
	המדיה  	החברתית  	היא  	מרכיב  	חשוב  	ביכולת  	לספר  	לחברים  	וליהודים  	אחרים  	על  
	היעדים  	הגלובליים;  	היא  	הופכת  	את  	התקשורת  	לאישית  	אך  	מהירה,  	והיא דרך  	קלה  
		ערכת  	הכלים  	שלפניכם כוללת  	ציוצים    	לשתף  	את  	המסר  	שלכם  	עם  	קהילה  	רחבה.  

וסטטוסים  	לדוגמה,  	אך אנו מעודדים אתכם לשלב נימה אישית במעורבות שלכם בכל 
עדים  	ספציפיים  	כדוגמה,  	אך  	אנחנו  	דרך שנראית לכם הולמת. במקרים רבים כללנו י

	מזמינים  	אתכם  	לערוך  	אותם  	כך  	שישקפו  	את  	הקול  	ואת  	התקוות  	שלכם.  	איזה  	יעד  	תובילו?  
  

		ערכת  	כלים  	למדיה  	חברתית    –	תפילה  	למען  	כולם  
 

	תודה  	שסיפרתם  	לכולם  	על  	#היעדיםהגלובליים  
	האשטאגים  	לשימוש:  	#תפילהלמעןכולם  	#היעדיםהגלובליים  

	הצעות  	לציוצים  	)בטוויטר(  
 

	מצרף/ת את  	ה#תפילהלמעןכולם  	שלי  	לבני  	כל  	הדתות  	מכל רחבי  	העולם  	כדי  	לשים  	קץ  	לעוני.  	אני  
	#היעדיםהגלובליים  

 
	  	  	אני  	נושא/ת  	#תפילהלמעןכולם  	למאבק  	בשינוי  	האקלים  	מכיוון  	ש"לַיהוָה,  	הָאָרֶץ  	וּמְלוֹאָהּ"  

 
	בשעה שאנו פותחים  	שנה  	חדשה  	זו,  	הבה  	נתחייב  	לעולם  	של  	צדק  	ושוויון  	#תפילהלמעןכולם  

	#היעדיםהגלובליים  
 

	  	  ) ה#תפילהלמעןכולם  	שלי  	היא  	"צֶדֶק  	צֶדֶק,  	תִּרְדֹּף"  	)דברים  	ט"ז,  	כ'
 

		לשים  	קץ  	לרעב,  	לעוני,  	לאי    .2030	אנשים  	ברחבי  	העולם  	נושאים  	#תפילהלמעןכולם  	עד  	לשנת  
	השוויון.  	מה  	התפילה  	שלך?  	#היעדיםהגלובליים  

 
	הצטרפו  	אלינו  	במהלך  	חג  	הסוכות  	בנשיאת  	#תפילהלמעןכולם  	המיועדת לשים  	קץ  	לרעב  	ולתת  

	התזונה  	בעולם  	#היעדיםהגלובליים  
 

		#היעדיםהגלובליים    ) 	הַצְדִּיקוּ"  	)תהילים  	פ"ב,  	ג'   ה#תפילהלמעןכולם  	שלי  	היא  	"עָנִי  	וָרָשׁ
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	הצעות לסטטוסים  	)פייסבוק(  
 

	2030. הבה ה#תפילהלמעןכולם   	שלי  	היא  	לשים  	קץ  	לרעב  	ולעוני  	הקיצוני  	בעולם עד  	לשנת  
 #תפילהלמעןכולם  	.ונשאיר אחרינו –  	אנו, אנשי  	האמונה –  	עולם  	טוב  	יותר  	מזה  	שאליו  	הגענו

	#היעדיםהגלובליים  
 

		אָדָם,  	מַה‐-טּוֹב;     	כִּי  	צדק  	הוא  	חלק  	בלתי  	נפרד  	מהדת  	היהודית.  	"הִגִּיד  	לְךָ  		מִמְּךָ,     וּמָה‐-יְהוָה  	דּוֹרֵשׁ
		בשעה  	שהקהילה    ) 	)מיכה,  	ו',  	ח'  		לֶכֶת,  	עִם‐-אֱלֹהֶיךָ".     אִם‐-עֲשׂוֹת  	מִשְׁפָּט  	וְאַהֲבַת  	חֶסֶד,  	וְהַצְנֵעַ

		אני  	נושא/ת    ,2030	הבינלאומית  	קובעת  	לעצמה  	יעד  	לשים  	קץ  	לאי  	שוויון  	עד  	לשנת  
	הנדחקים  	לקרן  	זווית.  	#תפילהלמעןכולם  	לעולם  	של  	צדק  	עבור  	כל  	המדוכאים  	שבינינו  	וכל  	אלה  

	#היעדיםהגלובליים  .
 

	אלוהים  	תמיד  	עודד  	את  	עמו  	לטפל  	באנשים  	הפגיעים  	ביותר  	בחברה. #היעדים  	הגלובליים  	הם  
	התוכנית  	של  	העולם  	לביעור  	העוני  	הקיצוני,  	למאבק  	באי  	השוויון ובחוסר  	הצדק  	ולשים  	קץ  	לשינוי  
	האקלים.  	אם  	נישא  	ביחד #תפילהלמעןכולם,  	נוכל  	להפוך  	את  	העולם  	למקום  	טוב  	יותר  	עבור  	כולם  .

 
	תִּקְוַת  	ענוים  	)עֲנִיִּים(,  	תֹּאבַד  	לָעַד  	)תהילים,  	ט',  	י"ט(.  	כִּי  	לֹא  	לָנֶצַח,  	יִשָּׁכַח  	אֶבְיוֹן;  

	בחוכמה  	כדי  	לשרת  	את  	אחינו  	התפילהלמעןכולם  	שלי  	להיום  	היא  	שמנהיגי  	העולם  	יפעלו  
	ואחיותינו  	ברחבי  	העולם  .

	#היעדיםהגלובליים  



	ניתן  	להוריד  	גרפיקה  	לשיתוף  	בנושא  	יהדות  	עבור  	טוויטר,  	פייסבוק  	ואינסטגראם  	בעמוד  	"מרכז  	המידע",  	או  	ליצור  
	  	גרפיקה  	משלכם!  

 
 
 
 
 
 
 

	להלן  	מספר  	ציטוטים  	שאולי תרצו  	להשתמש בהם.  
 

 –	  )12	חכמינו  	התייחסו  	לעוני  	כאל  	חולי  	קשה  	ואמרו  	כי  	"קשה  	עניות  	מכל  	היסורין"  	)מדרש  	רבה,  	שמות  	ל"א,  
 

 
	אלוהיי  	קורא  	לבני  	האדם  	להיות  	עדים  	לכאב  	של  	הסובלים,  	לכאוב  	את  	כאבם  	של  	העניים  	ולהילחם  	על  	כבודם  	של  

		הרבה  	שרון  	ברוס    -‐	כל  	בני  	האדם.  
 

		הרב  	ישראל  	סלנטר    -‐	הצרכים  	החומריים  	של  	האחר  	הם  	האחריות  	הרוחנית  	שלי.  
 

		אבא  	שאול    -‐	ממש  	כשם  	שהאל  	הוא  	ארך  	אפיים  	ורב  	חסד,  	עליכם  	להיות  	רחמנים  	ונדיבים.  
 
	כרבה,  	אני  	מכירה  	בכך  	שלקהילה  	היהודית  	יש  	מחויבות  	מתמשכת  	להגשים  	את  	המנדט  	המוסרי  	שלנו  	לחקות  	את  
		שם  	אלוהים  	"וירא  	את  	ענינו  	ואת  	עמלנו  	ואת  	לחצנו:  	ויוציאנו  	ה'  	ממצרים    -‐-‐	התכונות  	האלוהיות  	המתוארות  	בתנ"ך  

		הרבה  	ג'ולי  	שונפלד    -‐	ביד  	חזקה  	ובזרוע  	נטויה".  
 

	אין  	מדובר  	רק  	באתגר  	כלכלי  	ופוליטי.  	מדובר  	גם  	באתגר  	דתי.  	התורה היהודית כוללת  	הוראות  	רבות  	שמטרתן  
	ירעב.  	פאות  	השדה,  	אלומות  	תבואה  	שנשכחו,  	לקט  	הנופל  	מידיו  	של  	המלקט,  	אשכולות  	להבטיח  	שאיש  	לא  

	  		הרב  	הראשי  	הלורד  	זקס    	הענבים  	שהושארו  	על  	ענפי  	הגפן  	ניתנו  	לעניים.  
 

	על  	ידי  	אימוץ  	המחויבות  	שלנו  	לסייע  	לכל  	הנזקקים,  	ללא  	קשר  	לגזע,  	דת  	ולאום,  	נוכל  	להבטיח  	צדק  	חברתי  	לדורות  
		הרב  	רוברט  	באר    -‐	הבאים.  

 
	ואם  	אתם  	זקוקים  	לחומרים  	נוספים  	לשיתוף  	ברשתות  	החברתיות  	לגבי  	היעדים,  	אנא  	בקרו  	בכתובת  	הבאה:  

	  http://www.globalgoals.org/tell-everyone
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