
 28.12.20     24.12.20שהתכנסה ב  המלצות הוועדה לסבלנות ושוויון

 נוכחים בדיון: 

 ושוויון.  סובלנות מ"מ יו"ש הוועדה ל – דני לביא 

 . חברת מועצה   –פרופ נטע זיו 

 . חבר מועצה  –מיכאל דורון 

 . חבר מועצה  –ירון גדות 

 ) עובד עירייה( בעיר  הנוער   מחלקתמנהל  – חיים דין 

 . ) עובדת עיריה( בעיר הנוער תנועות מנהלת תחום  –איימי חסון 

 )עובד עיריה(   דריך נוערמ –אביב אורי גל  

 היוצאת ממועצת יו"ר התלמידים.  – עומר שילון 

 יו"ש מועצת הנוער.  – מאיה נאור 

 נבחרת ציבור.  –נורית מץ 

.נבחרת ציבור – עינת אשל 

.עינת קירסון – פעילה בקהילה

ניר היא אחת מתוכניות איגי בקהילה דניה דרידקמן – פעילה ומדריכה "בניר".  ) )

 

 

 אלה ההמלצות שהוחלט עליהם בוועדה: 

 . משרה לפחות.   50%משרה ל  16%ייעודי לתחום הלהט"ב יועלה מ עו"ס ל תקן היקף ה .1

 ש את זמנו אך ורק / נטו לנושאי הלהט"ב. עו"ס המקדי מדובר ב 

  לרכז חדר אפשרות שימוש ב+    , חלל נעים ובו חדר מעוצב לפעילויות הקהילה - הקמה של "בית גאה"   .2

 למפגשים מקצועיים.  עו"ס פעילות או 

 אמנים ישתפו פעולה ביצירה ועשייה של עיצוב "הבית".   םוביניה " חברי קבוצת "ניר

הבית הגאה יהיה שייך ויופעל ע"י הקהילה הלהטב"ית וכמובן יהיה פתוח לכל אדם החפץ להגיע למקום  

 לקחת חלק בפעילויות. זהו לא מועדון נוער רגיל אלא מקום ספציפי לפעילות הלהט"ב.  

נכסים( בבקשה לעשות שימוש שחדר/מרחב מתאים   לפנות לגורם האחראי בעיריה )מחלקת  – הוחלט 

 בזמן הפעילות במקום. שהה במקום אשר י איש ביטחון ובנוסף גם "שעות" של 
ת נכסים לבין יו"ר הוועדה, כמו כן התכנון והעיצוב ייעשה  קהמיקום המדוייק ייבדק בשיתוף בין מחל 

 בתיאום כאמור ובתיקצוב העירייה.  

 שוויון וסובלנות  /. אמון ופנוי לנושאי הלהט"בשיהיה מטעם העיריירה רכז / אחראי  .3

 לתושבים.   24/7זמין  מענה " ויוכל לתת רפרנס" כ שמש גורם זה י 

 ש"ח.  100000 –"כ בסה 2021כבר ב לפעילויות תרבות / הרצאות /מומחים   תקציב



ם  )קניית מדפסת מותאמת להדפסת כרטיסיעיצוב גרפי  לרבות –כרטיס משפחה לצורך הפקת .    4

 ש"ח.   18000מבוקש תקציב של  –פרסום. שיווק ו פלסטיים( 

 

 מלצות הוועדה. חברי מועצת העיר וחברי הוועדה מבקשים מן המועצה והמליאה לדון ולאשר את ה

 

 בברכה, 

 מ"מ יו"ש הוועדה לסובלנות ושוויון. 

 דני לביא 

  

 


