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 י רווחה ושירותים חברתייםיגרת מידע לעובדים בארגונא –צרים י"ז בתמוז וימי בין המ

 
ביום  ויחול השנה. השנה, מכיוון שהתאריך חל בשבת, נדחה הצום הכוכביםי"ז בתמוז נמשך מעלות השחר ועד צאת צום 

 .2016ביולי,  24-ב ראשון

 רקע כללי 

בתמוז הוא אחד מארבעת ימי התענית שנקבעו ביהדות לזכר נפילתה של ירושלים וחורבן בית המקדש.  (עשר-שבעהי"ז )

רים( המציינים תקופת צ  מ  ה את "שלושת השבועות" )ימי בין תענית זו מצינת את היום שבו הובקעה חומת ירושלים ופותחת

  אבל.

נהוגים בהם מנהגי אבלות ההולכים ומחמירים ככל שמתקרבים  (.14.8.16 -השנה ב) ם נמשכים עד תשעה באבצריימי בין המ

 לתשעה באב. מטרת הצום והאבל היא לעורר את תחושת האובדן על חורבן בית המקדש והגלות שבאה בעקבותיו.

 מי בין המיצרים(:בתקופה זו )י"ז בתמוז וי נהלותמידע שימושי לצוות ועצות להת

הוג צרים נת בין המהמתענים בי"ז בתמוז אינם אוכלים או שותים מעלות השחר ועד צאת הכוכבים. בתקופ סדר היום: -

 מחתונות, פעילות בציבור, מסיבות, תספורת וגילוח.  להמנע

רבנית המתאימה להם(. : נשים הרות ומניקות וחולים פטורים בדרך כלל מהצום )לרוב בהתייעצות עם סמכות פטור מהצום -

 אולם, גם אלו שפטורים מהצום לא יאכלו מאכלי מותרות אלא יסתפקו בארוחה פשוטה.

 לקוחותבמועד אחר, יתכן שיהיו המפגשים . אולם, כשניתן לעשות את לקיים מפגשים עם לקוחותאין מניעה  מפגשים: -

  .המועדשיבקשו לשנות את 

אולם אין מניעה בשימוש במוסיקה לצרכים ימנעו משמיעת מוסיקה  לקוחותמה : בימי בין המיצרים חלקהתייחסות הארגון -

  טיפוליים

בגדים ומצעים שכובסו )בשל איסורי  מלבישתנעו חלק ימ  יש ש: בתשעת הימים שלפני תשעה באב קוד לבוש/נעליים -

 . כביסה(

האיסורים על מלאכות מסוימות, מומלץ להימנע מעריכת סדנאות והכשרות : בשל הצום ובשל ות מקצועית ביום הצוםפעיל -

 ייתכן כי חלק מהעובדים יבקשו לסיים לעבוד מוקדם עקב הצום. .ביום הצום

: מומלץ לארגון לבדוק טרם הצום מי הם המקורות הקהילתיים והדתיים הרלוונטיים לפתרון מפגשיםסוגיות דתיות ב -

 לבין התפיסות הדתיות של המטופלים. שירותי הרווחהבין  בהם סתירה עלולה להיותמקרים טיפוליים ש
 

 

 

 

 בכל מקרה, אין לראות בדף זה משום ייעוץ הלכתי.
 

לאירגוני בריאות שנכתבה על ידי צוות המרכז הבין תרבותי לירושלים  י"ז בתמוז ובין המצריםהאיגרת עובדה על סמך איגרת 

לקוד פתוח כגישה מנחה לצורך הגדרת אופני השימוש בחומרים שלו. אגרות  Creative Commons-שבחר להיעזר בגישת ה

 (./http://jicc.org.il/heb) תרבותי לירושלים-בדף הפרסומים של המרכז הביןמידע נוספות ניתן למצוא 
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