
 ד                           בס"

 ראש השנההסימנים ללילות סדר 

 

 .נהגו ישראל לאכול בליל ראש השנה סימנים שמרמזים רמזים טובים לשנה החדשה •
 ראוי לאכול את הסימנים בשני הלילות.

, המוציא, אכילה מן החלה, ואז יםהסדר המועדף בסעודה הוא: קידוש, נטילת ידי •
 לאכול את הסימנים.

 בורא פרי העץ. יש לברך על הסימנים שברכתם  •

. ויש נוהגים לברך תחילה בורא פרי העץ עליו תחילה לברךנוהגים אם יש תמר, יש 
 על התפוח בדבש.

 "., ואז לומר את ה"יהי רצוןמהפרי מעטלטעום  לאחר ברכת בורא פרי העץ, יש

 בשאר הסימנים אומרים את ה"יהי רצון" לפני שאוכלים מהם.

 ורך לברך על הסימנים שברכתם בורא פרי האדמה.אין צ •

יש עוד מנהגים רבים בקהילות ישראל לגבי הסימנים. כמו כן מותר לכל אחד להוסיף  •
 סימנים כרצונו.

 
• It is the Jewish people’s custom to eat symbolic foods (“Simanim”)on the evening of 

Rosh HaShana that allude to positive signs for the new year. It is proper to eat these 

foods on both evenings of Rosh HaShana 

• The proper order of the meal is: Kiddush, hand washing (Netillat Yadaim), Hamotzi, 

eating from the Challah and then partaking of the “Simanim.” 

• One should make a blessing for those foods whose bracha is “Borei Pri Ha’Etz” 

(fruits).  If one has a date (tamar), some eat this first with the bracha “Borei Pri 

Ha’Etz".  There is another custom to eat the apple and honey first. After saying 

“Borei Pri Ha’Etz" one should taste a little of the fruit and then say the “Yehi Ratzon” 

before eating the remainder. On the other Simanim one says the “Yehi Ratzon” 

before one eats from the food. 

• There is NO need to make a blessing for those simanim over which one would say 

“Borei Pri Ha-Adama” (such as vegetables). 

• There are many and varied customs amongst different Jewish communities 

regarding these symbolical foods.  Therefore, it is permissible for each person to add 

Simanim according as he or she wishes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Simanim  – סמנים 
 

   Dates- תמרים

 
 ושונאינונו ואלוהי אבותינו, שיתמו יהי רצון מלפניך ה' אלוהי

 

 Pomegranate - רימון

 
 יהי רצון מלפניך ה' אלוהינו ואלוהי אבותינו, שנהיה מלאים במצוות כרימון.

 
 
 

 Honey ple Ap &- תפוח בדבש
 

 לוהי אבותינו, רצון מלפניך ה' אלוהינו ואיהי 
  חדש עלינו שנה טובה ומתוקהתש
 
 

   eyed peas)-(or black BeansString –רוביא 
 

 יהי רצון מלפניך ה' אלוהינו ואלוהי אבותינו, שירבו זכויותינו
 
 
 

   Leeks- כרתי 

 
  והינו ואלוהי אבותינו, שייכרתו שונאינו יהי רצון מלפניך ה' אל

 
 
 

  Beets - קסל

 
 ואלוהי אבותינו, שיסתלקו אויבינו  יהי רצון מלפניך ה' אלוהינו

 
 
 

 Gourd/quashS - קרא 

 
קרע רוע גזר דיננו, וייקראו לפניך יו ואלוהי אבותינו, שיהי רצון מלפניך ה' אלוהינ

 זכויותינו
 

                                                                     

   Fish- דגים
 

 ו, שנפרה ונרבה כדגיםיהי רצון מלפניך ה' אלוהינו ואלוהי אבותינ
 
 

   Fish head- ג/כבשראש של ד

 
 נו ואלוהי אבותינו, שנהיה לראש ולא לזנביהי רצון מלפניך ה' אלוהי

 

 שנה טובה ומתוקה!!!


