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  - שניה טיוטא-

  מתנועת אוהלים לקהילת מחאה

  הצעה להקמתה של קהילה למען צדק חברתי ברחובות    

  

  
  

 תפעל )"אחדות העם"/"אדם לאדם" /"בית מדרש למבוגרים"/ "העם אסיפות" /"העם בתי"( החברתית התנועה

  בשתי רמות

  

  . מקומיעל בסיס  רחב ומפגש ותתרב, למידה: העם אסיפות .1

  . הפוליטי-הכלכלי בשדה קהילת המחאה של פעולה רועותז .2

  

 מבלי להתקיים יוכלו לא זרועות ואותן, האקטיביות הזרועות את להן ושיהי בכך תלוי" העם אסיפות" קיום

  .דיהםבי כולו הציבור ולחיי לחייהם האחריות את שלוקחים אזרחים של ומעמיק מחייב מפגששיתקיים 

  

  מטרות

 .הקמתה של חברה צודקת ברחובות המבוססת על שוויון ערכו של כל אדם 

 .התחדשותה של הדמוקרטיה בישראל דרך הגדלת מעורבות האנשים בעיצוב חייהם וחברתם  

 צדק ולא מתוך צדקה. תית בחברה הישראלית מתוך הגדלת העשייה התנדבו 

  ם.  למידה וחקר בתחומים רבים ומגווני –השכלה לעם 

  .שינוי השיטה הכלכלית בישראל 

  בנייתה של תנועה ארצית. –קשר מתמיד עם קהילות המחאה במקומות אחרים 

  

  עקרונות

 יהיו גם עליה, התנועה של אמנה מעין יהווה האחרונים השבועות במהלך הארץ במאהלי שנוסח החזון מסמך 

 . והמשתתפים התומכים הארגונים וכל השותפים כל חתומים

 השונות בפעילויות שותפויות ותיצור קיימים לאיגודים תתחבר ההתנוע . 

 .הקהילה הינה איגוד אנושי המבוסס על רצונותיהם של החברים בה 

  .הקהילה פתוחה לכל אדם הרוצה להצטרף על בסיס עקרונותיה, מטרותיה ואופן פעילותה 

האיכר של רחובות הוא פרש מזהיר. כשאתם רואים את הבחורים של רחובות דוהרים "
הגפרורים לשעבר. -ובאים על סוסיהם הערביים, אין שום דבר המזכיר לכם את מוכרי

להציג לנגד עיניהם של היהודים מויות האלה צריך היה לאמיתו של דבר, בעצם, את הד
הם היו רואים כי גם על האדמה הגרועה ביותר עולות יפה מחשבות . בכל העולם כולו

חקלאיות, והיו רואים, איזה סוג של בני אדם גדל ועולה במושבות האלה. כבר יש להם דבר 
מושבות נוסח ראשון לציון, צריכים הייתם . ובכן אילו ביקשתם לעשות אדם-כבוד אחד:

די שתשמיעו את קריאת קורח. בשביל לעשות מושבות נוסח רחובות, -לאוצרות
  למען איזה רעיון אתם נלחמים על האדמה הזאת."שתאמרו לאנשים העם,

 בנימין זאב הרצל



 רטיה וחברותא. כל חבר בקהילה הוא גם חבר בקבוצה בה הוא נפגש, לומד ומתנסה בדמוק 

 חברתי הקיים, תוציא מהכוח אל הפועל את ההחלטות והבחירות.-הקהילה תפעל לשיניו המצב הכלכלי 

 ידי חבריה-הקהילה מופעלת באופן התנדבותי על. 

  דרכי הפעולה של הקהילה תהיינה חוקיות וללא אלימות. -דרכינו צבועה בצבעי המטרה 

 קבוצות קשר אינטרנטי, עמוד פייסבוק, עיתון, מפגשים רחבים,   :הקהילה מקיימת מעגלי פעילות מגוונים

 משימה, קבוצות למידה, מפגש כללי של הקהילה וצוות מוביל. כל חבר יכול להתנסות ביותר ממעגל אחד. 

 ובתכנים נוספים ע"פ  הקהילה תעסוק בתכנים הקשורים למאבק: כלכלה, ציונות והחברה הישראלית

 . הרצונותיהם של חברי הקהיל

 למידה ושיחה.  ים שלחברי הצוות המוביל הם גם מדריכי הקבוצות ובעצמם עוברים מפגש 

  

 פעולה אופני

 זמנים לפעילות הקהילה-כל חודש יפורסם לוח. 

 הקהילה נפגשת פעמיים בחודש לקבלת שבת.  

  למפגש למידה ושיחה. ?)ביום שבת(הקבוצות נפגשות פעמיים בחודש  

 במהלך ימות השבוע. בשלב הראשון המאמץ ולרצון בע פעם בשבוע בהתאם לצורךפעילות קבוצות המשימה תק ,

 שכונות.הסברה בצוותי  -כולו מכוון להסברה על תכני המאבק

  לשבועיים נפגש אחת המובילהצוות. 

 הרצויים מהחוקים מה, נחקקים חוקים אילו; בכנסת המציאות התפתחויות אחר שעוקב מחקר צוות יוקם 

 ת/חבר איזה), ההון ובעלי ההפרטה את המגבילה כזו לדוגמא( קיימת חוקים אכיפת איזה, ליישום מגיעים

קהילת ל ממצאיו את ובחינה ללמידה יביא זה צוות. אחר או כזה נושא ה/קידם, אחרת או כך ה/הצביע כנסת

 המחאה.

 לשלטון-ההון משפחות בין הקשר מה; בתקשורת המציאות התפתחויות אחר שעוקב תתקשור צוות יוקם -

 מדינת לקידום למהלכים וביחס חברתי הכלכלי בתחום ת/כתב זהיא ידי ועל עיתון באיזה נכתב מה, לתקשורת

 . לקהילת המחאה ממצאיו את ובחינה ללמידה יביא זה צוות .אנושית כלכלה של וחוקים רווחה

 הבאים: באופנים למציאותנגיב  המשותפת הלמידה מתוך 

o לכנסת והגעה לוביזם. 

o מסוימים זמנים/אירועים לפי או מתרחש שמשהו( ותהפגנ(. 

o בכלי שימוש Network לכל מיילים דרך מידע הפצת, כנסת לחברי מיילים כתיבת; חברתי 

  .'וכו בפייסבוק פרסום, הנרשמים השותפים

o איגודי עובדיםל חיבור דרך, המשק השבתות. 

o ץ"בגעתירות ל תהגש   

o נוספים שותפים שלתמיד מ חיבור, והשיחה המידע הפצת, בית חוגי. 

o ועוד צרכנים חרם דרך( התקשורת על לחץ והפעלת המידע הפצת( 

o ת, "ערוץ המחאה" ועודבעיתונו פרסומםו מאמרים כתיבת  
  

   ת המחאהקהילהמהלך להכרזה על 

  הפעילויות הבאות: במסגרת שלב זה יעשו - אוקטובר-ספטמבר- שלב ראשון

  קחת אחריות על קהילת המחאהוהכשרתו את עצמו ל המובילהקמת הצוות. 



 הכרזה על הקהילה. 

 .חלוקה לקבוצות והקמתן 

 עיצובהת וישל הפעילות המשימת בחירה. 

 

  אופן העבודה

  התפוצהעבודה מאומצת להכנסת כלל אנשי הקשר שלנו לרשימות. 

  יחולקו אשר יעבוד על מטרות וחזון הקהילה ויכריע לקחת על עצמו את האחריות לקהילה המוביליוקם הצוות .

  .צמדי הדרכה

 אוקטובר- יוכן לו"ז פעילות לספטמבר. 

 כדי (שונים  מועדים לושהנוציא הודעות לכלל רשימת התפוצה להזמנתם לשיחה והחלטה בנושא הקהילה, בש

 . )לאפשר שיחה במספר סביר של אנשים

 לו"ז. נבין מה את ההצעה להכרזה על הקהילה והקמתם של הקבוצות והצוותים, נחלק נביא  אלה יםבמפגש

 ולבחורטוב אנשים חושבים על ההצעה. מי שמעוניין יתבקש להוסיף פרטים על עצמו כדי שנוכל לפלח יותר 

 .אדם נוסף שחשוב לו/ה שיהיו איתם בקבוצה (כדי שבחלוקה לא ייצא משהו בתחושה שהוא לבד)

 שישי ושבתימים קבועים מראש (וע השני של חודש ספטמבר תהיינה פעילויות במאהל רק בהחל מהשב.( 

  

  זה תעשינה הפעולות הבאות במסגרת שלב - נובמבר-אוקטובר -שלב שני

 שבר של הדמוקרטיה הישראלית. נקודתלרצח יצחק רבין ז"ל כ 16עיסוקה של הקהילה ביום השנה ה 

 קבועה כניסה לפעילות משימתית. 

  

  צעה ללוח זמנים ה

  ש'  ו'  ה'  ד'  ג'  ב'  א'

        1.9  2.9  

  קבלת שבת

3.9  

  הפגנת המליון

4.9  

  שביתת

  התלמידים

5.9  6.9  7.9  8.9  9.9  

  קבלת שבת

10.9  

שיחה  ימפגש

  ולמידה

11.9  12.9  13.9  14.9  15.9  16.9  

  קבלת שבת

  מפגש הצגת רעיון הקהילה 

17.6  

שיחה  ימפגש

  ולמידה

18.9  19.9  20.9  21.9  22.9  23.9  

  קבלת שבת

מפגש בקבוצות לדיון על מטרות ומתווה 

  הקהילה

24.9  

שיחה  ימפגש

  ולמידה 

25.9  26.9  27.9  28.9  

ראש 

  השנה

29.9  

ראש 

  השנה

30.9  

  ראש השנה

  צום גדליה.-למידה

  הכרזה על הקהילה

  

 המובילהקמת הצוות 

 המובילהקמת הצוות המשך 



  יש עוד לברר ולהסכים

  אלינור ומיכל, הנוער הנוכח בישיבה ינסח הצעה של פעילות נוער בקהילה: טל .1

  אליבאחריות צוות אופן פעולה כספי:  .2

  .א ויעל סימה, טל של שיחה סיכום .3
  

 שלהם האחריות ומה, בתוכה יש וגופים צוותים איזה להבין; פרלמנטארית-החוץ לתנועה מבנה להקים צריך. 
  .הפגנות ארגוני על אחריות לוקח מישהו בתוכו, פעולה אופני צוות: משל

  
 ההתנהלות, התהליכים כל את לתכלל תפקידו. מרכז/  מוביל צוות ריכהצ ברחובות התנועה . 

 פעילים הם בתנועה השותפים כל, משמע – מפלגתית בפוליטיקה כמו מנציגים שמורכב בצוות מדובר לא
  .מהותית אלא, ייצוגית דמוקרטיה לא זו. בתוכה אקטיביים

 
 דבר אותו על נלחמים כולנו, שונים מאבקים בשם, שונים מגזרים מתוך נציגים יש הזאת שבתנועה למרות ,

 המפגש, המשותפת והשיחה הלימוד, היחד מתוך, במאהל שהובנה תובנה בעצם זאת. כולם את ומייצגים
 . נפרד ולא משותף אינטרס מתוך לפעול שנמשיך כדי להמשיך צריך הזה המשותף

 
 הפעולה באופני וגם בו להיות שצריכים שינויים, מבנה בנושא להיות צריכות העם אסיפות של מהשיחות חלק 

 )לקרות שעלולים נוספים ודברים, משתנים שלא כוח מוקדי של מצב ייווצר שלא(
  

 ציוני הקונגרס, ם"או: שעלו רעיונות. נציגותית ולא מהותית לדמוקרטיה בהיסטוריה דוגמאות על ללמוד צריך ,
 )רלוונטיים מקרים עוד נחפש( בדנמרק העממיים המדרש בתי

  
 לייצג כוח להם שנתנו נציגים לא הם, עצמם דעת על פועלים לא, בהמשך שיוקם זה, ארצי במטה הנציגים 

 ישמע קולם באסיפות מחברים שכחלק ברור. באסיפות ההסכמות ולתהליכי לשיחות מחויבים הם, אותנו
 ).העניין לצורך, יותר דומיננטי יהיה לא אבל(
  

 אותו שהעלה מי אם גם, גב ויקבל יישמע, נוספים ודברים למחאה וןרעי כל, העם באסיפות שישמע קול כל 
 .כולם קובעים היום סדר את. המוביל בצוות יושב לא
  

 או, מוביל בצוות ששותף מי: עליה חותם חלק בה שלוקח שמי, התנועה של לאמנה סעיף להוסיף צריך 
 ממנה יצא שהוא אחרי שנים מספר ולא בתנועה שהוא בזמן לא, הפוליטי לתחום ייכנס לא, אחרים צוותים

 ?)עשר? חמש(
  

 בהתנהלות שיתעסק וצוות, שלה האספקטים בכל הכלכלית התשתית על שאחראי צוות: צוותים שני יוקמו 
 ')וכו המשפטיות ההשלכות מה? ארגון? כעמותה נרשמים האם( הבירוקרטית

  
 העם אסיפות" הן הזרועות אחת בתוכה". (העם אחדות: "התנועה לשם הצעה   (" 

  
 

מנת לזכות בנאורות, בני אדם אינם זקוקים  ראיתי את חיי האנוש האמיתיים בעולם הזה, והבנתי מיד שעל"

להגיון בריא ולכוח החיות של שיחה עם אנשים נאורים, שיוכלו לעורר את  ,לספרים. הם זקוקים ללב מבין

  "ולהראותם כיצד נראים החיים כאשר מוטל עליהם האור סקרנותם

  1856הוגה רעיון בתי החינוך העממיים בדנמרק,  -ן גרונטוויגסו

  


