
                        

  

  ,שלום רב

  

לפני מספר חודשים פנה אגף שוק ההון במשרד האוצר לקופת התגמולים שלנו ודרש ממנה לשנות את התקנון שלה 

לא , שהחל ממועד שינוי תקנון קופת התגמולים, משמעות הדבר. באופן שכל נושא הפנסיה התקציבית יוצא מתוכו

המסדיר את זכותם של העמיתים בקופת התגמולים לפנסיה , דינההנתון לפיקוחה של המ, יהיה כל מסמך פורמלי

  . תקציבית בבוא יום

אביב וארגון הסגל האקדמי הבכיר יחתמו על -עמדת אגף שוק ההון במשרד האוצר היא שדי בכך שאוניברסיטת תל

ם לנוכח אול. הסכם קיבוצי המסדיר את זכאותם של חברי הסגל לפנסיה תקציבית בבוא יום ובתנאים הדרושים

. לא ברור אם עיגון הזכות לפנסיה תקציבית במסגרת הסכם קיבוצי הוא תקין, החקיקה הקיימת היום בתחום הפנסיה

עלול להעמיד את , עיגון הזכות לפנסיה תקציבית בהסכם קיבוצי בין שני צדדים ולא בתקנון בפיקוח המדינה, בנוסף

, נו עומדים לפנות לבית הדין לעבודה לצורך הסדרת הענייןלפיכך א. חברי הסגל בבוא יום בעמדה חלשה ומסוכנת

ולא בתביעות של ארגון עובדים , ומכיוון שלבית הדין לעבודה סמכות לדון רק בתביעות שבין עמית לקופת תגמולים

. נדרשת תביעה אישית של כל עמית ועמית העלול להיפגע משינוי תקנון קופת התגמולים, לבין קופת תגמולים

המדובר הוא בתביעות אישיות של חברי סגל . סגל האקדמי הבכיר יצטרף גם הוא לתביעות האישיותארגון ה

או בחברי סגל שהצטרפו החל מאוקטובר , פעילים שהם עמיתים בקופת התגמולים ולא בחברי סגל שפרשו זה מכבר

  .  והם בהסדר של פנסיה צוברת2003

לצורך הגשת . כשהתובעים בה הם כל אחד ואחד מהעמיתים, חתארגון הסגל האקדמי הבכיר עומד  להגיש תביעה א

ולהחזירו חתום , הנכם מתבקש לחתום על ייפוי הכוח המצורף, התביעה בשם כל אחד מן העמיתים במתכונת זו

מאחר שיש לפנות לבית הדין בטרם ייערך שינוי , יצוין שזמננו דוחק. למשרד ארגון הסגל במהירות האפשרית

 .2007וזה קבוע לסוף חודש ספטמבר , מוליםתקנון קופת התג
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