תמר זנדברג
תמר פעילה במרצ מזה  16שנים .החלה את פעילותה כעוזרת פרלמנטרית של חה״כ ל
שעבר רן כהן .לאחר מכן ,נבחרה לחברה במועצת עיריית תל-
אביב מטעם מרצ .בשנת 2013החלה לכהן כחברת כנסת מטעם מרצ ובשנת  2018נבח
רה לראשות מרצ בפריימריז פתוחים הגדולים בתולדות המפלגה וכיהנה בתפקיד זה ב
משך כשנה וחצי.
כיושבת ראש מרצ שמה זנדברג דגש על השותפות יהודית-ערבית כדגל מרכזי ,מה
שבא לידי ביטוי בהצבעה חסרת תקדים של מצביעים ערבים בבחירות
האחרונות.זנדברג מובילה מאבקים רבים כנגד גזענות ונגד הכיבוש .היא הקימה את
מטה הפריפריות וחיזקה את המטה הקיבוצי של המפלגה .כיו"ר המפלגה הובילה את
הבחירות המוניציפליות בשנת  2018שהיו מהמוצלחות בתולדות המפלגה.
כחברת כנסת ,העבירה תמר חוקים שסייעו דרמטית לנשים יולדות ולזוגות צעירים .כך,
העבירה זנדברג את חוק חופשת אבהות ,חוק דמי לידה ללידות בית וחוק חישוב דמי
לידה לנשים בעבודות זמניות .היא קידמה הצעות חוק לביטול חוק הלאום ,תחבורה
ציבורית בשבת ,לחייב תכנון תחבורה ציבורית בשכונות חדשות ,להטיל מס ייעודי על
דירות רפאים ,לאסור אפליה בקבלת טיפול רפואי ובקבלה ללימודים ,להגביל יצוא
ביטחוני למדינות המפרות זכויות אדם ,לאסור גביית תשלום בכניסה לחופים ,למנוע
אלימות מצד המשטרה ,להגן מפני מסירת מידע ביומטרי.
בין התפקידים אותם מילאה בכנסת שימשה כיושבת-ראש ועדת הכנסת למאבק בנגעי
הסמים והאלכוהול ,והייתה לראשונה בתפקיד זה שתומכת בלגליזציה של קנאביס,
נושא אותו קידמה מאז נבחרה לראשונה לכנסת .שימשה כחברה בוועדת הפנים והגנת
הסביבה והיתה יושבת-ראש ועדת המשנה לנושא חופי ישראל.
זנדברג הקימה ועמדה בראש השדולה החילונית ,שדולת העירוניות ,השדולה לתחבורה
בת קיימא והשדולה למניעת ייצוא נשק ישראלי למדינות המפירות זכויות אדם.
על פעילותה למען הסביבה זכתה זנדברג בפרס ”הגלובוס הירוק” מטעם הארגון ”חיים
וסביבה”.
זנדברג היא בעלת תואר ראשון במשפטים מאוניברסיטת תל-אביב ותואר ראשון
בפסיכולוגיה וכלכלה מהאוניברסיטה העברית בירושלים ,והשלימה בהצטיינות יתרה
תואר שני בפסיכולוגיה חברתית באוניברסיטת בן-גוריון בנגב .עד לבחירתה לכנסת
הייתה דוקטורנטית לפוליטיקה וממשל באוניברסיטת בן-גוריון ושימשה מרצה במכללת
ספיר.
תמר זנדברג גרה בתל-אביב עם בן זוגה אורי ובתה אביגיל.

