
בעז: 

- בעבודה על החזון אנחנו צריכים לחשוב על כמה עקרונות מנחים;

      1- האם אנחנו מעוניינים שערכי היסוד יהיו דו-מימדיים ויקרינו גם על התנועה וגם על איך 

שאנחנו רואים את החברה הישראלית?

2- צריך להפנים ששאלת חלוקת המשאבים וסוגיית היפוך פרדידמת הכוח אינן רק כלכליות אלא 

גם פוליטיות, ושהמימדים הכלכלי והפוליטי קשורים זה בזה. 

- בדיון היום צריך לערוך את ערכי היסוד לאור ההערות שהתקבלו ולהתחיל לעסוק בפרשנות 

ל”צדק חברתי”.

ממי: 

- צריך לבנות טיוטה, להפיצה ברבים ולאסוף תגובות.

- קשה לקבל את המשוב באיידמוס (העלו 10 מסקנות מקונגרס החינוך ורק 5 הגיבו...).

מירב: 

- החזון הוא גם כלפי התנועה וגם כלפי החברה הישראלית כולה.
- כשנפרוט את החזון לדרישות זה חייב להיות בצורה שבה אנו תופשים את עצמנו; בניו-יורק 

הפרידו בין ה-1% ל-99%. 

אומרי: 

- האכזבה מהשיטה הכלכלית הנהוגה כיום ברוב מדינות העולם וישראל בהן. 

- אורי (מטבעון) דיבר על סוציאליזם דמורקרטי; לא כולם מתחברים לזה... איך מייצרים משהו 

חדש??

- אנשים צריכים להבין שהגשמה עצמית לא באה על חשבון האחר, אלא על-בסיס שיתוף פעולה 

עם האחר. 
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ממי: 

- צריכים להיות צנועים בעבודה; צריך לזהות את אבני היסוד של התנועה ולנסחן בצורה רחבה 

כדי שיזדהו איתן.

בעז: 

- תנועת המחאה בארץ היא גם חלק מתנועה עולמית, שמבוססת ברובה על האכזבה מהשיטה 

הכלכלית והפוליטית הנהוגה, אבל היא גם ייחודית למציאות הישראלית. כפועל יוצא, ערכי 

היסוד והחזון כולו צריכים להיות “עם רגל אחת” בערוץ הגלובלי ועם “עוד רגל” בערוץ המקומי. 

יהודה: 

- התנועה צריכה לשקף את החזון, שנובע מאיך שאנחנו רוצים לראות את החברה הישראלית. 

- חזון התנועה צריך להיות מבוסס על הניסיון לבנות חברה שיוויונית, עם חופש ואחווה, 

וסולידריות חברתית, אשר מאגדת בתוכה יסודות כמו חינוך, רעות, חינוך ודיור; ומספקת שירותי 

סיעוד לכל הנזקקים לכך, על מנת שכולם יוכלו לחיות בכבוד. לכל אזרחי ישראל, ללא יוצא מן 

הכלל. 

- כתנועה אזרחית אנחנו רוצים למדוד את עצמנו בקריטריונים אחרים, ארוכי-טווח, ולא הבינ”ל 

המקובלים, כמבחן לאיכות חיינו. 

- אם החזון הינו שוויוני, גם התנועה צריכה להתנהל על-פיו; התאגדות הנציגים באסיפה 

הארצית היא חיובית, והייצוגיות היא קריטית אם ברצוננו לסחוף המונים, כדי שתהיה לנו 

לגיטימציה לדבר בשם הפעילים בכל הארץ. 

אומרי: 

- החזון צריך להיכתב בשפה פשוטה; להנגיש את החזון. 
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הערות שהצטברו: 

- שוויון: הניסוח לא מעודכן, לא מתייחס לשוויון זכויות פוליטיות, ולא להבדלים על רקע אתני, 

עדתי, מגדרי. בכל מסגרת ובכל פעולה תמיד תהיה הדרה; צריך להכיר בזה ולהיות מסוגלים 

להצביע על זה. 

- ערבות הדדית וסולידריות חברתית: לא מתייחס לשאלת ההשתתפות הפוליטית. 

- אזרחות פעילה ומעורבות אזרחית: מתייחס לאחריות אבל עדיין כללי, ארוך מידי. 

- דמוקרטיה: המילה מפחידה, מדירה. להוסיף השתתפותית, ישירה. האדם במרכז סותר את 

ערכי הקהילתיות שמהווים מוטיב חזק ביותר במחאה. להוסיף כבוד האדם. 

- דינמיות: האם זה ערך? 

-2 ʼערכי היסוד: טיוטה מס

1. שוויון-  שוויון זכויות חברתי, מדיני ופוליטי לכל אזרחי ותושבי המדינה, ללא התייחסות למוצא 
אתני, עדתי, לדת או לנטייה מינית.  

2. ערבות הדדית וסולידריות חברתית- ערבות לאחר מתוך ראייה והכרה בזכותו של הפרט לחיים 
בכבוד. התמקדות במשותף ולא במפריד בעזרת תקשורת בין-אישית וקיום שיח. 

3. אזרחות פעילה ומעורבות אזרחית- פעולה מתוך אחריות הפרט ויכולתו להשפיע על חייו ועל 
החברה.

4. דמוקרטיה משתפת- העצמה פוליטית של הפרט וקבלת החלטות משותפות מתוך שאיפה 
להסכמה רחבה ופעולה לא אלימה.

5. שינוי והתפתחות- עשייה ולמידה מתמדת, גמישות מחשבתית ויצירתיות.
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המשך עבודה:

- המשך עבודה על פרשנויות ל”צדק חברתי”. 

- לחשוב על המשאבים והתחומים שמקבלים התייחסות. 

- לאור המציאות הישראלית הייחודית, צריך להוסיף את מימד הביטחון (אישי, לאומי) לצד 

הביטחון החברתי. 

- המשך מאמץ איסוף ושיתוף בשלל החזונות שנכתבו במהלך המחאה ועיון בכולם. 

- פגישה נוספת תתקיים ביום שלישי הבא, בטרם האסיפה הארצית (יום שישי), כדי לחדד את 

הנוסח הסופי לפני הצגתו להערות ואישור בפני האסיפה הארצית. 

- הטיוטה העדכנית תישלח בפורמט אינטרנטי להמשך הגהה. 
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