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 רווחה ושירותים חברתייםאיגרת מידע לעובדים בארגוני  – שבועותחג 

 

. השנה ו' בסיוןתאריך ב ,הוא חל יום לאחר סיום ספירת העומר מבין שלושת הרגלים. השני ,הינו חג יהודי שבועות

  צאת הכוכבים.ב ,ביוני 12 ,ליום ראשון עדו יוניב 11 בתאריךשבת צאת המ החג (, יחול2016)

 

 

 רקע כללי 

בו נערך זה מזוהה עם זמן מתן תורה, מועד העומר. ספירת  תבהם נספרששבועות נחוג עם סיום שבעת השבועות 

עשרת הדיברות שנחקקו על . במעמד זה, משה הקריא לעם ישראל את לעם ישראל התורהמעמד הר סיני וניתנה 

דה מו נו,יך תקופה זו בימבמהללבית המקדש.  הבאת הביכוריםתקופת החלה ביום זה  ,מלבד זאתלוחות הברית. 

טקסי ביכורים המלווים בתהלוכה של זה יום בים מתקיימים בישובים חקלאיים שונ. לאל על הארץ שניתנה לוהעם 

 כלים חקלאיים. 

 

 יש הלומדים את (והחסידויות בעיקר קהילות ספרד) , כשמתוכםלהישאר ערים וללמוד תורה בליל החג, יש הנוהגים

נפוץ גם בקרב  ,הפך מנהג זה של מפגש לילי ולימוד משותף ,בשנים האחרונות .'תיקון ליל שבועות' מה שקרוי

עוסקים במגוון נים' אלו , 'בתיקוהטקסטים הנלמדים .אשר אינן מזוהות בהכרח עם זרמים דתיים שונים קבוצות שונות

 סוגיות חברתיות.

 

 , הולכיםירושליםב בירק.ובית הכנסת , וקישוט הבית חלב אכילת מאכלי םלחג השבועות ה יםנוסף האופייני יםמנהג

 ולזכר מצוות העלייה לרגל לבית המקדש.  להתפלל תפילת שחרית כדי רבים לקראת עלות השחר לכותל המערבי

 

 בתקופה זו: להתנהלותמידע שימושי לצוות ועצות 

 :צפוי  למוד תורה כל הלילה.ול להישאר עריםנוהגים  רביםשבת. מוצאי השנה חל ערב החג ב סדר היום

לקרוא, מלבד קריאת התורה, אף את בוקר החג נהוג בבבתי כנסת ובמוסדות ציבוריים. שהלומדים יתרכזו 

 על פי ההלכה, יום זה הינו 'יום טוב' האסור במלאכות כגון הבערת אש, כתיבה, נסיעה וכיו"ב.  .מגילת רות

  :פעילויות שמשקפות את אוירת החג עבור ילדים בימים שלפני החג מומלץ לארגון לארגן פעילויות לילדים

 בירק וכדומה. ות ביכורים, קישוט החדריםהכנת סלסלאהמטופלים בארגון, לדוגמה: 

  :חג השבועות במקביל לחודש הרמדאן, מועדי כניסת ויציאת החג,  השנה חלחפיפה למועדים אחרים

במידה ובאירגון מציינים את חג השבועות, מומלץ על מציאת פיתרון רגיש  סמוכים למועדי סעודת האיפטר.

בדף הפרסומים של המרכז  - חודש הרמדאןלמצוא באיגרת תרבות לנושא הכיבוד. עוד על הרמאדן ניתן 

 (./http://jicc.org.il/heb) תרבותי לירושלים-הבין

 

לאירגוני בריאות שנכתבה על ידי צוות המרכז הבין תרבותי לירושלים איגרת חג השבועות האגרת עובדה על סמך 

לקוד פתוח כגישה מנחה לצורך הגדרת אופני השימוש בחומרים  Creative Commons-שבחר להיעזר בגישת ה

 (./http://jicc.org.il/heb) תרבותי לירושלים-בדף הפרסומים של המרכז הביןאגרות מידע נוספות ניתן למצוא  ו.של

 

 בכל מקרה, אין לראות בדף זה משום ייעוץ הלכתי.

 

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%D7%9C%D7%91
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%D7%9C%D7%91
http://jicc.org.il/documents/publications/Ramaddan-and-Eid-EL-Fitr-Sheet-Social-Services-2016.pdf
http://jicc.org.il/heb/?page_id=116
http://jicc.org.il/heb/?page_id=116
http://jicc.org.il/heb/?page_id=116
http://jicc.org.il/heb/
http://jicc.org.il/heb/?page_id=116
http://jicc.org.il/heb/

