שנה"ל תשע"א 0212-0211

אז מה היה לנו השנה?
מנענו חיוב עובדים סוציאליים לדין הדתי במקום לטובת הילד במסגרת הצעת החוק להקמת יחידות סיוע בבתי דין רבניים .שלוש
הצעות חוק שלנו הגיעו לשלבים מתקדמים בחקיקה ביניהם בנושא זכות דיור ציבורי לעגונות ונשים מוכות והשגנו גט ללקוחה
דתיה שלנו שבוטל לה הגט והייתה ברשימת מעוכבות חיתון במשך חמש שנים .רותי נבחרה כאשת השנה במשפט ע"י לשכת עורכי
הדין מחוז תל אביב והמרכז ועטרה הופיעה בפני ועדת האו"ם לביעור אפליה נגד נשים לכל צורותיה בנושא דיני המשפחה,

וגם..
קליניקה לסיוע משפטי לנשים
טיפלנו ב 32 -לקוחות בייצוג מלא ו 290 -פניות בקו היעוץ;
לימדנו וחנכנו  21סטודנטים/ות;
ערכנו  3סיורים לבימ"ש למשפחה ,לבי"ד רבני ולכנסת ולמעון לנשים מוכות;
הפקנו משפט מבוים אחד;
העלינו  5ערכים בנושאי דיני משפחה לאתר "כל זכות";
הגשנו והיינו שותפות ל 3-בג"צים.
חקיקה ומדיניות ציבורית
טיפלנו ב 10 -הצעות חוק שלנו וב 3-תקנות שהגשנו;
תמכנו ב 8 -הצעות חוק של אחרים ,עקבנו אחרי  17הצעות חוק ונלחמנו ב 3-הצעות חוק;
הופענו ב 18 -ישיבות של ועדות בכנסת והגשנו  4שאילתות לשר המשפטים ו 12 -ניירות עמדה.
פרסומים
הוצאנו לאור  3גליונות הדין והדיין ,כשגליון  25היה גליון חצי יובל חגיגי בנושא רכוש;
 1מדריך לאמנת האו"ם לביעור אפליה נגד נשים לכל צורותיה;
 1דו"ח בפרויקט פאי בנושא אכיפה ויישום של חוק הסנקציות לסרבני גט;
 1דו"ח צללים בנושא האמנה לביעור אפליה נגד נשים לכל צורותיה.
כנסים ופרויקטים
הפקנו  4כנסים בהם השתתפו כ  500א/נשים;
תמכנו ב 3 -כנסים בהם השתתפו כ 600 -א/נשים;
היינו שותפות לפרויקט החינוך של מרכז סיוע לנפגעות ונפגעי תקיפה מינית ת"א;
קיימנו  1סדנה לארגונים חברתיים בנושא כתיבת דו"חות צללים.
תקשורת
הופענו ב 67 -כתבות בעיתון ובאינטרנט  6ראיונות ברדיו ו 5 -הופעות בטלוויזיה.

ועוד ועוד....
אז עם פתיחתה של שנה אקדמית חדשה  -רצינו לומר תודה לכל הצוות המנהלי ,הקליניקות והאקדמי של הפקולטה למשפטים –
השותפים עימנו בעשייה המתמדת למען שינוי חברתי ולמען עתיד טוב יותר לכולנו -ובמיוחד לאריה רייך ,למירב גבעון ,ליפה
זילברשץ ,ליעקב חבה ,לקארין אלהרר ,לאבשלום שטיינמץ ,לאורי גולדשמידט,לעמיחי רדזינר ולאריאל בנדור.

שלנו – שלכם
רותי ,עטרה ,עדי ,אסנת ,מיכל וכל צוות מרכז רקמן לקידום מעמד האשה.

