
                                                      בס"ד              

 ראש השנה ערב תזכורות ל

  לראש השנה ה'תשפ"ג" שהרב שלח לקהילה חוברת "להדפיס את  •

 בשחרית: לא אומרים תחנון. אומרים למנצח. לא תוקעים בשופר. אומרים "לדוד ה'". •

 .התרת נדריםלעשות  •

 . פרוזבוללחתום על  •

 להתקשר לאחל שנה טובה להורים, לסבים וסבתות, ולשאר בני המשפחה.  •

 לאנשים בודדים. להתקשר לאחל שנה טובה 

 לבקש סליחה ממי שצריך.

 לדאוג שיש פרי חדש לברכת "שהחיינו" בקידוש של הלילה השני. •

 לשתי הלילות.  להדלקה לדאוג שיש נרות •

 כדי להעביר ממנו אש.  יום השניק עד הו להכין נר שידל •

 ואורות לזמנים שמתאימים לתפילות ראש השנה.  , מזגניםלכוון פלטה •

 ה"יהי רצון" שאומרים עם הסימנים.   ם של ליל ראש השנה ואת נוסחלהכין את הסימני •

 להוריד את כל הסיכות והמדבקות מהבגדים מהמכבסה.  •

 .הכין קיטלנוהגים, לל •

 ב"עלינו לשבח".משטח לכרוע עליו להכין  •

 לרחוץ בתשעה קבין.ואם אי אפשר,  ,לכת למקווהנוהגים, לל •

 

Reminders for Erev Rosh Hashana 

• Print out the Choveret for Rosh Hashana 5783 that the Rav sent to the Kehilla  

• Shacharit – we do not say Tachanun.  We say למנצח. We do not blow shofar.  We say ."'לדוד ה" 

• Perform Hatarat Nedarim 

• Sign the Pruzbul 

• Contact parents and grandparents, and other family members to wish them a shana tova. 

• Contact people who are alone to wish them a shana tova 

• Ask for mechila from those from whom you need to do so. 

• Make sure there is new fruit for the Shehecheyanu bracha on the second night 

• Make sure that you have enough candles for both nights 

• Prepare a light that will stay lit until the second day so that you can take a flame from it 

• Set the stove/plata, air conditioners and lights to times that are suitable for Rosh Hashanah davening. 

• Prepare the simanim for Rosh Hashana night and the ן""יהי רצו  that one says with the simanim 

• Remove stickers, tags, and pins from clothing that you plan to wear. 

• For those who wear a kittel, prepare it for the chag 

• Prepare a small rug or some surface to kneel on for "עלינו לשבח"  

• For those who do so, go to the mikvah, and if you cannot, bathe with approximately 12.5 liters. 


