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עדכון בנושא פנסיה
)לא רק לפנסיונרים(..
לחברים שלום רב,
תהליכי ההכנה להפעלת מודל השינוי מכילים בתוכם התארגנות יסודית ומקיפה בתחום הפנסיה של
החברים.
לצורך כך פועל בשבועות האחרונים "צוות הפעלת הפנסיה" ,האחראי לכל ההכנות הדרושות להפעלת
מודל הפנסיה החדש ,כנגזר מהחלטת השינוי .חברי הצוות :גלעד בארי ורותי רייכל – נציגי ועדת פנסיה.
מאירי פרל ,יריב קלרמן ואופיר לבנה – נציגי צוות יישום המודל.
ברצוננו לעדכן את הציבור במתרחש ולבקש את שיתוף הפעולה של החברים בהכנות הנדרשות:
 .1חברים פנסיונרים )חברים מעל גיל :(65
א .כתזכורת :חבר/ה פנסיונר/ית זכאי/ת לפנסיה של  ,₪ 2,400בכפוף לוותק חברות מלא בין גיל 30
ל.65 -
ב .לצורך העברת הפנסיה האמורה ,עלינו לקיים שני מהלכים במקביל:
הראשון  -השלמת הפקדות הקיבוץ לקופת הפנסיה האישית של החבר/ה "בעתודות" ,להבטחת
הפנסיה )בביצוע ,בשלבים(.
השני  -הסדרת קבלת הפנסיה המובטחת מ"עתודות" .לצורך כך עלינו להחתים את כל הזכאים על סט
מסמכים )של "עתודות"( שיאפשר את הפעולה.
ג .במקביל ,חברים שיהיו מעוניינים לקבל הסברים נוספים ,יוכלו להיפגש אישית עם נציגי
"עתודות" ,במועד שיתואם ויפורסם בקרוב.
ד .חומר מפורט בנושא הונח בתאי הדואר של החברים המשתייכים לקבוצה זו.
 .2חברים ,מתחת לגיל  ,65עובדי הפנים )בענפי הקהילה ובתאגידי המשק(
רקע:
זכויות הפנסיה של החברים ,שנצברו עד עתה ב"עתודות הותיקה" ,נצברו בתוכנית "עמית חבר קבוצה".
הצבירה הנה בהתאם לגיל החבר ,ובהתייחס לצבירות פנסיה )אם קיימות( מעבודת חוץ .הצבירה הינה
אישית ועל שם החבר.
התוכנית "עמית חבר קבוצה" ,מיוחדת בכך שבמקרה מוות )חס וחלילה( ,היורשים הם חברי הקבוצה,
ולא השארים )בת/בן הזוג ,הילדים( .לכן ,תוכנית זו אינה מתאימה יותר להפקדות החל ממועד השינוי.
מכאן ואילך יצבור כל חבר זכויות אישיות ,אשר יצורפו בגיל הפרישה לצבירה בתוכנית "עתודות חבר
קבוצה" .במקרה מוות )חס וחלילה( ,יועברו הזכויות בתוכנית החדשה לשארים.
חברי יד מרדכי הצטרפו בשנת  1994לתוכנית הפנסיה ב"עתודות" .החל משנת  1995הורעו תנאי העמיתים
בכל קרנות הפנסיה באופן משמעותי )בכל הארץ( ,למעט תנאיהם של עמיתים "ותיקים" .כעמיתים
ותיקים מתאפשרת לנו כיום ,חברי יד מרדכי ,רכישת תוכנית פנסיונית חלופית .המתאימה והמומלצת
ביותר ,מבין התוכניות של "עתודות הותיקה" ,הינה תוכנית "פנסיית זקנה" .בתוכנית זו הצבירה לפנסיה
היא הגבוהה ביותר מבין האפשרויות ,והיורשים במקרה מוות )חס וחלילה( הנם השארים ,או המוטבים
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בהם יבחרו החברים .לצורך השלמת סל הביטוח האישי ,אנו מטפלים גם בקבלת הצעות ועריכת ביטוח
נוסף ,למצבי אובדן כושר עבודה.
בפועל:
א .הכנת טופס ההצטרפות לתוכנית "פנסיית זקנה" ב"עתודות הותיקה" ידרוש בימים הקרובים את
שיתוף הפעולה של החברים הרלוונטיים לקבוצה זו.
ב .במקביל ,חברים שיהיו מעוניינים לקבל הסברים נוספים ,יוכלו להיפגש אישית עם נציגי
"עתודות" ,במועד שיתואם ויפורסם בקרוב.
ג .חומר מפורט בנושא יונח בהקדם בתאי הדואר של החברים המשתייכים לקבוצה זו.
 .3כללי
א .רותי רייכל ,נציגת הצוות ,קיבלה את האחריות לניהול משימת ההחתמות וקידום הפרויקט.
ב .בימים הקרובים תתחיל רותי להחתים ,בתחילה את החברים הפנסיונרים ,על מסמכי "עתודות"
הנחוצים לקבלת הפנסיה:

 החברים מתבקשים להכין את המסמכים  /צילומים ,על פי ההנחיות
שחולקו בתאי הדואר.
 בימים רביעי ,13.2.08 ,וחמישי ,14.2.08 ,תשב רותי בחדר האוכל בין
השעות  9.00ל 16.00 -לצורך החתמת החברים על סט הטפסים.
 אנא הירשמו לפי תור ,התלוי על לוח המודעות בחדר האוכל.
ג .בכל שאלה או הבהרה נוספת ניתן לפנות לרותי )טלפון  ,08-6720206נייד  (052-3962417שתרכז,
מטעם "צוות הפעלת מודל הפנסיה החדש" ,את פניות החברים.
בברכת שיתוף פעולה ובהצלחה,
גלעד בארי ,רותי רייכל ,מאירי פרל ,יריב קלרמן ,אופיר לבנה
צוות הפעלת הפנסיה במודל החדש
__________________________________________________________________________

שיחת קיבוץ )(1
תתקיים ביום שני ,11.2.08 ,בשעה  20.30בחדר האוכל
*נושאים לדיון:
 .1הצגת **תקנון קרן המילואים **ותקנון קרן העזרה ההדדית .יתארח בדיון עו"ד עומר
כהן ,שירחיב ויסביר בנושא.
 .2שיחה ודיון עם דודי דורון ,המועמד לתפקיד רכז המשק של הקיבוץ.
 .3הצגת המועמדים לנציגי הציבור שיכהנו כחברים במזכירות הקיבוץ.
 .4הצגת המועמדים לנציגי ציבור שיכהנו כחברים בצוות התיאום האחראי על יישום
מודל השינוי.
* נושאי השיחה יובאו לאישור הקלפי כ 12 -ימים לאחר השיחה ,בתאריכים .22-24/2/08
**טיוטות התקנונים הופצו בתאי הדואר של החברים ובדוא"ל.
הציבור מוזמן! בברכה ,המזכירות.

חברים המעוניינים להעיר ,להאיר או להציע בנושא התקנונים החדשים מוזמנים לפנות
לאופיר לבנה .הערות החברים יבדקו לגופו של עניין ,ובתיאום יובאו לדיון שיערך בשיחת
הקיבוץ ,שתתקיים בתאריך .11.2.08
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שיחת קיבוץ )(2
תקציב הקהילה לשנת  2008צפוי לעלות להצגה ולדיון בשיחת קיבוץ
שתתקיים ביום שני ,18.2.08 ,בשעה  20.30בחדר האוכל
באם לא יוצגו הסתייגויות חברים לתקציב המוצע,
יובא התקציב לאישור הקלפי בתאריכים 22-24/2/08
*תקציב הקהילה יופץ לעיון החברים טרם מועד השיחה.
__________________________________________________________________________

רשת חשמל
במהלך החודש הקרוב מתוכננת עבודת שיפור תשתית החשמל במטרה לאפשר גידול בצריכת החשמל
באזור .באזור המוסך יותקן שנאי גדול יותר ולוח החשמל הראשי האזורי יוחלף.
עקב עבודות אלה ,תהיינה הפסקות חשמל באזור הצפוני של הקיבוץ .במשך מספר ימים ,לא יהיה חשמל
באזורים שונים במשך היום ,ובכל הקיבוץ תהיה הפסקת חשמל ליום אחד – פרט לגיבוי הגנראטורים.
אנו מנסים לתכנן את העבודה כך שהפסקות החשמל יהיו מינימאליות ,אך לא יהיה מנוס מהפסקות בכלל,
עקב החלפת לוח החשמל והעברת הכבלים המזינים את הצרכנים אליו.
הפסקות החשמל תהינה בשקמה ,מכוורת  -עלית ,גלקון ,פיטק ,מוסך ,פחח ,שלחין ,שרותי האבקה ,חדר
האוכל ,בית הבריאות ,נגריה ,אולם הספורט ,נווה שקמה ,שיכון וותיקים )מזרח( ,מרפאה ומרכול.

כאשר נדע את המועדים המדויקים של הפסקות החשמל נפרסמם לציבור.
נמסר על ידי יואל שטיין  -חשמליה
__________________________________________________________________________

כתבת חדשות
לפני כחודש פנה נציג ערוץ  2למזכירות וביקש אישור לצלם בקיבוץ חומר לכתבה שתשודר ביומן
החדשות של הערוץ ,בערב שישי הקרוב.8.2.08 ,
הכתבה תעסוק בראש העיר של בוורלי הילס ,מר ג'ימי דלשד )בפרסית :לב שמח( ,יהודי ממוצא פרסי,
שהתחנך בזמנו )בשנות החמישים של המאה הקודמת( תקופה מסוימת ביד מרדכי.
במסגרת הכנת הכתבה ,שצולמה במקומות נוספים בארץ ,ראה לנכון העורך לשבץ בה אייטם ביד מרדכי,
המתאר את שהותו של מר דלשד בקיבוץ.
תודה ללינדה ודוד כשר ,שליוו לפני שבועיים ,ביום שבת )אביבי (..את ראש העיר ואת צוות הצילום
במהלך צילומיהם בקיבוץ ,ולארכיון שלנו ,שסיפק לעורכי הכתבה תמונות וסרטים של עמרם צרפתי,
שיתכן וישובצו אף הם בכתבה.
צפייה מהנה!
נמסר על ידי אופיר לבנה
__________________________________________________________________________

לסבים הגאים זהבה ועמוס קלרמן
ולהורים המאושרים
עטרת ומושיק
מזל טוב להולדת הנכד והבן!
ומזל טוב לכל המשפחה הגדולה!

שבת שלום לכל בית יד מרדכי
3

