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"באה מאהבה"
חודש האישה בפרדס חנה כרכור
היחידה לקידום מעמד האישה במועצה המקומית
מארגנת לכן הנשים ולכם בני משפחותיהם חודש
מרץ שכולו אחווה נשית וכוח נשי
בתוכנית :מופע ראפ בלשי ,הרצאות בנושא מיניות ופוריות ,סדנת
ריקודי בטן לאימהות ובנות ,מפגשי צילום משותפים לנשים ועוד...
היחידה לקידום מעמד האישה ולשוויון מגדרי במועצת פרדס חנה כרכור מארגנים לכן ולכם חודש מרץ חם
ונשי במיוחד .לכבוד יום האישה הבינלאומי אשר יחול ב 8.3.16-מקיימת המועצה יחד עם ארגונים
השותפים לפעילות סדרת פעילויות ,הרצאות ,מופעים וסדנאות המיועדים בעיקרם לקהל הנשי.
חודש נשים במושבה יתקיים תחת הכותרת "באה מאהבה" והוא ייפתח ב 1.3.16-בסדרת מפגשי צילום
לנשים בגילאי  . + 55הסדנה  photo voiceמאפשרת מסע אישי באמצעות המצלמה המשקפת התבוננות
אישית בחומרים מהם עשויים חיינו .סדרת הרצאות נוספת הינה "בחזרה לסודות הנשיים" בת  5מפגשים
העוסקת בנושא מיניות ופוריות ההרשמה תיערך במרכז למשפחה "אלומות" .דמות נשית מעניינת נוספת
אשר תחלוק עם הקהל את תפיסת עולמה היא גל לוסקי .הרצאתה של לוסקי "פחדנים מתים אלף פעם,
אמיצים מתים פעם אחת" תיערך במרכז לאומנויות הבמה במסגרת ראשון תרבות.
שני מופעים מרכזיים שיועלו לקהל הנשים במהלך החודש הינם "רוקד לקול הבנות" -האחים אסנר
מארחים את בן ארצי ,דביר בנדק וולאדי בלייברג למופע שכולו הצדעה לנשים .המופע המרכזי לחודש זה
יהיה מופע ראפ בלשי "העיר הזאת" שייערך ב 27.3.16במרכז לאומנויות הבמה בישוב.
חובבות הספורט ייהנו מפעילות משותפת של המועצה יחד עם "אתנה" למען קידום הספורט הנשי
בישראל .ב 11.3.16 -מוזמנות ילדות בגילאי בית ספר יסודי (א'-ו') יחד עם אימותיהן להרצאה בנושא כלים
יישומים לפעילות ספורט ולאחריה סדנת ריקודי בטן משותפת וסוחפת .חוויה המשלבת העשרה ,תנועה
וחיזוק הקשר בין האימהות לבנותיהן.
לדברי ראש מועצת פרדס חנה כרכור ,חיים געש" ,בשנים האחרונות אנחנו חווים פריחה תרבותית
וקהילתית .מספר הפרויקטים הקהילתיים ואיתם המתנדבים הולך וגדל ,משפחות צעירות רבות מצטרפות
לישוב והאווירה התרבותית מתעצמת .חלק מרכזי מכך הינו הודות לכוח הנשי המקומי אנו נהנים
מעשייתן הצלחתן ותרומתן של נשות רוח ,מחנכות ,נשות עסקים ,מפיקות ,בימאיות ,מנהלות מובילות
במשק ,שופטות ,יוצרות אמניות ועוד ועוד .כולן יחד מרכיבות ומובילות את הצביון הקהילתי החם והפעיל
שלנו  .בחרנו להקדיש את חודש מרץ לנשים אלו שהינן עוגן ולב הפעילות בחיי הקהילה ,המשפחה
והמושבה שלנו .זהו חודש בו פעילויות רבות מופנות לנשות הישוב ואנחנו מזמינים את כולכן וכולכם
להשתתף ולהיות חלק מהחוויה המשותפת"
לימור אקהויז יועצת ראש המועצה למעמד האישה מנהלת יחידת ההתנדבות והיחידה למעמד האישה
במועצה המקומית ,מספרת כי היחידה יוזמת פעילויות רבות למען העצמה נשית לכל אורך השנה" .אנחנו
מתמקדים בהיבטים רבים -חינוך מגדרי באמצעות סדנאות בבתי הספר ,תרבותי דרך מופעי בידור לציבור
הרחב העוסקים בנושא או לחלופין מופנים לנשים וכן עבודה משותפת עם ארגוני הנשים בישוב" .
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חברת המועצה ומחזיקת תיק הנשים במועצה ,שרון בן צור מציינת כי בישוב פועלים מספר ארגוני נשים
בהם אמונה ,ויצ"ו והסוראופטימיסטיות  ,נתון מרשים ללא ספק ביחס למספר התושבים שלנו .מלבד
פעילויות המועצה ישנן התארגנויות פרטיות רבות בהן מעגלי נשים שהינן מבורכות וחשובות .במסגרת
היוזמות הרבות של המועצה אנחנו מעניקים דגש לקיום אירועים הפונים לכלל ציבור התושבים אשר
מאפשרים חווית התבוננות על העולם הנשי וחיזוק האחווה הנשית המקומית .אנחנו גאים בנשים בישוב,
כל אחת ואחת מגלמת וממחישה התמודדות והצלחה בדרכה".
מנהלת האגף לשירותי רווחה וקהילה ,תמי בר ששת מרחיבה ומדגישה כי במסגרת פעילות האגף
פרויקטים רבים מופנים להעצמת נשים .רק לאחרונה התחלנו בגיוס מחזור נוסף של נשים לתכנית אשת
חיל והתחלנו ביוזמה חדשה וחשובה לנשים "עסק משלך"  .פרויקטים אלו מאפשרים לנשים לקבל סל
כלים לעצמאות אישית וכלכלית ולהעצמת החוסן הפנימי .התמיכה הסיוע והליווי מתבצעת למען נשים
מכל גווני הקשת ובמגוון כלים ותכניות ,מרבית הנשים אשר מצטרפות לתהליך אף מתגייסות לסיוע
והעצמה למען נשים נוספות" .
בר ששת מסכמת ":הפעילויות במסגרת חודש האישה הינן הזדמנות להרחיב מעגלים חברתיים ,להתנסות
בפעילויות ותחומי עניין חדשים ולהנות יחד עם נשים נוספות בנות הישוב מהמשותף והקרוב ללב".
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