תאריך30/11/2016 :
כללי המערכת – היזון חוזר מסכם שנתי
א .כללי:
מסמך זה מציג כללי מערכת לתהליך הקליטה והטיפול במערכת המסלקה הפנסיונית ב"ממשק
מעסיקים  -היזון חוזר מסכם שנתי".
גוף מוסדי נדרש להעביר למעסיק בסיום שנת המס היזון חוזר מסכם שנתי ,ובו פירוט ביחס לסך
כל הכספים שהפקיד המעסיק לעובדיו במהלך שנת המס החולפת בקופות השונות ,תוך ציון
רכיבי ההפרשות אשר נקלטו במערכות הגוף המוסדי ושויכו לעובדי המעסיק.
בהתאם לתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (תשלומים לקופת גמל) ,תשע"ד-
 ,2014גוף מוסדי נדרש להעביר את ההיזון המסכם השנתי לא יאוחר מיום  28בפברואר של השנה
העוקבת לשנת הדיווח ,עבור כל העובדים לגביהם דיווח המעסיק על הפקדות באמצעות הממשק
האחיד לפחות פעם אחת .ההיזון יישלח באופן יזום ע"י הגוף המוסדי ,בסיום שנת המס (ולא
בתגובה לדיווח שהתקבל מהמסלקה).
באחריות הגוף המוסדי לזהות את נמען ההיזון המסכם השנתי הנשלח דרך המסלקה אל הגורם
אשר העביר את דיווח ההפקדות במקור במהלך שנת המס ,להלן "הגורם המדווח" (מעסיק/מייצג/
לשכת שירות).
יצוין ,כי המסלקה תקלוט היזונים חוזרים שנתיים שהתקבלו עבור לקוחות הרשומים במערכת
המסלקה בלבד.
מועד כניסה לתוקף לשליחת היזון חוזר מסכם שנתי מגוף מוסדי למעסיק :החל מהדיווח על
הפקדות שנת .2016
המסלקה תיערך לקליטת היזונים אלו החל מתאריך .22/01/2017
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ב .ממשק היזון חוזר מסכם שנתי – בדיקות תקינות ברמת קובץ
 .1בדיקת תקינות שם הקובץ תתבצע לפי מבנה מוגדר ע"י האוצר ,כמפורסם בחוזר גופים
מוסדיים " 2015-9-18מבנה אחיד להעברת מידע ונתונים בשוק החיסכון הפנסיוני" –
נספח ו' .מבנה שם הקובץ יורכב מהמזהים הבאים:
 .1.1מזהה כיוון הממשק:
יש להעביר את הקוד " = 004יצרן למסלקה פנסיונית מרכזית".
 .1.2מזהה שולח הקובץ:
יש להעביר את המספר המזהה של הגוף המוסדי שולח ההיזון המסכם השנתי.
 .1.3מזהה סוג הממשק:
יש להעביר את הקוד EMPYRL" :ממשק מעסיקים  -היזון חוזר שנתי".
 .1.4מזהה סוג מוצר:
יש להעביר את הערך ( 000לפי חוזר מבנה אחיד ,מזהה סוג המוצר יישלח רק בממשק
אחזקות וטרום ייעוץ).
 .1.5גרסת הממשק:
יש להעביר את הערך "."001
 .1.6תאריך ושעה של הכנת הקובץ:
יש להעביר תאריך ושעה במבנה  ,YYYYMMDDHHMMSSכאשר במידה ויועבר קובץ
עם תאריך עתידי הוא יידחה ע"י המסלקה.
 .1.1מספר סידורי רציף של הקובץ אצל הגורם השולח:
יש להעביר מספר באורך  4ספרות בלבד.
 .1.8סיומת הקובץ:
סיומת  DATלקבצי ייצור.
במידה ושם קובץ היזון חוזר מסכם שנתי המתקבל מגוף מוסדי אינו עומד בכללים הנ"ל,
המסלקה תידחה את הקובץ ותשלח ממשק היזון חוזר ראשוני המפרט את השגיאה
(ברמת הקובץ).
כמו כן ,במידה והמסלקה תזהה כי שם קובץ ההיזון השנתי זהה לשם קובץ שהתקבל
בעבר במערכת ,הקובץ יידחה.
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ג .ממשק היזון חוזר מסכם שנתי – בדיקות תקינות לוגיות
הערות:
 להלן מפורטות בדיקות התקינות המתבצעות ע"י המסלקה על הבלוקים והשדות של
ממשק היזון חוזר מסכם שנתי המתקבל מגוף מוסדי .במידה ויועברו ערכים בשונה
מההנחיות המפורטות ,המסלקה תדחה את הממשק.
 במידה ולא מפורטת במסמך זה הנחיה ביחס לשדות מסוימים ,יש לפעול בהתאם
להנחיות הממשק.
 .1בלוק "כותרת קובץ" ()KoteretKovetz
בלוק חובה .במידה ולא יועבר הבלוק ,הממשק יידחה ע"י המסלקה.
להלן פירוט השדות בהם נדרש להעביר ערכים ייחודיים ביחס להיזון המסכם השנתי:
 .1.1שדה "סוג הממשק" ()SUG-MIMSHAK
שדה חובה .חובה להעביר בשדה זה את הערך = 16" :ממשק מעסיקים  -היזון חוזר
מסכם – שנתי".
 .1.1שדה "מספר גרסא ראשי" ()MISPAR-GIRSAT-XML
שדה חובה .חובה להעביר בשדה זה את הערך001 :
 .1בלוק "נתוני גורם שולח" ()NetuneiGoremSholech
בלוק חובה .במידה ולא יועבר הבלוק ,הממשק יידחה ע"י המסלקה.
יש להעביר בבלוק זה את נתוני הגוף המוסדי שולח הממשק.
 .3בלוק "נתוני גורם נמען" (:)NetuneiGoremNimaan
בלוק חובה .במידה ולא יועבר הבלוק ,הממשק יידחה ע"י המסלקה.
יש להעביר בבלוק זה את נתוני המסלקה.
 .4בלוק "ישות גורם פונה למסלקה" (:)YeshutGoremPoneLemislaka
בלוק חובה .במידה ולא יועבר הבלוק ,הממשק יידחה ע"י המסלקה.
בבלוק זה יש להעביר את פרטי הגורם המדווח ,כפי שהתקבלו אצל הגוף המוסדי
בממשקי הדיווח השוטף/שלילי שהגיעו מהמסלקה.
לתשומת ליבכם ,הנתונים אשר יועברו בבלוק זה הינם קריטיים לזיהוי נכון של הגורם
הנמען של ההיזון המסכם השנתי .ללא זיהוי מדויק של הנמען לפי הנתונים בבלוק זה ,לא
ניתן יהיה להעביר את הממשק לגורם שדיווח את ההפקדות במקור.
יש להעביר את הבלוק במופע יחיד ,כלומר קובץ נפרד עבור כל גורם מדווח .במידה ויועבר
יותר ממופע אחד של הבלוק ,הממשק יידחה ע"י המסלקה.
בשדות הבאים יש להעביר את נתוני הגורם מדווח ההפקדות ,כפי שהועברו בבלוק "ישות
גורם פונה למסלקה" בממשקי הדיווח השוטף/שלילי שהתקבלו מהמסלקה:
 .4.1שדה "סוג פונה" ()SUG-PONE
שדה חובה .במידה ולא יועבר ערך בשדה ,הממשק יידחה ע"י המסלקה.
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.4.1
.4.3
.4.4
.4.4

שדה "סוג קוד מזהה פונה" ()SUG-KOD-MEZAHE-PONE
שדה חובה .במידה ולא יועבר ערך בשדה ,הממשק יידחה ע"י המסלקה.
שדה "מספר מזהה פונה" ()MISPAR-MEZAHE-PONE
שדה חובה .במידה ולא יועבר ערך בשדה ,הממשק יידחה ע"י המסלקה.
שדה "שם גורם פונה" ()SHEM-GOREM-PONE
שדה חובה .במידה ולא יועבר ערך בשדה ,הממשק יידחה ע"י המסלקה.
שדה "מספר מזהה מתפעל" ()MISPAR-MEZAHE-METAFEL
שדה חובה .במידה ולא יועבר ערך בשדה ,הממשק יידחה ע"י המסלקה.

המסלקה תבצע בדיקה כי קיים במערכת לקוח רשום עם צירוף הערכים בשדות "סוג
פונה" (" + )SUG-PONEסוג קוד מזהה פונה" (" + )SUG-KOD-MEZAHE-PONEמספר
מזהה פונה" (" + )MISPAR-MEZAHE-PONEמספר מזהה מתפעל" (MISPAR-MEZAHE-
 .)METAFELבמידה ולא קיים במערכת לקוח עם צירוף הערכים שהועברו בשדות אלו,
הממשק יידחה ע"י המסלקה.
 .4בלוק "סטטוס פרטי העברת כספים" (:)StatosPirteiHaavaratKsafim
בלוק חובה .במידה ולא יועבר הבלוק ,הממשק יידחה ע"י המסלקה.
יש להעביר בבלוק זה נתונים ביחס לקופה המדווחת בבלוק "פרטי מוצר".
 .4.1שדה "מספר זיהוי מעסיק" ()MISPAR-ZIHUY-MAASIK
שדה חובה .במידה ולא יועבר ערך בשדה ,הממשק יידחה ע"י המסלקה.
 .4.1שדה "שם מעסיק" ()SHEM-MAASIK
שדה חובה .במידה ולא יועבר ערך בשדה ,הממשק יידחה ע"י המסלקה.
בנוסף ,תתבצע בדיקה כי הערך בשדה מכיל לפחות שני תווים מסוג אותיות ,ללא
תווים מיוחדים למעט גרש או גרשיים או נקודה או מקף.
.4.3שדה "שנת דיווח" ()SHENAT-DIVUHACH
שדה חובה .במידה ולא יועבר ערך בשדה ,הממשק יידחה ע"י המסלקה.
בנוסף ,תתבצע בדיקה כי הערך שהועבר בשדה קטן מהשנה הקלנדרית הנוכחית.
 .4.4שדה "סך הכספים שהוחזרו למעסיק אגב דיווח שלילי" (DIVUACH-SHLILI-
)HUCHZAR-LEMAFKID
שדה חובה .במידה ולא יועבר ערך בשדה ,הממשק יידחה ע"י המסלקה.
בהתאם להגדרה המופיעה בקובץ ה XSD -של ממשק היזון חוזר מסכם שנתי ,יש
להעביר בשדה זה ערך הקטן מ .0 -לפיכך ,במידה והגורם המדווח לא העביר לגוף
המוסדי דיווחים שליליים במהלך שנת הדיווח ,יש להעביר בשדה זה ערך ברירת מחדל
של .₪ -0.01
 .6בלוק "פרטי מוצר" (:)PirteiMutzar
בלוק חובה .במידה ולא יועבר הבלוק ,הממשק יידחה ע"י המסלקה.
יש להעביר את הבלוק במופע יחיד ,כלומר קופה אחת לכל בלוק "סטטוס פרטי העברת
כספים" .במידה ויועבר יותר ממופע אחד של הבלוק ,הממשק יידחה ע"י המסלקה.
 6.1שדה "סוג מוצר" (- )SUG-MUTZAR
שדה חובה .במידה ולא יועבר ערך בשדה ,הממשק יידחה ע"י המסלקה.

בנוסף ,תתבצע בדיקה שסוג הקופה מתאים לקידוד האחיד שהועבר בשדה KOD-
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( MEZAHE-KUPAלפי טבלת מוצרים של מערכת המסלקה) .במידה וסוג הקופה
שהועבר שונה מסוג הקופה המופיע במערכת המסלקה עבור הקידוד האחיד ,הממשק
יידחה ע"י המסלקה.
עבור כל סוגי מוצרי הביטוח ניתן לדווח בשדה "סוג מוצר" את הערך " = 1קופת
ביטוח" .אין חובה להפריד את ההפקדות לביטוח למופעים נפרדים של בלוק "פרטי
מוצר".
 .7בלוק "פרטי עובד" (:)PirteiOved
בלוק חובה .במידה ולא יועבר הבלוק ,הממשק יידחה ע"י המסלקה.
 7.1שדה "מספר מזהה עובד" (- )MISPAR-MEZAHE
במידה ובשדה "סוג מזהה עובד" ( )SUG-MEZAHE-OVEDהועבר הערך "= 1
מספר תעודת זהות" ,יש לבדוק שהועברו בשדה "מספר מזהה עובד" (MISPAR-
 )MEZAHEתווים נומריים בלבד.
 7.1שדה "שם פרטי" (- )SHEM-PRATI
שדה חובה .במידה ולא יועבר ערך בשדה ,הממשק יידחה ע"י המסלקה.
בנוסף ,תתבצע בדיקה שהערך בשדה מכיל לפחות שני תווים מסוג אותיות ,ללא תווים
מיוחדים למעט גרש או גרשיים או נקודה או מקף.
 7.3שדה "שם משפחה" (- )SHEM-MISHPACHA
שדה חובה .במידה ולא יועבר ערך בשדה ,הממשק יידחה ע"י המסלקה.
בנוסף ,תתבצע בדיקה שהערך בשדה מכיל לפחות שני תווים מסוג אותיות ,ללא תווים
מיוחדים למעט גרש או גרשיים או נקודה או מקף.
 7.3שדה "תאריך לידה" (- )TAARICH-LEIDA
שדה רשות .במידה והועבר ערך בשדה ,תתבצע בדיקה כי הערך שהועבר בשדה קטן
מהתאריך הנוכחי.

 .8בלוק "סך הפקדות שנתיות" (:)SachHafkadotShnatiot
בלוק חובה .במידה ולא יועבר הבלוק ,הממשק יידחה ע"י המסלקה.
 .8.1שדה "מספר פוליסה  /מספר חשבון" ()MISPAR-POLISA-O-HESHBON
כפי שנקבע בקובץ האקסל של ממשק מעסיקים – היזון חוזר מסכם שנתי ,דיווח
שדה זה הנו רשות .המסלקה לא תבדוק שהועבר ערך בשדה.
 .8.1שדה "סוג הפרשה" ()SUG-HAFRASHA
עבור הפרשות למוצרי ביטוח פרט ניתן לדווח בשדה "סוג הפרשה" את הערך = 1
"שונות עובד".
 .9בלוק "רשומת סגירה" (:)ReshumatSgira
בלוק חובה .במידה ולא יועבר הבלוק ,הממשק יידחה ע"י המסלקה.
יש להעביר בבלוק זה נתונים מסכמים ברמת הקובץ כולו.
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ד .ממשק היזון חוזר ראשוני המועבר ממסלקה לגוף מוסדי בגין היזון חוזר מסכם שנתי
לאחר קליטת ממשק היזון חוזר מסכם שנתי מגוף מוסדי במערכת המסלקה ,המסלקה
תעביר ממשק היזון חוזר ראשוני (משוב א') לגורם השולח ,בהתאם לפירוט להלן:
.1

במידה והמסלקה דחתה את ההיזון השנתי עקב סיבות הקשורות ברמת הקובץ ,יוחזר
ממשק היזון חוזר ראשוני ברמת קובץ מהמסלקה לגוף המוסדי ,כדלקמן:
בלוק "סוג משוב" (:)SugMashov
 שדה "סוג ממשק לגביו מועבר היזון חוזר" (SUG-MIMSHAK-LEGABAV-
:)MUAVAR-HIZUN-CHOZER
יועבר הערך " = 16ממשק מעסיקים  -היזון חוזר מסכם – שנתי".
 שדה "שם הקובץ לגביו מועבר היזון חוזר" (:)SHEM-HAKOVETZ
יועבר שם קובץ ההיזון החוזר המסכם השנתי בגינו מועבר המשוב.
 שדה "מספר הקובץ לגביו מועבר היזון חוזר" (:)MISPAR-HAKOVETZ
יועבר מספר קובץ ההיזון החוזר המסכם השנתי בגינו מועבר המשוב.
 שדה "רמת משוב" (:)RAMAT-MASHOV
יועבר הערך " = 1ברמת קובץ".
 שדה "סוג משוב" (:)SUG-MASHOV
יועבר הערך " = 1שלב א' :משוב טכני".
בלוק "משוב ברמת קובץ" (:)MashovBeramatKovetz
 שדה "קוד שגיאה ברמת הקובץ" (:)KOD-SHGIHA
יועבר קוד השגיאה הרלוונטי אשר בגינו נדחה הקובץ ע"י המסלקה.
בלוק "פירוט שגיאה ברמת קובץ" (:)PerutShgihaBeramatKovetz
 שדה "פירוט שגיאה ברמת קובץ" (:)PERUT-SHGIHA-BERAMAT-KOVETZ
יועבר מלל המתאר את סיבת הדחיה בגינה נדחה הקובץ ע"י המסלקה.

.2

במקרים הבאים יוחזר ממשק היזון חוזר ראשוני ברמת רשומה מהמסלקה לגוף המוסדי:
 במידה והמסלקה קלטה את קובץ ההיזון השנתי באופן תקין. במידה והמסלקה דחתה את ההיזון השנתי עקב כישלון באחת או יותר מהבדיקותהלוגיות (בהתאם למפורט בפרק ג' של מסמך זה).
בשני מקרים אלו ,יוקצה מספר תיק מסלקה לקובץ ההיזון המסכם השנתי (לכל קובץ
היזון שנתי יוקצה מס' תיק מסלקה אחד) ,וממשק היזון חוזר ראשוני יועבר מהמסלקה
לגוף המוסדי ברמת רשומה כדלקמן:
בלוק "סוג משוב" (:)SugMashov
 שדה "סוג ממשק לגביו מועבר היזון חוזר" (SUG-MIMSHAK-LEGABAV-
:)MUAVAR-HIZUN-CHOZER
יועבר הערך " = 16ממשק מעסיקים  -היזון חוזר מסכם – שנתי".
 שדה "שם הקובץ לגביו מועבר היזון חוזר" (:)SHEM-HAKOVETZ
יועבר שם קובץ ההיזון החוזר המסכם השנתי בגינו מועבר המשוב.
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 שדה "מספר הקובץ לגביו מועבר היזון חוזר" (:)MISPAR-HAKOVETZ
יועבר מספר קובץ ההיזון החוזר המסכם השנתי בגינו מועבר המשוב.
 שדה "רמת משוב" (:)RAMAT-MASHOV
יועבר הערך " = 2ברמת רשומה".
 שדה "סוג משוב" (:)SUG-MASHOV
יועבר הערך " = 1שלב א' :משוב טכני".
בלוק "משוב ברמת רשומה" (:)MashovBeramatReshuma
 שדה "מספר מסלקה/מספר זיהוי" (- )MISPAR-MISLAKA
יועבר מספר תיק המסלקה שהוקצה לקובץ ההיזון המסכם השנתי ע"י המסלקה.
שדה "מספר מזהה רשומה" (- )MISPAR-MEZAHE-RESHUMA
יועבר מספר תיק המסלקה שהוקצה לקובץ ההיזון המסכם השנתי ע"י המסלקה.
הערה :לתשומת ליבכם ,מדובר במספר תיק מסלקה שאינו מוכר במערכות הגוף
המוסדי .אין לדחות את ההיזון החוזר הראשוני של המסלקה בגין מספר זה.
 שדה "סטטוס רשומה" (- )STATUS-RESHUMA
במידה וקובץ ההיזון השנתי נקלט באופן תקין במערכת המסלקה ,יועבר הערך "= 1
נקלט תקין".
במידה וקובץ ההיזון השנתי נדחה עקב כישלון באחת או יותר מהבדיקות הלוגיות
המפורטות בפרק ג' של מסמך זה ,יועבר הערך " = 2לא נקלט".
 שדה "קוד שגיאה ברמת רשומה" (- )KOD-SHGIHA-BERAMAT-RESHUMA
במידה ובשדה "סטטוס רשומה" הועבר הערך " = 2לא נקלט" ,יועבר בשדה זה הערך
" = 105אחר".
בלוק "פירוט שגיאה ברמת רשומה" ()PerutShgihaBeramatReshuma
 שדה "פרוט שגיאה ברמת רשומה" (- )PERUT-SHGIHA-BERAMAT-RESHUMA
במידה ובשדה "קוד שגיאה ברמת רשומה" הועבר הערך " = 105אחר" ,יועבר בשדה
זה מלל המפרט את סיבת השגיאה בגינה נדחה קובץ ההיזון.
הערה:
במצב של ריבוי שגיאות (לדוגמה ,מס' שגיאות לוגיות שנמצאו ברשומות שונות בקובץ),
בלוק "משוב ברמת רשומה" יועבר בהיזון החוזר הראשוני פעם אחת עם ציון מס' תיק
המסלקה שהוקצה לקובץ ,ובלוק "פירוט שגיאה ברמת רשומה" יכיל פירוט של כל
השגיאות שנמצאו ברשומות (בלוק מרובה).
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ה .הפצת ההיזון המסכם השנתי מהמסלקה למעסיק/מייצג
 .1במידה וקובץ ההיזון השנתי נקלט בהצלחה במערכות המסלקה ,המסלקה תפיץ אותו
למעסיקים ומייצגים העובדים בנתיב גישה  ,B2Bכדלקמן:




בלוק "נתוני גורם שולח" (– )NetuneiGoremSholech
יועברו נתוני המסלקה.
בלוק "נתוני גורם נמען" (– )NetuneiGoremNimaan
יועברו נתוני המעסיק/מייצג נמען ההיזון.
בלוק "ישות גורם פונה למסלקה" (– )YeshutGoremPoneLemislaka
יועברו נתוני הגוף המוסדי שהעביר את ההיזון המסכם השנתי למסלקה ,באופן הבא:
בשדה "סוג פונה" ( )SUG-PONEיועבר הערך  = 1יצרן.
בשדה "סוג קוד מזהה פונה" ( )SUG-KOD-MEZAHE-PONEיועבר סוג המזהה של
הגוף המוסדי מתוך טבלת לקוחות במערכת המסלקה.
בשדה "מספר מזהה פונה" ( )MISPAR-MEZAHE-PONEיועבר המספר המזהה של
הגוף המוסדי מתוך טבלת לקוחות במערכת המסלקה.
בשדה "שם גורם פונה" ( )SHEM-GOREM-PONEיועבר שם הגוף המוסדי מתוך
טבלת לקוחות במערכת המסלקה.
בשדה "מספר מזהה מתפעל" ( )MISPAR-MEZAHE-METAFELיועבר המספר
המזהה של מתפעל הגוף המוסדי מתוך טבלת לקוחות במערכת המסלקה.
הסבר :כאשר גוף מוסדי פועל מול המסלקה במספר מוקדי תפעול ,זיהוי חד ערכי של
כל מוקד תפעול מבוצע באמצעות השילוב בין המספר המזהה של הגוף המוסדי לבין
המספר המזהה של מתפעל הגוף המוסדי (רשימה מלאה של זיהוי הגופים המוסדיים
במסלקה מופיעה בדף "מסמכים ונהלים" באתר האינטרנט של המסלקה הפנסיונית).

 .2בהתאם לשיטת העבודה של המסלקה מול לקוחות  ,B2Bכאשר מתקבלים מספר היזונים
שנתיים עם אותם נתונים מזהים (היזון "כפול") ,כל ההיזונים נשלחים לכספת
המעסיק/מייצג הרלוונטי.
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ו .ממשק היזון חוזר ראשוני המועבר ממעסיק/מייצג  B2Bלמסלקה בגין היזון חוזר מסכם
שנתי
כאמור ,במידה וקובץ ההיזון השנתי נקלט בהצלחה במערכות המסלקה ,המסלקה תפיץ
אותו למעסיקים ומייצגים העובדים בנתיב גישה  .B2Bהמעסיק/מייצג יעביר בתגובה ממשק
היזון חוזר ראשוני (משוב א') למסלקה ,בהתאם לפירוט להלן:
 .1במידה והמעסיק/מייצג דחה את ההיזון השנתי עקב סיבות הקשורות ברמת הקובץ ,עליו
להחזיר למסלקה ממשק היזון חוזר ראשוני ברמת קובץ כדלקמן:
בלוק "סוג משוב" (:)SugMashov
 שדה "סוג ממשק לגביו מועבר היזון חוזר" (SUG-MIMSHAK-LEGABAV-MUAVAR-
:)HIZUN-CHOZER
יש להעביר בשדה זה את הערך " = 16ממשק מעסיקים  -היזון חוזר מסכם – שנתי".
 שדה "שם הקובץ לגביו מועבר היזון חוזר" (:)SHEM-HAKOVETZ
יש להעביר בשדה זה את שם קובץ ההיזון החוזר המסכם השנתי בגינו מועבר המשוב.
 שדה "מספר הקובץ לגביו מועבר היזון חוזר" (:)MISPAR-HAKOVETZ
יש להעביר בשדה זה את מספר קובץ ההיזון החוזר המסכם השנתי בגינו מועבר המשוב.
 שדה "רמת משוב" (:)RAMAT-MASHOV
יש להעביר בשדה זה את הערך " = 1ברמת קובץ".
 שדה "סוג משוב" (:)SUG-MASHOV
יש להעביר בשדה זה את הערך " = 1שלב א' :משוב טכני".
בלוק "משוב ברמת קובץ" (:)MashovBeramatKovetz
 שדה "קוד שגיאה ברמת הקובץ" (:)KOD-SHGIHA
יש להעביר בשדה זה את קוד השגיאה הרלוונטי אשר בגינו נדחה הקובץ ע"י
המעסיק/מייצג.
בלוק "פירוט שגיאה ברמת קובץ" (:)PerutShgihaBeramatKovetz
 שדה "פירוט שגיאה ברמת קובץ" (:)PERUT-SHGIHA-BERAMAT-KOVETZ
יש להעביר בשדה זה מלל המתאר את סיבת הדחיה בגינה נדחה הקובץ ע"י
המעסיק/מייצג.
 .2במקרים הבאים על המעסיק/מייצג להחזיר למסלקה ממשק היזון חוזר ראשוני ברמת
רשומה:
 במידה וקלט את קובץ ההיזון השנתי שהתקבל מהמסלקה באופן תקין. במידה ודחה את קובץ ההיזון השנתי שהתקבל מהמסלקה עקב כישלון באחת או יותרמהבדיקות הלוגיות שערך על נתוני הקובץ (ראה פירוט בפרק ג' של מסמך זה).
בלוק "סוג משוב" (:)SugMashov
 שדה "סוג ממשק לגביו מועבר היזון חוזר" (SUG-MIMSHAK-LEGABAV-MUAVAR-
:)HIZUN-CHOZER
יש להעביר בשדה זה את הערך " = 16ממשק מעסיקים  -היזון חוזר מסכם – שנתי".
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שדה "שם הקובץ לגביו מועבר היזון חוזר" (:)SHEM-HAKOVETZ
יש להעביר בשדה זה את שם קובץ ההיזון החוזר המסכם השנתי בגינו מועבר המשוב.
שדה "מספר הקובץ לגביו מועבר היזון חוזר" (:)MISPAR-HAKOVETZ
יש להעביר בשדה זה את מספר קובץ ההיזון החוזר המסכם השנתי בגינו מועבר המשוב.
שדה "רמת משוב" (:)RAMAT-MASHOV
יש להעביר בשדה זה את הערך " = 2ברמת רשומה".
שדה "סוג משוב" (:)SUG-MASHOV
יש להעביר בשדה זה את הערך " = 1שלב א' :משוב טכני".

בלוק "משוב ברמת רשומה" (:)MashovBeramatReshuma
 שדה "מספר מסלקה/מספר זיהוי" (- )MISPAR-MISLAKA
יש להעביר בשדה זה מספר תיק מסלקה כלשהו בפורמט ( GUIDאחד לכל קובץ היזון
לגביו מועבר משוב א').
 שדה "מספר מזהה רשומה" (- )MISPAR-MEZAHE-RESHUMA
יש להעביר בשדה זה מספר תיק מסלקה כלשהו בפורמט ( GUIDאחד לכל קובץ היזון
לגביו מועבר משוב א').
 שדה "סטטוס רשומה" (- )STATUS-RESHUMA
במידה וקובץ ההיזון נקלט באופן תקין במערכות המעסיק/מייצג ,יש להעביר את הערך
" = 1נקלט תקין".
במידה וקובץ ההיזון נדחה עקב כישלון באחת או יותר מהבדיקות הלוגיות שמבצע
המעסיק/מייצג על נתוני הקובץ ,יש להעביר את הערך " = 2לא נקלט".
 שדה "קוד שגיאה ברמת רשומה" (- )KOD-SHGIHA-BERAMAT-RESHUMA
במידה ובשדה "סטטוס רשומה" הועבר הערך " = 2לא נקלט" ,יש להעביר את הערך
" = 105אחר".
בלוק "פירוט שגיאה ברמת רשומה" ()PerutShgihaBeramatReshuma
 שדה "פרוט שגיאה ברמת רשומה" (- )PERUT-SHGIHA-BERAMAT-RESHUMA
במידה ובשדה "קוד שגיאה ברמת רשומה" הועבר הערך " = 105אחר" ,יש להעביר מלל
המפרט את סיבת השגיאה בגינה נדחה קובץ ההיזון.
הערה:
במצב של ריבוי שגיאות (לדוגמה ,מס' שגיאות לוגיות שנמצאו ברשומות שונות בקובץ),
יש להעביר את בלוק "משוב ברמת רשומה" פעם אחת בלבד ,ואת בלוק "פירוט שגיאה
ברמת רשומה" כמרובה ,עם פירוט של כל השגיאות שנמצאו ברשומות בקובץ.
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