
 

 

 בס"ד

 החלטות מועצת צהר בנושא סוכות ושמחת תורה

בה אנו נכנסים עם כל גופנו לתוכה במשך שבעה ימים  חביבה היא מצות סוכה. חג הסוכות בפתח

יחד עם זאת חובת השמירה על חיינו שלא להידבק או להדביק  ללמוד ולשוחח. ן,וולילות לאכול וליש

  אחרים גוברת על מצוה זו.

 .ולשמחת תורה ולמתקשים לבנות סוכה ,מספר הנחיות למבודדים חוליםלהלן 

 סוכות

יבים ודאי מחו -ליד חדרם במרפסת שיכולים לבנות סוכה  שאין לו תסמינים מבודד או חולה .א

 לעשות זאת.
 

במדרגות או ברחוב כדי להגיע  לצאת חוץ מביתם שצריכיםואפילו ללא תסמינים מבודד או חולה  .ב

 יבתיובנגוד להלכה המח ,ולא יצאו מחוץ לביתם בנגוד להוראות ,פטורים ממצות הסוכה -לסוכה 

 לשמור על עצמם ועל אחרים שלא ידבקו. אותם
 

 ואין הדבר מפריע להם, ,מבודד או חולה שיכולים להמתין עד שבני ביתם יסיימו את סעודתם .ג

  .תמשרד הבריאוהנחיות ים לאימתינו עד שאחרים יסיימו את סעודתם ויכנסו לסוכה באופן המת
 

מי שמסייע לו פטור  -ואם החולה זקוק לסיוע . חולים עם תסמינים מובהקים פטורים מן הסוכה .ד

 מהסוכהגם הוא באותה עת 
 

 ,סוע למקום אחר לסוכותנלבנות סוכה בביתו ומלכתחילה הסתמך על כך שיוכל ליכול מי שאינו  .ה

לכתחילה רצוי שיבקש להשתמש בסוכה של  - ועתה עם הוראות הממשלה אינו יכול לעשות כן

ובמיוחד  חש חוסר נעימות גדולה,הוא ואם  ראשון של ליל החג הראשון. 'כזית'רו לפחות בחב

הבריאות האוסרות על כניסה לבית חברו אזי יוכל להפטר מאכילה  לאור ההנחיות של משרד

 בסוכה.
 

, והמשפחה רוצה לקצר את הסעודה כדי להיות ליד החדר במידה ואחד מבני המשפחה מבודד .ו

לברך  ,פת 'ביצה'אכילת כקידוש ואכול בסוכה סעודה זריזה הכוללת ניתן ל -בו נמצא המבודד 

 ולחזור לאכול בבית מה שנוהגים לאכול מחוץ לסוכה.ברכת המזון 
 

גם אם ק וחההנדרשת על פי  שמירת המרחקתוך יש לקיים  "הושענות"-את ההקפות של ה .ז

 משמעות הדבר שיאלצו לעמוד במקום ובקושי לזוז.
 

 ואין לקיים בה מניין. ,על פי הוראות משרד הבריאות סוכה נחשבת למבנה סגור .ח
 

 שמחת תורההקפות ב

  .לאורך כל ההקפות כשאת ספר התורה יחזיק אותו אדםהקפות  7יש לקיים  .א
 

  . קו, ולא לחבקו או לנשלהעביר ספר תורה מאדם לאדםאין  .ב
 



 

 

, או על שולחן על הבמה וניתן להציבלהמשיך לשאת את הספר ותו אדם במידה וקשה לא .ג

 להחזיר את הספר לארון הקודש שישאר פתוח.ם ובהעדר
 

 ודי בכך שיקיפו את ספרי, ם של האחד בחברויאחיזת ידיבקודים שמטבעם נעשים יאין לקיים ר .ד

 התורה או את הבמה במרחקים גדולים

 

 ניתן לקיים המנהגין קטן .במידה ומדובר במני ולים לתורה בשמחת תורהעמנהג ישראל שהכל  .ה

 . תוך שמירה על הוראות משרד הבריאות
 

 מי שחושש לבריאותו ולא רוצה לעלות לתורה יש לו על מה לסמוך. .ו
 

 מומלץ שלא לקיים השנה הקפות שניות. .ז

 

 .הי רצון שחג שמחתנו יביא איתו ברכה ורפואה לעם ישראל ולעולם כולוי

 


