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 לציבור לקוחותינו,

 מנהלי כספים בקיבוצים מנהלים עסקיים / / מנהלי קהילה

 שלום רב,

 

 2008-2003החזרי הפרשי גמלאות מהמוסד לביטוח לאומי בגין השנים  הנדון: 

גברת אילנה  ,כשנה על סמנכ"ל תחום הגמלאות במוסד לביטוח לאומימשרדנו מפעיל לחצים מזה 
 2003-2008בנוגע לתשלום הפרשי גמלאות לקיבוצים הנובע מתהליך הפרשי השומות לשנים , שרייבמן

 אשר ביצע המוסד לביטוח לאומי.

י אנו מזכירים שבמסגרת התהליך הנ"ל גבה המוסד מקיבוצים רבים סכומים משמעותיים בגין הפרש
כשנה אחרי המהלך הנ"ל, לא  -אך עד היום  . ן היתר( מגידול בבסיס הקיבוציםישומות הנובעים )ב

 הוחזרו לקיבוצים הפרשי גמלאות המגיעים להם בגין אותם שנים.

 
פעמים רבות בבקשה לזרז את מהלך החזר הגמלאות שרייבמן לגברת אילנה  חודשים האחרונים פנינו ב

לנו שהם עדיין מעבדים את הנתונים או שישנם בעיות טכניות המעכבות את לקיבוצים הזכאים ונאמר 
פנינו בדרישה להעביר אלינו כמייצגים או  -לאור העיכוב הרב, אשר לדעתנו אינו מוצדק  המהלך.

מהמוסד  להלן התשובה שנתקבלה לקיבוצים רשימות מסודרות של הזכאות להחזר הפרשי גמלה.
 לביטוח לאומי:

שוב עם הלשכה המשפטית שלנו והתוצאה היא שלא נוכל להעביר אליך את קובץ הנושא נבדק  "
 הזכאים מהטעמים הבאים:

 הזכות לגמלה או להפרש שייכת לפרט והזכות לפרטיות אוסרת על מסירתו לצד שלישי. .1
לחוק המתיר תשלום הגמלה  306החריג המיוחד לקיבוצים, בהקשר זה, נובע מהוראות סעיף 

 אם בקש זאת המבוטח.ישירות לקיבוץ, 
לאור הזמן הרב שחלף הרי שלא ניתן להניח כי הסכמתו של חבר קיבוץ דאז, חלה על ההפרשים  .2

 ין חבר קיבוץ.יל עד"לדעת אם הנ אין –המשולמים היום. יתרה מכך 
על כן אנו ניידע ישירות את המבוטחים ומי שירצה בכך יוכל לבקש כי סכום ההפרשים יועבר 

 לחשבון הקיבוץ.
 .מייתרי תיווך גם התכלית הסוציאלית לשמה נועדה הגמלה מחייבת לנקוט באמצעים אחרים, .3
 

ם וננחה אותם להגיש לנו תביעות באופן ילסיכום, אנו נפנה ישירות לחברי הקיבוצים הרלבנטי
 ישיר.

 
 בברכה

 אילנה שרייבמן
 משנה למנכל

 "   וראש מינהל הגמלאות
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אשר קיבלו  יבצעו פנייה בנושא באופן פרטני לחברי הקבוץהמשמעות של תשובת המוסד הנה שהם 
 ויודיעו להם על האפשרות לתבוע הפרשים. 2003-2008גמלאות בשנים 

 
שתביעות רבות לא יוגשו, בשל שיקולי  גוייה ותגרום לכךשל המוסד ש אנו חושבים שגישה זו

 ירות לחברים.ועלת", או בשל אי ידיעה של הקבוץ ו/או שהכספים יועברו ישת -"עלות
המוסד לביטוח לאומי צריך לבצע תחשיב לכל קיבוץ לגבי הפרשי הגמלה המגיעים לו בגין  ,לדעתנו

 חבריו הזכאים ולהשיבם במרוכז לקבוץ ללא צורך בהגשת תביעות פרטניות.
 

אנו נמשיך לעדכן אתכם בנושא. בשלב זה אנו ממליצים להנחות את החברים שבמידה ויקבלו 
לביטוח לאומי בקשר להפרשי גמלאות שיעדכנו את הנהלת הקבוץ וכמובן מכתב מהמוסד 

 שההנהלה תעביר את הנושא לבדיקתנו.
 

 

 

 בברכה,

 

 הרשקו פרקש ושות',

 רואי חשבון

 11.15חוזר 

 


