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ָרא )א(יום הולדתו של הנביא מוחמד ) מָ ִד'כְּ ָנב  אָ ד לִ ּולְּ   (ِلد النَّبِويالَموْ ِذْكرى  ּויוִ לְּ

  הרווחה והשירותים חברתייםאירגוני ב איגרת מידע לעובדים

 

 .11.12.16 –ה  אשוןראיגרת זו מוקדשת ליום הולדת הנביא מוחמד שצפוי להתקיים ביום 

'רי )המוסלמי(, נקבע על פי החודש הירחי, ולכן אינו קבוע מראש. ג  מועד זה, בדומה למועדים אחרים בלוח הה  

ד זה מוכר כיום בחירה בארגון. מוע על תכנון אירועים ופעילויות למטופלים ולמטפלים עובדה זו עלולה להקשות

 לעובדים ואין בו לימודים במוסדות החינוך המוסלמים בישראל.

 

 רקע כללי:

. יום הולדת הנביא הוא מועד שאינו מופיע בכתבי לספירה הנוצרית 570נולד בעיר מכה, בשנת  הנביא מוחמד

הקודש המוסלמיים. לפיכך, ציון מועד זה החל רק לאחר מותו, כחלק מהכבוד שרוחשים כלפיו המאמינים 

את החג מציינים מוסלמים דתיים ברחבי העולם בתהלוכות לזכרו של הנביא. כמו כן, נהוג לקרוא ביום  המוסלמים.

יָרה -ָאס  זה את  ּוָיה-ָאנ  ס  ِّيرة النَّبَويِّة -' קורות הנביא') ָנָבו  הסוקר את תולדות חייו של הנביא מוחמד, וכולל  ספר  - (الس 

 אמור כל מוסלמי לנהוג.  פיהם-הלכות חייו ומנהגיו, שעל תיאור של

 

 מידע שימושי לצוות ועצות להתנהלות במועד זה:

החגים ולהתחשב בצרכיהם בהתאם. להלן, כמה המלצות מומלץ לברר מי מהמטופלים במחלקה מציינים את  

 ספציפיות:

ַשָבק   סדר היום: - בימים אלו נהוגים ביקורים משפחתיים וארוחות משותפות. נהוג להגיש ממתק בשם מ 

 (. كمشبِّ )

לקבוע , אך במקרים מסוימים וכשניתן בקביעת מפגשי טיפולים או אחריםאין מניעה  טיפולים ומפגשים: -

 יבקש לשנות את המועד. פונהבמועד אחר, יתכן שה מפגש

, מומלץ להימנע מעריכת סדנאות והכשרות במועד מועד: בשל הוהתייחסות הארגון פעילויות מקצועית -

 חלוקת דברי מתיקה או עוגיות לילדים.ניתן לציין את המועד בזה. 

 

ידי צוות המרכז הבין תרבותי לירושלים לאירגוני בריאות שנכתבה על הולדת הנביא איגרת 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  שלו.
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