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ענת ורדימון; מפת-פעילות חברתית-פוליטית המותאמת למועמדות להנהלת 'מרצ'
* אשה של פרטים ,המבחינה גם במה שאינו גלוי לעין ,בעלת חוש-צדק מפותח ותחושת אחריות בלתי-מתפשרת,
שאינה משתייכת לזרם מוגדר-מכוון ,קבוצה בעלת-אינטרסים כאלו ואחרים או לחסידים 'מאוגדים' של מנהיג/ה מבינינו.
ישירה וגלויה ,אומרת את דעתה ללא כחל או שרק ,בעלת עמדות ברורות באשר ליושרה ,אחריות ונקיון-כפיים ,מאמינה (עיקשת)
בצורך שבקיום ושמירת תהליכים שקופים ודמוקראטיים בכל מקום ,כולל  -ובעיקר  -במעגלים פוליטיים -
גם אם במחיר ידוע...

* בעלת תואר שני בעיצוב תקשורת חזותית רב-תחומית .מעצבת ומרצה .מתמחה בבנית תכניות לימוד ובחיבורים רב/בין
תחומיים .בעבר נשיאת איגוד המעצבים הישראלי ויוצרת  ,IMAGINEשותפות ארגוני המעצבים ,הצלמים והיוצרים בתחומי
המדיה .שופטת קרן התרבות 'אמריקה-ישראל' .יועצת משרד התחבורה ו'בזק' בפרוייקטים לטובת הציבור ועוד.
* בשנים האחרונות מפתחת ,יוצרת ומיישמת תכנית עבודה ייחודית (גרייה-חושית) לקידום ופיתוח יכולות אצל מוגבלים שכלית-
התפתחותית בפיגור בינוני ועמוק .מתוך כך ,מחוייבת גם לקידום נראות ,פתיחות ונגישות למוגבלים מכל סוג.
* פעילות עמוקה ומתמשכת ב'מרצ' כחברת הנהלות הפורום לשיוויון בין-המינים (פורום הנשים) והפורום החברתי-סביבתי,
פורום 'פריפריה' ,פורום החינוך והפורום נגד הכיבוש; * חברת ועידת 'מרצ'; * מזה שתי קדנציות חברה במוסד לביקורת;
חברה בהנהלות הסניפים גבעתיים (בעבר) ותל אביב-יפו; * 'מסבירה' רשמית מטעם 'מרצ' בימי ביילין ,ופעילה
בשיח והסברה בקמפיינים שונים ,ארציים ומוניציפאליים;
* חברה בכמה קבוצות עבודה בפרוייקט 'חשיבה רעיונית חדשה לישראל' בניהולה והנחייתה של ח"כ נעמי חזן ,שהיווה בסיס
למצע 'מרצ-יחד' בדצמבר  .2004כותבת הפרק 'מגדר; המלצות לרפורמה בזכויות נשים בישראל' ובמקביל המעצבת והעורכת
הגראפית של שני ספרי הפרוייקט.
* פעילת-שלום וקידום חיים משותפים ב'הפורום להסכמה אזרחית'' ,מטה ז'נבה'' ,סיכוי'' ,קול אחד' ,עמק השווה'' ,שלום עכשיו',
'נעמת' ו'נשים עושות שלום'.
* יוצרת המועדון העסקי הראשון המשותף לנשים יהודיות וערביות ב'נעמת' תל אביב-יפו ,לצד קבוצה עבודה והעצמה בשיתוף
נשים מכפרי המשולש;.
* פעילת-שכונות בדרום תל אביב ויפו ויוזמת קואליצית פעילי השכונות (ממנה קמה 'עיר לכולנו') ,חברת 'הפורום הירוק' ופעילה
בקהילת תל אביב-יפו ,בתהליכי שיתוף-ציבור ותכנון אורבני; בוגרת קבוצת העבודה 'נשים כמנהיגות בקהילה' של קואליצית ארגוני
הנשים; מוסמכת לעבודת 'אמנות בקהילה'; מתנדבת קבועה ב'לשובע' ועוסקת בעניינים הנוגעים באוכלוסיות מוחלשות וחיזוקן.
* יוזמת/יוצרת אירועים ,ימי-עיון ופרוייקטים בנושאים חברתיים ,סביבתיים ורב-תרבותיים .מקדמת סביבות עבודה ופרנסה דרך
יצירת אירועים משותפים (בהתנדבות) של נשים יוצרות ואמניות בנות עדות ודתות שונות כ'נשים יוצרות ביפו'; שוק דוכנים (שיחזור
בקרוב בשת"פ מקומי ,ערבי-יהודי') ,בו השתתפו יוצרות מתרבויות שונות ומגוונות שנחשפו לקהל חדש ,הציגו ומכרו את יצירותיהן
הייחודיות ופתחו דלת נוספת לפרנסה וביסוס כשרונותיהן.

ענת ורדימון

* בהמשך לעמוד זה ,אצרף מסמכי 'קורות-חיים' ,כלליים ומקצועיים.

