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 באירגוני הרווחה והשירותים החברתיים.לעובדים איגרת מידע  –יום הזיכרון ויום העצמאות 

 

 1-ה שניבערב ויסתיים ביום  20:00בשעה  2017, אפרילב 30-ה ,ראשוןיחל ביום  ,ז, תשע"לחללי מערכות ישראליום הזיכרון 

 יום העצמאות של מדינת ישראל. יחלו חגיגות עם צאת יום הזיכרון,. 19:45בשעה , במאי

 

 משמעויות שונות אצל אנשים מזהויותלנקשרים  יום העצמאותו , יום הזיכרוןהמורכבת בישראלבמציאות הפוליטית והחברתית 

ווה שקרו לאנשים מגוונות. משמעויות אלו יכולות להיות אישיות מאד, מכיוון שמועדים אלו מתייחסים לאירועים בעבר הקרוב ובה

לימינו אנו ואפילו לעתיד. כמועדים חדשים יחסית )בהשוואה  המשמעויות השונות נתפסות כקשורות מאד מוכרים וקרובים.

 של זרמים דתיים שונים אליהם מגוון גם הוא. למועדים בני מאות ואלפי שנים(, היחס 

 

 בתקופה זו: נהלותמידע שימושי לצוות ועצות להת

מתחים אלו  מתחים חברתיים פוליטיים.יכולים לעורר ימי השנה, ו רגישים יותר מיתראלה מועדים : ימים אלהות בוירגיש -

נדרשת רגישות רבה מהמערכת המועדים וסביב הסמלים המציינים אותם.  יםשמעל מגוונותסוגיות התייחס לליכולים 

כפוליטית או כפוגעת בקבוצה  סלהיתפשל המערכת עלולה  כל התייחסותמאחר שלמועדים אלו, באופן שבו היא מתייחסת 

 ותעל ידי אחרים כפוגע סלהיתפ ותאו הצוות( עלול פוניםקרב ה)מ אנשיםהתנהגויות של בנוסף, יתכן שכזו או אחרת. 

כדאי להיערך מראש ולהכין את הצוותים לאופן טיפול מקצועי בסוגיות ובמתחים שעלולים לעלות במהלך  ת.וליצור מתיחויו

מדיניות עקבית ומותאמת מראש לקבוע , ובדיאלוג עם חברי צוות ממגוון תרבויות ותפיסותבשיתוף , . מומלץימים אלו

 .תובת מוסמכת להתייעץ אתה במהלך הימים עצמםולהגדיר כ, ולצוות פוניםל

יש הנוהגים . מושמעת ברחבי הארץ צפירת דומיה 11:00וביום הזיכרון בשעה  20:00בערב יום הזיכרון בשעה  סדר היום: -

  .והרגישות הבטיחות בהתחשב במגבלותלכך, להדליק נר זיכרון ויש לשקול הקצאת איזור המיועד 

בערב שיבקשו להיות בהם.  פוניםמתקיימים טקסים ואירועים במגוון מקומות בארץ, ויהיו אנשי צוות ובמהלך יום הזיכרון 

, העלולים לגרום לבהלה נור-מטחי זיקוקי די נוריםוכן  , נערכים טקסים,יום העצמאות נחסמים צירים מרכזיים בערים

 המועד בארוחות בקרב המשפחה והחברים.את לטייל ומציינים העצמאות נוהגים רבים לצאת  . ביוםולכוויות

שיבקשו  פוניםבמועד אחר, יתכן שיהיו המפגשים . אולם, כשניתן לעשות את טיפולייםלקיים מפגשים אין מניעה  מפגשים: -

 עקב ההשתתפות בטקסים השונים., עקב הרגישיות או המועדלשנות את 

בני , פוניםהבקרב חלק  ותשונ יותנפש מצוקות להעלותות הימים שלפני יום הזיכרון עלול :נפשיותמענה לסוגיות  -

 . להיערך על מנת לתת מענה לכך. כדאי לאירגון משפחותיהם ואנשי הצוות

יש לקחת זאת בחשבון ומראש . הטקסים בימים אלווהגים לפקוד את העצרות ואת נ עובדים רבים: פעילויות מקצועית -

 .בימים אלומקצועיות השתלמויות  שלא לקיים יש לשקול. לדאוג לשיבוץ
 

לאירגוני בריאות שנכתבה על ידי צוות המרכז הבין תרבותי לירושלים  יום הזיכרון ויום העצמאותהאיגרת 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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