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  6102במאי  9, שנייום 

 
 לכבוד 

 יונתן בר סימן טוב
 מרכז הוועדה לבחינת גיל הפרישה

 kfirba@mof.gov.il: באמצעות המייל

  
 

 בנושא גיל הפרישה "מרכז פמיניסטי חיפה –אשה לאשה "עמדת : הנדון
 

 , שלום רב
הוא גיל הפרישה . בנושא גיל הפרישה" מרכז פמיניסטי חיפה – אשה לאשה"ארגון להלן עמדת 

אנו שמחות . מגילאי הבינייםהחל נושא מהותי עבור כל אשה ואשה ובעל השפעה על איכות חייה 
 . על הקמת הוועדה ועל המנדט הרחב שניתן לה

 

ידי פורום ארגונים -להעלאת גיל הפרישה לנשים שנכתב עלמצטרפות למתווה  נוא .1
אנו . 6102חודש יולי ב, בוזגלו-ד נוגה דגן"בנושא גיל פרישת נשים ונערך בידי עו

אין להמשיך במתווה ההעלאה הנוכחי ": לפיה, תומכות בטענה המרכזית במסמך
ל של גיל הפרישה לנשים ללא הצבת אמצעים שיבטיחו קיום לקבוצה גדולה ש

, "מהלך חד צדדי של העלאת גיל הפרישה ידרדר נשים רבות לעוני. עובדות
מתבסס על שינויים ... המתווה": ומצטרפות לעיקרי המתווה ולשינויים המוצעים בו

זכאות לקצבת זקנה , זכאות לפנסיה –בהגדרת גיל הפרישה והזכויות הנובעות ממנו 
קביל יש לקדם תמריצים במ. מותנית הכנסה וגיל פרישה במקצועות שוחקים

וולונטריים שיגדילו את שיעורי התעסוקה ורמות השכר של נשים מבוגרות ובראשם 
 ". ביטול גיל פרישת חובה

בישראל קיימים פערים חברתיים וכלכליים נרחבים : נשים מאוכלוסיות מוחלשות .6
מזרחיות ותושבות , יוצאות אתיופיה, נשים פלסטיניות. בתוך קבוצת הנשים

הפריפריה מתמודדות עם חסמים חברתיים וכלכליים נוספים בבואן לפרנס את עצמן 
לנשים רבות בפריפריה הגיאוגרפית והחברתית נגישות מועטה בלבד . ואת משפחתן

פעמים רבות אזורי התעסוקה רחוקים מהיישוב שיש לציין . למקומות התעסוקה
 . מצומצם בהםומגוון התעסוקה 

כדי ועדה לזמן נשים מומחיות מקבוצות אוכלוסייה מגוונות ועל כן אנו ממליצות ל
מקורות תעסוקה נאותים לנשים מבוגרות ממגוון מן בשינוי הנדרש ליצירת לדון ע

כמו כן אנו ממליצות על . רגישים תרבותית ודתיתשהם מקורות תעסוקה , אוכלוסיות
פות להמלצה אנו מצטרו ,סקת נשים מבוגרות בעיקר בפריפריהיצירת תמריצים להע

כפי , להבחין בין גיל הזכאות לפנסיה תעסוקתית לבין גיל הזכאות לקצבת זקנה
  . שמפורט במתווה

מהוות את רוב משתמשי התחבורה נשים : ונגישות לתעסוקה ציבוריתתחבורה  .3
פחות נשים מגברים מחזיקות  –ברכב פרטי  משתמשות פחותהן בה בעת  .הציבורית
פחות ברכב הפרטי שנמצא בבעלות משותפת עם בני זוגן משתמשות הן ו, רכב פרטי

נשים מקהילות , בנוסף. (6102, מנתוני הוועדה לבחינה מגדרית של תקציב המדינה)
תחבורה , גיסא מאידך. עקב איסורים תרבותיים או דתיים לנהוגמעות שונות מנּו

בפריפריה  בפרטו, נוחה או נגישה בחלקים נרחבים של ישראל, ציבורית איננה זמינה
 . הצפונית והדרומית
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ת הוא יצירת תשתית תחבורתי אחד הכלים המשמעותיים בעידוד תעסוקת נשים
לטעמנו חובה לייחד חשיבה . וממנו מקום העבודהזמינה ונגישה לנשים אל , נוחה

כן של מוקדי התעסוקה בפריפריה והתחבורתית בדיוני הוועדה גם לנושא הנגישות 
אל חבורה לספק תליצור תמריצים למעסיקים  לחייב את הרשויות המקומיות

 .וחזרה מהם מקומות העבודה

שירותי הממשלה נוצר דפוס של מעבר  ה שלהפרטהבמסגרת : עבר להעסקה ישירהמ   .2
נועד ליצור גמישות שהעסקה דפוס  ,של עובדות רבות להעסקה באמצעות חברת קבלן

שהוא המעסיק הגדול , ת מאוד בסקטור הציבוריהתופעה נרחב .בשוק התעסוקה
על מנת לאפשר ליותר נשים מבוגרות . אך גם בסקטור הפרטי, ביותר של נשים

יש להביא לצמצום ניכר של תופעת העבודה הקבלנית ולמעבר , להמשיך להתפרנס
מרבית העובדות בגיל מבוגר צברו ותק לאור העובדה שבמיוחד זאת  .להעסקה ישירה

וניסיון בתחום ההתמחות שלהן ועל כן אין סיבה שתמשכנה לעבוד באמצעות חברת 
 .  קבלן

 :פוגעני ומפלהשהוא המשמש כלי לחישוב הפנסיה החודשית  מקדם ההמרה .2
הצבירה כלי המבוסס על סך , כלי לחישוב הפנסיה החודשיתהוא מקדם ההמרה 

לאור צפי , במספר החודשים הצפויים לחוסכים לחיותחלקי  הפרישהבעת הפנסיונית 
, תוחלת החיים בישראלבמביא בחשבון את הפער מקדם ההמרה . של תוחלת חיים

גבוהה בכשלוש שנים מזו של  בישראלשל נשים תוחלת החיים . בין נשים וגברים
כתוצאה , בחישוב לפנסיהיים יתבטא בתוחלת החהתוצאה של פער זה . גברים

אף אם , אחוזים לטובת הגברים 62לפער של  גיעיו ,הנוכחי משימוש במקדם ההמרה
ני מבט מעמיק יותר בנתו . שניהם חסכו סכום זהה ופרשו מעבודתם באותו הגיל

מגלה שמקדם ההמרה הנוכחי , 6102ראל לשנת ס של תוחלת החיים ביש"הלמ
ה ובכך יוצר הטי ים שונים ומתייחס רק לפער המגדרי בתוחלת החייםמתעלם מפער

ס ניתן ללמוד שתוחלת החיים גבוהה יותר לתושבי "מנתוני הלמ. מגדרית מפלה
תוחלת החיים גבוהה יותר אף לבעלי אמצעים ; המרכז מאשר לתושבי הפריפריה

מכאן עולה . דים תוחלת חיים גבוהה משל ערביםליהו; לעומת אנשים בעוני כלכליים
 . התמיהה אודות ההשענות על כלי חישוב זה

כמו גם לעורר דיון ציבורי על , סיונות העבר לשנות את השימוש בכלי זהינ, לצערנו
דורשות מהוועדה לתקן את כלי החישוב לפנסיה אנו  .עלו בתוהו, שיטת חישוב זו

 . באופן הולם וצודק

נשים עם : סטטוס עקרת הביתוהצורך לבטל את  נשים עם מוגבלות וביטוח לאומי .2
, עם עליית הגיל. עה עליהישפמהעלאת גיל הפרישה הן אוכלוסייה נוספת ש מוגבלות

 של  החיות עם מוגבלות ונעזרות בקצבאות, כמו גם הגברים, הנשיםכך עולה אחוז 
גיל הפרישה עשויה להחמיר את מצבן עלייה ב .מוסד לביטוח הלאומי למחייתןה

נורמה הדומיננטית שעמדה בבסיס קביעת חוק הביטוח הלאומי ה. הכלכלי של נשים
לפיה גברים נמצאים במרחב , בשנות החמישים הושתתה על תפיסה מגדרית מפרידה

על . עוסקים בפרנסת המשפחה ואילו נשים עוסקות במרחב פרטי של ביתןהציבורי ו
פי נורמה זו נקבעו חוקים ותקנות שנועדו לשוק עבודה גברי במהותו והפרידו בין 

בעקבות זאת נוצרו . של עובדים גבריםלבין מעמדם , עקרת הבית, מעמדה של אישה
מן . המזכים בקצבאותבקביעת ליקויים ונכויות הבחנות מגדריות עם השנים 

בלויות הרפואיות שמצדיקות הנורמות הללו נגזר ספר הליקויים שמפרט את המוג
נשים בישראל מתפקדות הן במשק , כיום. חיים בכבוד ואפשרצבה שיסיוע וקהענקת 

אף , למרות זאת. ומהוות נדבך מרכזי בשוק העבודהביתן והן במרחב הציבורי 
פים המתאימים בספר הליקויים של הביטוח שההגדרות המזכות בקצבאות והסעי

עדיין אין ושיוויון מגדרי -נוצר לאורך השנים אי, הלאומי התעדכנו במרוצת השנים
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 יניים בעיקר לנשיםיאופהחודיים או יביטוי מספיק למצבים היבספר הליקויים 
נשים רבות ל אינו מאפשר "עקרת הבית"סטטוס , יתרה מזאת. ומשפיעים על תפקודן

 באשר למצבןאנו סבורות שיש צורך בשינוי השיח הציבורי  לפיכך .קצבת נכותקבל ל
הוספת הפריזמה המגדרית לביטוח הלאומי באמצעות בזקנתן הכלכלי של נשים 

תוך , למבחני הזכאות ולזכויות, התקנות שנוגעים להגדרת הליקוייםוושינוי החוק 
ותיהן במוסד לביטוח זכוי במיצוי שימת לב לחסמים ולקשיי הנגישות של נשים

 .לאומי

 
יובילו לשינויים המפורטים  אנו מקוות שדיוני הוועדה אכןו, אנו מאחלות לוועדה הצלחה במעשיה

 . לעיל
 

 , נציגותינו תשמחנה להרחיב את עמדותינו בפני הוועדה
 

 , בברכה
 

 רונית פיסו
 , "פמיניסטי חיפהמרכז  –אשה לאשה "ן רכזת ארגו

122-2121202 ,12-7221311 

isha@isha.org.il 
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