
















..כל שנבקש לו יהיכל שנבקש לו יהי  יש לי יום יום חג

 יש לי יום יום חג

..
..

שיפה ושונה תהא השנה
שיפה ושונה תהא השנה

..

לבן על לבן

סדר ברכות ראש השנה

סדר ברכות ראש השנה

תפוח בדבש
תפוח בדבש

הינו ואלוהי אבותינו 
"יהי רצון מלפניך אלו

 
שתחדש עלינו שנה טובה ומתוקה"

כרתי - כרשה
כרתי - כרשה

הינו ואלוהי אבותינו 
"יהי רצון מלפניך אלו

 
אינו וכל מבקשי רעתנו"

שייכרתו אויבינו ושונ

סלק סלק   

הינו ואלוהי אבותינו 
"יהי רצון מלפניך אלו

 
אינו וכל מבקשי רעתנו"

שיסתלקו אויבנו ושונ

תמרתמר

הינו ואלוהי אבותינו 
"יהי רצון מלפניך אלו

 
שייתמו שונאינו, אויבינו וכל מבקשי רעתנו"

קרא - דלעת
קרא - דלעת

הינו ואלוהי אבותינו 
"יהי רצון מלפניך אלו

 
יננו ויקראו לפניך זכויותינו"

שתקרע רוע גזר ד

רוביא - לוביה
רוביא - לוביה

הינו ואלוהי אבותינו 
"יהי רצון מלפניך אלו

שירבו זכויותינו" 

רימוןרימון

הינו ואלוהי אבותינו 
"יהי רצון מלפניך אלו

שירבו זכויותינו כרימון" 

ראש דג או כבש

ראש דג או כבש

הינו ואלוהי אבותינו 
"יהי רצון מלפניך אלו

שנהיה לראש ולא לזנב" 

גזרגזר

הינו ואלוהי אבותינו 
"יהי רצון מלפניך אלו

ינו גזירות טובות" 
שתגזור על

דגיםדגים

הינו ואלוהי 
"יהי רצון מלפניך אלו

שנפרה ונרבה כדגים" 

יונה | 40 ש"ח 
מגש אינגליש קייק | 50 ש"ח 

סדר ברכות ראש השנה | 2 ש"ח ליחידה

שישיית חבקי עץ - דגם רימון | 20 ש"ח 
מפיון בטון | 40 ש"ח 

1.45X2.50מפה דגם מניפות                  מ' | 130 ש"ח

















































סדר ברכות ראש השנה
סדר ברכות ראש השנה

תפוח בדבשתפוח בדבש

"יהי רצון מלפניך אלוהינו ואלוהי אבותינו 
 

שתחדש עלינו שנה טובה ומתוקה"

כרתי - כרשהכרתי - כרשה

"יהי רצון מלפניך אלוהינו ואלוהי אבותינו 
 

שייכרתו אויבינו ושונאינו וכל מבקשי רעתנו"

סלק סלק   

"יהי רצון מלפניך אלוהינו ואלוהי אבותינו 
 

שיסתלקו אויבנו ושונאינו וכל מבקשי רעתנו"

תמרתמר

"יהי רצון מלפניך אלוהינו ואלוהי אבותינו 
 
שייתמו שונאינו, אויבינו וכל מבקשי רעתנו"

קרא - דלעתקרא - דלעת

"יהי רצון מלפניך אלוהינו ואלוהי אבותינו 
 

שתקרע רוע גזר דיננו ויקראו לפניך זכויותינו"

רוביא - לוביהרוביא - לוביה

"יהי רצון מלפניך אלוהינו ואלוהי אבותינו 
 

שירבו זכויותינו"

רימוןרימון

"יהי רצון מלפניך אלוהינו ואלוהי אבותינו 
 

שירבו זכויותינו כרימון"

ראש דג או כבשראש דג או כבש

"יהי רצון מלפניך אלוהינו ואלוהי אבותינו 
 

שנהיה לראש ולא לזנב"

גזרגזר

"יהי רצון מלפניך אלוהינו ואלוהי אבותינו 
 

שתגזור עלינו גזירות טובות"

דגיםדגים

"יהי רצון מלפניך אלוהינו ואלוהי 
 

שנפרה ונרבה כדגים"

שיפה ושונה תהא השנהשיפה ושונה תהא השנה
..

סדר ברכות ראש השנה
סדר ברכות ראש השנה

תפוח בדבשתפוח בדבש

"יהי רצון מלפניך אלוהינו ואלוהי אבותינו 
 

שתחדש עלינו שנה טובה ומתוקה"

כרתי - כרשהכרתי - כרשה

"יהי רצון מלפניך אלוהינו ואלוהי אבותינו 
 

שייכרתו אויבינו ושונאינו וכל מבקשי רעתנו"

סלקסלק    

"יהי רצון מלפניך אלוהינו ואלוהי אבותינו 
 

שיסתלקו אויבנו ושונאינו וכל מבקשי רעתנו"

תמרתמר

"יהי רצון מלפניך אלוהינו ואלוהי אבותינו 
 
שייתמו שונאינו, אויבינו וכל מבקשי רעתנו"

קרא - דלעתקרא - דלעת

"יהי רצון מלפניך אלוהינו ואלוהי אבותינו 
 

שתקרע רוע גזר דיננו ויקראו לפניך זכויותינו"

רוביא - לוביהרוביא - לוביה

"יהי רצון מלפניך אלוהינו ואלוהי אבותינו 
 

שירבו זכויותינו"

רימוןרימון

"יהי רצון מלפניך אלוהינו ואלוהי אבותינו 
 

שירבו זכויותינו כרימון"

ראש דג או כבשראש דג או כבש

"יהי רצון מלפניך אלוהינו ואלוהי אבותינו 
 

שנהיה לראש ולא לזנב"

גזרגזר

"יהי רצון מלפניך אלוהינו ואלוהי אבותינו 
 

שתגזור עלינו גזירות טובות"

דגיםדגים

"יהי רצון מלפניך אלוהינו ואלוהי 
 

שנפרה ונרבה כדגים"

 יש לי יום יום חג יש לי יום יום חג
.. ..

סדר ברכות ראש השנה
סדר ברכות ראש השנה

"יהי רצון מלפניך אלוהינו ואלוהי אבותינו תפוח בדבשתפוח בדבש
 

שתחדש עלינו שנה טובה ומתוקה"
"יהי רצון מלפניך אלוהינו ואלוהי אבותינו כרתי - כרשהכרתי - כרשה

 
שייכרתו אויבינו ושונאינו וכל מבקשי רעתנו"

"יהי רצון מלפניך אלוהינו ואלוהי אבותינו סלק סלק   
 

שיסתלקו אויבנו ושונאינו וכל מבקשי רעתנו"
"יהי רצון מלפניך אלוהינו ואלוהי אבותינו תמרתמר

 
שייתמו שונאינו, אויבינו וכל מבקשי רעתנו"

"יהי רצון מלפניך אלוהינו ואלוהי אבותינו קרא - דלעתקרא - דלעת
 

שתקרע רוע גזר דיננו ויקראו לפניך זכויותינו"
"יהי רצון מלפניך אלוהינו ואלוהי אבותינו רוביא - לוביהרוביא - לוביה

 

שירבו זכויותינו"

"יהי רצון מלפניך אלוהינו ואלוהי אבותינו רימוןרימון
 

שירבו זכויותינו כרימון"
"יהי רצון מלפניך אלוהינו ואלוהי אבותינו ראש דג או כבשראש דג או כבש

 

שנהיה לראש ולא לזנב"

"יהי רצון מלפניך אלוהינו ואלוהי אבותינו גזרגזר
 

שתגזור עלינו גזירות טובות"
דגיםדגים

"יהי רצון מלפניך אלוהינו ואלוהי 
 

שנפרה ונרבה כדגים"

..כל שנבקש לו יהיכל שנבקש לו יהי

מארזים

מארז סימני החג | 22 ש"חמארז לשנה טובה | 32 ש"ח



חג שמח

עיצוב גרפי וצילום: דגן בן שלוש

נשמח לייעץ לכם ולהציע רעיונות נוספים, בכל תקציב. לפרטים, הזמנות ושאלות אנחנו כאן 

רחוב מירון 1 א' 
כפר ורדים 

  https://www.cochavhatzafon.org.il

04-9971369
שלוחה 101 )מיכל( | שלוחה 102 )יפעת(

050-4455087
ניתן לחייג/לשלוח וואטסאפ

פקס. 04-6898378

maarag@cochav.org.il

חברותא צפת
רח' ז'בוטינסקי 1, צפת )סמוך לרחבת השוק העירוני(

מתחם מועצה אזורית
מבואות החרמון 

הצטלמו בחן- נוי כהן, אדר ג'נח, ניר עזרא ובועז קליפנשטיין 


