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 רווחה ושירותים חברתיים בארגוני לעובדיםמידע איגרת  – חג הסיגד

 רקע כללי 

מצוין כחג רשמי בישראל וכיום  2008 -מלקהילה האתיופית והחל הוא החג החשוב ביותר  סגידה, השתחוות( - ሰግድחג הסיגד )

. על פי נובמברב 30יום רביעי, ב צוייןי (2016השנה )ימים אחרי יום כיפור )כ"ט בחשוון( ו 50-כהחג נחגג . בחירה לעובדים

בימי נחמיה.  האמונה צוין החג לראשונה בימי שיבת ציון ועל פיבין העם לבין האל הינו זכר לחידוש הברית החג המסורת, 

על ההר נהגו  .שעות היום, לצאת בראש שיירה לראש הר גבוה משךבבאתיופיה היה נהוג ללבוש בגדי חג מיוחדים, לצום 

ריקודים. כיום בשירה ובחגיגית,  בארוחה הירידה מההר סיימוולאחר התורה בידיהם את ספר שנשאו לערוך טקס עם הקייסים 

ווה בקריאת מל ,ארמון הנציב בירושלים ובצעדה חגיגית בטיילת, בהתכנסות )ומתקשר לטהרה והתחדשות( מצוין החג בצום

 עד לרחבת הכותל המערבי. ,פרשות מספר התורה

 בתקופה זו:מידע שימושי לצוות ועצות להתייחסות 

  מתקיימים אירועים רבים בו נחגג ( אולם במהלך החודש נובמברב 30החג נחגג במשך יום אחד )כאמור, : החגקביעת תחילת

  .הקשורים לקהילת יוצאי אתיופיה בישראל ארץהברחבי 

  נערכות הכנות רבות הכוללות הכנת בגדי החג, הכנת סעודת החג )לשבירת הצום יום לפני החג  :חוגגיםסדר היום של אנשים

 ביום שלמחרת( ועוד.

  יחד עם בני משפחה וקהילה. לערוך סעודה חגיגית בסיום הצום בחג הסיגד נהוג: מנהגי אכילהוהסעדה 

 להתלבש בלבוש מסורתי חגיגי. חוגגים, מקפידים הג: במהלך החקוד לבוש  

  התכנסות משפחתית לארוחת סיום החג.בשירה ובסיומו של החג בריקודים, משפחות רבות מציינות את : החגציון 

 רבות מציינות את ימי החג בביקורים משפחתייםמשפחות : ביקורים..  

 להלן, מציינים את החג ולהתחשב בצרכיהם בהתאם הארגוןועובדי חות ולקמומלץ לברר מי מראשית, : ארגוןייחסות ההת .

 :תלהתייחסוכמה תחומים שראויים 

 "סיגד שמחחג " נהוג לברך חגבמהלך ה -

 ייקחו יום חופש. יוצאי אתיופיהמקהילת שעובדים יתכן קיימת  ולכן –היום הינו יום בחירה  -

 לבני הקהילה ביום זה )אלא אם כן הם מבקשים זאת כמובן(.מפגשים או פעילויות רצוי לא לקבוע  -

 רלוונטים: קישורים

 אגודה ישראלית למען יהודי אתיופיה )האתר מכיל מידע נוסף אודות מורשתם ותרבותם של יהודי אתיופיה(

http://www.iaej.co.il/?page_id=1723  

 

 זכות:כל 

D7%97%D7%92_%D7%94%D7%A1%D7%99%D7%92%D7%93http://www.kolzchut.org.il/he/% 

 

 ימי בחירה וחופשות על פי הדתות השונות: – המדינה שירות נציבות

http://www.csc.gov.il/DataBases/Pages/Calander.aspx 

 

 

לאירגוני בריאות שנכתבה על ידי צוות המרכז הבין תרבותי לירושלים שבחר להיעזר חג הסיגד גרת עובדה על סמך איגרת יהא

אגרות מידע נוספות  לקוד פתוח כגישה מנחה לצורך הגדרת אופני השימוש בחומרים שלו. Creative Commons-בגישת ה

 (./http://jicc.org.il/heb) תרבותי לירושלים-בדף הפרסומים של המרכז הביןניתן למצוא 
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