening outside, must adhere and abide by all the rules that the pandemic has 

forced upon us (“capsules” of 20, wearing masks, strict social distancing, etc.), and must be mindful and 

vigilant to the dangers presented by the anticipated heat wave while fasting. 

It is important to emphasize that the obligation to take care of our health and the obligation to fast take 

precedence over the obligation of davening with a minyan. In these challenging times, every individual 

should examine his/her personal situation and weigh seriously davening in his/her own home on their 

own (at the very least for shacharit/ musaf). 

Guiding Principles: 

1. One should strictly adhere to the guidelines of the healthcare authorities and professionals. 

2. People in quarantine, or those who don’t feel well, are not to leave their homes and should pray 

on their own. 

3. As a rule, our first priority is the fast and following the restrictions of Yom Kippur. Therefore, if 

there is a concern that by leaving one’s home to daven (indoors or outdoors), consequently he/ 

she will be prevented from completing the fast properly, that person should daven at home in 

private. 

Tefillot in all Minyanim 

4. Tefilla will begin at המלך. Everyone should say פסוקי דזמרא at home. 



5. The Chazan will begin the repetition of the amida when there are ten men who have finished 

the silent devotion. 

6. During the Torah Reading there should be no extra מי שברך. 

7. In general, a balance should be struck between the “nusach” of the tefilla and singing with the 

need to shorten the tefilla. 

8. The outdoor tefillot should begin before sunrise (נץ החמה) but after the halachic time for tallit 

and tefillin. As such, the tefilla should begin around 0545, or at the very latest, 0600. Because of 

the expected severe weather conditions, the tefillot should last 3 hours (Musaf should finish 

around 0900). 

 

The tefillot in the Beit Knesset should begin a little later (Sunrise: 0633), but it is still important 

to not lengthen the tefilla unnecessarily, to minimize risk as much as possible. 

9. Mincha and Neila, together, should take approximately 2:15 hours (1:05 for Mincha and 1:10 for 

Neila), consequently it is recommended to begin Mincha at around 1650. 

10. In the table below, you will find my humbly suggested recommendations for the tefillot. I am 

aware that there are other Rabbis who have advanced different suggestions, and all are worthy 

and heavenly directed. Under no circumstances, should there be no argument or conflict on this 

holy day whose essence is one of brotherhood and friendship. 

 

The above is directed largely to the outdoor minyanim where we find members of different 

Batei Knesset praying with each other. I am declaring here that I withdraw my suggestions, if it 

means that we will prevent even the smallest amount of conflict between anyone. 

 

 

 Tefillot in the Beit Knessetתפילות בתוך בית הכנסת   Tefillot in Outdoor Minyanim תפילות בשטח הפתוח 

כל נדרי 
 וערבית

 כמידי שנה כמידי שנה

 
 
 
 
 
 

 שחרית

-...על בן אמצת": זכרנו לחיים...-: "מסוד חכמים...חזרת הש"ץ
...מחיה המתים" : ימלוך...ואתה קדוש... אתה הוא אלוקינו 

 וקדוש:...חי וקיים נורא ומרום -בשמים ובארץ...
...קדוש, אנא רחום -הפסוקים הבאים חזן וקהל: אנא סלח נא...

...קדוש, -...קדוש, מלך מאזין...-...קדוש, מלך שוכן עד...-כפר...
 ...פני דר עליון"-היום יכתב בספר...

 ת-ד ואותיות ש -הפיוט אמרו לאלוקים יאמרו רק אותיות א
לושת הפיוט מעשה אלוקינו יאמרו את הקטעים הראשון וש

 האחרונים
 הפיוט על ישראל

 הפיוט האדרת והאמונה
חזן וקהל: ליושב תהילות...קדוש וברוך, זה הבאים הפסוקים 

 ...ומהללים-אל זה שואלים...
)באם מתאחרת השעה ניתן לדלג על פיוט  ל עורך דין-לאהפיוט 

 זה(
 , חמול, באין מליץ יושר, עוד יזכור לנוקדושה

 המשך חזרת הש"ץ 
 רחמיך...זכור לנו ברית... שמע קולנו...זכור 

וידוי עד המילים "לעשות את כל דברי התורה הזאת" שאחרי 
 ה"על חטא"

 אלוקינו ואלוקי אבותינו... )המשך חזרת הש"ץ(
   אבינו מלכנו

-...על בן אמצת": זכרנו לחיים...-חזרת הש"ץ: "מסוד חכמים...
הוא אלוקינו ...מחיה המתים" : ימלוך...ואתה קדוש... אתה 

 ...חי וקיים נורא ומרום וקדוש:-בשמים ובארץ...
...קדוש, אנא רחום -הפסוקים הבאים חזן וקהל: אנא סלח נא...

...קדוש, -...קדוש, מלך מאזין...-...קדוש, מלך שוכן עד...-כפר...
 ...פני דר עליון"-היום יכתב בספר...

 ת-ת שד ואותיו -הפיוט אמרו לאלוקים יאמרו רק אותיות א
הפיוט מעשה אלוקינו יאמרו את הקטעים הראשון ושלושת 

 האחרונים
 הפיוט על ישראל

 הפיוט האדרת והאמונה
הפסוקים הבאים חזן וקהל: ליושב תהילות...קדוש וברוך, זה 

 ...ומהללים-אל זה שואלים...
 ל עורך דין -הפיוט לא

 קדושה, חמול, באין מליץ יושר, עוד יזכור לנו
 "ץ המשך חזרת הש

 זכור רחמיך...זכור לנו ברית... שמע קולנו...
וידוי עד המילים "לעשות את כל דברי התורה הזאת" שאחרי 

 ה"על חטא"
 אלוקינו ואלוקי אבותינו... )המשך חזרת הש"ץ(

 אבינו מלכנו  



 
 מוסף

 הנני העני ממעש. 
 ,גבורות , מסוד חכמים, ברכת חזרת הש"ץ : ברכת אבות

 ל נא"-לעולם...ואתה קדוש ...א"ימלוך ה' 
...קדוש, היום בפתחך -הפסוקים הבאים חזן וקהל: נחשב כצג...

...קדוש, -...קדוש, את לחשי...-...קדוש, משטין בכבל...-ספרים...
 ...קדוש-אדון לקול...

 ב' י' ו ת'-אמרו לאלוקים אותיות א'
 מעשה אלוקינו בית ראשון ושלושת האחרונים

 נתנה תוקף
 חמול, עוד יזכור , באין מליץ יושר ,קדושה

 וכל מאמינים )באם מתאחרת השעה ניתן לדלג על פיוט זה(
 המשך חזרת הש"ץ, עלינו, היה עם פפיות, 

 אוחילה, סדר העבודה עד אחרי "אמת מה נהדר"
 ...ולא מזבח להעלות עליו כליל"-אשרי עין ראתה כל אלה....

פיוט עשרת הרוגי  זכור רחמיך...זכור לנו ברית )מדלגים על
 מלכות(

 שמע קולנומה נדבר פני מישרים...
וידוי עד המילים "לעשות את כל דברי התורה הזאת שאחרי 

 ה"על חטא"
 "אלוקינו ואלוקי אבותינו..." )המשך חזרת הש"ץ( עד הסוף

 הנני העני ממעש. 
 חזרת הש"ץ : ברכת אבות, מסוד חכמים, ברכת גבורות ,

 ל נא"-ה קדוש ...א"ימלוך ה' לעולם...ואת
...קדוש, היום בפתחך -הפסוקים הבאים חזן וקהל: נחשב כצג...

...קדוש, -...קדוש, את לחשי...-...קדוש, משטין בכבל...-ספרים...
 ...קדוש-אדון לקול...

 ב' י' ו ת'-אמרו לאלוקים אותיות א'
 מעשה אלוקינו בית ראשון ושלושת האחרונים

 נתנה תוקף
 יזכור , באין מליץ יושרקדושה, חמול, עוד 

 המשך חזרת הש"ץ, עלינו, היה עם פפיות,  ,וכל מאמינים
 אוחילה, סדר העבודה עד אחרי "אמת מה נהדר"

  ...ולא מזבח להעלות עליו כליל"-אשרי עין ראתה כל אלה....
...תאמירנו ונאמירך -אלוקינו ואלוקי אבותינו תתן אחרית...

 לנו"
)מדלגים על פיוט עשרת הרוגי ת זכור רחמיך...זכור לנו ברי

 מלכות(
 שמע קולנומה נדבר פני מישרים...

וידוי עד המילים "לעשות את כל דברי התורה הזאת שאחרי 
 ה"על חטא"

 "אלוקינו ואלוקי אבותינו..." )המשך חזרת הש"ץ( עד הסוף
 

 מנחה
 קריאת התורה, מפטיר יונה,

 גבורות ,חזרת הש"ץ : ברכת אבות, מסוד חכמים, ברכת 
 ל נא"-"ימלוך ה' לעולם...ואתה קדוש ...א

...קדוש, יכפר -אמונת אם.... הפסוקים הבאים חזן וקהל:
-...קדוש, מיכאל מימין...-...קדוש, תפילתנו ממעונות...-ויסלח...

 ...כעמך ישראל
 , עוד יזכורקדושה, חמול, באין מליץ יושר

 המשך חזרת הש"ץ
 תחלואי... זכור לנו בריתל נא רפא נא -זכור רחמיך... א

 שמע קולנו 
וידוי עד המילים "לעשות את כל דברי התורה הזאת שאחרי 

 ה"על חטא"
 אבינו מלכנו

 
 

 קריאת התורה, מפטיר יונה,
 חזרת הש"ץ : ברכת אבות, מסוד חכמים, ברכת גבורות ,

 ל נא"-"ימלוך ה' לעולם...ואתה קדוש ...א
...קדוש, יכפר -אם....הפסוקים הבאים חזן וקהל: אמונת 

-...קדוש, מיכאל מימין...-...קדוש, תפילתנו ממעונות...-ויסלח...
 ...כעמך ישראל

 קדושה, חמול, באין מליץ יושר, עוד יזכור
 המשך חזרת הש"ץ

 ל נא רפא נא תחלואי... זכור לנו ברית-זכור רחמיך... א
 שמע קולנו 

ת שאחרי וידוי עד המילים "לעשות את כל דברי התורה הזא
 ה"על חטא"
 אבינו מלכנו

עולים לדוכן עד זמן  םת נעילה כהרגלנו בבית הכנסת כהניתפיל נעילה
 השקיעה והמשך הסליחות לאחר מכן.

 7:05תקיעת שופר     6:31שקיעה: 

עולים לדוכן עד זמן  םת נעילה כהרגלנו בבית הכנסת כהניתפיל
 השקיעה והמשך הסליחות לאחר מכן.

 7:05תקיעת שופר     6:31שקיעה: 

 

 


