
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.
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יהודה: 

- דמוקרטיה היא מילה שמשתמשים בה בחופשיות- כולל במדינות דיקטטוריות. 
- צריך לחדד ולהוסיף את המילה ʻישירהʼ למילה דמוקרטיה. 

- המאבק הוא סביב פרדיגמת הכוח. 

אוסו: 
 .ʼהשתתפותיותʻ להוסיף גם את המילה -

- יציגות ונציגות האסיפות: לאו דווקא על בסיס בחירה רובית. מתן אפשרות שווה להשתתפות 
ללא תנאים. 

- האם צוות חזון הוא גם צוות אסטרטגיה?? גוזרים יעדים...

בעז: 
- האם ריאלי להציג בסמינר ערכי יסוד ופרשנויות למונח צדק חברתי? 

אוסו ויהודה: 
- כן. 

אוסו הוסיפה: 
- להיעזר באתרים הקיימים כדי לקבל פידבק- לא לחכות לפגישות או ישיבות צוותים. 

יהודה: 
- השינוי בפועל יכול להגיע רק דרך איחוד הפעולות ברמה הארצית. 

- סוגיית הנציגות היא משנית אל מול ההשתתפות. 
- לא בהכרח זהה ואחידה. חשוב ליצור פעולות משותפות. 

- רק השטח הוא הלגיטימציה האמיתית שלנו. צריך לשאוף לדבר בעצרות, להכווין ידע לעבר 
השטח והפעילים. 

יובב: 
- בשלב ראשון, להשאיר את זה בצוות. להפיץ רק לאחר הסמינר. 

אוסו: 
- האינטרנט חשוב בגלל הקישור והמשך העבודה ללא נוכחות פיזית. 

- חשוב לתת לכמה שיותר אנשים להגיב כל העת. 
- יש הרגשה שהפעילות של המחאה היא ספורדית; השטח צריך להרגיש שהפעילות מאורגנת 

ואחראית; לשתף את הצוות בפעילות. 
.uti שיתוף פעולה עם מירב קיבל סיוע באמצעות -
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אומרי: 
- מסכים עם אוסו. 

יובב: 
- מסמך החזון חייב לשרת את המטרות והיעדים ולהיפך. 

אל:
- צריך להעלות בפייסבוק שאלה; איזו מדינה היינו רוצים לראות? 

אוסו: 
- לא להציג כסקר, אלא להציף כשאלה באיידמוס. 

אומרי: 
- קשה לחכות לתגובות של 100,000 איש ואז להחליט על חזון. 

יהודה: 
- אבל זה לא פוסל את הפרחת בלוני הניסוי כדי לקבל פידבק. 

בעז: 
- חייבים להיות מפגשים בין-אישיים כדי לפענח את כל אותן צורות תקשורת מכוונות שלא 

מייצגות רגש. בייחוד שמדובר בנושא רגיש כמו ערכים וחזון. 

אומרי: 
- חובה. מסכים. 

אוסו: 
- חייב להיות שת”פ בין הצוות ובין אקטיביזם- כמה שיותר מידע. 
- חייב להיות שת”פ גם עם צוות תקשורת ולהיות מופצים ברבים. 

קובי: 
- יש צוות הסרטה ודימויים ברוטשילד. 

- הצוות עובד ויש המון חומר. 

חלונות כניסה ויציאה, חברים קבועים ומתחליפם: 

אומרי: 
- תוך פגישה יהיה ברור מי הקבוע ומי המתחלף. 

- להדיר אנשים מתוך הצוות זה מסוכן. 
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יובב: 
- אסור להגיע למסמך שלא מחבר בין הערכים לעשייה. 

 .ʼצדק חברתיʻ חייבים לפרוט את המונח -

אוסו: 
- חייבים להימנע מהניסיון לגבש ולאחד. 

- בואו נצא לדרך, נספוג ביקורת ונמשיך לאורן. 
- אין צורך במחסומי כניסה או בחלונות יציאה. 

יהודה: 
- מסכים. צריך 2-3 חברים שינהלו את המאמץ וכל שאר החברים ישתתפו בעצימות משתנה. 

- חייבים להיגזר מהחזון תכניות פעולה ומעשים. להניע את מהלך שינוי פרדיגמת הכוח. 

אומרי: 
- חזון, זה המסר השיווקי מאחורי המחאה. 

- ערכים הם המסגרת הרעיונית מאחורי המחאה. 

אל: 
- חזון צריך לספק רעיון שאנשים יהיו מוכנים להילחם עבורו. 

- צדק חברתי זה מונח שלא עמד במבחן התוצאה. 

חן:
- בחברה, לא כולם יכולים להיות אידיאליסטים. 

אוסו: 
- בעבודה שלי באזרחות לכל גוף יש חזון. הוא חסר ערך כל עוד לא מפוררים אותו לרמה של 

דרישות ותכנית פעולה. 

יובב: 
- כדי שנגזור תכניות פעולה ויעדים, החזון חייב להיות דינאמי ולהכיל עקרונות יסוד שאסור להם 

להשתנות. 
- יש הרבה כוחות שירצו לקחת את המחאה לכל מיני כיוונים- ולכן חשוב להתוות גם עקרונות 

שלא ישתנו. 

אוסו: 
- חשוב להפיץ את הקיים ולהתרכז בהיבט המאבק בתקשורת עם האזרח, ולא בעימות עם 

הגופים. 
- חשוב להוסיף את ʻכבוד האדםʼ כערך.
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אומרי:
- המפגינים בכיכר המדינה לא משקפים את רוב החברה; לא צריך לבוא ממקום שמנסה לחבר 
אליו את כל הציבור. רוב הציבור כבול לתרבות הצריכה, למסך, ולא מבין את השיח סביב שינוי 

הפרדיגמה של הכוח. 

יהודה: 
- כדי להניע את התהליך, חשוב לעסוק בשתי מטרות- 

1- פרויקט לאומי של דיור בר-השגה במימון של קופות הפנסיה, הנפקה של אג”ח ייעודיות 
בערבות מדינה ל-40 שנה, הקופות ירכשו אותן. 

2- אזרחים אחראיים: השלטון המקומי הוא המטרה ולא השלטון המרכזי. צריך לשנות את 
השיטה מלמטה. לבוא בדרישה שאיננה למו”מ- הקדמת הבחירות המקומיות. לקדם בחירות 

אישיות ישירות. 

המשך עבודה:

- הצוות יתכנס להמשך עבודה בשבוע הבא, עוד בטרם האסיפה הבאה והסמינר בסופ”ש הראשון 
של נובמבר. 

- פגישת הצוות תתקיים במרכז. אם יהיה די זמן (וצורך) לפגישה נוספת, הדבר יישקל בחיוב לאור 
הפעילות היחסית איטית באינטרנט ולאור הצלחת המפגשים הבין-אישיים. 

 
- מכיוון שחשוב יהיה להציג בפני הקהל הרחב גם את ערכי היסוד וגם את התייחסות הצוות 

למונח ‘צדק חברתי’, חשוב שעד לפגישה הבאה, חברי הצוות יתייחסו לטיוטת ערכי היסוד, 
וימשיכו בעבודתם על הפרשנויות השונות למונח צדק חברתי. 
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