
                     בס"ד                                   

 עשרה בטבת שחל בערב שבת 

 למשפחות הקהילה שלום רב, 

 זוהי תענית ציבור היחידה שיכולה לחול ביום שישי.   השנה יחול עשרה בטבת ביום שישי.

 : שייכות לעשרה בטבת שחל בערב שבתמובאות מקצת הלכות ה לפניכם

 5.23  –בעלות השחר   הצום:תחילת  •

 17.03 –בצאת הכוכבים    סוף הצום: •

 למרות שהצום מסתיים בצאת הכוכבים, מותר לאכול ולשתות רק אחרי קידוש.

סמ"ק( כיוון שיש ספק האם   86גם אחרי הקידוש עדיף לא לשתות יותר משיעור רביעית ) •

ל ולשתות כמה  צריך לברך אחר כך ברכה אחרונה, אלא כדאי לברך המוציא ואז לאכו

                                                                                                                שרוצים.

ומר "עננו", סליחות, אבינו מלכנו, תחנון  החזן א –כבכול תענית ציבור  תפילת שחרית: •

 וקריאה בתורה. 

כפים   הכהנים נושאים קריאה בתורה והפטרה, הקהל והחזן אומרים "עננו", תפילת מנחה:  •

 "שים שלום"., אומרים מנחה אחר פלג המנחהאם מתפללים  

 אין אומרים תחנון ואבינו מלכנו. 

עשרה בטבת נקבע על ידי הרבנות הראשית כיום הקדיש הכללי, ולכן  יום הקדיש הכללי: •

תפילת אזכרה לחללי השואה.                                                                       בתפילות שחרית ומנחה אומרים  

 כמו כן ראוי להדליק נר נשמה לעילוי נשמת חללי השואה. 

 מותר להתרחץ כרגיל לכבוד שבת. •

 כאשר מבשלים לשבת מותר לטעום את התבשיל, אך יש לפלוט את האוכל ולא לבולעו. •

 

כ  בזכריה:  השנה יתקיים בנו הכתובעוד   הלכה למעשה, אלאכל ההלכות בדף זה לא יהיו לוואי שהו
ְיהּוָדה ְלָששֹון  -ְצָבאֹות, צֹום ָהְרִביִעי ְוצֹום ַהֲחִמיִשי ְוצֹום ַהְשִביִעי ְוצֹום ָהֲעִשיִרי ִיְהֶיה ְלֵבית ָאַמר ה'-ֹּה

 ּוְלִשְמָחה, ּוְלֹמֲעִדים, טֹוִבים; ְוָהֱאֶמת ְוַהָשלֹום, ֱאָהבּו.

 בכול שאלה נוספת ניתן לפנות אלי 

 רב הקהילה  –שלמה סובול 

 

 

 

 

 

 

 



                                                       בס"ד 

Dear families,                                                                                                     

 

This year the fast of the 10th of Tevet will come on Friday. This is the only ta’anit 
tzibur (public fast) that can exist on a Friday. 

 

Hearby there are some halachot for Asara B’Tevet on Erev Shabbat: 

 

• The fast begins on alot ha’shachar  (the first light seen in the sky), 5:23 am 

• The fast ends on tzet ha’kochavim (star shine), 5:03 pm. 

Although the fast ends on tzet ha’kochavim, it is allowed to eat and drink 

only after Kiddush.  

After Kiddush one shouldn’t eat or drink more than revi’it (86cc ), because 

there is a doubt if a bracha acharona is needed afterwards. Therefore it is 

better to make Motzi first and then eat and drink as needed.  

• Shacharit – like in every other fast, the chazzan says “anenu”, slichot, 
Avinu Malkenu, Tachanun and Torah raeding. 

• Mincha – Torah reading and haftara, the chazzan and the crowd say 

“anenu”, the cohenin give their blessing If davening Mincha after Plag 
Ha'Mincha. “sim shalom” should be said. 

Tachanun and Avinu Malkenu are not said on Mincha. 

• Day of General Kaddish – Asara Betevet has been declared by the 

rabbanute as a day of general kaddish and therefore in Shacharit and in 

Mincha we say the special tefilla for those that perished in the Holocaust. It 

is also recommended to light a yahrtzeit candle in the name of those that 

perished 

• It is allowed to shower as usual for Shabbat.  

 

We wish that we won’t have to do all the halachot on this page. We wish to be 

zoche already this year to see what Zechariya promises us: 
ְיהּוָדה ְלָששֹון  -ְצָבאֹות, צֹום ָהְרִביִעי ְוצֹום ַהֲחִמיִשי ְוצֹום ַהְשִביִעי ְוצֹום ָהֲעִשיִרי ִיְהֶיה ְלֵבית ָאַמר ה'-כּ ֹה

 ּוְלִשְמָחה, ּוְלֹמֲעִדים, טֹוִבים; ְוָהֱאֶמת ְוַהָשלֹום, ֱאָהבּו.
('Thus saith the LORD of hosts: The fast of the fourth month, and the fast of the fifth, 

and the fast of the seventh, and the fast of the tenth, shall be to the house of Judah joy 

and gladness, and cheerful seasons; therefore love ye truth and peace) 
 

 

Please contact me for every question 

 

Shlomo Sobol – Rav of the community 

 
 


