חג הסיגד

חג הסיגד וחשיבותו על מעגל השנה הישראלי
חשוב לדעת ש...
על השטר של מאה שקלים מצוטטים דבריו של יצחק בן-צבי ,נשיאה השני של מדינת ישראל
ובהם הוא מדגיש את הצורך לתת ביטוי לייחודיות של הקהילות השונות העולות לארץ
בשנותיה הראשונות של המדינה.
בין היתר כתובים על השטר הדברים הבאים" :אנו פותחים היום בשורה של כינוסי ראשי-
חדשים המוקדשים לשבטי ישראל ,עולי גולה מכל התפוצות"" ...שאיפתנו היא לספח ,כפי
יכולתנו ,את תהליך קירוב הלבבות בין שבטי ישראל החוזרים למולדת ,על ידי פגישות
הדדיות עם נציגיהם וכן על ידי שיחות בינם לבין עצמם .בכוונתנו להעלות את ניצוצות האורה
הצפונים בכל שבט משבטי ישראל ,לעשותם נחלה לכל האומה ,להבליט ולהעלות את ערכי
הרוח המיוחדים לכל אחד מהשבטים ,ערכים העשויים למשוך את הלב לאהבה ולהוקרה.
הפגישות הללו ידובבו את בני כל העדות שיספרו על עצמם בלשונם ובסגנונם" ....לאור דברי
הנשיא בן-צבי הרלוונטיים גם כיום ,השבוע נחגג חג הסיגד שהביאו לציבוריות הישראלית
יהודי אתיופיה.
 50אחר יום הכיפורים בכ"ז בחשון ,נוהגים יהודים יוצאי אתיופיה לחגוג את חג הסיגד .החג
מסמל את חידוש הברית של יהודי אתיופיה עם עמם ועם תורתם .משמעות השם "סיגד" הוא
סגידה והשתחוות ככתוב" :ויברך עזרא את ה' האלוהים ויענו כל העם אמן אמן במועל ידיהם,
ויקודו וישתחוו לה' אפיים ארצה" (נחמיה ח' ,ה'-ו')
"חוק חג הסיגד" התקבל בכנסת ביום כ"ז בסיוון תשס"ח ( 30ביוני  )2008ומוסדות החינוך
מציינים את החג זה בפעילות לימודית וחברתית .ציון החג במערכת החינוך נועד לחזק את
הקשר של בני הקהילה למורשתם ,לאפשר מקום של כבוד לנכסים התרבותיים שהעולים
מביאים עימם ,לשרש דעות קדומות ולהביא להערכה הדדית ולסובלנות כלפי קהילת יוצאי
אתיופיה בחברה הישראלית.
חוק חג הסיגד מאפשר למערכת החינוך להיפרד מהתפיסות של "כור ההיתוך" ולאמץ גישות
רב תרבותיות ופלורליסטיות .הפעילות החינוכית בחג הסיגד מאפשרת ליוצאי אתיופיה
הזדמנות ל"השמיע את קולם" במסגרות החינוכיות והחברתיות.
בבסיס התפיסה הזאת נמצא השיח הרב תרבותי שמתייחס למקומן של קבוצות מיעוט
בחברה:

קבוצות אתניות מבקשות לשמור על זהות וייחודיות גם בתוך סיטואציות של חיים
בתוך סביבת רוב אחרת.
קבוצות מיעוט זכאיות להוריש לבניהן את הזיכרון ההיסטורי כפי שנתפס על ידן ,וכפי
שהן מעוניינות לשמר אותו.
הנרטיביים של כל קבוצה – מרכיבים את הזיכרון המשותף של כלל החברה.
בכל שנה בתאריך החג מתקיימת בטיילת ארמון הנציב התכנסות רב גילית של בני הקהילה.
מתקיימת תפילה מסורתית בהובלת הקייסים ,כהני הקהילה .נושאים דברים גם פוליטיקאים
ונבחרי ציבור אחרים המברכים את הקהילה ביום ייחודי זה .במקום מתקיימת פעילות
חינוכית של גופים המעסיקים מגשרים ,תנועות הנוער וארגונים חברתיים.

