חגי ח .שבתאי ,עו"ד
אריה שפירא ,עו"ד
גלי פלד-שבתאי ,עו"ד
אלון וילנר ,עו"ד ומגשר
אופיר לוי ,עו"ד ,מגשר ונוטריון*
שרית ויור ,עו"ד
יוליה פק חלמיש ,עו"ד**
ענת סער ,עו"ד*
הלל ארצי ,עו"ד ומגשר***
אסנת קולודני-חיים ,עו"ד*
קרן נדולני ,עו"ד*
ענבל זוסמן ,עו"ד
לירז גונן-אללוף ,עו"ד
* מוסמך ) (LLM.משפטים
** חברת לשכת עוה"ד ניו יורק
***מוסמך ) (MSc.במדעי הטבע
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חוזר משרד  : 2/12הפנסיה בקיבוצים לדיון בכנסת
בימים אלה נודע כי ועדת העבודה ,הרווחה והבריאות של הכנסת עתידה לקיים דיון בנושא הנושא הפנסיה
בקיבוצים.
בהתאם לתקנות האגודות השיתופיות )ערבות הדדית בקיבוץ מתחדש( ,תשס"ו –  ,2005זכאי כל חבר שהגיע לגיל
פרישה )גיל  67או מוקדם יותר ,אם כך קבע הקיבוץ( לקצבה פנסיונית חודשית בסכום  35%-מהשכר הממוצע
במשק  -כ - ₪ 2,976-וזאת בנוסף לקצבת זקנה מביטוח לאומי.
בעבר ,לא תמיד הפרישו הקיבוצים כספים לשם הבטחת עתידם הפנסיוני של החברים ,מתוך הנחה שההכנסות
השוטפות תהיינה מספיקות לשם מימון תקציב בקיבוץ הישן .כמו כן ,קיבוצים רבים הפרישו כספים ,אבל לא
בסכומים מספיקים לקצבה פנסיונית בסכום הנ"ל .התנהלות זו יצרה מציאות בה בקיבוץ המתחדש לחלק ניכר
מהחברים אין צבירה פנסיונית המספיקה להבטחת קצבה פנסיונית בסכום הקבוע בתקנות הנ"ל .הבעיה חריפה
בעיקר בנוגע לחברים בגיל הביניים –  50עד גיל פרישה ,ששנות העבודה הצפויות להם אינן מספיקות על מנת
להפריש כספים מעבודה בסכומים שיאפשרו צבירה פנסיונית מספיקה.
קיבוצים מתחדשים עוסקים בהבטחת צבירה מספקת לשם תשלום הסכום הנ"ל בשני אפיקים כלכליים
ומשפטיים .האחד ,הפרשה לקופות על שם החברים ,שנעשתה על ידי הקיבוץ כשהיה שיתופי ,ובעידן הקיבוץ
המתחדש ממשיכה על ידי חיוב החברים עצמם בהפרשת כספים לאותן קופות .האפיק השני" :צביעת" כספים
ממקורות שונים לשם הבטחת כספים לחברים שלא יצליחו לסגור את הגרעון האקטוארי על אף קיום חובת
העבודה.
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היות שמחד אין לקיבוצים תמיד מקורות מספיקים להשלמת מקורות לתשלום קצבה פנסיונית לחברים ,ומאידך
לא כל החברים מצליחים לייצר הכנסות מהן ניתן להפריש כספים לצבירה פנסיונית ,לחלק מחברי הקיבוצים לא
צבורים כספים מספיקים לפנסיה ,ואין בטחון שעד הגיעם לגיל פרישה יצברו סכומים מתאימים .חוסר זה יוצר
מצוקה.
לאחר שמצוקת חברי הקיבוצים נחשפה באמצעות תלונות ,בין היתר ליו"ר ועדת העבודה ,הרווחה והבריאות של
הכנסת ,החליט זה לדון בנושא בישיבת הועדה בעתיד הקרוב.

עוה"ד אלון וילנר וענבל זוסמן עוסקים ,בין היתר ,בייעוץ בנוגע לאופן הבטחת מקורות פנסיוניים לחברים,
וקביעת קריטריונים לזכאות לקבלת קצבה פנסיונית לחברים שאין בידם צבירה חיצונית מספקת ,התקנת תקנון
פנסיה והליכים קשורים כגון שיוך נכסים יצרניים.
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