
הפסטיבל לסרטי נשים בירושלים ומכון ון ליר מזמינים:

 הפמיניזם החרדי 
ואתגר הדמוקרטיה בישראל

  5.4.2022  |יום שלישי |  19:00-21:00

במכון ון ליר בירושלים

 הקרנת הסרט "אשת חיל" ודיון

משתתפות:
אנה סומרשף, במאית הסרט

אסתי שושן, גיבורת הסרט

ד"ר תניא ציון וולדקס, האוניברסיטה העברית בירושלים

מנחה: 
רונה ברייר-גארב, מכון ון ליר בירושלים

אשת חיל. ישראל 2021 | 75 דקות | עברית, אנגלית | תרגום לעברית

הסרט "אשת חיל" עוסק בתנועת "נבחרות", הנאבקת 

למען זכותן של נשים חרדיות להיבחר למפלגות 

החרדיות. מעקב של מספר שנים פורש בפנינו את 

סיפורן של הפעילות, על האתגרים מבית ומחוץ, 

המכשולים וההצלחות במסען האמיץ. 

אסתי שושן, מייסדת התנועה, אחות בכורה מתוך 

12 אחים ובת של רב נחושה לאפשר קול וייצוג 

ל-600,000 נשים, אך מה המחיר האישי שהיא תשלם 

בדרך לשינוי ההיסטורי?

לאחר ההקרנה יתקיים דיון:

בפאנל הייחודי הזה נעסוק באתגרים הייחודיים של 

חלוצות התנועהה הפמיניסטית החרדית, על הקשיים 

שעמדו בדרכה בחיים ועל הקשיים שעמדו בדרך 

ליצירת הסרט.

הפסטיבל לסרטי נשים בירושלים ומכון ון ליר מזמינים:

 הפמיניזם החרדי 
ואתגר הדמוקרטיה בישראל

יום שלישי |  5 באפריל | 19:00-21:00 

במכון ון ליר בירושלים

 הקרנת הסרט "אשת חיל" ודיון

משתתפות:

אנה סומרשף, במאית הסרט

אסתי שושן, גיבורת הסרט

ד"ר תניא ציון וולדקס, האוניברסיטה העברית בירושלים

מנחה: 

רונה ברייר-גארב, מכון ון ליר בירושלים

הכניסה חופשית בהרשמה מראש בקישור

אשת חיל. ישראל 2021 | 75 דקות | עברית, אנגלית | תרגום לעברית

הסרט אשת חיל עוסק בתנועת "נבחרות", הנאבקת למען 

זכותן של נשים חרדיות להיבחר למפלגות החרדיות. הסרט 

פורס בפנינו את סיפורן של הפעילות לאורך כמה שנים, 

על האתגרים שניצבו לפניהן מבית ומחוץ, על המכשולים 

בדרכן ועל ההצלחות במסען האמיץ. 

אסתי שושן, מייסדת התנועה, אחות בכורה מתוך 12 אחים 

ואחיות ובתו של רב, נחושה לאפשר קול וייצוג ל-600 אלף 

נשים. אך מה המחיר האישי שהיא תשלם בדרך לשינוי 

ההיסטורי?

לאחר ההקרנה נקיים דיון על האתגרים הייחודיים הניצבים 

בפני חלוצות התנועה הפמיניסטית החרדית, על הקשיים 

שעמדו בדרכן בחייהן ועל המכשולים בדרך ליצירת הסרט.

https://www.vanleer.org.il/%D7%90%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A2%D7%99%D7%9D/%d7%91%d7%9e%d7%9b%d7%95%d7%9f-%d7%94%d7%a4%d7%9e%d7%99%d7%a0%d7%99%d7%96%d7%9d-%d7%94%d7%97%d7%a8%d7%93%d7%99-%d7%95%d7%90%d7%aa%d7%92%d7%a8-%d7%94%d7%93%d7%9e%d7%95%d7%a7%d7%a8%d7%98%d7%99%d7%94/
https://www.vanleer.org.il/%D7%90%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A2%D7%99%D7%9D/%d7%91%d7%9e%d7%9b%d7%95%d7%9f-%d7%94%d7%a4%d7%9e%d7%99%d7%a0%d7%99%d7%96%d7%9d-%d7%94%d7%97%d7%a8%d7%93%d7%99-%d7%95%d7%90%d7%aa%d7%92%d7%a8-%d7%94%d7%93%d7%9e%d7%95%d7%a7%d7%a8%d7%98%d7%99%d7%94/

