
txt.ערכי יסוד+חזון - יהודה עתי 21-12-11
הגדרות ומסמכים נוספים להמשך פעילות צוות חזון.                            20/01/2012

ערכי היסוד החברתיים הוגדרו באופן מופשט ומשולב, הן במובן ההגדרה הפשוטה של "צדק
חברתי" –  אפשרות ליחיד וקהילה לחיות חיים הוגנים ומכובדים בסביבה תומכת ומשתפת -

 והן, בשילוב המורכב מערכים ועקרונות יסוד כמפורט להלן.

ערכי היסוד החברתיים

1. שוויון וחרות - שוויון ערך האדם, ללא אפליה אתנית, דתית, מינית, פוליטית או אחרת תוך
 חירות הבחירה וחופש מחשבה, ביטוי ויצירה, כאשר השוויון מאפשר העדפה מתקנת.

2.ערבות הדדית וסולידריות חברתית - ערבות לאחר, לקהילה, לקהילות אחרות ולסביבה,
מתוך הכרה בזכותו של הפרט לחיות בכבוד, בקהילה ובסביבה משותפת.

3. דמוקרטיה ישירה ומשתפת – העצמה פוליטית של הפרט בעזרת מתן הזדמנות שווה
לפעול ולהשפיע לקבלת החלטות משותפת המעודדת קיום דיאלוג, חתירה להסכמה רחבה

ופעילות לא אלימה.

4. אזרחות פעילה – נקיטת יוזמה ועשייה אזרחית מיתוך קבלת אחריות של היחיד והקהילה
על עצמם וסביבתם על מנת להשתתף, לתרום ולהשפיע על איכות וביטחון חייו של היחיד

וקהילתו.

5. שיח ופתיחות – קיום שיח מתמשך בין יחידים ובין קהילות מתוך סובלנות, פתיחות
לביקורת, שאיפה ללמידה מתמדת, ובהלימה למציאות המשתנה. 

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

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

 
•   לשון הערכים ועקרונות היסוד פונים לזכר ולנקבה במשותף.

•   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.

  

כל ערכי היסוד החברתיים מגדירים יחדיו מהו "צדק חברתי" הכולל גם בטחון אישי-חברתי 

קהילה – שם גנרי לשכונה, רובע, עיר, מושב, כפר, מועצה, עדה אתנית, דתית-רוחנית,
ואחרים. חשוב לחבר בערכי היסוד בין האזרח והתושב היחיד והקהילה. (האנוש הוא סוג מין

חי חברתי-משה, אריסטו, רמב"ם, אנחנו)
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ערכי היסוד והחזון של המהפכה החברתית גם משמשים בסיס איתן לחוקה אזרחית נדרשת

אשר תשקף גם את חזון המהפכה עצמה.
 

בהיותנו חבר של קהילות -  מבנה החברה כיום בישראל מורכב מרוב יהודי (המורכב
מקהילות רבות ושונות) יחד עם מיעוט-משמעותי (30%) של אזרחים מוסלמים נוצרים,

דרוזים ואחרים. ברם, אזרחי ותושבי המקום יותר זהים משונים לא רק בהיותנו בני אנוש
אלא כולנו חיים ויוצרים את טעם רוח הארץ מחוויותינו שלנו וממקורותינו

התרבותיים-היסטוריים. בנוסף, הארץ נמצאת גם בליבם של קהילות, עמים ואומות על פני
תבל ובכך ייחודנו כקהילה אזרחית-חברתית, בקהילות האנושות של המאה ה-21.

חזון המהפכה האזרחית בישראל – 2011 (טיוטה 1 לדיון.)

יסוד מנחה:

מגילת העצמאות של מדינת ישראל הייתה ראויה וחשובה לבניית עצמאותו וחירותו של העם
היהודי בארץ ובעולם. בימינו, מאחר שמומשה עצמאותו וחרותו של העם היהודי במדינת

ישראל ויהדות העולם פורחת ופזורה כאזרחי קהילות ומדינות בכל רחבי העולם, אנו קוראים
למימוש חזון אזרחי-קהילתי לאזרחי ותושבי ישראל בארצם, כמקום בעל ערכי חיים ומוסר

חברתיים וסביבתיים אוניברסאליים התואמים עם המורשת ההיסטורית של כל אזרחי ותושבי
 הארץ, מיתוך הכרה וראייה שהארץ שלנו נמצאת בליבם של קהילות, עמים ואומות, וזה

מעלה ומוסיף לייחודה, כחלק פועל ומשפיע באנושות.

בסיסי החזון:

1. מדינת ישראל תהא מושתתת על יסודות השוויון בערך האדם, חירות הבחירה, ערכי
היסוד החברתיים ושלום. 

2. תקיים חרות וחופש דת, דעה, תרבות ואומנות, ושפותיה הרשמית עברית וערבית. 
3. תשמר ותעודד את תרבותם של כל אזרחיה וקהילותיה.

4. תהא נאמנה ותורמת לעקרונות ואמנות של קהילת האומות ומוסדותיה.
5. תפתח ותעודד אזרחות אחראית משתפת ודמוקרטית-ישירה על יסוד בחירת נציגי

אזרחים מתאימים במוסדותיה. 
6. תשתף פעולה ועזרה הדדית עם כל קהילות-מדינות סמוכות ורחוקות, תוך שאיפה ליצירה
 משותפת של אזור חופשי לתנועת אנשים, ידע וסחורות, חופשי ונקי מכלי מלחמה ומזיהומים

 סביבתיים, ופעילויות חברתיות-תרבותיות וסביבתיות משותפות.
7. תעודד קהילות תרבות ודת, עמים, אומות ומדינות, להשתתף בשימור אוצרות תרבותנו

ההיסטוריים המשותפים לכולנו, תוך שיתוף, שקיפות, שוויון ופתיחות בהתאם למנהגי המקום
 והארץ.

8. תפעל על פי חוקה אזרחית המכילה חוקי יסוד, המהווים את עקרונות מהות החזון, ערכי
היסוד החברתיים-אזרחיים, מבנה לדמוקרטיה משתפת-ישירה, הפרדת רשויות , הפרדת דת

 ומדינה, ומנגנון משאלי-עם לשינוי חוקי יסוד.

מתוך קבלת החזון וערכי היסוד הננו חותמים בחתימת ידינו לעדות על הכרזה זו, במושב
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אסיפת _______ בעיר/מושב :____________         היום הזה:________________
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