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סדר יום תענית:

ההסתדרות הרפואית

הפעולה תענית עורכת  24שעות משקיעה ועד שקיעה.
התענית הראשונה נערכת בין ה  26וה  27לדצמבר.
הצום מתחיל מיד לאחר הסעודה המפסקת וממשיך עד שקיעת החמה ביום שלמחרת.
היום הראשון
עם השקיעה
17:00-19:00
19:00-19:30
19:30-20:00
20:00-20:30
20:30-21:30

כיכר החירות (הדוידקה)

משרד החינוך

רשות השידור

הגעה לכיכר ,פריקת ציוד והצבת דגלים בכיכר
יציאה לסיור :הזמנת מוסדות שונים לקחת חלק ביום .מוסדות אפשריים
הכנה של כיכר העיר לטקס המרכזי ולקראת הסעודה:
הצבת תאורה ,פריסת שולחנות ועריכתם.
טקס היטהרות והתכנסות של המשתתפים בצום.
טקס פתיחה רשמי והדלקת האש.
סעודה מפסקת ושירה בציבור .לסידור מצורפים מספר שירים ,אך הם אינם

בית המעצר ,המשטרה

עיריית ירושלים

גן הסוס

מחייבים.

-21:30

)תלוי בחוקי עזר עירוני של העיריה המארחת( יציאה להילולה,

23:00
24:30

ריקודי הורה ודבקה עד התשת הגוף.
ניקיון
שמירה על האש במהלך הלילה מפני דעיכה
במידה והאש אינה נשמרת כראוי ודועכת באישון לילה יש להדליקה מחדש

היום השני
06:30
07:00
07:00-07:30

השכמה
תפילה עם
צעידה לעבר הפרלמנט המקומי

הסוכנות היהודית ומשרדי קק”ל
השגרירות האמריקאית

בית הכנסת הגדול

הזריחה .יש לפנות לעבר הפרלמנט

במידה והתענית נערכת במרחק גדול מ  10קילומטרים ממיקומו של הפרלמנט,
ניתן לצעוד אל עבר משרדי השילטון הקרובים ביותר לכיכר

07:30-08:00
08:30-09:00
09:00 -12:00
12:00-13:00
14:00-13:00

טקס מחילה על חטאי העבר של הפרלמנט ושל הצמים כנתיניו
זמן שתיקה ,התכנסות וחימום בוקר
טיפולים רפואיים ,תירגול מעצרים ועריכת סקר לקהל הרחב.
מסיבת עיתונאים.
) השעות תלוית בחוקי עזר עירוני של העיריה המארחת( הופעה ומסיבת התפרקות

עם השקיעה

הורדת הדגל ,שבירת הצום והתפנות

בית ראש הממשלה

יזכור
כולנו גופים .חווים עונג וכאב ,חום וקור .מפלסים את דרכנו בים של ריחות וטעמים וצלילים,
של סכנות וריגושים .נוגעים וננגעים ,מתעייפים וקורסים ומתעוררים שוב בפרץ של תשוקה.
אבל לגופים הללו ,שהם אנחנו ,יש אחריות .ועל הגופים הללו יש אחריות.
לפני שנתיים בדיוק הצית את עצמו בעיירה קטנה בתוניס רוכל בשם מוחמד בועזיזי .בעקבות
ההצתה ,פרצו הפגנות שהביאו לנפילת המשטר בתוניס ,ולפרוץ מהפכות האביב הערבי.
בועזיזי לא היה הראשון להצית את עצמו .לפניו ואחריו עשו זאת רבים ,מסיבות שונות ,בפרץ
של יאוש או מחאה ,עם דרישות ברורות או בלעדיהן .ברחבי כל העולם אזרחים ואזרחיות,
עובדי ציבור ,בודדים או מנהיגי המונים ,ישנים ברחובות ,יוצאים לכיכרות הערים  ,חוסמים
את דרכם של שוטרים ,וצועדים ,בורחים או שואפים גז ,שומרים על הסדר ,סופגים חבטות,
פועלים בשם החוק ונגדו ,למען החיים ,ישנים בתאי מעצר ,מצמידים פיות ומנשימים.
זהו יום תענית שבו אנחנו רוצים לשאול את עצמנו :של מי הגופים האלו ,שהם אנחנו? מה
אפשר להשיג איתם? האם אנחנו מוכנים לסכן אותם ובעבור מה?
אנחנו רוצים להיות הגופים המטפלים ,מסבנים גוף ערום של אדם אחר ,מחברים אינפוזיה
לווריד .אנחנו רוצים ללפות ולקשור את מי שמתנגד ,להכריח את הגוף לנשום ,להכריח אותו
להיות .אנחנו רוצים להיות זונדה ,להיות נחמה ואימה .לעצור את האש ולהשתלט על היאוש.
אנחנו זקוקים לרעב ,אנחנו זקוקים לרעב משותף ,לרעב קבוצתי ,לרעב אזרחי .ליום צום
אזרחי.
אנו עומדים כאן ,בכיכר החירות ,וקוראים לציבור לזכור.
לזכור שגוף אחד שנשרף יכול להצית עולם שלם.
לזכור שגוף אחד שנשרף יכול שלא לשנות דבר.
לזכור שעם כל ארוחה ,אנחנו בוחרים שלא לרעוב ולא לצעוד.
אנחנו זוכרים את היאוש ואת התקוה.
אנחנו זוכרים את הגוף העולה באש ,שהוא עצמו הצית.
אנחנו זוכרים את הפה שסרב להפתח ,את הלשון שנצמדה לחיך ,את הברכיים שרעדו
מחולשה.
אנחנו זוכרים את היד המטפלת ,את הלב הפועם
אנחנו זוכרים את מי שהפחד שיתק
אנחנו זוכרים שהגוף חולף
אנחנו זוכרים שהתשוקה בוערת

הגַּפְרוּר" חנה סנש ביוגוסלביה ב 2-במאי 1944
"אַשְׁרֵי ַ
אשרי הגפרור שנשרף והצית להבות
אשרי הלהבה שבערה בסתרי לבבות
אשרי הלבבות שידעו לחדול בכבוד
אשרי הגפרור שנשרף והצית להבות
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Hit Me Baby One More Time
Oh baby baby
How was I supposed to know
That something wasn't right here
Oh baby baby
I shouldn't have let you go
And now you're out of sight yeah
Show me how you want it to be
Tell me baby cause I need to know now oh because
[Chorus]
My loneliness is killing me
(And I)
I must confess I still believe
When I'm not with you I lose my mind
Give me a sign
Hit me baby one more time
[Verse 2]
Oh baby baby
The reason I breathe is you
Boy you got me blinded
Oh pretty baby
There's nothing that I wouldn't do
It's not the way I planned it
Show me how you want it to be
Tell me baby cause I need to know now oh because
[Repeat Chorus]
Oh baby baby how was I supposed to know
Oh pretty baby I shouldn't have let you go

Oh pretty baby
There's nothing that I wouldn't do
It's not the way I planned it
Show me how you want it to be
Tell me baby cause I need to know now oh because
[Repeat Chorus]
Oh baby baby how was I supposed to know
Oh pretty baby I shouldn't have let you go
I must confess that my loneliness is killing me now
Don't you know I still believe
That you will be here
And give me a sign
Hit me baby one more time
[Repeat Chorus]

ג- א,תהלים קב

ְתִּפלָּה לְָענִי

ְתִּפלָּה לְָענִי ִכי יֲַעט ֹף
שׂיחוֹ
ִ ְולְִפנֵי ה' י ִשְׁפּ ְֹך
שְׁמָעה ְתפִָלִּתי
ִ 'ה
שְׁוָעִתי אֵֶליָך ָתבוֹא
ַ ְו
תּר פָּנֶיָך ִמֶמּנִּי
ֵ אַל ַתְּס
ְבּיוֹם ַצר ִלי

Oh baby baby how was I supposed to know
Oh pretty baby I shouldn't have let you go

"Columbia's Daughters"
Hark! the sound of myriad voices
Rising in their might;
'Tis the daughters of Columbia
Pleading for the right.
Chorus.
Raise the flag and plant the standard,
Wave the signal still;
Brothers, we must share your freedom;
Help us, and we will.

Think it not an idle murmur,
You who hear the cry;
'Tis a plea for human freedom,
Hallowed liberty! —
[Chorus]
O our country! glorious nation,
Greatest of them all ;
Give unto thy daughters justice,
Or thy pride will fall. —
[Chorus]
Great Republic! to thy watchword
Would'st thou faithful be.
All beneath thy starry banner
Must alike be free.
[Chorus]

Raise the flag and plant the standard,
Wave the signal still;
Brothers, we must share your freedom;
Help us, and we will.

Think it not an idle murmur,
You who hear the cry;
'Tis a plea for human freedom,
Hallowed liberty! —
[Chorus]
O our country! glorious nation,
Greatest of them all ;
Give unto thy daughters justice,
Or thy pride will fall. —
[Chorus]
Great Republic! to thy watchword
Would'st thou faithful be.
All beneath thy starry banner
Must alike be free.
[Chorus]

I must confess that my loneliness is killing me now
Don't you know I still believe
That you will be here
And give me a sign
Hit me baby one more time

My loneliness is killing me
I must confess I still believe
When I'm not with you I lose my mind
Give me a sign
Hit me baby one more time
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