
שילה זנבה: מגיש



?הסיגדמתי חוגגים את חג 

,  ט בחשוון"חל בכל שנה בתאריך כהסיגדחג 
אחרי יום  -שבעה שבועות אחרי יום הכיפורים

,  ימים49הכיפורים סופרים שבעה שבועות שהם 
.הסיגדחוגגים את חג 50-וביום ה



?הסיגדמדוע חוגגים את חג 

מחדשים ומזכירים  יהודי אתיופיה הסיגדבחג 
שנכרתה בין ה׳ לעם ישראל במתן  הבריתאת 

.תורה בהר סיני

חידוש  יהודי אתיופיה ממשיכים מסורת זו של 
בכל שנה ושנה כדי להזכיר לבני הקהילה  הברית

שמירת מצוות -את חשיבות קיום חלקנו בברית 
.  התורה



?הסיגדמה מסמל את חג 

והשאיפה הגעגועים לירושלים החג מסמל את 

כשהיהודים ישבו באתיופיה . להגיע לארץ ישראל

שלי ואמאאבא שלי , כמו סבא וסבתא שלי

כולם האמינו -שנולדה בדרך לארץ ישראל
המצוות הם  וקיום שבזכות הברית שלהם עם ה׳ 

. יזכו להגיע לארץ ישראל ולירושלים

, עד היום הזה יהודים רבים שנשארו באתיופיה

עדיין מתפללים לבניית בית המקדש ולעלות 

.לירושלם



?כיצד היו חוגגים חג זה באתיופיה
:הכנות

רוחצים  :היו היהודיםהסיגדבבוקרו של חג 
ולובשים  בנחל קרוב לכפר שהחג נחגג בוומיטהרים

לקראת הסעודה  הוכנו מאכלים , כמו כן. בגדים לבנים
.לאחר הצום, שתיערך בסופו של היום



החל מבוקר יום .ובקשת סליחהצוםהוא יום שלהסיגדחג -צום. 1
.  צמו המשתתפים בחג, ועד לסעודת הסיוםהסיגד

ּוְביֹום ֶעְשִרים  ": צום זה מבוסס על התיאור בספר נחמיה
ה ַלֹחֶדׁש ַהֶזה ֶנֶאְספּו ְבֵני עָּ ה  -ְוַאְרבָּ מָּ ֵאל ְבצֹום ּוְבַשִקים ַוֲאדָּ ִיְשרָּ

פרק זה מתאר את חג  , לפי המסורת(. א, נחמיה ט" )ֲעֵליֶהם
.הראשוןהסיגד

הוציאו  ,(רבנים)ובראשם הֵקִסים , היהודים-הוצאת ספרי תורה. 2
הם ליוו את  . של הכפרמבית התפילה(תורה)האֹוריתאת ספרי

הם הלכו מבית התפילה עד ההר, הספרים בתפילות 

חלק מהעולים אל ההר נשאו אבן על גבם או על  -עליה להר.3
אבן זו סימלה את כניעתם לפני האל ואת רצונם לבקש . ראשם

.  סליחה על חטאיהם

?כיצד היו חוגגים חג זה באתיופיה

http://lib.cet.ac.il/pages/item.asp?item=19030


?מה נעשה בהר

עבור הקסים  -כל המשתתפים נאספו על ההר. 1
נבנה מקום מיוחד שהפריד אותם מהקהל  

.והוקף באבנים ובדים צבעוניים

,  הקסים דיברו על חשיבות קיום מצוות התורה. 2
והקהל עמד  , מהאוריתקראו תפילות וטקסטים 

.והאזין



?איך נהגו לאחר הצום
לאחר הדרשה ירדו היהודים מההר וצעדו בחזרה  . 1

לבית התפילה

)  הכמיהההמשתתפים נשאו תפילות והדגישו את . 2
.  לציון ולירושליםלחזור ( רצון עז

אּו ִצּיֹון  ": בתפילות חזרו כמה פעמים הפסוקים ּובָּ
ה ִביב ֵעיַנִיְך ּוְרִאי -ְשִאי"ו;(יא, ישעיהו נא" )ְבִרנָּ םסָּ כֻּלָּ

אּו ְך-ִנְקְבצּו בָּ (.ד, ישעיהו ס" )לָּ

.לתיבההאוריתבסופה של הצעדה החזירו את ספרי . 3



,  לבית התפילההאוריתאחר שהוחזרה . 1
.סעודה חגיגיתנערכה

ַדּבֹווַרה'איְנג  :לקראת הסעודה נאפו שני סוגי לחם. 2
.  (לחם אתיופי)

פרסו , הדבובתחילת הסעודה בירכו הקסים על . 3
.  אותו וחילקו למשתתפים

?איך נהגו לאחר הצום

http://lib.cet.ac.il/pages/item.asp?item=19036
http://lib.cet.ac.il/pages/item.asp?item=19037


ממשיך להיות חג מרכזי עבור עולי  הסיגדחג 
כפי שבאתיופיה נהגו כל  . אתיופיה בישראל

כך בישראל  , היהודים להגיע למקומות מרכזיים
שניהם  , מגיעים כולם לשני מקומות מרכזיים

:  בירושלים

.  ורחבת הכותל המערבי, "ארמון הנציב"טיילת 
ורק  , כמו באתיופיההמבוגרים ממשיכים לצום

.  הסעודה החגיגית בסוף היום אינה מתקיימת

בארץ ישראלהסיגדחג 



הנס הגדול של המשפחה שלי

לילה אחד סבי ומשפחתי החליטו לממש את 
המשפחה שלי . החלום ולעלות לארץ ישראל

הם צעדו ברגל חודש , יצאה עם מאות משפחות 
שלם עד שנציג המוסד פרדה אקלום בן דוד של  

סיכן את חייו ודאג לאסוף אותם במטוס  , סבתי 
החלום הגדול . או באוניות  מסודן לארץ ישראל

התממש וההורים שלי הגיעו לארץ ישראל וכך  
.  אני ושאר אחיי נולדנו וזכינו לגדול בארץ ישראל

אנשים  4500בו  , לסיפור הזה יש גם חלק עצוב 
. מתו בדרך לארץ ישראל

https://www.youtube.com/watch?v=El7qB4l0D
8c

https://www.youtube.com/watch?v=El7qB4l0D8c


?כךהסיגדמדוע קוראים לחג . 1

?הסיגדמתי חוגגים את חג . 2

?הסיגדמדוע חוגגים את חג . 3

?הסיגדכיצד חוגגים את חג . 4

?איך קוראים ללחמים שאוכלים בסעודה. 5

?כיצד חוגגים חג זה בישראל. 6

שאלות



כמיהה  , הסגידהמסמל את הסיגדחג . 1

והשאיפה להגיע לארץ  וגעגועים לירושלים 

.ישראל

ט בחשוון"כ-בהסיגדחוגגים את חג . 2

כדי לזכור את הברית של הסיגדחוגגים את חג . 3
ה שאומרת לקיים תורה  "עם ישראל עם הקב

.ומצוות

תשובות



:כךהסיגדחוגגים את חג . 4

,לובשים בגדים לבנים, רוחצים ומטהרים בנהר

,  שומעים את דברי הרבנים, עולים להר, צמים
חוגגים ואוכלים סעודת  , יורדים מההר שמחים 

.מצווה

ודבורה'אינג. 5

בישראל עולים לירושלים יחד עם כל הקייסים. 6

המשך תשובות



...מקווה שנהניתם


