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:המוסדייםלגופיםהעובדיםשלהסוציאליותההפרשותכספיבהעברתרבותתקלות•

")פנדינג"או"במעברכספים("שניםלאורךהעובדיםשללפוליסותשוייכושלאכספים•

הפוליסהביןתאמולאהשכרלרכיביההפרשהשיעורי(השכרממערכתשהופקלדוחבהתאםלאכספיםשלשיוך•
)הדיווחלבין

העובדיםבתוכניותהתשלומיםקליטתאופןעלבקרהלבצעהמעסיקשליכולתחוסר•

סוכניםריבוישללעולםמעבר•

עתבכלבהלהפקידלהמשיךאוגמלקופתלכללהצטרףלבחורהעובדזכות•

האחרונותהשניםשלטכנולוגיותהתפתחויות•



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  



!!!חשוב

דיווח לחברה מנהלת יהיה תואם לנתונים הכספיים של העובד במערכת 
ולא ייעשה שינוי בנתונים אלה בעת העברת מידע  , השכר של המעסיק 

לחברה מנהלת
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01/2019משכראחידבמבנההדיווחחובת

עובדים ומעלה  10חובת הדיווח במבנה אחיד תחול על מעסיקים עם 01/2019החל משכר •

חובת הדיווח במבנה אחיד תחול על כל המעסיקים במשק01/2020החל משכר •

המלצה שלנו להתחיל לדווח כבר השנה גם עבור אותם מעסיקים שקיבלו דחייה

:החרגה•

:מעסיק לא יהיה חייב למסור פרטים במועד הפקדת תשלומים לקופת גמל בהתקיים כל התנאים המפורטים להלן

 מעל חמישה עובדיםהמעסיק אינו מעסיק

וכל עוד לא חל שינוי  , פרטי העובד ואת פרטי הקופה פעם אחת, המעסיק מסר לחברה המנהלת את פרטיו
)כשינוי בפרטי הדיווח, לא יראו בעדכון סכום ההפקדה כתוצאה מהצמדה למדד(בפרטים האמורים 

לסכום שהופקד בשלו במועד הדיווח הראשוניזהה, סכום ההפקדה בשל עובד

המעסיק הורה לחברה לגבות את התשלומים באופן קבוע באמצעות כרטיס אשראי או הרשאה לחיוב חשבון

החברה המנהלת אישרה למעסיק שלא לדווח במועד ההפקדה
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?האחידהמבנהכוללמהאז

6

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(ראשוניחוזרהיזון
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הודעה על קליטה 

קליטה טכנית  



מסכםחוזרהיזון

8

במרכיביהזכויותלרישוםהתייחסותתוךשלוהמידעבמערכותהמידעקליטתעלדיווחיעבירמוסדיגוף•
המוסדילגוףשהועברובכספיםהטיפולוסטאטוס,עובדכלשלהגמלקופתחשבון

נקלטהרשומה•

יצרןבטיפולרשומה•

)נדחה(מעסיקלטיפולהועברהרשומה•

)08/09/2019לנדחה3בגרסה(למעסיקמוסדימגוףיזומהכספיםהשבת•

סוגי69יהיוכ"שסהכךשגיאותסוגיעודנוספו08/09/2019לנדחתהאשרהאחידלמבנה3בגרסה•
שגיאות



שגיאות נפוצות
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שגיאות19-היצרןבאחריותנפוצותשגיאות

הפקדה לרכיב שאינו קיים בפוליסה= 22•

אין קופת גמל לעובד תחת המעסיק= 24•

אין קרן השתלמות לעובד תחת המעסיק= 25•

אין קרן פנסיה לעובד תחת המעסיק  = 26•

חשבון/הפקדה להצעה שטרם הושלם בגינה תהליך הפקת הפוליסה= 39•

אין קופת ביטוח לעובד תחת המעסיק  = 42•

התכניתהפקדה בגין חודש שכר קודם למועד פתיחת = 54•

לא ניתן לקלוט הפקדה בשל אי השלמת מסמכים = 55•

רשומה פוצלה במלואה לקרן חדשה כללית  = 57•

הפקדה לרכיב שאינו קיים בפוליסת הביטוח  = 63•
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שגיאות19-היצרןבאחריותנפוצותשגיאות

לא ניתן לקלוט הפקדה בשל אי השלמת מסמכים לביצוע שינויים בפוליסה= 67•

אין התאמה בין דיווח המעסיק לבין תנאי הפוליסה= 68•

לחידוש  וניתנותחשבונות של המבוטח אינן פעילות /הפוליסות= 77•

עובד–חוסר תשלום לכיסוי ביטוחי = 81•

עובד-עודף תשלום לכיסוי ביטוחי = 82•
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שגיאות50-המעסיקבאחריותנפוצותשגיאות

12

דרכון לא קיים אצל יצרן/ז.מספר ת= 4•

פעילות ואינן ניתנות לחידוש  אינןחשבונות של המבוטח /הפוליסות= 5•

מעסיק-חוסר תשלום לכיסוי ביטוחי = 6•

מעסיק-עודף תשלום לכיסוי ביטוחי = 7•

ז לא מתאימה לפרטים אישיים  .ת= 11•

בחשבון אין כספים -לא ניתן להשיב תשלום שהופקד ביתר = 13•

לא ניתן להפקיד לרכיב תגמולי עובד ללא רכיב תגמולי מעסיק  -19לא עומד בתקנה = 16•

לא ניתן להפקיד לרכיב תגמולי מעסיק ללא רכיב תגמולי עובד -19לא עומד בתקנה = 17•

)  טכני(לא ניתן לדווח הפקדה לעובד במקביל לדיווח סטטוס לפיו לא הועברו הפקדות = 19•

לא ניתן להפקיד לרכיב פיצויים ללא תגמולי עובד ומעסיק  -19לא עומד בתקנה = 23•



שגיאות50-המעסיקבאחריותנפוצותשגיאות

13

)  טכני(לא ניתן להפקיד בגין חודש שכר עתידי = 27•

)  טכני(מספר מזהה רשומה דווח בעבר = 32•

)  טכני(אינו תקין " תחילת סטטוס עובד"תאריך בשדה = 33•

)  טכני(ימי עבודה בחודש /דיווח לא תקין על אחוז משרה= 44•

תנועה שלילית גדולה מהיתרה לעמית בחודש העבודה  -לא ניתן להשיב תשלום שהופקד ביתר = 51•
המדווח  

אין הסכם לעמית בקרן ותיקה מול המעסיק = 52•

סכום הפרשה ושכר , אין התאמה בין אחוז הפרשה= 53•

ש שגוי להפקדת כספים  "דווח חשבון עו= 56•



שגיאות50-המעסיקבאחריותנפוצותשגיאות

14

קרן ההשתלמות של העובד חסומה להפקדות = 58•

הפקדה דווחה לסוג קופה שגוי בחברה המנהלת  = 61•

הפקדה לרכיב שאינו קיים במוצר = 64•

)  טכני(שוטף חובה לדווח על השכר ממנו הועברו תשלומים לקופה -במעמד הפקדת שכיר= 75•

סטטוס טיפול  "ראה שגיאה בשדה -שגיאה בהליך הפקדת הכספים אינה מאפשרת קליטת הרשומה = 79•
)  43שדה " (בכספים

מבוטח נדחתה  /בקשת העובד להתקבל כעמית= 80•



גמלקופותביןהכספיםחלוקתאופן-למעסיקהנחיותמסמך
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גמלקופותביןהכספיםחלוקתאופן-למעסיקהנחיותמסמך
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מנהליםביטוחפוליסותביןהכספיםחלוקתאופן-ביטוחלחברתהנחיותמסמך
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מנהליםביטוחפוליסותביןהכספיםחלוקתאופן-ביטוחלחברתהנחיותמסמך
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המעסיקחובת

19

,  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 



פיצוייםושחרור161טופס

" :סטטוס עובד בחודש משכורת"בשדה נוספו שני ערכים חדשים במבנה האחיד 3בגרסה •

עובד איננו זכאי לכספי פיצויים-עזיבת עבודה = 16
עובד זכאי לכספי פיצויים  -עזיבת עבודה = 17

הקוד נוסף  . בכדי לקבוע חובה כלשהי על מעסיק לדווח על זכאות העובד לכספי פיצויים17אין בהוספת קוד 
חודשים  4להעביר דיווח על זכאות העובד לכספי פיצויים טרם חלוף , במטרה לאפשר למעסיק המעוניין בכך

.שהוגדרו בהוראות הדין

ומכתב שחרור  161השפעה על טופס •

) קופות גמל(לחוק הפיקוח על שירותים פיננסים 21תיקון •

חודשים ממועד  4לאחר , מתן אפשרות לעובד לשחרר כספים מקופות הגמל בגין פיצויי פיטורין העומדים לזכותו
.וזאת ללא שיידרש להמציא אישור מהמעסיק, סיום יחסי העבודה
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הפניוניוהתשלוםהדיווחלחובתהמושלםהפתרון
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?אנחנומי

?מהי חברת תפעול פנסיוני•

חברת תפעול פנסיונית נותנת פתרון מושלם למעסיק לדיווח באופן ממוכן ובמבנה אחיד ועמידה בהוראות  
.  החוק

?מה ההגדרה של שירותי תפעול•

 שיווק ומערכת סליקה  , ייעוץ(שירותי התפעול כפי שהם מוגדרים בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים
:לפחות אחד מאלה, 2005-ה"תשס, )פנסיוניים

הפקדת כספים בעבור עובדיו של המעביד לגוף מוסדי

 1(העברת מידע אגב הפקדת כספים כאמור בפסקה(

 1(טיפול במשוב לבקרה בין הגוף המוסדי ובין המעביד אגב הפקדת כספים כאמור בפסקה(

פעולות תפעול נוספות שקבע הממונה

22



?אנחנומי

?מה הם היתרונות בעבודה עם חברת תפעול פנסיוני•

)מבנה אחיד, תקנות התשלומים(התפעול והגביה הפנסיוניים , אנשי מקצוע בעלי מומחיות ספציפית בנושא הבקרה•

שומרת על המעסיק על מנת שיעמוד בחובותיו הפנסיוניים•

ללא ניגוד ענייניים ולכן המטרה היחידה שלה היא לשרת את המעסיק  •

שידור קובץ הדיווח מכל  , 161הפקת דוח עזר ל , צפייה בסטטוס קליטת כספים, פורטל ידידותי לדיווח( בעלת יכולות טכנולוגיות גבוהות •
...)אפשרות למייצג לצפות בכל לקוחותיו  ועוד, מקום ובכל שעה ובאופן מאובטח

קשר ישיר ושוטף של מנהלי התיקים לכל חברות הביטוח וחברות הפנסיה הגמל והשתלמות•

) פוטר את המעסיק מלהתנהל ישירות מול הקופות ( מנהל תיק אישי לכל מעסיק •

טיפול בסוגי פעולה מורכבים כגון דיווח על תיקון תנועות , טיפול בדיווחים שליליים, מחלקה מיוחדת המתמחה בפיענוח שגיאות טכניות•
ב 3ערך " SUG-PEULA"בשדה (דיווח על הפקדה נוספת ותיקון תנועות , ) XSDב 2ערך " SUG-PEULA"בשדה ( ללא הפקדה נוספת 

XSD (

•

נותנת פתרון מלא ומקיף עבור המעסיק בהתמודדות בעולם של ריבוי סוכנים וריבוי קופות  •

.מחלקה מיוחדת לטיפול בבעיות קליטת כספים מהעבר עוד לפני המעבר לדיווח במבנה האחיד•

התאמה אוטומטית לכל תוכנות השכר•

קיימת  , ואינם מאפיינים את רוב חברות התפעול הפנסיוני הקיימות בשוקעוקץ פנסיהל התבססו על חברת "היתרונות הנ: הערה חשובה•
.שונות גבוהה בין חברות התפעול הפנסיוני ומומלץ לבצע בדיקה יסודית לפני שמתקשרים עם חברת תפעול פנסיוני

23



כללייםנתונים-פנסיהעוקץ

חברות 1500מתפעלים מעל ל •

ז בחודש.עשרות אלפי תסולקים•

חברות חדשות כל חודש200קצב הצטרפות כ •

פורטל ידידותי ושקיפות מלאה•

עוקץ פנסיה בכותרות•

OKnetoמאמרים מקצועיים במגזין •

24



לךמאפשרתפנסיהעוקץ

25

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  



בשבילךהעבודהאתעושהפנסיהעוקץ

26

לחקיקהובהתאםהמעסיקאצלהפנסיוניתלחוקהבהתאםהשכרמערכתנתוניבחינת•

מהיצרניםהמתקבלהחוזרבהיזוןוטיפול,הפנסיונייםלגופיםהשידורביצועטרםטכניותתקלותמניעת•
פנסיהלעוקץייחודיאלגוריתםבסיסעל-

המשוביםלתיקוןהנחיותכולל-וקלפשוטהסבר•

אחתבלחיצההפנסיונייםהגופיםלכללמהירשידור•

מאובטחבאופן-בקליקפנסיונייםתשלומיםהעברת•

ב"מס/בנקאיתבהעברהלתשלוםאפשרות•

הדיווחתהליךשלביבכלמלאהשקיפות-חוזריםהיזונים,תשלומיםסטטוספורטל•

סוכניםריבוישללמצבמושלםפתרון-עבורךGatekeeperמשמשתפנסיהעוקץ•

המעסיקאצלעובדשלהעסקתוסיוםלאחר,מיצרניםפיצוייםפדיוןערכינתוניאיסוף•

מהעברהכספיםבשיוךטיפול•



מלאהשקיפות–פנסיהעוקץפורטל
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!יותרלךמגיעכי–פנסיהעוקץ
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מנהל תיק לקוחות אישי  •

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

והשלמת פעולות התשלום, על מצב המשוביםהודעות 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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בכותרותפנסיהעוקץ

34



בכותרותפנסיהעוקץ
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בכותרותפנסיהעוקץ
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בכותרותפנסיהעוקץ
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בכותרותפנסיהעוקץ
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OKNETOבמגזיןמקצועייםמאמרים
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