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 שלום וברכה

 

 סגר -והידוק ה 24:00בעקבות ההנחיות החדשות שייכנסו הלילה בשעה 

 

 10יש לסגור את בתי הכנסת ומותרת תפילה רק בשטח פתוח עד  הנחית עודד והרב ריסקיןפי על 

 2מטר מהבית. כמובן  בהקפדה על עטיית מסכות ובמרחק של  1000מתפללים במרחק של עד 

 מטר בין האנשים.

 

 תזכורת מאת הרב ריסקין: 

 במנייני חצרות נדרש שכל מתפלל יראה את החזן. •

 הג ירושלים.מקיימים את נפילת אפיים בכל אפרת, כמנ •

בערבי שבתות לא אומרים )עדיין( ברכת 'מגן אבות', אלא אם כן מדובר על חצר בית  •

 הכנסת.

 

בשטח פתוח ורק קרובי  20-אנשים בחלל סגור ו 10הלוויות, חתונות, בריתות מותר לקיים עד 

 משפחה מהמשפחה הקרובה ביותר.

 

שנמצא בבידוד אין לו לצאת מביתו יש לשמור בהקפדה יתירה על הנחיות משרד הבריאות ומי 

 מלבד לדברים המוגדרים באתר משרד הבריאות :

https://www.gov.il/he/Departments/Guides/ramzor-cites-guidelines?chapterIndex=1 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 שלמה   ריסקין   הרב
 בדימוסמרא   דאתרא 

 איתן      וייס      הרב
 מזכיר המועצה הדתית

 רביבי    עודד     
 המקומית  ראש המועצה
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Dear Residents, 

 

Tonight at midnight the stricter lockdown will go into effect.  

 

According to Mayor Oded Revivi and Rabbi Riskin, the synagogues must be closed, 

and prayer is only allowed in open areas with a maximum of 10 people who are 

within 1,000 meters of their homes. Everyone must wear masks and maintain a 

distance of 2 meters between people. 

 

Reminders from Rabbi Riskin: 

 • In outdoor minyanim it is required that every participant must be able to see the 

chazzan. 

 • Nefilat Apayim is done throughout Efrat, as is the custom in Jerusalem. 

 • On Friday night, Magen Avot is not said, unless the minyan is in the synagogue 

courtyard. 

 

Funerals, weddings, and Brit Milah celebrations are only allowed with up to 10 

people indoors, and up to 20 outdoors, and only relatives from the immediate family 

may attend. 

 

It is important that we adhere to all the Ministry of Health's instructions, and those 

who are in isolation must not leave their homes except for the things defined on the 

Ministry of Health website: 

guidelines?chapterIndex=1-cites-https://www.gov.il/he/Departments/Guides/ramzor 

 

 

https://www.gov.il/he/Departments/Guides/ramzor-cites-guidelines?chapterIndex=1
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Oded Revivi, Mayor of Efrat 

 

HaRav Shlomo Riskin, Mara D'atra (retired) 

 

HaRav Eytan Weisz, Secretary of the Religious Council 

 

 




