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הקדמה

הגדה זו היא פרט מתוך הפרוייקט היייחודי

ערכת ראש השנה
יוצרי הפרוייקט :קול האות  -מאירים תרבות יהודית דרך אמנות
עבור קרן משפחת צ'ארלס ולין שוסטרמן.
להורדת הפרוייקט המלא אליכם לשולחן הסדר:

schusterman.org/rosh-hashanah
תודה מיוחדת לכל חברי הצוות של קול האות – עליזה מוס רבינוביץ ,דוד מוס ,יאיר מדינה,
מתיו ברקוביץ ופרן אלן – על חזונם ומקוריותם ,שאפשרו את יצירתה ופיתוחה של ערכה זו.
כתיבה :עליזה מוס רבינוביץ
איור ועיצוב :אלעד ליפשיץ ,סטודיו דוב אברמסון
אמן אוריגמי :יונתן פיאלקוף
שירה והפעלה :חיה לסטר
תרגומים ועריכה :לוסי שוומנטל ,מרצ'לו קיסילבסקי ,יונתן זלוטוגורסקי ונעמה שקד
אנו מודים לצוות המסור של משרד קהילת  ROIולקרן משפחת צ'ארלס ולין שוסטרמן על
תמיכתם ועל הכוונתם את הפרויקט הזה מן הרגע בו נהגה ועד לרגע בו הפך למציאות.
תודה מיוחדת לאליסה קרייצר ,אריקה מנדל ,אריאל הירש ,אריאל קיזמה ורננה לוין.

אין ספק שציון ראש השנה היהודי שונה מהותית מציון ראש השנה האזרחי
הנחגג ברחבי העולם ב 1-בינואר .בראש השנה היהודי אין את הספירה
המסורתית לאחור לקראת חצות ואין כובעים מצחיקים או קונפטי .אבל
מה שבטוח הוא שאי אפשר לומר על ראש השנה היהודי שהוא משעמם
או שאינו מעורר עניין .חכמינו הנהיגו מסורות ומנהגים מעוררי מחשבה,
יצירתיים ואפילו – תאמינו או לא – כיפים .המסורות והמנהגים שלנו
שומרים על ייחודיותם גם בימינו אנו – יותר מאלף שנים אחרי שנכתבו.
(איך זה כ #חשיבהלטווחארוך?)
הצטרפו אלינו וגלו את ההיסטוריה המרתקת של "סדר ראש השנה"–
מסורת פחות מוכרת של ראש השנה הכוללת מטעמים ,משחקי מילים,
הגיגים ,הרהורים ומחשבות על השנה שעברה וציפיות ,ברכות ואיחולים
לשנה החדשה .אנו מקווים שתגלו דרך חדשה-ישנה לציין את תחילתה של
השנה היהודית עם בני משפחותיכם וחבריכם .ואם אתם עדיין חפצים כל כך
בכובעים המצחיקים של ה 1-בינואר ,מצאו דרך יצירתית לשלב אותם בסדר!
אפשרויות בלתי מוגבלות לציון ראש השנה עומדות לרשותכם.
תחל שנה וברכותיה ושתהא השנה החדשה שנת שלום ושלווה!
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את נשמותינו הרדומות לעובדה שחלפה שנה ,למעשים שביצענו וגם ,ואולי
החשוב מכל ,לדרכים בהן אנחנו יכולים לעצב את חיינו ולשנות אותם
לטובה בעתיד .אין אנו אמורים להישאר כשהיינו שנה אחר שנה .במקום
זאת ,אנו אמורים תמיד לשאוף להתחדש ,להשתפר ,ולעלות מעלה מעלה.
על אף העובדה שראש השנה מכיל בתוכו אלמנטים רציניים ורפלקטיביים
רבים ,הוא כולל גם מרכיבים חגיגיים ושמחים הצופים פני עתיד .וכמו
שכולנו יודעים ,אין דרך טובה יותר לשלב את שני המוטיבים האלה
מאשר ....באמצעות אוכל!
ראש השנה – היום המציין את תחילתו של לוח השנה היהודי – לא זכה
לשם זה עד תקופת התלמוד .בתקופת התנ"ך נקרא חג זה "יום תרועה" –
היום בו תוקעים בשופר – או "יום הזיכרון" .על פי המסורת הרבנית ,ייחודו
של ראש השנה הוא בכך שהוא מציין שלושה אירועים מרכזיים:
זהו יום השנה לראשית בריאת העולם (בהקשר זה ראוי במיוחד
לציון היום השישי לבריאה בו אלוקים יצר את האדם הראשון).
זהו יום הדין.
זהו היום בו מחדש עם ישראל את הקשר בינו לבין אלוקים.
ראש השנה מציין את תחילתם של עשרת ימי תשובה ,הידועים גם בשמם
השני ,הימים הנוראים .אלו מסתיימים ומגיעים לשיאם ביום הכיפורים.
ימים אלו מסמלים גם את חגיגת תחילת השנה החדשה וגם את שאיפת עם
ישראל לבקש מחילה על חטאיו מן השנה שזה עתה באה אל קיצה .הימים
הנוראים הינם ימים של חשבון נפש .הם ימים בהם אנו שופטים את עצמינו
פנימה על מנת להיוודע לדרכים בהם לא עמדנו בציפיות של הסובבים
אותנו ,של אלוקינו ואף של עצמנו .בחינה עצמית זו אמורה לעורר בנו
תחושות חרטה וצער על הנזק שגרמנו ,לדרבן אותנו לפצות את אלו שנפגעו
ממעשינו כשהדבר אפשרי ולשוב מדרכינו הרעות ולשנות את התנהגותנו
לטובה בשנה החדשה.תרועות השופר (העשוי מקרן איל) מעירות ומעוררות

סדר ראש השנה
חשבתם שסדר יש רק בפסח? חשבו שוב! למעשה ,ישנם כמה חגים בלוח
השנה היהודי הכוללים מסורת של סדר .ראש השנה הוא רק אחד מהם.
בבסיס הסדר של ראש השנה עומד המנהג הקדום של אכילת מאכלים
כחלק מסעודת ראש השנה שיש להם משמעות מיוחדת .סדר ואופן
אכילתם מלווה בברכות ואיחולים מיוחדים לשנה החדשה .את המאכלים
הללו נאכל בסדר מסוים ,ומכאן ייחודה ושמה של הסעודה.
המסורת של סדר ראש השנה מבוססת על מקור תלמודי קדום המופיע
פעמיים בגרסאות שונות (ראו את הבדלי הנוסחים בהדגשה בטקסט):

"השתא דאמרת סימנא מילתא
היא יהא רגיל איניש
למיחז /למיכל ריש שתא קרא
ורוביא כרתי סילקא ותמרי".

אמר אביי:

תרגום :עכשיו שאמרת שלסימן יש חשיבות ,יהא
רגיל אדם לראות/לאכול בראש השנה דלעת,
לוביה ,כרישה ,סלק ותמר".

6

בהתבסס על שתי הגרסאות השונות של הטקסט ("לראות" ו"לאכול"),
התפתחו שתי מסורות שונות .על פי המסורת הראשונה הנוכחים בסעודת
ראש השנה אכלו את המאכלים הסמליים .על פי המסורת השנייה הנוכחים
רק הצביעו על וראו את המאכלים הללו ואמרו יחד את האיחולים
הקשורים לכל אחד מן המאכלים (ללא אכילתם).

מפרשים קלאסיים הסבירו כי על המאכלים המוזכרים בתלמוד להיות
מלווים באיחולים וברכות ייחודיים ,ובכך שאפו לעודד את המשתתפים
לחזור בתשובה ולהרבות במעשים טובים .הם הוסיפו שהסועדים רשאים
להשתמש במאכלים ששמותיהם בשפתם שלהם מכילים בתוכם ברכה גם
אם לא בהכרח קיים קשר לשמו של המאכל בעברית.

הסימנים
בחלוף השנים ,ועם פיזורם של יהודים רבים בקהילות שונות ברחבי
העולם ,צמחו במקומות שונים מנהגים חדשים ונוספו מאכלים ,ברכות,
תקוות ואיחולים מגוונים לסדר ראש השנה .כל אלה זכו לשם הכללי של
"הסימנים" (מילה נרדפת לסמלים) של ראש השנה.
חלק מן האיחולים החדשים נבעו מצורתו הפיזית או אופיו של המאכל
הנדון (לדוגמה :מתיקותו של הדבש ,ריבוי הזרעים של הרימון ,וכד').
איחולים אחרים מקורם במשחקי מילים הקשורים לשמותיהם של
המאכלים .במקור ,משחקים אלו התבססו על שמות המאכלים בעברית או
בארמית ,אך קהילות ברחבי העולם המציאו שמות חדשים על סמך הניב או
השפה הנהוגים במקום מגוריהם.
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סדר ראש השנה הכולל את המאכלים המוזכרים בתלמוד (ראו עמ' )5
השתמר בעיקר בקרב יהודים ממוצא ספרדי ומזרח תיכוני .ואולם ,גם
יהודים מארצות אחרות שמרו על הקונספט הבסיסי של הגשת מאכלים
בעלי משמעות וסמליות בארוחת ערב ראש השנה.
השנה ,אנו מקווים לקבץ את מיטב המסורות של סדר ראש השנה מכל
רחבי העולם ואף להוסיף חידושים מודרניים משלנו למנהג קדום זה.
בהמשך קובץ זה ,נבאר חלק מהסימנים המסורתיים (המאכלים הסמליים
וברכותיהם התואמות) ,יחד עם נוסחי איחולים חדשים הרלבנטיים לימינו
אנו.
חשבתם על שילוב מנצח שלכם לברכה רלבנטית ,שנונה,
מתוחכמת או בעלת משמעות?
צייצו בטוויטר באמצעות ההאש-טג #applesandpunny

נקודה להעמקה :זיכרון ומעשה
הזיכרון משחק תפקיד מרכזי ביהדות ,ובמיוחד
בראש השנה (זכרו ששמו התנ"כי של ראש השנה
הינו "יום הזיכרון") .המאכלים הסמליים אותם אנו
אוכלים בסדר ראש השנה מסייעים לנו לזכור וגם לנקוט במעשים.
בכך שאנו מצביעים על ואוכלים את המאכלים המיוחדים הללו,
אנו מדגימים את האופן שבו זיכרון ומעשה מחוברים אחד לשני
ועל האופן שבו כל אחד ואחת מאתנו מפנימים אותם.
עבור המהר"ל מפראג הברכות ואכילת המאכלים הסמליים אינם
תפילות ואיחולים בלבד .מטרתם ליצוק לתוך פעולותינו הקטנות,
השגרתיות והיום-יומיות משמעות רבה יותר לאורך כל השנה כולה.
כאשר אנו באים לאכול את התפוח בדבש ,אין אנו רק מאחלים
אחד לשני שתהיה לנו שנה מתוקה – אנו מתחילים את השנה עם
טעם ותחושה של מתיקות .כדברי שמאי במסכת אבות" :אמור
מעט ועשה הרבה".
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материал

כפי שאנו נוהגים בחגים יהודיים אחרים ,ואף בשבת ,הדלקת הנרות מסמלת
את כניסתו של החג ,את תחילתו של ראש השנה.

בהדליקנו את הנרות ,נברך:

בדומה לחגים אחרים ואף לשבת ,ארוחת ערב ראש השנה נפתחת עם
הקידוש והברכה על היין .בעוד שישנה ברכה קבועה ליין ,הקידוש של ראש
השנה הוא מיוחד במינו .הוא מכיל בתוכו מוטיבים של זיכרון ,של תקיעת
השופר ,ושל מלכות .בכך קידוש ראש השנה מבדיל אותו מיתר המועדים
ומקדש אותו( .התופסות בצבע ירוק בסוגריים נאמרות רק אם חל ראש
השנה בשבת).

ּשנו ּ ְבּמִ צְ וֹתָ יו וְצִ ָו ּנו ּ
שר ִק ְד ָ
ָבּרו ּך אַ ּ ָתה ה' אֱלֹקֵ ינו ּ מֶ לֶך הָ ע ֹולָם ,אֲ ֶ
של (לשבת ַש ָבּת וְ) יוֹם טוֹב
לְהַ ְדלִיק נֵר ֶ

נהוג להוסיף לאחר ברכת הדלקת הנרות גם את ברכת שהחיינו
(ראו עמ'  11אחרי קידוש).

ָ ּברו ְּך אַ ּ ָתה ה' אֱלֹקֵ ינו ּ מֶ ל ְֶך הָ ע ֹולָם ּבו ֵֹרא ְּפ ִרי הַ ּגָפֶ ן
שר ָ ּבחַ ר ָ ּבנו ּ מִ ּכָל עָ ם וְרוֹמְ מָ נו ּ מִ ּכָל
ָ ּברו ְּך אַ ּ ָתה ה' אֱלֹקֵ ינו ּ מֶ ל ְֶך הָ ע ֹולָם ,אֲ ׁ ֶ
שנו ּ ְ ּבמִ צְ וֹתָ יו ,ו ִַּת ּ ֶתן לָנו ּ ה' אֱלֹקֵ ינו ּ ְ ּבאַ הֲבָ ה אֶ ת יוֹם
ל ָׁשוֹן ו ְִק ְּד ׁ ָ
ש ָ ּבת הַ ז ֶּה וְאֶ ת יוֹם) הַ ִּז ּכָרוֹן הַ ז ֶּה ,יוֹם (לשבת זִ כְ רוֹן) ְּתרו ּעָ ה
(לשבת הַ ּׁ ַ
(לשבת ְ ּבאַ הֲבָ ה) מִ ְק ָרא ק ֹדֶ ׁש ֵזכֶר לִיצִ יאַ ת מִ צְ ָריִםּ ִ ,כי בָ נו ּ בָ חַ ְר ּ ָת וְאוֹתָ נו ּ
ִק ַּד ׁ ְש ּ ָת מִ ּכָל הָ עַ ִּמים ,ו ְּדבָ ְר ָך אֱמֶ ת ו ְַקיָּם לָעַ דּ ָ .ברו ְּך אַ ּ ָתה ה' ,מֶ ל ְֶך עַ ל ּכָל
ש ָ ּבת וְ) ִי ְש ׂ ָראֵ ל וְיוֹם הַ ִּז ּכָרוֹן:
הָ אָ ֶרץ מְ קַ ֵּד ׁש (לשבת הַ ּׁ ַ
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ופירות חדשים

ברכת שהחיינו הינה ברכה מיוחדת אותה אנו אומרים מספר פעמים במהלך
השנה .הברכה נאמרת כשאנו חוגגים חג בפעם הראשונה בשנה ,כשאנו
לובשים בגד חדש ,וכשאנו אוכלים מאכל בפעם הראשונה בעונה.
ברכת שהחיינו מודה לאלוקים על כך שהוא נותן בנו חיים ועל שאנו זוכים
לחוויה המיוחדת הזו .בראש השנה ,ברכת שהחיינו נאמרת כחלק מטקס
הדלקת הנרות ,כחלק מהקידוש וגם כחלק ממהלך טקס תקיעת השופר.
בנוסף ,קיים גם מנהג לאכול פרי "חדש" בערב חג שני של ראש השנה –
פרי שלא אכלת במהלך כל השנה כולה כמו פרי אקזוטי שנקנה זה עתה
מהירקן – וזאת על מנת לקבל את הזכות לומר את ברכת שהחיינו גם בערב
זה .ניתן אולי לראות בחיפוש אחר משהו חדש כמשקף את הסמליות בדחף
הפנימי שלנו להמציא את עצמנו מחדש ולהפוך לאנשים טובים יותר בשנה
הקרובה.

ָבּרו ְּך אַ ּ ָתה ה’ אֱלֹקֵ ינו ּ מֶ ל ְֶך הָ ע ֹולָם,

שתהיה לנו שנת פריחה

שהֶ ֱחיָנו ּ ו ְִק ְיּמָ נו ּ וְהִ גִ יעָ נו ּ לַזְ ּמַ ן הַ ֶז ּה:
ֶׁ
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חלה

מברכים על שתי חלות ולאחר מכן אוכלים מהן במהלך סעודת ראש השנה ,וזאת
בדומה לנהוג בכל אחד מחגי ישראל ואף בשבת .ובכל זאת ,קיים הבדל בין חלות
ראש השנה לחלות הנאכלות בחגים האחרים .החלות של ראש השנה נראות
אחרת ומכילות משמעות משלהן!
ישנה מסורת לפיה החלות של ראש השנה צריכות להיות עגולות .בכך הן מסמלות
את מחזוריות הזמן ,ואת שלמותה ואופייה המעגלי של השנה .אחרים גורסים
שהדבר דומה לכתר של מלך – ייתכן וזהו כתרו של הא-ל או אולי הכתרים
שהא-ל קושר לראשיהם של בני ישראל .בקרב יהודים ממוצא פולני ישנו מנהג
לפיו החלות של ראש השנה צריכות להיות בצורת סולמות .אלה מסמלות את
האמונה שבשנה הקרובה נזכה לעלות במעלה הסולם או שנרד במורד .אחרים
אומרים שהחלות תהיינה בצורת ציפורים ,כמאמר הנביא ישעיהוּ ְ " :כצִ ּפ ֳִרים
עָ פוֹת— ּכֵן ָיגֵן יְה-וָה צְ בָ אוֹת ,עַ ל-יְרו ׁ ָּש ִ ָלם; ּגָנוֹן וְהִ ִ ּצילָ ּ ,פס ֹחַ וְהִ מְ לִ יטׁ .שו ּבו ּ ,לַאֲ ׁ ֶשר
הֶ עְ מִ יקו ּ סָ ָרה— ְ ּבנֵי ִי ְש ׂ ָראֵ ל".
מנהג נפוץ בקהילות רבות הוא שטובלים את החלה ,שבדרך כלל מפזרים עליה
מעט מלח ,בדבש (או סוכר).

בזמן טבילת החלה ,ניתן לומר את האיחול הבא ,בהשראת החסידות:

"מי ייתן ואלוקים ייתן בנפשך שמרים שיגרמו לך לתסוס ולהבשיל ,לתפוח
ולהתרומם מעלה לגבהים חדשים,
להגשים את עצמך ולממש את מלוא הפוטנציאל שלך".

הברכה שאומרים כאשר נוטלים ידיים:

ָבּרו ְּך אַ ּ ָתה ה' אֱלֹקֵ ינו ּ מֶ ל ְֶך הָ ע ֹולָם,
ּשנו ּ ְבּמִ צְ וֹתָ יו וִצִ וָנו ּ עַ ל נ ְִטילַת יָדָ יִם:
שר ִק ְד ָ
אֲ ֶ

הברכה שאומרים לפני בציעת החלה:

ָבּרו ְּך אַ ּ ָתה ה' אֱלֹקֵ ינו ּ מֶ ל ְֶך הָ ע ֹולָם,
הַ ּמוֹצִ יא לֶחֶ ם מִ ן הָ אָ ֶרץ:
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материал

נהוג לפתוח את סדר ראש השנה עם ברכה
כללית הקשורה לפירות הגדלים על העצים,
וזאת לפני המעבר ליתר מאכלי הסדר .על
פי המנהג פותחים בתמר ,אחד משבעת
המינים של ארץ ישראל.

איחולים
לפריון וצמיחה

ברכה לחברות
ולבניית קהילה

איחולי תקווה לשלום
ולמערכות יחסים
בעלות משמעות

איחולים לחירות
וצמיחה

מתוך רצון
שתהא שנה
מתוקה
ה צמחו

נית ,אם

או אופצי

עדיפים

אתם מ

משאלת לב
למעשים טובים

ברכה למנהיגות

בקשה לגזרות טובות
איחול להודות על
מזלנו הטוב

איחולים לשגשוג
ושיתוף בין בני אדם
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איחולי תקווה לשלום ולמערכות יחסים בעלות משמעות

ָבּרו ְּך אַ ּ ָתה ה' אֱלֹקֵ ינו ּ מֶ ל ְֶך הָ ע ֹולָם
ּבו ֵֹרא ְּפ ִרי הָ עֵ ץ:

סמליות התמר נובעת משמה ומשום קרבתה למילה תם ,כלומר משהו
שבא לקיצו .סימן זה מבקש את קיצם של אויבינו ושל מבקשי רעתנו.
כשמסתכלים על הצד החיובי של הבקשה ,הכוונה היא שהשנה הקרובה
תהא שנת שלום ושלווה.
אוכלים את סעודת ראש השנה עם הרבה רווקים ורווקות? מה דעתכם על
משחק מילים קצר באנגלית ?...באנגלית ,התמר נקרא דייט ( – )Dateאז
קחו תמר ,ונקווה שהשנה הבאה תהיה מלאה בדייטים ומערכות יחסים
מוצלחות!

יְהִ י ָרצוֹן מִ ּלְפָ נ ָ
ֶיך ,ה' אֱלֹקֵ ינו ּ ֶואֱלֹקֵ י אֲ בוֹתֵ ינו ּ,
שי ָרעָ תֵ נו ּ.
שי ּ ּ ִַת ּמו ּ א ֹויְבֵ ינו ּ ְוש ׂ ֹונְאֵ ינו ּ ְוכָל מְ בַ ְ ּק ׁ ֵ
ֶׁ

материал
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רימון – משאלת לב למעשים טובים

איחולים לשגשוג ושיתוף בין בני אדם

הרימון ,שבארץ ישראל מבשיל בתקופת ראש השנה ,מכיל זרעים מתוקים
(שלא לדבר על נוגדי חמצון שחיוניים לבריאות הגוף) .קיים מדרש המספר
שהרימון מכיל  613זרעים כנגד  613המצוות .בין אם אכן כל רימון מכיל
 613זרעים או לא (תרגישו חופשיים לספור בעצמכם ולבדוק!) הרימון הפך
לסמל המצוות והמעשים הטובים.

הרוביא הוא אחד המאכלים הסמליים הזוכים לאזכור בתלמוד .מדובר
בשעועית או קטנית ,ובדרך כלל מפורשת כשעועית ירוקה .השם דומה
בשורש שלו למילה העברית ירבו ,כלומר להרבות או לגדול .בעזרת סימן זה,
אנו מבקשים שזכויותינו תרבנה ושנתברך בשפע .במקביל ,הרוביא מעניק
לנו הזדמנות לזכור ולהכיר בכך שיש אנשים בעולם שמזלם לא שפר.
למענם ,אנו מבקשים שהשנה הקרובה תביא שפע ,לא רק לנו ,אלא לכל
אלה שחסר להם דבר.

יְהִ י ָרצוֹן מִ ּלְפָ נ ָ
ֶיך ,ה' אֱלֹקֵ ינו ּ ֶואֱלֹקֵ י אֲ בוֹתֵ ינו ּ,
שנִּהְ יֶה מְ ל ִֵאים מִ צְ ווֹת ְ ּכ ִרימוֹן.
ֶׁ

חומר למחשבה :מה אתם רוצים
שחייכם יכללו בשנה הקרובה?

לא אוהבים
שעועית?
אין דבר!

נסו את הגרסה הלובית לסימן זה .במקום שעועית ,יהודים
מלוב מערבבים סוכר ושומשום על מנת לסמל את השפע.
הגרגרים -הן של הסוכר והן של השומשום -קטנים כל כך שאי
אפשר לספור אותם!

יְהִ י ָרצוֹן מִ ּלְפָ נ ָ
ֶיך ,ה' אֱלֹקֵ ינו ּ ֶואֱלֹקֵ י אֲ בוֹתֵ ינו ּ,
שי ּ ְִר ּבו ּ זְ ֻכיּוֹתֵ ינו ּ ו ְּת ַל ְ ּבבֵ נו ּ.
ֶׁ
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כרישה או בצל ירוק

כרתי – כרישה או בצל ירוק – נשמע כמו וכתוב בצורה דומה לפועל יכרתו,
מלשון יגדע או ייחתך .הברכה המסורתית הקשורה למאכל זה היא שיכרתו
אויבינו ,יחד עם כל אלה שמבקשים את רעתנו .יהודים ממוצא פרסי
קורעים את הבצלים הירוקים וזורקים את החתיכות אל מאחורי כתפיהם.
לעיתים ,תוך כדי כך הם אומרים את שמותיהם של האויבים שאת כריתתם
הם מבקשים .לאלה הרוצים את הצד החיובי של איחול זה ,ניתן במקום זאת
לבקש לברך את מבקשי טובתנו ואת חברי הקהילה שלנו.

יְהִ י ָרצוֹן מִ ּלְפָ נ ָ
ֶיך ,ה' אֱלֹקֵ ינו ּ ֶואֱלֹקֵ י אֲ בוֹתֵ ינו ּ,
שי ָרעָ תֵ נו ּ
ש ִי ּ ּכ ְָרתו ּ א ֹויְבֵ ינו ּ ְוש ׂ ֹונְאֵ ינו ּ ְוכָל מְ בַ ְ ּק ׁ ֵ
ֶׁ
ידים טוֹבִ ים ו ּבִ ְקהִ ּלָה ּתוֹמֶ כֶת).
יד ִ
ְשנּ ְִת ָ ּב ֵר ְך ִ ּב ִ
(ו ׁ ֶ
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איחולים לחירות וצמיחה

המילה הארמית סלקא (סלק או סלק עלים) דומה
למילה להסתלק ,כלומר לסגת או לעזוב .בברכה
זו אנו מבקשים שאויבנו יניחו לנו לנפשנו ויעזבו
אותנו .כך נשתחרר מאלה הרוצים לפגוע בנו.
אם אתם פחות מתחברים לברכה המקורית,
נסו את הגרסה האלטרנטיבית בסוגריים מטה.

יְהִ י ָרצוֹן מִ ּלְפָ נ ָ
ֶיך ,ה' אֱלֹקֵ ינו ּ ֶואֱלֹקֵ י
שיִּסְ ּ ַת ּלְקו ּ א ֹויְבֵ ינו ּ ְוש ׂ ֹונְאֵ ינו ּ ְוכָל
אֲ בוֹתֵ ינו ֶּ ׁ ,
ְשנִּצְ מַ ח ְונִמְ צָ א חֵ רו ּתֵ נו ּ).
שי ָרעָ תֵ נו ּ (ו ׁ ֶ
מְ בַ ְ ּק ׁ ֵ
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Тыква

בקשה לגזרות טובות
איחול להודות על מזלנו הטוב
הקרא הוא בדרך כלל דלעת או קישוא .קרא ,בצורת ביטוי דומה ,נשמע כמו
המילה קרע – כלומר פעולת קריעה או תלישה ,וזאת עם שינוי קל באיות
המילה .קרא משמעותה גם להצהיר או להכריז .הברכה המסורתית מבקשת
שהגזרות הרעות העומדות מעלינו יקרעו מעלינו ושזכויותינו יוכרזו מלפנינו.
אם נבחן את הפן החיובי של סימן זה ,אזי אנו מבקשים להצהיר על מזלנו
הטוב לייחל לכך שזה יעמוד לזכותנו.

יְהִ י ָרצוֹן מִ ּלְפָ נ ָ
ש ִּת ְק ַרע ר ֹעַ ְ ּגזַר
ֶיך ,ה' אֱלֹקֵ ינו ּ ֶואֱלֹקֵ י אֲ בוֹתֵ ינו ֶּ ׁ ,
ִּדינֵנו ּ ְוי ִָּק ְראו ּ לְפָ נ ָ
ֶיך זְ ֻכיּוֹתֵ ינו ּ (ו ּבִ ְרכוֹתֵ ינו ּ).

המילה גזר דומה לשם הפועל לגזור מלשון
לחתוך או לחרוץ דין .לפיכך ,הגזר על שולחן
סדר ראש השנה נושא בחובו בקשה ותקווה
שאלוקים יחרוץ את דיננו לחיוב ולטוב .יהודים
ממוצא מזרח אירופאי התאימו ברכה זו לייחול
לשפע ,וזאת מכיוון שהמילה ביידיש לגזר היא
מערען – שמשמעותה גם גידול או צמיחה.

יְהִ י ָרצוֹן מִ ּלְפָ נ ָ
ֶיך ,ה' אֱלֹקֵ ינו ּ ֶואֱלֹקֵ י
ש ִּתגְ ז ֹר עָ לֵינו ּ ְ ּגזֵרוֹת טוֹבוֹת.
אֲ בוֹתֵ ינו ֶּ ׁ ,
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איחולים לפריון ,צמיחה ושפע

ברכה למנהיגות

בחלק מן הקהילות מוגש הדג כסמל לשפע ופריון .אם אתם מעדיפים
אופציה צמחונית ,אפשר תמיד לנסות עוגיות או סוכריות גומי בצורת דגים!
הן מסוגלות לסמל את אותן הברכות לשנה החדשה.

יְהִ י ָרצוֹן מִ ּלְפָ נ ָ
ֶיך ,ה' אֱלֹקֵ ינו ּ ֶואֱלֹקֵ י אֲ בוֹתֵ ינו ּ,
שנִּפְ ֶרה ְונ ְִר ֶ ּבה ְ ּכדָ גִ ים.
ֶׁ

בקהילות רבות נהוג להגיש ראש של דג או כבש כחלק מסדר ראש השנה
(אל תדאגו ,אף אחד לא מצפה מכם שתאכלו אותו) .הראש מסמל את
הרצון שלנו להיות לראש ולא לזנב בשנה החדשה ,כלומר את הרצון שלנו
להיות מובילים או מנהיגים ולא מובלים או מי שמשתרך מאחור.
ראש הכבש (המוח מוצא ומבושל קודם לכן) משמש גם כתזכורת לאיל
שהועלה כקורבן בעקדת יצחק .סיפור העקדה נקרא בפרשה הנקראת
בתורה בראש השנה .יהודים מבגדאד חדלו מלהשתמש בראש הדג מכיוון
שהם חשבו שזה נשמע יותר מדי כמו המילה דאגה.

יְהִ י ָרצוֹן מִ ּלְפָ נ ָ
ֶיך ,ה' אֱלֹקֵ ינו ּ ֶואֱלֹקֵ י אֲ בוֹתֵ ינו ּ,
שנִּהְ יֶה לְ ר ׁ
ֹאש וְלֹא לְ ָזנָב.
ֶׁ

תם
א יים?
מחונ
צ
ו דג,
א
ל כבש ה או
שש
ל חס
קום רא אש ש גים!
רת ד
ר
מ
ב תמשו ב בצו
קרים
ש
ה בקר
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נוספים

ב

רכה לשנה מת

וקה

המאכל הסמלי המוכר ביותר הוא כמובן התפוח הנטבל בדבש .זהו מנהג
אשכנזי ידוע .לשם השוואה ,המנהג העיראקי הוא לאכול תפוח אפוי בסוכר
בעוד שבתימן נהגו לאכול חבושים במקום תפוחים .בכל גרסה וגרסה,
המאכל מסמל את הרצון שהשנה הקרובה תהא שנה מתוקה .החפץ חיים,
חכם ורב מן המאה ה ,19-הזכיר לנו שהמתיקות צריכה לבוא לידי ביטוי
גם במצב רוחנו שלנו .יש להימנע מכעס ,שכן זהו סימן רע לשנה הקרובה.
במקום זאת ,ראוי ורצוי שנשמור על מזג נעים ומתוק במהלך החג.

יְהִ י ָרצוֹן מִ לְפָ נ ָ
ֶיך ה' אֱלֹקֵ ינו ּ ֶואֱלֹקֵ י אֲ בוֹתֵ ינו ּ,
שנָה טוֹבָ ה ו ּמְ תו ָּּקה.
ש ְּתחַ דֵ ּׁש עָ לֵינו ׁ ָ
ֶׁ

גבינת חלומי (שטעימה במיוחד כשהיא מטוגנת) תזכיר לנו לחלום
גדול ולהתפלל שכל החלומות והחזונות שלנו יתגשמו .לחילופין,
גבינת החלומי יכולה להיות ברכה לרפואה" -יהי רצון שנחלים מכל
המחלות הפוקדות אותנו"
לשנה מלאה באהבה ונשיקות ,הגישו נשיקות מרינג (או אפילו את
ה"נשיקה" של החלה!)
אפשר להגיש אבטיח ולבקש שבשנה הקרובה יתקיימו כל
ההבטחות -שאנחנו הבטחנו ושאחרים הבטיחו לנו.
בהשראת ליל הסדר אפשר להגיש ביצה -קשה ,רכה ,או אפילו
סוכריות גומי של ביצת עין -ולברך" :שתמיד נדע מתי להיות קשים
ומתי להיות רכים כלפי הסובבים אותנו".
איך שכחנו את השוקולד? הגישו "כיף כיף" -עם איחולים לשנה
מלאה בחוויות כיפיות ,או "פסק זמן" -בתקוה שלא נשכח לקחת
פסק זמן מתי שצריך.
להגיש בקבוק קולה ולאחל "שכל המשאלות שלנו תתגשמנה".
היו חסרים לכם סימנים הקשורים באויבים? הוסיפו שניצל" -שנינצל
מכל אויבינו"...
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משמש (לא ממש בעונה ,אבל אפשר מיובש)" -שכל בקשותינו יתממשו"!
הציעו לאורחים חתיכות מנגו ,על מנת שירגישו השנה ממוגנים ובטוחים.
הגישו שלוה (זוכרים את החיטה התפוחה המסוכרת מהילדות?!)
וברכו "שתהיה שנת שלום ושלוה"!
יהודים מאוקראינה נוהגים להאכיל את הילדים כבדי עוף בראש השנה.
המילה לכבד ביידיש – לייברלעך – נשמעת כמו הביטוי "לייב ארליך"
שמשמעותו חיה בצורה הגונה וישרה.
תגישו סלמי ולחם כדי שתהיה שנה של סלאם עלייכום (שלום עליכם)!

תודה ענקית לכל אלה שחשבו על רעיונות מקוריים לסימנים נוספים :אליוט
וייסרוב גלסנברג ,אליסה קריצר ,אריאל הירש ,דב רבינוביץ,
יונתן זלוטוגורסקי ,מריאל שוורץ ורננה לוין.

ש ָנ ה ו ּ בִ ְר כ ֹו תֶ י הָ
ּ ָת חֵ ל ׁ ָ

