חברות וחברים,
אני אלדד הרמן ,בן  , 38מתגורר במושב בני עטרות ובמקור בן קיבוץ הזורע .עובד כפועל שכיר בתחום
הלוגיסטיקה בנתב"ג ולקראת סיום תואר ראשון במדעי המדינה ותקשורת באוניברסיטה הפתוחה.
אני שנים רבות מזדהה ומזוהה עם עקרונות המפלגה .במשך כל השנים פעלתי בשטח ובזירה
התקשורתית-מקוונת למען המפלגה:
בפעילויות שטח ובהפגנות ,עם הרתמות מיוחדת בעת מערכות בחירות לכנסת ולרשויות המקומיות.

צוות שטח בבחירות  ,2006צוות אינטרנט בבחירות .2015 ,2013 ,2009

חבר ועידה זו קדנציה שלישית ברצף.

חבר המוסד לביקורת לשעבר.

בעבר פעיל מרכזי בצעירי מרצ וחבר בהנהלת צעירי מרצ.

חבר פעיל בפורום הירוק ,בפורום החברתי-סביבתי ובפורום פריפריה.

יזמתי ופתחתי את דף המפלגה בפייסבוק בתקופה בה הרשת החברתית הייתה שולית בהתייחסות החברה

אליה .מאז ממשיך לקדם פעילות המפלגה ברשת.
מתוך אותה היכרות רבת-שנים עם המפלגה ,החלטתי לראשונה להתמודד על מקום בהנהלת מרצ .אני חש
כי הגיעה עת הרת-גורל לעתיד המפלגה וכי בשלו התנאים לתמורות במפלגה .אני חש כי המפלגה זקוקה לרענון
השורות ובכוונתי להשפיע כדי להביא לפתיחות לקהלים חדשים .אני חש כי היותי מגיע ממקום אחר – ממעמד
הפועלים וקצת מהפריפריה – תעזור לי להכיר את המציאות מנקודת מבט שונה ולהאיר את הדיונים בהתאם.
להלן עיקרי הפעילות שאני מתכוון להוביל בהנהלת מרצ:
מרצ
והפריפריה

יש להביא את מרצ לפריפריה .אני סבור שזו העת לפנות לאנשים מכל הארץ ולדבר איתם בגובה
העיניים ,להגיד את האמת שלנו ,להראות את הדרך שלנו לפתרון מדיני ,להתדיין עם הציבור הרחב
ולענות על חששותיהם של האנשים .אינני רואה טעם בהסתרת האמת שלנו ,זה רק מזיק לנו .אנחנו
צריכים להגיע לכל מקום ללא מורא ולהילחם על דעותינו המדיניות ,החברתיות ,האזרחיות,
הסביבתיות ובכל נושא.

מרצ
והקהילה

אני מאמין במעורבות קהילתית כי האישי הוא הפוליטי .החלטות פוליטיות משפיעות על כל אדם
באופן הכי יומיומי ,לכן עלינו לדבר עם הציבור על ענייניו היומיומיים ולכן גם חשוב להיטמע
בציבורים חדשים – כי דווקא החלשים שלא איתנו על-פי-רוב הם הכי פגיעים מהחלטות פוליטיות.
נושאים מגדריים וזהותיים ,כמו יחס המדינה לקהילה הגאה או לנפגעי שלטון הדת לא יכולים
להישאר ברמה ההצהרתית בלבד בזירה הפרלמנטרית .כמו-כן ,ישנם מפגעים סביבתיים ו/או
מאבקים חברתיים המחייבים התייחסות בשטח ויש לקדם הדברות בין יהודים לערבים.

מרצ
והעמותות

העמותות תפקידן חשוב ביותר במרחב הדמוקרטי ,הן אלו אשר מפקחות על השלטון ומביאות
להעלאת סדר יום מתדיין ודמוקרטי .חובה עלינו להגן על כל עמותה ,במיוחד אלו אשר נרדפות
על-ידי שלטון הימין ,אבל יש תחושה שהן מנהלות את מרצ יותר מאשר מתקיימים יחסי-גומלין.
על-מנת לחזור לשלטון עלינו לאמץ סדר יום עצמאי ולא כזה המתנהל לפי תכתיב העמותות.

מרצ והדור
הצעיר

הדור הצעיר הוא החמצן של מרצ ,אנחנו זקוקים לדור ההמשך כמו אוויר לנשימה .הדור הצעיר,
היינו נוער מרצ ,צעירי מרצ ומרצ סטודנטים ,הם פעילי השטח של המפלגה ואנחנו צריכים לטפח
אותם כי זהו תנאי הכרחי לגדילה משמעותית .באמצעות פעילי השטח נוצר מפגש פנים אל מול
פנים ואני רואה בו כמשלים לזירה התקשורת וכהמשך לזירה הפרלמנטרית .עלינו לקדם את
הפעילים ולהביא מעגלים חדשים בכל רחבי הארץ.

דמוקרטיה אינה כלי בלבד ,היא מהות חיינו .אפעל לתרבות דיונית ושקיפות מערכתית בתוך
מרצ
ודמוקרטיה המפלגה ,כולל עמידה בכללי התקנון ולפי רוח החוקה .אנחנו דורשים כך בצדק מהמדינה וזה
כרטיס הביקור שלנו כלפי החברה הישראלית ,לכן קל וחומר שעלינו להתנהג כך בעצמנו.
ועוד שני דברים שאולי לא ידעתם עלי  :אני חובב מושבע של ידע כללי בפרטים איזוטריים ואני מבין הבעלים של
קבוצת כדורגל )במסגרת עמותת אוהדי הפועל חיפה "עיר הפועלים" – כי הכדורגל שייך לאוהדים(...
אני חושב שהגיע הזמן להכניס להנהלת מרצ פנים חדשות ומבקש שגם בי תתנו את אמונכם.
בכבוד רב,
אלדד הרמן.
eldad.herman@gmail.com
טל' 054-3161039
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