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  למועצת עיריית שומקוםולא לכנסת ולהשפעה ברמה הלאומית ? לאן פנינו: כותרת ההצעה

  :ולקראת הבחירות לכנסת הבאה של מקומנו במפה הפוליטת היום תיאור כללי

 והם צובעים את תעודת הזהות של, יסוד של התנועה הירוקה מעידים שיש לנו ראיית עולם רחבההערכי 

המסמלים בהתאמה את שלושת התחומים העיקריים שעל סדר , אדום וכחול, ירוק - מפלגה בשלושה צבעים ה

! מתקדמת, ביתהתנועה הירוקה היא מפלגה פרוגרסי 21- במונחים של המאה ה. לאום, חברה, סביבה -יומה 

שרידים : ושמאלה) חלקים ממנה(שותפינו הפוטנציאליים במפה הפוליטית בישראל הם ממפלגת קדימה 

ש ומי שמזדהים עם "דאחדים מ, תומכי עלה ירוק, של טומי לפיד פליטי שינוי, מרצאנשי , מפלגת העבודהמ

  . י"ההתארגנות החדשה של אברום בורג במפלגת ש

הוביל את הרכבת המפה הפוליטית החדשה של ישראל וליזום הקמת גוש פרוגסיבי התנועה הירוקה צריכה ל

ויבטל את המסגרות הקודמות של המפלגות  ,רחבה ומלוכדת, גוש זה יצמיח מפלגה אחת חדשה. חדש

זאת צריכה ו, לשלטוןלהיות אלטרנטיבה  צליחאפשר לה, בוויתור על אגו מפלגתי קיים, בשילוב כוחות. הישנות

  . לא פחות מזה–המטרה להיות 

  

  :של התנועה הירוקה פוליטייםהיעדים ה

מתקבלות בו שנו הוא להיות ליד השולחן המרכזי של יעדה .לאומיתהאנחנו מפלגה פוליטית ברמה  .1

סדר היום לקדם את להשפיע ורק שם נוכל  –היינו הכנסת והממשלה  –החלטות פוליטיות גורליות 

 . שלנו

 .השמאלי  ההרכבה של צדהשינוי בביל את וולהאת המפה הפוליטית בישראל  עלינו לרענן  .2

צליח להכניס מספר משמעותי של נציגים ושנחדש הפוליטי התברג במקומות ריאליים בהרכב חיוני שנ .3

 .לכנסת

 

  :ארגונייםיעדינו ה 

השורות בצד איחוד את יקדמו ר חדש אשר "כולל יו ,לתנועה קומפקטית ויעילה לבחור הנהגה חדשה .1

ולנציגינו נדה שלנו 'צוג משמעותי לאגימ אמיץ להבטיח י"מו והפרוגרסיבי של המפה הפוליטית וינהל

 . ברשימה לכנסת הבאה



בולטת להפגין נוכחות  –בפועל  חברי התנועה בחשיבה ובעשייה פוליטיתשל רבות ומעהלהגדיל את   .2

 .פרלמנטריות עד שנשב בכנסת-החוץעדות הכנסת ובזירות הפוליטיות ובושלנו 

  

  :היעדיםלהשגת תכנית אופרטיבית כללית 

להעניק להם מנדט ו, החדשההנהגה החברי את בה לבחור כדי  ועידה נוספת בהקדם כנסלחשוב  .1

הן  –הולם צוג יבו לתנועה הירוקה יהיה יש ,ברור להוביל מהלך של גיבוש גוש פרוגרסיבי חדש

  . ומיקומם ברשימה נציגינו מבחינת מספרשלנו והן נדה 'מבחינת ביטוי לאג

חדשה לכנסת חייבים להפגין נוכחות הרשימה המ עתידי בהרכבת "על מנת להגדיל את משקלנו במו .2

  . בזירות הפוליטיות בישראלחיונית ובולטת 

  . הללולמשימות על ההנהגה החדשה לגייס ולהפעיל את חברי התנועה  .3

  

  :מועמדות להנהגת התנועה

וכי , מצהיר כי בכוונתי להתמודד בבחירות הקרובות להנהגת התנועה הירוקה, החתום מטה גרשון בסקין אני

  .אני תומך בהצעה המוגשת לעיל
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