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י"ז סיוון התשע"ח
לכבוד ולעונג רב הוא לי לתת את תמיכתי המליאה ליוזמה ברוכה זו – יום ההזדהות היהודית העולמית.
האחריות ההדדית והמחוייבות ההדדית ,ששותפים בהם כל אחד מבני העם היהודי ,בין בארץ ובין בגולה ,בכל
מקומות מושבותיהם וללא הבחנה בדרך שבה בוחרים להביע את יהדותם ,הם ששמרו עלינו כעם אחד ,והם
שהבטיחו את קיום העם היהודי משך כל הדורות.
בעולם בה אנו חיים כיום ,מחוייבות הדדית זו ,ואחדות זו ,הפכו חיוניות עוד יותר .על אף שתכונות אלו קיימות
בחברתנו כל הזמן ,הרי שבמדינת ישראל הן באותי לידי ביטוי ביתר שאת דווקא בעתות צרה .ברגעי משבר ,אנו
עדים להתפרצות עזה של רגשות אחריות הדדית ,אחווה ,עזרה לזולת ,חסד ונדיבות לב .תקופות כאלה יש לנצל על
מנת להרחיב ולפתח את התמיכה ההדדית ,ואת הדו שיח בין הזרמים הרבים והקבוצות השונות בתוך עמנו ,גם כאן
בישראל וגם ברחבי העולם היהודי.
אני מאמין שחשוב ואף קריטי שננצל הזדמנות זו לאשרר ולהצהיר מחדש על זהותנו המשותפת ,ולחזק את הקשרים
המאחדים אותנו לכדי עם אחד.
אסור לנו לחיות באשליות – אחדות זו ,וצורך זה בדיאלוג שפוי ואמיתי ,אלה הן היסודות להמשך קיומנו כעם .אנו
מציינים בזאת את יום ההזדהות יהודית עולמית ,אבל עלינו לקוות שהרגשה זו של אחדות תתמיד משך כל ימות
השנה.
ידידיי ,עם השנויים הרבים והתמורות שחלו בחברתינו השנים האחרונות ,כאן בארץ וברחבי העולם ,חיזוק
והעעמקת האחדות הינו אתגר עצום .אבל אתגר זה הוא גם חובתנו ותפקידנו .זהו תפקיד ,שמעבר הכל ,הוא אשר
יבטיח שדורות העתיד ,ילדינו ונכדינו ,יוכלו להמשיך לחיות ביחד כיהודים גאים.
אני קורא בזאת לכל היהודים ,בכל מקום ובכל מדינה בה הם גרים ,מכל קהילה ומוסד אליה הם משתייכים ,ליטול
חלק באירועים המציינים את יום האחדות וההזדהות היהודית ,יום אשר יחזק את הקשר שבין מיליוני היהודים
ברחבי בעולם לבין עצמם ,וביניהם לבין עיר הבירה העתיקה והחדשה של העם היהודי ,כאן בירושלים.
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