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כבוד , לקידום השוויון בגין תרומתה פורצת הדרך, העקבית והמעולה ליצור שינוי חברתי בכלים משפטיים דרך שימוש בדיני הנזיקין

. תרומה זו כוללת פעילות במנעד רחב של זירות משפט ובכללן, ליטיגציה, קידום חקיקה, עבודה קהילתית האדם והאוטונומיה האנושית

 וחינוך משפטי קליני, והיא מתבצעת באופן איכותי ומחויב במיוחד, שעיקריו מפורטים להלן:

, המתמקדת הן בייצוג משפטי של "מרכז תמורה: המרכז המשפטי למניעת אפליה"במסגרת  הבגין עריכת דין חברתית יצירתית ומעול

אוכלוסיות מוחלשות הסובלות מאפליה שיטתית והן בייצוג משפטי של נשים נפגעות תקיפה מינית או אלימות. לפרקטיקה משפטית זו, גם 

ם בתביעות, השלכות ציבוריות וממילא היא מהווה פעילות ציבורית שעה שהיא מתבטאת בתביעות פרטניות וחותרת גם להשגת פיצויים כספיי

לשינוי מדיניות ולשינוי ההתנהלות של גופים ציבוריים ופרטיים שונים. הצלחתן של תביעות כגון אלה שהנביעו התייחסות שונה לנפגעות 

י בגינה והעלאת מודעות למשמעותה מורה לא רק על גילוי עריות או שהניבו הכרה בתופעת האפליה בכניסה למועדונים על רקע גזעני, פיצו

 חשיבות פעילותה אלא גם על איכותה המשובחת. 

לקידום שוויון ובכללה קידום הצעות חוק, ופעילות מול גופי הממשל ורשויות בגין פעילות ציבורית מקצועית מחויבת ובלתי נלאית 

 שלטוניות למען קידום השוויון,   

, ובמיוחד כינונו של מודל דשנית ומעצימה להעלאת מודעות לזכות לשוויון ולהנגשתה לאוכלוסיות מוחלשותבגין פעילות קהילתית ח

לגיבוש קבוצת "לימוד ותביעה" והפעלתו, תוך שיתוף רכזים קהילתיים בשכונות מוחלשות. יישומו המעולה של מודל זה בשכונת 'דורה' 

 ות שכולן הסתיימו בהצלחה ושינה את פני השיח החברתי בנושא זה.תביע 02בנתניה בהקשר אפליה במועדונים, הנביעה 

וחניכתו של דור חדש של משפטניות המחויבות לשינוי בגין תרומתה מעוררת ההשראה לחינוך המשפטי הקליני במסגרת מרכז "משנה", 

 ת הנדרשות לפעילות מעין זו.    חברתי דרך משפט וציודן הן בכלים הנחוצים לצורך זה והן בדמות מופת באשר לתכונות האישיו
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