תאריך:
לחברים שלום רב!
הביטחון הסוציאלי ובתוכו הביטוח הפנסיוני ,הינו מהנושאים החשובים ביותר לחבר ולפיכך זוכה הנושא לתשומת לב
מרבית של הנהלת הקהילה .אנו נערכים כעת ,בסיוע חברת "טנא-מבט" לשיפור בסיס הנתונים הפנסיוני של סעד שיסייע
לנו במתן הפתרון לצרכי הפנסיה בקיבוץ – הן לגמלאים והן לאלו שגיל הפנסיה עוד רחוק מהם.
הצורך הבסיסי במידע מעודכן כל העת:
בהתאם ל"תקנות ערבות הדדית בקיבוץ המתחדש" ,הקיבוץ מחויב לשלם פנסיה לחבריו השלמה לגמלה פנסיונית,
בהגיעם לגיל פרישה .התחייבות הקיבוץ מעוגנת בהחלטות החברים מדי שנה .החבר הזכאי ,בבואו לקבל את זכאותו
נדרש על ידי תקנות הערבות ההדדית לגילוי נאות כלפי הקיבוץ .בכדי שהקיבוץ יוכל לקיים התחייבויותיו באופן הולם
לחברים בגיל פרישה נדרשים איפוא גם מקורות הולמים וגם מיפוי ראוי של הצרכים האקטואריים ומקורות החבר.
הוראה חשבונאית מס'  :4לקראת סוף שנת  2015יצאה תחת יד רשם האגודות השיתופיות גם "הוראה חשבונאית
מספר  – 4דיווח כספי בדבר התחייבות לתשלום קצבה לעוזב ופנסיה לחבר בקיבוץ מתחדש" 1.באופן כללי ניתן לומר
כי הוראה זו מטילה על הקיבוץ את חובת איסוף הנתונים ודיווחם גם כחלק מן הדו"חות הכספיים החשבונאיים
דבר שמטיל עלינו מעתה והלאה נטל חדש שעלינו להתמודד עימו כראוי.
ההתקשרות עם חברת "טנא-מבט" ואיסוף הנתונים מן המסלקה הפנסיונית
לאור האמור לעיל ,ולאחר בחינת כמה חלופות ,בחרה הנהלת הקיבוץ לקבל שירות מחברת יעוץ "טנא -מבט" ,מבית
ברית פיקוח וביטוח חקלאי ,אשר מלווה נכון להיום מעל  100קיבוצים בתהליך הנ"ל ואשר לה ניסיון רב בתחום
הפנסיוני בכלל ובתחום הקיבוצים בפרט.
איסוף הנתונים יערך באמצעות המסלקה הפנסיונית – המסלקה הפנסיונית הינו גוף הפועל ביוזמת משרד האוצר
ובפיקוחו ,ומיועד להעברת מידע מכל גופי הביטוח ,הפנסיה והגמל לציבור החוסכים וליועציהם הפנסיונים .חשוב לציין
כי אין במסירת המידע כדי לפגוע במי מהחוסכים והוא אינו יכול לפעול בחשבונות הפנסיה והביטוחים שלו ,אלא לקבל
מידע בלבד .זוהי תכליתו היחידה.
טנא-מבט תרכז את כל הנתונים בתוכנה יחודית המשמשת להפקת דוחות אקטוארים .המידע הרלוונטי כולל חיסכון
בקרנות פנסיה  ,בביטוח מנהלים  ,בקופות גמל ובקרנות השתלמות (לגבי קרנות השתלמות הנתון הרלוונטי הוא רק
לגבי כספים שנצברו עד יום השינוי)
לאחר שיערך המיפוי ,תתקבל תמונה ברורה לגבי התחייבויות הקיבוץ ולגבי מצבו הפנסיוני של כל חבר .יהיה ניתן להפיק
עבורו דוח אישי ולערוך עימו פגישה אישית בה יוסברו לו זכויותיו וצבירותיו ,אפשרויות שיפור בתוכניות שעל שמו ,ומענה
על שאלות
בהמשך לשיפור מערכות המידע הפנסיוניים והביטוחים שלנו ,ועל מנת להקל על תהליך איסוף החומר תבוצע החתימה
על מסמכי המסלקה הפנסיונית באופן דיגטלי דרך הטלפון הנייד של החברים ו/או דרך המייל האישי שלכם.
בתאריך ______ בשעה _________ יישלח לכל החברים לטלפון הנייד הודעת אס אם אס וגם הודעת מייל ובתוכה
קישור לצורך החתימה על המסלקה .יש לפתוח את הקישור ולהמשיך בהתאם להנחיות .ההנחיה תכלול גם חתימה
שלכם על גבי הטלפון הנייד עם האצבע .ניתן לחתום על גבי הטלפון עם האצבע או על עם עכבר המחשב למי שחותם
במייל

 1לנוחותכם  -ההוראה נמצאת באתר רשם האגודות השיתופיות:
http://economy.gov.il/Trade/Cooperatives/Services_and_Authorities/Documents/horaa4.pdf

