
מבוא-

- ערכי ועקרונות היסוד יוצגו בפני קהילות המחאה במהלך השבוע שיקדם לאסיפה 
הקרובה, ויועלו כמצע לדיון בפני חברי האסיפה הארצית באסיפה הקרובה בירושלים. 

- המסמך איננו תקנון או רשימת נהלים; מדובר בערכי היסוד של התנועה, אשר יבוא לידי 
ביטוי במסמכי דרישות עתידיים, במבנה הארגוני ובתהליכי העבודה וקבלת ההחלטות 

לאחר שיאושר. 

- כל חמשת הערכים ועקרונות היסוד הינם בלתי נפרדים, קשורים ושזורים זה בזה. 

- ערכי היסוד חוברים את היחיד, הקהילה והסביבה כמקשה אחת, דינאמית, פתוחה 
ומשתפת.

- החזון הוא חזונה של התנועה ושל פעיליה, ובד בבד הוא גם משקף את פניה של החברה 
האזרחית בישראל כפי שאנשי התנועה היו רוצים לראותה בעתיד.  

- לשון הערכים ועקרונות היסוד פונים לזכר ולנקבה במשותף.

הערכים ועקרונות היסוד-

שוויון

 ערבות הדדית וסולידריות חברתית

 אזרחות פעילה

 דמוקרטיה ישירה ומשתפת

 שינוי והתפתחות

ערכים ועקרונות יסוד-
מצע לדיון



- שוויון: 

שוויון ערך האדם, ללא אפליה אתנית, דתית, מינית, פוליטית או אחרת, תןך חירות הבחירה, המחשבה 
והיצירה, כאשר השוויון מאפשר העדפה מתקנת. 

הערה: אין מדובר בשוויון ע”פ חוק או שוויון גשמי בצורה כלשהי, אלא בשוויון ערכי מוחלט- ולכן אין כאן התייחסות 
לחובות או לזכויות. 

- ערבות הדדית וסולידריות חברתית:

ערבות לאחר, לקהילה, לקהילות אחרות ולסביבה, מתוך הכרה בזכותו של הפרט לחיות בכבוד, בקהילה 
ובסביבה משותפת. 

-  אזרחות פעילה:

נקיטת יוזמה ועשייה אזרחית מתוך אחריותו של הפרט והקהילה, והאפשרות להשתתף, לתרום ולהשפיע 
על איכות וביטחון חייו של היחיד וקהילתו. 

הערה: היוזמה והעשייה נשענות על שני מקורות; האחריות האישית של הפרט ושל הקהילה, והאפשרות הניתנת להם 
“להשתתף, לתרום ולהשפיע”. 

-  דמוקרטיה ישירה ומשתפת:

העצמה פוליטית של הפרט בעזרת מתן מתן הזדמנות שווה לפעול וקבלת החלטות משותפת, תוך קיום 
דיאלוג, חתירה להסכמה רחבה ובפעולה לא אלימה. 

הערה: קבלת ההחלטות המשותפת נשענת על שלושה מקורות; קיום הדיאלוג, החתירה להסכמה הרחבה והפעולה 
הבלתי-אלימה. 

- שינוי והתפתחות: 

קיום שיח מתמשך בין פרטים ובין קהילות מתוך פתיחות לביקורת, שאיפה ללמידה מתמדת, ובהלימה 
למציאות המשתנה. 

ערכים ועקרונות יסוד-
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מה הלאה-

- ראשית הדרך לשינוי מעשי היא דרך חינוך להרחבת התודעה, כאשר התפיסה האזרחית 

מקבלת על עצמה את האחריות החברתית הסולידרית ליחיד, לקהילה, לסביבה ולאחר. 

לדרך הזו כבר יצאנו. 

- יחד עם תהליך החינוך עלינו ליזום וליצור מדדי איכות חדשים לחיי היחיד, הקהילה 

והסביבה המושתתים על מקדמים ברי מעקב דינאמי ומייצגים את שיעור איכות חייהם 

של היחיד וקהילתו.

-  מדדים אלו יהיו מבוססים על ערכי ועקרונות היסוד, ויעסקו בתחומי חיינו השונים; 

בריאות, דיור, חינוך, סיעוד, תרבות, ביטחון אישי-חברתי ועוד.

- בקרב חברי הצוות, עולה הצורך בדיון המשך במקומה של מגילת העצמאות ביחס לחיינו 

בעידן הנוכחי. אם ברצוננו להוביל לשינוי אמיתי, אנו חשים כי תהליך בחינת המגילה 

מחדש יוכל לסייע לנו בהמשך הדרך כיחידים, כקהילות וכחברה. 
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