
בס“ד




קהילת קודש שובה ישראל לאס וגאס מתכוננת לפתיחה מחודשת של בית 
תפילות  התקיימו  לא  מחודשיים  למעלה  שלצערנו  אחרי  לתפילות  הכנסת 

בעיקבות המצב הבריאותי בעולם.  
נפש  ופיקוח  בריאותנו  על  לשמור  אותנו  מחייבת  הקדושה  שתורתנו  והיות 
דוחה את מצוות התורה לכן אנחנו מבקשים מכולם לנהוג בהתאם להוראות 

הכתובות כדלהלן.  

מגיע 1. מי  לרב  או  לגבאים  להודיע  חובה  לכך  אי  מתפללים  מוגבל ל11  המתפללים  מספר 
לתפילה ובמקרה שיהיה יותר מן הכמות יפתח מוקד שני לתפילה.  

כל אדם מעל גיל 60 או אדם חולה או אדם בעל בעיות רפואיות לא מורשה לבוא לבית הכנסת 2.
עד הודעה חדשה אלא עם כן יש לו אישור מרופא. 

קיים איסור מוחלט לנשים להגיע לבית הכנסת וכן ילדים מתחת לגיל 13 לתפילות.  3.

אדם שלא מרגיש טוב ושחום גופו מעל ל 100 מעלות שלא יגיע לתפילות כמו כן כל אדם שהיה 4.
בסביבת חולה קורנה או שחלה הוא בעצמו לא יגיע בלי אישור הרב.  

כל אחד שנכנס לבית הכנסת ינקה את ידיו בחומר מחטא שיסופק ע“י ההנהלה.  5.

חובה מוחלטת על כל המתפללים לעטות מסכה כל זמן שהותם בבית הכנסת.  6.

חובה מוחלטת לשמור על כללי המרחק וכל אחד ישב במקום המסומן לו. ובאותו מקום באופן 7.
קבוע.  

מהסידורים 8. שיקח  סידור  לו  שאין  אדם  לו  ורק  אך  מיוחד  סידור  עם  יבוא  אחד  שכל  רצוי 
המחוטים וישתמש אך ורק בו לאורך כל התקופה. 

לאורך התקופה עד להודעה חדשה המטבח יהיה סגור ולכן לא תתאפשר הכנת קפה וכדומה 9.
(על כל שולחן יונח בקבוקי מים למתפללים).  10.
 כל אדם הנצרך לנוחיות מתבקש לחטות אחריו כל המקומת שנגע בהם כולל ידיות וכדומה 11.

ע“י האמצעיים המסופקים . 
חל איסור מוחלט של התקהלות לפני התפילה/בזמן התפילה/אחרי התפילה וכן חל איסור על 12.

לחיצת ידים.  
פתיחת ההיכל והוצאת ספר התורה וקריאת התורה יתקיימו ע“י הקורא בתורה. כל העולים 13.

לתורה מתבקשים לעמוד במרחק מהספר שאפשר עדיין לראות את הפסוקים.  
ליווי הספר יתקיים רק ע“י שמירת המרחקים / אין לנשק את הספר תורה. / אין לנשק מזוזות.  14.

חברי ההנהלה מבקשים מכל המתפללים לנהוג בכל הכללים בקפדה רבה 
כל מי שיודע על כללים נוספים שיכולים לעזור שיפנה לגבאים.   

הנהלת בית הכנסת תדאג לחטות את כסאות המתפללים אחת לשבוע.  

                                                                     בברכת התורה ובשורות טובות הנהלת בית הכנסת  


