
מנהג תשליך
בראש השנה אחרי הצהריים, נהוג לצאת אל הנהר או כל מקור מים, לשאת תפילה קצרה ו"להשליך" 
את המעשים שעליהם אנו מתחרטים. חשבו: מה הייתם רוצים להשליך? משהו שקרה השנה? תכונה 

או התנהגות שאתם רוצים לשנות?

י- ֵאִרית, ַנֲחָלתוֹ:  לֹא-ֶהֱחִזיק ָלַעד ַאּפוֹ, כִּ ע, ִלשְׁ שַׁ א ָעו ֹן ְועֵֹבר ַעל-פֶּ מֹוָך, נֹשֵׂ י-ִמי-ֵאל כָּ ֵאִרית, ַנֲחָלתוֹ:  לֹא-ֶהֱחִזיק ָלַעד ַאּפוֹ, כִּ ע, ִלשְׁ שַׁ א ָעו ֹן ְועֵֹבר ַעל-פֶּ מֹוָך, נֹשֵׂ ִמי-ֵאל כָּ
ל-ַחּטֹאוָתם.   ְמֻצלֹות ָים, כָּ ִליְך בִּ ל-ַחּטֹאוָתם.  ָחֵפץ ֶחֶסד הּוא.  ָיׁשּוב ְיַרֲחֵמנּו, ִיְכּבֹׁש ֲעוֹ נֵֹתינּו; ְוַתשְׁ ְמֻצלֹות ָים, כָּ ִליְך בִּ ָחֵפץ ֶחֶסד הּוא.  ָיׁשּוב ְיַרֲחֵמנּו, ִיְכּבֹׁש ֲעוֹ נֵֹתינּו; ְוַתשְׁ

ְעתָּ ַלֲאבֵֹתינּו, ִמיֵמי ֶקֶדם.  בַּ ר-ִנשְׁ ן ֱאֶמת ְלַיֲעקֹב, ֶחֶסד ְלַאְבָרָהם, ֲאשֶׁ תֵּ ְעתָּ ַלֲאבֵֹתינּו, ִמיֵמי ֶקֶדם. תִּ בַּ ר-ִנשְׁ ן ֱאֶמת ְלַיֲעקֹב, ֶחֶסד ְלַאְבָרָהם, ֲאשֶׁ תֵּ תִּ
 )מיכה ז' י"ט(

ים   ִים ַליָּם ְמַכסִּ מַּ ָעה ֶאת ה' כַּ י ָמְלָאה ָהָאֶרץ דֵּ י, כִּ ָכל ַהר ָקְדשִׁ ִחיתּו בְּ יםלֹא ָיֵרעּו ְולֹא ַישְׁ ִים ַליָּם ְמַכסִּ מַּ ָעה ֶאת ה' כַּ י ָמְלָאה ָהָאֶרץ דֵּ י, כִּ ָכל ַהר ָקְדשִׁ ִחיתּו בְּ לֹא ָיֵרעּו ְולֹא ַישְׁ
)ישעיהו יא(

יהי רצון מלפניך אלהי שתתן לי כח להשליך מעלי  את הכעסים, רגשות האשם, יהי רצון מלפניך אלהי שתתן לי כח להשליך מעלי  את הכעסים, רגשות האשם, 
הפחדים, קנאה, צרות עין, התחשבוניות, ביקורת, לשון הרע , רכילות...הפחדים, קנאה, צרות עין, התחשבוניות, ביקורת, לשון הרע , רכילות...

ואשתדל להיות בנחת בסבר פנים יפות ואהבה לכל אדם.ואשתדל להיות בנחת בסבר פנים יפות ואהבה לכל אדם.

בראש השנה 
מילים ולחן: נעמי שמרמילים ולחן: נעמי שמר

בראש השנה, בראש השנה בראש השנה, בראש השנה 

פרחה שושנה אצלי בגינה פרחה שושנה אצלי בגינה 

בראש השנה סירה לבנה בראש השנה סירה לבנה 

עגנה לה בחוף פתאום עגנה לה בחוף פתאום 

בראש השנה, בראש השנה בראש השנה, בראש השנה 

ליבנו ענה בתפילה נושנה ליבנו ענה בתפילה נושנה 

שיפה ושונה תהא השנה שיפה ושונה תהא השנה 

אשר מתחילה לה היום אשר מתחילה לה היום 

בראש השנה, בראש השנה בראש השנה, בראש השנה 

פרחה עננה ברקיע הסתיו פרחה עננה ברקיע הסתיו 

בראש השנה כנר נשמה בראש השנה כנר נשמה 

נדלק בשדה חצבנדלק בשדה חצב

בראש השנה, בראש השנה בראש השנה, בראש השנה 

ליבנו ענה בתפילה נושנה ליבנו ענה בתפילה נושנה 

שיפה ושונה תהא השנה שיפה ושונה תהא השנה 

אשר מתחילה לה עכשיו. אשר מתחילה לה עכשיו. 

בראש השנה, בראש השנה בראש השנה, בראש השנה 

פרחה מנגינה שאיש לא הכיר פרחה מנגינה שאיש לא הכיר 

ותוך יממה הזמר המה ותוך יממה הזמר המה 

מכל חלונות העיר מכל חלונות העיר 

בראש השנה, בראש השנה בראש השנה, בראש השנה 

ליבנו ענה בתפילה נושנה ליבנו ענה בתפילה נושנה 

שיפה ושונה תהא השנה שיפה ושונה תהא השנה 

אשר מתחילה לה בשיר אשר מתחילה לה בשיר 

גשר צר מאד
כל העולם כולו גשר 

צר מאד, והעיקר 
לא לפחד כלל

 )ר נחמן מברסלב(

מספר בתים מהפיוט שעוסק בסיפור 
עקידת יצחק. הפיוט שוזר בתוכו 
מדרשים שונים על פרשת העקידה.

שני בתים מתוך הפיוט המדמה 
את עם ישראל לנערה תמימה ומיוסרת 

הפונה לאלוהיה בתפילה למרפא ולמזור. 
הבית האחרון מבשר את הגאולה, 

את השמחה ואת תחילתה של 
השנה החדשה בברכות  

צדיק יותר מיוסף 
לוד. שפעם אחת ראה איש  ר' אבא מהעיר  מסופר בספר הזוהר על חכם בשם 
גל האבנים  מבין  צץ  ונרדם. לפתע  לנוח  כדי  אבנים  גל  על  קשה-יום שהשתרע 
נחש שביקש להכיש את האיש הישן. בעודו מניף את ראשו להכשה, זינקה לעברו 

לטאת כוח,  והרגה את הנחש . ר' אבא המשיך לצפות במתרחש.
כאשר התעורר האיש התפלא לראות נחש מת מונח לפניו. הוא אסף את מטלטליו 
וקם להמשיך בדרכו. באותו רגע ערימת האבנים עליה ישב התמוטטה ונפלה לגיא 
מתחתיו. ר' אבא הוכה בתדהמה, כמה ניסים יכולים להתרחש לאדם אחד וברגע 

אחד?! רדף אחריו ושאל לפשר מעשיו ובמה זכה להינצל מסכנות רבות כל כך?
האיש שסרב להשיב, כדרכם של ענווים וצנועים, הואיל לומר לאחר הפצרות רבות, 
שכל ימי חייו לא הזיק לזולתו ולא ישן בלילה בטרם סלח לכל מי שפגע בו כדי 
לנקות את הטינה מלבו. את כל האנרגיות של הכעס והעלבון תיעל האיש לעשיית 

צדקה וחסד כלפי מי שפגע בו.
לשמע הדברים, פרץ רבי אבא בבכי ואמר לעצמו: אדם זה צדיק מיוסף. יוסף היה 
צריך לסלוח לאחיו שהרעו לו וסלח, אך אדם זה סלח לכל זר שעלב בו. אין ספק 

שאדם כזה ראוי לכל הניסים הללו.

עת שערי רצון להפתח
ר' יהודה שמואל עבאס )חאלב 1167(

ֵתַח ֲעֵרי ָרצוֹן ְלִהפָּ ֵעת שַׁ
י ְלֵאל ׁשוֵֹטַח יוֹם ֶאְהֶיה ַכפַּ
יוֹם הוֵֹכַח א ְזכוֹר ָנא ִלי בְּ ָאנָּ

ַח ְזבֵּ ְעָקד ְוַהמִּ עוֵֹקד ְוַהנֶּ

סוֹף ַהְעשָָׂרה ה בְּ ַאֲחִרית ֻנסָּ בָּ
ר נוַֹלד ְלָך ִמשָָּׂרה ן ֲאשֶׁ ַהבֵּ

ָרה ָך בוֹ ַעד ְמאד ִנְקשָׁ ִאם ַנְפשְׁ
קּום ַהֲעֵלהּו ִלי ְלעוָֹלה ָבָרה
בוֹד ְלָך זוֵֹרַח ר כָּ ַעל ַהר ֲאשֶׁ

ַח ְזבֵּ ְעָקד ְוַהמִּ עוֵֹקד ְוַהנֶּ

ְמָלאָכה ֵניֶהם ַלֲעשׂוֹת בִּ ָהְלכּו שְׁ
ָכה ְוַיֲעֶנה ִיְצָחק ְלָאִביו כָּ

ָאִבי ְרֵאה ֵאׁש ַוֲעֵצי ַמֲעָרָכה
ֲהָלָכה ר כַּ ה ֲאדִני שֶׂה ֲאשֶׁ ַאיֵּ
ְתָך ׁשוֵֹכַח יוֹם ֶזה דָּ ַהַאתְּ בְּ
ַח ְזבֵּ ְעָקד ְוַהמִּ עוֵֹקד ְוַהנֶּ

אוֹן ָוַחִיל ֵהִכין ֲעֵצי עוָֹלה בְּ
ָעְקדוֹ ַאִיל ֲעקד ִיְצָחק כְּ ַויַּ

ֵעיָנם ַלִיל ַוְיִהי ְמאוֹר יוָֹמם בְּ
ַחִיל ָמָעיו נוְֹזִלים בְּ ַוֲהמוֹן דְּ
ַמר ּבוָֹכה ְוֵלב שֵָׂמַח ַעִין בְּ
ַח ְזבֵּ ְעָקד ְוַהמִּ עוֵֹקד ְוַהנֶּ

ַמִים ָאַמר ְלַאְבָרָהם ֲאדוֹן שָׁ
ִליׁש אּוַרִים ְלָחה ָיד ֶאל שְׁ שְׁ ַאל תִּ

לוֹם ַמְלֲאֵכי ַמְחַנִים ׁשּובּו ְלשָׁ
ַלִים יוֹם ֶזה ְזכּות ִלְבֵני ְירּושָׁ
ֲעֵרי ַרֲחִמים ֲאִני ּפוֵֹתַח ּבוֹ שַׁ

ַח ְזבֵּ ְעָקד ְוַהמִּ עוֵֹקד ְוַהנֶּ

ֻבָעה ִלְבִריְתָך ׁשוֵֹכן ְזבּול ּושְׁ
ָזְכָרה ְלֵעָדה סוֲֹעָרה ּוְנגּוָעה

ִקיָעה ּתוְֹקָעה ּוְתרּוָעה ַמע תְּ ּושְׁ
א ְזַמן ַהְיׁשּוָעה ֶוֱאמֹר ְלִצּיוֹן בָּ

ה ֲאִני ׁשוֵֹלַח ִיּנוֹן ְוֵאִליָּ
ַח ְזבֵּ ְעָקד ְוַהמִּ עוֵֹקד ְוַהנֶּ

ָנָה הַּבָאָה ּבַּשׁ
מלים: נעמי שמר, לחן: נורית הירש

ֶסת ְרפֶּ ב ַעל ַהמִּ ָאה ֵנשֶׁ ָנה ַהבָּ שָּׁ ִרים נוְֹדדוֹת.בַּ ֲחקּו ּתוֶֹפֶסתְוִנְסּפֹר ִצפֳּ ה ְישַׂ ֻחְפשָׁ דוֹת.ְיָלִדים בְּ ִית ְלֵבין ַהשָּׂ ין ַהבַּ בֵּ

ְרֶאה ְרֶאה, עוֹד תִּ עוֹד תִּ
ה טוֹב ִיְהֶיה מָּ כַּ

ָאה. ָנה ַהבָּ שָּׁ ָנה, בַּ שָּׁ בַּ

ילּו ַעד ָהֶעֶרב ים ַיְבשִׁ ְלָחן,ֲעָנִבים ֲאֻדמִּ ׁשּו צוְֹנִנים ַלשֻּׁ ֶרְךְוֻיגְּ אּו ַעל ֵאם ַהדֶּ ִנים ְוָעָנן.ְורּוחוֹת ְרדּוִמים ִישְּׂ ִעּתוִֹנים ְישָׁ
עוֹד תִּרְאֶה....

ּפוֹת ָיַדִים ָאה ִנְפרֹשֹ כַּ ָנה ַהבָּ שָּׁ ָבן.בַּ ר, ַהלָּ גָּ ָנַפִיםמּול ָהאוֹר ַהנִּ אוֹן כְּ ְפרֹשֹ בְּ תוָֹכן.ֲאָנָפה ְלָבָנה תִּ ְזַרח בְּ ֶמׁש תִּ ְוַהשֶּׁ
עוֹד תִּרְאֶה....

אחות קטנה
 

 ר' אברהם חזן גירונדי 

)ספרד המאה ה-13(

ִפּלוֶֹתיָה ָאחוֹת ְקַטנָּה תְּ

ִהּלוֶֹתיָה עוְֹרָכה ְועוָֹנה תְּ

ֵא-ל ָנא ְרָפא ָנא ְלַמֲחלוֶֹתיָה

ָנה ְוִקְללוֶֹתיָה  ְכֶלה שָׁ תִּ

ַמר י ׁשֹד גָּ ִחְזקּו ְוִגילּו כִּ

ַמר ִריתוֹ שָׁ ְלצּור הוִֹחילּו בְּ

ָלֶכם ְוַתֲעלּו ְלִצּיוֹן ְוָאַמר

סֹּלּו סֹּלּו ְמִסּלוֶֹתיָה 

ָנה ּוִבְרכוֶֹתיָה ֵחל שָׁ תָּ

ֶקף /ר' אמנון ממגנצא )אשכנז המאה ה-10( ה תֹּ ּוְנַתנֶּ
ֱאֶמת. ְסֶאָך, ְוֵתשֵׁב ָעָליו בֶּ ֶחֶסד כִּ שֵׂא ַמְלכּוֶתָך, ְוִיּכוֹן בְּ י הּוא נוָרא ְוָאֹים. ּובו ִתנָּ ֶקף ְקֻדשַּׁת ַהּיֹום,  כִּ ה תֹּ ּוְנַתנֶּ

ן ּומֹוִכיַח ְויֹוֵדַע ָוֵעד, ְוכֹוֵתב ְוחֹוֵתם ְוסֹוֵפר ּומֹוֶנה, ה הּוא ַדיָּ י ַאתָּ ֱאֶמת, כִּ
ל ָאָדם ּבו. ֵרא, ְוחֹוָתם ַיד כָּ ְכרֹונֹות, ּוֵמֵאָליו ִיקָּ ח ֶאת ֵסֶפר ַהזִּ חֹות, ְוִתְפתַּ שְׁכָּ ל ַהנִּ ר כָּ ְוִתְזכֹּ

ה ִישַָּׁמע, ּוַמְלָאִכים ֵיָחֵפזּון, ְוִחיל ּוְרָעָדה ֹיאֵחזּון ְוֹיאְמרּו: ָמָמה ַדקָּ ַקע, ְוקֹול דְּ דֹול ִיתָּ ּוְבׁשֹוָפר גָּ
ין. דִּ י לֹא ִיְזּכּו ְבֵעיֶניָך בַּ ין, כִּ דִּ ין, ִלְפקֹד ַעל ְצָבא ָמרֹום בַּ ה יֹום ַהדִּ ִהנֵּ

ַחת שְִׁבטוֹ, ַרת רֹוֶעה ֶעְדרוֹ, ַמֲעִביר צֹאנוֹ תַּ ַבקָּ ְבֵני ָמרוֹן. כְּ ֵאי עֹוָלם ַיַעְברּון ְלָפֶניָך כִּ ְוָכל בָּ
ִרּיֹוֶתיָך, ְך ִקְצָבה ְלָכל בְּ ל ָחי, ְוַתְחתֹּ ר ְוִתְמֶנה ְוִתְפקֹד ֶנֶפׁש כָּ ֲעִביר ְוִתְספֹּ ן תַּ כֵּ

יָנם. ַזר דִּ ב ֶאת גְּ ְוִתְכתֹּ

ּפּור ֵיָחֵתמּון. ֵתבּון, ּוְביֹום צֹום כִּ רֹאׁש ַהשָָּׁנה ִיכָּ בְּ
ִים ּוִמי ָבֵאׁש, ֵראּון, ִמי ִיְחֶיה ּוִמי ָימּות, ִמי ְבִקּצוֹ ּוִמי לֹא ְבִקּצוֹ, ִמי ַבמַּ ה ִיבָּ ה ַיַעְברּון ְוַכמָּ מָּ כַּ

ִקיָלה, ָפה, ִמי ַבֲחִניָקה ּוִמי ַבסְּ גֵּ ָמא , ִמי ָבַרַעׁש ּוִמי ַבמַּ ה, ִמי ָבָרָעב ּוִמי ַבצָּ ִמי ַבֶחֶרב ּוִמי ַבַחיָּ
ר, ִמי ֵיָעִני ּוִמי ֵיָעשֵׁר, ִמי ִישֵָּׁפל ּוִמי ָירּום. ֵלו ּוִמי ִיְתַיסָּ ֵרף, ִמי ִישָּׁ ִמי ָינּוַח ּוִמי ָינּוַע, ִמי ִישֵָּׁקט ּוִמי ִיטָּ

ֵזָרה. ה ּוְצָדָקה ַמֲעִביִרין ֶאת רַֹע ַהגְּ ּוְתׁשּוָבה ּוְתִפלָּ
ְרּכוֹ ְוָחָיה,  ׁשּובו ִמדַּ י ִאם בְּ ת, כִּ מֹות ַהמֵּ ץ בְּ י לא ַתְחפֹּ ֶתָך, ָקשֶׁה ִלְכעֹס ְונֹוַח ִלְרצֹות, כִּ ִהלָּ ן תְּ שְִׁמָך כֵּ י כְּ כִּ

ה יֹוֵדַע ִיְצָרם, ה הּוא יֹוְצָרם, ְוַאתָּ י ַאתָּ לוֹ. ֱאֶמת כִּ ַקבְּ ה לוֹ, ִאם ָיׁשּוב ִמיַָד תְּ ַחכֶּ ְוַעד יֹום מֹותוֹ תְּ
ר, שְׁבָּ ֶחֶרס ַהנִּ ַנְפׁשוֹ ָיִביא ַלְחמוֹ, ָמׁשּול כְּ ָשׂר ָוָדם. ָאָדם ְיסֹודוֹ ֵמָעָפר ְוסֹופוֹ ֶלָעָפר, בְּ י ֵהם בָּ כִּ
ָלה, ּוְכרּוַח נֹושֶָׁבת, ּוְכָאָבק ּפֹוֵרַח, ְוַכֲחלום ָיעּוף.  ֵצל עֹוֵבר, ּוְכָעָנן כָּ ָחִציר ָיֵבׁש ּוְכִציץ נֹוֵבל, כְּ כְּ

ם. ה הּוא ֶמֶלְך אֵ-ל ַחי ְוַקיָּ ְוַאתָּ

ברכת הבנים/ות
בימי שבת וחג, נהגו ההורים לברך את ילדיהם באהבה. לפניכם הנוסח המסורתי.

מומלץ להוסיף לכל ילד ברכה מליבכם, ונשיקה

לבן:                                                  לבת:
ָשָׂרה ִרְבָקה ָרֵחל ְוֵלָאה ֶאְפַרִים ְוִכְמַנשֶּׁה                 ְיִשׂיֵמְך ֱאלִֹהים כְּ ְישְִׂמָך ֱאלִֹהים כְּ

לכל הילדים:
ָניו ֵאֶליָך ְוָישֵׂם ְלָך שָׁלֹום. ָך, ִישָּׂא ה' פָּ ָניו ֵאֶליָך ִויֻחנֶּ ְיָבֶרְכָך ה' ְוִישְְׁמֶרָך, ָיֵאר ה' פָּ



תוכנית יחד: מבית רשת אור תורה סטון פועלת בשיתוף המנהלה לזהות יהודית והחברה למתנסים בפיתוח זהות יהודית קהילתית, 
www.yachadzehut.org.il  או באתר יחד זהות יהודית בקהילה     f   ברחבי הארץ במהלך כל השנה.  חפשו אותנו בפייסבוק

אני מוצא שהתפילה המרוממת ביותר של השנה היא תקיעת השופר. כיון שאינה 

רגשותינו,  את  המלודיים  לצליליה  להכניס  לנו  מאפשרת  היא  במילים  כבולה 

אל  באים  אנו  ארוך.  צליל   - בתקיעה  מתחילות  התקיעות  ושאיפותינו.  תחושותינו 

חוויית השופר בביטחון לגבי מי שאנחנו ואיך שאנחנו מנהלים את חיי היומיום שלנו. 

לאחר מכן זה ממשיך עם צורות שונות של תקיעות שבורות )שברים, תרועה(. כל 

סוג של התפתחות עצמית מחייב אותנו לפרק את שגרת חיינו, להעריך-מחדש את 

סדר העדיפויות שלנו ואת האופן שבו אנו מתנהלים ביומיום. ראש השנה נותן את 

ההזדמנות לבחון, לרוחב ולאורך, את חיינו. האם הצלחתי כיחיד ליצור קשר אישי טוב 

יותר עם משפחתי ועם עצמי? מה עשיתי כדי למצוא משמעות בחיי? איזה תפקיד 

מילאתי בתרומה לערכים ולמטרות של החברה? באילו דרכים ניצחתי ואילו דרכים 

אני עדיין צריך לשפר? מאמנים אישיים תמיד אמרו לי שהצעד הראשון לשינוי הוא 

האומץ לפרוט את לוחות הזמנים היומיים שלנו ולהעריך אם אנו משתמשים בזמן 

בכדי להשיג את היעדים שאנו חשים שהם חשובים.

את  המסמלת  גדולה(  )תרועה  ארוכה  ב"התפוצצות"  מסתיימות  השופר  תקיעות 

העובדה שיש לנו את האומץ להעריך את חיינו ולתת להם את ההשתקפות שמגיעה 

– חיים של "התבוננות פנימית" מספקים אורח חיים בריא  לה - קשה ככל שתהיה 

ומלא יותר. בואו ננסה לאמץ את האתגר המלודי של השופר.

מטעם אור תורה סטון הרשו לי לאחל לכולנו חג מתוק ומשמעותי.

)הרב דר. כתריאל ברנדר, ראש מוסדות אור תורה סטון(

תקיעת שופר 
מוַע קול ׁשוָפר:  ִמְצוָתיו ְוִצוָּנּו ִלשְׁ נּו בְּ שָׁ ר ִקדְּ ה ה' ֱאלֹקינּו ֶמֶלְך ָהעוָלם ֲאשֶׁ התוקע מברך: ברּוְך ַאתָּ

ה" ַמן ַהזֶּ ָמנּו ְוִהִגיָענּו ַלזְּ ה ה' ֱאלֹקינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, שֶֶׁהֱחָינּו ְוִקיְּ רּוְך ַאתָּ ברכת שהחיינו: "בָּ
תקיעה תרועה תקיעה:  תקיעה שברים תקיעה:  תקיעה שברים תרועה תקיעה:  
תקיעה תרועה תקיעה:  תקיעה שברים תקיעה:        תקיעה שברים תרועה תקיעה:   

תקיעה תרועה תקיעה גדולה:  תקיעה שברים תקיעה:     תקיעה שברים תרועה תקיעה:        

עושים חג

מי האישמי האיש
"מי האיש החפץ חיים "מי האיש החפץ חיים 

אוהב ימים לראות טובאוהב ימים לראות טוב

נצור לשונך מרע נצור לשונך מרע 

ושפתיך מדבר מרמהושפתיך מדבר מרמה

סור מרע ועשה טובסור מרע ועשה טוב

בקש שלום ורודפהו" בקש שלום ורודפהו" 
)תהילים ל"ד()תהילים ל"ד(

שנה טובה! כתיבה וחתימה טובה!

סדר ליל ראש השנה בבית

בטרם הקידוש או במהלך הארוחה, המסובים יספרו, כל אחד בתורו, על דבר משמעותי שהתרחש בשנה החולפת, בטרם הקידוש או במהלך הארוחה, המסובים יספרו, כל אחד בתורו, על דבר משמעותי שהתרחש בשנה החולפת, 
יביעו משאלות לב לדבר טוב שיתגשם בשנה החדשה וישתפו את הנוכחים בהבטחה לעמוד באתגר יביעו משאלות לב לדבר טוב שיתגשם בשנה החדשה וישתפו את הנוכחים בהבטחה לעמוד באתגר 

כלשהו בשנה הבאה. הסדר ייערך בשמחה ובטוב לבב ויהיה סימן לשנה הבאה עלינו לטובה.כלשהו בשנה הבאה. הסדר ייערך בשמחה ובטוב לבב ויהיה סימן לשנה הבאה עלינו לטובה.

כמו בכל החגים האחרים בלוח העברי גם ראש השנה בבית מתאפיין במאכלי חג מיוחדים. כמו בכל החגים האחרים בלוח העברי גם ראש השנה בבית מתאפיין במאכלי חג מיוחדים. 
הייחוד של מאכלי ראש השנה הוא בתקווה, שהיא גם תפילה, לאופייה של השנה החדשה העומדת בפתח. הייחוד של מאכלי ראש השנה הוא בתקווה, שהיא גם תפילה, לאופייה של השנה החדשה העומדת בפתח. 

חז"ל קראו לסדר הזה חז"ל קראו לסדר הזה "סימנא טבא" "סימנא טבא" -- סימנים טובים סימנים טובים אשר, כך אנו מקווים,  אשר, כך אנו מקווים, 
ישאו עם צליל שמם ומילותיהן את בקשותינו לשנה הנכנסת.ישאו עם צליל שמם ומילותיהן את בקשותינו לשנה הנכנסת.

מקדשים על כוס יין:מקדשים על כוס יין:

ט ֵלאלֵֹקי ַיֲעקֹב: פָּ ָרֵאל הּוא ִמשְׁ י חֹק ְלִישְׂ נּו, כִּ ֶסה ְליוֹם ַחגֵּ כֶּ ְקעּו ַבחֶֹדׁש ׁשוָֹפר בַּ ט ֵלאלֵֹקי ַיֲעקֹב:תִּ פָּ ָרֵאל הּוא ִמשְׁ י חֹק ְלִישְׂ נּו, כִּ ֶסה ְליוֹם ַחגֵּ כֶּ ְקעּו ַבחֶֹדׁש ׁשוָֹפר בַּ תִּ
ים( ים()ועונים ְלַחיִּ ַסְבִרי מרנן ַסְבִרי מרנן )ועונים ְלַחיִּ

ֶפן: ִרי ַהגָּ ה ה' ֱאלֹקינּו ֶמֶלְך ָהעוָֹלם ּבוֵֹרא פְּ רּוְך ַאתָּ ֶפן:בָּ ִרי ַהגָּ ה ה' ֱאלֹקינּו ֶמֶלְך ָהעוָֹלם ּבוֵֹרא פְּ רּוְך ַאתָּ בָּ
ן ָלנּו  תֶּ ִמְצוָֹתיו, ַותִּ נּו בְּ שָׁ ל ָלׁשוֹן ְוִקדְּ ל ָעם ְורוְֹמָמנּו ִמכָּ נּו ִמכָּ ַחר בָּ ר בָּ ה ה' ֱאלֹקינּו ֶמֶלְך ָהעוָֹלם, ֲאשֶׁ רּוְך ַאתָּ ן ָלנּו בָּ תֶּ ִמְצוָֹתיו, ַותִּ נּו בְּ שָׁ ל ָלׁשוֹן ְוִקדְּ ל ָעם ְורוְֹמָמנּו ִמכָּ נּו ִמכָּ ַחר בָּ ר בָּ ה ה' ֱאלֹקינּו ֶמֶלְך ָהעוָֹלם, ֲאשֶׁ רּוְך ַאתָּ בָּ
י ָבנּו ָבַחְרתָּ ְואוָֹתנּו  רּוָעה ִמְקָרא קֶֹדׁש ֵזֶכר ִליִציַאת ִמְצָרִים, כִּ רוֹן ַהזֶּה, יוֹם תְּ כָּ ַאֲהָבה ֶאת יוֹם ַהזִּ י ָבנּו ָבַחְרתָּ ְואוָֹתנּו ה' ֱאלֹקינּו בְּ רּוָעה ִמְקָרא קֶֹדׁש ֵזֶכר ִליִציַאת ִמְצָרִים, כִּ רוֹן ַהזֶּה, יוֹם תְּ כָּ ַאֲהָבה ֶאת יוֹם ַהזִּ ה' ֱאלֹקינּו בְּ
רוֹן: כָּ ָרֵאל ְויוֹם ַהזִּ ׁש ִישְׂ ל ָהָאֶרץ ְמַקדֵּ ה ה', ֶמֶלְך ַעל כָּ רּוְך ַאתָּ ים, ּוְדָבְרָך ֱאֶמת ְוַקיָּם ָלַעד. בָּ ל ָהַעמִּ תָּ ִמכָּ שְׁ רוֹן:ִקדַּ כָּ ָרֵאל ְויוֹם ַהזִּ ׁש ִישְׂ ל ָהָאֶרץ ְמַקדֵּ ה ה', ֶמֶלְך ַעל כָּ רּוְך ַאתָּ ים, ּוְדָבְרָך ֱאֶמת ְוַקיָּם ָלַעד. בָּ ל ָהַעמִּ תָּ ִמכָּ שְׁ ִקדַּ

נוהגים להניח פרי חדש, עליו מברכים: נוהגים להניח פרי חדש, עליו מברכים: 

ַמן ַהזֶּה: יָענּו ַלזְּ ָמנּו ְוִהגִּ ֶהֱחָינּו ְוִקיְּ ה ה' ֱאלֹקינּו ֶמֶלְך ָהעוָֹלם שֶׁ רּוְך ַאתָּ ַמן ַהזֶּה:בָּ יָענּו ַלזְּ ָמנּו ְוִהגִּ ֶהֱחָינּו ְוִקיְּ ה ה' ֱאלֹקינּו ֶמֶלְך ָהעוָֹלם שֶׁ רּוְך ַאתָּ בָּ

על תפוח בדבש: על תפוח בדבש: 

ָנה טוָֹבה ּוְמתּוָקה,   ׁש ָעֵלינּו שָׁ ְתַחדֵּ תִּ ָנה טוָֹבה ּוְמתּוָקה,   ֲאבוֵֹתינּו שֶׁ ׁש ָעֵלינּו שָׁ ְתַחדֵּ תִּ ָפֶניָך ה' ֱאלֹקינּו ֵואלֵֹקיֱאלֹקינּו ֵואלֵֹקי ֲאבוֵֹתינּו שֶׁ ָפֶניָך ה' ְיִהי ָרצוֹן ִמלְּ ְיִהי ָרצוֹן ִמלְּ
ִרי ָהֵעץ: ה ה' ֱאלֹקינּו ֶמֶלְך ָהעוָֹלם ּבוֵֹרא פְּ רּוְך ַאתָּ ָנה" )דברים יא, יב(: בָּ ָנה ְוַעד ַאֲחִרית שָׁ ית ַהשָּׁ ִרי ָהֵעץ:"ֵמֵראשִׁ ה ה' ֱאלֹקינּו ֶמֶלְך ָהעוָֹלם ּבוֵֹרא פְּ רּוְך ַאתָּ ָנה" )דברים יא, יב(: בָּ ָנה ְוַעד ַאֲחִרית שָׁ ית ַהשָּׁ "ֵמֵראשִׁ

ויהי רצון שיתחדש עלינו לב טהור ורוח נכונה תתחדש בקרבנו ונמצא חן ושכל טוב בעיני אלוהים ואדםויהי רצון שיתחדש עלינו לב טהור ורוח נכונה תתחדש בקרבנו ונמצא חן ושכל טוב בעיני אלוהים ואדם

על הרימון:על הרימון:  

ִרּמוֹן: ְהֶיה ְמֵלִאים ִמְצוֹת כָּ נִּ ִרּמוֹן: ֲאבוֵֹתינּו, שֶׁ ְהֶיה ְמֵלִאים ִמְצוֹת כָּ נִּ ָפֶניָך ה' ֱאלֹקינּו ֵואלֵֹקיֱאלֹקינּו ֵואלֵֹקי ֲאבוֵֹתינּו, שֶׁ ָפֶניָך ה' ְיִהי ָרצוֹן ִמלְּ ְיִהי ָרצוֹן ִמלְּ

על התמר: על התמר: 

י ָרָעֵתנּו. ּמּו אוְֹיֶבינו ְושׂוְֹנֶאינּו ְוָכל ְמַבְקשֵׁ תַּ יִּ ָפֶניָך ה' ֱאלֹקינּו ֵואלֵֹקי ֲאבוֵֹתינּו שֶׁ י ָרָעֵתנּו.ְיִהי ָרצוֹן ִמלְּ ּמּו אוְֹיֶבינו ְושׂוְֹנֶאינּו ְוָכל ְמַבְקשֵׁ תַּ יִּ ָפֶניָך ה' ֱאלֹקינּו ֵואלֵֹקי ֲאבוֵֹתינּו שֶׁ ְיִהי ָרצוֹן ִמלְּ
ויהי רצון שייתמו שנאותינו בין לעצמנו ובין לזולתנו.ויהי רצון שייתמו שנאותינו בין לעצמנו ובין לזולתנו.

על גזר )יש הלוקחים דלעת שהיא קרע(: על גזר )יש הלוקחים דלעת שהיא קרע(: 

ְראּו ְלָפֶניָך ָזִכּיוֵֹתינּו:  יֵננּו, ְוִיקָּ ַזר דִּ ְקַרע רוַֹע גְּ תִּ ְראּו ְלָפֶניָך ָזִכּיוֵֹתינּו:  ֲאבוֵֹתינּו שֶׁ יֵננּו, ְוִיקָּ ַזר דִּ ְקַרע רוַֹע גְּ תִּ ָפֶניָך ה' ֱאלֹקינּו ֵואלֵֹקיֱאלֹקינּו ֵואלֵֹקי ֲאבוֵֹתינּו שֶׁ ָפֶניָך ה' ְיִהי ָרצוֹן ִמלְּ ְיִהי ָרצוֹן ִמלְּ
ִרי ָהֲאָדָמה: ה ה' ֱאלֹקינּו ֶמֶלְך ָהעוָֹלם ּבוֵֹרא פְּ רּוְך ַאתָּ ִרי ָהֲאָדָמה:בָּ ה ה' ֱאלֹקינּו ֶמֶלְך ָהעוָֹלם ּבוֵֹרא פְּ רּוְך ַאתָּ בָּ

כרתי )כרישה(:כרתי )כרישה(:

י ָרָעֵתנּו: ְרתּו אוְֹיֵבינּו ְושׂוְֹנֵאינּו ְוָכל ְמַבְקשֵׁ כָּ יִּ ָפֶניָך ה' ֱאלֹקינּו ֵואלֵֹקי ֲאבוֵֹתינּו שֶׁ י ָרָעֵתנּו:ְיִהי ָרצוֹן ִמלְּ ְרתּו אוְֹיֵבינּו ְושׂוְֹנֵאינּו ְוָכל ְמַבְקשֵׁ כָּ יִּ ָפֶניָך ה' ֱאלֹקינּו ֵואלֵֹקי ֲאבוֵֹתינּו שֶׁ ְיִהי ָרצוֹן ִמלְּ
ויהי רצון שתיכרת שנאה מן העולם ותצמח האהבה בין הבריות.ויהי רצון שתיכרת שנאה מן העולם ותצמח האהבה בין הבריות.

לוביא )סוג של שעועית ירוקה(:לוביא )סוג של שעועית ירוקה(:

ֵבנּו: ְרּבּו ָזִכּיוֵֹתינּו ּוְתַלבְּ יִּ ֵבנּו: ֲאבוֵֹתינּו, שֶׁ ְרּבּו ָזִכּיוֵֹתינּו ּוְתַלבְּ יִּ ָפֶניָך ה' ֱאלֹקינּו ֵואלֵֹקיֱאלֹקינּו ֵואלֵֹקי ֲאבוֵֹתינּו, שֶׁ ָפֶניָך ה' ְיִהי ָרצוֹן ִמלְּ ְיִהי ָרצוֹן ִמלְּ

דג:דג:

ִגים דָּ ה כַּ ְפֶרה ְוִנְרבֶּ נִּ ָפֶניָך ה' ֱאלֹקינּו ֵואלֵֹקי ֲאבוֵֹתינּו,  שֶׁ ִגיםְיִהי ָרצוֹן ִמלְּ דָּ ה כַּ ְפֶרה ְוִנְרבֶּ נִּ ָפֶניָך ה' ֱאלֹקינּו ֵואלֵֹקי ֲאבוֵֹתינּו,  שֶׁ ְיִהי ָרצוֹן ִמלְּ
ְהֶיה ְלרֹאׁש ְולֹא ְלָזָנב. נִּ ָפֶניָך ה' ֱאלֹקינּו ֵואלֵֹקי ֲאבוֵֹתינּו שֶׁ ְהֶיה ְלרֹאׁש ְולֹא ְלָזָנב.ואם אוכל ראש מוסיף ואומר:  ְיִהי ָרצוֹן ִמלְּ נִּ ָפֶניָך ה' ֱאלֹקינּו ֵואלֵֹקי ֲאבוֵֹתינּו שֶׁ ואם אוכל ראש מוסיף ואומר:  ְיִהי ָרצוֹן ִמלְּ

מה אתם מתפללים/מבקשים, ומאחלים  
לעצמכם לשנה החדשה? מה למשפחה? 

מה לקהילה/שכונה? 
מה לעם? מה לעולם?

שנה טובה שנה טובה 
מילים: לוין קיפניס מילים: לוין קיפניס 

לחן: נחום נרדילחן: נחום נרדי

שנה הלכה, שנה באה שנה הלכה, שנה באה 

אני כפי ארימה אני כפי ארימה 

שנה טובה לך, אבא, שנה טובה לך, אבא, 

שנה טובה לך, אמא שנה טובה לך, אמא 

שנה טובה, שנה טובה! שנה טובה, שנה טובה! 

שנה טובה לדוד גיבור שנה טובה לדוד גיבור 

אשר על המשמרת אשר על המשמרת 

ולכל נוטר, בעיר, בכפר, ולכל נוטר, בעיר, בכפר, 

ברכת "חזק" נמסרת. ברכת "חזק" נמסרת. 

שנה טובה, שנה טובה!שנה טובה, שנה טובה!

שנה טובה לכל עמל שנה טובה לכל עמל 

בניר וגם במלט, בניר וגם במלט, 

שנה טובה ומתוקה שנה טובה ומתוקה 

לכל ילדה וילד! לכל ילדה וילד! 

שנה טובה, שנה טובה!שנה טובה, שנה טובה!

  


