:ãâéñ
áåäàì úåðîãæä

1

2

סיגדäæì äæ äáäà éåìéâì úåðîãæä :
לפני מספר חודשי התקבל בכנסת ישראל חוק אשר קובע את חג הסיגד חג של יהודי אתיופיה
יזכה מעתה למעמד של חג לאומי .על פי לשו החוק" :אימו החג על ידי הכנסת ומדינת ישראל,
יאפשר את שימורה של מסורת עתיקת יומי ויתרו לתחושת הזדהות והמעורבות של בני הקהילה
האתיופית בחברה הישראלית"
הסיגד )מלשו סגידה השתחוויה( חל בכ"ט חשוו ,חמישי יו לאחר יו הכיפורי .באתיופיה ,היו
בחג סממני דומי למעמד הר סיני .בני הכפרי אשר היו שרויי בצו התאספו סביב הר גבוה ועליו
נער" טקס מרכזי .הקייסי )מנהיגיה הרוחניי של העדה( היו מתפללי על ירושלי ועל התקווה
לעלות אליה ,לבסו #היו קוראי מ האורית )תרגו ספר התורה( את סיפור מעמד הר סיני ואת מעמד
חידוש הברית בתקופתו של נחמיה .הטקס הסתיי בשבירת הצו בשירה ובריקודי .מטרות החג היו
לחזק את הקשר של הציבור ע התורה וע נותנה ,והוא היה מעי יו כיפור נוס ,#יו של חזרה
בתשובה .מאז שוב של יהודי אתיופיה לאר ישראל הטקס מתקיי בטיילת ארמו הנציב הצופה אל
הר הבית.
למרות הצד המשמעותי שבחוק הזה ,ברור כי חקיקת חוק איננה מספיקה כדי להפו" יו בלוח השנה
לחג לאומי .הסיגד יהפו" לחג לאומי אמיתי רק כאשר הסיבה לחגיגה לא תהיה מצד ערכי גמילות
חסדי "הגברת ההזדהות והמעורבות של בני העדה האתיופית בחברה הישראלית" כלשו החוק
אלא מכיוו שהציבור בישראל מבי כי החג טומ בחובו ערכי החשובי לנו כע ויכולי להשפיע
לטובה על אורחותינו.
בנקודה זו יכולה בני עקיבא להיכנס לתמונה .התנועה ,מתוק #היותה "תנועה של ע" יכולה להוביל
את התהלי" שיהפו" את חג הסיגד ליו של למידה וטקסי לכלל החניכי .חני" שיתרגל לאור" כל
שנותיו בבני עקיבא שהסיגד הוא יו חג ,יראה ג בעתיד את היו כחגו האישי .בצורה כזו ,יש בידינו
אפשרות להשפיע על מעגלי רחבי יותר ,ה בתו" הציונות הדתית וה מחוצה לה ,ובכל להניע שינוי
לאומי בסוגיה זו.
)מתו" הספר "תנועה של ע" /מאמר של רני רוזנהיי(.
מדריכי יקרי.
חג הסיגד יוצא בכל שנה בתארי" כ"ט חשוו ,לקראת סו #חודש אירגו .חג הסיגד של העדה
האתיופית טומ בתוכו משמעות גדולה בשבילנו חברי תנועת בני עקיבא ,במיוחד לאור הנושא הנבחר
השנה לחודש אירגו "למע שמו באהבה" .ראינו צור" לצר #קוב זה כדי לתת לכ המדריכי
אפשרות הצצה לחג הסיגד כחלק מהמער" אותו את מעבירי לחניכי שלכ.
ראינו חשיבות בקשר בי חודש אירגו המדבר על עשיה אמיתית ,עשיה רוחנית וגשמית הנעשית מתו"
דביקות ואהבה לקב"ה לבי חג הסיגד הבא להדגיש את הערכי האלו.
לפניכ מוצגת הצעה לפעולות על חג הסיגד שישולבו במהל" הכולל ה לחבריא א' וה לחבריא ב',
אנחנו מציעי לכ לעיי לפני הפעולה בהסבר המפורט על חג הסיגד אשר נמצא בדפי הבאי על
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מנת להגיע מוכני לפעולה .כמו כ אפשר לחפש ולצר #לפעולה עדויות וסיפורי אישיי של
הקהילה .בתארי" זה ,קהילת "ביתא ישראל" חוגגת את חג הסיגד כא באר בטיילת ארמו הנציב
בטקס מיוחד ומרגש כדאי לחשוב על האפשרות לנסוע לטקס זה.
חג הסיגד ג מתקשר באופו אישי לנושאי השבטי:
נבטי אהבת הארחלק מעיקרי החג הוא ההשתוקקות הגדולה לעלות לאר לירושלי ,חג הסיגד
יכול להוות דוגמא לקהילה בגלות שחלמה בכל עת על אר ישראל.
ניצני אהבת הע החג נחגג במספר מקומות מרכזיי ולש כ" התכנסה כל הקהילה באות
הכפרי .חג הסיגד יכול להוות דוגמא להכנסת אורחי יוצאת דופ של המו אורחי שחלק לא
מוכרי א" ה כלולי במכנה המשות #שהוא ע ישראל.
מעלות אהבת התורה והמצוות אחד ממוקדי החג הוא הזכרת הברית בי ישראל לקב"ה .חג הסיגד
יכול להוות דוגמא לחג שכולו התקרבות לקב"ה מתו" רצו אמיתי ומתו" חרטה וסליחה של כל הע,
על ידי קריאה בתורה וקיו מצוות.
מעפילי למע שמו השאיפה לתיקו המציאות ולהתקדמות באה לידי ביטוי בצורה נרחבת במהות
החג ובמנהגיו .חג הסיגד יכול להוות דוגמא להתקהלות של כלל הע המבקשת ודורשת שינוי בקשר
בי הקב"ה לע ,התקהלות שיא כל כולה למ הקב"ה.
הרא"ה"ואהבת" חג הסיגד הוא חג כללי הנובע מהתקשרות האד באופ הכי טבעי לסביבתו .חג
הסיגד יכול להוות דוגמא לחג שהוא במהותו כללי ומטרתו לחבר בי כל הע על ידי קשר של סליחה
וכפרה של הציבור ולא של היחיד כמו ביו הכיפורי .הקשר הזה משפיע מאוד על תכני החג ועל
עיקריו שה ציבוריי ברוב המוחלט.
יובל אהבת ישראל את חג הסיגד חגגה כל הקהילה בחיבור ובשותפות מלאה ללא כל הבדל בי
תושבי לאורחי .חג הסיגד יכול להוות דוגמא לחיבור אמיתי של ע ישראל מתו" רצו לקרבה אמיתי
של הע לקב"ה.
קצת מידע על חג הסיגד.
החג נחגג בקרב קהילת "ביתא ישראל" )יהודי אתיופיה( בכ"ט חשוו  50יו לאחר יו כיפור.
בעבר היה נקרא החג 'מהללה' מלשו הלל ,א" הוא שונה לסיגד מלשו סגידה והשתחוות לקב"ה.
מקור החג הוא מהתורה מימי שיבת ציו של עזרא ונחמיה:
"ויפתח עזרא הספר לעיני כל העכי מעל כל הע היה וכפתחו עמדו כל הע :ויבר" עזרא את ה'
האלוקי הגדול ויענו כל הע אמ אמ במועל ידיה ויקדו וישתחוו לה' אפי ארצה" )נחמיה ח' :ה'
ו'(
" ויקומו על עמד ויקראו בספר תורת ה' אלוקיה רביעית היו ורביעית מתודי ומשתחוי לה'
אלוקיה" )נחמיה ט':ג'(
חג הסיגד מגשר בי חשבו הנפש של הפרט יו הכיפורי לבי מקור האסו המרכזי של ע ישראל
הגלות.
מספר מוקדי קשורי במהות החג:
•

הסיגד מזכיר את מת תורה בהר סיני כיסוד הברית ע ה'.
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•

בחג מצייני את חידוש הברית על ידי הגולי שחזרו לירושלי בימי שיבת ציו.

•

הסיגד שימש הזדמנות להזכיר ל"ביתא ישראל" המרוחקי משאר ע ישראל את הצור" להיות
נאמני למצוות לתורה ולירושלי.

•

הסיגד מבטא תפילות וכיסופי לירושלי.
יו לפני הסיגד התכוננו כול מקט עד גדול בהתרגשות רבה לקראת יו המחר .נהוג היה להכי את
בגדי החג ולכבס .הכפרי המרוחקי היו צריכי ללכת מספר ימי עד לכפרי המרכזיי שבה
נערכו החגיגות ,תושבי הכפרי הגדולי היו ידועי כמכניסי אורחי גדולי וה דאגו לכל צורכי
האורחי .הכהני שחטו כבשי ונערכו ארוחות חגיגיות.
את הסיגד קיימו תמיד על הר בגלל  2סיבות:
 (1בדר" זו המחישו את עליית משה להר סיני במת תורה
 (2מקו גבוה נחשב ג מקו טהור.
לפני תחילת התפילה נהגו זקני העדה לעלות להר ולבדוק שהוא נקי וטהור ,לבנות במה כדי להניח
עליה את ה'אורית' )ספר התורה( וכדי לחזק את הגדר שהקיפה את ההר.
השכ בבוקר טבלו אני הכפר ואורחיה בנהר ולבשו את בגדי החג הנקיי .כול התאספו ב'צלות
בית' )בית הכנסת( ,הקסי )הכהני( הוציאו את האורית ובתהלוכה של ריקודי ושירי הלכו עד ההר.
בהגיע להר קראו הקסי תפילות מיוחדות וקטעי נבחרי מהאורית בשפת הגעז )שפת הקודש(
והתפללו תפילות מיוחדות .לאחר התפילות הטיפו הכהני לע ובירכו אותו .כהני אחרי תירגמו
את הדברי לשפה המדוברת אמהרית או טיגרית ,הע כרע על ברכיו ותקע בחצוצרות .בסו #המעמד
הוחזר ספר התורה לבית הכנסת ונערכה סעודה גדולה לשבירת הצו בליווי שירה וריקודי.
ברכת היו היתה " כש שזכינו לחגוג את החג השנה ,כ" נזכה לקיי אותו בשנה הבאה בירושלי
הבנויה".
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à àéøáçì äìåòô úòöä
:äìåòôä úåøèî
 .1שהחניכי ילמדו על חג הסיגד ויכירו את מנהגי החג.
 .2שהחניכי יבינו את משמעות החג.
 .3שהחניכי יבינו שהחג הוא חלק מחודש האירגו ומתנועת בני עקיבא כי אפשר ללמוד ממנו על
הכנסת אורחי ,קרבה לה' וחיזוק הברית בינינו לקב"ה ועל הרצו הגדול לחזור לירושלי ולבנות
את בית המקדש .ליצור אצל החניכי תחושה שהחג הוא ג חג שלה.
:äìåòôä êìäî
:'à áìù
נית לבחור בדר" המשחק המתאימה לחניכי המוצעת כא או לחשוב על דר" נוספת .המנחה שואל
שאלה על חג הסיגד ,בוחרי  3מדריכי אחרי או חבריה ב' שיקריאו  3תשובות וינסו לשכנע את
החניכי שה צודקי .על החניכי לבחור את התשובה הנכונה .לאחר כל שאלה המנחה מסביר את
התשובה הנכונה ,כדאי להוסי #עוד פרטי מהמידע הנתו).שאלות בנספח (1
:'á áìù
משחקי ע החניכי תופסי קו .בוחרי כל פע מתנדב ונותני לו כרטיס ע ש החג וע
משמעות החג .על החני" לצייר את המשמעות ולא את המנהגי ,והקבוצה צריכה לנחש מהו
החג).נספח (2
מדברי ע החניכי על כ" שחג שהוא רק מנהגי וללא משמעות הוא מוזר וקשה לקיי אותו ולכ
לכל חג שאנו חוגגי יש משמעות חשובה מאחוריו .כ" ג לסיגד יש משמעות מעבר למנהגי
שלמדנו עליה בשלב א' והיא חידוש הברית של הגולי ע ירושלי ואר ישראל והבנה מאוד
חשובה שכדי לקיי את הברית בינינו לבי הקב"ה יש צור" מעבר לכפרה אישית )כמו יו כיפור(.
הסיגד מבטא את בקשת הסליחה הכללית של ע ישראל מה'.
:'â áìù
לעשות סבב בי החניכי לראות מה ה למדו מהפעולה על הסיגד והא ה מרגישי קשר לחג.
לסכ ולהסביר שבתור חניכי בבני עקיבא מוטל עלינו להכניס את החג לתו" קהילת ישראל מתו"
הבנה שיש לחג קשר לנושא חודש האירגו שלנו )מצור #הסבר בהתחלה( ומתו" הבנה שהחג יכול
לתת לנו המו לחיי שלנו.
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:1 çôñð
 (1מתי נער" חג הסיגד הראשו על פי אמונת יהודי אתיופיה?
אמת על פי אמונת יהודי אתיופיה הסיגד הראשו נער" בימי עזרא ונחמיה
שקר על פי המסורת האתיופי ה צאצאי עשרת השבטי ,את הסיגד הראשו ה חגגו לאחר
גירוש מהאר כסמל לגעגועי וערגה לאר.
שקר הסיגד הראשו החל בראשית שנות השמוני כאשר החלה עליית יהודי אתיופיה לאר ,היהודי
שנשארו באתיופיה פיתחו את החג כאות שלמרות שה עדיי לא עלו ה לא שכחו את ירושלי וג
ה מתכווני לעלות.
 (2חג הסיגד כולל בתוכו רעיונות הלקוחי מהחגי הבאי?
שקר חנוכה ,פורי ויו הזיכרו.
אמת ראש השנה ,יו כיפור ,סוכות ,שבועות) .ראש השנה ויו כיפור החג שימש הזדמנות לבני
העדה לחזור בתשובה ובמש" היו ה צמו .סוכות שירדו מההר ישבו בסוכה ואכלו .שבועות מת
תורה בהר סיני(.
שקר ט' באב ,ל"ג בעומר ויו העצמאות.
 (3אילו חגי חוגגת העדה האתיופית?
אמת חגי השנה כפי שה מוכרי לנו מחולקי לשני סוגי :חגי שנחגגו על ידי העדה עוד
באתיופיה כדוגמת פסח ושבועות .וחגי שהעדה לא הכירה ולא חגגה עד ההגעה לאר מכיוו שהיא
הופרדה משאר הע לאחר חורב בית שני כדוגמת חנוכה ויו העצמאות.
חג הסיגד הינו חג ייחודי לעדה שמקורו בברית שכרתו עזרא ונחמיה ע הע.
שקר לעדה חגי משלה כדוגמת חג הסיגד ,רק בשני האחרונות ה החלו לחגוג את שאר חגי
ישראל.
שקר העדה חוגגת רק חלק מחגי ישראל את טו בשבט ,ראש השנה ,יו כיפור ,שבועות וחג הסיגד.
 (4מה משמעות שמו של החג?
שקר סגידה והשתחוויה לטבע עולי להר הגבוה כדי להודות לה' על הבריאה שברא.
שקר מיסגד ,יו התאבלות ובכיה על כל היהודי שהוכרחו להתאסל במהל" הפרעות שהיו
באתיופיה.
אמת סגידה ,השתחוויה לקב"ה ובקשת מחילה על חטאי הע.
 (5מה שלושת היסודות המרכזיי של החג?
שקר מפגש רעי ,מפגש ע הקייסי ומפגש בנהר.
אמת הזכרת מת תורה בהר סיני ,תזכורת לחידוש הברית ונאמנות לתורה ולמצוותיה כמו שנעשה
בימי עזרא ונחמיה.
שקר הקרבת קורבנות ,בישול מאכלי מיוחדי וקריאת הסידור.
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 (6סדר היו של חג הסיגד?
אמת צמי משעות הבוקר ,טובלי בנהר ועולי ע הכהני להר ע ספר התורה עד מקו גבוה
בהר .הכהני קוראי תפילות מיוחדות מהתנ"" בשפת הגעז .הכה הגדול מדבר ומעורר את הע
לתשובה ולנאמנות .הכנסת ספר התורה תו" שירה ,ריקודי וסעודה.
שקר מתכנסי במרכז הכפר ,מתפללי ורוקדי במעגלי .לקראת השקיעה עולי אל ההר הקרוב
לכפר ומתפללי עד שקיעת השמש.
שקר מזמיני בבוקר מוקד את ראש הקהילה הנוצרית .רוקדי סביבו במעגלי ומעלי אותו על
הבמה .הוא מדבר על הנאמנות ליהודי אתיופיה והחשיבות של הקשר בי היהודי למדינה .אחר כ"
מקיימי סעודה ותפילות
 (7יו הסיגד חל ביו:
אמת כ"ט חשוו ,חמישי יו לאחר יו הכיפורי ,שה שבעה שבועות.
שקר בעיקרו החג נחגג מספר שבועות לאחר יו כיפור ,כאשר התארי" המדויק נקבע על ידי
הקיסי כל שנה מחדש .התארי" נקבע על פי מזג האוויר והגשמי.
שקר כ"ט כסלו ,קצת אחרי חנוכה ולפני פורי.
 (8מדוע עולי להר במהל" חג הסיגד?
שקר כדי להתקרב לאל אליו מתפללי.
אמת כי בדר" זו המחישו את עליית משה להר סיני ביו מת תורה וכי מקו גבוה נתפס בתור מקו
קדוש וטהור.
שקר חלק ניכר מ התפילות בחג מוקדש לחידוש הברית בי האל לבי עמו .בחג זה נחגגת הערגה
לציו והאמונה שביו מ הימי ה יחזרו אליה .ההר אליו עלו סימ את הר המוריה בירושלי
והתפילה עליו נערכה לכיוו ירושלי.
 (9מה הטכס שנער" על ההר?
אמת קוראי בספר התורה.
שקר קוראי את ספר האורית שהוא ספר הטפה לע ובו הנחיות כיצד עליו לנהוג ביומיו.
שקר קוראי את ספר ההיסטוריה של העדה.
:2 çôñð
פסח הקב"ה הושיע אותנו משיעבוד לחירות
חנוכה ניצחו היהודי כששונאיה רצו להשמיד את הרוח היהודית.
ראש השנה יו המלכת הקב"ה ויו הדי.
סוכות זכר לענ שעט #אותנו במסע שלנו במדבר.
שמחת תורה סיו הקריאה בתורה.
פורי ניצחו היהודי בהמ שונא ישראל שרצה להשמיד את ע היהודי.
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