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 הטלת סנקציות על מעבידי� בגי� אי דיווח על העברות עובדי� –לטיוטת החוזר  5סעי"  .1

על מעבידי� בגי  אי דיווח על  יש מקו� להטיל סנקציות, ג� לדעתנו, ברמה העקרונית  .1.1

 ,מהתנהלות לא תקינה כגו  זו של מעביד" סובל"באופ  מעשי מי ש ,שכ  .העברות עובדי�

בבואו לברר ולהסדיר את חבות המס שלו מול פקיד השומה בגי  מענקי  ,הינו העובד

בעת פרישתו הסופית מהמעביד , מעבידיו מכל, הפרישה וכספי הפיצויי� לה� הוא זכאי

  .אחרו ה

בעיקר בקרב , עולה הצור", לעיתי� קרובות,  במציאות העסקית בישראל, ואול�  .1.2

" מעכשיו לעכשיו"להעביר עובד ייצור ) קבוצות של חברות(מעבידי� גדולי� בישראל 

לנייד עובדי� מקצועיי� ומנהלי� בי  חברות ', לפס ייצור במפעל ב' מפס ייצור במפעל א

 מראשא מאפשר לאות� המעבידי� להגיש בקשה מה של –הקבוצה בהתראה קצרה 

 "יו� לפני מועד העברת העובדי� 60 &לא יאוחר מ" –לפקיד השומה להעברת העובדי� 

  . א) בדיעבד & אלא רק ע� העברת העובדי� ובחלק מהמקרי� 

על מנת לבצע העברת עובדי� בי  מעבידי� ולהגיש בקשה לפקיד השומה הרי , יתרה מכ"  .1.3

נכו  ליו� העברת  את יתרות כספי הפיצויי� בקופות של העובדשיש לצר) לבקשה 

מספקות את המידע קרנות הפנסיה וקופות הגמל , חברות הביטוח –במציאות . העובדי�

לאחר וזאת רק ולבטח רק לאחר שנקלט התשלו� האחרו  לקופות  רבה ל באיטיות"הנ

די בכ" להכשיל את המעבידי� בעמידה בתנאי� אות�  .המועד להעברת העובדי�

  .מעמידה רשות המסי� להעברת העובדי�

הימי�  60במהל" , אנו מציעי� כי לא יוטלו סנקציות על מעבידי� לכל הפחות, לפיכ"  .1.4

לא עמדו , מעבידי� שלאחר מועד זה. המועד בו הועברו העובדי� בפועל שלאחר

אנו לא רואי� כל נזק בנקיטה בגישה מקילה . יותעליה� יוטלו הסנקצ –בדרישות החוזר 

 .זו
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 בטיוטת החוזר י�מוזכר י� שאינ�נושא .2

2.1.  �תינת  התייחסות , כי במסגרת החוזר מבקשי�אנו  & תקרה לרצ" זכויות פיצויי

בעת היישו� שלה ואופ  החישוב שלה , ניי  התקרה לרצ) זכויות פיצויי�לעספציפית 

שכ  בחלק המקרי� נכפית על העובד העברתו (' ב למעביד' העברת עובדי� ממעביד א

היישו� שלה , תינת  התייחסות לעניי  התקרה לרצ) זכויות פיצויי�, וכ ) למעביד חדש

או /זכאי למענקי פרישה ו, בי  המעבידי� שהועברואופ  החישוב שלה כאשר העובד 

  החישוב של כאשר לעיתי� אופ, מהמעביד האחרו פיצויי פיטורי� מוגדלי� ע� פרישתו 

מבוססי� על הסכמי� שוני� ועל כל תקופות העבודה , אות� הכספי� והזכאות לה�

 .אצל המעביד האחרו , אצל כל המעבידי� ולא בהכרח רק על תקופת העבודה האחרונה

תינת  הבהרה והתייחסות ספציפית לעניי  , אנו מבקשי� כי במסגרת החוזר –רצ" קצבה   .2.2

למעביד ' הועברו ממעביד א) שבקופות לקצבה(פיצויי� שלו שכספי ה, זכאותו של העובד

שבחלק מהמקרי� (לחזור בו לכאורה מרצ) זכויות הפיצויי� , ברצ) זכויות פיצויי�' ב

ולייעד� לקצבה במסגרת רצ)  בעת פרישתו הסופית מהמעביד האחרו ) נכפה עליו

  .לו תישמר –למע  הסר כל ספק  –דהיינו שזכותו לרצ) קצבה . קצבה

  .אנו מודי� על שיתו" הפעולה .3
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