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  2010הצעת החלטה לועידת התנועה הירוקה באוקטובר 

  

  

  :תיאור כללי

חוסר עניין , מגורמים חיצוניים כמו משאבים כספייםלמפלגת התנועה הירוקה יש קשיים רבים הנובעים 

וקשיים הנובעים מגורמים פנימיים כמו מוטיבציה נמוכה של , מיתוג סביבתי ועוד, אי ייצוג בכנסת, תקשורתי

  .ערעור האמונה ביכולת האלקטוראלית של המפלגה ועוד, אי בהירות לגבי כיווני הפעולה, חלק גדול מהחברים

ההתמודדות עם גורמים אילו , החיצוניים והפנימיים משפיעים אחד על השני וכרוכים אחד בשניהגורמים 

בחלק אחר יש לנו שליטה נמוכה ובאחרים , בחלק מהגורמים אין לנו שליטה, צריכה להיות מקיפה וכוללת

תת מענה חד ה כולל ומורכב ובכל מקרה אין לנבכל מקרה עלינו לפעול אל מול כל הגורמים ולתת מע, יותר

  .מימדי ואין לחפש תרופת פלא אחת שתחולל קסם

גורמים אילו ידועים והיו ידועים לנו מיד לאחר ההודעה על תוצאות אך הידיעה וההבנה השכלתנית לא הכינה  

  .גם לכך יש לתת מענה. אכזבה ורגשות טבעיים אחרים, אותנו לבאות ואיננה מצליחה להתמודד עם שחיקה

אמנם אין להתנחם בצרת , ת ומשותפת גם למפלגות רבות בישראל המכהנות בכנסתהתחושה הזו קיימ

  . הרבים הזו אולם עלינו להבין את המצב הזה על מנת להוציא את המירב ולנצל זאת לטובת התנועה הירוקה

המלצתי היא לאמץ את התוכנית במלואה ולא לפרקה ולבחור , להלן תוכנית כוללת להתמודדות עם הקשיים

תוכניים ופוליטים והיא מתייחסת לכל , התוכנית כוללת מרכיבים ארגוניים. את המרכיבים הנוחים לנורק 

  .הגורמים במפלגה

  

  :יעדים פוליטיים

משחר הווסדה של המפלגה התקיים המתח בין אילו הדגלו בריצה לבד של התנועה הירוקה לאילו הרצו 

  בחבירה לכוחות נוספים כחלק ממפלגה 

אך גם בתסריט הבחירות הבאות החיובי ביותר לתנועה , וד את כח התנועה הירוקה בזמן הזהקשה מאוד לאמ

  .הירוקה אין תפקיד ראשי

על התנועה הירוקה לשתף פעולה עם ארגונים ומפלגות בצד השמאלי של המפה הפוליטית על מנת לאחד 

נים אשר יביאו להקמת יישות כוחות אל מול ממשלת נתניהו וכדי ליצור אפשרות להקמת קואליציה של ארגו

  .פוליטית חדשה ורחבה אשר התנועה הירוקה תהייה מרכיב משמעותי בה



 

  :יעדים ארגוניים 

  הנהגה

חברי ההנהגה מהווים את המנהיגות הפוליטית של המפלגה ועליהם הסמכות והאחריות לתחומים  .1
  .הפוליטיים במפלגה

  .של עשר שעות בשבועעל חבר הנהגה לפעול במסגרת ההנהגה ובשמה בהיקף  .2
  .י חברי ההנהגה"תחום הפעילות של חברי ההנהגה תהייה מוגדרת ומוסכמת ע .3
על , יש לקיים בחירות חדשות להנהגה ולהגדיר באופן ברור את תפקיד חברי ההנהגה והצפיות מהם .4

  .פי הסעיפים הקודמים
  .יש לשאוף לאיזון בין גברים ונשים במסגרת ההנהגה .5
  .גבר ואישה, בי ראשלהנהגה יהיו שני יוש .6
  .יושבי ראש המפלגה לא יהיו בהכרח ראשי הרשימה לכנסת .7

  

  רשימה לכנסת

אין בהכרח קשר בין הרצון להיות שליח המפלגה בכנסת לבין , מהניסיון המועט שיש לתנועה הירוקה .1
  . על כן יש להגדיר מי הם שלוחי המפלגה בכנסת ומה מקומם במפלגה, הרצון להנהיג את המפלגה

  )'רץ' ריץ(ימה לכנסת תהייה מורכבת לסרוגין מנשים וגברים הרש .2
  .ליושבי ראש המפלגה לא ישוריין המקום הראשון ברשימה .3

  

  מזכירות

חברי המזכירות מהווים את המנהיגות הארגונית של המפלגה ועליהם הסמכות והאחריות לתחומים  .1
  .הארגוניים במפלגה

  .מוגדרים במפלגהחברי המזכירות יהיו אך ורק בעלי תפקידים  .2
יש לבחור רשימה חדשה של חברי מזכירות ולהגדיר באופן ברור את תפקיד חברי המזכירות והצפיות  .3

  .מהם
  .על חבר המזכירות לפעול במסגרת המזכירות ובשמה בהיקף של חמש שעות בשבוע .4

  

  

  :יעדים תכניים

חוק התכנון , מקרקעי ישראלמנהל (התנועה הירוקה תמשיך לתת מענה לנושאים בוערים על סדר היום 

אך יחד עם זאת קשה מאוד לתנועה הירוקה להתבלט אל , ...)פלישת הקרקעות של גלנט, חוף דור, והבנייה

מעבר לכך אל לתנועה הירוקה מלהתחרות עם , שמייצרים ארגונים אחרים בנושאים אילו" רעש הרקע"מעבר ל

  ).א לשתף פעולה איתםאל(ארגונים סביבתיים וחברתיים אחרים על סדר היום 

לקמפיין , תוכנית כלכלית למדינת ישראל – Green New Dealעל כן על התנועה הירוקה להתמקד בקמפיין ה 

  .דימוי חיובי ורציני, בולטות, זה פוטנציאל לגיוס תקציבים ויכולת ליצור בידול

לים אך יש להבין כי עיסוק בעיקר זהו כלי טוב בגיוס פעי, יש חשיבות מסויימת בעיסוק בנושאים מקומיים

בישראל יש הבחנה ברורה בין דפוס הצבעה . בנושאים מקומיים לא יחזק את התנועה הירוקה ברמה הארצית

לפעילים רבים נושאים אילו נוחים בין השאר מכיוון שפעילות בנושאים אילו מרחיקה את התנועה . ארצי ומקומי

  .הירוקה מהתמודדות עם נושאים שנויים במחלוקת

בגלל חשיבות הנושאים ברמה העניינית וכדי לבנות : יש לעסוק בנושאים מקומיים משתי סיבות, לסיכום

  .אך לפעול בנושאים אילו על חשבון נושאים לאומיים. תשתית של פעילים בשטח



  

יש הממקמים את התנועה , התנועה הירוקה ממוקמת בצד השמאלי של המפה לדעת רוב חבריה ופעיליה

יש המגדירים את התנועה הירוקה כמפלגת , אל המתון ויש המחדדים את אופייה האידאולוגיהירוקה בשמ

, חברתיים, שמאל חברתי ויש המגדירים ירוק כתפיסת עולם שמאלית רחבה מאוד הכוללת אלמנטים מדיניים

  .סביבתיים ותרבותיים

לית חדה וברורה בכל הקשור תיאור זה משקף את המציאות ועל כן יקל על התנועה הירוקה לאמץ זהות שמא

  .לנושאים החברתיים והסביבתיים וזהות שמאלית רחבה בכל הקשור לנושאים המדיניים

מעבר לזהות העצמית יש בתנועה הירוקה כאילו המעונינים להצניע את שמאליותה של התנועה ההירוקה 

יעים מכיוון שהציבור יודע משיקולים טקטיים ויש כאילו המאמינים כי הסתרה וטישטוש דווקה מרחיקים מצב

חד (זהו ויכוח טרמינולוגי כל עוד אנו נאמנים לדרכנו ובפועל מיישמים את העמדות השמאליות  .לזהות זיוף

  )סביבתיים ושמאל רחב בנושאים המדיניים- יותר בנושאים החברתיים

  

  

  :מועמדות להנהגת התנועה

וכי , ד בבחירות הקרובות להנהגת התנועה הירוקהמצהיר כי בכוונתי להתמוד, החתום מטה ערן בן ימיניאני 

  .אני תומך בהצעה המוגשת לעיל

  05970298/5.: ז.ת    10/9/10: תאריך  ערן בן ימיני: על החתום

  

  

 

  


