שלום לכולם,
שמי ארטורו פרידמן ,בן  57גרוש 1+
לקראת סוף שרותי הצבאי למדתי וגם עבדתי בירושלים בהקמת מועדון שכונתי
לילדים ,נוער ומשפחות בסיכון.
לקראת סוף שנות ה 90-עבדתי בחינוך המיוחד ועם מ .הרווחה יחד עם צוותים מעולים ובכמה כובעים.
מס .שנים לאחר מכן עבדתי והתמחיתי גם בתחום שיקום "נפגעי נפש בקהילה" תחום הדורש תשומת לב מיוחדת
מבחינה מקצועית ופרלמנטרית.
בימים אלו הנני מסיים כתיבת ספר בכלכלה אשר התחלתי בכתיבתו לפני כשלוש שנים בשם "כלכלה שימושית סוציו-דינאמית".
לכל התחומים הללו יש מכנה משותף אחד והוא" :התהליך" כאשר עבודת צוות נכונה וחזון משותף מובילים בדרך כלל לתוצאות חיוביות
המשנות מציאות .הכנסת הינו המקום הנכון כדי להתחיל תהליכים נחוצים כדי לתת מענה לכלל האוכלוסייה בדברים החשובים באמת .
המשנה...
בשנים האחרונות אנחנו עדים להתפרקות בתוך החברה הישראלית ולריקבון בשלטון ,פגיעה אנושה במערכת המשפט
המלווה בחקיקה דורסנית ומנוגדת לחלוטין למהותה של מגילת העצמאות ולערכים שביססו את הקמתה של
מדינת ישראל.
ביחד עם מרצ חזקה נוכל לשנות את ההחלטות הללו ולהעניק תקווה למדינת כל אזרחיה
ללא הבדל דת ,גזע או לאום.
הפערים הכלכליים הקיימים היום במדינת ישראל הם בלתי מתקבלים על הדעת וזו איננה מקריות אלא תוצאה
של מדיניות מכוונת.
מערכת הבריאות הממלכתית שהכרנו בעבר הולכת ונעלמת ובמקומה צומחת הרפואה הפרטית והמשגשגת
ובריאות הציבור הרחב איננה בראש סדר העדיפויות.
מערכת החינוך הממלכתית וחילונית שהכרנו בעבר בישראל אשר הייתה מהטובות נעלמת אט אט.
כיום היא יותר לאומנית ופחות פלורליסטית וסובלנית ובנוסף נמצאת בתהליך הדתה מואץ המשנה את פני החברה הישראלית
לחברה פחות סובלנית ויותר מבדלת.
בתי הספר הפכו ל"עסקים" כאשר החינוך בישראל עדיין רחוק מלהיות חינוך חינם.
מערכת הרווחה נמצאת במצב של קריסה מתמדת ,זהו מצב נתון ושלא לדבר על קצבאות הנכות
והזקנה הזועקות לעשיית צדק מיידי.
כל התחומים הללו זקוקים לראיה ובדיקה מחודשת ומקצועית כדי לתכנן פתרונות ברי קיימה
ושם אהיה נוכח ,פעיל ויוזם.
החברה הישראלית נהיתה הרבה יותר אלימה וגזענית ופחות סובלנית ו גם על כך יש לתת את הדעת בכל הרמות.
הדרך...
הנושא המביא אותי להצטרף לשורות מרצ החדשה ולהתמודד על מקום ברשימה לכנסת ה22-
הוא העדר התקווה או אופק לשלום בין מדינת ישראל לפלסטינים  .תקווה אשר נעלמה עם הירצחו של רה"מ י .רבין ז"ל ונשכחה
היום כמעט לחלוטין  .כתוצאה מהעדר אופק מדיני קיים לאורך שנים רבות העדר ביטחון מוחלט באזורים שונים במדינה.
ברצוני להדגיש את החשיבות המרכזית בראיית נושא השלום והסכם הקבע ,כאסטרטגיה להשגת בטחון אמת לכל תושבי ואזרחי ישראל.
ביחד עם מרצ חזקה הנני מתחייב לעשות הכל וכן לא נרפה לרגע עד שנחזיר את מדינת ישראל למסלול המשא ומתן עם כל הכרוך בכך.
מדינת ישראל יקרה לי עד מאוד ואינני יכול לצפות עוד מהצד כיצד משחיתים בה כל חלקה טובה.
צריך לשים לכך קץ ורק עם מרצ חזקה באמת נוכל להגשים את החזון ולכן הנני מתחייב באופן אישי
כאן בפניכם ולפני כל אזרחי ישראל שכך אפעל .
תודה רבה ומאחל לכולם הצבעה נבונה.
ארטורו פרידמן.
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