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 קורות חיים כפי שהתקבלו שם משפחה  מס"ד 

 שי אגוזי  1

חבר קיבוץ מזרע, חבר במרצ מיום הקמתה. חבר ועידה כבר שנים ארוכות.   3פלוס  נשוי 
חבר הנהלת מרצ קנדציה וחצי. מרכז את פעילות מרצ בקיבוץ מזרע ובעמק יזרעאל. שותף  

 לפעילות המחאה נגד השחיתות. מנכ"ל חברה לאריזה ושיווק דגים.

 ומרצ מהקמתה, פעיל לזכויות נכי צה"ל חבר מפ״ם   גד  אוחיון  2

 יריב  אופנהיימר  3

שנים, חבר הנהלת מרצ, חבר הנהלת שלום עכשיו, חבר   13מנכל שלום עכשיו במשך 
 הנהלת יוזמת זנבה, מנהל קואליציית שתי המדינות, איש תקשורת 

 בן  אידלברג  4

 שלום רב, 
לעובדים, חבר במרצ הרבה  שמי בן אידלברג, אני ראש ענף השכלה גבוהה במשותף בכוח 

 שנים. 

 גדעון  אייזן  5

עורך דין לזכויות אדם ופעיל חברתי. ממובילי המאבק המשפטי למען מבקשי המקלט. כיום  
עובד בתנועה הרפורמית ובמרכז הרפורמי לדת ומדינה, בעיקר בתחומי מעמד בישראל  

 ונושאי מקרקעין בשטחים. בעל רקע במאבקי שטח וקמפיינים פוליטיים. 

 פפה  אללו  6

חבר מרצ מהקמתה. חבר ועידה וחבר הנהלה. יו"ר סניף ירושלים לשעבר. נציג מרצ  
בהסתדרות בוועד הפועל. חבר מזכירות של מועצת הפועלים בירושלים שנים רבות. יצגתי  

שנה   17ר האגף המקצועי. בעיריית ירושלים כיהנתי את מרצ במועצת הפועלים כסגן וכיו" 
 שנים כסגן ראש העיר מטעם מרצ.  4כחבר מועצת העיר ומתוכן 

 טל  אלמליח  7

ד"ר טל אלמליח, היסטוריון באוניברסיטת חיפה ומנהל תכנית בארי, חוקר את תנועת  
 העבודה, מנהל מכינה לשעבר 

 תומר  אלעד  8

  8מד לדוקטורט בהיסטוריה. פעיל במסגרת מרצ כבר חבר קיבוץ נחשון. מדריך שייט ולו
שנים, ולפני כן במסגרות פוליטיות אחרות בשמאל. אני חושב שמדינת ישראל יכולה וצריכה  
להיות צודקת יותר, שוויונית יותר וסולידרית יותר. אני מאמין בסיום הכיבוש ובשלום אמיתי  

 עם שכנינו הפלסטינים. 

 רון  ארנון  9
וץ מעברות, מנהל חשבונות במיקצועי. הגעתי ממפם חבר ועידת מרצ  מאז  חבר קיב 63בן 

 הקמת מרצ. רוצה להמשיך לתרום את יכולתי הצנועה לטובת המפלגה שלי. 

 עו"ד במקצועו. פעיל מרכזי בסניף מרצ בכפר מנדא  טארק בושנאק  10

 חנה ביטון  11
השומר הצעיר בעלת השקפת עולם סוציאליסיטית הייתי בגרעין נח"ל בקיבוץ רבדים.  חניכת 

 ילידת מרוקו וכיום תושבת יפו. מסעדנית 

 דפנה  בין  12

פעילה במפלגה מספר עשורים, חברת ועידה גם מספר עשורים, נציגת דליה, קיבוץ עם  
 מתפקדים, "סניף" חוקי.  50מעל 

13 

 צידונה  בן דור טל 

יקה במרצ, גמלאית, עו"ד בוגרת הפקולטה למפשטים באוניברסיה העברית.  פעילה ות 
התמחיתי אצל מאיר שמגר ובפרקליטות אצל מיכה קירש. עבדתי בפריקליטות האזרחית  
בנושאים פיסקליים ולאחר מכן פתחתי משרד עצמאי. בנוסף עסקתי בפעילות חברתית  

 התנדבותית בתנועות שמאל 

14 
בן דרור  
 )בליט( 

אבי  
 ממקימי מרצ ומזכ"ל המפלגה הראשון.  )ויקטור( 

 פעילה מימי רצ, ממקימי מרצ, לשעבר יו"ר סניף מרצ בנס ציונה  דיצה  בן זוהר  15

 גונן  בן יצחק  16

חברתי. השתתפתי במטה המאבק נגד מתווה הגז המושחת. יועץ משפטי של תנועת  פעיל 
המחאה "קריים מיניסטר" וחבר בתנועת "ישראל יקרה לנו" שנלחמת ביוקר המחייה.  

 ופעיל בתיקים הנוגעים לזכות המחאה וזכויות אדם.   Sמשמש עו"

 ועה. אלוף במיל' בצה"ל, ח"כ לשעבר מטעם מפלגת התנ איל  בן ראובן  17

 זמר, יוצר, שחקן ומוזיקאי  אורי  בנאי  18

 יו״ר ועד עובדי המדרשה בשדה בוקר.  קובי  בר  19
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 אנה ברצלבסקי  20

בחינוך, חינוך בלתי פורמלי, צמצום  שנה   15-מקיבוץ פלך, בת עין שמר במקור. עוסקת כ
פערים ושינוי חברתי. בעלת תואר ראשון בהיסטוריה של עם ישראל ותואר שני בניהול  

 מערכות חינוך. לשעבר חברת הנהגת השומר הצעיר. 

 קראוס  גבי  21

ניסיון ועשייה של שנים רבות במערכת הבריאות בתחומי הרגולציה הבין לאומיים  בעלת 
 והפיתוח, אשת קהילה ומעורבת בעשייה חברתית ענפה 

 גליה  גילד -גולן 22

, פרופסור אמריטה ובעבר ראש המחלקה למדע המדינה  1992-חברת מרץ והנהלת מרצ מ
ו עכשיו חברה בלוחמים   1978-2014באוניברסיטה העברית, חברה בין מנהיגי שלום עכשיו 

 לשלום, ממייסדות בת שלום ושדולת הנשים ואוד ארגונים. 

 מחברת ספרי ילדים  שלומית  גולני  23

 לידיה  גורדון  24

מונטבידאו שבאורוגוואי. בעלת תואר ראשון בהצטיינות    1938קנכט, ילידת -לידיה גורדון
ני בחוג לתורת הספרות מטעם  בחוג לספרות כללית מטעם אונ. חיפה. בעלת תואר ש

אוניברסיטת תל אביב. בעלת תואר דוקטור לספרות מטעם האוניברסיטה העברית  
אמריקאיים. עוסקת כל השנים בהוראה במסגרות שונות.  -בירושלים, בחוג ללימודים היספנו

סיפוריה פורסמו בכתבי עת ספרותיים, חלקם תורגם לאנגלית ולספרדית. חברת מפם ומאז  
של מרצ חברה בה. נבחרתי לוועידת מרצ ועסקתי בפעילות בקיבוצי געתון   היוסדה

והסביבה והצלחתי לרכוש מתפקדים למרצ בין החברים החדשים שהצטרפו לקיבוץ בשנים  
 האחרונות. ביניהם חברים צעירים שעוסקים גם הם בפעילות למען מרצ. 

 בר  גיסין  25

, הדרכתי את נוער מרצ סניף תל  2050לית תנועת ישראל לשעבר יו"ר צעירי מרצ, מנכ"
אביב והוד השרון, מרצה בנושאי דמוקרטיה, כלכלה וחברה, שינוי מדיניות והשפעה  

 אזרחית חכמה. 

 מיקי  גיצין  26

מנכ"ל הקרן החדשה לישראל בחמש השנים האחרונות. פעיל במרצ בדרכים שונות מאז  
"פ אילן גילאון ז"ל, והייתי חבר מועצה מטעם  , במסגרת זו עבדתי תקופה קצרה ע2008

(. מרבית העשייה שלי היא בחברה האזרחית,  2013-2018יפו )-המפלגה בעיריית ת"א
שימשתי כמנכ"ל מייסד של עמותת ישראל חופשית שפועלת לקידום חופש דת בישראל. אני  

ית דרך  יושב בהנהלה של אירגון השותפות לעתיד ישראל שמקדמת שותפות יהודית ערב 
 פיתוח מנהיגות ופעיל באירגונים ועמותות נוספות. 

 אופירה  גל  27

חניכת הנוער העובד וחברת גרעין לקיבוץ גבולות. חברת קיבוץ יד מרדכי. עד לאחרונה  
תלמידים. מאמינה בחרות, לשוויון ולאחוות   920מנהלת ביה"ס תיכון שקמה דרכא ובו  

ה בבני אדם ובזכותם המהותית לשוויון.  עמים, מאמינה באדם באשר הוא אדם. מאמינ
מאמינה בחופש הביטוי תוך מתן כבוד הדדי. מאמינה בחינוך ההומניסטי המעמיד את  

האדם במרכז במימושו ובחירותו. התפישה המנחה בחיי האישיים והמקצועיים היא שכל  
  אדם הוא יצירתי, עוצמתי ושלם מתפתח. מאמינה כי בכל אחת.ד יש גרעין טוב וניתן 

להעצימו. מאמינה בכוחה של האמנות ( על כל תחומיה) כאמצעי ביטוי וכאמצעי ליצירת  
קשרים בין אנשים ערכי היסוד שלי הם: יצירתיות, אנושיות, מצוינות וצניעות. מכבדת את  

הסובבים אותי מתוך תפישת עולם של "איש באמונתו יחיה"  בשאיפה לאחווה ושלום אמיתי  
 בין כולם. הלוואי.. . 

 נדב  גלאון  28

מתל אביב, אקטיביסט ויועץ תקשורת המלווה ארגונים ואישי שמאל בעשור האחרון.   40בן 
משמש בשש השנים האחרונות כדובר תנועת 'שלום עכשיו' והיה אמון בין השאר על מערך  

 crime ministerהדוברות וההסברה של מחאת בלפור מטעם תנועת 

 עמיחי  גלר  29

-1985. 1981-1984. לימודי תואר ראשון  1974-1978ירות צבאי . ש 20.1.1956נולד 
-2004מנהל ועדת מגדלי דגים עמק המעיינות.  -1992-2003סדרן עבודה בקיבוץ.   1988

 מזכיר ניר דוד.  2010-2015מנהל שולחן מגדלי הדגים בארץ.   2020

 אבי  דבוש  30

כמנכל רבנים למען זכויות אדם, הקים את הפורום לעתיד הנגב המערבי . מחבר  מכהן  
 הספר מרד הפריפריות 
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 קורן  דוד  31

בעל רקע ארוך שנים וניסיון רחב בניהול ארגונים ציבוריים, בארץ ובחו"ל. במשך כל חיי  
ני  הייתי פעיל מאוד במגזר השלישי בארץ ובעולם. משמש חבר פעיל בוועד המנהל של ארגו

גג של החברה האזרחית, וכספורטאי נכה פעיל מכהן כיום כמנהל נבחרת ישראל בכדורסל  
נכים. נשוי )לבטי, מנהלת מרכז סיוע לנפגעות ונפגעי תקיפה מינית ברעננה(, אב לחמישה  

ניהול והובלת ארגון  -ילדים וסב לנכדים. איש מרצ וחבר קיבוץ. מכהן כמנכ"ל עמותת ער"ן
מוכר בישראל, המעניק סיוע למאות אלפי פונים במצוקה מדי שנה.  המתנדבים הגדול וה

סניפים בצפון אמריקה , ואוסטרליה. צוות   5סניפים ברחבי הארץ ושל   17ניהול ישיר של 
מתנדבים, מנהלים ואנשי מטה. במסגרת תפקידי: הובלת הארגון למעמד    1,600-של כ

בר בקואליציה הישראלית לטראומה  חולהיקפי פעילות הנלמדים בארגונים נוספים היום. 
יועץ לפייסבוק העולמי במניעת  חבר במועצה הלאומית למניעת אובדנות. ובין מייסדיה. 

 חבר בוועד ממנהל של עמותת הפרקינסון בישראל אובדנות.

 יונס  דניאל  32

גדלתי והתחנכתי במסגרות החינוך הדתי. עוד מימי בבית הספר היסודי, ובניגוד להלך  
רווח בחברה זו, האמנתי בערכים של קבלת השונה, שאיפה לחופש ולשלום  הרוח ה 

ומעורבות חברתית ופוליטית, והייתי מודע לאפליה החמורה של המדינה כלפי אוכלוסיות  
רבות בישראל ובשטחים הכבושים. עם זאת, ערכים כמו מעורבות חברתית, עזרה לזולת,  

כן,  -חונכתי מילדות, היו נר לרגליי. על עצמאות, חשיבה ביקורתית ושאיפה לאמת, עליהם
כבר מצעירותי, פעלתי במסגרות כאלו ואחרות, על מנת להעלות את המודעות לקיומו  

וזכויותיו של האחר ולהוביל לשינוי. בבגרותי התנדבתי ואף עבדתי במסגרות שונות שגילמו  
- קואליציית 'ירואת מערכת הערכים שלי, מתנועת הצופים, דרך נוער 'שלום עכשיו', כרכז 

הקואליציה למען ירושלים מרובת הגוונים', כדובר עמותת 'במקום' ועד לעבודתי   –שלם 
 כדובר ומנהל יח"צ במכון ון ליר בירושלים. 
הומואים דתיים' תוך    -במשך עשר שנים הייתי מעורב בהובלת וניהול ארגון 'חברותא 

רותא' הובלתי מהלך של הפיכת  שכיהנתי כיו"ר, גזבר ודובר העמותה. מאז כניסתי ל'חב
הארגון מארגון המרוכז בעיקר במערך התמיכה הפנימית בחבריו, לארגון המקדם גם נראות  

וזכויות. כיו"ר ניהלתי את ההתקשרות עם גורמים רשמיים בארץ, וכן עם תורמים  
פוטנציאליים בארץ ובעולם. כדובר יזמתי והובלתי משלחות של 'חברותא' לאירופה  

בשת"פ צמוד עם משרד החוץ בירושלים, נציגויות ישראל השונות וארגונים   ולארה"ב,
מקומיים. כמו כן יזמתי והופעתי במאות הופעות וטורים עיתונאיים בתקשורת הישראלית  

והבינ"ל ובתוך כך הפכתי את הארגון לכתובת מידית לכתבים על כל נושא שקשור בקהילת  
 הלהט"ב בישראל ובעולם היהודי בכלל.  

מרצ התמודדתי ברשימה המוניציפלית בירושלים, והיה לי הכבוד להיות חבר וועידת מרצ  ב
בטח   –בשנים האחרונות, ויהיה לי הכבוד להמשיך ולקחת חלק פעיל בוועידת המפלגה 

 בתקופה המאתגרת שעומדת לפתחנו. 
 תודה! 

 תום  דרומי חכים  33

לגה: יואופק אגודת אשראי. פעילות במפ –שותף  -ומייסד ל""מנכ" ר  ""יו ,ר ועדת חוקה ""
 .האחרונות ועדת כספים. מנהל הכספים של המפלגה בארבע מערכות הבחירות

 ".חבר קיבוץ פלך, נשוי לטל ואב לשלושה 
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 אליעזר  הברמן  34

אני אליעזר הברמן שחבר מרצ וחבר ועידה מאז הקמתה ומשמש בתפקידים שונים כמזכיר  
שנה פעיל גם היום .נתתי   20ת מרחב חיפה מעל  סניף חיפה ובעבר יור הסיעה בהסתדרו

את הלב והנשמה עבור מרצ הייתי בהפגנות במשמרות מחאה חילקתי חומר הייתי נציג  
הסיעה בועדת הבחירות האזורית חיפה ולקחתי חלק בכל הפעילויות בחיפה ואפילו בזמנו  

להיות נוכח  בכרמיאל עזרתי . סבורני כי המקום שלי בועידת מרצ כאחד שהתמיד תמיד  
בכל מזג אויר ואסיר תודה אהיה לכם באם תאשרו בקשתי להכלל בועידת מרצ ! בתודה  

 מראש אליעזר הברמן 

 גלי  הוכמן  35

מובילה   -הוכמן ברשאי, מנהלת מחלקת חברה וקהילה באשכול רשויות בית הכרם גלי 
פיתוח שירותים ופרויקטים אזוריים בתחומי רווחה חינוך בריאות וקהילה בלב הגליל. בעברי  

ניהלתי את  מסלול הנחל של התנועה הקיבוצית, עבדתי כרכזת חינוכית במכינה קדם  
 זור שרון של השומר הצעיר. צבאית לנוער בסיכון והייתי רכזת א

36 
 מיכל  הוכשטיין 

עליתי ארצה מארה"ב למשפחה פעילה בקהילה היהודית בוושטינגסון די.סי. אשת חינוך  
 בתחום הגיל הרך למעלה משני עשורים

 רון  הופמן  37

 .הופמן. נשוי לאביבה, אב לשלוש וסב טרי רוני"
 .קן חיפה חבר מרצ שנים רבות, בוגר השומר הצעיר 

  
אחראי על הניהול כלכלי של הענפים והתשתיות הפיזיות של   - ל קיבוץ חפציבה""מנכ 

 .המשק
 קהילה בקיבוצים. מומחה ביישום והטמעה של כלכלן עתיר ניסיון כמרכז משק ומנהל 

מודל ייחודי המשלב מסלול שיתופי לצד מסלול רשת ביטחון בקיבוץ   ,""המודל השיזורי""
 .המתחדש

  
חה מאבק ציבורי חשוב ומצילניהלתי בהצל  חיים מול משרדי האוצר, הפנים ורשות   

תקצוב וביצוע של פרוייקט מיגון מפני   מקרקעי ישראל תוך הסתייעות במבקר המדינה למען
שהצלחנו וכיום ניצבת גדר תמך   התדרדרות סלעים מהר הגלבוע. אני שמח לספר

 .התוואי המסוכן שתוכננה על ידי מיטב המומחים ומספקת הגנה לאורך כל
  

לאחריות חסרת התחליף של המדינה לבטיחות   אני רואה בפירותיו של מאבק זה דוגמא 
האחריות של גופי השלטון השונים יש לעמוד   ורווחת אזרחיה. מול אוזלת היד והסרת

  .ומפלגתי כאחד איתנים, מאורגנים ושיטתיים ככוח אזרחי
  

את הערכים הללו. היא הבית של מי שלא   מרצ היא המפלגה היחידה שנושאת על דגלה 
אני גאה להיות חבר בה ומבקש להימנות   ויתרו על ישראל שדואגת לציבור הרחב. על כן

 ".עם רשימת חברי הוועידה 
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 מנחם הופנונג  38

מנחם הופנונג, פרופסור למדע המדינה באוניברסיטה העברית. בעל הסמכה לעריכת דין,  
כראש המחלקה למדע המדינה באוניברסיטה העברית   רב סרן )בדימוס( בצה"ל. כיהן 

 Association for, כנשיא האגודה הבינלאומית ללימודי ישראל )2017- 2015בשנים 
Israel  Studies - AIS  כנשיא האגודה הישראלית למשפט וחברה  2015  -2013( בשנים ,

ושחיתות    , וכיושב ראש של ועדת המחקר בינלאומית בנושא מימון פוליטי2009- 2007
כיהן כחבר  . International Political Science Association (IPSA-פוליטית במסגרת

הועדה הציבורית )בראשות השופט העליון דב לוין( לבחינת מימון הפוליטיקה בישראל  
( וכחבר בועדה הציבורית לבחינת שיטת הממשל בישראל )ועדת מגידור  2000)אוקטובר 

כיהן כמרצה אורח  ר בחברה הממשלתית לביטוח סיכוני סחר חוץ. (. כן היה דירקטו2006
, אוניברסיטת קליפורניה באירוויין,  UCLAבאוניברסיטאות ברקלי, -וכעמית מחקר ב

אוניברסיטת פלורידה, אוניברסיטת פריז בנאנטר, אוניברסיטת מוסקבה ואוניברסיטת סידני  
נג יושב ראש ועדת החוקה, יושב ראש  במרצ היה מנחם הופנוואוניברסיטת ג'ינדל בהודו.

הועדה לבחירת מועמדי המפלגה לכנסת, ראש הצוות האסטרטגי בבחירות המיוחדות  
רשימת פרסומיו כוללת מחקרים בנושאי חוק ומדיניות בטחון  .2001-לראשות הממשלה ב

 במשטרים דמוקרטיים, פוליטיקה ומשפט, ומימון מפלגות ומערכות בחירות. 

 רפי  המבורגר  39

 7.11.46יליד ירושלים 
 3-וסב ל 2נ+ 

 שנים.לפני כן בירושלים  4גר בתל אביב מזה 
 רופא משפחה+משפטן 

 
שנות פעילות ברפואה ראשונית במושבי פרוזדור ירושלים,שכונת רמות בירושלים עם   48

העליה מברה"מ,שכונת קרית יובל בירושלים עם העליה מאתיופיה וכן בשכונת בית חנינא  
 וסיה הערבית. עם האוכל

 
כיום עובד בדרום תל אביב במרפאה המטפלת בעיקר באוכלוסיית פליטים מאריטראה  

 ומהגרי עבודה מאסיה,אפריקה ודרום אמריקה 
 

המרפאה בדרום תל אביב הפכה בשנים האחרונות למרכז לקהילה הלהטבית והטרנסית  
רפואת משפחה    תוך שיפור השרות בקהילה ובמקביל חינוך והוראה לסטודנטים ומתמחי

 בנושאים המרכזיים דלעיל 
 

חבר בית הדין של מרצ ולפני כן יועץ רפואי לסנגוריה הציבורית  -במסגרת הידע המשפטי
 בירושלים 

 מרדכי  הר אבן  40
קיבוץ גן שמואל ומזכיר סניף מנשה שנים רבות. פעיל מרצ מיומה הראשון. חבר  חבר 

 הנהלת הפועל. מנהל בית הקיבוץ הארצי. חבר מוסדות המפלגה )בית הדין וכו'(. 

 מרים  וייס  41
עליתי ארצה מארגנטינה. עם הגעתי ארצה פעילה במסגרות השמאל ומזה שנים רבות  

 פעילה במרצ 

 עודד  ויס  42

בן קיבוץ יטבתה, לשעבר יו"ר מרצ סטודנטים. בעל תואר ראשון בפסיכולוגיה   1989יליד  
אביב. כיום עובד כשגריר בינלאומי של מותג וויסקי ישראלי וככתב  -ותקשורת מאונ' תל

 אלכוהול באתר וואלה ובעיתון מעריב. 

 זועבי  43
עבד  

 אלחלים

  20ברתי בתנועת מרצ מלפני עבד אלחלים זועבי , ייעוץ המכללה האקדאמית כנרת פעיל ח
 שנה
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 אורי  זכי  44

שנים במהלכן כיהן כיו"ר צעירי   19יו"ר מרכז הרצל, יו"ר הנהלת מרצ, פעיל במפלגה מזה  
בעשירייה הפותחת. לשעבר  מרצ, יו"ר נשיאות ועידת מרצ ומועמד לרשימת מרצ לכנסת  

 יועץ שר המשפטים, מייסד ומנהל בצלם ארה"ב וחבר הנהלת האגודה לזכויות האזרח. 

 סופיה  טבצ'ניק  45
 בת להורים מאוקראינה. פעילה ב"דור אחד וחצי" מתנדבת כדוברת צעירי מרצ 

 חברת מפ״ם ומרצ מהקמתה, פעילה בסניף תל אביב  ריקי  טנקוס  46

 רני  טריינין  47

. יור ההנהלה הציבורית השומר הצעיר העולמי, מועצת התנועה  1995בר הנהלת מרצ מ  ח
הקיבוצית, יור דירקטוריונים של חברות בת של הסוכנות היהודית בתחומי ילדים בסיכון,  
צעירים בארץ ובחול, קהילות צעירות, מכינות בפריפריה, חיילים משוחררים התנדבות  

אל מזון)בבעלות גן שמואל קבוץ גת בית ניר והציבור(נציג מרצ  בקהילה ועוד ועוד. יור גן שמו
בדירקטוריון קקל. חבר הועד המנהל המרכז האקדמי רופין, הנהלת בית התפוצות, הארכיון  
הציוני, הרשויות לפיתוח הנגב והגליל. תאגידי קבוצי השומר הצעיר. בעבר: סגן יור הסוכנות  

-1991פרימור - ,מנכל גניר1995-2011ת יואב ,ראש המועצה האזורי2010-2016היהודית   
בבית ניר רכז   1974-1979,מזכירות הקבוץ הארצי,  1985-1989מנכל גבעת חביבה  1995

אוניברסיטאות  -משק, מזכיר, גזבר בוקר, לולן. השכלה: כלכלה, מדעי עבודה, מנהל עסקים
 . 20/1/44נכדים תאריך לידה  3+7ם, היברו יוניון קולג'. משפחה:נשוי+-ת"א,י

 קורין  יהודית  48

 קורות חיים מקוצרים 
 

שנה בזיכרון   20 -לאחר כ  2015 -מגורים: יקנעם מושבה )כפר הולדתי שחזרתי אליו ב
 יעקב(.  

 
 השכלה:  

תואר ראשון   -תואר שני )בהצטיינות( במדע המדינה מהאוניברסיטה העברית;  -
תואר ראשון   -נתחומי הרצליה; )בהצטיינות יתירה( בממשל ומדיניות ציבורית מהמרכז הבי 

 במחול ותנועה מהאקדמיה למוסיקה ולמחול בירושלים. 
 

 .  2015מקצוע ועבודה: עורכת אקדמית מאז 
בימאית תיאטרון, מנהלת ומפיקה של תיאטרון מקצועי עצמאי. ניהול, בימוי והפקה של  

-1998 -י הארץ יעקב וברחב -תיאטרון "זמארין" שהוביל סיורים מומחזים היסטוריים בזכרון
2016 . 

אוניברסיטת   –פיתוח שיטות למידה במסגרת המחלקה להוראת המדעים בטכניון ו"רמות"  
 . 1993-1998תל אביב,  

 
 : 1996פעילות פוליטית ואזרחית מאז 

 אזור מגידו ויקנעם  –חברה במטה המאבק האזורי להצלת עמק השלום  - 2021-2022
 , לא בטוחה( 2015)אולי עד  1996-2011,  2021-2022חברת ועידת מרצ 

 2007-2011חברת הנהלה ונשיאות הועידה של מרצ  
 2008-2011ויו"ר הסניף  1996בין מקימי סניף זיכרון יעקב  

-2002ערבי -קיום היהודי-רכזת שותפה של הרשת הארצית של ארגוני השותפות והדו
- מסע הערבי ; חברת צוות ההיגוי של ה2000-2003; חברה במזכירות שלום עכשיו 2003

 . 2003הודי לאושוויץ י
 הובלת ארגון הבחירות והמתנדבים בעיר ובאזור.   – 1999רכזת מרצ נפת חיפה בבחירות  

 
אני מבקשת להיות חברת ועידה כדי לפעול להבראה וחיזוק של מרצ ושל השמאל  

 הישראלי.  
 

 תודה, יהודית 
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 אנריקה  ילינסקי  49

.  2000שנים, בין מייצגי מרצ בתנועת הקיבוצים משנת  23במועצת תנועת הקיבוצים ציר 
. פעיל ושותף בהרבה ארגונים ועמותות  1995אחראי על סניף ר"צ בקיבוץ שריד משנת 

למען שלום. חבר פורום לארגוני שלום. חבר ארגון "עומדים יחד". מכהן כחבר ועד הנהלה  
)יהודים דרום אמריקאיים   AMLAT J  תף". חבר בארגוןשל ארגון "צועדים יחד לעתיד משו

 למען השלום( בסניף ישראל. בוגר קורס מנהיגות חברתית באקטיביזם חברתי של שתיל. 

 רכז חינוכי בתנועת הנוער אג'יאל  יוסף  כבהה  50

 שי כהן  51

פעיל חברתי, ממייסדי ארגון כוח לעובדים וכיהן כמזכ"ל משותף בו, ממקימי המכללה  
חברתית כלכלית ולשעבר יושב הראש שלה, כיום מנהל את הברית הישראלית, ארגון  ה

אזרחי המקדם מנהיגות המחוייבת לצדק חברתי וקידמה ואת המיומנויות והכלים הנדרשים  
 לה כדי להשיג הישגים. 

 תום  כהן  52

מדוכנים בהתנדבות בבחירות עד עבודה עם היו״ר לשעבר תמר   16אני פעיל במרצ מגיל  
זנדברג, עשית לאורך השנים המון דברים למען המפלגה, אני מאמין בה ובדרכה ואשמח  

 לקחת חלק בועידה. 

 יו"ר ועדת הבחירות של מרצ  שחף זאבי -כהן 53

 אופיר  כלפה  54
 מנהל מטה הפריפריה הדרומית של המפלגה.כיום עובד בארגון כח לעובדים לשעבר 

 יוסף  כפירי  55

מורה דרך , מדריך קבוצות של תיירים ומטיילים ישראלים ברחבי הארץ. משתתף בפאנל  
המתנהל בפני תיירים מארה"ב ועוסק ביחסים בין יהודים וערבים בחיפה, ובמודל החיפאי  

. מלווה אורחים של משרד החוץ באתרים שונים. יליד חיפה  לקיום משותף העובד ומתפקד 
ופעיל בבית כנסת "מוריה" הקונסרבטיבי בכרמל. נשיא לשעבר של מועדון רוטרי חיפה  

שהוא הגדול במועדוני רוטרי בארץ. מסייע רבות בהפצת המסרים של מרצ בחוגים שונים  
 לעופרה ואב לשלוש בנות.    בחיפה, ומתנדב באגודת "הלל" בחיפה. מתגורר בחיפה , נשוי

 מעונין לפעול במרץ למען מרצ. 

 תיאודור  כץ  56

  3תדי היה במשך שנים מחנך נוער הן במגל והן מחוץ למגל, היה שליח הסוכנות היהודית 
בתנועת נוער, בוגר תואר שני במזרח התיכון. היה פעיל שנים במפ"ם   שנים במכסיקו

 לגה. ובאיחוד עם מר"צ המשיך לפעול למען המפ 

 יזהר  כרמון  57

 , גר בחריש, אבא לבר ותומר.  37בן 
חניך, מדריך, חבר הנהגה לשעבר בתנועת השומר הצעיר וחבר בתנועת הבוגרים בקיבוץ  

 המחנכים בחריש. 
רשת ארצית    -הקמתי והיום משמש כמנכ"ל של תנועת "המרכזים לצדק חברתי"   2016-ב

סניפים ברחבי הארץ;   8-קרטיה הפועלת היום בשל מרכזים לקידום צדק חברתי, שוויון ודמו
רחובות, ראשל"צ, ראש העין, מודיעין, חריש, חיפה ומרכזים משותפים ברמלה ובעכו.  

המרכזים פועלים בשטח עם מבנה מקומי, צוות מוביל ורכזים ורכזות בשכר לארגון הציבור  
 לשינוי מדיניות מהשטח.  

- פעילים ופעילות, ולמעלה מ 6,000-מעלה מבמרכזים עד כה לקחו חלק בתכניות הכשרה ל
לקחו חלק בקמפיינים, פעילויות תרבותיות ופוליטיות. עד כה ניהלנו עשרות    130,000

 דמוקרטים. -קמפיינים ברמה המקומית והארצית לקידום ערכים סוציאל
ההתמחות של המרכזים היא בקידום סדר יום ברמה המוניציפאלית; מובילים תכניות  

 י וחברות מועצה ולפעילים המתמודדים בבחירות המוניציפאליות. הכשרה לחבר 
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 אסתר  לבנון מורדוך  58

בנות. תאר שלישי  בתיאטרון,   3חברה בקבוץ גזית,  אם ל  –  1968ילידת הונגריה, מ 
בספרות עברית ובתיאטרון. מרצה במכללת אורנים  וסמינר הקיבוצים. בעבר   -תואר שני

הארגונים החברתיים למאבק באבטלה. פעילות  ב"נשים   נציגת שדולת הנשים בפורום 
בשחור", "שלום עכשיו".," נשים עושות שלום". יו"ר  פורום הנשים של מרצ, ומובילת  
המאבק )ויישומו( של הבטחת ייצוג שוויונית לנשים ולגברים בכל מוסדות מרצ ועיגונו  

. חברה בארגוני נשים  בחוקת התנועה. מייצגת  מרצ  באינטרנציונל הנשים הבינלאומי
 לקידום השלום במזרח התיכון. חברת וועידת מרצ, חברה  בהנהלת  מרצ. 

 עידו  לוריא  59

אביב, פסיכיאטר, בוגר בית הספר לרפואה באוניברסיטת ת"א  -מתל 48ד"ר עידו לוריא, בן  
ס לבריאות הציבור. מנהל מרפאה פסיכיאטרית בשירות הציבורי  ובוגר בהצטיינות של ביה" 

מהגדולות בארץ. יו"ר החברה לבריאות הנפש בקהילה של ההסתדרות הרפואית בישראל,  
 ובתפקיד זה מעורב בהתוויית מדיניות וקידום תחום בריאות הנפש בישראל ברמה לאומית.  

בעיקר בתחום בריאות   –עשורים   ד"ר לוריא מעורב בעשייה חברתית והומניטרית מזה שני 
הנפש של אוכלוסיות מודרות. במשך למעלה מעשור, ד"ר לוריא התנדב כרופא וכמנהל  

במרפאה הפתוחה למהגרי עבודה ולמבקשי מקלט של עמותת רופאים לזכויות אדם. היה  
מרפאה פסיכיאטרית למבקשי מקלט   -בין המקימים והמנהל הראשון של מרפאת "גשר" 

סוציאלי למאות גברים  -חר במשרד הבריאות, שהעניקה טיפול נפשי ופסיכווקורבנות ס
סבא בשירותי  -ונשים חסרי מעמד. במקביל ד"ר לוריא היה שותף להקמת מרפאת כפר

מקצועית בקופה למען נפגעים  -שותף שם של היחידה הראשונה הרב-בריאות כללית, ומקים
ביעוץ,    -היוצרות״ לנפגעות זנות  ונפגעות טראומה מינית. מתנדב בעמותת ״הופכות את

 אבחון ומעקב פסיכיאטרי מזה שנים.  
ד"ר לוריא שימש כיועץ לבריאות הנפש בנציבות האו"ם לפליטים בישראל, ועוסק באופן  

סחר והטיפול בהם. מוביל  -מתמשך בהכשרות וסדנאות בינלאומיות בנוגע לזיהוי קורבנות
דרך   -זכויות מתמודדים עם הפרעות נפשיותפעולות לשינוי חברתי וקידום זכויות אדם ו

מחקר, כתיבת מאמרים וניירות עמדה, הרצאות, הדרכה בתחומי הרפואה הקהילתית  
תוך שיתוף פעולה עם ארגוני חברה   -וטיפול נפשי, מתן סיוע פרטני והכשרת צוותים

תל    אזרחית. ד"ר לוריא הוא מרצה בכיר בחוג לפסיכיאטריה, ביה"ס לרפואה באוניברסיטת
אביב, ומלמד גם בביה"ס לעבודה סוציאלית ובביה"ס לבריאות הציבור. תחומי המחקר  

העיקריים שלו כוללים פסיכיאטריה חברתית, הגירה, טראומה, זכויות אדם, שיקום,  
 שוויון סוציואקונומי -סטיגמה, עוני ואי

 אלון  ליאל  60

מדינות שונות ביניהם  שנה. שגריר בארבע  30חבר ועידת מרצ. דיפלומט במשך יותר מ
(.  2000-2001(, מנכל משרד החוץ )1994-1997דרום אפריקה, מנכל משרד הכלכלה )

 מרצה כיום באוניברסיטת תל אביב ובאוניברסיטת רייכמן. 

 דורון  ליבר  61

אב לשישה ילדים סב לשישה נכדים פעיל בשמואל משחר ילדתו)בן חמש החזיק בידו פחית  
ירות בדרכים יבוטל המימשל הצבאי(חבר קיבוץ מצר בעבר חבר  צבע בזמן שאביו כתב על ק 

 הנהלת מרצ והיום מרכז את סניף מרצ במנשה. 

 יהל  לינטרנרי  62

 -. בכל חיי הבוגרים אני עוסק בחינוך2-, נשוי ואב ל42בן קיבוץ וחבר רמות מנשה. בן  
ר העולמי.  פורמלי ובלתי פורמלי ובחמש השנים האחרונות אני רכז אירופה בשומר הצעי

ישראלים מטעם ארגון 'הויה' ומכהן כיו"ר עמותת 'מגיד  -כמו כן, אני עורך טקסי חופה יהודים
הרוח' לקידום יהדות מתקדמת במרחב מגידו והסביבה. יש לי תואר ראשון בחינוך ותעודת  

 הוראה ותואר שני בהצטיינות ב'עמיות יהודיות' מאוניברסיטת חיפה. 

 ג'סיקה  מונטל  63

  13פועלת כבר שלושה עשורים בתחומים של זכויות האדם והמאבק בכיבוש. במשך אני  
שנה כיהנתי כמנכ"לית בצלם והיום אני מנכ"לית המוקד להגנת הפרט, ארגון שמספק סיוע  
משפטי לפלסטינים תושבי ירושלים המזרחית, הגדה המערבית ורצועת עזה. אני פעילה  

ערבית. אני אמא  -תי, שלום ושותפות יהודיתומתנדבת במספר גופים שמקדמים צדק חבר 
 לשלושה ילדים וגרה בירושלים. 

 אביתר  מורן גלעד  64
אביתר מורן גלעד, מקיבוץ בית קמה חבר בתנועת השומר הצעיר. רוצה לאחד המחנות  

 במרצ ולחזק את קיבוצי השוה״צ.
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65 
מזרחי  
 עדן  הספרי 

ות ואקטיביזם. עובדת במרצ  בוגרת מדעי ההתנהגות. חובבת פוליטיקה, כלכלה, תרב
בארבע השנים האחרונות בצד הבירוקרטי/טכני בתור רכזת המתפקדים, מערכות המידע  

 ופניות הציבור של המפלגה. 

 איציק  מנהיימר  66

 שמי איציק מנהיימר, מהנדס תוכנה בחברת הייטק מובילה בישראל. 
 תושב כפר סבא ופעיל חברתי. 

 
ים תכנוניים, כמו כן השתתפתי כנציג מרצ בקלפיות  הובלתי בעירי יחד עם חבריי מאבק

 לבחירות הארציות וחבר בוועדת איכות הסביבה בעיר כפר סבא. 
 חשוב לי לפעול לקידום שלושת התחומים הבאים: 

 • חופש דת ומדת. 
 • חיים משותפים בין ערבים ליהודים .  

 • מאבק בהתחממות הגלובלית. 
 ערכי מרצ, בהם אני מאמין, במדינת ישראל. אני רואה חשיבות גדולה בהפצה ויישום 

 אני מבקש את אמונכם כדי להביא את ערכיי לידי ביטוי בוועידה. 

 יזם עסקי, תושב גליל ים, חבר ועידת מרצ מזה עשר.  איתי  נחמיאס  67

 קלינר  ניר  68

( המתמחה בחקיקה, מאבקים ציבוריים  1992עסקים ויועץ אסטרטגי )החל משנת איש 
 ורגולציה. 

תפקידים ציבורים: ראש שבט צופי דיזנגוף במהלך עשור, חבר ועדות מל"ח ושקיפות של  
 עיריית תל אביב.  

 בעל ניסיון פוליטי ציבורי, ומתנדב, למען נושאי חברה וסביבה. 

 גלעד נתן, היסטריון, חבר מרצ ומפ"ם שנים רבות ד"ר  גלעד  נתן  69

 עו"ד  איהב  סבאח 70

 איתי  סבירסקי  71

מייסד ארגון כוח לעובדים ומזכ"ל משותף בארגון, מרצה במרכז האקדמי למשפט ולעסקים  
 כלכלית. -ובמכללה החברתית

 ברברה  סבירסקי  72
 דווה, סוציולוגית פרופ'.פעילה חברתית ופמיניסטית, מייסדת שותפה ומנהלת מרכז א

 אור  סדן  73

 עו"ד, מרצה בפקולטה למשפטים במכללה למינהל ומנחה קליניקה לחופש המידע שם.  
 משמש כעו"ד בתנועה לחופש המידע. 

 יו"ר ועדת הביקורת של עמותת "קטמון מועדון אוהדים". 

 אבנר  סולטני  74

מרצ, חבר הנהלת סניף כפר סבא בעבר, לשעבר נציג מרצ בבית נבחרי  ממקימי 
 ההסתדרות 

 ענת  סנדנר  75

ילידת תל אביב, את נעורי העברתי בקיבוץ המעפיל שם התחנכתי בשומר הצעיר. עוסקת  
ביעוץ פיננסי לעסקים קטנים , ממיקמות עמותת לב אוהב. מתנדבת במחלקת הרווחה  

 בעיריית תל אביב 

 גידי  ספיר  76

פעיל ותיק במרצ מימי מפ"ם. במשך כשני עשורים שימש כמורה דרך. עבד בלשכתו של  
 ח"כ אילן גילאון ז"ל 

 בארי  עמרי  77

פעיל מרצ ותיק, הייתי חבר בנוער מרצ ויצאתי לשנת שירות וגרעין נח"ל בנוער מרצ  
 והדרכתי שנים רבות בנוער. 

 שוש ערער  78

מרצ מיום היווסדה, הייתי חלק מהפן הארגוני של הקמתה כמנכ"לית שינוי, אחת  אני חברת 
משלושת הצלעות עליהן הוקמה מרצ. במשך השנים כיהנתי גם כיו"ר ועידת מרצ, נציגה  

שנים כיהנתי בסיעת מרצ    12בועד הפועל וההסתדרות הציונית, בשדולת הנשים ובמשך  
ניה. בשנים האחרונות אני חברה בועידת מרצ,  במועצת עיריית נתניה וכן כיו"ר סניף נת

בעיקר בנתניה, פעילה   2020-2021הנהלת מרצ ובועדת הכספים, ובפעילות במחאת 
ברשתות החברתיות בקבוצות תגובות לחיזוק השמאל. אמשיך לתרום לחיזוקה של מרצ  

 ומקווה גם מתוך הועידה החדשה.

 דני  פילק 79

בר יו''ר וחבר הנהלה של עמותת רופאים לזכויות  רופא ומרצה לפוליטיקה וממשל. לשע
אדם. חבר הנהלת מפ''ם ומרצ בעבר. היום, חבר הנהלה מרכז.אדווה לחקר אי השוויון,  

 וחבר מזכירות תנועת עומדים ביחד.
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 עדי  פלד  80

מ"מ יו"ר ועדת הבחירות של מרצ, לשעבר מארגון "אנו" ומזכירת ברית הקואופרטיבים,  
 פארן לשעבר, מורה. -ז, יועצת פרלמנטרית לח"כ יעל כהןממובילות מחאת הג

 רועי  פלד  81

מרצה בכיר למשפטים במסלול האקדמי המכללה למנהל ומרצה מן החוץ באוניברסיטה  
העברית; יו"ר התנועה לחופש המידע; חבר מרצ מיום הקמתה, בעבר עוזר השר חיים אורון  

בקיבוץ הארצי; בעבר רכז מטות  )ג'ומס(, חבר הנהלת מרצ ורכז המחלקה הפוליטית 
האינטרנט וההתיישבות במערכות הבחירות של מרצ ומנהל מטה ההסברה במגזר הערבי  

במערכת הבחירות של אהוד ברק; חבר ההנהלה הציבורית של השומר הצעיר; חבר  
 המועצה הציבורית של "יש דין"; חבר הנהלת חבצלת. 

 ירון  פרידמן  82

זוכר את עצמי כבעל דיעה פוליטית, הייתי מרצ... וחבר במפלגה מיסודה. בכל  מאז שאני 
המאוחרות הייתי חלק מסניף חיפה,   80-עיר שעברתי בה, הייתי פעיל סניף, בשנות ה

ולוויתי את הסניף מרחוק כשעברתי לזכרון יעקוב הקמתי יחד עם יהודית קורין בת זוגי  
אז גם הצטרפנו לשלום עכשיו וישבנו יחד עם   -לשעבר )חברת נשיאות( את סניף זיכרון

איסוואי פראג׳, מוסי רז ועוד רבים אחרים פעילות מסיבית בחשיפת התנחלויות... יחד עם  
חגית סאלם חגית אפרן ועוד.. והייתי יו״ר הסניף חבר מועצה, ואחראי באיזור על מערכת  

ליו״ר סניף גבעתיים  עברתי משם לגבעתיים ושם הפכתי   -הבחירות מחדרה ועד קיסריה 
ופעיל לצד ויוי וולפסון במערכות הבחירות למועצת העיר. לאורך כל השנים עד לפני  

עשורהייתי פעילבכל מערכת בחירות כמוביל דעה ובקר בוועדת הבחירות של מחוז דן.  
בעשור האחרון עברתי לתל אביב אך עיקר עבודתי מקדתי כמו היום במכללת אלקאסמי  

יה בהקמת מסלול להנדסת עיצוב מדיה. כאן מצאתי את הגשר האמיתי  גרב -אל-בבקעאה 
לערביי ישראל ולקשר איתם. כיום אני ראש מסלול עיצוב מדיה במכללה, במסגרת מה״ט,  

(  64בעבר היו גם ביפו. כאוטוטוו פנסינר ) -יש בבעלותי שני גני ילדים בדיזנגוף תל אביב
ונציג החינוך לגיל הרך מצד אחד   -היושב כבר שנים בצומת הגשר הערבי ישראלי

והאוניברסיטאי מצד שני, אני מציג את מעומדותי כפעיל ארבעים שנה שגידל לא מעט  
ממנהיגות מרצ, ולחם כתף אל כתף עם אילן גילון ז״ל תומר, רן כהן תמר זנברג ניצן  

זו אני  הורוביץ זהבה גילאון יוסי שריד ז״ל ושולמית אלוני נעמי חזן וענת.. דווקא בשעה 
מוצא עצמי מחוייב להציג את עצמי להיכנס לועידה דרך הרשימה המרכזית, לא כמתחרה  

 או נבחר אלה על בסיס העבר וההשקעה בבית לאורך כל השנים. 

 פעיל ותיק במרצ  אריק  פרינץ  83

 רותם פרלמן פרחי  84

מצביעת   עורכת דין, אמא לשתי בנות, פעילה פוליטית וחברתית )בעיקר בחיפה ובבלפור(,
 מרצ מורעלת אך התפקדתי רק לאחרונה למפלגה, שמאלנית גאה. אשמח להיות בועידה. 

 שחר פרקיס  85
(.  1988-1991טניסאי ישראלי בעבר. הוא אלוף ישראל בטניס ארבע פעמים ברציפות )

 בעולם לזוגות  54( ובמקום  1985במרץ  4בעולם ליחידים )  53בשיאו דורג במקום 

 דותן  צ'ובוטרו  86

 גר ביקנעם עלית בזוגיות עם סנדרה 
 ביולוגיות והאחת באה עם אמא.   3בנות מקסימות   4אב ל 

 בעל תואר שני בכלכלה מאונוברסיטת יאונגסטאון סטייט אוהיו ותואר ראשון מבר אילן. 
 מנהל כספים בחברת פיליפס מדיקל הממוקמת בחיפה. 

 יצרניות ובחברות הייטק. שנים בניהול כספים בחברות  20- בעל ניסיון רב של מעל ל

 משה צ'רטוף  87
משה הוא חבר ועידה מוביל בגליל המערבי ובתנועה הקיבוצית. הוא מכהן כחבר ועדת  

 ביקורת. בבחירות משה היה האחראי על השטח הכפרי מגבול לבנון ועד ואדי עארה. 
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 יצחק צויזנר  88

תואר ראשון במתמתמטיקה שימושית ובעל תואר שני ושלישי בחינוך. אני מורה  אני בעל  
למתמטיקה ומנהל בי"ס אליאנס לשעבר. אני פעיל במפלגת מרצ עם דגש על עקרונותיה  

דגלי תקווה": הדגל   3שנקרא: "  2009שאותם פרסמתי במאמר בעיתון הארץ באוקטובר 
בורים בין המפלגות והודעתו של ניצן הורוביץ  לאור החי החברתי, הדגל החילוני ודגל השלום. 

על הסרת מועמדותו מראשות המפלגה, הבחירות הקרובות תהיינה גורליות עבור מרצ.  
הפעם  בחירה קפדנית של הצירים שיבחרו בקפידה את חברי הכנסת, משמעותית ביותר. 

הבוחרים  יש לשים את הדגש יותר מתמיד על כישורי המועמדים להשפיע על כלל ציבור 
את רעיונותי  במדינה )פרט להשכלתם של המועמדים ולהזדהותם עם עקרונות המפלגה(. 

 תודה על אמונכם בי. מחוץ לקופסה אציג בוועידה הקרובה. 

 אליה  צוקר  89

לשעבר יועצת של יו"ר מרצ יוסי ביילין, פעילה חברתית באזור הצפון בנושא צמצום פערים  
 ר בהנחיית קבוצות בין מרכז לפריפריה. בעלת תוא 

 אורן  צוקרקורן  90

בן קיבוץ גבעת עוז. מזכ"ל השומר הצעיר התנועה העולמית, חבר חבר הנאמנים בסוכנות  
היהודית וועד המנהל של הברית העולמית של מרצ. פעיל שנים רבות בתחום תנועת  

מר  שליח השומר הצעיר בבולגריה, רכז דסק אירופה וארצות דוברות אנגלית בשו -הנוער
הצעיר העולמי ורכז הקן הקיבוצי בהסתדרות השומר הצעיר בישראל. בעל תואר שני  

בחינוך והוראה ובוגר אבני ראשה להכשרת מנהלי בית ספר. רס"ן במילואים כמפקד ספינה  
 בחיל הים. 

 שרון  קיטרון  91

סגל  שרון קטרון , ת"ז . מנהיגת עובדים, מרצה ופסיכולוגית, מייסדת ולשעבר יו"ר ארגון 
ארגון   -ההוראה באוניברסיטה הפתוחה, לשעבר חברה ורכזת הנהגת כוח לעובדים

 העובדים הדמוקרטי 

 מאיה  קרבטרי  92

, ומאז פעילה במפלגה ללא  1996לנוער מרצ אחרי רצח רבין, לקראת בחירות הצטרפתי  
, עשיתי שנת שירות בנוער מרצ  1998-1999הפסקה :( הייתי יו"ר סניף הנוער בהרצליה ב 

- הצטרפתי לפעילות הסטודנטים, ב 2002-סניפים, ב 3- והדרכתי ב 1999-2000בשנים 
הייתי יו"ר מרצ סטודנטים   2009-2011הייתי יו"ר התא באונ' העברית, ב  2006-2009

הובלתי את מטה הנוער בבחירות   -ארצית. במקביל הייתי פעילה מאוד ברמה המוניציפלית 
הובלתי את   2003-, בבחירות הבאות ב1998-הראשונות של יעל גרמן לראשות הרצליה ב

עילה  מטה השטח והצעירים, לאחר מכן העברתי את מגוריי ופעילותי לירושלים והייתי פ
מאוד בסניף ירושלים ובבחירות המקומיות שם. מאז המעבר לתל אביב פעילותי מתרכזת  

. מרצ חשובה לי מאוד, וחשוב לי להמשיך  2009ברמה הארצית. אני חברת הנהלה מאז 
 ולהשפיע, דווקא עכשיו כשהועידה אינה הגוף הבוחר אלא חוזרת להיות הגוף האידיאולוגי. 

 שחר קרן  93

 ר מעין החורש, כרגע מתל אביב. אמא טרייה של נדב ובת זוג של דן. , במקו35בת 
התחנכתי השומר הצעיר, שם עשיתי שנת שירות במסלול גרעין נח"ל, שהתפרק לאחר  

 שירותי הצבאי. לאחר מכן יצאתי לשיחות מטעם התנועה בטורונטו, קנדה. 
מודי המזרח  למדתי בבאר שבע תואר ראשון במחלקה לפוליטיקה וממשל ובמחלקה ללי

 התיכון, תואר שני מהמרכז הבינתחומי במדיניות ציבורית. 
 . 2011כל חיי הצבעתי מרצ, חברת מפלגה מאז 

הייתי יועצת של זהבה גלאון, לאחר מכן   2017-, החל מ2015עבדתי במפלגה החל מינואר 
 של מוסי רז. 

 בזה  יזמתי לובי משותף לארגוני מאבק בכיבוש בכנסת ומאז אני עוסקת  2019-ב
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 סיגל  רוזן  94

רכזת המדיניות הציבורית בארגון זכויות האדם המוקד לפליטים ולמהגרים, ארגון אותו  
עם קבוצת אזרחיות מודאגות ממצב זכויותיהם של מהגרי העבודה   1998 –הקימה ב  

ומבקשי המקלט. סיגל ניהלה בהתנדבות את הארגון בארבע השנים הראשונות להקמתו,  
דוברת הארגון וכרכזת המדיניות הציבורית. במסגרת תפקידיה במוקד,  ולאחר מכן שמשה כ 

ערכה סיגל מחקרים וכתבה את רב הדוחות של הארגון לפרסום בארץ וכן את דוחות  
הצללים למחלקת המדינה האמריקאית ולוועדות האו"ם השונות. סיגל מייצגת את המוקד  

בם של מהגרי עבודה ופליטים.  בוועדות הכנסת, מרצה בכנסים ובפורום שונים אודות מצ
. היא סיימה לימודי תואר ראשון בספרות אנגלית ושפה  1968סיגל נולדה בעפולה בשנת 

 וספרות צרפתית באוניברסיטת תל אביב. היא אם לבת ולבן ומתגוררת ברמת גן. 

 ל מרצ. מאמן אישי ועסקי ומנהל קמפיינים פוליטיים. לשעבר מזכ" ירון  שור  95

 נסיה  שטרסבורג  96

בוגרת תואר ראשון בלימודי מזרח תיכון ויחסים בנלאומיים ותואר שני במדיניות ומנהל  
 ציבורי. בוגרת קורס לדירקטורים בכירים. 

  עוסקת כיועצת מתכללת בריאות באשקול שורק דרומי. כיהנה כראש אגף קהילה ב"עמידר
 החדשה" החברה הלאומית לשיכון בישראל.  

שנה בינהים ניהלה את המחלקה   19כיהנה בתפקידי ניהול שונים בעיריית כפר סבא כ 
 לשיתוף ציבור וכיהנה כיועצת ראש העיר לקידום שוויון מגדרי. 

פעילה חברתית ומתנדבת במיזם חדשני לדיור קהילתי בר השגה לגיל השלישי, חברת  
 פרלמנט נשים ארצי   הועדה המייעצת של

 סיגל  שיינמן  97

מתגוררת בראש העין. בעלת תואר שני בהצטיינות בניהול חינוך ומנהיגות, חברת ועידה,  
 בעבר חברה פעילה בפורום המוניציפאלי. אשת חינוך. 

שנה כיהנה כחברת מועצה וסגנית ראש העיר בשכר בעיריית ראש העין. הייתה האישה   15
הראשונה שנכנסה למועצת העיר והובילה רשימה עצמאית. בשנים אלו הובילה את  

התרבות, הנוער והחינוך בעיר עד לקבלת פרס חינוך ארצי לצד תפקידיה כיו"ר וועדות  
 איכות הסביבה, ושיוויון מגדרי. 

עובדת משרד החינוך בחינוך במנהל חברה ונוער ומובילה את תחום המעורבות   כיום,
- החברתית. בעלת ידע והתמחות רב תחומית: חדשנות ויצירתיות, החינוך הפורמאלי והא
פורמאלי, המוניציפאלי, תחומי הפנאי והתרבות, תחום ההוראה, תחום הקהילה, תחום  

 ההתנדבות. 

 פעיל ותיק במרצ  שלום  שינדל  98

 אלדד  שלם 99

מרכז המטע, מנהל   –בן וחבר קיבוץ מעברות. מילא שורה של תפקידים ציבוריים בקיבוץ 
הייצור במפעל מטרנה, מחנך ומנהל בית ספר, מקים ומנהל של יחידת משאבי אנוש, פעיל  

  –בת נועה הקיבוצית בתחום ליווי ארגוני וכלכלי, מנהל כספים של הקיבוץ. במשך עשור 
מזכיר   –סגן ו מ"מ ראש המועצה האזורית עמק חפר. כיום   – 2018עד סוף   2009ראשית  

קיבוץ צרעה. מאמין שעל מרצ להוביל הקמת חזית שמאל בסוציאל דמוקרטי גדולה ורחבה  
המחברת אליה ציבורים חדשים ויוצרת בריתות עם מסגרות פוליטיות אחרות על בסיס  

 חברתי . 

 גל  שמיר  100
עשר שנים עבדתי וניהלתי את המרכז החינוכי ״פרדס״. בשנתיים   חברת קיבוץ פלך. במשך 

 האחרונות ריכזתי את נוער מרצ. בעלת תואר שני באנתרופולוגיה.
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 עוזי  שמש 101

ילדים ושבעה   4חבר קיבוץ מזרע, נשוי באושר ללילי ו"מגדל" דור חמישי בקיבוץ עם 
קבוצת חבצלת, מוסדות חינוך  נכדים...ניסיון עשיר בניהול חברתי וכלכלי. כיום מנכ"ל 

ותרבות של הקיבוץ הארצי השומר הצעיר ובמסגרת זו גם חבר ויו"ר וועדים מנהלים רבים  
)חבצלת החדשה, השוה"צ, התנועה העולמית, אורנים ועוד...(. בשנים שקדמו לבחירתי  
התמקדתי בניהול קיבוצי, במסגרת מחלקת הרכזים בתנועה הקיבוצית ובתפקידי יו"ר  

צים שעיקרו ניהול אסטרטגי המשלב פיתוח כלכלה וחברה, חזון וביצוע. לאורך השנים,  קיבו
בצד תפקידי ניהול תעשייתי מגוונים, עסקתי גם בתחומי חינוך ותרבות רבים ובכלל זה גם  

שתי שליחויות תנועתיות מטעם השומר הצעיר בחו"ל, יו"ר השומר הצעיר העולמי ועוד. ניחן  
 י אנוש טובים מאוד עם יכולת גבוהה לעבודה בצוות והנעת אנשים. בכושר מנהיגות וביחס

 דפנה  שני  102

כל  צדק חברתי, קידום שוויון הזדמנויות ושינוי שיטתי ופוליטי מניעים אותי לפעולה לאורך  
חיי הבוגרים. תפקידים ובעבודות השונות שמילאתי, כמחנכת בשומר הצעיר, כמארגנת  

ארגון עובדים דמוקרטי, וכמזכירת קיבוץ פלך, ראיתי מטרה משותפת,   -ב"כוח לעובדים" 
חתירה לחברה סולידרית, שוויונית וצודקת. לידתה של בתי לפני שבע שנים הפכה את  

גם לאישית. מרצ היא הבית הפוליטי שאיתו אני מזדהה  הרצון ליצור חברה טובה יותר 
ערכית, ושבו אני חברה מאז שבגרתי. אני שמחה שיש מפלגה שחורטת על דגלה סוציאל  

דמוקרטיה, חתירה לשלום עם הפלסטינים, שותפות יהודית ערבית. פמיניזם ואחריות  
בממשלה   סביבתית. אלו ערכים שארצה להמשיך לראות בכנסת הקרובה ובתקווה גם

 הקרובה. 

   
 

הבאים  
   בתור

 

 קורות חיים כפי שהתקבלו שם משפחה  מס"ד 

 רוברטו  דלה רוקה  103

שאני היחידי עם השם הזה בארץ אין סכנה שלא תבינו על מי  שלום רב! לאור העובדה 
מדובר. אני לא מצרף קורות חיים. כל פעיל מרצ שמכבד ההגדרה הזאת יודע מי אני ומה  

 עשיתי ועושה. 

 שוקי  רוטפרב  104

סבאי שנולד ברעננה. איש הייטק ופעיל חברתי. מאמין בכל הדגלים של מרצ  -אני כפר
על הסביבה, משלום ועד דאגה לטבע ולבעלי החיים שבו. הנושא  מזכויות אדם ועד שמירה 

החשוב לי ביותר הוא חיבור קהלים חדשים למרצ ובעיקר לא לתת לתחרות לגיטימית בתוך  
 מרצ להפוך למלחמה חסרת תוחלת בתוכנו.חשוב שיחד נאבק על דעותינו מחוץ למרצ. 

 צגתי אלפים רבים של עובדים מוחלשים איש איגוד מקצועי מזה שלושה עשורים י שארלי  בליכי  105

 דובי  אביגור  106

חבר מרצ וועידה ותיק, מרכז את פעילות מרצ באזור לב הגליל, את המחאה בצומת משגב  
כמעט שנה, את תליית הפלריגים באזור. חבר הנהלת ופעיל ברבנים למען זכויות אדם,  

 קיום משותף. בליווי רועים בבקעה וחבר הנהלת עמותת לילך. פעיל שלום ו

 עובדיה  חיים  107

פרופ׳ חיים עובדיה, הוא פרופ׳ לנוירואימונולגיה )בפנסיה( בהדסה עין כרם, סיים את  
הדוקטורט באוניברסיטה העברית בירושלים, בעל פוסט דוקטורט מאוניברסיטת  

נורת׳ווסטרן בשיקגו, ארהב. מרצה בכיר במכללת הדסה ללימודי גנטיקה ונוירולוגיה. יליד  
נכדים. חבר הוועד    7ילדים וסבא ל   4מירושלים, נשוי לחנה עובדיה, אב ל   76רוקו, בן מ

המנהל של האגודה לקידום החינוך, יועץ מדעי של החברה ביוטכנולוגית גרנליקס. חבר  
 שנים, וחבר ועידת מרצ שנים רבות  10מרצ מזה 

 אורי  אלדר  108

אני בטוח שאיני צריך להציג את עצמי ביתר פירוט בפני חברי הועדה  שלום רב, 
נבחרתי ליו"ר    2007 -. לשעבר יו"ר סניף רעננה ומ 80-המכובדים/ות. חבר מרצ משנות ה 

כלכלי )לשעבר סביבתי(.בתפקיד בו אני גאה לשמש עד היום.    -הפורום החברתי 
שבה אירח   2011 -אהל במחאה ב הפורום,בהנהגתי, קיים עשרות הפגנות,כנסים ,הקים מ

חברים   1200 -את חברי הכנסת שלנו. עד היום הפורום ,הינו הפעיל ביותר במרצ עם כ 
רשומים.אני מתכוון ,לאחר שנות הקורונה להחיות את הפורום בפעילויות שטח בנוסף  

לקבוצת הפייסבוק והוואטס אפ הפעילים מאד שלנו.אשמח להמשיך את פעילויתי הענפה  
 . EX OFFICIOועידה גם אם לא נימנה ,כיתר ראשי הפורומים כחבר בה   כחבר
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 אילן  ברוך  109

שמי אילן ברוך, שגריר ישראל לשעבר בדרום אפריקה, כיהנתי במערך הדיפלומטי הישראלי  
  Policy Working Groupשנה בתפקידים רבים. בימים אלו מכהן כיו”ר ארגון  36במשך 

לה הבינלאומית לסיום הכיבוש וקידום פתרון הסכסוך  )קע״מ(, המתמקד בעידוד הקהי 
פלסטיני על בסיס מתווה שתי המדינות, ופועל לשמירת חופש הביטוי של מגיני    -הישראלי

ישראל. בעברי שימשתי  - זכויות אדם. אני חבר במועצת העורכים של כתב העת פלסטין
שא ומתן עם  כחבר במשלחת הישראלית למשא ומתן לשלום באוסלו וכחבר בצוות המ

 הרשות הפלסטינית, ירדן ומצרים.

 ממקימי מרצ, לשעבר חברת הנהלת סניף כפר סבא, פעילה חברתית  סיגל  סולטני  110

 יאיר  דודק  111

, מבאר שבע, פקוד ומצביע למרצ מהרגע שבו יכולתי. כשגרתי בחיפה הייתי מעורב  26בן 
הייתי   2019של הסניף ובבחירות  בסניף, עזרתי ליו"ר הסניף הקודם, השתתפתי בפעילויות 

חלק מצוות ניהול מטה השטח של הצפון, בבחירות שבאו אחרי עזרתי למנהלים במטה  
השטח כפעיל מן המניין. כיום אני גר בבאר שבע ופעיל בעיר במסגרות לא מפלגתיות שונות  

שבאמצעותן אני מנחיל את ערכיי, ערכי המפלגה, בכל דבר שאני עושה. מרצ היא הבית  
הפוליטי שלי, היא חשובה לי, והחלטתי לנסות להיכנס לוועידה כדי להשפיע יותר ולעזור לנו  

 לגדול ולקבל את ההחלטות הנכונות שיובילו אותנו קדימה. 

 פעיל ותיק במרצ מימי מפ"מ  עפר  אבני  112

 חברת הועידה היוצאת  רוזה  מיהלי  113

 דני  עמית  114

מוסיקאי, מנצח מקהלות, יזם ומהל אומנותי של מופעי תרבות ושל פסטיבל מוסיקה  
בינלאומי בעמק הירדן. גר במושבה כנרת, נשוי, אב לשלושה ילדים וסבא לנכד אחד. חבר  

שנה. פעיל כל השנים בגיוס חברים למרצ, מגיע לכל   15שנה וחבר וועידה כ  30מרצ מעל 
מוביל במחאה לקראת הבחירות האחרונות באזורי, שותף  התכנסויות הוועידה כל השנים.  

להחלטות מרצ בכל השנים הנ"ל, מצביע ומשפיע. פעיל בפיסבוק בטוויטר וברשת בכלל,  
חברים ומייצג את מרצ ואת ערכיה בכל הזדמנות.   4000מגייס חברים טלפונית. מקושר לכ 

מגיש את מועמדותי לבחירה  מבקש להמשיך לפעול כחבר וועידה. הסניף באזורנו בוטל, לכן 
 מחדש ברקימה המרכזית, ומתחייב להמשיך להיות פעיל כפי שהייתי עד עתה. תודה רבה! 

 שוקי  רוטפרב  115

סבאי שנולד ברעננה. איש הייטק ופעיל חברתי. מאמין בכל הדגלים של מרצ  -אני כפר
שבו. הנושא   מזכויות אדם ועד שמירה על הסביבה, משלום ועד דאגה לטבע ולבעלי החיים

החשוב לי ביותר הוא חיבור קהלים חדשים למרצ ובעיקר לא לתת לתחרות לגיטימית בתוך  
 מרצ להפוך למלחמה חסרת תוחלת בתוכנו.חשוב שיחד נאבק על דעותינו מחוץ למרצ. 

 חלוצת שיטת הטיפול האלטרנטיבית ״סובאדה״, פעילה במרצ.  חגית  אליאש  116

 עמירם  גולדבלום  117

ופסור )אמריטוס( לכימיה חישובית ותרופתית באוניברסיטה העברית ועוסק במחקר  הנני פר
לפיתוח תרופות למחלות רבות, בזכות אלגוריתם עטור פרסים בארץ ובחו"ל שפיתחתי ב  

השנים האחרונות. עוסק בפעילות פוליטית מאז שהייתי חניך של חיים אורון )ג'ומס(   20
הייתי קריין חדשות ועורך ומגיש   70-. בשנות הבשומר הצעיר קן רמת גן גדוד נחשון

' הייתי מ"מ  73תוכניות מוסיקה )"פניני ג'ז"( בקול ישראל בתקופת לימודי באוניברסיטה. ב 
אפעל כל חיי   -בקרבות בצפון התעלה, בסיני ובעיר סואץ שבמהלכן התחייבתי שאם אשוב 

רניה והצטרפתי תחילה  שבתי מפוסט דוקטורט בפריז ובקליפו 1979למען שלום. בשנת 
 -' התבקשתי להיות דובר שלום עכשו 80' עם זאב שטרנהל וירמיהו יובל ובתחילת 77לחוג  

הקמתי את צוות המעקב   1990. ב 2000פעילות שאותה המשכתי בהתנדבות עד שנת 
הקמתי יחד עם חברים את עמותת   2012אחר ההתנחלויות שממשיך לפעול עד היום. ב  

למניעת גזענות ואפרטהייד" ששבה לפעול לאחר שפעילותה הוגבלה    הארגון -"שוויון 
שנים. חבר בקבוצת העבודה המדינית )קע"מ, אילן ברוך( פעיל   10במשך קרוב ל 

השנים הראשונות"(, ב "תג   54ב"שוברים שתיקה" )מופיע בעדותי בסרט של אבי מוגרבי "
תגובות נגד אנשי ימין בתקשורת  מאיר" וב"עומדים ביחד". דף הפייסבוק שלי עוסק בעיקר ב 

ובמערכת הפוליטית. אני כותב בלוג ל"הארץ" שכותרתו "שמאלית מוחצת" ומגיב בעיתון  
הארץ באופן קבוע. נאבק נגד ארגוני ימין בתקשורת, במיוחד "אם תרצו". תומך בשוויון  

ר את  מוחלט במדינת כל אזרחיה ובפעילות נמרצת להכרה בנכבה, להתנצלות ולפיצוי. מגדי 
ההתנחלויות "פשע מלחמה" ואת האפרטהייד "פשע נגד האנושות" וקורא לפעול במישור  

 הבינלאומי כדי לפנות את השטחים ולהקים מדינה פלסטינית לצידה של ישראל. 

 אלירן  טסלר  118
 חבר בוועידה היוצאת. 

 מנהל גרעין "במדבר" של תנועת הצופים. 
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 איריס  קלקא 119

איריס קלקא אנתרופולוגית ואשת מחקר, מומחית בעריכת מחקרי שוק והתנהגות.  ד"ר 
.  2013-2018חברת ועידה, כיהנתי כחברת מועצה מטעם מרצ בסניף רמת השרון 

בתקופתי הפכה מחלקת איכה"ס שהיתה מוזנחת בעיר ליחידה )!( והחלו לייצר גינות  
רבות בתחום הגימלאים והצרכים  קהילתיות, פיקוח, שדרות מאכל ועוד. כמו כן עסקתי  

המיוחדים בעיר וקידמתי יוזמות שונות כמו "עיר מעודדת גיל" ופרוייקטים לאוכלוסיות  
הצרכים המיוחדים והכל לטובת וברוח מרצ. כאנתרופולוגית עסקתי למען יחסי יהודים  
ם  ערבים רבות וכן לא בחלתי במילה "שלום" עת קיימנו עשרות מפגשים בפורומים משולבי

 שונים. 

 רענן  סלומון  120

סבא. תושב פקיעין החדשה. מהנדס מכונות בעל חברה  -ורב  3-, יליד הארץ, אבל68בן 
לתכנון וביצוע מתקנים לתעשייה. שרתתי בסדיר ובמילואים בצנחנים, השתתפתי במלחמת  

,  1973-יום כיפור ובמלחמת לבנון הראשונה. מצביע לשמאל בכל מערכות הבחירות החל מ
צבעתי להעולם הזה של אורי אבנרי שלצערי לא עבר אחוז חסימה. מאז הקמת מרצ  אז ה

הצבעתי לה בכל הבחירות. הובלתי והשתתפתי בכמה מאבקים לשימור שטחים פתוחים  
שהצליחו במידה מסויימת, השתתפתי בהפגנות ומחאות נגד הכיבוש ) לא מספיק (,  

משלת השינוי. הייתי פעיל בהקמת  השתתפתי בהפגנות נגד נתניהו בשנה שלפני הקמת מ
-הספר הניסויי בתפן, ותקופה מסויימת הייתי יו"ר עמותת ההורים שמפעילה את בית-בית

הספר. הייתי חבר ועידת מרצ בכמה קדנציות. הייתי יו"ר סניף נהריה בתקופת מלחמת  
 אשר )ללא הקיבוצים(. -לבנון השניה. מתחילת החודש אני אמור להיות יו"ר סניף מטה

 וורן  גרין  121

אני חבר מרצ שנים רבות, פעיל בהנהלת הסניף בהרצליה ובועידה. הייתי חבר מועצה  
דתית עד שהתפזר והמועמד בהרצליה מטעם מרצ למועצה דתית כשיורכב מחדש. אני יו"ר  

 בית כנסת מסורתי ופעיל בעינייני דת ומדינה ופלורליזם. 

 יהושע  טילמן  122

. פעיל שמאל וב"ליגה  1957-, בארץ מ1947-המועצות )אוקראינה( ב-בבריתנולדתי 
כך ומרצ  -למניעת כפייה דתית" מאז התיכון וחבר בהנהלתה האחרונה. אני פעיל רצ ואחר

מאז הקמתן ועד לפני מספר שנים הייתי חבר ועידת מרצ )ומקודם במועצת מרצ( מטעם  
שנים רבות הייתי חבר פעיל בשדולת  סניף הקריות, שבו שימשתי חבר בהנהלה. במשך 

קיימא בראשותה של תמר זנדברג. תחבורה ציבורית  -הכנסת למען תחבורה ציבורית בת
ובעיקר זו המסילתית הוא התחום, שבו אני מתמחה רוב שנות חיי הבוגרים ובו אני מתכוון  

ולה  זאת בנוסף למלחמה בהדתה ובכפייה הדתית וכן בייעול התעמ  –לעסוק גם בוועידה 
 של מרצ. 

 


