
בס"ד

עיריית בית שמש מזמינה 
אתכם לערב ציון חג הסיגד

שהינו יום חידוש ברית, תענית, תפילה והכסופים לציון של יהודי אתיופיה.

 ,25.11.2019 תש"פ  חשוון  כ"ז  שני  ביום  יתקיים  הערב 
במועדון הקהילתי "מבצע משה" בשכונת הנרקיס.

בין השעות 18:00-21:00

ביום רביעי  כ''ט בחשוון 27/11/19 מתקיים חג הסיגד  בארמון הנציב 
בירושלים בטקס ממלכתי.הסעה תצא משכונת הנרקיס, הדקל והשבעה 

בשעה 8:30 בדיוק. הרשמה מראש :02-9902137

לבירורים נוספים: לגאשאו מסלה : 052-2403145 

נשמח לראותכם!!

 בס"ד

 "ז/אלול/תשע"טט

16/09/2019 

 

 ציון חג הסיגד לערב   אותכםעיריית בית שמש מזמינה 

 חג הסיגד , התפילה והכסופים לציון של יהודי אתיופיה.

 

 במעמד :

 ראש העיר -ד"ר עליזה בלוך

 רב הקהילה האתיופית-הרב אמיר אברהם 

 מורן תבדוק -ות למאבק באלימות בסמים באלכוהול???הרשממונה  -מר שלום אדרי

 ממונה תיק קליטה -מר אסצ'לאו  מולה

 נציג של משרד העלייה והקליטה

 

 , במועדון הקהילתי "מבצע משה" בשכונת הנרקיס.25.11.2019ביום שני כ"ז חשוון תש"פ 

 18:00-21:00בין השעות 

 התכנסות וכיבוד מסורתי

 ברכות 

  የስግድ ባህል-  בטקס אוטנטי של  מציגה משפחה אתיופיתדרך הומר ודרמה
ומשמעותו ותפיסה בן עולם  עברית'  את חג הסיגד-'בונה', בשפה ה'אמהרית-הקפה האתיופי ה

 המבוגרים לעולמם של הצעירים. 

 ריקודים ושירה ,תערוכה –מיצג אמנים 

 .לקהל הכניסה חופשית

 

 לחג הסיגד הממלכתי לירושלים.בדיוק  8:30בשעה  27/11/19רביעי אוטובוס יצא ביום 

  02-9902137הרשמה מראש :–בדיוק  8:30משכונת הנרקיס בשעה 

  052-2403145 לגאשאו מסלה : לבירורים נוספים:

 

 נשמח ליראות אתכם !!

 

 

במעמד:
ד"ר עליזה בלוך-ראש העיר 

הרב אמיר אברהם-רב הקהילה האתיופית
מר שלום אדרי-חבר מועצה-ממונה הרשות לביטחון קהילתי 

מר אסצ'לאו מולה-חבר מועצה-ממונה תיק קליטה
נציג משרד העלייה והקליטה

במסגרת התוכנית: 
התכנסות וכיבוד מסורתי

ברכות 
ההצגה: 'יסגד בהל'-           -המוצגת דרך משפחה 

אתיופית-ישראלית
מיצג אמנים –להקת אינסרה-תערוכה, ריקודים ושירה.

הכניסה
חופשית.



בס"ד

የቤት ሼሜሽ ማዘጋጃ ቤት የክንቲባ ጽፈት ቤት የስግድን በዓል በጋራ ለማክበር ለተከበሩት የከተማው ነዋሪዎች ጥሪውን ያቀርባል፦

ቀኑ ከፈጣሪያችን ጋር ቃል ኪዳናችንን የምናድስበት፣ በጾምና በጸሎት ምስጋና እና ልመና የምናቀርብበት እና ለፅዮን እየሩሳሌም
ያለንን ጉጉት የምናሳይበት የኢትዮጵያ ይሁዳውያን በዓል ነው፡፡

በዓሉ የሚከበረው ሰኞ በ ከምሽቱ ሰዓት ጀምሮ እስከ ምሽቱ ሰዓት ሲሆን፣

ቦታውም አናርኪስ አካባቢ በሚገኘው ሚቭጻኣ ሞሼ የኢትዮጵያ ይሁዳውያንሙዓዶን ነው።

በዚህ ሥነ ሥርዓት በክብር እንግድነት የሚገኙት፦

ዶክተር ዓሊዛ ብሎኽ ይቤት ሼሜሽ ከተማ ከንቲቫ

ራባይ አሚር አብርሃም የቤት ሼሜሽ ኢትዮጵያዊያን ማህበረሰብ ራባይ

አቶ ሻሎም ኤድሪ የከተማዋ የማኅበረሰብ ደህንነት ባለሥልጣን ሹም

አቶ አስቻለውሞላ የቤት ሼሜሽ ከተማመማክርት የአዲስ ገቢዎች ሹም

የቤት ሼሜሽ ከተማመማክርት ዓባላት

የኣዲስ ገቢዎችሚንስትር መሥሪያ ቤት ተወካይ

የዕለቱ መርሓ ግብር፦

 የበዓሉ ተሳታፊዎች ወደ አዳራሹ በመግባት የተሰናዳውን ባህላዊ ምግብና መጠጥ ያጣጥማሉ

 የቡራኬና የምስጋና ንግግሮች ይደረጋሉ

 ትዕይንት ድራማ ፡ የስግድ ባህል በአንድ ኢትዮጵያዊ እሥራኤላዊ ቤተሰብ ይቀርባል

 የሙዚቃና እስክስታ ጊዜ፡ እንሥራ የሙዚቃ ጓድ ዘፈኖችንና እስክስታዎችን ያቀርባል

ረቡዕ በ ዋናውና አገር አቀፉ የስግድ በዓል በእየሩሳሌም ኣርሞን ሃነጺቭ ከፍተኛ የምንግሥት ተወካዮች፣
የሃይማኖት መሪዎች በሚገኙበት ብዙ ሽህ ሕዝብ በዓሉን በድምቀት ያከብራል። ወደዚህ በዓል ለሚሄዱ ሁሉ የነጻ አውቶቡስ
ተዘጋጅቶ ይጠብቃችኋል። ልክ በ ፡ በአናርኪስ በሃደኬልና ሃሽብኣ ጎዳናዎች ቀድማችሁ በመውጣት እንድትሳፈሩ
ትጠየቃላችሁ። ቅድመምዝገባ ስለሚያስፈልግ በ በመደወል ተመዝገቡ።

ተጨማሪማብራሪያ ቢያስፈልግ ወደ ጋሻውመሰለ በ በመደወል መረዳት ይቻላል።

መልካም የስግድ በኣል እንመኝላችኋለን።

የቤት ሼሜሽ ማዘጋጃ ቤት የክንቲባ ጽፈት ቤት የስግድን በዓል በጋራ ለማክበር ለተከበሩት የከተማው ነዋሪዎች ጥሪውን ያቀርባል፦

ቀኑ ከፈጣሪያችን ጋር ቃል ኪዳናችንን የምናድስበት፣ በጾምና በጸሎት ምስጋና እና ልመና የምናቀርብበት እና ለፅዮን እየሩሳሌም
ያለንን ጉጉት የምናሳይበት የኢትዮጵያ ይሁዳውያን በዓል ነው፡፡

በዓሉ የሚከበረው ሰኞ በ ከምሽቱ ሰዓት ጀምሮ እስከ ምሽቱ ሰዓት ሲሆን፣

ቦታውም አናርኪስ አካባቢ በሚገኘው ሚቭጻኣ ሞሼ የኢትዮጵያ ይሁዳውያንሙዓዶን ነው።

በዚህ ሥነ ሥርዓት በክብር እንግድነት የሚገኙት፦

ዶክተር ዓሊዛ ብሎኽ ይቤት ሼሜሽ ከተማ ከንቲቫ

ራባይ አሚር አብርሃም የቤት ሼሜሽ ኢትዮጵያዊያን ማህበረሰብ ራባይ

አቶ ሻሎም ኤድሪ የከተማዋ የማኅበረሰብ ደህንነት ባለሥልጣን ሹም

አቶ አስቻለውሞላ የቤት ሼሜሽ ከተማመማክርት የአዲስ ገቢዎች ሹም

የቤት ሼሜሽ ከተማመማክርት ዓባላት

የኣዲስ ገቢዎችሚንስትር መሥሪያ ቤት ተወካይ

የዕለቱ መርሓ ግብር፦

 የበዓሉ ተሳታፊዎች ወደ አዳራሹ በመግባት የተሰናዳውን ባህላዊ ምግብና መጠጥ ያጣጥማሉ

 የቡራኬና የምስጋና ንግግሮች ይደረጋሉ

 ትዕይንት ድራማ ፡ የስግድ ባህል በአንድ ኢትዮጵያዊ እሥራኤላዊ ቤተሰብ ይቀርባል

 የሙዚቃና እስክስታ ጊዜ፡ እንሥራ የሙዚቃ ጓድ ዘፈኖችንና እስክስታዎችን ያቀርባል

ረቡዕ በ ዋናውና አገር አቀፉ የስግድ በዓል በእየሩሳሌም ኣርሞን ሃነጺቭ ከፍተኛ የምንግሥት ተወካዮች፣
የሃይማኖት መሪዎች በሚገኙበት ብዙ ሽህ ሕዝብ በዓሉን በድምቀት ያከብራል። ወደዚህ በዓል ለሚሄዱ ሁሉ የነጻ አውቶቡስ
ተዘጋጅቶ ይጠብቃችኋል። ልክ በ ፡ በአናርኪስ በሃደኬልና ሃሽብኣ ጎዳናዎች ቀድማችሁ በመውጣት እንድትሳፈሩ
ትጠየቃላችሁ። ቅድመምዝገባ ስለሚያስፈልግ በ በመደወል ተመዝገቡ።

ተጨማሪማብራሪያ ቢያስፈልግ ወደ ጋሻውመሰለ በ በመደወል መረዳት ይቻላል።

መልካም የስግድ በኣል እንመኝላችኋለን።

የቤት ሼሜሽ ማዘጋጃ ቤት የክንቲባ ጽፈት ቤት የስግድን በዓል በጋራ ለማክበር ለተከበሩት የከተማው ነዋሪዎች ጥሪውን ያቀርባል፦

ቀኑ ከፈጣሪያችን ጋር ቃል ኪዳናችንን የምናድስበት፣ በጾምና በጸሎት ምስጋና እና ልመና የምናቀርብበት እና ለፅዮን እየሩሳሌም
ያለንን ጉጉት የምናሳይበት የኢትዮጵያ ይሁዳውያን በዓል ነው፡፡

በዓሉ የሚከበረው ሰኞ በ ከምሽቱ ሰዓት ጀምሮ እስከ ምሽቱ ሰዓት ሲሆን፣

ቦታውም አናርኪስ አካባቢ በሚገኘው ሚቭጻኣ ሞሼ የኢትዮጵያ ይሁዳውያንሙዓዶን ነው።

በዚህ ሥነ ሥርዓት በክብር እንግድነት የሚገኙት፦

ዶክተር ዓሊዛ ብሎኽ ይቤት ሼሜሽ ከተማ ከንቲቫ

ራባይ አሚር አብርሃም የቤት ሼሜሽ ኢትዮጵያዊያን ማህበረሰብ ራባይ

አቶ ሻሎም ኤድሪ የከተማዋ የማኅበረሰብ ደህንነት ባለሥልጣን ሹም

አቶ አስቻለውሞላ የቤት ሼሜሽ ከተማመማክርት የአዲስ ገቢዎች ሹም

የቤት ሼሜሽ ከተማመማክርት ዓባላት

የኣዲስ ገቢዎችሚንስትር መሥሪያ ቤት ተወካይ

የዕለቱ መርሓ ግብር፦

 የበዓሉ ተሳታፊዎች ወደ አዳራሹ በመግባት የተሰናዳውን ባህላዊ ምግብና መጠጥ ያጣጥማሉ

 የቡራኬና የምስጋና ንግግሮች ይደረጋሉ

 ትዕይንት ድራማ ፡ የስግድ ባህል በአንድ ኢትዮጵያዊ እሥራኤላዊ ቤተሰብ ይቀርባል

 የሙዚቃና እስክስታ ጊዜ፡ እንሥራ የሙዚቃ ጓድ ዘፈኖችንና እስክስታዎችን ያቀርባል

ረቡዕ በ ዋናውና አገር አቀፉ የስግድ በዓል በእየሩሳሌም ኣርሞን ሃነጺቭ ከፍተኛ የምንግሥት ተወካዮች፣
የሃይማኖት መሪዎች በሚገኙበት ብዙ ሽህ ሕዝብ በዓሉን በድምቀት ያከብራል። ወደዚህ በዓል ለሚሄዱ ሁሉ የነጻ አውቶቡስ
ተዘጋጅቶ ይጠብቃችኋል። ልክ በ ፡ በአናርኪስ በሃደኬልና ሃሽብኣ ጎዳናዎች ቀድማችሁ በመውጣት እንድትሳፈሩ
ትጠየቃላችሁ። ቅድመምዝገባ ስለሚያስፈልግ በ በመደወል ተመዝገቡ።

ተጨማሪማብራሪያ ቢያስፈልግ ወደ ጋሻውመሰለ በ በመደወል መረዳት ይቻላል።

መልካም የስግድ በኣል እንመኝላችኋለን።

የቤት ሼሜሽ ማዘጋጃ ቤት የክንቲባ ጽፈት ቤት የስግድን በዓል በጋራ ለማክበር ለተከበሩት የከተማው ነዋሪዎች ጥሪውን ያቀርባል፦

ቀኑ ከፈጣሪያችን ጋር ቃል ኪዳናችንን የምናድስበት፣ በጾምና በጸሎት ምስጋና እና ልመና የምናቀርብበት እና ለፅዮን እየሩሳሌም
ያለንን ጉጉት የምናሳይበት የኢትዮጵያ ይሁዳውያን በዓል ነው፡፡

በዓሉ የሚከበረው ሰኞ በ ከምሽቱ ሰዓት ጀምሮ እስከ ምሽቱ ሰዓት ሲሆን፣

ቦታውም አናርኪስ አካባቢ በሚገኘው ሚቭጻኣ ሞሼ የኢትዮጵያ ይሁዳውያንሙዓዶን ነው።

በዚህ ሥነ ሥርዓት በክብር እንግድነት የሚገኙት፦

ዶክተር ዓሊዛ ብሎኽ ይቤት ሼሜሽ ከተማ ከንቲቫ

ራባይ አሚር አብርሃም የቤት ሼሜሽ ኢትዮጵያዊያን ማህበረሰብ ራባይ

አቶ ሻሎም ኤድሪ የከተማዋ የማኅበረሰብ ደህንነት ባለሥልጣን ሹም

አቶ አስቻለውሞላ የቤት ሼሜሽ ከተማመማክርት የአዲስ ገቢዎች ሹም

የቤት ሼሜሽ ከተማመማክርት ዓባላት

የኣዲስ ገቢዎችሚንስትር መሥሪያ ቤት ተወካይ

የዕለቱ መርሓ ግብር፦

 የበዓሉ ተሳታፊዎች ወደ አዳራሹ በመግባት የተሰናዳውን ባህላዊ ምግብና መጠጥ ያጣጥማሉ

 የቡራኬና የምስጋና ንግግሮች ይደረጋሉ

 ትዕይንት ድራማ ፡ የስግድ ባህል በአንድ ኢትዮጵያዊ እሥራኤላዊ ቤተሰብ ይቀርባል

 የሙዚቃና እስክስታ ጊዜ፡ እንሥራ የሙዚቃ ጓድ ዘፈኖችንና እስክስታዎችን ያቀርባል

ረቡዕ በ ዋናውና አገር አቀፉ የስግድ በዓል በእየሩሳሌም ኣርሞን ሃነጺቭ ከፍተኛ የምንግሥት ተወካዮች፣
የሃይማኖት መሪዎች በሚገኙበት ብዙ ሽህ ሕዝብ በዓሉን በድምቀት ያከብራል። ወደዚህ በዓል ለሚሄዱ ሁሉ የነጻ አውቶቡስ
ተዘጋጅቶ ይጠብቃችኋል። ልክ በ ፡ በአናርኪስ በሃደኬልና ሃሽብኣ ጎዳናዎች ቀድማችሁ በመውጣት እንድትሳፈሩ
ትጠየቃላችሁ። ቅድመምዝገባ ስለሚያስፈልግ በ በመደወል ተመዝገቡ።

ተጨማሪማብራሪያ ቢያስፈልግ ወደ ጋሻውመሰለ በ በመደወል መረዳት ይቻላል።

መልካም የስግድ በኣል እንመኝላችኋለን።

የቤት ሼሜሽ ማዘጋጃ ቤት የክንቲባ ጽፈት ቤት የስግድን በዓል በጋራ ለማክበር ለተከበሩት የከተማው ነዋሪዎች ጥሪውን ያቀርባል፦

ቀኑ ከፈጣሪያችን ጋር ቃል ኪዳናችንን የምናድስበት፣ በጾምና በጸሎት ምስጋና እና ልመና የምናቀርብበት እና ለፅዮን እየሩሳሌም
ያለንን ጉጉት የምናሳይበት የኢትዮጵያ ይሁዳውያን በዓል ነው፡፡

በዓሉ የሚከበረው ሰኞ በ ከምሽቱ ሰዓት ጀምሮ እስከ ምሽቱ ሰዓት ሲሆን፣

ቦታውም አናርኪስ አካባቢ በሚገኘው ሚቭጻኣ ሞሼ የኢትዮጵያ ይሁዳውያንሙዓዶን ነው።

በዚህ ሥነ ሥርዓት በክብር እንግድነት የሚገኙት፦

ዶክተር ዓሊዛ ብሎኽ ይቤት ሼሜሽ ከተማ ከንቲቫ

ራባይ አሚር አብርሃም የቤት ሼሜሽ ኢትዮጵያዊያን ማህበረሰብ ራባይ

አቶ ሻሎም ኤድሪ የከተማዋ የማኅበረሰብ ደህንነት ባለሥልጣን ሹም

አቶ አስቻለውሞላ የቤት ሼሜሽ ከተማመማክርት የአዲስ ገቢዎች ሹም

የቤት ሼሜሽ ከተማመማክርት ዓባላት

የኣዲስ ገቢዎችሚንስትር መሥሪያ ቤት ተወካይ

የዕለቱ መርሓ ግብር፦

 የበዓሉ ተሳታፊዎች ወደ አዳራሹ በመግባት የተሰናዳውን ባህላዊ ምግብና መጠጥ ያጣጥማሉ

 የቡራኬና የምስጋና ንግግሮች ይደረጋሉ

 ትዕይንት ድራማ ፡ የስግድ ባህል በአንድ ኢትዮጵያዊ እሥራኤላዊ ቤተሰብ ይቀርባል

 የሙዚቃና እስክስታ ጊዜ፡ እንሥራ የሙዚቃ ጓድ ዘፈኖችንና እስክስታዎችን ያቀርባል

ረቡዕ በ ዋናውና አገር አቀፉ የስግድ በዓል በእየሩሳሌም ኣርሞን ሃነጺቭ ከፍተኛ የምንግሥት ተወካዮች፣
የሃይማኖት መሪዎች በሚገኙበት ብዙ ሽህ ሕዝብ በዓሉን በድምቀት ያከብራል። ወደዚህ በዓል ለሚሄዱ ሁሉ የነጻ አውቶቡስ
ተዘጋጅቶ ይጠብቃችኋል። ልክ በ ፡ በአናርኪስ በሃደኬልና ሃሽብኣ ጎዳናዎች ቀድማችሁ በመውጣት እንድትሳፈሩ
ትጠየቃላችሁ። ቅድመምዝገባ ስለሚያስፈልግ በ በመደወል ተመዝገቡ።

ተጨማሪማብራሪያ ቢያስፈልግ ወደ ጋሻውመሰለ በ በመደወል መረዳት ይቻላል።

መልካም የስግድ በኣል እንመኝላችኋለን።


