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!!כדאי להתכונן 

עובדים ומעלה  3מעסיקים שיש להם 
יהיו מחויבים לדווח בממשק האחיד  

19/02/2023החל מ 



2021פנדינגמדד 



!! חשוב
עדכון פרטי מעסיק 

סוג זיהוי מעסיק  
פ או עוסק  .ח) 

( וכומורשה 

פרטי איש קשר  
 (

מייל,נייד,כתובת
(וכו



!! חשוב
הקמת הקופות בתוכנת השכר  

פ קופה .ח

אם מדובר בקרן 
קופת  /קרן פנסיה/השתלמות

גמל אזי גם קוד באוצר 

סוג לדיווח 

פרטי חשבונות בנקים של  
הקופות 

קוד באוצר מוביל ולא מסלול  
השקעה 



!!  חשוב
בלוק פרטי העברת כספים לקופות  

פ הרשאה לחיוב  "ניתן לדווח ע
חשבון על בסיס קובץ הדיווח 

תשלום אחד בגין אותה קופה  
באותו קובץ דיווח 

יש לרשום את תאריך ערך 
תאריך ההפקדה בדיווח ולא 

פיקטיבי

לא ניתן לדווח לפני ביצוע  
!!!תשלום 

תשלום שבוצע לקופה חייב  
להיות תואם באגורה לדיווח 

יש לבצע תשלום לחשבון הנכון 

פרטי חשבון בנק שממנו מבוצע  
התשלום אלה הפרטים 
שמדווחים בקובץ הדיווח 



תפעול פנסיוני  
בלחיצת כפתור

מערכת התראות  
בקרה וטיפול בזמן  

אמת 

התראה בזמן אמת 
על אי דיווח של  

עובדים 

מידע על קופה  
פעילה או לא  

פעילה של עובד 
חדש 

בקשת יתרות  
דוח עזר ל /פיצויים 

161

אישורי מס שנתיים  
על הפקדות מעסיק  

לקופות הגמל 

איך להקים ולדווח  
את הלקוחות שלך 

בלחיצת כפתור 

איך ניתן לייצר  
מקור הכנסה רווחי 

מבצע עוקץ פנסיה  
עבור מייצגים 



בקרה וטיפול בזמן אמת, מערכת התראות

מה קורה כשהכספים  
לא , המדווחים לפנסיה

? נקלטים

מתי האחריות היא של 
? המעסיק

מתי האחריות היא של 
? הסוכן/ הקופה 

איך מבצעים בקרה  
,  והגנה עבור מעסיקים

?בזמן אמת

איך שומרים על זכויות  
החוסכים , העובדים 

?לפנסיה



( מעסיק מכותב) 1מייל לסוכן



המשך  ( מעסיק מכותב) 1מייל לסוכן



המשך ( מעסיק מכותב)1מייל לסוכן 



(מעסיק מכותב) 2מייל לסוכן 



המשך  ( מעסיק מכותב) 2מייל לסוכן 



( מעסיק מכותב) 3מייל לסוכן 



המשך  ( מעסיק מכותב) 3מייל לסוכן 



שיעורי כיסוי אובדן כושר עבודה -4מייל לסוכן 



שיעורי כיסוי אובדן כושר עבודה -4מייל לסוכן 
(  המשך)



קבלת בעלות  -5מייל לסוכן 



(המשך) קבלת בעלות -5מייל לסוכן 



שיעורי כיסוי אובדן כושר עבודה -6מייל לסוכן 



) שיעורי כיסוי אובדן כושר עבודה-6מייל לסוכן 
(  המשך



התראה לסוכן הביטוח  -קרן פנסיה סולקה



סולקה בטעות אובדן כושר עבודה פוליסת



היזון מסכם  
צפי לשינוי 

אובדן כושר 
עבודה  

שיעור כיסוי אכע•

שיעור הפרשה עתידי•

תאריך עדכון צפוי•

סיבת עדכון התעריף•

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

שבו ידוע לגוף המוסדי מועד השינוי הצפוי בתעריף ולכל הפחות  
גוף מוסדי ידווח את התאריך  . חודשים לפני השינוי האמור3

. האמור עד למועד שבו עודכן השינוי בפועל בפוליסה של העובד
שדה זה רלבנטי לקופות ביטוח שבהן ההפקדה לרכיב : הערה

ע נעשית בנפרד מרכיב התגמולים.כ.א



מסכםהיזון
לשינויצפי

כושראובדן
עבודה



היזון מסכם  
סטטוס  
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 עובד ע.כ.אככל שלא הועבר תשלום לפוליסת . ב
;המשולמת על ידי המעסיק

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

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



–סטטוס חובות –היזון מסכם 
מסך באזור האישי פורטל עוקץ פנסיה



החזרלשונית
כספים

אישיבאזור ה
עוקץבפורטל

פנסיה



עמוד
ראשי



שוטףדיווח
אחדקובץ 

לכל
הקופות



התראה
עבור

עובדים
דווחושלא



התראה
עבור

עובדים
דווחושלא



התראה
עבור

עובדים
דווחושלא



דיווח
שלילי



דיווח
-שלילי
צירוף
תצהיר



עלמידע
שלקופה

עובד
חדש



עלמידע
שלקופה
חדשעובד -

מענה



יתרות
פיצויים



יתרות
פיצויים
למאזן



פיצוייםיתרות
-למאזן

שלאעובדים
מענהנתקבל



לעזרדוח
161 



מענה
פיצויים



מענה
פיצויים



מענה
פיצויים



מענה
פיצויים



161טופס 



PDFפורמט –161דוח עזר ל 



PDFאקסל ו –מענה פיצויים 



מסאישורי
עלשנתיים

הפקדות
מעסיק



מסאישורי
עלשנתיים

הפקדות
מעסיק



מסאישורי
עלשנתיים

הפקדות
PDF-מעסיק



סטטוס
קליטת
כספים



סטטוס
קליטת
כספים



סטטוס קליטת כספים



סטטוס קליטת כספים



סטטוס
קליטת
כספים



סטטוס
קליטת
כספים



בלחיצת כפתור הקמת לקוח



מייצגכניסת
לרישום
ראשוני



מייצגכניסת
ראשונילרישום



אישיאזור
רישוםלאחר



לקוחהקמת



נשלחמייל
ללקוח



אמצעיעדכון
תשלום

כרטיס אשראי



אמצעיעדכון
תשלום

כרטיס אשראי



אמצעיעדכון
תשלום

הוראת קבע  
בנקאית



הרשאהכתב
לגורם

–מתפעל
אותולעלות



עדכון פרטי  
לקוח



פרטיעדכון
לקוח



קובץדיווח



קובץדיווח



שוטףדיווח
אחדקובץ

הקופותלכל



www.ok-pension.co.il
073-2295599

!תודה על ההקשבה

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