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כל דת מדתות העולם מתאפיינת במנהגים שונים ,אמונות שונות וקטסים שונים ,הכוללים פולחן ,חגים
ומועדים ,העלאת קורבן ובריתות שונות עם האל .לא רק הדתות המונותאיסטיות מציינות ימי חג או נקודות
ציון שונות ע"י טקסים דתיים – גם הדתות המאמינות באלילים או בסמלים אחרים עורכות טקסים שונים
במהלך ימות השנה ,חלקם טקסי פולחן דתי וחלקם טקסים לציון חג או מועד כלשהו.

אצל היהודים ,הטקסים מתחלקים בעיקר לטקסים המציינים חגים ומועדים ,ולעומתם ישנם טקסים הקשורים
למעגלי החיים כמו לידה ,נישואין ,גירושין ,מוות וכיוצא באלה .הסוג השני של טקסים קשורים פעמים רבות
אל הקן המשפחתי ונחגגים בחיק ה משפחה  .דוגמה טובה לכך היא ברית המילה ,שזהו טקס שעובר כל
תינוק זכר המגיע לגיל שמונה ימים .ברית המילה נעשית ע"י מוהל והיא נחגגת בדרך כלל בחיק המשפחה
המורחבת ועוד מוזמנים רבים .טקס זה מאפיין את היהודים ,אולם קיימים עוד עמים בעולם המקיימים את
הטקס מסיבות דתיות או אחרות.

טקס דתי נוסף שעורכים היהודים הוא בר המצווה ,המציין את הגעת הנער למצוות .טקס בר המצווה נערך
בגיל  ,13ומציינים אותו בעלייה לתורה בבית הכנסת ובדרך כלל גם בחגיגה רבת משתתפים וכיבוד .הוריו
של הנער מהווים חלק משמעותי מן הטקס ,והם מלווים אותו במעבר מילדות לבגרות .בקרב זרמים שונים
ביהדות מציינים גם את טקס בת במצווה בקרב הנערות ,בהגיען לגיל  ,12אך זה נעשה על פי רוב ללא
עלייה לתורה.

ב יהדות גם טקסים המציינים מעמד משפחתי מצויינים ע"י טקס דתיים .הכוונה היא לטקס הנישואים
ולתהליכי גירושין .כאשר זוג רוצה להתחתן כדת משה וישראל ,עליו לפנות לרבנות ולהתחתן בטקס הנערך
ע"י רב .בישראל כיום לא ניתן לערוך טקס נישואין חילוני בדומה לחתונות אזרחיות הנעשות בעולם .טקס
החתונה כולל את הזוג הנישא ,רב ,עדים ואורחים המוזמנים לטקס ולקבלת הפנים .לאחר שזוג נישא בטקס
חתונה יהודי ,הוא יכול להתגרש רק בבית דין רבני .במקרים שבו זוג נאלץ להתגרש הרבנות היא זו
האחראית לטפל באותו הליך.

לעומת הטקסים הללו ,שהם טקסים חד פעמיים ,ביהדות מקיימים טקסים רבים שהם יומיומיים וקיימת מצווה
לערוך אותם .למשל הנחת תפילין בעת תפילת שחרית ולעיתים גם בתפילת מנחה .התפילין עצמם מכילים
כתבים קדושים המכילים את שם האלוהים .נהוג להתחיל בהנחת תפילין מגיל בר מצווה ומעלה.

בכל ערב שבת מקובל אצל היהודים לערוך טקס קבלת שבת ,שבו מקבלים את פני השבת ומדמים אותה
למלכה .בזמן הטקס מדליקים את נרות השבת ,בוצעים חלה ואומרים תפילות שבת .בעדות השונות נערך
טקס זה בוואריאציות שונות מעט ,ונוסחי התפילות שונים גם הם .טקס קבלת השבת גם הוא טקס שנהוג
לערוך בחוג המשפחה או בבית כנסת .לאחריו נערכת ארוחה חגיגית בכל בית ישראל.
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הטקסים היהודיים מלווים אותנו מרגע שאנו נולדים ועד מותנו ולמעשה גם לאחריו .ברית המילה או זבד
הבת הם הטקסים הראשונים בחיינו .במהלך שנותינו אנו מקיימים מצוות יהודיות וטקסים שונים כמעט מבלי
שנשגיח בזאת :קבלת שבת ,בר מצווה ,חתונות ,טקסים הקשורים לחגים שונים ,הנחת תפילין ותפילות
שונות בבית הכנסת .לכל חג יש המנהגים והטקסים הייחודיים לו ,ויהודים מזרמים שונים מקיימים את
מנהגיהם בצורות שונות מעט .ישנם יהודים חילוניים ,דתיים וחרדים ובכל זרם כזה מציינים את הטקסים
במידה אחרת ואופיים משתנה בכל חתך ביהדות ,אולם כל היהודים חולקים מסגרת דומה של טקסיות סביב
מעגל החיים – לידה ,בגרות ,זוגיות ,משפחה ומוות ,וסביב חגים ומועדים הקשורים אל היהדות ,ואלה
משותפים לכולנו.
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