
 
 1.11.21 ישיבת ועדת סובלנות ושוויון 

, אריק  דרדיקמן  נוכחים: דני לביא, נטע זיו, ירון גדות, פזית עציון, לירי פנחס, ליאת דאודי, שרון אשל עינת, דני

 . רודמן 

סבב קצר של הצגה: דני לביא סגן ראש העיר וממלא מקום יו"ר ועדת סובלנות ושוויון, ירון גדות ונטע   .1

עובדת באגודה למען להט"ב, אחראית על קשרים עם רשויות מקומיות,   – זיו חברי מועצה, לירי פנחס 

שבת  עובדת עיריה במחלקה לאיכות הסביבה, תו  –ליאת דאודי   והגיעה לספר על סקר הלהט"ב.

מנהלת מחלקת קידום נוער באגף לשירותים חברתיים של העיריה,  שרון אשל   –העיר. פשית עציון 

 עוזרו של דני לביא.    –נציגי ציבור. אריק רודמן  –עינת, דני ואדם 

תעודת רישום זוגיות; הבית הגאה )כולל   –הצגת סדר יום, ונושאים מרכזיים שיעלו בישיבה היום  .2

 ון חברתי(; סקר להט"ב; דברור של הועדה.   המענק מהמשרד לשווי 

משפטיים וביורוקרטיים בהפקת התעודה, אבל אחרי עבודה רבה,  היו קשיים  – תעודת רישום זוגיות  .3

 התעודה תחולק לתושבים.  

מציעה ליצור איתם  מרכז הוויה שמתעסק בזוגיות, נותנים תעודות זוגיות,  –ישראל חופשית   -  לירי

ן רשמי בתעודות של הוויה, ואף לשקול שהתעודה של רמת השרון תוכר  קשר, כדי להכיר באופ

 ברשויות מקומיות אחרות.  

מה זה מקנה? אני יכולה ללכת להירשם במשרד הפנים ולקבל את הזכויות שמקבלים זוגות   – ליאת 

 למה שאני אוציא את התעודה הזאת.   נשואים.

   . דיםצריך לברר מה הזכויות שמגיעות לזוגות עם יל  –פזית 

 אנחנו נותנים לכם את ההכרה.  )רמת השרון( זה הצהרה שבעיר הזאת  –נטע 

, איזה זכויות  צריך להיות רשום על התעודה או כדף נוסף, מה התעודה נותנת ומה היא מקנה – אדם 

   מגיעות איתה. 

 לשקול לדבר עם הוויה ולבדוק הכרה בתעודות הוויה ללא אישור מועצה.   - נטע 

  . , ליידע לגבי זכויות שמגיעותתאטרקטיבי להפוך את התעודה ליותר  החלטה אופרטיבית: צריך 

 נערכה הצבעה. כל חברי הועדה בעד.  

 : הבית הגאה .4

חדר לפגישות פרטניות   – ים חללמבחינת בתפר בין  נוה מגן למורשה, ליד בריכת שרונית.  - דני 

 , חצר, וכמו כן יש המון אפשרויות עם הפרגולה.  דר קבוצות ח , עם מטבח   לעו"ס או רכז, סלון

חשוב מאוד שהכניסה לא תהיה נחבאת כאילו אנחנו מתביישים, מצד שני המקום גם צריך   - ליאת 

ניסה הראשית היא מבין  לתת לשמור על דיסקרטיות, ולכן יכולה להיות בחירה בין שתי כניסות. הכ

 הלל, ותהיה עוד כניסה.  

מרחב פתוח ומוגן קודם לכל, עד כמה שנרצה ליצור מקום מוגן, בסוף כולם ידעו שיש בית גאה   -  לירי

 .  של הבית הגאה  צריך להבין מי קהל היעדוגם ברמת השרון.  

 אנחנו מנסים לשווק שיגיעו אוכלוסיות מגוונות.    –פזית 

 שתי כניסות אחת דיסקרטית ואחת לא, כל אחד יכול לבחור מאיפה נכנסים.  ברגע שיש  -  ירון 

 צריך מקום לקבוצות נוער של להט"ב לפעילות בחורף.   –דניה 

 כל עוד אין בית גאה.  יהיה מקום זמני לפעילות של נוער להט"בי   –פזית 



 

קיבלנו את המענק על פי הקול קורא, תקציב הפרויקט עומד על    –המענק של המשרד לשוויון חברתי  .5

  51.5-)כ  הרכז יהיה עד חצי מהתקציב, והיתר נותנת העיריה. 93,000-אש"ח, המשרד נותן כ 103-כ

 יש רשויות בהן כבר יש בית גאה, שמקבלות מענקים יותר גבוהים.   . אש"ח(

 סקר להט"ב:   .6

מצב של קהילת הלהט"ב  ופעילות שרוצים לשנות את הפעילים   –מחלקת גאווה מקומית    -  לירי

, המחלקה תתמוך בהם ללא עלות ותיתן ייעוץ בתחומים רבים. באופן כללי  שלהם ברשות המקומית 

 האגודה מלווה כל קהילה שרוצה להתפתח.  

נעשה בשיתוף עם מכון מחקר של מגדר ולהט"ב בישראל, מתחיל בתיאום ציפיות,   – סקר הלהט"ב 

 ר שמתאים לרשות המקומית. יוצרים סק 

הסקר מופץ באמצעים דיגיטליים דרך ארגונים שונים כגון ארגוני נוער, ארגוני הגיל השלישי, וכמובן  

 הרשות המקומית. 

סקר שהוא יותר  לרשות, יותר גנרי יהיה יותר זול.   סקר פחות מותאם יש שני אפשרויות לסקר, 

 יותר יקר  –  משווק ומקודםמותאם ויותר 

, דרך רשתות חברתיות, הרשות המקומית על ארגוניה ועובדיה, ארגוני  ימים   10 - פץ במשך כהסקר יו

 נוער, קהילות, ארגוני הגיל השלישי, ומשפחות.   

גם מפולח וגם את הלא מפולח כדי שיהיה אפשר    DATAבקצה המוצר המוגמר מקבלים את ה 

 לעבוד עליו.  

הצלבות בין הנתונים נותן מידע  ; של הלהט"ב  ההמשיבים הם לא רק להט"ב, אלא גם קרובי משפח

נותנים לדרג את השירותים שהתושבים הציבור הלהט"בי  ; נותנים המלצות ופתרונות אפשריים; מעניין 

 .  רוצה

, ימומן מהמענק של המשרד  הועדה הצביעה פה אחד על ביצוע הסקר החלטה אופרטיבית: 

 כל חברי הועדה בעד.  לשוויון חברתי. 

 ליאת: יש חשיבות להבין את אופי האוכלוסיה כדי להתאים שירותים.  

לשירותים לקהילה הלהטביקית. שיסביר על השירותים לקהילה,   העיריה חשוב שיהיה לשונית באתר 

 ומי שיכול ליצור תוכן זה עו"ס והרכז של הבית הגאה.  

ממשפחה  שהיא באה    היציאה שלה מהארון, והרקע שלהשומרת נגיעה על  – ליאת עשתה סרט 

 .  8ובהוט   YOU TUBE -הסרט נמצא במזרחית חרדית. 

 דברור של הועדה:  .7

הועדה צריכה לדברר דברים על אלימות נגד נשים, ועל אלימות המין מגזרית בין יהודים   - ירון 

 וערבים. הקול של הועדה חשוב, הוא קול שצריך לשמוע אותו.  

 ;  , אבל יש כן עניינים בין מזרח למערב העירברמת השרון  אין הרבה ערבים או אריתראים - נטע 

 בנושא חילונים דתיים, ליצור גשר.   – אולי אנחנו יכולים לעשות יותר פעילויות 

של העיריה    לפרסם דרך הדוברות החלטה אופרטיבית: פעם בחודשיים בממוצע או לפי הצורך,  

   כל חברי הועדה בעד. הודעה מטעם הועדה, כשההודעה תנוסח קודם כל על ידי חברי הועדה. 


	ישיבת ועדת סובלנות ושוויון 1.11.21

