עידן רז.
בן  ,39אבא של גלבוע ובן זוג של אליה ,חבר (בעצמאות כלכלית) בקיבוץ יחיעם.
נולדתי והתחנכתי בקיבוץ יחיעם .כילד הייתי חניך ומדריך בתנועת השומר הצעיר.
כבר בגיל צעיר בלטו אצלי תכונות של מנהיגות ,לקיחת אחריות ,יוזמה ,ויכולת חשיבה
יצירתית .תכונות אלו קיבלו משמעות במבחנים רבים בחיי כשהראשון שבהם היה השירות
בצה"ל.
שירתי כלוחם ביחידה מובחרת ,ומאז ועד היום משרת במילואים.
בשרותי הצבאי הפנמתי ,ממה שראו עיני ,את הצורך בהשכנת שלום .לתפיסתי החתירה
לשלום והשגתו הם היעד שבראש סולם העדיפויות של החברה הישראלית ,יהודית וערבית
כאחד.
למרצ אני מבקש להביא את יכולותיי אלו שהתעצמו בשנים האחרונות בהן אני מוביל יחד עם
חברים נוספים מאבק חברתי\סביבתי גדול בגליל המערבי ובמדינה בניסיון לעצור תוכנית
מתאר ארצית למחצבות תמ"א  14ב'.
במהלך המאבק הקמנו עמותה בה אני משמש כיו"ר ,העמותה קמה למען שמירה וחינוך
בנושאי סביבה וקיימות בגליל המערבי.
תעסוקה :ניהול בענפי החקלאות ובמקביל עוסק בניהול הקהילה כמנהל אגודה קהילתית,
תוך דגש רב על הובלת תהליכים חברתיים מורכבים ביחיעם ובאזור.
בין היתר מתוך ראייה וחזון לעתיד חברתי-כלכלי טוב יותר ,החלטתי לשים דגש רב וליישם
בפועל שילוב של תוכניות של "מעורבות" בעיצוב החברה הישראלית.
שתי התוכניות שכבר היום פועלות ביחיעם הן :מכינה קד"צ "רעות"  ,וכן תכנית המשך
"תוצרת הארץ" לחיילים משוחררים שעובדים בחקלאות ביום ובערבים לומדים ערכים
ומנהיגות ,התוכניות שייכות לתנועת החלוץ.
בנוסף אני שותף במהלכים נוספים ברמה המקומית והאזורית ,ביניהם קידום אוכלוסיות של
בעלי צרכים מיוחדים ושילובם בקהילות.
פעילות שאני גאה בה במיוחד היא קידום וחיזוק קשרים בין יהודים ,ערבים ודרוזים ,בגליל.
החלטתי לרוץ לרשימת מרצ לכנסת ה 22-מתוך ידיעה שיש לי יכולת לפעול ולהביא לשינוי
באופן ההצבעה במרחב הכפרי בפרט ובציבור בכלל.
אני עידן  -חקלאי ,אב צעיר ,מילואימניק ,מנהיג ,וקיבוצניק שורשי מאמין בלב שלם ביכולת
שלי ליצור הזדהות ,ואמונה בדרך אצל ישראלים רבים.
הדמות האותנטית שלי ומי שאני ,מאפשרת לאנשים למצוא בי תמונת מראה של עצמם.
בחיי פרצתי "תקרות זכוכית" רבות והתגברתי על מכשולים גדולים מאד ,קשיי למידה ,אובדן
אם למחלת הסרטן בגיל צעיר ,ובשנים האחרונות התמודדות עם תסמונת  fshdממשפחת
מחלות ניוון השרירים ,על אף זאת אני ממשיך לתרום ולפעול בעוצמות גבוהות מאד על מנת
לשנות ולעצב את החברה והסביבה בהם אני חי.
ברצוני להיות שותף בכיר ביצירת הרמוניה בין כל אזרחי המדינה ,ובהחזרת רוח דור
המייסדים אשר שאפה להוביל את מדינת ישראל לשלום אמת עם כל שכניה.
חברים אני מבקש את אמונכם ,על מנת לעזור להגדיל את כוחה של מרצ.

יחד נחזק את מרצ למפלגה בעלת השפעה גדולה ומשמעותית בחברה הישראלית.
עבודה קשה ,מסירות ונחישות הם המוטו לפיו אני חי.
חברי וחברות הועידה  -שאיפתי להצטרף לכוחות המובילים של המפלגה (בה אני חבר מגיל
 .)18עכשיו הזמן לצאת לשטח ולחזק את בסיסי המצביעים ,לחרוש את הארץ ,להופיע בכל
כפר ,מושב ,עיירה ,וקיבוץ .לעבוד בשטח ,לפגוש את החברה על כל גווניה ולחבר את
החברה לדרכינו.
בצניעות אבקש תנו לי הזדמנות ,חברים לא תתאכזבו.
עידן רז – קיבוץ יחיעם.

