ד"ר לורה ורטון
ד"ר לורה ורטון היא יו"ר סיעת מרצ בירושלים וחברה במועצת העיר ירושלים מטעם מרצ מזה
 10שנים .ורטון ,ילידת ארה"ב ,עלתה ארצה לבדה ושירתה שירות מלא בצה"ל כחיילת בודדה .היא
הייתה חברת קיבוץ כפר בלום כעשור ושימשה כמורה בתיכון ,כמדריכת נוער וכחקלאית .היא
מלמדת כיום באוניברסיטה העברית ולאחרונה פרסמה ספר על שינויים במדיניות החברתית
בישראל בשנים .1965-1977
ורטון בעלת תואר ראשון מאוניברסיטת הרווארד ,וכן תואר שני ושלישי במדע המדינה
מהאוניברסיטה העברית .עבודת הדוקטורט שלה זכתה בפרס רה"מ על שם לוי אשכול.
אני מאמינה בשוויון בין בני אדם ושואפת לחיים משותפים לכל אזרחי המדינה:
עקרונות אלה משכו אותי מניו יורק לקיבוץ .אני רואה בבניית הארץ על בסיס
שוויוני כהגשמה של היעד העיקרי של התנועה הציונית .בשנים שלי במועצת
העיר השקעתי מאמצים למימוש זכויות לתושבי ירושלים הפלסטינים תוך
שאיפה לשחרר אותם ואותנו מהכיבוש המדכא והמשחית .אני גם נאבקת יום
יום לשחרר נגד כפייה והקצנה דתית ובמיוחד כאישה רואה חובה לפעול לא רק
לחופש דתי אלא לחופש מדת ,כחלק משמירה על הדמוקרטיה .אך בעיניי
המשימה העיקרית של השמאל היום ,יחד עם קידום מעשי של מטרות אלו,
היא לשכנע את הציבור הרחב בצדקת דרכינו תוך כבוד הדדי ,סובלנות והבנה,
גם למי ש(עדיין!) אינו מסכים אתנו לגמרי.

פעילות עיקרית בעיריית ירושלים


זכתה בעתירות נגד הדרת נשים בשכונות ירושלים וכנגד הפליית נשים בעירייה ,יחד
עם פעילות רחבה לשמירה על חופש דת וחופש מדת בירושלים;



כמחזיקה בתיק הגמלאים הקימה מועצת גמלאים הפועלת עד היום והקימה מוקד
למרותקי־בית קשישים;



החזיקה בתיק לקידום אנשים עם מוגבלות ,הקימה ועדה מייעצת בנושא ,דחפה
להקמתה של המחלקה לנגישות בעירייה ויצרה תקדימים ארציים להעדפת עסקים
המעסיקים אנשים עם מוגבלות;



לאחרונה קיבלה לידיה התיק קידום מעמד האישה ותיק איכות השירות ,בעבר יזמה
סדנאות לנשים חרדיות בנושאי זכויות עובדים ופעילות להעצמת נערות במזרח
העיר;



החזיקה בתיק בריאות הציבור קידמה הקמתן של "טיפות חלב" במזרח העיר ,יזמה
פעילות לטובת חתולי רחוב;



חשפה נתונים על פערים בחינוך בין מזרח ומעריב ויזמה פעילות לנוער בסיכון
במערב ומזרח העיר;



מכהנת כיום כחברה בוועדת הכספים ,בוועדת ההקצאות ובוועדת התמיכות ,חברה
בהנהלה מוזיאון המדע ע"ש בלומפילד ושימשה בעבר כחברה בדירקטוריון "הרשות
לפיתוח ירושלים" ובגופים נוספים.

הישגים עיקריים מחוץ לעירייה


מייסדת ויו"ר ההנהלה של האגודה לתחבורה שיתופית שמפעילה את "שּבוס" —
תחבורה שיתופית הפועלת בשבת — אשר זכה בכנסת בפרס "הגלובוס הירוק"
מטעם ארגון הגג הסביבתי "חיים וסביבה";



חברה מייסדת וחברת הנהלה בתנועת "קול בשכונות" — תנועה הפועלת למען דיירי
הדיור הציבורי אשר קידמה את "חוק הדיור הציבורי";



זוכת פרס מטעם ארגון "ויצ"ו ירושלים" על קידום נשים מכל המגזרים;



חברת הנהלה בעמותת "נכים עכשיו" לקידום אנשים עם מוגבלות;



חברה מייסדת וחברת הנהלה בעמותת "ובחרת" ליוצאים מן הקהילה החרדית;



זוכת פרס הצטיינות מטעם האוניברסיטה העברית על ניהול מכון מחקר;



צירה בקונגרס הציוני העולמי.

