
 

 

  
 :2016פרס רפפורט לשנת 

 יוענק "״אות לאישה מעוררת השראה

 קדרי-רות הלפרין' ראשת מרכז רקמן פרופל
 

על  קדרי-רות הלפרין' מרכז רקמן לקידום מעמד האישה מברך את ראשת המרכז פרופ

במסגרת פרס רפפורט לעשייה נשית פורצת "זכייתה ב״אות לאישה מעוררת השראה

. דרך ומחוללת שינוי בחברה הישראלית

, קדרי מהווה מופת לאשת אקדמיה המחויבת לעשייה ציבורית חברתית-הלפרין' פרופ"

." שהשפעתה ניכרת בהווה בראיה להיטיב גם עם הדורות הבאים

 

בשיתוף עם מוזיאון , קרן ברוך ורות רפפורט מעניקה מדי שנה פרסי מצוינות בתחום האמנות

 .בשיתוף עם מכון רפפורט, ובתחומי המחקר הביו־רפואי, תל־אביב

נשים שלוש פרסים ל, "לאשה"בשיתוף עם , תחלק הקרן, 2016 במרץ 14, ביום שני

 .החברתי או הכלכלי בישראל, שעשייתן פורצת דרך ומחוללת שינוי במרחב הציבורי

, לד״ר ג׳נאן פראג׳ פלאחיוענק פרס בגין עשייה פורצת דרך ומחוללת שינוי רבת שנים 

מייסדת ומובילה את ״עמותת חזון נשות עכו״ הפועלת לקידום מעמד האישה תוך קירוב 

 SHEמייסדת ארגון, יוענק לרות פולצ׳ק ופרס לצעירה בראשית דרכה, לבבות בין העמים

CODES  השואף ופועל נמרצות לקידום נשים בעולם ההייטק והטכנולוגיה בישראל   .

 

חברה בפקולטה ' ילידת רמת גן ואם לארבעה ילדים הינה פרופ, קדרי-רות הלפרין' פרופ

ס למשפטים של "בעלת תואר שני ושלישי מביה, אילן-למשפטים באוניברסיטת בר

ש רות "עומדת בראש המרכז לקידום מעמד האישה ע. אוניברסיטת ייל וזוכת מלגת פולברייט

חברה מזה שמונה שנים . 2001-אותו ייסדה ב, א"בפקולטה למשפטים בב, ועמנואל רקמן

. CEDAW))ם במסגרת האמנה לביעור אפליה נגד נשים "ל של האו"בוועדת המומחים הבינ

, פלורליזם משפטי, ל בתחום דיני המשפחה"עת בארץ ובחו-חוקרת ומפרסמת בכתבי

כמשפטנית פמיניסטית המחויבת גם . Women in Israelפמיניזם והלכה ומפרסמת הספר  

קדרי יעד לצמצם את אי השוויון המובנה בדיני -שמה לעצמה הלפרין, לעולם ההלכה

.  ובכך להביא לשינוי במעמדן של הנשים בתחום יחסי דת ומדינה, המשפחה בישראל

המאפשר , תיקון לחוק יחסי ממון בין בני זוג: קדרי-הלפרין' מיוזמות החקיקה של פרופ

; 18- ל17-העלאת גיל הנישואין בישראל מ; חלוקת הרכוש בין בני זוג גם בטרם מתן הגט

תיקון לחוק זכויות הדייר בדיור ; שריון לפחות ארבעה מקומות לנשים בוועדה למינוי דיינים

קדרי פרסום -הלפרין' כן יזמה פרופ-כמו; הציבורי המסדיר זכויות בדירה ציבורית לאחר פירוד

. הדין הרבני-דין רבניים כדי לגרום לשקיפות בבית-קבוע של פסקי

משפטנית : בהיותה דמות מופת לאשת אקדמיה המחויבת לעשייה ציבורית חברתית

לוחמת זכויות נשים ועל נכונותה לעמוד באומץ  בחזית הנעת שינוי חברתי מול , פמיניסטית

תוך כדי הובלת המאבק באמצעות המשפט לשם קידום מעמדן של נשים בישראל , הממסד

ולצמצום אי השוויון המובנה בדיני המשפחה היו הסיבות להענקת אות של כבוד לאישה 

 . קדרי לראשונה בתולדות הפרס-הלפרין' מעוררת השראה לפרופ


