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 העמדה המדינית של התנועה הירוקה :כותרת ההצעה

 

 :תיאור כללי

, היא אינה שמאל או ימין במובן הישראלי של המילה. חברתית-הירוקה היא מפלגה סביבתיתהתנועה 

 .וחובה עליה להשאר כזאת אם ברצונה להפוך באחד הימים לכוח פוליטי משמעותי

 

דמוקרטית היא -ויתכן שהעדרה של מפלגה סוציאל; הפוליטיקה הישראלית מציגה אנומליות רבות

התנועה הירוקה יכולה לקנות את עולמה אם תשכיל להציג , חברתית מתקדמתכמפלגה . הבולטת בהן

 .הזויה" מפלגת סמאל"דמוקרטית אמיתית מבלי להצטייר כעוד - לבוחריה אופציה חברתית סוציאל

 

עתידה לא יבוא מגניבת מנדט ממרצ או . לתנועה הירוקה אין מה לחפש במחוזות השמאל הקשה

אלא מהיותה אופציה שפויה לבוחרים שמאסו במפלגת , ש"ים עם חדמוויכוחים אידיאולוגיים נוקב

התנועה , חברתית-כמפלגה סביבתית. בליכוד ובמפלגות האחרות, בבית היהודי, בקדימה, העבודה

ועליה להתמקד בתחומים אלו  –הדגל הסביבתי והדגל החברתי  –הירוקה נושאת שני דגלים עיקריים 

אלא שִאמרה זאת משנית , ומר שאין לתנועה הירוקה ִאמרה מדיניתאין הדבר א. יותר מבתחום המדיני

 .לאמירה החברתית של המפלגה

 

ההתבטאויות אומללות בתקשורת סימנו את התנועה הירוקה כמפלגת שמאל , כבר בזמן הקמפיין לכנסת

ור וקולות הקוראים לחב, מספר פעילים המשיכו בנסיונות לסחוף אותה שמאלה, לאחר הבחירות. מדיני

, באופן טבעי יש במפלגה חברים המעוניינים לתייגה כמפלגת שמאל קשה. אל מרצ שוב נשמעים ברמה

הצעה זאת מבקשת לעגן את מקומה של . אבל כלל לא ברור אם זאת תהיה הבחירה הנכונה למפלגה

 ממילא אין משמעות(שמאל מתון /התנועה הירוקה בקונצנזוס המדיני כמפלגה ציונית השייכת למרכז

 .בטווח המדיני בין העבודה וקדימה) להגדרות מדיניות מדויקות

 

בפעם השנייה ועידת התנועה תחליט האם עתידה , אם הצעה זאת תעלה להצבעה בוועידה הקרובה

החלטה זאת תקבע אם . כמפלגת שמאל מתון וציוני, או במרכז המדיני, ש"בין מרצ וחד, בשמאל הקשה

-ו למלא את הווקום הפוליטי שנוצר עקב העדרה של מפלגה סוציאללתנועה הירוקה יהיה סיכוי כלשה



או בבית הקברות , דמוקרטית בישראל ובשל התאיידותה האלקטורלית של העבודה והאכזבה מקדימה

 .של הפוליטיקה הישראלית

 

 :יעדים פוליטיים

 .תמקדות בתחום הסביבתי והחברתיהתמקדות בנושאים בהם לתנועה הירוקה יש ערך מוסף וה .1

 .ש"שמירת מרחק אלקטורלי ממרצ וחד .2

 .שיתופי פעולה עם ארגונים ממרכז המפה הפוליטית .3

 

 :יעדים ארגוניים

, רפורמת הולילנד, תמלוגי הגז, חוות הגז(נראות של התנועה הירוקה במאבקים סביבתיים וחברתיים  .1

 .(הפרטת הקרקעות וכדומה

 .כדי שגם סניפים רדומים יוכלו להראות פעילות בהשקעת זמן קלה, ותפות לסניפיםתשתיות מש .2

 .והכנסתם לתנועה הירוקה, עבודה מול סניפים מוניציפליים של הירוקים שאינם מרוצים מוויסנר .3

 

 :תוכנית אופרטיבית

. סטגנציההבעיה המהותית של התנועה הירוקה היא שהתנועה הירוקה נכנסה זה מכבר ל. שאלה טובה

בשטח אין פעילויות וקולה של . פעילים מרכזיים שהיו פעילים בעבר עזבו את התנועה מסיבות שונות

  .המותג מאבד מערכו. התנועה הירוקה לא נשמע

 

המייצג (הוא החלפת נייר העמדה המדיני הנוכחי , שניסיתי להעביר בוועידה הקודמת, המהלך הראשון

  .(שמאל מדיני-המייצג מרכז(ותר בנייר עמדה מתון י, )שמאל קשה

שתקל , למשל מערכת דואר עבור התאים. צריך לפתח תשתיות שיקלו על תאים לחזור לפעילות, שנית

מספיק שראש התא ישלח דיווח חודשי על פעילויות ירוקות . על משלוח הודעות על פעילויות מקומיות

גם אם התא המקומי לא , ת של האנשיםכדי שהתנועה הירוקה תחזור להיות במודעו, באזור הפעילות

 .פעילות מביאה אנשים, בסופו של דבר. יוזם דבר

ולדעתי על התנועה הירוקה , יש מקום לשיתופי פעולה בתחום החברתי ובתחום הסביבתי, שלישית

 .להתאמץ יותר כדי ליצור שיתופי פעולה כאלו

 

 :מועמדות להנהגת התנועה

, י בכוונתי להתמודד בבחירות הקרובות להנהגת התנועה הירוקהמצהיר כ, החתום מטה צבי דביר אני

 .וכי אני תומך בהצעה המוגשת לעיל
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