
 בסיס למצע/ חזו�– התנועה הירוקה

ל בישראל הציבור השכזו. חדשה פוליטיקהשוא� האידיאולוגיות.�21 מתאימה למאה
ועוד יותר מה� המסגרות המפלגתיות שעיצבו, המכוננות שעמדו ביסוד הקמתה של מדינת ישראל

י �ה.מינואת המערכת הפוליטית הישראלית במש  השני� אינ� מתאימות עוד לאתגרי� של
כו,כוח� איבדו את סובלת הפוליטיקה בישראל. שלה� המשיכהשראת הרלוונטיות שלה� ואת

קיטוב, שחיקת הסולידריות והסובלנות, היעדר תכנו� וחשיבה לטווח ארו : ממחלות כרוניות
משבר הפוליטיקה הישראלית הוא משבר הדמוקרטיה.שחיתות, סקטוריאליות,תכוחנו, קיצוני

ישראלי� רבי� מדי זנחו את האמונה ביכולת שלה� להשפיע במשהו על חייה�.תהישראלי
לה פוליטיקה שיכו. אחרתפוליטיקה צו השעה הוא לייצר. ובאפשרות שמשהו כאו ישתנה

ה ע� רוחו�סדר עדיפויות אחר לאור, אחרות תפיסות באמצעות של היו� משימותלהתמודד ע�
של. מחודשת אידיאליסטית . תקווהפוליטיקה

ה� היא תנועה פוליטית סביבתיתהתנועה הירוקה מייסדי, מאגדת פעילי שטחחברתית
כי, חברי מועצות ערי� ואנשי אקדמיה, ארגוני� שהגות ומדע אשר שותפי� להכרה נדה'לאג חיוני

בעשור השני� האחרו� התנועה הסביבתית. חברתית יהיה ביטוי בכל מערכות השלטו��הסביבתית
ו החזקי� מפלגתיי�� והפכה להיות אחד הגורמי� החו#, נחלה הצלחות רבות, התעצמההתפתחה

 סבורי� שההשקפה אנו. כעת הגיעה השעה לעלות מדרגה. והמתוחכמי� בחברה האזרחית
, שורשית, ירוקהמפלגה וכי,� הפוליטיחייבת להיות חלק מרכזי מהדיו חברתית�הסביבתית

.בישראל הפוליטיתיות חלק אינטגרלי מהמפהאותנטית ובעלת תפיסה רחבה חייבת לה

של פגיעה כה מסיבית היא סימפטו�א . חמורל שרויה כיו� במשבר סביבתיישרא
על,�מעוותי היא מעידה על סדרי עדיפות. מחלה רחבה יותר טובת העדפה של אינטרסי� צרי�

פערי� חברתיי�,�משאבי צדק בחלוקת-אי,דמוקרטיות שקופות ובלתי החלטות בלתי, הכלל
ו של.ערכי חברה במשברמעמיקי� א , הסביבתי מתחיל במשבר התנועה הירוקה סדר היו�

של הסביבתיות תמודד ע� הבעיותתהתנועה הירוקה.ש� אינו מסתיי� ובד בבד ע� השורשי�
של הללו הבעיות .היו� שה� בעיות יסוד בחברה הישראלית

ללעתי� נדמהשא� שבשהנושא הירוק הפ  פוליטיקאי�י� מתהדרהאופנה פוליטית
של, של בעלי ההו�: אינטרסי� אחרי�מבח� ה� בדר  כלל מעדיפי�עתבששהניסיו� מלמד, רבי�
שדפוסי החשיבה שלה, רק תנועה שהתפתחה מהשטח. של המקורבי� לצלחת, ניסטי�"הנדל

בדהתעצבו במש  שני� של פעילות למע� שינוי ציב  ע� החברה שבה יאלוגורי וששרויה כל העת
.יכולה להביא סדר יו� ירוק אמיתי, היא פועלת

של אלא, טרנד אינההתנועה הירוקה , סדורהועמוקה מתקדמת השקפת עול� ביטוי
שיש לה מה לומר השקפה. ובעול� שהתפתחה במש  תקופה ארוכה בתנועה הסביבתית בישראל

חיי� והומניסטיי�אזר, כלכליי�, תיי�חבר, ומחברת עקרונות סביבתיי�, בכל תחומי החיי�
צר של שמירת הנו�. למשנה כוללת הירוק הוא סדר היו�. העצי� והפרחי�, הירוק הוא לא נושא

, ירוק זה לא דאגה לסביבה. הפוליטי הרחב ביותר והנוקב ביותר שעומד בפני האזרח הישראלי
זה;יד�לאושר� ולעת, חת�לרוו, אלא דאגה לבני אד� שחיי� בתו  סביבה  רק להיותלא ירוק

על, בקבוקי�בעד מיחזור ה שעושה רווחי�מי אלא להצביע באומ# � משבר הסביבתיעל גבו של
ו ; חברתי�צדק הסביבתי�ירוק הוא עמידה לימי� מי שנפגע מהאי; מי שמפסיד ממנועל חברתי

נ: וחשוב מכל .חושה בשינוי וביכולת לחולל שינויירוק זה אמונה

שמסוגל ליצור חיבורי�, היא הגור� היחיד בפוליטיקה הישראלית כיו�קההתנועה הירו
מאל אנו מהש. בי� קהלי� וזרמי� אידיאולוגיי� שתמיד נתפסו כסותרי� או עויני� אלו את אלו

של, צדק חברתי וצדק סביבתי: בצדקשואבי� את הדבקות   המדינה כלפי את תפיסת אחריותה
. ואת המחויבות לשלו� ולסולידריות, ות המוחלשותובפרט הקבוצ, רווחתו של כל אזרח

מהמסורת הליברלית אנו שואבי� את העמידה הנחושה על שמירת זכויות האד� ועל חופש הפרט
, ואת האמונה בזכותו של כל אד� לחירותאת הפלורליז� התרבותי, את הסובלנות, והביטוי

א. ומשמעותיופי, לכבוד ולחיי� של סיפוק נו שואבי� את הכבוד למסגרות מהמורשת הדתית
 ואת ההכרה בערכ� כחלק מעומק חייו של אד�–קהילה ומשפחה, לאו�,דת–זהות קולקטיביות 

ילידי, דתיי� וחילוני�, יכולי� להיפגש יהודי� וערבי�ה הירוקהבתנוערק. ורבגוניותה של חברה
צרכי� ורגישויות, שפותלאחד, אנשי מרכז ופריפריה ולפעול למע� טובת הכלל, האר# ועולי�

.זוהי התקווה של כולנו. זהו הכוח של הירוק. שונות לדגל של עתיד משות�



 משבר קיומי– המשבר הסביבתי

 כמו היא מושפעת ממגמות גלובאליות�היא חלק ממשבר הסביבה העולמי ישראל
שלמישראל בה בעת סובלת. ותורמת לה� את חלקה,התחממות כדור האר# יותבעשורה

בוישראל היא בי� המדינות הצפ. סביבתיות חריפות וייחודיות משל עצמה –עול� יותר פות
ג�,בקצב מהיריתה גדלה אוכלוסי ו, רמת החיי� ועמה בתו , הפרטיתהצריכהניצול המשאבי�
�תוצאותיו של חוסר. צורכת את העכשיו על חשבו� המחר,ותאחרמדינות כמו, ראליש.שטח קט
�, המדינה לשמר את בריאות�לתי מבוקר במשאבי� לבי� חובת השימוש הבזבזני והבהאיזו� בי

ואת, את רווחת�  ובכל נותני� את אותותיה� בכל תחו�עתיד� של אזרחיהאת איכות חייה�
ו, מזוהמי�נחלי האר#. פינה באר# גובה האוויר בערי� זיהו�,�מי ונעלכי� הולי� המלחהכינרת

 שטחי� הפתוחי�ה. ומתמלא בכימיקלי�� התיכו� מתרוק� מדגי�יה.מדי שנה קורבנותמאות
לי�נעלמ המשבר. תכנוניההיגיו�כל הסותרי�י�רנופי האר# מתחלפי� בפרבו, אספלט מתחת

כעד פול בה�את הטישנית� לדחות,ו בגדר מותרותהסביבתי אינ �יותל הבעשיבואו על פתרונ
ה."הקיומיות" .קיומיתסביבתי הוא בעיה המשבר

ה �, ואול�. והפיתוחרווחה הכלכליתהשמירה על הסביבה אינה צריכה לבוא על חשבו
או, האורבני, הכלכלי–הפיתוח ל להיעשות במנותק מבני האד� אינו יכו�התחבורתי התעשייתי
 במנותק מזכות� וזכות ילדיה� לסביבה נקיה ולחיי� בריאי�, הוא אמור לשרתשאות�

בר קיימא: אחר לפיתוחזקוקי�אנו. ואיכותיי� . פיתוח

. שידוד מערכות כולל בטיפולה בנושא הסביבתיצריכה לערו�ישראל

רב שנתית להתמודדות ע� משבר�עליה להתוות תוכנית בי�., הממשלתימישורב משרדית
�יבה ממשרד זעיר וזעו� ולהפו  את המשרד להגנת הסבלקבוע יעדי� מדידי� ליישומה, הסביבה

.המסוגל להוביל תהליכי�, משמעותייב לגור� ביצועיתקצ
שילהשלי� את את חקיקת� של יש צור , הפרלמנטרימישורב גורמי�ורתיעחוקי�
מערכת שקופהבקבעו נהלי� לשיתו� הציבורוי, יהפכו את זיהו� הסביבה לבלתי כדאי, מזהמי�

.החלטות תכנוניותודמוקרטית של קבלת 
להי, המוניציפאליבמישור ת הניתנות לרשויות המקומיות להנהיג הסמכויואתחיברש

.כי� לשיפור הסביבה העירוניתקנות סביבתיות בתחומיה� וליזו� מהלת

תבטיח להוביל את המאמ# להעביר את חוק אויר נקי וחקיקה לניקוי קרקע התנועה הירוקה
.מזוהמת ובעיקר להבטיח את ביצוע�

ו. נוי אינו רק במדיניותאבל השי י� לבד� להוביל לשינוי יכולינ�אחוקי� החלטות ממשלה
ב עתי וחינוכי שינוי תודאת אלו יש צור  ללוות בפעולה למע�. חברתיותמגמותמעמיק ואמיתי

ה האזרחיתכחלק בלתי נפרד מ� האתיקה בהטמעת השיח הסביבתי,חברהב .�21 של המאה

 כלכלה אנושית, חברה חזקה

במנותק מהרקמה האנושית והסביבתית שממנה היא, קיימת בחלל ריקתמאיננה לעול� כלכלה
ו ומבוססת על חברה ויציבה חייבת להיות כלכלה משגשגתבניית.צומחתיונקת על, מלוכדתחזקה

ו .מערכות אקולוגיות מתפקדותעל סביבה בריאה

הרחבל, ות השוויוניות בעול�חברהת החברה הישראלית מאח הפכהבעשורי� האחרוני�
על. קיצוניי� בפערי�הלוקה גלובליזציה החליפההושוקהידי כוחות�כלכלה המונעת א  ורק
 את הכלכלה שלפחות למראית עי� הייתה מכוונת לשירות הקהילה,ללא איזוני� מתאימי�, בחט�

שכ , המשק הישראלי אמנ� צומח בשיעורי� מרשימי�. והאזרחי� שלה א  הצמיחה, וטוב
גמתרכ מדיבשכבות, יאוגרפית קטנה מדיזת בפרישה � חברתית מצומצמת מדי ובידיי� מעטות

. מאחורומותירה רבי�

,המערכת הסוציאלית נשחקי�ו מערכת הבריאות, מערכת החינו : השירותי� הציבוריי�
שתי רמות של כ  נוצרות. פרטית�צמיחה של מערכת שירותי� פרטית או סמילומפני� את הדר 

ל, שירותי�  בעלי אמצעי� קוני� לעצמ� שירותי רווחה פרטיי�.עשירי� ואחת לעניי�אחת
ב הממלכתיתמערכת הרווחה בעוד, וקרנות פנסיה יקרותחינו  פרטי, משופרי� .ניוו�שוקעת



מ של, כלכליי� של צמיחה ואינפלציה� הצור  לעמוד ביעדי� המקרולא פחות חובתה
להשתלב יוכלו ובתה לדאוג לכ  שיותר אנשי�ח. ישראל להיאבק בעוני ובפערי� החברתיי�

ה בבד. ובהכשרה מקצועיתל ידי השקעה מאסיבית בחינו עי�שתנמבכלכלה ובמשק העבודה ,בד
�ל.טק� המידע וההימשקל להתאי� את עצמו יוכל לצפות שכל אד� אי ולעל ישראל פתח שמר

ו, אפשרויות תעסוקה רבות ומגוונות .צרכי� קהילתיי� שוני�להמתאימות לכישורי� שוני�

לקבוע ולאכו� על ישראל�ולחיות בכבוד ישראלי להתפרנס בכבודחזכותו של כל אזר
, למובטלי�, לאמהות החד הוריות, על המדינה לספק לקשישי�. עובדלכל הוג�שכר מינימו� 
נ מכובד ולקבוצות ייחודיות נוספות תנאי� לקיו�למהגרי עבודה .י�דבנ ולא לשלוח אות� לחסדי

להכלכלה ג�, שרת את רווחת החברהנועדה על שירותי החינ� של נשענתא  היא
מה שקיבלנו פע�. לטובת הכלכלהג� עלינו להג� על המערכות האלה.המערכות האקולוגיות

מכ �כבר�ות את הקרקעי� חמצ� ומייצבי� שמספקאילנות, מי� צלולי�, ויר נקיוא–ליואמוב
מאינו על, כלכלהמה מחיר כבדה גוב הטבעיותקריסת המערכות. ליואמוב� בגדר ומאיימת

ש, המקומית והעולמיתהיציבות הכלכלית  לנו אי�. והמחצבי�העלייה במחירי המזו� מעידה כפי
ש .תלויהה� היאבאפשרות להמשי  בצמיחה שהורסת את המערכות

ההמהפכה התעשייתית�תעשיה ירוקה 21�של המאה

הירו עול� שבו גוברת ההבנה ששגשוגב. והוא ג� התעשייה של העתיד– עתידק הוא הכלכלה של
כבדה, ובת קיימאכלכלי יכול להתקיי� רק בצד סביבה בריאה בזבזנית, ומזהמת תעשייה

ת,במשאבי� ל לא ש� המשחק ביזמות התעשיית העולמית כיו� הוא פיתוח טכנולוגיות. שרודוכל
הסנקיות ומוצרי� מתכל , הדבר אינו נובע רק מרצו� טוב. ביבתית של הייצורי� והורדת העלות

האלא חתמעוג� באמנות בינלאומיות להפחתת .ומה עליה�תחממות כדור האר# שישראל
מ. הוא הזדמנות כבירה– עול אינוהמעבר לתעשיה נקיה להיגרר, אחורישראל יכולה להישאר

ש במתפתחאחרי השינויי�  התעשייתית להיות בי� המובילות של המהפכהאו,מדינות אחרותי�
המדינה מצדה צריכה. לזה�יכולה לחדש את עצמה ולא הקיימת התעשייה. הבאה בעול�

אתגרי� הסביבתיי�ה אודותמת� השכלה.שאי� אפשרות אחרת, דר  קנסות ותמריצי�, לאותת
מאו, יוזמות חדשות מחקר ופיתוח יאפשרודודיותמריצי� לע .ות עסקי� חדשי�יצמיחו
, בתחו� האנרגיה המתחדשת בשני� הבאות מקומות עבודה חדשי�אלפיליצור ישראל יכולה

ה ות ובאנרגיאחר  ג� משוחררת מהתלות במדינותוכ, ולהפו  את ישראל למעצמה בענ� זה
לאומי לעצמאות משק תיזו� פרויקט התנועה הירוקה. מיושנת הגורמת למשבר האקלי�

עד האנרגיה הישר . שמשתשיהיה מבוסס על אנרגי, 2050אלי

 י  את הדמוקרטיה מחי� מחזקי  את האזרחות

, יורדי� בהתמדהשיעורי ההצבעה בבחירות.ברהדמוקרטיה הישראלית שרויה במש
שיעור ההצבעה בבחירות. ועמדו במערכת הבחירות האחרונה על מעט יותר משישי� אחוזי�

 תחת הלגיטימיות של המוסדות תוני� אלה חותרי�נ. ותרילרשויות המקומיות נמו  עוד
מכ . הנבחרי� ושל החלטותיה� ה� מעידי� על אובד� האמו� של האזרחי� בישראל, חמור

ה  היא שאי� ההנחה הרווחת. שלטו� ועל החיי� הציבוריי� בכללביכולת� להשפיע על מערכות
משו� שהתהליכי�,�ה� ולמקורבירק לעצממשו� שהמנהיגי� דואגי�, בבחירותטע� להשתת�

ומשו� שבכל מקרה לאזרח הישראלי אי� יכולת להשתת�, נגועי� בשחיתות מובניתהפוליטיי� 
אי� לו יכולת להשפיע על החלטות של מלחמה ושלו� או של חלוקת תקציבי�. בעיצוב עתידו

לדע, לאומיי� התו ביחס לבניית כפי שאיש אינו שואל וא גר או לסגירת גורד שחקי� ברחוב שבו
שחיקת התפיסה האזרחית, הניכור והאדישות של הישראלי� כלפי המערכת הפוליטית. חו� הי�

הוא סכנה קיומית לדמוקרטיה" איש לביתו"שלה� וההסתגרות באתוס אינדבדואליסטי של 
הר,יהדרת הרגליי� מהקלפ. הישראלית ממעורבות ציבורית הופכת את התהלי  גליי� כמו הדרת

לו, וליטי בישראל למנותק מהאזרחי�הפ .ממה שמעסיק אות� וממה שה� זקוקי�

 והעצמת מושגא בפיתוח הקהילה האזרחיתהדר  להחיות את הדמוקרטיה הישראלית הי
ביותר תהליכי� ומוסדות, במישרי� או באמצעות נציגי�, הישראלי צרי  להיות שות�. האזרחות

שקולו, אי� סיבה שתהליכי� אלה ייעשו במחשכי�.השבה� מעוצבי� החיי� הציבוריי� במדינ



יש להגביר את שיתו� הציבור. ושמידע יישאר עלו�, של האינטרס הציבורי לא יישמע בה�
. תקשורת וספורט, חינו , במוסדות תרבות, בקביעת תוכניות מתאר, בהליכי� של תכנו� עירוני

, במקו� שהציבור ייתפס כאויב.תפתוחה ומשתפ, להפו  את הדמוקרטיה מפורמלית למהותית
. ליוזמות ולחזו�, שותפי� לדר צריכי� להיות הוא ונציגיו בארגוני� הלא ממשלתיי�

 תכנו� בר קיימא–מקוצר נשימה לאור� נשימה

אחת הבעיות המהותיות של מדינת ישראל היא היעדר� של תהליכי חשיבה לטווח ארו 
�ובי� החלטה שרירותית של של שר פלוני, י� קדנציה לקדנציהבישראל מתנהלת. ומדיניות תכנו

רק. להחלטה הפוכה של השר שיירש אותו הה של הממשלות מהתחלופה הגבוהדבר אינו נובע
ג�. ויישומ�קבלת החלטותתהליכיבחיונית רציפות המונעי�,והגורמי� המבצעי� הוא נובע

 נגועה ולעתי�חסרת שיניי� רכת מקצועיתעממובות של תכנו� וחשיבה ארוכת מועד מהיעדר תר
התכנו�. בפוליטיקה , מושכל ואחראי,תי ללא תכנו� איכו.כלי הראשי לעיצוב מדיניותחייב להיות

הדברי�. מתקבלות החלטות פגומות–של החברה של צרכי העומק הרואה את התמונה הכוללת
 �, לתכנו� כלכלידה כוח� יפה ביחסמיא  באותה, ונופיאורבני, גיאוגרפיאמורי� לגבי תכנו

ו .אסטרטגי�מדיניחברתי

או, הנסיונות להקי� גופי� האמוני� על תכנו� ארו  טווח כמו מועצה לביטחו� לאומי
כה�ההצעה להקמת מועצה כלכלית , בתחו� התכנו� והבנייה. חברתית מייעצת לא עלו יפה עד

, בגלל הרכב� הלקוי של מוסדות אלהא , אמנ� קיימי� מוסדות תכנו� בעלי מעמד סטטוטורי
ריבוי הגורמי� האינטרסנטיי� בתוכ� והנטיה לעקו� את ההחלטות המקצועיות ולהתעל�

במקו�,כ .יניותפעמי� רבות מדי ההחלטות שמתקבלות אינ� עני, ומנהל תקי�מתוכניות מתאר
את,הנותני� ביטוי לציבור ולנציגיו, שגורמי� מקצועיי� ושקופי�  פניה של ישראל ואת יקבעו

. פוליטיותובריתותלפי אינטרסי�,ת בחדרי חדרי�המדינה נקבע דמות–סדר העדיפויות שלה

ממערכות לתכנו�פיתוח ה המציעות כלי� למדיניות הינו חלק �פרדת הרשויות עקרו
הלתכנונית כפופה כל החלטה.הרשות המבצעת והמחוקקתעבודת ומשלי� את דרג הכרעת

דבר והוא זה שמתווה, הנבחר הפוליטי א  ורקא .את המדיניותבסופו של מדיניות שמתבססת
שמ, על החלטות פוליטיות � שהצטברו והערכי�התפיסות, הידעאת כניס לתו  התהלי  ללא תכנו

. בלתי צודקות ובלתי מקובלות, מניבה תוצאות בלתי ראויות, בעול� המקצועי ובחברה האזרחית
ובעיקר, צרכי� וקולות בתו  החברה, למגוו� של גורמי�ממשית לת השפעה ביטוי ויכויש לתת

התנועה, כצעד ראשו�.בקבלת ההחלטות,י הציבור ונציגיוקר, שת� את הנמעני� של התכנו�ל
של, שלאחרונה נסגרה, בכנסת" נציבות הדורות הבאי�" תחייה את הירוקה ותביא ולביטול�

. אות� מוסדות המיועדי� לעקו� תהלי  תכנו� מסודר ושקול

 הנכסי  ששייכי  לכולנו– נחלת הכלל

, הרחובות, פי�החו, הנחלי�, הי�, האוויר: נחלת הכלל היא כל מה שבבעלות כולנו
ה, כיכרות העיר , האזרחי�כלל נחלת הכלל שייכת.ציבוריות והנופי� הפתוחי� של האר#הגינות
אר#, הרי.היא נשמתה של החברה ונשמתה של הדמוקרטיה, גזע ומי�, ללא הבדל דת זו היא

. מאיתנוה לקחת אות,חזק ועשיר ככל שיהיה, נטיאינטרסגור� אי� זכות לשו�.ישראל

נהנתוהיא.ת ביותר של החיי� הישראליי� היא אחת הזירות המופקרונחלת הכללא 
הפרטה ללאשלהכשאידיאולוגי, מצד הרשויות ומצד גורמי� בעלי עניי�, בהתקפה מתמדת

הלולהציעו משמשת תירו# נוח מדי לנגוס במה שיי  לכולנורי�ומעצ בעלי. מרבה במחירכל
מ לי� לעצמ� תירמפעלי�  ולחמוק לת וזיהו�אישי לפסואשפה פח להפו  את המרחב הציבורי

ו ייהבנמקדמי� יזמי�, מעונש  מוגנות דיונותעל גבי שכונות יוקרהשל פרברי� בלתי נחוצי�
 ומי, ברז ראויי�מיהרשויות מועלות בחובת� לספק. החופי� נסגרי� מאחורי גדרות. ופרחי בר
 קאי�יפוליט. אזרחכללש במקו� זכות בסיסית בתשלו�הופכי� להיות עוד סחורה השתיה
.שאינ� מובאי� לידיעת הציבור, הכלל ולהעביר� לידיי� פרטיות משיקולי� זרי�נכסיב סוחרי�

רק אינהגבעה והרחוב, חו� הי�  צרי� בש� צרכי� למכור את העתיד סורא.�"נדל�
המערכת השלטוניתהתפקיד.�ומיידיי חזקתלאותו ולא למסור, ציבורי הוא לשמור על המרחב

הבעלי אינטרסי� �כליוזכוושטחי� ירוקי� ה� ויר נקיוא, מי�. אזרחי� על חשבו ת יסוד של
בו, אזרח של שיתו� הציבורגורל� של כל אלה רשאי להיקבע רק . טובת הכללומשיקולי�



כהתנועה הירוקה שר הפני��50תפעל להאי# את הכרזת� של , שמורות טבע והמחכות לאישור
.לרבות חופי הי� והכינרת יהיו נגישי� יותר לציבור, ותבטיח כי השטחי� הפתוחי� יישארו



 עיר מקיימת, העתידעיר

ה�רהע ג�. עובדי� ומבלי�, מתגוררי�, שבו רוב תושבי ישראל חיי� המקו�י� העיר היא
, היא יעילה יותר מבחינת שטח: ודמוקרטיתאקולוגיתצורת היישוב הנכונה ביותר מנקודת מבט 

קהילות, והיא מפגישה בי� אנשי�,ת נוחההיא מאפשרת ניידו, אווירחוסכת נסיעות וזיהו�
הע. ותרבויות שונות :יר הפכה ע� השני� למקו� המוזנח ביותר בגיאוגרפיה הישראליתאבל

את העיר.ותומהעליב מהניכור, מפקקי התנועה,יחמהערפ, מקו� שאנשי� רוצי� לברוח ממנו
, הללו מכלי� את הקרקעות.� צמודי הקרקעיהכבישי� המהירי� והבת, הפרברי�החליפו 

מרוקני� מתוכ� את יעדי התכנו�, מסכלי� את האפשרות ליצירת מערכת תחבורה ציבורית יעילה
, לעצור את מגמת הפירבורישראל חייבת. דה המעמדית והאתניתומחריפי� את ההפר, והבנייה

בולחזור ולעודד את היישובי� העירוניי� ולהפו  אות� מחדש למק . ו� שטוב לחיות

מ, תוססמרכזע� עירדמיינו בעסקי� מקו�, קהילהקומיי� שהרווחי� שלה� נשארי�
ת תחבורה ציבורית נקייה שמאפשרדמיינו. סלולי אופניי� שחוצי� את העירמועד� להולכי רגל ומ

שלונסיעה מהירה ונוחה ממקו� למקו�  שמגיעי� הגודש למיתשלומי אגרה בשעות מער 
 דירות ומכסת, אזורי מגורי� משולבי� ע� עסקי�דמיינו. מחו# לעירונית� הפרטית במכ

ל ומסובסדתמובטח חמשק גינות ציבוריות במרחדמיינו. לעובדי�ולמשפחות, זוגותל, צעירי�ת
בד שדמיינו. וחיי תרבות תוססי�ניי�קות מכל הפסולתשעיר, תיות שלה חוסכות אנרגיהתשה עיר

בהוא. אפשרי עתיד ינודמי.אב כלכלישלה הופכת למש כא והוא יכול– עול�קורה � לקרות ג�.

, העסקי�, ניהול התחבורה. וריותברשויות המקומיות והאז תוביל מהפ  התנועה הירוקה
– בת קיימא כל אלה תובעי� חשיבה סביבתית–הפסולת ועוד, הגינות, האנרגיה, המי�, המגורי�

על הרשויות, על מנת שזה יקרה. היו� ובעתיד, בת כל תושבי העירו� לטואי  לנהל את העול� הי
של, ביצוע בתחו� הסביבתיוסמכויותעצמאות הרבה יותר לקבל  �ועל המדינה לבנות מנגנו

 מובילות הערי� בעול� וג� בישראל, כיו�כבר. בכל גווניהתמריצי� לעודד מעבר לעיר ירוקה
�את. מאמצי ההתמודדות ע� משבר האקלי�העשיה הסביבתית ואת את בתחומ יש להסיר

.החסמי� הבולמי� את המש  התקדמות� בכיוו� זה

 סביבתי ומוסרי, כלכלי, צור� ביטחוני–שלו 

של התנועה הירוקה �תומכת בפתרו� של שלו� בי� ישראל לפלסטיני� על יסוד העיקרו
ש� ישראלישלו�. שתי מדינות לשני עמי� , צור  ביטחוניהואל שתי מדינותפלסטיני במתווה

ה�.לשגשוגה וליציבותה, והוא תנאי חיוני לביטחו� המדינה, סביבתי ומוסרי, חברתי, כלכלי
, שבה ינהלו את חייה�, הפלסטיני� וה� הישראלי� זכאי� לחיות במדינה ריבונית משל עצמ�

ה. יעצבו את עתיד� ויתנו ביטוי לשאיפותיה� ולתרבות� על, סכסו  ולהשיג הסדרכדי לסיי� את
.ע� סוריה וע� לבנו�וכ�, ישראל לנהל משא ומת� אפקטיבי ע� הפלסטיני�

 התעצמות. ובדו שיח בשלו�את האמונהבשני� האחרונות ישראלי� רבי� איבדו
הה, הגורמי� הקיצוניי� פיתוח הגרעי�ועליית האיסלא� הרדיקלי, שנאה וההסתהתגברות

 על כל הסכ� מדיני. מדינת ישראל ולעתיד המזרח התיכו�לביטחו�ות ה� סכנות מוחשיהאיראני
על כל הסכ� ג� לספק. בי� הצדדי� להבטיח את ביטחונ� האישי של אזרחי ישראלשייחת�

ערבויות לביטחונה של מדינת ישראל מפני איומי� אסטרטגיי� על קיומה בטווח הקצר ובטווח 
. הארו 

בוש והאלימות ממיטי� במש  דורות סבל קשה על שניהכי, פלסטיני�הסכסו  הישראלי
מערכות החיי� של החברה אד� ושיבושהה בזכויות הפגיע, המצוקה היומיומית, עוניה. העמי�

אל– מאיד  ירי הרקטות והאיו� הביטחוני, ועי�הפיג; הפלסטינית מחד ו יוצרי� עוול אנושי כל
. שחייבי� להפסיקוחרי�

קווי המתאר של ההסדר שורטטו במהל  סבבי.בר השגההוא פלסטיני�הסדר ישראלי
א  לא הגיעו למיצוי וביוזמות שלו�, המשא ומת� הפורמליי� שנערכו עד כה בי� שני הצדדי�

סקרי דעת קהל מראי� כי עקרונות אלה מקובלי�. בלתי פורמליות של גורמי� בחברה האזרחית
.יש לחתור להשגת פתרו� מדיני מוסכ�ועל בסיס�, על רוב גדול באוכלוסיה הישראלית

להרחיב את הראייה עלינו. ביטחו� אינו רק עניי� צבאי, על פי התפיסה הירוקה
ה הביטחונית כ  שטי� היבשתכלול את כל ובראש�, מושפע מה� ותלוי בה�קיומנווהגורמי�

� שיפגעו שינויי האקלי, הידלדלות מקורות המי� במזרח התיכו�. משק האנרגיהומשק המי�



 כל אלו הינ� איומי��האמרת מחירי המזו� והאנרגיה, ביבולי� ויאיימו על ערי החו�
�לטבע. שאינ� חמורי� פחות מהאיומי� הצבאיי�, אסטרטגיי� לשלו� וליציבות במזרח התיכו

כ�. והזיהו� אינו נעצר בשעריה של ישות מדינית כזו או אחרת, אי� גבולות התמודדות יעילה, על
.תיי� צריכה להיעשות בשיתו� פעולה אזורי האתגרי� הסביבע�

�יותר אנשי� מתי� בשנה בישראל ממחלות הקשורת בזיהו�: ג� בריאות הציבור היא ביטחו
בקרקע, במי�, הרעלי� במזו�. אוויר מאשר מאירועי� ביטחוניי� ומתאונות דרכי� ג� יחד

. ולכ� הינ� סכנה ביטחונית, אל כול�ובאוויר מסכני� את חייה� ובריאות� של אזרחי ישר

 לא משאירי  א! ילד מאחור

ה אלא שמאחורי.כי חשובאחת הקלישאות החבוטות ביותר היא שהחינו  הוא הדבר
שוקעת, מערכת החינו  בישראל מתפוררת: מסתתרת אמת מרה למדי, צהרות היפותהה

ש. יפי�בהישגי� נמוכי� ובפערי� מחר, בבינוניות  וועדות המנותקותהאוצרמציע שלא כפי
כ ואסור, הפתרו� למשבר החינו  בישראל אינו ניהולי, דוברתתועדמהמתרחש בפועל בבתי הספר

ול, לא מעבר לחוזי� אישיי�. שייעשה ברוח ההפרטה " גמישות"למשכורות דיפרנציאליות
לא. בפיטורי מורי� יצילו את החינו  סמכות משרד על חשבו� למנהלי�העברת מרכז הכוח ג�

גו, החינו  וודאי שלא קידו� מקצועות,ס"הרמי� פרטיי� וכס� אינטרסנטי לבתילא כניסת
, למשבר החינו אי� פתרונות קס�. במקו� המקצועות ההומניי�כמו שיווק ופרסו�" מועילי�"

, יהיה ארו , הטיפול בחינו  ידרוש משאבי� רבי�. ניות של ועדותואי� ולא יהיו הברקות גא
. במשולבמערכתי ונקודתי, סכל לעתי�מת

ל מורי� הוכיחו רבבות . לכל ילדשיוויוניו איכותיחינו בשביתה האחרונה את מחויבות�
את. ולשת� אות� בכל רפורמה בבתי הספר תפקיד�את לאפשר לה� למלא יש כדי לתגמל

ו להמורי� על עבודת� וללמשו  את הטובי�  רות נאותותמשכויש להעניק לה� ניהול הוראה
אבל הצלחת, הצלחת בית הספר עוברת דר  המחנכי�. וכיתות ע� מספר סביר של תלמידי�

דר  הביתהחינו  עו . בתי הספר ייכשלו א� לא יהיה ליווי מתמיד של משפחות התלמידי�ו, ברת
.� על תנאי פתיחה קשי�א� קהילה וא� יישוב אינ� צריכי� לשל� בעתיד,א� בית ספר,א� ילד

, שמנציח ומעמיק את הפערי� החברתיי�, פער אדיר בי� בתי הספר החזקי� לחלשי�בישראל יש
אי. ומעביר אות� לדור הבא שי בתלמיד והשקעה באמצעות תוכנית חינו  לאומית של טיפול

שזמרוכזת מישראל צריכה, קוקי� לקידו� בבתי ספר וביישובי� י שהושארו להקפי# למעלה את
.מאחור

הה של עול�ל לא נכו�. ורחבי אופקי�י�יצירתי,י� מוכשרי� אזרחי� דרוש�21מאה
ש, לבחור שכפי . כאחד דרושי�שניה�.ת ידע לבי� פיתוח חשיבהבי� הקניי, טועני� היו�יש מי

האחריות החברתית, הביקורתחושאת, עול� הערכי של הילדהאנו צריכי� לחזור ולפתח את
 אחד של רק ממדההכשרה לפרנסה היא. את היצירתיות שלוושלואת הסקרנות, והאזרחית שלו

א, יותר כתיבה, אנו צריכי� יותר ספרות.חשוב ככל שיהיה, החיי�  ויותר התבוננות,מנותויותר
הב . אד� כשלמותה לחנ  את כי� צריבתי הספר. קיו�עול� והשתאות נוכח

סאטשל האוניברסיהכספית הקריסה להחזיר את עלינו. נו חיהמשברלשמ�מות היא עוד
אלהול, לאפשר לסטודנטי� חינו  מסובסד–ות הישראליות ליושנהאאוניברסיטב המצוינות

שיעורי חובה במדעי הטבע והחיי� לכל אלה להנהיג יש צור .חינו  בחינ�, שאי� לה� יכולת
ו דעי הטבעמלכל מי שלומד, רי חובה במדעי הרוח והחברה ושיעו� החברה שלומדי� מדעי הרוח

 של תיות של ימינו דורשות ציבור שיש לו כלי� להתמודד ע� המורכבותהשאלות החבר. והחיי�
 העול�

 קיטוב דיאלוג במקו – יהודי  ויהדות

עלוחי� בי� השקפות שונותמת, פוליטיותמחלוקות להיות בישראל וימשיכויש ויכוח
הדתמהמקו דתא . בחיי� הציבוריי�של � מעבר לחילוני� בישראל טופח והועצ�יי� השסע בי

לעצמ�ו אינטרסי� פוליטיי� של גורמי� שהפקיעמסיבות לא ענייניות ובשל, למידותיו הריאליות
ה לדבר בש� י� וללב� במישור הפוליטי יש להוסחלק ניכר מהמחלוקות. מגזרי�את הזכות

ש. ובסופו של דבר ג� להגיע להכרעות, הציבוריו הא  אסור ב�דתיהשיח יחילוני  תנהלישראל
דילהגיע להסכמות, את המתחי� למת� אפשר.כהורדת ידיי� .בי� הקבוצות אלוג אחרולנהל



לו, איש באמונתו יחיה בדראמונבטא את יש זכות לכל קהילה ה.כהתה ית הרבהדתיש למסורת
 מנהגי�.ידריותועל סול צניעותעל, על שימור העול� הנברא, בני קיימאמה ללמד אותנו על חיי� 

ר, כמו קביעת השבת כיו� מנוחה בשבוע, הנטולי� מ� המסורת ער ,ק מצווה דתיתאינ� אלא ג�
 יו� בשבוע ע� אופי–חה יו� השבת כיו� מנו תתמו  בשמירתהתנועה הירוקה. חברתי ומוסרי

 כאשר תחברה ציבורית תאפשר ניידות למי שרוצה להגיע לאירועי תרבות, קהילתי ותרבותי
השבת היא רק דוגמה אחת לאופ� שבו ראיית העול� הדתית וראיית העול�. ומקומות בילוי

יש זכות לבחור לכל אד� באשר הוא, בד בבד. הסביבתית וההומניסטית עשויות לפגוש זו את זו
הדר  שבה הוא מתחת� ונקבר ה. את האלה ה� ישו, במעגל החיי�ביותר אינטימיי� רגעי�

.י� טקסי� אלה לפי אמונתולאפשר לכל אד� לקי

 סקטוריאליז לא� רב תרבותיותכ�

בה. תרבותית�החברה הישראלית היא רב אשכנזי�, דתיי� וחילוניי�, יהודי� וערבי�יש
והיא שהופכת את ישראל, היא נכס ולא נטלות התרבותיתהרבגוני. שמאל וימי�, וספרדי�

תרבותיות אסור שתהפו �רב, זאתע�. מאתגרת ומפרה את הדמיו�, למדינה מרתקת
הנזק של הגישה. ומדינה מגוונת אינה ש� נרד� למדינה משוסעת ומקוטבת, לסקטוריאליז�

זו הקבוצות השונות הסקטוריאלית הוא אובד� היכולת של והגרוע, לנהל דו שיח ממשי זו ע�
 הסובלנות חוסר, האיבה. בעיצוב העתיד המשות� שלה� כחלק מחברה אחת לשלב כוחות:מכל

ווההתבדלות המגזרית משתקות את יכולתה של המדינה לפעול לנהל מדיניות אוניברסלית
ה� של החברה להגשמת המטרות החשובות באמת הזכות: חיי� עצמו אלו שנוגעות במרק�

.הזכות לבריאות ולכבוד האד�, הזכול לרווחה, לחינו 

, שמקצינות את ההבדלי�קאי� ומהצהרות הפוליטירחוק מכותרות העיתוני�, ע� זאת
. ומחפשי� את מה שמאחד, במקומות שוני� ברחבי האר# יש אנשי� שמתעייפי� ממה שמפריד

כולנו. והיא מבשרת על האפשר, התנועה הסביבתית בישראל היא אחד מ� המקומות האלה
 והרבה,כולנו ילדי� של הורי�. שיש לה� עניי� בהצלחתה,בחברה" בעלי מניות"כולנו.�אזרחי

שיותר מדי, כולנו קשורי� לפיסת הקרקע הזאתו, דואגי� לעתידכולנו. מאיתנו הורי� של ילדי�
מ, נלחמו עליה .או לא נשרוד בכלל,דנשגשג ביח. משות�עתידנו. די שמרו עליהופחות

עלערוצי�בו, בחברהבדיו� פתוח ודמוקרטי בי� הקבוצות יש צור  ,ת� בינינו המשולדבר
ל זהבלי דבר זה על  ותוכנית– שה� הבסיס לשותפות שלנו יש ערכי יסוד. כבוד הדדיבו כפות

כלה וליבה בבתי הספר של מוכ שלא. לטיפוח המכנה המשות�ביטוי חיוני הזרמי� היא הקבוצות
כהאלה שבומאמיני� שדמוקרטיה היא משחק , כל רווח של צד אחד הוא תבוסה של הצד השניוח

על, דורשת שיח הוג� ושיוויוני בי� כל חלקי החברהדמוקרטיה אמיתיתשסבורה התנועה הירוקה
. לאור היעדי� המשותפי�מנת להגיע להסכמות המקובלות על כול�

 רוב ומיעוט במדינה דמוקרטית

, התרבות העברית, השפה העברית.ביתו הלאומי של הע� היהודימדינת ישראל היא
את כל אלה מבטאי�–ר המיוחד ע� התפוצות היהודיות בעול� והקשהחגי�, הזהות היהודית

להיות לא צריכה.כל אזרחיהשלת�מדינ חייבת להיות ג� ישראל, בה בעת.מהותה זו של ישראל
 �כי–שתי הגדרות אלה סתירה עקרונית בי האזרחי�. אינה המציאות בפועללמרבה הצערזו א�

ה. תי וסביבתיחבר, צדק כלכלי�מאיוסובלי�, מופלי� לרעההערבי� בישראל �ג� בפתח המאה
חי21 האזרחי�. בלי חשמל ומי� זורמי�, מוכרי�י� ביישובי� בלתי עשרות אלפי ישראלי�

פיתוח�מתת, מהפקעת אדמות,ותהערבי� סובלי� מהפליה בהקצאת קרקעות למגורי� ולחקלא
מצב זה הוא שורש. אקדמיהובבמערכת החינו , מאפליה בשוק העבודה, פיזיותתשתיותשל 

והוא שומט את הקרקע תחת הגדרתה כמדינה, המתיחות בי� יהודי� לערבי� בישראל
 לתשתיות, לבריאות, לחינו יש זכות שווה לכל אזרח ולכל קבוצה במדינת ישראל. דמוקרטית

 חובתה של המדינה. ולביטוי תרבות של שפת� ומורשת�לשוויו� בהזדמנויות לפרנסה, ראויות
. ללא תירוצי�אלההלהבטיח את מימוש הזכויות

 את המורשת התרבותית לשמר ולפתחזכותוזכויות קיבוציות למיעוטי� בדמוקרטיה יש
וכל אזרח חייב, במקביל. שלה�  עושה ינהאישראל. עתידהל להדגי� מחויבות ונאמנות למדינה

�הדי על מנת לאפשר לקהילות בתוכה לבטא את זהות מערכת החינו .� בוחרות באופ� שבו



הזכאית הערבית התרבותללמד ולקד� את וה וההיסטוריה כמו כל בתי, זאת.ערביתפלסטינית
.אזרח במדינהלכל המשותפי� שמבטאת את הערכי� ליבה משותפתלצד, ספר במדינת ישראלה


