
   

 
 

 

בהליכי חדלות הטמעת חשיבה מגדרית לקראת מפגש בנושא  קול קורא

 ושיקום כלכלירעון יפ

 – , ועמותת רוח נשיתברמת גן עסקיםלבמרכז האקדמי למשפט ועריכת דין קהילתית הקליניקה ל

חשיבה מפגש הגיש חומרים לקראת אתכם ל ותמזמינעצמאות כלכלית לנשים נפגעות אלימות, 

 25 רביעי , שיתקיים ביוםושיקום כלכלי רעוןיליכי חדלות פ;;הטמעת חשיבה מגדרית בהבנושא 

אנא שמרו את רמת גן. ב עסקיםלבמרכז האקדמי למשפט ו 10:00-14:00בין השעות  2020במרץ 

 רוע.יאהלמועד יותר הזמנה עם סדר יום תצא בסמוך התאריך, 

 רקע:

, נכנס לתוקפו לאחר מהלך חקיקתי מורכב. החוק 2018-חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, תשע"ח

, ואת קידום בעלי חובותשל  הכלכלי השיקוםמבטא גישה חברתית ומגדיר כמטרה מרכזית את 

  שילובם מחדש במרקם החיים הכלכלי והחברתי.

בהליכי חדלות פירעון, אנו רואות  בין היתרכמי שמלוות נשים מוחלשות המתמודדות עם חובות, 

את הצורך בהטמעת חשיבה מגדרית בכל השלבים של הליכי חדלות הפירעון. לדעתנו, דווקא בשלב 

נעשית עבודה מטה לתחיקת השלב בו  ,ראשוני זה, בו מתחילות הרשויות ליישם את החוק החדש

חשוב מרכזיות אשר נקודות , יש מקום להאיר וקיימת פתיחות לשינויים גיבוש נהלי עבודהלתקנות ו

ם בכלל, ונשים מקבוצות מסוימות כגון אימהות חד ינש –בחשבון בהקשר לנשים חייבות  ויילקחכי 

הוריות, נשים נפגעות אלימות, נשים המנסות להשתקם מזנות, נשים מכל קשת הגילאים וממגוון 

 הקבוצות הקיימות בחברה הישראלית. 

לנשים בשיקום כלכלי,  יםנשים חייבות, או המסייע יםמלוונים הלאור זאת, אנו מזמינות ארגו

 לקחת חלק במפגש החשיבה שבנדון. 

 מטרת המפגש: 

ודדות עם מהמתאוכלוסיות והשפעתה על הכלכלי שיקום ולהכיר את הרפורמה בדיני חדלות פירעון 

נטיות, או נקודות זמן משמעותיות, בתוך הליכי חדלות וולזהות סוגיות רלווהדרה עוני חיים ב

איך לבצע חקירה )"בירור"( לאשה נפגעת  -הפירעון, לגביהן יש להדגיש היבטים מגדריים )למשל 

איך לבחון איזה סוג הכשרה לשיקום כלכלי מתאימה לנשים שהן בפוסט טראומה? אלימות? 

צורך בהתחשבות באימהות חד הוריות מבחינת שעות של אם חד הורית? פוטנציאל השתכרות 

 הדיונים, ועוד(.

. את רעוןיההיבטים המגדריים של חוק חדלות פנייר מדיניות מקיף לגבי לייצר בהמשך לכך, 

רשות ב ,במשרד המשפטיםוהשיקום הכלכלי לממונה על הליכי חדלות הפירעון המסמך נעביר 

 נוספים. נטיים וורלולגורמים  )הוצל"פ(, במשרד הרווחה האכיפה והגבייה



   

 
 

 

 לקראת המפגש:

 ויידענשמח אם ת, במפגשלהשתתף אנו מזמינות נשות מקצוע וארגונים שהנושא רלוונטי עבורם 

מקרים , דוגמאות ל3.202021.יום ה' . נבקש שתשלחו לנו במייל, עד כםאותנו לגבי השתתפות

המנהלים המיוחדים, קשיים וחסמים  ל ידיאמירות כלפי נשים ע –בהם נתקלתם )למשל  אמיתיים

 סיונכםינ לאור ותובנות הערות, שאלותבהם נתקלות נשים ועוד(. כמו כן, תוכלו להעביר לנו 

נדון אנו למידה משותפת של החומרים שיישלחו. תקיים מהלך המפגש תב. בתחום הפרקטי

 תובנות לגבי הטמעת חשיבה מגדרית. ונחלץ מהם ביחד שהעברתם במקרים 

 . למפגש ידוע לכם על גורמים נוספים שהנושא רלוונטי עבורם ונשמח להזמינםאנא ידעו אותנו אם 

 . lawclb20@gmail.com:לבדוא"ל אשרו הגעה שלחו את החומרים ואנא 
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 יאת לייזרלעו"ד 

 מנהלת הקליניקה לעריכת דין קהילתית

 המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן

  עו"ד ד"ר מירב שמואלי

  מנהלת תחום שינוי מדיניות וחקיקה

 רוח נשית


