
 

 

 , שלום רב,החברים בהסתדרות  לכלל העובדים

 

, בעקבות הליך שביצעה ההסתדרות לבחירת קרן השתלמות וקופת גמל 2102כידוע, באוגוסט 
 –זכו "מנורה  החשמל ,האלקטרוניקה, הפלסטיק והגומי  ,המתכת לתגמולים לעובדים בענף

 בות ביותר., אחרי שהגישו את ההצעות הטובהליך גמל" פסגות"מבטחים גמל" ו

תפסיק  3102ביולי  7 החל מיום, כי )!(בזאת להביא לידיעתכם  נבקשבהמשך להודעתנו, 
כי מזה תקופה  ,, וזאת אחרי שהתברר)ואתה בלבד!( "פסגות גמל" עם ההתקשרות ההסתדרות את

 . העמיתים אצלה, כמתחייב ממנה עובדי הענףכלפי את התחייבויותיה  ת"פסגות גמל" לא ממלא
 

רן קברירת המחדל לכמבטחים גמל"  –"מנורה  תישאר רק ,מבין שתי הזוכות בהליך -ר כלומ
משיכו י רק עמיתיה של "מנורה מבטחים גמל"ו  ההשתלמות וקופת הגמל של עובדי ענף המתכת,

 ] זה בהליךע"י ההסתדרות זכאים להטבות שהושגו  ת היול
 

 !מו לב, שימבוטחים היום ב"פסגות גמל"שעובדי הענף בהתאם, 
להן הטבות את ה להעניק לכםמחויבת "פסגות גמל" עוד ואילך, לא תהיה  0.0.2107החל מיום

מחויבת להעניק לכם את מלוא תה ועודנה יהייחד עם זאת, "פסגות גמל"  .הנדון התחייבה בהליך
מועד הפסקת  2107ליולי0ועד ליום  112100 -, החל מבהליך להן התחייבה ההטבות בדמי ניהול

 ההתקשרות עמה. 
 ! להזכירכם

 דמי ניהול שנתיים מקסימליים מיתרת הכספים בקרןבהנ"ל תקופה ה"פסגות גמל" מחויבת בגין 
בשנה ובכל מקרה לא יעלו על  1.0%לא יעלו על אשר  שבבעלותה, ו1או בקופות הגמל ההשתלמות

 .בחודש 1.002%
 

עובדי מגיעות לשמל" להבטחת תשלום מלוא ההטבות אל מול "פסגות ג פועלתההסתדרות יודגש, כי 
 ככל שאלה לא ניתנו ,התקופה שעד למועד סיום ההתקשרות עמהבגין  ,עמיתי "פסגות גמל" - הענף

 .עד היום עובדי הענף המבוטחים אצלהל
 

, עובדים שמגלים, כי לא הוקנו להם מלוא ההטבות על ידי "פסגות גמל" עבור מלוא מכל מקום
לצורך  107-0971000* , או  7010פנות למוקד פסגות  בטלפון זכה כאמור, מתבקשים להתקופה המ

 מימוש מלוא זכיותיהם כאמור .
להסתדרותנו הסתדרת עובדי המתכת החשמל  לפנות כמו כן נבקשכם בכל בעיה שלא נפתרה  

 מיכל  -17-7920006והאלקטרוניקה בטלפון 
 

"פסגות גמל", לפנות בהקדם היום ב םמבוטחיהנף לאור השינויים האמורים, מוצע לעובדי הע
 . המשך צעדיהם לקבלת ייעוץ פנסיוני לבחינת

 

 בברכה 

 גבי אסרף, 

יו"ר הסתדרות עובדי המתכת החשמל 
 והאלקטרוניקה



 

      

 

     


