ארגון הסגל האקדמי הבכיר של אוניברסיטת חיפה (ע"ר) 58-0073831
כ"ח אייר תש"ע
 12מאי 2010
לחברי הסגל שלום רב,
הבוקר התקיים המפגש השני במסגרת מרתון המפגשים בין האוצר -ות"ת -ור"ה ונציגי
המועצה המתאמת של ארגוני הסגל האקדמי ,בסוגיית הפנסיה התקציבית.
את המפגש פתחו נציגי האוצר שחזרו על העיקרון שלפיתרון הבעיה הפנסיונית יהיו שלושה
שותפים :האוצר ,ות"ת והסגל .בעוד הם ממעיטים לפרט את מהות התרומה של שני
השותפים הראשונים ,הם הרבו בתיאור האופן בו יכול הסגל לתרום לחוסן הפנסיוני .להלן
חומר למחשבה:


הטלת דמי השתתפות על הגמלאים (שאינם מפרישים מאומה עכשיו)



הגדלת השתתפות הסגל הפעיל (מ  2%לשיעור גבוה יותר)



ביטול זכות היוון גמלה



צמצום מענק שנים עודפות



שינויים בזכויות הצבירה



הוצאת מענקים אקדמיים מהרכיבים הפנסיוניים



ניתוק הפנסיה מהמשכורת של הפעילים והצמדתה למדד



ביטול תוספת יוקר ב' (רלבנטי לאנשי הסגל בירושלים)



העברת חלק מכספי קקמ"ב לפנסיה
נציגי הסגל האקדמי שללו את עצם הגישה המתנערת מהחובה לספק זכויות פנסיה כמוסכם,
ומצפה שהסגל יפתור בעיה שנוצרה כתוצאה מהזנחה מערכתית מתמשכת .ברוח זו סירבנו
לדון בגזירות הללו .בנוסף ,ציינו שבתנאים מסוימים נהיה מוכנים להיות יצירתיים ,וכדוגמא
העלינו את האפשרות לדחות את גיל הפרישה בשנתיים -מהלך שיש לו השלכות אקטואריות
משמעותיות ושעשוי ליתר חלק ניכר מהגזירות שנרקמו במסדרונות האוצר.
המסר העיקרי שהעברנו לאנשי האוצר היה שאם תהיה לנו הצעה שיש בה הגדלה
משמעותית בביטחון הפנסיוני ,נשקול "לשלם" עבור הטבה זאת .בטרם נפרשה בפנינו
תוכנית ברורה עם ביטחונות מוכחים ,אין לצפות מאיתנו לדון בויתורים שהתמורה בגינם
נשארת עלומה.
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ביקשנו שמחר ימוקד הדיון באופיו של המודל האקטוארי שנועד להבטיח את הפנסיה
התקציבית .אנו מצפים להקמת קרן פנסיה חיצונית ,שאינה נתונה למרות האוניברסיטאות.
הגדרת הקרן ,עיתוי וכמות ההשקעות בה ישליכו על חוסנה .במצגת האוצר של היום לא
היה שום אזכור לנושא זה.
אחרית דבר :לעת ערב נמסר לנו שהדיון מחר מבוטל .נראה שדרישתנו תפסה את האוצר לא
ממש מוכן.

בברכה

אודי מקוב
יו"ר ארגון הסגל האקדמי הבכיר

______________________________________________________________
הר הכרמל חיפה 34987
טלפון 8254118 ,8240661 :פקס,8257013 :
irgun_hasegel@univ.haifa.ac.ilמייל:

