חג הסיגד

ְּרּושלַ יִׁם.
ְּעֹולים ִׁלי ָ
יֹופיָה ִׁבגְּ ֵדי לָ בָ ן ו ִׁ
ְּהּודי אֶ ְּת ְּ
לֹוב ִׁשים י ֵ
ְּבכָל ָשנָה בכ"ט ְּבחֹ ֶדש חֶ ְּשוָן ְּ
ְּרּושלַ יִׁםֵ .מהַ טַ יֶלֶ ת
הֵ ם בָ ִׁאים ִׁמכָל ַרחֲ בֵ י הָ אָ ֶרץ לַ טַ יֶלֶ ת ִׁב ְּשכּונַת אַ ְּרמֹון הַ נְּ צִׁ יב ִׁבי ָ
יעים ְּל ָשם כְּ ֵדי לַ חֲ גֹ ג יַחַ ד
יֹופיָה ַמגִׁ ִׁ
ְּהּודי אֶ ְּת ְּ
ְּרּושלַ יִׁם כֻּלָ ּהִׁ ,וי ֵ
אֶ ְּפ ָשר ְּלהַ ְּש ִׁקיף עַ ל י ָ
אֶ ת חַ ג הַ ִׁסיגְּ ד.
חַ ג הֵ ִׁסיגְּ ד נ ְֶּחגַג ְּבכָל ָשנָה בכ"ט ְּבחֶ ְּשוָן ,חֲ ִׁמ ִׁשים יֹום אַ חֲ ֵרי יֹום כִׁ פּור.
יֹופיָה צָ ִׁמים
ְּהּודי אֶ ְּת ְּ
ּתֹורה ְּבהַ ר ִׁסינַיְּ .ביֹום הַ חַ ג י ֵ
זֶה הּוא יֹום זִׁ כָרֹון ְּל ַקבָ לַ ת הַ ָ
ּתֹורה
קֹורא ֵמהַ ָ
עֹולים עַ ל הַ ר גָבֹוּהַ  .עַ ל הַ הַ ר הָ יָה הַ כֹהֵ ן ֵ
יֹופיָה הָ יּו ִׁ
ּומ ְּתפַ ְּל ִׁליםְּ .באֶ ְּת ְּ
ִׁ
ְּרּושלַ יִׁםְּ .לאַ חַ ר ִׁמכֵן ,הָ יּו
ּומ ַקּוִׁ ים לַ עֲלֹות ִׁלי ָ
ּומבָ ֵרְך אֶ ת הָ אֲ נ ִָׁשים וְּהֵ ם הָ יּו ִׁמ ְּתפַ ְּל ִׁלים ְּ
ְּ
ְּאֹומ ִׁרים ִׁמ ִׁלים טֹובֹות .הַ ִׁמנְּ הָ ג הַ יָפֶ ה
שֹוב ִׁרים אֶ ת הַ ּצֹום ִׁב ְּסע ָֻּדה חֲ גִׁ יגִׁ ית גְּ דֹולָ ה ו ְּ
ְּ
ְּהּודי
ֶשל חֲ גִׁ יגֹות הֵ ִׁסיגְּ ד אֵ ינֹו חָ ָדש .ז ֹאת ָמסֹ ֶרת בַ ת אַ ְּלפֵ י ָשנִׁ ים ֶש ָש ְּמרּו י ֵ
ּובחַ ג הסיגד
יֹופיָה הֵ ם חָ ְּלמּו לַ חֲ זֹר ְּלאֶ ֶרץ י ְִּׁש ָראֵ ל ְּ
הּודים ְּבאֶ ְּת ְּ
יֹופ יָה .כְּ ֶשגָרּו הַ יְּ ִׁ
אֶ ְּת ְּ
הֵ ם ִׁה ְּתפַ ְּללּו ֶשזֶ ה י ְִּׁק ֶרה

 .חג הסיגד – שאלות

 .1מתי חל חג הסיגד?
________________________________________________
 .2איפה חוגגים את החג בארץ ישראל?
_______________________________________________
 .3למה חוגגים דווקא במקום הזה ?
________________________________________________
________________________________________________
 .4כיצד חגגו את חג הסיגד באתיופיה ?
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
 .5מה סימל החג באתיופיה?
_____________________________________________________
_____________________________________________________

