
 

 

 עקרונות התנועה                                 

פוליטית -היא תנועה חברתית, חושבים ירוק -המרחב הכפרי, מושבים, קיבוצים –ה .מ.תנועת ק

במטרה להוביל שינוי , דומיםרחבה הפועלת לאחד את המרחב הכפרי וארגונים בעלי אינטרסים 

, חקלאות, התיישבות כפרית על סוגיה: מהותי במדיניות הממשלה בזירה הפוליטית בתחומים

  .איכות סביבה ואיכות חיים, מרחבים ירוקים

, לאחד את כל המרחב הכפרי 22-בבחירות לכנסת ה' צומת'בעקבות כישלונה של מפלגת המדף 

שאינה מזוהה עם ימין , פוליטית רחבה-קמת תנועה חברתיתהוחלט על ה, ובמסגרת הפקת הלקחים

 .  המרחב שלנו ואת הארגונים הרלוונטייםכל במטרה לאחד את , או שמאל

קידום ה תהווה בהמשך דרכה בסיס להקמת מפלגה שתפעל בזירה הפוליטית למען .מ.תנועת ק

, התיישבות כפרית, אותותפעל לשינוי מדיניות הממשלה בכל הקשור לחקל יה ורעיונותיהעקרונות

 .איכות סביבה ואיכות חיים

 ! הוא זקוק לאחדות . המרחב הכפרי נמצא בסכנה

 :   עקרונות ומסרים

תפעל לשינוי השיח הציבורי ה .מ.תנועת ק –מציעים אלטרנטיבה פוליטית  .1

את שורותיה לכל מי שמאמין בעקרונותיה ותפתח ,  שמפלג אותנו מימין ומשמאל

איכות , חקלאות ישראלית, קיבוצים, מושבים, המרחב הכפרי לחיזוק וביסוסורעיונותיה 

  .סביבה ואיכות חיים

מטרתינו לאחד בין כל הכוחות והארגונים שפועלים כל אחד בנפרד  -מפלגתיות-א .2

ללא קשר לדפוסי , אנחנו כאן על מנת לייצר הסכמה רחבה. למען רעיונות התנועה

נדות או 'אנו לא פועלים לקידום אג. ירות לכנסתההצבעה של כל אחת ואחד מכם בבח

 .מפלגות אחרות ולא פועלים בשליחות של אישיות כזו או אחרת

היא . שייכת לכל חבריה ולא לאדם אחדה .מ.תנועת ק -תנועת כל חבריה  .3

על עקרון השוויון ולכן תאפשר לחבריה את הזכות לבחור ולהיבחר למוסדותיה מבוססת 

אך ורק לצורך , "הוק-אד", כל בעלי התפקידים הם זמניים. יבאופן חופשי ודמוקרט

 .דמוקרטיות ולאחר התבססותה יערכו בחירות ,ייסודה של התנועה

ה מאחדת מגזרים רבים עם מכנה .מ.תנועת ק –הרעיון גדול מסך חלקיו  .4

כל אחד מכם חשוב בעינינו וקובע . אך גם עם לא מעט הבדלים, בומשותף גדול וחש

  .באותה מידה

הפותחת את , אזרחית -חברתיתה הינה תנועה .מ.תנועת ק -שיוויון מגדרי  .5

אנו רואים בקול הנשי יתרון חשוב לעשיה , יחד עם זאת. שורותיה לנשים וגברים

 .הציבורית והפוליטית שלנו ולכן אנו מעודדים את קידומן בתנועה

וכתובת . ז.ת, יםמקום מגור, ווטצאפ הכוללת שם ומשפחה מייל או נא שלחו הודעת:  להצטרפות

 מייל לאחד ממספרי הטלפון הבאים ותעודכנו באשר להמשך הפעילות והדרך
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