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 גרובר  אבי

 
 

 לכבוד 
 

 –  העירייה  ראש

 

  שירלי פאר יגרמן –לית העירייה "מנכ

 המלצותיה  וקבלת  וסובלנות  שוויון  ועדת הקמת  :  05/2018 ב  המועצה  לישיבת היום   לסדר הצעה

 )העיריות לפקודת  השנייה לתוספת  א27סעיף   לפי לסדר  הצעה(
 

 

 

 

 
 
 
 
 

 :כדלקמן לסדר  הצעה להעלות  מתכבד הנני

 : הרקע

 וסובלנות  שוויון ועדת  הקמת על  הוחלט  הקואליציוני   להסכם ובהתאם  הקודמת  המועצה   בישיבת  1.
  2. .לראשונה ברמת השרון ובדומה לערים נוספות

 המלצות   מספר על  והחליטה פעילותה  תחומי  את  הגדירה  ,לראשונה 16/4/19  ב  התכנסה הועדה
 ).מצורף( הועדה  בפרוטוקול  כמפורט העיר  למועצת

 
 
 

 :כדלקמן  להחליט  ,כן   אם תתבקש  העיר מועצת 

 1. .פעילותה  מסגרת לגבי  הועדה  החלטות   את לקבל
 2. יוחזר ינוצל  ולא  שבמידה  סכום .הועדה  לפעילויות  שנתי ₪  150,000  של  תקציב  מסגרת לאשר
  .העירייה לקופת
 3. :השאר  בין  שהם,הגאווה מצעד לגבי  הועדה  המלצות את   לאמץ
 • 7.6.19.  בתאריך  גאווה במצעד   וייחתם פעילויות  מספר  הגאווה יכיל שבוע
 • 11:30-14:00: :השעות בין ייערך  הגאווה  מצעד

  סיום   בערך  14:00          הופעה  13:15  מצעד  12:30  התכנסות 11:30

 • העירייה  של  מעורבות + הועדה  עם פעולה שיתוף  השנה תוך  המצעד על חסות  תיקח  העירייה
  ')וכו הגברה   ,סדרנות  ,אבטחה ,דגלול  ,פרסום( .הצהרתית  ברמה

 ,רב בכבוד
 

 גדות  ירון
 

 מטעם  העיר  מועצת  חבר
 "חופשית השרון רמת"  סיעת



 –  וסובלנות  שוויון  ועדת :מיום   ראשון  מפגש  16/04/2019

 
 

 
 

 

 

 

 ר "יו-גדות  ירון
 ,מיכאל  דורון  ,קמחי  שרי  ,קרסיק  זמברג  נועה 
 מץ   נורית  ,זיו  נטע  ,אשל   שרון

 :נוכחים 

 :לדיון  נושאים

  .דברי פתיחה והיכרות

 הועדה  תטפל  בהם לנושאים עמדה נייר  והכנת  הועדה  אפיון

 .הגאווה  לשבוע  תוכנית

 :החלטות

 ובשיתוף .הרלוונטיים  התחומים בכל   וסובלנות  שוויון  בנושא תכניות וייצור  יוזמות  תקדם  הועדה      •
 .לצורך בהתאם   השונות  העירייה  ועדות/מחלקות עם

 בעלי  ,נכים  ,השלישי  הגיל ,בים"להט  ,נשים :בוועדה  הוועדה  להתייחסות  שיזכו האוכלוסיות  בין     •
 .מיוחדים וצרכים מוגבלויות

 בלתי לחלק  האחר קבלת  נושא  את במטרה להפוך בקהילה  שוויון  תחום בקידום  תעסוק  הועדה     •
 .הספר  ובבתי בעיר מהשיח  נפרד

 .שנה בכל עיקריים  נושאים בשלושה  תתמקד  הועדה     •
 
 

 :הגאווה  שבוע  לגבי  הועדה המלצות 

 .גאווה  במצעד וייחתם   פעילויות  מספר  יכיל הגאווה שבוע      •
 11:30-14:00: :השעות בין ייערך הגאווה  מצעד     •

 התכנסות  11:30 מצעד   12:30 הופעה   13:15 סיום  בערך  14:00

 העירייה  של מעורבות  +  הועדה עם  פעולה שיתוף  השנה תוך  המצעד על  תיקח חסות  העירייה     •
 ')וכו הגברה   ,סדרנות  ,אבטחה ,דגלול  ,פרסום( .הצהרתית  ברמה

 .העירייה לקופת  יוחזר  ולא ינוצל שבמידה  סכום .לשנה  ₪ 150,000של   תקציב  מבקשת  הועדה      •
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