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      תחילה ואתחול
ראש השנה הינו אחד המועדים החשובים במסורת ישראל.
זוהי תחילה של מחזור הזמנים ואתחול של החיים האישיים
והחברתיים. זהו מועד בעל אופי רוחני-אוניברסלי, על-זמני

ועל-היסטורי. הוא גם הראשון לימים הנוראים, ימים של התרוממות 
רוח ועשיית טוב, בקשת סליחה ופיוס עם הזולת, חידוש האחריות 

לסביבה ולקהילה ותרומה פעילה לשלום החברתי. 

סדר ליל ראש השנה הינו הזדמנות לתת ביטוי לערכים הנשגבים 
הללו בחוגי המשפחה והחברים. "הסימנים", המטעמים שאנו אוכלים, 
מסמלים ערכים שברצוננו להגשים. בדומה לסדר פסח, שבו אנו 
מרבים לספר, גם סדר ליל ראש השנה מזמין אותנו להוסיף ולפתח 
את המסורת. משום כך, אנו מוסיפים ברכות, בקשות, איחולים 
וייחולים על אלה שכבר ישנם בסדר המסורתי החביב עלינו. נעסוק 
במסורת ישראל באהבה ונוסיף עליה חידושים התואמים את המציאות 
החברתית של ימינו. כל זאת כדי להגביר את החיבוריות בין פרטים 
וקבוצות מזהויות שונות, לתרום לרמת האמון וההדדיות בחברה, 
לקדם התנדבות ופעילות קולקטיבית בקהילה, להעניק תחושת 

שייכות לקבוצה ולהעמיק את תחושת המשמעותיות במשפחה. 

התקבצות בני משפחה, חברות וחברים סביב שולחן הסדר, הינה 
הזדמנות לחלוק יחדיו את הרצונות, השאיפות והמאוויים של כל אחד 
מהמסובים. כל "סימן", מסורתי או חדשני, מהווה הזדמנות לשיח 
זהויות שבו כל אחד נפתח אל הסובבים אותו וכל הסובבים אוהדים 
אותו. מאחר שאנו נתונים תחת מגבלות נגיף הקורונה, התאמנו 
את הגרסה הדיגיטלית הזאת לשימוש באמצעות הטלפון הסלולרי. 
השתדלנו להביא בקיצור רב אלה בצד אלה אוצרות תרבות יהודיים 
וישראלים. זוהי הצעה לסדר האמורה להוות אמצעי ליצירת הסדר 

הייחודי של כל משפחה או קבוצה.

החברה למתנ"סים מאחלת לכל בית ישראל בארץ ובתפוצות
ולכל יצורי עולם, שנה של טוב וסדר רווי בחוויות מרנינות.

https://www.youtube.com/watch?v=oNj-QUHAo3g
https://www.matnasim.org.il/


3

      ניגונים
ְׂשאּו ִזְמָרה ּוְתנּו תֹף ִּכּנֹור ָנִעים ִעם ָנֶבל.

ִּתְקעּו ַבחֶֹדׁש ׁשֹוָפר ַּבֵּכֶסה ְליֹום ַחֵּגנּו.
)תהילים פא ג-ד(

ָאַמר ַרִּבי יֹוָחָנן: ֵאיֶזהּו ֲעבֹוָדה )תפילה(? 
ֱהֵוי אֹוֵמר זֹו ִׁשיָרה. ַרִּבי ִיְצָחק אֹוֵמר, 

ֵמָהָכא: ְׂשאּו ִזְמָרה.
)בבלי, ערכין יא עא(

ִּתְקעּו ַבחֶֹדׁש ׁשֹוָפר, ַּבֶּכֶסה ְליֹום ַחֵּגנּו, 
ֵאיֶזהּו ָחג ֶׁשַהחֶֹדׁש ִמְתַּכֶּסה בֹו? ֱהֵוי 

אֹוֵמר, ֶזה רֹאׁש ַהָּׁשָנה.
)שם, ראש השנה ח עא(

ַּתְׁשִליְך ֶאת ָּכל ַהִּנְסיֹונֹות,
ַּתְׁשִליְך ֶאת ָּכל ַהְּכָעִסים,

ֶאל ַהַּמִים...
ַּתְׁשִליְך ֶאת ַהִּמְלָחמֹות,

ַּתְׁשִליְך ֶאת ָּכל ַהִהְרהּוִרים,
ֶאל ַהָּׁשַמִים..

ַּתְׁשִליְך ֶאת ָּכל ַהְּׁשָקִרים,
ַּתְׁשִליְך ָאִחי, ַּתְׁשִליְך

)עידן עמדי(

ָמה ַהְזַמן ְמַסֵּמן ִלי
ֶזה ַהּכֹל ְׁשֵאִרּיֹות ֶׁשל ַהַחִּיים

ְוִלְחיֹות ֶאת ָהֶרַגע
ְלַהְתִחיל ֶלֱאסֹף ֶאת ַהְּׁשָבִרים

)עידן רייכל(

ַּבָּׁשָנה ַהָּבָאה ֵנֶׁשב ַעל ַהִּמְרֶּפֶסת
ְוִנְסּפֹר ִצֳּפִרים נֹוְדדֹות.

ְיָלִדים ְּבֻחְפָׁשה ְיַׂשֲחקּו ּתֹוֶפֶסת
ֵּבין ַהַּבִית ְלֵבין ַהָּׂשדֹות.
עֹוד ִּתְרֶאה, עֹוד ִּתְרֶאה

ַּכָּמה טֹוב ִיְהֶיה
ַּבָּׁשָנה, ַּבָּׁשָנה ַהָּבָאה

)אהוד מנור(

ָזְכֵרנּו ְלַחִּיים
ֶמֶלְך ָחֵפץ ַּבַחִּיים

ְוָכְתֵבנּו ְּבֵסֶפר ַהַחִּיים
ְלַמַעְנָך ֱאֹלִהים ַחִּיים

)מחזור לראש השנה(

https://www.youtube.com/watch?v=QXp0aYxLLP4
https://www.youtube.com/watch?v=XYYo00JbCks
https://www.youtube.com/watch?v=m7LadPfDXS8
https://www.youtube.com/watch?v=zte0inWVFrs
https://web.nli.org.il/sites/nlis/he/Song/Pages/song.aspx?songid=8435#2,22,16472,22


      ֵריָׁשא ְּדַׁשָּתא
בערב ראש השנה, ולפעמים יומיים שלושה לפני ר"ה, מכינות הנשים 
מלבד תבשילים לכבוד היום גם פירות וירקות שונים לברך עליהם 
ולומר "יהי רצון" בשעת אכילתם. מנהג זה שורשו בתלמוד: "ָאַמר 
ַאַּבֵיי: ְלעֹוָלם ְיֶהא ָרִגיל ִאיֵּניׁש ְלִמיַחֵזי ְּבֵריָׁשא ְּדַׁשָּתא ָקָרא, ְורּוְבָיא, ָּכָרִּתי, 
ִסיְלָקא, ּוְתָמֵרי" )משנה הוריות יב א(. מנהג זה, שהיה בתחילה ראייה בלבד, 
הביא לידי אכילה. ובעדות המזרח נעשתה אכילת דברים אלו לאחת 
"המצוות" המייחדות את לילי ראש השנה, ובעלי הבתים ועקרות הבית 
מזדרזים בקנייתם ומתאמצים להשיגם באותה הדאגה ואולי יותר מזה 

שהם דואגים למרור ולחרוסת בליל הסדר. )עזרא ציון מלמד, תשכ"א(

כבת למשפחה מהיישוב הישן, הייתי בטוחה שכל המאכלים והסימנים 
שאנו אוכלים בסעודת ליל ראש השנה, הם מנהגים מקובלים בכל 
קהילות ישראל. לאחר שנים רבות התברר לי שלא כך הדבר, ורק 
התושבים של היישוב הישן בירושלים אימצו להם את מנהג הסימנים 
שלמדו מבני עדות המזרח. כאשר אני עוצמת את עיני אני נזכרת דווקא 
בילדותי בבית הורי; הריחות והמאכלים שאמי מבשלת במטבח, אבי 
ז"ל, שחזר והדגיש כי כל חיינו בנויים מסמלים, שתפקידם להפנים 
ולהעצים את הזיכרון האישי והקיבוצי. הסמלים הם שנותנים את הטעם 
האמתי לחיים והם שנצרבים בזיכרון ילדותינו ומאפשרים את הגעגוע 
לימים, לחגים ולמועדים כפי שנחלנו בבית הורינו. הם גם נותנים את 

המשמעות המרבית לחיינו. )יפה קלנר-רוזנבלום, "קולך"(
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http://www.daat.ac.il/daat/kitveyet/mahanaim/melamed2-4.htm
https://www.kolech.org.il/he/beit-midrash-he/776-seder-for-rosh-hashana.html
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      פתיחת הלבבות
כל אחת ואחד מהמסובים לשולחן הסדר מספר בתורו
על דבר משמעותי, שהתרחש בחייו בשנה היוצאת, ומביע
משאלת-לב לדבר טוב, שהיה מבקש להגשים בשנה

הנכנסת. ניתן לשתף מחשבות על המשפחה ועל הקהילה, על אתגרים 
אישיים ועל הבטחה לעצמנו, שנקיים בשנה החדשה. האהבה, החדווה, 
הרעות והידידות, שבהן נקיים את הסדר, יהיו סימן טוב לשנה כולה. 
ַהֶּקֶסם הּוא ַּבֶּקֶׁשב; ככל שנאזין, נזדהה ונעודד, כך תגבר הלכידות 

במשפחה ובקהילה וכך ניצק תוכן חברתי נוסף לטקס המשמח.

ברכה לילדים
ההורים מברכים את הבנות והבנים בברכה המסורתית ומוסיפים 

עליה משלהם.

בנות
ְיִׂשיֵמְך ֱאֹלִהים ְּכָׂשָרה ִרְבָקה ָרֵחל ְוֵלָאה

בנים
ְיִׂשיְמָך ֱאֹלִהים ְּכֶאְפַרִים ְוִכְמַנֶּׁשה

לכולם
ְיָבֶרְכָך ה' ְוִיְׁשְמֶרָך, ָיֵאר ה' ָּפָניו ֵאֶליָך ִויֻחֶּנָּך

ִיָּׂשא ה' ָּפָניו ֵאֶליָך ְוָיֵׂשם ְלָך ָׁשלֹום

ברכה למסובים
ְנָבֵרְך ֶאת ָּכל ְּבֵני ַהַּבִית ְוַהְּקִהָּלה, ַההֹוִרים ְוַהְּיָלִדים, ָהֲאָחיֹות ְוָהַאִחים, 
ָהאֹוְרחֹות ְוָהאֹוְרִחים, ַהִּמְתַנְּדבֹות ְוַהִּמְתַנְּדִבים, ְלָׁשִנים ַרּבֹות ְוטֹובֹות, 
ִלְבִריאּות ֶנֱאָמָנה ְוֵאיָתָנה, ִלְלִמיָדה ְנִעיָמה ּוַמְחִּכיָמה, ָלֲעבֹוָדה ַמְּכֶנֶסת 
ּוְמַפְרֶנֶסת, ִליִציָרה ְוַלֲעִׂשָּיה ֻמְצָלחֹות ּוִמְּׂשָמחֹות. ָּכל ֶׁשְּנַבֵּקׁש, לּו ְיִהי!

https://dreambow.co.il/%D7%97%D7%A9%D7%99%D7%91%D7%95%D7%AA%D7%95-%D7%A9%D7%9C-%D7%A9%D7%99%D7%AA%D7%95%D7%A3/
https://www.youtube.com/watch?v=7jeHmDITKnI
https://www.youtube.com/watch?v=X5XeZpr5nVk
https://www.youtube.com/watch?v=W4ZKQaQMV6w
https://www.youtube.com/watch?v=GLEw5fF5bXs


      קידוש
בשבת: ַוְיִהי ֶעֶרב ַוְיִהי בֶֹקר, יֹום ַהִּׁשִּׁשי. ַוְיֻכּלּו ַהָּׁשַמִים ְוָהָאֶרץ
ְוָכל ְצָבָאם. ַוְיַכל ֱאֹלִהים ַּבּיֹום ַהְּׁשִביִעי ְמַלאְכּתֹו ֲאֶׁשר ָעָׂשה.

ַוִּיְׁשּבֹת ַּבּיֹום ַהְּׁשִביִעי ִמָּכל ְמַלאְכּתֹו ֲאֶׁשר ָעָׂשה. ַוְיָבֶרְך ֱאֹלִהים ֶאת יֹום 
ַהְּׁשִביִעי ַוְיַקֵּדׁש אֹתֹו, ִּכי בֹו ָׁשַבת ִמָּכל ְמַלאְכּתֹו ֲאֶׁשר ָּבָרא ֱאֹלִהים ַלֲעׂשֹות.

בחול: ּוְביֹום ִׂשְמַחְתֶכם ּוְבמֹוֲעֵדיֶכם ּוְבָראֵׁשי ָחְדֵׁשֶכם ּוְתַקְעֶּתם ַּבֲחצְֹצרֹת ַעל 
עֹֹלֵתיֶכם ְוַעל ִזְבֵחי ַׁשְלֵמיֶכם, ְוָהיּו ָלֶכם ְלִזָּכרֹון ִלְפֵני ֱאֹלֵהיֶכם, ֲאִני ה' ֱאֹלֵהיֶכם.

ַסְבִרי ָמָרָנן ּוְגִבירֹוַתי ְוַרּבֹוַתי. ְלַחִּיים!

ָּברּוְך ַאָּתה ה' ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם ּבֹוֵרא ְּפִרי ַהֶּגֶפן

ָּברּוְך ַאָּתה ה' ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם ֲאֶׁשר ָּבַחר ָּבנּו ִמָּכל ָעם ְורֹוְמָמנּו ִמָּכל 
ָלׁשֹון ְוִקְּדָׁשנּו ְּבִמְצוָֹתיו ַוִּתֶּתן ָלנּו ה' ֱאֹלֵהינּו ְּבַאֲהָבה ֶאת יֹום )ַהַּׁשָּבת 
ַהֶזה ְוֶאת יֹום( ַהִזָּכרֹון ַהֶזה יֹום )ִזְכרֹון( ְּתרּוָעה )ְּבַאֲהָבה( ִמְקָרא קֶֹדׁש 
ֵזֶכר ִליִציַאת ִמְצָרִים. ִּכי ָבנּו ָבַחְרָּת ְואֹוָתנּו ִקַדְׁשָּת ִמָּכל ָהַעִּמים. ּוְדָבְרָך 
ַמְלֵּכנּו ֱאֶמת ְוַקָּים ָלַעד. ָּברּוְך ַאָּתה ה' ֶמֶלְך ַעל ָּכל ָהָאֶרץ, ְמַקֵּדׁש 

)ַהַּׁשָּבת ְו( ִיְׂשָרֵאל ְויֹום ַהִזָּכרֹון.

במוצ״ש מבדילים: "ּבֹוֵרא ְמאֹוֵרי ָהֵאׁש" וכן "ַהַּמְבִּדיל ֵּבין קֶֹדׁש ְלחֹול"

מברכים יחדיו: ָּברּוְך ַאָּתה ה' ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם ֶׁשֶהֱחָינּו ְוִקְּיָמנּו ְוִהִּגיָענּו 
ַלְזַמן ַהֶזה
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https://www.youtube.com/watch?v=7sd91tG4gJo
https://www.youtube.com/watch?v=7sd91tG4gJo
https://shaarei-rachamim.org/%D7%94%D7%91%D7%93%D7%9C%D7%94/
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A1%D7%91%D7%A8%D7%99_%D7%9E%D7%A8%D7%A0%D7%9F
https://www.youtube.com/watch?v=3RDmUmpqRj4


      לחם
בטרם ניגשים לבצוע את הלחם, נוטלים את הידיים ומנגבים היטב

ָּברּוְך ַאָּתה ה' ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם ֲאֶׁשר ִקְּדָׁשנּו ְּבִמְצוָֹתיו,
ְוִצָּונּו ַעל ְנִטיַלת ָיָדִים

בוצעים משתי חלות מתוקות וטובלים בסוכר או בדבש ומברכים

ָּברּוְך ַאָּתה ה' ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם ַהּמֹוִציא ֶלֶחם ִמן ָהָאֶרץ 
ְיִהי ַהֶּלֶחם ַהֶזה ׁשֹוֵפַע ַעל ֻׁשְלָחֵננּו ְּבָכל ְימֹות ַהָּׁשָנה ְוִיָּמֵצא שַֹבע

ְלָכל ָרֵעב ִמֶּקֶרב ָהָאֶרץ ּוָמזֹור ְלָכל ָּדֶוה ְּבַיְרְּכֵתי ֵּתֵבל

ִמי ֶׁשָרֵעב ִיְמָצא ֶאְצֵלנּו ַּפת ֶׁשל ֶלֶחם
ִמי ֶׁשָעֵיף ִיְמָצא ּפֹה ֵצל ּוֵמי ְּבֵאר

ִמי ֶׁשֻּסָּכתֹו נֹוֶפֶלת
ֶחֶרׁש ִיַּכֵּנס ַּבֶּדֶלת

ֶחֶרׁש ִיַּכֵּנס ְוַעד עֹוָלם יּוַכל ְלִהָּׁשֵאר
)יורם טהר לב(

ִמֶּלֶחם ָהאֹוֲהִבים ִנְטָעם ִּבְׁשַנִים
ִמֵּין ַהְּיִדידּות ָנׁשּוב ִנְגַמע

אֹוָתּה ָהֲאָדָמה, אֹוָתם ָׁשַמִים
ְוִעם ַהְזַמן ָּתבֹוא ַהֶּנָחָמה

)נעמי שמר(

ֵּכיַצד ְמָבְרִכין ַעל ַהֵּפרֹות? ַעל ֵּפרֹות ָהִאיָלן אֹוֵמר: "ּבֹוֵרא ְּפִרי ָהֵעץ", 
חּוץ ִמן ַהַּיִין, ֶׁשַעל ַהַּיִין אֹוֵמר: "ּבֹוֵרא ְּפִרי ַהֶּגֶפן". ְוַעל ֵּפרֹות ָהָאֶרץ 
אֹוֵמר: "ּבֹוֵרא ְּפִרי ָהֲאָדָמה", חּוץ ִמן ַהַּפת, ֶׁשַעל ַהַּפת הּוא אֹוֵמר: 
"ַהּמֹוִציא ֶלֶחם ִמן ָהָאֶרץ". ְוַעל ַהְיָרקֹות אֹוֵמר: "ּבֹוֵרא ְּפִרי ָהֲאָדָמה". 

)משנה, ברכות ו א(
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https://www.youtube.com/watch?v=Z6q4kVqY98c
https://www.youtube.com/watch?v=Yr9AmR97gaU
https://www.youtube.com/watch?v=K8rW3YJwGEQ
https://www.youtube.com/watch?v=N6igRdIJio4


      תמר
ַהָּתָמר ְמַסֵּמל ֶאת ַהּתֹם, ִסּיּום ַהְּדָבִרים 
ֵמֶהם ָהִיינּו ְמַבְּקִׁשים ְלִהָּפֵטר ּוְתִמימּות 
ֶׁשָהִיינּו ְמַבְּקִׁשים ָלׁשּוב ֵאֶליָה, ִהְתַהֵּלְך 

ְלָפַני ֶוְהֵיה ָתִמים.

ְיִהי ָרצֹון ִמִּלְפֵני ָאִבינּו ֶׁשַּבָּׁשַמִים 
ֶׁשִּיַּתּמּו אֹוְיֵבינּו ְוׂשֹוְנֵאינּו ְוָכל 

ְמַבְּקֵׁשי ָרָעֵתנּו

ִויִהי ָרצֹון ֶׁשִּיַּתּמּו ֵאיָבה ְוִׂשְנָאה ִמּתֹוֵכנּו, 
ְוַנְׂשִּכיל ְלַהִּביט ְּבַעִין טֹוָבה ֶאל ְיִפי 
ַהְּבִריָאה ְוֶאל ֵחן ַהְּברּוִאים ַוִּתָּמֵלא 

ָהָאֶרץ ַאֲהָבה ַּכַּמִים ַלָּים ְמַכִּסים

ֵצל ֵעץ ָּתָמר ְואֹור ָיֵרַח
ּוַמְנִּגיַנת ִּכּנֹור ַּתְקִסים ֶאת ַהֵּלב

עֹוֶלה ַהְּצִליל רֹוֵעד ּבֹוֵקַע
ִמֵּמיָתִרים ִנְׁשָּפְך ְּכֵאב

ַנֵּגן ִּכּנֹור ַנֵּגן ִׁשיֵרָך
ָמה ַרב ַהחֶֹׁשְך ְוַהֶּׁשֶקט ָסִביב
ַמְנִּגינֹוֶתיָך ַיְׁשִּכיחּו ֶאת ִסְבִלי

)אפרים ויינשטיין(

ַהָּׁשִנים ֶׁשָעְברּו ֵּבין ָאִביב ְלָעָנן
ְּכָבר ָחְלפּו ְוֵאיָנן, ְּכָבר ָחְלפּו ְוֵאיָנן
ַאְך ָׂשֶדה ֶׁשִּנְזַרע ֵּבין ָעָנן ְלָאִביב

ְמַלְבֵלב ּוֵמִּניב, ְמַלְבֵלב ּוֵמִּניב
)נתן יונתן(

זֹאת קֹוָמֵתְך ָּדְמָתה ְלָתָמר ְוָׁשַדִיְך 
ְלַאְׁשּכֹלֹות. ָאַמְרִּתי ֶאֱעֶלה ְבָתָמר אֲֹחָזה 

ְּבַסְנִסָּניו ְוִיְהיּו ָנא ָׁשַדִיְך ְּכֶאְׁשְּכלֹות ַהֶּגֶפן 
ְוֵריַח ַאֵּפְך ַּכַּתּפּוִחים. )שיר השירים ז ח-י(

8

https://www.youtube.com/watch?v=4cp9w3mp104
https://www.foodsdictionary.co.il/Recipes/4978
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%AA%D7%9E%D7%A8_%D7%9E%D7%A6%D7%95%D7%99
https://www.youtube.com/watch?v=8fgAf4ZcGWY


ַרק ְּתִפָּלה ֶאָּׂשא
הֹוי ֵאִלי, ֵאִלי

ֶׁשַהֶּׁשֶמׁש ַּתֲעבֹר ָעַלי
ְוַתְרֶאה ִלי ׁשּוב ֶאת ִמְׁשעֹוַלי

הֹוי ֵאִלי, ֵאִלי
ַרק ְּתִפָּלה ֶאָּׂשא

ְּכֶׁשַהֶּׁשֶמׁש ַּתֲעבֹר ָעַלי
ְוִתַּקח אֹוִתי ֶאל ַהַּמָּסע

)יורם טהר לב(

ִמיֶׁשהּו, ִמיֶׁשהּו ּדֹוֵאג
ּדֹוֵאג ִלי ָׁשם ְלַמְעָלה

ָּבא ְוִהְדִליק ַּכָּמה ּכֹוָכִבים
ְוֵהם נֹוְפִלים ֶאָחד ֶאָחד

)אהוד מנור(

ָאַמר ַרָּבן יֹוָחָנן ֶּבן ַזַּכאי, ּבֹא ּוְרֵאה ַכָּמה ָגדֹול ְּכבֹוד ַהְּבִרּיֹות.
שאלו חכמים, מה עדיף מקרא-מגילה בפורים כדי לפרסם

הנס או ללוות את המת בדרכו האחרונה, משום כבוד-הבריות. השיבו 
לעצמם, מת-מצווה עדיף, משום כבוד הבריות. גדול כבוד הבריות, 

שדוחה את מצוות לא תעשה שבתורה. )לפי התלמוד, מגילה ג ע"ב( 

      סלק
ֶסֶלק, ָאדֹם אֹו ָירֹק, ְמַסֵּמל ֶאת ַהְּדָבִרים, ֶׁשָהִיינּו ְמַבְּקִׁשים
ְלַסֵּלק ֵמָעֵלינּו ְלֹלא ׁשּוב, ְוֵהִסיר ה' ִמְּמָך ָּכל חִֹלי ְוָכל ַמְדֵוי

ִמְצַרִים ָהָרִעים.

ְיִהי ָרצֹון ִמִּלְפֵני ָאִבינּו ֶׁשַּבָּׁשַמִים ֶׁשִּיְסַּתְּלקּו אֹוְיֵבינּו ּוַמְׂשִטיֵננּו ְוָכל 
ְמַבְּקֵׁשי ָרָעֵתנּו

ִויִהי ָרצֹון ֶׁשִּתְסַּתֵּלק ִׂשְנַאת ִחָּנם ִמִּיְׂשָרֵאל, ִּתָּׁשַכח ֵאיָבה ִמֵּבין ָהַעִּמים 
ְוִתָּכֵחד ִׂשְטָנה ִמֵּבין ַהְּלֻאִּמים, קֹול ַהְּיִדידּות ִיָּׁשַמע ְּבַאְרֵצנּו ְורּוַח ָהַאְחָוה 

ְּתַנֵּׁשב ְּבעֹוָלֵמנּו
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https://www.tavshilim.co.il/recipe/%D7%9E%D7%AA%D7%9B%D7%95%D7%A0%D7%99-%D7%A1%D7%9C%D7%98%D7%99%D7%9D/%D7%A1%D7%9C%D7%98-%D7%A1%D7%9C%D7%A7-%D7%97%D7%9E%D7%95%D7%A5-%D7%9E%D7%AA%D7%95%D7%A7/
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A1%D7%9C%D7%A7
https://www.youtube.com/watch?v=pI0BpIJFTEo
https://www.youtube.com/watch?v=yn7FLSctfwI
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9B%D7%91%D7%95%D7%93_%D7%94%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%95%D7%AA


      כרתי
ָּכָרִּתי )ְּכֵרָׁשה אֹו לּוף(, ִהּנֹו ֶיֶרק ַהּדֹוֶמה ְלָבָצל ָירֹק ֻמְגָּדל 
ּוִבְׁשמֹו ְמַרֵּמז ָלנּו ַעל אֹוָתם ְּדָבִרים ֶׁשָהִיינּו ְמַבְּקִׁשים ֶׁשִּיָּכְרתּו 

ֵמָעֵלינּו ְוֹלא ָיׁשּובּו ְלעֹוָלם.

ְיִהי ָרצֹון ִמִּלְפֵני ָאִבינּו ֶׁשַּבָּׁשַמִים ֶׁשִּיָּכְרתּו אֹוְיֵבינּו ְוׂשֹוְנֵאינּו ְוָכל 
ְמַבְּקֵׁשי ָרָעֵתנּו

ִויִהי ָרצֹון ֶׁשִּתָּכֵרת ִׂשְנָאה ִמן ָהעֹוָלם ְוִתְפַרח ָהַאֲהָבה ֵּבין ַהְּבִרּיֹות; ֶׁשִּיְגַּדל 
ָהֵאמּון ֵּבין ַהּׁשֹוִנים ַּבֶחְבָרה ְוִתְרֶּבה ַהֲהָדִדּיּות ֵּבין ֲחֵברֹות ַוֲחֵבִרים ַּבְּקִהָּלה

ֲהָתבֹוִאי ֱאַלי ַהַּלְיָלה?
ְּכָבִסים ְּכָבר ָיְבׁשּו ֶּבָחֵצר

ִמְלָחָמה, ֶׁשַאף ַּפַעם ֹלא ַּדי ָלּה
ִהיא ַעְכָׁשו ְּבָמקֹום ֲאֵחר

)יהודה עמיחי(

ָקטְֹנִּתי ִמּכֹל ַהֲחָסִדים ּוִמָּכל ָהֱאֶמת 
ֲאֶׁשר ָעִׂשיָת ֶאת ַעְבֶּדָך 

ִּכי ְבַמְקִלי ָעַבְרִּתי ֶאת ַהַּיְרֵּדן ַהֶזה 
ְוַעָּתה ָהִייִתי ִלְׁשֵני ַמֲחנֹות
ַהִּציֵלִני ָנא, ַהִּציֵלִני ָנא...

)בראשית לב יא(

ְׁשמֹור ְוַהֵצל ָׁשָנה זֹו ִמָּכל ָּדָבר ָרע, ּוִמָּכל ִמיֵני ַמְׁשִחית, ּוִמָּכל ִמיֵני 
ֻּפְרָעִנּיֹות, ַוֲעֵׂשה ָלּה ִּתְקָוה ְוַאֲחִרית ָׁשלֹום, חּוס ְוַרֵחם ָעֵלינּו ְוַעל ָּכל 
ְּתבּוָאֵתנּו ּוֵפרֹוֵתינּו, ּוָבְרֵכנּו ְּבִגְׁשֵמי ְבָרָכה ּוְנָּדָבה ְלַחִּיים ְוׂשֹוַבע ְוָׁשלֹום, 
ַּכָׁשִנים ַהּטֹובֹות, ְוָהֵסר ִמֶּמּנּו ֶּדֶבר ְוֶחֶרב ְוָרָעב, ְוַחָּיה ָרָעה ּוְׁשִבי ּוִבָזה, 
ְוֵיֶצר ָהָרע ָוֳחָלִיים ָרִעים ְוָקִׁשים, ּוְמאֹוָרעֹות ָרעֹות ְוָקׁשֹות )מסידור התפילה(
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https://www.thekitchencoach.co.il/%D7%A7%D7%A6%D7%99%D7%A6%D7%95%D7%AA-%D7%9B%D7%A8%D7%99%D7%A9%D7%94-%D7%A4%D7%A8%D7%90%D7%A1%D7%94/
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9B%D7%A8%D7%99%D7%A9%D7%94
https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4197044,00.html
https://www.youtube.com/watch?v=HGI6aSX4Tx8
https://www.youtube.com/watch?v=HZYivKwVmJc


      קרע
ָקָרע )ִקּׁשּוא(, ַּבֲאַרִּמית ּוְבַעְרִבית,

ְמַסֵּמל ֶאת ְקִריַעת ַהְּדָבִרים ָהָרִעים ֵמָעֵלינּו.
ֶּגֶזר ִלְקִריַעת ְּגַזר-ַהִּדין. א' ו-ע' ִמְתַחְּלפֹות;
ִעם ְקִריַעת ַהחֹובֹות ָּתבֹוא ְקִריַאת ַהְזכּויֹות.

ְיִהי ָרצֹון ִמִּלְפֵני ָאִבינּו ֶׁשַּבָּׁשַמִים ֶׁשִּתְקַרע 
רֹוַע ְּגַזר ִּדיֵננּו ְוִיָּקְראּו ְלָפֶניָך ְזֻכּיֹוֵתנּו

ִויִהי ָרצֹון ֶׁשִּיָּקְרעּו ְּגֵזרֹות ָקׁשֹות ֵמַעל ָּכל יֹוְׁשֵבי 
ֵּתֵבל; ַהֶחֶרב, ַהַּמֵּגָפה ְוָהָרָעב ִיְכלּו ֵמעֹוָלֵמנּו, 

ְוֵנַדע ְלַכֵּבד ֶאת ְזכּויֹות ָּכל ְּבֵני ָהָאָדם

ָאחֹות ְקַטָּנה ְּתִפּלֹוֶתיָה 
עֹוְרָכה ְועֹוָנה ְּתִהּלֹוֶתיָה 

ֵאל ָנא ְרָפא ָנא ְלַמֲחלֹוֶתיָה 
ִּתְכֶלה ָׁשָנה ְוִקְללֹוֶתיָה
ָּתֵחל ָׁשָנה ּוִבְרכֹוֶתיָה

)אברהם חזן(

ְצִאי, ָאחֹות ִלְקַראת ָׁשָנה
ָּבְרִכי ַנְפִׁשי ֶאת ֶׁשֶהֱחָינּו
ִהֵּנה ַהְזַמן ְּכָבר ִנְׁשַּתָּנה

ִרּבֹון עֹוָלם ַעד ּכֹה ִקְּיָמנּו
)יעקב מעוז(

ָאַמר ָלֶהם הקב"ה, ַלְמַקְטְרִגים: ָאחֹות ָלנּו ְקַטָּנה, ֵאּלּו ִיְׂשָרֵאל. ָמה ָקָטן 
ֶזה ָּכל ָמה ֶׁשהּוא עֹוֶׂשה ֵאין ְמַמִחין ַעל ָידֹו, ָלָּמה ֶׁשהּוא ָקָטן, ָּכְך ָּכל 
ָמה ֶׁשִּיְׂשָרֵאל ִמְתַלְכְלִכין ָּכל ְימֹות ַהָּׁשָנה ְּבעוֹונֹוֵתיֶהן, ָּבא יֹום ַהִּכּפּוִרים 

ּוְמַכֵּפר ֲעֵליֶהם. )מדרש רבה, שיר השירים ח ט(
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https://www.youtube.com/watch?v=l5u9Sqm6Q94
https://rotteml.com/%D7%A7%D7%99%D7%A9%D7%95%D7%90%D7%99%D7%9D-%D7%9E%D7%9E%D7%95%D7%9C%D7%90%D7%99%D7%9D-%D7%A6%D7%9E%D7%97%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%9D-%D7%91%D7%A8%D7%95%D7%98%D7%91-%D7%99%D7%95%D7%92%D7%95%D7%A8/
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%99%D7%A9%D7%95%D7%90
https://www.youtube.com/watch?v=4VL0JeqIHDQ
https://www.zusha.org.il/story/%d7%9c%d7%9c%d7%9e%d7%93-%d7%96%d7%9b%d7%95%d7%aa-%d7%91%d7%91%d7%99%d7%aa-%d7%93%d7%99%d7%9f-%d7%a9%d7%9c-%d7%9e%d7%a2%d7%9c%d7%94/
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      רוביא
רּוְבָיא )לּוְבָיה(, ִקְטִניָיה ַהּדֹוָמה ִלְׁשעּוִעית ּוְׁשָמּה ְמַרֵּמז ַעל ִרּבּוי 
ַהְּדָבִרים ַהּטֹוִבים ֶׁשָהִיינּו ְמַבְּקִׁשים ְלַעְצֵמנּו ּוְלֶיֶתר ְּבֵני ָהָאָדם.

ְיִהי ָרצֹון ִמִּלְפֵני ָאִבינּו ֶׁשַּבָּׁשַמִים ֶׁשִּיְרּבּו ְזֻכּיֹוֵתנּו ּוְתַלְּבֵבנּו

ִויִהי ָרצֹון ֶׁשַנִּתיר ָּכל ֶנֶדר ְוֵחֶרם ַעל ַעְצֵמנּו ְוַעל זּוָלֵתנּו; ְׁשָגגֹות ּוְזדֹונֹות 
ְיַעּׂשּו ִּכְזכּויֹות; ְוָתֵגן ַּבֲעֵדנּו ְזכּוָתן ֶׁשל ִאּמֹוֵתינּו ּוַמֲעָלָתם ֶׁשל ֲאבֹוֵתינּו

ֱאסֹף ֶאת ַהַּמֲעִׂשים
ֶאת ַהִּמִּלים ְוָהאֹותֹות

ְּכמֹו ְיבּול ְּבָרָכה ָּכֵבד ִמֵּׂשאת
ְוֵאין יֹוֵתר ִּגְבעֹול חֹוֵלם ַעל ִׁשָּבְלּתֹו

ְוֵאין יֹוֵתר ִנְדֵרי ֶוֱאָסִרי
ַרק ַהְבָטַחת ָהרּוַח ִּכי ַהֶּגֶׁשם ְּבִעּתֹו
עֹוד ְיחֹוֵנן ֶאת ֲעָפָרּה ְּבתֹם ִּתְׁשֵרי

)איתמר פרת(

ָּכל ֶנֶדר אֹו ְׁשבּוָעה אֹו ִאָּסר אֹו קֹוָנם אֹו ֵחֶרם, ֶׁשָּנַדְרִּתי אֹו ִנְׁשַּבְעִּתי... 
ְּבֻכְּלהֹון ֲאִני ִמְתָחֵרט, ַעל ְלׁשֹון ֶנֶדר ּוְׁשבּוָעה ּוְנִזירּות ְוִאּסּור ְוֵחֶרם 
ְוקֹוָנם ְוַקָּבָלה ְבֵלב... ְוָכל ַהְּקָללֹות ִיְתַהְּפכּו ָעֵלינּו ְלטֹוָבה ְוִלְבָרָכה 
ְּכִדְכִתיב, ַוַּיֲהפֹוְך ה' ֱאֹלֶהיָך ְלָך ֶאת ַהְּקָלָלה ִלְבָרָכה, ִּכי ֲאֵהְבָך ה' ֱאֹלֶהיָך.

)מחזור לראש השנה(

https://www.youtube.com/watch?v=_ZhkUhJm49M
https://www.iris-matkonim.com/%D7%A6%D7%90%D7%95%D7%9C%D7%99-%D7%AA%D7%91%D7%A9%D7%99%D7%9C-%D7%9C%D7%95%D7%91%D7%99%D7%94-%D7%94%D7%95%D7%93%D7%99/
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9C%D7%95%D7%91%D7%99%D7%94
https://www.steinsaltz-center.org.il/document/69733,7498,71.aspx


      רימון
ַּגְרִעיֵני ָהִרּמֹון ְמַסְּמִלים ֶאת ַהֶּׁשַפע, 
ֶאת ָהִרּבּוי ֶׁשל ַהְזכּויֹות ֶׁשָאנּו קֹוִנים 
ְלַעְצֵמנּו ְלַאַחר ֶׁשִּמֵּלאנּו ֶאת ַהחֹובֹות 
ַהֶחְבָרִתּיֹות ְוִהְרֵּבינּו ְּבַמֲעִׂשים טֹוִבים.

ְיִהי ָרצֹון ִמִּלְפֵני ָאִבינּו ֶׁשַּבָּׁשַמִים ֶׁשִּנְהֶיה 
ְמֵלִאים ְּבַמֲעִׂשים טֹוִבים ְּכַגְרִעיֵני ָהִרּמֹון

ִויִהי ָרצֹון ֶׁשִּיְרּבּו ְזכּויֹוָתיו ֶׁשל ָּכל ְּפָרט ֶהָעֵמל 
ְלַמֵּלא ֶאת חֹובֹוָתיו ַהְּלֻאִּמּיֹות, ַהּמּוָסִרּיּות 
ְוַהֶחְבָרִתּיֹות ִמּתֹוְך ַאֲהָבה ְלִצּיֹון ּוִמּתֹוְך ִחָּבה 

ִלירּוָׁשַלִים

ְלֶפַלח ָהִרּמֹון ֲאַדֶּמה ַרָּקֵתְך
ְּכגַֹבּה ָהַאְרמֹון ְּגבֹוָהה קֹוָמֵתְך

ּומֹור ִעם ִקָּנמֹון ְיִפיחּון ִמֵּביֵתְך
ְצִבָּיה ֵעיֶניָה ְלִלִּבי ָאְסרּו

)יהודה הלוי(

ֵעץ ָהִרּמֹון ָנַתן ֵריחֹו
ֵּבין ָים ַהֶּמַלח ִליִריחֹו,

ָׁשב חֹוָמִתי ְּגדּוֵדְך ִמְּנדֹוד
ָׁשב ַּתָּמִתי ּדֹוְדָך ִמּדֹוד

)יעקב אורלנד(

ָיָפה ַאְּת ַרְעָיִתי ְּכִתְרָצה ָנאָוה ִּכירּוָׁשָלם ֲאֻיָּמה 
ַּכִּנְדָּגלֹות. ָהֵסִּבי ֵעיַנִיְך ִמֶּנְגִּדי ֶׁשֵהם ִהְרִהיֻבִני 
ַׂשְעֵרְך ְּכֵעֶדר ָהִעִזים ֶׁשָּגְלׁשּו ִמן ַהִּגְלָעד. ִׁשַּנִיְך 
ְּכֵעֶדר ָהְרֵחִלים ֶׁשָעלּו ִמן ָהַרְחָצה ֶׁשֻּכָּלם 
ַמְתִאימֹות ְוַׁשֻּכָלה ֵאין ָּבֶהם. ְּכֶפַלח ָהִרּמֹון 

ַרָּקֵתְך ִמַּבַעד ְלַצָּמֵתְך. 
)שיר השירים ו ד-ז(
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https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-3304731,00.html
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A8%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%9F_%D7%9E%D7%A6%D7%95%D7%99
https://www.youtube.com/watch?v=hFiiecYaF-o
https://www.youtube.com/watch?v=QLGMWlbZi-o
https://www.youtube.com/watch?v=ZVVJCuCDiP0


      דגים
ָּדִגים ִהָּנם ֵסֶמל ְלִפְריֹון, ְלִרּבּוי ָמִהיר ּוְלִהְתַעְּצמּות ֶׁשל ְּפָרִטים, 
ֶׁשל ְקבּוצֹות ְוֶׁשל ַעִּמים. ִנָּתן ְלִהְׁשַּתֵּמׁש ְּבֵסֶמל ֶזה ַּגם ִלְבָרָכה 

ַעל ִמְפָעִלים ֶחְבָרִתִּיים ּוְקִהָּלִתִּיים.

ְיִהי ָרצֹון ִמִּלְפֵני ָאִבינּו ֶׁשַּבָּׁשַמִים ֶׁשִּנְפֶרה ְוִנְרֶּבה ַּכָּדִגים
ִויִהי ָרצֹון ֶׁשִּנְפֶרה ְּברּוַח טֹוָבה ְוַנְרֶּבה ְּבַעִין ָיָפה ְוִיְהיּו ָּכל ַמֲעֵׂשנּו ְלֵׁשם 

ַהֶחֶסד, ַהִּמְׁשָּפט ְוַהְצָּדָקה

ָאָּנא ְּבכַֹח ְּגֻדַּלת ְיִמיְנָך ַּתִּתיר ְצרּוָרה
ַקֵּבל ִרַּנת ַעְּמָך ַׂשְּגֵבנּו ַטֲהֵרנּו נֹוָרא

ָנא ִגּבֹור ּדֹוְרֵׁשי ִיחּוְדָך ְּכָבַבת ָׁשְמֵרם
ָּבְרֵכם, ַטֲהֵרם, ַרֲחֵמם, ִצְדָקְתָך ָּתִמיד ָּגְמֵלם

ֲחִסין ָקדֹוׁש ְּברֹוב טּוְבָך ַנֵהל ֲעָדֶתָך
ָיִחיד ֵּגֶאה ְלַעְּמָך ְּפֵנה זֹוְכֵרי ְקֻדָּׁשֶתָך

ַׁשְוָעֵתנּו ַקֵּבל ּוְׁשַמע ַצֲעָקֵתנּו יֹוֵדַע ַּתֲעלּומֹות
ָּברּוְך ֵׁשם ְּכבֹוד ַמְלכּותֹו ְלעֹוָלם ָוֶעד

ׁשּוָעל ָרֵעב ָאַמר ַלָּדִגים: ִמְּפֵני ָמה ַאֶּתם ּפֹוֲחִדים? ֵהִׁשיבּו: ִמְּפֵני ַהַּדָּיִגים. 
ָאַמר: ּבֹואּו ָלגּור ִאִּתי ַיְחָּדיו ַעל ַהַּיָּבָׁשה. ָאְמרּו: ִטֵּפׁש ֶׁשְּבַחּיֹות, ִאם 
ְּבֵביֵתנּו ַהִּטְבִעי ֶׁשַּבַּמִים ָאנּו ִמְתָיְרִאים ֹלא ָּכל ֶׁשֵּכן ַּבַּיָּבָׁשה. ַאף ָאנּו 
ָהעֹוְסִקים ַּבּתֹוָרה ִמְתָיְרִאים, ְוִאם ּפֹוְסִקים ִמֶּמָּנה ַעל ַאַחת ַּכָּמה ְוַכָּמה. 

)לפי התלמוד, ברכות סא ע"ב(
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https://www.youtube.com/watch?v=WkheyLsAO8w
https://www.thekitchencoach.co.il/%D7%A1%D7%9C%D7%95%D7%A0%D7%94-%D7%93%D7%92-%D7%A2%D7%99%D7%A8%D7%90%D7%A7%D7%99-%D7%90%D7%A4%D7%95%D7%99-%D7%91%D7%AA%D7%A0%D7%95%D7%A8/
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%93%D7%92
https://www.mako.co.il/spirituality-newage/kabbalah-lessons/Article-e26a56bbcb53e21006.htm
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      ראש
רֹאׁש ַהָּׁשָנה ְמֻסָּמל ְּבִמיֵני ַמֲאָכל ֶׁשֵּיׁש ָּבֶהם ֶאת ַהִּמָּלה רֹאׁש, 
ְּכמֹו רֹאׁש ְּכרּוב, רֹאׁש ֵסֵלִרי ְוַכּדֹוֶמה. ַּגם ִסּפּור ָהֲעֵקָדה, ָהַאִיל 

ְוַהּׁשֹוָפר ִנְקָׁשִרים ּבֹו.

ְיִהי ָרצֹון ִמִּלְפֵני ָאִבינּו ֶׁשַּבָּׁשַמִים ֶׁשִּנְהֶיה ְלרֹאׁש ְוֹלא ְלָזָנב
ִויִהי ָרצֹון ֶׁשִּנְהֶיה רֹאׁש ִליִדיֵדי ָהָאָדם ְוֹלא ָזָנב ָלעֹוְיִנים ֶאת ְׁשלֹום 

ָהֱאנֹוׁשּות ְוֶאת ְׁשֵלמּות ַהְּסִביָבה

ֲעֵננּו ֱאֹלֵהי ַאְבָרָהם ֲעֵננּו
ֲעֵננּו ּוַפַחד ִיְצָחק ֲעֵננּו
ֲעֵננּו ֲאִביר ַיֲעקֹב ֲעֵננּו

ֲעֵננּו ִמְׂשָּגב ָהִאָּמהֹות ֲעֵננּו
ֲעֵננּו ָמֵגן ָּדִוד ֲעֵננּו

ֲעֵננּו ָהעֹוֶנה ְּבֵעת ָרצֹון ֲעֵננּו
ֲעֵננּו ָהעֹוֶנה ְּבֵעת ָצָרה ֲעֵננּו

ֲעֵננּו ָהעֹוֶנה ְּבֵעת ַרֲחִמים ֲעֵננּו
ֲעֵננּו ֱאֹלֵהי ַהֶּמְרָּכָבה ֲעֵננּו

ּתֹוכֹו ָרצּוף ַאֲהָבה, ָרצּוף ַאֲהָבה
ֵּביתֹו ָצפּוף ִלְרָוָחה, ָצפּוף ִלְרָוָחה

ַמְמִציא ָלנּו ְמִחיָלה,
ֹלא ַרק ִּבְׁשַעת ַהְּנִעיָלה

ְלָך דּוִמָּיה ְתִהָּלה
)ישי ריבו(

ַרִּבי ַמְתָיא ֶבן ָחָרׁש אֹוֵמר: ֱהֵוי ַמְקִּדים ִּבְׁשלֹום ָּכל ָאָדם. ֶוֱהֵוי ָזָנב ָלֲאָריֹות, 
ְוַאל ְּתִהי רֹאׁש ַלּׁשּוָעִלים.

)משנה, אבות ד טו(

https://www.youtube.com/watch?v=8ExZSqWfUMw
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9%D7%95%D7%A4%D7%A8
https://www.youtube.com/watch?v=sq9PK-slR1E
https://www.youtube.com/watch?v=IKME1Ved9Ds
https://www.zusha.org.il/story/%d7%9b%d7%95%d7%95%d7%a0%d7%95%d7%aa_%d7%a4%d7%a9%d7%95%d7%98%d7%95%d7%aa/


      תפוח בדבש
ֶזהּו ִׁשּלּוב ַהְּמַסֵּמל ֶׁשַפע ֶׁשל ָמזֹון ּוְבֵאיכּות ְמֻעָּלה, טֹוב 

ְלַמֲאָכל, ַתֲאָוה ָלֵעיַנִיים ְוֶנְחָמד ְלַהְׂשִּכיל. 

ְיִהי ָרצֹון ִמִּלְפֵני ָאִבינּו ֶׁשַּבָּׁשַמִים ֶׁשְּתַחֵּדׁש ָעֵלינּו 
ָׁשָנה טֹוָבה ּוְמתּוָקה

ִויִהי ָרצֹון ֶׁשִּיְתַחֵּדׁש ָעֵלינּו ֵלב ָטהֹור ְורּוַח ָנכֹון ִּתְתַחֵּדׁש ְּבִקְרֵּבנּו ְוִנְמָצא 
ֵחן ְוֵׂשֶכל טֹוב ְּבֵעיֵני ֱאֹלִהים ְוָאָדם

ְּכַתּפּוַח ַּבֲעֵצי ַהַּיַער ֵּכן ּדֹוִדי ֵּבין ַהָּבִנים, ְּבִצּלֹו ִחַּמְדִּתי ְוָיַׁשְבִּתי ּוִפְריֹו 
ָמתֹוק ְלִחִּכי. ֱהִביַאִני ֶאל ֵּבית ַהָּיִין ְוִדְגלֹו ָעַלי ַאֲהָבה. ַסְּמכּוִני ָּבֲאִׁשיׁשֹות 

ַרְּפדּוִני ַּבַּתּפּוִחים ִּכי חֹוַלת ַאֲהָבה ָאִני.
)שיר השירים ב ג-ה(

ָׁשם ַּבַּגן 
ָיָפִתי ָקְטָפה ַּתּפּוַח

ּוְצחֹוָקּה ֶׁשְנָהב.
לּו ֲאִני ִאיָלן – ִהיא רּוַח

ְוָנְׁשָקה ַאף ִלי
עֹוד ִּתְקטֹף אֹוִתי ַּתּפּוַח

ִחָּנִני... 
)משה דור(

ְקִחי ְלָך ַּתּפּוִחים ּוְתָמִרים
ַהְמִּתיִקי ֶאת יֹוֵמְך

הּוא ֹלא ָׁשֶוה ֶאת ַהְּכֵאב
ֶׁשִּמְתרֹוֵצץ ֶאְצֵלְך ְּבֵלב

)איתן גלס(
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https://www.mako.co.il/food-bakery/easy-cake-recipes/Recipe-13660c26ba66751006.htm
https://www.youtube.com/watch?v=OiyVE0MpONY
https://www.youtube.com/watch?v=ceQV6jlzQzU
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%AA%D7%A4%D7%95%D7%97
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%93%D7%91%D7%A9


      תשרי בקהילה
סיורי סליחות – מסע להיכרות עם הישוב שבו אנו גרים, סיור בבתי 
כנסת, מפגש עם נשות ואנשי רוח, חוויית שירה ופיוט ושיח חברתי. 

שופר בפארק – משפחות מתאספות בגן הציבורי הקרוב, חוות יחדיו 
תקיעה בשופר ומשוחחות על תכני ראש השנה והימים הנוראים.

תשליך חברתי –טקס תשליך שבו קובעים מאילו חוליים חברתיים 
אנו מבקשים להיפטר ואילו תיקונים קהילתיים עלינו לבצע.

גלויות שנה טובה – עיצוב אמנותי של גלויות וחידוש המנהג לשלוח 
גלויות שנה טובה בדואר למשפחה ולידידים.

יריד מעשים טובים – יזמים חברתיים מציגים בפני הקהילה מיזמים 
שנעשו לטובת הכלל והשפיעו לטובה על איכות החיים ביישוב.

יום הסובלנות – מפגש קהילתי ביום צום גדליה, למידה של הרקע 
ליום ושיח על שסעים חברתיים המאיימים על הלכידות בישראל.

יום הכיפורים לכולם – תפילות יום הכיפורים בקהילה, מלוות בהסברים 
על התכנים והטקסים ושיח על פיוס חברתי וערך הסליחה. 

ברכת הילדים - משפחות מקיימות טקס ברכת הילדים במקום ציבורי, 
תחת מעטה של טליתות לבנות וברכות מסורתיות וחדשניות. 

סוכה בקהילה – הקמת סוכה קהילתית על ידי מתנדבים וקיום מפגשים 
סביב זהות ותרבות תוך הזמנת אושפיזין ושיח בין המשתתפים.

שרשרת קהילתית – קבוצות נוער 
ומשפחות מתגייסות לקשט מבנים 
ציבוריים בשרשרות שאנו נוהגים 

לקשט בהן את הסוכה.
שמחת תורה – פסטיבל שירים 
המשמחים את הלבבות ומגבירים 
את תחושת הלכידות החברתית 

והחיבור למסורת ישראל.
מקורוק – בתי מדרש מוזיקליים 
לנוער, לומדים, כותבים, מלחינים 

ומבצעים שירת מקורות.

הערה: ביצוע הרעיונות הללו כפוף 
למגבלות הממשלה עקב נגיף הקורונה.
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עיטור לכתובה
נֹוַהְדָרה )דֹוהֹוּכ(, ארץ אשור, 1948

https://www.youtube.com/watch?v=kAWxdRU4gqE
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ָיּה ָמָרָנא ְדִבְׁשַמָּיא, ָלְך ֵעיָנא ְזִקיָפא ַתְלָיא.
ְׁשֵזיב ָלָנא ִמֵּבין ַעְמָמָּיא, ְּבִדיל ְׁשָמְך ַמְלָּכא ְּדקּוְׁשָטא.

ֵאל ֲאדֹוֵננּו ֶׁשַּבָּׁשַמִים, ֵאֶליָך ֵעיֵנינּו ְנׂשּואֹות ּוְתלּויֹות
ַחֵּלץ אֹוָתנּו ִמֵּבין ָהֻאּמֹות, ְלַמַען ִׁשְמָך ֶמֶלְך ָהֱאֶמת

ָמֵרי ְקִטיֵרי ַאּדּוֵקי ְׁשֵרי, ְׁשֵרי ַׁשַּדר רֹוִפינֹוס ִּדיַדן
ֵּתי ַמְטרֹוָנא ּדֹוְרִמיָטא, ִעיָדן ִעיָדִנין ּוְפַלג ְמָטא אי ַאכַּ ַאמַּ

ֲאדֹון ַהְּקָׁשִרים ָהֵתר ָהֲאִזִּקים, ָהֵתר ַהַּׂשר ָׁשִליַח ֶׁשָּלנּו
ֵהיַאְך ַעד ַעָּתה ַהְּגִביָרה ְיֵׁשָנה, ִעַּדן ִעָּדִנים ַוֲחִצי ַהְזַמן

ֲעֵבד ִעיָמָנא ָאת ְלָטָבא, ָיאּות ָלְך ַאת ַמְלָּכא ַרָּבא
ִלְׁשּבֹוק ֶחְטָאה ַרָּבא ְוחֹוָבא, ְיָדְך ַרְבֵרָבא ְוַׁשִּליָטא

ֲעֵׂשה ִעָּמנּו אֹות ְלטֹוָבה, ָּכָראּוי ְלָך ַהֶּמֶלְך ַהָּגדֹול
ְלַהִּניַח ְלֵחְטא ָּגדֹול ְוחֹוב, ְּבָיְדָך ַהְּגדֹוָלה ְוַהְּׁשִליָטה

ְקִריִבין ִּדיָדְך ֲאָנן ַמְלָּכא, ֵאיְכֵדין ַהְׁשָּתא ָהֵוי ִאיְּפָכא
ַׂשְנָאה ָאַמר ּפּוְרָקן ֵליָּכא, ָׁשִקיל ִמיַנן אּוף ַמְרטּוָטא

ְקרֹוֶביָך ֲאַנְחנּו ַהֶּמֶלְך, ֵהיַאְך ַעָּתה ַמָּצֵבנּו ִהְתַהֵּפְך
ָאַמר אֹוֵיב ֵאין ָלנּו ְיׁשּוָעה, ַאף ְּבָגֵדינּו ָּגַזל ֵמִאָּתנּו

ְּבִדיל ְׁשִכיְנָּתך ָמָרן ְסֵכי, ְּדִהיא ָיְתָבא ְּבגֹו ֲחׁשֹוֵכי
ְוַׁשְנָאָהא ַמְלֵכי ְוִאיַפְרֵכי, ֵאיְכֵדין ִאְתַהְּפַכת ִׁשיָטא

ְלַמַען ְׁשִכיָנְתָך ֲאדֹוֵנינּו ַהֵּבט, ֶׁשִהיא יֹוֶׁשֶבת ְּבתֹוְך ֲחֵׁשָכה
ׂשֹוְנֶאיָה ֵהם ְמָלִכים ְוִאיַפְרִכים, ֵהיַאְך ִהְתַהְּפָכה ָלּה ַהִּׁשיָטה

ִחְוָיא ִדְכִמין ֲעֵלי אֹוְרָחא, ְּגֵרי ֵבּה ָית ַמְלָּכא ְמִׁשיָחא
ִיְמֵחי ָיֵתּה ֲעֵלי מֹוָחא, ְוַעל ָּכל ַעֵּמיּה ַאְיֵתי ְלָוָטא

ָנָחׁש אֹוֵרב ֲעֵלי ְּדָרִכים, ַׁשֵּלַח ּבֹו ֶאת ֶמֶלְך ַהָּמִׁשיַח
ַיֶּכה אֹותֹו ַעל רֹאׁשֹו, ְוַעל ָּכל ַעּמֹו ָיִביא ְקָלָלה

א, ָהא ְזכּוָתא ְדֲאָבָהָתא תָּ ַזְכָון ִאי ֵלית ִּביָדן ַהְשׁ
ּוְדֵכר ַקָּבָלא ְדאֹוַרְיָתא, ְותּו ִאית ַסִּגי ִמְלָּתא ִדְפִׁשיָטא

ִאם ֵאין ְּבָיֵדינּו ְזכּויֹות ָּכֵעת, ֲהֵרי ְזכּוָתם ֶׁשל ֲאבֹוֵתינּו
ּוְזכֹר ְזכּות ַקָּבַלת ַהּתֹוָרה, ּוְזכּויֹות ַרּבֹות ֶׁשֵהן ְידּועֹות

ַען ַעְבִדין ְלַעְבִדין ְקָהָלא ַקִּדיָׁשא ָהֵדין, ְדִאיּנּון כְּ
ְּכנֹוס לֹון ּתּו ְּבָלא ֵפירּוִדין, ּכּוֵלי ָעְלָמא ַרָּבא ְוזּוָטא

ַהָּקָהל ַהָּקדֹוׁש ַהֶזה, ֶׁשֵהם ָּכֵעת ֲעָבִדים ַלֲעָבִדים
ַּכֵּנס אֹוָתם ְּבִלי ְלַהְפִריד, ֻּכָּלם ַיְחָּדיו ְּגדֹוִלים ּוְקַטִּנים

)ר׳ יעקב אבוחצירא זצ״ל(

https://www.youtube.com/watch?v=QIv8wMPnDys
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תפילה לשלום העולם
ֱאֹלֵהי ָּכל ָהָאֶרץ, ֲאדֹון ָּכל ַהְּיצּוִרים,

ֲעֵׂשה ְלַמַען ּגֹוֵיי ָהָאֶרץ ְּבָכל ַקְצוֹות ֵּתֵבל,
ָהֵסר ֵמֲעֵליֶהם ֶאת ֵאיַמת ַהֶחֶרב ַהִּמְתַהֶּפֶכת,
ַהְׁשֵקט ֶאת ַהַּמֲאָבק ַהַּמְחִריף ֶׁשֵּבין ַהְּלֻאִּמים,
ַטע ְּבֵלב ָּכל ְּבֵני ֱאנֹוׁש ֶאת ַאֲהַבת ָהָאָדם,

ַהְׁשֵרׁש ָּבֶהם ָּכבֹוד ְלֶבן ַהָּדת ְוָהָאֶרץ ָהַאֶחֶרת.

ֱאֹלֵהי ָּכל ָהָאֶרץ, ֲאדֹון ָּכל ַהְּבִרּיֹות,
ֲעֵׂשה ְלַמַען ָּכל ְּבֵני ָהָאָדם ַהְּנתּוִנים ִלְנָגִעים ַרִּבים,
ְמַנע ְּבטּוְבָך ֶאת ָּכל ִּפְגֵעי ַהֶּטַבע ַהִּמְתַרְּגִׁשים ָעֵלינּו,

ַסֵּלק ָּכל ֶנַגע ּוַמֲחָלה, ָּכל ִחָּסרֹון ְוִׁשְברֹון ֵלב,
ַאֵחד ֶאת ָּכל יֹוְׁשֵבי ֵּתֵבל ְלִמְלָחָמה ְּבאֹוְיֵבי ָהָאָדם,

ֵּתן ָּבנּו ְּתבּוָנה ְיֵתָרה ְלִהְתמֹוֵדד ִעם מֹוְראֹות ַהַחִּיים.

ֱאֹלֵהי ָּכל ָהָאֶרץ, ֲאדֹון ָּכל ַהְּנָׁשמֹות,
ֲעֵׂשה ְלַמַען עֹוָלְמָך ַהָּׁשרּוי ְּבַסָּכנֹות ַרּבֹות,

ַהְרֵחב ֶאת ַּדְעֵּתנּו ְלַהִּכיר ֶאת עֹוָלֵמנּו ַהַּׁשְבִריִרי,
ַקח ֵמִעָּמנּו ַמְחָׁשבֹות ָרעֹות ֶׁשל ֶהֶרס ּוְכָלָיה,

ַמֵּלא ֶאת ָיֵדינּו ַּבְּיכֶֹלת ְלָׁשְמרֹו ְּכִתּקּונֹו,
ַחֵּבב ָעֵלינּו ֶאת ַהַחי ְוֶאת ַהּצֹוֵמַח ְוֶאת ַהּדֹוֵמם.

ֱאֹלֵהי ָּכל ָהָאֶרץ, ֲאדֹון ָּכל ַהְּנָפׁשֹות,
ֲעֵׂשה ְלַמַען ָּבֶניָך ַהּׁשֹוֲחִרים ֶאת ַהָּנֶאה ְוַהּטֹוב,
ָהֵאר ֶאת ֵעיֵנינּו ְלַהִּכיר ִּביִפי ַהַחִּיים ַהְּמֻגָּוִנים,

ַחֵזק ֶאת ָיֵדינּו ִליצֹר ּוְלַחֵּדׁש ִּבְמֶלאֶכת ַמֲחֶׁשֶבת,
ַלְּמֵדנּו ְלַהֲעִריְך ֶאת עֶׁשר ַהַּתְרּבּות ָהֱאנֹוִׁשית,

ֲהִביֵננּו ֶאת ְּדָרָכיו ַהִּנְסָּתרֹות ֶׁשל ָהאֶׁשר.

ֱאֹלֵהי ָּכל ָהָאֶרץ, ֲאדֹון ָּכל ַהְּיצּוִרים,
ֲעֵׂשה ְלַמַען ַהּכֹל, ְלֹלא יֹוֵצא ִמן ַהְּכָלל.

)יעקב מעוז(

https://www.youtube.com/watch?v=LoFh75EDAA8


ְיִהי ַהֵּסֶדר ַהֶזה
ֶׁשָעַרְכנּו ְּבִׂשְמָחה ּוְבטּוב ֵלָבב

אֹות ְוִסיָמן ֶׁשל ְּבָרָכה
ְלַאֲהַבת ַהָּׁשלֹום ְוִלְׁשלֹום ָהַאֲהָבה

ַּבִּמְׁשָּפָחה ּוַבְּקִהָּלה
ַּבֶחְבָרה ַהִּיְׂשְרֵאִלית ּוָבעֹוָלם
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