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ן מה שמסמל "סוף" יותר משקיעה. שקיעה מבשרת את סופו של היום וכשכזאת כשבסימבוליזם עסקינן אי
 מסמלת גמר של תקופה.

ה כדי לפנות את עכשיו, ערב ראש השנה, מסתיימת שנת תשע"ב וכשנגמרת שנה ושוקעת אל אוקיינוס ההיסטורי
 מקומה לשנה חדשה זאת ההזדמנות לאחל לכולנו:

 
 
 

 און[-שקיעות בחוף גורדון בתל אביב ]צילם ישראל בר
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ם עסקינן אין מה שמסמל "תחילה חדשה ותחיה" יותר מזריחה. זריחה מבשרת יום חדש, הוולדות ושוב, כשבסימבוליז
 של תקופה.

ג וכששנה חדשה עולה מעבר לאופק ומפציעה מן המזרח, זאת עכשיו, ערב ראש השנה, עומדת בפתח שנת תשע"
 ההזדמנות לאחל לכולנו:

 

 
 
 



 און[-זריחה במצפה אלומות ]צילם ישראל בר

 
 

 
 



 
 

 

 און-רצילם ישראל ב

 
 בשם הארגון.

 און.-רבקה ניב וישראל בר



ְרכֹוֶתיהָׁ " מקור הברכה נָׁה ּובִּ ֵחל שָׁ , תָׁ ְללֹוֶתיהָׁ נָׁה וְקִּ ְכֶלה שָׁ  ".תִּ
 

 נוהגים לשלב בתפילותיהם שלוש ברכות: 
 

 ברכה שמשמעה קבלת האלוהים כמלך - מלכויות
ה  זְָׁכרנּו ְבזִּכָׁרֹון טֹוב [...] "שעיקרה  – זיכרונות ת יְשּועָׁ ְפֻקדַּ ְקֵדנּו בִּ ֶניָך ּופָׁ ְלפָׁ

ְשֵמי ְשֵמי ֶקֶדם ים מִּ ֶחֶסד וְֶאת  .וְרֲחמִּ ְברית וְֶאת הַּ נּו ה' ֱאֹלֵהינּו ֶאת הַּ ּוְזכָׁר לָׁ
ה ֲאֶשר ְשבּועָׁ ֹּריָׁה הַּ מ ר הַּ ינּו ְבהַּ ם ָאבִּ ְעתָׁ ְלַאְברהָׁ  "[...] .נְִּשבַּ

ֵבץ [...] "שעיקרה  – שופרות א ֵנס ְלקַּ דֹול ְלֵחרּוֵתנּו וְשָׁ ר גָׁ ע ְבשֹופָׁ  ְתקַּ
ֵנס גֹויִּם ּוְנֻפּצֹוֵתנּו כַּ ֵבין הַּ ֵרב ְפזּוֵרנּו מִּ ֻליֹוֵתינּו וְקָׁ יְַּרְכֵתי ָאֶרץ גָׁ  "[...] .מִּ

 
 ובסיום של כל אחת משלוש הברכות תוקעים בשופר וחותמים במילים:

 

ְרכֹוֶתיהָׁ " נָׁה ּובִּ ֵחל שָׁ , תָׁ ְללֹוֶתיהָׁ נָׁה וְקִּ ְכֶלה שָׁ  ".תִּ
 

 
 

 



                                                                                                                                                  
Israel Bar-On 

 

 baron-i@zahav.net.il 

 972-3-5718129 

 972-52-3198822 

 Tel-Ganim 21 Yosef-Zvi street Ramat-Gan  Israel 52312 

 972-3-5718244  972-3-7316052 

 

Business:  
Serania Ltd. / Owner and President 

972-3-6871749  972-6877528  972-3-5718921 

 serania@zahav.net.il 
 

Societies: 
Israel Societies for Chamber Music - President / Founder 
Israel Liszt Society - President / Founder 

 israel@chambermusic.co.il 
 
Bilgoraj Israel Society 
Tel-Ganim, 21 Yosef Zvi Street Ramat Gan Israel, 52312 

 www.bil-is.com 
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