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:המוסדיים לגופים העובדים של הסוציאליות ההפרשות כספי בהעברת רבות תקלות•

  ")פנדינג" או "במעבר כספים(" שנים לאורך העובדים של לפוליסות שוייכו שלא כספים•

 הפוליסה בין תאמו לא השכר לרכיבי ההפרשה שיעורי ( השכר ממערכת שהופק לדוח בהתאם לא כספים של שיוך•
)הדיווח לבין

העובדים בתוכניות התשלומים קליטת אופן על בקרה לבצע המעסיק של יכולת חוסר•

 סוכנים ריבוי של לעולם מעבר•

עת בכל בה להפקיד להמשיך או גמל קופת לכל להצטרף לבחור העובד זכות•

האחרונות השנים של טכנולוגיות התפתחויות•



האחיד בממשק לדיווח המעבר לפני - התוצאה
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 העובדים של הפנסיוניות הזכויות ברישום פגיעה•

  המעסיק כ"בד ,מהקופה שנתקבל ההפקדות דוח לבין השכר ממערכת ההפרשות דוח בין התאמה חוסר•
 עבודה סיום במועד רק זה על עולה

המעסיק אצל ישירות והן העובד י"ע הן פיגורים מכתבי קבלת•

  על עולה המעסיק כ"בד שויכו לא הכספים אך שנים לאורך מסודרת הפרשות ביצע מעסיק בהם מקרים•
העבודה סיום במועד רק זה

מה בגין פירוט ללא מהקופה למעסיק שהוחזרו כספים•

)הוותיקה מבטחים במקום החדשה מבטחים מנורה ( נכונות לא לקופות הפרשות•

עבודה כושר אובדן לרכיב ביתר או בחסר דיווח•

סוכנים ריבוי של עולם עם להתמודד המעסיק של הקושי•

קופות ריבוי של עולם עם להתמודד המעסיק של הקושי•

העובדים של בתוכניות התכופים השינויים עם להתמודד המעסיק של הקושי•



הפתרון
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המידע יועבר באמצעות 
תקשורת נתונים 
כך , מוצפנת ומאובטחת

שלא יהיה ניתן לגשת 
אליו ללא הרשאת  

הנמען

המידע יועבר במתכונת  
אחידה ויהיה מבוסס על 
קובץ אלקטרוני במבנה  

XML

מבנה אחיד להעברת  
מידע ונתונים בשוק 
החיסכון הפנסיוני  



  ?האחיד המבנה כולל מה אז
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דגשים

פרטי המעסיק

למי  ( פרטי הנמען 
המעסיק שולח את 

)הקובץ

פרטי העברת 
קוד זיהוי  (הכספים 
פרטי  , הקופה

,  חשבון המעסיק
פרטי חשבון 

סכום  , הקופה
ההפקדה תאריך  

, לא עתידי-העברה
)אסמכתא

קופת (פרטי קופה  
,  קרן פנסיה, ביטוח

קרן , קופת גמל
)השתלמות

כתבות  (פרטי עובד 
,  נייד, מגורים
)ל"דוא

חודש משכורת  
סטאטוס עובד (

,  בחודש משכורת
חלקיות משרה או 
ימי עבודה בחודש  
חובה לדווח כאשר  
מדובר בקרן פנסיה  

)וותיקה

פיצול הפרשות  
סוג (בקופה 

בדיווח -הפרשה
לקרן פנסיה ולקופת  
גמל אין לדווח אכע 

)או שונות



)טכני( ראשוני חוזר היזון

6

הודעה על קליטה 

קליטה טכנית  



מסכם חוזר היזון
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  במרכיבי הזכויות לרישום התייחסות תוך שלו המידע במערכות המידע קליטת על דיווח יעביר מוסדי גוף•
המוסדי לגוף שהועברו בכספים הטיפול וסטאטוס ,עובד כל של הגמל קופת חשבון

נקלטה רשומה•

יצרן בטיפול רשומה•

  )נדחה( מעסיק לטיפול הועברה רשומה•

  שגיאות סוגי 57 קיימים כ"שסה כך שגיאות סוגי עוד נוספו 22/11/2017 ב שיצאה 2 בגרסה•



המעסיק חובת
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,  העלה כי קיימות בעיות בקליטת הכספים) היזון החוזר(במידה והמשוב 

.התיקון לחוק קובע כי על המעסיק לטפל בכלל הדיווחים השגויים והתקלות

התקנות מטילות את מלוא האחריות להעברת הכספים ולדיווח כאמור 

.לרבות הטלת עיצומים כספיים גבוהים, על המעסיקים , לקופת הגמל 



01/11/2018 האחיד במבנה 3 לגרסה דגשים
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:אופן חלוקת הכספים בין קופות גמל-מסמך הנחיות למעסיק•

סוכן (עם פרטי הקופות ואופן חלקות הכספים בין הקופות שעל בעל הרישיון ) 1'ב נספח ה"מצ(בחוזר זה פורסם מסמך אחיד  :התיקון•
.למלא ולהעביר למעסיק) משווק פנסיוני/יועץ פנסיוני/ביטוח

להפוך את תהליך קליטת עובד חדש או מעבר בין קופות של עובד קיים ליותר פשוט ועם פחות טעויות  : המטרה•

):הוראת קבע(הרשאה לחיוב חשבון על בסיס קובץ •

יש , )דיווח שוטף(מתן אפשרות למעסיק לשלם באמצעות הוראת קבע לקופות וזאת על בסיס מידע המדווח בקובץ במבנה האחיד : התיקון•
.לשים לב כי חיוב החשבון יתבצע ביום העסקים שבו התקבל הקובץ

)ב"מס, העברה בנקאית(מתן כלי נוסף למעסיק המהווה אלטרנטיבה לאמצעי תשלום אחר : המטרה•

:ביטול האפשרות לבצע העברת כספים לקופות באמצעות חשבון נאמנות•

.אגב מידע המדווח באמצעות ממשק מעסיקים, מעסיק לא יהיה רשאי להפקיד כספים לחשבון נאמנות : התיקון•

העברת כספים באופן ישיר מונעת טעויות  , מחשבון המעסיק לחשבון הגוף המוסדי, העברת הכספים תעשה אך ורק באופן ישיר : המטרה•
.ועיכובים בקליטה ושיוך הכספים

:כללים לעניין טיפול בליקויים שנמצאו בדיווח•

קביעת הוראות המבהירות את חלוקת האחריות בין הגוף המוסדי למעסיק לעניין הטיפול בליקויים שנמצאו בדיווח על הפקדת  : התיקון•
תשלומים לקופת גמל

ולכן על מנת  , המעסיק או הגוף המוסדי, כיום יש לא מעט מקרים בהם קיים חוסר בהירות מי הגורם האחראי לטיפול בליקויים : המטרה•
נוהל קבלת עובד חדש או  "למידע מפורט יותר אנא ראו מאמר שפורסם על ידי ( ל "שאותם מקרים יטופלו באופן מידי בוצע התיקון הנ

")רקע ודגשים, י עובד קיים"שינוי קופה ע



:ודגשים רקע ,קיים עובד י"ע קופה שינוי או חדש עובד קבלת נוהל
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גוף מוסדי לא ידרוש ממעסיק של  : "ועל פיו" קבלת מידע ואישור ממעסיקים" 3-9-2018חוזר גופים מוסדיים •
לרבות בקשת העברת , להעביר מידע או לתת הסכמתו בקשר למוצר הפנסיוני של העמית, עמית לאשר מסמכים

.הסכמה או מידע כאמור, אלא אם קיימת הוראת דין מפורשת המחייבת קבלת אישור, בעלות

  -'נספח ה -חוזר מבנה אחיד להעברת מידע ונתונים בשוק החיסכון הפנסיוני" 55-2018חוזר גופים מוסדיים •
להלן הסעיפים  " כללים לעניין טיפול בליקויים שנמצאו בדיווח"  ב5בסעיף " טיוטה -ממשק מעסיקים

:הרלוונטיים 

יהיה גוף מוסדי  , )א(נמצא ליקוי בדיווח על הפקדת תשלומים לקופת גמל שאינו ליקוי כאמור בסעיף קטן •
גוף מוסדי  , מבלי לגרוע מהאמור; ולא יהיה רשאי להעביר את הטיפול בליקוי למעסיקאחראי לטיפול בליקוי 

:  יהיה אחראי על הטיפול בכל אחד מהליקויים הבאים

;אי פתיחת קופת גמל לעובד כתוצאה מאי מילוי מסמכים אגב הליך זה או אי השלמת הליך חיתום רפואי•

;אי קליטת כספים בקופת גמל קיימת של עובד המבקש להמשיך הפקדות בקופה אצל מעסיק חדש•

;אי ביצוע העברת בעלות על פוליסה•

;הפקדה להצעה שטרם הושלם בגינה הליך הפקת הפוליסה•

ההתייחסות היא גם לעובד חדש וגם לעובד קיים שביקש לשנות קופה : הערה

.ב ביום פרסומו של החוזר5תחילתן של הוראות סעיף 



במשק פנסיוני לביטוח ההפרשות להגדלת הכללי הקיבוצי ההסכם
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:להלן המפורטים מהשיעורים יפחתו שלא בשיעורים הקובע שכרו בגין יבוטח עובד כל ,להיום נכון•

6% :עובד תגמולי•

6.5% :מעביד תגמולי•

  לרכיב הפרשה כולל 7.5% עד היא מעביד לתגמולי ההפרשה פנסיה קרן שאינה גמל קופת/ביטוח בקופת•
)5% מעביד תגמולי לרכיב הפרשה מינימום( עבודה כושר אובדן



מחדל ברירת קרן
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מחדל ברירת כקרנות 11/2018 עד לשמש שנבחרו הפנסיה קרנות שתי•

  6%-ו מהצבירה 0.5% ( מקסימליים ניהול דמי עם 03/2016 עד פנסיה קרן עם הסכם על שחתמו מעסיקים•
. 2018 במרץ יפקע הזה ההסכם ,)השוטפת מההפקדה

:המעסיק עבור האפשרויות•

:מרכבים 3 מ בנוי מכרז ,מינימליים ניהול לדמי מכרז ביצוע•

  שהציעה הניהול דמי שיעור עבור הקרן ציון•

השירות מדד לקריטריון הקרן ציון•

תשואה לקריטריון הקרן ציון•

עובדיו עבור מחדל ברירת קרן להיות ההון שוק רשות י"ע שנבחרו הפנסיה מקרנות אחת בחירת•

1.49%שיעור דמי הניהול מההפקדות החודשיות •
0.001%שיעור דמי הניהול מהצבירה הכוללת •

1.31%שיעור דמי הניהול מההפקדות החודשיות•
תוקף דמי הניהול של קרן הפנסיה    0.01%שיעור דמי הניהול מהצבירה הכוללת•

הנבחרת מעמיתים חדשים במהלך  
התקופה שהיא קרן פנסיה ברירת  

שנים   10יהיה בתוקף למשך , מחדל
לפחות ממועד הצטרפותם לקרן



לך מאפשרת פנסיה עוקץ
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עוקץ פנסיה

דיווח ותפעול  
פנסיוני 
בהתאם 
להוראות  

החוק

 כלעבודה מול 
הקופות  

מענה מקיף  
בשידור  
הקבצים  
וטיפול  

בהיזונים  
החוזרים  

פתרון  
אופטימלי 
למצב של 

ריבוי סוכנים 
ועבודה ישירה  
מול הקופות  



בשבילך העבודה את עושה פנסיה עוקץ
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לחקיקה ובהתאם המעסיק אצל הפנסיונית לחוקה בהתאם השכר מערכת נתוני בחינת•

  מהיצרנים המתקבל החוזר בהיזון וטיפול ,הפנסיוניים לגופים השידור ביצוע טרם  טכניות תקלות מניעת•
פנסיה לעוקץ ייחודי אלגוריתם בסיס על -

  המשובים לתיקון הנחיות כולל  -וקל פשוט הסבר•

  אחת בלחיצה הפנסיוניים הגופים לכלל  מהיר שידור•

מאובטח באופן  -  בקליק פנסיוניים תשלומים העברת•

ב"מס / בנקאית בהעברה לתשלום אפשרות•

הדיווח תהליך שלבי בכל  מלאה שקיפות - חוזרים היזונים ,תשלומים סטטוס פורטל•

סוכנים ריבוי של למצב מושלם פתרון - עבורך Gatekeeper משמשת פנסיה עוקץ•

המעסיק אצל עובד של העסקתו סיום לאחר ,מיצרנים פיצויים פדיון ערכי נתוני איסוף•

מהעבר הכספים בשיוך טיפול•



  מלאה שקיפות– פנסיה עוקץ פורטל
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!יותר לך מגיע כי – פנסיה עוקץ
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מנהל תיק לקוחות אישי  •

)בפיתוח(צאט און ליין עם מומחי התפעול הפנסיוני של עוקץ פנסיה •

והשלמת פעולות התשלום, על מצב המשובים  הודעות יזומות•

העברת תשלומים, ביצוע פעולות, שגיאות, הודעות ממתינות, ובמייל SMSבהודעות: עדכון ותזכורות•

8:30-17:00ה בין השעות -לשירותך בימים א, מוקד עוקץ פנסיה•
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!תודה רבה על ההקשבה
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גמל קופות בין הכספים חלוקת אופן-למעסיק הנחיות מסמך
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  "ממעסיקים ואישור מידע קבלת" 2018-9-3 מוסדיים גופים חוזר
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  בשוק ונתונים מידע להעברת אחיד מבנה חוזר" 2018-55 מוסדיים גופים חוזר
  ב5 בסעיף "טיוטה -מעסיקים ממשק -'ה נספח -הפנסיוני החיסכון

21



בכותרות פנסיה עוקץ
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בכותרות פנסיה עוקץ
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בכותרות פנסיה עוקץ
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OKNETO במגזין מקצועיים מאמרים
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