
 שאילתה בנושא תפקוד ההנהגה

, ללא יוצא מן הכלל, לםוהנהגת התנועה הירוקה מורכבת מאנשים שכ
כאלה . כולם אנשים ונשים משכמם ומעלה. נבחרו להנהיג את המפלגה

 . שאפשר לסמוך עליהם שיסחפו אותנו להצלחה

שיתנו . ציפינו מחברי ההנהגה שיתגייסו למשימה בשמחה ובהתלהבות
שיהיו חוד החנית . את רוב מרצם וכוחם וזמנם לעשיה במפלגה ובשמה

שיהיו אלה שאליהם נישא . שמוביל את המפלגה אל הכנסת ומעבר לה
 ". ממני תראו וכך תעשו" – עיניים ומהם נקבל את ההשראה

. בי תפקוד כל אחד מחברי ההנהגהלגבועידה הקודמת עלתה השאלה 
דברים  והציגכמעט כולם ו, כל אחד מהחברים והחברות עלו על הבמה

שים ביום ועהם קשורים למה שדברים ששלא קידמו את המפלגה אלא 
הובטח שההנהגה תתחיל לפעול יותר , קבל עם ועדה, אז. יום ממילא

 ! המפלגה לקידום

המצב הכלכלי . שוקת שבורהאנו מגיעים היום ל, למרות כל ההבטחות
לא . לית"גרעון שלא מאפשר לשלם משכורת למנכ. גרוע מאין פעם

מספר חברים . מאפשר להמשיך להחזיק את המטה והעובדות הקבועות
פרצה המחאה החברתית . לא עלה משמעותית מאז הועידה הקודמת

שהוציאה לרחובות המונים בדיוק על הערכים שהתנועה הירוקה מאמינה 
לא . לא נעשה חיבור בין המחאה ובין המפלגה. רת להגשמתםוחות

. למרות שחברי הנהגה ומפלגה היו שם כל הזמן –נראינו שם כמפלגה 
הסביבה , חברי ההנהגה ממשיכים לפעול בכל המרץ למען המדינה

בכל הפעולות  .נראים בלתי כהנהגת מפלגה היואבל , והחברה
 . דהו ככאלההברוכות שעשו חברי ההנהגה כמעט ולא הז

תפוקות של מפלגה נמדדות . חברי ההנהגה צריכים להמדד בתפוקות
השאילתא שאנו מעלים  .נראות ציבוריתו, גיוס חברים, גיוס כספיםב

אל  –החשוב יותר , והשני, האחד אל העבר –מורכבת משני מבטים 
 .העתיד

אנו מבקשים שכל חבר הנהגה יפרט מה עשה מאז , במבט אל העבר
 :הקודמת בדברים הבאיםהועידה 



 ? לתנועה הירוקה כמה מתפקדים גייסת .1
כמה חיבורים של אנשי מפתח מהמחאה החברתית או גופים  .2

 ?לתנועה הירוקהעשית אחרים 
 ?כמה כסף תרמת בעצמך? כמה כסף גייסת כתרומה למפלגה .3
פרויקט פנים /איזה מוסד? איזה תחום הובלת בתוך המפלגה .4

 ? מפלגתי ביצעת או ניהלת
 ?כמה ימי גיוס טלפוני ביצעת .5
 ?בכמה חוגי בית השתתפת .6
 ?ים כתבת לניוזלטר של המפלגהכמה מאמר .7

מכל חבר הנהגה אנחנו מבקשים , כדי להתקדם וכדי להסתכל לעתיד
לפרט איך כל אחד מתכנן לתרום בשנה הקרובה למטרה של הכנסת 

? אלו תחומי אחריות כל אחד לוקח על עצמו? התנועה הירוקה לכנסת
איך כל אחד ואחת מחברי וחברות ההנהגה מתכוון לפעול כדי לפתור את 

  ?המצוקה שהמפלגה נמצאת בה כיום

לכנס ועידה דחופה בעוד חודשיים לקבל דווח מפורט : הצעת החלטה
חבר הנהגה שלא יתרום . מכל חבר הנהגה מה הוא עשה מהיום ועד אז

 . יודח –משמעותית בתפקידו כחבר הנהגה 


