דוד קשני – קורות חיים

דוד קשני נולד בעיר חורמאבד שבאיראן בשנת  .1942למד בחדר עד שנת  1950ועלה ארצה עם
משפחתו ב .1951במשך חמש שנים התגוררה המשפחה במעברת כפר נחמן ברעננה .בין השנים 1956-
 1951למד בבית הספר ממלכתי ב' ברעננה ע"ש ברטוב ומכתה ט' עד סיום התיכון ( )1960-1956למד
בבית הספר החקלאי כנות אשר ליד גדרה .את שירותו הצבאי עשה בין השנים  1963-1960בנח"ל מוצנח
ובמהלך שירותו הצבאי זכה במקום הראשון באליפות צה"ל לריצה למרחק עשרה ק"מ .לאחר מכן למד
שלוש שנים במדרשה לחקלאות ולטבע רופין אשר בעמק חפר ושימש בשלוש השנים הבאות כמורה
לחקלאות ולטבע ביישובים בורגתה וחניאל באיזור עמק חפר וכמדריך נוער במאיר שפיה מול המושבה
זכרון יעקב .בתום עבודות אלה השתלם בקורס למורי של"ח (גדנ"ע) ,רכש השכלה אקדמית של מורה
בכיר באוניברסיטת תל אביב ושימש במשך עשרים וחמש שנה כמורה לשל"ח בבתי ספר שונים בתל אביב
ובעיקר בבית הספר לתעופה הולץ בצומת חולון .במקביל שימש כמדריך למציל חובב בבריכות השחייה
בארץ ובים בניהולו של יוסף אוריון וכן כמדריך חברתי לנוער שוליים בעיריית גבעתיים במשך עשרים
וחמש שנה תחת שרביטם של רמי ליב ומיכאל בורנפלד (מייק) .כמו כן ארגן קבוצות צועדים בכל רחבי
הארץ יחד עם החברה להגנת הטבע ועם עו"ד יצחק ברא"ז .בשנת  1972יצא לאולימפיאדת מינכן עם
משלחת ישראל מטעם מכון וינגייט בניהולו של יוסף אוריון ,מורה לחינוך גופני .בסיום עבודתו כמורה
לשל"ח שימש כמורה דרך לטיולים בארץ.
פעילותו החברתית-פוליטית של דוד קשני החלה בתחום הדיור הציבורי באמצעות סיוע רב שנים
בהתנדבות לשר ולחבר הכנסת בדימוס רן כהן ובאמצעות הקמת הפורום לדיור הציבורי בישראל ,שקשני
עומד בראשו בהתנדבות ומסייע לתושבים מעוטי יכולת במימוש זכויותיהם .קשני הוא תושב תל אביב-יפו
מזה כשישה עשורים ופעיל חברתי בולט ,החבר בתנועת מרצ מזה כשלושה עשורים .בשנת  2002הקים
כפעיל חברתי יחד עם ישראל טוויטו את "כיכר הלחם" והופיע בתקשורת הכתובה והאלקטרונית פעמים
רבות בנושא מחוסרי הדיור .קשני הגה את הסיסמאות "בלחם היבש את ביבי נגרש" ואת "הפער החברתי
הוא האיום האמיתי" ,ומשנתו החברתית לרבות סיסמאותיו נלמדות במוסדות להשכלה גבוהה במסגרת
קורסים בעלי אוריינטציה חברתית .קשני נחשב לאחד מעמודי התווך של הארגונים החברתיים לטובת
חברה צודקת ושוויונית יותר .במהלך העשור האחרון היה מועמד מטעם מפלגת מרצ לרשימות לכנסת
ולרשימות המוניציפאליות .שימש כגזבר מפלגת מרצ בסניף תל אביב-יפו וכיהן כחבר ועידת מרצ .את
עיקר זמנו ומרצו משקיע בשלושת העשורים האחרונים בעזרה ובמאבק פעיל למימוש זכויותיהם של
נזקקים ,ביניהם קשישים ,גימלאים וניצולי שואה .על פעילותו החברתית זכה באות "יקיר ההסתדרות"
לשנת  .2012קשני היה פעיל בולט בהפגנות למען שחרורו של החייל החטוף גלעד שליט עד שזה שוחרר
לביתו .נוהג ליטול חלק פעיל בתקשורת בכתיבת מכתבים למערכת ,כתיבתו מתרכזת סביב נושאים
חברתיים ופוליטיים בעיתונות היומית וכן בהופעות בתקשורת האלקטרונית.

