לשכת ראשת המועצה
י"א תמוז תשע"ט
 14יולי 2019

לכבוד
חיים ביבס
יו"ר מרכז השלטון המקומי
שלום רב,
הנדון :ראשות הרשויות בישראל קוראות לתת מקום מרכזי לנשים במופעי פורים ויום העצמאות
בתגובה לפרסומים לפיהם לא יופיעו זמרות בחגיגות פורים ויום העצמאות בירושלים ,אנו
קוראות לשילוב נשים במופעים שבבימות המרכזיות ברשויות המקומיות .עיריית ירושלים
הודיעה כי למרות הפרסומים השבוע באמצעי התקשורת ,נשים תיקחנה חלק בחגיגות בעיר.
אנחנו ,כראשות רשויות ,רוצות לחזק את הבירה ולהצהיר כי במופעים המרכזיים שיתקיימו
בפורים וביום העצמאות אצלנו יינתן מקום של כבוד לנשים .בתכנון החגיגות ההולכות וקרבות
ניתן דגש לשילוב נשים כמנחות ,זמרות ,רקדניות סטנדאפיסטיות ו/או כל תפקיד המאפשר להן
שוויון הזדמנויות.
בבחירות לרשויות המקומיות שנערכו לפני כשלושה חודשים נעשתה היסטוריה במדינת ישראל;
מספר שיא של נשים 14 ,במספר ,נבחרו לעמוד בראש הרשויות המקומיות .אמנם נשים הן עדיין
מיעוט בתפקידים ציבוריים בכירים ,אבל הנתונים האחרונים מצביעים על מגמה שתלך ותגדל.
ברצוננו להעביר מסר לנשים בישראל ובייחוד לילדות ולנערות ולומר להן – מגיע לכן להגיע לכל
מקום שתרצו :בפוליטיקה ,באקדמיה ,במחקר ,במדע ,ובתרבות.
ייצוג נשי הולם לא מיטיב עם נשים בלבד  -הוא חשוב לכולנו ,גברים ונשים כאחד ,ותורם לחברה
עשירה ,מגוונת וחזקה יותר .נמשיך לפעול למען חברה שוויונית וצודקת!
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לשכת ראשת המועצה

ליזי דלריצ'ה–ראש המועצה המקומית גני תקווה ,ויו"ר הועדה לקידום נשים בשלטון המקומי
אושרת גני-גונן–ראש המועצה האזורית דרום השרון
רותם ידלין-ראש המועצה אזורית גזר
קרן גרין–ראש המועצה מקומית קדימה צורן
ד"ר מטי הרכבי –ראש המועצה האזורית יואב
שושי כחלון כידור –ראש עיריית כפר יונה
יעלה מקליס–ראש עיריית יהוד מונסון
ליאת שוחט–ראש עיריית אור יהודה

בברכה,
ד"ר גלית שאול
ראשת המועצה

העתקים:
עו"ד דינה זילבר ,הממונה על יישום המלצות הצוות למיגור הדרת נשים במרחב הציבורי במשרד
המשפטים
גב' אוה מדז'יבוז' ,מנכ"לית הרשות לקידום מעמד האישה.
ח"כ עאידה תומא סלימאן – יו"ר הוועדה לקידום מעמד האישה ולשוויון מגדרי
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