מ.נ.ע  -מודל עירוני
להנגשת זכויות ומשאבים
ולצמצום פערים מגדריים
עו"ד דנה אייזנר-לביא ,יועצת ראה"ע
לקידום מעמד הנשים ומנהלת מ.נ.ע.

צמצום פערים מגדריים באמצעות נגישות
לזכויות
• מחקרים מלמדים שההחלטה על מצוי זכויות מושפעת מזמינות
המידע בדבר קיום הזכות ואופן מימושה ,משיקולי עלות -תועלת
בדבר השווי הפוטנציאלי של הזכות אל מול העלויות הכרוכות
בהשגתה (זמן ,כסף ,מאמץ )..ומהסטיגמה שעשוייה להתלוות
למצוי הזכות.
• חסמים כלכליים ,השכלתיים ,גיאוגרפיים ,תרבותיים ופסיכולוגיים
גורמים לכך שחלק מהנשים לא יודעות שזכויותיהן נפגעו ,מתקשות
לזהות את האחראי לפגיעה ולתבוע את הזכות שהופרה
( - Felstiner,Abel&Saratמודל ה) NBC-

מ.נ.ע-מרכז זכויות נשים עירוני:
• מצוי זכויות -מתן מידע ,ייעוץ משפטי ,הכוונה ,תמיכה ולווי

• מתווך בין הצרכים לבין השירותים הקיימים
• מתכלל צרכים ושירותים – תפישה הוליסטית -רשת נשים
• כלי דינאמי ,גמיש ויצירתי – השירות בהתאמה אישית
• עקרונות פעולה פמיניסטיים -לגיטימציה  ,נורמאליזציה,
שותפויות

מ.נ.ע-מרכז זכויות נשים עירוני:
הסרת חסמים:
• אין עלות כלכלית ואין מבחני זכאות
• קרבה גיאוגרפית
• מתן ייעוץ במגוון שפות ,ייעוץ טלפוני ואינטרנטי,
• פעיל בכל יום (גם בשעות אחה"צ וימי שישי במידת הצורך),
• הבנת החוויה
• חיבור מדוייק לגורם הרלבנטי להמשך טיפול

מ.נ.ע - .הטיפול הפרטני
 . 1מדי יום אנחנו מטפלות בעשרות פניות :קבלת קהל  ,טלפונית ובדוא"ל
 . 2בכל שנה נכתבות בממוצע כ 2,000-בקשות
 . 3הטיפול ברוב הפניות מורכב ממגוון נושאים  :פונות רבות שמגיעות להתייעץ בתחום
דיני המשפחה נזקקות לסיוע גם בהסדרת חובות ,בקשות להנחות ולהנגשת זכויות אל
מול המוסדות (משרד השיכון ,ביטוח לאומי ועוד)
כ 50%-מהפונות לייעוץ בענייני משפחה מדווחות על אלימות.
 . 4מתנדבות מלוות נשים נפגעות אלימות למשטרה ולבהמ"ש .

 . 5סיוע בשיתוף שירותי הרווחה :יישוב סכסוכים בין בני זוג בהסכמה לצורך הפחתת
עוצמת הקונפליקט ,הפנייה לשירותים תומכים של הכוונה תעסוקתית וכלכלית ,טיפול
ומניעת אלימות ,העלאת מודעות

מ.נ.ע  -תחומי הסיוע העיקריים
אלימות במשפחה ודיני משפחה  -בקשות לצווי הגנה +סעדים
דחופים בעקבות הפעלת אלימות ושליטה ,ייעוץ באשר להליכים
המשפטיים
חובות -בקשות בהוצל"פ  ,סיוע במו"מ מול הנושים
ביטוח לאומי -סיוע במילוי הטפסים +בעררים.

משרד השיכון -כתיבת בקשות לסיוע  +בעררים
משרד הפנים -בקשות להסדרת המעמד לנשים שסובלות מאלימות.
דיני עבודה -מו"מ מול מעסיקים  +מכתבי התראה

מ.נ.ע - .קידום מדיניות רגישת מגדר
• השתתפות בקואליציות עם ארגוני הנשים  /ארגונים חברתיים לקידום
מדיניות רגישה לצרכים מגדריים
• הרצאות ,הכשרות וימי עיון בנושאים של זכויות נשים
• כתיבת ניירות עמדה והצעות חוק.
• השתתפות בוועדות בכנסת
• עבודה יומיומית עם שירותי הרווחה ,הביטוח הלאומי ,הוצל"פ ..
• כתיבת טורי דעה ופרסומים שונים להעלאת המודעות ולהנגשת המידע

