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כשבסימבוליזם עסקינן אי ן מה שמסמל "סוף" יותר משקיעה .שקיעה מבשרת את סופו של היום וכשכזאת
מסמלת גמר של תקופה.
עכשיו ,ערב ראש השנה ,מסתיימת שנת תשע"ב וכשנגמרת שנה ושוקעת אל אוקיינוס ההיסטוריה כדי לפנות את
מקומה לשנה חדשה זאת ההזדמנות לאחל לכולנו:

שקיעות בחוף גורדון בתל אביב [צילם ישראל בר-און]

ושוב ,כשבסימבוליז ם עסקינן אין מה שמסמל "תחילה חדשה ותחיה" יותר מזריחה .זריחה מבשרת יום חדש ,הוולדות
של תקופה.
עכשיו ,ערב ראש השנה ,עומדת בפתח שנת תשע"ג וכששנה חדשה עולה מעבר לאופק ומפציעה מן המזרח ,זאת
ההזדמנות לאחל לכולנו:

זריחה במצפה אלומות [צילם ישראל בר-און]

צילם ישראל בר-און

בשם הארגון.
רבקה ניב וישראל בר-און.

מקור הברכה " ִּתכְלֶ ה שָׁ נָׁה ו ְִּקלְ לֹותֶ יהָׁ  ,תָׁ ֵחל שָׁ נָׁה ִּ
ּוב ְרכֹותֶ יהָׁ ".
נוהגים לשלב בתפילותיהם שלוש ברכות:
מלכויות  -ברכה שמשמעה קבלת האלוהים כמלך
זיכרונות – שעיקרה ]ָׁ " [...זכְרנּו ְב ִּזכָׁרֹון טֹוב לְ פָׁ נֶיָך ּופָׁ קְ ֵדנּו ִּבפְ ֻק ַּדת י ְשּועָׁ ה
וְרחֲ מִּ ים מִּ שְ מֵ י שְ מֵ י ֶק ֶדם ּ.ו ְזכָׁר לָׁ נּו ה' אֱ ֹלהֵ ינּו אֶ ת הַּ בְרית וְאֶ ת הַּ חֶ סֶ ד וְאֶ ת
הַּ שְ בּועָׁ ה אֲ שֶ ר ִּנשְ בַּ עְ תָׁ לְ ַאבְרהָׁ ם ָא ִּבינּו ְבהַּ ר הַּ מ ֹּריָׁה"]. [...
שופרות – שעיקרה ]" [...תְ ַּקע בְשֹופָׁ ר גָׁדֹול לְ חֵ רּותֵ נּו וְשָׁ א נֵס לְ ַּק ֵבץ
גָׁלֻ יֹותֵ ינּו ו ְָׁק ֵרב פְ ֵ
ָארץ"]. [...
זּורנּו מִּ בֵ ין הַּ גֹוי ִּם ּונְפֻ ּצֹותֵ נּו ַּכנֵס מִּ י ְַּר ְכתֵ י ֶ
ובסיום של כל אחת משלוש הברכות תוקעים בשופר וחותמים במילים:
ּובִּרכֹותֶ יהָׁ ".
"תִּ כְלֶ ה שָׁ נָׁה ו ְִּקלְ לֹותֶ יהָׁ  ,תָׁ חֵ ל שָׁ נָׁה ְ
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