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 חג סיגד שמח!

גם בפרדס חנה כרכור חוגגים את הסיגד המסורתי 
 של קהילת יוצאי אתיופיה

המציין את עלייתם של יהודי אתיופיה  בשבוע האחרון ציינו בפרדס חנה כרכור את חג הסיגד
וכמיהתם לירושלים הקדושה. המועדונים החברתיים "אדיס" ו "פידל" קיימו התכנסויות חגיגיות 
בשילוב שיח וכיבוד עם מאכלים מסורתיים. ציון החג הפך בשנים האחרונות לחגיגה קהילתית רב 

 תרבותית בה משתתפים תושבים רבים בני קהילות שונות.  

מעות השם "סיגד" הוא כיסופים והוא מציין מסורת רבת שנים באתיופיה במסגרתה היו מש
ולהתפלל למען  ,את ארץ הקודש באופן סמלי עולים היהודים להר הגבוה ממנו ניתן לראות

שמירה על הדת , מניעת התבוללות והעצמת האחדות בין יהודי עלייתם ארצה. קיום החג אפשר 
 ר הייתה מקיימת הקהילה המקומית חגיגות ומסיבות משותפותלאחר העלייה לה הכפרים.
 .בכפרים

גם לאחר עלייתם ארצה המשיכו יוצאי אתיופיה לקיים את המסורת באמצעות חגיגות מקומיות 
נשיאת תפילה של "הקייסים" מול הר הבית בירושלים לבניינה של  ינוכששיאו של החג ה

 ירושלים.

במתכונתו הנוכחית )גם לאחר העלייה ארצה( נועד לשמור על שורשי הקהילה  חג הסיגד
ומאפייניה הייחודיים, לחשוף את הדור הצעיר ואת החברה הישראלית בכלל  ליופייה התרבותי 

 המאכלים ) אינג'ירה, דבו, אולי( לתלבושות ולמנהגים. -של המסורת האתיופית

ציין כי לבני הקהילה יוצאי אתיופיה מסורת וגגים וראש המועצה , חיים געש מסר את ברכתו לח
אנחנו פועלים לכל אורך השנה לחשיפת התרבות האתיופית אם באמצעות  "מפוארת ומרשימה.

בניית הגוג'ו להצגת המסורת האתיופית, מיצג אמנות קהילתית בלב הישוב והטקסים בגינה 
 מסר געש. "ר ולעולים לירושלים.לחוגגים בפרדס חנה כרכו -הקהילתית . חג סיגד שמח לכולם

מנהלת האגף לשירותי רווחה וקהילה, תמי בר ששת ציינה כי "במשך שנים ארוכות חגיגות הסיגד 
בפרדס חנה כרכור היו מוקד משיכה לתושבים מכל האזור, בני הקהילה יוצאי אתיופיה ורבים 

אשר באו לחוות את אחרים. גם השנה הפעילות במועדונים החברתיים כללה עשרות משתתפים 
המסורת האתיופית באווירה אותנטית ולשמיעתם של סיפורים אישיים של יוצאי אתיופיה  

.הפעילות הרבה של יוצאי קהילת אתיופיה מעידה על כוחם ומעורבותם בקהילה שלנו, כל זאת 
תוך מתן דגש לתרבות מיוחדת במינה הבלטתה וחשיפתה לכלל ציבור התושבים. ללא ספק מעורר 

 גאווה."

מנהל היחידה לעבודה קהילתית באגף לשירותי רווחה וקהילה, שגב בן שלום, מתאר כי בכל שנה 
החגיגות בפרדס חנה כרכור מושקעות ומרגשות ותושבים רבים שאינם בני העדה מגיעים להכיר 

 להיחשף ולהשתתף בחגיגות. שני המועדונים "פידל" ואדיס" ציינו את החג ותושבים רבים אף עלו
קייס יוסף מנשה שבמקביל ל לירושלים לציין את החג בארמון הנציב. בן שלום ביקש להודות

את הקהילה יחד עם הקייסים האחרים עצה מוביל את הקהילה בפרדס חנה ולעבודתו במו
לשלמה . תודה גם בישראל מתוך אמונה חזקה וחיבור רגשי עמוק למסע האישי שהוא עצמו עבר

ברו על פעילותו ולכל המתנדבים הרבים הפעילים למען הקהילה במועדונים החברתיים ובמגוון 
אותם מובילה היחידה לעבודה קהילתית. אנחנו מלאי מרץ  וגאים להמשיך ולהציג את פרויקטים 

הרבגוניות התרבותית בפרדס חנה כרכור ולשלב בעשייה המשמעותית הזו כמה שיותר תושבים. 
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מזמינים את התושבים להתעדכן בפעילויות הרבות באתר המועצה ובדף הפייסבוק של  אנחנו

 הרשות"



 06/12/2016





 06/12/2016




