
אורי, מאהל טבעון:

שוויון-
עשייה ויצירה אישית וחברתית (לקשור למעורבות אזרחית וללמידה ולהתפתחות מתמדת, 

ולגמישות) 
אחריות-

סובלנות ורגישות-
יושר וכנות-

אמונה (עולה שאלה בנוגע להקשר- אמונה ברוח האדם?- מושג מאוד טעון בישראל)

דורון, כרמיאל:

לקיחת אחריות
אמת

שקיפות
ערבות הדדית

ממי:

דמוקרטיה משתפת (מתייחס גם לנושאי השקיפות והנגישות והרב-תרבותיות)
פעולה לא אלימה

שאיפה להסכמה רחבה

בעז:

אחריות אישית- משקף את ההתעוררות שלנו כיחידים, ובא לידי ביטוי באזרחות פעילה.
ערבות הדדית- משקף את קבלת האחר, ובא לידי ביטוי  בהכרה בזכויותיו. 

גמישות- משקף את תהליכי החשיבה הבלתי-מקובעים, ובא לידי ביטוי בהסתגלות לתנאים של 
מציאות משתנה. 

במהלך המפגש היתה התייחסות ונעשה שימוש במסמכי המאהלים שצוינו לעיל. 
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ערכי יסוד- טיוטא

1. שוויון-  “שוויון זכויות חברתי ומדיני לכל אזרחי המדינה, ללא הבדל דת, גזע ומין” (ברוח מגילת 
העצמאות). 

2. ערבות הדדית וסולידריות חברתית- ערבות לאחר מתוך ראייה והכרה בצרכיו. התמקדות 
במשותף ולא במפריד תוך עידוד שיח בין-אישי.

3. אזרחות פעילה ומעורבות אזרחית- פעולה מתוך תחושת אחריות והכרה ביכולתו של הפרט 
להשפיע על חייו ועל החברה.

4. דמוקרטיה כערך וכהתנהלות- ממקמת את האדם במרכז, מאפשרת ומעודדת שיקוף ושיתוף 
בתהליכי קבלת החלטות, מתוך שאיפה להסכמה רחבה ופעולה לא אלימה.

5. דינמיות- עשייה ולמידה מתמדת תוך פתיחות לשינויים, גמישות מחשבתית ויצירתיות.

המשך עבודה:

- הצוות יתכנס להמשך עבודה בשבוע הבא, עוד בטרם האסיפה הארצית שתתקיים ביום רביעי.
 

- עד לפגישה הבאה, חברי הצוות יתייחסו לטיוטת ערכי היסוד, וימשיכו בעבודתם על הפרשנויות 
השונות למונח צדק חברתי; המטרה היא להציג בפני האסיפה ביום רביעי גירסה ראשונית 

שתעלה לרשת ותקבל התייחסות רחבה יותר, אשר תכלול את ערכי היסוד והתייחסות מילולית 
למונח צדק חברתי. אותה גירסה חייבת להיות מגובשת עד יום שלישי בערב על מנת להציגה 

בפני האסיפה ביום רביעי.  
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