שוש ערער
נתניה052-5369300 ,

חברות וחברי ועידת מרצ ,שלום!
בקרוב תבחר הנהלתה החדשה של המפלגה.
בטרם החלטתכן-ם ,אשמח אם תקדישו דקות אחדות לקריאת דבריי אשר בסיומם
אבקש להיכלל בין אלה אשר הנכן-ם בוחרות ובוחרים .
פרטים אישיים :ילידת אורוגואי ,עליתי ארצה עם עליית הנוער לקבוץ מרחביה .אני
נשואה ,אם וסבתא ,עובדת עצמאית בתחום יעוץ נדל"ן וחשבונאות ,לימודים :מקצועיים
ומדעי החברה והמדינה .תושבת נתניה.
עשייתי ועמדותיי מוכרות לחלקכן-ם ,הגדול אני מקווה .אני מאמינה כי פעילותי והניסיון
החיובי שצברתי במילוי תפקידים שונים במפלגה ומטעמה מכשירים אותי להיות לכן
ולכם נציגה נאמנה בהנהגת המפלגה.
כולנו מבינות ומבינים שמפלגה ערכית ובעלת אידיאולוגיה סדורה כשלנו חייבת להרחיב
את ציבור תומכיה ,למען עתיד המדינה והכוונתה לנתיב שונה לחלוטין מזה בו היא
מובלת .אני משוכנעת שבזה הנהלת מרצ צריכה להתמקד – חיפוש ומציאת הדרך בה
נשפיע הרבה יותר על גורלנו .
מעורבותי במסגרת המפלגתית-פוליטית והציבורית ,במישורים רבים ומגוונים ,באה
מהכרה עמוקה בצורך לקדם את ערכיה ועקרונותיה של תנועתנו וממחויבות אישית
לעשות ככל יכולתי למימושם בפעילות התנדבותית ארוכת שנים.
אני "בוגרת" שינוי ( ,)1992 -1984הייתי מנכ"ל שינוי ושותפה בצוות הקמתה של מרצ
( ,)1992כיהנתי שנים אחדות כיו"ר נשיאות מועצת מרצ (מ )1997-וועידתה (מ,)2000-
חברה בהנהלת מרצ וכן הייתי נציגתה בגופים שונים (והעד הפועל של ההסתדרות
ציונית ,שדולת הנשים ועוד).
בתחום הציבורי/מוניציפאלי כיהנתי במוצעת עיריית נתניה מעל  12שנים ,הובלתי עם
חברותיי וחבריי את מרצ ( 3מנדטים במועצה) להצלחות ברוח עקרונותינו ,לדוגמה
מאבק מוצלח לפתיחת בתי קולנוע בששי-שבת ובחירת אישה רפורמית למועצה הדתית
בנתניה (כולל פסיקות בג"ץ) ; כיו"ר מועצת העירייה הנהגתי מדיניות עירונית שקידמה
את השקיפות וניקיון הכפיים ,שמירה על שטחים ירוקים פתוחים והסביבה ,קידום
התרבות והפלורליזם בעיר.
אני בטוחה שיחד עם חברותיי וחבריי להנהלה החדשה ובשיתוף עמכן-ם ,נצעיד את
מרצ אל צומת ההכרעות כתנועה חזקה המשפיעה לטובה על עתיד המדינה ,אזרחיה
ושכניה.
אני מבקשת את תמיכתכן-ם במועמדותי להנהלת מרצ ומודה לכם על האמון לו אזכה.
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