
 
 
 

 

 לכבוד: יו"ר ועדת הכנסת

 בורגזגינאיתן  –חבר הכנסת 

 

 הנדון: בקשה לדון בהצעת חוק האפטרופסות של ח"כ עודד פורר בועדה לקידום מעמד האישה

 שלום רב,

על  משקל תפקידךאנו, נציגות ארגוני הנשים החתומות מטה, מבקשות ממך להטיל את מלוא כובד 

מנת שהצעת החוק "הכשרות המשפטית והאפוטרופסות )תיקון שליית האפוטרופסות הטבעית 

, תעלה לדיון והצבעה 2020 –עבור נאשמים ומורשעים בעבירות אלימות במשפחה(, התשפ"א 

 האישה.לקידום מעמד  הבוועד

הצעת החוק של ח"כ עודד פורר שמתמודדת עם מקרי אלימות בתוך התא המשפחתי ומציעה הגנה 

 ארבעים ושישהעל חייו ובריאותו של קטין החי בצל אלימות קשה, אושרה אתמול במליאת הכנסת. 

חברי וחברות כנסת, הצביעו בעד ואישרו את התיקון שימנע מרוצח אשר ניסה לרצוח את בת זוגו 

 ת זכות האפוטרופסות על ילדו.א

שונים  תעל אף התמיכה הרחבה ממספר רב של חברי כנסת מסיעות שונות, נראה שיש ניסיונו

המבקשים כעת לעצור את מהלך החקיקה ולהעביר את הדיון בהצעת החוק לועדה שהנושא אינו 

הליך החקיקה ראשון בסדר העדיפויות של העומדים בראשה, או חלילה שיש מי שמבקש לעצור את 

 בעצם שיבוצה בועדה אחרת מהועדה לקידום מעמד האישה.

אנו מאמינות שאתה מכיר בחשיבות ההצעה, בוודאי בתקופה בה האלימות במשפחה גואה ומספר 

רב של קטינים וקטינות לכודים תחת האפוטרופסות של אב מסוכן, אלים ורצחני. אנו מבקשות 

הכנסת, על מנת לוודא שתיקון החוק יגיע למקום הנכון. אנו ממך לעשות ככל ביכולתך כיו"ר ועדת 

 מבקשות ממך למנוע כל ניסיון פוליטי כזה או אחר לפגוע בהליך החקיקה של חוק חשוב ודחוף זה.

 בברכה,

איגוד מרכזי הסיוע | איתך מעכי, משפטניות למען צדק חברתי | נעמ"ת |  שדולת הנשים בישראל

מרכז לנפגעות ונפגעי תקיפה מינית | רוח נשית | נשים לגופן | אני אישה | בת מלך | באשר תלכי | 

מרכז רקמן | הלובי |  איגוד נבחרות הציבור ברשויות המקומיות בישראלתודעה | נשים נגד אלימות | 

|  מען פורום נשים ערביות בנגב| ת | המטה למאבק בסחר נשים וזנות | ויצ"ו למלחמה באלימות מיני

 פורום נשים דתיות | –קולך  תנועת האישה הדתית לאומית | –אמונה 

 

 

 


