בס"ד יום שני כ' אדר תש"פ
פעיה"ק ירושלים תובב"א

ונשמרתם מאוד לנפשותיכם
הוראות לציבור להימנעות מהידבקות בחולי ה'קורונה'
עת צרה היא ליעקב וממנה יושע ,כבר היה הדבר לעולמים שבזמני התפרצות מחלה רח"ל עמדו גדולי עולם זיע"א בפרץ והזהירו
את הציבור לשמור ככל האפשר על נקיות יתירה ושמירת מרחק בין איש לחברו והקפידו על כך ביותר אף בנוגע לתפילות בציבור
וכדומה.
ועתה באנו בענין חולי "הקורנה" המתפרץ לע"ל רח"ל ,לאחר שישבנו באריכות עם מומחים והאחראים על מערכת הבריאות,
התברר לנו מעל כל ספק שהשמירה על המרחק בין בני האדם וההימנעות ככל האפשר מהתקרבות וממגע והקפדה יתירה על
הנקיות ,הם עיקר גדול מאוד למניעת התפשטות חולי זה ,ולכן אנו קוראים בזאת לכל הציבור להיזהר על נפשנו בעת הזו וח"ו
שלא להיות בכלל מזיקי הרבים ,ובהקפדה וקיום של ההוראות והכללים דלהלן נקיים מצוות ונשמרתם מאוד לנפשותיכם.
א .חמירא סכנתא מאיסורא ,על כן חובה גמורה על הציבור הרחב אנשים נשים וטף לציית להוראות הרשויות המתפרסמות
מעת לעת .הכוללות איסור התקהלות ושמירה על מרחק בין בני אדם וכן זהירות ממגע בין איש לחברו וכללי הנקיות
]ובכלל זה נישוק ספר תורה ומזוזות וכו'[.
ב .חובת בידוד  -חובה גמורה על הנצרכים להיות בבידוד לשמור על כללי הבידוד במלואם ללא שום הוראת היתר כלל.
ג.

תפילה בציבור  -יש להקפיד על מספר מתפללים מצומצם ועל המרווח הנדרש ביניהם כפי הוראות הרשויות המתפרסמות
מעת לעת.

ד .מן הראוי לייסד מניינים רבים בכל מקום אפשרי ]כגון בכניסות לבניינים ,בכיתות בתי הספר ותלמודי התורה וכדו'[,
ובכפוף להוראת רבני המקום.
ה .לצורך קריאת התורה בציבור מותר להוציא ספר תורה ממקומו הקבוע אפילו לצורך קריאה אחת ,וזאת באופן שיכינו
מראש מקום נכבד להניח בו את ספר התורה.
ו.

יש לכל אדם לעשות כל טצדקי והשתדלות בפרט בעת הזו לקבוע את כל תפילותיו עם הציבור וח"ו לזלזל בדבר ,אמנם
במידה ואין כל אפשרות לעשות כן מחמת הצפיפות ,אין לעבור על הוראות הרשויות והרי זו כשעת הדחק שמותר להתפלל
בה ביחידות.

ז.

תלמוד תורה ברבים  -אין להתקהל ללימוד בבתי המדרש מעבר להוראות ,ועל ראשי הציבור והגבאים לדאוג למציאת
מקומות לימוד חילופיים וכפי הוראת רבני המקום.

ח .שמחות  -אין היתר ,בין בימות החול ובין בשבתות ,להרבות בכמות המוזמנים מעבר להוראות הרשויות המתפרסמות מעת
לעת ,כמו כן אין היתר לציבור להשתתף בשמחות אלו ,וכן אין היתר לבעלי האולמות ובתי הכנסת להרשות קיום שמחות
אלו.
ט .גם שמחות וסעודות מצווה הנעשות בבתים פרטיים אין היתר לעשותן אלא במספר אנשים מצומצם כפי הוראות הרשויות,
ותוך הקפדה על כללי ההתקרבות בין הנוכחים ]גם החופות הנעשות במרחב פתוח ייעשו תוך שמירת מרחק ראוי בין
המשתתפים[.
י.

יש להזהיר גדולים על הקטנים להישמר בתקופה זו ביתר שאת מחשיפה לכלי התקשורת למיניהם ומפגעי הטכנולוגיה.
בתפילה שיקויים בנו והסירותי מחלה מקרבך
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