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 התרומה והשימוש למעסיקים

http://www.oketz.co.il/


 על מה נדבר

מה היא המסלקה הפנסיונית 

 הדרישות מהמעסיק –ממשק גביה מעסיקים 

המענה לטיפול בממשק גביה מעסיקים 

יצירת קשר 



 השחקנים בשוק

 כלליות, חדשות)קרנות פנסיה , חברות ביטוח –מוסדיים גופים  ,

 קרנות השתלמות, קופות גמל( בהסדר, ישנות

יועצים  , סוכני ביטוח, סוכנויות ביטוח, סוכנויות הסדר – מפיצים

 שירותי ייעוץ באינטרנט  , מחלקות ייעוץ פנסיוני בבנקים, פנסיונים

עצמאים, ממשלתיים/גופים ציבוריים, חברות/תאגידים – מעסיקים  ,

 "  ביתיים"מעסיקים 

 ישראליאני וכל אזרח , ה/את –חוסכים 
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 סוגי השירותים

 מידע
,  מידע על מוצר ספציפי, (טרום ייעוץ)מידע פנסיוני מלא

 הפקדות ועודעל אישור , מידע על פיצויים צבורים למעסיק

 

 דיווחים יזומים
דוחות , אישורים שנתיים, רבעוניים/דוחות שנתיים

 ועוד אירועדיווחי , פרודוקציה ועמלות

 הוראות ביצוע
עדכון פרטים  , פתיחת מוצר חדש, ייפוי כוח/מינוי סוכן

בקשה לניוד  , בקשה למשיכת כספים, תביעה, במוצר קיים

 מוצר ועודשחרור /סיום עבודה, מוצר

רשימות  

 מעסיקים
העברת כספים  , פירוט הפקדות חודשיות לעובדים

 .ביטול רישום זכויות לעובד, ממעסיקים למוסדיים



 

 

 

חברות 

 ביטוח

שירות  

 לקוחות

 דוחות

פורטל  

 מסכים

 מייל

 דואר

B2B 

מערכות   וקבצים

 שכר

קרנות 

 פנסיה

תגמולים  

 השתלמות

 כיווני בלבד-רוב המידע עובר בהליך חד

 המצב טרום הקמת המסלקה

מעסיקים 

 גדולים

מעסיקים 

קטן/בינוני  

מעסיקים 

 ביתיים

 עצמאים

 חוסכים

יועצים  

 עצמאיים

סוכנויות  

וסוכנים  

 עצמאיים

כלי ייעוץ  

 באינטרנט

סוכנויות  

 הסדר

יועצים  

 בנקאיים



 מטרות המסלקה הפנסיונית

עבור כל השחקניםומותאמת נוחה , קלה – נגישות 

 השוק  לכל  אחידהשפה 

 הטיפול של הגופים המוסדייםחובת אכיפת  -זמני תגובה מוגדרים בחוק 

 משובים, איכות, שלמות –אכיפת מעני הגופים 

 המידע זורם באמצעות פלטפורמה דיגיטלית בלבד -לשוק ממוכן מעבר 

 זמני הטיפול והמענהקיצור 

ייעול תהליכים והקטנת עלויות 

קישור רשימות המעסיקים לפעולות כספיות 

 

 

 

 

 

 

 



 הזירה הפנסיונית החדשה
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סוכנים  

וסוכנויות  

 הסדר

לשכות  

ומערכות  

 שכר

מייצגים  

 ומיופיי כוח

מעסיקים  

 גדולים

מעסיקים  

קטנים/בינוניים  

מעסיקים  

 ביתיים

 עצמאיים

 חוסכים

המסלקה  

 הפנסיונית

 בקרה, היזון חוזר, תקשורת דו כיוונית

כספות 

להעברת  

ממשקים  
(B2B) 

פורטל  

 המסלקה
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 דיווח הפרשות עובדים
 בקבצים 



 חובות המעסיק–רשימות מעסיקים 

 

 

 

 

 

  בלבד  בקבצים חובת דיווח רשימות ההפרשה של העובדים  - 2016ינואר

 במבנה אחיד שהגדיר משרד האוצר

 2017החל מינואר  –( 50)עובדים  10 -מ מעסיקים עם פחות 

דגשים למעסיק: 

 ממשק אחיד"דיווח רק בפורמט  " 

דיווח הפרשות העובדים 

העברות כספים בפועל למוסדי/דיווח מידע על הפקדות 

 שינויי סטטוס לעובדיםדיווח 

 במקומם בקשות להחזר –וביטולים אסורים קיזוזים 

 המוסדי וטיפול בשגוייםעל קבלת ורישום הזכויות על ידי בקרה 

 לביצוע פעולות הדיווח והבקרה' לייפות את כוחו של צד גהמעסיק יכול 



 חובות המוסדי–רשימות מעסיקים

אחראי לבקרה על קליטה תקינה ומדויקת על בסיס משובים אלו המעסיק 

 

 

 

 

 

מתן אישור קבלה , על הגוף המוסדי חלה חובת קליטת הקבצים

עדכון  , נדחים/דיווח שגויים, דיווח אופן הקליטה והרישום, ותקינות

 .שוטף על הטיפול בשגויים

 משובי הגוף המוסדי  : 

 אישור קבלה וכשירות טכנית –שעות  (12) 3תוך  –מידי 

 אופן קליטת הרשימה   –ימים  (6) 3תוך  –מסכם שוטף

 ודיווחים בטיפול, והכספים

 סטטוס דיווחים   –חודש /אחת לשבוע –מסכם חודשי

 בטיפול

 ריכוז ההפרשות שדווחו השנה –בסוף כל שנה  –שנתי 



 יכולות נדרשות למעסיק 

 ושידורה  ייצור רשימת הפרשות במתכונת ממשק אחיד יכולת

,  הפסקת עבודה, כספים)השלמת נתונים בממשק למוסדי לרבות 

 (צרופות

 וביצוע בקרות , המשובממשקי יכולת קבלת : 

 מידיות ומתמשכותקליטה בקרות 

 מטייבות  /משלימות, מתקנות מקור, טכניותבקרה קליטה

 ומקצועיות, מידע

 באמצעות קבצי הממשק  תיקונים נדרשים והזרמת הכנת יכולת

 (קבצי השלמות דיווח, קבצי תיקון, "שליליים)"האחיד 



 הכנות להפעלת הממשק 

  מתן ייפויי כוח חדשים של מעסיק למתפעל ומשלוח ייפויי הכוח

 לגופים המוסדיים

י חברות מנהלות  "ולא עפ" קופות"י "מעבר לדיווח עפ 

 במערכות השכר" קופות הגמל"טיוב נתוני טבלאות 
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  –פורטל מעסיקים 

 הקמת רשימת גביה



 נתונים לדיווח–רשימות מעסיקים

 

 

 

 

 

 נתונים כללים  : 

 (מייל, טלפונים, שם)איש קשר , סוג ומספר מזהה –גורם שולח 

 שם)קשר איש , שם מעסיק, סוג ומספר מזהה –מעסיק שולח  ,

 אצל היצרנים" מספר מעסיק", (מייל, טלפונים

 ('שליליים וכד, תיקונים, שוטף)סוג הפעולות המדווחות 

 (בלבד" שליליים"לקובץ )שם קובץ של מסמך הצהרה מצורף 

 (מטבלת הקופות)נתוני כל קופה 



 נתונים לדיווח–רשימות מעסיקים

 

 

 

 

 

 נתוני העובד  : 

  סוג מזהה ומספר מזהה 

שם העובד 

תאריך לידה 

מספר עובד אצל המעסיק 

 העובד בחודש השכר המדווח נתוני: 

חודש שכר 

 (בעל שליטה, עצמאי, שכיר)מעמד ההפקדה 

 (הפרשים, הבראה, פ"חד, שוטף)סוג התקבול 

שכר חודשי מדווח 

 סטטוס הפסקת  , עונתי, שעתי, חודשי)סטטוס העובד בחודש השכר

 ותאריך תחילת סטטוס( עבודה

 (ולחילופין ימי עבודה בקרנות פנסיה ותיקות)חלקיות משרה 

 



 נתונים לדיווח–רשימות מעסיקים

 

 

 

 

 

 ההפרשות החודשיות של העובד נתוני: 

(לא חובה)פוליסה של העובד /מספר חשבון 

 תגמולים  , ח פיצויים"ע, תגמולי מעביד, תגמולי עובד)סוג ההפרשה

 (שונות מעביד, שונות עובד, מעביד ע"אכ, עובד ע"אכ, 47

אחוז ההפרשה מהשכר 

סכום ההפרשה 

 (שאין בגינם הטבת מס" )תשלומים פטורים"סכום 

 (השלמה/ככל שמדווחת פעולת תיקון)מספר מזהה רשומה קודם 

 



 נתונים לדיווח–רשימות מעסיקים

 

 

 

 

 

 ( :  העברה לכל קופה בנפרד)נתונים על העברות כספים 

 סליקה  , כרטיס אשראי, המחאה, העברה בנקאית)אמצעי התשלום

 (הרשאה לגבייה, (מסלקה/ב"מס)

סכום כספי 

 (לקופה או לחשבון נאמנות של סוכן הסדר)תאריך ערך ההפקדה 

פרטי אמצעי התשלום 

 (ככל שיש)פרטי חשבון מקבל 

אסמכתא בנקאית לביצוע הפעולה 

 



 הגשת דיווח חדש 
  –להפקדות מעסיק 

 דיווח רשימת  
 ההפרשות

 XMLטעינה מקובץ •

 טעינת נתוני דיווח אחרון•

 הקלדה ידנית•

 עדכון גורף בכל הרשימה•

 שמירה כטיוטה•



 הגשת דיווח חדש 
  –להפקדות מעסיק 

 דיווח הפקדות
 כספיות
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  –פורטל מעסיקים 

 בקרה ותיקונים, הצגת משובים



 בקשות מאגדות שנשלחו –שולחן עבודה 



 פירוט קופות –שולחן עבודה 



 טיוטות מנה –שולחן עבודה 



  –בקשה מאגדת 
 התמונה המלאה



  –בקשה מאגדת 
 תנועות שנקלטו 

 אי התאמה בין )
 (מענה לדיווח



  –בקשה מאגדת 
 תנועות שנקלטו 

 אישור אי )
 (  התאמות



  –בקשה מאגדת 
 חלונית מידע נוסף



  –בקשה מאגדת 
 תנועות שנקלטו 

 התאמה מלאה בין)
 (מענה לדיווח



  –בקשה מאגדת 
 תנועות שנדחו



  –בקשה מאגדת 
 תנועות להמשך 

 טיפול



  –בקשה מאגדת 
 תנועות שטרם נענו



  –בקשה מאגדת 
 כל התנועות



 סטטוס אירועים כספיים –בקשה מאגדת 



  –פרטי הפקדה 
 חלונית מידע נוסף



  –בקשה מאגדת 
 ביטול  /חלונית תיקון

 תנועה



 ליצירת קשר

 ,עמיר טל
 ל"מנכ

Amir.tal@swiftness.co.il 

 דואר אלקטרוני   
helpdesk@swiftness.co.il 

     076-8020400טלפון     
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