
 רקע

 ם אנו רוצים להמשיך ולפעולישנו צורך להגדיר את המשך המחאה, מטרותיה והעקרונות שלפיה

גם  וזמנים לאמץ חלקים או את כולה, זוהי הצעה שמובאת להצבעה ואתם מלטווח הקצר והארוך

 .במישור המקומי

 שני מישורי פעולה:ישנם 

  -קצר טווח
 ות ועשייה כמו הפגנות והסברה לציבור. עוסק בפעול

 מוגדרים. מטרות ועקרונות פעולה עוסק בשינוי המציאות הכלכלית חברתית לפי -ארוך טווח

 מעגלים: 3 קיימים

פורום שצריך  -ר ועירשפעילים בכל עי פעילים מרכזייםמצומצם מורכב מ -אקטיביזםפורום .1
, החברים ועקרונות מנחיםמטרות  בעל יותר כח לפעול ועםשיהיה להרחיב ולהגיע ליותר אנשים, 

 .בפורום הזה הם אלו שמניעים את מרבית יוזמות המחאה בעיר

אנשים שלוקחים חלק בשיחות, הרצאות ומדי פעם מגיעים לפעולות, קבוצה  – קהילת המחאה . 2
 שיש לשמר, לאסוף פרטי קשר ולנסות להוביל למצב פעיל יותר.

לת לוקח חלק בהפגנות גדולות ובעצרות, יש לנסות לאסוף אנשים משם לקהי -ציבור רחב .3
  המחאה.

 בעיות/ מכשולים

  אבדן העניין הציבורי במאבק החברתי בגלל חוסר עניין או מצב בטחוני. ראש הממשלה, שר
צריך לשמור ולחזק גרעינים האוצר ושאר מקבלי החלטות סומכים על זיכרון קצר של הציבור. 

 קשים של פעילים שימשיכו לפעול ולהשפיע לשינוי עמוק של המציאות לאורך זמן.

  חדשה/ קב' מנהיגות או משהו כזהלא להפוך לתנועת נוער 

  כלפי הציבור ולשרת מטרת על  ,מטרתו הוא עשייה כלפי חוץ –לזכור שהפורום הוא לא העיקר 

אזרחי ישראל, תובעים היום לחדש את הברית בין האזרח  ו,"אנ

הישראלי למדינתו. ברית המבטיחה לכל אדם חירויות אזרחיות 

בסיסיות. ברית המבטיחה לאזרח צדק, שוויון וביטחון תעסוקתי ואישי. 

רעיון זה לא הומצא היום. אלו הם יסודותיה הערכיים והמוסריים של 

פת שבשמה קמה הציונות ועל אף זוהי חברת המו מדינת ישראל.

שנדחקה עשרות שנים, הנה היא שבה ועולה, היא כאן כעוף החול 

 הקם ויוצא מחדש למעופו."

 (2011)מתוך: מסמך החזון, פורום ארגוני המחאה, קיץ  

 



 

 .מטרת על.  מדינת רווחה במודל אירופאי -שינוי השיטה הכלכלית -מטרת על

 .כלכלי שהתפתח בתודעת הציבור -שימור השיח החברתי .1

 .ברמה ארצית ורום מקומי שיהווה צינור לפעילותהקמת פ .2

 זור הדרום.אעבור והקמת קבוצה הפעילה באופן מקומי  .3

 .ם ואנשים הפועלים בנפרד לשינוי עירוני, בתהליך שיתחיל בפגישות ודיוניםקבוצות, גופי איחוד .4

 .ולמעורבות התושבים בקבלת החלטות עירוניות ויסתיים במהלכים מול ראש העיר שיביאו לשינוי

מתוך אמונה שאזרח  ,שינוי שיבוא מלמטה -חיזוק הדמוקרטיה והגדלת מעורבות האזרחים .5

 מעורב הוא אזרח שמבין מה קורה במציאות ופועל לשינויה.

 שיתוף וקירוב המעגלים החיצוניים לפורום כך שיהיו יותר מעורבים. .6

 האם זוהי מטרה או אמצעי? -לימוד/חינוך העם .7

ב"לימוד" הכוונה להבנת המציאות, לימוד מעמיק של תחומים כלכליים שונים שלא ימרחו אותנו 

ם הוא רע ולא משרת אותנו או את מטרותינו. הלימוד צריך להיות ונוכל להסביר למה דבר מסוי

 במקביל לעשייה ומכוון מטרה.

 

 -עקרונות מנחים

 מנחים והמטרות שהוגדרו.כל אחד יוכל להצטרף על בסיס הסכמה עם העקרונות ה

 , נציגים מובהקים של מפלגות לא יורשו לקחת חלק בפורום.מפלגתי-הפורום יהיה א .1

כלומר ישתתפו בו אנשים הפעילים בארגונים שונים אך לא כנציגי  -הפורום לא יהיה ארגוני .2

 אותם ארגונים.

 הפעילות בפורום תהיה על בסיס רצוני .3

 הפעילות בפורום תהיה בסיס התנדבותי .4

 פגש פעם בשבוע ביום שיקבע מראש.יהפורום י .5

 פורום תהיה במסגרת החוק.הפעילות ב .6

 ויוקם מתוכו. אקטיביזםיהיה גרעין מוביל של הפורום שמבוסס על פורום  .7

שמירה על מאבק ארצי רחב תוך מתן דגש על הפריפריה  –קשר עם פורומים ארציים  .8

 וצרכיה.

אנשים בכל צוות יהיו מהפורום המוביל יחד עם  2כאשר  -הפעילות בפורום תחולק לצוותים .9

 פים.אנשים נוס

צוות האחראי לתכנים למפגשי הפורום, קביעת פגישות, עמידה -צוות ניהול גרעין .א

 ביעדים, בקיצור ניהול.

)הפגנות,  אחראי לשני מישורי פעולה: הסברה לציבור ופעולות -צוות פעולות .ב

 .כלל הקבוצההחלטות על מטרות ויעדי הפעולות יתקבלו ע"י  גימיקים, חרם וכו'(.

 באסיפות עם, השכלה לעם.יעסוק  -צוות תוכן .ג

 smsדכונים ודיווחים בתוך הפורום וכלפי הציבור במייל/פייסבוק/ע -רשת קשר .ד

 דוברות .ה

 והפעילות הארצית שת"פ וקשר עם פורומים מקבילים בדרום - צוות קשר .ו

 

 

 תן עדיפות לצוותים מסוימים תינ, ובמידה שחסר כח אדם תלוי בכח האדם שיהיה יםאיוש הצוות

 לפי החלטה שתתקבל בפורום.

 היה צורך בגיוס משאביםבטווח הארוך י 


