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פרופ' הלפרין-קדרי 
ראשת מרכז רקמן, מייסדת

באוניברסיטת  למשפטים  בפקולטה  חברה  פרופ'  הלפרין-קדרי,  פרופ' 
בר-אילן, בעלת תואר שני ושלישי מביה"ס למשפטים של אוניברסיטת ייל,  
האו"ם  של  הבינ"ל  המומחים  בוועדת  נשיאה(  סגנית  )לשעבר  חברה  הינה 
במסגרת האמנה לביעור אפליה נגד נשים )CEDAW(. היא מן המומחים 
המובילים בארץ לדיני משפחה, זכויות נשים בינ"ל, ונשים דת ומדינה; בעלת 
זכייה  וביניהם מלגת פולברייט, שני מענקי  ופרסי הצטיינות  מלגות מחקר 
מטעם הקרן הלאומית למדע בתחום דיני המשפחה, וכן איתור העוז הבינ"ל 
חוקרת  מבוקשת,  מרצה  היא  ארה"ב.  של  המדינה  מחלקת  מטעם  לנשים 
ומפרסמת רבות בכתבי-עת בארץ ובחו"ל, וספרה Women in Israel ראה 

אור באוניברסיטת פנסילבניה.

”ד גלית שאול, עו ד”ר 

מנכ”לית מרכז רקמן

ד”ר שאול, עו”ד בהשכלתה ובהכשרתה )תואר ראשון במשפטים מאוניברסיטת 
תל אביב ותואר שני במשפטים מהאוניברסיטה העברית(, הינה בעלת דוקטורט 
מנדל  תוכנית  של  בוגרת  היא  בשוויץ.  לודס  מאוניברסיטת  בקרימינולוגיה 
היוקרתית למנהיגות בירושלים. בעברה של ד”ר שאול שנים רבות של עשייה 
חברתית לטובת הקהילה במשרד הרווחה והשירותים החברתיים, כאשר מילאה 
שורה של תפקידים בכירים במשרד: ממונה על ההתנדבות במחוז הצפון, יועצת 
ועוד. בתפקידה האחרון כיהנה ד”ר שאול כמנהלת  למשנה למנכ”ל המשרד 
תחום ההתנדבות במשרד והיתה ממונה על מגוון שירותים וביניהם: שי”ל )שרות 

יעוץ לאזרח(, שירות לאומי ברווחה, יחידות ההתנדבות, ומתנדבי חו”ל.

המרכז לקידום מעמד האשה
על שם רות ועמנואל רקמן

הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת בר-אילן
רמת גן 52900

 
טל. 03-5318895 

פקס. 03-7360499
Rackman.center@mail.biu.ac.il

לאינפורמציה נוספת, בקרו באתר שלנו:
www.rackmancenter.com
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פרופ' הלפרין-קדרי מגישה את קובץ חקיקת נשים בישראל 
לנשיא ראובן ריבלין, בעת שהיה יו"ר הכנסת )2010(



מרכז רקמן לקידום מעמד האשה הינו מרכז משפטי חברתי 
מגדרי  צדק  בקידום  ועוסק  אקדמית  במסגרת  הפועל 
היהדות  לערכי  מחויבות  תוך  בישראל  המשפחה  דיני  בתחום 
ממקום  ודמוקרטית.  יהודית  כמדינה  ישראל  מדינת  של  ולערכיה 
שבתו בפקולטה למשפטים באוניברסיטת בר-אילן, מצוי מרכז רקמן 
נקודת מפגש  ומהווה  והחברתית בישראל,  בלב העשייה המשפטית 
בין מחקר לאקטיביזם, בין עולם המשפט להלכה, בין קידום מדיניות 

ציבורית למתן סיוע פרטני, ובין קידום חקיקה לליטיגציה. 

לקדם את מעמד האשה  2001 במטרה  בשנת  נוסד  רקמן  מרכז 
ולאי-השוויון  המגדרית  לאפליה  קץ  ולשים  המשפחה  דיני  בתחום 
בשינויים  המוביל  הארגון  להיות  גאה  המרכז  הישראלית.  בחברה 
חקיקתיים וחברתיים בדיני המשפחה עבור נשים בישראל, תוך עשייה 
מתמדת לקידום מעמדן בדיני משפחה בכלל ובהלכה היהודית בפרט.

בכל סוגי הפעילות, פוליטית וחברתית כאחד, מאמין המרכז בגישה 
מתבטאת  זו  גישה  מקבילים.  פעולה  צירי  בין  המחברת  סינרגטית 

בהובלת שינוי במסגרת עולם ההלכה, ובו זמנית גם מחוצה לו. 

הדבר בא לידי ביטוי, למשל, בדרך של שימוש בכלים הפנימיים 
הקיימים בעולם ההלכה היהודית ליצירת נישואים שוויוניים, 

ויחד עם זאת תמיכה בהענקת זכות לכל אזרח/ית ישראלי/ית 
לבחור בטקס הנישואין המתאים לתפישת עולמם ולצרכיהם. 

הגישה הסינרגטית מתייחסת גם לשיתוף הפעולה של המרכז 
עם גורמי ממשל על מנת לקדם שינויי מדיניות, תוך שמירה על 
אפשרות גיבוש עמדה עצמאית בעת הצורך. בזכות מעמדו של 
המרכז, כמוסד אקדמי הפועל מתוך פקולטה למשפטים, נוצר 

שילוב ייחודי בין העבודה בייצוג נשים פרטיות בתיקים בדיני 
משפחה לבין המיומנות האקדמית של המרכז בניתוח תיקים, 

במחקר, בחיפוש אחר פתרונות חדשניים ובייעוץ לגבי שינויי חקיקה. 

עבודת המרכז משפיעה 
על סוכני שינוי בכל 

הרמות, החל מן הרשות 
המחוקקת, דרך הרשות 

השופטת )האזרחית 
והדתית כאחד(, עובר 

לנשות המקצוע ולאנשי 
המקצוע בתחום 

הגירושין )עורכי/ות 
דין, עובדי/ות רווחה 

ומומחים/ות אחרים בתחום הגירושין(, עד לרמת סטודנטיות 
וסטודנטים למשפטים שהם דור העתיד שישפיע על המקצוע, 

וכלה בנשים וילדיהן המקבלים סיוע ישיר ועקיף מהמרכז.

ואף לעתירה 
לבג"ץ, כדרך 

נוספת ליצירת 
שינוי משפטי. 

בנוסף על 
כך, המרכז 

מספק יעוץ 
משפטי חינם 
למאות נשים 

מכל רבדי האוכלוסייה מדי שנה באמצעות קו סיוע טלפוני. כמי 
שמאמינים בעתיד ובתפקיד החיוני של חינוך בהובלת שינויים, 

המרכז בוחר את הסטודנטים/יות המצטיינים/יות בפקולטה 
למשפטים ומכשיר אותם בקליניקה. הסטודנטים הנבחרים בתוכנית 
ההכשרה של עורכי הדין של המחר מפגינים מחויבות לקידום צדק 

מגדרי וחברתי ורוכשים כלים חשובים בייצוג ובהתדיינות. 
קבוצת התמיכה של המרכז מספקת תמיכה רגשית וחברתית 

לנשים שעוברות את תהליך הגירושין. תמיכה זו באה בנוסף לייצוג 
המשפטי ולייעוץ הניתן בקליניקה לייעוץ משפטי של המרכז. אנו 

מאמינים ששני המרכיבים, ייעוץ משפטי ותמיכה רגשית, מצליחים 
יחד לספק טיפול ראוי והעצמה לנשים בעת משבר.

פרסומים: כארגון אקדמי אנו מכירים בחשיבות מחקר והפצת 
ידע. המרכז אחראי לפרסומים שונים בתחום דיני משפחה. כך 

למשל, המרכז הינו הגוף היחיד המוציא לאור פסקי דין רבניים: הדין 
והדיין, אשר חולל בעצמו שינוי חברתי והביא לשקיפות בפעילות 

בתי-הדין הרבניים, ומופץ כיום לכלל 
המומחים העוסקים בתחום דיני המשפחה 

בישראל. פרויקט פא"י: פיקוח, אכיפה 
ויישום של חוקים בתחום דיני המשפחה, 
נוסד להבטחת יישום ואכיפה של חוקים 

קיימים. הדו-שנתון הסטטיסטי שלנו בנושא 

ו נ ל ש ם  י ט ק י ו ר פ ה
מחלקת קידום חקיקה ומדיניות 

ציבורית עוסקת ברפורמה חקיקתית 
והסברה ציבורית. במחלקה זו נכתבות 

הצעות חוק ותקנות, ונעשית עבודה לקידום 
חוקים, הצעת רפורמות משפטיות ויעוץ 

למחוקק. בנוסף, שרים, חברי כנסת, משרתי 
ציבור ומעצבי דעת קהל מתייעצים אתנו 
בכל הנוגע לדיני משפחה. המרכז שותף 
לוועדות ציבוריות, יוזם דיונים ומוזמן דרך 
קבע לדיונים בכנסת בנושאים הקשורים 

לזכויות נשים. המרכז עורך מחקרים ומוביל 
קמפיינים בתקשורת התומכים בשינויים 

אותם הוא מעוניין לחולל. בפועל, השותפות 
של המרכז חיונית בכל סוגי השינוי בתחום 

דיני משפחה בארץ.

הקליניקה לייעוץ משפטי של 
המרכז נאבקת למען זכויות נשים בכל 

קשת הסכסוכים במשפחה, לרבות התרת 
עגונות ומסורבות גט, ופועלת למיגור 

תופעת הסחטנות על רקע הגט ושימוש 
בילדים כקלף מיקוח בגירושין. המרכז 

מציע ייצוג משפטי ללא תשלום, הן בבתי 
המשפט האזרחיים הן בבתי הדין הדתיים 

לעשרות נשים מדי שנה. נשים אלה פונות 
לקליניקה במצוקה כלכלית או במקרים 

משפטיים קשים במיוחד. המרכז גם בוחר 
תיקים שיש להם פוטנציאל לקביעת 

תקדימים, המהווים בסיס לערעור לבית 
המשפט העליון או לבית הדין הרבני הגדול, 

נשים ומשפחה בישראל 
הוא כלי עבודה חשוב 

למקבלי החלטות 
בתחום. 

פרויקט המשפט 
המבויים מהווה 

פלטפורמה לפיתוח 
טענות משפטיות 

מקוריות וחדשניות.

כנסים: הכנס השנתי בנושא נשים, 
משפחה ומשפט בישראל הוא הכנס 

המוביל בקרב משפטנים ואנשי מקצוע 
אחרים העוסקים בדיני משפחה, וביניהם 
מומחים לגירושין, שופטים בבתי משפט 
לענייני משפחה ודיינים. בכנס ההלכתי 

השנתי שלנו מועלים רעיונות משפטיים 
חדשים המאתגרים את עולם ההלכה 

בתחום דיני המשפחה. לצד אלה, מקיים 
המרכז כנסים והשתלמויות בנושאים 

המצויים על סדר היום ושהמרכז מעוניין 
בקידומם, כדוגמת הגירושין בשיתוף 

פעולה ככלי לפתרון סכסוכים בדרכים 
שאינן אדוורסריות.
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הכוח המשפטי במרכז: 
צוות עורכי הדין בקליניקה ומחלקת קידום החקיקה


