
   

 

 

  / Tammuz – Tefilot and Halachot 17  סדר התפילה והלכות –י"ז בתמוז 

 General כללי

הצום מתחיל בעלות השחר ומסתיים בצאת 

 הכוכבים.

Fast begins at alot hashachar and ends at tzeyt hakocchavim 

לאכול קודם עלות השחר אם עושים תנאי מותר 

 בלילה לפני שישן. אפשר להתנות גם במחשבה.

One may eat before alot hashachar if one makes a t’nai 

before one goes to sleep.  One can make a t’nai even 

b’machshava. 

עד חצי שעה לפני עלות השחר אפשר לאכול כל 

עלות השחר אין לאכול לחם דבר. מחצי שעה לפני 

 56ומזונות )ולשתות משקה משכר( יותר מכביצה )

סמ"ק(, אבל שאר דברים )כולל תבשילים ממיני דגן( 

 אפשר לאכול כמה שרוצים.

Up to ½ hour before alot hashachar one can eat anything.  

From ½ hour before alot hashachar one cannot eat bread or 

mezonot (or drink alcoholic beverages) more than a 

“k’betza” amount. However, other items (including cooked 

grain items) can be eaten as much as one desires. 

מותר לשתות קודם עלות השחר אפילו בלי שעושים 

 תנאי. וראוי להחמיר ולהתנות גם בשתייה.

One can drink before alot hashachar even without making a 

t’nai.  However one should be machmir and make a t’nai on 

drinking as well. 

 .There is a minhag to give tzedakah before Mincha מנהג לתת צדקה לפני מנחה

 .Some people wear tallit and tefillin at Mincha )יש מתעטפים בציצית ומניחים תפילין במנחה.(

  Only people who are fasting may act as Shlichei haTzibur and שליחי הציבור והעולים יהיו מי שמתענים.

receive aliyot. 

 Tefilot - Shacharit  סדר התפילה בשחרית

 Untl Chazarat haShat’z – as usual עד חזרת הש"ץ כרגיל.

הש"ץ "עננו" ברכה בפני עצמה בחזרת הש"ץ יאמר 

 אחרי "גואל ישראל".

In Chazarat haShat’z the Chazan says “Aneinu” as its own 

bracha after “Goel Yisrael” 

אחר חזרת הש"ץ אומרים סליחות )כולל הסליחה 

"אל נא רפא נא לה"(. אם יש ברית מילה וכדומה 

 מקצרים בסליחות עד "הרחמים והסליחות".

After Chazarat haShat’z we say selichot (including the selicha 

“Kel Na Refa Na La”. If there is a brit or similar event, we 

shorten selichot until “harachamim v’haselichot.” 

 Avinu Malkeinu אבינו מלכנו.

 Tachanun תחנון.



 Half Kaddish חצי קדיש.

, קריאת התורה עם שלושה עולים הוצאת ספר תורה

 )בפרשת כי תשא כמו שמופיעה בסידורים(.

Taking out of Sefer Torah, reading of the Torah with three 

aliyot (in Parhat Ki Tisa as it appears in siddurim) 

 Remainder of davening as usual עד סוף התפילה כרגיל.

 

 

 Tefilot - Mincha סדר התפילה במנחה

 Ashrei אשרי.

 Half Kaddish חצי קדיש.

הוצאת ספר תורה, קריאה בתורה )בלי חצי קדיש 

 אחריה(.

Taking out of Sefer Torah, Kriya without Half Kaddish 

afterwards 

הפטרה בברכות. מסיימים את ברכת ההפטרה  ב"מגן 

 דוד".

Haftara with brachot, ending with the bracha “Magen 

David.” 

 Return Sefer Torah הכנסת ספר תורה.

 Half Kaddish חצי קדיש.

 Shemoneh Esreh with “Aneinu” in the bracha of “Shomaya שמונה עשרה עם "עננו" בברכת שומע תפילה.

Tefila.” 

חזרת הש"ץ: "עננו" ברכה בפני עצמה אחרי "גואל 

 ישראל".

Chazarat haShat’z – “Aneinu” as its own bracha after “Goel 

Yisrael” 

 If davening takes place after Plag haMincha, the Kohanim אם מתפללים אחרי פלג המנחה הכהנים נושאים כפיהם.

duchen 

אם מתפללים לפני פלג המנחה אומרים "אלקינו ואלקי 

 אבותינו"

If davening takes place before Plag HaMincha, the  Chazan 

says “Elokenu Vaylokay Avotainu” 

 Sim shalom שים שלום

 Avinu Malkeinu אבינו מלכנו.

 Tachanun תחנון.

 Kadish Titkabel קדיש תתקבל.

 Aleinu עלינו.


