הערות לטיוטת החזון שתוצג באסיפה הכללית בחיפה בתאריך 28.10
התייחסותי לסעיפי טיוטה מס' :3
 .1שוויון
)א( לא ברור לי למה צריך לציין סוגי אפליה :אתנית ,עדתית ,דתית ,מינית או אחרת.
אם מציינים אחרת ,אז מספיק לומר ללא אפליה .אבל מדוע בכלל לדבר על אפליה? מדוע לא מספיק
לציין שוויון מלא בפני החוק? זה מאפשר גם גמישות על פי החוק הקיים ,אלא אם כן יש למישהו
כוונה לבטל את חוק השבות ,וכיוב' .זה גם מאפשר לדרוש מהמדינה להיות שווה בפני החוק ,דבר
שלא קיים במציאות )המדינה לא מקיימת פסקי דין ,המדינה נמנעת מלהגיש כתבי אישום נגד
מקורביה וכו'( .לכן הייתי ממליץ להיצמד למושג שוויון בפני החוק.
)ב( בניסוח המוצע אין אבחנה בין אזרח  citizenלבין תושב  .residentעלולה להתעורר כאן שאלה,
משום שבחוקי מדינת ישראל כמו ברוב המדינות )הנחשבות כדמוקרטיות( ,יש אבחנה ברורה בין
תושב שאינו אזרח ,לבין אזרח .לתושב בלבד אין זכות בחירה ,למשל.
האם אנו ממליצים לבטל את מעמד התושבות? האם לכל תושב נעניק זכות בחירה לכנסת וכיוב'?
 .2ערבות הדדית וסולידריות חברתית
)א( מהי סולידריות? למה צריך להכניס מלים לועזיות?
היש הבדל בין ערבות-הדדית לבין סולידריות? אם כן ,מה ההבדל?
)ב( מדוע בהגדרת ערבות הדדית אין הדגשה על הדדיות? למשל ,מחויבות הפרט לקהילה ו/או
למדינה ,מחויבות של קהילה למדינה .האם אנחנו רוצים להנציח את המצב בו קהילות מסוימות שונות
במחויבותן למדינה ביחס לקהילות אחרות?
 .3אזרחות פעילה
הערה :אני מבין שערך זה יוחד לקהילת המחאה ולא לכלל המדינה .הרי יש אזרחים שנוח להם לקטר
בסלון והם בכלל לא רוצים להיות פעילים .האם בחזון המשותף לכולם נאיץ בהם ,או חלילה נחייב
אותם להשתתף? זו צריכה להיות בחירה חופשית של האזרח .אבל חייב להיות אילוץ על המדינה,
לאפשר לכל אזרח שרוצה להיות פעיל.
 .4דמוקרטיה משתפת וישירה
מקבל ללא עוררין את המונח דמוקרטיה משתפת .או דמוקרטיה השתתפותית.
איני מבין למה הכוונה בדמוקרטיה ישירה .זה אולי נכון לפעילות בתנועת המחאה בה רוב הפעילים
רוצים להיות מונגשים ושותפים פוטנציאליים לכל החלטה שיש לה השלכה מהותית לטווח ארוך.
 .5שינוי והתפתחות
ביקורת ,צ"ל ביקורת בונה .יש מקום לשיפור הניסוח.
)אני שומר לעצמי את הזכות לגבש הערות נוספות בעתיד(.

תיעוד היסטורי של מפגשים קודמים עם דגשים על עמדות שאני תומך בהם במיוחד:
27.9
א -לקיחת אחריות
ב -שקיפות /נגישות /אמת
ג -ערבות הדדית
ד -פרשנות לצדק חברתי= מתן הזדמנות שווה )דובר אך לא נרשם :השגת איזון חברתי-כלכלי(
7.10
לקיחת אחריות
אמת
שקיפות
ערבות הדדית
12.10
להוסיף דמוקרטיה השתתפותית  -מצויין!
להיעזר באתרים הקיימים כדי לקבל פידבק -לא לחכות לפגישות או ישיבות צוותים.
השינוי בפועל יכול להגיע רק דרך איחוד הפעולות ברמה הארצית.
סוגיית הנציגות היא משנית אל מול ההשתתפות.
18.10
חייבת להיות פרשנות למונח "צדק חברתי"
אנחנו חלק מתנועה עולמית אבל אנחנו גם ייחודיים ,בהתאמה למציאות הישראלית.
החזון צריך להיכתב בשפה פשוטה; להנגיש את החזון!
השינוי בפועל יכול להגיע רק דרך איחוד הפעולות ברמה הארצית.
האינטרנט חשוב בגלל הקישור והמשך העבודה ללא נוכחות פיזית.
השטח צריך להרגיש שהפעילות מאורגנת ואחראית
הדגשה :חייבים לפרוט את המונח "צדק חברתי"
חזון ,זה המסר השיווקי מאחורי המחאה  -צריך לספק רעיון שאנשים יהיו מוכנים להילחם עבורו.
ערכים הם המסגרת הרעיונית מאחורי המחאה.

