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         În ultima perioadă ne-am obișnuit să comandăm online tot ce avem nevoie, fie că e vorba
de mâncare, cadouri, produse electronice, haine sau cărți. Mai nou, putem comanda chiar și vin
& chala Shabat sau hummus și Bamba. 
           Însă ce facem cu Rosh HaShana? De unde comandăm o porție de Rosh Hashana care
să contină activități pentru copii, cântece, rețete tradiționale și informații în limba română?
După ce am căutat - fără succes - pe toate aplicațiile online de la E-mag, la Fashion Days sau
Glovo, am decis să creăm noi acest kit pe care să-l “livrăm” către toți cei interesați.  
          Am început de la ideea de a scrie câteva idei despre Rosh Hashana “in-a-nutshell” și
iată că am ajuns la peste 30 pagini. Mulțumim voluntarelor fără de care nu am fi reușit să
creem un ghid atât de complex: Bianca Gălățeanu, Marcela Golda și Carmen Iovițu. Toda
Raba!
      Acest kit poate fi distribuit gratuit către orice membru al comunităților evreiști din România.
Puteți să-l printați integral sau parțial, puteți re-scrie anumite secțiuni, edita sau folosi
informații sau poze din el în realizarea altor materiale educative. 
Nu vă cerem copy-rights, dar ne-ar bucura un tag sau să menționați că J-Nutshell e sursa :)

De ce acest kit?



De ce?
Rosh Hashana, anul nou evreiesc, sărbătorește Creația, mai exact
ziua a 6-a a acesteia, cea în care a fost creat omul. Conform
tradiției iudaice, intrăm în anul 5781 de la crearea lumii.

Cum sărbătorim Rosh HaShana?
Spre deosebire de anul nou civil, Rosh HaShana, nu include
artificii și o numărătoare inversă până la miezul nopții. Este, însă,
un nou început în care medităm la faptele noastre din anul care
tocmai se încheie și să alegem cum vrem să ne schimbăm
comportamentul în noul an.



Ce presupune această celebrare?

Se spune că de Rosh HaShana, Hashem are în față 3 cărți
deschise și fiecare om este înscris într-una dintre acestea,
decizându-i-se soarta pentru acel an - fie că este una pozitivă sau
una negativă. Cea de-a treia carte este destinată celor care încă
mai au o șansă ca în următoarele 10 zile, până la Yom Kipur, să își
schimbe destinul prin Teshuva, Tfila, Tzedaka (căință, rugăciune,
acte caritabile).



Seder Rosh HaShana
       Mulți cred că singura sărbătoare care permite organizarea unui Seder este Pesach-ul. Din
fericire, în calendarul evreiesc există mai multe sărbători care ne oferă ocazia de a îl organiza, una
dintre ele fiind Rosh HaShana. 
        Există un obicei străvechi de a mânca anumite alimente la Sederul de Rosh HaShana.
Bineînțeles, aceste alimente atrag după ele și binecuvântări specifice pentru fiecare. Ele trebuie
servite într-o anumită ordine, de aici și numele mesei, Seder (ordine, în ebraică). 
        Această tradiție de Rosh HaShana își are rădăcinile în Talmud, unde apare de 2 ori, cu mici
diferențe între cele două după cum urmează: Abaye, unul din rabinii comentatori ai Talmudului
Babilonian, a spus: „Acum că am stabilit că există semne bune și metode de a le face să apară,
trebuie menționat că orice evreu trebuie să mănânce/ vadă, la începutul fiecărui an, o tigvă de
dovleac, fasole verde, praz, sfeclă și curmale.” Pornind de la cele două versiuni diferite ale textului (să
mănânce și să vadă) s-au dezvoltat două tradiții pentru Sederul de Rosh HaShana:

1. Cea în care toți cei prezenți la masă trebuie să mănânce alimentele menționate.
2. Cea în care toți cei prezenți la masă trebuie să arate înspre alimentele respective, dar să nu le
mănânce.

Comentatorii clasici explică faptul că mâncărurile menționate în Talmud trebuie însoțite de dorințe
sau binecuvântări pentru a avea un impact asupra persoanelor prezente la masă și pentru a le ajuta
să aibă un an plin de semne bune și de fericire. 



Shofar
Cel mai important simbol al Rosh Hashana este Shofar-ul, mitzva principală de Rosh HaShana
fiind să auzim sunetul său, pentru a ne “trezi” și a ne atrage atenția asupra faptului că Rosh
Hashana se apropie și e momentul să ne întoarcem la Dumnezeu. Se suflă din Sofar dimineața,
în ambele zile de Rosh HaShana la rugăciunea de Shabarit, cu excepția cazului în care una
dintre zile este Shabat.

Mere cu miere
Urarea tradițională de Rosh Hashana este “Shana Tova U’Metuka”, Un An nou bun
și dulce. Tocmai pentru a simboliza anul dulce pe care ni-l dorim, se obișnuiește ca

la începutul mesei deRosh Hashana să se mănânce mere înmuiate în miere.

Pește
Un alt aliment tradițional este peștele și, în special, partea din față a acestuia, pentru ca în anul

care vine să facem parte din cap și nu din coadă.

Simboluri de Rosh HaShana

Rodie
Se spune că rodia are 613 semințe, asemeni celor 613 mitzvot și, la fel, ne dorim să avem un an
plin de fapte bune. 



Activități
pentru copii

*pot fi pregătite separat sau ca parte a unui Treasure Hunt mai complex



Treasure Hunt
Intro Poveste

A fost odată ca niciodată o familie de evrei care trăiau undeva pe un tărâm magic.
Ei ajunsera pe acest tărâm cu doar 2 luni înainte si au realizat ca, oricât de
interesant și frumos era acest tărâm, erau singuri. 
Chiar si asa, zilnic învățau ceva nou și găseau ceva interesant de făcut. 
Timpul trecea și într-o zi, în timp ce explorau împrejurimile, au găsit o casă mică
ascunsă într-o pădure deasă. Cu greu și-au făcut curaj și au bătut la ușa casei,
când o familie de ursuleți le-a raspuns. Ciudat a fost că familia vorbea limba
română și că erau chiar civilizati. Zilele au trecut si cei 2 copii ai familiei se jucau
zilnic cu ursuleții. 
Într-o zi, fata s-a gândit că ar fi frumos să îi invite la masă și, pentru că știa că se
apropie Rosh Hashana, s-a decis să îi învețe pe noii lor prieteni despre aceasta. 
A vorbit cu părinții și fratele ei și împreună au hotărât să pregătească un Seder și
să invite familia de ursuleți la ei acasă. 
Pentru a pregati totul au nevoie de ajutorul nostru:



hartie colorată: roșie, albă, verde
carioci
lipici 
foarfecă

Necesar:

desenați 5 forme identice de măr pe hârtia roșie și decupati-le 
îndoiți formele de măr și apoi lipiți-le una de alta
decupati 2 frunzulițe din hârtia verde și lipiți-le pe măr
în interiorul mărului lipiti foițe albe și scrieți mesajul invitației cu carioca
adăugați câteva urări și gânduri frumoase

Instrucțiuni:

Pregătim o invitație1.



lipici pentru sticlă
poze cu albinuțe / stickere cu albinute
pătrățele tăiate din hârtie colorată 
un borcan mic
 un marker/ carioca
miere

Necesar:

pe exteriorul borcanului realizați un colaj cu pătrățelele de hârtie colorată
lipiți câteva albinuțe
scrieți Shana Tova 5781
umpleți borcănașul cu miere

Instrucțiuni:

2. Decorăm un borcănaș de miere



3. Găsește cuvintele ascunse

SHOFAR
SINAGOGA
CHALLAH
MIERE
MERE
SARBATOARE
SHANA 
TOVA



Găsește cuvintele ascunse



dopuri de diferite mărimi
Sfoară 
ață verde
un băț  
acuarelă roșie
compas sau orice instrument cu vârf ascuțit

Necesar:

Colorați cu acuarela / tempera roșie dopurile în interior și exterior
Faceți o gaură mică pe marginea fiecărui dop
treceți sfoara prin gaură
toate merele (dopurile) vor fi prinse cu ajutorul codițelor (ața verde)
sforile legate de băț

Instrucțiuni:

4. Crenguța cu mere



cartoane colorate
paie
foarfecă

Necesar:

desenați și decupați forme diferite: măr, rodie, chala
faceți 2 găurele (una sus și una jos) și treceți paiul prin ele. 
puteți scrie numele fiecărui membru al familiei și o urare.

Instrucțiuni:

5. Paie personalizate

Folosiți pentru decorul mesei de Seder toate obiectele
create alături de cei mici 



Printați  în dublu exemplar, color, pe carton si decupați imaginile de mai jos. În funcție de
vârsta copiilor puteți alege un număr mai mic de modele, cu fundal de culori diferite (pt
copiii mai mici) sau să folosiți toate cele 16 modele pentru cei mai mari.

6. Memory Game de Rosh Hashana - part 1



Memory Game - part 2



7. Descoperă valoarea simbolurilor și află rezultatul corect 



Melodii
evreiești



Shanah halcha, shanah ba'ah
Ani kapai arimah;
Shanah tovah lecha, Aba,
Shanah tovah lach, Ima,
Shanah tovah, shana tovah!

Shanah tovah ledod gibor
Asher al hamishmeret
Ulechol noter, ba'ir, bak'far,
Birkat "chazek" nimseret
Shanah tovah, shanah tovah!

Shanah tovah, tayas amitz,
Rochev bimerom shamaim,
Verov shalom melach ivri,
Oseh darko bamayim
Shanah tovah, shanah tovah!

Shanah tovah lechol amel
Benir vegam bemelet,
Shanah tovah umetukah
Lechol yaldah veyeled!
Shanah tovah, shanah tovah!

Un an a trecut, un an vine
Ridic mâinile;
Un an bun pentru tine, tată,
Un an bun pentru tine, mamă,
Un an bun, un an bun!

Un an bun pentru unchiul-erou
Care este de gardă
Și fiecărui paznic, din oraș sau sat
O binecuvântare „fii puternic” le este transmisă
Un an bun, un an bun!

Un an bun, curajos pilot,
Călătorind pe culmile cerurilor,
Și multă pace oh marinar evreu,
Care își croiește drum în apă.
Un an bun, un an bun!

Un an bun tuturor celor care trudesc
Într-un câmp sau într-un mortar
Un an bun și dulce
Fiecarui fată și băiat!
Un an bun, un an bun!

Shana
Tova

https://www.youtube.com/watch?v=WM6wYtripxA



BeRosh Hashanah, beRosh Hashanah
Parchah shoshanah etzli baginah.
BeRosh Hashanah, sirah levanah
Agnah lah bechof pit'om.

BeRosh Hashanah, beRosh Hashanah
Libeinu anah bit'filah noshanah
Sheyafah veshonah tehei hashanah
Asher mat'chilah lah hayom.

BeRosh Hashanah, beRosh Hashanah
Parchah ananah bir'ki'a hastav.
BeRosh Hashanah, keneir neshamah
Alah basadeh chatzav.

BeRosh Hashanah, beRosh Hashanah
Libeinu anah bit'filah noshanah
Sheyafah veshonah tehei hashanah
Asher mat'chilah lah hayom.

BeRosh Hashanah, beRosh Hashanah
Parchah manginah she'ish lo hikir
Vetoch yemamah hazemer hamah
Mikol chalonot ha'ir.

BeRosh Hashanah, beRosh Hashanah
Libeinu anah bit'filah noshanah
Sheyafah veshonah tehei hashanah
Asher mat'chilah lah hayom.

De Rosh Hashanah, de Rosh Hashanah,
În grădina mea a înflorit un trandafir.
de Rosh Hashanah, o barcă cu pânze albe
Dintr-o dată, ancoră lângă țărm.

De Rosh Hashanah, de Rosh Hashanah,
Inima noastră a răspuns în rugăciunea străveche:
Fie ca anul să înceapă din nou astăzi
Fii minunat și special în toate felurile.

De Rosh Hashanah, de Rosh Hashanah,
În toamna cerul a înflorit un prim nor.
De Rosh Hashanah, răsărind ca o flacără a memoriei,
În luncă înfloreau prima ghetisoare

De Rosh Hashanah, de Rosh Hashanah,
Inima noastră a răspuns în rugăciunea străveche:
Fie ca anul să înceapă din nou astăzi
Fii minunat și special în toate felurile.

De Rosh Hashanah, de Rosh Hashanah,
Înflorit o melodie - nou și necunoscut,
Și peste noapte tulburile au răsunat
De la fiecare casă din oraș.

De Rosh Hashanah, de Rosh Hashanah,
Inima noastră a răspuns în rugăciunea străveche:
Fie ca anul să înceapă din nou astăzi
Fii minunat și special în toate felurile.

Be Rosh
Hashana

https://www.youtube.com/watch?v=Yq9k_NXkrG4



Avinu Malkeinu,
Chaneinu V'aneinu,
Ki ein banu ma'asim.
Ase imanu tzedakah
Vachesed,
Vehoshiyeinu

Tatăl nostru, Regele nostru
Fii milostiv și răspunde la rugăciunile noastre
Căci nu prea avem ce să ne lăudăm
Fii bun și cu blândețe cu noi
Și salveaza-ne poporul

Avinu
Malkeinu

https://www.youtube.com/watch?v=-8y3jPuzV8c



Adon haselichot
bochen levavot
goleh amukot
dover tzedakot

Chatanu lefaneicha
rachem aleinu.
(x2)

Hadur benifla'ot
vatik benechamot
zocher b'rit amo
choker kelayot

Chatanu lefaneicha
rachem aleinu.
(x2)

Male zakiyut
nora tehino
tzone'ach avonot
oneh be'etzavot

Chatanu lefaneicha
rachem aleinu.
(x2)

Maestru al iertărilor
examinator al inimilor
revelatorul profunzimilor
vorbitor de dreptate

Am păcătuit înaintea Ta,
ai milă de noi
(x2)

Glorios în minuni
grozav în mângâieri
amintindu-și legământul neamului său
investigand anihilarea

Am păcătuit înaintea Ta,
ai milă de noi
(x2)

Plin de câștig
cererea lui este minunată
aruncă relele pe pământ
răspunde mâhnirilor

Am păcătuit înaintea Ta,
ai milă de noi
(x2)

Adon
Haselichot

https://www.youtube.com/watch?v=k4wg1xFUopg



Bein hakayitz lastav -
Chodesh Tishrei
Im kol shenohav
Bechodesh Tishrei.
Tapu'ach bid'vash
Vetapu'ach al degel
Uveged chadash lechagim.
Ki yadu'a harei
Shechodesh Tishrei
Zehu chodesh me'od chagigi.

Bein hakayitz lastav -
Chodesh Tishrei
Im kol shene'ehav
Bechodesh Tishrei.
Chatzav shel Tishrei,
Sharav shel Tishrei
Veyoreh shemartiv et has'chach.
Ki yadu'a harei
Shechodesh Tishrei
Zehu chodesh me'od hafachpach.

Bein hakayitz lastav -
Chodesh Tishrei
Im kol shenohav
Bechodesh Tishrei.
Berachot shel Tishrei,
Selichot shel Tishrei
Uvelachash olah bakashah.
Ki yadu'a harei
Shebechodesh Tishrei
Matchilah li shanah chadashah.

Între vară și toamnă -
Vine luna Tishrei
Cu plăcere pentru toți
În luna Tishrei.
Mărul înmuiat în miere,
Mărul pus pe steag de sărbători,
Și haine noi pentru hag.
Pentru că luna Tishrei
Este cunoscută în lung și-n lat
Ca lună a valului festiv.

Între vară și toamnă -
Vine luna Tishrei
Cu plăcere pentru toți
În luna Tishrei.
Flori în Tishrei,
Undele de căldură arzătoare din Tishrei,
Și prima ploaie care stropește plantele de pe Suka 
Pentru că luna Tishrei
Este cunoscută în lung și-n lat
Ca o lună de neclintit.

Între vară și toamnă -
Vine luna Tishrei
Cu plăcere pentru toți
În luna Tishrei.
Binecuvântari de Tishrei,
Rugăciuni de Tishrei,
O dorință spusă în șoaptă.
Pentru că în luna Tishrei,
Așa cum este cunoscut de departe,
Un an nou începe pentru mine

Shir
LeHodesh

Tishrei

https://www.youtube.com/watch?v=1mIuj5L1uiA



Rețete
tradiționale



Vinete cu Rodie
2 vinete mari
Sare de mare
3 căței de usturoi mari, tăiați subțire
2-3 linguri ulei de măsline extravirgin
8 crenguțe proaspete de cimbru
1 cană ceapă tăiată cubulețe
3 căței de usturoi, tocate mărunt
1 lingură de capere, scurse din saramură
¼ linguriță de piper roșu zdrobit
½ cană de măsline negre, fără sâmburi și
tocate mărunt
¼ cană suc de lămâie proaspăt stors
8-10 frunze de busuioc, tocate
Piper negru proaspăt măcinat, după gust

Ingrediente:



Feliați vinetele pe jumătate pe lungime. Cu vârful unui cuțit, punctați adânc interiorul într-un
model de diamant. Apăsați pe marginile jumătăților pentru a deschide tăieturile și presărați
sare (1-2 lingurițe) peste suprafață și în tăieturi. 
Încălziți cuptorul la 200 ° C. Tapetați o tavă cu hârtie de copt.
Peste chiuvetă, strângeți ușor vinetele pentru a extrage sucul sărat și stergeti-le cu un
prosop de hârtie.
Introduceți feliile de usturoi în bucățile de vinete. Ungeți fiecare jumătate bine cu ulei de
măsline (aproximativ 2 lingurițe pe jumătate).
Aranjați fiecare jumătate, deasupra unei crenguțe sau două de cimbru pe foaia de copt
pregătită. Se coace timp de 35-45 de minute până când este foarte fraged și aproape că se
prăbușește. Se lasă să se răcească ușor înainte de servire.
Într-o tigaie la foc mediu, încălzește uleiul. Adăugați ceapa și sotați timp de 5 minute,
amestecând ocazional pentru a preveni rumenirea. Adăugați usturoiul, caperele și ardeiul
roșu zdrobit și căliți încă 5 minute.
Transferați amestecul de ceapă într-un bol și amestecați măslinele, sucul de lămâie și
busuiocul. Se condimentează cu piper după gust și se presară deasupra vinetelor. Se
adaugă pentru decor deasupra vinetelor semințele de rodie.

1.

2.
3.

4.

5.

6.

7.

Rețetă:



Cuscus marocan cu șapte legume

2 vinete mari
Sare de mare
3 căței de usturoi mari, tăiați subțire
2-3 linguri ulei de măsline extravirgin
8 crenguțe proaspete de cimbru
1 cana ceapa taiata cubulete
3 căței de usturoi, tocate mărunt
1 lingură de capere, scurse din saramură
¼ linguriță de piper roșu zdrobit
½ cană de măsline negre, fără sâmburi și
tocate mărunt
¼ cană suc de lămâie proaspăt stors
8-10 frunze de busuioc, tocate
Piper negru proaspăt măcinat, după gust

Ingrediente:



Într-o oală grea, încălziți uleiul de măsline la foc mediu. 
Adăugați ceapa pe care o rumeniți până e translucidă.
Adăugați turmericul, ghimbirul, chimenul și coriandrul și amestecați bine.
Adăugați roșiile, țelina, morcovii, varza, dovlecelul și dovleceii.
Adăugați năutul.
După, puneți un pic de apă și lasați să fiarba.
Adăugați sare și piper după gust.
Lăsați la foc mic timp de 20 de minute.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

   9. Între timp amestecați cuscus-ul uscat cu 1/2 linguriță de sare într-un bol. 
  10. Se toarnă 2 căni de apă clocotită în vas. Acoperiți bine. 
  11. Lăsați cuscusul la abur timp de 15 minute.

Rețetă:

Servire:
Amestecați cuscusul cu o furculiță. Puneți-l într-un bol.
Se toarnă din amestecul de legume cu sos peste cuscus.
Presărați coriandru tocat peste el.

1.
2.
3.



Pasul 1: Preîncălziți cuptorul la 175 grade C (350 grade F). Ungeți și tapetati cu făina o
tavă de prăjituri.
Pasul 2: Într-un castron mare, punem împreună făina, zahărul, sarea și bicarbonatul de
sodiu. Faceți o gropiță în centru și adăugați uleiul, ouăle și vanilia. Se amestecă bine
(aluatul va fi gros). Puneți merele și nucile tocate. Se întinde aluatul în tava pregătită.
Pasul 3: Coaceți în cuptorul preîncălzit până când o scobitoare introdusă în tort iese
curată, 40-50 de minute. Glazurați în timp ce este încă fierbinte.
Pasul 4: Pentru a face glazura: Într-o cratiță, combinați zahăr brun, lapte și unt. Se aduce
la fierbere și se continuă gătitul timp de 2 1/2 minute, amestecând continuu. Se toarnă
peste tort încă fierbinte.

Milhik
Prăjitură cu Mere

3 pahare făină
2 pahare zahăr
1 linguriță sare
1 linguriță praf copt
1 ¼ pahar ulei vegetal
2 lingurițe esență vanilie

3 ouă mari
3 ½ pahare măr cuburi
1 pahar nucă măcinată
1 ½ pahar zahăr brun
1/3 pahar lapte
½ pahar unt



Preîncălziți cuptorul la 180ºC. Ungeți forma cu ulei. 
Într-un bol, amestecați nucile și zahărul. 
Adăugați ouăle bătute, sucul și coaja de portocale și uleiul până obțineți un aluat.
Incorporăm mirodeniile.
Puneți aluatul în formă făcând puțin presiune. 
Se coace 45-50 minute sau până se rumeneste. 
Se lasă să se răcească la temperatura camerei. 
În momentul servirii, se presară zahăr pudră.

Tort Sefard
¾ cană de zahăr
1 ½ căni de pesmet
1 ½ căni de nuci tocate
½ linguriță scorțișoară
¼ linguriță cuișoare măcinate
¼ linguriță de nucșoară2 ouă mari bătute
2/3 cană suc de portocale proaspăt stors
1 lingura de coaja de portocala
½ cană de ulei de floarea soarelui
1 Pahar cu zahăr

Ingrediente:

Rețetă:
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