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 2019-50חוזר גופים מוסדיים 
 סיווג: כללי >טיוטה<

 
 טיוטה -מבנה אחיד להעברת מידע ונתונים בשוק החיסכון הפנסיוני 

  

-)ד( ו23, סעיפים 1981-שירותים פיננסיים )ביטוח(, התשמ"א)ב( לחוק הפיקוח על 2בתוקף סמכותי לפי סעיף 

)ב( לחוק הפיקוח על שירותים 31, סעיף 2005-)ב( לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים )קופות גמל(, התשס"ה39

 להלן, ולאחר התייעצות עם הוועדה המייעצת, 2005-(, התשס"היםפיננסיים )ייעוץ, שיווק ומערכת סליקה פנסיוני

 : הוראותיי

 

  כללי . 1

( 2.7.17"מבנה אחיד להעברת מידע ונתונים בשוק החיסכון הפנסיוני" ) 2017-9-10חוזר גופים מוסדיים 

להעברת  אחידה רשומהמבנה אחיד קובע  חוזר. 2018באפריל  22לתוקף ביום  נכנס( חוזר מבנה אחיד -)להלן 

מעסיקים  ,בעלי רישיון חוסכים, גופים מוסדיים, -כל הגורמים הפועלים בשוק החיסכון הפנסיוני  בין מידע

 תהליכי של שכלול מאפשרת אחיד במבנה מידע העברת. וצרכני מידע נוספים בתחום החיסכון הפנסיוני

 פנסיונית מרכזית.  ליקהס מערכת של לפעילותה בסיס ומהווה בשוק המידע זרימת

 

אחידה להעברת מידע. הרשומה נבנתה  הרשומ גובשהבמהלך השנים ו 2010 בשנת לראשונה פורסם החוזר

כנדבך על גבי נדבך והתעצבה לכדי מגוון רחב של ממשקים אחידים המספקים מענה לצרכים השונים 

 על או הלקוחלהעברת מידע מפורט על תיק הנכסים של  ממשקיםכוללת  האחידההקיימים בשוק. הרשומה 

 ממשקיםו השונים הפנסיוני החיסכון במוצרי פעולות לביצוע ממשקים, המעסיק עובדי של פיצויים יתרות

 . להעברת מידע אודות הפקדת תשלומים לקופת גמל

 

-2021השנים  במהלךלרשומה האחידה  נוספים נדבכים הוסיףבמטרה לייעל את תהליכי העבודה, מוצע ל

התהליכים המרכזיים בשוק החיסכון הפנסיוני, החל משלב ההצטרפות, דרך  לולספק מענה לכל ,2023

העברת כספים בין  –לרבות  ,הלקוחשינויים הנעשים במהלך תקופת העבודה במוצרי החיסכון הפנסיוני של 

 בעת ולמעסיק לעובד מידע הנגשתועד ל -קופות גמל, עדכון מסלול ביטוח, מסלול השקעה, מינוי מוטבים 

 עזיבת מקום העבודה. 

 

 זה בחוזר מוצע, האחרונות בשנים הטכנולוגיות ההתפתחויות ולאור בשוק העבודה תהליכי מייעול כחלק

 ,במסגרת הממשקים השונים המרכיבים את החוזר ולביצוע פעולות מידע עברתהל הזמנים לוחות את לקצר

 ללקוחלאפשר  במטרה ,זאת. מידי באופן פעולותולקדם תהליך להשלמת  להבטיח הנגשת מידע עדכני ללקוח

לקבל את מלוא המידע הנדרש במועד שבו הוא נדרש לנושא, להוציא אל  ,מטעמו הפועל רישיון לבעל או

 .ולקבל חיווי מידי על השלמתה הפועל את ההחלטה

 

 



 

51  /2 
  02-5695342 פקס'  02-5317248טל'  9546304, ירושלים 4 עם ועולמורח' 

 

www.mof.gov.il/hon   

 

על גיבוש  זה חוזרל תיקוןב דגש לשים מוצע, וקיצור לוחות הזמנים לחוזר חדשים ממשקיםהוספת  לצד

 לכדי האחידה הרשומה את המרכיבים השונים הממשקים את לחבר שתכליתהתפיסה מערכתית כוללת, 

התפיסה נעשה על בסיס  גיבוש המעורבים בתהליך. הגורמים כל בין סנכרון ולייצר, מרכזיים תהליכים מספר

תהליך  –בכל אחד מהתהליכים המרכזיים בשוק החיסכון הפנסיוני, ובמרכזם  "מסע הלקוח"ניתוח של 

 ההצטרפות, ההפקדות והעברת הכספים בין קופות גמל. 

 

 במועד ולמעסיק לעובד נדרש מידע מהנגשת החל ,מערכתית תפיסה גיבוש על דגש מושם ההצטרפות בשלב

 מסלקהמ מידע להעברת הזמנים לוחות קיצורו המידע איכות שיפור דרך, העבודה למקום העובד הצטרפות

לביצוע הצטרפות  ממוכןממשק  קידום ,אגב תהליך ייעוץ או שיווק פנסיוני רישיון לבעל פנסיונית מרכזית

 לשם למעסיקרישיון  מבעלבאופן ממוכן  מידע, ועד העברת ללא צורך בטפסים פנסיה ולקרן גמל ופתלק

קליטה מסודרת של עובד המצטרף למקום עבודה  של העובד. הגמל לקופת שוטף באופן ההפקדות ביצוע

ולהבטיח לעובד את הזכויות  במוצר פנסיוני, צפויה לייעל את תהליכי קליטת הכספים בקופות הגמל

 . הפנסיוניות המגיעות לו מיד עם קליטתו במקום העבודה

 

 דגש שימתתוך  ,גמל לקופת תשלומים הפקדת על מוכןמ דיווח העברת על חוזרב דגש מושםההפקדות  בשלב

העברה של  ועד הגמל בקופת העובד זכויות של תקין רישום לשם הנדרשים המידע פרטי כל העברת על

 חוזר היזון להעברת אחיד מבנה מגדיר החוזר. התשלום בצמוד למועד העברת הדיווח על הפקדת התשלומים

 תשלומים הפקדת על חוזר להיזון. הגמל בקופת העובד של הכספים קליטת אופן על למעסיק מוסדי מגוף

 מועד לבין הגמל לקופת התשלומים הפקדת מועד בין הקיים הפער נוכח רבה חשיבות קיימת גמל לקופת

 .לנושא העובדים מרבית של הלב תשומת היעדר ונוכח, הזכויות של המימוש

  

 בקשה הגשתהחל מ ,תפיסה מערכתית גיבוש על בחוזר דגש מושם הגמל קופות בין הכספים העברות בשלב

ביצוע  .מקבלת לקופה מעבירה מקופה כספים העברת שםל מוסדי ףעל ידי בעל רישיון לגו ממוכן באופן

, יהווה תוך סנכרון מלא בין כלל השחקנים הפועלים בשוק ,באופן ממוכן לחלוטין כספיםהעברת  תהליך

 העברת לביצועתשתית לקידום של תחרות בשוק החיסכון הפנסיוני ולהאצה בעתיד של לוחות הזמנים 

  .גמל קופות בין כספים

 

 יישום תוך, אחת כמקשה בחוזר המוצעים השינויים כלל של פרסום מחייב המערכתית התפיסה גיבוש

 וליתר לעובד מלא פתרון לספק מנת עלונוסף על כך,  .מוגדרת תקופה פני על הדרגתי באופן השינויים

ממשק  לקידום במסגרת חוזר מבנה אחיד הקרובות בשניםהרשות לפעול  בכוונת, בשוק הפועלים הגורמים

מעבר הדרגתי  ולקדם, ומשיכות, בתהליך הגשת תביעות עבודה מקום עזיבתבתהליך  לעובד ולמעסיק ממוכן

 .APIשל תהליכי העברת המידע בממשק אחזקות וממשק טרום ייעוץ לטכנולוגיית 

 

 
  הוראות . 2

 מבנה אחיד, יבואו השינויים המפורטים בתיקוני מהדורה.  בחוזר

 יבואו השינויים המפורטים בתיקוני מהדורה בנספח לחוזר זה.  –ממשק אחזקות   –א'  בנספח .א

 בתיקוני מהדורה בנספח לחוזר זה.  המפורטים השינויים יבואו – ייעוץ טרוםממשק  –' ב בנספח .ב

השינוי המפורט  ,בתיקוני מהדורה בנספח לחוזר זה יבואו השינויים המפורטים – ממשק ניוד –ג'  בנספח .ג

  .ובקבצים המצורפים זה לחוזר שבנספחבמועד התחילה כאמור בהוראת התחילה 

http://www.mof.gov.il/hon


 

51  /3 
  02-5695342 פקס'  02-5317248טל'  9546304, ירושלים 4 עם ועולמורח' 

 

www.mof.gov.il/hon   

השינוי  ,השינויים המפורטים בתיקוני מהדורה בנספח לחוזר זהיבואו  –ממשק אירועים  –' ד נספחב .ד

 . המצורפים בקבציםו זה לחוזר שבנספחהמפורט במועד התחילה כאמור בהוראת התחילה 

השינוי  ,בתיקוני מהדורה בנספח לחוזר זההמפורטים יבואו השינויים  –ממשק מעסיקים  –' ה נספחב .ה

 .המצורפים ובקבצים זה לחוזר שבנספחהמפורט במועד התחילה כאמור בהוראת התחילה 

 .זה לחוזר בנספח, מהדורה בתיקוני המפורטים השינויים אוויב –שם קובץ  מבנה –ו'  בנספח .ו

 .פעולות הממשקים -הוספת נספח יא'  .ז

 

 תחולה . 3

 הוראות חוזר זה יחולו על כל הגופים המוסדיים ובעלי הרישיון. 

 

 תחילה  . 4

 .פרסומו ביום זההוראות חוזר של  תחילתן .א

 יהיו כדלקמן: ניודה ממשקבנוגע ל התיקונים ,בסעיף קטן )א( האמוראף  על .ב

, למעט התיקונים 'ג נספחלהתיקון  והוראות, לחוזר מבנה אחיד 6סעיף בתחילתו של התיקון  (1

 .2021 ביוני 20ביום  ויהי ,(ט)2-( וג)2בסעיפים 

את כספי  להעבירמוסדי יהיה נדרש  גוףבהם  מועדיםל הנוגע בכל, (1()בהאמור בפסקה ) אף על (2

 )י(,2בהתאם לסעיף  ,בלבד העמיתים בין מוצרים פנסיוניים באמצעות מסלקה פנסיונית מרכזית

 יהיו כדלקמן:

 ;2021 ביוני 20 ביום ,פנסיוני מוצר סוג לאותו השתלמות ומקרןגמל  מקופת (א

 בנובמבר 21 ביום ,)א( הבפסקקבועים  שאינם יםיפנסיונ מוצרים בין העמיתים כספי ללכ (ב

2021. 

 – ב נספח ,ממשק אחזקות – 'א לנספח התיקונים הוראותשל  תחילתן)א(,  קטן ףיאף האמור בסע על .ג

והתיקונים בקבצים  םמעסיקיממשק  –ה'  ספחנ, ממשק אירועים - ד נספח, ייעוץטרום  ממשק

  .2021 ביוני 20יהיו ביום  לנספחים המצורפים

)א( לעניין פעולות 2פים סעיל התיקונים הוראותשל  תחילתן, (ג)-)א( ו ניםקט פיםבסעי אף האמור על .ד

 –ו' , נספח אירועיםממשק  –' ד לנספח 8ביטול סעיף ו א3, א2 (,1800-1804קודי אירוע העברת מסמכים )

 . 2021 בנובמבר 21 יוםב יהיו, אליהם מפנים הסעיפיםוהקבצים מבנה שם הקובץ 

 אירועיםממשק  –' ד לנספח (דא)2 לסעיף התיקונים הוראות של תחילתן)ד(,  קטן סעיףב האמור אף על .ה

 סוכן ידי על הנחיות להעברת הנוגע בכל 2021 ביוני 20 ביום, יהיו פיםהסעי יםאליהם מפנ ובץוהק

 החוזר וההיזון, מיליון ש"ח 50עלה על  2020מגופים מוסדיים בשנת  שגבהביטוח, שסך העמלות 

  .כאמור הנחיה העברת בעקבות

 22יהיו ביום ' ל אף האמור בסעיף קטן )ג( התיקונים בקובץ ממשק מידע למעסיק המצורף לנספח דע .ו

 .2020נובמבר 

 
 מעבר הוראת . 5

 ניודממשק  -' גלנספח ( ח)2בסעיף  יראו, 2023בינואר  22ועד ליום  2021 ביוני 20בתקופה שמיום  .א

 ".שעות 3"בתוך  יבוא" דיימ"באופן  במקום כאילואירועים  ממשק - בנספח ד א8ו (2))א(3פים בסעיו

ממשק  -' ד( לנספח אא)3בסעיף  יראו, 2023בינואר  22ועד ליום  2021 בנובמבר 21בתקופה שמיום  .ב

"ביום העסקים" יבוא  א)ד( במקום3ובסעיף  "שעות 3"בתוך  יבוא" מידי"באופן  במקום כאילו אירועים

 ."ביום העסקים העוקב"

http://www.mof.gov.il/hon
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 –ה  בנספח (1א)א()3הוראות סעיף ל, בנוגע 2022 בנובמבר 25ועד ליום  2021 בנובמבר 21בתקופה שמיום  .ג

 פיצול -אירועים  ממשקעובדים ומעלה, והעברת " 500יחולו על מעסיק המעסיק  "ממשק מעסיקים"

  עובדים תיעשה בכפוף להסכמת המעסיק. 500-" למעסיק המעסיק פחות מלמעסיק רישיון בעל הפקדות

 –ה  בנספח( 1א)א()3הוראות סעיף ל, בנוגע 2023 בנובמבר 20ועד ליום  2022 בנובמבר 20 בתקופה שמיום .ד

 פיצול -אירועים  ממשקעובדים ומעלה, והעברת " 100"ממשק מעסיקים" יחולו על מעסיק המעסיק 

  עובדים תיעשה בכפוף להסכמת המעסיק. 100-" למעסיק המעסיק פחות מלמעסיק רישיון בעל הפקדות

 שרשומותהיזון חוזר מסכם", כך  – מעסיקיםגוף מוסדי את נתוני "ממשק יטייב  31.12.2022ליום  עד .ה

 גוף מוסדי שדווחו עד למועד פרסומו של חוזר זה יהיו תואמות לנתונים המופיעים במערכות המידע שלו.

 שדווחולרשומות  בנוגעבין הדיווח שהועבר למעסיק  התאמהכי קיימת במסגרת טיוב הנתונים יבדוק 

 המוסדי ברשומות אלו.היזון חוזר מסכם" לבין אופן הטיפול בפועל על ידי הגוף  -"ממשק מעסיקים ב

בכדי לגרוע מהאחריות של הגוף המוסדי למסור היזון חוזר  קטן )ה(יובהר כי אין באמור בהוראות סעיף  .ו

 תקין בהתאם להוראות החוזר. 

יעביר גוף מוסדי דיווח לרשות  29.12.2022וביום  30.6.2022וביום  30.12.2021, ביום 30.6.2021ביום  .ז

דיווח שוטף"  –המפרט את כל הרשומות שדווחו ב"ממשק מעסיקים שוק ההון, ביטוח וחיסכון 

. בדיווח כאמור ה דיווח שלילי" וטרם הושלם הליך הטיוב שלהן כמפורט בסעיף -ו"ממשק מעסיקים 

 יציין הגוף המוסדי את מספר הרשומה ואת סטטוס הטיפול בה. 

 
 

 ברקת משה"ר ד

 וחסכון ביטוח ההון שוק על הממונה
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 נספח
 בתמוז התשע"זח' 

 2017ביולי  2
 2017-9-10חוזר גופים מוסדיים 

 סיווג: כללי
 

 מבנה אחיד להעברת מידע ונתונים בשוק החיסכון הפנסיוני

-)ד( ו23, סעיפים 1981-)ב( לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים )ביטוח(, התשמ"א2בתוקף סמכותי לפי סעיף 

)ב( 31(, סעיף חוק קופות גמל -)להלן  2005-)ב( לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים )קופות גמל(, התשס"ה39

חוק  -)להלן  ,2005-יוניים(, התשס"הלחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים )ייעוץ, שיווק ומערכת סליקה פנס

 ולאחר התייעצות עם הוועדה המייעצת, אני מורה כדלקמן: , (הייעוץ

 כללי . 1

ההתפתחויות הטכנולוגיות של השנים האחרונות חידדו את הצורך להסדיר את תהליכי העברת המידע 

והכספים בין הגורמים השונים בשוק החיסכון הפנסיוני באופן ממוכן, לרבות לצורך מתן ייעוץ פנסיוני או 

ודד ולתמוך בקיומו שיווק פנסיוני. זאת, במטרה לייעל את תהליכי העבודה, להסיר חסמים טכנולוגיים, לע

של שוק תחרותי, משוכלל ומפותח, תוך הגברת השקיפות ושיפור מהימנות וזמינות המידע הרלוונטי 

 לחסכונותיו הפנסיוניים של הציבור. 

חוזר זה קובע מבנה של "רשומה אחודה", אשר תשמש את הגופים המוסדיים, בעלי הרישיון, מעסיקים 

ן הפנסיוני, במסגרת הפעולות העסקיות השונות המתבצעות ביניהם, תוך וצרכני מידע נוספים בתחום החיסכו

 הבטחת העקרונות הבאים:

קבלת מידע והעברתו באופן שלם, מדויק, מהימן וזמין, הניתן לשליפה ואחזור במהירות ובאפקטיביות  .א

 לצורך עמידה בהוראות הדין;

יצרני המידע וצרכניו השונים בתחום הסדרת המבנה והתוכן של פרטי המידע והנתונים המועברים בין  .ב

 החיסכון הפנסיוני.

בנוסף, חוזר זה קובע את הנסיבות שבהתקיימותן יהא בעל רישיון וגוף מוסדי מחויב להעביר את המידע 

 הנדרש, ביחס לכל ממשק וממשק.

 

 הגדרות . 2

סליקה פנסיוניים(, כהגדרתו בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים )ייעוץ, שיווק ומערכת  -בעל רישיון 

 ;2005-התשס"ה

 ;1981-כהגדרתו בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים )ביטוח(, התשמ"א -גוף מוסדי 

מוצר פנסיוני לרבות תכנית ביטוח שאינה כלולה במוצר פנסיוני ואינה נמכרת אגב אותו מוצר  -מוצר פנסיוני 

ים )ייעוץ, שיווק ומערכת סליקה פנסיוניים(, ( בחוק הפיקוח על שירותים פיננסי1ט)ז()31כהגדרתה בסעיף 

 , למעט תכנית ביטוח כאמור הכלולה במוצר ביטוח שאינו מוצר פנסיוני. 2005-התשס"ה

מערכת סליקה פנסיונית מרכזית, כהגדרתה בחוק הפיקוח על שירותים  - מסלקה פנסיונית מרכזית

 ;2005-פיננסיים )ייעוץ, שיווק ומערכת סליקה פנסיוניים(, התשס"ה

 

 מידע ונתונים . 3

חוזר זה מגדיר פורמט אחיד להעברת מידע ונתונים בין יצרני מידע וצרכניו השונים בתחום החיסכון 

הפנסיוני, תוך הגדרת מבנה הנתונים, סכימת הנתונים, תוכן השדות המועברים והנסיבות שבהתקיימותן יש 

 להעביר מידע כאמור. 
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יו יועבר במתכונת אחידה ויהיה מבוסס על קובץ אלקטרוני במבנה מידע העובר בין יצרני המידע וצרכנ

XML המאפשר גמישות לגבי תוכן הנתונים. כך, מידע המתייחס למספר לקוחות, מספר חשבונות לקוח ,

ומספר מוצרים פנסיוניים, יהא ניתן להעברה בקובץ אחד. המידע יועבר באמצעות תקשורת נתונים מוצפנת 

 ניתן יהיה לגשת אליו ללא הרשאת הנמען.ומאובטחת, כך שלא 

 המבנה האחיד יפורסם בחלקים בהתאם לממשקים המפורטים להלן: 

שביקש זאת באמצעות  לקוחללחוסך קובע את פרטי המידע שעל גוף מוסדי להעביר  - ממשק אחזקות .א

על מוצריו מסלקה פנסיונית מרכזית או לבעל רישיון, על מנת להציג סטאטוס עדכני של נתוני לקוח, 

הפנסיוניים השונים )לרבות מידע לגבי צבירות החיסכון(, נכון לתאריך חתך מסוים. קובץ כאמור יימסר 

 במסגרת התקשרות למתן ייעוץ פנסיוני מתמשך או שיווק פנסיוני.

קובע את פרטי המידע שעל גוף מוסדי להעביר לבעל רישיון בשלב ההכנה למתן  - ממשק טרום ייעוץ .ב

 ייעוץ פנסיוני או שיווק פנסיוני לראשונה.

קובע את פרטי המידע שיועברו בעת העברת כספים בין מוצרים פנסיוניים שונים ובין גופים  - ממשק ניוד .ג

 מוסדיים שונים.

נדרש להעביר לגופים המוסדיים, במטרה לאפשר  קובע את פרטי המידע אשר - ממשק אירועים .ד

קליטה והפקה של מוצרים פנסיוניים באופן ממוכן, וכן את פרטי המידע שיועברו לצורך , הצטרפות

ביצוע שינויים במוצרים פנסיוניים שבידי לקוחות או בנתונים הרלוונטיים לניהול מוצרים פנסיוניים 

 לענייןלמעסיק  ם קובע את פרטי המידע אשר נדרש להעביר, ממשק האירועיכך על נוסף. עבור לקוחות

 מוסדי גוף ולעניין, "(קוביות)"טופס  העובד של הגמל קופות חשבון מרכיבי בין כספים פיצול אופן

 .המבוטח לזכות הרשומות הפוליסות בין הכספים פיצול אופן את גם ביטוח קופת המנהל

 ממשק של הטכנית לתקינותו בנוגע להשיב הגוף שעל המידע פרטי את ובעק - ראשוני חוזר היזון ממשק .ה

 . בפניה הטיפול לסטטוס הנוגעים המידע פרטי את גם קובע, מוסדי גוף ולגבי, אליו שהעובר

 בקשת פי על רישיון לבעל או לקוחל להעביר מוסדי גוף שעל המידע פרטי את קובע - פיצויים ממשק .ו

 מרכיבמוסדי יעביר לו לגבי  שגוף המידע פרטי את, מעסיק ולגבי, בנוגע למרכיב הפיצויים, הלקוח

 .לעובדיו חבותו לתקופת בהתייחס הפיצויים

עובד  שלקליטתו  בשלב למעסיק עבירלה מוסדי גוף שעל המידע פרטי את קובע - למעסיק מידע ממשק .ז

של המעסיק בנוגע למוצר שהועברו אליו על ידו ת ומערכב המידע או לצורך טיוב חדש עבודה במקום

 הפקדות. 

קובע את פרטי המידע הנדרשים בגין תהליכי תשלום והפקדות לחיסכון פנסיוני,  - ממשק מעסיקים .ח

לרבות בעת פיצול הפקדות בין מוצרים פנסיוניים שונים. במסגרת ממשק זה מטופל גם נושא ההיזון 

 החוזר למעסיקים. 

קובע את פרטי המידע שעל סוכן הביטוח או גוף קשור בו להעביר לגוף מוסדי בגין  -ממשק דמי סליקה  .ט

 שירותי תפעול הניתנים למעסיק. 

מבנה אחיד לטיפול בפניית איכות מידע כהגדרתה בחוזר גופים  קובע - ממשק פניות איכות מידע .י

 (.3.12.2017"טיפול בפניות איכות מידע" ) 2017-9-21מוסדיים 

 

פרטי המידע הרלוונטיים והנסיבות שבהתקיימן יועבר מידע בכל הקבצים, מבנה הנתונים, מבנה שמות 

 (, יפורטו במסגרת הנספחים לחוזר זה. הממשקים –אחד מן הממשקים המנויים לעיל )להלן 

 :הבאהיישום של הנתונים בממשקים מדורגת בהתאם למפרט  דחיפות

 ;למוצר רלוונטי לא שדה=  0

 השדה כניסת מיום החל= שדה הכולל פרטי מידע מהותיים שעל גוף מוסדי חלה החובה לספק אותם,  1

 ;לתוקף
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 ; 2021 בנובמבר 21 מיום החל = שדה הכולל פרטי מידע מהותיים שחובה יהיה לספק אותם 2

 = שדה רשות; 3

 -בכפוף לאמור בקובץ ה ,לספק אותםהכולל פרטי מידע מהותיים שעל גוף מוסדי חלה החובה  שדה=  4

xcelE ,לתוקףהשדה  כניסת מיום החל. 

 

 עקרונות להעברת המידע  . 4

  המידע המועבר במסגרת כל אחד מן הממשקים יכיל את כל השדות המפורטים בנספח הרלוונטי. .א

 מיי 30 מרכזיתהפנסיונית ה מסלקהה את דכןעת גמל קופת או חדשה פנסיה קרן של מנהלת חברה .1א

ובמועד  של הקרן או הקופה ההשקעה מסלוליו הביטוח מסלוליבלפני כל שינוי ועדכון  לפחות עסקים

 . הכניסה לתוקף של השינוי והעדכון

בנספח ד', אלא אם מצוין  .לחוזר יםבנספחהעברת המידע תיעשה בהתאם ללוחות הזמנים הקבועים  .ב

 . במפורש אחרת

 . המוסדי הגוףבאחריות  היא למשתמשותקינות המידע המועבר  נכונות .ג

העברת מידע מגוף מוסדי לבעל רישיון תיעשה רק לאחר קבלת ייפוי כוח בתוקף, לפיו רשאי בעל הרישיון  .ד

"ייפוי כוח לבעל  2016-10-12לקבל את המידע בשמו של הלקוח בהתאם לאמור בחוזר סוכנים ויועצים 

 (, או כל חוזר אחר שיחליפו.חוזר ייפוי כוח –רישיון" )להלן 

 רישיון יעביר בקשה לגוף מוסדי לאחר קבלת ייפוי כוח בתוקף מהלקוח בהתאם לחוזר ייפוי כוח.בעל  .ה

ימי עסקים לפחות מהמועד בו הועבר. במהלך תקופה זו ניתן יהיה  14מידע מועבר יישמר על ידי השולח  .ו

סקים לשוב ולבקש את המידע, כגון במקרה בו התקבל המידע בצורה לא תקינה, ולקבלו בתוך יום ע

 אחד. 

 

 מבנה שם הקובץ ודיווח על תכניות ביטוח  . 5

שם קובץ המועבר בכל אחד מהממשקים על ידי גוף מוסדי או בעל רישיון יוגדר בהתאם להוראות  .א

 הקבועות בנספח ו' לחוזר זה. 

 דיווח על תכניות ביטוח:  .ב

פח ז' באמצעות על חברות הביטוח להעביר לממונה על שוק ההון ביטוח וחסכון באופן המפורט בנס (1

, רשימה של קופות הביטוח תוך פירוט מסלולי הניהול בכל קופה, וכן רשימה של Excel קובץ

תכניות הביטוח מפני סיכונים ביטוחים הכלולות או הנמכרות אגב קופת ביטוח כאשר לצידן יצוינו 

תוכניות ולא ערכי, בכל עת שיחול שינוי ברשימת ה-חד-מספריהן ובלבד שלכל מספר יהיה זיהוי חד

 יאוחר משבוע מיום השינוי. 

 מספר התוכנית יוגדר כשדה נומרי בלבד )ללא אותיות וסימנים מפרידים(.  (2

 . bituh@mof.gov.ilקובצי הדיווח יישלחו לכתובת  (3

 

 תחולה  . 6

 הרישיון.הוראות חוזר זה יחולו על כל הגופים המוסדיים ועל כל בעלי  .א

ממשק ניוד יחולו על בקשות להעברת כספים בין קופות  –ג'  נספח הוראות ,האמור בסעיף )א( על .ב

 .אישי בניהול גמל קופות בין כספים להעברת בקשותגמל, למעט 

 סוגי הבקשות הבאות: 

 .ילד לכל חיסכון מסוג להשקעה גמל קופותלהעברת כספים בין  בקשות (1

 תחילה  . 7

  .2018באפריל  22ביום תחילתו של חוזר זה  .א
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 על אף האמור בסעיף קטן )א(: .ב

בנובמבר  1)ו( לנספח ד' ביום 2-( ו1)א2(, 1)א()2)ב( לחוזר ושל סעיפים 5מועד תחילתו של סעיף  (1

; על אף האמור, עבור מקרים אלה, יוכל בעל הרישיון להשתמש בטופס ייפוי כוח לפי נספח ב' 2017

 :2018באפריל  22שבחוזר ייפוי כוח וזאת עד ליום 

בקשת לקוח כי ייפוי כוח לקבלת מידע בלבד שניתן לבעל רישיון חדש לא יבטל ייפוי כוח  (א

 ( בחוזר ייפוי כוח. 2)ה()5קודם כאמור בסעיף 

שבחוזר ייפוי כוח במקרים שבהם בעל הרישיון פועל  2העברת טופס ייפוי כוח לפי נספח ב' (ב

 ז( בחוזר ייפוי כוח.)4לקבלת הרשאת הלקוח בהתאם לכללים שבסעיף 

 . 2017בנובמבר  26מועד תחילתו של ממשק היזון חוזר ראשוני המופיע בנספח ד' ושל נספח ה' ביום  (2

יחול על בקשות להעברת  ואוה 2020בפברואר  23ממשק ניוד ביום  –תחילתו של נספח ג  מועד (3

קשות בהתאם לסעיף כספים בין קופות גמל שיוגשו לקופה המקבלת מיום התחילה ואילך, לרבות ב

 .2005-( לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים )קופות גמל( התשס"ה7ב)א()24

מידע על  ושלממשק ניוד  –( לנספח ג' טי)2 סעיףשל  ותחילת מועד ,(3על אף האמור בסעיף קטן )ב() (4

העברת נתונים אודות יתרות הכספים והתשואה היומית של הקופה המעבירה מהמועד הקובע ועד 

העברת הכספים בפועל, על ידי הקופה המעבירה, בהתאם להוראות נספח י' לחוזר גופים מוסדיים 

חוזר  (, או כלחוזר העברת כספים -( )להלן 19.7.2016"העברת כספים בין קופות גמל" ) 2016-9-11

 .2020 נובמברב 22 2021 ביוני 20אחר שיחליפו, ביום 

 .2021בפברואר  21ביום  ב,3תחילתן של הוראות סעיף  (5

 : ממשק מעסיקים –א לנספח ה' 5של הוראות סעיף  תחילתן (6

 ; 2022 2021 פברוארב 1עובדים, ביום  100-לגבי מעסיק המעסיק יותר מ (א

 .2023 2022בפברואר  1עובדים ביום  100-לגבי מעסיק המעסיק פחות מ (ב

 על הממונהשיודיע על כך  מועדטיפול בפניות איכות מידע, ב ממשק -י'  נספחשל הוראות  תחילתן (7

 ( בחוזר. הממונה –שוק ההון ביטוח וחיסכון )להלן 

 

 ביטול תוקף  . 8

 חוזר זה מבטל את החוזרים הבאים: 

-2017-9-ו 2016-9-21להעברת מידע ונתונים בשוק החיסכון הפנסיוני" שמספרם  חוזרי "מבנה אחיד .א

 , החל מיום פרסום חוזר זה.7

, החל מיום 2017-9-4חוזר "מבנה אחיד להעברת מידע ונתונים בשוק החיסכון הפנסיוני" שמספרו  .ב

 .2018באפריל  22

 סלינגר דורית

 הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון
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 אחזקות ממשק -' א נספח

 

 הממשק מטרת . 1

 אגב, מטעמו הפועל רישיון לבעל או ,ללקוח להעביר מוסדי גוף שעל המידע פרטי את קובע האחזקות ממשק 

על גוף מוסדי  ,הממשק להוראות בהתאםעל נכסי החיסכון הפנסיוני הרשומים לזכותו.  מידע לקבלת בקשה

 אודות מידע, לרבות, לזכותו הרשומים הפנסיונים מהמוצרים אחד כלאודות  נרחב מידע ללקוחלהעביר 

 פירוט, הנכסים בתיק תשואות, ניהול דמי, לחשבונו שבוצעו הפקדות, צבורות יתרות, ביטוחיים כיסויים

 כל זאת, לצורך מתן ייעוץ פנסיוני איכותי וקבלת החלטות מושכלות על ידי הלקוח. ועוד. מוטבים, הלוואות

 מפורט מידע לקבלת תשתית מהווה החוסך של הפנסיוני הנכסים תיק על מידע להעברת אחיד מבנה של קיומו 

 גופיםה כללהרשומים לזכותו ב הפנסיונים הנכסים כלל על מרכזית פנסיונית סליקה מערכת באמצעות

, ולקבלת מתן תמונה מלאה על תיק הנכסים הפנסיוני הוא תנאי בסיסי לייעוץ פנסיוני איכותי .המוסדיים

 החלטות מושכלות.

הנתונים והעברתם יתבצעו ברמת  ניהול .רישיון לבעל או מרכזית פנסיונית מסלקה באמצעות זאת שביקש 

לקוח, כאשר בכל קובץ ניתן יהיה להעביר נתונים לגבי מספר לקוחות, באמצעות תקשורת נתונים מוצפנת או 

 .הנמעןמאובטחת, כך שלא ניתן יהיה לגשת למידע המועבר ללא הרשאת  

 
 מידע העברת לעניין כללים . 2

 לקבלת בכפוף תיעשה, פנסיוני שיווק או פנסיוני ייעוץ מתן לצורך, רישיון לבעל מוסדי מגוף מידע העברת .א

 של בשמו, בממשק המפורט המידע את לקבל הרישיון בעל רשאי לפיו, לקיומו או בתוקף כוח ייפוי

 .הלקוח

מידע מגוף מוסדי לבעל רישיון תיעשה באמצעות ממשק אחזקות בלבד, בהתאם לכללים  העברת .ב

 המפורטים בנספח ד'. 

 המידע.  לבקשת הפניהממועד קבלת עסקים  ימי 2-מיאוחר  לאגוף מוסדי יעדכן את המידע שברשותו  .ג

 בחוזרישנה כהגדרתה  תשואה, קופת ביטוח מבטיחת ותיקה פנסיה קרן, (ג) קטן בסעיף האמור אף על .ד

חוזר מסלולי  –)להלן  (31.8.2016" )תיקון – מסלולי השקעה בקופות גמל" 2016-9-13גופים מוסדיים 

תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים )קופות גמל( )כיסויים ב כהגדרתה קלאסית פוליסהו ,השקעה(

 ןשברשות המידע את נויעדכ ,2020-תש"ףביטוחיים בקופות גמל( )נגיף הקורונה החדש( )הוראת שעה(, 

 . לחודש 15  יוםמ אוחרבגין סוף החודש החולף לא י

 קובץ –המצורף במסגרת נספח זה )להלן  Excel-ה בקובץ המפורטים השדות את יכיל המועבר המידע .ה

 ולהגדרות הפרטניות המופיעות בקובץ. הפנסיוני(, בהתאם לסוג המוצר Excel-ה

מועד תקפות המידע לעניין נתונים ספציפיים  , כאשר.יצירת הקובץ יוצג בכותרת הממשק המועבר מועד .ו

 .Excel-ה בקובץ למוגדר בהתאם יוצג

 ביטוחיאו היזון חוזר ראשוני של חברה מנהלת יכלול גם מענה לעניין כיסוי ממשק האחזקות  קובץ .ז

-תשע"גהתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים )קופות גמל( )כיסויים ביטוחיים בקופות גמל(, התאם לב

 יובהר כי לא יועבר מענה מהמבטח. (. ביטוחיים כיסויים תקנות -)להלן  2013

 יתר על גם מידע האחזקות ממשק קובץ יכלול, נוספים מבוטחיםחיים משכנתא  ביטוח בפוליסת נקבעו .ח

 . המבוטחים

 

 הנתונים קובץ . 3

 הכולל את הגיליונות הבאים: Excelמצורף קובץ  להלן

 הנתונים;  סכימת (1
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 ;היררכיה מבנה (2

 היררכיה.  תרשים (3

 

 הנתונים סכימת -( 1) מספר גיליון

 .השונים ערכיהם על, האחזקות ממשק מורכב מהם השדות של פירוט מוצג זה גיליון במסגרת

 רלוונטי הוא שאליו הפנסיוני המוצר סוג מפורט שדה בכל כאשר, ההיררכי המבנה בתוך מוצגים השדות

 .השונים הפנסיונים המוצרים של בחתך, השדה של היישום דחיפות ומידת

 

 :הבאהיישום מדורגת בהתאם למפרט  דחיפות

 0  =למוצר רלוונטי לא שדה; 

 1 שדה הכולל פרטי מידע מהותיים שעל גוף מוסדי חלה החובה לספק אותם, בכפוף לאמור בקובץ ה =- 

xcelE ,לתוקף זה נספח של כניסתו מיום החל; 

 2  ;שדה הכולל פרטי מידע מהותיים שחובה יהיה לספק אותם בהתאם להוראות הממונה = 

 3  =רשות שדה; 

 4  =ככל, לתוקףהכולל פרטי מידע מהותיים שחובה לספק אותם החל מיום כניסתו של נספח זה  שדה 

 בשל לדוגמא, לתוקף זה נספח של כניסתו מועד לאחר לזמינים שיהפכו מידע פרטי. ברשותו מצוי שהמידע

 , יועברו אף הם. המוסדי בגוף שיבוצעו נתונים טיוב תהליכי בשל או המידע במערכות שינויים

 

 הנתונים מבנה -( 3)-ו( 2) מספר גיליונות

גיליונות אלו מפורט תרשים ממשק האחזקות ומבנה הנתונים, במטרה לתרום לניתוח המקצועי  במסגרת

 והטכני של הוראות הממשק. 

 

 נוספים  קבצים . 4

)קובץ הואלידציות/האימות( הרלוונטיים  XSD-)קובץ המשלוח( וקבצי ה XML-ה קבצי מצורפים זה לנספח

 לסוגי המוצרים הפנסיונים השונים.
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 ייעוץ טרום ממשק -' ב נספח

  הממשק מטרת .1

ממשק טרום  תמטר .טרום ייעוץ מפרט את פרטי המידע שעל גופים מוסדיים לספק לבעלי רישיון ממשק

מוצריו הפנסיונים השונים לפני  פירוט לרבותשל נתוני הלקוח  מצב תמונתייעוץ להציג בפני בעלי הרישיון 

מבנה הקובץ ופרטי המידע העברת המידע תיעשה על בסיס  מתן ייעוץ פנסיוני או שיווק פנסיוני לראשונה.

 המוגדרים בממשק האחזקות.

 עדכני סטאטוס הרישיון בעלי בפני להציג במטרה, כאמור מידע להעביר יש שבהתקיימן הנסיבותמפרט את 

. ניהול הנתונים והעברתם יתבצעו ברמת לקוח, כאשר בכל קובץ ניתן יהיה להעביר נתונים חהלקו נתוני של

 למידע לגשת יהיה ניתן שלא כך, מאובטחתאו  מוצפנת נתונים תקשורת באמצעות, לקוחות מספר לגבי

 . הנמען הרשאת ללא המועבר

 

 לעניין העברת מידע  כללים .2

 קבלת לאחר תיעשה, ראשונה שיווק או ייעוץ פגישת ביצוע לצורך, רישיון לבעל מוסדי מגוף מידע העברת .א

 חד באופן הלקוח של בשמו בממשק המפורט המידע את לקבל הרישיון בעל רשאי לפיו, בתוקף כוח ייפוי

 .פעמי

בעל רישיון לגוף מוסדי בשמו של לקוח, לקבלת נתונים בדבר קיומו של מוצר פנסיוני לטובת אותו  פנה .ב

, כאמור פנסיוניבגוף המוסדי ובעקבות הפניה התקבלה תוצאה לפיה מנוהל בגוף המוסדי מוצר לקוח 

ממשק  -במסגרת נספח א'  המפורט המידע את הכולל קובץ הרישיון לבעל המוסדי הגוף יעביר

 האחזקות, בהתאם לסוג המוצר הפנסיוני ולהגדרות הפרטניות המופיעות בקבצים המצורפים לנספח א'.

ייעוץ בלבד, בהתאם לכללים  טרום ממשק באמצעות תיעשה רישיון לבעל מוסדי מגוף מידע העברת .ג

 . המידע לקבלת הבקשה מסירת ממועד עסקים ימי שלושה בתוך המפורטים בנספח ד'.

  המידע. בקשתל הפניהימי עסקים ממועד קבלת  2-מגוף מוסדי יעדכן את המידע שברשותו לא יאוחר  .ד

, קופת ביטוח מבטיחת תשואה ישנה כהגדרתה בחוזר ותיקה פנסיה קרן, (ג) קטן בסעיף האמור אף על .ה

תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים )קופות גמל(  כהגדרתה קלאסית פוליסהו מסלולי השקעה,

 המידע את תעדכן ,2020-)כיסויים ביטוחיים בקופות גמל( )נגיף הקורונה החדש( )הוראת שעה(, תש"ף

 . לחודש 15  יוםמ אוחרבגין סוף החודש החולף לא י ןשברשות

 ספציפיים נתונים לעניין המידע תקפות מועד כאשר .המועבר הממשק בכותרת יוצג הקובץ יצירת מועד .ו

 .Excel-ה בקובץ למוגדר בהתאם יוצג

 ביטוחיממשק האחזקות או היזון חוזר ראשוני של חברה מנהלת יכלול גם מענה לעניין כיסוי  קובץ .ז

 כי לא יועבר מענה מהמבטח. . יובהרקנות כיסויים ביטוחייםבהתאם לת

ביטוח חיים משכנתא מבוטחים נוספים, יכלול קובץ ממשק האחזקות מידע גם על יתר  בפוליסת נקבעו .ח

 המבוטחים. 

 

 הנתונים וסכימת מבנה .3

 הנתונים, סכימת הנתונים ופרטי המידע שיועברו בשלב טרום הייעוץ יהיו זהים לקבוע בנספח א'.  מבנה
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  ממשק ניוד -' גנספח 

 הממשק מטרת .1

הפיקוח על שירותים פיננסיים )קופות גמל( )העברת כספים בין  תקנות להוראות משלים נדבך מהווה הניוד ממשק

"העברת  שעניינו, 2-9-2020מוסדיים,  גופים חוזר להוראותו ,(תקנות הניוד –)להלן  2008-"חהתשסקופות גמל(, 

  .או כל חוזר אחר שיחליפו (כספים העברת חוזר –)להלן  (01.03.2020תיקון" ) - גמל קופות בין כספים

 

העברת כספים בין קופות גמל, החל  לביצוע עמית בקשת אגב מידע להעברת אחיד מבנההניוד קובע  ממשק

דרך העברת הבקשה מהקופה המקבלת לקופה  יצוע העברת הכספים לקופה המקבלתמהגשת הבקשה לב

המעבירה, ועד העברת הכספים ומלוא פרטי המידע הנדרשים בהתאם להוראות הדין מהקופה המעבירה לקופה 

 המקבלת. 

 

 מהווה תנאי בסיסי לקופה מקבלת מקופה מעבירה וממוכנת תקינה בצורה הנדרשים המידע פרטי מלוא העברת

 העברת לביצוע החוק לו שמקנה הזכות את לממש הפרט של היכולת ולהבטחת תלרישום תקין של זכויות פנסיוניו

 מהווה, גמל קופות בין כספים להעברת בקשה אגב מידע להעברת אחיד מבנה הגדרת, כך על נוסף. כאמור כספים

על קידום פתרון  ,היתר בין, דגש מושם הממשק בגיבוש. הפנסיוני החיסכון בשוק תחרות לקידום תשתית

, המוסדי הגוף, המבוטח, זה ובכללהמבטיח סנכרון מלא בין כלל הגורמים המעורבים בתהליך העברת הכספים, 

שהופקד  על כך, מושם דגש על קידום פתרון המבטיח התאמה מלאה בין הסכום סףנו .והמעסיק הרישיון בעל

  .בחשבון הקופה המקבלת על ידי הקופה המעבירה לבין הסכום שדווח בממשק

הנתונים והעברתם יתבצעו ברמת לקוח, כאשר בכל קובץ ניתן יהיה להעביר נתונים לגבי מספר לקוחות.  ניהול

העברת הנתונים תעשה באמצעות תקשורת נתונים מוצפנת או מאובטחת, כך שלא ניתן יהיה לגשת למידע 

 המועבר ללא הרשאת הנמען. 

 

 מידע העברת לעניין כללים .2

מוסדיים אגב ניוד כספים תיעשה באמצעות ממשק ניוד במסלקה פנסיונית מרכזית העברת מידע בין גופים 
 ובהתאם לכללים אלה:

 
(, הניוד ממשק -המצורף לנספח זה )להלן  Excel-ה בקובץ המפורטים השדות את יכיל המועבר המידע .א

 ולהגדרות הפרטניות המופיעות בקובץ.  הפנסיוניבהתאם לסוג המוצר 

הניוד עבור המפורטות בממשק  מקבלת לקופה מעבירה מקופההעברת כספים  תקשה לביצוע פעולב .ב

  .בלבד ניודתיעשה באמצעות ממשק לקוח על ידי בעל רישיון 

 5במועדים הקבועים בתקנה  העברת המידע בהתאם להוראות נספח זה תיעשה באופן מלא ותקין .ג

  .הניוד תקנותל

 . העברה במועד אצלו הקיים ראת המידע המעודכן ביות אגב ניוד כספים יעביר מוסדי גוף .ד

 תקנותב כהגדרתו מנהלת חברה ידי על שנרכש ביטוחי לכיסוי התייחסות גם יכלול שיועבר המידע .ה

 .ביטוחיים כיסויים

הפיקוח על שירותים פיננסיים )קופות  בתקנות לקבוע בהתאם יהיה הניוד בממשקהמועבר  מידעה

 . כספים העברתחוזר  להוראות בהתאם, ו2008-"חהתשסגמל( )העברת כספים בין קופות גמל(, 

 לחוזר ממשק אירועים – בנספח ד')א( 3בהתאם לסעיף  ייעשה הניוד ממשקתקינות  לגבי חוזרההיזון ה .ו

 " שבממשק הניוד. יםלהיזונלמפורט בגיליון "הערות  בהתאם הופירוט השגיאות ייעש זה

 ספציפיים נתונים לעניין המידע תקפות מועד כאשר, המועבר הממשק בכותרת יוצג הקובץ יצירת מועד .ז

  .בקובץ למוגדר בהתאם יוצג
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לפעולת העברת כספים בין קופות גמל )נספח א' לממשק הניוד(,  בקשה המקבלת הקופה אצל ההתקבל .ח

 בתוך שלושה ימי עסקיםקובץ ממשק היזון חוזר ראשוני  המקבלת הקופה תעביר מוסדי יעביר גוף

 גוף באישור יראו לאאם בקשתו תקינה.  פונהלמועד קבלת הבקשה במסגרתו יודיע  לאחר דימי באופן

 .כספים להעברת הבקשה לביצוע כאישור תקינה הבקשה כי מוסדי

 שתתקיים כך, אחרנתונים המופץ לגוף מוסדי  דיווח קובץכל  בגיןהעברה כספית אחת  יבצע מוסדי גוף .ט

 בהתאם, העברות הכספים שתבוצענה בפועל לביןניוד  בממשקההעברה עליהם מדווח  סכומיזהות בין 

  .מערכתה בכללי בנושא למפורסם

העמיתים בין מוצרים פנסיוניים באמצעות  כספי את להעביר להעברת יכולת בעל להיות מוסדי נדרש גוף .י

 :זה ובכלל ,.בלבד מסלקה פנסיונית מרכזית

 את כל תהליכי הרישום לביצוע סליקת כספים דרך מסלקה פנסיונית מרכזית.  לבצע (1

מסלקה פנסיונית מרכזית לצורך ביצוע העברת כספי עמיתים ותהליכי בקרה ל דיווח תהליכי לפתח (2

 פנימית על ביצוע ההעברה. 

 

 הנתונים קובץ .3

 :הבאים הגיליונות את יכלול -Excelה קובץ

 כלליות;  הערות (1

 חוזרים; היזונים טבלת (2

 ח;-נספחים ז –נתונים  סכימת (3

 ח;-נספחים ז –היררכי  מבנה (4

 ;נוספים נספחים –הנתונים  סכימת (5

 ;נוספים נספחים –היררכי  מבנה (6

 העברת כספים.  מתווה (7

 

 לקבצים קישורים .4

 ממשק ניוד - Excel-קישור לקובץ ה

 לממשקים יצורפו לחוזר הסופי XSD-ה קבצי
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 ממשק אירועים -נספח ד' 

 מטרת הממשק  . 1

במוצרים פנסיוניים  ותפעולביצוע  לשם באופן ממוכן העברת מידעל אחיד מבנה מגדיראירועים  ממשק

ממשק האירועים מהווה נדבך מרכזי בעיצובה של רשומה אחידה בשוק  .גופים המוסדייםב המנוהלים

 החיסכון הפנסיוני המבוססת על העברת מידע באופן ממוכן, ללא שימוש בנייר ובלוחות זמנים קצרים. 

 

 תקופת לאורך לבצע לקוח שנדרש מרכזיות פעולותלביצוע  אחידה תשתית מניח אירועים ממשק -נספח ד' 

הצטרפות למקום עבודה  אגבאו  פנסיוני ייעוץ אגב מידע קבלתל בקשה הגשתמ החל ,הפנסיוני החיסכון

לרבות, שינוי מסלול ביטוח, שינוי  ,החיסכוןועדכונים בתנאי  יוניפנס למוצר הצטרפות ביצוע דרך ;חדש

מגדיר מבנה  הנספחנוסף על כך,  הגשת בקשה להעברת כספים בין קופות גמל שונות. ועד מסלול השקעה;

, תוך שימת דגש שלגביה הועברה הבקשה הפעולהממוכן מגוף מוסדי על השלמת  חוזר היזוןאחיד להעברת 

 . על השלמת פעולות בתוך פרק זמן מוגדר

ממשק אירועים מפרט את המידע הנדרש במסגרת בקשה לביצוע פעולה. נוסף על כך, ממשק אירועים מגדיר 

 וסדי להעביר לשולח הבקשה, ואת המועדים להעברת היזון חוזר בגין כלממשק היזון חוזר שנדרש גוף מ

 אירוע. 

 סוגי ממשקים כמפורט להלן:  2ממשק זה מכיל 

 על מפורט מידע קבלת לשםמבנה אחיד להעברת בקשה  ,בין היתרמכיל,  ממשק זה – "ממשק אירועים" .א

ח ואחיד להעברת בקשה למתן ייפוי כ; מבנה המוסדיים בגופים הלקוח לזכות הרשומים המוצרים פירוט

, ומבנה אחיד להעברת בקשה לקבלת אישיים פרטים שינויל בקשה להעברת אחיד מבנהלבעל רישיון; 

 . מידע על מוצרים פנסיונים הרשומים לזכות עובד חדש שהצטרף למקום עבודה

 

בקשה לביצוע הצטרפות לקופת גמל  העברתממשק זה מגדיר מבנה אחיד ל – "הקמה –ממשק אירועים " .ב

או לקרן פנסיה; לעדכון פרטי ביטוח בקרן פנסיה; לעדכון פרטי מוטבים בקופת גמל או בקרן פנסיה; 

הקמה מבנה אחיד  –על כך, מגדיר ממשק אירועים  נוסףלעדכון מסלול השקעה בקרן פנסיה ובקופת גמל. 

מגדיר  ,מבעל רישיון למעסיק; לעניין קופת ביטוחלהעברת מידע על אופן פיצול כספים בין קופות גמל 

 מגדיר בנוסףאחיד להעברת מידע על אופן פיצול כספים בין פוליסות.  מבנההקמה  – האירועיםממשק 

 .מהבקשות אחת כל בגין חוזר היזון למתן אחיד מבנה הקמה - אירועים ממשק

 

 כללים לעניין בקשה לביצוע פעולה  . 2

 .בלבד האירועים באמצעות ממשקהמפורטות בממשק האירועים תיעשה בקשה לביצוע פעולה מהפעולות  .א

פעולת העברת בקשה של מעסיק, לכלל  ומלבד 1804-1800רת מסמכים )קודי אירוע מלבד פעולת העב

הגופים המוסדיים, אגב הפקדת כספים פנסיוניים, לצורך קבלת מידע אודות הפקדות המבוצעות על ידו, 

הבקשה תכלול  (.9403-9402 אירוע קודי( לחוק הייעוץ )2ט)ה()31לצורך טיוב מערכת השכר, בהתאם לסעיף 

(, לפי הפעולה Excel-קובץ ה -ורף לנספח זה )להלן המצ Excel-את כל הנתונים המפורטים בקובץ ה

 :הרלוונטית

 פנייה של בעל רישיון לגוף מוסדי לשם ביצוע פעולה.  (1

"ביצוע פעולות על ידי גוף מוסדי עבור מעסיק"  2015-9-30פנייה של גורם מתפעל כהגדרתו בחוזר  (2

 יתרות פיצויים.( לגוף מוסדי, לצורך העברת בקשה למידע על מתפעל גורם -)להלן 

הקרן  -( בחוק קופות גמל )להלן 1ב)א()24פניה של חברה מנהלת של קרן קולטת כהגדרתה בסעיף  (3

( בחוק קופות גמל 3ב)א()24( בממשק לחברה מנהלת של קרן מעבירה כהגדרתה בסעיף הקולטת

 ( לצורך בירור רישום כספים בחשבונות הקרנות המעבירות. הקרן המעבירה -)להלן 
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לטובת לקוח  המנוהלמוסדי ללא פרטי המוצר הפנסיוני,  לגוף מתפעלאו של גורם  מעסיקשל  פנייה (4

הפקדת כספים  אגבהגופים המוסדיים,  לכללשל לקוח,  בקשה העברת פעולת ביצוע לשםו

חדש של המעסיק  עובדלקוח שהוא  בעד ראשונהטרם ביצוע הפקדה מידע  קבלת לצורך פנסיוניים

בייפוי כוח  המחזיקהמוסדי רשאי להעביר לבעל הרישיון  הגוף. הייעוץ( לחוק גט)31לסעיף  אםבהת

 בתוקף מטעמו מידע בדבר הגשת הבקשה, בכפוף להסכמת הלקוח.

פעולת העברת בקשה של מעסיק, לכלל הגופים המוסדיים, אגב הפקדת  (,א) ףבסעי האמוראף  על. 1א

, המעסיק אצל מידעטיוב כספים פנסיוניים, לצורך קבלת מידע אודות הפקדות המבוצעות על ידו, לצורך 

 באמצעות שלא גם להתבצע יוכלו, (9403-9402 אירוע קודי( לחוק הייעוץ )2ט)ה()31בהתאם לסעיף 

 . הממשק

(, פנייה של בעל רישיון לגוף מוסדי לצורך העברת ייפוי כוח אשר נעשית 1בסעיף קטן )א() על אף האמור .ב

נכללת בממשק האירועים, יכולה להיעשות  הכחלק מבקשה לביצוע פעולה של לקוח, כל עוד פעולה זו אינ

 גם שלא באמצעות הממשק. 

ה. הפונה יוודא כי כל המסמכים לאותה בקש רלוונטיים הנדרשים מסמכיםהלבקשה לביצוע פעולה יצורפו  .ג

 הדרושים הועברו במסגרת הבקשה.

יצרף בעל  ,הממונה לחוזר בהתאם לקוח ידי על חתום טופס העברת המחייבת הבמקרה של העברת בקש .ד

 בחוזר הקבועות להוראות ובכפוף בהתאם, לבקשה וישלח אותו לגוף המוסדי הנדרשהטופס הרישיון את 

בקשה לעדכון פרטים אישיים על ידי בעל רישיון בשם חוסך באמצעות מסלקה פנסיונית  .לעניין הנוגע

בחוזר הצטרפות לקרן פנסיה  1את טופס עדכון פרטים אישיים כאמור בנספח י'מרכזית, יצרף בעל הרישיון 

 , או כל חוזר שיחליף אותו, לרבות העתק של מסמך מזהה נלווה. 12-9-2015או קופת גמל שמספרו 

 ביטול ייפוי כוח לבעל רישיוןלעדכון פרטים אישיים או  חוסך לקוחמקרה שבו מועברת בקשה של ב .ה

באמצעות מסלקה פנסיונית מרכזית, ללא מעורבות בעל רישיון, לא ידרוש הגוף המוסדי מסמך חתום על 

 .הלקוחידי 

 משתמשגוף מוסדי יקבע בנוהל, הוראות לעניין אימות המידע שהועבר אליו בממשק האירועים באמצעות  .ו

בנוהל יפורטו המקרים והאמצעים שבהם יפעל הגוף המוסדי לאמת את המידע שבקובץ . רישיון בעל

 משקף את בקשת הלקוח. אינו הנתונים והצעדים שיינקטו על ידו אם יתעורר חשד כי המידע

, לא Excel-במקרה של העברת נתונים אשר אינם נדרשים לבקשה לביצוע פעולה כפי שהוגדר בקובץ ה .ז

 יקלוט גוף מוסדי את אותם נתונים למערכות המידע שלו. 

 בתדירות קבועה, יעביר גוף מוסדי את המידע בהתאם לתדירות המבוקשת. מידעהוגשה בקשה לקבלת  .ח

( 4יועבר למעסיק או לגורם מתפעל מטעמו כאמור בסעיף קטן )א()הסכמת הלקוח כי מידע אודותיו  אימות .ט

וכן אימות הסכמת הלקוח כי הגוף המוסדי יעביר לבעל הרישיון המחזיק בייפוי כוח בתוקף מטעמו מידע 

בדבר הגשת הבקשה, ייעשה על ידי מסלקה פנסיונית מרכזית באמצעות אמצעי זיהוי כפי שאושר על ידי 

 .לעת מעת המרכזיתונית הממונה למסלקה הפנסי

עדכון פרטים  טופס לקוחעל ידי  חתום מסמך להעביר נדרש לא רישיון בעל)ד(,  קטןאף האמור בסעיף  על .י

 מרכזית פנסיונית מסלקה ידי על עשהנ הלקוח הסכמת אימות, אם מזהה מסמך של והעתק אישיים

 . לעת מעת המרכזית הפנסיונית למסלקה הממונה ידי על שאושר כפי זיהוי אמצעי באמצעות

 

 הקמה - אירועיםבממשק  תופעול לביצוע בקשה לעניין כללים א.2

 הקמה-אירועים בממשק המפורטות מהפעולות פעולה לביצוע רישיון בעל ידי על עברהשל לקוח שהו בקשה .א

 Excel-הבקשה תכלול את הנתונים המפורטים בקובץ ה .בלבדהקמה -יםאירוע ממשק באמצעות תיעשה

 .הפעולה לסוג בהתאם לנספח זה, המצורףהקמה -אירועיםממשק 
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הקמה על ידי בעל רישיון,  –פעולה מהפעולות המפורטות בנספח י"א לחוזר זה ובממשק אירועים  בוצעה .ב

"אופן  שעניינומסמך הנחיות  ,השיווק או הייעוץ פגישתבתכוף למועד סיום  ללקוחהרישיון  בעל ימסור

איסור לערוך ; חל ממשק מעסיקים – 'השבנספח  1חלוקת כספים בין קופות גמל", וזאת בהתאם לטופס ה'

 שינוי בנוסח או במבנה הטופס שבנספח, למעט הוספת סימנים מסחריים.

במישרין לגוף מוסדי בבקשה להצטרף למוצר פנסיוני וניתן אישור הגוף המוסדי לבקשת  לקוחפנה  .ג

ת בהתאם לטופס מסמך "אופן חלוקת כספים בין קופות גמל" וזא ללקוחההצטרפות, ימסור גוף מוסדי 

 .ממשק המעסיקים -הלנספח  1שבנספח ה'

 בתכוףהמנהל קופת ביטוח, לגוף מוסדי  יעבירהליך ייעוץ פנסיוני או הליך שיווק פנסיוני  רישיון בעל סיים  .ד

פיצול הכספים בין הפוליסות  אופןהנחיות לעניין  הקמה – אירועיםממשק  באמצעותלמועד סיום הפגישה 

 לרבות:, הרשומות לזכות המבוטח בגוף המוסדי

טרם מועד כניסתו לתוקף  שהונפקופוליסות הרשומות לזכות המבוטח בגוף המוסדי, לרבות פוליסות  (1

 של החוזר; 

 פוליסות הרשומות לזכות המבוטח בגוף המוסדי שמבוקש לבצע לגביהן העברת בעלות, ככל שקיימות; (2

שמבוקש לערוך שינויים בתנאי הפוליסה, ככל  פוליסות הרשומות לזכות המבוטח בגוף המוסדי (3

 שקיימות; 

 קו.פנהצעות חדשות לזכות המבוטח בגוף המוסדי שטרם הו (4

 

 כללים לעניין העברת היזון חוזר מגוף מוסדי . 3

 ( יועבר על ידי גוף מוסדי כמפורט להלן: שולח הבקשה -מענה לגורם שממנו התקבלה בקשה )להלן 

 שלב א' .א

גוף מוסדי יבדוק את התקינות הטכנית של קובץ הנתונים. מצא גוף מוסדי כי קובץ הנתונים תקין,   (1

יבדוק כל אחת מהבקשות בנפרד ויעביר לשולח הבקשה היזון חוזר לגבי כל אחת מהן באמצעות ממשק 

היזון חוזר  היזון חוזר ראשוני. מצא גוף מוסדי כי קובץ הנתונים כולו אינו תקין, יעביר לשולח הבקשה

 ברמת הקובץ. 

בתוך שלוש באופן מידי לאחר קבלת היזון חוזר על תקינותה הטכנית של בקשה יועבר לשולח הבקשה  (2

 וף מוסדי.ג על ידיהבקשה  העברת שעות ממועד

למען הסר ספק יובהר כי אישור של גוף מוסדי על תקינותה הטכנית של הבקשה אינו מהווה אסמכתא  (3

 לביצוע הפעולה על ידו. 

 שלב ב' .ב

מבחינה טכנית, יבדוק גוף מוסדי בשלב ב' את תקינות תוכן  אם בשלב א' נמצא כי הבקשה תקינה (1

לכל אחת מהבקשות שהועברו אליו נפרדת  . גוף מוסדי יעביר לשולח הבקשה התייחסותבבקשה המידע

 בקובץ הנתונים. 

או לחילופין שלעמית לגביו הועברה הבקשה לא  שבבקשה המידע בתוכן פגם נפלמצא גוף מוסדי כי  (2

רשומות זכויות במערכות המידע של אותו גוף, יעביר התייחסות לכך באמצעות ממשק היזון חוזר 

אליו לא תקינה ברמת התוכן או לחילופין שלעמית לגביו מצא גוף מוסדי כי הבקשה שהועברה  ראשוני.

הועברה הבקשה לא רשומות זכויות במערכות המידע של אותו גוף, יעביר התייחסות לכך באמצעות 

 העברת הבקשה. התייחסות כאמור תועבר בתוך שלושה ימי עסקים ממועד ממשק היזון חוזר ראשוני.

קינה, יעביר לשולח הבקשה מענה באמצעות ממשק מצא גוף מוסדי כי הבקשה שהועברה אליו ת (3

 למעסיק מידע ממשק, הקמה – אירועים ממשק פיצויים,יתרות , ממשק ממשק טרום ייעוץ אחזקות,

 עסקים ממועד העברת הבקשה. ימי שלושה בתוךלפי העניין,  ,או ממשק היזון חוזר ראשוני
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 הקמה -באמצעות מממשק אירועים  פנסיוני למוצר צירוף לבקשתלעניין העברת היזון חוזר  כלליםא. 3 

במקום האמור בסעיף , הקמה - אירועים ממשק באמצעות פנסיוני למוצר צירוף תהתקבלה בגוף מוסדי בקש

 :הוראות אלו יחולו( 3)ב()3

 קבלת הבקשה.לאחר  מידי באופןהקמה  – אירועיםממשק אמצעות בגוף מוסדי יעביר היזון חוזר  .א

 בכךמאושרת, יראו  ההצטרפות בקשת כי הקמה –חוזר לממשק אירועים  היזוןבהמוסדי  הגוף השיב .ב

( 2)ב()4בהתאם לסעיף  הגמל לקופת או הפנסיה קרןהלקוח ל לצירוףהגוף המוסדי  שלכאישור ראשוני 

 .הלקוח של הפנסיה קרן או הגמל לקופת המעסיק הפקדות לקליטת ערוך הגוף וכי, הצטרפות לחוזר

 להעברת מראש התחייבות, מרכזית פנסיונית מסלקה באמצעות מוסדי לגוף למסוררשאי  מעסיק .ג

 פנסיונית מרכזית מסלקהב התקבלה. הצטרפות לחוזר()א( 3)ב()4 בסעיף כמפורט פנסיה לקרן תשלומים

את קיומו של האישור וזהותו של המעסיק  פנסיונית מרכזית מסלקה אמתל וכלת ,כאמור התחייבות

 כאמור.

)ב( לחוזר הצטרפות, ימסור הגוף המוסדי באמצעות היזון חוזר 4מולאו כל התנאים המפורטים בסעיף  .ד

 שבו מולאו כל התנאים כאמור.  העסקים, אישור על צירוף הלקוח ביום הקמה - אירועים לממשק מסכם

 להודיע, תינתן ללקוח אפשרות הקמה - אירועים ממשקבאמצעות  לקרן פנסיה חדשה להצטרף לקוח ביקש .ה

פנה לחברות המנהלות של קרנות הפנסיה כדי י המקבל המוסדי גוףהשכי הוא מסכים הממשק  באמצעות

 בסעיף כאמורשמו בחשבונותיו בקרנות הפנסיה שבהן הוא עמית לא מפקיד לאתר כספים הרשומים על 

  חוק קופות גמל. ל (1)ב)א(24סעיף ב מהאמור לגרוע כדי באמור אין. גמל קופות בחוקב 24

כי  הקמה – באמצעות היזון חוזר ראשוני לממשק אירועים ללקוח או הודיע הגוף המוסדי לבעל הרישיון .ו

בהתאם  ואישורה ההצטרפות בקשת השלמת לצורך פרטים ומבקשבקשת ההצטרפות  אתהוא אינו מאשר 

 במסגרתההקמה,  אירועיםממשק  חדשה באמצעות בקשהאליו, ימסור בעל הרישיון  השהועבר לבקשה

 . ימי עסקים 3, בתוך מתוקנת בקשה יגיש

למינוי מוטבים, בקשה לעדכון פרטי הקמה, בקשה  -באמצעות ממשק אירועים גוף מוסדי שהועברה אליו  .ז

משק במ חוזר היזוןצירוף, יעביר הכחלק מבקשת  בקשה לעדכון מסלול השקעהאו ביטוח בקרן פנסיה 

 .(א) קטן ףבסעי , כאמורכחלק מהמענה המפורט הקמה – אירועים

 

 כללים לעניין העברת היזון חוזר על בקשה לקבלת ממשק יתרות פיצויים  . 4

( יחולו 3)ב()3במקרה שבו התקבלה בקשה תקינה לקבלת מידע על יתרות פיצויים, במקום האמור בסעיף 

 הוראות אלה: 

 לחודש. המידע שיעביר הגוף 15החולף לא יאוחר מיום גוף מוסדי יעדכן את המידע שברשותו בגין החודש  .א

המוסדי יהיה המידע המעודכן ביותר המצוי ברשותו ביום העסקים האחרון של החודש החולף, אלא אם 

 ביקש הגורם שהעביר את הבקשה כי המידע יהיה מעודכן למועד אחר. 

המוסדי את המידע בגין כספי הוגשה בקשה על ידי מעסיק לקבלת ממשק יתרות פיצויים, יעביר הגוף  .ב

הפיצויים שנצברו בתקופת העסקתם של העובדים אצל אותו המעסיק בלבד. ואולם, הוגשה בקשה על ידי 

מעסיק להרחבה של השאילתה גם ביחס לעובדים של חברה בת של המעסיק, יעביר הגוף המוסדי את 

ות המעיד על שליטת המעסיק צורפו נסח מרשם החבריבקשה להרחבת השאילתה להנתונים גם בגינם. 

" לפיו לא חל שינוי בעלות מבנה אישור" -ד'  שבנספח לנספח בנוסחבחברת הבת ותצהיר של המעסיק 

 לנספח בהתאם הכל, הבת לחברת ביחס המידע את לקבל דין כל פי על רשאי המעסיק וכיבמבנה הבעלות 

ככל שיחול שינוי במהלך השנה יעדכן  .על התצהיר החתימה מיוםכאמור תהא תקפה למשך שנה  בקשה. זה

. גוף מוסדי יקבע בנוהל, שיעודכן מעת לעת, הוראות זה לנספח בנספח כמפורטאת הגוף המוסדי,  המעסיק

 .1968-כמשמעותה בחוק ניירות ערך, התשכ"ח -לעניין אימות בקשות כאמור. לעניין זה, "חברה בת" 
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ן ביקש המעסיק מידע אינן תואמים לפרטים המופיעים מצא גוף מוסדי כי פרטיהן של חברות הבת לגביה .ג

בתצהיר שצורף, חלקן או כולן, ידחה הגוף המוסדי את הבקשה באמצעות משוב היזון ראשוני, ויפרט את 

 זהות החברות שפרטיהן אינם תואמים. 

 פעמי על ידי מעסיק, יחולו הוראות אלה: -הוגשה בקשה לקבלת ממשק יתרות פיצויים באופן חד .ד

סוף  עבור סיקף מוסדי יעביר מידע כמענה לבקשה לקבלת ממשק יתרות פיצויים בגין כל עובדי המעגו (1

 החודש החולף להגשת הבקשה בהתאם למועדים אלה:

 15-לחודש, יועבר ממשק יתרות פיצויים עד שלושה ימי עסקים לאחר ה 15-הוגשה הבקשה עד ל (א

 לחודש.

 ממשק יתרות פיצויים, בתוך שלושה ימי עסקים לחודש או לאחריו, יועבר 15-הוגשה הבקשה ב (ב

 העברת הבקשה. ממועד

גוף מוסדי יעביר מידע כמענה לבקשה לקבלת ממשק יתרות פיצויים בגין כל עובדי המעסיק עבור מועד  (2

  .הקודם לסוף החודש החולף להגשת הבקשה, תוך שלושה ימי עסקים

וים, יעביר הגוף המוסדי את המידע העדכני, הוגשה בקשה לקבלת ממשק יתרות פיצויים בגין עובד מס (3

 קבלת הבקשה.מיום  ימי עסקים שלושהבתוך 

 מוסדי מגוףעל ידי בעל רישיון בשם לקוח בקשה לקבלת ממשק יתרות פיצויים  או לקוחהוגשה על ידי  .ה

ם פעמי, יעביר הגוף המוסדי מידע בגין כלל כספי הפיצויי-באופן חד המוסדיים הגופים מכלל או מסוים

 .ימי עסקים שלושהתוך  שהוגשה לבקשה בהתאםשנצברו לטובת הלקוח, 

הוגשה בקשה על ידי מעסיק לקבלת ממשק יתרות פיצויים בתדירות קבועה, יעביר גוף מוסדי את המידע  .ו

 בהתאם לתדירות המבוקשת ולהוראות אלה:

ובהתאם לתדירות  לחודש העוקב לחודש לגביו התקבלה הבקשה 15-גוף מוסדי יעביר את המידע עד ל (1

 לחודש העוקב. 7-המבוקשת, ובלבד שהבקשה הוגשה עד ל

 חלף. שהמידע המועבר יהיה מעודכן ביחס לסוף החודש  (2

במקרה שבו קיים מענה מתקן למענה שנשלח, יישלח מענה מתקן על ידי הגוף המוסדי לא יאוחר  (3

 משישה חודשים מסוף החודש החולף שאליו התייחס המידע שהועבר. 

 כספי בגין מידע מוסדי גוף יעביר, עובדיו כל בגין פיצויים יתרות לקבלת מעסיק ידי על בקשה ההוגש .ז

 14 סעיף לפי פיטורים פיצויי במקום הבאים כספים שאינם המעסיק של חבותו בתקופת שנצברו הפיצויים

 .1963-"גהתשכ, פיטורים פיצויי לחוק

)א( לחוזר גופים מוסדיים 4שבו לגורם המתפעל קיימת הרשאה לביצוע פעולה כמפורט בסעיף  במקרה .ח

מידע בגין כספי  לקבלת(, 21.9.2015"ביצוע פעולות על ידי גוף מוסדי עבור מעסיק" ) שעניינו 2015-9-30

עשות על להי יוכלההרשאה  אימותעובדיו של אותו המעסיק,  כלהפיצויים שנצברו בתקופת העסקתם של 

 . מרכזית פנסיונית מסלקהידי 

 

 כללים לעניין העברת היזון חוזר על בקשה לעדכון פרטי לקוח . 5

במקרה שבו התקבלה בקשה תקינה לקבלת מידע לעדכון פרטי לקוח: שם מלא, פרטי התקשרות, כתובת, 

 תחול ההוראה הבאה:  (3()ב)3מצב משפחתי ופרטי בני משפחה במקום האמור בסעיף 

מוסדי יעביר את המידע המעודכן באמצעות קובץ ממשק אחזקות או יעביר חיווי לביצוע הבקשה גוף 

ימי עסקים ארבעה עשר  שלושה במלואה באמצעות ממשק היזון חוזר ראשוני, לפי האמור בבקשה, בתוך

 ממועד קבלת הבקשה.

 

 כללים לעניין העברת היזון חוזר על בקשה לעדכון פרטי לקוח מורחבים . 6
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במקרה שבו התקבלה בקשה תקינה לקבלת מידע לעדכון פרטי לקוח שכוללים גם בקשה לעדכון תאריך לידה 

 ( תחול ההוראה הבאה: 3)ב()3(, במקום האמור בסעיף לקוח מורחבים פרטי –או מין )להלן 

ר חיווי גוף מוסדי יעביר ליוזם הבקשה את המידע המעודכן באמצעות קובץ ממשק אחזקות או לחילופין יעבי

לביצוע הבקשה במלואה באמצעות ממשק היזון חוזר ראשוני, לפי האמור בבקשה, בחלוף עשרים ואחת ימי 

 עסקים ממועד קבלת הבקשה. 

 
 כללים לעניין העברת היזון חוזר על בקשה לביטול ייפוי כוח  . 7

 יחולו הוראות אלה:  (3()ב)3במקרה שבו התקבלה בקשה תקינה לביטול ייפוי כוח, במקום האמור בסעיף 

העברת  ליועץ פנסיוני קובץ ממשק היזון חוזר ראשוני, בחלוף שלושה ימי עסקים ממועדגוף מוסדי יעביר  .א

 הבקשה. 

גוף מוסדי שקיבל מלקוח בקשה באמצעות מסלקה פנסיונית מרכזית יעביר ללקוח באמצעות מסלקה  .ב

 קבלת הבקשה.  מי עסקים ממועדפנסיונית מרכזית ממשק היזון חוזר ראשוני בחלוף שלושה י

 

ללים לעניין העברת היזון חוזר על בקשה למסירת מסמכי הצטרפות, עזיבת מקום עבודה, עדכון מסלולים כ . 8

 במוצר קיים, עדכון הפקדות במוצר קיים ועדכון הפרשות במוצר קיים 

יחולו  (3()ב)3ם כמפורט לעיל, במקום האמור בסעיף מסירת מסמכיבמקרה שבו התקבלה בקשה תקינה ל

 הוראות אלה: 

 גוף מוסדי יעביר קובץ ממשק היזון חוזר ראשוני בתוך שלושה ימי עסקים ממועד.  .א

למען הסר ספק יובהר כי אין לראות באישור הגוף המוסדי על תקינותה הטכנית של בקשה להעברת  .ב

 מסמכים כאישור לביצוע הפעולה על ידו. 

 

שאינה , המוסדיים הגופים מכלל רישיון בעל של או לקוח של מידע לבקשת חוזר היזון העברתכללים לעניין  .א8

  המנוהל לטובת לקוח מוצר פנסיוניזיהוי של  פרטי כוללת

 פרטישאינה כוללת , המוסדיים הגופים כלל אל רישיון בעל של או לקוח שלמידע  בקשת הועברהבמקרה שבו 

(, יחולו הוראות 3)ב()3-( ו2)ב()3 פיםבמקום האמור בסעי, המנוהל לטובת הלקוח הפנסיוני מוצרזיהוי של 

 :אלו

מצא גוף מוסדי כי הבקשה שהועברה אליו לא תקינה ברמת התוכן או לחילופין שלעמית לגביו הועברה  .א

ממשק היזון חוזר לכך באמצעות  מענההבקשה לא רשומות זכויות במערכות המידע של אותו גוף, יעביר 

 מועד העברת הבקשה. לאחר מידי באופןר ועביכאמור  מענהראשוני. 

גוף מוסדי כי הבקשה שהועברה אליו תקינה, יעביר לשולח הבקשה מענה באמצעות ממשק טרום  מצא .ב

 מועד העברת הבקשה. לאחר מידי אופןייעוץ, לפי העניין, ב

 

 מוצר מסויםכללים לעניין העברת היזון חוזר על בקשת יועץ פנסיוני לקבל מידע בתדירות חודשית עבור  . 9

( תחול 3)ב()3במקום האמור בסעיף ם כמפורט לעיל, מסירת מסמכיבמקרה שבו התקבלה בקשה תקינה ל

 ההוראה הבאה: 

לחודש העוקב למועד  15-גוף מוסדי יעביר את המידע לבעל הרישיון באמצעות קובץ ממשק אחזקות עד ל

  .החודש החולףכאשר המידע המועבר יהיה מעודכן ביחס לסוף העברת הבקשה, 

 

פעמית עבור כל -כללים לעניין העברת היזון חוזר על בקשת בעל רישיון לקבל מידע בתדירות קבועה או חד . 10

 לקוחותיו 
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במקרה שבו התקבלה בקשה תקינה של בעל רישיון לקבל מידע בתדירות קבועה עבור לקוחותיו אצל גוף 

 ( יחולו הוראות אלה: 3)ב()3(, במקום האמור בסעיף פרודוקציה –מוסדי מסוים )להלן 

לחודש העוקב לחודש  15-גוף מוסדי יעביר את המידע לבעל הרישיון באמצעות קובץ ממשק אחזקות עד ל  .א

 לחודש העוקב.  7-לגביו התבקשה הבקשה ובהתאם לתדירות המבוקשת, ובלבד שהבקשה הוגשה עד ה

 המידע המועבר יהיה מעודכן ביחס לסוף החודש החולף.  .ב

במקרה שבו קיים מענה מתקן למענה שנשלח, יישלח מענה מתקן על ידי הגוף המוסדי לא יאוחר משלושה  .ג

 חודשים מסוף החודש החולף שאליו התייחס המידע שהועבר. 

במקרה שבו הפרודוקציה מבוקשת בתדירות חודשית או רבעונית יעביר הגוף המוסדי לבעל הרישיון גם  .ד

ספק, יובהר כי יש לצרף דו"ח גריעת מוצרים לבקשת פרודוקציה גם אם  דו"ח גריעת מוצרים. למען הסר

לא חל שינוי בהרכב המוצרים והלקוחות של בעל הרישיון. במקרה של העברת קובץ דו"ח גריעת מוצרים 

 לראשונה במענה לבקשה בתדירות קבועה, יועבר קובץ ריק.

 

 מידע בתדירות קבועה א. כללים לעניין העברת היזון חוזר על בקשת לקוח לקבל10

התקבלה בקשה תקינה של לקוח לקבל מידע בתדירות קבועה לגבי מוצרי החיסכון הפנסיוני שלו המנוהלים 

אצל גוף מוסדי מסוים ומצא הגוף המוסדי כי קיים אצלו מידע הנוגע למוצרי החיסכון הפנסיוני של אותו 

 (, יחולו הוראות אלה: 3)ב()3לקוח, בנוסף לאמור בסעיף 

לחודש העוקב לחודש שלגביו  15-גוף מוסדי יעביר את המידע ללקוח באמצעות קובץ ממשק אחזקות עד ל .א

 לחודש העוקב.  7-ובהתאם לתדירות המבוקשת, ובלבד שהבקשה הוגשה עד ההתבקשה הבקשה 

 המידע המועבר יהיה מעודכן ביחס לסוף החודש החולף.  .ב

יישלח מענה מתקן על ידי הגוף המוסדי לא יאוחר משלושה במקרה שבו קיים מענה מתקן למענה שנשלח,  .ג

  חודשים מסוף החודש החולף שאליו התייחס המידע שהועבר.

 

כללים לעניין העברת היזון חוזר על ביטול בקשת פרודוקציה, על ביטול בקשת מידע בתדירות קבועה של  . 11

 ממשק יתרות פיצויים בתדירות קבועהעל ביטול בקשת  או לקוח

 אובקשת מידע בתדירות קבועה  לביטולבמקרה שבו התקבלה בקשה תקינה לביטול בקשת פרודוקציה, 

ימי עסקים לפני יום העסקים האחרון  3, שהוגשה עד קבועה בתדירות פיצויים יתרות ממשק בקשת לביטול

 ( יחולו הוראות אלה: 3)ב()3בחודש, במקום האמור בסעיף 

קובץ ממשק היזון חוזר ראשוני בתוך שלושה ימי עסקים ממועד קבלת גוף מוסדי יעביר ליוזם הבקשה  .א

 הבקשה. 

 ביטול הבקשה ייכנס לתוקף החל בחודש העוקב להגשת הבקשה.  .ב

 

 כללים לעניין העברת היזון חוזר על פנייה של חברה מנהלת של קרן קולטת  . 12

במקרה שבו התקבלה בחברה מנהלת של קרן מעבירה בקשה תקינה לקבלת מידע של קרן קולטת כאמור 

( לחוק קופות גמל, תעביר החברה המנהלת של הקרן המעבירה לחברה המנהלת של הקרן 3ב)א()24בסעיף 

 ימי עסקים ממועד קבלת הבקשה.  3הקולטת קובץ ממשק היזון חוזר ראשוני בחלוף 

 בסעיף זה: 

 ( לחוק קופות גמל. 1ב)א()24כהגדרתה בסעיף  –" קרן קולטת"

 ( לחוק קופות גמל.3ב)א()24כהגדרתה בסעיף  –" קרן מעבירה"

 

או גורם מתפעל לקבלת מידע מכלל הגופים המוסדיים  מעסיק תא. כללים לעניין העברת היזון חוזר על בקש12

 חדש  עובד עבור ראשונה הפקדה לצורך
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 מכלל, שהועברה באמצעות מעסיק או גורם מתפעל, לקבלת מידע לקוח שלבמקרה שבו התקבלה בקשה 

 פים(, במקום האמור בסעי4()א)2 בסעיף כאמורחדש  עובד בורע ראשונה הפקדה לצורךהמוסדיים הגופים 

 :אלו הוראות יחולו(, 3)ב()3-( ו2)ב()3

 מוצר אין ללקוחכי הבקשה שהועברה אליו לא תקינה ברמת התוכן או לחילופין ש מצא גוף מוסדי .א

עסקים  מיי 3בתוך  ראשוני חוזר, יעביר התייחסות לכך באמצעות ממשק היזון הפקדות אליו שהועברו

 . הבקשה העברת ממועד

התוכן ושללקוח יש מוצר שהועברו אליו הפקדות,  ברמת תקינה אליו שהועברה הבקשה כי מוסדי גוף מצא .ב

, הבקשה העברת מועדמעסקים  מיי 3בתוך  למעסיקמידע  ממשקפונה באמצעות ה גורםל המידעאת  יעביר

 של העמית. הפקדות אליהם שהועברו פנסיוניים מוצרים עבור רק

 

הגופים המוסדיים  מכללמידע  לקבלתגורם מתפעל  אולעניין העברת היזון חוזר על בקשת מעסיק  כלליםב. 12

  שכרהמערכת  המעסיק אצל מידעהפקדות המבוצעות על ידו, לצורך טיוב  אודות

 לצורךמעסיק או של גורם מתפעל לקבלת מידע מכלל הגופים המוסדיים  שלבמקרה שבו התקבלה בקשה 

(, יחולו 3)ב()3-( ו2)ב()3 פים)א(, במקום האמור בסעי2 בסעיף כאמור השכר מערכת אצל המעסיק טיוב

 הוראות אלו:

 

לגביו הועברה  לקוחמצא גוף מוסדי כי הבקשה שהועברה אליו לא תקינה ברמת התוכן או לחילופין של .א

, יעביר התייחסות לכך באמצעות ממשק הפונה הגורםעל ידי  הפקדות אליו שהועברו מוצר איןהבקשה 

 . הבקשה עברתה ממועדעסקים  ימי 3ראשוני בתוך  חוזרהיזון 

 מידע ממשק באמצעות הפונה לגורם המידע את יעביר, תקינה אליו שהועברה הבקשה כי מוסדי גוף מצא .ב

הבקשה, רק עבור מוצר שהועברו אליו הפקדות על ידי הגורם  העברתעסקים ממועד  ימי 3בתוך  למעסיק

שלו הוא נותן הפונה ואם הגורם הפונה הוא מתפעל, רק עבור מוצר שהועברו אליו הפקדות על ידי המעסיק 

 שירותים. 

ביחס לעובדים של חברה בת  להרחבה של השאילתה גםהוגשה בקשה על ידי מעסיק או של גורם מתפעל  .ג

לו הכללים חוביר הגוף המוסדי את הנתונים גם בגינם. על העברת המידע כאמור, ישל המעסיק, יע

 ( שבנספח זה לעניין העברת המידע לחברת האם. ב)4המפורטים בסעיף 

אליו לפחות הפקדה  המוצר פנסיוני שהועבר –" הפקדות אליו שהועברו מוצרא, "12 וסעיף זה סעיף לעניין

 מועד הגשת הבקשה. ל הקודמים החודשים 12 במהלךאחת באמצעות מעסיק 

 

 קובץ הנתונים . 13

 את הגיליונות הבאים: כוללים -Excelה ציקב

 הערות כלליות;  (1

 ממשק אירועים נכנס; –סכימת הנתונים  (2

 ממשק אירועים נכנס; –מבנה היררכי  (3

 ממשק יתרות פיצויים; –סכימת נתונים  (4

 ממשק יתרות פיצויים; –מבנה היררכי  (5

 היזון חוזר ראשוני;  –סכימת הנתונים  (6

 היזון חוזר ראשוני;  –מבנה היררכי  (7

 ; למעסיק מידעממשק  –הנתונים  סכימת (8

 ממשק מידע למעסיק; –היררכי  מבנה (9

 הגיליון יפורסם ברבעון הנוכחי;  –דו"ח גריעת מוצרים  -סכימת נתונים  (10
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 ון הנוכחי. הגיליון יפורסם ברבע –דו"ח גריעת מוצרים  –מבנה היררכי  (11

 

 הערות כלליות –( 1גיליון מספר )

 בגיליון זה מפורטות הערות כלליות לעניין אופן הצגת נתונים בממשק. 

 

 ממשק אירועים נכנס –סכימת הנתונים  –( 2גיליון מספר )

בגיליון זה מפורטות הבקשות שניתן להעביר באמצעות ממשק אירועים לגוף מוסדי תוך התייחסות לשדות 

(. למען הסר ספק, יובהר כי אין להעביר שדות שאינם V-הרלבנטיים לכל בקשה )שדות אלו מסומנים ב

 . Excel-נדרשים בשל בקשה כמוגדר בקובץ ה

נוסף על כך, בגיליון זה מפורטים השדות מהם מורכב ממשק אירועים נכנס. השדות מוצגים בתוך מבנה 

 היררכי. בכל שדה מפורט סוג המוצר הפנסיוני הרלוונטי, ומידת דחיפות היישום של השדה. 

 דחיפות היישום מדורגת בהתאם למפרט הבא:

 0 ;שדה לא רלוונטי = 

 1 יים שחלה חובה לספק אותם החל מיום כניסתו של נספח זה לתוקף;= שדה הכולל פרטי מידע מהות 

 3 ;שדה רשות = 

 4  שדה הכולל פרטי מידע מהותיים שחובה לספק אותם החל מיום כניסתו של נספח זה = 

 .Excel-לתוקף, ככל שהמידע מצוי בידי הגורם השולח את הקובץ ובכפוף לאמור בהוראות ה

 ממשק אירועים נכנס – מבנה היררכי –( 3גיליון מספר )

בגיליון זה מפורט המבנה ההיררכי של ממשק אירועים נכנס, במטרה לתרום לניתוח המקצועי והטכני של 

 הוראות הממשק. 

 

 ממשק יתרות פיצויים -סכימת הנתונים  –( 4גיליון מספר )

מידע על יתרות בגיליון זה מפורט מידע שגוף מוסדי נדרש להעביר למעסיק במענה לבקשה בממשק לקבלת 

 פיצויים;

 דחיפות היישום מדורגת בהתאם למפרט הבא:

 0 ;שדה לא רלוונטי למוצר = 

 1  שדה הכולל פרטי מידע מהותיים שעל גוף מוסדי חלה החובה לספק אותם, החל מיום כניסתו של = 

 ;נספח זה לתוקף

 3 ;שדה רשות = 

 4  =י לספק אותם החל מיום כניסתו של נספח שדה הכולל פרטי מידע מהותיים שחלה חובה על גוף מוסד 

 .Excel-זה לתוקף, ככל שהמידע מצוי ברשותו ובכפוף לאמור בהוראות קובץ ה

 ממשק יתרות פיצויים –מבנה היררכי  –( 5גיליון מספר )

בגיליון זה מפורט מבנה הנתונים של ממשק יתרות פיצויים, במטרה לתרום לניתוח המקצועי והטכני של 

 הוראות הממשק. 

 היזון חוזר ראשוני  –סכימת הנתונים  –( 6גיליון מספר )

בגיליון זה מפורטים נתונים שעל גוף מוסדי להעביר לשם אישור קבלת הבקשה, תקינותה ובמידת הצורך 

 כך של עמית לא רשומות זכויות אצל אותו גוף מוסדי. דיווח על

בגיליון מפורטים השדות מהם מורכב ממשק היזון חוזר ראשוני. השדות מוצגים בתוך המבנה ההיררכי. בכל 

 שדה מפורט סוג המוצר הפנסיוני הרלוונטי, ומידת דחיפות היישום של השדה.

 דחיפות היישום מדורגת בהתאם למפרט הבא:
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 0  לא רלוונטי למוצר;= שדה 

 1  שדה הכולל פרטי מידע מהותיים שעל גוף מוסדי חלה חובה לספק אותם החל מיום כניסתו של נספח = 

 זה לתוקף. 

 3 ;שדה רשות = 

 4  שדה הכולל פרטי מידע מהותיים שחלה חובה על גוף מוסדי לספק אותם החל מיום כניסתו של נספח = 

 ;Excel-ובכפוף לאמור בהוראות קובץ הזה לתוקף, ככל שהמידע מצוי ברשותו 

  היזון חוזר ראשוני –תרשים היררכי  –( 7גיליון מספר )

בגיליון זה מפורט המבנה ההיררכי של ממשק היזון החוזר הראשוני, במטרה לתרום לניתוח המקצועי והטכני 

 של הוראות הממשק. 

 

בשלב זה לא פורסם הגיליון. פרטים בדבר מועד  – דו"ח גריעת מוצרים -סכימת נתונים  –( 8גיליון מספר )

 הפרסום יינתנו בהמשך.

 בגיליון זה מפורט מידע שגוף מוסדי נדרש להעביר לבעל רישיון במענה לבקשת פרודוקציה;

 דחיפות היישום מדורגת בהתאם למפרט הבא:

 0 ;שדה לא רלוונטי למוצר = 

 1  שדה הכולל פרטי מידע מהותיים שעל גוף מוסדי חלה החובה לספק אותם, החל מיום כניסתו של = 

 ;נספח זה לתוקף

 3 ;שדה רשות = 

 4  = שדה הכולל פרטי מידע מהותיים שחלה חובה על גוף מוסדי לספק אותם החל מיום כניסתו של נספח 

 .Excel-אות קובץ הזה לתוקף, ככל שהמידע מצוי ברשותו ובכפוף לאמור בהור

בשלב זה לא פורסם הגיליון. פרטים בדבר מועד  – דו"ח גריעת מוצרים –מבנה היררכי  –( 9גיליון מספר )

 הפרסום יינתנו בהמשך.

בגיליון זה מפורט המבנה ההיררכי של דו"ח גריעת מוצרים, במטרה לתרום לניתוח המקצועי והטכני של 

 הוראות הממשק. 

 

 לקבצים קישורים . 14

  נכנס אירועים ממשק - Excel-קישור לקובץ ה

  ממשק היזון חוזר ראשוני - Excel-קישור לקובץ ה

  ממשק מידע למעסיק - Excel-ה לקובץ קישור

 ממשק אירועים הקמה  - Excel-לקובץ ה קישור

 הסופי לחוזר יצורפו לממשקים XSDה קבצי
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 "בעלות מבנה אישור -לנספח ד'  נספח"

 

אני הח"מ _________________, מספר זהות, ________________, לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את 

 מצהיר/ה בזה בכתב כדלקמן:האמת וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, 

 רישיון מספר______________________ ח.פ /  בשם זה תצהיר לתת מוסמך אני .1

 ."(החברה______________________ )להלן: "

"(, הבעלות מבנה)להלן: " זה לתצהיר המצורף________  מיום החברות מרשם באישור כמפורט .2

 :1968-"ח התשכ, ערך ניירות בחוק כמשמעותן, החברה של בת חברות הינן להלן המפורטות החברות

2.1 _________________ 

2.2 __________________ 

2.3 __________________ 

2.4 __________________ 

 

 המידע את לקבל זכאית החברה הבנות לחברות החברה בין החוזיים וליחסים הבעלות למבנה בהתאם .3

 .המבוקש

 שיחול שינוי במהלך השנה במבנה הבעלות, החברה תעדכן את הגוף המוסדי באופן מיידי.  ככל .4

שיועבר לחברה אודות יתרות הפיצויים של העובדים בחברות הבנות ישמש את החברה לצורך  מידע .5

 חישוב התחייבויותיה לתשלום פיצויים לפי חוק פיצויי פיטורין בלבד. 

 

______________ ______________ ______________ 

 חתימה תפקיד תאריך

 

 אישור

שיון ____________________, מאשר בזה כי ביום יאני הח"מ, _________________, מספר ר 

_____________, הופיע/ה בפניי במשרדי ברחוב _____________________, מר/גב' 

לפי ת.ז. _______________/ ________________________________, שזיהה/זיהתה עצמו/ה בפני 

המוכר/ת לי באופן אישי, ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת, וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים 

 הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה את נכונות ההצהרה הנ"ל וחתם/ה עליה.

______________ ______________ 

 תאריך

 

 חתימה וחותמת
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 מעסיקיםממשק  -' הנספח 

 כללי .1

 הפקדת על תקיןו שלם מידע מתן. על הפקדת תשלומים לקופת גמל דיווחזה מסדיר מבנה אחיד להעברת  נספח

 זכויות ולמיצוי, מוסדיה גוףה של מידעה במערכות כנדרש העובד זכויות רישום לשם הכרחי תשלומים לקופת גמל

 הפקדת אופן על ,היתר ביןלגוף מוסדי,  לדווח מעסיק נדרש האמור הדיווח במסגרת. מזכה אירוע בקרות העובד

 על דיווחולקופה ביחס לכל עובד,  התשלום שהועבר פיצול אופן בדבר פירוט, גמלה קופת חשבוןל תשלומיםה

 . בעת הצורך לקופה הפקדות הפסקת

לדיווח המועבר על ידי מעסיק נדרש גוף מוסדי להעביר היזון חוזר על עצם קליטת הדיווח ועל אופן רישום  במענה

במקרה שבו נמצא כי כספים שהופקדו לקופת גמל של עובד לא נקלטו, נדרש  זכויות העובד במערכות המידע שלו.

שר לכל הגורמים הנוגעים בדבר מעקב הגוף המוסדי להציג הסבר לאי קליטת הדיווח. תכלית ההיזון החוזר לאפ

למועד הפקדת הכספים ובקרה אחר תהליך הפקדת תשלומים לקופת הגמל, וביצוע התאמות נדרשות בתכוף 

 במידת הצורך.

 השכר חילול ממועד למעסיק מלא פתרון לספק כמטרה שמה אשר כוללת מערכתית ראייה מתוך נבנה זה נספח

 ההפקדות הפסקת על דיווח להעברת ועד הגמל קופת לחשבון וההפקדה הדיווח העברת דרך, העובד של החודשי

2019-חוזר גופים מוסדיים בש, מוסדיים גופים חוזר בהוראותהנספח מהווה נדבך משלים לאמור  .הגמל לקופת

 ןניילע זה בחוזרממשק אירועים  – 'ד נספח ולהוראות (10.202081."אופן הפקדת תשלומים לקופת גמל" ) 16

  .הקמה - אירועים ממשק

 

למתן היזון חוזר מגוף מוסדי למעסיק. הנספח מהווה נדבך משלים לאמור בתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים 

 . 2014-)קופות גמל( )תשלומים לקופת גמל(, התשע"ד

מוסדי,  דיווח תקין על הפקדות לגוף מוסדי חיוני לטובת רישום זכויות העובד כנדרש במערכות מידע של גוף

ולמיצוי זכויות העובד בקרות אירוע מזכה. במסגרת הדיווח האמור נדרש מעסיק לדווח לגוף מוסדי על אופן 

הפקדת התשלומים לקופת הגמל, סך התשלומים שהופקדו לאותה קופה ועל הפסקת הפקדות לקופה. במענה 

ם קליטת הדיווח ועל אופן רישום זכויות לדיווח המועבר על ידי מעסיק נדרש גוף מוסדי להעביר היזון חוזר על עצ

 העובד במערכות המידע שלו. 

 

 הגדרות .2

 לקופת תשלומים הפקדת"אופן  14-9-2019 מוסדיים גופים חוזר –" גמל לקופת תשלומים הפקדת אופן חוזר"

  ( וכל חוזר שיבוא במקומו.15.12.2019" )גמל

 

 כללי .3

 :להלן כמפורט ממשקים סוגי חמישה מכיל זה נספח

 "מפרט מידע שמעסיק נדרש להעביר לגוף מוסדי במסגרת דיווח על  -" שוטף דיווח – מעסיקים ממשק

והכל בהתאם להוראות שנקבעו בחוזר אופן הפקדת תשלומים לקופת גמל;  גמל לקופתהפקדת תשלומים 

 ורף לנספח זה; צהמ XMLמבנה מידע כאמור יועבר באמצעות קובץ ב

 "מפרט מידע שמעסיק נדרש להעביר לגוף מוסדי במסגרת בקשה להשבת  -" שלילי דיווח – מעסיקים ממשק

; מידע כאמור יועבר תיקון דיווח שהועבר לגוף מוסדי ביחס לעובד מסוים אגבאו  תשלום שהופקד ביתר

 המצורף לנספח זה; XMLבאמצעות קובץ במבנה 

 "דיווח של הטכנית תקינותו על למעסיק להעביר נדרש מוסדי שגוף מידע מפרט -" ראשוני חוזר היזון ממשק 

 המצורף לנספח זה; XML. מידע כאמור יועבר באמצעות קובץ במבנה המעסיק
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 "מידע שגוף מוסדי נדרש להעביר למעסיק על אופן קליטת  מפרט -" מסכם חוזר היזון - מעסיקים ממשק

דיווח על הפקדת תשלומים לקופת גמל במערכות מידע של גוף מוסדי ועל קבלת התשלום בחשבון הגוף 

 מידע פרטי על חודשי שבועי עדכון למתן" מסכם חוזרהיזון  –המוסדי. נוסף על כך משמש "ממשק מעסיקים 

לא נקלטו במערכות המידע של הגוף המוסדי. נוסף על כך, משמש ממשק  כיותשלומים לגביהם דווח בעבר 

זה למתן התראות למעסיק בטרם השבת כספים על ידי הגוף המוסדי. מידע כאמור יועבר באמצעות קובץ 

 המצורף לנספח זה; XMLבמבנה 

  יק בדבר סך שגוף מוסדי נדרש להעביר למעסמפרט מידע  –היזון חוזר מסכם שנתי"  -"ממשק מעסיקים

 XMLכאמור יועבר באמצעות קובץ במבנה  מידע .המעסיק עובדי בעדשהועברו לאורך שנת המס  ותההפקד

 המצורף לנספח זה.

 
 כספים בין קופות גמל חלוקתלמעסיק לעניין אופן מוסדי ו לגוףהעברת מידע מבעל רישיון  לעניין כלליםא. 3

 שיווק פנסיוני יפעל בהתאם להוראות אלה: סיים בעל רישיון הליך ייעוץ פנסיוני או הליך .א

 אירועים ממשק מצעותלמעסיק בא לקוחאופן פיצול הכספים בין קופות הגמל של ה על המידע את יעביר .1

"הנחיות  שעניינו הנחיות מסמך לעובד ימסור ,שבנספח ד לחוזר פיצול כספים בין קופות גמל – הקמה

 :הבאים התנאים שהתקיימו ובלבד "הפקדות פיצול אופן

 ;ממשק אירועים –א)ב( לנספח ד' 2יף , כמפורט בסע1'ה שבנספח הטופס של העתק קיבל לקוחה .א

 לקוחה חתימתאת  כספים בין קופות גמל פיצול – הקמה אירועים ממשק-להרישיון צירף  בעל .ב

"חתימה ממוחשבת"  5-10-2016חוזר סוכנים ויועצים ב כהגדרתה ממחושבת חתימה באמצעות

ממשק  –)י( לנספח ד 2אימות הסכמת הלקוח לא נעשה בהתאם לסעיף ככל ש(, זאת 31.8.2016)

 אירועים;

הוא ערוך לקליטת  כי" הקמה - אירועיםממשק להיזון חוזר "במוסדי אישר לבעל הרישיון  גוף .ג

 .ק אירועיםממש –( לנספח ד ב)א3, כאמור בסעיף הכספים

לא יבצע עסקה בעבור  כיייעוץ פנסיוני שלו נקבע ההסכם  שבמסגרתפנסיוני  יועץזה, בסעיף  האמור אף על .ב

"אופן חלוקת הכספים בין קופות הגמל של  מסמך למסור יידרש לא, הייעוץ( לחוק 5)ב()27הלקוח לפי סעיף 

 העובד".

, יעביר פיצול כספים בין קופות גמל –קיבל מעסיק דיווח מבעל רישיון באמצעות ממשק אירועים הקמה  .ג

 שעות ממועד קבלת הדיווח.  3לבעל הרישיון היזון חוזר ראשוני על קליטת הממשק בתוך 

ימסור לגוף מוסדי המנהל קופת ביטוח הנחיות לעניין אופן פיצול הכספים בין הפוליסות הרשומות 

לזכות המבוטח בגוף המוסדי; הנחיות כאמור יועברו על ידי בעל הרישיון לגוף המוסדי באופן ממוכן, 

 באמצעות פורטל הגוף המוסדי, בתכוף למועד סיום פגישת הייעוץ או השיווק הפנסיוני.

 גוף מוסדי המנהל קופת ביטוח יפעל בהתאם להוראות אלה:

ופן פיצול הכספים בין הפוליסות השונות הרשומות לזכות יאפשר לבעל רישיון ליתן הנחיות לעניין א .1

 המבוטח בגוף המוסדי, במסגרת פורטל הגוף המוסדי; 

קיבל גוף מוסדי הנחיות כאמור, יאשר לבעל הרישיון כי הוא ערוך לקליטת הכספים; מצא הגוף המוסדי  .2

 כי הוא אינו ערוך לקליטת הכספים, יתריע על כך בפני בעל הרישיון. 

 

 קובץ בסיס על חשבון לחיוב בהרשאה שימושהוראות לעניין ב. 3

, עובדיו של הגמל קופת לחשבון כספים הפקדת שוטף באופן לבצע בבקשה מוסדי לגוף מעסיק פנה .א

 לגוף הגיש שהמעסיק ובלבד כאמור הפקדה לבצע המוסדי הגוף לו יאפשר, חשבון לחיוב הרשאה באמצעות

 ;הנדרשים האישורים כלל את המוסדי
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 שבומהמועד  עסקים ימי שני תוךהיותר, ב לכלכאמור בסעיף קטן )א(, יתבצע,  המעסיק חשבון חיוב .ב

 ; הדיווח התקבל

לחודש ואילך, יחויב המעסיק בתשלום  14-הועבר קובץ דיווח כאמור בסעיף קטן )א( לגוף מוסדי ביום ה .ג

לתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים )קופות גמל()תשלומים לקופת  11ריבית פיגורים בהתאם לתקנה 

 ה. , ככל שגוף מוסדי מחויב לפעול לגביית התשלומים כאמור באותה תקנ2014-גמל(, תשע"ד

 
 על הפקדת תשלומים לקופת גמל  דיווח העברת לעניין כללים. 4

 –דיווח לגוף מוסדי על הפקדת תשלומים לקופת גמל תיעשה באמצעות קובץ "ממשק מעסיקים  העברת .א

 דיווח שוטף" בלבד. 

 לגוף שהועבר בדיווח שנמצא ליקוי לתיקון או בקשה לגוף מוסדי להשבת סכום שהופקד ביתר העברת .ב

 דיווח שלילי" בלבד.  –תיעשה באמצעות "ממשק מעסיקים  ,מוסדי

דיווח שלילי" יכיל את הפרטים  –דיווח שוטף", קובץ "ממשק מעסיקים  –מעסיקים "ממשק  קובץ .ג

 .  המוגדרות בקובץד בבדיקות התקינות והנדרשים בקבצים המצורפים לנספח זה, ויעמ

 

  עבודה כושר אבדן ביטוח בגין דיווח לעניין כלליםא. 4

לקבוע מסגרת כוללת לתשלום, עבור מערכת סליקה פנסיונית מרכזית תאפשר למעסיק, בכפוף לכל דין,  .א

 בכפוף לכל דין, בהתקיים כל התנאים הבאים:  שני הרכיבים

 מרכיב בנפרד משולם עבודה כושר אובדן של למקרה ביטוחי לכיסויהתשלום  כי העבודה בהסכם נקבע .1

 ;המעסיק תגמולי

 מבוצעת, העובד בו שבחר ככל, עבודה כושר בדןוולא העובד של הגמל קופת חשבון למרכיבי ההפקדה .2

 ;מוסדי גוף לאותו

 - חשבוןלעניין מרכיב  דווחהמ שכרה לגובההמדווח לרכישת כיסוי אבדן כושר עבודה זהה  השכר גובה .3

 .המעסיק תגמולי

)א(,  קטן בסעיף הקבועים לתנאים בהתאם עבודה כושר אובדן של למקרה ביטוחי לכיסוימעסיק  הפקיד .ב

 כי"סוג הפרשה" בקוד "תגמולי מעסיק"  בשדהדיווח שוטף"  –יהיה רשאי לדווח בקובץ "ממשק מעסיקים 

 המירבישיעור התשלום  את, ובקוד "אבדן כושר עבודה" 5%הוא  המעסיק תגמולי לענייןשיעור ההפקדה 

 . 1.5%-מ יפחת לא כאמור ששיעור ובלבדבדן כושר העבודה, ולרכיב א

את העלות בשל כיסוי אובדן  המוסדי הגוף יגבה)ב( לעיל, -( וא) שבסעיף בתנאים מוסדי בגוף דיווח התקבל .ג

 שההפקדה ככל. המעסיק תגמולי לרכיב תועבר התשלום ויתרת, הפוליסה לתנאי בהתאםכושר עבודה 

סוי אובדן כושר העבודה בהתאם לקבוע על מנת לרכוש את כי המספיק ה, אינעבודה כושר אבדן למרכיב

 את יציין ואף" מסכם חוזר היזון"ממשק ב המעסיק בפני המוסדי הגוף כך עלבתנאי הפוליסה, יתריע 

 .לפוליסה בהתאם הכיסוי רכישת לצורך הנדרש ההפקדה שיעור

 התשלום שיעור עלרישיון  ולבעל לעובד להודיע המוסדי הגוף מחובת לגרוע כדיבסעיף זה  באמור אין .ד

 .בעלותו או הביטוחי בכיסוי צפוי שינוי כל על וכן, עבודה כושר לאבדן הביטוחי הכיסוי רכישת לשם שנגבה

 

  למפקיד מוסדי מגוף חוזר היזון העברת לעניין כללים .5

דיווח שלילי"  –דיווח שוטף" או קובץ "ממשק מעסיקים  –למעסיק ממנו התקבל קובץ "ממשק מעסיקים  מענה

 הפקדת אופן חוזרשנקבעו ב למועדים, ובהתאם להלן כמפורט מוסדי גוף ידי על יועבר( מעסיקים ממשק –)להלן 

 : גמל לקופת תשלומים
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 חוזר היזון"ממשק  באמצעות חוזר היזון מוסדי גוף יעביר, מעסיקים ממשק קובץ מוסדי בגוף התקבל -א'  שלב

. לעניין פרטים שהועברו לגוף מוסדי ולא נקלטו, יעביר גוף מוסדי הודעה הפרטים קליטת על הודעה ובו" ראשוני

 על אי קליטת הפרטים והסיבה לאי קליטתם. 

 

", ובו דיווח על םהיזון חוזר מסכ -יעביר היזון חוזר באמצעות קובץ "ממשק מעסיקים  מוסדי גוף -' ב שלב

, עובד כל של הגמל קופת חשבון במרכיבי כויותהז לרישום התייחסות תוךקליטת המידע במערכות המידע שלו, 

 וסטאטוס הטיפול בכספים שהועברו לגוף המוסדי.

 

 חוזר היזון - מעסיקיםקובץ "ממשק  באמצעות שבועיגוף מוסדי יעביר למעסיק היזון חוזר מסכם  -' ג שלב

 הטיפול בכספים." ובו התייחסות למצב קליטת המידע ורישום הזכויות במערכות החברה ולמצב מסכם

 

 פירוט ובו" שנתי מסכם חוזר היזון - מעסיקים"ממשק  קובץ באמצעות דיווחמוסדי יעביר למעסיק  גוף -' ד שלב

  .המס שנת במהלך בקופה עובד לכל שהופקדו הכספים סך

 

 נאמנות חשבון באמצעותמוסדי  לגוףכספים  העברתא. 5

 באמצעות המדווח מידע אגבלהפקיד כספים באמצעות חשבון נאמנות של בעל רישיון,  רשאי היהמעסיק לא י

 . מעסיקים ממשק

 

  בדיווח שנמצאו בליקויים טיפול לעניין כלליםב. 5

 ובלבד שנמצאעל הפקדת תשלומים לקופת גמל, יהיה מעסיק אחראי לטיפול בליקוי  בדיווחליקוי  נמצא .א

 מקור הליקוי מופיע באחד מקודי השגיאה שבגיליון "קודי שגיאה באחריות מעסיק"; ש

גוף מוסדי  יהיהעל הפקדת תשלומים לקופת גמל שאינו ליקוי כאמור בסעיף קטן )א(,  בדיווחליקוי  נמצא .ב

, גוף מהאמור לגרוע מבליולא יהיה רשאי להעביר את הטיפול בליקוי למעסיק;  בליקוי לטיפול אחראי

 : הבאים מהליקויים אחד בכל הטיפול על אחראי יהיהמוסדי 

מסמכים אגב הליך הצטרפות לקופה או אי השלמת המילוי  מאי כתוצאהפתיחת קופת גמל לעובד  אי (1

 הליך חיתום רפואי;

 ;חדש מעסיק אצל בקופה הפקדות להמשיך המבקש עובד של קיימת גמל בקופת כספים קליטת אי (2

 הקבועים בפוליסה; תנאיםהמעסיק לבין האי התאמה בין דיווח  (3

 ; הפוליסה לתנאי בהתאם לאגידול בשכר או בשיעורי הפרשה ש (4

 באותו גוף מוסדי; העמיתפיצול כספים בין פוליסות שונות של  (5

 ;בפוליסה קיים שאינו לרכיב הפקדה (6

 ;הפוליסה הפקת הליך בגינה הושלם שטרם להצעה הפקדה (7

ח מסוימת, שחלקם באחריות המעסיק וחלקם באחריות הגוף המוסדי, מספר ליקויים ברשומת דיוו נמצאו .ג

 שבאחריות כליקויישלים הגוף המוסדי את הטיפול בשגיאות שבאחריותו ורק לאחר מכן יסווג הליקוי 

 המעסיק.

 

 הנתונים בץקו .6

 :גיליונות שמונה הכולל Excel לקובץ קישור מצורף

 הערות כלליות –( 1מספר ) גיליון

 זה מפורטות הערות כלליות לעניין אופן הצגת נתונים בממשק.  בגיליון
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 דיווח שוטף" –"ממשק מעסיקים  –הנתונים  סכימת –( 2מספר ) גיליון

 נדרש להעביר לגוף מוסדי במסגרת דיווח שוטף לגוף מוסדי; שמעסיק נתונים מפורטים זה בגיליון

 יווח שלילי"ד –"ממשק מעסיקים  –הנתונים  סכימת –( 3מספר ) גיליון

נדרש להעביר לגוף מוסדי במסגרת דיווח על בקשה להשבת תשלום  שמעסיק נתונים מפורטים זה בגיליון

  שהופקד ביתר;

 היזון חוזר מסכם" -"ממשק מעסיקים  –הנתונים  סכימת –( 4מספר ) גיליון

 במסגרת דווחו אשר מהרשומות אחת לכל ביחס למפקיד להעביר מוסדי גוף שעל נתונים מפורטים זה בגיליון

 ;מעסיקים ממשק

 היזון חוזר מסכם שנתי" -"ממשק מעסיקים  –הנתונים  סכימת –( 5מספר ) גיליון

 ;שנתי מסכם חוזר בהיזון למעסיק להעביר מוסדי גוף שעל נתונים מפורטים זה בגיליון

 :הבא למפרט בהתאם מדורגת לעיל שצוינו מהממשקים אחד בכל היישום דחיפות

 0  = למוצר רלוונטי לא שדה; 

 1  =  הכולל פרטי מידע מהותיים שחלה חובה לספק אותם החל מיום כניסתו של נספח זה  שדה

 לתוקף; 

 3  =רשות שדה; 

 4  =ה בקובץ לאמור בכפוף, אותם לספק חובה שחלה מהותיים מידע פרטי הכולל שדה-Excel החל ,

 מיום כניסתו של נספח זה לתוקף. 

 

 :לקבצים קישורים .7

 סופי – 3גרסה  –ממשק מעסיקים  – Excel-ה לקובץ קישור
  טיוטה – 4גרסה  –מעסיקים ממשק  – Excel-ה לקובץ קישור

 "ממשק אירועים". –בנספח ד'  14היזון חוזר ראשוני: מפורסם בסעיף  – Excel-ה לקובץ קישור

 לממשקים יצורפו לחוזר הסופי XSDה קבצי

 

http://www.mof.gov.il/hon
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 מדינת ישראל

 סכוןישוק ההון, ביטוח וח רשות
 

 בהתאם לחלוקה הבאה. תוקף הפיצול החל משכר: _______ שברשותיהנני מבקש לפצל את כספי החיסכון הפנסיוני ה
 

1/2 

 

 גמל קופת בין םאופן חלוקת כספי– 1נספח ה'

 
 

 העובד פרטי
 

 

 נייד טלפון ל"דוא כתובת זהות' מס פרטי שם משפחה שם
 

             

 
 

 המעסיק פרטי
 

 

 (רשות) זיהוי מספר העסק שם
          

 
 

 הרישיון בעל פרטי
 

 

 קשר איש שם זיהוי מספר הרישיון בעל שם
 לבירורים

 רישיון מספר ל"דוא כתובת לבירורים נייד טלפון מספר

              

 



 
 
 

 : סוג מוצר פנסיוני
 קופת ביטוח - 1
 קרן פנסיה - 2
 קופת גמל - 3
 קרן השתלמות - 4

 

 : אופן פיצול השכר
 שכר קבוע - 1
 אחוז משכר  - 2
 בלבד פנסיה מקיפה רלוונטי לקרן – 3
 בלבד לקרן השתלמות רלוונטי  - 4
 יתרת שכר - 5

   צמוד מדד - 6

 פוליסה קלאסית - 7

 

 :רובד שכר
 שכר יסוד-1
 דמי הבראה-3
 שעות נוספות-5
 החזר הוצאות-6
 אחר-7

 
 

 :_________________תאריך       :_________________הרישיון בעל חתימת   : _________________רישיון בעל שם
 

 _________________תאריך: ____________________העובד חתימת________________  העובד של. ז.ת: ________________ העובד שם
 
 

 
 הפנסיוני המוצר פרטי

 
 חלוקה אופן

 
 הפרשה שיעור

 
 כושר אבדן פיצויים תגמולים

 עבודה
 שונות

 קופת שם
 גמל

 מוצר סוג
 פנסיוני

 החברה שם קופה' מס
 המנהלת

 /ח"בש שכר **שכר רובד
 משכר אחוז

 עובד מעסיק עובד מעסיק פיצויים מעסיק עובד פיצול אופן

 
 

      

 

      

 
 

             

 
 

             

 
 

             



 
 מדינת ישראל
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 מבנה שם קובץ –נספח ו' 

 הנספח  מטרת . 1

אחיד לשם קובץ הנשלח במסגרת הפרוטוקול האחיד. נוסף על כך, מוגדר מבנה אחיד לשם נספח זה מגדיר מבנה 

מסמך המצורפים לקובץ האמור. המבנה מאפשר לגורם הקולט את הקובץ לזהות את נתוני הגורם השולח וסוג 

 הקובץ שנשלח.

 

 מבנה שם הקובץ  . 2

שם הקובץ יוגדר בהתאם למבנה הבא:  .א

AAABBBBBBBBBBBBCCCCCCPPPVVVDDDDDDDDDDDDDDEEEE.FFF 

 מזהה אורך תוכן מס

1 DIRECTION 3 AAA 

2 CUSTOMER ID 12 BBBBBBBBBBBB 

3 SERVICE ID 6 CCCCCC 

4 PRODUCT TYPE 3 PPP 

5 VERSION 3 VVV 

6 YYYYMMDDHHMMSS 14 DDDDDDDDDDDDDD 

7 SEQUENCE 4 EEEE 

8 DOT 1 . 

9 FILE TYPE 3 FFF 

 

 9-שם הקובץ יועבר במבנה שלם ומל א ולא יכיל תווים ריקים. לדוגמה: אם מספר ת.ז של לקוח מורכב מ .ב

 ספרות בלבד, הרי שאת הספרות הראשונות יש למלא באמצעות אפסים.

 למען הסר ספק יובהר כי תווי אלפא הם אותיות רישיות. .ג

 

 תוכן מבנה שם הקובץ . 3

 מזהה כיוון הממשק  – AAA .א

  .ב

 תיאור קוד

 בעל רישיון למסלקה פנסיונית מרכזית 001

 למסלקה פנסיונית מרכזית לקוח חוסך 002

 מעסיק למסלקה פנסיונית מרכזית 003
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 תיאור קוד

 יצרן למסלקה פנסיונית מרכזית 004

 לשכת שירות למסלקה פנסיונית מרכזית 006

 מסלקה פנסיונית מרכזית לבעל רישיון 101

 לקוח חוסךמרכזית למסלקה פנסיונית  102

 מסלקה פנסיונית מרכזית למעסיק 103

 מסלקה פנסיונית מרכזית ליצרן 104

 מסלקה פנסיונית מרכזית ללשכת שירות 106

 יצרן לבעל רישיון 201

 יצרן למעסיק 202

 לקוח חוסךיצרן ל 203

 בעל רישיון ליצרן  204

 מעסיק ליצרן 205

 לקוח ליצרן 206

 יצרן ליצרן  207

 בעל רישיון למעסיק 301

 מעסיק לבעל רישיון 302

 

  מזהה שולח הקובץ )ח.פ / ת.ז/דרכון( - BBBBBBBBBBBB .ג

 מזהה סוג ממשק: -  CCCCCC .ד

 

 תיאור קוד

EVENTS אירועים 

FEDBKA היזון חוזר ראשוני 

 שלב א': משוב טכני

FEDBKB  היזון חוזר ראשוני 

 שלב ב': משוב ברמת תוכן הבקשה

HOLDNG אחזקות 

HOLCON לקוח חוסךאחזקות מתמשך ל 

CONSLT  טרום ייעוץ 

TRNSFR ח' בחוזר העברת כספים -ממשק ניוד, נספחים ז' ו 

TRNSFH ו' בחוזר העברת כספים -ממשק ניוד, נספחים ה' ו 

TRNSFA ד' בחוזר העברת כספים ונספח י' בחוזר גופים -ממשק ניוד, נספחים א' ו

 שעניינו "הצטרפות לקרן פנסיה או לקופת גמל" 2016-9-29מוסדיים 

TRNSFY ממשק ניוד, נספח י' בחוזר העברת כספים 

BTRNSF ממשק ניוד, נספח א' בחוזר העברת כספים 

WRNING התראה על אי משלוח תשובה 

EMPONG  דיווח שוטף –ממשק מעסיקים 

EMPNEG  דיווח שלילי –ממשק מעסיקים 
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 תיאור קוד

EMPFED  היזון חוזר מסכם -מעסיקים ממשק 

EMPSVR ממשק יתרות פיצויים 

EMPYRL  היזון חוזר שנתי–ממשק מעסיקים 

OPRONG  דיווח שוטף  –ממשק דמי סליקה 

OPRFED  היזון מסכם  –ממשק דמי סליקה 

EVEHIT  ממשק אירועים הקמה, הצטרפות לקרן פנסיה או קופת גמל 

EVEMAS  ההצטרפות/ מענה לפעולות עדכוןמשוב ביניים לתהליך 

EVEIDK )פעולת עדכון )מוטבים, פרטי ביטוח, מסלולי השקעה 

EVEKUB  טופס קוביות עבור מוצרי ביטוחממשק 

EVEEND  אישור הצטרפות מסכםממשק 

EVEMSG העברת הודעות מגוף  מוסדי לבעל רישיון 

 

 מזהה סוג מוצר  - PPP .ה

 תיאור קוד

 KGM קופות גמל 

PNN קרנות פנסיה חדשות 

PNO קרנות פנסיה ותיקות 

INP פוליסות ביטוח פרט 

ING חברות ביטוח 

INK ביטוח קבוצתי 

INM  ביטוח משכנתא 

 

שימוש במזהה סוג מוצר יעשה בעת משלוח קובץ ממשק אחזקות או קובץ ממשק טרום ייעוץ. בכל מקרה 

 .000אחר יועבר 

 גרסת הממשק. - VVV .ו

 תאריך ושעה של הכנת הקובץ.  - DDDDDDDDDDDDDD .ז

 .YYYYMMDDHHMMSSמבנה תאריך ושעה יוצג באופן הבא: 

 מספר סידורי רציף של הקובץ אצל הגורם השולח, המתאפס בתחילת כל יום עסקים.  - EEEE .ח

 נקודה. .ט

 סיומת הקובץ: - FFF .י

 תיאור קוד

DAT קבצי ייצור 

TST קבצי בדיקות 

 

 לממשקמבנה שם קובץ מסמך המצורף  . 4

שם קובץ מסמך המצורף לממשק יישלח במבנה זהה למבנה המתואר לעיל למעט סיומת שם הקובץ. שם  .א

 קובץ מסמך מצורף ימוספר יחסית לממשק אליו צורף. 
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 לדוגמה: ממשק נשלח במבנה הקובץ הבא: 

AAABBBBBBBBBBBBCCCCCCPPPVVVDDDDDDDDDDDDDDEEEE.DAT  

 המסמך הראשון המצורף לממשק יישלח במבנה הבא: 

AAABBBBBBBBBBBBCCCCCCPPPVVVDDDDDDDDDDDDDDEEEE_001.JPG  

 המסמך השני המצורף לממשק יישלח במבנה הבא: 

AAABBBBBBBBBBBBCCCCCCPPPVVVDDDDDDDDDDDDDDEEEE_002.PDF  

 וכך הלאה.

  קובץ מסמך מצורף יכיל מסמך אחד בלבד. .ב

אישור עובד לביצוע השבת תשלום שהופקד  – 1"נספח ב' מסמךאף האמור בסעיף קטן )א(, שם קובץ  על .ג

( 18.10.2020"אופן הפקדת תשלומים לקופת גמל" ) 2019-16חוזר גופים מוסדיים בשביתר מקופת גמל" 

זהה  יהיהזה,  לחוזרממשק מעסיקים  –דיווח שלילי כאמור בנספח ה'  –לממשק מעסיקים  המצורף

המסומנת , הזהות של העובד נשוא הקובץ תעודתהוספת ו סיומת שם הקובץלמבנה המתואר לעיל, למעט 

 . שם קובץ מסמך מצורף ימוספר יחסית לממשק אליו צורף. שבדוגמה TTTTTTTTTבאותיות 

 

 : המסמך הראשון המצורף לממשק יישלח במבנה הבא: לדוגמה

AAABBBBBBBBBBBBCCCCCCPPPVVVDDDDDDDDDDDDDDEEEETTTTTTTT_001.JPG  

 המסמך השני המצורף לממשק יישלח במבנה הבא: 

AAABBBBBBBBBBBBCCCCCCPPPVVVDDDDDDDDDDDDDDEEEETTTTTTTTT_002.PDF  

 וכך הלאה.
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 רשימת תכניות ביטוח דיווח –ז'  נספח

 
 חברת שם

 הביטוח
 חברת.פ. ח

 הביטוח
 (ספרות 9)

 תוכנית שם
 הביטוח

תוכנית  מספר
 הביטוח 

 (ספרות 14)

 דמי מסלול
 הניהול

 

 מסלול מספר
 הניהול דמי

 (ספרות 3)
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 ממשק דמי סליקה –ח'  נספח

 הממשק  מטרת . 1

זה מסדיר מבנה אחיד לדיווח על דמי סליקה שקיבל סוכן ביטוח ממעביד, באופן ישיר או באמצעות גוף  נספח

)ב( לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים 3קשור בו, אל גוף מוסדי, עבור מתן שירותי תפעול כאמור בסעיף 

  (.הייעוץ חוק –)להלן  2005-)ייעוץ, שיווק ומערכת סליקה פנסיוניים(, התשס"ה

הסליקה  דמילדיווח, נדרש גוף מוסדי להעביר היזון חוזר על עצם קליטת הדיווח ועל אופן רישום  במענה

 במערכות המידע שלו. 

 
  הגדרות . 2

 .הייעוץ לחוק)ג( 3 בסעיף כהגדרתו -"גוף קשור" 

 )ב( לחוק הייעוץ. 3כמשמעותם בסעיף  -"דמי סליקה" 

 
 לעניין העברת דיווח דמי סליקה  כללים . 3

 –)להלן  גמל לקופתהפקדת תשלומים  לצורךסליקה שנגבו מהמעביד  דמידיווח לגוף מוסדי על  העברת .א

 סכומים" בלבד. במסגרת הדיווח האמור יועברו סליקה דמייעשה באמצעות קובץ "ממשק י( דיווח

 .מוחלטים

ד בבדיקות וסליקה" יכיל את הפרטים הנדרשים בקבצים המצורפים לנספח זה, ויעמ דמי"ממשק  קובץ .ב

 התקינות המוגדרות בקובץ. 

לשנות מידע שהועבר בממשק דמי הסליקה באמצעות שליחת קובץ המכיל מידע מתקן עבור חודשים  ניתן .ג

 קודמים ובתנאי ולא עברה שנה ממועד שליחת קובץ הדיווח השוטף. 

 
 מוסדי מגוף חוזר היזון העברת לעניין כללים . 4

 יועבר על ידי גוף מוסדי כמפורט להלן:  השולחלגורם  מענה

 א' שלב .א

גוף מוסדי יבדוק את התקינות הטכנית של קובץ הנתונים. מצא גוף מוסדי כי קובץ הנתונים תקין,   (1

היזון חוזר לגבי  דיווחבנפרד ויעביר לשולח ה (רשומה –הדיווח )להלן  מרכיבי דכל אח אתיבדוק 

אשוני. מצא גוף מוסדי כי קובץ הנתונים כולו אינו באמצעות ממשק היזון חוזר ר םמה דכל אח

 היזון חוזר ברמת הקובץ. דיווחתקין, יעביר לשולח ה

 לגוף מוסדי. ובתוך שלוש שעות ממועד העברת דיווח( יועבר לשולח ה1בסעיף ) כאמורחוזר  היזון  (2

מהווה אינו  דיווחהטכנית של ה והסר ספק יובהר כי אישור של גוף מוסדי על תקינות למען (3

 על ידו.  הדיווח קליטתאסמכתא ל

 ב' שלב .ב

מבחינה טכנית, יבדוק גוף מוסדי בשלב ב' את תקינות  ןתקי הדיווח קובץאם בשלב א' נמצא כי  (1

 . ברשומה ידעברמת תוכן המ הדיווח

שהועברו אליו בקובץ  מהרשומות תהתייחסות נפרדת לכל אח דיווחגוף מוסדי יעביר לשולח ה (2

 הנתונים באמצעות ממשק איזון חוזר מסכם. 

 .דיווחימי עסקים ממועד העברת ה חמישה( תועבר בתוך 2) בסעיףהתייחסות כאמור  (3

 

 הנתונים  קובץ . 5

 :גיליונות שמונה הכולל Excel לקובץ קישור מצורף

 כלליות  הערות –( 1מספר ) גיליון
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 לעניין אופן הצגת נתונים בממשק.בגיליון זה מפורטות הערות כלליות 

 דמי סליקה  ממשק –( 2) מספר גיליון

 נדרש להעביר לגוף מוסדי.  בו קשור גוף או ביטוח סוכןבגיליון זה מפורטים נתונים ש

 ממשק דמי סליקה  –היררכיה  –( 3) מספר גיליון

 של, במטרה לתרום לניתוח המקצועי והטכני סליקה דמיבגיליון זה מפורט המבנה ההיררכי של ממשק 

 הוראות הממשק. 

 היזון חוזר ראשוני  ממשק –( 4מספר ) גיליון

 . ותקינותו דיווחבגיליון זה מפורטים נתונים שעל גוף מוסדי להעביר לשם אישור קבלת ה

 היזון חוזר מסכם  –דמי סליקה  ממשק –( 5מספר ) גיליון

 ל גוף מוסדי להעביר למפקיד ביחס לכל אחת מהרשומות אשר דווחו במסגרתבגיליון זה מפורטים נתונים שע

 סליקה.  דמיממשק 

 היזון חוזר מסכם  –דמי סליקה  ממשק –היררכיה  –( 6מספר ) גיליון

היזון מסכם, במטרה לתרום לניתוח המקצועי  –סליקה  דמיבגיליון זה מפורט המבנה ההיררכי של ממשק 

 והטכני של הוראות הממשק.

 
 לקבצים  קישורים . 6

 : Excel-ה לקובץ קישור
 

http://mof.gov.il/XSLX/h_MimashakMemokan_Slika.xls 

 ממשק דמי סליקה:  – XSD-ה לקובץ קישור
http://mof.gov.il/hon/Documents /וחקיקה-הסדרה/ mosdiym/memos/MimshakDmeiSlika_XSD_Schema.xsd  

 
 –בנספח ד'  14בסעיף  מפורסם של  ממשק היזון חוזר ראשוני XSD-וה Excel-ה ולקובץ לקובץ הקישורים

 "ממשק אירועים". 
 

 היזון מסכם:  –ממשק דמי סליקה  – XSD-ה לקובץ קישור
 

http://mof.gov.il/hon/Documents /וחקיקה-הסדרה/ mosdiym/memos/MimshakDmeiSlika_Hizun_XSD_Schema.xsd  

 
  

http://www.mof.gov.il/hon
https://mof.gov.il/XSLX/h_MimashakMemokan_Slika.xls
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 קידוד בממשקי המבנה האחיד -' ט נספח

 
 הוראותעל פי  המבוצעת מידע העברתהפנסיוני בכל  המוצר קידודאת  לציין חובה -קידוד  חובת . 1

 . זה חוזר

 :להלן כמפורט, ספרות 30-ב יסומן הפנסיוני המוצר -הפנסיוני  המוצרקידוד  שיטת . 2

הספרות הראשונות יסמנו את מספר הגוף המוסדי לפי מספר החברה ברשם החברות;  תשע .א

 לפי מספרן ברשם האגודות השיתופיות.  -באגודות שיתופיות 

 הפנסיוני:  המוצר מספר את יסמנו הנוספות הספרותארבע עשרה  .ב

 , כפי שמופיע באישור מס הכנסה. גמללפי מספר קופת ה -גמל ובקרנות פנסיה  בקופות (1

 שוקודווח לרשות  הביטוח חברת שקבעההביטוח  תכניתלפי מספר  -ביטוח  בתוכניות (2

)ב( 5תכנית הביטוח יבוצע בהתאם להוראות סעיף  מספרי; עדכון וחיסכון ביטוח, ההון

 . לחוזר

 המבוקש לנתון בהתאםלהלן,  המפורטות האפשרויות אחת את ייצגו הנוספות הספרות שבע .ג

 : לימין מוצמדות הן כאשר, בחוזר

 ; פנסיה קרן או גמל בקופתהשקעה  מסלול (1

 דמי ניהול בתכנית ביטוח;  מסלול (2

 ביטוח בקרן פנסיה.   מסלול (3

 ( אינו נדרש,ג( או )ב) קטניםבסעיפים  המפורטים הנתונים אחד כי בחוזר מצוין שבהם במקרים .ד

   יש למלא במקומו אפסים.
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 ממשק טיפול בפניות איכות מידע -נספח  י' 

 מטרת הממשק .1

 2017-9-21נספח זה מסדיר מבנה אחיד לטיפול בפניית איכות מידע כהגדרתה בחוזר גופים מוסדיים 

 (. חוזר טיפול בפניות איכות מידע -( )להלן 3.12.2017"טיפול בפניות איכות מידע" )

 

 היזון חוזר לקבלת פניית איכות מידע מהמסלקה הפנסיונית כללים לעניין .2

טיפול בפניית איכות מידע יעשה בהתאם להראות המפורטות בחוזר טיפול בפניות איכות מידע ובהתאם 

 לכללים המופרטים בנספח זה.

 

 מענה גוף מוסדי לפניית איכות מידע יבוצע כמפורט להלן: 

 שלב א' .א

קיבל גוף מוסדי פנייה של משתמש שהועברה על יד המסלקה הפנסיונית באמצעות ממשק   (1

"הגשת פנית איכות מידע", יבדוק תחילה את התקינות הטכנית של קובץ הנתונים. מצא גוף 

מוסדי כי קובץ הנתונים תקין, יבדוק כל אחת מפניות איכות המידע שצורפו לקובץ בנפרד. גוף 

בקשה היזון חוזר לגבי כל אחת מהן באמצעות ממשק היזון חוזר מוסדי יעביר לשולח ה

ראשוני. מצא גוף מוסדי כי קובץ הנתונים כולו אינו תקין, יעביר לשולח הבקשה היזון חוזר 

 ברמת הקובץ. 

היזון חוזר על תקינותה הטכנית של בקשה יועבר לשולח הבקשה בתוך שלוש שעות ממועד  (2

 (.המועד הקובע - העברת הבקשה לגוף מוסדי )להלן

למען הסר ספק יובהר כי אישור של גוף מוסדי על תקינותה הטכנית של הבקשה אינו מהווה  (3

 אסמכתא לביצוע הפעולה על ידו. 

 שלב ב' .ב

מצא גוף מוסדי כי הבקשה תקינה מבחינה טכנית, יטפל בפניית איכות המידע בהתאם  (1

 להוראות המפורטות בחוזר פניות איכות מידע.

מוסדי כי לא נמצא בסיס לטענות המשתמש או שהפניה אינה תקינה ברמת התוכן או מצא גוף  (2

שלעמית לגביו הועברה פניית איכות המידע לא רשומות זכויות במערכות המידע של הגוף 

המוסדי, יעדכן הגוף המוסדי את הפונה בתוך שלושה ימי עסקים מהמועד הקובע, באמצעות 

או באמצעות פורטל האינטרנט, כי פניית איכות המידע ממשק "מענה לפניית איכות מידע" 

נדחתה. גוף מוסדי יעביר במסגרת הודעת הדחייה הבהרות מקצועיות בעניין תקינות המידע 

 ואסמכתאות רלוונטיות, ככל שישנן.

 3מצא גוף מוסדי בבדיקה כי נמצא בסיס סביר לטענות המשתמש, יעדכן הגוף המוסדי בתוך  (3

קובע את הפונה, באמצעות ממשק מענה לפניית איכות מידע או ימי עסקים מהמועד ה

 7באמצעות פורטל האינטרנט, כי פניית איכות המידע התקבלה וכי מידע מתוקן יועבר בתוך 

 (.ממשק מעודכן -ימי עסקים מהמועד הקובע באמצעות הממשק הרלוונטי לפי העניין )להלן 

יית איכות המידע מצריך תיקון הנוגע , במקרים שבהם הטיפול בפנ3על אף האמור בפסקה  (4

למין הלקוח או לתאריך הלידה שלו, יעדכן הגוף המוסדי בתוך שלושה ימי עסקים מהמועד 

 21הקובע את הסטטוס המעודכן של פניית המידע ויעביר את הממשק המעודכן לפונה בתוך 

 ימי עסקים מהמועד הקובע.  
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ת לכל אחת מפניות איכות המידע שהועברו גוף מוסדי יעביר לשולח הבקשה התייחסות נפרד (5

 אליו. 

מצא גוף מוסדי כי פנית איכות מידע של משתמש מעידה על ליקוי מערכתי כהגדרתו בחוזר  (6

טיפול בפניות איכות מידע שקיומו גרם להעברת מידע שאינו תקין למשתמשים נוספים, יודיע 

יעביר למסלקה ממשקים וסדי על כך למסלקה הפנסיוניות במועד שבו התגלה הליקוי. גוף מ

עבור כל משתמש שקיבל מידע שאינו תקין, באמצעות המסלקה  ימי עסקים 30תוך מעודכנים 

המידע יהיה מעודכן נכון למועד  הפנסיונית, בחצי השנה שחלפה מהמועד שבו נמצא הליקוי, 

 הדיווח החדש.

 דכן כאמור לעיל. המסלקה הפנסיונית תעדכן את משתמשי המסלקה בשליחתו של ממשק מעו (7

 

 קישורים לקבצים .3

 ממשק הגשת פניות איכות מידע - Excelקובץ 

 כות מידעממשק מענה לפניות אי - Excelקובץ 

  

http://www.mof.gov.il/hon
http://www.mof.gov.il/hon/Documents/%D7%94%D7%A1%D7%93%D7%A8%D7%94-%D7%95%D7%97%D7%A7%D7%99%D7%A7%D7%94/mosdiym/memos/unifiedStructure2018-InformationQualityApplicationsInterface.xlsx
http://www.mof.gov.il/hon/Documents/%D7%94%D7%A1%D7%93%D7%A8%D7%94-%D7%95%D7%97%D7%A7%D7%99%D7%A7%D7%94/mosdiym/memos/unifiedStructure2018-InformationQualityRplaysInterface.xlsx
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 פעולות הממשקים -' יא נספח

 
 
  

 עתידי צפוי עדכון תאריך גרסה נוכחית  תאריך סוג הפעולה קוד פעולה
 2020 נובמבר, 006 גרסה  2018, מאי 005 גרסה ממשק אירועים –נספח ד  

 בכל המוצרים אצל יצרן מסויים לקוחעדכון פרטים אישיים )למעט מין ותאריך לידה( של  1400
 עדכון כתובת של עמית במוצר מסויים אצל יצרן מסויים 1401

 בכל המוצרים אצל יצרן מסויים )אפשרי עדכון פרטים אישיים בנוסף( לקוחעדכון מין ו/או תאריך לידה של  1402
 מתן ייפוי כח לבעל רישיון )נספח ב' לחוזר ייפוי כח( 1700
 2021נובמבר החל מבוטל מ בקשת הצטרפותהעברת מסמכים ממפיץ לגוף מוסדי מסויים עבור  1800
 2021נובמבר החל מבוטל מ העברת מסמכים ממפיץ לגוף מוסדי מסויים עבור עזיבת מקום עבודה 1801
 2021נובמבר החל מבוטל מ העברת מסמכים ממפיץ לגוף מוסדי מסויים עבור בקשה לעדכון מסלולים 1802
 2021נובמבר החל מבוטל מ מסויים עבור בקשה לעדכון הפקדותהעברת מסמכים ממפיץ לגוף מוסדי  1803
 2021נובמבר החל מבוטל מ העברת מסמכים ממפיץ לגוף מוסדי מסויים עבור בקשה לשינוי הפרשות 1804
 ביטול ייפוי כח לבעל רישיון )נספח ב' לחוזר ייפוי כח( לכל המוצרים בגוף מוסדי מסויים ביוזמת בעל רישיון 1900
 ביטול ייפוי כח לבעל רישיון )נספח ב' לחוזר ייפוי כח( במוצר פנסיוני מסויים של לקוח ביוזמת בעל רישיון 1901
 ביטול ייפוי כח לבעל רישיון )נספח ב' לחוזר ייפוי כח( לכל המוצרים בגוף מוסדי מסויים ביוזמת חוסך 1902
 במוצר פנסיוני מסויים של לקוח ביוזמת חוסך ביטול ייפוי כח לבעל רישיון )נספח ב' לחוזר ייפוי כח( 1903
 ביטול ייפוי כח לבעל רישיון )נספח ב' לחוזר ייפוי כח( לכל המוצרים בגוף מוסדי מסויים ביוזמת בעל רישיון 1900
 בקשה לקבלת דוחות פרודוקציה מיצרן ספציפי חד פעמי 2000
 מעסיק ספציפי חד פעמיבקשה לקבלת דוחות פרודוקציה מיצרן ספציפי עבור  2001
 בקשה לקבלת דוחות פרודוקציה מיצרן ספציפי חודשי מתמשך 2100
 יבוטל  בקשה לקבלת דוחות פרודוקציה מיצרן ספציפי עבור מעסיק ספציפי חודשי מתמשך 2101
 בקשה לקבלת דוחות פרודוקציה מיצרן ספציפי רבעוני מתמשך 2200
 מיצרן ספציפי חצי שנתי מתמשךבקשה לקבלת דוחות פרודוקציה  2300
 בקשה לקבלת דוחות פרודוקציה מיצרן ספציפי עבור מעסיק ספציפי חצי שנתי מתמשך 2301
 בקשה לקבלת דוחות פרודוקציה מיצרן ספציפי שנתי מתמשך 2400
 בקשה לקבלת דוחות פרודוקציה מיצרן ספציפי עבור מעסיק ספציפי שנתי מתמשך 2401
 )מיועד לבקשה מתמשכת( בקשה לפרודוקציה מיצרן ספציפי בקשה לביטול 2500
בקשה לקבלת מידע מכלל הגופים המוסדיים על קיומו של מוצר פנסיוני ומידע מפורט אודותיו )ממשק  9100

 טרום ייעוץ()נספח א' לחוזר ייפוי כח(
מפורט אודותיו )ממשק טרום בקשה לקבלת מידע מגוף מוסדי מסויים על קיומו של מוצר פנסיוני ומידע  9101

 ייעוץ()נספח א' לחוזר ייפוי כח(
 נסיהפפישינג  -איתור קרנות פנסיה במעמד לא מפקיד 9102
 בקשת חוסך לביטול בקשה לקבלת מידע מתמשך אודות כלל המוצרים רשומים לזכותו בגוף מוסדי מסויים 9109
 מוצר פנסיוני מסויים של לקוחבקשה לקבלת מידע חד פעמי מגוף מוסדי מסויים על  9200
 בקשה לקבלת מידע מתמשך מגוף מוסדי מסויים על מוצר פנסיוני מסויים 9201
 בקשת מעסיק לקבלת מידע על יתרות פיצויים בגין כלל העובדים )יתרות לסופי חודשים(  9300
 בקשה לקבלת מידע על יתרות פיצויים הרשומות לזכות עובד מסויים 9301
 מכל הגופים המוסדיים הרלוונטיים –מעסיק לקבלת מידע על יתרות פיצויים בגין כלל העובדים  בקשת 9302
 מכל הגופים המוסדיים הרלוונטיים -זכות עובד מסוים לבקשה לקבלת מידע על יתרות פיצויים הרשומות  9303
בגין תקופת עבודתו אצל  לקוחבקשה לקבלת מידע מיצרן מסויים על יתרות פיצויים הרשומות לזכות  9305

 מעסיק מסויים מהעבר
 בקשה לביטול בקשה מתמשכת של מעסיק לקבלת מידע ממוסדי אודות יתרות הפיצויים של עובדיו. 9309
בקשה לקבלת מידע בסיסי מכלל הגופים המוסדיים  אגב הפקדת כספים פנסיוניים לצורך קבלת מידע  9401

 שהוא עובד חדש של המעסיק בטרם ביצוע הפקדה ראשונה בעד לקוח 
בקשת מעסיק לקבלת מידע בסיס אודות מוצרים פעילים של עובדיו  מכלל הגופים המוסדיים לצורך טיוב  9402

 מערכות השכר
בקשת מעסיק לקבלת מידע בסיס אודות מוצרים פעילים של עובד מסויים מכלל הגופים המוסדיים לצורך  9403

 טיוב מערכות השכר
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 עתידי צפוי עדכון תאריך גרסה נוכחית  תאריך סוג הפעולה פעולהקוד 
  2021רנובמב, 001 גרסה - הקמה –ממשק אירועים  -נספח ד  

 העברת בקשת הצטרפות לקרן פנסיה 3100
 העברת בקשת הצטרפות לקופת גמל 3200
 עדכון מוטבים  במוצר ספציפי של  חוסך 4100
 פנסיה ספציפיתעדכון פרטי ביטוח בקרן  4200
 עדכון מסלולי השקעה במוצר ספציפי 4300
 טופס קוביות עבור מוצרי ביטוח 5000
 למעסיק –כספים בין קופות גמל הפיצול אופן  העברת 5100
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 הסבר דברי
 

 כללי

 

 הניחול תחרותיפנסיוני  חיסכוןשוק  פתחל, והכספים המידע ברתאת תהליכי העמשמעותי  באופןבמטרה לייעל 

בחוזר זה  המוצע. זהמוצע לבצע עדכונים בחוזר  ,לקידום חדשנות בשוק החיסכון הפנסיוני מודרנית תשתית

סליקת ו המידע העברתהגורמים המעורבים בתהליכי סנכרון מלא בין כל  ההמבטיחתפיסה מערכתית  על מתבסס

להבטיח רישום תקין  התפיסה של תכליתה. ובעלי רישיון בנקים, חוסכים, מעסיקים, גופים מוסדיים –הכספים 

ומיצוי הזכויות הפנסיוניות במועד הפרישה לפנסיה או  ,המוסדי הגוף של המידע במערכות חוסךהשל זכויות 

  .בקרות אירוע מזכה

 

לאורך כל  ממוכניםקידום תהליכים  עלשמה דגש  ,זה בחוזר המוצעת התפיסהההסתכלות המערכתית,  לצד

  הבאים: תהליכיםמה אחד כל , תוך שימת דגש, בשלב זה, עלהחוסךתקופת החיסכון של 

 העבודה למקום הצטרפותו במועד חוסךה לזכות הרשומות הגמל קופות על ולמעסיקו לעובד מידע מתן; 

 בין הכספים חלוקת אופן על דיווחלקופות גמל וקרנות פנסיה באופן ממוכן, ומתן  הצטרפות תהליך השלמת 

 ;(הפיצול חוקת - להלן) הגמל קופת חשבון מרכיבי

 עקוב  – בקרנות הפנסיה שבהן הוא עמית לא מפקיד בחשבונותיוהחוסך  םר כספים הרשומים על שותיא"

 ;אחריי"

 דרך, על ידי בעל הרישיון המקבלת לקופה הבקשה הגשתמ החל, גמל קופות בין כספים העברת השלמת 

   לקופה המעבירה, ועד העברת המידע והכספים לקופה המקבלת; הבקשה העברת

 הפוליסות בין הכספים פיצול אופן על ביטוח קופת המנהל מוסדי לגוף רישיון בעל ידי על דיווח מתן 

 ; העובד לזכות הרשומות

 ערוך הוא וכי, או לקרן הפנסיה הגמל לקופת העובד צירוף את מאשר הוא כי המוסדי מהגוף חיווי קבלת 

 ;הרישיון בעל ידי על שהועבר לדיווח בהתאם הכספים לקליטת

 החוסך לזכות הרשומות הגמל קופות בין הפיצול חוקת על למעסיק רישיון מבעל ממוכן דיווח העברת 

 "(;קוביות)"טופס 

 ודיווח על הפסקת ההפקדות  ,דיווח על הפקדת תשלומים לקופת גמל באמצעות ממשק המעסיקים העברת

  לקופה;

 או על פגם שנמצא בתהליך העברת הכספים לקופה הכספים קליטת על מהקופה חיווי קבלת;  

 הגמל בקופת העובד לזכות הרשומות הפיצויים יתרות על מידע קבלת; 
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 :לחוזר הכללי בחלק שינויים

 הקוראים לנוחיות. הניוד לממשק בנוגעהוראת התחילה אנו מבהירים את לוח הזמנים המוצע ב - )ב(4 סעיף

 ההוראות השונות:  לתוקף יכנסו הם השלבים מתוארים בה, מצגת ההסבר לדברי מצורפת

 20, יהיה ביום הניוד לממשק הנוגעות ההוראות כללהתחילה של  מועד כי לקבוע מוצע - (1))ב(4 סעיף 

  .הנוגעים לאיכות ושלמות המידע המועבר בעת ניוד (2)4 בסעיף המוחרגים הסעיפים למעט, 2021 ביוני

 אתבהדרגה חובה על גופים מוסדיים לבצע  תחול 2021 ביוני 20 מיום החל כי לקבוע מוצע -(2))ב(4 סעיף 

באמצעות המסלקה הפנסיונית. חובה כאמור תחול בהתאם לסוג המוצר הפנסיוני,  הכספים סליקת

  . 2021ותושלם בנובמבר 

 הוראת מעבר  -)ה( 5 סעיף

 נקיטת תוך, ומיומנות בזהירות לפעול החובה עליו מוטלת, ציבור כספי ניהול על מופקד מוסדי שגוף העובדה נוכח

 בסיס, אלו בין .אלו מנכסים הנובעות הזכויות ועל שבניהולו הנכסים על שמירה לשם הסבירים האמצעים כל

 השפעה בעל המידע היות בשל, מוסדי גוף של והניהול התפעול ביכולת מרכזי רכיב מהווה ואמין שלם נתונים

 שאינו מידע על הסתמכות, בפרט. המבוטחים או העמיתים זכויות חישוב ועל יציבותו, התקין ניהולו על מכרעת

 לזכויותיו באשר, עמיתים של והן מוסדי גוף של הן, וודאות לחוסר להוביל עשויה שלם אינו או מאומת

 2016 בשנת לתוקף מעסיקים ממשק של כניסתו מאז כי עולה הרשות שערכה מבדיקה. עמית של הפנסיוניות

 .בהן הטיפול הושלם שטרם רשומות המוסדיים בגופים הצטברו

 

 הגופים של המידע במערכות הכספים קליטת אופן בין פערים קיימים כי הרשות שערכה מהבדיקה עולה עוד

 קרובות לעיתים נוצר מכך כתוצאה. החוזרים בהיזונים המוסדיים הגופים ידי על שנמסר המידע לבין המוסדיים

 של המידע במערכות בפועל ואילו, בהם הטיפול הושלם שטרם כרשומות החוזר בהיזון דווחו הרשומות בו מצב

 .נקלטו הכספים המוסדי הגוף

 

, מוצע לקבוע כי הגופים המוסדיים יידרשו לבצע הליך של טיוב הרשומות אשר טרם הושלם הליך בהתאם

. כמו כן, על מנת לאפשר לרשות לפקח על הליך 31.12.2022הטיפול בהן, כך שהליך הטיוב יושלם לא יאוחר מיום 

בטיוב הרשומות, בארבע הטיוב, מוצע לקבוע הגוף המוסדי יידרש לדווח אחת לחצי שנה על התקדמות הטיפול 

 . 2022ו  2021פעימות במהלך שנת 

חוזר תקין בהתאם  היזון ליתןבאמור בהוראות סעיף זה בכדי לגרוע מהאחריות של הגוף המוסדי  איןכי  יובהר

 כי מוצע, הגופים מצד מיכונית היערכות יםדורש המוצעים התיקונים כי העובדה נוכח, כן כמו.  החוזרלהוראות 

 .כמפורט הדרגתי באופן תיעשה לתוקף כניסתם

 
 כללי: –לחוזר  בנספח שינויים

 פנסיונית מרכזית מסלקה דכןעת גמל קופת או חדשה פנסיה קרן של מנהלת חברה כימוצע להבהיר  - (1)א4 סעיף

של הקרן או הקופה ובמועד  ההשקעה מסלוליו הביטוח במסלולילפני כל שינוי ועדכון  לפחות עסקים ימי 30

הכניסה לתוקף של השינוי והעדכון. זאת, על מנת לאפשר ביצוע הליך הצטרפות הליך שינוי מסלול ביטוח ושינוי 

 מסלול השקעה באמצעות מסלקה הפנסיונית. 

 פנסיונית מרכזית מסלקהלגבי כלל המסלולי השקעה ומסלולי הביטוח תקבל  הקייםלהבהיר כי את המידע  יש

 להעביר המוסדי הגוף יידרש עדכון בעת רק ובהתאםמערכת "אותות" במסגרת הקמת ממשק אירועים הקמה, מ

 פנסיונית מרכזית. מסלקה ל השינוי בדבר המידע את

פנסיונית מרכזית על הנתונים שמתקבלים ממחשבון דמי הניהול  מסלקה תבסס, תניהול דמי לגבי למידע בנוגע

 של משרד האוצר. 
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העברת נתונים אודות יתרות הכספים והתשואה היומית של הקופה המעבירה מהמועד  כי מוצע - (4)7סעיף 

 20-ב תחל הניודהקובע ועד העברת הכספים בפועל, על ידי הקופה המעבירה, בהתאם להוראות נספח י' לחוזר 

  .2021 ביוני

 אחזקות ממשק -נספח א ב מוצעים שינויים

. אין בשינוי בכדי האחזקות ממשק תכלית את נאותה בצורה לשקף מנת על עודכן הממשק טרתסעיף מ - 1 סעיף

להתפתחויות הטכנולוגיות והפעולות המבוצעות  התאמתו אלאטרם השינוי,  שתוארהלשנות כהוא זה בתכלית 

 .בלבד באמצעות הממשק

 לו ולאפשר, שלו הפנסיוני החיסכון תיק של עדכנית תמונה עומדת החוסך לרשות כי להבטיח במטרה - )ג(2 סעיף

 שזה כך ייעוץ טרום וממשק אחזקות בממשק המוצג המידע נכונות מועד את לעדכן מוצע ,מושכלת החלטה לקבל

לפעול ו להמשיך בכוונת הרשות .בגוף המוסדי המידע בקשת קבלת ממועד עסקים ימי 2 עדל נכון מעודכן יהיה

 , כדי להציג לחוסך תמונה מדויקת יותר. בעתידלקיצור לוחות הזמנים 

במסגרתם זכויות החוסך אינן  ,מסוימים נסיוניפ חיסכון מוצרי של הייחודיים המאפיינים לאור - )ד(2 סעיף

להחיל את השינוי לעניין מועד נכונות המידע ביחס  לא וצעמ סכון העדכני,יגובה החעל פי נקבעות במישרין 

  לקרנות פנסיה וותיקות וביחס לקופות ביטוח ישנות.

 מוצע להוסיף הבהרה טכנית המפנה לתקנות כיסויים ביטוחיים. –)ז( 2סעיף 

 21נוסף על כך, מוצע לקבוע כי החל מיום  לחלק הכללי של חוזר זה. ריעבלה מוצע - דחיפות היישום מפרט

 , יוגדרו כשדות חובה בממשק. 2, כל השדות אשר הוגדרו בדחיפות 2021 נובמברב

 

  ייעוץ טרוםממשק  -ב בנספחשינויים מוצעים 

. אין בשינוי הייעוץ טרום ממשק תכלית את נאותה בצורה לשקף מנת על עודכן הממשק טרתסעיף מ - 1 סעיף

התאמתו להתפתחויות הטכנולוגיות והפעולות  אלאטרם השינוי,  שתוארהבכדי לשנות כהוא זה בתכלית 

 .בלבד המבוצעות באמצעות הממשק

 לו ולאפשר, שלו הפנסיוני החיסכון תיק של עדכנית תמונה עומדת החוסך לרשות כי להבטיח במטרה - (ד)2 סעיף

 שזה כך ייעוץ טרום וממשק אחזקות בממשק המוצג המידע נכונות מועד את לעדכן מוצע, מושכלת החלטה לקבל

לפעול ו להמשיך בגוף המוסדי. בכוונת הרשות המידע בקשת קבלת ממועד עסקים ימי 2 לעדנכון  מעודכן יהיה

 , כדי להציג לחוסך תמונה מדויקת יותר. בעתידלקיצור לוחות הזמנים 

במסגרתם זכויות החוסך אינן  ,מסוימים פנסיוני חיסכון מוצרי של הייחודיים המאפיינים לאור -( ה)2 סעיף

להחיל את השינוי לעניין מועד נכונות המידע ביחס  לא מוצע נקבעות במישרין על פי גובה החיסכון העדכני,

 לקרנות פנסיה וותיקות וביחס לקופות ביטוח ישנות. 

 תקנות כיסויים ביטוחיים.מוצע להוסיף הבהרה טכנית המפנה ל –)ז( 2סעיף 

 

 :הניוד ממשק -ג בנספח מוצעים שינויים

. אין בשינוי בכדי הניוד ממשק תכלית את נאותה בצורה לשקף מנת על עודכן הממשק טרתסעיף מ - 1 סעיף

התאמתו להתפתחויות הטכנולוגיות והפעולות המבוצעות  אלאטרם השינוי,  שתוארהלשנות כהוא זה בתכלית 

 .בלבד הממשקבאמצעות 

, מקבלת לקופה מעבירה מקופה כספים העברת לביצוע לקוח בקשתהעברת  בעת כילהוסיף מוצע  - ב()2 סעיף

אם  אלא ,רישיון בעל ידי על הועברה כאמור שבקשה ובלבד, באמצעות ממשק הניוד בלבד תיעשהמידע  העברת

 שימוש"חובת  2019-9-12 בחוזר( 2()א)5כמפורט בסעיף  ייעודית למערכת גישה קיימת אוקיים ממשק ממכון 

  (.21.11.2019) "מרכזית פנסיונית סליקה במערכת
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חלקי  מידע מעבירים מוסדיים שגופים נמצא וחיסכון ביטוח, ההון שוק רשות שערכה בבדיקה - (ט)2ו )ג(2 סעיף

בהתאם למועדים שנקבעו בהוראות  שלאלחילופין מעבירים מידע  או העברת כספים בין קופות גמל ביצוע בעת

 בממשק לנדרש בהתאם שלא מקבלות לקופות מידעהתקנות. עוד עולה מהבדיקה כי גופים מוסדיים מעבירים 

 חומכ לו המוקנית הזכות את לממש לו מאפשרת ואינה המבוטח בזכויות לפגיעה מביאה זו בדרך התנהלות .הניוד

באופן מלא ותקין במועד העברת הכסף, כפי שנקבע במפורש כי יש להעביר את המידע  קבועלמוצע  לפיכך .החוק

 בתקנות. 

 השינויים אשר מוצע לבצע הינם טכנים ואינם משפיעים על תכלית ההוראה. –)ה( 2וסעיף  (ד)2 סעיף

מוצע לקצר  ,האחרונות בשנים הטכנולוגיות ההתפתחויות ולאור בשוק העבודה תהליכי מייעול כחלק - (ח)2 סעיף

אגב בקשה להעברת כספים מקופה מקבלת לקופה מעבירה,  ניממשק היזון חוזר ראשו למתןאת לוחות הזמנים 

לקבוע בהוראת  עמוצ מתוך הבנה ששינוי משמעותי זה דורש מספר שלבים מידי. מענהמשלושה ימי עסקים ל

היזון חוזר ממשק לוחות הזמנים המחייבים ידרשו שליחת  2023בינואר  22ועד  2021 ביוני 20 יוםשהחל ב מעבר

 חוזר.תיקון המוצע לב עלאחר יום עסקים ולא באופן מידי כפי שמוצראשוני 

מנת לשכלל את תהליך העברת הכספים בין קופות גמל, למנוע עיכובים בביצוע העברה כאמור,  על - (י)2 סעיף

בין מוצרים  כספיםיעבירו  יםמוסדי פיםגוכי  לקבועולהניח תשתית להאצת התהליך בשנים הקרובות, מוצע 

לקבוע  עמוצ שלביםמתוך הבנה ששינוי משמעותי זה דורש מספר  .תבאמצעות מסלקה פנסיונית מרכזיפנסיוניים 

 מוצר סוג לאותו השתלמות ומקרןגמל  מקופת העברות ככספיםהסעיף יוחל על  2021 ביוני 20 יוםשהחל ב

 .העברות הכספיםהסעיף יוחל על כלל  2021 נובמברב 21בו ,פנסיוני

 

 ממשק אירועים -בנספח ד מוצעים שינויים 

 ביום ,שקבוע כפי לתוקף ייכנסו 21.11.2019 מיום 2019-9-11 מוסדיים גופים חוזר הוראות כי להבהיר יש

22.11.2020. 

אין בשינוי בכדי לשנות כהוא  סעיף מטרת הממשק עודכן בהתאם לשינויים אשר נעשו בנספח זה לחוזר. - 1 סעיף

התאמתו להתפתחויות הטכנולוגיות והפעולות המבוצעות באמצעות  אלאטרם השינוי,  שתוארהזה בתכלית 

 .בלבד הממשק

לא חל שינוי בנוסח הסעיף אלא אך ורק הרי ש"ממשק מידע למעסיק", ההוראה המתייחסת ללעניין  – )א(2 סעיף

לעניין ההוראה הנוגעת להעברת המסמכים, ולאור המגמה לצמצום  .(1)א2לסעיף שינוי במיקום של הסעיף בחוזר

  ממשק האירועים. מהיקף השימוש בנייר בשוק החיסכון הפנסיוני, מוצע להסיר פעולה זו 

 הסכמת אימותשככל , חתוםלהעביר טופס  לא יידרשו לקוחשבעל רישיון או  להבהיר מוצע - )י(2ו( ה)2 סעיף

 מבוצע בו במקרה הלקוח של והאימותזאת, נוכח הליכי הזיהוי  הפנסיונית.המסלקה  ידי על ייעשה הלקוח

  .הפנסיונית המסלקה באמצעות האימות

את הסעיפים המתייחסים לאופן משלוח דיווח מתקן מקום שבו מוצע לבטל  - א)ג(10-ו)ג( 10(, 3)ו()4סעיפים 

 על גוףבהתאם להוראות חוזר זה, . נמצא ליקוי באיכות המידע שהועבר על ידי הגוף המוסדי למסלקה הפנסיונית

שגיאת איכות העברת תיקון במקרה של להעביר מידע תקין בלוחות הזמנים המחייבים. הבהרות טכניות ל מוסדי

 יועברו בכללי המערכת. מידע

הקמה -מענה לבקשה הכלולה בממשק אירועיםלקבוע כי גוף מוסדי יעביר לבעל רישיון  מוצע - (3)ב()3 סעיף

צטרפות למוצר פנסיוני פעולת הלא תחול לעניין ממשק טרום ייעוץ וימי עסקים. ואולם, הוראה זו  3בתוך 

א לנספח ד'. לממשק טרום ייעוץ ולפעולת ההצטרפות נקבעו לוחות 8-א ו3המוגדרת בתוך ממשק ההקמה בסעיף 

  זמנים ייחודיים בחוזר זה. 

 עדכון לוחות הזמנים המחייבים: 
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מוצע לקצר את לוחות  ,האחרונות בשנים הטכנולוגיות ההתפתחויות ולאור בשוק העבודה תהליכי מייעול כחלק

על מנת ליישם את באופן מידי.  העברת מידעל כפי שקבוע בחוזר כעת, משלושה ימי עסקים למתן מענההזמנים 

יידרש גוף  2023בינואר  22ועד  2021 ביוני 20 יוםשהחל ב מעברלקבוע בהוראת  עמוצהשינוי באופן הדרגתי 

 .ממועד קבלת הבקשהשעות  3מוסדי לספק מענה לבקשת מידע כאמור בתוך 

מוצע לקבוע כי מענה בנוגע לתקינותה הטכנית של בקשה יועבר באופן מידי לאחר קבלת הקשה  –( 2))א(3סעיף 

 על ידי גוף מוסדי. 

, מוצע לקבוע כי מענה לעניין העברת היזון חוזר על בקשה לעדכון פרטי לקוח יועבר בתוך שלושה ימים - 5סעיף 

 .את העברת המידע בנוגע ללקוח זאת על מנת לייעל

ללים לעניין העברת היזון חוזר על בקשה למסירת מסמכי הצטרפות, כ" סעיףלבטל את  מוצע - א8-ו 8 סעיף

עזיבת מקום עבודה, עדכון מסלולים במוצר קיים, עדכון הפקדות במוצר קיים ועדכון הפרשות במוצר קיים". 

 21ביום  יכנס לתוקף כאמור הביטול כי מוצע. כיוםזאת מתוך תפיסה שסעיף זה אינו רלוונטי לפעילות המסלקה 

 .2021 מברבנוב

 בעל של או לקוח של מידע לבקשת חוזר היזון העברת לענייןמוצע לקבוע סעיף חדש "כללים סעיף זה  במקום

 ייעוץ טרוםכי מענה באמצעות ממשק  ולהבהיר(, הפנסיוני המוצר פרטי ציון ללא, המוסדיים הגופים מכלל רישיון

  יועבר באופן מידי.

 

 הקמה  אירועים ממשקב ולפעולותלקופת גמל או קרן פנסיה  להצטרפותהנוגעת  אסדרה

 :הקמה - ממשק אירועים –בנספח ד  שינויים

לקופת גמל ולקרן  דיגיטלי צירוףקדם תהליך ל הקמה-והוספת ממשק אירועים עדכון נספח ד' לחוזר מטרת

לבצע שינויים  הפועל מטעמו,, או לבעל רישיון פנסיה במבנה אחיד. כמו כן נוספו הוראות אשר יאפשרו ללקוח

ן מסלול השקעה, עדכו עדכון פנסיה,קרן מסלול ביטוח בעדכון  באופן ממוכן, לרבות, הפנסיוני שלו מוצרב

ף צור. לצורך כך קופת ביטוחפיצול כספים באופן ועדכון , שליחת הודעות מגוף מוסדי לבעל רישיון מוטבים 

עמית חדש.  צירוףהקמה ונוספו הוראות חדשות הנוגעות לאופן בו נדרש גוף מוסדי לפעול בעת  - אירועיםממשק 

 אין באמור כדי לגרוע מהוראות מהותיות הנוגעות להליך ההצטרפות בהתאם לחוזר הצטרפות.

לקדם תהליכי הצטרפות דיגיטליים בשוק החיסכון הפנסיוני מוצע לחייב בעל רישיון מנת  על -)א( א2 סעיף

  הקמה. -להעביר את הבקשות לביצוע הצטרפות לקופות גמל ולקרנות פנסיה באמצעות ממשק אירועים

 על מנת לרכז את כל הפעולות שנדרש בעל רישיון לבצע אגב העברת מידע באמצעות ממשק אירועים - (א)ב2 סעיף

  ., ולא חל שינוי בתוכן הסעיף)א(א3סעיף  מעסיקים ממשק - ה מנספח סעיף זה הועברבנספח ד', 

מוצע לקבוע כי במקרה בו פנה עובד במישרין לגוף מוסדי בבקשה להצטרף למוצר פנסיוני וניתן  – (גא)2 סעיף

לאישור הגוף המוסדי לבקשת ההצטרפות, ימסור גוף מוסדי לעובד מסמך "אופן חלוקת כספים בין קופות גמל" 

  לנספח ה. 1וזאת בהתאם לטופס ה'

ח בין הפוליסות הרשומות לזכותו בקופת ביטוח נעשה על מנת להבטיח כי פיצול כספי הלקו – (דא)2 סעיף

לגוף מוסדי  רישיון בעליעביר  תום פגישות ייעוץ או שיווק פנסיוניכי בלקבוע מוצע בהתאם לבחירת הלקוח, 

  .פיצול הכספים בין הפוליסות הרשומות לזכות המבוטח בגוף המוסדי אופןהמנהל קופת ביטוח, הנחיות לעניין 

 פנסיה או לקופת גמל.  לקרן הצירוףמוצע לקבוע כללים לעניין העברת היזון חוזר על בקשת  - א3 סעיף

באחד  יתבצע המשוביתבצע באופן מידי. הצירוף בממשק אירועים הקמה  לבקשתכי המענה  מוצע - (א)א3סעיף 

ודחיית  ההחרגה פירוט בתוספת, החרגה עם אישוראפשריים לבקשת הצירוף: אישור צירוף, המשובים ה מבין

  בקשת הצירוף, בתוספת נימוק לדחייה.

 זאת יראו(, 3א)3 לסעיף בהתאם התקבל אשר בהיזון" צירוף"אישור  ויתקבל במידה כי מוצע - (ב)א3סעיף 

 . הצטרפות לחוזר( 2)ב()4 לסעיף בהתאם המוסדי הגוף של ראשוני כאישור
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למעסיק אשר עובדו הצטרף לקרן פנסיה חדשה באמצעות מוצע כי המסלקה הפנסיונית תאפשר  - (ג)א3סעיף 

המוסדי על התחייבות מראש להעביר הפקדות למוצר הפנסיוני הנבחר,  המסלקה הפנסיוניות להודיע לגוף

 )א( בחוזר הצטרפות.3)ב(4בהתאם להוראות סעיף 

 ההצטרפות תנאי כללהפקדת מעסיק או התחייבות שקולה והשלמת  קבלתמוצע כי לאחר השלמת  - (ד)א3סעיף 

 הקמה. –היזון מסכם בממשק אירועים  ישלח)ב( לחוזר הצטרפות, 4 בסעיף המפורטים

לא פעיל אגב הצטרפות  איחוד חשבונות של עמיתעניין לב לחוק קופות גמל קובע הוראות 24סעיף  – (ה)א3סעיף 

 הודיע לגוף מוסדיל ללקוח לאפשרלקרן פנסיה. במטרה לסייע ללקוח ליזום תהליך לאיחוד חשבונות, מוצע 

 בקרנותלאתר כספים הרשומים על שמו  יפנה המוסדי הגוףש בקשמ הוא כי הקמה-אירועים ממשק באמצעות

 .מפקיד לא עמית הוא ןהשב הפנסיה

הצטרפות ונדרשת השלמת פרטים  מאשר אינו הוא כי הרישיון לבעל המוסדי הגוף והודיע במידה - (ו)א3סעיף 

 .הנדרש ממנו בממשק לתקן עסקים ימי 3 יהיו הרישיון לבעל כי לקבוע מוצע, הקמה אירועים ממשקב

עדכן פרטים מהותיים , או לבעל רישיון הפועל מטעמו, מוצע להוסיף הוראות אשר יאפשרו ללקוח - (זא)3 ףסעי

כמו כן, הוצע עדכון מוטבים.  ו בנוגע לחיסכון הפנסיוני שלו: בחירת מסלול השקעה, כיסוי ביטוחי בפנסיה

ממשק ב ההיזוןשהמענה על פעולות אלו, כאשר נעשות אגב פעולת הצירוף, יהיה גם כן באופן מידי כחלק מ

  .הקמה - אירועים

 

 ממשק מעסיקים –ה  נספחשינויים מוצעים ב

 נעשו בנספח זה לחוזר.מטרת הממשק עודכן בהתאם לשינויים אשר סעיף  - 1 סעיף

 כספים בין קופות גמל חלוקתלמעסיק לעניין אופן העברת מידע מבעל רישיון  לעניין כללים - א3 סעיף

על מנת לייעל את תהליך הקליטה של עובד חדש ולהבטיח רישום מדויק של אופן חלוקת הכספים בין קופות 

באופן ממוכן למעסיק, באמצעות קובץ במבנה אחיד  עביר את המידע האמורימוצע לקבוע כי בעל הרישיון הגמל, 

על מנת לאפשר יישום  .למעסיק -העברת אופן פיצול הכספים בין קופות גמל  ממשק, שעניינו שקבע הממונה

עובדים החל מיוני  500-הדרגתי של ההוראה, מוצע להחיל הוראה זו בשלב ראשון על מעסיקים של למעלה מ

  . 2023, ועל כל היתר החל מיוני 2022עובדים החל מיוני  100-, מעסיקים של למעלה מ2021

נקבע כי לא יבצע עסקה בעבור הלקוח לא  ייעוץ פנסיוני שלוהפנסיוני שבמסגרת הסכם  יועץמוצע לקבוע כי  עוד

 .1בהתאם לנספח ה' "יידרש למסור מסמך "אופן חלוקת הכספים בין קופות גמל

 

 קובץ בסיס על חשבון לחיוב בהרשאה שימוש לעניין הוראות - ב3 סעיף

 11 בתקנה מוסדר הנושא כי העובדה נוכח, פיגורים בריבית המעסיק חיוב בדבר ההוראה נמחקה החוזר מהוראות

 .2014-"דהתשע, (גמל לקופת( )תשלומים גמל)קופות  פיננסיים שירותים על הפיקוח לתקנות

 

 עבודה כושר אבדן ביטוח בגין דיווח לעניין כללים -א 4 סעיף

להסכמי העבודה הקיימים במשק נדרשים מעסיקים להפקיד כספים לפוליסות ביטוחי מנהלים הכוללות  בהתאם

ביטוח למקרה אבדן כושר עבודה. בחלק מהסכמי העבודה נקבע כי תשלום לכיסוי כאמור ייעשה בנפרד )"מעל 

באופן שוטף אחר ההפקדות"( מהתשלום למרכיב החיסכון בקופת הביטוח. במציאות זו נדרש המעסיק לעקוב 

שינויים שחלים בתעריף הכיסוי האמור. מבדיקה שערכה רשות שוק ההון נמצא כי מעסיקים מתקשים לבצע 

להסכם  שבהתאם למעסיק לאפשר מוצע, האמור לאורמעקב שוטף אחר השינויים שחלים בתעריף האמור. 

ב תגמולי המעסיק. זאת, בתנאי העבודה נדרש לשלם לכיסוי ביטוח למקרה של אבדן כושר עבודה בנפרד מרכי

שהפקדות המעסיק למרכיבי חשבון קופת הגמל של העובד ולאבדן כושר עבודה, ככל שבחר בו העובד, מבוצעת 

לאותו גוף מוסדי, וכי גובה השכר המדווח לרכישת כיסוי אובדן כושר עבודה זהה לגובה השכר המדווח לעניין 
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 כושר אובדן וביטוח החיסכון שבו מקום כוללת הפקדה על ווחלד ניתן שלא מכיוון, זאתתגמולי המעסיק. 

 .שונה שכר בגין או שונים מוסדיים בגופים מנוהלים העבודה

לחוק הפיקוח על שירותים פיננסים  20, כי אין באמור כדי לגרוע מחובת המעסיק לפעול בהתאם לסעיף יובהר

מעסיק לא יוכל להתנות את תשלום הכספים לקופת , ובכלל זה לעניין ההוראה לפיה 2005-)קופת גמל(, התשס"ה

גמל בעד עובדו ואת שיעור ההפקדה בעדו בכך שיופקדו בקופה מסוימת, בסוג מסוים של קופות או בקופה שיבחר 

קבעה בדין או בהסכם התניה, שלפיה שיעור ההפקדה נ אםזאת, אלא  .העובד מתוך רשימה מסוימת של קופות

פת גמל מסוימת עומד על שיעור מסוים משכרו של העובד וכולל את תשלום למרכיב תשלומי המעסיק בקו

משכרו של העובד,  2.5%משכרו של העובד או בשיעור של  75%המעסיק לביטוח מועדף בשיעור הדרוש להבטחת 

לפי הנמוך מבניהם, ושיעור ההפקדה לפי הדין או ההסכם למרכיב תשלומי המעסיק לסוג אחר של קופת גמל 

 .רשיעור נמוך יות עומד על

 

מהשכר המבוטח לתגמולי מעסיק, הוא יהיה רשאי לדווח בנפרד על  7.5%, במקרה בו מעסיק מפקיד עד לפיכך

דיווח שוטף", כאשר  –הפקדותיו למרכיב תגמולי מעסיק ולמרכיב כיסוי אבדן כושר עבודה ב"ממשק מעסיקים 

ר עבודה יהווה תקרה לרכישת הכיסוי האמור. במקרה הדיווח על אודות שיעור ההפקדות בגין כיסוי אובדן כוש

כאמור, ככל שתיוותר יתרת כספים, הגוף המוסדי יעביר יתרה זו לרכיב תגמולי המעסיק. ככל שהפקדת המעסיק 

אינה מספקת על מנת לרכוש את כיסוי אובדן כושר העבודה בהתאם לקבוע בתנאי הפוליסה, יתריע על כך הגוף 

ב"ממשק היזון חוזר מסכם" ואף יציין את שיעור ההפקדה הנדרש לצורך רכישת הכיסוי המוסדי בפני המעסיק 

בהתאם לפוליסה. יובהר, כי בכל מקרה אחר, נוכח זכותו של העובד לפרטיות, לא יועבר דיווח למעסיק אודות 

 אודות למעסיק וחדיו מעביר אינו מוסדי שגוף בעובדה אין כי, ספק הסר למען, יודגשהכיסוי הביטוחי של העובד. 

 את או העובד את ליידע דין כל פי על המוסדי הגוף מחובת לגרוע כדי, כאמור לעובדיו עבודה כושר אבדן כיסוי

 .ועלותו הביטוחי בכיסוי צפוי שינוי כל לרבות, העובד בעבור שנרכש הביטוחי הכיסוי בדבר הרישיון בעל

 

 גמל לקופת תשלומים הפקדתהעברת דיווח על  לעניין כללים –ב 4 סעיף

שערכה הרשות עולה כי אחת הסיבות המרכזיות לאי קליטת כספים בחשבונות המבוטחים היא היעדר  מבדיקה

התאמה מלאה בין דיווח המעסיק על אופן הפקדת התשלומים לקופת גמל לבין ההפקדה בפועל שבוצעה לחשבון 

התאמה בין מועד העברת הכספים לגוף המוסדי הבנק של הקופה. אי התאמה זו מקבלת ביטוי בשני אפנים: אי 

לבין מועד העברת ממשק המעסיקים; אי התאמה בין הסכום ההפקדה המדווח בממשק המעסיקים לבין הסכום 

שהופקד בפועל בחשבון הבנק של הגוף המוסדי. כתוצאה מאי התאמה כאמור, מועברים כספי חיסכון פנסיוני 

. אי התאמה בין דיווח על הלקוחינם משויכים לחשבון קופת הגמל של לחשבונות מעבר בגופים המוסדיים, וא

הפקדת תשלומים לבין סכום הכספים שהופקד בבנק בפועל עלולה ללמד על פער בין סך הכספים שנוכו משכר 

 העובד לבין סך הכספים אשר הועברו בפועל לקופת הגמל. 

 

 לקופת תשלומים הפקדת על מידע העברת כי לקבוע מוצע, העמיתים זכויות את להבטיח ובמטרה, האמור לאור

 העברת ממועד עסקים מיום יאוחר ולא הגמל קופת לחשבון התשלומים העברת למועד בצמוד תיעשה גמל

 של הבנק בפרטי המופיע המידע בין מלאה התאמה קיימת כי הדיווח העברת טרם לוודא המעסיק על. הכספים

 כי לקבוע מוצע, לשינוי להיערך לשוק לאפשר מנת על כי, יצוין. מעסיקים בממשק המופיע המידע לבין הקופה

 .כאמור הדיווח להעברת יותר עסקים ימי 3 של ארוך זמן פרק יינתן לתוקף החוזר שמכניסת בשנתיים

 

 מבנה שם קובץ –ו'  נספחשינויים מוצעים ב
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 המבקש מעסיק נדרש" גמל לקופת תשלומים הפקדת"אופן  שעניינו מוסדיים גופים בחוזר שחל לשינוי בהתאם

 שחלפה ובלבד, כאמור תשלום להשבת העובד אישור את המוסדי לגוף להציג ביתר שהופקד תשלום להשיב

 ה האישור לקליטת דיגיטלי תהליך של קיומו לאפשר מנת על. לקופה התשלום הפקדת ממועד שנה מחצי למעלה

 שהופקד תשלום השבת לביצוע עובד"אישור  שעניינו, גמל לקופות תשלומים הפקדת אופן לחוזר 1'ב שבנספח

 הדיווח בקובץ המופיע המידע בין לקשור המוסדי לגוף יסייע אשר לחוזר' ו בנספח שינוי בוצע", גמל מקופת ביתר

 .אליו שהועברה הצרופה לבין

 הממשקיםפעולות  –' יא נספחהוספת 

 חוזרל ממשק אירועים –ם בנספח ד בממשקי הקיימותבמטרה לתאר את כלל הפעולות  הז נספחמוצע להוסיף 

לגבי  תאריך העדכון מפורט, כן כמו. הבאה הגרסה עדכון ומועד הנוכחית הגרסה מספר פירוט תוך זאת, זה

 .עתידי הפעולה ביטול או תחילתן מועד אשר פעולות
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