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פרדס חנה כרכור מציינת את היום
הבינלאומי נגד אלימות כלפי נשים
במסגרת תוכנית המועצה לקידום מעמד האישה ולשוויון
מגדרי מועלית בבתי הספר התיכוניים במושבה הצגה
בנושא זיהוי סימנים מוקדמים לזיהוי אלימות בין בני זוג
בחודש האחרון ,נערכה מועצת פרדס חנה כרכור לציון היום הבינלאומי נגד אלימות כלפי נשים אשר חל היום,
 . 41.55.52הטיפול בנושא אלימות נגד נשים נבחר כחלק מתוכנית היועצת לקידום מעמד האישה ולשוויון מגדרי,
לימור אקהויז  .במסגרת זו מועלית הצגה המתמקדת בזיהוי סימנים מוקדמים לאלימות בין בני זוג .בהמשך להצגה
תועברנה סדנאות קבוצתיות בהנחיית עובדת סוציאלית תחת הכותרת "חברות וזוגיות ללא אלימות".
ההצגה הועלתה בפני תלמידי בית הספר "סדנאות" ובחודש הקרוב אף תוצג בפני תלמידי התיכון החקלאי ואולפנת
"אלישבע".
הצגת היחיד של תאטרון ים-רון מספרת את סיפורה הפיקטיבי של נערה צעירה המתמודדת עם ניצני אלימות
במערכת יחסים זוגית .הנערה אוזרת אומץ ועוזבת את הבחור .בתום ההצגה מעלה השחקנית שאלות לדיון לקהל
התלמידים המציפים נושאים רגשיים וחברתיים מתוך ההצגה המשיקים לעולמם של הצעירים כיום.
יועצת ראש המועצה לקידום מעמד האישה ולשוויון מגדרי ,לימור אקהויז מספרת כי ההצגה הראשונה סחפה את
התלמידים .השקט המופתי בזמן ההצגה דיבר בעד עצמו .בתום ההצגה והדיון מספר נערות אף פנו לשחקנית אישית
בשאלות שונות סביב הנושא הטעון.
ראש מועצת פרדס חנה כרכור ויו"ר ועדת הרווחה בשלטון המקומי ,חיים געש ,מציין בנושא זה כי "היום
הבינלאומי נגד אלימות כלפיי נשים מגלם עולם ומלואו .לאלימות פנים רבות –פיזית ומילולית ,גלויה וסמויה כאשר
המשותף לכלל התופעות האלימות היא הפגיעה המתמשכת והסדרתית באחר ובחלש .נשים אשר חוות אלימות
בזוגיות או ב משפחה ,גם ילדיהם הופכים לקורבנות אשר נושאים איתם את צלקות הפגיעה לאורך חייהם .הפגיעה
בחלש היא תוצר של חולשה ,ולעיתים תפקידנו בחברה מתוקנת בריאה ואנושית הוא להיות ערניים לתופעות הללו,
לזהות את הסימנים ולסייע למנוע ולעצור את השרשרת ההרסנית  .העלאת המודעות היא צעד ראשון במניעה,
וההתמקדות בצעירים נועדה להקנות להם כלים לכך מגיל צעיר  .לאפשר בכך ,לצעירים של היום ,ולבוגרים של מחר
אופק פתוח בריא וחיובי כפרטים וכחברה".
מנהלת האגף לשירותי רווחה וקהילה ,תמי בר ששת מדגישה כי הפעילות הטיפולית והמניעתית בנשים שחוות
אלימות בזוגיות או במשפחה מתבצעת לכל אורך השנה .לצערנו ,זוהי תופעה בינדורית כלומר נער או נערה שנחשפים
לאלימות בתוך המשפחה מסגלים דפוס אלים מוכר וסביר שיחשפו לתופעה זו גם בהמשך חייהם כתוקף/ת או
כקורבן .אנו משקיעים משאבים רבים בניסיון לאתר מקרים אלו בשלבים הראשוניים ,לספק תמיכה רגשית ולעיתים
אף פיזית באמצעות הפנייה למגורים חלופיים לקורבן .משרד הרווחה אף משקיע בטיפול בתוקפים עצמם .עבודת
השיקום הינה ארוכה וכוללת בעיקרה חיזוק תחושת הערך והביטחון של הנשים הללו ,בכדי שיוכלו לזכות בסביבה
ובזוגיות תומכת להן הן ראויות".
לדברי יועצת ראש המועצה לקידום מעמד האישה ולשוויון מגדרי ,ואחראית יחידת המתנדבים ,לימור אקהויז
פעילויות רבות תחת תחום שוויון מגדרי יתמקדו בתלמידי התיכון במטרה לנסות ולקדם תפיסת עולם המעודדת
שוויון הזדמנויות בקרב הצעירים.
הפעילות מתקיימת בשיתוף מנהלת האגף לשירותי רווחה וקהילה ,תמי בר ששת ,היועצות החינוכיות של בתי הספר,
מנהלי בתי הספר ,העובדת הסוציאלית מהיחידה למניעת אלימות אולגה אגרונוב וסיגל ניב עובדת סוציאלית באגף
לשירותי רווחה וקהילה האחראית על תחום נערות.
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