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  2011 –של המהפכה האזרחית בישראל  ¹החברתיים ערכי היסוד
  בזה והינם בלתי נפרדים. הערכי היסוד קשורים ושזורים ז ששתכל 

  
שוויון זכויות וחובות אזרחיות מלאות לכל אזרחי ותושבי המדינה, ללא אפליה אתנית,  -  וחרות שוויון .1

  העדפה מתקנת.  מאפשרהשוויון  כאשרה, תוך חרות מחשבה ויציר, עדתית, דתית, מינית או אחרת
  
 ,כולה ולסביבה , לקהילות אחרותערבות לאחר, לקהילה - ערבות הדדית וסולידריות חברתית . 2

לחיות חיים של כבוד, עבורו ועבור אושרה  מדינה - ²מתוך ראייה והכרה בזכויותיו של הפרט בקהילה
   ת.רחיאזכולה, תוך שימור הטבע והסביבה ה מדינה- של הקהילה

  
אזרחית פעילה תוך קבלת אחריות אישית וקהילתית - קהילתיתמעורבות  - אזרחות פעילה . 3
  והסביבה. , המדינהחיי הפרט, הקהילה ובטחון השפיע על איכותהשתתף, לתרום ולל
  
באמצעות קשר  מדינה- העצמה פוליטית של האזרח בקהילה - דמוקרטיה משתפת, ישירה ושקופה . 4

בשותפות ושקיפות בין הנבחר ובוחריו חר כאשר תהליך קבלת החלטות נעשה לנבישיר בין הבוחר 
  מתוך שאיפה להסכמה רחבה. 

  
קב שינויים בקהילה בקורת בונה נדרשת עהמאפשר קיום שיח מתמיד בקהילה  - שינוי והתפתחות . 5

- צירתיתיאזרחית אלימות. פעילות זו תשמר גמישות מחשבתית ופעילות - שיתוף ואיוסביבתה, תוך 
  הולמת.ומעשית 

  
 בערכי היסוד השותפותחלק פועל וסולידרי יחד עם קהילות ומדינות אזרחיות הינם . אזרחי ישראל 6
 עזרהוחופש תנועה תרבות, אומנות, ידע, משאבי הטבע, שמירת שיתוף בל הקוראים חברתיים,ה

  , כל זאת באחווה, חרות ושלום.הדדית
  

 ------------------------------ -------------------------------------------------------------------------------------  
  

  .לעייל) 3חברתי (- הכולל גם בטחון אישי "צדק חברתי"מגדירים יחד מהו  ערכי היסוד החברתיים ¹
  

 חרים.רוחנית, וא- שם גנרי לשכונה, רובע, עיר, מושב, כפר, מועצה, עדה אתנית, דתית –קהילה  ²
משה, - היחיד והקהילה. (האנוש הוא סוג מין חי חברתי האזרח והתושבחשוב לחבר בערכי היסוד בין 

  ), רמב"םאריסטו
  

תוך מתן אפשרות  לאזרח והתושב מרכיבי שוויון של איכות חיים בכבודמכילים ערכי היסוד  ששת
 להתאגדות קהילתית תחת ערכי היסוד הכלליים. 

  
אשר תשקף גם את חזון  נדרשת לחוקה אזרחיתגם משמשים בסיס איתן  המהפכההיסוד של ערכי 

- יחד עם מיעוטשונות) ו רבות (המורכב מקהילותרוב יהודי   -  של קהילותחבר היותנו בעצמו המהפכה 
יותר  כאשר כולנו אזרחי ותושבי המקום ,ואחרים , דרוזיםמוסלמים נוצריםאזרחים ) של 30%משמעותי (

מחוויותינו שלנו  רוח הארץטעם חיים ויוצרים את  כולנואלא  בהיותנו בני אנוש לא רק זהים משונים
 בליבם של קהילות, עמים ואומות גם תנמצא ארץה . יחד עם זאתהיסטוריים- ממקורותינו התרבותייםו

  .21- של המאה ה תוהאנוש ותקהילב חברתית,- כקהילה אזרחית ובכך ייחודנו על פני תבל 
  
  

  2011 –ית בישראל המהפכה האזרח חזון
  
  

מגילת העצמאות של מדינת ישראל הייתה ראויה וחשובה לבניית עצמאותו וחירותו של העם היהודי בארץ 
רחבי כל במדינות קהילות וופזורה כאזרחי ויהדות העולם פורחת  ובעולם. בימינו, לאחר שממשנו את עצמאותנו

ערכי חיים ומוסר  בעל, כמקום קהילתי לאזרחי ותושבי ישראל בארצם- אזרחיאנו קוראים למימוש חזון  ,העולם
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, מיתוך הארץ ותושבי ההיסטורית של כל אזרחי המורשת עםהתואמים  םחברתיים וסביבתיים אוניברסאליי
 לאומי- , וזה מעלה ומוסיף לייחודה הביןהכרה וראייה שהארץ שלנו נמצאת בליבם של קהילות, עמים ואומות

  .פועל ומשפיע באנושותוכחלק 
  

  :החזון בסיסי
   

   .ושלום ערכי יסוד חברתייםחירות, שוויון, על יסודות ה תתהא מושתתישראל . 1

  על פי ערכי היסוד החברתיים. ותושביה זכויות חברתי לכל אזרחיה ןשוויותקיים . 2

   ושפתה הרשמית עברית וערבית. חופש דת, מצפון, לשון,קיים ת. 3

  .של כל אזרחיה וקהילותיהם תרבותאת  דתשמר ותעוד. 4

  .ומוסדותיה האומות המאוחדותקהילת  ואמנות של לעקרונות תהא נאמנה ותורמת. 5

בכל  מתאימים ים נבחריםעל יסוד נציגושקופה  ישירה- אחראית משתפת ודמוקרטיתאזרחות תפתח ותעודד . 6
  מוסדותיה. 

חופשי  סמוכות ורחוקות, תוך יצירה משותפת של אזור מדינות- עם כל קהילותפעולה ועזרה הדדית  תשתף. 7
- חברתיות פעילויות היוצרסביבתיים  םומזיהומי וסחורות, חופשי ונקי מכלי מלחמה , ידעלתנועת אנשים

  משותפות.וסביבתיות תרבותיות 

פים השתתף בשימור אוצרות תרבותנו ההיסטוריים המשותל ,ומדינות אומות ,עמים ,קהילות דתיותתעודד . 8
  בהתאם למנהגי המקום והארץ.פתיחות לכולנו, תוך שיתוף, שקיפות, שוויון ו

- ערכי היסוד החברתיים ,החזוןמהות תפעל על פי חוקה אזרחית המכילה חוקי יסוד המהווים את עקרונות . 9
ינוי עם לש- ישירה, הפרדת רשויות , הפרדת דת ומדינה, ומנגנון משאלי- דמוקרטיה שיתופיתלאזרחיים, מבנה 

  .חוקי יסוד

  מקבלים אחריות ליישום עקרונות החזון וערכי היסוד החברתיים. וקהילותיה . אזרחי ותושבי הארץ10

 _______ פתיאסהננו חותמים בחתימת ידינו לעדות על הכרזה זו, במושב יסוד הקבלת החזון וערכי מתוך 
  _________________:היום הזה         ____________: מושב/בעיר

  הערות נוספות

ראשית הדרך לשינוי מעשי היא דרך חינוך להרחבת התודעה, כאשר התפיסה האזרחית מקבלת  .1
  ובזאת כבר התחלנו.והאחר. הקהילה  ,על עצמה את האחריות החברתית הסולידרית ליחיד

  
ה המושתתים על יחד עם תהליך החינוך עלינו ליזום וליצור מדדי איכות חדשים לחיי היחיד והקהיל. 2

 באיכות חייהם של היחיד והקהילה (אושר).המייצגים את שיעור העלייה  דינאמימקדמים ברי מעקב 
חרות הבחירה, תרומה לקהילה, המושתתים על שוויון,  מדינה - לקהילה איכות עלינו לפתח מדדי

י וסולידריות חברתית חברת- בטחון אישיסולידריות חברתית כמו: בריאות, דיור, סיעוד, חינוך, תרבות, ו
  קהילות אחרות. עם

  


