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את  השבוע פרדס חנה כרכור מציינת
 היום הבינלאומי נגד אלימות כלפי נשים
 מתכנסים במרכז פיס לגיל הזהב ומארחים את שרי דיסקינד 

 חייהסיפור אשר הסרט עטור השבחים "גט" מבוסס על 
המועצה תציין פרדס חנה כרכור את היום הבינלאומי נגד אלימות כלפי נשים.  27.11.16ביום ראשון, 

אמונה, ויצ"ו,  -ארגוני הנשיםהאגף לשירותי רווחה וקהילה, היחידה למעמד האישה ו -המקומית
 ייחודי להעלאת המודעות לנושא החשוב. אירועחברו יחד לקיים  ופטימסטסורו

רפאלי, יו"ר סיעת הבית היהודי ובכירים במועצה -במעמד חברת הכנסת שולי מועלםהערב יתקיים 
במרכז הערב תעמוד שרי דיסקינד וסיפור מאבקה על חירותה  ובארגונים השותפים לארגון האירוע.

. הסרט "גט" בבימויים של Get my life"אותם היא חושפת בהרצאתה המרתקת " האישית כאישה וכאדם
  .מבוסס על סיפור חייה של דיסקינד "ל ושלומי אלקבץרונית אלקבץ ז

והסרט בהתאמה מגוללים את התמודדותה הנחושה והאמיצה של דיסקינד) הדמות ויויאן  ,האישי הסיפור
 מול הממסד הרבני. אמסלם המגולמת על ידי אלקבץ ז"ל המוכשרת( לקבלת גט  מבעלה לשעבר ועמידתה

גיעה כדי להפיח תעוזה ואמונה פנימית בקרב נשים אשר סובלות סיפורה של דיסקינד אופטימי והיא מ
  כדי לפתוח פרק חדש בחייהן. ו אלימות ונדרשות לגייס אומץ רב ממערכות יחסים טעונות א

ראש המועצה , חיים געש, ביקש למסור כי : " בכל שנה פרדס חנה כרכור מתגייסת למאבק נגד אלימות 
להעלאת המודעות לחשיבות  עם ארגוני הנשים בישוב אירוע משמעותיבמסגרתו אנו מקיימים כלפיי נשים, 

לאורך כל השנה. פרויקטים אנו מפעילים פרויקטים להעצמת נשים חשוב לציין כי הנושא. עם זאת, 
לקידום מעמד הנשים בקהילה באמצעות מתן כלים רגשיים וכלכליים לעצמאות ולהגשמה. "לפני מספר 

ם" מספר געש," נכחתי בטקס הסיום של הפרויקט "עסק משלך" אותו הוביל האגף לשירותי רווחה חודשי
עסקיים להגשים את חלומן -להבדיל, לנשים מן הישוב שביקשו כלים מקצועיים ,וקהילה, הפרויקט מיועד

 להקמת עסק, כל אחת בתחום הקרוב לליבה. התצוגה הייתה מרהיבה, יצירתית, מגוונת המשקפת את
כל רגע כזה הוא רגע חשוב ומכונן עבור הנשים ועבורנו  עולמן של הנשים החזקות הללו כל אחת בדרכה.

 כקהילה תומכת. "

רווחה וקהילה, תמי בר ששת, מציינת כי: "מידי שנה נשים רבות מצטרפות למעגל  מנהלת האגף לשירותי
ם זו אלימות ישירה ולעיתים עקיפה, האלימות. אלימות פיזית, אלימות מילולית, אלימות נפשית. לעיתי

אלו נשים מכל המגזרים,  המחלחלת לנבכי הנפש, מחלישה ומצמצמת את חוזקן ונוכחותן של הנשים הללו.
מכל חתכי האוכלוסייה, משכילות, עובדות, אימהות ורווקות, אין קבוצה בחברה שנפקדת מרשימה זו 

רווחה וקהילה במועצה אנחנו מעניקים לצד שירותי , ואנחנו פה עבורן. באגף לוהנשים הללו הן בתוכנו
הטיפול הפרטני אפשרות להשתלב בפרויקטים קבוצתיים וקהילתיים כדי להשיב את הנשים האמיצות 

האלו לקהילה ולעטוף אותן בעוצמות ובתמיכה. אנחנו מזמינים את התושבים להגיע ולהקשיב להרצאה 
 כה במאבק בעצם נוכחותם באירוע."ואף להביע את התמי ,המרתקת של שרי דיסקינד

להודות לימור אקהויז ביקשה מנהלת יחידת ההתנדבות ואחראית על היחידה למעמד האישה במועצה, 
לנשים הפעילות ולארגוני הנשים שביום יום מפעילות תכניות  באירועלשותפות ולשותפים בשם המועצה 

בפעילותנו למען העצמת נשים. היום הבינלאומי זהו אירוע שיא  "ומתנדבות למען נשים וילדים בקהילה.
למאבק באלימות כלפיי נשים מציף ומחדד את הסוגיות והקשיים איתם אנו מתמודדים בחברה הישראלית 

והעולמית. לצערנו ישנן עדיין נשים המהוות קורבנות לאלימות מסוגים שונים, ומספיק לפתוח את 
ם הרבים. אנחנו באים כרשות, כקהילה תומכים מעודדים העיתונים היומיים כדי להתעדכן במקרים הקשי

 מחזקים ומעצימים וקוראים לנשים אלו, אל תחששו אתן לא לבד. "

 ניתן להגיע לאירוע בתיאום מראש מול נציגות ארגוני הנשים:

 050-7385531אמונה -יעל מריאן 

 04-6373470 -ויצו פרדס חנה

 052-3952716- סורופטימיסט  -כוכי גדרון
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וכל ההכנסות ₪  20-האירוע ייערך במרכז פיס לגיל הזהב בכרכור. כרטיס נמכר במחיר מסובסד של כ
 קודש עבור פרויקטים להעצמת נשים.

 

 


