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  ניתוח הפתולוגיה המפלגתית הקיימת: תיאור כללי
ה שלה לחיזוק השורות לקראת אהאלקטוראלי הנלא הצליחה למנף את ההישג " התנועה הירוקה"מאז הבחירות 

כמפלגה קשה לרשום הישג , היהמרשימה ביותר של מנהיגהאישית למרות העשייה  –נהפוך הוא . המערכה הבאה
 פעילי המפלגה מאותהדבר הביא במקרה הטוב להרדמת . עצמה "תנועה הירוקה"ל) סביבתי או חברתי(ציבורי אחד 

  .נטישה רחבה משורותיה –ובמקרה הרע 
  

במעמד  ישנן מספר סיבות לנסיגה שחלה ,2009 בחירותולתחושת האכזבה הבלתי נמנעות מח תמעבר לירידת מ
גורמים כדי להבטיח מימוש הפוטנציאל של  םדה להמשך חייבת לתת מענה לאותוכל תוכנית עב. "תנועה הירוקה"ה

  :הלן סיבות עיקריות לכשל הנוכחיל ,שיטתיל.  של חזונה מוחשי בשטח  המפלגה וקידום
  

 - בבחירות הבאותלציבור המצביע על הצלחת המפלגה קשה להציג מסלול משכנע :  להמשך ברורההעדר אסטרטגיה   )א
או  צ"דוגמאת מר –" ובעותטספינות "הופנו ל עד כהעיקר הפניות הפוליטיות שנעשו .  הן הארציות והן המקומיות

 . השיח מתקיים עם פוליטיקאים שאינם מהווים נכס אלקטוריאלי ,פרסונאליתואילו ברמה ה, מורדי העבודה
 

.   קסמה לציבור רחב" מפלגה ירוקה אמיתית"הרעיון של , עם הקמת המפלגה:  העדר הגדרת זהות פוליטית מגובשת  )ב
ליצור זהות לא הצליחה המפלגה , עם הזמן, אולם.  ייחודיו "דבר חדש"ה ביטוי לתיה" מימד"הברית הייחודית עם 

.  ולשנות את המדינהנותנת תחושה לציבור שיש כאן אפשרות להשפיע  ךומאיד  ”"NGO עוד"חד איננה צד אשמ
מעט המחאה האחרונה ול, בדבר העתיד הנהגותהכנראה בשל אי הסכמה בין שתי  – התדאהת "מימד"השותפות עם 

 אלא ניהול לקוימצביעה לא רק על בכל הקשור לתנועה הירוקה הרועמת בעיתונות השתיקה  בדבר האלוף גלנט
 .חוסר רלוונטיות בעיקר על

  

שמאל "ות שונות ליצור מנהיגי התנועה הירוקה נטלו חלק ביוזמחלק ממייד לאחר הבחירות  –" חבירה לשמאל"  )ג
הדבר עמד בניגוד .  יותרמתונות חלקן יוזמות ו") אפשר אחרת"' דוג(גורמים אנטי ציוניים  כללואף חלקן ". חדש

.  ובכלל המגמות הברורות בחברה הישראלית היום 2009צ לבחירות "גמור להחלטת הועידה בדבר הצטרפות למר
המוצג על ידי יותר מ" שמאלני"מחפש קו מדיני ו לרוב הציבור אינ שבדומה, אטימות מצד פעילים רביםכהדבר נתפס 

 .ציפי לבני
  

כאשר מחסור במשאבים כספיים מונע " ביצה והתרנגולת"תסמונת הבברור כי מדובר  –העדר כספים / העדר ארגון   )ד
 .והעדר תשתית ארגונית פוגעת ביכולת לגיוס כספים –הקמת תשתית ארגונית בסיסית 

  
  .הבעיות העיקריותשאלה אבל נראים לי , יש כמובן עוד גורמים

  
  כחזרה לאסטרטגיה ראשונה -קה מקומית פוליטי –" התנועה הירוקה"לקראת חידוש : יעדים פוליטיים

  
ר הביאה להקמת התנועה שאההתארגנות קל לשכוח כי במרכז , מרוב מאבקים והשמצות: איחוד עם הירוקים) 1

.  עם סדר יום רחב ,ואותנטית ,עם מפלגת הירוקים כדי להביא למפלגה ירוקה ראויה" להתאחד"ה הרצון הירוקה הי
וכמובן שהפיצול פגע , מצער כאילוץ טקטי אז נתפסה חדשה הקמת מפלגה, ומתןמבלי לנתח את אי הצלחת המשא 

 ירוקה כמפלגה הירוקיםהחלפת "של למרות שהישגנו את היעד הכללי .  הבחירות שלנו מול הציבור עקשות במס
  .  לאחר הבחירות אסור לשכוח שהמשימה המקורית והעיקרית לא הושלמה –" בישראל המובילה

  
ואילו לתנועה , במועצות מקומיותנציגים  40-למפלגת הירוקים כ: הקייםהמצב האובייקטיבי שאת יש גם להבין 

איחוד עם מפלגת הירוקים .  הוא רעיוני ואישי ולא פורמאלישלהם כאשר הקשר הפוליטי , הירוקה בודדים בלבד
חברי מועצה אינם  40- ה שהעובד –גם מצדם .  ולפוטנציאל פוליטי ממשימייד לזהות פוליטית חדשה יביא אפוא 

 .היא החמצה, בקידום קמפיינים סביבתיים משותפים וכיוצא באלה, פועלים בצוותא בקידום חוקי עזר ביחד
  .של ממש האיחוד יכול להביא לסינרגיה

  
פורום " יזמנו  ,"ירוקיםה"מפלגת ב מן המנהיגים הבולטים, אני יחד עם הדס שכנאי, שנה האחרונהבמהלך ה

עם חברי מועצה , "משלנו"חברים , נציגים ברשויות המקומיות מטעם הירוקים התכנסובו , "ירוק מוניציפאלי
המפגשים . רביםמקומיים חברתיים /ולפעילים סביבתיים מפלגה ארציתשאינם שייכים לאף  השקפה ירוקה

וקה פערים משמעותיים העיוניים גילו קבוצה יוצאת דופן של אנשים אידיאליסטים שאין בינם לבין חזון התנועה היר
ולעניות דעתי התנאים בשלים לאיחוד  התחזק מאד" ירוקים"של הדס בקרב חברי ה לאחרונה מעמדה. אם בכלל

הנהגת מפלגה משותפת ומאוזנת , ראש תקופת ביניים של  שני יושביעם תהליך הדרגתי במדובר  ינובשיחות.  ממש
אני בכלל חושב .  של השורותמלא יהיה שילוב , בחירותלקראת ה.  מפלגת הירוקים המאוחדתועיצוב זהות  כ



של " ירוקים"תקנון בדומה ל) אחד אישה ואחד גבר(שני יושבי ראש קבועים של , ימיני-ערן בן הציעשהרעיון ש
  .מצוין שכדאי לשקולגרמניה הוא רעיון 

  
לשותפים פוטנציאלים אלא גם יסמן , צעד זה לא רק ייתן לחברי התנועה הירוקה תחושה של העצמה ותזוזה

מפלגה ירוקה , שכן ברור שבבחירות המקומיות הקרובות –גורם ששווה להתחבר אליו  שקםבמפלגות אחרות 
" ירוקיםה"ב שחברי מועצה יצויין שאני מתרשם.  מאוחדת עשויה להפוך לגורם הדומיננטי בזירה המקומית בישראל

" נישה"אפיון הקבוצה כ.  בר לאתגרים הסביבתיים הרביםעוסקים בכל התחומים ומעוניינים בבעיות חברתיות מע
רוב החזון והגישה , שבמסגרת משא ומתן דומה.  זאתאינה מאפשרת פשוט המציאות  –נדה צרה איננו מדויק 'עם אג

  .באיחוד וויתור אידיאולוגי מהותי יהיהולא " ירוקים"יהיה מקובל על ה" התנועה הירוקה"הרחבה של 
  
שהמפלגה יכלה  שהמוצרקשה היה ליצור התלהבות בקרב סניפי התנועה משום . 2013מקומיות  דגש על בחירות) 2

אין זה .  שנים 3בחירות מקומיות יתקיימו בעוד .  אלא של ארגון לא ממשלתי" בעל אופי פוליטילהציע לרוב לא היה 
פנייה בכל עיר וכפר אל .  לגייס משאבים לקראת המשימה הזו גם אפשר. מוקדם מדי להתחיל את ההתארגנות

אך  מורכבתמשימה  והכנתם לעשרות מערכות בחירות היא תםהכשר ,פעילים סביבתיים וחברתיים מתאימים
ברק .  בערים שונות" ירוקים"הדבר כמובן יהיה קל יותר כאשר נוכל להתבסס על סיעות קיימות של .  אפשרית

צריכה להתמקד " תנועה הירוקה"ה, במקרה הנוכחי. 2008בחירות שלוש שנים לפני המערכת אובאמה התחיל את 

אם אנו .  "ריצה למרחקים ארוכים"המבינים שאין מנוס מ כיוון שיספק אתגר ותכלית לחברי המפלגה –זה לכיוון ה
 ולעניות, מבחינה אסטרטגיתנכון " ארוך טווח"הוא בהחלט יעד  2013סימון בחירות , אמרנו שאנו רוצים לרוץ מרתון

ברור לכולם כי , במישור המקומי.  ווח הקצר מבחינת הכנסת אנרגיה לשורות המפלגהקו טקטי נכון לט, דעתי
.  המתאימיםהניצחון הוא לא רק אפשרי אלא יותר מסביר אם נתארגן בזמן עם האנשים הנכונים המחזיקים בכלים 

  .יחסי עבודה ויחסי אימון עם פעילי מפלגת הירוקים השונים ליצורהעשויה משימה משותפת  יספקהדבר גם 
  
  גילוי איפוק ושבירה למרכז –בחירות הארציות הבאות ה) 3

היה הרבה יותר מה להציע למפלגה פוליטית אחרת לתנועה הירוקה י, ל"פי הסעיפים הנליש להניח שאם נתקדם 
יבואו בחירות .  באופן אובססיבי אחרי שותפים עתידייםנראה כי אין צורך לחפש , על כן.  מאשר יש לה להציע היום
מעצמה "היתרון שלנו כלנהל משא ומתן כאשר וחכות לשעת כושר התחזק ולמוטב ל.  והחיזורים יתחילו מחדש

  .כמפלגה כושלת ומרוסקת נצטייר ולא, עתידית נראה מוחשי" מקומית
  

 מן הציבור להרגיש בנוח 80%-יאפשר לדבר ש "אך מתון –שוחר שלום "של מה שכן חשוב הוא לסמן קו מדיני 
העם בעד שתי מדינות לשני עמים  החלק הארי של: כאן יש לחזור לעמדה הבסיסית שלנו בבחירות.  בשורות המפלגה

המדיני הקבע פתרון לא תביא לזירוז " תנועה הירוקה"עמדה שמאלנית קיצונית מחודדת ב.  כנראה הליכוד, אפילו –
על כן   אפשר להתחיל להכיר .  בתחום הסביבה והחברהשל המפלגה היא  התרומה הסגולית.  צום תומכיםאלא לצמ

  .בכל זאת מדובר בחיזורים.  אבל לא צריך למהר או להתלהב. השותפים הפוטנציאלים הנמצאים בזירה הזוכל את 
  

  רצף פעילות ומצב רוח, שמירה על מסגרות –ניהול המפלגה : יעדים ארגוניים
מפלגתית התרבות הניצנים של היש לבנות על . לקפל כל דגל ארציאין הדגש המקומי אומר שהתנועה הירוקה צריכה 

   :הכוללת בתוכה 2011-פעולות חברתיות וענייניות לשנת להכין תוכנית עבודה ל חשוב. שהתחילה לצמוח ייחודיתה

  .טיול חודשי של פעילים -

  .פסטיבל סרטים של התנועה הירוקה -

  .)וכמובן ועידות לעת הצורך/ הופעה / הרצאה(אירוע ארצי רבעוני  -

  .)המאבק נגד הרפורמה בתכנון -דוגמאת(חברתיים מרכזיים חשובים / השתתפות באירועים סביבתיים  -

 .עם דובר נמרץ עבוד באופן שוטף מול התקשורתיער ויצירתי  "צוות תגובות" -
 .הירוקה במיוחד בתחום הכלכלה, המצע  רוגשד  לקראת תומעשי תתשתית רעיוני המשך בניית -
 .המשך עדכונים בפייסבוק ובעלון החודשי -

היא לא תתיש את החברים . בקרב החברים החלפת מידע ורעיונות, תרבות מפלגתית כזו תשמור על הקשר האישי
סף או עולות כאינן לרוב על פעולות ש ומתבססת –היא שומרת ומחזקת את הקיים . ציפיות מוגזמותל גרוםולא ת

  .בעלי כלים לגיוס משאבים סגרת עמותות אחרותמלהתבצע ב יכולותכסף  אלה שעולות. שיממנו את עצמן
  

 הנהגה חדשה
קולקטיבית הביטוי לתבונה מהווה ו ביותרהמנהיגות הנוכחית היא איכותית .  הנהגת התנועה הירוקה זקוקה לרענון

ברור כי הגוף הוא מעט עייף ובמבחן התוצאה איננו עומד  , יחד עם זאת.  2008 של פריימריזהדופן  של היוצאת 
בהנחה כי המפלגה תצביע בעד  ,על כן.  לדרך המוצגת במסמך זה שרוב חברי ההנהגה שותפיםגם לא ברור . במשימה

פלגה לא יכולה מ. בחירות חדשות של ההנהגה ויושב ראש התנועה תתקיימנה, 2010לפני סוף ש מוצע, החלופה הזאת
עת לעת אנשים אלה צריכים לעמוד מ –ובמיטב המסורת הדמוקראטית .  להתקדם בלי אנשים טובים על ההגה

  .אפשר לדבר גם על חבילות ועל רוטציה בין אנשים השותפים לדרך  .הגיעה העת. בחירה מחדשל
  

ברוב התחומים . ו להקמת המפלגהישראל לא השתפרה באותם תחומים טעוני טיפול שהביא, מאז הבחירות, לצערנו
  .ולהתמיד, לשנות כיוון קצת, עלינו להפיק לקחים".  תנועה ירוקה"המדינה עדיין זקוקה ל. המצב חמור עוד יותר


