
 מוזמנות/ים לסדנא מטעם “למען כל חי”, “מאוחדים לסיום הגזענות”: 

יהודים וצדק סביבתי – בונים חזית מאוחדת
 תאריך: 

יום רביעי, 23-9-2020 
שעה: 

17:00-19:00 )תהיה אפשרות להשתתף בקבוצות הקשבה לשעה נוספת( 

יהודים היו מאז ומתמיד לוחמים נועזים למען הצדק. כדי לקדם יצירת עתיד 
בר-קיימא, עלינו היהודים לבנות בריתות עם כל בני האדם. ואולם, ההיסטוריה 
הארוכה של אנטישמיות, גזענות ורצח עם שהופנו כלפי עמים רבים פגעה בנו 
ופיצלה אותנו. אנחנו צריכות להבין איך נפגענו, ולהחלים מהנזק שנגרם לנו, 
כדי שנוכל לבנות את מערכות היחסים הנחוצות ליצירת תנועה חזקה ומאוחדת 

שתפעל לשימור כל צורות החיים. 

סדנא זו מציעה:
• נקודת השקפה לגבי התפקיד הייחודי שאנטישמיות ממלאת בפיצולן של תנועות 

פרוגרסיביות • הזדמנות לשתף בסיפור שלך כיהודי/ה הפעיל/ה למען צדק 
סביבתי • התנסות בשיטה של הקשבה בזוגות ככלי לבנית בריתות עם אנשים 

מקבוצות שונות • לימוד הגישה של “למען כל חי”, “מאוחדים לסיום הגזענות”  
ו”יהודים ובעלי ברית מאוחדים לסיום האנטישמיות” להחלמה מהנזק של הדיכוי, 

הגברת היעילות שלנו בתנועות למען צדק סביבתי ומניעת שחיקה. 

 

 | תרגום לעברית יינתן על פי בקשה

https://sal.rc.org/workshop/jewsandclimatejusticebuildingaunitedfronthebrew2020


העבודה של למען כל חי/ מאוחדים לסיום הגזענות

אפשר להגביל את ההשפעות של שינויי אקלים מעשה ידי אדם ולשקם את הסביבה – אך 
לשם כך צריכים להתחולל שינויים גדולים מאוד בכלכלות ובדרך החיים שלנו. 

אנו ב”למען כל חי” ו”מאוחדים לסיום הגזענות” מאמינים שלא ניתן לפתור את המשבר 
הסביבתי בלי לשים קץ לגזענות, רצח העם של עמים ילידיים, מעמדיות, סקסיזם ודיכויים 

נוספים. 

את  לעשות  כדי  מספיק  וחזקה  גדולה  שתהיה  תנועה  לבניית  שהמחסומים  מאמינים  אנו 
השינויים הנדרשים כוללים: )1( הפרדות עתיקות יומין בין אומות ובין קבוצות של אנשים 
ייאוש  גבוהה של רגשות  )2( שכיחות  ומעמדיות(;  ובמיוחד מגזענות  )שנובעות מדיכוי, 
וחוסר אונים; )3( הכחשה או חוסר יכולת לפעול בנוגע לנזק ההולך וגובר לאקלים כדור 
השיטה  כשלי  לבין  הסביבה  משבר  שבין  בהקשרים  ביעילות  לטפל  קושי  ו-)4(  הארץ; 

הכלכלית שלנו. 

מפריעה  אחרות  מכאיבות  וחויות  דיכוי  ידי  על  לנו  והרגשית שנגרמה  המנטלית  הפגיעה 
חי”  כל  ב”למען  באלו.  אלו  אנשים  של  קבוצות  ומשסה  בבהירות  לחשוב  שלנו  ליכולת 
ולטפל  אלו  מפגיעות  עצמנו  את  לשחרר  שאפשר  למדנו  הגזענות”  לסיום  ו”מאוחדים 
ומעודדות  תור  לפי  לזו  זו  מקשיבות  כשאנו  ביעילות.  להתארגן  שנוכל  כדי  במחסומים 
פורקן של רגשות, באפשרותנו להחלים מהנזק המנטלי והרגשי, החשיבה שלנו מתבהרת 
הפרויקטים  קיימא.   בר  עולם  לבנות  בכדי  אחרים  ולהנהיג  לארגן  לדבר,  יותר  לנו  וקל 
“למען כל חי” ו”מאוחדים לסיום הגזענות” משתמשים בכלים של ייעוץ ההדדי להערכה 

מחדש, והם חלק מארגון זה, הפועל ב-95 מדינות ברחבי העולם, כולל בישראל.   

For more information, see:
www.sustainingalllife.org or www.unitedtoendracism.org

or write : Sustaining All Life/United to End Racism
719 Second Ave. North, Seattle, WA 98109, USA

Email: ircc@rc.org Tel: +1-206-284-0311

www.sustainingalllife.org
www.unitedtoendracism.org
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