דו"ח פעילות לשנת 2017
פרוייקט ייעוץ וייצוג משפטי
במהלך שנת  2017שהו במקלט המופעל ע"י עמותת מעון חירום לנשים  71נשים וילדיהן.
בדירת המעבר שהו  4נשים נוספות עם ילדיהן.
במהלך שנה זו 29 ,מהנשים ששהו במקלט השתמשו בשירותי ייעוץ וייצוג משפטי –  25מהן
השתמשו בשירותיה של עורכת הדין שמספקת לנו שירותי ייעוץ וייצוג משפטי באופן קבוע ,ו-
 4נשים אחרות הסתייעו בעורכי דין אחרים (שעל פי רוב נשכרו או מונו לאשה לפני כניסתה
למקלט).
בנוסף ,בשנה זו ,עורכת הדין שלנו המשיכה ,במסגרת הפרוייקט הנדון ,לייצג מספר לא מבוטל
של נשים ששהו במעון בעבר ,וענייניהן המשפטיים טרם הוסדרו עם יציאתן מהמעון.
בפרוייקט הנדון פעילות ומעורבות עורכת הדין שמייצגת את הנשים ,העובדות הסוציאליות
שמטפלות בנשים ובילדים ומנהלת המעון.
מעורבות העובדות הסוציאליות ומנהלת המעון בפרוייקט מתבטאת בעיקר בשיחות מקדימות
עם הנשים ,שמטרתן לעזור לכל אשה לברר מה היא מעוניינת להשיג מהמהלכים המשפטיים,
הפניית הנשים לטיפול משפטי של עו"ד ,מעקב אחר התקדמות התהליך המשפטי ,העברת
מידע בין העו"ד והאישה במקרה הצורך ,וכן ליווי האישה לדיונים בבית המשפט ותמיכה בה
במהלך ההליכים.
בנוסף ,צוות המעון טיפל בכל הכרוך בקשרי אם – ילד בטיפול השוטף בנושאי סדרי ראיה
ומשמורת ובקשר עם פקידות סעד בקהילה המטפלות בילדים שלא הגיעו למקלט יחד עם
אימם.
התחום המרכזי בו עוסק הפרויקט הינו תחום האישות (גירושין ,משמורת ,מזונות ,הכרה
באבהות ותובענות לצווים למניעת אלימות במשפחה).
בנוסף ,הנשים מקבלות מעו"ד מטעם המקלט גם סיוע משפטי בתחומים כלכליים שונים (קבלת
פיצויי פיטורין לנשים שנאלצו לעזוב את עבודתן בשל יציאה למקלט ,הסדרת חובות ,הסכמי
שכירות וכו') וסיוע למיצוי זכויות מול מוסדות המדינה השונים (ביטוח לאומי ,הוצאה לפועל,
משרד השיכון – בקשות לסיוע בשכ"ד וכו').

במהלך שנת  2017עו"ד מטעם המקלט טיפלה ב 12-תביעות לגירושין והתרת נישואין 15 ,
תביעות למזונות 15 ,תביעות משמורת 7 ,מקרים של קביעת סדרי ראיה ופיקוח עליהם3 ,
הסכמי שלום בית ,תביעות אבהות ורישום ילדים בתעודת הזהות ומקרים רבים של טיפול
בחובות (מרביתם מול ההוצאה לפועל).
מן הראוי לציין כי עו"ד שמייצגת את הנשים מטעם המעון פועלת ,במרבית המקרים ,לשינוי
מקום הדיונים המשפטיים בתחום האישות ,ובמרבית המקרים היא מצליחה להעביר את
הדיונים לחיפה .דבר זה מקל על הנשים להתנהל בתוך התהליך המשפטי ובמקרים רבים
מקטין את הסיכון הנשקף לנשים מעצם המפגשים הטעונים בינה לבין בן-זוגה המתחייבים
מההליך המשפטי.
במרבית המקרים ,לאחר הליכים לא פשוטים ,הנשים מצליחות למצות את זכויותיהן הנובעות
מהנישואין ומהגירושין ,כולל חלוקת רכוש ,משמורת וקבלת דמי מזונות.

