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חפשכתבות :חפש באתר 31/08/2011 הפוך לעמוד הבית

 ניהול מנוי

 כניסת מנויים

 הרשמה לאתר

 ?למה עדיף להיות מנוי 

חדשות אחרונות
חיפוש ידיעות בארכיון

 קבצים להורדה

 חיפוש מתקדם

 דפים ברשת

 חיפוש מתקדם

מלא את הפרטים הבאים 
והרשם לעיתון האלקטרוני 

 של איינט

 או לחץ כאן לדף הסבר

 :כתובת אימייל

 :שם מלא

 :עיסוק

עיסוק

הרשם לניוזלטר

 SSLאתר זה מאובטח 
128bit

 מיסים ועבודהעולם דוחות ותשואה מאמרים ודיעות חוק ומשפט :מדורים 

 אישים ומינויים צרכנות פיננסית קהילה מחקרים והשוואות סקירות כלכליות שימור תיק

 כנסים וימי עיון פורום גולשים מומחים משיבים מבזק אישי עדיף דיגיטאל :כלים 

 על המדף שאלונים מוצרים ומבצעים מחשבונים לוח דרושים מצגת פעילות עדיף

 מסמכים קשורים

חדשות

 ?האם הפנסיה שלנו בסכנה: כנס חירום
 ועדי עובדים ומנהלי משאבי אנוש במשק יתכנסו לדיון דחוף במצב הפנסיה בישראל

הדפס כתבהשלח לחבר"עדיף"מערכת : מאת)מערכת: מקור( 31/08/2011

בהשתתפות ועדי עובדים ומנהלי , כנס חירום
יעסוק במצב הפנסיה , משאבי אנוש במשק

זאת לנוכח המשבר בשוק ההון , בישראל
והחששות הכבדים לפגיעה בביטחון הפנסיוני 

 .של העובדים בישראל

, בספטמבר 5, הקרוב' הכנס יערך ביום ב
אודיטוריום (אביב -במוזיאון הארץ בתל

 ). רוטשילד

בצעדים  ראשי הוועדים והמעסיקים ידונו
להבטחה , אופרטיביים הנדרשים לדעתם

ולהגנה על חסכונות העובדים בקרנות 
.קופת הגמל וקרנות ההשתלמות, הפנסיה

ר ועדת "יו, שלי יחימוביץכ "בכנס תשתתף ח
העבודה , האתיקה וחברת ועדות הכספים

האם : "שתעסוק בשאלה, והרווחה בכנסת
המחוקק מגן מספיק על החסכונות הפנסיונים 

, יהודה בן אסאייג. של העובדים בישראל
יציג סקירה , ל מנורה מבטחים פנסיה"מנכ

 .תוך מבט לעתידו, של החיסכון הפנסיוני

ראש הקליניקה , עמי גילד "הרצאתו של עו
תעסוק , לאינטרס הציבור בשוק ההון

איך לשמור על אינטרס הציבור : "בשאלה
בחסכונות הפנסיונים ופיקוח על עבודת 

 "?הרגולטור

בנושא עתיד , הכנס יחתם בפאנל מקצועי
ואת , את הפאנל המקצועי. קרנות הפנסיה

מומחה , אמיר גבאיח "יום הכנס ינחה רו
 .למיסוי ופרישה

בפיקוח על החסכונות ' נכשל'ציון 
 הפנסיוניים

המרכזת את , מסקר שערכה חברת ועדים
חברתי על פעילות ועדי /המידע הכלכלי

נמצא כי , העובדים בישראל לקראת הכנס
מכלל ועדי העובדים בישראל מעניקים  58%

לממשלה ציון נכשל בפיקוח על החסכונות 
 17%מעניקים ציון בינוני  20%, הפנסיונים

מנציגי העובדים העניקו  5%ציון טוב ורק 
לממשלה ציון טוב מאוד לפיקוח שלה על 

 .כספי הפנסיה

ל חברת ועדים מוסר כי "מנכ, יעקב אלוש
החוצה את כל , רשימת המשתתפים בכנס

מלמדת כי הרפורמה בקרנות , מגזרי המשק
, בעובדי תעשיה, הפנסיה פגעה בכולם

, במהנדסים, בפקידים, טק-בעובדי היי
, בעובדי מדינה, בעובדי מנהל, ברופאים

ואף במנהלים , בעובדי רשויות מקומיות

 :מודעה 
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ומכאן ההתגייסות וההשתתפות , רבים
. העירה של נציגי עובדים ומנהלים לדון במצב

מועדים נמסר כי משתתפי הכנס ידונו בן 
השאר גם באפשרות להקים רשות ציבורית 
עצמאית בלתי תלויה שתפקח על החסכונות 

 . הפנסיונים של העובדים בישראל

>>חזור 

 :כתבות נוספות בנושא

 הוסף תגובה
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