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הרןירון
ל עוקץ פנסיה"מנכ

מקבוצת עוקץ מערכות



4דגשים וטיפים גרסה 
מבנה האחיד



בקשה –דיווח שלילי 
להחזר תשלום על הפקדה  

ביתר  
יוגש  , ד "י עו"תצהיר מאומת ע–הצהרה שנתית •

דוגמה–לכל הפחות לקופה אחת לשנה 

חודשים ממועד  9הוגשה בקשה להחזר לאחר •
יצרף מעסיק  , הפקדת הכספים המקורית לקופה

י העובד במסגרתו העובד מסכים  "אישור חתום ע
דוגמה–להשבת התשלום למעסיק 

במקרה בו הגשת בקשה להחזר היא בעקבות •
הסכם קיבוצי בו הוסכם על השבת תשלום אזי אין  

יש צורך בתצהיר של הארגון  , צורך בתצהיר עובד 
היציג

פ הערך הנומינלי  "כספים יוחזרו ע•

לא ניתן להחזיר כספים באמצעות המחאה•



בקשה –דיווח שלילי 
להחזר תשלום על הפקדה  

ביתר  
:  נוסף שדה חדש 

סיבת בקשה להחזר כספים
:ערכים

תשלום ביתר לעובד לאחר עזיבת עבודה = 1
סוג מוצר שגוי = 2
הפקדה לעובד שגוי = 3
הפקדה בגין חודש שכר שגוי= 4
תיקון טעות בחישוב השכר= 5
הפקדה לחברה מנהלת לא נכונה= 6
עובד עבר לקופת גמל אחרת= 7
הסכם קיבוצי= 8
הפקדה ביתר לרכיב  = 9

ע.כ.אהחזר למעסיק בגין תשלום פרמיית = 10
בעודף 



דיווח  –דיווח שוטף 
אובדן כושר עבודה 

מעסיק 
:הבאיםהתנאיםכלבהתקייםהרכיביםשניעבור,לתשלוםכוללתמסגרתלקבוע,דיןלכלבכפוף,רשאימעסיק-א

;המעסיקתגמולימרכיבבנפרדמשולםעבודהכושראובדןשללמקרהביטוחילכיסויהתשלוםכיהעבודהבהסכםנקבע1.

;מוסדיגוףלאותומבוצעת,העובדבושבחרככל,עבודהכושרולאובדןהעובדשלהגמלקופתחשבוןלמרכיביההפקדה2.

.המעסיקתגמולי-חשבוןמרכיבלענייןהמדווחהשכרלגובהזההעבודהכושראבדןכיסוילרכישתהמדווחהשכרגובה3.

לדווחרשאייהיה,(א)קטןבסעיףהקבועיםלתנאיםבהתאםעבודהכושראובדןשללמקרהביטוחילכיסוימעסיקהפקיד-א

תגמולילענייןההפקדהשיעורכי"מעסיקתגמולי"בקוד"הפרשהסוג"בשדה"שוטףדיווח–מעסיקיםממשק"בקובץ

ששיעורובלבד,העבודהכושראובדןלרכיבהמירביהתשלוםשיעוראת"עבודהכושראבדן"ובקוד,5%הואהמעסיק

.1.5%-מיפחתלאכאמור

עבודהכושראובדןכיסויבשלהעלותאתהמוסדיהגוףיגבה,לעיל(ב)-ו(א)שבסעיףבתנאיםמוסדיבגוףדיווחהתקבל-ב

אינה,עבודהכושראבדןלמרכיבשההפקדהככל.המעסיקתגמולילרכיבתועברהתשלוםויתרת,הפוליסהלתנאיבהתאם

בפניהמוסדיהגוףכךעליתריע,הפוליסהבתנאילקבועבהתאםהעבודהכושראובדןכיסויאתלרכושמנתעלמספיקה

.לפוליסהבהתאםהכיסוירכישתלצורךהנדרשההפקדהשיעוראתיצייןואף"מסכםחוזרהיזוןממשק"בהמעסיק



דיווח עובד  –דיווח שוטף 
קיים לקרן פנסיה ברירת  

מחדל
עובד קיים של מעסיק מבקש להצטרף לקרן  •

בהתאם להוראות חוזר  , ברירת מחדל
הצטרפות לקרן פנסיה או לקופת גמל יש לצרף 

נספח ז-תצהיר עובד

שדה חובה



עובד חדש  –דיווח שוטף 

לעובד14סעיף •
להציג לגוף המוסדי -מטרת השדה 

בתנאי  14האם קיים לעובד סעיף 
.ההעסקה או לא

סטטוס עובד בחודש  "אם נבחר בשדה 
יש להעביר מידע  , עובד חדש-" משכורת

בשדה זה



סוג תקבול  –דיווח שוטף 

נוספו ערכים חדשים  

השלמת פיצויים עד שכר  -חד פעמי 
מבוטח כפול וותק

הפקדה לפיצויים מעל  -חד פעמי 
שכר מבוטח כפול וותק



רובד שכר –דיווח שוטף 

נוספו ערכים חדשים 

שכר יסוד•

אחר•

ערכים קיימים  •
דמי הבראה=3
שעות נוספות=5
החזר הוצאות= 6

ניתן לדווח בשדה זה רובד שכר , יובהר כי בעת העברת דיווח על רבדי שכר שונים של עובד•
,  שכר יסוד)למעט במקרה של דיווח על אחד מרבדי השכר המופיעים בשדה " אחר= "7קוד 

(.החזר הוצאות, שעות נוספות, דמי הבראה
חלה חובה לדווח בשדה זה עבור רובד  , (יסוד ונסיעות)אם לעובד יש שני רבדי שכר : לדוגמה

.עבור רכיב נסיעותאחר= 7קוד ולאחר מכן לדווח , שכר יסוד= 1שכר יסוד קוד 



סטטוס  –דיווח שוטף 
עובד בחודש משכורת 

נוספו ערכים חדשים  

עובד זכאי  -עזיבת עבודה •

לכספי פיצויים

דיווח עזיבת עבודה + תשלום •

עתידי



סוג פעולה–דיווח שוטף 

נוסף ערך חדש  " סוג פעולה"בשדה •

תיקון תשלומים פטורים בלבד= 7

:דגשים 

:ערכים
שוטף/דיווח רגיל= 1
6לאחר קוד דיווח על תיקון תנועות ללא הפקדה נוספת = 2
6לאחר קוד דיווח על הפקדה נוספת ותיקון תנועות = 3
דיווח שלילי  בקשה להחזר תשלום על הפקדה ביתר = 5
בקשה לביטול חלקי או מלא של תנועה ללא החזר = 6

דיווח שליליתשלום למעסיק 
תיקון תשלומים פטורים בלבד= 7



צפי לשינוי  –היזון מסכם 
אובדן כושר עבודה 

אכעשיעור כיסוי •

שיעור הפרשה עתידי•

תאריך עדכון צפוי•

סיבת עדכון התעריף•

חלה חובה על גוף מוסדי המנהל קופת ביטוח להציג בשדה 
וזאת החל  , ע.כ.אזה את המועד הצפוי לעדכון תעריף 

מהמועד שבו ידוע לגוף המוסדי מועד השינוי הצפוי בתעריף  
גוף מוסדי ידווח  . חודשים לפני השינוי האמור3הפחות ולכל 

את התאריך האמור עד למועד שבו עודכן השינוי בפועל  
. בפוליסה של העובד

שדה זה רלבנטי לקופות ביטוח שבהן ההפקדה לרכיב  : הערה
נעשית בנפרד מרכיב התגמוליםע.כ.א



פרטי סוכן –היזון מסכם 
הביטוח  

שם בעל רישיון•

בעל רישיון-ל "כתובת דוא•



סטטוס  –היזון מסכם 
חובות  

חודש שכר אחרון בו הועבר תשלום•

מספר חודשי חוב לעובד•

ככל שלא הועבר תשלום או דיווח כלשהו ביחס . א
;לאחד מעובדי המעסיק בתקופת הדיווח

של ע.כ.אככל שלא הועבר תשלום לפוליסת . ב
;עובד המשולמת על ידי המעסיק

יובהר כי ככל שהועבר דיווח על ידי מעסיק על 
כדוגמת  )הפסקת ההפקדה לרבות סיבת ההפסקה 

אין להעביר דיווח בבלוק ( ת"חל/ד"חל/עזיבת עבודה
.זה



רשומה –היזון מסכם 
נקלטה  

נוספו ערכים חדשים 

השבת כספים יזומה מגוף מוסדי למעסיק•

ע.כ.באנמצא חוסר -רשומה נקלטה •

•
החליט גוף מוסדי להשיב כספים למעסיק באופן יזום ביחס לרשומה מסוימת  : 5הערה 

:  יבצע זאת בכפוף להנחיות הבאותשדווחה בממשק מעסיקים 
רשומה עברה  )3עם קוד שגיאה היזונים חוזרים שבועיים 3ניתנו -' שלב א. א

;  בהם פירט גוף מוסדי למעסיק את מהות השגיאה ברשומה( לטיפול המעסיק
השבת כספים  )4עם קוד שגיאה היזונים חוזרים 3ניתנו למעסיק -' שלב ב. ב

,  שנייה, התראה ראשונה: בהם תפורט סוג ההתראה(יזומה מגוף מוסדי למעסיק
;  השבה בפועל

יובהר כי אין באמור לעיל בכדי לקבוע חובה כלשהי על גוף מוסדי  הסר ספק למען 
מטרת הקוד הינה אך ורק יצירת סדר בהליך השבת . להשבת כספים למעסיק

.  הכספים למעסיק



תהליך קליטה
של עובד חדש 



זכות העובד לבחור  
חיסכון פנסיוני

לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים ( א)20סעיף : הוראות החוק•
קובע כי עובד רשאי לבחור , 2005-ה"התשס, (קופות גמל)

. בכל עת, או להמשיך להפקיד בה, להצטרף לכל קופת גמל
מעסיקו של העובד לא יתנה את תשלום הכספים שיופקדו בקופה  

מסוימת או בקופה שיבחר העובד מתוך רשימה מסוימת של  
החוק קובע שהוראה זו גוברת על כל חוק או , כמו כן. קופות

הסכם אחר

ביטוח וחיסכון פועלת לאכוף את זכותם , הממונה על שוק ההון•
,  בין היתר. של עובדים לבחור באופן חופשי את החיסכון הפנסיוני

דרכו ניתן " קו הצדק הפנסיוני"הקימה רשות שוק ההון את 
. להתלונן על פגיעה של מעסיקים בחיסכון הפנסיוני של עובדים
בכוונתה של הממונה למצות את הדין עם מעסיקים שיפרו את 

גוררת מאסר או קנס  , 20הפרת הוראות סעיף . הוראות החוק
ח"ש1,800,000-בסך של למעלה מ



זכות העובד לבחור  
רשיוןכל בעל 

:החוקהוראות•
רישיוןבעלכללבחורהעובדזכות

(פנסיונימשווק/פנסיונייועץ/ביטוחסוכן)

(גמלקופות)פיננסיםשירותיםעלהפיקוחלחוק(א)20סעיףתיקון

2015ההסדריםחוקבמסגרת



חובת הדיווח במבנה האחיד  

:החוקהוראות•

נכנסו לתוקף 2016החל מפברואר 

תשלומים לקופת גמל  ( קופות גמל)תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים 

הדיווח במבנה אחיד -



:  ההיזוניםישנם מספר סוגי שגיאות נפוצות שעולות במסגרת 
כאשר אתם מדווחים במבנה אחיד עבור עובד חדש שהתחיל  

מבצעים עבורו בפעם הראשונה דיווח  , לעבוד אצלכם
..והכספים לא נקלטים עבורו בקופה

?  ל"מי אחראי לטפל בשגיאות הנ

?  העובד? הסוכן? הקופה? האם המעסיק



שגיאות  
באחריות  

(  קופה)היצרן 

תחת המעסיקאין קופת ביטוח לעובד •

תחת המעסיקאין קרן פנסיה לעובד •

תחת המעסיקאין קופת גמל לעובד •

תחת המעסיקאין קרן השתלמות לעובד •

הפקדה להצעה שטרם הושלם בגינה תהליך  •
חשבון/הפקת הפוליסה

לא ניתן לקלוט הפקדה בשל אי השלמת מסמכים•



–שגיאות באחריות המעסיק 

לבצע  הכוונה שהמעסיק צריך 
בקרה שוטפת וליידע את 

העובד שעליו להמשיך  
טיפול מול הקופה

הפקדה  
לתכנית 
מבוטלת

הפקדה  
לתכנית 
מסולקת

אין הסכם  
לעמית בקרן 
ותיקה מול 

המעסיק

ז לא  .ת
שגויה/קיימת



ההבדל בין השגיאות  
שבאחריות הקופה לבין  

השגיאות שבאחריות המעסיק 
כלומר ככל  " מבחן הלקוח "הוא 

שהעובד הינו לקוח של הקופה  
כלומר התוכנית שאליה ) 

( דיווחתם קיימת ופעילה לעובד
אזי האחריות הטיפול היא של 

הקופה אחרת האחריות עוברת 
.אל המעסיק

כאשר האחריות היא של 
המעסיק זה כמובן לא אומר  

שהמעסיק צריך לטפל בנושא  
מה שזה אומר  , מול הקופה 

שעל המעסיק חלה חובה 
לבצע בקרה שוטפת וליידע  

את העובד שעליו לטפל  
בנושא בהקדם מול הקופה  
.ובסיום הטיפול לעדכן אותו 



תהליך קליטת 
עובד חדש  

,  מתחיל ונגמר בתהליך תקין של קליטת עובד חדש למקום העבודההכל

ל  "אז איך אנחנו מונעים את השגיאות הנ

?והופכים את כל התהליך לפשוט מהיר ונכון 



תהליך קליטת  
עובד חדש 

לעובד קיימת קופה פעילה  •

לעובד לא קיימת קופה ומעביר הנחיות  •

לעובד לא קיימת קופה העובד לא מעביר הנחיות  •
ומגיע המועד בו המעסיק צריך לבצע הפרשה  



הגשת בקשה לקבלת פרטי קופה  
בלחיצת כפתור



מענההתקבל קופהקיימתלעובד :
חדשעובדשלקופהעלמידע -

מענה





מענה -מידע על קופה של עובד חדש



דוגמה לקבלת מידע לא תקין מסוכן  
הביטוח



דוגמה לקבלת מידע לא תקין מסוכן  
תשובת הקופה-הביטוח



קופה פעילה ולא פעילה  

–לעובד קיימת קופה פעילה 
, חודשי עבודה3מעסיק מחויב לדווח לאחר 

.כולל הפרשות רטרו מתחילת עבודתו

–קיימת קופה פעילה לאלעובד 
מעסיק מחויב לדווח לאחר חצי שנת 

. עבודה של העובד ללא הפרשות רטרו



יתרונות  

חסכון בזמן  חסכון כספי 
עמידה  

בהוראות  
החוק



חסכון כספי 

למרות  , ישנם אין ספור מקרים בהם העובדים מדווחים כי קיימת להם קופה פעילה•
אלא  , ואין מדובר על מקרה פרטי. אולם המעסיק אינו מודע לכך, שאין בה כלל פעילות

רטרואקטיבית החל למן  , על אלפים מעסיקים שמפרישים כסף אחרי שלושה חודשים
.החודש הראשון ומפסידים בשל כך סכומים שנערמים להיקפים משמעותיים



חסכון בזמן 

מרדף אחר העובדים  



עמידה בהוראות החוק  

.  אינם מדויקים–לעיתים קרובות מתברר כי פרטי החשבון שנמסר להם •
מה שגורם להם לבעיה , מעסיקים מפרישים את הכסף לחשבון לא נכון, לעיתים קרובות, כך

:  משולשת

.  המעסיק נדרש לשלם ריבית פיגורים בגין אי הפרשה של הכסף לחשבון הנכון במועד-ראשית 
היות והחוק  , המעסיק גם חושף את עצמו לסנקציה משפטית ולתביעות במישור האזרחי-שנית 

, ימי עסקים לאחר תשלום המשכורת7לחודש או כעבור 15-קובע כי עליו להפריש את הכסף עד ל
.  המוקדם מבין השניים

.עשויה להתעורר בעיית כיסוי בשל הדיווח השגוי, אם העובד ייכנס לאירוע ביטוחי, כמו כן



? מתממשהסיכוןכאשרקורהמה

לקרןעובדעבורהפקידשלאמעסיק
עבודתוכושרואיבדחלהוהעובדפנסיה

עבודהחודשישבעה לאחר



.  חודשים לאחר תחילת עבודתו7מוכרן שעבד בפינת האפיה בסניף של רשת שיווק לקה באירוע לבבי ומוחי 

.כ על ידי המאפיה המפעילה את פינת האפיה"בשלושת החודשים הראשונים הועסק על ידי חברת כוח אדם ואח

ובמקרה ויש  , חודשי עבודה אצל המעסיק6לקרן פנסיה לאחר השלמת על פי צו ההרחבה בענף הפנסיה עובד זכאי להפקדות 
וזאת כדי  , רטרואקטיבית מתחילת עבודתו, חודשי עבודה3הוא זכאי להפקדות כבר לאחר לו קרן פנסיה פעילה ממעסיק קודם 

.לשמור על רצף ביטוחי

המעסיק לא הפקיד עבור העובד לקרן הפנסיה וזו סרבה לשלם לו . לעובד היה ביטוח פנסיוני פעיל במועד שנקלט לעבודתו
.קצבת נכות מאחר ולא נשמר לו רצף ביטוחי

בית הדין  . 67בית הדין קבע כי הנזק שנגרם לעובד הוא אובדן פנסיית הנכות שהייתה משתלמת לעובד עד הגיעו לגיל 
.בהתאם לסימולציה שהוגשה בתיק על ידי קרן פנסיה₪ 613,132קבע כי סכום זה עומד על 

חברת כוח האדם שהעסיקה את העובד בשלושת החודשים הראשונים  , אשת התובע שחלה הגישה תביעה כנגד חברת הביטוח
.חודשים עד שחלה4וגם כנגד המעסיק שהעסיק אותו , של העסקתו

הגישור צלח בין המעסיק הראשון וחברת  . בשלב ראשון נערך גישור בין הצדדים ובו הושג הסדר בין התובע לבין כל הנתבעים
וקבע כי עליו לפצות ( חודשים4שהעסיקו )בית הדין דן באחריות המעסיק השני . פיצוי₪ 440,000הביטוח אשר שלמו לעובד 

.והוצאות משפט₪ 173,132את העובד בסך 

.אך לא מסרה פרטי הביטוח, הוכח כי אשת העובד הודיעה למעסיק על כך שיש לתובע ביטוח פעיל
האם החובה חלה על העובד ליידע את ? האם חלה על המעסיק חובה לחקור בעצמו אם יש לעובד ביטוח פעיל ואיזה ביטוח

חודשים לקרן פנסיה לפי  6פטור המעסיק מלשמור על רצף ביטוחי ויכול להפקיד רק לאחר –המעסיק ואם לא קיימה 
?בחירתו



:בית הדין פסק

או  , לבצע ההפרשהלהגיש תביעה לחייב המעסיק -לעובד יש כמה אפשרויות, כאשר מעסיק אינו מפריש עבור פנסיית חובה עבור עובד
זכאי  , ואולם אם הסיכון של אובדן הפנסיה מתממש והעובד חלה. לתבוע פיצוי על הסכומים שהיה על המעסיק להפריש ולא הפריש

במקרה זה סכום הפיצוי עולה לאין שעור על הסכום שהיה על . העובד לתבוע את המעסיק בגין אובדן גמלת הנכות שהיה מקבל
.כמובן, המעסיק להפקיד

צו הפנסיה לא קובע כי חלה על העובד חובת יידוע למעסיק על קיומה של קרן פנסיה אך גם לא משית על המעסיק חובת חקירה  
.בית הדין הגדיר את החובה שחלה על המעסיק כחובה ליידע את עובדיו עם תחילת עבודתם על מלוא זכויותיהם. עצמאית

ביטוח פנסיוני  מאידך אשת התובע יידעה את המעסיק על כך שיש לעובד , באותו מקרה הוכח שהמעסיק לא יידע את העובד על זכויותיו
במקרה זה אשת התובע לא מסרה למעסיק את פרטי הביטוח אך נקבע כי . מיום תחילת עבודתוחובה להפקיד היתהפעיל ולכן 

היה עליו לחקור ולא להסתפק בהמתנה עד שיעבירו לו פרטי , גם אם לא נמסור פרטיו, משנמסר למעסיק שקיים ביטוח כזה
.והמעסיק לא הצליח להפריך זאת, באותו מקרה נטען כי המעסיק סרב לקבל מסמכי הביטוח. הביטוח

.כי פגיעה כזו מחייבת הרמת מסך וחיוב אישי של בעלי המניות בחברה של המעסיק נדחתהטענת התובע 

67מחויב לשלם פיצוי בגובה קצבת הנכות שהייתה משתלמת לעבוד עד הגיעו לגיל המסעיקבית הדין קבע כי 

(רחל' הש, אזורי ירושלים)מ "הושיעיני מיני פרייס בע' דניאל שלום נ22.11.21פסק דין מיום 5038-02-17ש"סע



מענההתקבל : 
קופהקיימתלאלעובד

הנחיותומעביר -

למעסיקהנחיותמסמך -
ביןהכספיםחלוקתאופן

גמלקופות - הנספח 1



הנחיותמסמך
-למעסיק

חלוקתאופן
קופותביןהכספים

-גמל הנספח 1 



העובד לא מעביר הנחיות ומגיע המועד בו המעסיק צריך לבצע הפרשה  
דיווח לקרן פנסיה ברירת מחדל–

09/2021הקרנות הזוכות במכרז 

( קיימת) שחם פנסיה אלטשולר•

(  קיימת ) מיטב דש פנסיה •

(חדשה ) מור פנסיה •

(חדשה ) פנסיה אינפינטי•

:דמי ניהול 

1%: הפקדה 

0.22%: צבירה 

מהצבירה0.3%: דמי ניהול מקסימליים לפורש 



ניתן לראות שככל שתהליך קליטת העובדים יהיה מסודר אזי  •

תגנו על המעסיק ולא פחות  ,כך תשמרו על זכויות העובדים 

.חשוב תתנו לעובד חוויה נעימה בקבלתו למקום עבודה חדש

חשוב להדגיש את תהליך הבקרה עבור השגיאות שבאחריות  •

המעסיק עוקץ פנסיה עושה עבורכם וכך היא שומרת על  

הגנה בכך ( למעסיק)זכויות העובדים שלכם ונותנת לכם 

שהוא עומד בחובתו לבצע בקרה שוטפת 

י  "תהליך הבקרה בעוקץ פנסיה מבוצע באופן אוטומטי ע•

אלגוריתם ייחודי שפותח במחלקת הפיתוח של עוקץ פנסיה  

ואינו משאיר מקום לטעויות כל שכל עוד העובד לא סיים  

טיפול הבקרה תמשיך וזאת עד לסיום הטיפול וקליטת  

.הכספים בקופה של העובד

!!  ימי עסקים מרגע הדיווח7הבקרה מבוצעת תוך •



תהליך סיום עבודה 
של עובד 



עזיבת עבודה

מעסיקים ועובדים נפגשים בשתי נקודות מאד  
,  קריטיות בכל מה שקשור לדיווח הפנסיוני
:  המשפיעות הן על העובד והן על המעסיק

הצטרפות של עובד חדש •

עזיבת עבודה •



צד המעסיק  

מרדף אחר קבלת ערכי פדיון הפיצויים של 
,  העובד מקופה אחת או ממספר קופות

לאחר קבלת ערכי הפדיון ביצוע סיום עבודה  
.בצורה מסודרת



צד העובד

מהמעסיק  " טפסי שחרור"העובד ממתין ל•
ובלא מעט פעמים זה גורם לחוסר סובלנות  

.ואף כעס מצדו

קבלת ייעוץ מבעל  ) צומת דרכים חשוב לעובד •
(190תיקון , משיכת פיצויים ,רישיון 



עובד מסיים לעבוד  
?מה עלינו לעשות 

"עזיבת עבודה"לדווח בממשק סטטוס עובד 1.

להוציא את צבירות הפיצויים של העובד מכל 2.
הקופות תחת המעסיק 

161למלא טופס 3.

161למסור לעובד את טופס 4.
( במקביל לשלוח למס הכנסה)

161את הדוח עזר ל 161ניתן לצרף ל 



התראה עבור אי דיווח  
עזיבת  "סטטוס 
"עבודה

התראה אוטומטית עבור אי דיווח סטטוס עובד בחודש  
"  עזיבת עבודה "משכורת 



מהיר ונכון, תהליך קל

במהלך השנים האחרונות מאז כניסת  

, וחובת הדיווח במבנה אחידהמסלקה הפנסיונית 

רשות שוק ההון פעלה וממשיכה לפעול על מנת לגרום 

!מהירים וללא טעויות, לאירועים מעין אלה להיות פשוטים



"עזיבת עבודה"דיווח 

" עזיבת עבודה"יש לדווח בקובץ האחיד סטטוס עובד 

(  22/05/2022)למבנה האחיד 4החל מגירסה 

:בשדה סטטוס עובד בחודש משכורת ייתוספו שני ערכים

עובד זכאי לכספי פיצויים-עזיבת עבודה •

דיווח עזיבת עבודה עתידי  + תשלום •



לחוק הפיקוח 21תיקון 
על שירותים פיננסים  

(קופות גמל)

מתן אפשרות לעובד לשחרר כספים מקופות הגמל בגין פיצויי  
חודשים ממועד סיום יחסי  4לאחר , פיטורין העומדים לזכותו

.וזאת ללא שיידרש להמציא אישור מהמעסיק, העבודה



מה יקרה אם 
לא נדווח  

עזיבת  "סטטוס 
" עבודה

עובד יקבל 
התראה על 
כך ואנחנו 

נקבל מכתבי  
חוב 



מדוע חשוב לדווח  
?"עזיבת עבודה" !בכדי שקרן הפנסיה תעדכן זאת באופן אוטומטי אצלה

: כגון, בקרן הפנסיה ישנם רכיבים ביטוחים מעבר לצבירת החיסכון
,   (אובדן כושר עבודה)יטוח למקרה מוות ולמקרה נכות ב

היא תבצע גביה עבור , במקום להוציא מכתב חוב למעסיק, לכן קרן הפנסיה
.שימור אותם רכיבים ביטוחים מתוך הצבירה של העובד בקרן הפנסיה

.חודשים5בקרן הפנסיה הזכויות נשמרות באופן אוטומטי ל 

זה קצת יותר מורכב ונדרשת לרוב . )חודשים3בביטוח מנהלים מדובר על 
(התערבות של העובד בנושא

.או סוכן הביטוח שלו לקבלת ייעוץ/אני ממליץ לכל עובד ליצור קשר עם הקופה ו



לאסוף צבירות פיצויים  
161של העובד להפקת 

•

האם ישירות  ? למי פונים , השגת נתוני יתרות הפיצויים של העובד 
? האם לגורם המתפעל ? האם לסוכן הביטוח? לקופה 

האם הקופה האחרונה של העובד זו הקופה היחידה בה נצברו לו כל •
אולי בעבר הופקדו לו כספים תחת  ? יתרות הפיצויים תחת המעסיק 

אולי העובד נייד בעבר כספים לקופות  , אותו מעסיק בקופות אחרות 
איך בודקים  ? למי פונים, אחרות ולא קיים תיעוד על כך במערכת השכר

...  יש עשרות קופות? את זה

? האם נתוני יתרות הפיצויים הם מתחילת עבודתו של העובד אצלכם •
?איך אנחנו יכולים לדעת

איך אנחנו  ? האם נתוני יתרות הפיצויים כוללים את ההפקדה האחרונה •
?יכולים לדעת



הגשת בקשה צבירת פיצויים מכל  
בלחיצת כפתורהקופות  



מענההתקבל
צבירות הפיצויים של העובדעלמידע





דוח  –מידע על צבירות פיצויים של עובד 
161עזר ל 



PDFפורמט –161דוח עזר ל 



...  כל מה שנותר לנו לעשות

161צירוף של דוח עזר ל + 161למסור לעובד את ה 



הסתיימה שנה

, אנחנו נדרשים לאסוף נתוני יתרות פיצויים של כל העובדים בחברה•

? למי פונים 

? האם ישירות לקופות 

?  האם לסוכן הביטוח

? האם לגורם המתפעל 



הגשת בקשה צבירת פיצויים מכל 
הקופות  עבור כל העובדים  

בלחיצת כפתור



עובדים שלא נתקבל מענה  -יתרות פיצויים למאזן



מענה פיצויים  



מענה פיצויים  



יתרונות  

חסכון בזמן  חסכון כספי 
עמידה  

בהוראות  
החוק



חסכון כספי 

המערכת שולחת באותו רגע בקשות  למעל ל  , כאשר אתם מגשים את הבקשה ומבקשים בדיקה מכל הקופות •

מקרה אמיתי ! קופות וכל מה שאתם צרכים זה להמתין לקבלת המייל שהתקבל המענה לרוב באותו יום 100

זה  !! שקרה שחשבת השכר הגישה בקשה כזו וגילתה קופה שלא ידעה עליה עם יתרה של מאות אלפי שקלים

!יכול לקרות גם לכם 

עבור כל העובדים  ( סוף שנה)מקרה נוסף שהוא גם נפוץ הינו כאשר אתם מגישים בקשה ליתרות פיצויים למאזן •

לא ניתן יותר  2011קופה שמינואר ) וכל הקופות אזי פתאום אתם מגלים שקיימת למעסיק קופה מרכזית לפיצויים 

,  ובאמצעות הגשת בקשה אתם מגלים אותן " שנשכחו"ולכן אלה לפעמים קופות ( 3להפקיד אליה בעקבות תיקון 

.לרוב מדובר בקופות שהיתרות שלהם עם עשרות ואף מאות אלפי שקלים



חסכון בזמן 

' קופות וכו, מרדף אחר סוכנים



עמידה בהוראות החוק  

עבור כל העובדים וכל ( סוף שנה)יתרון נוסף הוא כאשר מגישים בקשה ליתרות פיצויים למאזן •
הקופות אזי נתקלנו לא פעם במעסיקים שבבקשה הראשונה שביצעו דרכנו התגלו לא מעט  

עובדים שכבר עזבו לפני שנים רבות  הסיבה לכך היא שהסוכן לא ביצע להם עזיבת עבודה כפי 
אחריות של ) שצריך או הקופה עצמה לא עשתה זאת ולכן כל עוד לא תבוצע עזיבת עבודה 

אזי  ( שימו לב שהיום חובה לדווח במבנה האחיד עזיבת עבודה , הקופה והסוכן במידה וקיים
יישלחו לכם מכתבי חוב בגין אותם עובדים ולכן זה אמצעי מצוין ליישר קו 



?  מי אנחנו

כחברת תפעול פנסיוני וכבית תוכנה 
( מקבוצת עוקץ מערכות)

,  כיום אנו החברה המובילה טכנולוגית
, בעולם התפעול הפנסיוני

לא להיות  , שמאפשרת ללקוחות
.או בנציגים/תלויים במצבי קיצון ו

: הפתרון שלנו פשוט
המערכת שלנו עוקבת אחר הכספים 
ששולמו ודווחו בגין כל עובד ועובד  

,  איפה נמצא הכסף, ויודעת בכל שלב
וזאת עד וכולל קליטת הכספים  

.בתוכניות של העובד



שיהיה לכולם תהליך סיום עבודה  
!פשוט ומוצלח, של עובד



www.ok-pension.co.il

073-2295599
!תודה על ההקשבה

http://www.ok-pension.co.il/


תצהיר שנתי לדיווח שלילי 



דיווח שלילי  -תצהיר עובד



תצהיר עובד קיים -נספח ז


