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 רווחה ושירותים חברתיים יגרת מידע לעובדים בארגוניא – שבועותחג 

 

. השנה ו' בסיוןתאריך ב ,סיום ספירת העומר ביום שלאחרהוא חל  מבין שלושת הרגלים. השני ,הינו חג יהודי שבועות

  צאת הכוכבים.ב ,ביוני 9 ,ראשוןליום  עדו ביוני 8 בתאריךצאת השבת מ החג (, יחול2019)

 

 רקע כללי 

בו נערך זה מזוהה עם זמן מתן תורה,  דמועהעומר. ספירת  תשבועות נחוג עם סיום שבעת השבועות בהם נספר

החלה ביום זה  ,מלבד זאתלעם ישראל התורה ועשרת הדיברות שנחקקו על לוחות הברית.  מעמד הר סיני וניתנו

בישובים . לאל על הארץ שניתנה לודה העם מו נו,יך תקופה זו בימבמהללבית המקדש.  הבאת הביכוריםתקופת 

 בליל החג, יש הנוהגיםטקסי ביכורים המלווים בתהלוכה של כלים חקלאיים. זה יום סביב ים מתקיימים חקלאיים שונ

תיקון ' מה שקרוי יש הלומדים את (פי הקבלההנוהגות על בעיקר קהילות ) , כשמתוכםלהישאר ערים וללמוד תורה

לחג  יםהאופיינינוספים  יםמנהג את מגילת רות. ,מלבד קריאת התורה ,בוקר החג נהוג לקרואב .'ליל שבועות

רבים לקראת עלות השחר  , הולכיםירושליםב בירק.ובית הכנסת וקישוט הבית  חלב אכילת מאכלי םהשבועות ה

  להתפלל תפילת שחרית. כדי לכותל המערבי

 

 להתנהלות בתקופה זו:מידע שימושי לצוות ועצות 

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

בבתי כנסת ובמוסדות ציבוריים. בבוקר החג נהוג לקרוא, מלבד קריאת התורה, אף את שהלומדים יתרכזו 

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

  :ירת החג עבור ילדים ופעילויות שמשקפות את אובימים שלפני החג מומלץ לארגון לארגן פעילויות לילדים

 בירק וכדומה. המטופלים בארגון, לדוגמה: הכנת סלסלאות ביכורים, קישוט החדרים

 

לאירגוני בריאות שנכתבה על ידי צוות המרכז הבין תרבותי לירושלים שבחר  איגרת שבועותהאגרת עובדה על סמך 

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

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

ועו"ס ניתאי לוי מהאגף לשילב  , עו"ס רונית גריאתלהתאמת האגרת לשירותים החברתיים סייעו: עו"ס נועה שלו

 חברתי לוד.

 

 בכל מקרה, אין לראות בדף זה משום ייעוץ הלכתי.
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