הצעה לטקס ביתי לשנה החדשה
'תשליך' הוא טקס אשר נהוג לקיימו ביום הראשון של לו

יהיתוך כדי הטקס ניתן לומר את הטקסט הבא:

שפת הסימנים

ראש השנה בשעות אחר הצהריים על יד מקור מים נעמי שמר

חיים או זורמים ,במהלכו נהוג להשליך באופן סמלי את
חטאינו אל המים ,בהשראת הפסוק:

עוד יש מפרש לבן
באופקלמים  /לרוח
תשליך

"וְ תַ ׁ ְשלִ ְ
יך ִּבמְ צֻלוֹת יָם ּ ָכל-חַ ּט ֹאותָ ם" (מיכה ז' י"ט)

כל שנבקש לו יהי.
הערבֱלֹהָי וֶאֱלֹהֵי אֲ ב ֹותַ י ו ְִאמּ ֹותַ י,
ואם בחלונות א
אור נרות החג רועד סְ לַח ְלכָל חֲטָ אַ י,
והַ ְשלֵך לִמְ צולות הַ יָּם  /ו ּפַ זֵּר לָרו ּחַ הַ נִּי ֵש ׂאת
כל שנבקש לו יהי.
אֶ ת ּכָל מַ ֲע ָש ׂי הָ רָ עִ ים.

מוצע כאן טקס מחודש שניתן
המסורתי
על
שחלפה,
הטקס השנה
בסיסהיוצאת,
השנה
לקיים במסגרת אישית ,משפחתית או קהילתית ,בבית
השנה שעברה ,ואת מקומה תופסת
או במרחב משותף .על החלק הראשון ,בו נשליך את כל
עתה השנה החדשה.
מה שראוי להשאיר מאחור ,נוסף בהמשך חלק שני ,בו
נמשיךחלוף
מופיעה עם
היא
הקיץ,ולהשקיע בשנה הקרובה.
להחזיק
נבחר במה
ראשה עטור זר גדול של ברכות
ותפילות ,כל טובה טובלת בדבש
ושונים בריח תפוחים.
בשנה הזו?
ממני
להשליך
הייתי רוצה
מה
רוחשים ,הומים איחולים
מסביבה
וייחולים:
כל מה שקרה בשנה שחלפה שייך עכשיו לעבר.
התסכול ותחתמו,
טובה תכתבו
לשנה
והאכזבות  -נשליך אותם מתוכנו.
הכאב,
כל
ומושרת,
בראשטובה
שנה
מתחדשת הנשמה.
השנה -
תחל שנה וברכותיה,
חדשות…להתכנס ליד מקור מים,
בקבוצה  -ניתן
בקהילה/
חדשה תקוות
שנה
לחלק צדפים או עלים או חלוקי נחל ,עליהם כל אחת.ד
אבידוראוהכהן
הרב
לצייר מעשה או תכונה שהיית רוצה
מוזמן.ת לכתוב
להשליך מעצמך ולהשליך למקור המים .ניתן גם רק
לקחת חתיכות של לחם או צדפים או עלים מבלי לכתוב
מחשבה וכוונה.
תוך כדי
ולהשליכם
את/אתה
למיםמה
אישית -
ברכה

הצעות ל'תשליך'

מאחלים לעצמכם לשנה החדשה
בבית  -ניתן לעשות את אותו הדבר עם גיגית או
עם בריכה .אפשר גם לכתוב על פתק ולהכניס
מאחל/ת
לצנצנתאני
משפחתית  -מה
בשנה הבאה לראות
שתפתח
ברכה הפתקים
את כל
שלי לשנה החדשה
למשפחה
הצלחתי.
אם

מים גדול בבית – ניתן
או כלי
אם
מאחל/ת
מיםאני
מקור– מה
איןלעולם
ברכה
לקיים את הטקס גם עם פיזור של עלים או הפרחת
לעולם הסובב אותי לשנה החדשה.
בועות סבון לרוח.

מול ענן שחור כבד הרבָּה תמר דבדבני

לו יהי ,לו יהי
אָ נָּא אֱלֹהִ ים,
אנא  -לו יהי
ְ ּכמ ֹו הַ ּלֶחֶ ם הַ נּ ַּמֵס ּב ּ ַַמיִם
ֹ
ֹ
ֹ
ישלונות
יהי.מִ ּלְפָ נַי אֶ ת הַ ְ ּכאֵ בִ ים וְהַ ִ ּכ ְ
כל שנבקש הָלומֵס
ֶשֹל הַ ּ ָש ֹנָה הַ ח ֹולֶפֶת.
בדלתהַ ּ ַש ֹ ֶּלכֶת הַ נּ ֹו ְש ֹ ִרים ּב ְַּסתָ יו
עומד ֹו ֲעלֵי
אם המבשר ְ ּכמ
ישֹל ֹונ ֹות
הָסֵ ר מֵעָ לַי ,אֶ ת הַ ְ ּכאֵ בִ ים וְהַ ִ ּכ ְ
תן מילה טובה בפיו
ֶשֹל הַ ּ ָש ֹנָה הַ ח ֹולֶפֶת.
כל שנבקש לו יהי
שואלתמיִם הַ ז ּ ֹו ְרמִ ים וְה ֹולְכִ ים,
אם נפשך למות ְ ּכמ ֹו הַ ּ ַ
ומאסיף
מפריחה
מ ֹו ֲענְפֵי הָעֵץ הַ ְּמלַבְ לְבִ ים וְע ֹולִים,
ְ ּכ
יהי ִ ּבי אֶ ת הַ ּכ ֹוחַ לְהִ ְתחַ ֵּדש ֹ ְ ּבע ֹו ַלָמְ ךָ
כל שנבקש לו ּ ֵתן
ְ ּבכָל י ֹום ּ ָתמִ יד.

לו יהי ,לו יהי ...ו ּבְ רֹב רַ חֲמֶ ָ
יך ּ ֵתן לִי חַ ִיּים אֲרֻ ִ ּכים,
ּ ַחיִּים ֶש ֹל ָש ֹל ֹום,
אנייִּים ֶש ֹ
שומעל ט ֹובָה ,חַ יִּים ֶשֹל ְ ּברָ כָה,
מה קול ענות חַ
קול שופר וקול חַ י ּ
תופיםִים ֶש ֹל ּפ ְַרנָסָ ה ט ֹובָה,
יהייִּים ֶש ֹאֵ ין ּבָהֶ ם ּבו ּ ָש ֹה ו ּכְ לִימָ ה,
כל שנבקש לו חַ
אלה ע ֹו ֶש ֹר ְוכָב ֹוד ַלעֲב ֹודָ תֶ ךָ,
לו תישמע בתוךחַ יכלּ
ִים ֶשלֹ
מפי א בִ י אַ ֲהבַת ּת ֹורָ ה ְוי ְִראַ ת ָש ֹמַ יִים,
אחת ֶש ְתהֵ
גם תפילהחַ יִּים
חַ י ּ
יהי ֶש ֹ ְתמַ ּלֵא ּכָל מִ ְש ֹאֲל ֹות ִל ִ ּבי לְט ֹובָה
לוִים
כל שנבקש
ְ
ּ
ּ
ְוזָכְרֵ נִי לְחַ יִים מֶ לֶך חָ פֵץ ָבּחַ יִים,
לְמַ עַ נ ְָך אֱלֹהִ ים חַ יִּים.
ּבָרו ְּך אַ ּ ָתה ה' ש ֹ ֹומֵעַ ְּתפִ ילָה.
כל הזכויות שמורות לאקום ולמחברים

סדר ברכות סימנים ואיחולים לשנה החדשה
זכות ,שפע ,התחדשות ,הגשמה ,מתיקות ,שלום ,מחילה ,שמירה ,מודעות ,לבלוב

במסורת התקינו סדר ברכות עבור מאכלים
שונים המלווה את הקידוש של ראש השנה
לסדר הזה קראו " :סימנא טבא"  -סימנים
טובים לראש השנה ,הנושאים בחובם את

האיחולים והתקוות לשנה החדשה.
הערב נקדיש זמן לאחל לעצמנו,
למשפחה ,לחברים ,לחברה שסובבת אותנו
– ברכות חדשות דרך סימנים עתיקים...

קידוש לערב ראש השנה
יין  -שבת מתחילים :יוֹם הַ ּׁ ִש ּׁ ִשיַ :ו ְיכֻלּ וּ
שמַ יִם וְהָ אָ ֶר ץ ְוכָל צְ בָאָ םַ :ו ְיכַל ֱאל ֹהִ ים ַּב ּיוֹם
הַ ּׁ ָ
ִשבּ ֹת ַּב ּיוֹם הַ ּׁ ְשבִ יעִ י
שהַ ,ו ּי ׁ ְ
ֲשר עָ ָ ׂ
הַ ּׁ ְשבִ יעִ י מְ לַאכְ ּת ֹו א ׁ ֶ
ְ
שהַ :ו ְיב ֶָרך ֱאל ֹהִ ים אֶ ת יוֹם
ֲשר עָ ָ ׂ
מִ ּכָל מְ לַאכְ ּת ֹו א ׁ ֶ
שבַ ת מִ ּכָל מְ לַאכְ ּת ֹו
הַ ּׁ ְשבִ יעִ י ַויְקַ ֵּד ׁש א ֹתוִֹּ ,כי ב ֹו ׁ ָ
שוֹת:
ֲשר ּב ָָרא ֱאל ֹהִ ים ַל ֲע ׂ
אׁ ֶ

בערב ראש השנה שלא חל בשבת וגם
במוצאי שבתִּ :ת ְקעוּ בַ ח ֹדֶ ׁש ׁש ֹופָר ּב ַּכֶסֶ ה לְ יוֹם
חַ ּגֵנוִּּ ,כי ח ֹק לְ ִי ְׂש ָראֵ ל הוּא מִ ׁ ְש ּפָט לֵאל ֹהֵ י ַי ֲעק ֹב:
סַ בְ ִרי ועונים לְ חַ ּיִים.
ְ
ּבָרו ְּך אַ ּ ָתה יי ֱאל ֹהֵ ינוּ מֶ לֶך הָ ע ֹולָם בּ ו ֵֹרא ּ ְפ ִרי הַ ָּגפֶן:

קידוש

ֲשר ּבָחַ ר ּבָנוּ
ּבָרו ְּך אַ ּ ָתה יי ֱאל ֹהֵ ינוּ מֶ ל ְֶך הָ ע ֹולָם ,א ׁ ֶ
שנוּ ְּבמִ צְ וֹתָ יו,
מִ ּכָל עָ ם וְרוֹמְ מָ נוּ מִ ּכָל ל ָׁשוֹן ְו ִק ְּד ׁ ָ

ו ִַּת ּ ֶתן לָנוּ יי ֱאל ֹהֵ ינוּ ְּבאַ ֲהבָה אֶ ת יוֹם (לשבת הַ ּׁ ַש ּבָת
הַ זֶּה ְואֶ ת יוֹם) הַ ז ִּּכָרוֹן הַ זֶּה ,יוֹם (לשבת זִכְ רוֹן)
ְּתרוּעָ ה (לשבת ְּבאַ ֲהבָה) מִ ְק ָרא ק ֹדֶ ׁש ֵזכֶר לִ יצִ יאַ ת
מִ צְ ָריִםִּ ,כי בָנוּ בָחַ ְר ּ ָת ְואוֹתָ נוּ ִק ַּד ׁ ְש ּ ָת מִ /עִ ם ּכָל
הָ עַ ִּמים ,ו ְּדב ְָר ָך אֱמֶ ת ְוקַ ּיָם לָעַ דּ .בָרו ְּך אַ ּ ָתה יי,
מֶ ל ְֶך עַ ל ּכָל הָ אָ ֶר ץ מְ קַ ֵּד ׁש (לשבת הַ ּׁ ַש ּבָת וְ) ִי ְׂש ָראֵ ל
ְויוֹם הַ ז ִּּכָרוֹן:

נמזוג יין ונברך:
נברך על הגפן ועל פרי הגפן ,ועל תנובת
השדה ועל ארץ חמדה טובה ורחבה ,על
מעשי השנה החולפת ,ועל כניסתה של שנה
חדשה .מי ייתן ותהיה יפה ושונה ,שנה של
התחדשות וצמיחה ,יצירה ושלום.
לחיים! (על פי ברכת השבת קיבוץ כפר סאלד)

הצעה לטקס ביתי לשנה החדשה
'תשליך' הוא טקס אשר נהוג לקיימו ביום הראשון של
ראש השנה בשעות אחר הצהריים על יד מקור מים
חיים או זורמים ,במהלכו נהוג להשליך באופן סמלי את
חטאינו אל המים ,בהשראת הפסוק:

תוך כדי הטקס ניתן לומר את הטקסט הבא:

תשליך למים  /לרוח
הרבָּה תמר דבדבני
הזמן ּ ָכל-חַ ּט ֹאותָ ם" (מיכה ז' י"ט) התחדשות
"וְ תַ ׁ ְשלִ ְ
ברכתמְ צֻלוֹת יָם
יך ִּב

בדבשֱלֹהָי וֶאֱלֹהֵי אֲ ב ֹותַ י ו ְִאמּ ֹותַ י,
א
ברכת תפוח
(“שהחיינו“)
טקס
כאן
מוצע
המסורתי
בסיס
על
טובהָל חֲטָ אַ י,
שנהלַח ְלכ
שנימחודש שניתןמי יתן ותתחדש עלינו סְ
הטקסאמירת שהחיינו בליל
להצדיק
(כדי
בבית
קהילתית,
או
משפחתית
אישית,
במסגרת
לקיים
ּ
אחריתהֵ.ר לָרו ּחַ הַ נִּי ֵש ׂאת
צולות
מראשיתלֵך לִמְ
ומתוקה והַ ְש
ועדהַ יָם  /ו ּפַ ז ּ
השנה
של ראש השנה נוהגים להניח פרי חדש,
או במרחב משותף .על החלק הראשון ,בו נשליך את כל
אֶ ת ּכָל מַ ֲע ָש ׂי הָ רָ עִ ים.
עליו מברכים)
מה שראוי להשאיר מאחור ,נוסף בהמשך חלק שני ,בו
ּ ָברוּך אָ ּ ָתה ה' ֱאל ֹהֵ ינוּ מֶ ל ְ
לאדם
טוב
משהו
אחל/י
ָם,
ל
ו
ֹ
ע
הָ
ֶך
נבחר במה נמשיך להחזיק ולהשקיע בשנה הקרובה.
אָ נָּא אֱלֹהִ ים,
היושב לימינך.
שֶ הֶ חֶ יי ָנוּ ְו ִקימָ נוּ ְוהִ ִ ּגיעָ נוּ ַלז ְּמַ ן הַ זֶּה.
ְ ּכמ ֹו הַ ּלֶחֶ ם הַ נּ ַּמֵס ּב ּ ַַמיִם
שיפה ושונה תהא השנה אשר מתחילה
ישֹל ֹונ ֹות
הָ מֵס מִ ּלְפָ נַי אֶ ת הַ ְ ּכאֵ בִ ים וְהַ ִ ּכ ְ
לה היום( .נעמי שמר)
ֶשֹל הַ ּ ָש ֹנָה הַ ח ֹולֶפֶת.
מה הייתי רוצה להשליך ממני בשנה הזו?
ְ ּכמ ֹו ֲעלֵי הַ ּ ַש ֹ ֶּלכֶת הַ נּ ֹו ְש ֹ ִרים ּב ְַּסתָ יו
ישֹל ֹונ ֹות
הָסֵ ר מֵעָ לַי ,אֶ ת הַ ְ ּכאֵ בִ ים וְהַ ִ ּכ ְ
שתפו דבר אחד שטוב שעשינו
שחלפה שייך
כל
ֶשֹל הַ ּ ָש ֹנָה הַ ח ֹולֶפֶת.
השנה .עכשיו לעבר.ברכת הרימון
בשנהשעשינו
שקרה חדש
מהאו דבר
בזמן,
מתוכנו.
אותם
נשליך
והאכזבות
התסכול
הכאב,
כל
מי יתן ונהיה מלאים מעשים
בראש השנה  -מתחדשת הנשמה.
ְ ּכמ ֹו הַ ּ ַמיִם הַ ז ּ ֹו ְרמִ ים וְה ֹולְכִ ים,
טובים כרימון".
ְ ּכמ ֹו ֲענְפֵי הָעֵץ הַ ְּמלַבְ לְבִ ים וְע ֹולִים,
בקהילה /בקבוצה  -ניתן להתכנס ליד מקור מים,
ּ ֵתן ִ ּבי אֶ ת הַ ּכ ֹוחַ לְהִ ְתחַ ֵּדש ֹ ְ ּבע ֹו ַלָמְ ָך
לחלק צדפים או עלים או חלוקי נחל ,עליהם כל אחת.דספר/י על מעשה טוב שעשו
ְ ּבכָל י ֹום ּ ָתמִ יד.
מוזמן.ת לכתוב או לצייר מעשה או תכונה שהיית רוצהלי או מעשה טוב שעשיתי
להשליך מעצמך ולהשליך למקור המים .ניתן גם רקלמישהי/ו אחר .ו ּבְ רֹב רַ חֲמֶ ָ
יך ּ ֵתן לִי חַ ִיּים אֲרֻ ִ ּכים,
ברכת הפת הטבול בדבש
עלים מבלי לכתוב
או
צדפים
של-לחם
חתיכות
ּ ַחיִּים ֶש ֹל ָש ֹל ֹום,
או אדם ואדמה
מתנת
החלה
לקחת על
נברך
ולהשליכם למים תוך כדי מחשבה וכוונה.
חַ יִּים ֶש ֹל ט ֹובָה ,חַ יִּים ֶשֹל ְ ּברָ כָה,
עדות ליש הנרקם בעמל עדות ליכולת
חַ יִּים ֶש ֹל ּפ ְַרנָסָ ה ט ֹובָה,
ניתןאהובינו
לחלוק עם
ימלא עם גיגית או
"אז הדבר
ואחינו.אותו
לעשות את
בבית -
חַ יִּים ֶש ֹאֵ ין ּבָהֶ ם ּבו ּ ָש ֹה ו ּכְ לִימָ ה,
הזורעים
רינה,
ולשונינו
שחוק
חַ יִּים ֶש ֹל ע ֹו ֶש ֹר ְוכָב ֹוד ַלעֲב ֹודָ תֶ ךָ,
פינו אפשר גם לכתוב על פתק ולהכניס
בריכה.
עם
יקצורו"
ברינה
בדמעה
חַ י ּ
התמרִים ֶש ְתהֵ א בִ י אַ ֲהבַת ּת ֹורָ ה ְוי ְִראַ ת ָש ֹמַ יִים,
את כל הפתקים לצנצנת שתפתח בשנה הבאה לראותברכת
קיבוץ עין השופט.
שגית מור
הצלחתי.
אם
חַ י ּ
התמורותת ִל ִ ּבי לְט ֹובָה
אתָל מִ ְש ֹאֲל ֹו
בשלוה ּלֵא ּכ
לקבלִים ֶש ֹ ְתמַ
מי יתן ונדע
ְ
ּ
ּ
ְוזָכְרֵ נִי לְחַ יִים מֶ לֶך חָ פֵץ ָבּחַ יִים,
אם אין מקור מים או כלי מים גדול בבית – ניתןבחיינו .מתנות קטנות [ ]...כמו הכח לקבל
לְמַ עַ נ ְָך אֱלֹהִ ים חַ יִּים.
לקיים את הטקס גם עם פיזור של עלים או הפרחתאת מה שאין את מה שיש( .נועם חורב)
ּבָרו ְּך אַ ּ ָתה ה' ש ֹ ֹומֵעַ ְּתפִ ילָה.
בועות סבון לרוח.

הצעות ל'תשליך'

הגשמה

שפע

שינוי ותמורה

שלום
ברכת הגפן והתאנה
מי יתן ונזכה במהרה בימנו לשבת איש
תחת גפנו ותחת תאנתו אישה תחת גפנה
ותחת תאנתה.

שמירה
ברכת השומר
מי ייתן וביתנו יהא סגור ומוגן מפני רוחות
רעות ,ודלתנו פתוחה לכל היופי והאור,
שדרך ביתנו זה נשפיע החוצה כבוד
וחברות ,ואל ביתנו ייכנסו רק שמחה
ובריאות" .ה' ישמר צאתך ובואך מעתה
ועד

עולם "תהילים קכא ,ח"

לבלוב
ברכת הלוביא
יהי רצון /מי יתן ונזכה לברך על בריות
טובות ואילנות טובות ליהנות בהם ולהכיר
תודה על לבלוב האילן ולבלוב האדם.

מחילה
ברכת הגזר
מי ייתן ומעשינו יגזרו את דיננו  -נסור מרע,
נתמקד ונעשה טוב.
יש הֶ חָ ֵפץ חַ ּיִים;
אפשר לשיר ביחד :מִ י-הָ אִ ׁ

א ֹהֵ ב יָמִ ים ,לִ ְר אוֹת טוֹבְ .נצ ֹר לְ ׁש ֹונ ָ
ְך מֵ ָר ע;
וּ ְׂשפָתֶ ָ
שה-
יך ,מִ ַּד ּבֵר מִ ְרמָ ה .סוּר מֵ ָר עַ ,ו ֲע ֵ ׂ
ש לוֹם ְו ָר ְדפֵהוּ" .תהילים לד ,יג -טו".
טוֹב; ַּב ּ ֵק ׁש ׁ ָ

(בהשראת הרבה תמר דובדבני)

תוספות
מודעות
ברכת כרתי
"יהיה רצון /מי יתן שנכיר ונדע שלא
באנו לזה העולם בשביל ריב ומחלוקת"
(על פי תפילתו של רבי נחמן מברסלב)

תנו עצה איך להתגבר על מחלוקת?

כל משפחה מוזמנת להוסיף סימן משלה.
מחמאות  -עוגיות חמאה
שנזכה לקבל ולתת מחמאות.
שקידה  -שקד
שנשקוד על לימודינו.
מזל טוב /בריאות השיניים /שנה
מטובלת  -ראש שום
שיהיה לנו מזל טוב השנה /שיהיו
לנו שיניים בריאות /שתהיה לנו שנה
מטובלת בכל טוב.

