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  :תיאור כללי

, תפיסת המקום הראשון כמפלגה סוציאל דמוקרטית: וליטיים ושלושה ארגוניים הכולליםארבעה יעדים פ

נטילת הובלה רעיונית בקידום חוקה אזרחית ברוח אמנת גביזון . בנוף הפוליטי כמותג ראשון מיצובהה וייצוב

. ינייםתוכנית מדינית ברורה עם ראייה אסטרטגית הלוקחת בחשבון מכלול אלמנטים חברתיים ומד .מידן

שיפור יכולות . נטילת הובלה בין המפלגות בנושאי חינוך. ינלאומית בנושאים סביבתייםתפיסת הובלה ב

י שינוי בהתנהגות הארגונית והפיכתה למשימתית ועמידת ההנהגה הנבחרת "להשגת יעדים אלו ניתן ע

  .ועדותוהתמחות הארגון בנושאים הלאומיים במסגרת במאמצים המינימאליים הדרושים לכך 

  :יעדים פוליטיים

התנועה מתנהגת כמפלגה . תפיסת המקום הראשון כמפלגה סוציאל דמוקרטית: מיצובמיתוג ו .1

הוא  יש פער צורם בין התוכן לעטיפה וחשוב לא פחות. סוציאל דמוקרטית ולא רק כמפלגה ירוקה

כאקט השינוי וכמטוטלת שהגיע  'סוציאל דמוקרטיה'משווע לשמוע כעת את המילה אשר הציבור 

 :זמנה לנוע לכיוון הרצוי עבורו

 ". דמוקרטית-הסוציאלהישראלית תנועה הירוקה ה" - לשינוי בשם מימוש   .א

 .למאבקים חברתיים ומאבקי עובדיםהצטרפות הקפדה ל  .ב

 .המשך המאבקים לחלוקת משאבים צודקת  .ג

 .לזכאיםאפשרית מאבק לטובת בנייה ציבורית    .ד

  .עם עמיתים במדינות שכנות ים פוליטייםקשר  .ה

 

הצורך בחוקה הוא צורך . נטילת הובלה רעיונית בקידום חוקה אזרחית ברוח אמנת גביזון מידן: חוקה .2

הולכת ומתגבשת . לאומי אזרחי הנוגע בכל תחומי החיים חינוך חברה כלכלה וגם בתחום המדיני

אפשרת יותר הבנה וקרבה אשר מ מסורתית-חילונית- יהודית- בשנים האחרונות תרבות ישראלית

תכונה של תיקון לדור . אף בחינוך אנו רואים זאת עם קליטתו של החינוך המשלב בערים. לשורשים

, ישראלים בחוקה נגדיר את עצמנו מחדש כעם וכאזרחים. המייסדים אשר פסלו כל דבר מסורתי

בשל אותו . יקטן יגבר החוסן החברתי לאומי של ישראל ובתוך כך רמת החשש שלנו מהזר והשונה

חוסן הגדרת האזרחות תהיה בעלת משמעויות עמוקות יותר ונוכל כך לקבל לתוכנו גם גרים הרואים 

  .באותו תוכן אזרחי משמעותי את ביתם הרוחני ללא קשר לאמונה דתית

 



והפצתה כתוכנית  2002לאוגוסט  07לאומית מתאריך - אימוץ תוכנית מדינית רחבה לפדרציה דו .3

אסטרטגית בעלת השלכות חינוכיות חברתיות חוקתיות וכאלטרנטיבה ואף כתוכנית המשך לתוכנית 

 www.telegraph.co.ilניתן לקרוא על התוכנית המדינית באתר  ". שתי מדינות לשני עמים"המדינית 

 :ותמציתה הוא

 .הבירה משא ומתן ישראלי פלסטיני לבניית מועצה פדראלית לניהול משותף של ירושלים  .א

 .כגבול הפוליטי 1967ביוני  4- הגדרת גבולות ה  .ב

 .הרחבת הפדרציה בהדרגה לשטחי הגדה וישראל  .ג

 .ציהקידום נושא החינוך וחינוך לחוקה לכלל אזרחי הפדר   .ד

 .בית משפט לחוקה ורשויות פדראליות, בנייה הדרגתית של חוקה פדראלית  .ה

ארץ ישראל ומתן זכות כל מקום בהכרה הדדית בזכות השיבה של פליטים יהודים ופלסטינים ל  .ו

תוך עמידה בקריטריונים , לשיבה אל המדינה המועדפת בפדרציההבחירה החופשית 

 .האזרחיים

  .לקיומה 70-בחירת נשיא לפדרציה בשנת ה  .ז

 

למובילה בתחום  הירוקהמאבק אמיתי להצלת והפחתת סבלם של בעלי חיים תהפוך את התנועה  .4

 :ולצורך כך כחלק ממיצוב ישראל במרחב הבין לאומי חקיקה סביבתית

 .בעלי חייםקידום חקיקה בנושא זכויות   .א

 .ביטול ניסויים בבעלי חיים  .ב

 . איסור יבוא ושימוש בפרוות  .ג

 .איסור ציד והעמדה לדין על צייד יונקים ימיים   .ד

י "זיהום נחלים ע, הפלרהבנוסף לבעיית ה זכויות אזרח בהקשר זההאנרגיה ו, קידום נושאי המים  .ה

 .'החדרת מי גשמים וכו, קולחין

  

  :יעדים ארגוניים

ראשונים האחת לשבוע עד הבחירות יצאו חמישה חברי הנהגה  . חיוב ההנהגה בפעילות שבועית .1

חבר הנהגה אשר לא יעמוד ביעדים אלו יוותר על מקומו . לכנסים או חוגי בית בכל רחבי הארץ

 .  בחמשת המקומות הראשונים



מסימה של קירוב לבבות  וקח על עצמיכל פעיל י. עירוניתחלוקה נוסף לעל פי מגזר בחלוקת תפקידים  .2

 .  מגזר שקרוב לליבוושיח עם ה

 . עוץ וחקיקהיליפרקטיקה של ותחילתה  משרדי הממשלהלבניית ועידות מקבילות  .3

  :תוכנית אופרטיבית כללית לביצוע היעדים והשגתם

המאמצים הנדרשים מההנהגה הנבחרת ובייחוד מחמשת המובילים הינה קריטית להצלחת מסע הבחירות 

ליצור לכל חמשת  עבודת הצוות המוביל יחד עם המנגנון המנהל את התנועה ידאגו. המתחיל כבר עם בחירתם

יחד עם ההיכרות של . ציבור הבוחרים בנושאי ההתמחות של הנבחריםעם המובילים מפגשים שבועיים 

הציבור עם נבחריו לעתיד תפעל מערכת של ועדות אשר תפקידן לייצר כל העת הצעות להצעות חוק הנוגעות 

לא פחות חשוב הוא החתמת המילים . כך בנושאי חינוך וסביבה. לסביבה וחברה ולהעבירה לתקשורת

לתנועה בשלה יותר  ,ירוקה "רק"-משם זה הופך סמנטית את התנועה . ם המפלגהבש" סוציאל דמוקרטית"

הנושא המדיני הוא חלק מרכזי בכל מערכת בחירות וברגע שתתקבל החלטה . חברתית וסביבתית כאחת

. לקבל תוכנית זו העבודה הן מול הצד הפלסטיני לצבירת התומכים בה והן הישראלי רבה אך ניתנת להשגה

ישראל בעולם ילך ויתחזק בתקופה הקרובה אך פעולות חקיקה סביבתיות עשויות לשפוך אור בידודה של 

אשר מגיעים לכל צלחת , ובייחוד נושאי הטיפול בבעלי חיים בכלל ובעלי חיים ימיים בפרטחיובי על ישראל 

  .ברחבי אסיה ואירופה

  

  :מועמדות להנהגת התנועה

י בכוונתי להתמודד בבחירות הקרובות להנהגת התנועה מצהיר כ, החתום מטה_ יעקב-איתן כתר_אני 

  .וכי אני תומך בהצעה המוגשת לעיל, הירוקה
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