
  

  דרכה של התנועה הירוקה –טופס הגשת הצעה 

  0525685854:טלפון                     mike.korodva@gmail.com: מייל  מיכאל קורדובה: שם המגיש

  

  בונים בסיס: כותרת ההצעה

  :תיאור כללי

מבצע בניית רשת סניפים פעילים במגוון קמפיינים מקומיים וארציים כולל , הכנת התנועה לבחירות הבאות

  .התפקדות ארצי וסניפי

  :יעדים פוליטיים

 .מיזוגים פוליטיים עם הירוקים למפלגה דמוקרטית ללא שריוני כיסא .1

 קרימנלזציה של המריחואנה ושילוב כוחות עם התנועה ללגליזציה-הוספת נייר עמדה בנוגע לדה  .2

 בדיקת האפשרות לשיתוף פעולה עם השמאל הלאומי .3

 

  :יעדים ארגוניים 

 בחירות פנימיות  .1

 בחירות למזכירות  .2

  מבצע התפקדות כל חצי שנה .3

  :תוכנית אופרטיבית כללית לביצוע היעדים והשגתם

 .מיזוגים פוליטיים עם הירוקים למפלגה דמוקרטית ללא שריוני כיסא .1

לפי שלבים ומעבר בין  ת הירוקים במסגרת זמן מסוכם מראשגבחירת צוות חדש לבדיקת עניין המיזוג עם מפל

  .שלב לשלב במידה והמהלך לא צלח

               .ת בראשה/מיזוג דמוקרטי עם בחירות פנמיות למפלגה המאוחדת להנהגתה והעומד. שלב א

          .י חברינו במפלגתו בכל צורה אפשרית חוקית"ר הירוקים ע"בדיקת האפשרות של הדחת יו. שלב ב

  .                            לול ממפלגת הירוקים את האפשרות להשתמש בשםבדיקת האפשרות לש. שלב ג

  .תוך ניהול קמפיין פומביהעברת סניפי הירוקים לתנועה הירוקה . שלב ד



 .קרימנלזציה של המריחואנה ושילוב כוחות עם התנועה ללגליזציה-הוספת נייר עמדה בנוגע לדה .2

קימנליזציה לעומק והשלכותיו האפשריות על -עניין הדהבבחירת צוות ממועצת המומחים שיחקור את 

ח מועצת המומחים יביע שמהלך זה יהיה "בתקווה שדו. החברה בישראל והדרך הנכונה ביותר לפעול

לאחר מכן נוכל לשלב פעולה עם , נפרסם נייר עמדה בעניין כלכלתם וביטחונם, טוב לאזרחי המדינה

  .י מפלגת עלה ירוק"בגדת עהתנועה ללגליזציה אשר ברובה מרגישה נ

  

מפגשים אלה מתרחשים  ,בין התנועה הירוקה לשמאל הלאומיפתוחים לפעילים לערוך מספר מפגשים  .3

בפגישה מסוג זה עם יצוג גדול של התנועה נוכל לחוש טוב יותר אם יש אפשרות . בכל רחבי הארץ

  .לשיתוף פעולה בעתיד

  

הכנסת אחראי סניפים  .להנהגת התנועה והמזכירות לבחירות פנימיותוצוות מוביל קביעת מועד  .4

הזרמת מחצית מכספי ההפקדות החברים בסניף לביסוס הסניפים והרצת קמפיינים למשך .לתפקיד

 .חיזוק צוות הרשת והקמת צוות מיוחד לקמפיין התפקדות. הכנסת אחראי התפקדויות לתפקיד. שנה

  

  

  

  

  

  

 

 

  :מועמדות להנהגת התנועה

  

, מצהיר כי בכוונתי להתמודד בבחירות הקרובות להנהגת התנועה הירוקה, החתום מטה דובה מיכאל קור אני

  .וכי אני תומך בהצעה המוגשת לעיל

  037255916.: ז.ת   11.9.2010: תאריך  : על החתום

  

  

 

  


