
אמנת הצדק המאחה

גישה המבוססת על  אימוץ  אנו מצהירים על  וניכור,  ובהתפשטותם של מתחים חברתיים, אלימות  מתוך הכרה בתנאי החיים המורכבים בישראל, 

אחריות אישית וציבורית של כל אדם ואדם  בדרך של התכנסות כל הנוגעים בעניין לדון בדרכים לפתור קונפליקטים ומצבי סיכון במקום להעמיקם.  

ומכבדת,  אמפתית  חברה  ליצור  חיינו;  סביבת  וקידום  לטיפוח  אלימות,  להפחתת  ושסעים,  קונפליקטים  לאיחוי  חדשה  דרך  ליישם  מבקשים  אנו 

המבוססת על שיח חברתי ועל מעורבות הקהילה כולה; חברה המאפשרת לכל חבריה לבטא את צרכיהם ורצונותיהם, מקשיבה להם ומעודדת אותם 

לפעול למען רווחתם ולמען רווחת אחרים. דרך המבוססת על בנייה, שימור, טיפוח ושיקום מערכות יחסים, על הידברות על בסיס כבוד הדדי והקשבה, 

ועל שקיפות והוגנות של הפרט והקהילה, במרחב הפרטי והציבורי, בחיי היומיום כמו גם במצבי קונפליקט וסכסוך.

אנו מאמינים:
כי חברה וקהילה נבנות בזכות השקעה בקשרים בין-אישיים, ביצירת אכפתיות והתייחסות חיובית לסביבה, בטיפוח תחושת שייכות, עידוד מעורבות 

ואחריות, וביצירת אמון הדדי, סובלנות וערבות. 

כי זוהי זכותו וחובתו של כל אדם מכל דת, גזע, מין, לאום ומכל מעמד להיות אחראי למעשיו, שותף בקביעת עתידו ובעיצוב סביבתו על בסיס הבנה 

והסכמה חופשית. 

כי לכל אדם מגיעה הזדמנות ללמוד מתוצאות התנהגותו ולקחת עליהן אחריות נוכח פני קהילתו ומשפחתו.

כי לכל אדם הזכות לתמיכתה וסיועה של הקהילה בתיקון הפגיעה והשלכותיה ובתיקון הנזקים שנגרמו לו. הליך צדק מאחה חייב לשתף ולכלול את 

הנפגעים, הפוגעים, משפחותיהם, סביבתם החברתית, אנשי מקצוע והרשויות – במגמה להביא לתיקון, לשיקום ולמניעת הישנות הפגיעה.

אנו קוראים:  
לאזרחים - לקחת אחריות על יחסיהם עם הזולת, על התנהגותם, על תוצאות מעשיהם ועל יחסם לסביבה ברוח עקרונות הצדק המאחה, ולנקוט 

יוזמה לשיפור תנאי חייהם.

יוזמות חברתיות מקרבות, לתמוך בתהליכים של תיקון עוולות על בסיס העקרונות המאחים, לקחת בהם חלק פעיל ולאמצם  לקהילות - לעודד 

כדרך חיים.

עם  ומקשריהם  הפנימית  מהתנהלותם  נפרד  בלתי  כחלק  מאחים  תהליכים  בתוכם  לשלב   - ועסקיים  חברתיים  לארגונים  הממלכתיים,  לגופים 

הרשויות והציבור, ולתמוך ביוזמות קהילתיות המקדמות תהליכים כאלה. 

לרשויות - לטפח, לעודד ולאמץ יוזמות התומכות בבניית קשרי-קהילה ומציעות דרכים לפתרון מוקדי קונפליקט על בסיס העקרונות המאחים, בין 

אם כחלק מתהליכים קיימים ובין אם בנוסף להם.
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