
לסגל המרצים שלום,

השנה אנו נציין פעם שנייה את חג 'הסיגד' ביום רביעי, י"ג כסלו, תשע"ט, 21.11.18

ציון חג הסיגד, החג המרכזי של קהילת ביתא ישראל - יוצאי אתיופיה הוא חלק מפעילות שתיערך זו השנה השנייה 

סביב תיעוד סיפור חייהם של בני העדה האתיופית. במוקד הפעילות תפעל קבוצת מּולּו ַעֵלם - ሙሉዓለም )העולם במלואו( 

כקבוצת מעורבות חברתית הפתוחה לסטודנטים המעוניינים להצטרף. 

לחגיגות חג הסיגד שותפה קבוצת המגשרים החינוכיים בני העדה האתיופית הלומדים במכללה.

שותפים לפרויקט: המרכז לקידום חיים משותפים, מנהרת הזמן TARASA, היחידה ללימודי חרדים ויוצאי אתיופיה, 

החינוך הבלתי פורמלי, אגודת הסטודנטים והסטודנטיות - המכללה האקדמית בית ברל ועמותת פידל.

החג יצוין במכללה בשתי הפסקות בשעות הצהריים )12:15-11:45 ו 14:15-13:45( ברחבת דקל )מול דקל 407(. נשמח 

אם תעודדו את הסטודנטים להגיע לאירוע.

אנחנו מזמינים אתכם לספר לסטודנטים על החג, מצורף למייל זה סרטון לשימושכם. כמו כן, מרצות/ים שמעוניינות/

ים שאחד מהסטודנטים יוצאי אתיופיה יכנס לכיתה ויספר את סיפורו האישי בהקשר לחג כעשר דקות בתחילת 

orit.lererknafo@beitberl.ac.il :השיעור או בסופו*, מוזמנות/ים לפנות לאורית לרר כנפו, במייל

)שיעורים בין השעות 10:15-11:45 או 12:15-13:45(.

רקע אודות החג:
חג 'הסיגד' הינו חג של קהילת ביתא ישראל, יוצאי אתיופיה חג זה נחגג בכ"ט 

בחשוון והוא אחד הביטויים הבולטים לתרבות הייחודית של יהדות אתיופיה. 

שמו 'סיגד' הוא מלשון סגידה, השתחוות. חמישים יום לאחר יום הכיפור, יהודי 

אתיופיה מציינים בו את חידוש הברית בין העם לאלוקיו ולתורתו, זכר לאמנה 

המחודשת שכרתו עזרא ונחמיה בין עם ישראל ואלוקיו , זהו יום צום אשר 

מבוסס על התיאור בספר נחמיה: "ּוְביֹום ֶעְׂשִרים ְוַאְרָּבָעה ַלֹחֶדׁש ַהֶּזה ֶנֶאְספּו ְבֵני-

ִיְׂשָרֵאל ְּבצֹום ּוְבַׂשִּקים ַוֲאָדָמה ֲעֵליֶהם" )נחמיה ט, א(. לפי המסורת, פרק זה מתאר 

את חג הסיגד הראשון. בחג הסיגד, יהודי אתיופיה נושאים תפילות ותחנונים 

לשיבה לציון ביום זה צמים, והקהילה כולה עורכת חשבון נפש ציבורי, המצטרף 

לחשבון הנפש האישי שנערך חמישים יום קודם לכן ביום הכיפור. 

קיימות מספר משמעויות מרכזיות לחג:

ראשית, אזכור הברית שנכרתה בין עם ישראל ובין הקב"ה במעמד מתן תורה על הר 

סיני.

שנית, המשך מעשיהם של עזרא ונחמיה בבבל, היינו, איסוף העם ולימוד התורה 

כדי שיוכל העם היהודי בגולה לזכור את אלוהיו. הקסים )מנהיגי הדת( אוספים את 

הקהילה ומזהירים מפני שכיחת דבר האלוהים הכתוב בתורה. ביום זה צמים כולם 

ומתפללים.

ובנוסף, התפילה היא בעיקרה תפילת חרטה ובקשה למחילה. התפילה מדגישה 

את הכמיהה העזה של העם היהודי לארץ המובטחת, ירושלים ויצירת אחדות בקרב 

הקהילה.

בישראל, בני הקהילה האתיופית חוגגים את חג הסיגד מדי שנה בשנה ביום כ"ט 

בחשוון בעלייה לירושלים ובתפילה. טקס תפילת החג מתקיים באזור הטיילת 

בארמון הנציב ובכותל המערבי, שם מתכנסים בני העדה האתיופית לחגוג את החג 

ולחזק את זיקתם לשורשיהם ולתרבותם. בשנת 2008 התקבל בכנסת חוק הקובע 

את הסיגד כיום חג רשמי של מדינת ישראל וכיום בחירה.

חג הסיגד במכללה האקדמית בית ברל 
እንኳን ለስግድ በዓል አደረሳችሁ

)"שהחיינו והגענו לחג סיגד זה"(

המכללה האקדמית בית ברל
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