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 בארגוני רווחה ושירותים חברתיים לעובדיםמידע איגרת  – עיד אלאדחא

 

 רקע כללי 

הוא החג החשוב ביותר בלוח השנה  ,החג הגדול גם נקראה, חג הקורבן, )התעתיק המדוייק הינו עיד אלאצ'חא( עיד אלאדחא

  .ימים 4ונמשך ג'ה אלח   בחודש דּו 9-מתחיל בערב החג . ונחגג גם על ידי הדרוזיםהאסלאמי 

. החג מציין את העלייה לרגל למכה )החג'( שנמשכת כשבוע וחג אוגוסטב 14-עד ה אוגוסטב 11-ב , החג יצוין2019בשנת 

הנהוגים בה. החג נחגג לזכר נכונותו של אברהם להקריב את בנו במצוות אלוהים הקורבן מציין את אחד השיאים בטקסים 

  )"עקדת ישמעאל"(.

 

 בתקופה זו:ת תנהלומידע שימושי לצוות ועצות לה

  (כתשעה ימים לפני תחילת החגהירחי )בתחילת החודש תלוי בהכרזה שנעשית יום תחילת החג : החגקביעת תחילת 

  להקשות על תכנון אירועים ופעילויות בארגון. עלול . הדבראינו קבוע מראשולכן 

  בצום שנקרא "יום ערפה" או  )שאינם מקיימים את החג'(יום לפני החג צמים המוסלמים  :חוגגיםסדר היום של אנשים

להשתתף בתפילת החג במסגד או בחדר תפילה וחלקם  םהמוסלמי יםביום הראשון של החג חייב ,כן. כמו פהר  פת ע  ק  ו  

 קוראים פסוקי קוראן בבתי קברות. 

 סעודת  מכינים אתהבשר ומכזכר לקורבן "עקדת ישמעאל"  ,נהוג לשחוט טלה או כבשדומה למנהג במכה, ב: הסעדה

 חלקים: הראשון למקריב הקורבן, השני למשפחתו והשלישי לעניים.  3-החג. מצוות החג מורה לחלק את בשר הקורבן ל

 חוגגים לקנות בגדים חדשים לבני המשפחה וללבוש בגדים חגיגיים. , מקפידים הג: במהלך החקוד לבוש 

  משפחות רבות מציינות את תחילתו של החג בפעילויות לילדים ובחלוקת דברי מתיקה.: החגציון 

 ות את ימי החג בביקורים משפחתיים. יכולה להיצפות תנועה מרובה בערים מעורבות.מציינמשפחות רבות : ביקורים 

 תלהתייחסולהלן, כמה תחומים שראויים  :ארגוןייחסות ההת - 

ֵח'ירודרוזים נהוג לברך מוסלמים  חגבמהלך ה - ם ב  תֻּ נ  א  אם ו  כל שנה אתם בטוב )או עיד סעיד  בברכות הבאות: כֻּל ע 

 . רצוי לתלות שלטים בעברית ובערבית המציינים את בוא החג(. או חג שמח

 משמחות וחלוקת דברי מתיקה באמצעות פעילויותלציין את בוא החג עם ילדים  יםשעובד םניאנו ממליצים לארגו -

  לילדים. עוגיות או

 בעיד אלאדחא במקביל לצום תשעה באב )שהינו "יום בחירה"( חל : השנה )תשע"ט( חפיפה לחגים של דתות אחרות-

 בהתאם לצורך. חופשות לעובדים משתי הדתותלהיערך למתן כדאי . 11.8.19

 

 

 

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

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

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

 

http://jicc.org.il/heb/?page_id=116
http://jicc.org.il/heb/


 The Jerusalem Inter-Cultural Center مركز الحوار بين الثق اف ات في القدس תרבותי לירושלים )ע"ר(-המרכז הבין

 

  JICC@JICC.ORG.IL, WWW.JICC.ORG.IL 

2 

 


