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 אל: ערן שוורץ מנכ"ל הערייה

 אבי גרובר ראש העיריה      

 

 הצעה לסדר בנושא שיוויון מגדרי כחוסן עירוני 

 

שוויון מגדרי הוא לא עניין לנשים בלבד, הוא אינטרס של כולנו, נשים וגברים כאחד, והוא נחוץ כדי  
  !לכולם ולכולן. עיר שווה תהיה עיר בטוחה, מכילה וטובה יותר. עיר רמת השרון ש
 

ארגוני המגזר השלישי  אחרי מחקר מקיף על הנושא בארץ והתייעצויות עם מומחים ומומחיות, עם 
שאי השוויון המגדרי מקיף את כל זירות החיים, ובהתאם הבנו והעסקי ועם גורמים עירוניים שונים, 

 במרחב הציבורי כמרחב בטוח לנשיםטפלת נדרשת פעולה הוליסטית ומקיפה: ממדיניות עירונית שמ
ועד ללשון פנייה שוויונית בפרסומי העירייה; מפרוגרמות למבני ציבור שלוקחות בחשבון חוויות  
וצרכים של נשים ועד חינוך להוגנות מגדרית בגן הילדים ובבתי הספר; מהכשרת עסקים בעיר  

ת.למניעת הטרדות מיניות ועד לייצוג שוויוני במופעי החוצו  
 
 

תחבורה; ספורט; חינוך; תרבות ואומנות;  די לבצע בחינה מעמיקה במספר תחומים עירוניים כמו כ
מרחב ציבורי ומוסדות קהילה; ביטחון אישי; הזדמנויות כלכליות וקידום נשים בעירייה ובתאגידים  

  )ובהמשך לארחיו ניתוח עומק פרקטי כוללנעמת בסיוע ראשוני ביקשנו לקיים מיפוי , העירוניים
התהליכים, ההחלטות, התוכניות על מנת לבחון את המלצות לביצוע בשיתוף מרכז אדווה( 

קבלת  מי יושב או יושבת סביב השולחן בעתלשאול  והפעילויות העירוניות תחת "עדשה מגדרית", ו
ההחלטות? מי נהנה או נהנית מהשירותים העירוניים? איך מתחלקים המשאבים? אילו התאמות 

  ?ם כדי להסיר חסמים ולקדם שוויון מגדרי ושינוים דרושי
 

השאלון עליו מתבקש מקום העבודה להשיב בנושאי מספר נשים ברמות העברנו בשלב ראשוני 
 מנהלות אגף/ מחלקה ראשות תחום וכדומה. -ון / הנהלה בכירה ירקטורימס' חברות ד -הניהול 

 . אופן גיוס עובדים וכדומה,  הכשרה ופיתוחבנושאי , איזון בין בית למקום עבודה -בנושא שיוויון 
 
 

וביקשנו להתקשר בהמשך עם מרכז על מנת להתחיל בתהליך מיפוי מעמיק  נעמת התקשרנו עם
 אדווה על מנת לבצע ניתוח מעמיק במספר תחומים כולל המלצות לביצוע.

 
 אותנו למבוי סתום. לצערי הרב נתקלנו בחסמים בקרב מי מבכירי הנהלת העירייה, מה שהוביל 

 
הגורמים החיצוניים  מועצת העיר תנחה את הדרג המקצועי לשתף פעולה עם  החלטת מועצה:

התחלת של תהליך מיפוי מגדרי באופן מקצועי מעמיק ומפורט על מנת  שאבנו הרלוונטיים שנבחרו
 רוני. שנוכל להתקדם לשלב הבא בנושא בנייתה של רמת השרון כעיר שמקדמת שיוויון כחוסן עי

 
 בברכה,

 
 דוברת וייזר חברת מועצה ויור מועצת נשים יישובית 

 מיכאל דורון חבר מועצה  
 
 
 



 

 

 


