ממאהל מחאה לאסיפת עם -אשדוד
רקע:
המחאה החברתית של קיץ  2011מהווה ציון דרך היסטורי בקהילת אשדוד ובחברה הישראלית כולה .סביב
המאהלים ופעולותיהם ב תה קהילה מייצגת ,רב גו ית ,חזקה ,מאוחדת ומשפחתית .המייחד את המחאה
החברתית של ו וההופך אותה ליוצאת דופן בהיקפה ובעוצמתה היא המעורבות של הציבור הרחב ,הלא
מאורגן ,של כול ו .א שי המאהל ,מת דבים ,תורמים ,מרצים וכד' ..אלפי א שים במצטבר ,מהווים מעגלים
שו ים של קהילת המחאה.
שימור כוח המחאה העממית מתבסס על היכולת להפוך אותה לרב זמ ית ,מרצת ויעילה .הסיכוי היחיד
לשמר את המחאה ואת תוצאותיה ארוכות הטווח טמון ביכולת לעבור משלב ההתפרצות הספו טא ית
לשלב ההתארג ות המסודרת ,תוך גיבוש מפת דרכים מוסכמת המבוססת על חזון משותף ,מטרות ברורות,
תוכ ית עבודה בעלת שיטות עבודה יעילות .בלעדי מחאה אזרחית ארוכת טווח ,השי ויים שיצר ו יישטפו
בזרם תירוצים של פקידות ו בחרי ציבור ברמה הארצית ובתוך חיי היומיום של כול ו.

חזון:
קיץ  2011הי ו רק תחילתה של דרך חדשה ,אשר בבסיסה שימור הקהילה ש ב תה ואיגוד אוכלוסיות
וספות לשיח ופעולות משותפות .כול ו מחויבים להמשיך ולפעול כתף אל כתף ,מתוך הכרה בכלל
המצוקות בחברה הישראלית; מצוקת המעמד ה מוך ומעמד הבי יים ,מצוקת העולים ,מצוקת בעלי
המקצועות החופשיים ובעלי העסקים הקט ים ,מצוקת המשפחות החד הוריות ,מצוקת ה כים ובעלי
הצרכים המיוחדים ,מצוקת האזרחים הקשישים והעובדים בשכר מי ימום וכלל המצוקות בחברה
הישראלית .חברי האסיפה הם א שים המוכ ים לקחת אחריות ומוכ ים לתת דין וחשבון על מעשיהם זאת
כיוון שלדעת ו בחברה דמוקרטית לכל אחד ואחת יכול להיות תפקיד בקהילה ובחירת כיוו י התפתחותה.

א ח ו ,שאוהבים את ישראל ,את אשדוד ,את הבית ,הפעילים ש ים רבות למען הקהילה,
ממשיכים לפעול תוך אמו ה ביצירת קהילה אקטיבית חברתית חדשה .קהילה אשר שואפת
וחותרת לחלוקה צודקת של המשאבים הלאומיים ,לרווחת כלל האזרחים ולשוויון הזדמ ויות
בכל תחומי החיים; במערכת חי וך איכותית -חי ם לב י כל הגילאים ,בדיור בר השגה ודיור
ציבורי ,בתעסוקה הולמת המכבדת את בעליה ,במערך שירותי רווחה ורפואה המאפשרים חיים
בכבוד ללא הבדל גיל ומין ,חוצה מעמדות ומגזרים .למען החזרת התקווה לציבור בישראל ,רווחה
ואיכות חיים לציבור כולו.

אסיפת העם תפעל בשתי רמות:
 .1החוצה -זרועות פעולה של קהילת המחאה בשדה הכלכלי-הפוליטי -עשייה ב ושאים בחרים-
הקהילה מקיימת מעגלי פעילות מגוו ים :קשר אי טר טי ,עמוד פייסבוק ,תקשורת ,מפגשים
רחבים ,קבוצות משימה ,קבוצות למידה ועוד ..כל חבר יכול לקחת חלק ביותר ממעגל אחד.
 .2פ ימה -למידה ,תרבות ומפגש רחב על בסיס מקומי -הקהילה תעסוק בתכ ים הקשורים
למאבק :כלכלה ,ציו ות והחברה הישראלית ובתכ ים וספים ע"פ רצו ותיהם של חברי הקהילה..

מטרות:

ממאהל מחאה לאסיפת עם -אשדוד
 הקמתה של חברה צודקת המבוססת על שוויון ערכו של כל אדם.
 המשך מאבק ברמה המקומית והארצית -קריטריו ים/חוקים להפחתת יוקר המחיה ורווחת
הציבור.
 התחדשותה של הדמוקרטיה דרך הגדלת מעורבות הא שים בעיצוב חייהם וחברתם.
 עשייה הת דבותית מתוך הגדלת הצדק ולא מתוך צדקה.
 השכלה לעם – למידה וחקר בתחומים רבים ומגוו ים.
 קשר מתמיד עם קהילות המחאה במקומות אחרים – ב ייתה של ת ועה ארצית.
 חבירה לקבוצות אקטיביסטיות באשדוד למען איחוד כוחות ועשייה.
עקרו ות:


אסיפת העם הי ה מסגרת משותפת ודמוקרטית המאפשרת פתיחות ודיאלוג.



האסיפה הי ה קבוצה חברתית לומדת )פ ימית( וקהילתית )אקטיביסטית(.



חברי האסיפה הי ם מת דבים אשר משתתפים באופן פעיל במעגלי תי ה שו ים ע"פ
בחירתם.



האסיפה תתחבר לאיגודים קיימים ותיצור שותפויות בפעילויות השו ות.



האסיפה פתוחה לכל אדם הרוצה להצטרף על בסיס עקרו ותיה ,מטרותיה ואופן
פעילותה.



האסיפה תפעל לשי וי המצב הכלכלי-חברתי הקיים ותוציא מהכוח אל הפועל את
ההחלטות.



דרכי ו צבועה בצבעי המטרה  -דרכי הפעולה של הקהילה תהיי ה חוקיות וללא אלימות.

לו"ז קרוב:
-15/10/11הפגנה/הפנינג בכיכר המדינה בתל אביב -מפורט ביוזמה ומחאה בהמשך.
-27/10/11אסיפת העם -רח' קדש  8ב -19:00מפורט באסיפת העם בהמשך.
-29/10/11הפגנת ענק בבאר שבע ,חיפה ותל אביב.
-3/11/11כנס קהילה מחנכת -הרצאה של יאיר לפיד בהפקת הפורום לחינוך וקהילה-
ב 19:30באשכול פיס.
-10/11/11אסיפת העם -רח' קדש  8ב.19:00

