
 אזרחי בישראל מעמד ללאנשים פרויקט 

 מרכז פמיניסטי חיפה -שה עמותת אשה לא

 

. הפרויקט מסייע 2012שנת ב "חיפה יפמיניסטמרכז  - שהאשה לא"ב הוקםאזרחי מעמד  ללאם פרויקט נשי

תומכת פועל לשנות את החקיקה הקיימת, ולקדם מדיניות ה ,מעמד זמני בעלותללא מעמד או לנשים 

  .בזכויותיהן ורווחתן

 

נשואות או ל סחר בנשים, מבקשות מקלט, נשים כוללות קורבנות וניצולות שהנשים שאנו מסייעות להן 

. הנשים המגיעות אלינו משתייכות ומהגרות עבודהנמצאות במערכת יחסים עם אזרח או תושב ישראלי, ה

 יות ואסיאתיות. סיפורי החיים שלהן והרקעאפריקא, פלסטיניות, ביניהן: מזרח אירופאיותלקהילות שונות, 

מודדות עם הוא שכולן מת . מה שמשותף לכל הנשים הללומגוונים מאוד וייחודיים לכל אחתהן מגיעות  מהם

 .אתגרים משמעותיים

 

, מחסור בנגישות לשירותים רפואייםובכללם  שונים אתגריםמעמד בישראל מתמודדות עם נשים חסרות 

פעמים רבות מעמדן, . זכויות אזרחו עבודההעדר זכויות , יכולים לספק הגנהשונים הרווחה ושירותים  שירותי

נתונות לסיכון מוגבר של הן וכתוצאה מכך  הגברים זוגןבבני  זכויותיהן ופרנסתן של הנשים הללו תלויים

אלימות מינית. כמעט כל הנשים חיות בבידוד חברתי וסובלות תסמונת דחק פוסט אלימות משפחתית ו

טראומטיות עם שירותי ההגירה הישראלים, משטרה או  תאינטראקציורובן חוו  .(PTSD)טראומטית 

, מחשש לבקש עזרה יפחדו לרובסיטואציה מסכנת חיים נתונות באלימות או  כאשר הן חוותמוסדות ממשלה. 

מקשים על ה הרבות מהנשים ניצבות בפני מחסומי שפ ,ומשפחותיהן. בנוסף מילדיהןיופרדו ששיגורשו או 

. כל אחת מהנשים את הצרכים שלהן ולבקש סיוע לתקשרהיכולת שלהן להתמודד עם נציגי שירותי המדינה, 

עליהן להתמודד עם חיי  יעים אותן ומקשיםשמכר הבריאותי,ו הנפשי, שפטיממתמודדת עם קשיים בתחום ה

 . מתמשך דיכאון וייאוש . כתוצאה מכך הנשים חוותהיומיום

 

תמיכה כוללת, מקצועית ומותאמת אישית דרך פרויקט נשים  לנשיםשמציע  ישה הוא ארגון פמיניסטאשה לא

של הנשים הללו ולעזור לנשים  מעמדן החברתי והמשפטילקדם את מטרתנו היא . בישראל אזרחי מעמד ללא

 טוחות יותר, חזקות יותר ומועצמות. מעמד בישראל לחוש ב ללא

 

צוע, עורכות שות מקרחבה של עובדי ממשלה, ארגונים חברתיים, נ שה עובדת בשיתוף פעולה עם רשתלאשה א

ת ועובדים פורום ארגוני החברה האזרחי יחד עםתמיכה לנשים הפונות אלינו.  דין ומתנדבות המציעות

של נשים  ןוביטחונ , רווחתןעם יחידים ומוסדות על מנת לקדם את שלומן מקרוב ממשלתיים, אנחנו עובדות

רפואיים,  םשירותי נותנימקצוע )אנשי מערכת הבריאות ו בנוסף, אנו מארגנות אירועים לאנשיומשפחותיהן. 

מודעות לאתגרים הרבים אתם  להעלותעל מנת והציבור הרחב , עורכות דין ועוד( םסוציאלייעובדים 

 לתמוך בהן. /יםמעמד וכיצד אנו יכולותמתמודדות נשים חסרות 



 

 התמיכה שאנחנו מציעות לנשים כוללת בין היתר:

  וקו חם למידע ומקרי חירום; עזרה במצבי חירום 

 הפניםן בתי משפט, משטרה, משרד ליווי למוסדות שונים כגו; 

 ;סיוע משפטי 

  מענה לצרכים דחופים כגון שירותי בריאות, רווחת ילדים, ביגוד, כמענקי חירום  שלסיוע כלכלי

 ;תרופות, או אוכל

 והפסקות היריון לשירותי בריאות האישה נגישותב סיוע; 

 קבוצות תמיכה, וסדנאות, כולל קורסים של השפה העברית, סדנאות כישורים מעשיים הכשרות ,

 .סוציאליות וזכויות משפטיותתעסוקה, זכויות בנושאי זכויות 

 

 כיצד מסייע הפרויקט לנשים? 

 20-אישית ל מותאם סיוע משמעותי הנשים, הצלחנו להעניק בפניהניצבים  והקשייםלמרות האתגרים 

קורסים הנשים שהשתתפו, למדנו שה ותגובות משוב על ידי. 2012-2012ב משפחותיהן בני נשים ו

משתתפות דיווחו שהן חשו פחות ביטחון. תחושת  לנשים העניקו שאנו מציעות השפה העבריתללימוד 

נשים נוספות במצב דומה,  , הן הכירוציבורי. דרך הקורסיםחרדות כאשר פנו אליהן בעברית במרחב 

 בהןנשים דיווחו שההרצאות המשפטיות והמידע בנוסף, . ויכלו לתמוך אחת בשנייה יצרו אתן קשרים

להן מידע  סיפקוים דיווחו שעורכי דין נש . מספרבנוגע למצבן המשפטי בהפרכת מיתוסיםהיו יעילים 

נשים חשו  .שגוי, הונו אותן וגבו סכומי עתק עבור אישורי שהייה שלא ניתן לקבל תחת החוק הקיים

מענה במידת הצורך. הודות לעזרה שיש כתובת ו הגישה למידע אמין והתחושה בשלמועצמות 

כאשר חלה  תקווהמעט הן גיבוי. הן חוו והרגישו שיש ל חזקות יותרוהתמיכה שסיפקנו, נשים חשו 

וחלקן הצליחו לממש את זכויותיהן. למשל, מחלקת הרווחה אישיים ה התקדמות מסוימת בתיקיהן

ו להגיע למקלטים או לקבל תמיכה חלק מהנשים הצליחו ערבה במקרים בהן נשים חוו אלימותהת

כדי לוודא שהן מקבלות  סיוענשים עם ילדים ישראלים קיבלו ת. במקרים אחרים, ות סוציאליועובדמ

משמעות  בעלת הייתהתמיכה הרגשית גם ה, ועוד. חיסונים לילדיםקצבאות ילדים ותשלומי מזונות, 

 למרות שכל הסיכויים נגדן, הן הרגישורבה כיוון שנשים חסרות מעמד הן לרוב מבודדות חברתית. 

 שמישהו עומד לצדן. 

 

. יחד נוכל לספק לעוד זקוקות לעזרה שלנורבות ה נוספותנוכל להגיע לנשים ם ן/שלכעם התמיכה 

 משפחתן והקהילה שלהן. אנו רואות חשיבותשלום כדי להיטיב עם שלומן,  משמעותיתנשים תמיכה 

 למען שינוי משמעותי במדיניות. בהעלאת מודעות לחוויות החיים שלהן ובפעולה

 

 Isha.wws@gmail.com פרויקטה רכזתצרו קשר עם איילה אולייר, למידע נוסף, 
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 אודות אישה לאישה 

ביותר  קהוותי יהפמיניסטהשטח והוא הארגון  1223חיפה, נוסד בשנת  יפמיניסטמרכז  -אשה לאשה 

בישראל. הוא מהווה אחד מהקולות המרכזיים למען זכויות נשים במדינה. המרכז ממוקם בחיפה 

מעמדן וזכויותיהן של שה היא קידום מטרת אשה לאעל ידי מתנדבות.  נערכותורוב הפעילויות שלנו 

 בעזרתחברתי מנקודת מבט פמיניסטית -שלום, ביטחון וצדק כלכליקידום ו ,נערות וילדותנשים, 

 ידע, ואירועים ציבוריים.מחינוך, מחקר, הפצת 

 


