חברות וחברי ועידה יקרים.ות,
כדי שאכלל ברשימת מרצ לכנסת נחוץ שתבחרו בי בראש החמישייה השנייה.
ולמה שתבחרו דווקא בי ?
֎ בגלל המצב .המתקפה הנוראה של נתניהו ושותפיו לפירוק יסודות המשטר
הדמוקרטי בישראל ,מהווה איום ממשי ומחייבת לצאת מן השיגרה ולגייס את מירב
הניסיון והנחישות למאבק הנדרש כאן .גם התנדנדותה של מרצ באיזור אחוז
החסימה מחייבת הרכבת הנבחרת המתאימה והאטרקטיבית ביותר .הבחירות
הקרבות נותנות לנו הזדמנות למקצה שיפורים.
֎ בגלל המוטיבציה והמחוייבות .איני בונה קריירה ואיני מחפש תפקיד ,אלא חש
אחריות וחובה למלא שליחות ציבורית מהמעלה הראשונה .גם לא צנחתי לזירה ערב
הבחירות .זה שנים אחדות שאני פעיל במרצ כיו"ר הסניפים וחבר הנהלה ,בנוסף
לתפקידים ציבוריים מחוץ למרצ.
֎ בגלל הניסיון ,הידע והיכולות :ניסיון מקצועי שחלקו הגדול בהובלת שינויים במגזר
הציבורי ,ובניהול ,בתחומי התקשורת (ערוץ  ,2הרדיו האזורי ,הוועדה למדרוג)
ובשירותי הבריאות; כלכלן שהחל דרכו באגף התקציבים באוצר ,כעורך דין וכבוגר
המכללה לבטחון לאומי ,וכאיש אקדמיה בתחום התקשורת ומחבר בתחום זה ,ועוד.
֎ בגלל החידוש והערך המוסף .שמי יוסיף לרשימת מרצ גוון ונופך שונים ומרעננים,
ולמועמדותי ערך מוסף ותרומה להגדלת כוח המשיכה שלה בעיני הבוחר.
֎ בגלל ציבור המבוגרים (כמוני) ,ההולך וגדל בארץ – אך אינו מיוצג כראוי ובעיותיו
נדחקות לשוליים .להערכתי חלק משמעותי מהבוחרים שנטשו את מרצ בבחירות
האחרונות נמנים על קבוצה זו .אני מאמין ששיבוצי ברשימה יחזיר רבים מהם
הביתה ,וגם אחרים.
֎ בגלל הרעננות המחשבתית .כדי להגשים את ערכינו אנחנו צריכים אומץ ופתיחות
לבחון את דרכנו ולחפש דרכים שיתנו מענה עדכני ואפקטיבי ,במיוחד במקומות בהם
אין התקדמות .בהמשך אציג מספר רעיונות העשויים לעשות זאת ,ולפחות לפתוח
דיונים ציבוריים מהותיים שעצם קיומם עשוי לנער את ישראל מקיפאון ולהובילה
קדימה.
֎ בגלל הבמה .שיבוצי במקום בולט ברשימה יאפשר להסתייע בי לעשיית נפשות
למרצ ולייצגה.
֎ כקול אותנטי של מחאת ה'חטיארים' .להפגנות נגד השחיתות השלטונית בהן אני
מקפיד לקחת חלק בשנתיים האחרונות ,יש תרומה ניכרת לעצם קיומן של החקירות
שהביאו כבר לכתבי חשדות ,ולבלימת מיסמוסן ,אולם אין בהפגנות די .צריך להיות

להן המשך וביטוי פוליטי גם בכנסת .אני מאמין שבחירתי תתרום למאבק זה כמו גם
תחזק את מרצ בקרב ציבור חשוב זה ותומכיו.
֎ וגם בשל רקעי האישי .במשך השנים גיליתי רגישות חברתית ופעלתי במסגרות
ובתחומים מגוונים בהם המישור המוניציפלי ,תחומי תרבות ,תחבורה ציבורית ועוד.
רקע ,קשרים ופעילויות העשויים לסייע לנו הן בשלב הבחירות והן אחר כך.
והנה דוגמאות לכיווני מחשבה שבכוונתי להציע:
כבר עשרות שנים אנחנו מדברים על ״סיום הכיבוש״ ועל זכויות .אני מציע לחדד את חתירתנו
לשלום ,לפיוס ,להשלמה ולהכלה וכיבוד הדדיים של הנראטיבים הציוני והפלסטיני ,ולעבור
לשיח של בניית שותפות של חיים .שינוי השיח עשוי להגדיל את יכולתנו לשכנע ולקדם
פתרונות של ממש .גם אם יידרש זמן אני מאמין שיניב פירות.
תחום אחר הינו חיזוק הערכים ואורח החיים החילוניים .עלינו להכיר באובדן שליטתנו בחינוך
המכונה ממלכתי אך נשלט בידי דתיים .כדי לעצור את הסחף בתחום יש לפעול להסבת זרם
חינוך זה לחילוני ולהקנות לו אוטונומיה כלשאר הזרמים.
הצעה נוספת נועדה לתקן עיוות ביחסי הכנסת והממשלה ,להנהיג רפורמה לביטול חוק
ההסדרים.
וטרם הזכרתי נושאי קיימות ,הזכות לפרטיות בעידן המידע' ,תספורות' לטייקונים ,איתנות
פיננסית של הבטוח הלאומי ועוד....
.
אם השתכנעתם מוזמנים.ות לבחור בי בראש החמישייה השנייה !
תודה!
אורן

