
 סימנים וסמלים של ראש השנה
 

 

 

ה  נָׁה טֹובָׁ  .נהוג לשלוח בראש השנה ברכות כתובות למכרים עם איחולים לשנה הבאה –ִאֶגֶרת שָׁ

 !  החזירו עטרה ליושנה –ואנו ממליצים . smsהומרה האיגרת הכתובה במייל או , בעידן הדיגטלי, היום

 .אין תחליף להבעת ההפתעה והשמחה על פניו של ילד שקיבל מכתב בדואר

 

נָׁה  לכן נוח מאוד שלוחות  , באופן מפתיע מתחילה השנה העברית בתיאום עם תחילת שנת הלימודים –לּוַח שָׁ

 .  ספטמבר ומתאימים לנו בדיוק לתחילת השנה העברית שלנומתחילים בחודש שנה 

נָׁה כמעט כולם מקבלים לראש השנה , מהמועצה המקומית, מסוכן הביטוח, מהבנק  .ממישהולּוַח שָׁ

 

הקידוש מתבצע על ידי  . בדיבור( שבת או חג)קידוש הוא איזכור קדושת היום . משמש ביהדות לקידושהיַיִן  – יַיִן

 ברכה הנאמרת  

 .שהחיַיִןובחג מוסיפים לאחר הקידוש גם את ברכת ". מקדש ישראל והזמנים', ברוך אתה ה: "בחג. יַיִן על כוס 

 " !לחיים"זו גם ההזדמנות של כולם פשוט להרים כוסית ולהגיד 

 

ה)כרתי   ."אויבינו ושונאינו וכל מבקשי רעתנו ייכרתוש...יהי רצון" -( לוף, כְֵּרשָׁ

 

 .  ֶסֶלקהסילקא היא מין עלים של ." אויבינו ושונאינו וכל מבקשי רעתנויסתלקו ש...יהי רצון"  -סילקא 

 

ַלַעתמין )קרא   ."ויקראו לפניך זכיותינו, רוע גזר דיננו תקרעש...יהי רצון"  -( דְּ

 

ג ראש של   ."שנהיה לראש ולא לזנב...יהי רצון" -( או כבש)דָׁ

 

יָׁה)רוביא   ."  זכיותינו ותלבבנו ירבוש...יהי רצון" -( לּובְּ

בנוסף לדימיון  . או גרגרי רוביא יבשים, ניתן לקנות רוביא טרייה בתרמילים. הרוביא היא מין שעועית צרה ומוארכת

 .הנמצאים בכל תרמיל הרביםהמחשיבים גם את הסמליות של הגרגרים יש , הפונולגי

 

 (.למי שלא אוכל רוביא)." כִרּמֹוןשירבו זכויותינו ...יהי רצון"או  ."  כִרּמֹוןשנהיה מלאים מצוות ...יהי רצון" -ִרּמֹון 

 

ר  ר  -שֹופָׁ ר בימי קדם שימש . הוא כלי נגינה עשוי מקרן חלולה של חיה בעלת קרנייםהשֹופָׁ ככלי להשמעת  השֹופָׁ

ר ביהדות . והפחדהאזהרה , להודעותרעש  ר משמש לקיום מצוות תקיעת השֹופָׁ  .בראש השנהשֹופָׁ

 

 ."  אויבינו ושונאינו וכל מבקשי רעתנו ייתמוש...יהי רצון"  -תמר 

ִרים . בעדות המזרח פותח התמר את סדר ליל ראש השנה מָׁ ,  בין אם הם טריים וצהובים, טעימים כמו שהםהתְּ

 .וטועמים" בורא פרי העץ"עליהם מברכים . יבשיםאו , לחים

 

ַבש   ."עלינו שנה טובה ומתוקה( או שתחדש)שתתחדש ...יהי רצון" -ַתּפּוַח בדְּ

ַבש טובלים ". בורא פרי העץ"מברך עליו קודם ברכת בַתּפּוַח מי שמתחיל   ....ומבקשים עודבדְּ
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