
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ַלִיםב ֶירּוס  ְירּושָׁ

kfulot.pdf-http://meyda.education.gov.il/files/Hemed/gan/yerus 

 ירוס נזכרת בסיפורים המיוחדים על ירושלים, שסיפר סבא כשגרו באתיופיה.

 ,מקדש בתפארתוהיא פוסעת עם סבא בירושלים ומייחלת להגיע לבית הוכש

 מה שמך?" פונה הרב לנכדה.   ".הם פוגשים את הרב גץ, רב הכותל

 "קוראים לי ירוס," היא עונה בביישנות."ירוס זה ירושלים בשפה האמהרית," סבא מסביר. 

 ..ש.ונכנסת לתוך בית המקד קירהעיניה ומדמיינת שהיא עוברת את  ס וסבא מתלווים לרב במנהרות הכותל . ירוס עוצמתויר

 הפיוט בגן הילדים –בואו לגני 

הפיוט מפגישה את ילדי  תוכנית
הגן עם מגוון פיוטים ממסורת 

פיוטים עם  2וביניהם .ישראל
 זיקה לתרבות יהדות אתיופיה.

 (8)פיוט מס. . 1בואו לגני 

                                          לכה דודי
                                       לפי מוטיבים אתיופיים מסורתיים

 בריהון עיבוד אבטה

 

 (12)פיוט מס.  2בואו לגני 

                  שלום לך עיר""–סלם 
פיוט בשפת הגעז ממסורת 

 לחן: מסורת אתיופיה     אתיופיה

מֹו ַנִיְך ִעיר ִצּיֹון  כְּ דֹול פָּ אֹור גָּ
ה דֹושָּ  ַהקְּ

ְך ִעיר לֹום לָּ  שָּ
ַנִיְך ִעיר ִצּיֹון  הֹור פָּ תֹוך אֹור טָּ בְּ

ה דֹושָּ  ַהקְּ
לֹום ְך ִעיר שָּ  לָּ

 
 ֶסַלם ֶלִקי ֶסַלם

ֶווינָּה הָּ ֶגר ַאבְּ  הָּ
 ֶסַלם ֶסַלם ֶלִקי

ּדסֹו ֶסַלם ית ִמקְּ  .... בֵּ

ַנִיְך דֹול פָּ מֹו אֹור גָּ  ...כְּ
 

ְך לֹום לָּ לֹום שָּ לֹום שָּ  שָּ
ַלם ֶסַלם רּוסָּ  יְּ

ְך לֹום לָּ לֹום שָּ לֹום שָּ  שָּ
סֹו ֶסַלם ּדָּ ית ִמקְּ  בֵּ

 
 ֶסַלם ֶסַלם ֶלִקי
ֶווינָּה הָּ ֶגר ַאבְּ  הָּ
 ֶסַלם ֶסַלם ֶלִקי
ינּו  ֶאֶרץ ֲאבֹותֵּ

 

 החסידה

מסע הנדודים של החסידות העוברות 
באתיופיה וממשיכות משם לישראל, 

את חלום  סימל אצל יהודי אתיופיה
 הגעגועים לירושלים ולארץ ישראל. 

מבטא את הכמיהה שיר החסידה 
 לירושלים ולשלומה.

מילים: חיים אידיסיס, לחן: שלמה 
 גרוניך

https://www.youtube.com/watch?r
4-hirF-eload=9&v=MOT7 

ל אֵּ רָּ ֶאֶרץ ִישְּ ה לְּ ה ֲחִסידָּ פָּ  עָּ
ַעל ַהִנילּוס ה מֵּ ִניפָּ נַָּפִים מְּ  כְּ

ה חֹוקָּ  ֶאל ֶאֶרץ רְּ
ל אֵּ רָּ ית ִישְּ ם בֵּ ִרים שָּ הָּ ֶבר לְּ עֵּ  מֵּ

בִ  ַצִפיםיֹושְּ  ים ּומְּ

חֹוַרת ַצּוָּאר ה צְּ ה ֲחִסידָּ  ֲחִסידָּ
יַנִיְך אּו עֵּ ה רָּ  מָּ
 ִשיִרי ִלי ִספּור

קֹור ה מָּ ינָּּה פֹוצָּ ה אֵּ  שֹוֶתֶקת ֲחִסידָּ
ֹזר ַעט ַתחְּ עֹוד מְּ ּה וְּ לָּ ֶעֶנת ַעל ַרגְּ  ִנשְּ

ה דֹולָּ נָּף גְּ ִניף כָּ  תָּ
 ַבֶּדֶרך ֶאל ַהֹקר ַבֶּדֶרך ַתֲעֹצר

ִצּיֹון  אֹורבְּ  ִעיר הָּ

קֹור ה ֲאֻדַמת מָּ ה ֲחִסידָּ  ֲחִסידָּ
ַלִים רּושָּ  ַהִאם יְּ

ֹכר נּו עֹוד ִתזְּ  אֹותָּ

נָּף ַנת כָּ ה ִלבְּ ה ֲחִסידָּ  ֲחִסידָּ
ִעיר לֹום הָּ ִרי ִבשְּ  ַבשְּ

ַלִים רּושָּ לֹום יְּ  ִבשְּ

 

חג הסיגד נחגג בישראל בכ"ט בחשוון. חגם של יהודי אתיופיה "ביתא ישראל" מביע את כמיהתם לעלות לארץ 

ישראל ובמיוחד את הכיסופים לירושלים. ביום החג לובשים לבן, צמים עד הערב ועולים על הר גבוה פורסים כפים 

 לברית שנכרתה בין עם ישראל ובין ה' במעמד מתן תורה על הר סיני.  למרום ומתפללים, כאיזכור

לקראת חג הסיגד ילמדו ילדי הגן על מהות חג הסיגד, תרבות יהדות אתיופיה באופן חוויתי המאפשר הטמעת ערכי 

 חברה רב תרבותית המטפחת כבוד הדדי וסובלנות בחברה.

http://meyda.education.gov.il/files/Hemed/gan/yerus-kfulot.pdf
https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=MOT7-hirF-4
https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=MOT7-hirF-4


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 חג הסיגד בגני ראשית

גני חמ"ד "סיגל יונה, גננת מובילה ב  שאל עדן את אימו ביום חג הסיגד בגן.  "אמא, למה לא נולדתי אתיופי?"
מדגישה שחג מתרגשת לשמוע משפטים כעין אלו מילדי הגן ו העירוני בעיר גנים ירושלים, הקיבוץ "ראשית

 הסיגד צריך להיות נוכח, גם אם אין בגן ילדים ממוצא אתיופי.

חיבור בין הבסמיכות לחג הסיגד, גני ראשית מתייחסים במרחב הקהילתי  לעלייתם של יהודי אתיופיה לא"י. 
אופי החיים הכפרי באתיופיה כשממעל נודדת החסידה ל ווית החג. התייחסותעובר כחוט השני בח עבר להווה

עולה מעדותם של הורים, סבים וסבתות ממוצא אתיופי  ,לירושליםוהגעגועים כיסופים ומסמלת את ה לכיוון א"י
ה על הסיגד, הסגידה לא"י ולירושלים. הםמספרים על הווי ומנהגי הקהילתרגשות המגיעים לגנים ומשתפים בה

 תוך שיתוף חוויתי בהכנת אנג'רה, דאבו, הלבוש המסורתי, ריקודים אתיופיים ובניית טוקולים.

קהילת גני ראשית רואה בהתייחסות למארג היחסים בקהילה, יצירת תודעה, זהות ושייכות תרבותית 
 שמקדמת ערכים של אחריות ומעורבות חברתית. חווית החג נחגגת במרחב הקהילתי בשני אפיקים.

עורך את טקס העלייה להר ומאפשר תחושת שייכות ובטחון לכל ילד וילדה שהם חלק משמעותי  גן כקהילה
בחברת הילדים. ילדי הגן מתכוננים ומכינים בגדי לבן מעוטרים בסגנון אתיופי וכשכולם מגיעים לגן לבושים 

דת תצפית גבוהה בשכונה, בלבן עם שמשיות משחזרים את העלייה להר. ילדי הגן עולים עם ספר תורה לנקו
 לתפילה משותפת ובקריאת "שימלה שימלה" זורקים חיטה. 

גן בקהילה, הינו יוזמה נוספת של השתלבות גני ראשית בקהילה תוך קיום יחסי גומלין עם גורמים רלוונטים 
. אירוע שיא, המתקיים בערב בו שותפה כל הקהילה בקהילה וטיפוח ערכים של נתינה ואחריות חברתית.

בסמיכות לבית הכנסת עומדות תחנות הפעלה המשתפות בסיפור חיי הקהילה האתיופית. הכנת אנג'רה 
ואכילתה עם קיק וואט, טעימת דאבו... התנסות בריקמה ואריגה בסגנון אתיופי, ביקור בטוקול )בית אתיופי 

 .מוסיקה ושירים באמהרית שלצליליהם רוקדים ושמחיםמשוחזר במרחב( כשברקע נשמעת 

האירוע נחתם בהתכנסות הקהילה בבית הכנסת, בדבר תורה של רב הקהילה, שירה של ילדי בית הספר ופיוט 
 ששרים ילדי הגנים. 

 

 

 

 
 
 
 

 שיהיה לכם חג שמח

 משחק מסלולאתר גננט:   

היבטים תרבותיים במשחק  -מסע להר הסיגד

 מסלול

 גננת: מרב כהן.   גן ראשית ירושלים

https://ganenet.cet.ac.il/ShowItem.aspx?I

-b91b-49d8-116c-temID=507ce8d9

ad207363cf9c&lang=HEB 

https://ganenet.cet.ac.il/ShowItem.aspx?ItemID=507ce8d9-116c-49d8-b91b-ad207363cf9c&lang=HEB
https://ganenet.cet.ac.il/ShowItem.aspx?ItemID=507ce8d9-116c-49d8-b91b-ad207363cf9c&lang=HEB
https://ganenet.cet.ac.il/ShowItem.aspx?ItemID=507ce8d9-116c-49d8-b91b-ad207363cf9c&lang=HEB

