
דייב:
1. עולה צורך בגיבוש חזון לכל הפעילים שמגיעים לאסיפה הארצית.

2. לא בהכרח צריך לגבש את כל המסמכים הקיימים, אלא להציג את הקיים ולהמשיך עליו 
עבודה. 

ממי: 
1. חזון לא שווה דרישות.

יוני: 
1. חובה שלחזון יהיה הקשר לקונטקסט של המחאה.

בעז:
1. חשוב לעשות הבחנה בין תנועה שיש לה חזון ערכי ובין תנועה שהחזון שלה אינו ערכי אלא 

ארגוני (יוזמת נורדאו, לדוגמא). 
2. חובה שלתנועה הזו תהיה אמירה ערכית בנוגע לחברה הישראלית (מסמך הטיוטא התשיעית 

של איידמוס, לדוגמא). 

דורון:
1. חזון= אופק; תמיד הולכים לקראתו, אבל לא נוגעים בו.

2. מהחזון נגזרים ערכים מנחים שבוחרים בהם. 
3. הערכים שעד כה התגבשו בראשי- 

   א- לקיחת אחריות
ב- שקיפות/ נגישות/ אמת 

ג- ערבות הדדית וסולידאריות
ד- פרשנות לצדק חברתי= מתן הזדמנות שווה

בעז:
1. ערכי היסוד/ הערכים המנחים הם אלו שבאמצעותם ו/או לאורם התנועה תתמודד עם 
 .ʼהאתגרים הבאים ותתווה את הדרישות ותכניות העבודה עם השלמת המעבר לפאזה ב

דייב:
1. המסמך והערכים חייבים להיות “חיים” ונושמים- הם לא סגורים או עמידים בפני שינויים 

בהמשך.

ממי: 
1. יש מתח בין “חיות” המסמך ובין הצורך בעבודה שוטפת וההתמודדות עם המציאות. 

2. העקרונות המנחים חייבים להיות פשוטים.
3. חסר עדיין חזון לתנועה. 

אורי:
1. לא צריך להמציא את הגלגל מחדש- התנועה הזו דוגלת בסוציאליזם דמוקרטי, ומומלץ 

להיצמד לביקורת של רוזה לוקסמבורג למהפכה הבולשביקית. 
2. בעוד שסוציאליזם הינו שנוי במחלוקת, בייחוד בארץ, דמוקרטיה משקפת קונזצנזוס. 

27.9 ,ʼסיכום עבודת צוות חזון- אסיפה ארצית מיום ב
משתתפים:

ʼחן בריגה, אורי שני, דורון טל, ממי נאמן, דייב לוי, יוני  יעקבי, בעז רקוץ



דייב: 
1. קיים צורך בחזון שמבוסס על הרצונות של הציבור הישראלי.

2. ממליץ על השימוש באיידמוס כפלטפורמה לקיום הדיון הנ”ל, וכאמצעי תקשורת של צוות 
החזון. 

ממי:
1. צריך שהתנועה הזו תגדיר מהו צדק חברתי בעיניה. 

בעז- סיכום ביניים:
1. מרכיבי החזון יכללו התייחסות רחבה יותר לאופייה של החברה הישראלית. 

2. ברמה אחת נמוכה יותר, תתגבש זהות ערכית לפורום האסיפה ולתנועה שבהתהוות, אשר 
תורכב מהפרשנות של הפעילים למונח “צדק חברתי”. 

3. ברמה הבסיסית של החזון הערכי יופיעו בין 3-7 ערכי יסוד, אשר יקנו לנו את הפריזמה דרכה 
תתנהל התנועה ותגבש את תכניות הפעולה שלה ובמידת הצורך את דרישותיה.  

תכנית פעולה, חודש קדימה: 

1. שבוע 1, 27.9-4.10
- ריכוז מסמכי החזון הקיימים; תנועות נוער, מאהלים שהתגבשו במחאה, או כל מסמך חזון 

שמישהו מאנשי הצוות חושב שהוא רלוונטי ובעל ערך. 
- “הצפה” של כל ערכי היסוד שאנשי הצוות רואים בהם ערכים מובילים לתנועה שבהתהוות. 

- עבודה ראשונית על הפרשנות של כל אחד מאנשי הצוות למונח “צדק חברתי”.  

2. שבוע 2, 5.10-11.10
- המשך ריכוז מסמכי החזון. 

- גיבוש ועריכה של כל ערכי היסוד שהועלו ע”י אנשי הצוות. 
- גיבוש ועריכה של הפרשנויות השונות למונח “צדק חברתי”. 

- העלאת נוסחה ראשונית שתגובש ע”י אנשי הצוות (של שני המרכיבים הנ”ל) לאתר איידמוס/ 
בתפוצה מיילית לצורך התייחסויות ופידבקים מכל הפעילים ואנשי המאהלים השונים. 

3. שבוע 3-4, 12.10-25.10
- הצגת החזון הערכי שהתגבש במהלך החודש בפני פורום האסיפה הארצית. 

- תחילת עבודה על החזון הערכי הרחב יותר (בנוגע לחברה הישראלית) באופן סינרגטי ומשלים 
לזהות הערכית שתתגבש עד הלום. 

שנה טובה!!!!!
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