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 היום את השבוע ציינה כרכור חנה פרדס
 נשים כלפי אלימות נגד הבינלאומי

 את לשמוע הזהב לגיל פיס מרכזל הגיעו ומשתתפים משתתפות עשרות
 "גט" השבחים עטור הסרט אשר  דיסקינד שרי  של המרתקת הרצאתה

 חייה סיפור על מבוסס

 המועצה .נשים כלפי אלימות נגד הבינלאומי היום את כרכור חנה פרדס ציינה 27.11.16 ,ראשון ביום
 ,ו"ויצ ,אמונה -הנשים וארגוני האישה למעמד היחידה ,וקהילה רווחה לשירותי האגף -המקומית

 משתתפות עשרות .החשוב לנושא המודעות להעלאת ייחודי אירוע וקיימו יחד חברו וסורופטימסט
 .נשים להעצמת פרויקטים עבור קודש ןהינ כנסותיוה כל אשר בערב נכחו ומשתתפים

 ראש מ"ומ סגן , היהודי הבית סיעת ר"יו ,רפאלי-מועלם שולי הכנסת חברת במעמד תקייםה הערב
 מ"ומ סגן .האירוע לארגון השותפים ובארגונים במועצה ובכירים ,ד"עו ,כוכבא בר אלדד ר"ד ,המועצה

 והיקפה  נשים כלפי האלימות לתופעת והתייחס הרשות םבש דברים נשא כוכבא בר אלדד המועצה ראש
 את ששת בר תמי ,וקהילה רווחה לשירותי האגף מנהלת הציגה הערב במסגרת  .הישראלית בחברה

  אנו פעילותה במסגרת " .נחמיאס מיכל ,באגף אלימות למניעת ליחידה החדשה הסוציאלית העובדת
 ".במשפחה לאלימות חשד של במקרה סיוע לקבל או להתייעץ שמבקשת מי לכל מקצועי מענה מספקים

 .ברשות המקצוע גורמי ידי על הודגש

 הסרט אשר דיסקינד שרי של האישי הסיפורב מתמקדת הערב במרכז שעמדה Get my life"" ההרצאה
 מתארת המרתקת הרצאתה . חייה סיפור על מבוסס אלקבץ ושלומי ל"ז אלקבץ רונית של בבימויים , "גט"

  .וכאדם כאישה האישית חירותה על מאבקה את

 ויויאן הדמות )דיסקינד של והאמיצה הנחושה התמודדותה את מגוללים בהתאמה והסרט ,האישי סיפורה
 .הרבני הממסד מול ועמידתה לשעבר מבעלה  גט לקבלת (המוכשרת ל"ז אלקבץ ידי על המגולמת אמסלם
 סובלות אשר נשים בקרב פנימית ואמונה תעוזה יחלהפ כדי גיעהה והיא אופטימי דיסקינד של סיפורה

   .בחייהן חדש פרק לפתוח כדי רב אומץ לגייס ונדרשות אלימות או טעונות יחסים ממערכות

 כרכור חנה פרדס שנה בכל " : כי זה משמעותי ליום בנוגע למסור ביקש ,געש חיים , המועצה ראש
 הנשים ארגוני עם משמעותי אירוע מקיימים אנו במסגרתו ,נשים כלפיי אלימות נגד למאבק מתגייסת

 נשים להעצמת פרויקטים מפעילים אנו כי לציין חשוב ,זאת עם .הנושא לחשיבות המודעות להעלאת בישוב
 וכלכליים רגשיים כלים מתן באמצעות בקהילה הנשים מעמד לקידום פרויקטים .השנה כל לאורך

 "משלך עסק" הפרויקט של הסיום בטקס נכחתי ",געש מספר "חודשים מספר לפני" .ולהגשמה לעצמאות
 כלים שביקשו הישוב מן לנשים ,להבדיל ,מיועד הפרויקט ,וקהילה רווחה לשירותי האגף הוביל אותו

 הייתה התצוגה .לליבה הקרוב בתחום אחת כל ,עסק להקמת חלומן את להגשים עסקיים-מקצועיים
 הוא כזה רגע כל .בדרכה אחת כל הללו החזקות הנשים לש עולמן את המשקפת מגוונת ,יצירתית ,מרהיבה

 " .תומכת כקהילה ועבורנו הנשים עבור ומכונן חשוב רגע

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

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

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

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

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

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

 את לפתוח ומספיק ,שונים מסוגים לאלימות קורבנות המהוות נשים עדיין ישנן לצערנו .והעולמית
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 מעודדים תומכים כקהילה ,כרשות באים חנואנ .הרבים הקשים במקרים להתעדכן כדי היומיים העיתונים
 " .לבד לא אתן תחששו אל ,אלו לנשים וקוראים ומעצימים מחזקים

 

 

 

 

 

 


