דוד מזרחי
אהלן חברות וחברי הועידה,
בראשית דבר אציג את עצמי שמי דוד מזרחי בן  30חבר מפלגת מרצ כשנה וחצי וחבר ועידה.
מתגורר בירושלים.
בשנים האחרונות הובלתי מאבקי שטח את מאבק הנכים ( כבן לאמא ואבא נכים) ואת מחאת
האפודים הצהובים כנגד יוקר המחיה.
לאחר  16שנה הצלחנו להשיג שינוי ואת העלאת הקצבאות לסכום  3200שקל מ 2342שקל.
ב 5שנים האחרונות אני עוסק בחינוך והעברתי עד כה  130הרצאות ברחבי הארץ לבני נוער בעד
סובלנות,אהבה כבוד האדם דרך הסיפור האישי שלי לשעבר הייתי בכיר בארגון לה פמיליה ארגון
אוהדי בית"ר ירושלים וכיום אני מחנך בני נוער לבחור באהבה ,כבוד ,אני אישית מאמין שספורט
יכול להוות ככלי לשינוי חברתי.
כפעיל חברתי צעיר אכניס למרצ רוח חדשה וסגנון חדש ועכשווי ,אצליח לחבר קהלים רבים ונוספים
שאיתי בקשר יומיומי.
בשנה האחרונה זכיתי בפרס לאקטיביזם אורבני לשנת  2019מעיריית תל אביב על פעילות חברתית
למיגור הגענות בחברה הישראלית  ,הפרס בחסות בית העיר ומגזין טיים אאוט.
כמי שגדל בעוני מחפיר ובחוסר שוויון אאבק בכל כוחותיי בכדי שאף אדם במדינת ישראל לא יהיה
שקוף כמו אמא שלי ואבא שלי הנכיפ שבעיניי המדינה הם חצי בן אדם ומקבלים חצאי זכויות.
כילד שגדל במשפחת רווחה אני אישית יודע שאין שלום ללא רווחה ואין רווחה ללא שלום ,שלום לא
עושים על בטן ריקה עד שלא נייצר פתרון הומניטרי למציאות בעזה לא נצליח לאפשר לשלום להגיע.
כמי שמחנך ילדים יהודים וערבים כיום ומייצר מפגשים משותפים אאבק במרצ בכדי לייצר דרך
חדשה כי דרכיה של היהדות דרכיה דרכי נועם וכל נתיבותיה שלום.
בשנים האחרונות ניהלתי פרויקטים של כדורגל משותף במרכז פרס לשלום שמפגיש בין מאות ילדים
יהודים וערבים דרך הספורט ככלי לחיבור ושינוי חברתי.
אני מציג:
 .1תכנית כלכלית לצעירים  /חזון לשינוי המצב הכלכלי והחברתי תוך העלאת מיסים לחברות
הגדולות ותאגידים ,יצירת כסף חדש מהנפט ומלחמה במונפולים.
 .2יצירת תודעה חדשה שתייצר פריצת דרך בסיום הסכסוך הישראלי פלסטיני תוך.
 .3שכנוע אנשים בעשרות חוגי בית ב 3חודשים הקרובים בכל רחבי הארץ שאעשה.
 .4כפעיל שטח בכל המאבקים החברתיים הגדולים בשנים האחרונות ארתום את צעירי מרצ
לפעילות שטח עכשווית ומרעננת שתגדיל את כוחה של המפלגה.

 .5אעשה הכל לאחד בין המחנאות במרצ בכדי שנייצר שמאל עכשווי ,רעב ,נחוש וחזק.
 .6כבן להורים עניים אני אומר הזהרו בבניי עניים .
האש הזו שבוערת בי כיום היא לא רעב ללחם וצמא למים היא רעב לצדק חברתי ,צדק כלכלי,
שמבוסס על אהבת אדם ויצירת חברה טובה יותר לכל יושבי הארץ הזו.
כמו כן אני אישית מאמין בחינוך שמשם הכל נובע ואעשה הכל בכדי לייצר חיבורי פעולה ושיתוף עם
שארה המפלגות בכדי לדאוג לחוגים לכל ילדי ישראל ללא הבדל דת גזע ומין.
עבודה רבה לפנינו.
חבריי היקרים
אני זמין לרשותכן ולרשותכם לכל שאלה ודרישה המספר פלאפון שלי 050-2490300
אני אישית מאמין שנבחר ציבור הוא משרת של הציבור.
רגע לפני מות אבי לפני שנה וחצי התחייבתי בפניו שאעשה הכל עבור כך שלא יהיו נכים עניים
במדינת ישראל ,אמשיך לעשות הכל בכדי שכל קשיש ונכה יקבל קצבת קיום בכבוד כשכר המינימום
ולשלב נכים בשוק העבודה תוך עידוד נכים לצאת לעבוד ,ביטול חוק לרון ויצירת מקומות עבודה
רואים לאנשים בעלי מוגבלויות.
השמאל חייב רענון ,מכת חשמל ,החייאה
ורעב בכדי לנצח.
אעשה הכל ליזום לפי ערכים של שלום  ,שוויון ,שמירה על הדמוקרטיה ויצירת חברה שמבוססת על
כבוד בין בני אדם תוך ערבות הדדית וסולידארית.
ציונות
אחוות אדם
וחברת מופת עליה הסבים והסבתות שלנו חלמו בקום המדינה.
אסיים בפסוק מהמקורות:
סור מרע עשה טוב בקש שלום ורדפהו.
בברכה רבה
דוד מזרחי

