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 2020באוקטובר  20ון תשפ"א, ב' בחשו

 

שבתקנות האגודות  סכום הגמלה הפנסיוניתון בהוראת שעה של הגדרת תיק -פנייה לציבור 

 ["התקנות" –]להלן  0052-השיתופיות )ערבות הדדית בקיבוץ מתחדש(, תשס"ו

 

קיבוץ מתחדש מחויב לספק את צרכי חבריו שבגיל פרישה בסכום שלא יפחת מסכום הגמלה  .1

 ום הגמלה הפנסיונית כדלקמן:מוגדר סכ תקנותל 1 תקנהבהפנסיונית. 

 ";1995-מהשכר הממוצע כהגדרתו בחוק הביטוח הלאומי ]נוסח משולב[, התשנ"ה 40%"

 (. "חוק הביטוח הלאומי" – )להלן

 מוגדר השכר הממוצע כדלקמן:לחוק הביטוח הלאומי  1סעיף ב .2

 הממוצע החודשי של השכר הממוצע למשרת שכיר בשלושת החודשים האחרונים שלגביהם"

  ".1היו נתונים בידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ביום שקדם ליום העדכון

 בינואר של כל שנת מס.  1הינו, ככלל,  יום העדכון

ממוצע מפורסם השכר הממוצע, המחושב לפי תחילת שנה קלנדרית  , בכלבהתאם לאמור .3

 .בראוקטו -אוגוסט  העדכון, דהיינוהחודשים האחרונים הידועים ביום  3 השכר של

החלטות הממשלה בדבר צמצום הפעילות לצורך עצירת נוכח התפרצות נגיף הקורונה ו .4

נמנים עם הללו במשק לחל"ת או פוטרו. מרבית העובדים רבים עובדים הוצאו התחלואה, 

עלה השכר הממוצע במשק  2020, מתחילת שנת לפי נתוני הלמ"סמקבלי שכר נמוך יחסית. 

. עד כה עלה השכר יחס לעלייה הממוצעת בשנים האחרונותבבאופן ניכר בשיעורים גבוהים 

שבעשר השנים האחרונות עמדה בקירוב, בעוד  8.7% בשיעור של 2020הממוצע במשק בשנת 

שיעור העלייה הגבוה ביותר עמד על . 2.8%שיעור של על העלייה הממוצעת של השכר הממוצע 

 (. 2011)בשנת  3.9%

ללא יהא  ,ה להביא לכך שסכום הגמלה הפנסיוניתעלולבשנה האחרונה חריגה העלייה ה .5

עקב שכן השקלול מוטה נוכח יציאת עובדים רבים לחל"ת או התאמה מהותית לשכר במשק, 

 . בשיעור הגבוה שלעיל חלה עליית שכר לעובדים במשקניתן לומר שובפועל לא  פיטורין

מבקש רשם  ,משךיההטיה בשכר הממוצע במשק תוכדי להיערך למצב בו נוכח האמור לעיל  .6

, כשהמנגנון המוצע הוא התקנות בדרך של הוראת שעההאגודות השיתופיות לפעול לתיקון 

העלייה בעשר לא יעלה על ממוצע  2021לשנת בסכום הגמלה הפנסיונית שיעור העלייה ש

. בהתאם לכך מוצע וזאת באופן זמני בשל משבר הקורונה 2.8% השנים האחרונות, דהיינו על

או הסכום , מהשכר הממוצע במשק 40%יהיה  2021בשנת סכום הגמלה הפנסיונית לקבוע כי 

 ניהם. ילפי הנמוך מב, 2.8%בתוספת  שפורסם ביום העדכון האחרון

 

, לרבות העלאת מבוצעת בזאת פנייה לבעלי עניין לצורך קבלת התייחסותם לתיקון המוצע

 .הצעות לנוסחות חלופיות

 

 .כון החברים בהצעהאנא דאגו לעד -מנהלי אגודות 

                                                 
 מתווספת תוספת יוקר בגין החודשים שמיום החישוב ועד לקביעת השכר הממוצעלחישוב זה  1
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 לכתובת דוא"ל: ניתן להשיב לפנייה זו באמצעות דוא"ל חוזר 

Registrar.Consultation@economy.gov.il  

 

 . 28.10.2020 'ד עד ליום

 

פקיד ופרטי קשר. המידע תיישוב/ארגון אליו משתייך, בפנייה יש לציין את שם הפונה, 

שיימסר במסגרת פנייה זו ישמש אך ורק לצורך לשמו נאסף. רשם האגודות יבחן את כלל 

העמדות שיובאו בפניו במסגרת הליך זה, אך יובהר כי אינו מתחייב להשיב באופן פרטני לכל 

 פנייה. 

 

 לפרטים נוספים ובירורים ניתן לפנות למייל המפורט לעיל. 
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