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        שדולת הנשים לקראת תכנון התקציב והעלאת סוגיית גיל פרישה תיאום פגישה עם הנדון: 

כי כניסתך לתפקיד תסמל דרך  ומקווה שדולת הנשים בישראל מברכת אותך על כניסתך לתפקיד שר האוצר

תביא לשילובן של נשים והיבטים מגדריים בעיצוב המדיניות הכלכלית של ישראל שחדשה במשרד האוצר 

 שמשפיעה על כל איש ואישה, והיא קריטית בעת משבר קשה זו. 

הנוגעות לקידום ולהגנה על שוויון מגדרי מספר סוגיות חשובות פגש עמך ולהציג יאנחנו מבקשות לה

 , כדלקמן: בישראל

המציאות היומיומית של נשים בישראל מלמדת כי הן נמצאות בתת ייצוג חמור במוקדי קבלת  .1

ההחלטות, ניצבות בפני חסמים לשוויון במשפחה ובעבודה, וחשופות לאפליה, להדרה ולאלימות 

במרחב הציבורי ובזה הפרטי. עתות משבר, הן בריאותי, הן כלכלי, משקפות בצורה מובהקת את אי 

הנתונים שמתחילים להיאסף גדרי שכבר קיים בחברה ואף עלולות להעצים אותו. השוויון המ

בהיבטים  נשיםבבאופן לא פרופורציונלי  פוגעהמשבר מראים כי בישראל, כמו בעולם כולו, 

כלכליים ותעסוקתיים, בהגדלת נטל הטיפול בילדים ובבית וכתוצאה מעליה דרמטית בשיעורי 

 חה. בתוך המשפכלפי נשים האלימות 

וממשי להטמיע חשיבה מגדרית בתכנון תקציב המדינה צורך דחוף  יש, זודווקא בעת מורכבת  .2

לאמץ וליישם את כלי התקצוב המגדרי, לבחון  אנו קוראות לך. תכניות ההתאוששות מהמשברבו

את התקציבים והקיצוצים ולהשתמש בכלים תקציביים על מנת לצמצם אי שוויון מגדרי לצד 

 קידום פרויקטים לשוויון מגדרי.

צדדיים ופוגעניים כתוצאה מצורך -למהלכים חד קיים חשש זודווקא בעת משבר בתוך כך,  .3

על כל  בוצות נשים מוחלשות לעונילהביא להידרדרות של קאשר עלולים , תקציבייםבקיצוצים 

לפגיעה  . בפרסומים שונים בתקשורת עלתה כוונההמשתמע מכך למשבר, לרבות בהקשר הבריאותי

והזכאות לקצבת  גיל הפרישהסביב סוגיית העלאת  62-67נשים בגילאי בקצבת הזקנה ל

 שורה של צעדישמבטיח  גילאת הלהעלכידוע, כבר גובש בשיתוף עם ארגוני הנשים מתווה  .זקנה

אלא שגורמים  ,מכךשיעניקו רשת ביטחון לנשים מוחלשות שצפויות להיפגע  מגן

טין ושצפויות לגרור הצעות שמתעלמות ממנו לחלו הצגת, תוך לקדמו יםמסרב האוצר משרדב

 . במשברשתועצם  פגיעה דרמטית

בהישגים הרבים יוביל לנסיגה  ר מענה לאתגרים הייחודיים עמם מתמודדות נשים בתקופה זוהיעד .4

מובן מאליו, שמדינת ישראל זקוקה למחצית מן לשוויון מגדרי.  שישראל כבר השיגה בעמל רב

 ודווקא קידום שוויון מגדרי צריך להיות כלי מרכזי האוכלוסייה שלה כדי להתמודד עם המשבר, 

 בדרך להבטיח כי היא תיחלץ ממנו, חזקה וחסונה יותר.

 בנושאים האמורים ואנו מודות לך על תשומת הלב לפנייה זו. פגישה  בהקדם האפשריתאם עמך נשמח ל

 ,כבוד רבב
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