
  בחירות אלול תשע"ט - תיקון והתחדשות

 

 אודות מיזם אירועי 'תיקון ליל בחירות'

בחירות' ליל 'תיקון אירוע בישראל, לראשונה קיימנו, 2019 אפריל בחודש התקיימו אשר              בבחירות

באסופה שלמדנו, מה בעקבות הרבים. רשות פורום ארגוני בשיתוף בירושלים, קולג׳ יוניון              בהיברו

בקהילה הנוכחיות, הבחירות לקראת דומה אירוע לקיום ורעיונות הצעות למצוא תוכלו             המצורפת

 ובארגון שלכם.ן!

 

נבע אזרחי, מאורע לתוך בעדינות אותו ולשזור לילי, תיקון - קיים יהודי ריטואל לקחת                היוזמה

אידיאולוגית דרכים בצומת הישראלית החברה את מציבות ישראל, לכנסת שהבחירות הבנה             מתוך

ושסע בידול של שהמציאות נדמה העם, מן ותמיכה קולות בגיוס מרוכזות המפלגות בעוד               וערכית.

החברתי-מדיני המרקם לתיקון אחרת, או כזו במפלגה מבחירה יותר הרבה ידרוש עמוק              חברתי

משותפות. מטרות לקידום המפלגתי השיח על המתעלה אזרחי מאמץ נדרש זו, במציאות              הקיים.

כאשר אלו, בצמתים מענה הנותן וערכי רוחני תווך עמוד היוו ולימוד תפילה טקסי הדורות,                לאורך

קול בעל היהודית ההתחדשות שדה האחרונות, בשנים יחד. התפללנו ואפילו למדנו יחד,              צמנו

ליום הזיכרון יום בין ההבדלה טקסי למשל הפכו כך השעה. צורכי סביב יהודי בשיח                משמעותי

יהודי-ערבי; שכנות של כחג ליושנה עטרה החזירה המימונה ארצית; בפריסה לאירועים             העצמאות

  מיזמים חדשים, כגון עשרת ימי תודה הפכו לנחלת הכלל.

  

פלטפורמה מציעות אנו אלול, י"ז 2019 בספטמבר ב-17 יתקיימו אשר הקרובות הבחירות              לקראת

אחת ישראל, מכנסת האזרחי המעבר את מודעת בצורה שילווה יהודי-מתחדש שיח תבנה              אשר

בחירות' ליל 'תיקון אירועי מספר נקיים האזרחי, השבתון יום לפני הבחירות, ליל בערב               לאחרת.

הצבעה, לעודד אפילו או אחרת, או כזו בצורה להצביע הציבור שכנוע איננה המטרה הארץ.                ברחבי

הכנסת, על עין עם למחרת. ביום לכולנו שמשנה מה על לשיחה האזרחית החברה את להזמין                 אלא,

ולא ינום לא הנה המשמר! על אזרחים אחרי, ונהיה לפני כאן שהיינו הציבור לנבחרי להזכיר                 נבקש

למען ישראלית תפילה ונישא אותנו, מלכד ומה אנחנו מי נבחן לימוד, תוך יחד, ישראל... שומר                 יישן

  שלום המדינה ובחירות טובות. בצאת יום הבחירות עצמו, נפגש שוב למסיבת צפייה משותפת.

 



 הצעה  למבנה אירוע קהילתי 'תיקון ליל בחירות'

  לפניכם הצעה למבנה אפשרי לערב לקראת בחירות אלול תשע"ט.

(השנה: הבחירות לפני בשבת או הבחירות, יום בצאת הבחירות, ליל בערב לקיים ניתן הערב                את

  פרשת כי תצא י"ד אלול תשע"ט,  14.9).

 

תפילות תקווה, סליחות, והתכנסות, פתיחה תימות: לארבע בחירות' ליל 'תיקון את             חילקנו

רעיונות צרפנו בנוסף, נושא. מכל לליבכם המדברים קטעים 2-3 לבחור מוזמנים הנכם              וברכות.

העלאת באמצעות זה, לדף שתוסיפו שנשמח וכמובן לפתח, שתוכלו נוספים לטקסים             יצירתיים

  תוספות לכונן המשותף.

 

 I פתיחה והתכנסות

התכנסות, מטרת ואודות לערב והסבר פתיחה מילות נציע ניגון, רקע על משותפת לישיבה               נתכנס

  נפתח אט אט את הלב לחוייה הייחודית/ ראשונית המשותפת.

 

 אפשרות לשירי פתיחה וכוונת הלב, כגון:

 ערב עירוני

 ערב של שושנים

 ערב בא

 

ומתאים המוכר בנוסח ערבית, תפילת עם לפתוח מציעות היינו שלכם.ן, הקהילה מנהג זה               *אם

  לקהילתכם.

 

קיום של הקשר הנותן בערב, השני לחלק נעבור הלב, וכוונת הפתיחה קטע או התפילה,                בסיום

מוזמנות לו. מיוחדות איכויות בעל חודש הוא אלול, חודש בתוך זה, ואירוע ישראל לכנסת                בחירות

הסליחה וללילות והסליחות, הרחמים לחודש לסתיו, המתאימים והפיוט השירה קטעי את             לבחור

 וחשבון הנפש, המדברים לליבכן.ם.

 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1fbBvO5TFvsBHuqRoZbw-UeW2kSUucVwK
https://shironet.mako.co.il/artist?type=lyrics&lang=1&prfid=497&wrkid=2586
http://zemer.nli.org.il/song/Bait_Lazemer003775093
http://zemer.nli.org.il/song/Bait_Lazemer003773642


 II סליחות: מאגר פיוט, שירה וניגון

 סליחות

 אסיף

 אדם מה לך נרדם

  כל ברואי מעלה ומטה

 יעלה תחנונינו מערב - לחן אביתר בנאי

 הריני מקבל.ת עלי

 אשריכם ישראלי

 יהי שלום בחילך

 למען אחי ורעי

 

  'המעורר'

השירה קטעי בתוך לשלב ניתן הלב. ועוררות התקווה שלב בערב, השלישי לחלק              נעבור

בהקשר הלאומי במובן הן החדשה; מהשנה וציפיות תקוות וחלוקת שיתוף            מעגל

  הבחירות, כמו גם במובן הקהילתי פנימה, והאישי.

 

 III.תקווה: מאגר מזמורים ושירים

 לו יהי

 הלוואי

 אמן

 אני מאמין (שחקי שחקי)

 תהלים קכו (״שיר המעלות״)

 המנון המדינה: התקווה

 

http://zemer.nli.org.il/song/Bait_Lazemer003864549
http://shira-ovedet.kibbutz.org.il/cgi-webaxy/sal/sal.pl?lang=he&ID=511757_shira&act=show&dbid=shira_shirim&dataid=3328
https://web.nli.org.il/sites/nlis/he/song/pages/song.aspx?songid=296#21,72,3594,161
https://web.nli.org.il/sites/nlis/he/Song/Pages/Video.aspx?VideoID=12234
https://www.youtube.com/watch?v=J7nK_Mt9teA
https://www.youtube.com/watch?v=WEih87FUieg
https://web.nli.org.il/sites/nlis/he/Song/Pages/Song.aspx?SongID=533#5,47,1600,549
https://www.youtube.com/watch?v=EH3PnspPdwE
https://www.youtube.com/watch?v=byqV6A6PuWc
https://shironet.mako.co.il/artist?type=lyrics&lang=1&prfid=738&wrkid=1895
http://zemer.nli.org.il/song/Bait_Lazemer003867354
https://shironet.mako.co.il/artist?type=lyrics&lang=1&prfid=598&wrkid=356
https://www.zemereshet.co.il/song.asp?id=118
https://web.nli.org.il/sites/nlis/he/song/Pages/Song.aspx?SongID=508#3,138,1546,473


ברכת וחדשות. ישנות ברכות המשלב טקסי במעמד לסיים מציעות אנו האחרון              בחלק

 הזמן, תפילה שלולם המדינה, ניתן להוסיף קטעי תהילים או מהנביאים,

 IV. תפילות וברכות

 תפילה לשלום המדינה - בנוסח המתאים לקהילתכם-

 מי שברך למצביע.ה בפעם הראשונה ובכלל - שירה לוין (בכונן)-

בה- הראשונה הפעם להם שזו 18 ובנות (בני לראשונה למצביעים.ות            'שהחיינ'ו

ָהעֹוָלם, ֶמֶלךְ ֱאלֵֹהינוּ י-ה ה ַאּתָ רוּךְ ּבָ וכדומה)- חדשים עולים בבחירות,            ישתתפו

ה. ֶּ ַמן ַהז ְּ יָענוּ ַלז ִּ ֶהֱחָינוּ ְוִקיְָּמנוּ ְוִהג  ׁשֶ

 הכרזת בחירות - הרב עודד מזור (בכונן)-

 

 הצעות לטקסים נוספים:

 הקראת מגילת העצמאות, אפשרות לקריאה בטעמים-

 טקס הבדלה בין רשות לרשות במוצ״ש לפני/אחרי בחירות-

 דרשה/לימוד בבית הכנסת בשבת לפני/אחרי-

מתיקות- - דבש | ריבוי רימון- - סמליים מאכלים על ברכות - הסדר״ ״סימני                

 הדרך | חמאה - רכות וכדומה.

 ניתן לשלוח את הציבור הביתה באקורד סיום מרומם לפי רוחכם,

  הצעות לשירי סיום :

 שישי שבת - זהו יום הבוחר

 אנו פה לכל דבר והתייעצות  עזרה בבניית המהלך המתאים לקהילתכם!

 

האירוע לאחר להתעדכן וכמובן- הערב, הכנת בעת לכם העולים נוספים רעיונות שתשתפו              נשמח

 בתובנות ופידבק. תודה רבה ומחכות לראות איזה טקסטים נוספים יהיו בכונן המשותף :)

 שירה לוין שני בן אור

    תלמידה בתכנית לרבנות ישראלית תלמידה לרבנות וחזנות

 במכון שלום הרטמן ומדרשת אורנים: 054-5248856בהיברו יוניון קולג׳: 054-7301109

https://drive.google.com/file/d/0BwOjmVkAe7QrNU82bUNEZlphRUd6dW9majB6QV83SVZvblp3/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0BwOjmVkAe7QrVEZXbV9ibEJBeEN4SDBKR2Mya0FfZE1pNFNZ/view?usp=sharing
https://shironet.mako.co.il/artist?type=lyrics&lang=1&prfid=380&wrkid=3059


 הכונן המשותף

 אנא תרמו למאגר באמצעות הוספת שיר, ניגון או טקסט, לכונן המשותף!

ואנו לנו שלחו אנא מהם. להנות נוכל שכולנו כדי רעיונות הוסיפו אנא בלבד, הצעה הינה זו                  אסופה

  נעלה לכונן משותף: shiralev@gmail.com. לעיון בכונן לחצו כאן.

mailto:shiralev@gmail.com
https://drive.google.com/drive/folders/1fbBvO5TFvsBHuqRoZbw-UeW2kSUucVwK?usp=sharing

