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 :תיאור כללי

התנועה של  ההובלחיזוק ה, (1)מיצוב התנועה הירוקה: הכולליםארגוניים וחמישה וליטיים יעדים פ חמישה

הובלת אחדות בעם  ,(2)הירוקה בנושאי סביבה ואקולוגיה ותפיסת הובלה בינלאומית בנושאים סביבתיים

ברשויות המקומיות תוך יצירת  עבודה בתחום הסביבתי המוניציפאלי ופעילות בתחום החינוך ,(3)סביב חוקה

 –בעיניים מיומנות של סביבה וקיימות  פיתוח היכולת להסתכל על כל הסדר מדיני ,(4")חזיתות ירוקות"

יעד , (7)חלוקה לועדות –שני יעד ארגוני , (6)"התיקון המגדרי" –ראשון יעד ארגוני (. 5)"התשובה הירוקה"

 (. 10)מיתוג התנועה –יעד ארגוני חמישי , (9)השיווק –יעד ארגוני רביעי , (8)ההנהגה –ארגוני שלישי 

 

 :יעדים פוליטיים

 

התנועה הירוקה קדימה למרכז המפה הפוליטית כמפלגה סוציאל  הובלת - ראשוןיעד פוליטי  .1

להוביל אותה קדימה יחד עם ארגוני . לשמאלה של קדימה במקום מפלגת העבודה דמוקרטית

ולהוות את האלטרנטיבה למפלגת העבודה  ותשמאל מתונסביבה כתנועת הירוקים ותנועות 

בין אדם לאדם , צודקתחברתית יגלה חלוקת משאבים מפלגה אשר חורטת על ד. ולנוטשים אותה

מפלגה אשר חורטת על דיגלה אקולוגיה . שוויון בפני החוקו, הגנה על העובדים .ובין הטבע לאדם

מפלגה אשר נכונה לשלב ידיים עם ארגונים קטנים כגדולים . חברתית כמו אקולוגיה סביבתית

 .  מטרות לאומיותעל מנת להשיג  "עבודה"ו "קדימה"בכללם המפלגות 

 

להמשיך בפעילותו הציבורית בתחום מפרטינו הרבים יעד פוליטי שני מחייב אותנו כל פרט ופרט  .2

המסר העברת אך לא רק העשייה בלבד חשובה אלה . הסביבה כל אחד על פי כישרונו וכישוריו

על ולדבר ולספר על מנת להעביר את אותו המסר חובה עלינו לציית לחוקי השיווק . שבה

חובה עלינו להוציא מתוכנו הסברה לכל דבר אשר אנו עושים לטובתה של החברה . העשייה

לא מתוך גאווה ויהירות אלא מתוך הצורך לעשות זאת טוב יותר בכלים יעילים יותר , הישראלית

לפיכך אנו מצביעים ליעד השני כיעד חשוב במעלה הוא היעד . הנמצאים בידי משרתי ציבור

 . יהשיווקי הסברת

 

 

 

 



לגישור , בין קטביםחוקה אשר תחבר . וקבלת חוקה יעד פוליטי שלישי הוא הדאגה לאחדות העם .3

 הסכמה רחבהכשאשר תהווה מסמך  ברמה הלאומית אנו זקוקים לחוקה .ויצירת אקלים בטוח

אשר הוא המשכו המעשי של המפעל אשר הקמנו כאן בבחירות בין מימד מסמך  .על תוכנוקיימת 

והציבור רק יוקיר ₪ מליון  3,000,000כ הושקעו בו , לעבר זה יש משקל ציבורי. ירוקהלתנועה ה

רק תנועה צעירה ורבת . לנו תמורה אלקטוראלית אם נשוב ונישא אותו בקלות לעבר מימושו

חוקה כזו כתבו . הסדר של חוקה המחברת בין דתיים לחילוניםאידיאולוגיה כשלנו יכולה להוביל ל
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ו משמעויות חדשות את עמוד השדרה הלאומי אשר ממנו יגזרו חוקים ותקנות אזרחיות ויוצק

  .ערכית יהודית חדשה זם ברוח ישראליתילאברסורעננות של אוני

 

בתחום המוניציפאלי באפיק הסביבתי במציאת פעילות  : התחום המוניציפאלי –יעד פוליטי רביעי  .4

בתחום הסביבתי . המועצה המקומיתפתרונות מקומיים לבעיות אשר צצות תוך פעילותה של 

לשמש . ערכי טבע ונוף יחד עם שמירה על אקולוגיה חברתית ציבורית, ל אקולוגיהעבשמירה 

כל זאת יבוא בתמיכתנו . שלטון החוק ומוסדותיותוך חיזוק . ה ציבורית בניקיון כפייםדוגמא לעבוד

 .בכל הנוגע בכל דרך שהיא לחינוך והגדלת תשומת הלב לחינוך הילדים החל מגיל הגן

 

יעד זה אינו חייב להיות מודגש ואינו חייב להיות במרכז התודעה : המדיני –ליטי חמישי ויעד פ .5

עיניים בהתנועה הירוקה זקוקה ליכולת להסתכל על כל הסדר מדיני . יבתישלנו אלא כיעד סב

לברר לעצמה מה היא קיימות מדינית ומה בכל צעד מההסדרים . מיומנות של סביבה וקיימות

. למתן מענה ,המתגבשים עלול או עשוי לתת לה תמורה שלילית או חיובית ולהיות ערוכה לכך

ועה הירוקה לתמוך בכל הסדר אשר כולל בתוכו את האינטרס העליון בתחום הסביבתי על התנ

שמירה על איכות המים וחלוקתם הצודקת לכל אזרח בחבל . של שמירה על הסביבה והסובב

שמירה על ערכי טבע ונוף בכל מקום . שמירה על המים מזיהומם ויהא המזהם אשר יהא. ארץ זה

בעלי חיים ובני אדם באשר הם ב סבלירה ומניעת שמ. על החי ביבשה ובים השמיר. מהירדן לים

זהו יעד פוליטי וזו התשובה אשר יש לגבש ולשאתה על שפתינו כאשר אנו באם . ללא קשר לגבול

 .  "התשובה הירוקה"זו . עם הציבור

 

 יעדים ארגוניים

 

וה ביחס שו, להכניס לחוקת המפלגה את החובה לשילוב מגדרי שווה: מגדר –ראשון  ארגונייעד  .6

תיבחר יושבת ראש מפלגה אחת או אחד ואחריה תחויב המפלגה . בהנהגה ובכל מוסדותיה

החשיבה המשותפת תקבל משמעות סינרגטית ממש שלהכניס משולבים גברים ונשים על מנת 

 .את בשורה הזו נשאף להכניס לכנסת כחוק יסוד המחייב כל מפלגה. כמו בחיים ,כמו במשפחה

 

ועדות אשר . יוקמו ספקטרום של ועדות יערכו בחירות לראשות ועדות: תועדו -שני ארגוני יעד  .7

ואשר נוגעות  שונות אשר בהן עשייה ציבורית פוליטית משמעותיתנלבן סוגיות נחקור ובהן 

 . לחקיקה
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אחת לשבוע עד הבחירות יצאו .  חיוב ההנהגה בפעילות שבועית: הנהגה –שלישי  ארגונייעד  .8

חבר הנהגה אשר לא . ים לכנסים או חוגי בית בכל רחבי הארץחמישה חברי הנהגה הראשונ

שעות  10-חיוב ההנהגה ב. יעמוד ביעדים אלו יוותר על מקומו בחמשת המקומות הראשונים

חוגי בית או  עבודה שבועיות אשר כמחציתן יוקדשו להופעה בכנסים המובהקים לטובת המפלגה

לעובדה משרדית ולפגישות אישיות , יוקדשו להכנתן האחרותשעות חמשת ה. ברחבי הארץ

חבר הנהגה . הנוגעת במובהק לטובת המפלגה ושאינן יוצאות מתוך העיסוקים השוטפים

בלא צורך להפעיל כנגדו  ,מחמשת המובילים אשר לא תעמוד או יעמוד ביעד זה יפנה מקומו

 . יעלה במקומו אחר, וירד למקום השישי ומטה סנקציה כלשהי

 

שעות  40שים לפני הבחירות חמשת חברי ההנהגה המובילים מחויבים ב נקבע כי שלושה חוד

. חוגי בית לטובת התנועה, פעילות טלפונית, עבודת שטח, עבודה משרדית, שבועיות של כנסים

מבלי צורך בהפעלת סנקציה מנהלתית , במידה ולא יעמוד המועמד בתנאים אלו מסיבה כלשהי

 .רד אל המקום החמישיי, כלשהי

  

כל אחד מאיתנו הופך לתא אשר , מהיום בו אנו בוחרים את תוכנית זו: השיווק –רביעי רגוני איעד  .9

משפחה , השיווק הרשתי פונה קודם למעגל הקרוב. באופן וולונטארי ותפקדו לשכפל את עצמ

שיטה זו עוברת דרך . ואנו במעגל הקרוב נייצר את חוגי הבית ונעודד התפקדות. וחברים

ומתפקד ₪  100לבדוק בתוך כך עלות התפקדות משפחתית בגובה של  המשפחה ואני מציע

 .בתנאי שהגיע דרך רשת חברתית זו₪  50יחיד בעלות של 

 

רטית כמפלגה סוציאל דמוקבתודעה הציבורית תפיסת המקום הראשון : התנועה הירוקה מיתוג .01

 . קטוראליתלפני מפלגות השמאל למינם הינו קריטי בעולם בו מילים הן בעלות משמעות אל

התנועה מתנהגת כמפלגה סוציאל , תפיסת עולמה של מפלגתנו היא סוציאל דמוקרטית

של יחד עם קולו  יש פער צורם בין התוכן לעטיפה. מסורתית ולא רק כמפלגה ירוקה, דמוקרטית

כאקט השינוי , כבשורה חדשה' סוציאל דמוקרטיה'משווע לשמוע כעת את המילה הציבור אשר 

וסוציאל  ה/ירוק ה/לכן אני מציע שכל מי שמרגיש .גיע זמנה לנוע לכיוון הרצוי עבורווכמטוטלת שה

 :עצמילמימוש תישא אותנו צביע לתוכנית זו אשר ת  ית/דמוקרט

 ."התנועה הירוקה הישראלית הסוציאל דמוקרטית"

 

 

 :מועמדות להנהגת התנועה

ד בבחירות הקרובות להנהגת התנועה מצהיר כי בכוונתי להתמוד, החתום מטה_ יעקב-איתן כתר_אני 

 .וכי אני תומך בהצעה המוגשת לעיל, הירוקה

 058430851_.: ז.ת ________________ : תאריך יעקב-איתן כתר: על החתום


