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היי, זה אנחנו,

בטח ראיתם אותנו פעם בהפגנות, עם שלטים סגולים, או קיבלתם 
לא  דווקא  אנחנו  הפעם,  צעדה.  או  עצרת  לאיזו  הזמנה  מאיתנו 
רוצים לדבר על הפגנה, על שביתה, או על צעדה - אלא על הספרון 

הסגול שנמצא ביד שלך.

והפוליטיקה  הכלכלה  החברה,  את  לשנות  שכדי  ברור  לכולנו 
קול  להשמיע  אנשים,  עם  לדבר  ברחוב,  להיות  חשוב  בישראל, 
בכל  אנשים  מארגנים  הזמן  כל  אנחנו  זה  בגלל  הציבורי.  במרחב 
הארץ לעשות בדיוק את זה - להיות תנועת השטח הגדולה ביותר 

בישראל.

עם  לרוץ  רק  מספיק  לא   – העולם  את  לשנות  שכדי  ברור  אבל 
איך  להבין  לנתח,  צריך  ללמוד,  צריך  להפגנה.  מהפגנה  שלטים 
עובדת החברה שלנו ואיך אפשר להניע בה תהליכי שינוי. בגלל 
זה עברנו תהליך ששותפים בו מאות חברי התנועה - של גיבוש 

מסמך תיאוריית שינוי. 

הניסיון  את  לזקק  מנסה  ביחד"  "עומדים  של  השינוי  תיאוריית 
שצברנו במאבקים חברתיים ופוליטיים, כדי להבין יותר טוב איך 

אפשר לנצח ולחולל שינוי. 
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ואנחנו  אפשרי,  הוא  ישראל  של  היסוד  מן  וחברתי  פוליטי  שינוי 
נעשה אותו. הוא אפשרי משום שלרוב הגדול של האנשים שחיים 
כאן יש אינטרס אמיתי בחברה שוויונית וצודקת, חברה של כולנו, 
ובשלטון שמדיניותו שונה בתכלית מזו של הממשלות המשרתות 
מייצרים  כיום  החברה  של  והארגון  המבנה  וההון.  הכיבוש  את 
ואינם מבטיחים לרוב הציבור שגשוג, ביטחון  מצוקות חברתיות 
באנשים  פוגע  הקיים  המצב  וכלכלית.  חברתית  אישית,  והגשמה 

מציבורים ומקהילות מגוונות. למעשה הוא פוגע ברוב החברה.
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קטנה:  קבוצה  של  האינטרסים  את  משרת  הנוכחי  השלטון 
את  המקדשת  פוליטית  ואליטה  הון  בעלי  של  פיננסית  אליטה 
הציבור.  רוב  של  האינטרסים  על-חשבון   — ההתנחלות  פרויקט 
הרוב,  חשבון  על  קטן  מיעוט  לטובת  עובדת  הנוכחית  השיטה 
אבל היא תלויה בהסכמת הרוב. והרוב אכן מסכים, אך הוא איננו 
של  תחושה  או  ייאוש  מתוך  בשתיקה  אלא  ברצון  זאת  עושה 
בישראל  כיום  השולט  הפוליטי  המבנה  לכן  אלטרנטיבה.  היעדר 
כי  חלש בהרבה ממה שנראה לעין, ומשום כך אנחנו משוכנעים 
באמצעות התארגנות, פעולה נכונה, ומאבק יהודי-ערבי משותף 
— נוכל לחולל בו את השינוי המיוחל. את שלטון האליטה אנחנו 
את  שמשרת  דמוקרטי,  שלטון  העם:  בשלטון  להחליף  רוצים 
תחומי  בכל  והכלל  היחיד  את  שמשרת  כולנו,  של  האינטרסים 

החיים, ולא את האינטרסים של אליטות הכוח וההון.

הדרך לשינוי עוברת דרך גיוס רוב בחברה הישראלית ובניית מחנה 
רחב שיכלול קהילות מגוונות: יהודים וערבים, מזרחים ואשכנזים, 
כך  לשם  ועוד.  ומרכז,  פריפריה  ודתיים,  חילונים  וגברים,  נשים 
נסמן פתרונות אלטרנטיביים המשרתים את הרוב, נאתר ונתקן את 

הכשלים המקשים על גיוס הרוב, ונטפח סולידריות בין קבוצות. 
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את  המבטא  שמאל  עממי:  שמאל  של  שינוי  אסטרטגיית  זוהי 
ואת מה שטוב לכולנו; שמאל  האינטרסים של כל מי שחיים כאן 
שאיננו מדבר על עקרונות צדק מופשטים או בשם האינטרס של 
הקבוצות  מגוון  את  בהרכבו  המשקף  יהודי-ערבי  שמאל  אחרים; 
של  רחבה  פוליטית  מעורבות  לעודד  המבקש  שמאל  בחברה; 
שכבות שונות ונאבק בהשתלטות האליטות על העשייה הפוליטית.

"עומדים ביחד" אינה מסתפקת במחאה סמלית. גם לא רק בבלימת 
להציב  מבקשת  ביחד"  "עומדים  השלטון.  של  מסוכנות  יוזמות 
אלטרנטיבה כוללת לימין ולהצליח לקדם אותה, לארגן מחדש את 
המפה הפוליטית בישראל ולממש את חזון התנועה: קידום חברה 
סוציאליסטית - חברה דמוקרטית, סולידרית, שוויונית, וצודקת;  
והשגת  הפלסטיני  העם  על  ישראל  של  והשליטה  הכיבוש  סיום 

שלום; וכינון שלטון הפועל למען מה שטוב לכל מי שחיים כאן.

כדי לחולל שינוי כזה יש לבנות כוח המצטבר ממאבק למאבק, כוח 
בהדרגה  ולצבור  לפעולה,  איתם  לנוע  אנשים,  לאסוף  המאפשר 
כתנועה  ומגוונים.  שונים  קהלים  על  והשפעה  הסכמה  קשב, 
פוליטית שאינה מפלגה, נבקש בטווח הקצר להפעיל על השלטון 
לחצים, אבל גם לבנות את אותו רוב שיפתח בפני כולנו את הדרך 

לשינוי המפה הפוליטית בטווח הארוך.
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וכך נפעל:
- 1  -

נייצר פוליטיקה של תקווה: נציג אלטרנטיבה לסדר הקיים ונצביע 
על מערך הכוחות שמסוגל לקדם אותה. הכיבוש, המלחמה ושלטון 
ההון מנצחים משום שהם מצליחים ליצור בציבור תחושה שהם 
התחושה  נוכח  ובלתי-נמנעים.  הכרחיים  אבל  גרועים  אומנם 
להציע  חשוב  בביקורת.  להסתפק  אי-אפשר  הזאת,  העמוקה 
צריך  כאן.  שחי  מי  כל  את  שישרתו  וממשיים  חלופיים  פתרונות 
ומעבר  נקודתיות,  לבעיות  פתרון  שמציעות  אלטרנטיבות  לייצר 
לכך גם מובילות לשינוי פוליטי, כלכלי ומבני רחב, ולשינוי המפה 
הפוליטית. הפתרונות שנציג יהיו קונקרטיים. אנשים יוכלו בקלות 

לדמיין אותם. 

נעמיד את האלטרנטיבה במרכז סדר היום הציבורי בכלים מגוונים 
נבחר  וכדומה.  וירטואליים,  קמפיינים  שביתות,  הפגנות,  כמו 
קמפיינים מעוררי תקווה, שמבטאים סולידריות רחבה, ושיעניקו 
קול לחסרי הקול. נציב לעצמנו גם יעדים קטנים, במטרה להשיג 
ניצחונות קטנים. ניצחונות כאלה יעצימו את התחושה שביכולתנו 
פוליטית  כקהילה  קיומנו  בעצם  תקווה  נייצר   - ולבסוף  לשנות. 

מלוכדת המביטה קדימה.



11

- 2  -

לא נדבר בשם לאום מסוים, אלא נבטא את קולם של כלל האנשים 
שחיים כאן, יהודים וערבים כאחד. זה העם על גווניו, ובשמו ובשם 
הרוב נדבר. השלטון הנוכחי אינו משקף את האינטרסים של הרוב, 
שלטון הימין מבקש לפצל את  ולכן אנחנו נתעקש לשקף אותם. 
קבוצות  בין  נצחי  כעימות  החברתית  המציאות  את  ולהציג  העם 
מול  אשכנזים  ערבים,  מול  )יהודים  לכאורה  מנוגדות־מיסודן 
הזה,  וההפרדה  השנאה  שיח  את  לפרק  תפקידנו  וכו'(.  מזרחים, 

ולהחליפו בשיח של מאבק ועשייה משותפים. 

לבודד  להן  ניתן  ולא  השולטות  האליטות  את  לבודד  נתעקש 
אותנו: לא נסתפק בהגנה על זכויות המיעוט, אלא נקדם פתרונות 
שמבטאים את האינטרס המשותף של רוב העם, אשר מנוגד רק 
לאינטרס של אליטה זעירה שמרוויחה מהסדר הפוליטי והכלכלי 
הקיים. נראה לציבור כיצד ההצעות שלנו משרתות את האינטרס 
רחב  לסיפור  נפרדים  מקומיים  מאבקים  לחיבור  נפעל  הרוב.  של 
כוללת  מדיניות  מבטאים  מציעים  שאנחנו  שהפתרונות  ונוכיח 
לטובת הרוב. הכללת מאבקים נקודתיים או מקומיים לסיפור רחב 
תסייע לנו לחבר קבוצות ותביעות שונות. נדבר בעברית ובערבית, 
בשפות  גם  סולידריות  של  מסר  מבטא  הדבר  בהם  ובמקומות 
יהודית- לשותפות  למחויבות  ביטוי  היא  הדו-לשוניות  נוספות. 

לחברה  שאיפתנו  את  המבטאת  מפורשת  אמירה  זוהי  ערבית; 
העתידית. בדרך שיתופית זו נפעל לאיחוד הרוב המפוצל ולארגונו 
מחדש בתודעה ובתחושה של רוב. בנוסף למאבקים, נפעל לקידום 

סולידריות וחיבורים בני קיימא בין קבוצות.
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- 3  -

נתרגם רעיונות שמאליים עקביים לשפה בהירה שנועדה לשכנע 
ולקרב ואינה מקוממת ומתבדלת. נציג את המטרות שלנו בשפה 
מאחדת, מבלי להתפשר עליהן. שינוי מהשורש לא חייב להישמע 
המלים  ואם  המציאות,  את  משנה  דיבור  בפוליטיקה  קיצוני. 
שבחרנו לתאר את המציאות מקשות על גיוס שותפים ועל קידום 
הפתרונות שלנו, לא נשתמש בהן. תפקידנו לשנות, לא רק להיות 
צודקים. ברור שלא נוותר על מילים מהותיות המבטאות את יחסי 
הכוחות כמו למשל 'כיבוש'. פשוט נעדיף תמיד להבליט פתרונות 

מעשיים במקום להשתמש במילים גבוהות. 

לחברות וחברי התנועה זהויות מגוונות, וכתנועה עממית נקפיד 
ולסמלים  לדגלים  שלמילים,  נזכור  בה-בעת  מקום.  להן  לתת 
מסוימים משמעויות מנוגדות בקרב קבוצות שונות, והם עלולים 
הפוליטי  הקו  עם  שמסכימים  פוטנציאליים  שותפים  להדיר 
ומכילה  מכבדת  זהירה,  בצורה  ננהג  לכן,  לקדם.  רוצים  שאנחנו 

בשימוש הפוליטי בהם. 

- 4  -

נתפסים  המחנות  כאשר  הפוליטי.  מאליו"  "המובן  לערעור  נפעל 
כמוגדרים באופן קשיח וקבוע, ונדמה שברור מי ממוקם היכן, ומי 
משתף פעולה עם מי - קשה מאוד לייצר שינוי. המפה הפוליטית 
לזהות  רבה  במידה  חופפת  פוליטית  השתייכות  שבה  הנוכחית, 
אתנית, מעמדית, דתית וגיאוגרפית, משרתת רק את הסדר הקיים. 
נגד  היא מאפשרת לימין לטעון שהוא העם, למרות שהוא פועל 
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העם. לכן תפקידנו הוא לאתגר את המפה הפוליטית הזאת ולפרק 
את המשוואות המבססות אותה. 

כדי לייצר שינוי אמיתי נכרות בריתות מפתיעות, ונייצר חיבורים 
בלתי צפויים בין מאבקים, ושפה פוליטית שתמנף את המציאות 
לטובתנו. ניתן עדיפות למאבקים שיאפשרו לערער את "המובן-

זהות  ליצירת  יסייעו  בישראל,  הפוליטית  המפה  של  מאליו" 
בריתות  ויקדמו  חברתיות,  זהויות  בין  המחברת  חדשה  פוליטית 
וקואליציות חדשות. מאבקים אלה עדיפים בעינינו על מאבקים 

)צודקים כשלעצמם( המשעתקים את המבנה הקיים.

- 5  -

אנחנו חייבים להיות מגוונים כמו החברה שאנחנו מתכוונים לשנות, 
ולכן נחתור לכך שהרכב התנועה והנהגתה יבטא את הגיוון בעם 
של  ורקע  אתניות  סוציאליות,  שכבות  לאום,  קבוצות  מבחינת 
ונטייה  מגדר  דתיות,  ומידת  דתות  גיאוגרפיים,  אזורים  הגירה, 
מינית. נדאג שההרכב ייצג את כל אותן קבוצות שאינן נמנות עם 
מוחלשות.  לשכבות  ייצוג-יתר  לתת  ונעדיף  והכוח  ההון  אליטת 
התנועה  שבמעגלי  נבטיח  התנועה:  גדילת  את  ינחה  זה  עיקרון 
יהיה משקל נכבד לפריפריה, לשכונות וליישובים לא-אמידים או 
מוחלשים, ולקבוצות מודרות. כך נקבע גם את סדר העדיפויות של 

הקמפיינים.
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- 6  -

התנועה  פעילות  את  ולחברותיה.  לחבריה  ששייכת  תנועה  נהיה 
נעצב במעגלים מקומיים ברחבי הארץ. המעגלים יפעלו למימוש 
ולסיוע  לתמיכה  לאוטונומיה,  זו  במסגרת  ויזכו  התנועה  חזון 
לכל,  פתוחה  בתנועה  החברות  על  נשמור  הארצית.  מההנהגה 
עניין  לו  שיש  מי  לכל  פוליטי  בית  שהיא  תנועה  לגיבוש  ונשאף 
בשינוי, ומסגרת לקידום השינוי הפוליטי שחברי התנועה מייחלים 

לו. 

- 7  -

החברים  מספר  את  נגדיל  מתמיד,  באופן  התנועה  את  נבנה 
הרשומים ואת פרישת המעגלים ברחבי הארץ. ככל שיצטרפו יותר 
חברים כך התנועה תהיה חזקה יותר, ובניית כוח הכרחית לשינוי 
חברתי ופוליטי בישראל. ככל שיתווספו עוד מקומות שהתנועה 
קיימת בהם, כך התנועה עצמה תהפוך מגוונת יותר, תצליח לבטא 
השותפות  בסיס  את  ותרחיב  כולה,  החברה  הרכב  את  יותר  טוב 

למאבקים בזירות נוספות.

שיטתית  בנייה  באמצעות  התנועה  תפעל  כוח  לבנות  מנת  על 
של תשתית המוכוונת לארגון ולהנעה של אנשים, הקניית כלים 
לפעילים לעבודה משפיעה ואפקטיבית יותר, והכשרות שיתבססו 
הארגונית  התורה  ובעולם.  בארץ  ממאבקים  מצטבר  ניסיון  על 
הפעילים  החברים  את  יציידו  אליה  הנלוות  וההכשרות  הזאת 
ובהבאתם  המאבקים  לפיתוח  הנחוצים  ובתיאוריה  בידע  בתנועה 

עד לניצחון.
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- 8  -

נבטיח שהתרבות הפנימית בתנועה תשקף את הפוליטיקה שאנחנו 
משתפת,  דמוקרטית,  ארגונית  תרבות  על  נקפיד  לקדם.  רוצים 
שקופה ולא-מדירה, כזאת שבה אנשים מרקעים מגוונים ירגישו 
בבית, ושתאפשר לכל אחד מהם מעורבות מתאימה על פי הנטייה, 
הגיל, המעמד, ומשאבי הזמן האישיים. ניזהר שלא להדיר את מי 

שאינם שולטים בשיח הפוליטי התנועתי. 

את  שתבנה  חברתית-קהילתית  פעילות  התנועה  בתוך  נקדם 
ומעבר  היומיום  בחיי  בין קבוצות החברה המגוונות  הסולידריות 
אידיאולוגי:  פלורליזם  התנועה  בתוך  נשמר  הפוליטית.  לעשייה 
ואסטרטגיה  פוליטיות  דרישות  הוא  אותנו  שמאחד  שמה  נזכור 
אנו  מכך,  כחלק  מופשטים.  אידיאולוגיים  עקרונות  לא  פוליטית, 
איננו מזדהים  אך  פוליטיות שונות  משתפים פעולה עם מפלגות 

עם מפלגה פוליטית מסוימת, ונקפיד להימנע מזיהוי כזה.

- 9  -

נגד  במאבק  הראשונה  בשורה  ולעמוד  פעיל  חלק  לקחת  נתעקש 
הכיבוש ובעד שלום. נתמיד במאבק לסיום השליטה של ישראל 
ביטחון  להשיג  נוכל  כך  שרק  ידיעה  מתוך  הפלסטיני,  העם  על 
במאבק,  להצליח  מנת  על  כאן.  שחיים  האנשים  לכלל  אמיתי 
לייצר אסטרטגיות  ננסה באופן תמידי  רבות,  שנמשך כבר שנים 

חדשות ועדכניות, שיפנו לציבורים נוספים ויגייסו כוח ותמיכה. 
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- 10  -

יש  המאבקים.  של  העדיפויות  סדר  על  אסטרטגי  באופן  נחשוב 
התגייסות  על  ההחלטות  בקבלת  אך  רבים,  צודקים  מאבקים 
הקצאת  ועל  חדשים  מאבקים  התנעת  על  או  קיימים  למאבקים 
שיקולים  בחשבון  נביא  אלה,  למאבקים  המוגבלים  המשאבים 

אסטרטגיים, וניתן עדיפות ל:

מאבקים דחופים שמעורבותנו בהם עשויה להכריע את הכף 	 
ולהשפיע לטובה על חיי בני אדם. 

מאבקים שיכולים לארגן מחדש את המגרש הפוליטי ואת מפת 	 
והבריתות הפוליטיות, שיחברו לתנועה אוכלוסיות  הזהויות 
שלנו  השמאליים  הערכים  את  ביטוי  לידי  ושיביאו  חדשות, 
לקמפיינים  עדיפות  ניתן  בפרט,  אחרים.  שיפתיעו  באופנים 

שנוגעים לבעיות המטרידות אוכלוסיות מוחלשות.

למהלך 	  כביטוי  אותם  להציג  תסייע  שהצטרפותנו  מאבקים 
רחב יותר. הצטרפות מהסוג הזה תאפשר גם יצירה של בריתות 

חדשות.

באופן 	  "נצבעו"  וטרם  קיטוב  עברו  לא  שנושאיהם  מאבקים 
מובהק בידי השלטון על הציר ימין-שמאל: מאבקים בנושאים 
לא מקטבים כמו סביבה, בריאות, דיור, אלימות כלפי נשים, 
ותחבורה ציבורית, יזמנו לנו קשר עם ציבורים שאינם בעלי 
זהות שמאלית מגובשת, ויוכלו לקרב אותם אלינו דרך עשייה 

פוליטית משותפת.

בכל המאבקים בהם נהיה מעורבים נציב יעדים בני-השגה, מתוך 
הבנה שלהצלחות נקודתיות ולניצחונות יש השפעה משמעותית 
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לשינוי  שהדרך  נזכור,  תמיד  תקווה.  ויצירת  אנרגיה  צבירת  על 
ליוזמות  מתמדת  בתגובה  ולא  במגננה  לא  ביוזמה,  עוברת 

הממשלה.

- 11  -

מסכימים  ואנו  סביבנו  שמתנהלים  למאבקים  כשותפים  נתגייס 
אתם, ונביע סולידריות ותמיכה, אך ניזהר לא לחטוא בהשתלטות, 
ניכוס או ניצול. אנו יודעים היטב שמי שצריך להוביל את המאבקים 
נגד מדיניות פוגענית של אליטות ההון והכוח הם אלה הנפגעים 
מאותה מדיניות, והם אלה שחייהם יושפעו באופן הישיר והחמור 
סביב  לתנועה  חברים  לגיוס  נפעל  המאבק.  מתוצאות  ביותר 
אג'נדות מקומיות, ונקיים דיאלוג וקשר עם 'חברים לדרך', קבוצות 
וקהילות מאורגנות מחוץ ל"עומדים ביחד" החולקות עמנו חלק 

ממטרותינו. נפעל גם לקירוב הקבוצות הללו לתנועה.

- 12  -

נפעל לעידוד מעורבות דמוקרטית רחבה בקרב מי שכיום צופים מן 
הצד, וננסה לערב כמה שיותר קבוצות וקהלים בפעילות פוליטית. 
הטוב  למען  הפוליטית  שבעשיה  הדחיפות  תחושת  את  נעורר 
המשותף, נפעל באופן שוטף בקרב קבוצות שהתייאשו מהעשייה 
הפוליטית, נתמוך במאבקי שטח ובהתארגנויות קהילתיות לטווח 
הארוך )ולא רק לאור הזרקורים(, ונעודד בהן מוביליזציה פוליטית. 
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הפוליטי  העיסוק  את  שמותירים  פעולה  מאופני  נימנע  ככלל, 
או  משפט  לבתי  עתירות  הגשת  כמו  בלבד,  מומחים  של  בידיהם 
המרחב  את  לצמצם  הליברלי  בניסיון  ניאבק  מומחים.  דו"חות 
הפוליטי לשיח מומחים משפטי או כלכלי, ונשתמש בארגז כלים 
בדרכים  לתרום  מגוונות  חיים  בנסיבות  לאנשים  שיאפשר  רחב 
אנטי-אליטיסטי,  יום  סדר  נקדם  יכולתו.  לפי  כל-אחד  שונות, 
שיערער על ריכוז הכוח הכלכלי, הפוליטי והתרבותי בידי מעטים.

- 13  -

על  ניואנסים  של  נוקדנית  ביקורת  נמתח  לא  הזדמנויות:  ננצל 
הקו הפוליטי של אנשים שמבטאים ביקורת. כשביקורת זו אינה 
לפתור,  שברצוננו  לבעיות  ומופנית  התנועה  לעקרונות  מנוגדת 
ביקורת  להפוך  ונשתדל  לסייע  נבקש  סולידריות,  תחילה  נביע 
נקודתית להתנגדות רחבה לסדר הקיים וכשליו. נצטרף למאבקים 
בראש סדר היום הציבורי כשנוכל להרחיב אותם למסגרת העולה 
בקנה אחד עם רוח התנועה, וזאת בגישה מכילה אך מבלי לוותר 

על עקרונותינו.

- 14  -

נראה בכל העם שותפים פוטנציאליים. אנשים מן השורה המחזיקים 
כיום בעמדות ימין אינם יריבים; הם אנשים שאפשר לשכנע בדרך 
ישר  היגיון  המבטאים  פתרונות  הצעת  על־ידי  היתר,  בין  שלנו, 
ואינטרס רחב. לכן, נראה בכל אחת ואחד מהם שותפים-אפשריים 
שלהם  צעד  כל  על  נברך  פוטנציאליים;  תנועה  חברי  ואף  לדרך, 
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לעבר עמדותינו ולא נעמיד אותם במבחנים טהרניים. נזמין אותם 
הערכים  עם  המזדהה  חדשה,  פוליטית  זהות  איתנו  ביחד  לבנות 
ועם הקו הפוליטי שאנחנו מקדמים. לא נוותר על פנייה אל הלא-

כדי  בכוח  ומשתמשות  כוח  )שמפגינות  הפגנות  לצד  משוכנעים: 
ליצור  ועלולות  המשוכנעים  בקרב  פועלות  אבל  שינוי  לתבוע 
קיטוב( נשקיע בעבודת שטח ותקשורת שוטפת הפונה אל הלא-

משוכנעים. 

האחרים  ואת  כטובים  אותנו  שמציגה  מוסרנית  מעמדה  נימנע 
שלמות  קבוצות  של  ומתיוג  מוסרית;  ראויים  שאינם  כמי 
מחזיקים  לא  עדיין  אשר  אנשים  ועוד.  גזענים  פשיסטים,  בתור 
בעמדותינו אינם אנשים רעים בהכרח, והם ראויים לכבוד אנושי. 
במקום דיבור גבוהה-גבוהה על עקרונות אידיאולוגיים מקטבים, 
איך  ביחד  לבדוק  נעדיף   - מוסרנית  והטפה  התנשאות  במקום 
שאינם  האנשים  את  גם  משרתים  מציעים  שאנחנו  הפתרונות 
מסכימים איתנו. הצבעה על פתרונות שמשרתים את הטוב הכללי 
ככל  נימנע,  כך  משום  תמיכה.  לגייס  ועשויה  פערים  על  מגשרת 
ובמקום  האדם,  זכויות  של  המשפטית  בשפה  משימוש  האפשר, 
זאת נתרגם שאלות אידיאולוגיות להצעות הנותנות מענה לצרכים 

ממשיים כמו מגורים, חינוך ופרנסה. 

- 15  -

נפעל בשיתוף עם קבוצות, ארגונים ותנועות החולקים איתנו יעדים, 
גם אם אינם חולקים איתנו תפישת עולם שלמה וגם אם מניעיהם 

לא תמיד נראים לנו מתאימים.
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- 16  -

נקדם שינוי גם דרך בניית קהילה סולידרית, חיה ולומדת: התנועה 
זוהי  ומצמיחה.  מלמדת  מכילה,  חברתית  מסגרת  הם  ומעגליה 
למידה  הכשרות,  משותף,  לימוד  לשם  נפגשים  שבה  תנועה 
פעילות  של  קהילה  גם  זוהי  מנהיגות.  ופיתוח  העבר  מניסיון 
תרבותית וחברתית המכוונת לשילוב וקירוב בני משפחה וחברים, 
חורגת מהעשייה הפוליטית הישירה, ולמעשה יוצרת את החברה 
זאת,  עם  נקפיד,  לבנות.  רוצים  שאנחנו  והסולידרית  המגוונת 
שההווי התנועתי לא יבוא על חשבון הפתיחות וההטרוגניות, אלא 

יסייע דווקא לבנות קהילתיות מתוך המגוון.

***
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בשמאל  נוסתה  וטרם  חדשה,  זה  במסמך  המוצעת  האסטרטגיה 
מופשטים,  פילוסופיים  עקרונות  בשם  מדברים  איננו  הישראלי: 
משפטיים או אקדמיים. גישה זו נתפסת כאליטיסטית, מתנשאת 
איננו  גם  האנשים.  רוב  של  הממשית  החיים  למציאות  ומתנכרת 
מסתגרים בשיח הנשמע רדיקלי מאוד לכאורה, אך למעשה בוחר 
במודע בהתנכרות כלפי רוב העם. במקום זאת נתעקש לדבר עם 
כלל החברה הישראלית, ננסה להשפיע עליה, ונשאף לייצג אותה 

ולבטא את האינטרסים שלה. 

הסדר הקיים מבוסס על שלושה מאפיינים: על פיצול הרוב, על 
ועל האמונה שאין אלטרנטיבה. הפעילות  הפסיביות והאדישות, 
היא  מדדים:  שלושה  פי  על  כן,  על  נבחנת,  אליה  שואפים  שאנו 
היא  ביניהם,  ההבדלים  חרף  שונות  מקהילות  אנשים  מחברת 
מניעה אנשים מאדישות לפעילות, והיא מציעה חלופה מעוררת 

תקווה.

הוא  איתו  להתמודד  החליטה  ביחד"  "עומדים  שתנועת  האתגר 
של  הנוכחי  בארגון  עומק  שינוי  לחולל  שואפים  אנחנו  מהפכני: 
החברה, הכלכלה והפוליטיקה בישראל. זו איננה משימה פשוטה, 
הטוב  בלבם  הישר,  בשכלם  באנשים:  אמונה  חדורי  אנחנו  אבל 
ובכוונותיהם הכנות. אנחנו אוהבים את העם שחי כאן. אנחנו חלק 

ממנו ומתעקשים להיאבק ביחד איתו ולמענו. ואנחנו נצליח.



הצטרפו לעומדים ביחד!

והפכו לחלק מתנועת השטח הגדולה בישראל. תנועה המובילה 
את המאבק לשלום, לשוויון ולצדק חברתי.

בואו נהפוך לאלפי חברות וחברים שבונים ביחד תקווה גדולה, 
ומייצרים ביחד שינוי גדול.

standing-together.org/joinus

 עומדים ביחד نقف مًعا


