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  גאלב מגאדלה  מר  –חבר כנסת 

  שלום רב 

  2012) העלאת גיל הנישואין–תיקון ( הצעת חוק גיל הנישואין -:הנדון 

 הנישואין גיל חוק הצעת להגיש בבקשה לכבודך לפנות מתכבדים  ערערה בתיכון התלמידים מועצת אנחנו

 עשרה שבע "במקום, "נערה "בהגדרה; "שנים עשרה שמונה "יבוא" שנים עשרה שבע "במקום

  ". שנים עשרה שמונה "יבוא" שנים

 ביצוע מטלת להכין מחמוד מחמד בויראת האזרחות מקצוע רכז ידי על  נדרשנו, האזרחות לימודי במסגרת

 לחזק שאמור תהליך; עוברים שאנו התהליך על הוא הביצוע במטלת הדגש. באזרחות הערכה מטלת שהינה

 ואף זכותנו הדמוקרטית במדינה שכאזרחים להבין. מעשית בהתנסות ולהעשירנו שלנו האזרחית המודעות את

 פעולות את ולבקר לפקח; לגיטימיות, שונות בדרכים לפתרונן להביא ולנסות לבעיות מודעים להיות חובתנו

 ולפעול אלה לבעיות פתרונות להציע וזכותנו, נתקלים אנו בהן ועוולות בעיות על ולהתריע להצביע; השלטון

  ; במדינה החיים איכות שיפור למען לפעול הדמוקרטית במדינה אזרח לכל ותפקיד; לפתרונן

ובראשן , ד של כל קטיןמהווה פגיעה חמורה בזכויות היסו אשר  ותתופעת נישואי קטינלכן החלטנו לחקור 

תופעת נישואי קטינות קשורה קשר הדוק . הזכות להיכנס בברית הנישואין תוך הסכמה חופשית וגמירות דעת

 הוא בבית והתפקיד העיקרי שלה הוא לידת ההאישלתפישות סטריאוטיפיות שעל פיהן מקומה הטבעי של 

   ".ילדים וגידולם

 אותן משיאים מתוך תפיסה לפיה   ובעיקר תלמידות ,הקורבנות העיקריות של התופעה הן נערות צעירות

כתוצאה מכך הסכמתה של . מקומה הטבעי של האישה הוא בבית ותפקידה מתמצה בהולדת וגידול ילדים

 נערכים ולמעשה הנישואין, הקטינה להינשא היא תוצר של הלחץ שמופעל עליה מצד משפחתה או סביבתה

  .תוך כפיה

כמו גם על גילויי , מחקרים מצביעים על שיעור גירושין גבוה של זוגות שהתחתנו בנישואי בוסר ראוי לציין ש

הנובעים מהעדר בשלותם של בני הזוג להקים ולתחזק בית משל , אלימות בתוך המשפחה וקשיים כלכליים

תוך אמונה שקבלת . 18ן לשני המינים לגיל הצעת החוק הנוכחית מציעה להעלות את גיל הנישואי. עצמם

  ההצעה תביא לשמירה על הזכות לחינוך  

  בברכת יום טוב
  מועצת התלמידים

  תיכון ערערה


