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 לכבוד 

 אבי גרובר   –יה יראש העיר

 ערן שוורץ –העירייה  מנכ"ל

הצעה לסדר לפי  ) 2021הקפות שניות בכיכר העיר  : 21/9  ב הצעה לסדר היום לישיבת המועצה

 ( יה לפקודת העיריותיא לתוספת השנ27סעיף 

 הנני מתכבד להעלות הצעה לסדר כדלקמן: 

 :    הרקע

בשנים האחרונות התנהל אירוע חגיגות ההקפות השניות תוך הדרת נשים ואפליית היהדות   .1

 . ברמת השרון  הרפורמית 

 

האחרונות ובהמשך  המקומיות בהמשך לשינוי בהרכב מועצת העיר רמת השרון בבחירות  .2

הסיעות החרדיות ומהצד   ות ה שבה לא חברלתוצאות הבחירות לכנסת והקמת הממשלה החדש

יהיה נכון   –השני יש שיפור ביחס הנשים בכנסת ובממשלה וגם מקום בכיר לתנועה הרפורמית  

 לתת לכך ביטוי בחגיגות ההקפות השניות השנה. 

 

  חריףם שלחה מכתב שדולת הנשי – לפני שנתיים בעקבות האירועים בכיכר העיר בהקפות .3

 וכתבה בין השאר:  ולמועצת העיר על קיום האירוע במתכונתו   ייהלראש העיר 

 י שהגיעו לידינו, פעל רקע תופעות מתרחבות של הדרת נשים בישראל, ופרטי האירוע כ

 עולה כי היעדרן של הנשים מהאירוע לא היה מקרי ואינו תוצאה של טעות אנוש מצערת, 

מעוניינים לראות נשים מופיעות על במה   נגרם בשל ניסיון לרצות קהלים או גורמים שאינם אלא 

 . משיקולים של צניעות וכיוצא בזה

 

מועצת העיר קיבלה החלטה לפני כמעט שנתיים לנהוג באופן שיוויוני כלפי נשים במרחב   .4

 הציבורי. 

 : מועצת העיר תתבקש אם כן, להחליט כדלקמן
 יקיים את האמור לעיל:  (  2021השנה )אירוע ההקפות השניות שייערך בכיכר העיר 

כל הזרמים ביהדות יומנו באופן רשמי להגיע ולהשתתף באירוע ,יורשו להציב ספר תורה מטעמם  . 1     

      על דוכן הספרים והקריאה להקפות תותאם לבעלי הספרים מבחינת הזמנת גברים/נשים להקפות.

 סגנית ראש העיר או חברת מועצה אחרת תוזמן לדבר מעל הבמה לקהל.   . 2     

 הלהקה שתופיע באירוע לא תהיה מורכבת מגברים בלבד.  . 3     

 בכבוד רב,

 ,  ירון גדות 

 התעוררות 
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