
 עדכון   –ביטחון הפנסיה 

 גמלאיות וגמלאים, חברי ארגון גמלאי התעשייה האווירית, לכם, שלום 

כפי שהבטחנו, הננו לעדכן אתכם, חברים בהתפתחויות האחרונות בנושא הכוונות להפחתת 
 הזכויות שצברנו, כל אחת ואחד מאתנו, בקרן הפנסיה שאנו מבוטחים בה, "מבטחים". 

כי קצבאות  2018שרנו באמצע שנת התב , ודאי לכל אחד ואחת מחברי וחברות הארגוןוב ,כזכור
נעשה  שבעברלאחר זאת  .64-ץ בגלל שגיל פרישת נשים לא הועלה לפנסיה שלנו יעברו קיצוה

 בגלל  השוואת תנאי אלמן לאלמנה.  0.7%של קיצוץ 

התברר כי עמיתי כל הקרנות  ,בקרב חברים מקרנות הפנסיה האחרות שבהסדרשלנו מהתעניינות 
 ,יצוניתזאת ללא קשר למספר הנשים החברות בהן. הדוגמה הק. קבלו את אותה הודעת הפחתה

 "אגד"היא שגם עמיתי קרן הגמלאות של חברי  ,שאינה מצריכה ידע אקטוארי להבנת האבסורד
 ...שה אחת.יאפילו א את כאשר אין אצלםז .ה ובשיעור זההקיבלו את הודעת הההפחת

ל הרי צה הקרחון ובאם לא נפעבנושא התברר לנו שההפחתה המדוברת היא ק נוהתעמק כאשר
  אינה היחידה העומדת על הפרק.שההפחתה הזו 

חים ושל שאר הקרנות שבהסדר עוררו האקטואריים של מבטולימוד החוק, הדוחות הכספיים 
 כספי הפנסיה שלנו אינו תקין.טיפול בכי ה אצלינו חששות כבדים

דין גדעון פישר ושות' כדי כזכור הודענו מעל דפי הגמלאון כי שכרנו את שירותיו של משרד עורכי ה
 בעניין. מטעמנו וללפע

שהינו במקביל גם המנהל המיוחד  ",מבטחים"פנינו למנהל המיוחד של , 2019באמצע חודש מאי 
שאלנו ו ,במכתב שהתבסס על חוק חופש המידע  ,של כל אחת ואחת מקרנות הפנסיה שבהסדר

. בתוך שבוע קיבלנו תשובה בה נטען כי "מבטחים"ות הנוגעות לדרך הניהול של מספר שאל
 .ולענות לשאלותינו אינה כלולה בחוק חופש המידע ולכן אין בכוונתו להתייחס "מבטחים"

  -" מבטחים"חבר בהינו כל אחד ואחד מאתנו והפעם מהטעם ש ,שלחנו מכתב נוסף ,בעקבות כך
נו תזכוככאלה . ומעמדנו כשל בעלי מניות ללא ערך נקוב בחברה ,מוסד  לביטחון סוציאלי בע"מ

 אותו אנו מבקשים. לקבל את המידע

מה המסגרת המשפטית בה פועלת "עמיתים" וכן ביקשנו לקבל  ,בין השאר ,שאלנובמכתב זה 
  שבין הקרנות.לאיחוד תפעולי" הסכם "לעיונינו את ה

 .ותף של הקרנותשאינה יישות משפטית והיא כינוי בלבד לתפעולן המ "עמיתים"בתשובה נענינו ש
 .את ההסכם מסרבים לתת לעיונינו

כנגד המנהל המיוחד ובה בקשנו  הגשנו תביעה לבית הדין לעבודה בתל אביב 9.03.20 בתאריך
 פעול.תישבית הדין יורה למנהל המיוחד להעביר לידינו את הסכם ה

ממנים את מ )שבקרן "מבטחים"( רק בחינה של הסכם התפעול תאפשר לנו לדעת אם כספינו
 תפעולן של קרנות אחרות או לא.

ומוכן  בודק ,שיש מי שעוקב ,המסראנו מקוים שהפניה לבית הדין אשר תהייה,  תהיה תוצאת
 יעשה את שלו. ,להילחם

 אנו נמשיך לעדכן אתכם בהתאם להתפתחויות.

 שמחבברכת חג 

 ארגון הארצי של גמלאי התעשייה האוויריתהנהלת ה


