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 לכבוד
 חה"כ הכנסת מיקי לוי

 יו"ר הכנסת
 ירושלים

 שלום רב,

 2021לשנת עלאת גיל הפרישה לנשים מחוק ההסדרים רפורמה לההפיצול בקשה ל הנדון:

החלק העוסק בגיל הפרישה  תדאג לפיצולו שלפונים אליך בבקשה כי הארגונים החתומים מטה, אנו 

הצעה הממשלתית לדיון בוועדת העבודה תפעל להעברת הלנשים מחוק ההסדרים )להלן: החוק(, ו

  .הנשים שיושפעו מהמהלך אבטחת סל סיוע הולם לכל אותןהשלכותיה ולצורך בחינת והרווחה 

מעמיק לקיים דיון  ותעלאת גיל הפרישה לנשים, אלא מבקשלה ותחשוב לנו לציין כי אנו לא מתנגד

על  ניכרטומן בחובו הוראות שישפיעו באופן . המתווה במתווה שהוצע על ידי הממשלהומקצועי 

מערך מתוקצב ומפורט דיו של כלים שיסייעו וזאת מבלי להציע , חייהן של נשים ועל מצבן הכלכלי

 השוחקים בפרט.  לנשים בכלל, ולנשים העובדות במקצועות

ובראשונה  געת בראשוהכללת הרפורמה להעלאת גיל הפרישה בחוק ההסדרים אינה ראויה ופ

. העובדה כי הוקמו בפני המחוקק קולןבזכותן וביכולתן של הנשים הנפגעות ממנה להשמיע את 

בעבר מספר ועדות ציבוריות שמטרתן היתה לגבש המלצות, האחרונה הגישה את המלצותיה בשנת 

חוק ב הרפורמה הכללתוההמלצות לא יושמו, בין השאר בשל התנגדות הכנסת, הופכת את  - 2016

 1לבעייתית אף יותר ומנוגדת להנחיות הייעוץ המשפטי של הכנסת. ,ההסדרים

הצעה חסרת  –עמודים ומאות סעיפים  300-יותר ממשתרעת על פני אחרונה ההסדרים ה הצעת חוק

 .גיל הפרישה לנשיםמשמעותית להעלאת רפורמה הוכנסה  כאשר אל תוך החוק. תקדים בממדיה

במהלך  אחתלא  נולהעלאת גיל הפרישה לנשים נדו יםמתווכאמור,  מדובר במהלך "עוקף כנסת".

עתה מנסה הממשלה בהובלת משרד האוצר להעבירו בחופזה, ללא דיון . בכנסת האחרון עשורה

ומבלי לקחת בחשבון את , הארגונים הפועלים בתחום מעמיק, מבלי לשמוע את הנשים הנפגעות

 הביטחון התעסוקתי של נשים מבוגרות עקב מגפת הקורונה. -החרפת אי

                                                            
דבריו של יועמ"ש הכנסת . כמו גם חוק ההסדרים - 2/06הנחיה מס'  -היועצת המשפטית לכנסת  ראה הנחיות 1

 .לשעבר, אייל יינון
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ך השנים התנגדות בכנסת ולא כדי עוררה הדרישה להעלאת גיל הפרישה לאוריש לזכור כי לא ב

העלאת גיל פרישה לנשים היא מהלך מורכב אשר עברה למרות לחצים משמעותיים של האוצר. 

 -השפעותיו על הנשים בישראל רבות, ולעיתים קשות, וככזה מתחייב כי יתקיים לגביו דיון מעמיק 

 חוק ההסדרים. הדיונים על אינו יכול להתקיים במסגרת  ,כאמור ,אשר

מבלי להיכנס לביקורת הפרטנית לגופו של החוק, אין זה ראוי כי עתידן ורווחתן הכלכלית של 

תעבור  ,נשים תדון כלאחר יד, וכי החלטת הממשלה אשר עלולה לגזור על נשים רבות חיי עוני

 . חוק ההסדריםבחופזה ובהליך מקוצר כחלק מ

עתות הקורונה והן לצורך הרחבת המענים לנשים, על מנת שנוכל לתקן את המתווה ולהתאימו הן ל

ולנשים העובדות במקצועות שוחקים בפרט, יש לקיים דיון מעמיק מבוסס נתונים מתוך ראייה 

 רחבה ולא רק ראייה תקציבית צרה כמו זו המוצגת בהצעת הממשלה.

העוסקת תפעיל את סמכותך כיו"ר הכנסת ותפעל לפיצול הרפורמה לאור כל האמור לעיל, נבקש כי 

הצעת הממשלה לדיון בוועדת העבודה והרווחה  תבגיל הפרישה לנשים מחוק ההסדרים ולהעבר

 בהליך חקיקה רגיל. ו

 בברכה,

 ויצו אורה כורזים, יו״ר ויצו ישראלויצו |  טה פרידמן, יו״ר ויצו עולמיתאנינעמת |  גלי עציון, יועמ״ש

 נשים לגופן דנה וינברג, מנכ״ליתמשפטניות למען צדק חברתי |  –איתך מעכי  אלה אלון, מנכ״לית

 קו לעובד אלעד כהנא, עו״דאיגוד היועצות לקידום מעמד האישה |  ורד ששון, יו״ר

 מרכז אדווה ד״ר יעל חסון, מנהלת תחום מגדרשדולת הנשים |  טל הוכמן, קשרי ממשל

 כולן נגה אלף כץ, מנהלת שת״פ ומדיניותהאגודה לזכויות האזרח |  דבי גילד חיו, מקדמת מדיניות וחקיקה

 ברתיסיעת צדק ח עלוה קולן, ראש תחום זכויות עובדיםמרכז פמיניסטי חיפה |  –אשה לאשה  צמרת הרשקו, רכזת ארגון וקהילה

 שווה לקידום נשים, מכון ון ליר הדס בן אליהו, מנהלת מחלקת שת״פ ומדיניותרבנים לזכויות אדם |  בקי כהן קשת, מנהלת מח׳ צדק חברתי

 העתקים: 

 norbach@knesset.gov.il - יו"ר ועדת הכנסת, ח"כ ניר אורבך

 akushnir@knesset.gov.il - יו"ר ועדת כספים, ח"כ אלכס קושניר

 eraiten@knesset.gov.il -והבריאות  רווחה, היו"ר ועדת עבודה, ח"כ אפרת רייטן מרום

 aidat@knesset.gov.il -מגדרי הוועדה לקידום מעמד האישה ולשוויון יו"ר , ח"כ עאידה תומא סלימאן

 shagita@knesset.gov.il -, יועמ"ש הכנסת שגית אפק

 24-חברי וחברות הכנסת ה

mailto:norbach@knesset.gov.il
mailto:akushnir@knesset.gov.il
mailto:eraiten@knesset.gov.il
mailto:aidat@knesset.gov.il
mailto:shagita@knesset.gov.il

