דו"ח מילולי לסיכום שנת  – 2016פורום החוסכים לפנסיה בישראל (ע"ר)
העמותה נרשמה במהלך שנת  ,2011ו פתחה לראשונה חשבון בנק באפריל  ,2012ומשנה
זו קיבלה תרומות.
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פעולות עיקריות שביצעה העמותה ,באמצעות מתנדבים ,לצורך קידום
מטרותיה:
השתתפות בישיבות ועדות בכנסת בנושאים הקשורים או משפיעים על החסכון
הפנסיוני ,והצגת בעיות מנקודת המבט של ציבור החוסכים.
משלוח מכתבים וקיום פגישות עם משרד האוצר וחברי כנסת לצורך קידום
נושאי החסכון.
העברת הרצאות בנושאי החסכון הפנסיוני וחינוך פיננסי במקומות ציבוריים,
באוניברסיטאות ובכנסים.
ניהול אתר אינטרנט בנושא החסכון הפנסיוני וסוגיות הקשורות אליו
).(pension.org.il
פרסום ניירות עמדה לגבי סוגיות בפנסיה ושוק ההון ,רגולציה ותקנות ,והגשתן
למשרד האוצר.
הודעות לעיתונות בנושא פעילות העמותה ועמדותיה וראיונות בתקשורת.
השתתפות במפגשים עם ארגונים חברתיים לגבי שיתופי פעולה ונושאים על סדר
היום הכלכלי-חברתי.
כתיבת מאמרים לאמצעי תקשורת שונים לגבי בעיות החסכון הפנסיוני,
וראיונות לתכניות טלויזיה.
ניהול עתירה לבג"ץ בנושא אגרות החוב המיועדות (בשיתוף עם איגוד בתי
ההשקעות שמימן את העתירה).

 .2המבנה הארגוני של העמותה :לעמותה יש חברים ,שנרשמו באמצעות טופס
הרשמה ,בכתב או באינטרנט .בתחילת  2016ועד לאסיפה הכללית ביוני ,2016
חברי הועד של העמותה היו :רועי מימרן ,מירב בן-עובד ,ליאת מולכו ,יגאל
שלמן ,נאור לפיד ,אורי רוזן ,אנה מורוזוב ,מיכאל רגב ואסף סלנט .באסיפה
הכללית ב 23.6.16-סיימה אנה מורוזוב את תפקידה ,ולועד נבחר איציק דביר.
חברי ועדת הביקורת :עו"ד יפעת סולל ,עדן בר-לב.
העמותה לא מעסיקה או העסיקה עובדים ונושאי משרה .בשנה זו פעלו בעמותה
כ 8-מתנדבים פעילים.
 .3תאגידים קשורים:
תאגידים שמרבית חברי העמותה קשורים אליהם :אין.
תאגידים שנושא משרה בעמותה הוא נושא משרה בהם :אין.
תאגידים בעלי זיקה אחרת לארגון :לעמותה שיתוף פעולה עם מרכז אדוה (ע"ר
 )580157402בתחום החינוך הפיננסי והפנסיוני מנקודת מבט חברתית.
 .4מתן שירותים לעמותה בשנת הדו"ח :הזמנת מקום לכנס (אסיפה כללית )2016
באוניברסיטת ת"א בעלות .₪ 650
 .5כספי תרומות :העמותה קיבלה במהלך  2015תרומות בסך  460ש"ח .בשנת
 2016לא נתקבלו תרומות.

 .6עלויות גיוס התרומות בשנת הדו"ח :בשנת  2016לא היו עלויות גיוס כספים.
 .7העברת כספים ונכסים של העמותה בשנת הדו"ח :לא היתה.
 .8פירוט עסקאות במקרקעין בשנת הדו"ח :לא היו.
 .9פירוט עסקאות שלא במקרקעין עם צדדים קשורים :לא היו.
 .10דרישה לתיקון ליקויים ע"י גורם מוסמך:
לא התקבלה בשנת .2016
 .11אירועים חריגים בעמותה בשנת הדו"ח :לא היו.
 .12פריסה גיאוגרפית של פעילויות העמותה :רוב פעילות העמותה מתקיימת
באינטרנט ,במפגשים הנערכים בתל-אביב ,בהרצאות פתוחות במקומות עבודה
ובאוניברסיטאות ,ומול הכנסת ומשרד האוצר בירושלים.
 .13עניין מהותי אחר שאירע בשנת הדו"ח :לא היה.
 .14עדכונים מאז סיום שנת הדו"ח עד לאסיפה הכללית :אין.
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