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 נכבדי,

 

 התערבותך הדחופה -הלנת גימלה לעשרות אלפי עובדי הוראה גימלאים  הנדון: 

 

 בהמשך לשיחותינו אני מבקשת לפנות אליך, כלהלן.

הסתדרות המורים מודה לך על התערבותך והנחייתך לטפל מידית בתשלום מקדמות לאלפי עובדי הוראה גימלאים בפתח הדברים אציין כי  .1

. דבר שאנו מקווים שייתן פתרון זמני להתנהלות פסולה וחסרת תקדים של 2021ושאריהם, אשר לא קיבלו מהמדינה את גימלת חודש יוני 

 מנהלת ומינהלת הגימלאות.

בחומרה רבה את התנהלותה של מנהלת ומינהלת הגימלאות מזה זמן. בניגוד לעבר, מזה מספר חודשים הסתדרות  הסתדרות המורים רואה .2

המורים נתקלת באטימות לב מצד מנהלת ומינהלת הגימלאות, סירוב לכל הידברות, חוסר שקיפות, חוסר תיאום, חוסר הגינות ובעיקר התנהלות 

 לפי עובדי הוראה גימלאים ושאריהם, שהגימלה החודשית המגיעה להם היא מטה לחמם.הפוגעת ומזלזלת בגימלאותיהם של עשרות א

הדין לעבודה -לבית 2021התנהלות זו החלה בחודש פברואר השנה ונמשכה מאז, באופן שאילץ את הסתדרות המורים לפנות בחודש יוני  .3

בין המדינה להסתדרות המורים, לאחר  24.8.2020י מיום בתביעה כלפי המדינה, שלא היה לה אח ורע. במקום ליישם הסכם פנסיה קיבוצ

שנים של מחלוקות בנושא זה, פעלה מנהלת ומינהלת הגימלאות למה שהיא מכנה תיקון "טעויות" בגימלאותיהם של מאות גימלאים  13כמעט 

 בניגוד מוחלט להסכמות, בחוסר שקיפות ובאי שיתוף פעולה.

מנהלת ומינהלת הגימלאות הגיעה לשיאה בימים אלה, בהם הסתדרות המורים קיבלה אינספור פניות  אם לא די בכך, התנהלותה הפוגענית של .4

עובדי הוראה  13,000 -מגימלאים, שמנהלת ומינהלת הגימלאות עושה בגימלאותיהם פשוט כרצונה ומלינה אותן. בכלל זה, נודע לנו היום שכ 

 101דובר בהנחיות של רשות המיסים. רבים מהגימלאים טוענים כי מילאו טופס בטענה שמ 2021גימלאים לא קיבלו גימלה בחודש יוני 

והטופס לא נקלט במינהלת הגימלאות. אלפי גימלאים ניסו ליצור קשר עם מינהלת הגימלאות טלפוני ובדוא"ל, ללא כל הצלחה. הגימלאים 

 באמון של ציבור עובדי ההוראה והגימלאים במדינה.נשארו חסרי אונים. התנהלות זו מהווה פשוט התעללות בציבור מוחלש ופוגמת 

ידי גורם בלתי -הסתדרות המורים מבקשת שייעשה בדק בית יסודי במינהלת הגימלאות והתנהלותה על רקע אירועים חמורים אלה וזאת על .5

מחדלים של מינהלת /תלוי וכי התנהלותה תתוקן לאלתר, תוך שהסתדרות המורים תקבל מידע מלא על השתלשלות העניינים והמעשים

 הגימלאות.

 בברכה,      

 יפה בן דויד      

 מזכ"לית הסתדרות המורים      
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