פנייה אישית מיניב שגיא ,מתמודד לרשימת מרצ בכנסת
חברות וחברים יקרים,
מדינת ישראל שלנו נמצאת בסכנה ,במדרון חלקלק שמוביל לאובדן הדמוקרטיה והיכולת לקיים
חיים משותפים בין הקבוצות השונות שמרכיבות אותה .כל חיי אני עוסק בשליחות ציבורית
בחינוך ובחברה האזרחית ,כחבר בהנהגת מרצ וכיו"ר הנהלת מרצ ,אני מבקש כעת את אמונכם
לייצג אתכם ואת המפלגה בכנסת.
מרצ זקוקה לחזון חדש ,חיבור חדש ומחודש לבוחרים הטבעיים שלה ,לשפה חדשה של שותפות
וליכולת ליצור בריתות עם שותפים משמעותיים בציבור היהודי ובחברה הערבית.

אני נמצא כיום בעמדה ייחודית ממנה אוכל להביא ולחבר קהלים גדולים של מצביעים
מהחברה הערבית ומהתנועה הקיבוצית ,שהכרחיים לבנייה מחודשת של השמאל.
בבחירות הקרובות נוכל להביא תמיכה של אלפי חברי קיבוץ ,שלא הצביעו עבורנו כשלא היה
נציג קיבוצי בכנסת .זאת ,כמועמד המרכזי מטעם הקיבוצים ,שכיהן כיו"ר מועצת תנועות
הנוער ומזכ"ל השוה"צ בעבר.
בבחירות הקרובות נוכל לפרוץ אל קהלים חדשים שלא הגענו אליהם בבחירות האחרונות.
זאת ,בתוקף קשרי העמוקים עם החברה האזרחית הערבית ועם הנהגתה ,כמנכ"ל המרכז
לחברה משותפת יהודית-ערבית בגבעת חביבה מזה  7שנים .לפני  4שנים הייתי
מהראשונים לנסח את חזון החברה המשותפת והשוויונית היהודית-ערבית ,חזון שהחל
להוכיח את עצמו כבר בבחירות האחרונות ועכשיו נישא בפי כל ,וזה רק אפס קצהו של
הפוטנציאל האלקטוראלי שלנו בחברה הערבית.
אחרי שנים רבות של פעילות ציבורית בחברה הישראלית ובתפוצות ,יש בידי את הכלים
והניסיון שיחזקו את מרצ בחברה הערבית ,במרחב הכפרי ,ובשמאל כולו .בכל תפקידי
הוכחתי כי אני יכול לבצע חיבורים אלו הלכה למעשה ,וזה בדיוק מה שמרצ זקוקה לו כרגע.
מה אעשה בכנסת:
* אוביל ואטפח בריתות פוליטיות עמוקות עם החברה הערבית בישראל שיבטיחו שוויון
לאזרחי ישראל הערבים ,ובכך יבטיחו רוב לגוש השמאל בישראל.
* אפעל לחקיקה ולקידום מדיניות ברוח הערכים המשותפים לנו  -ציונות ,סוציאליזם ואחוות
עמים .אהיה נציג נאמן לעובדים :בחקלאות ובתעשייה ,במגזר הפרטי והממשלתי.
* אביא לביטוי את כישוריי בחינוך :קידום תנועות הנוער ,בתי החינוך הייחודיים ,בתי הספר
הדו-לשוניים ,ומערכת החינוך בכלל והבלתי פורמלי בפרט.
* אהיה גשר לשמאל הדתי-יהודי שאין לו כיום בית פוליטי מפלגתי ,אבל ערכיו המרכזיים
משותפים לנו ,ואחזק את הקשר עם יהדות התפוצות

