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בעז :קיים מתח בין הנגשה באמצעות שפה פשוטה ובין הצורך בקצת פאתוס...
יהודה :זה ראוי שהגענו למצב בו יש לנו  2יסודות לחזון שמהווה ראי והשתקפות לפניה של
החברה האזרחית בישראל כפי שאנו רואים אותה.
 ---בשלב זה יהודה הציג את גירסתו המעובה לחזוןמנשה :האם מדובר בחזון לחברה או בחזון לתנועה?
שני הדברים שונים על אף הקשר ביניהם.
בעז :החזון הוא “של התנועה ,פנימה” ,אבל הוא נועד לשקף במהותו את הצורה והתוכן שיעצבו
את החברה האזרחית בישראל בעתיד.
מנשה :אלו שני דברים שונים וצריך להכיר בזה ,יהודה אומר בואו נעצב את החברה ונלך לאחור
לעבר התנועה.
יהודה :החברה היא בלתי נפרדת מהתנועה והיא לקחה על עצמה לעשות שינוי.
דיון בדבר ערכי היסוד:
מנשה :ערך הוא כלי שנועד ליצור אמת מידה ובה נוכל להבחין בין טוב לרע .דינמיות ודמוקרטיה
אינם ערכים אלא עקרונות ושיטות פעולה .גם אדם ʻאקטיבי ומעורב ʼיכול לעשות פעילות ʻתג
מחיר ʼאבל הוא לא עומד בערכי התנועה שתבוא.
יהודה :ערך אינו רק עניין כמותי אלא בעיקר איכותי .גם ʻתנועה וגמישות ʼבקונטקסט מסוים
הופכות לערכים .זוהי איננה מחאה פופוליסטית ויש מקום לחתור בה לעבר דברים כמו חוקה,
ושאר נושאים שנתפשים כיום מעט ʻקדומניים.ʼ
מנשה :תמיד יהיו ערכים בהתנגשות .אופני פעולה אל מול ערכים תמיד ייפלו ראשונים .הם גם
חשובים מאוד אבל אינם חלק מהליבה הערכית.
צריך להבין שהערכים פונים קודם כל לתנועה .ולגבי אופני הפעולה ,התנועה מקבלת על עצמה
להיבנות ולתפקד באופן שישקף את מערכות היחסים בין הפרטים ובין הקהילות השונות.
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ערכים ועקרונות יסוד -טיוטה מס:3 ʼ
 .1שוויון-
שוויון זכויות אזרחיות לכל אזרחי ותושבי המדינה ,ללא אפליה אתנית ,עדתית ,דתית ,מינית או
אחרת ,תוך חירות הבחירה ,המחשבה והיצירה ,כאשר השוויון מאפשר העדפה מתקנת.
 .2ערבות הדדית וסלידריות חברתית-
ערבות לאחר ,לקהילה ,לקהילות אחרות ולסביבה ,מתוך הכרה בזכותו של הפרט לחיות בכבוד,
ובתקשורת בין-אישית כדרך חיים.
 .3אזרחות פעילה-
נקיטת יוזמה ועשייה אזרחית מתוך אחריות הפרט ויכולתו להשתתף ,לתרום ולהשפיע על איכות
וביטחון חייו ,ואלו של קהילתו.
 .4דמוקרטיה משתפת וישירה-
העצמה פוליטית של הפרט בעזרת מתן הזדמנות שווה לבחור ולהיבחר ,ומתוך קבלת החלטות
משותפות ,חתירה להסכמה רחבה ופעולה לא אלימה.
 .5שינוי והתפתחות-
קיום שיח מתמשך בין פרטים ובין קהילות מתוך פתיחות לביקורת ,למידה מתמדת ,גמישות
מחשבתית ויצירתיות.

