
 בס"ד

 
 הצורך

סדר שבו אין עוד רוב ברור ואין מיעוטים ’ המציאות הישראלית הולכת לקראת 'סדר ישראלי חדש,

ברורים. החברה הישראלית מורכבת מארבעה 'שבטים' מרכזיים, שונים מהותית זה מזה, שהולכים 

הבורות ההדדית והיעדר שפה משותפת  לזה בגודלם. חילונים, דתיים, ערבים וחרדים. ומשתווים זה

בין ארבעת השבטים, שהולכים ומידמים בגודלם, רק מגבירים את המתח, הפחד, העוינות, הקיטוב 

הגיע העת לבחון את המשך בניית החלום שהפך כעת  ,מדינת ישראל הגיע לבגרות והתחרות ביניהם.

ד אנו רואים את החיים בין המגזרים השונים בארץ? האם היחסים יתבססו על פירוד, למציאות, כיצ

 עוינות ושנאה? או על בסיס של שיתוף פעולה וקבלת האחר? תוך סולידריות והכרה.

 הפתרון

מעבר מהתפיסה המקובלת של רוב ומיעוט, לתפיסה חדשה של שותפות בין  –שינוי התודעה  

היא תנועה חברתית הפועלת במרחב הציבורי הישראלי.  "הרוב"עת תנו השבטים השונים בחברה.

מורכבת מאנשי עשייה מרקעים חברתיים, תרבותיים ודתיים שונים, זיקותיהם הפוליטיות מגוונות, 

מנקודות  וחדשה חילונים, דתיים, חרדים וערבים, בשאיפה לכונן תשתית רעיונית חברתית מתקדמת

העשייה המשותפת בין תחום זוק שיתופי הפעולה, ההידברות ועל לחיתפהתנועה מבט מגוונות. 

 ארבעת השבטים בחברה הישראלית למען יצירת חברה ערכית וטובה יותר.

 התוכנית

הקמת תנועה חברתית ארצית רחבה, לטובת העלאת המודעות ויצירת בסיס פעילים רחב לעשייה 

המשותפים של ארבעת השבטים ושיתופי פעולה, להגשמת המטרות. התנועה תתמקד באינטרסים 

תעודד יצירת הזדמנויות, ופעילויות לאנשים ופעילים שרוצים לפעול  ,התנועה ועל התלות ההדדית.

 תוך שמירה על הייחודיות של כל שבט ושבט. -לעבור מציאות חברתית חדשה, וטובה יותר, 

 שלבים

טארט", הקמפיין ילווה . גיוס משאבים לפעילויות משותפות וחשיפה באמצעות קמפיין "הדס1

 בסרטונים, ובחברת יחסי ציבור.

.יוזמה והובלת פעילויות משותפות של ארבעת השבטים למען כלל החברה, פעילויות הנוגעות 2

 ובריאות.בתחום החינוך, תרבות, רווחה 

, ככלי בדרך לשינוי באמצעות התקשורת . הצגת שיתוף הפעולה בין ארבעת השבטים לציבור3

 אה שבשבטים האחרים עוין ומרוחק.התפיסה שרו

יצירת שפה המאפשרת מודעות, לשבטים האחרים בחברה, שיח חופשי, לא מתלהם וללא שנאה . 5

בנושאים ה"בוערים" שמהווים את הסיבות העיקריות  בעיקר, הסכמות-געה להסכמות והכרה באיתוך 

 .בחברה לפירוד בין השבטים

 העתיד

הכרה וסולידריות –ודעות ציבורית אפקטיבית של "החיים ביחד" פיתוח תחום של עשייה משותפת ומ

רציפה במרחב הציבורי ובכלי  ת, תוך נוכחושמסייעים לקדם חיים זה לצד זה, מתוך בחירה

  .יצירת עתיד טוב יותר מלא תקווה לנו ולדור ההמשךהתקשורת. עלינו מוטלת החובה ל

ית לעבר נוכל להצעיד בבטחה את החברה הישראלאנחנו מאמינים כי השלם גדול מסך חלקיו ורק כך 

 .חיים משותפים בין השבטים

 ארבעה שבטים, חברה אחת.

 


