
 2018דצמבר, 

נשים עושות שלום  תוףהבינ"ל בשי חערב זכויות האזרדברים מאת הרבה גליה סדן ל

 :ובית דניאל

, מה הקשר בין בית כנסת? מה אנחנו עושים כאן הערב –לשאול ( או עשויה)אדם עשוי 

. לבין מאבק נשים בליבריה שבאפריקה, מה הקשר בין מרכז דתי יהודי. לבין זכויות אדם

בין תנועה . עובדת סוציאלית וכלת פרס נובל לשלום לבין הרבה גליה סדן, בואי בין ליימה

בין ארגון ותנועה שאינם מזוהים מפלגתית . דתית ליבראלית לבין תנועה אזרחית ליברית

כנשים  –הסדר מדיני עם הפלסטינים  –נדה פוליטית 'לבין תנועה בעלת אג, ופוליטית

 .עושות שלום

 .ל שאלות אלהאכן ניתן לשאו, ובכן

אם הקשר איננו ברור לכן . אינכם מכירים אותנו –אבל אם הן עלו בדעתכן ובדעתכם 

 .יש טעם להבהיר –ולכם 

בתנועה הרפורמית בכלל ובית דניאל בפרט אנחנו מאמינים שכל בנות ובני האדם נבראו 

ה תפקידנו כתנוע, להבנתנו. לכולן יש מקום שווה תחת השמש, ככאלה. בצלם אלוהים

ממש  –אדם זכויות , הקשבה, סובלנות, הוא לקדם כבוד הדדי, דתית ליבראלית ושוויונית

 .ממש כפי שרצו נשות ליבריה, כפי שמאמינות נשים עושות שלום

ם "היום בו נחתמה באו, בדצמבר 10-יום זכויות האדם הבינלאומי שמצוין ברחבי העולם ב

מצוין בקהילות התנועה שלנו , 'ת האדםההכרזה לכל באי עולם בדבר זכויו', 1948בשנת 

השתתפו , העוסקים בזכויות אדם בארץ ובעולם דיברו אצלנוודוברות דוברים . מדי שנה

נשים עושות  –תכן השנה בחרנו לציין זאת א  . יות לכלבתפילותינו ויחד קידמנו שוויון זכו

 .האחרונה אף נשאה כאן דברים בקבלת השבת, ממייסדות התנועה, חמוטל גורי. שלום

היכולת להכיל את השוני בעמדות ובהשקפות העולם מבלי להיגרר , הידברות והקשבה

האמונה ברצונה של כל אישה וברצונו של כל גבר לגדל את ילדיהם בעולם שיש , לאלימות

בבנייה , הבחירה בתקווה ולא בייאוש, בו רוגע המאפשר צמיחה והתפתחות לפרט ולחברה

 .תפות שתנועתנו גאה בהשּו, חנו שותפים לדרככןבכל אלה אנ –ולא בהרס 

וכולנו מאמינות ! הביאו את היום –אל תגידו יום יבוא  –כולנו קוראות וקוראים יחד 

זכר "ומאמינים שכל יום הוא הזדמנות חדשה להרבות טוב בעולם ולהזכיר לעצמנו כי 

 ".ם ביום הבראםדויקרא את שמם א ויברך אותם( וגם מגדרים אחרים)ונקבה בראם 


