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חודש האישה בפרדס חנה כרכור
מופע ראפ בלשי "העיר הזאת" יחתום
ב 27.3.16את חודש הנשים המקומי
פרדס חנה כרכור מקדישה את חודש מרץ לנשות הישוב .עם תחילת החודש התחילו היחידה
לקידום מעמד האישה ולשוויון מגדרי במועצה יחד עם מתנ"ס פרדס חנה והמרכז לאומנויות
הבמה בקיום פעילויות רבות המיועדות בעיקרן לקהל הנשי המקומי.
הפעילויות עצמן זכו להיענות גבוהה בהן סדנת מיניות ופוריות של עמותת "אלומות" הכוללת
סדרת מפגשים ,סדנאות צילום "פוטו ווייס" לנשים מעל גיל  55המשלבות מסע עצמי באמצעות
השימוש בצילום.
ביום שישי האחרון התקיימה פעילות של ארגון "אתנה" לקידום הספורט הנשי בישראל בו
השתתפו כ 50-אימהות ובנות לחוויה תנועתית משותפת .המשתתפות נהנו מהרצאה של
פסיכולוגית ספורט ולאחריה סדנת ריקודי בטן לגדולות ולצעירות.
במרכז לאמנויות הבמה התקיימו סדרת מופעים והרצאות סביב חודש האישה בהם  -בן ארצי,
דביר בנדק וולדי בלייברג במופע "רוקד לקול הבנות" .
חודש האישה ייחתם ב 27.3.16במופע ראפ בלשי "העיר הזאת" ,מופע סוחף וצעיר המוצע לקהל
במחיר מסובסד של  ₪ 45בלבד.
אחד הפרויקטים המעניינים במסגרת זו הינו "באות מאהבה -נשים מראיינות נשים" 4 .נשים
מובילות בתחומן בישוב בחרו נשים אחרות המהוות מודל להצלחה ולעוצמה נשית עבורן .כל צמד
נשים קיים ראיון הדדי המוצג בסרטונים בדף הפייסבוק של המועצה .הנשים -הפעילות
החברתיות רינה מזרחי וענת פרחי ,יו"ר מועצת תלמידים שיר גוב אשר ראיינה את אמא שלה נילי
גוב אוסטרוביאק ,סגנית מנהלת בית ספר "ישורון" איריס וזאן אשר ראיינה את מנהלת בית
הספר אילנה ארזי והיזמות מיכל אבישר ואביטל ציון.
ראש המועצה ,חיים געש עודכן על ידי מנהלת היחידה לקידום מעמד האישה ולשוויון מגדרי ,
לימור אקהויז בהיענות התושבים לפעילויות הרבות וציין כי ":ישנן פעילויות רבות להעצמת נשים
המתקיימות לכל אורך השנה .רק עכשיו חנכנו מספר פרויקטים מרכזיים בהם אשת חיל ,עסק
משלך ותכנית ללימוד סיעוד יחד עם מרכז שוהם ,והיד נטויה".
אקהויז חזרה והזכירה " :אנחנו מזמינים את ציבור התושבים להמשיך ולהתעדכן על האירועים
באתר המועצה ובדף הפייסבוק של הרשות".

