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 יו"ר אגף הפנסיה, מר זאב חושינסקית סקיר. 0

 

חברים, אני פותח את ישיבת ועדת  :ולדי מורג, יו"ר

התקציב והכספים של בינ"ה, כאשר  

דין וחשבון ודיון בנושא אגף הפנסיה. כאשר יושב כאן על סדר היום 

שינסקי שימסור את הדברים. במקביל ביקשו חברנו, רו"ח זאב חו

להשתתף בישיבה וברצון רב קיבלנו אותם, נציגים של הסתדרות 

הגמלאים, שזה נושא שנוגע להם באופן מאוד מאוד ישיר. אחרי הדיווח 

ון, להתייחסויות. בבקשה זאב.   יהיה מקום לדי

 

קודם כל צהרים טובים לכולם. אני  זאב חושינסקי:

ף הפנסיה החל משמש יו"ר אג 

. קודם לתפקידי כראש אגף הפנסיה הייתי, שימשתי 7101מפברואר 

, יו"ר ההסתדרות ולפני כן הייתי מנהל  כיועץ כלכלי של עופר עיני

שנים,  4 -מחלקת קופות הגמל והפנסיה בראשות המסים במשך כ

השנים האלה למעשה היינו שותפים  4שנים, במהלך  4שבאותן 

 מה שקשור בתחום הפנסיה בישראל. לחקיקה ולתקינה בכל 

 

, יו"ר הועדה אמר קודם שהגמלאים  ו זה הכי נוגע אליהם באופן עכשי

ישיר ומהותי, אבל הפנסיה שאנחנו מדברים אליה היא מתייחסת לכלל 

האזרחים בישראל ולא לגמלאים. הגמלאים, עד כמה שזה נשמע כאילו 

חרי כל מה מוזר, אבל דווקא הגמלאים הם באיזשהו מקום כבר א

שנקרא הצבירות והפעולות שנעשו לצורך הפנסיה. כמובן שאנחנו 

עובדים איתם בשיתוף פעולה הדוק עם הסתדרות הגמלאים ועם יו"ר 

הסתדרות הגמלאים, גדעון, שהוא מסור לעניין הזה באופן באמת יוצא 

 מהכלל. 
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אבל אנחנו גם פועלים לטובת  זאב חושינסקי:

ם בישראל. האזרחים, לטובת החוסכי 

, ביקשו ממני להציג את פעילות אגף הפנסיה ואני אתחיל בזה  אז אני

עופר עיני הבין למעשה את החשיבות של נושא  7116שאנחנו בשנת 

הפנסיה בישראל והחליט להקים אגף מיוחד לנושא פנסיה. אגף הפנסיה 

כשכל תפקידו היה להתעסק בנושא פנסיה, כאשר אנחנו  7116 -הוקם ב

גם על תחום החקיקה, כל החקיקה בכנסת, גם על נושא של מדברים 

רכישת מוצרים פנסיוניים לטובת עמיתי וחברי ההסתדרות וגם על 

 שמירת כספי הפנסיה של החוסכים ושל הגמלאים. 

 

אז באמת אגף הפנסיה פועל בשלושת המישורים האלה במלוא המרץ. 

וניים לחברי אנחנו קודם כל פועלים במה שנקרא רכישת מוצרים פנסי

ההסתדרות. אנחנו עושים את זה בדרך של קנייה או מכרז שאנחנו 

מפרסמים לטובת חברי ההסתדרות. רק לאחרונה נעשה מכרז מאוד 

מאוד גדול לצורך ביטוח של עובדי המדינה, חברי הסתדרות עובדי 

מדינה ואנחנו הצלחנו להשיג להם מחירים פנטסטיים בנושא דמי 

 רות.ניהול וגם בנושא שי

 

ממחיר השוק. עשינו הליך מאוד גדול  75%המחירים הם משהו כמו 

בנושא קניית ביטוח פנסיוני לעובדי המדינה ובאמת הצלחנו להוריד 

מחירים בצורה משמעותית לעמיתים וחברי הסתדרות עובדי המדינה. 

 , זה נושא אחד שאנחנו מטפלים בו. אנחנו קונים גם שירותי ברוקראז'

  שירותי ניהול,

 

אני לא מבין, אתם עצמאים לגמרי או  גיורא ברעם:

 שאתם מול חברת ביטוח מסוימת?  
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 תן לו לדבר, אחר כך, :ולדי מורג, יו"ר

 

 אבל אני לא מבין. מותר לי להבין? גיורא ברעם:

 

 שאלות עכשיו זה בסדר. זאב חושינסקי:

 

 לא, לא נוכל. :ולדי מורג, יו"ר

 

 זה לא שאלות, גיורא ברעם:

 

ו. וכבה קניסטר:כ  הוא רוצה להתחבר אלי

 

מה השאלה? מה הבעיה? מה לא  זאב חושינסקי:

 ברור? 

 

 ההסתדרות היא, אתם חברת הביטוח?  גיורא ברעם:

 

לא, אנחנו אגף בתוך ההסתדרות  זאב חושינסקי:

. 7116, סוף 7112 -אמרתי שהוקם ב 

ניית לטובת מה שנקרא קהקמנו את אגף הפנסיה. אגף הפנסיה פועל 

שירותים פנסיוניים. אנחנו מוציאים מכרז, פונים אלינו גופי הביטוח 

 ואנחנו מחליטים איזה גוף ביטוח לקנות במחיר הזה. 

 

 עכשיו הבנתי. גיורא ברעם:
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אז זה מה שעשינו בעובדי מדינה  זאב חושינסקי:

, זה לא   למעשה. הוצאנו הליך מכרזי

ליך מכרזי שבסופו של דבר מכרז במובן המשפטי של המילה, כן? זה ה

נבחר גוף מבטח. אנחנו, כמו שאמרנו נותנים שירותים פנסיוניים. 

של גופים שהם שייכים להסתדרות, שירותים פנסיוניים גם במובן הזה 

כמו למשל קרנות ההשתלמות של ההסתדרות, של האיגודים 

המקצועיים, קופות הגמל של האיגודים המקצועיים, ואנחנו פועלים 

 ת קניית שירותים מוזלים לגופים האלה. לטוב

 

לדוגמה, יש עניין של קנייה ומכירה של ניירות ערך בגופים מוסדיים. 

למשל קרן השתלמות מחזיקה שני מיליארד שקל של העמיתים. קרן 

השתלמות של רעות למשל, רעות זה קרן השתלמות לועדות ההסתדרות 

קרן השתלמות של  או קרן ההשתלמות של העובדים הסוציאליים, או

עובדי המדינה, הגופים האלה מנהלים הרבה כסף, מנהלים מיליארדים 

 של עמיתים והם קונים ומוכרים ניירות ערך. 

 

על קנייה ומכירה של נייר ערך יש עמלה. העמלה הזאת עולה הרבה 

, עמלת קנייה ומכירה. אנחנו עשינו הליך שבו  כסף. זה נקרא ברוקראז'

ות גמל של ההסתדרות, כל הקופות המפעליות צירפנו את כל הקופ

' ומאחר ובאנו כגוף ופנינו  למציעים שמציעים את שירותי הברוקראז

מיליארד שקל פלוס מינוס,  77-75מאוד מאוד גדול שמנהל בערך 

ממחיר השוק.  75%הצלחנו להוריד את מחירי הברוקראז' במשהו כמו 

 וזה הקופות הענפיות. 

 

את העלויות לעמיתים. למעשה העמיתים  אז אנחנו ככה מוזילים

 בקופות גמל ענפיות משלמים לפי העלויות בפועל. 
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ככל שעלות התפעול של הקופה היא  זאב חושינסקי:

גדולה יותר כך דמי הניהול הולכים  

ועולים. אין שם רווח. ולכן ככל שאני מוזיל את עלויות התפעול ככה 

זה דבר אחד שעשינו. עשינו, אני מוזיל את דמי הניהול לעמיתים. אז 

, הליך בנושא עובדי מדינה, מבטח פנסיוני. עשינו הליך  כמו שאמרתי

של מה שנקרא תפעול של קופות גמל, שגם שם הצלחנו להוריד 

 מחירים. 

 

 הערה קטנה, זאב,  יהודה תפיירו:

 

 בבקשה. זאב חושינסקי:

 

קיבלת חברי הסתדרות עובדי  יהודה תפיירו:

 א כלל עובדי המדינה?המדינה, זה ל 

 

זה כלל עובדי המדינה. השאלה  זאב חושינסקי:

מצוינת, יהודה. באמת בעובדי מדינה  

יש חלק שהם חברי הסתדרות שמשלמים דמי חבר ויש חלק שהם לא 

דמי חבר, הם משלמים מה שנקרא דמי טיפול. גם הקבוצה הזאת היא 

היתה  .נהבתוך הקבוצה שנהנית מההטבות שאני מביא לעובדי מדי

בהתחלה התלבטות באמת אם לבוא ולהגיד רק מי שהוא חבר הסתדרות 

יקבל את זה אבל אנחנו החלטנו בסופו של דבר לא ללכת למהלך כזה 

אלא לתת לכל עובדי מדינה, כי עובדי המדינה משלמים מה שנקרא דמי 

טיפול, ואני לא רציתי להתחיל להתעסק עם זה שיבוא אדם ויגיד אני 

טיפול, אני משלם, כולם נכנסו לתוך הסד הזה של הקבוצה  משלם דמי

 שמקבלת את ההטבות. 
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ומה קורה עם עובדי הקבלן במשרדי  יהודה תפיירו:

   הממשלה? 

 

עובדי קבלן במשרדי הממשלה אם הם  זאב חושינסקי:

לא עובדי מדינה באופן ישיר הם לא  

י קבלן זכאים להטבות האלה. אבל בעקבות ההסכם שנחתם עם עובד

אני מאוד מקווה שהמדינה תשכיל ליישם את ההסכמות שהגיעו אליהן 

 ואז כן הם יוכלו לקבל את ההטבות האלה. 

 

, קופות ענפיות אנחנו מסייעים להן בכל מה שקשור  אז כמו שאמרתי

בבחירת מתפעלים, קנייה ומכירה של ניירות ערך. יש מה שנקרא 

הבין שגוף שמנהל קרן קסטודיאן, קסטודיאן זה משמורת. צריך ל

השתלמות, קופת גמל, יש לו המון עלויות. אנשים לא יודעים את זה 

אבל יש המון עלויות. הבנקים למעשה גובים עמלה על כל דבר שהם 

עושים, אפילו זה שהם שומרים את ניירות הערך בבנק זה נקרא 

 משמורת, קסטודיאן, גם על זה גובים עמלה.

 

מלת מכירה, עמלת משמורת ויש עמלת אז יש לנו עמלת קנייה, ע

תפעול. כל הדברים האלה אנחנו למעשה רכשנו אותם במחירים מוזלים 

בשוק ואני יכול להגיד לכם שזה בסופו של דבר סייע לכלל העמיתים 

במשק ולא רק לחברי הסתדרות ולא רק לחברי העמיתים בקופות 

ר שוק , איזשהו מחיbenchmarkהאלה, כי אנחנו קובעים איזשהו 

שהוא נמוך יותר ממחיר השוק שהיה קודם להליכים האלה. אז כמו 

שאתם רואים בכל ההליכים נתנו תעריפים נמוכים משמעותית 

לשירותים מיטיבים ורבים יותר מאלה שהקופות יכלו להשיג באופן 

 עצמאי. 
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פה השקף הזה מדבר על מה שדיברתי  זאב חושינסקי:

קודם, על בחירת קרנות פנסיה  

, לעובדי המתכת, לכל הגופים שהם ל עובדי המדינה, לעובדי הבניין

חברי הסתדרות, גופים שיש להם למעשה קשר להסתדרות אנחנו 

עובדים בשבילם למעשה ומצליחים להשיג עבורם תנאים טובים יותר 

 .  בכל מה שקשור למבטח פנסיוני

 

גוף  אחת, את ענף הבניין והעץ. ענף הבניין והעץ זהאני אתן דוגמה 

שהוא לא גוף חזק, הוא גוף שחברות הביטוח לא כל כך אוהבות לבטח 

אותו. קרנות הפנסיה לא כל כך אוהבות לבטח אותו, כי אדם שעובד 

 בבניין הוא מה שנקרא,

 

 רמת סיכון גבוהה.  נחום אסד:

 

בדיוק. הוא מועד לפורענות, גם  זאב חושינסקי:

במובן של פציעות וגם במובן של  

ר שלו הוא לא כזה אטרקטיבי. השכר שלהם הוא לא שכר שכר, השכ

גבוה ולבטח שכר נמוך קרנות הפנסיה לא אוהבות לעשות את זה. 

 ועדיין, עם כל מה שאני אומר לכם הצלחנו, 

 

.  חבר: . . אבל פעם הם היו ענף הבניין 

 למדינה.  

 

 הם הקימו. נחום אסד:

 

 הם הקימו את המדינה גם.  זאב חושינסקי:
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סבא הולך עם הנכדה שלו ואומר  אלקסלסי:הנרי 

את רואה את הבניין הזה? סבא  -לה 

 תגיד, היית פעם ערבי?  -בנה. היא אומרת לו

 

 )צוחקים(

 

בכל מקרה, אני אתן דוגמה את עובדי  זאב חושינסקי:

הבניין והעץ שהצלחנו עבורם להשיג  

נה הישג משמעותי בצורה של אובדן כושר עבודה תעסוקתי. מה הכוו

אובדן כושר עבודה תעסוקתי? זה אומר, זה דבר שלא היה קיים בעובדי 

הבניין והעץ והם מאוד שמחו על כך וזה עשיתי בשיתוף עם איציק 

מויאל, יו"ר הסתדרות עובדי הבניין והעץ שהיה באמת פעיל בעניין 

הזה וביחד עם התאחדות הבונים, התאחדות הקבלנים בישראל, עם 

 ניסים בובליל.

 

אמת עשינו עבודה שמה יוצאת מן הכלל והצלחנו להביא אובדן וב

. זה אומר שאם חס ושלום אדם נכנס לפציעה  כושר עבודה תעסוקתי

שהוא לא יכול להיות בתפקיד הספציפי שלו אז חברת הביטוח מחויבת 

לשלם לו אובדן כושר. לדוגמה אני אתן אדם שהוא רצף שנפצע ביד 

א יכולים להגיד לו לך תהיה פקיד או לך שלו והוא לא יכול לרצף, הם ל

תהיה נהג או לך תהיה כל עבודה אחרת, אתה יכול לעבוד, אתה לא 

יכול להיות רצף אבל אתה יכול לעבוד בעבודה שהיא לא פיזית ואז 

אובדן כושר תעסוקתי כאילו אני פטורה מלשלם לך את האובדן כושר. 

, כן? תפסן, זה אומר שאם הוא לא יכול להיות רצף או לדוגמ ה ברזלן

אם הוא לא יכול להיות תפסן או בנאי אז הם חייבים לשלם לו את 

 האובדן כושר.
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אפילו שהוא יכול לעבוד בעבודה  זאב חושינסקי:

אחרת משרדית. זה דבר שהוא דבר  

יוצא דופן ואנחנו הצלחנו להשיג אותו גם כתוצאה מזה שהקבלנים 

 בדן כושר. הקבלנים,עצמם הסכימו לשלם את הפרמיה עבור או

 

המונח הזה הוא רק לעובדי הבניין  הנרי אלקסלסי:

 והעץ?  

 

,  זאב חושינסקי:  לא, אובדן כושר תעסוקתי

 

 או חל על כל העובדים במדינה?  הנרי אלקסלסי:

 

אובדן כושר תעסוקתי זה אומר, זה  זאב חושינסקי:

חל לכל מי שמקבל את הביטוח הזה.  

אובדן כושר תעסוקתי אז רק אם אני לא אוכל  אם אני פקיד ואני רוצה

. אז אין לזה משמעות, כי להיות פקיד,  להיות פקיד אז הם ישלמו לי

אם אתה לא יכול להיות פקיד אתה צריך להיות מה שנקרא במצב 

, אז אין לזה משמעות אובדן כושר תעסוקתי לפקיד.   מאוזן

 

ש לזה משמעות. אבל אובדן כושר תעסוקתי למי שהוא עובד פיזי אז י

 המשמעות הופכת להיות מהותית כשמדובר בעבודה פיזית. 

 

אוקי, אנחנו עושים עכשיו הליך מאוד גדול לעובדי המלונאות וגם 

לעובדי המתכת, זה קבוצות עובדים שאין להם ועדים, הם לא חזקים, 

זה לא כמו, אני למשל לא צריך לעזור לעובדי חברת החשמל או לעובדי 

 ירת קרן פנסיה כי הם מסתדרים לבד. הנמלים בבח
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אני למעשה פונה לגופים האלה שאין  זאב חושינסקי:

להם ועדים חזקים, שהם דרך איגודים  

מפוזרים אצל הרבה מעסיקים. אנחנו מצליחים להביא עבורם את 

 התוצאות הטובות.

 

 מה שנקרא לסקטור הפרטי. יהודה תפיירו:

 

. בנוסף להליכים זאב חושינסקי: שדיברתי עליהם  כן

קודם, אנחנו מתעסקים בנושא  

חקיקה, גם בנושא חקיקה ראשית וגם בנושא תקנות, חקיקת משנה. 

אנחנו כל הזמן עם האצבע על הדופק על הוראות וחוזרים שמוציא 

האוצר. אנחנו היינו שותפים לתיקונים לפקודת מס הכנסה שהגדילו 

 את הפטורים על הפנסיה. 

 

 הגמלאים.  לכל יחזקאל אנגלר:

 

לכל הגמלאים ללא יוצא מן הכלל  זאב חושינסקי:

הגדלנו את הפטור על הפנסיה. זה  

מהלך מבורך שאני יכול, איך אומרים, לזקוף אותו רק לטובת יו"ר 

 ההסתדרות עופר עיני, שהיה פה, איך אומרים, בכל הכוח בעניין הזה. 

 

 ביחד איתך.  יחזקאל אנגלר:

 

יתי אבל אני אומר לך עוד ביחד א זאב חושינסקי:

פעם, אם לא הכוח של עופר אני  

 את זה.  גחושב שלא היו מצליחים להשי
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הצלחנו להשיג פה הישג משמעותי.  זאב חושינסקי:

הגדלנו, כמעט הכפלנו את הפטור.  

הגדלנו אותו באופן מדורג אבל בסופו של דבר בסוף הדרך הפטור יגדל 

יס. הגמלאים ירגישו את זה בכיס, משמעותית וכולנו נרגיש את זה בכ

 ירוויחו יותר. 

 

ו. יחזקאל אנגלר:  כולל אלה שפורשים עכשי

 

כולל אלה שפורשים, כולל אלה  זאב חושינסקי:

, יחזקאל   ון שפרשו. בהתחלה היה ניסי

 פה היה מעורב בעניין הזה, הוא מכיר את הפרטים. 

 

 בדיוק שנה.  יחזקאל אנגלר:

 

נה מהיום. היה בהתחלה בדיוק ש זאב חושינסקי:

ניסיון לבוא ולפצל את זה, להגיד  

, גיל מסוים, פרשו לפני, אנחנו  חלק הגמלאים יקבלו, חלק לא יקבלו

ביקשנו וקיבלנו בסופו של דבר את הדבר הזה שכולם זכאים לפטור 

 הזה. 

 

בנוסף, היום אנחנו, אנחנו, אולי אני אגיד מילה אחת לעניין חוק 

, חו ק ההסדרים הנוכחים. יש בחוק ההסדרים היום התקציב הנוכחי

אלף שקל  77פגיעה מסוימת בעובדים שמרוויחים שכר מעל לסכום של 

וזה פגיעה שהיא פגיעה קשה בנטו שלהם. אנחנו מבקשים לבטל את 

 זה. 
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זה משהו שקשור בהפרשות לפנסיה.  זאב חושינסקי:

זה גם הנושא שהייתי בו עכשיו  

האוצר בנושא הספציפי הזה, במס הכנסה.  בירושלים. הייתי במשרד

ואנחנו פועלים לבטל את הגזירה הזאת של ביטול ההטבה על הפרשה 

 לפנסיה. זהו. נקווה שנצליח. 

 

יש המון  גזירות שהוכנסו לחוק התקציב. יש את הנושא של הביטוח 

הסיעודי שגדעון מכיר אותו טוב והייתם בכנסת בשבוע שעבר, הנושא 

פתרון. אתה עודי, ששם אולי כן יימצא בסופו של דבר של הביטוח הסי

 רוצה להוסיף משהו בעניין הזה, גדעון? 

 

 אני עוד לא רואה את הפתרון. גדעון בן ישראל:

 

, טוב. זאב חושינסקי:  אתה לא רואה את הפתרון

 

כלומר יש פתרונות שהפרופ' הנכבד,  גדעון בן ישראל:

פרופ' שריד שאם הוא ימשיך בתפקידו  

א יישאר מאתנו שריד ופליט. ואני אמרתי לו את זה. אני לא אומר ל

. הוא חשב שהסידור הנוכחי הוא לא טוב. אז מה  את זה רק כאן

עושים? מחפשים פתרון נכון. במקום זאת הוא קודם ביטל את כל 

 הסידורים הקיימים ואחר כך הוא התחיל לחפש פתרונות. 

 

 אז נקווה שהוא יוחלף. זאב חושינסקי:

 

 אז אני אומר לך זה ממש שערורייה. גדעון בן ישראל:
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פגעו באנשים בצורה הכי קשה. אני  גדעון בן ישראל:

גם לא מבין למה ההסתדרות משלימה  

 עם זה. אני אומר לך. 

 

אני מציע, אני שומר לך את זכות  :ולדי מורג, יו"ר

הדיבור וניתן לו להמשיך. בבקשה  

 זאב.

 

יך. אנחנו בנוסף להליכים אני ממש זאב חושינסקי:

האלה של חקיקה אנחנו פועלים גם  

בנושא הסכמי עבודה קיבוציים. כל הסכם קיבוצי שנחתם חייב אישור 

אגף הפנסיה בפרק הפנסיה. כל הסכם קיבוצי שנחתם באגף לאיגוד 

מקצועי, במרחבים, עובר בחינה של אגף הפנסיה. יש לזה משמעויות 

 מאוד מאוד כבדות. 

 

ן לכם סתם דוגמה מהסכם אחרון שנחתם באסם, אסם זה אני את

קבוצה שהיא מאגדת בתוכה את טבעול, צבר, יש להם עוד, המרקים, 

קנור, זה קבוצה מאוד מאוד גדולה שיש לה הרבה מפעלים. ושם היה 

ויכוח מאוד משמעותי בנושא הפנסיה, לגבי ההפקדות שעשה מעסיק, 

הפיצויים או שזה בא על האם זה הפקדה שהיא באה במקום תשלום 

 חשבון הפיצויים. 

 

ושליש לטובת הפיצויים כל  8מה הכוונה? נניח שאני הפקדתי לאדם 

חודש בחודשו והגיע הזמן שאני רוצה לפטר אותו ואני מפטר אותו, 

אני לא לוקח את מה שבקופה. מה שבקופה לא מספיק לעומת 

 המשכורת האחרונה שלו כפול השנים. 
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שקל ויש  01,111נניח שהוא מרוויח  זאב חושינסקי:

שנות עבודה, הוא צריך לקבל  01לו  

אלף שקל. האם המעסיק צריך להשלים לו  81אלף שקל. בקופה יש  011

או שאומר לו קח את מה שהפקדתי ובזה נגמר הסיפור? יכול  71 -את ה

 011אלף שקל והוא חייב לו רק  051להיווצר מצב הפוך, שבקופה יש 

אליו או שהוא חייב לתת לו את  051ולוקח  011הוא נותן לו אלף, האם 

 מה שהופקד בקופה? 

 

זה שאלה מאוד מאוד כבדה והסעיף שעוסק בחוק הפיצויים זה סעיף 

לחוק הפיצויים והיה שם ויכוח גדול מאוד לגבי הנושא שהאם חל  04

על הפקדות שנעשו לעובדים שם. מדובר  04או לא חל סעיף  04סעיף 

ם מאוד מאוד גבוהים של מיליונים. אנחנו בסופו של דבר בסכומי

שיעשו השלמות כמו שצריך בקופה ובאמת העובדים האלה התעקשנו 

אני יכול להגיד לכם שקיבלו לקופות הפיצויים שלהם משהו כמו בערך 

אחוז מגובה הפיצויים תוספת כדי שיכסו את הקופות,  75 -ל 05בין 

 עלינו להם את סכום הפיצויים.שיכסו להם את הקופות ולמעשה ה

 

שאלה, אם הוא מושך את הפיצויים  נחום אסד:

 הוא לא פוגע בפנסיה שלו?  

 

, כי כל  זאב חושינסקי: במובן מסוים פוגע, בודאי שכן

משיכת פיצויים היא משיכה מתוך  

 כספי הפנסיה. 

 

 נכון יש אירוע מס?  הנרי אלקסלסי:
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בל גם אם אני יש להם אירוע מס. א זאב חושינסקי:

פטור ממס עדיין אני מקטין את  

הסכום של הפנסיה. אז כמו שאמרתי, אנחנו פועלים גם בנושא הסכמי 

עבודה, הסכמים קיבוציים. כל דבר למעשה מקבל את אישור אגף 

 הפנסיה. 

 

, ללשכות המשפטיות במרחבים,  תמיכה שופטת לאגף לאיגוד מקצועי

שלנו פתוחה לכל נושא בנושא  כמובן אנחנו כל הזמן קשובים והדלת

פנסיה, גם מהמרחב וגם לאגף לאיגוד מקצועי. הסדרי פרישה מאוד 

גדולים שאנחנו עושים. למשל היה מהלך פרישה מאוד גדול ברשות 

השידור, מהלך פרישה מאוד גדול בתע"ש עומדת להיות, בנמלים אנחנו 

ורים של כספי הפנסיה שאמ תבביטחונושמה מעורבים בכל מה שקשור 

 להפקיד לטובת העובדים. 

 

אני יכול לתת לכם דוגמה, ברשות שדות התעופה מה שקרה שם, רשות 

שדות התעופה זה גוף שהוא, חלק גדול מהעובדים שלו אמור לקבל 

פנסיה תקציבית. פנסיה תקציבית, למי שלא בקיא במושגים, זה פנסיה 

תשלום שהמעסיק משלם, זה לא מתוך קרן פנסיה. המעסיק מחויב ל

 הפנסיה. זה לא קשור כמה כסף צברת או לא צברת, אתה מקבל,

 

 אתה לא צובר.  :ולדי מורג, יו"ר

 

אתה לא צובר. המעסיק משלם.  זאב חושינסקי:

וברשות שדות התעופה היו קבוצת  

 עובדים שאמורים לקבל פנסיה תקציבית. 
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ולפני בערך שנתיים הוגשה תביעה  זאב חושינסקי:

דות התעופה, כנגד כנגד רשות ש 

חברה, החברה הממשלתית, רשות שדות התעופה, תביעה מאוד מאוד 

מיליארד שקל בגין הרעש שהמטוסים גורמים  5.5גדולה בסך של 

לישובים שמסביב לשדה תעופה. והיה חשש מאוד גדול שהתביעה הזו 

תתממש ורשות שדות התעופה תצטרך לשלם סכומי פיצוי עצומים בגין 

  אותה תביעה.

 

, יו"ר  ובשיתוף כמובן עם האגף לאיגוד מקצועי, עם אבי ניסנקורן

האגף, ויו"ר ועד העובדים שם, שבאו ואמרו אנחנו חוששים לפנסיה 

מיליארד שקל ייצאו עכשיו החוצה, אנחנו נעמוד בפני שוקת  5שלנו, 

שבורה למעשה, אנחנו נצטרך לבוא לקבל פנסיה ועכשיו אין כסף. והם 

את הכסף החוצה, להוציא את הכספים המיועדים ביקשו להוציא 

מיליארד  7.5מיליארד שקל, מיליארד שקל,  7.5לתשלום הקצבה בסך 

 שקל ביקשו להוציא החוצה.

 

ניץ, שר האוצר בזמנו, וסוכם שהכסף  עופר עיני נפגש עם יובל שטיי

יוצא החוצה לנאמן עד שתוקם קופה מרכזית לתשלום, לאישור הקצבה 

הצלחנו להשיג את כל האישורים ואת כל הפרטים הזאת. ובאמת 

הקטנים, איך להוציא את הכסף, אצל מי יישב הכסף, וכך להבטיח את 

זה שזה יהיה מה שנקרא נאמנות בלתי הדירה, נאמנות שברגע שאני 

משלם אותה לנאמן הכסף לא יכול לחזור לחברה. זאת אומרת הוא 

וב והוא פורץ דרך יהיה רק לתשלום הפנסיה. וזה למעשה מעשה חש

מבחינתנו, שכסף שמיועד לקצבה יוצא מהחברה לנאמן והנאמן מחזיק 

 אותו עד תשלום הכסף לעובדים כפנסיה. 
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ובאמת רשות שדות התעופה הוציאה  זאב חושינסקי:

מיליארד שקל מהקופה שלה  7.5 

, הוא התחיל  . אז זה מהלך באמת מוצלח שנעשה לפני ושמה אצל נאמן

 חודשים.  4או  2והוא הסתיים רק לפני בערך לפני שנתיים 

 

בנוסף, אגף הפנסיה כל הזמן עורך השתלמויות, הדרכות. גם במרחבים 

עשינו סבב מאוד מאוד גדול כאשר אנחנו מתחילים שם מהבסיס, מה 

זה בכלל קרן פנסיה, מה ההפרשות לקרן פנסיה, כמה צריך להפריש, 

ם הדרכות במקומות עבודה, איך מושכים את הפנסיה. ואנחנו עושים ג

בהתאם לבקשות שאנחנו מקבלים. כל הזמן עושים הדרכות, קורסים, 

גם בבית ברל אנחנו עושים קורסים בנושא פנסיה, וגם במרחבים 

 אנחנו אמורים להתחיל עכשיו סבב שני של המרחבים. 

 

זהו למעשה בגדול הפעילות של אגף הפנסיה. אז כמו שאמרנו, זה 

הסדרים מיוחדים והדרכות והשתלמויות. קיבוציים,  חקיקה, הסכמים

אני רק אוסיף אולי עוד כמה משפטים, מה האג'נדה של אגף הפנסיה 

היום, שהיא כמובן ברוח הדברים שרואה אותם יו"ר ההסתדרות וגם 

 .  יו"ר האגף לאיגוד מקצועי

 

, היא לא מגיעה הפנסיה בישראל היום, הפנסיה הצוברת אני מדבר

אמורים להספיק לאדם שמגיע לגיל הקצבה. ככל שתוחלת לסכומים ש

הולכת ועולה אנשים חיים יותר וצריך יותר כסף. אני מדבר לא  החיים

רק על אורך חיים, אני מדבר גם על איכות חיים. זאת אומרת אם לפני 

 81או  27היום זה גבר בן  24שנה תוחלת החיים היתה לגבר  71

80ולאישה זה מעל   מותה, תלוי בשנת הלידה. , תלוי בת87-

 

 . 82פינק אותה זה ממוצע אם בעלה  יגאל הררי:
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יכול להיות, אבל בדרך כלל הוא מת  זאב חושינסקי:

 לפניה.  

 

.  נחום אסד:  ואין ספק שהוא מגיע לגן עדן

 

שנים מתווספות שנתיים וחצי  01כל  :ולדי מורג, יו"ר

 לתוחלת החיים.  

 

, זה מה שנים  01כל  זאב חושינסקי: שנתיים וחצי

שההערכות אומרות היום. זאת  

, אז הכסף  אומרת ככל שהתוחלת הולכת ועולה, שזה מצב שהוא חיובי

שצריכים הוא יותר גדול. זאת אומרת צריך להגדיל את שנות העבודה 

 על חשבון שנות הפרישה. 

 

והאישה אומרת שיש לה בעל שהוא  גדעון בן ישראל:

היחידי שיש פלוס וזה הפלוס  21בן  

 לו.

 

 )צוחקים(

 

 כל הכבוד.  :ולדי מורג, יו"ר

 

 גדעון, אל תוסיף, אמרת את זה טוב.  נחום אסד:
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כמו שהאישה אומרת, אומר לה בעלה  הנרי אלקסלסי:

וזה יש לה יום הולדת, אומרת לו עד  

 , אומרת לו למה? שנה אחת לבד. 007לא, שרה, עד  -, אומר לה071

 

מקרה, תוחלת החיים הולכת  בכל זאב חושינסקי:

ועולה וזה דבר חיובי מבחינת החברה  

בכלל, אבל זה מצריך מאתנו למעשה חסכון גדול יותר ואנחנו מבינים 

את זה בהסתדרות, ואני חושב שגם בממשלה מבינים את זה. בממשלה 

פועלים בדברים אחרות, איך לפתור את הבעיה, "בעיה" במרכאות, כן? 

עם גידול בתוחלת החיים. הם רואים את הפתרון  איך להתמודד למעשה

 בהעלאת גיל הפרישה, שזה פתרון אחד, פחות תשלומים יותר חסכון.

 

זה פתרון שהוא מבחינה כלכלית הוא טוב, כי אתה פחות, מספיק 

שאתה שנתיים לא משלם פנסיה וחוסך אותן אז זה משמעותי מאוד. 

לאומי והקטנת  קצבאות לביטוחהם רואים את הפתרון בהקטנת ה

הסבסודים בכל תחומי החיים. זה יכול להיות ברמה של סבסוד של 

תרופות, זה יכול להיות ברמה של סבסוד של שירותי רפואה, זה יכול 

להיות ברמה של סבסוד של ארנונה, ברמה של סבסוד של תחבורה 

 ציבורית. 

 

כל הדברים האלה, כל הסבסודים האלה שהמדינה נותנת לגמלאים, 

דינה רואה בדרך של קיצוץ בתשלומים האלה והגדלת גיל הפרישה המ

כפתרון לתוחלת החיים. אנחנו לא רואים בדבר הזה כפתרון לגידול 

בתוחלת החיים. אנחנו חושבים שהמדינה מקבלת לאורך השנים ביטוח 

לאומי מהאנשים והיא צריכה לשלם חזרה את הביטוח הלאומי ואנחנו 

 הפרשות לפנסיה ואנחנו עושים את זה.חושבים שהדרך זה הגדלת ה
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 הגדלנו את ההפרשות,  זאב חושינסקי:

 

.  7105 -ב הנרי אלקסלסי:  לאחוז

 

אנחנו הגדלנו כבר את ההפרשות  זאב חושינסקי:

בהסכם העבודה האחרון לעובדי  

תוספת. זה אומר שזה  7%, זה 07.5% -ל 02.5% -המגזר הציבורי מ

06גידול בפנסיה של בין  , גידול בפנסיה. הגדלנו את ההפרשות א 02- חוז

 לפנסיה חובה. 

 

בין לשכת התיאום להסתדרות העובדים  7118 -היה הסכם שנחתם ב

הכללית בנושא פנסיה חובה. ושם נקבעו שיעורי הפרשות שהתחילו 

חתמנו הסכם  7101באחוזים מאוד מאוד נמוכים והלכו ועלו ובשנת 

, בשנה הבאה 7104 -כך שב חדש עם לשכת התיאום להגדלת ההפרשות

 , שזה שיעור גבוה מאוד. 02.5% -הפרשות הפנסיה חובה יגיעו ל

 

ואני זוכר את כל אלה שגיחכו על הסכם פנסיה חובה בהתחלה ואמרו 

הייתי אז במשרד האוצר ואני זוכר שאנחנו עושים צחוק מעצמנו. אני 

ו, עופר את הגיחוכים וגם אני זוכר מה שאמר לי יו"ר ההסתדרות בזמנ

, והוא היה כבר אז יו"ר ההסתדרות והוא חתם את ההסכם, והוא  עיני

זאב, אנחנו קודם כל מתחילים ואתה תחכה ואתה תראה  -אמר לי

 . 02.5% -שההפרשות יעלו. ובאמת העלו את ההפרשות ל

 

בנוסף, אנחנו מגדילים עכשיו את ההפרשות למגזר הציבורי. בהסכם 

זה  07.5% -. מ71.5% -החדש למעל, להאחרון שנחתם עם שר האוצר 

 , שזה כבר הפרשה מאוד מאוד גדולה. 71.5% -קופץ ל
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אנחנו נמשיך להגדיל את ההפרשות,  זאב חושינסקי:

, גם אם זה בא על   עד כמה שניתן

חשבון תוספות שכר שוטפות. זאת אומרת אם אני מנהל מו"מ היום עם 

יה. מעדיף לקחת אותו מעסיק אני אחוז בשכר מעדיף לקחת אותו בפנס

 בפנסיה וככה אני למעשה רואה כמה צעדים קדימה.

 

הדרך השנייה למעשה להגדיל את החיסכון הפנסיוני זה הגדלת 

התשואות. הגדלת התשואות זאת אומרת כמה כסף הכסף שלי מרוויח, 

כמה ריבית אני מרוויח על הכסף. והיום התשואות שמקובלות בקרנות 

מהכסף  21%כאשר מתוך זה  4% -ל 2.5סביב הפנסיה החדשות נעות 

. ריאלי זה אומר  4.85%מקבל אג"ח מדינה ותשואה מובטחת של  ריאלי

 מעל המדד. 5%מעל המדד, בסדר? אז יש לי בערך 

 

 זה טייס אוטומטי או צריך כל פעם, הנרי אלקסלסי:

 

.  זאב חושינסקי: מהכסף מרוויחים  21%אוטומטי

ריאלי, שזה מבחינת  4.85% 

ההסתדרות הדבר הכי טוב. זה גם מגדיל את התשואות וזה גם נותן לנו 

ודאות. מה הכוונה נותן לי ודאות? הכסף לא נזרק לכל מיני מקומות 

מסוכנים. כמו שראינו מה שקרה עם הטייקונים הגדולים אנחנו עדים 

 . IDB -ב לכך גם מה שקורה היום

 

IDB  עוד לדוגמה פחות קיצוניים, כיIDB  טוענת שהיא יכולה להחזיר

את הכסף ולפרוע את ההתחייבויות שלה. אבל ראינו מה קרה אצל דלק 

נדל"ן של יצחק תשובה לפני בערך שנתיים. הגיעו להסדר חוב, היתה 

תספורת. ראינו מה קרה בחברה של זיסר, ראינו מה קרה אצל לב 

 יתה תספורת. לבייב שה
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ראינו מה קרה בחברה הממשלתית,  זאב חושינסקי:

חברה ממשלתית שהגיעה לחדלות  

פירעון ולמעשה עשתה תספורת לבעלי האג"ח. זאת אומרת אנחנו לא 

רוצים שהכסף הזה יתפזר לכל מיני מקומות מסוכנים ויהיה באג"ח 

למי מיועד של המדינה. המדינה רשאית אם היא רוצה להלוות את זה 

שהיא רוצה היא יכולה בתיק האג"חים, אג"ח מדינה, ולהמשיך לתמרץ 

 את השוק לפעילות, אבל לא על חשבון העמיתים.

 

העמיתים צריכים להיות מובטחים. ולכן אני אומר, הדרך הראשונה זה 

הנושא של הגדלת ההפרשות, הדרך השנייה זה התשואות והדרך 

א של דמי הניהול. אנחנו השלישית, הרגל השלישית למעשה זה הנוש

הולכים כל הזמן להקטנה והפחתה של דמי הניהול של העמיתים 

וקרנות הפנסיה. ברגע שדמי הניהול יהיו דמי ניהול סבירים יש לזה 

 משמעות מאוד מאוד גדולה לנושא הצבירה בקרן הפנסיה. 

 

במכרז האחרון שהצלחנו עובדי מדינה הורדנו את המחירים באופן 

, דרמטי אפילו, ואנחנו ממשיכים לעשות את זה. מאוד מאוד  משמעותי

זהו, זה למעשה שלושת האלמנטים המשמעותיים ביצירת פנסיה ראויה 

לאזרחים ולחברי ההסתדרות. זהו, אני סיימתי, אם יש למישהו שאלות 

 בבקשה. 

 

קודם כל תודה, סקירה מאלפת, טובה,  :ולדי מורג, יו"ר

על מה  מעניינת, נתנה תמונה מצוינת 

שמתרחש. עכשיו הערה קטנה היא שהאגף משמש כאגף מטה שמרכז 

  ומדריך ומשתדל גם.
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ואחד המסרים שצריכים לצאת  :ולדי מורג, יו"ר

להערכתי מהדיון הזה הוא הפסקת  

המסחר של הכספים של העמיתים בשורה של מס והרפתקאות בלתי 

ות הן אפשריות. מה שקורה, אתה נתת כמה דוגמאות אבל הדוגמא

הרבה יותר חריפות, מי כמוך יודע את זה, מפני שאנחנו שומעים 

ותשובה ואחרים, אבל יש  IDBוקוראים על מה שמתרחש בחברות כמו 

שורה שלמה של השקעות שנעשות בבורסה שלא מצליחות על אגרות 

 חוב שהן חדלות פירעון ושורה שלמה של דברים שבלתי אפשרי. 

 

תר שהיו צריכים להיות פה זה מה ואחד המאבקים הגדולים ביו

שדיברת על כך שמה שהיה לפני המהפך הכלכלי הזה של אגרות החוב 

. אמנם הכספים 4.5%הייעודיות שנשאו  . , עד כמה שאני זוכר. וכל ה.

האלה היוו מנוע צמיחה מסוים בבורסה, אבל ההפסד של העמיתים 

ל האגף, הוא הרבה הרבה יותר גדול. ולהערכתי זה כבר לא עניין ש

האגף צריך להיות המנוע כמובן, אבל ההסתדרות צריכה להתייצב 

בצורה הרבה הרבה יותר חריפה כדי לשנות את פני הדברים מהבחינה 

 הזאת. 

 

 עד כאן מה שרצית לומר. עכשיו רשות הדיבור לגדעון בן ישראל. 

 

אני מוכרח לומר שבדבר אחד יצאתי  גדעון בן ישראל:

נו בשעתו, היה קצת מבולבל. היתה ל 

לנו אגף בטחון סוציאלי שכלל את הפנסיה. עכשיו שמעתי משפט 

בדבריו של חושינסקי האומר אנחנו לא במיוחד לציבור הגמלאים. 

כלומר היה מיד איזה התגוננות שלא הגמלאים במיוחד מעסיקים אותי. 

 .  זה לא היה כשהיה אגף בטחון סוציאלי
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מהווים חלק חשוב היה ברור שאנחנו  גדעון בן ישראל:

, לכן   מהטיפולים השונים. וכאן אני

אני שואל מה, הרי אין אגף לבטחון סוציאלי היום. האם לא הגיעה 

השעה שבמקום שזה רק אגף פנסיה זה יהיה אגף לבטחון סוציאלי? אני 

 לא, כלומר אני לא ברור לי איפה פה ההבדלים. 

 

נחנו מקבלים כי אם אנחנו פונים לנושאים שונים אז לפעמים א

היענות, לפעמים לא כל כך. ומה שעוד במיוחד בעייתי מבחינתנו 

שהאינפורמציה שמגיעה לאגף לא מגיעה להסתדרות הגמלאים. כלומר 

החוזרים שמוציאים, הפרופ' וזה מוציא, ההוא מוציא, אנחנו לא 

הזה מקבלים את זה, אלא רק לאחר שאנחנו מגלים שיש משהו מן הסוג 

 ים ובעקבות זאת אנחנו מקבלים אינפורמציה. אז אנחנו פונ

 

כלומר ודאי שזאב עושה עבודה מצוינת במכירה וקנייה. אני הבנתי 

, אבל אני הייתי רוצה שהקשר אתנו יהיה שפה נעשים דברים חשובים

קשר הדוק קודם כל מבחינת אינפורמציה, שאנחנו נקבל את מירב 

, אני שואל אם אין אגף האינפורמציה ובזמן כדי לנהל מאבק. דבר שני

 ויש רק אגף לפנסיה אז זו בעיה.  לביטחון סוציאלי

 

אני חושב שצריך לפתור את הנושא הזה. כי כרגע אין אגף בטחון 

 סוציאלי אבל יש רק אגף של פנסיות. אני חושב שצריך היה לשקול,

 

זה לא בשולחן הזה. זה לא הועדה  נחום אסד:

 הזאת. 

 

ה להשיב לך, בכל מקרה, אני רוצ זאב חושינסקי:

 סיימת? 
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 רגע אחד.  גדעון בן ישראל:

 

עוד לא סיימת? שאלת את אותה  זאב חושינסקי:

 שאלה שלוש פעמים. 

 

הבט, אתה, זאת ועדה של בינ"ה ואל  גדעון בן ישראל:

תגיד לי שהיא לא רשאית לדון בזהו  

 וזה וזה, זה לא נכון.

 

,  נחום אסד:  גדעון

 

גע, לא, אני חולק על זה. אני גם ר גדעון בן ישראל:

חבר בינ"ה ואני חולק על מה שאתה  

 אומר.

 

,  נחום אסד:  גדעון

 

, אני חושב שועדת  גדעון בן ישראל: אני, תסלח לי

 הכספים,  

 

 נחום, חכה.  :ולדי מורג, יו"ר

 

אחרי שהיא שמעה את הדיווח יכולה  גדעון בן ישראל:

לומר למשל שאולי יש מקום לשקול  

הזה שישנו  gap -לבטחון סוציאלי שיכלול גם את הפנסיה אבל שה אגף

 היום יתמלא. יכול להיות.
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.  נחום אסד:  אני יכול, אני מבקש לענות לו

 

 נרשם בפרוטוקול.  :ולדי מורג, יו"ר

 

לא, לא, לא, זה שנרשם בפרוטוקול  נחום אסד:

 זה עוד יותר גרוע. עם כל הכבוד,  

 

 לא ועדת כספים.  זה לבינ"ה, זה אלה ונה:

 

תן לי לענות לך. זה לא, זה פשוט  נחום אסד:

כשיש  מקומם אותי עוד הרבה יותר 

 פה פרוטוקול מוקלט ועולים דברים כאילו הצעה וזה בסדר. 

 

 אני יכול להשיב לו?  הנרי אלקסלסי:

 

, על פי חוקת ההסתדרות, עם  זאב חושינסקי: אדוני

על פי חוקת כל הכבוד לכולנו,  

קובע את הנהגת ההסתדרות, את האגפים ואת ראשי תדרות מי שההס

האגפים הוא היו"ר הנבחר ולכן אם אתה רוצה להציע הצעה להקמת 

אגף או שילוב של אגף זה לא בינ"ה. בינ"ה רק מצביעה ומאשרת את 

 ההצעה. זה מיועד אליו. באמת, כי זאת היא החוקה. 

 

 )מדברים ביחד(

 

שניה אחת. גדעון הביע את חברים,  :ולדי מורג, יו"ר

דעתו, נחום נתן תשובה, בבקשה  

 תשובה קצרה כי יש,
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קצרה, אבל אני אגיד לך משהו, אני  זאב חושינסקי:

חבר בועדת הכספים בבינ"ה, אני חבר  

, ככה קוראים  נשיאות בינ"ה ואני יו"ר אגף הפנסיה, הביטוח ושוק ההון

, נתבקשתי לתת סקירה ולא ל שמוע פה תלונות. יש לזה. ואני נקראתי

, גדעון, אתה מוזמן כל דקה וכל רגע   לך איזשהן תלונות לגבי האגף שלי

 .  לבוא ולהגיד לי אותן

 

 לא, זה לא תלונה על האגף.  :ינתמשה ר

 

רגע, שניה, אני מבקש לתת לי לסיים.  זאב חושינסקי:

אני רוצה לסיים כי הוא פה אומר  

 להגיד לך משהו, שאני לא נותן לו מענה. אז אני רוצה

 

 מענה מספיק.  חבר:

 

אני רוצה להגיד לך משהו, גדעון,  זאב חושינסקי:

שום דבר לא מספיק בשבילך. אם ככה  

אתה מדבר בפני חברי ועדת הכספים, כי אני תמיד קשוב אליך, תמיד 

הדלת שלי פתוחה אצלך, עשיתי המון ומעולם לא אמרתי שהגמלאים 

בכל פעם, בכל רגע נתון שביקשת פגישה  הם לא חשובים, להפך, להפך,

קיבלת וגם עשינו המון דברים בשבילכם ואתה יודע את זה טוב מאוד 

 . ו. ובזה סיימתי  ואני לא אתחיל לפרוט אותם עכשי

 

חברים, בזה תם הדיון הזה. בבקשה  :ולדי מורג, יו"ר

 רשות הדיבור להנרי ואחריו יחזקאל.  
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כמעט שתי קדנציות כמי שחבר הנהגה  הנרי אלקסלסי:

אני רוצה לומר שתפיסת העולם של  

יו"ר ההסתדרות, הוא רואה תמיד לנגד עיניו את הגמלאי, תמיד בכל 

הסכם, בכל נושא וגדעון חברי להנהגה יודע את זה יפה מאוד. אני 

חושב שהאגף לבטחון סוציאלי מה שהיה פעם כאשר כל הקרנות היו 

 תחת,

 

 יפה מאוד. נחום אסד:

 

המטריה של ההסתדרות, היום אין  אלקסלסי:הנרי 

תחת המטריה את הקרנות האלה של,  

אבל זאב באגף של הפנסיה הוא שומר ודואג לכל הביטחון הסוציאלי 

של האדם העובד. ככה אני רואה והוא לפחות יודע יפה מאוד איך 

הדברים נעשים גם מהצד של האוצר, גם מהשולחן ההוא וכמה 

שהגיע אדם לאגף הזה שהוא יודע את הצד  ההסתדרות התברכה בכך

 השני וגם איך מתקבלות החלטות שם והוא בקיא ברזי הפנסיה באוצר. 

 

כך שלפי דעתי אגף הפנסיה משמש כסנסור וכלב שמירה מול כל נערי 

האוצר מה שנקראים, שרוצים לנגוס בכל שקל אצל הפנסיונרים 

שנים אני  01ד והגמלאים כאחד. זה נכון שיש קרוב בוא נאמר בעו

צופה בעיה מאוד מאוד חמורה אקטוארית של הנושא של הפנסיה 

במדינת ישראל ולא יהיה כנראה מנוס מלהעלות את גיל הפרישה בעוד 

 שנה או שנתיים, כמו שעשו בצרפת. 

 

ואני חושב שהלוואי ובזמנו היו באגף לבטחון סוציאלי, שהם היו חלק 

 ה פלג ז"ל,מהמפלגה שלי, אהרון אפרת ז"ל ודב'ל
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 איזה מפלגה זאת היתה?  יגאל הררי:

 

 מפ"ם. זה היה התיק שלנו.  הנרי אלקסלסי:

 

.  חבר:  שכחת את קובה וילן

 

קובה לא החזיק את הבטחון  הנרי אלקסלסי:

. הוא לא החזיק, אני מכיר   הסוציאלי

 את זה.

 

, אני  :ינתמשה ר אתה לא מכיר את זה, אדוני

והועדה הייתי מזכיר הועד הפועל  

 המרכזת.

 

 אני יודע. אני מכיר אותם,  הנרי אלקסלסי:

 

 חברים, חברים, :ולדי מורג, יו"ר

 

 טוב, לא חשוב. עזוב.  הנרי אלקסלסי:

 

 ההיסטוריה נכתבה כבר.  :ולדי מורג, יו"ר

 

ויש נושא בחברה הישראלית למרות  הנרי אלקסלסי:

ההסכם הגדול שההסתדרות עשתה  

שא צו הרחבה על הנושא של הפנסיה. זהו צעד בראשותו של עופר בנו

ענק לאדם העובד. אבל אני בא מסקטור מאוד מאוד פגוע בתנועה 

.  21 -הקיבוצית, שקרוב ל  אלף איש חסרי בטחון סוציאלי
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אין לנו פנסיה בתנועה הקיבוצית.  הנרי אלקסלסי:

הפנסיה באה לא כחוק אלא במצב  

 המשק של אותו קיבוץ ספציפי. 

 

 היכולת הכלכלית שלו. :מורג, יו"רולדי 

 

והיכולת הכלכלית שלו. אז יום אחד  הנרי אלקסלסי:

ויום אחד הוא  7,211הוא יכול לקבל  

. ומצד שני הוא משלם את כל  יכול לקבל רק את הביטוח הלאומי

המרכיבים של החיים מתוך הסכום הזה. ואני מכאן פונה לזאב ואומר 

גף שלך לראות איך אנחנו תוקפים את בוא נקיים איזשהו דיון בא -לו

' היו חברים לכל 75הבעיה הזאת, כי חברי הקיבוץ, כזכור לך, עד שנת 

כדין להסתדרות. נראה איך פותרים את דבר ועניין ושילמו את מסיהם 

. זו בקשה,  העניין

 

לנו יש בועדה להתיישבות, נשמח  גדעון בן ישראל:

 להשתתף בזה. 

 

את היא פנסיה בראש, הועדה הז הנרי אלקסלסי:

 צריכה לתת,  

 

 בבקשה יחזקאל, תודה רבה. יחזקאל. :ולדי מורג, יו"ר

 

. זה  יחזקאל אנגלר: קודם אני מצטרף לדבריו של הנרי

דבר מאוד חשוב. קודם כל, זה אני  

 מאוד שמח על הסקירה שהגשת. כמובן שהייתי רק מציע כמה דברים. 
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שם ההסתדרות אנחנו חייבים ב -אחד יחזקאל אנגלר:

לדרוש שיהיו שתי מסגרות של פנסיה,  

יש את הפנסיות הותיקות והחדשות, שבכל אחד מהועדות האלה יהיה 

.. הרבה דברים מה שבעיקר יבטיח נציג ציבור. זה  . החדשים היום לא 

בוותיקות אולי זה יותר טוב, אבל ההסתדרות חייבת לדרוש ואתה 

ך שביתות, שיהיה נציג ציבור על בודאי יכולים לסדר, בשביל זה לא צרי

 הכספים גם של הצעירים. 

 

ו, אני שמח שהזכרת את הנושא של מס הכנסה. אין היום גמלאי  עכשי

שלא נהנה פיזית בכסף, אבל המלאכה היא לא גמורה. אתם חייבים 

לגמור עם האוצר שלא יטרטרו את האוכלוסיה המבוגרת. מבלי זה 

. ויצא חוק החל שאתה לא מביא אישור ממס הכנסה א . . תה לא מקבל 

 שכל גמלאי יידרש לבוא למס הכנסה ולמלא טפסים.  7104 -מ

 

ון, אתה זוכר שהתווכחנו לפני שנה, היום  אני יכול להגיד לך מתוך ניסי

של הגמלאים שזה מרתיע אותם ללכת למס  51% -אני בטוח יש יותר מ

וק על זה. הכנסה. א' הכסף נשאר באוצר, ב' לקראת השנה הבאה יש ח

אני יודע שחיים כץ נלחם על זה מאוד מאוד  -מה שהייתי מציע בסיכום

 שביחד אתה, עופר וחיים כץ לגמור את זה עם האוצר. 

 

 תודה ליחזקאל.  :ולדי מורג, יו"ר

 

, אגב, מילה אחת  יגאל הררי: זה מה שהיה חסר לי

ו,   רק לגבי מה שאמר עכשי

 

 אני רושם אותך.  :ולדי מורג, יו"ר
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לא, אני לא צריך להגיד כלום. אני לא  יגאל הררי:

רוצה, רק להגיד, שמעתי פה קודם את  

זאב, הוא לא הזכיר את חיים כץ. אני קיבלתי חומר פשוט שחיים כץ 

 עשה עבודה מאוד מאוד טובה. 

 

.  יחזקאל אנגלר:  אז אני הזכרתי

 

 למה אתה מזכיר את חיים כץ?  גיורא ברעם:

 

כי חיים כץ הוא הסוציאליסט הגדול  :ולדי מורג, יו"ר

 ביותר פה. 

 

. יחזקאל אנגלר: . .  בינתיים הוא עשה עבודה 

 

 )מדברים ביחד(

 

חברים, סליחה, זה אמרת. אם אתה  :ולדי מורג, יו"ר

רוצה אני רושם אותך, אם לא אז  

 רשות הדיבור לגיורא.

 

א' אני לא הייתי מרוצה מהתשובה  גיורא ברעם:

 . אני אתן דוגמה, כי  של זאב לגדעון

 אני למשל לא יודע, 

 

 אני פה בא עכשיו לעמוד למשפט? זאב חושינסקי:
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, אני לא, לא, עכשיו אני  גיורא ברעם: אתה תן לי

 מדבר.  

 

רגע, רגע, אני במשפט? אני במשפט?  זאב חושינסקי:

 אני קם והולך. 

 

ו, בסדר, לא,  גיורא ברעם:  אני עכשי

 

אתי פה להישפט. אתה לא אני לא ב זאב חושינסקי:

 מרוצה? אז אל תהיה מרוצה. 

 

אני רוצה להגיד משהו. מותר לי  גיורא ברעם:

 להגיד.  

 

 תגיד מה שאתה אומר.  הנרי אלקסלסי:

 

אני לא עובד הסתדרות, אני לא חייב,  גיורא ברעם:

. אני אתן   אני אגיד את מה שאני מבין

ל הפנסיונרים כל דוגמה. אתה בירכת למשל את זה שהגיל עולה ש

תקופה מסוימת, אבל ידוע למשל שהגיל עולה המחלות גם עולות, כי 

כתוצאה מזה שאתה מבוגר מדי אתה נהפך להיות יותר כאילו בבתי 

חולים וכל הדברים, כי ככל שהגיל עולה כך ההוצאות שלך גדלות 

 לגודל הפנסיה.

 

אים זה לא בדיוק דבר של האגף של הפנסיה, אני לא בטוח שהגמל

יכולים להתמודד עם זה. זה היה בהחלט פרויקט מצוין לבטחון 

 .  סוציאלי
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יש,  71-011כי אם אתה מתקרב לגיל  גיורא ברעם:

בטוח שיש לך מספר מחלות שעולות  

לך הון תועפות במסגרת הפנסיה, במסגרת הכסף שאתה רוכש וזה 

, למה , זה נמצא לא במקום. ולכן לא הייתי-נמצא בין הפטיש לבין הס

, לדוגמה שנתתי למה אני לא הייתי מרוצה מהתשובה.   אני

 

ו, יש בעיה שנייה שלא הועלתה. כשאני הגעתי לגיל פנסיה  עכשי

כסף. כל פרק זמן משנים את התקנון של הפנסיה, זאת  Xקיבלתי 

מורידים, בגלל שעולה הגיל מורידים את כמות אומרת משנים את זה, 

. אתה מקבל פחות פנסיה, כתוצאה הכסף שאתה מקבל במסגרת הזאת

מזה שהגיל עלה. משנים את תקנון אגודות הפנסיה. אני לא יודע איפה 

 זה נמצא מבחינת הגמלאים. 

 

אני גם לא הבנתי את התשובה, אני הבנתי אחרת לגמרי את זה ממה 

. אני הבנתי שאתה מגיע לגיל פנסיה אתה כבר קשה מאוד  שגדעון הבין

הדברים המסוימים, נא לטפל בפנסיה בגילאים  לשנות את התקנון ואת

יותר צעירים, שזה עיקר התפקיד, כדי שתגיע לגיל הפנסיה, כך אני 

 .  הבנתי את התשובה. לא הבנתי כפי שגדעון הבין

 

עכשיו אני שואל למה רק לועדים קטנים. האם אנחנו לא יכולים 

דים לעבוד, אתה אמרת שאתם בעיקר עוזרים לועדים קטנים ולא לוע

הגדולים, סימן שהועדים הגדולים מסתדרים לבד. האם במסגרת 

הועדים הגדולים אני לא יכול אחר כך לשפר לגבי הועדים הקטנים  

. את זה יותר לא רק כמטפל בקבוצות ועדים קטנים, אלא לטפל  . ול.

 יותר ככלל העובדים בהסתדרות, כדי שהמנוף יהיה יותר גדול. 
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, גם ככל שעוד משהו ר גיורא ברעם: , זה כבר -ציתי

אמרתי משהו בנושא הזה, התחלתי  

עם זה, ככל שהגיל עולה כמות הכסף שאתה צריך, בייחוד תרופות וכל 

הדברים האלה הרבה יותר גדולה ועל זה אנחנו לא נתנו את התשובה. 

, זאת אומרת האם זה לא היה צריך -ואז השאלה היא למשל למה לא ל

ת, לסבסד יותר את התרופות, לסבסד יותר להיות המאבק של ההסתדרו

את בתי החולים, לסבסד יותר את כל הדברים שצריכים לעשות 

 שירותים.

 

, זה לא תפקיד של הפנסיה אבל זה תפקיד של -אני לא בטוח ש

ההסתדרות לדאוג לזה, כי עם השינויים הגדולים שחלו בנושא 

, המאבק , זאת אומרת זה ישנו המאבק-ההסתדרות. עכשיו לגבי ה

עושה עופר עיני ואני לא אומר שעופר הוא לבד, זה הנושא הזה, צריך 

לטפל בזה לבד, זה את כל המאבק שמתנהל סביב הזרועות הגדולות 

שנתנו לטייקונים או כל השינוי שחל בנושא הפנסיה הותיקה, שבעיקר 

היתה בנויה על אגרות חוב ממשלתיות והיום כמעט והממשלה יצאה 

. אני חושב שזה לא  מהמסחר ואתה למעשה מתמודד בשוק החופשי

 מאבק רק של אגף הפנסיה אלא, 

 

 זה מאבק לאומי בכלל. :ולדי מורג, יו"ר

 

לא, זה מאבק קודם כל של  גיורא ברעם:

ההסתדרות בנושא, גם של ההסתדרות  

 בנושא הזה של הכספים איפה להשקיע את הכספים. כן? 
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אתה מדבר על אני בעיקר הבנתי כש גיורא ברעם:

ששיפרתם, על מה שאמרת  75% -ה 

בהתחלה, האם השיפור הוא בעיקר רק בנושא העמלה או שיש שיפורים 

נוספים בעניינים אחרים? האם יש הבדלים מאוד גדולים בנושא 

במגזר הספציפי המיוחד. למשל, אם הזכויות הפנסיוניות שתלויות 

גדולים כתוצאה מזה דיברת על העץ והזה, אז האם יש שינויים כל כך 

, או למשל פעם אתה שואל את עצמך, יש כאלה שהם רווקים, לא -ש

 , 61%, אין להם נשים אז הם לא מעוניינים שהם ימותו -מעוניינים ש

 

אני לא מבין מה השאלה. אני לא זוכר  זאב חושינסקי:

 את השאלה.  

 

 הוא לא שואל. יהודה תפיירו:

 

. אני לא צריך את יהודה, אל תע :ולדי מורג, יו"ר זור לי

 העזרה שלך. רגע. 

 

תראה, אני רוצה להעיר לך משהו  גיורא ברעם:

בעניין, אתה יכול להיות בתור איש  

ציבור קצת יותר סבלנות לשמוע את האנשים, גם אם הם רוצים 

להביע. אני כבר פעם שניה שומע אותך. פעם אחת שמעתי אותך בזה. 

ך אישית. אני חושב שאתה עושה , אני לא מבקר אות-אני חושב ש

 עבודה נפלאה. אני מביע דעה אולי בסגנון קצת שונה משלך.

 

 טוב, בסדר. זאב חושינסקי:
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. בעניין הזה. לא באתי לתקוף  גיורא ברעם: . . רגע, 

 אותך אישית. באתי להביע את דעתי. 

 

 לא אמרתי כלום. זאב חושינסקי:

 

לנות לא, אבל אתה מגלה חוסר סוב גיורא ברעם:

 וזה חבל.  

 

 טוב, גיורא, סיימת?  :ולדי מורג, יו"ר

 

 מה דיברתי?  זאב חושינסקי:

 

עכשיו משפט אחד זה משה ואני  :ולדי מורג, יו"ר

 מבקש,  

 

 אבל נזכיר שאתה לא חבר ועדה.  נחום אסד:

 

אני מזכיר ומודיע שאני לא חבר  משה רינת:

ועדה, אני התלוויתי ליו"ר הסתדרות  

לדיון בנושא הזה ואני רק אומר כמה משפטים. קודם כל אני הגמלאים 

 התרשמתי מאוד מהדיווח של, 

 

, אני לא  זאב חושינסקי: סליחה, רק דבר אחד תיקון

איש ציבור. אני לא איש ציבור. אני  

 איש מקצוע. אני לא איש ציבור, לא נבחרתי.
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 חברים, רגע, :ולדי מורג, יו"ר

 

 )מדברים ביחד(

 

 סליחה, אל תעזרו לאף אחד.  :יו"ר ולדי מורג,

 

אתה בהגדרה טובה של עובד ציבור,  משה רינת:

 כי אתה עובד בדברים, 

 

אני עובד ציבור אבל אני לא איש  זאב חושינסקי:

 .  ציבור. לא נבחרתי

 

, לא חשוב. מה שאני רוצה לומר,  משה רינת: אוקי

ון   , הנושא כפי שהועלה פה, הדי ון הדי

ם ואני חושב שהפעולה שנעשית היא פעולה וחשבון באמת מרשי

חשובה מאוד אבל כשמדובר על אנשים שצריכים עוד מעט להגיע לגיל 

הזה ויהיו פנסיונרים ברורה גם כל הבעיה שקשורה בצד הכספי. אבל 

כשאנחנו מדברים, כשאנחנו משוחחים עם הגמלאים בשטח ושאנחנו 

טחון הסוציאלי זה רואים מה קורה איתם אז ברור שהעניין הזה של הב

 אחד הדברים שמאוד מציקים. 

 

זה נכון שהפנסיה באמת שקוראים ועיני עשה בזה ועושה בזה ויעשה 

כנראה בזה דברים גדולים, אבל ברגע שאתה רואה את האיש, את 

הפנסיונר עצמו ואת כל הבעיות סביבו, וכשהיו הוא חושש, אני חושב, 

יפול בביטוח הסיעודי חברים שלי חוששים, כל הנושא הזה של הט

 , ו  שדיברנו עלי
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ואתה אמרת דבר נכון, אתה מקווה  משה רינת:

ששריד כבר לא יהיה, צריך לעשות  

שהוא לא יהיה, לא לקוות, לעשות שאחד כזה לא יהיה, אם אפשר, כדי 

אלף אנשים חסרי ביטוח  711שבאמת אנחנו נתמודד גם עם השאלות. 

מה יהיה מחר. הוא מקבל הודעות  סיעודי כרגע בשוטף. הוא לא יודע

מאותה חברה, דקלה או אחרת שזה, לכן כשמדובר על פנסיה, נחום, 

, באווירה שקשורה -כשמדובר על פנסיה אז כמובן שמדובר בכל מה ש

 בזה, בכל מה שקשור בזה. 

 

ולכן יכול מאוד להיות שצריך להוסיף לועדה הזאת, כן? את הסמכויות 

, פנסיה ובטחון לדון בדברים האלה, לא ל קרוא לזה אולי אגף לבטחון

סוציאלי כמו שזה נקרא בעבר, או שזה ההפך, קראו לזה בטחון 

סוציאלי והפנסיה היתה חלק ממנו. השאלה פה איננה הכינוי המקצועי 

של העניין אלא המהות שלו. ולכן אנחנו חרדים לזה. לכן אנחנו 

 לשתף אותנו גם בדברים האלה. מבקשים תמיד 

 

ו, רעיון מצוין ומהלך נפלא. במש , נושא ההסברה שדיברת אלי פט אחרון

גם במרחבים השונים חשוב מאוד שישותפו גם המרחבים של הסתדרות 

הגמלאים. בכל מרחב יש מקביל להסתדרות הגמלאים, למרחב הרגיל יש 

גם הסתדרותה גמלאים, שישותפו בזה. זו תחושה, תהיה התחושה 

דעו, יסמכו יותר על ההסתדרות והם גם הרבה יותר טובה, אנשים יי

יצטרפו, יש כאלה המון גמלאים שגם לא חייבים היום בהסתדרות מפני 

כל אותם המהלכים שנעשו בעבר. זה אולי ייתן שוב איזושהי דחיפה 

 שהחברים שוב יהיו משולבים בהסתדרות, יהיו חברי הסתדרות.

 

 טוב שאמרת בעבר.  יגאל הררי:
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תודה למשה. לפני שזאב יגיד שתי  :ולדי מורג, יו"ר

 מילים, תשמע את נחום ואחר כך,  

 

טוב, אז חברים יקרים, אני שלחתי  נחום אסד:

לכם הזמנה וסדר יום לסקירת יו"ר  

האגף, שום דבר אחר לא מעבר לזה. מה שמעבר לזה ובשוליים לא חייב 

ו, יש לי הרגשה שמישהו מתבלבל פה וחושב שההסתדרות  לעלות. עכשי

 יא ממשלה. אני חושב שצריך להצדיע, ה

 

 שנה אני מבין משהו, 21אחרי  גדעון בן ישראל:

 

 אבל בסדר, אני לא מתווכח איתך.  נחום אסד:

 

,  גדעון בן ישראל:  לא, מה אתה אומר לי

 

, נחום אסד:  אז תיתן לי

 

 לי אתה צריך להטיף מוסר?  גדעון בן ישראל:

 

ה לא חבר לא, אני לא מטיף לך. את נחום אסד:

ועדת כספים וגם לא חבר בינ"ה, אתה  

 חבר בהנהגה. 

 

 אני חבר בינ"ה, אתה טועה. גדעון בן ישראל:

 

, נחום אסד:  תן לי עכשיו לסיים. אני
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רגע, רגע, אתה טועה, אני חבר בינ"ה.  גדעון בן ישראל:

 אתה חייב לדעת את זה. 

 

 בסדר. לא, לא, אתה לא יודע.  נחום אסד:

 

 מה אני לא יודע?  ישראל:גדעון בן 

 

 אתה לא יודע מי כל חברי בינ"ה.  נחום אסד:

 

, אני יודע שאני חבר בינ"ה.  גדעון בן ישראל:  תסלח לי

 

.  נחום אסד: ון  לא, זה לא הדי

 

ון, חברים. זה לא  :ולדי מורג, יו"ר לא, זה לא הדי

ון.   הדי

 

 בוא רגע, אני חייב להגיד, נחום אסד:

 

 מה זה?  גדעון בן ישראל:

 

אני רוצה להגיד את מה שאני חושב.  נחום אסד:

האגף הזה קיים פרק זמן מאוד קצר.  

האגף הזה עושה עבודה מדהימה. ראיתם את ההישגים שלו בפרק זמן 

מאוד קצר. אף אחד לא שאל כמה כוח אדם יש באגף הזה וכמה אנשים 

 מנהלים את כל הפעילות המטורפת, הגדולה  והעשייה הזאתי. 
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אלף  411בואו רגע לא נתבלבל,  נחום אסד:

גמלאים שלא מאוגדים בהסתדרות  

וכל אחד ימצא בפינתו הוא והוא לא כוח בשביל לבוא ולהניע תהליכים 

בצורה גדולה, כשיש מספר גמלאים קטן יחסית, קטנטן של מציאת 

חברים בהסתדרות, אז הם לא בדיוק אותם עוצמה שאתם מדברים 

 עליה. 

 

מהלכים גדולים מאוד שנותנים מענה גם לאנשים שהם לא נעשים פה 

חברי הסתדרות, לא חברי הסתדרות ומקבלים מענה דרך הטיפול הזה 

ועל זה צריך רק לברך. רוצים יותר מזה, בבקשה. בואו תצטרפו, 

 תיכנסו פנימה ותנו לו לעבוד.

 

 תודה. :ולדי מורג, יו"ר

 

לים. משפט אחד אני רוצה רגע להש זאב חושינסקי:

אני ביקשו ממני להגיש סקירה על  

 , , לא ידעתי שהחבר'ה מהגמלאים, לא שזה מפריע לי פעילות האגף. א'

אבל אם הייתי יודע יכול להיות שהייתי מכין את עצמי אחרת. זה דבר 

אחד. דבר שני, אף פעם לא אמרתי שאני לא מטפל בעניינים של 

 גמלאים. אז כנראה לא הבנתם את זה.

 

, דרך אגב, מי שהתחיל לטפל בזה ומי והנושא ש ל הביטוח הסיעודי

 .  שקיים את רוב הפגישות בנושא הזה זה אני

 

 קראתי את המסמכים גם.  משה רינת:
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וזה שלא קוראים לאגף אגף הפנסיה   זאב חושינסקי:

, וזה לא משנה, בכל מה   או הבטחון

ל מה שקשור בגמלאים, כל הרכיבים, ביטוח לאומי, אלמן/אלמנה, כ

שקשור לגמלאים אני מטפל, אפילו בנושא תרופות, גדעון. אבל אני 

 הייתי מצפה פעם אחת גם לשמוע מילה טובה מגדעון. 

 

 מה זה פעם אחת?  גדעון בן ישראל:

 

רגע, לא, לא, לא, אני לא רוצה  זאב חושינסקי:

  . ו  לשמוע עכשי

 

 .לא נפגשנו בבימה אחרת גדעון בן ישראל:

 

 אני לא רוצה.  זאב חושינסקי:

 

  מה אתה מדבר? גדעון בן ישראל:

 

ו. תודה רבה.  זאב חושינסקי:  אני לא רוצה עכשי

 

 יהודה, עוד מעט מסיימים, תישאר.  :ולדי מורג, יו"ר

 

אבל אני עושה המון בשביל הגמלאים  זאב חושינסקי:

ואני פועל בעיקר עם הגמלאים, גם  

א התקנון האחיד. וכל מה בנושא חקיקה, גם בנושא תקינה, גם בנוש

שאני שומע כל הזמן זה כמה אפשר לעשות יותר. אז אני עושה ככל 

 יכולתי,
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 )מדברים ביחד(

 

חברים, סיימת? רגע אחד חברים, אני  :ולדי מורג, יו"ר

רוצה לסכם קודם כל ברוח חיובית.  

פה נמסרה סקירה מאלפת, טובה, על עבודה רצינית ביותר שנעשית 

ובשביל זה זאב בא לכאן למסור לנו. העובדה שיש מכל הבחינות 

השלכות כאלה ואחרות גם מבחינה כלכלית, גם מבחינה חברתית, גם 

מבחינת ערבות הדדית שקיימת או לא קיימת במדינה הזאת, זה כבר 

 דברים שבספרה הרבה יותר גדולה. 

 

אני לא יכול אלא לצטט את ידידי נחום, שההסתדרות היא לא ממשלה, 

היא יוזמת, היא צריכה להמשיך ליזום. על כל פנים, אני בשם אבל 

ועדת התקציב והכספים אני מודה לך, זאב, על הסקירה הטובה, כי 

הדברים שנאמרו כאן ניקח אותם בחשבון והם יועברו למי שצריך 

להיות מועבר והם יצטרכו לקחת בחשבון את כל ההערות שהיו כאן. 

 תודה רבה לכולכם. 

 

 

 -נעולה הישיבה  -
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 72.5.7102בישיבה מתאריך 

 

 יו"ר אגף הפנסיה, מר זאב חושינסקיסקירת  . 0

, יו"ר אגף הפנסיה קירה על ידי מר סנערכה  זאב חושינסקי

 אגף הפנסיה.בנושא הפעילות השוטפת של 

לזאב , בתום הסקירה הודה מר ולדי מורג, יו"ר הועדה

חושינסקי על סקירה מאלפת, טובה ומעניינת שנתנה תמונה 

מצוינת על מה שמתרחש. וכן הוסיף כי ההסתדרות יוזמת 

 וצריכה להמשיך ליזום.

יו"ר הועדה אמר עוד שההערות שנאמרו על ידי חברי הועדה 

 יילקחו בחשבון ויועברו למי שצריכים להיות מועברים.

 

 

 

 

  

 


