הרב דב חיון ,סגן ראש העיר חיפה ומחזיק תיק התרבות  -ראש סיעת מרצ בחיפה.
--כל חיי הייתי איש שמאל ,והצטרפתי למפלגת מרצ מתוך אמונה יוקדת בצדקת דרכה
ובעמידה איתנה על עקרונות השלום ,הצדק והדמוקרטיה .אני מונע מתוך תחושה חזקה
של שליחות ,וניסיון רב שצברתי בתפקידיי השונים ,ואני מבקש את תמיכתכם במסע
להפיכת המפלגה לכוח משמעותי בעיצוב המציאות הישראלית בעתיד.
--יליד נתניה למשפחה יוצאת תוניסיה ,נשוי ואב לשניים ,מתגורר בחיפה .במהלך חיי
עברתי תפקידים רבים; עסקתי בחינוך שנים ארוכות – מהדרכת נוער במצוקה עד
להוראה בגימנסיה בירושלים ובבית ספר קיבוצי בעמק יזרעאל .מרצה במכללת עמק
יזרעאל ,מלווה רוחני ומגשר ,רב הקהילה הקונסרבטיבית בחיפה – קהילת מוריה –
למעלה מעשור ,ואף שימשתי נשיא כנסת הרבנים המסורתיים בישראל מספר שנים.
אחרי שנים ארוכות של עשייה חברתית ,ב 2018-הצטרפתי למרצ חיפה כראש הרשימה,
שלראשונה זכתה למושב בעירייה לאחר שנעדרה ממנה בעשר השנים האחרונות .כעת,
אני מתמודד על מקום ברשימת מרצ לכנסת ישראל.
כרב קונסרבטיבי ,הראשון שמכהן בתפקיד מוניציפלי בכיר ,אקדם את תחום היהדות
המתחדשת והפלורליסטית .בעיניי ,גישה זו דורשת את מקומה במרחב הציבורי ,לצד
הזרמים האורתודוקסיים ביהדות ,המחזיקים כיום במונופול בלתי ראוי על הדת בישראל.
על אזרחי ישראל והנהגת המדינה לבחור בהפרדה מוחלטת של דת ומדינה לבין הענקת
מקום שווה ערך במרחב הציבורי לכלל זרמי היהדות – אף אדם אינו יהודי יותר מ ֵרעֵהּו.
כחבר כנסת איאבק למען ערכי היהדות הליברלית והמכילה ,הרואה בכל אדם באשר הוא
– אדם שווה זכויות.
השמאל בישראל אינו יכול להתעלם מהצורך בשותפות ערבית-יהודית .בתפקידי כרב,
שבתי והדגשתי תמיד את חשיבותה של הסולידריות הבין דתית והקשר בין כלל הקהילות

המתקיימות זו לצד זו ומעניקות לעיר חיפה את צביונה הייחודי.
אני מאמין ,ותמיד האמנתי שדו קיום בו קבוצה חיה במנותק מהאחרת הוא תפיסה שגויה.
על כן ,אמשיך להוביל את תפיסת הקיום המשותף ,והחיים בצוותא ,למען יצירת קהילה
מגוונת המושתתת על כבוד הדדי וקבלה.
כסגן ראש עיר אני נאבק להעניק מקום שווה למגוון התרבותי העשיר ,ללא הבדלי דת
ולאום ,כולל חלוקה צודקת וראויה יותר של התקציב הציבורי בין כל תושבי העיר .אני
מתכוון להמשיך בכך גם ברמה הארצית.
כבן גרעין בקיבוץ רמת רחל ושותף להקמת הקיבוץ העירוני תמוז בבית שמש ,תפיסת
העולם הסוציאל-דמוקרטית היא חלק בלתי נפרד מחיי .בתפקידי בכנסת ,אני מתכוון
לסייע בהחזרתה של מרצ להיות מפלגה שתומכת בצדק ולא בצדקה .כל עובד ועובדת
ראויים לחיים בכבוד ,ולכל אזרח ותושב מגיעות תשתיות ציבוריות מתפקדות .זוהי זכות
ולא חסד .אני מאמין שמרצ חייבת להיות מפלגה שנאבקת למען אחריות חברתית
משותפת ,חיזוק מעמד העובד וחתירה לשוויון וצדק חברתי.
אלו הם הערכים שאני מביא איתי להתמודדות לרשימת מרצ ,בכוונתי להיות כוח מוביל
בהפיכת המפלגה לכוח דומיננטי ומכריע בפוליטיקה הישראלית ,ולהיאבק על שינוי שורשי
ומקיף של המציאות הישראלית.

