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 2021/5/1  :תאריך עדכון
 

 וקליטת היזון חוזר  דיווח הפקדות מעסיקים  –כללי המערכת  

 של ממשק מעסיקים 04.התאמות לגרסה  

 

 :כללי .א
 

 
"חוזר מבנה   2019-50חוזר גופים מוסדיים    13/06/2021רשות שוק ההון ביטוח וחיסכון פרסמה ביום   .1

  ותעדכני  אותוגרס ממשק מעסיקים"(  –הפנסיוני  אחיד להעברת מידע ונתונים בשוק החיסכון  
( תיכנס לתוקף ביום  4.0גרסה זו ).25/11/2021  –וב    30/09/2021  בתאריך מעסיקים לממשק

. מסמך זה מציג את השינויים בבדיקות התקינות שתבצע המסלקה על דיווחי מעסיקים  22/05/2022
 .החל ממועד זה

 
לכללי המערכת הבאים שפורסמו בנושא: "דיווחי ומעני ממשקי מסמך זה מהווה הרחבה / עדכון   .2

 :מעסיקים" בעבר ע"י המסלקה
 

 
 
 
   לו"ז נדרש להפעלת השינויים המפורטים המסמך זה: .3

 בשילוב מתפעלים ומעסיקים:  בדיקות אינטגרציה מסלקה מול גופים מוסדיים •

o   6/2/2022  –  ראשוןסבב 
o   20/2/2022  –  שניסבב 
o   20/3/2022שלישי  סבב  -   

 לו"ז יפורסם בתקשור ייעודי  –בדיקות אינטגרציה מסלקה מול מעסיקים/ מתפעלים  •

 2202/50/22 –תחילת הפעלה מבצעית  •
 

 

 
 

 תאריך פרסום שם המסמך

  12.2015 דיווח הפקדות וביצוע תיקונים –כללי המערכת  

 12.2015 קליטת היזון חוזר –כללי מערכת  

ממשק של   2.0התאמות לגרסה   – דיווח הפקדות מעסיקים   –כללי מערכת  
 מעסיקים

10.2017 

 10.2017 של ממשק מעסיקים 2.0התאמות לגרסה   קליטת היזון חוזר   –כללי מערכת  

של ממשק  3.0התאמות לגרסה   – דיווח הפקדות מעסיקים   –כללי מערכת  
 מעסיקים

10.2020 

 10.2020 של ממשק מעסיקים 3.0התאמות לגרסה   קליטת היזון חוזר   –כללי מערכת  
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 דיווח שוטף של הפרשות מעסיק  -ממשק מעסיקים   .ב
 

 
 (KoteretKovetzבלוק "כותרת קובץ" ) .1

 
 (  MISPAR-GIRSAT-XMLשדה "מספר גרסא ראשי" ) .1.1

 .004חובה להעביר את הערך:  
 במידה ויועבר ערך אחר, הדיווח יידחה ע"י המסלקה.

 
 (PirteiHaavaratKsafimכספים" )בלוק "פרטי העברת   .2

 
 (MISPAR -TIK -NIKUIM - MAASIK" )מספר תיק ניכויים מעסיק שדה " .2.1

 שדה חדש.
 שדה חובה.

 .  9ספרות המתחילות בספרה    9נומרי עם  חובה לדווח  
 דיווח שלא לפי הנ"ל יידחה ע"י המסלקה.

 
 (KOD-MASAVשדה "קוד פנימי של גורם שולח במס"ב " ) .2.2

בשדה "קוד אמצעי  )סליקה באמצעות מס"ב(   7הערך  חובה לדווח ערך בשדה זה בעת דיווח של  
 (.  KOD-EMTZAI-TASHLUMתשלום" )

 ספרות לפחות.  8בעת דיווח ערך בשדה זה, חובה לדווח ערך עם  
 ע"י המסלקה.דיווח שלא לפי הנ"ל יידחה  

 
 (SCHUM-HAFKADA-KOLELשדה "סכום הפקדה כולל" ) .2.3

 
 .0  הערך  את  לדווח  יש(  SUG-PEULA" )פעולה"סוג    בשדה 7  הערך  של  דיווח  בעת

  המדווח  הערך  כי  בדיקה  תתבצע(  SUG-PEULA" )פעולה"סוג    בשדה 1  הערך  של  דיווח  בעת
 :ל  זהה  הנו  זה  בשדה
-SACHהסכומים המדווחים בשדה "סך הפקדת מעסיק לקופה/ח.פ" )שדה    סך •

HAFKADA-KUPA-H-P    מבלוקPirteiHaavaratKsafim  עבור כל המופעים של כל  )
-MISPAR-ZIHUYהמנות המדווחות בקובץ עבור מעסיק )שדה "מספר זיהוי מעסיק" )

MAASIK  בבלוק )PirteiHaavaratKsafim  )קופה/ח.פ"  )שדה " קוד זיהוי    וקופה
(KOD-MEZAHE-KUPA-H-P  בבלוק )PirteiHaavaratKsafim 

 או ל:
-SACH-HAFKADA"סך הפקדת מעסיק לקופה/ח.פ" )שדה  הערך המדווח בשדה   •

KUPA-H-P    מבלוקPirteiHaavaratKsafimבאותה המנה  ). 
 :(SUG-PEULA" )פעולה"סוג    בשדה 3  הערך  של  דיווח  בעת

שדה "סך הפקדת מעסיק   וזהה לסכום שדווח בשדה " 0-ערך גדול מ  לדווח  יש •
 .(SACH-HAFKADA-KUPA-H-Pלקופה/ח.פ." )

 
 .המסלקה"י  ע  יידחה"ל  הנ לפי  שלא  דיווח

 
 (SHEM-PRATI-ISH-KESHER-MAASIKאיש קשר מעסיק" ) -"שם פרטי  שדה   .2.4

 שדה חדש.
 .ללא ספרות או סימנים מיוחדים יש לדווח ערך של לפחות שני תווים מסוג אותיות  .שדה חובה

 יידחה ע"י המסלקה.דיווח שלא לפי הנ"ל  
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-SHEM-MISHPACHA-ISH-KESHERאיש קשר מעסיק ") -" שם משפחה שדה   .2.5
MAASIK) 
 שדה חדש.

 שדה חובה. יש לדווח ערך של לפחות שני תווים מסוג אותיות ללא ספרות או סימנים מיוחדים.
 ע"י המסלקה.דיווח שלא לפי הנ"ל יידחה  

 
-MISPAR-TELEPHONE-KAVI-ISH)" איש קשר מעסיק    -מספר טלפון קוי   "שדה   .2.6

KESHER-MAASIK) 
 שדה חדש.

 ספרות ותו מסוג מקף אמצעי בלבד . 9ספרות או  9שדה חובה. יש לדווח ערך של לפחות  
 דיווח שלא לפי הנ"ל יידחה ע"י המסלקה.

 
 

 (E-MAIL-ISH-KESHER-MAASIKמעסיק " )איש קשר  -כתובת דוא"ל   "שדה   .2.7
 שדה חדש.

 של כתובת מייל. שדה חובה. יש לדווח כתובת מייל לפי תבנית חוקית
 דיווח שלא לפי הנ"ל יידחה ע"י המסלקה.

 
-MISPAR-CELLULARI-ISHאיש קשר מעסיק " )  -טלפון סלולארי  "שדה   .2.8

KESHER-MAASIK) 
 שדה חדש.

ספרות ותו מסוג מקף  10ספרות או    10יש לדווח  שדה רשות. במידה ומדווח ערך בשדה זה  
 אמצעי בלבד.

 דיווח שלא לפי הנ"ל יידחה ע"י המסלקה.
 

  (SUG-PEULAשדה "סוג פעולה" ) .2.9

. דיווח של סוג פעולה  דיווח על הפקדה נוספת ללא דיווח על תנועות  - 8 סוג פעולה  הוסר קוד •
 המסלקה.יידחה ע"י   8

 .תיקון תשלומים פטורים בלבד - 7  סוג פעולה התווסף קוד •

)דיווח על תיקון תנועות ללא הפקדה נוספת לאחר   3 או  2  מסוג מתקנות פעולות  של  דיווח •
  שלילי  דיווח לאחר  רק  יתבצע( 6או דיווח על הפקדה נוספת ותיקון תנועות לאחר קוד   6קוד  

)בקשה לביטול חלקי או מלא של תנועה ללא החזר תשלום למעסיק(. מאחר   6 פעולה סוג  עם
המסלקה לא תאכוף את הדיווח  והדיווח מתבצע על גבי ממשקים שונים )שוטף ושלילי(,  

ובאחריות הגוף המוסדי לוודא כי טרם קליטה של תנועות  6המקדים של סוג פעולה  
. במידה  6התקבל מהמעסיק דיווח שלילי עם סוג פעולה  3או   2המדווחות בסוגי פעולה 

  "  בשדה 3  קוד עם  הרשומותוהגוף המוסדי לא הצליח לאתר את הדיווח השלילי, ידווח את  
)דווח בממשק השוטף בשדה סוג    100  קודו(  RESHUMA-NIKLETAה נקלטה" )רשומ

בגין פעולות מתקנות  6אך לא דווח בממשק שלילי בשדה זה קוד    3או קוד    2פעולה קוד  
  StatosPirteiKlitatReshuma( שבבלוק  SUG-SHGIHA"סוג שגיאה" )  בשדהכנדרש(  

 בהיזון המסכם.
 

 
 (KOD-EMTZAI-TASHLUMשדה "קוד אמצעי תשלום" ) .2.10

 יידחה ע"י המסלקה. 2. דיווח של קוד אמצעי תשלום  המחאה –  2 קוד אמצעי תשלום  הוסר •

  –  1לדווח את הערך  חובה  (  SUG-PEULAבשדה "סוג פעולה" )  7במידה ודווח הערך   •
 .)העברה בנקאית( בשדה זה. דיווח שלא לפי הנ"ל יידחה ע"י המסלקה

-SUGערכים אפשריים לדיוח בשדה זה לפי ערכים מדווחים בשדה "סוג פעולה" )רשימת   •
PEULA  )  .'מפורטים בנספח א 

 דיווח שלא לפי הנ"ל יידחה ע"י המסלקה.
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 (SACH-HAFKADA-KUPA-H-Pסך הפקדת מעסיק לקופה/ח.פ" ) שדה " .2.11

  -חובה לדווח ערך נומרי גדול מ  (SUG-PEULAבשדה "סוג פעולה" )  3במידה ודווח הערך   •
0. 

חובה לדווח את הערך    (SUG-PEULAבשדה "סוג פעולה" )  7או    2במידה ודווחו הערכים   •
0. 

 דיווח שלא לפי הנ"ל יידחה ע"י המסלקה.
 

-TAARICH-ERECH-HAFKADAשדה "תאריך ערך הפקדה לקופה" ) .2.12
LEKUPA) 

-KOD-EMTZAIם" )בשדה "קוד אמצעי תשלו  9או    6במידה ודווחו הערכים   •
TASHLUM  )זה  בשדה  הקובץ  של  הדיווח  תאריך  את  לדווח  יש 

 דיווח שלא לפי הנ"ל יידחה ע"י המסלקה.
 

 (SUG-CHESHBON"  )עו"ש שדה "סוג חשבון .2.13
 .  NULLיש לדווח את הערך    ,(SUG-PEULAבשדה "סוג פעולה" ) 7בעת דיווח של הערך  

 המסלקה.דיווח שלא לפי הנ"ל יידחה ע"י  
 

+ שדה "מספר מסלקה   (MISPAR-ZIHUI-KODEMשדה "מספר זיהוי קודם"  ) .2.14
 (MISPAR-MISLAKA-KODEMקודם"  )

ערך של מספר    (, יש לדווחSUG-PEULAבשדה "סוג פעולה" ) 7או   3,  2הערכים  בעת דיווח של  
זיהוי קודם או מספר מסלקה קודם על מנת לאפשר לגוף המוסדי לקשור את הדיווח המתקן 

 לדיווח המקורי.
, יש לדווח את הערך של מספר הזיהוי/ מספר  6לאחר סוג פעולה   3או   2בעת דיווח סוג פעולה 

ולא הדיווח    6)הפנייה לדיווח של סוג פעולה   6מסלקה של הדיווח שהועבר עבור סוג פעולה  
 (.1המקורי עם סוג פעולה  
אותו   יש לדווח את הערך של מספר הזיהוי/ מספר מסלקה של הדיווח    7בעת דיווח סוג פעולה 

 .הוא מתקן
מקרים בהם הוחרגה חובת הדיווח של מספר זיהוי קודם או  החוזר מפורטים    ובהוראותמאחר 

דיווח  ו ת אלו לפי המפורט לעילתאכוף קיום ערכים בשדוהמסלקה לא ,  מספר מסלקה קודם
 יידחה ע"י המסלקה.  לאשלא לפי הנ"ל 

-MISPAR-MISLAKAלמרות האמור לעיל, במידה ומועבר ערך בשדה "מספר מסלקה קודם" )
KODEM תיק המסלקה הקודם קיים במערכת, שייך למעסיק המדווח  ש(, המסלקה תבדוק

, המסלקה תבדוק כי תיק 3או   2כן, בעת דיווח סוגי פעולה    כמוולקופה המדווחת בדיווח הנוכחי.  
דיווח של מספר מסלקה קודם שאינו  . 6פעולה    בסוגהמסלקה הקודם הנו מסוג דיווח שלילי  
 מקיים תנאים אלו, יידחה ע"י המסלקה.
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 ZihuiShemMismachBeramatEirua) "זיהוי שם מסמך ברמת אירוע" )  קבלו .3
)עובד חדש( בשדה    14בעת דיווח לפחות עובד אחד עם הערך  רק  עבור  לדיווח    אפשרירשות.  בלוק  

MASKORET)  = -BECHODESH-OVED-(STATUSבשדה "סטאטוס עובד בחודש משכורת"  
בשדה "סוג פעולה"    3או  2,  1ערכים  של  דיווח    וגם  ChodeshMaskoretVestatusOvedבבלוק   14

(SUG-PEULA  שבבלוק )PirteiHaavaratKsafim. 
 אין לדווח את הבלוק בכל מקרה אחר.

 דיווח שלא לפי הנ"ל יידחה ע"י המסלקה.
 

-SHEM-KOVETZ-SHELשדה "שם קובץ של מסמך ברמת אירוע וברמת לקוח" ) .3.1
MISMACH-BERAMAT-EIRUA-VEBERAMAT-LAKOACH) 

מסמך לפי חוקיות דיווח שם  במידה ומדווח הבלוק, יש לדווח בשדה זה ערך חוקי של שם קובץ  
 .צרופה

 דיווח שלא לפי הנ"ל יידחה ע"י המסלקה.
  

 (SUG-MISMACHשדה "סוג מסמך" ) .3.2
טופס הצטרפות לקופת  -)נספח ז'    5יש לדווח את הערך    .במידה ומדווח הבלוקשדה חובה  

 .ברירת מחדל(
 דיווח שלא לפי הנ"ל יידחה ע"י המסלקה.

 
 PirteiOved) בלוק "פרטי עובד" )   .4

( שבבלוק  SUG-PEULAבשדה "סוג פעולה" )  1,2,3,7בעת דיווח הערכים  בלוק חובה עבור  
PirteiHaavaratKsafim  . 

 .דיווח שלא לפי הנ"ל יידחה ע"י המסלקה
בשדה "סטאטוס עובד בחודש    14הערה כללית בנוגע לשדות המוגדרים כשדות חובה בעת דיווח הערך  

( בבלוק  (STATUS-OVED-BECHODESH-MASKORETמשכורת"  
ChodeshMaskoretVestatusOved  –  14 -ניתן לדווח את השדות גם בעת דיווח סטטוס שונה מ .

 שמוגדרים לשדות.  במידה והם מדווחים יש לדווח לפי כללי המערכת
 

 (TAARICH-LEIDAשדה "תאריך לידה" ) .4.1
שדה "סטאטוס עובד בחודש משכורת"  ב  14הערך  חובה לדווח ערך בשדה זה בעת דיווח  

STATUS-OVED-BECHODESH-MASKORET)בבלוק )   
ChodeshMaskoretVestatusOved. 

 יש לדווח ערך מסוג תאריך חוקי שאינו עתידי.
 

 .הנ"ל יידחה ע"י המסלקהדיווח שלא לפי 
 

 (SHEM-YISHUVשדה "שם ישוב" )   .4.2
בשדה "סטאטוס עובד בחודש משכורת"    14חובה לדווח ערך בשדה זה בעת דיווח הערך  

STATUS-OVED-BECHODESH-MASKORET)  בבלוק )
ChodeshMaskoretVestatusOved. 

 
 .יש לדווח ערך המכיל שני אותיות לפחות

 .יידחה ע"י המסלקהדיווח שלא לפי הנ"ל  
 

 (SHEM-RECHOVשדה "שם רחוב" )   .4.3
בשדה "סטאטוס עובד בחודש משכורת"    14חובה לדווח ערך בשדה זה בעת דיווח הערך  

STATUS-OVED-BECHODESH-MASKORET)  בבלוק )
ChodeshMaskoretVestatusOved    במידה ולא דווח ערך( ( "בשדה "תא דוארTA-DOAR)). 

 
 לפחות. אותיות 2יש לדווח ערך של  

 ( הדיווח לא יידחה.TA-DOARבמידה ודווח ערך בשדה זה וגם דווח ערך בשדה "תא דואר" )
 .דיווח שלא לפי הנ"ל יידחה ע"י המסלקה
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 (MISPAR-BAITשדה "מספר בית"  )   .4.4
בשדה "סטאטוס עובד בחודש משכורת"    14חובה לדווח ערך בשדה זה בעת דיווח הערך  

STATUS-OVED-BECHODESH-MASKORET)  בבלוק )
ChodeshMaskoretVestatusOved    במידה ולא(( "דווח ערך בשדה "תא דוארTA-DOAR)). 

 יש לדווח ערך מסוג מספר בלבד.
 ( הדיווח לא יידחה.TA-DOARבשדה "תא דואר" )במידה ודווח ערך בשדה זה וגם דווח ערך  

 
 .דיווח שלא לפי הנ"ל יידחה ע"י המסלקה

 
 (MISPAR-DIRAשדה "מספר דירה" )   .4.5

בשדה "סטאטוס עובד בחודש משכורת"    14חובה לדווח ערך בשדה זה בעת דיווח הערך  
STATUS-OVED-BECHODESH-MASKORET)  בבלוק )

ChodeshMaskoretVestatusOved  (ו  במידה( "לא דווח ערך בשדה "תא דוארTA-DOAR)). 
 .99999ו  >=   0ערך נומרי שלם <=  יש לדווח  

 ( הדיווח לא יידחה.TA-DOARוגם דווח ערך בשדה "תא דואר" )במידה ודווח ערך בשדה זה  
 במידה ולא דווח ערך תקין הדיווח ידחה על ידי המסלקה.

 
 (MIKUD)  "מיקוד"  שדה   .4.6

בשדה "סטאטוס עובד בחודש משכורת"    14חובה לדווח ערך בשדה זה בעת דיווח הערך  
STATUS-OVED-BECHODESH-MASKORET)  בבלוק )

ChodeshMaskoretVestatusOved. 
 .0נומרי שלם <=  יש לדווח ערך  

 דיווח שלא לפי הנ"ל יידחה ע"י המסלקה.
 

 (TA-DOARשדה "תא דואר" )   .4.7
בשדה "סטאטוס עובד בחודש משכורת"    14חובה לדווח ערך בשדה זה בעת דיווח הערך  

STATUS-OVED-BECHODESH-MASKORET)  בבלוק )
ChodeshMaskoretVestatusOved  שם רחוב"לא דווחו ערכים בשדות  במידה ו"  (SHEM-

RECHOV)"מספר בית" ,  (MISPAR-BAIT  )מספר דירה"  -ו"  (MISPAR-DIRA.) 
 .99999ו  >=   0ערך נומרי שלם <=  יש לדווח  

 דיווח שלא לפי הנ"ל יידחה ע"י המסלקה.
 

 (E-MAILשדה "כתובת דואל" )  .4.8
 שדה חובה.  

 יש לדווח כתובת דוא"ל חוקית לפי פורמט תקין של כתובת דוא"ל.
 .israel1234@notrelevant.comבמידה ולא קיימת כתובת לדיווח יש לדווח את הערך  

 דיווח שלא לפי הנ"ל יידחה ע"י המסלקה.
 

 (MISPAR-CELLULARIשדה "מספר סלולארי" )   .4.9
 שדה חובה.  

 ספרות ותו מסוג מקף אמצעי בלבד.  10ספרות או   10יש לדווח ערך של לפחות 
 .05012345678י לדיווח יש לדווח את הערך  במידה ולא קיים מספר סלולאר

 .  דיווח שלא לפי הנ"ל יידחה ע"י המסלקה
 

 (MIN)  "מין"    שדה .4.10
בשדה "סטאטוס עובד בחודש משכורת"    14חובה לדווח ערך בשדה זה בעת דיווח הערך  

STATUS-OVED-BECHODESH-MASKORET)  בבלוק )
ChodeshMaskoretVestatusOved. 

 יש לדווח ערך חוקי מתוך רשימת ערכים מוגדרת בלבד.
 דיווח שלא לפי הנ"ל יידחה ע"י המסלקה.

 
 (MOED-TCHILAT-AHASAKAT-OVEDשדה "מועד תחילת העסקת עובד" )   .4.11
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בשדה "סטאטוס עובד בחודש משכורת"    14חובה לדווח ערך בשדה זה בעת דיווח הערך  
STATUS-OVED-BECHODESH-MASKORET)  בבלוק )

ChodeshMaskoretVestatusOved. 
 יש לדווח ערך מסוג תאריך חוקי שאינו עתידי.

 דיווח שלא לפי הנ"ל יידחה ע"י המסלקה.
 

 (SEIF-ARBA-ESRE-LAOVED" )  לעובד 14סעיף   שדה " .4.12
 שדה חדש.

בשדה "סטאטוס עובד בחודש משכורת"    14חובה לדווח ערך בשדה זה בעת דיווח הערך  
STATUS-OVED-BECHODESH-MASKORET)  בבלוק )

ChodeshMaskoretVestatusOved. 
 בשאר המקרים ניתן לדווח אך זוהי לא חובה.

 .מתוך רשימת ערכים מוגדרים בלבדיש לדווח ערך  
  דיווח שלא לפי הנ"ל יידחה ע"י המסלקה.
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 (ChodeshMaskoretVestatusOvedחודש משכורת וסטטוס עובד" )  בלוק " .5

. 
 (SUG-TAKBULשדה "סוג תקבול" ) .5.1

 שדה חובה.
 לרשימת הערכים.  8 -ו  6התווספו הקודים  

ערך שאינו מרשימת הערכים הדיווח יידחה ע"י    שידווחבמידה ולא ידווח ערך בשדה או  
 . המסלקה

 
 ( ROVED-SACHARשדה "רובד שכר"  ) .5.2

 .שדה חדש
 במידה ולא ידווח ערך בשדה הדיווח יידחה ע"י המסלקה.חובה.  שדה  

 
-STATUS-OVED-BECHODESHשדה "סטאטוס עובד בחודש משכורת" ) .5.3

MASKORET  ) 
 שדה חובה.

 .13הוסר קוד   •

 .18  -ו  17ערכים  התווספו  •

דווח ערך שאינו מרשימת הערכים הדיווח יידחה ע"י  יבמידה ולא ידווח ערך בשדה או ש
 המסלקה. 

 
 ("TAARICH-TCHILAT-STATUSשדה "תאריך תחילת סטטוס עובד" ) .5.4

 שדה חובה.  
"סטאטוס עובד בחודש  )תשלום + דיווח עזיבת עבודה עתידי( בשדה    18בעת דיווח ערך  

יש לדווח בשדה זה ערך מסוג  ,  (STATUS-OVED-BECHODESH-MASKORET)  משכורת"
  בשדה "חודש משכורת"לחודש המדווח  קלנדרי העוקב  החודש  הסוף  תאריך חוקי בטווח של עד  

(CHODESH-MASKORET.) 
 לפי הנ"ל יידחה ע"י המסלקה.דיווח שלא  

 
 (  PizulHafrashotOvedBeKupaבלוק "פיצול הפרשות עובד בקופה" ) .6

 
בשדה "סטאטוס עובד בחודש משכורת"   17  -ו 8-12, 3-5  בלוק חובה עבור בעת דיווח ערכים שונים מ:

(STATUS-OVED-BECHODESH-MASKORET  "בבלוק "חודש משכורת וסטטוס עובד )
(ChodeshMaskoretVestatusOved  .) 

 דיווח שלא לפי הנ"ל יידחה ע"י המסלקה.
 

 (SHIUR-HAFRASHAשדה "שיעור הפרשה" ) .6.1
(, יש לדווח את הערך  SCHUM-HAFRASHA" )הפרשהסכום  "בשדה    0ערך  במידה ודווח  

Null   זה.בשדה   
 .  דיווח שלא לפי הנ"ל יידחה ע"י המסלקה
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  שלילי של הפרשות מעסיקדיווח  -ממשק מעסיקים   .ג
 

 (KoteretKovetzבלוק "כותרת קובץ" ) .1
 

 (  MISPAR-GIRSAT-XMLשדה "מספר גרסא ראשי" ) .1.1
 .004חובה להעביר את הערך:  

 במידה ויועבר ערך אחר, הדיווח יידחה ע"י המסלקה.
 

 (:PirteiHaavaratKsafimבלוק "פרטי העברת כספים" ) .2
 

 (SHEM-PRATI-ISH-KESHER-MAASIKמעסיק" )איש קשר  -שדה "שם פרטי   .2.1
 שדה חדש.

 שדה חובה. יש לדווח ערך של לפחות שני תווים מסוג אותיות ללא ספרות או סימנים מיוחדים.
 דיווח שלא לפי הנ"ל יידחה ע"י המסלקה.

 
-SHEM-MISHPACHA-ISH-KESHERאיש קשר מעסיק ") -שדה " שם משפחה  .2.2

MAASIK) 
 שדה חדש.

 שדה חובה. יש לדווח ערך של לפחות שני תווים מסוג אותיות ללא ספרות או סימנים מיוחדים.
 דיווח שלא לפי הנ"ל יידחה ע"י המסלקה.

 
-MISPAR-TELEPHONE-KAVI-ISHאיש קשר מעסיק " )  -שדה " מספר טלפון קוי   .2.3

KESHER-MAASIK) 
 שדה חדש.

 ספרות ותו מסוג מקף אמצעי בלבד . 9ספרות או  9ה חובה. יש לדווח ערך של לפחות  שד
 דיווח שלא לפי הנ"ל יידחה ע"י המסלקה.

 
 (E-MAIL-ISH-KESHER-MAASIKאיש קשר מעסיק " ) -שדה " כתובת דוא"ל   .2.4

 שדה חדש.
 שדה חובה. יש לדווח כתובת מייל לפי תבנית חוקית של כתובת מייל.

 לפי הנ"ל יידחה ע"י המסלקה.דיווח שלא  
 

-MISPAR-CELLULARI-ISHאיש קשר מעסיק " )  -שדה " טלפון סלולארי  .2.5
KESHER-MAASIK) 

 שדה חדש.
 ספרות ותו מסוג מקף אמצעי בלבד. 10ספרות או    10שדה חובה. יש לדווח  

 דיווח שלא לפי הנ"ל יידחה ע"י המסלקה.
 

 (KOD-EMTZAI-TASHLUMשדה "קוד אמצעי תשלום" ) .2.6
 המחאה. -  2הערך  הוסר  

 דיווח של הערך הנ"ל יידחה ע"י המסלקה.
 

( + שדה "מספר מסלקה קודם"  MISPAR-ZIHUI-KODEMשדה "מספר זיהוי קודם"  ) .2.7
(MISPAR-MISLAKA-KODEM) 

(, יש לדווח ערך של מספר  SUG-PEULAבשדה "סוג פעולה" )  6 או  5בעת דיווח של הערכים  
  השליליזיהוי קודם או מספר מסלקה קודם על מנת לאפשר לגוף המוסדי לקשור את הדיווח  

 לדיווח המקורי.
מאחר וקיימים מקרים בהם הוחרגה חובת הדיווח של מספר זיהוי קודם או מספר מסלקה 

 לאח שלא לפי הנ"ל  קודם, המסלקה לא תאכוף קיום ערכים בשדות אלו לפי המפורט לעיל ודיוו
 יידחה ע"י המסלקה.
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-MISPAR-MISLAKAלמרות האמור לעיל, במידה ומועבר ערך בשדה "מספר מסלקה קודם" )
KODEM המסלקה תבדוק האם מספר תיק המסלקה הקודם קיים במערכת, שייך למעסיק ,)

תנאים  המדווח ולקופה המדווחת בדיווח הנוכחי. דיווח של מספר מסלקה קודם שאינו מקיים 
 אלו, יידחה ע"י המסלקה.
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 ZihuiShemMismachBeramatEirua) בלוק "זיהוי שם מסמך ברמת אירוע" )  .3
 

-SHEM-KOVETZ-SHELשדה "שם קובץ של מסמך ברמת אירוע וברמת לקוח" ) .3.1
MISMACH-BERAMAT-EIRUA-VEBERAMAT-LAKOACH) 

חוקי של שם קובץ מסמך לפי שדה חובה במידה ומדווח הבלוק. יש לדווח בשדה זה ערך  
 חוקיות דיווח שם צרופה.

יש לדווח שם קובץ כולל סיומת    (SUG-MISMACH)"  בשדה "סוג מסמך  4בעת דיווח הערך  
 אחיד.וזאת לפי המפורט בנספח ו' של חוזר מבנה    ספרות(  9)  של מזהה העובד

 דיווח שלא לפי הנ"ל יידחה ע"י המסלקה.
  

 (SUG-MISMACHשדה "סוג מסמך" ) .3.2
 (.6  -ו  4,  3שדה חובה במידה ומדווח הבלוק. יש לדווח ערך מתוך רשימת ערכים חוקיים בלבד )

 דיווח שלא לפי הנ"ל יידחה ע"י המסלקה.
 

 PirteiOved) בלוק "פרטי עובד" )   .4
 

 (HASHAVA-KIBUTZIשדה "השבת כספים לפי הסכם קיבוצי" )   .4.1
 שדה חדש.

 רשימת ערכים חוקיים בלבד.יש לדווח ערך מתוך  
 דיווח שלא לפי הנ"ל יידחה ע"י המסלקה.

 
 (HATZHARAT-OVEDשדה "הועברה הצהרת עובד" )   .4.2

 שדה חדש.
 יש לדווח ערך מתוך רשימת ערכים חוקיים בלבד.

 דיווח שלא לפי הנ"ל יידחה ע"י המסלקה.
 

 (ChodeshMaskoretVestatusOvedחודש משכורת וסטטוס עובד" )  בלוק " .5
 

 (SUG-TAKBULשדה "סוג תקבול" ) .5.1
 שדה חובה.

 לרשימת הערכים.  8 -ו  6התווספו הקודים  
במידה ולא ידווח ערך בשדה או שידווח ערך שאינו מרשימת הערכים הדיווח יידחה ע"י  

 המסלקה. 
 

 ( ROVED-SACHARשדה "רובד שכר"  ) .5.2
 שדה חדש.

 ע"י המסלקה.שדה חובה. במידה ולא ידווח ערך בשדה הדיווח יידחה  
 

 (SIBAT-BAKASH-LECHZER-KSAFIMשדה "סיבת בקשה להחזר כספים"  ) .5.3
 .שדה חדש

(.יש לדווח ערך מתוך  SUG-PEULAבשדה "סוג פעולה" ) 6או    5שדה חובה בעת דיווח הערך  
 רשימת ערכים חוקיים בלבד.

 דיווח שלא לפי הנ"ל יידחה ע"י המסלקה.
 
 (  PizulHafrashotOvedBeKupaבקופה" )בלוק "פיצול הפרשות עובד   .6
 

 (SACH-TASHLUMIM-PTURIM"סך תשלומים פטורים" )שדה   .6.1
 .השדה הפך ללא רלבנטי

  



 

12 
 

 שוטף / שבועי:  –היזון חוזר מסכם  ממשק   .ד
 

 
 (KoteretKovetzבלוק "כותרת קובץ" ) .1

 
 (  MISPAR-GIRSAT-XMLשדה "מספר גרסא ראשי" ) .1.1

 .004חובה להעביר את הערך:  
 במידה ויועבר ערך אחר, הדיווח יידחה ע"י המסלקה.

 
 (SUG-MIMSHAKשדה "סוג הממשק" ) .1.2

 .15הוסר הערך  
 דיווח של הערך הנ"ל יידחה ע"י המסלקה.

 
 (StatosPirteiHaavaratKsafimבלוק "סטטוס פרטי העברת כספים" ) .2

,  5סוג פעולה   עםבמנה    בקובץ פיזי מסויים  במידה והיצרן מדווח דיווח מרובה של הבלוק  –  הערה
 לקיים את התנאים הבאים:חובה  

 
 :הבאים  בשדות  בלוק  של  מופע  בכל  זהים  ערכים  לדווח  יש •

 
(  39( )שדה מספר  SACH-HAFKADA-KUPA-H-P" )הפקדה מעסיק לקופה/ח.פ  ךס"
 סך ההחזר המבוקש ע"י המעסיק שדווח בדיווח השלילי –
 
(  SACH-HAFKADA-KLITA-BAPOAL" )קליטה בפועל  -סך הפקדה לחשבון יצרן  "

 סך הסכום שאושר להחזר ע"י הגוף המוסדי –( 40)שדה מספר  
 
( )שדה  KSAFIM-BEMAHAVAR" )סך כספים שהועברו לחשבון מעבר אצל יצרן"

 אושרו להחזר ע"י הגוף המוסדי סך הכספים שלא –(  42מספר 
 

"מספר אסמכתא להעברת כספים"    של  מופע  כל  עבור  ערכי  וחד  שונה  ערך  לדווח  יש •
(MISPAR-ASMACHTA-LEAHAVARAT-KSAFIM)    (38)שדה מספר 

-SACH"סך כספים אשר שויכו לחשבון העובדים" )  בשדה  יופיע  הבודדההחזר    סכום •
KSAFIM-SHUICHU  41  מספר( )שדה) 

 
 דיווח שלא לפי הנ"ל יידחה ע"י המסלקה.

 
 

   (MISPAR-BANK-MOSDI)"מספר בנק מוסדי"  שדה   .2.1
 שדה חדש.
 חובה לדווח ערך גדול או שווה לאפס   .שדה חובה

)בקשה להחזר תשלום על הפקדה  5בעת דיווח היזון מסכם על דיווח שלילי סוג פעולה  
KSAFIM-SACH-יכו" )יבשדה "סך כספים אשר שוערך גדול מאפס  ווח  יד (, הכולל  ביתר

SHUICHU)  העברת כספיםפרטי סטטוס  "  בבלוק( "StatosPirteiHaavaratKsafim)     
 של מספר בנק הקיים ברשימת הבנקים של מדינת ישראל.  0 -חובה לדווח ערך נומרי גדול מ

 דיווח שלא לפי הנ"ל יידחה ע"י המסלקה.
 0חובה לדווח את הערך    המקריםבשאר  

 .0חובה לדווח את הערך  בשאר המקרים  
 דיווח שלא לפי הנ"ל יידחה ע"י המסלקה.

 
   (MISPAR-SNIF-MOSDIשדה  "מספר סניף מוסדי"  ) .2.2
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 שדה חדש.
  חובה לדווח ערך גדול או שווה לאפסשדה חובה.  

להחזר תשלום על הפקדה )בקשה   5בעת דיווח היזון מסכם על דיווח שלילי סוג פעולה  
KSAFIM-SACH-יכו" )יבשדה "סך כספים אשר שוערך גדול מאפס ווח  יד , הכולל    ביתר(

SHUICHU)  ( "בבלוק "סטטוס פרטי העברת כספיםStatosPirteiHaavaratKsafim  ,)  
בשאר המקרים    0בשאר המקרים חובה לדווח את הערך    .0 -חובה לדווח ערך נומרי גדול מ

 .0חובה לדווח את הערך  
 דיווח שלא לפי הנ"ל יידחה ע"י המסלקה.

 
   (MISPAR-CHESHBON-MOSDIשדה  "מספר חשבון בנק מוסדי" ) .2.3

   שדה חדש.
  חובה לדווח ערך גדול או שווה לאפסשדה חובה.  

)בקשה להחזר תשלום על הפקדה  5פעולה  בעת דיווח היזון מסכם על דיווח שלילי סוג 
KSAFIM-SACH-יכו" )יבשדה "סך כספים אשר שוערך גדול מאפס ווח  יד , הכולל    ביתר(

SHUICHU)  ( "בבלוק "סטטוס פרטי העברת כספיםStatosPirteiHaavaratKsafim  ,)  
המקרים  בשאר  0בשאר המקרים חובה לדווח את הערך  .  0 -חובה לדווח ערך נומרי גדול מ

 .0חובה לדווח את הערך  
 דיווח שלא לפי הנ"ל יידחה ע"י המסלקה.

 
 (KOD-MASAV" )"קוד פנימי של גורם שולח במס"ב  שדה   .2.4

 שדה חדש.
)בקשה להחזר תשלום על הפקדה  5בעת דיווח היזון מסכם על דיווח שלילי סוג פעולה  

ספרות    8ערך נומרי עם   לדווח   ישובמידה והחזרת הכספים בוצעה באמצעות מס"ב,  ביתר(  
  לפחות.

 .NULLבשאר המקרים חובה לדווח את הערך  
 דיווח שלא לפי הנ"ל יידחה ע"י המסלקה.

 
 

-MISPAR-ASMACHTA" )אסמכתא להעברת כספיםמספר  שדה " .2.5
LEAHAVARAT-KSAFIM) 
, חובה לדווח ערך שונה וחד ערכי עבור כל  5בסוג פעולה בעת דיווח היזון מסכם על דיווח  

 החזרת כספים שבוצעה למעסיק במנה.  
 
 

-SACH-HAFKADA-KLITA" )קליטה בפועל  -סך הפקדה לחשבון יצרן  שדה " .2.6
BAPOAL) 

  בשדה 1 -עם ערך שונה מ 9  או 6דיווח היזון מסכם על דיווח בקוד אמצעי תשלום  בעת
שגיאה שמודיעה על    הודעת)(  STATUS-TIPUL-BEKSAFIM"סטטוס טיפול בכספים" )

 .0יש לדווח את הערך  לבצע גבייה(  שמנעה מהגוף המוסדי  שגיאה
 .זה  לשדה  שהוגדרו  המערכת  כללי  לפי  ערך  לדווח  יש  המקרים  בשאר

 דיווח שלא לפי הנ"ל יידחה ע"י המסלקה.
 

 (SACH-KSAFIM-SHUICHU" )סך כספים אשר שויכו לחשבון העובדים שדה " .2.7
בשדה    1 -עם ערך שונה מ 9 או  6 תשלום  אמצעי  בקוד  דיווח על  מסכם  היזון  דיווח  בעת

שגיאה שמודיעה על    הודעת)(  STATUS-TIPUL-BEKSAFIM"סטטוס טיפול בכספים" )
 .0יש לדווח את הערך  שגיאה שמנעה מהגוף המוסדי לבצע גבייה(  

 .זה  לשדה  שהוגדרו  המערכת  כללי  לפי  ערך  לדווח  יש  המקרים  בשאר
 דיווח שלא לפי הנ"ל יידחה ע"י המסלקה.
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-HASHAVAT-KSAFIM" )סך כספים שהועברו למעסיק באופן יזום שדה " .2.8
YEZUMA) 

 שדה חדש.

)"השבת כספים    4דווח הערך    בהןרשומות    עםלדווח ערך בעת דיווח היזון מסכם    חובה
  בבלוק(  RESHUMA-NIKLETAיזומה מגוף מוסדי למעסיק"( בשדה " רשומה נקלטה" )

StatosPirteiKlitatReshuma  בשדה " 85  והערך( "סוג שגיאהSUG-SHGIHA  בבלוק )
StatosPirteiKlitatReshuma. 

 
בעת דיווח של ערך בשדה זה, יש לוודא כי סך הסכום שדווח בשדות הבאים זהה לערך  

-SACH-HAFKADA-KLITAקליטה בפועל )  -סך הפקדה לחשבון יצרן  שדווח בשדה  
BAPOAL): 

 (SACH-KSAFIM-SHUICHUסך כספים אשר שויכו לחשבון העובדים  
 (KSAFIM-BEMAHAVARסך כספים שהועברו לחשבון מעבר אצל יצרן )

 (HASHAVAT-KSAFIM-YEZUMAסך כספים שהועברו למעסיק באופן יזום )
 

 דיווח שלא לפי הנ"ל יידחה ע"י המסלקה.
 

 (STATUS-TIPUL-BEKSAFIMשדה "סטטוס טיפול בכספים" ) .2.9
 

 הבאים:  הערכיםהוסרו  
 = אחר 18קוד  

 סוכן\= צ'ק הוחזר למעסיק20
 = צק דחוי  21
 = הצ'ק לא תקין טכנית22

 הערכים הבאים:נוספו 
                                                                                                                                                                             

 = דיווח על תיקון תנועות ללא הפקדה נוספת53
 = הבקשה לביטול תנועות בוצעה חלקית, ראה פירוט בשדה סוג שגיאה ברמת הרשומה,  54
יש לדווח תחילה בממשק השלילי סוג   3או  2= טרם העברת דיווח מתקן עם סוג פעולה  55

 ,   6פעולה 
 = אישור עובד לא תקין 56
 שאינו מתאפשר בקוד אמצעי תשלום שדווח,    39 -ו  35.1= הועבר ערך שונה בשדות  57
= אין התאמה בפרטי בנק/סניף/חשבון המדווח בקובץ לבין פרטי החשבון של המעסיק  58

 ממנו בוצעה העברה  
 = לא התקבל תצהיר מעסיק  59
 = לא התקבל אישור עובד  60
 מעסיק לא תקין=תצהיר  61
 = כל הרשומות עליהם דווח תיקון תשלומים פטורים בלבד נקלטו 62
 = כל הרשומות עליהם דווח תיקון תשלומים פטורים בלבד נדחו 63
 = חלק מהרשומות עליהם דווח תיקון תשלומים פטורים בלבד נדחו וחלקן נקלטו 64
 

לפי הערכים המדווחים בשדות  ראה נספח ב' לפירוט הקודים האפשריים לדיווח בשדה זה  
 (.KOD-EMTZAI-TASHLUM( ו"קוד אמצעי תשלום" )SUG-PEULA"סוג פעולה" )

 הפירוט בנספח ב'( יידחה ע"י המסלקה.  לרבותדיווח שלא לפי הנ"ל )
 

 (  PERUT-STATUSשדה "פירוט סטטוס טיפול בכספים" ).2.10
-STATUS" )בכספים טיפולבשדה "סטטוס    4או    3חובה במידה ודווחו הערכים    שדה

TIPUL-BEKSAFIM  .)בלבד  נומרים  ערכים  לדווח  יש. 
 .המסלקה"י  ע  יידחה"ל  הנ לפי  שלא  דיווח



 

15 
 

  



 

16 
 

 (:StatosPirteiKlitatReshumaבלוק "סטטוס פרטי קליטת רשומה" ) .3
 

 (RESHUMA-NIKLETAשדה "רשומה נקלטה" ) .3.1

 נוספו הערכים הבאים:   •
 "השבת כספים יזומה מגוף מוסדי למעסיק"  - 4
 נמצא חוסר בא.כ.ע" –"רשומה נקלטה   - 5

 
)הרשאה לחיוב   6בעת דיווח היזון מסכם על דיווח שאינו עם סוג אמצעי תשלום   •

)הרשאה לחיוב חשבון בגוף מוסדי על סמך קובץ דיווח( דיווח של    9חשבון/הוראת קבע( או 
הנו סופי ולא ניתן לדווח את הרשומה שוב עם ערך שונה מהערך  "רשומה נקלטה"   1הערך  

 האחרון שדווח
 

)הרשאה לחיוב חשבון/הוראת   6מסכם על דיווח עם סוג אמצעי תשלום    בעת דיווח היזון •
)הרשאה לחיוב חשבון בגוף מוסדי על סמך קובץ דיווח( ניתן לשנות את הערך   9קבע( או 

"תאריך ערך הפקדה לחשבון  ימי עסקים מהמועד שדווח בשדה    7שדווח בשדה זה תוך  
שדווח ע"י הגוף המוסדי    ( של ההיזון המסכםTAARICH-ERECH-HAFKADAיצרן" )

 כמענה לדיווח השוטף  
 

פתוחות. מנה מוגדרת פתוחה כאשר  לדווח היזון מסכם שבועי על מנות   נדרש  המוסדי  הגוף •
בשדות "רשומה נקלטה" ו"סוג   הבאים  מהערכים  אחד עםלפחות רשומה אחת  קיימת בה  

 :שגיאה"
 

 הערה "שגיאה"סוג   שדה "נקלטה"רשומה    שדה
  הערכים  כל רשומה בטיפול יצרן=   2
= רשומה הועברה לטיפול   3

 מעסיק
=    1  הערך למעט  הערכים  כל

 שגיאה אין
עם קוד   3דיווח של הערך  

הנו דיווח שסוגר    1שגיאה 
את הרשומה ולא נדרש  

להמשיך לדווח אותה 
 בהיזון השבועי

= השבת כספים יזומה מגוף  4
 מוסדי למעסיק

יזומה  = השבת כספים   83
התראה  -מגוף מוסדי למעסיק 

 ראשונה
= השבת כספים יזומה   84

התראה  -מגוף מוסדי למעסיק 
 שנייה

נדרש לדווח בנוסף לערכים  
גם מופעים של  84  -ו 83

עם   4רשומות בסטטוס 
קודי השגיאה שדווחו לפני  

לטיפול   2 כן עם סטטוס
חברה מנהלת או עם  

 מעסיקטיפול ל 3  סטטוס  
נמצא  -רשומה נקלטה =   5

 חוסר בא.כ.ע
, נדרש  5ודווח הערך    במידה 

המוסדי להמשיך    הגוף
ולדווח את הרשומה בהיזון  

שבועות    3השבועי במשך  
נוספים )חודש ממועד  

  זה  ערך  שלהדיווח הראשון  
( או עד לדיווח של  לרשומה

 סטטוס מתקן לרשומה
 

 
 

 דיווח שלא לפי הנ"ל יידחה ע"י המסלקה.
 
  

 ( "SUG-SHGIHA"סוג שגיאה" )שדה   .3.2
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   הוסרו הערכים הבאים:
 

 בטיפול מעסיק"   -= "אחר   14
 = הפקדה לרכיב שאינו קיים בחשבון/פוליסה22
בממשק השוטף(   37)בשדה מס'    8= היעדר התאמה בין סך התשלום שהועבר בקוד  35

 בקובץ( לבין סך ההפרשות שדווחו על ידי מעסיק 1ובתשלום המקורי )קוד  
לבין תאריך הערך של    8= היעדר התאמה בין תאריך הערך של תשלום שדווח בקוד  36

  1תשלום שדווח תחת קוד  
לדיווח התשלום המקורי שהועבר    8=פרטי חברה מנהלת שונים בדיווח שהועברו בקוד  37

 לחברה
לא צויין מספר הזיהוי המקורי/מספר המסלקה המקורי של  8=בדיווח באמצעות קוד  38

 1התשלום שהועבר בקוד  
 = חוסר ברכיב אבדן כושר עבודה40
 = עודף ברכיב אבדן כושר עבודה 41
 

 הערכים הבאים: נוספו
 
 

 = קרן ההשתלמות של העובד חסומה להפקדות58
 = שגיאה בשדה סך תשלומים פטורים59
 = הפקדה דווחה לסוג קופה שגוי בחברה המנהלת61
 = ספרת ביקורת שגויה62
 הפקדה לרכיב שאינו קיים בפוליסת הביטוח=  63
 = הפקדה לרכיב שאינו קיים במוצר64
 בוצע פדיון  -= לא ניתן להשיב תשלום שהופקד ביתר  66
 = לא ניתן לקלוט הפקדה בשל אי השלמת מסמכים לביצוע שינויים בפוליסה67
 = אין התאמה בין דיווח המעסיק לבין תנאי הפוליסה68
 חוסר בתצהיר  -לום שהופקד ביתר  = לא ניתן להשיב תש69
 תצהיר אינו תקין  -= לא ניתן להשיב תשלום שהופקד ביתר  70
 מהשכר נדרשים להיות זהים 5%= תגמולי עובד ותגמולי מעסיק עד  71
 19= לא ניתן להפקיד מעבר לתקרת הפקדה המוגדרת בתקנה  72
 = דיווח על סכום פטור במצטבר גבוה מסך הפקדות מתחילת שנה73
 = לא ניתן לדווח על תשלום פטור לרכיב ביטוח74
 שוטף חובה לדווח על השכר ממנו הועברו תשלומים לקופה-= במעמד הפקדת שכיר75
 = הפוליסות/חשבונות של המבוטח אינן פעילות וניתנות לחידוש77
 18= בתאריך בו בוצעה ההפקדה לעובד טרם מלאו 78
ראה שגיאה בשדה    -מאפשרת קליטת הרשומה  = שגיאה בהליך הפקדת הכספים אינה 79

 (43"סטטוס טיפול בכספים" )שדה  
 = בקשת העובד להתקבל כעמית/מבוטח נדחתה80
 עובד -= חוסר תשלום לכיסוי ביטוחי   81
 עובד -= עודף תשלום לכיסוי ביטוחי   82
 התראה ראשונה -= השבת כספים יזומה מגוף מוסדי למעסיק   83
 התראה שנייה -ה מגוף מוסדי למעסיק  = השבת כספים יזומ 84
 השבה בפועל -= השבת כספים יזומה מגוף  מוסדי למעסיק  85
 = לא הועברו פרטי קשר של עובד בהצטרפות לקופת ברירת מחדל   86
 בוצע ניוד -= לא ניתן להשיב תשלום שהופקד ביתר   87
 קתשלום כבר הוחזר למעסי -= לא ניתן להשיב תשלום שהופקד ביתר   88
 הפוליסה בסטטוס תביעה  -= לא ניתן להשיב תשלום שהופקד ביתר  89
 הפוליסה בסטטוס ביטול  -= לא ניתן להשיב תשלום שהופקד ביתר  90
 בטיפול הגוף המוסדי. -= לא נקלט כתוצאה מאי התאמה לחוקת הפיצול  91
 ביההפוליסה בסטטוס תום תקופה , הועבר לטיפול מחלקת ג  -= לא ניתן לבצע החזר   92
 לא ניתן לבצע החזר  -= סכום שדווח בממשק שלילי לחודש השכר גבוה מהפקדה  93
 בוצעה משיכה -= לא ניתן לבטל תנועה94
 בוצע ניוד   -= לא ניתן לבטל תנועה95
 בוצעה השבת תשלום למעסיק -= לא ניתן לבטל תנועה96
 = לא אותרה הפקדה97
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 = לא אותר מזהה רשומה98
 = החזר למעסיק בגין תשלום פרמיית א.כ.ע בעודף  99

אך לא דווח בממשק שלילי    3או קוד    2= דווח בממשק השוטף בשדה סוג פעולה קוד  100
 בגין פעולות מתקנות כנדרש.  6בשדה זה קוד  

אך לא דווח בממשק השוטף בשדה זה   6= דווח בממשק השלילי בשדה סוג פעולה קוד  101
 ין פעולות כנדרש.בג  3או קוד   2קוד  
 =תצהיר מעסיק אגב הסכם קיבוצי לא תקין102
 =לא התקבל תצהיר מעסיק אגב הסכם קיבוצי103
 = לא ניתן לדווח סוג תקבול חד פעמי לרכיבי ביטוח104
 = חוסר תשלום לתגמולי מעסיק  105
 = עודף תשלום לתגמולי מעסיק   106
 = חוסר תשלום לתגמולי עובד   107
 לום לתגמולי עובד  = עודף תש 108
 = תצהיר עובד לא תקין 109
 = לא התקבל תצהיר עובד 110
 = לא התקבל תצהיר מעסיק111
 = תצהיר מעסיק לא תקין 112
 =  חוסר תשלום לפיצויי מעסיק   113
 = עודף תשלום לפיצויי מעסיק 114

 
המדווחים בשדה  ראה נספח ג' לפירוט הערכים האפשריים לדיווח בשדה זה לפי הערכים  

 (.StatosPirteiKlitatReshumaרשומה נקלטה" )"
 

 דיווח שלא לפי הנ"ל )לרבות הפירוט בנספח ג'( יידחה ע"י המסלקה.
 

 (PERUT-SHGIHA-SHUMשדה "פירוט שגיאה סכום" ) .3.3
 שדה חדש.

 בעת דיווח בשדה זה יש לדווח ערך נומרי חוקי.
 .NULLבמידה ולא נדרש לדווח ערך בשדה, יש לדווח את הערך  

   דיווח שלא לפי הנ"ל יידחה ע"י המסלקה.
 

 (PERUT-SHGIHA-TAARICHשדה "פירוט שגיאה תאריך" ) .3.4
 שדה חדש.

"  רשומה נקלטה"ה  )השבת כספים יזומה מגוף מוסדי למעסיק ( בשד 4בעת דיווח של הערך  
(NIKLETA-RESHUMA  )  בבלוקStatosPirteiKlitatReshuma   

   גדול או שווה לתאריך נוכחי.לדווח בשדה זה תאריך חוקי  חובה  
 .NULLבשאר המקרים יש לדווח את הערך  

 דיווח שלא לפי הנ"ל יידחה ע"י המסלקה.
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 (SHEM-BAAL-RISHAIONשדה "שם בעל רישיון"  ) .3.5
 .שדה חדש

 לדווח ערך של לפחות שני תווים מסוג אותיות.שדה חובה. יש  
 דיווח שלא לפי הנ"ל יידחה ע"י המסלקה.

 
 (HP-BAAL-RISHAIONשדה "ח.פ בעל רישיון"  ) .3.6

 .שדה חדש
ספרות )ככל שלא קיים בעל רישיון יש    9  בעלועד    0=חוקי<. יש לדווח ערך נומרי  חובהשדה  

 להציג את הח.פ של הגוף המוסדי(.
 דיווח שלא לפי הנ"ל יידחה ע"י המסלקה.

 המסלקה לא תבדוק את התוכן המדווח כל עוד הוא עומד בחוקיות המפורטת לעיל.  –הערה  
 

 (E-MAIL-BAAL-RISHAIONבעל רישיון" ) -שדה "כתובת דואל   .3.7
 .שדה חדש

)ככל שלא קיימת כתובת דוא"ל    . יש לדווח ערך לפי חוקיות דיווח כתובת דוא"לחובה  שדה
 (.israel1234@notrelevant.comשל בעל הרשיון יש לדווח את הערך  

 דיווח שלא לפי הנ"ל יידחה ע"י המסלקה.
 המסלקה לא תבדוק את התוכן המדווח כל עוד הוא עומד בחוקיות המפורטת לעיל.  –הערה  

 
 (:OfenRishumZchuiotבלוק "אופן רישום זכויות" ) .4

  
 (NIKUI-MASשדה "ניכוי מס בגין החזר"  ) .4.1

 .שדה חדש
)בקשה להחזר תשלום על הפקדה ביתר( יש לדווח ערך   5בעת דיווח היזון על סוג פעולה  

 .0נומרי שלם <=
 .NULLבשאר המקרים חובה לדווח את הערך  

 .המסלקהדיווח שלא לפי הנ"ל יידחה ע"י  
 

 (SACH-HECHZER-MEVUKASHשדה "סך החזר מבוקש על ידי המעסיק "  ) .4.2
 .שדה חדש

 .חובהשדה  
)בקשה להחזר תשלום על הפקדה    5סוג פעולה שלילי עם    דיווחעל   מסכםבעת דיווח היזון  

 .0נומרי שלם <=ביתר( יש לדווח ערך  
 .0בשאר המקרים חובה לדווח את הערך  

 .יידחה ע"י המסלקהדיווח שלא לפי הנ"ל  
 

-TAARICH-BAKASHATשדה חדש "תאריך בקשת החזר על ידי המעסיק"  ) .4.3
HECHZER) 

 שדה חדש.
 

)בקשה להחזר תשלום על הפקדה    5סוג פעולה שלילי עם    דיווחעל   מסכםבעת דיווח היזון  
 ביתר( יש לדווח תאריך חוקי.

 .NULLבשאר המקרים חובה לדווח את הערך  
 .דיווח שלא לפי הנ"ל יידחה ע"י המסלקה

 
 (SHIUR-KISUIשדה "שיעור כיסוי א.כ.ע"   ) .4.4

 .שדה חדש
 .חובה  שדה
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(  SUG-KUPAבשדה "סוג קופה" )  1)דווח הערך  קופות ביטוח  עבור  בעת דיווח היזון  
 .  0אחוז חוקי<=ערך  של הדיווח השוטף/ שלילי( יש לדווח   PirteiKupaבבלוק  

 .00.00בשאר המקרים חובה לדווח את הערך  
 .דיווח שלא לפי הנ"ל יידחה ע"י המסלקה

 
 

 (SHIUR-HAFRASHA-NOCHECHI)"שיעור הפרשה נוכחי לא.כ.ע"  שדה   .4.5
 .שדה חדש

 .חובה  שדה
(  SUG-KUPAבשדה "סוג קופה" )  1קופות ביטוח )דווח הערך  בעת דיווח היזון עבור  

 .  0אחוז חוקי<=ערך  של הדיווח השוטף/ שלילי( יש לדווח   PirteiKupaבבלוק  
 .00.00בשאר המקרים חובה לדווח את הערך  

 דיווח שלא לפי הנ"ל יידחה ע"י המסלקה.
 

 (SHIUR-HAFRASHA-ATIDIשדה "שיעור הפרשה עתידי לא.כ.ע" ) .4.6
 .שדה חדש

 .חובה  שדה
(  SUG-KUPAבשדה "סוג קופה" )  1קופות ביטוח )דווח הערך  בעת דיווח היזון עבור  

 .  0אחוז חוקי<=ערך  של הדיווח השוטף/ שלילי( יש לדווח   PirteiKupaבבלוק  
 .00.00בשאר המקרים חובה לדווח את הערך  

 דיווח שלא לפי הנ"ל יידחה ע"י המסלקה.
 

 (TAARICH-IDKUN-TZAFUI)"תאריך עדכון צפוי של תעריף א.כ.ע"  שדה   .4.7
 .שדה חדש

 .חובה  שדה
(  SUG-KUPAבשדה "סוג קופה" )  1קופות ביטוח )דווח הערך  בעת דיווח היזון עבור  

תאריך חוקי גדול או שווה  של הדיווח השוטף/ שלילי( יש לדווח   PirteiKupaבבלוק  
   לתאריך נוכחי.

 .1.1.1900חובה לדווח את הערך  בשאר המקרים  
 דיווח שלא לפי הנ"ל יידחה ע"י המסלקה.

 
 (SIBAT-IDKUN_TAARIFשדה "סיבת עדכון תעריף א.כ.ע"  ) .4.8

 .שדה חדש
 .חובה  שדה

(  SUG-KUPAבשדה "סוג קופה" )  1קופות ביטוח )דווח הערך  בעת דיווח היזון עבור  
ערך מתוך רשימת ערכים חוקיים  של הדיווח השוטף/ שלילי( יש לדווח   PirteiKupaבבלוק  

   בלבד.
 .1בשאר המקרים חובה לדווח את הערך  

 דיווח שלא לפי הנ"ל יידחה ע"י המסלקה.
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 Doch-Nigraimבלוק "דוח נגרעים"   .5
 בלוק חדש.

התנאים שהוגדרו  הבלוק הנו חובת מותנית ובאחריות הגוף המוסדי לוודא כי הוא מדווח על פי  
 .4.0ובהתאם לדרישות המפורטות בקובץ האקסל של ממשק מעסיקים גרסה 

 
 (KOD-MEZAHE-KUPA-H-P )  "קוד זיהוי קופה/ח.פ."שדה   .5.1

 .שדה חדש
 שדה חובה במידה ומדווח הבלוק.

יש לדווח ערך חוקי של קידוד אחיד הזהה לערך שדווח בשדה "קוד זיהוי קופה /ח.פ"  
(KOD-MEZAHE-KUPA-H-P  בבלוק )OfenRishumZchuiot. 

 דיווח שלא לפי הנ"ל יידחה ע"י המסלקה.
 

 (  SUG-KUPAשדה "סוג קופה" )  .5.2
 .שדה חדש

 שדה חובה במידה ומדווח הבלוק.
יש לדווח ערך מתוך רשימת ערכים מוגדרים בלבד התואם לסוג הקופה של הקידוד האחיד  

 (.KOD-MEZAHE-KUPA-H-Pקופה/ח.פ." )המדווח בשדה "קוד זיהוי  
 דיווח שלא לפי הנ"ל יידחה ע"י המסלקה.

 
 (SUG-MEZAHE-OVEDשדה "סוג מזהה עובד" )   .5.3

 .שדה חדש
 במידה ומדווח הבלוק.  חובה  שדה

 יש לדווח ערך מתוך רשימת ערכים חוקיים בלבד.
 דיווח שלא לפי הנ"ל יידחה ע"י המסלקה.

 
 (MISPAR-MEZAHEשדה "מספר מזהה עובד" )   .5.4

 .שדה חדש
 שדה חובה במידה ומדווח הבלוק.

( יש לדווח ערך  SUG-MEZAHE-OVED)  בשדה "סוג מזהה עובד"   1בעת דיווח של הערך  
 ספרות בלבד. 9המכיל עד  

( יש לדווח ערך  SUG-MEZAHE-OVED)  בשדה "סוג מזהה עובד"   2בעת דיווח של הערך  
 אותיות ללא סימנים מיוחדים(.תווים לפחות )ספרות/  2המכיל  

 דיווח שלא לפי הנ"ל יידחה ע"י המסלקה. 
 

 (SHEM-PRATI)  "שם פרטי"  שדה   .5.5
 .שדה חדש

 שדה חובה במידה ומדווח הבלוק.
 יש לדווח ערך עם לפחות שני תווים מסוג אותיות.

 דיווח שלא לפי הנ"ל יידחה ע"י המסלקה.
 

 (SHEM-MISHPACHAשדה "שם משפחה" )   .5.6
 .שדה חדש

 שדה חובה במידה ומדווח הבלוק.
 יש לדווח ערך עם לפחות שני תווים מסוג אותיות.

 דיווח שלא לפי הנ"ל יידחה ע"י המסלקה.
 

 (SACHAR-ACHARON)  "חודש שכר אחרון בו הועבר תשלום" שדה   .5.7
 .שדה חדש

 שדה חובה במידה ומדווח הבלוק.
 שהנו קטן או שווה לחודש נוכחי.  YYYYMMיש לדווח ערך של חודש במבנה  

 דיווח שלא לפי הנ"ל יידחה ע"י המסלקה.
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 (MISPAR-CHODSHEI-CHOVמספר חודשי חוב לעובד" )   שדה " .5.8
 (.0לא רלוונטי )בעדיפות  שדה  

 .NULLיש לדווח את הערך    –אין לדווח ערך בשדה זה  
 המסלקה לא תדחה את הדיווחבמידה וידווח ערך  
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 ממשק היזון שנתי .ה
 
 (KoteretKovetzבלוק "כותרת קובץ" ) .1

 
 (  MISPAR-GIRSAT-XMLשדה "מספר גרסא ראשי" ) .1.1

 .004חובה להעביר את הערך:  
 במידה ויועבר ערך אחר, הדיווח יידחה ע"י המסלקה.

 
 (StatosPirteiHaavaratKsafimבלוק "סטטוס פרטי העברת כספים" ) .2

 
 (KOD-MEZAHE-KUPA-H-Pשדה "קוד זיהוי קופה/ח.פ." )  .2.1

 .שדה חדש
שייך לגוף המוסדי המדווח את ההיזון  a. יש לדווח ערך תקין של קידוד אחיד  חובה  שדה

 .השנתי
 דיווח שלא לפי הנ"ל יידחה ע"י המסלקה.

 
-MISPAR-MISLAKAשדה "מספר מסלקה אחרון שדווח בממשק מעסיקים" )  .2.2

ACHARON) 
 .שדה חדש

 .  חובה  שדה
הגוף המוסדי נדרש לדווח את מספר המסלקה האחרון שבו דיווח המעסיק מידע לגוף  

המוסדי. המסלקה תשתמש במספר מסלקה זה כדי לאתר את הנמען של ההיזון השנתי  
למעסיק את ההיזון השנתי לפי הכתובת ממנה דווח מספר תיק המסלקה  )המסלקה תעביר  

 שדיווח הגוף המוסדי בשדה זה(.
המסלקה תוודא כי ערך שדווח קיים ושייך למעסיק לפי הערך שדווח בשדה "מספר זיהוי  

 .   StatosPirteiHaavaratKsafim( בבלוק    MISPAR-ZIHUY-MAASIKמעסיק" )
ודיווח של מספר מסלקה שלא קיים/ לא שייך למעסיק יידחה ע"י דיווח שלא לפי הנ"ל  

 המסלקה.
                                                                                                                       

 PirteiMutzarבלוק בלוק "פרטי מוצר"   .3
 

 (SUG-MUTZARשדה "סוג מוצר"  )   .3.1
 לדיווח בשדה. יש לדווח ערך מתוך רשימת ערכים חוקיים בלבד.  עודכנו ערכים חוקיים

  
-KODבשדה    שדווחקידוד האחיד  יש לדווח ערך של סוג קופה התואם לסוג הקופה של ה

MEZAHE-KUPA-H-P    בבלוקStatosPirteiHaavaratKsafim. 
 .דיווח שלא לפי הנ"ל יידחה ע"י המסלקה

 
 (KOD-MEZAHE-KUPAשדה "קוד זיהוי קופה"  )  .3.2

 השדה הפך לשדה לא רלוונטי.
 

  



 

24 
 

 נספח א'
 

פירוט ערכים חוקיים לדיווח ערכים בשדה "קוד אמצעי תשלום" לפי הערך המדווח בשדה  
 "סוג פעולה"

 

 קוד אמצעי תשלום 

1 2 3 4 5 6 7 9 

סוג  
 פעולה

1 V X V X V V V V 

2 V X X X X X X X 

3 V X V X V V V V 

7 V X X X X X X X 

5 V X V X V V V V 

6 V X X X X X X X 
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 נספח ב'
 

-STATUSבשדה "סטטוס טיפול בכספים" )בהיזון המסכם  פירוט ערכים אפשריים לדיווח  
TIPUL-BEKSAFIM( "לפי הערכים המדווחים בשדות "סוג פעולה )SUG-PEULA  )

 של הדיווח השוטף/ שלילי  (KOD-EMTZAI-TASHLUMו"קוד אמצעי תשלום" )
 "סוג פעולה"  –ס.פ 

 "קוד אמצעי תשלום" –א.ת 
 תקין  דיווח -+  

 דיווח שיידחה ע"י המסלקה –ריק   תא
 
 

 סטטוס
סטטוס טיפול 

 בכספים

ס.פ 
1,3   +

  1א.ת  
,3,4   

ס.פ 
1,3   +

 5,7א.ת 

 1,3ס.פ 
+ א.ת 

6,9 

ס.פ 
2  + ,

כל  
 א.ת

  7ס.פ 
+ כל  

 א.ת
  6ס.פ 

+ כל  
 א.ת

  5ס.פ 
+ כל  

 א.ת
תוספת 

 3לס.פ 

סוג  
פעולה 

+ כל   8
 א.ת

1 
תשלום נפרע   

           + + + במלואו

+ 

2 
תשלום לא אותר   

           + + + בחשבון יצרן

+ 

3 

עודף תשלום   
ביחס לסך 

             + + הכספים שדווחו

+ 

4 

חוסר תשלום   
ביחס לסך 

             + + הכספים שדווחו

+ 

5 

היעדר אסמכתא  
להעברת תשלום  

             + + לחשבון יצרן

+ 

7 

בקשת אישור   
כיסוי נדחתה  
             +   בהיעדר כיסוי

+ 

8 

בקשת אישור   
כיסוי לא נענתה  

             +   על ידי הבנק

+ 

9 

ממתין לבקשת   
אישור כיסוי  
חוזרת ביום  

             +   העסקים הבא

+ 

10 
התקבל אישור   

             +   לבקשת כיסוי
+ 

 +             +   סליקה נכשלה  11

12 
מעסיק לא קיים   

   +  +      + + + אצל יצרן
+ 

13 

בקשה להחזר   
תשלום למעסיק  

אושרה על ידי  
   + +            יצרן

+ 

14 

בקשה להחזר   
תשלום נדחתה על 

   + +            ידי יצרן

+ 

Formatted Table
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 סטטוס
סטטוס טיפול 

 בכספים

ס.פ 
1,3   +

  1א.ת  
,3,4   

ס.פ 
1,3   +

 5,7א.ת 

 1,3ס.פ 
+ א.ת 

6,9 

ס.פ 
2  + ,

כל  
 א.ת

  7ס.פ 
+ כל  

 א.ת
  6ס.פ 

+ כל  
 א.ת

  5ס.פ 
+ כל  

 א.ת
תוספת 

 3לס.פ 

סוג  
פעולה 

+ כל   8
 א.ת

15 

בקשה לביטול   
תנועות אושרה על  

   + +           ידי יצרן

+ 

16 

בקשה לביטול   
תנועות נדחתה על 

   + +           ידי יצרן

+ 

17 
לא אותר מספר 

 + + + + +       זיהוי קודם
+ 

19 

הבקשה להחזר   
תשלום בוצעה  

   + +            חלקית 

+ 

23 

קוד אמצעי  
תשלום שהועבר  
בדיווח שוטף לא  

אפשרי אצל 
   + + + + + + + היצרן

+ 

24 

הבקשה להחזר  
תשלום נדחתה  

בגלל הצהרה לא  
   + +            תקינה

+ 

25 

מס' הקופה  
בשדה "פרטי קוד  
זיהוי קופה/ח.פ" 

לא קיים אצל 
   + + + + + + + יצרן  

+ 

26 

מספר   
זיהוי/מסלקה 

   + + + + + + + כפול  

+ 

27 

דווח ח.פ יצרן   
שגוי בשדה "פרטי  

קוד זיהוי  
   + + + + + + + קופה/ח.פ" 

+ 

28 

פרטי   
בנק/סניף/חשבון  
קולט תשלום לא 

תואמים את 
הנתונים של  

   + + + + + + + היצרן

+ 

29 

התקבלה בקשה   
לעדכון סטטוס 

עובדים בלבד ללא  
הפקדת כספים  

       + + +  +  +  כנגדה

+ 

30 
אמצעי תשלום   

   + + + + + + + לא תקין
+ 

31 

אי התאמה בין   
פרטי הגורם  

הנמען לבין קוד  
   + + + + + + + זיהוי קופה

+ 
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 סטטוס
סטטוס טיפול 

 בכספים

ס.פ 
1,3   +

  1א.ת  
,3,4   

ס.פ 
1,3   +

 5,7א.ת 

 1,3ס.פ 
+ א.ת 

6,9 

ס.פ 
2  + ,

כל  
 א.ת

  7ס.פ 
+ כל  

 א.ת
  6ס.פ 

+ כל  
 א.ת

  5ס.פ 
+ כל  

 א.ת
תוספת 

 3לס.פ 

סוג  
פעולה 

+ כל   8
 א.ת

32 

  37נבחר בשדה   
סוג פעולה אשר  
אינו תואם את 

סוג הדיווח  
שהוגדר בשדה  
   + + + + + + + "סוג הממשק"

+ 

33 

לא ניתן להשיב   
תשלום שהופקד  

ביתר לאמצעי 
התשלום שהוגדר  

בממשק דיווח  
   + +            שלילי.  

+ 

34 

תאריך ערך  
שהועבר אינו  

       + + + + + תקין

+ 

35 

תאריך ערך  
חשבון נאמנות  

       + + + + + אינו תקין

+ 

36 

שדה מספר זיהוי   
איננו מכיל 

   + + + + + + + נתונים

+ 

37 

אי התאמה בין   
סוג הקופה לבין  
   + + + + + + + קוד זיהוי קופה

+ 

38 
התקבל מסמך  

   + + + + + + + ריק
+ 

39 

בקשה להחזר   
תשלום למעסיק  
   + +            בטיפול אצל יצרן

+ 

40 
לא דווח סכום  

   + + + + + + + התשלום
+ 

41 
לא דווח סכום   

   + +            בקשה להחזר
+ 

46 

דיווח כפול של   
אותו קובץ ממשק 

   + + + + + + + מעסיקים

+ 

47 

נמצאה שגיאה  
ברמת ת.ז. שאינה  

מאפשרת את 
קליטת ההפקדה  

   + + + + + + + של המעסיק

+ 

48 

דיווח כפול על   
מספר זיהוי של  

פרטי הפקדת 
   + + + + + + + כספים

+ 

49 

דווח חשבון עו"ש   
שגוי להשבת  

תשלום שהופקד  
   + +            ביתר

+ 
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 סטטוס
סטטוס טיפול 

 בכספים

ס.פ 
1,3   +

  1א.ת  
,3,4   

ס.פ 
1,3   +

 5,7א.ת 

 1,3ס.פ 
+ א.ת 

6,9 

ס.פ 
2  + ,

כל  
 א.ת

  7ס.פ 
+ כל  

 א.ת
  6ס.פ 

+ כל  
 א.ת

  5ס.פ 
+ כל  

 א.ת
תוספת 

 3לס.פ 

סוג  
פעולה 

+ כל   8
 א.ת

50 

לא התקבל טופס  
הרשאה לחיוב  

חשבון חתום על  
           +     ידי המעסיק

+ 

51 
קוד המוסד לא  

   + +      + + + פתוח בבנק
+ 

52 
נדחה    -חיוב חזר   

           +     על ידי סניף הבנק  

+ 

53 

דיווח על תיקון  
תנועות ללא 

 +      + +       הפקדה נוספת

+ 

54 

הבקשה לביטול   
תנועות בוצעה  

חלקית, ראה  
פירוט בשדה סוג  

שגיאה ברמת  
   + +           הרשומה

+ 

55 

טרם העברת   
דיווח מתקן עם  

 3או   2סוג פעולה 
יש לדווח תחילה  
בממשק השלילי  

 +2,3       +          6סוג פעולה 

+ 

56 
אישור עובד לא   

   + +            תקין
+ 

57 

הועבר ערך שונה   
 39 -ו  35.1בשדות  

שאינו מתאפשר 
בקוד אמצעי 

            + + + תשלום שדווח.

+ 

58 

אין התאמה  
בפרטי  

בנק/סניף/חשבון  
המדווח בקובץ  

לבין פרטי  
החשבון של  

המעסיק ממנו 
   + +      + + + בוצעה העברה

+ 

59 
לא התקבל  

   + +           תצהיר מעסיק 
+ 

60 
לא התקבל  

   + +            אישור עובד  
+ 

61 
תצהיר מעסיק לא 

   + +           תקין
+ 

62 

הרשומות  כל  
עליהם דווח  

תיקון תשלומים  
פטורים בלבד  

    +     נקלטו

+ 

63 
כל הרשומות  
    +    עליהם דווח  

+ 
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 סטטוס
סטטוס טיפול 

 בכספים

ס.פ 
1,3   +

  1א.ת  
,3,4   

ס.פ 
1,3   +

 5,7א.ת 

 1,3ס.פ 
+ א.ת 

6,9 

ס.פ 
2  + ,

כל  
 א.ת

  7ס.פ 
+ כל  

 א.ת
  6ס.פ 

+ כל  
 א.ת

  5ס.פ 
+ כל  

 א.ת
תוספת 

 3לס.פ 

סוג  
פעולה 

+ כל   8
 א.ת

תיקון תשלומים  
פטורים בלבד  

 נדחו

64 

חלק מהרשומות  
עליהם דווח  

תיקון תשלומים  
פטורים בלבד  

נדחו וחלקן  
     נקלטו

+ 

   

+ 
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 נספח ג'

 SUG-SHGIHA פירוט ערכים אפשריים לדיווח בהיזון המסכם בשדה "
( "SUG-SHGIHA( "לפי הערכים המדווחים בשדות "סוג פעולה )SUG-PEULA"ו )  ( "רשומה נקלטהRESHUMA-NIKLETA  של הדיווח )

 השוטף/ שלילי
 תקיןדיווח   -+  
NA  –  לא רלוונטי 

 דיווח לא תקין שיידחה ע"י המסלקה –ריק  
 

קוד מדווח 
בשדה "סוג  

 פרוט שגיאה"

 1    =
רשומה 
 נקלטה

דיווח שוטף  
+  רשומה 

בטיפול 
 2יצרן = 

דיווח 
שלילי  סוג  

+     5פעולה 
רשומה 
בטיפול 
 2יצרן = 

דיווח 
שלילי  סוג  

+     6פעולה 
רשומה 
בטיפול 
 2יצרן = 

שוטף  דיווח 
+  רשומה 

בטיפול 
 3מעסיק =

דיווח 
שלילי  סוג  

+  5פעולה 
רשומה 
בטיפול 

 3מעסיק =  

דיווח 
שלילי  סוג  

+  6פעולה 
רשומה 
בטיפול 

 3מעסיק =  

=  השבת   4
כספים  

יזומה מגוף 
מוסדי 

 למעסיק 

5   =
רשומה 
נקלטה 

נמצא   -
חוסר  

 בא.כ.ע

 + +  +   + +        + אין שגיאה 1

2 
פוצלה בין  רשומה  

 פוליסות שונות
+               + 

3 

רשומה פוצלה בין קרן  
חדשה מקיפה לקרן 

 חדשה כללית

+                +  

4 
מספר ת.ז/דרכון לא  

 קיים אצל יצרן
  +  +  + + +   + +   

5 

הפוליסות/חשבונות של 
המבוטח אינן פעילות 
 ואינן ניתנות לחידוש

  +  +   + + + + +   

6 
חוסר תשלום לכיסוי  

 מעסיק -ביטוחי  
  + +   + +     +   

7 
עודף תשלום לכיסוי  

 מעסיק -ביטוחי  
  + +   + +     +   

 NA NA NA NA NA NA NA NA NA שגיאה בוטלה 8
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קוד מדווח 
בשדה "סוג  

 פרוט שגיאה"

 1    =
רשומה 
 נקלטה

דיווח שוטף  
+  רשומה 

בטיפול 
 2יצרן = 

דיווח 
שלילי  סוג  

+     5פעולה 
רשומה 
בטיפול 
 2יצרן = 

דיווח 
שלילי  סוג  

+     6פעולה 
רשומה 
בטיפול 
 2יצרן = 

שוטף  דיווח 
+  רשומה 

בטיפול 
 3מעסיק =

דיווח 
שלילי  סוג  

+  5פעולה 
רשומה 
בטיפול 

 3מעסיק =  

דיווח 
שלילי  סוג  

+  6פעולה 
רשומה 
בטיפול 

 3מעסיק =  

=  השבת   4
כספים  

יזומה מגוף 
מוסדי 

 למעסיק 

5   =
רשומה 
נקלטה 

נמצא   -
חוסר  

 בא.כ.ע

 NA NA NA NA NA NA NA NA NA שגיאה בוטלה 9

 NA NA NA NA NA NA NA NA NA שגיאה בוטלה 10

11 
מתאימה ת.ז לא 

 לפרטים אישיים
  +   + +  + + + +   

 NA NA NA NA NA NA NA NA NA שגיאה בוטלה 12

13 

לא ניתן להשיב תשלום  
בחשבון   -שהופקד ביתר  

 אין כספים

  +  +  +  + +  +  +   

 NA NA NA NA NA NA NA NA NA שגיאה בוטלה 14

15 
הפקדה לתכנית 

 מסולקת
  +  +  + +     +   

16 

   -19לא עומד בתקנה 
לא ניתן להפקיד לרכיב  
תגמולי עובד ללא רכיב  

 תגמולי מעסיק

  +  +  + +  +  + +   

17 

לא  -19לא עומד בתקנה 
ניתן להפקיד לרכיב  
תגמולי מעסיק ללא 

 רכיב תגמולי עובד

  +  +  + +  +  + +   

18 

חסר ערך בשדה חובה  
מותנית, שם השדה  

 השגיאהמופיע בפירוט  

  +   +  + + + + +   
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קוד מדווח 
בשדה "סוג  

 פרוט שגיאה"

 1    =
רשומה 
 נקלטה

דיווח שוטף  
+  רשומה 

בטיפול 
 2יצרן = 

דיווח 
שלילי  סוג  

+     5פעולה 
רשומה 
בטיפול 
 2יצרן = 

דיווח 
שלילי  סוג  

+     6פעולה 
רשומה 
בטיפול 
 2יצרן = 

שוטף  דיווח 
+  רשומה 

בטיפול 
 3מעסיק =

דיווח 
שלילי  סוג  

+  5פעולה 
רשומה 
בטיפול 

 3מעסיק =  

דיווח 
שלילי  סוג  

+  6פעולה 
רשומה 
בטיפול 

 3מעסיק =  

=  השבת   4
כספים  

יזומה מגוף 
מוסדי 

 למעסיק 

5   =
רשומה 
נקלטה 

נמצא   -
חוסר  

 בא.כ.ע

19 

לא ניתן לדווח הפקדה  
לעובד במקביל לדיווח  

סטטוס לפיו לא הועברו  
 הפקדות

  + +   + +  +  +  +   

20 

הפקדת רכיב פיצויים  
לעמית/מבוטח במעמד 

 עצמאי

  +  +  + +  +  +  +   

21 

הפקדת רכיב תגמולי   
מעביד לעמית/מבוטח 

 במעמד עצמאי

  + +   + +  + +  +    

 NA NA NA NA NA NA NA NA NA שגיאה בוטלה 22

23 

 - 19לא עומד בתקנה   
לא ניתן להפקיד לרכיב  

פיצויים ללא תגמולי 
 עובד ומעסיק

  +  +  + +  +  + +   

24 
אין קופת גמל לעובד   

 תחת המעסיק
  + + + + + + +   

25 
אין קרן השתלמות  

 לעובד תחת המעסיק
  + + + + + + +   

26 
אין קרן פנסיה לעובד   

 תחת המעסיק
  + + + + + + +   

27 
לא ניתן להפקיד בגין   

 חודש שכר עתידי  
  +  +  + +  +  + +   

   +     + +  +  +   חודש שכר דווח כפול  28
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קוד מדווח 
בשדה "סוג  

 פרוט שגיאה"

 1    =
רשומה 
 נקלטה

דיווח שוטף  
+  רשומה 

בטיפול 
 2יצרן = 

דיווח 
שלילי  סוג  

+     5פעולה 
רשומה 
בטיפול 
 2יצרן = 

דיווח 
שלילי  סוג  

+     6פעולה 
רשומה 
בטיפול 
 2יצרן = 

שוטף  דיווח 
+  רשומה 

בטיפול 
 3מעסיק =

דיווח 
שלילי  סוג  

+  5פעולה 
רשומה 
בטיפול 

 3מעסיק =  

דיווח 
שלילי  סוג  

+  6פעולה 
רשומה 
בטיפול 

 3מעסיק =  

=  השבת   4
כספים  

יזומה מגוף 
מוסדי 

 למעסיק 

5   =
רשומה 
נקלטה 

נמצא   -
חוסר  

 בא.כ.ע

29 

לא ניתן להשיב תשלום  
חשבון   -שהופקד ביתר  

 מעוקל 

  +  +  + +  +  +  +   

30 

לא ניתן להשיב תשלום   
שהופקד ביתר לשייך /  

חשבון    -לבטל זכויות  
 משועבד

   + +  + +  + +   +   

31 

התנועה המקורית   
תקינה ומותאמת )עבור  

 דיווח מתקן(

  + + + + + + +   

32 
מספר מזהה רשומה   

 דווח בעבר
  +  +  + +  +  + +   

33 

תאריך בשדה "תחילת   
סטטוס עובד" אינו  

 תקין
  +  +  + + +  +  +   

   + + + + + + +   העמית נפטר  34

 NA NA NA NA NA NA NA NA NA שגיאה בוטלה 35

 NA NA NA NA NA NA NA NA NA שגיאה בוטלה 36

 NA NA NA NA NA NA NA NA NA שגיאה בוטלה 37

 NA NA NA NA NA NA NA NA NA שגיאה בוטלה 38

39 

הפקדה להצעה שטרם   
הושלם בגינה תהליך  

 הפקת הפוליסה/חשבון

  +  +  + +      +   

 שגיאה בוטלה 40
NA NA NA NA NA NA NA NA NA 
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קוד מדווח 
בשדה "סוג  

 פרוט שגיאה"

 1    =
רשומה 
 נקלטה

דיווח שוטף  
+  רשומה 

בטיפול 
 2יצרן = 

דיווח 
שלילי  סוג  

+     5פעולה 
רשומה 
בטיפול 
 2יצרן = 

דיווח 
שלילי  סוג  

+     6פעולה 
רשומה 
בטיפול 
 2יצרן = 

שוטף  דיווח 
+  רשומה 

בטיפול 
 3מעסיק =

דיווח 
שלילי  סוג  

+  5פעולה 
רשומה 
בטיפול 

 3מעסיק =  

דיווח 
שלילי  סוג  

+  6פעולה 
רשומה 
בטיפול 

 3מעסיק =  

=  השבת   4
כספים  

יזומה מגוף 
מוסדי 

 למעסיק 

5   =
רשומה 
נקלטה 

נמצא   -
חוסר  

 בא.כ.ע

 שגיאה בוטלה 41
NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

42 
אין קופת ביטוח לעובד   

 תחת המעסיק
  + + + + + + +   

   + +  +  + +  +  +   דווחה תנועה כפולה  43

44 

דיווח לא תקין על אחוז   
משרה/ימי עבודה  

 בחודש
  +  +  + +  +  + +   

45 

אין יתרה זמינה  
בחשבון המעסיק  

לפירעון רשימת  
 ההפקדה

  +  + +  + +  +  +   

46 

לא ניתן לקלוט תשלום   
לחשבון העמית בקרן  

ותיקה, שכן לא דווחה  
-תנועה לעמית יותר מ

 חודשים 24

  +  +  + +     +   

47 

לא ניתן לקלוט תנועה  
לעמית המקבל קצבת  

 זקנה בקרן ותיקה

  +  +  + +     +   

48 

לא ניתן לקלוט תנועה  
לעמית המקבל קצבת  

 נכות מלאה

  + +   + +     +   

49 

לא ניתן לקלוט תנועה  
לעמית שמשך כספים  

 מקרן ותיקה

  + +   + +     +   
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קוד מדווח 
בשדה "סוג  

 פרוט שגיאה"

 1    =
רשומה 
 נקלטה

דיווח שוטף  
+  רשומה 

בטיפול 
 2יצרן = 

דיווח 
שלילי  סוג  

+     5פעולה 
רשומה 
בטיפול 
 2יצרן = 

דיווח 
שלילי  סוג  

+     6פעולה 
רשומה 
בטיפול 
 2יצרן = 

שוטף  דיווח 
+  רשומה 

בטיפול 
 3מעסיק =

דיווח 
שלילי  סוג  

+  5פעולה 
רשומה 
בטיפול 

 3מעסיק =  

דיווח 
שלילי  סוג  

+  6פעולה 
רשומה 
בטיפול 

 3מעסיק =  

=  השבת   4
כספים  

יזומה מגוף 
מוסדי 

 למעסיק 

5   =
רשומה 
נקלטה 

נמצא   -
חוסר  

 בא.כ.ע

50 

דיווח כפול על מספר  
זיהוי של פרטי העברת  

 כספים
  +  +  + + +   +  +   

51 

לא ניתן להשיב תשלום   
תנועה   -שהופקד ביתר  

שלילית גדולה מהיתרה  
לעמית בחודש העבודה  

 המדווח

   + +  +  + +  + +    

52 
אין הסכם לעמית בקרן   

 ותיקה מול המעסיק
  +  +  + + +   + +   

53 

אין התאמה בין אחוז   
הפרשה, סכום הפרשה  

 ושכר

  +  +  + +  +  + +   

54 

הפקדה בגין חודש שכר   
קודם למועד פתיחת 

 התכנית

  +  +  + +     +   

55 

לא ניתן לקלוט הפקדה   
בשל אי השלמת  

 מסמכים
  +  +  + +     +   

56 
דווח חשבון עו"ש שגוי   

 להפקדת כספים
  +  +  + +  +  + +   

57 
רשומה פוצלה במלואה   

 לקרן חדשה כללית
+               + 

58 

קרן ההשתלמות של   
העובד חסומה  

 להפקדות
  +  +  + +     +   

Formatted T able
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קוד מדווח 
בשדה "סוג  

 פרוט שגיאה"

 1    =
רשומה 
 נקלטה

דיווח שוטף  
+  רשומה 

בטיפול 
 2יצרן = 

דיווח 
שלילי  סוג  

+     5פעולה 
רשומה 
בטיפול 
 2יצרן = 

דיווח 
שלילי  סוג  

+     6פעולה 
רשומה 
בטיפול 
 2יצרן = 

שוטף  דיווח 
+  רשומה 

בטיפול 
 3מעסיק =

דיווח 
שלילי  סוג  

+  5פעולה 
רשומה 
בטיפול 

 3מעסיק =  

דיווח 
שלילי  סוג  

+  6פעולה 
רשומה 
בטיפול 

 3מעסיק =  

=  השבת   4
כספים  

יזומה מגוף 
מוסדי 

 למעסיק 

5   =
רשומה 
נקלטה 

נמצא   -
חוסר  

 בא.כ.ע

59 
שגיאה בשדה סך   

 תשלומים פטורים
  +  +  + +  +  + +   

 NA NA NA NA NA NA NA NA NA שגיאה בוטלה 60

61 

הפקדה דווחה לסוג   
קופה שגוי בחברה  

 המנהלת
  +  + +  +  +  + +   

   + + + + + + +   ספרת ביקורת שגויה  62

63 
הפקדה לרכיב שאינו   

 קיים בפוליסת הביטוח
  +  +  + +     +   

64 
הפקדה לרכיב שאינו   

 קיים במוצר
  +  +  + +     +   

 NA NA NA NA NA NA NA NA NA שגיאה בוטלה 65

66 

לא ניתן להשיב תשלום   
בוצע   -שהופקד ביתר  

 פדיון
   + +  +  + + +  +    

67 

לא ניתן לקלוט הפקדה   
בשל אי השלמת  

מסמכים לביצוע  
 שינויים בפוליסה

  +  +  + +     +   

68 

אין התאמה בין דיווח   
המעסיק לבין תנאי 

 הפוליסה

  + +   + +     +   

69 

לא ניתן להשיב תשלום   
חוסר   -שהופקד ביתר  

 בתצהיר

  +  + +  +  + +   +   

Formatted T able
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קוד מדווח 
בשדה "סוג  

 פרוט שגיאה"

 1    =
רשומה 
 נקלטה

דיווח שוטף  
+  רשומה 

בטיפול 
 2יצרן = 

דיווח 
שלילי  סוג  

+     5פעולה 
רשומה 
בטיפול 
 2יצרן = 

דיווח 
שלילי  סוג  

+     6פעולה 
רשומה 
בטיפול 
 2יצרן = 

שוטף  דיווח 
+  רשומה 

בטיפול 
 3מעסיק =

דיווח 
שלילי  סוג  

+  5פעולה 
רשומה 
בטיפול 

 3מעסיק =  

דיווח 
שלילי  סוג  

+  6פעולה 
רשומה 
בטיפול 

 3מעסיק =  

=  השבת   4
כספים  

יזומה מגוף 
מוסדי 

 למעסיק 

5   =
רשומה 
נקלטה 

נמצא   -
חוסר  

 בא.כ.ע

70 

לא ניתן להשיב תשלום   
תצהיר   -שהופקד ביתר  

 אינו תקין

  +  + +   +  + +  +    

71 

תגמולי עובד ותגמולי  
מהשכר   5%מעסיק עד 

 נדרשים להיות זהים

  +  +  +  + +  +  +   

72 

לא ניתן להפקיד מעבר   
לתקרת הפקדה  

 19המוגדרת בתקנה 

  +  +  +  + +  +  +   

73 

דיווח על סכום פטור   
במצטבר גבוה מסך  

 הפקדות מתחילת שנה

  +  +  +  + +  +  +   

74 

לא ניתן לדווח על   
תשלום פטור לרכיב  

 ביטוח
  +  +  +  + +  +  +   

75 

-במעמד הפקדת שכיר 
שוטף חובה לדווח על  

השכר ממנו הועברו  
 תשלומים לקופה

  +  +  +  + +  +  +   

 NA NA NA NA NA NA NA NA NA שגיאה בוטלה 76

77 

הפוליסות/חשבונות של   
המבוטח אינן פעילות 

 וניתנות לחידוש

  +  + +  +     +   
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קוד מדווח 
בשדה "סוג  

 פרוט שגיאה"

 1    =
רשומה 
 נקלטה

דיווח שוטף  
+  רשומה 

בטיפול 
 2יצרן = 

דיווח 
שלילי  סוג  

+     5פעולה 
רשומה 
בטיפול 
 2יצרן = 

דיווח 
שלילי  סוג  

+     6פעולה 
רשומה 
בטיפול 
 2יצרן = 

שוטף  דיווח 
+  רשומה 

בטיפול 
 3מעסיק =

דיווח 
שלילי  סוג  

+  5פעולה 
רשומה 
בטיפול 

 3מעסיק =  

דיווח 
שלילי  סוג  

+  6פעולה 
רשומה 
בטיפול 

 3מעסיק =  

=  השבת   4
כספים  

יזומה מגוף 
מוסדי 

 למעסיק 

5   =
רשומה 
נקלטה 

נמצא   -
חוסר  

 בא.כ.ע

78 

בתאריך בו בוצעה   
ההפקדה לעובד טרם  

 18מלאו 

  + +   + +  +  + +   

79 

שגיאה בהליך הפקדת   
הכספים אינה מאפשרת 

ראה   -קליטת הרשומה  
שגיאה בשדה "סטטוס 
טיפול בכספים" )שדה  

43) 

  +  + +  +  + +  +   

80 
בקשת העובד להתקבל   

 כעמית/מבוטח נדחתה
  +  +  + +     +   

81 
חוסר תשלום לכיסוי   

 עובד -ביטוחי  
  + +   + +     +   

82 
עודף תשלום לכיסוי   

 עובד -ביטוחי  
  +  +  + +     +   

83 

השבת כספים יזומה   
 -מגוף מוסדי למעסיק 

 התראה ראשונה

              +   

84 

השבת כספים יזומה   
 -מגוף מוסדי למעסיק 

 התראה שנייה

              +   

85 

השבת כספים יזומה   
 -מגוף  מוסדי למעסיק 

 השבה בפועל

              +   

Formatted T able
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קוד מדווח 
בשדה "סוג  

 פרוט שגיאה"

 1    =
רשומה 
 נקלטה

דיווח שוטף  
+  רשומה 

בטיפול 
 2יצרן = 

דיווח 
שלילי  סוג  

+     5פעולה 
רשומה 
בטיפול 
 2יצרן = 

דיווח 
שלילי  סוג  

+     6פעולה 
רשומה 
בטיפול 
 2יצרן = 

שוטף  דיווח 
+  רשומה 

בטיפול 
 3מעסיק =

דיווח 
שלילי  סוג  

+  5פעולה 
רשומה 
בטיפול 

 3מעסיק =  

דיווח 
שלילי  סוג  

+  6פעולה 
רשומה 
בטיפול 

 3מעסיק =  

=  השבת   4
כספים  

יזומה מגוף 
מוסדי 

 למעסיק 

5   =
רשומה 
נקלטה 

נמצא   -
חוסר  

 בא.כ.ע

86 

לא הועברו פרטי קשר   
של עובד בהצטרפות  
 לקופת ברירת מחדל  

  +  +  + +  + +   +   

87 

לא ניתן להשיב תשלום   
בוצע   -שהופקד ביתר  

 ניוד
   + +  +  + +  + +    

88 

לא ניתן להשיב תשלום   
תשלום   -שהופקד ביתר  

 כבר הוחזר למעסיק

   + +  +  + + +  +    

89 

לא ניתן להשיב תשלום   
 -שהופקד ביתר  

הפוליסה בסטטוס  
 תביעה

   + +  +   +    +   

90 

לא ניתן להשיב תשלום   
 -שהופקד ביתר  

הפוליסה בסטטוס  
 ביטול

   + + +    +    +   

91 

לא נקלט כתוצאה מאי  
התאמה לחוקת הפיצול  

 בטיפול הגוף המוסדי -

  +  +  + +     +    

92 

  -לא ניתן לבצע החזר  
הפוליסה בסטטוס תום  
תקופה , הועבר לטיפול 

 מחלקת גביה

   + + +    +   +    

Formatted T able
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קוד מדווח 
בשדה "סוג  

 פרוט שגיאה"

 1    =
רשומה 
 נקלטה

דיווח שוטף  
+  רשומה 

בטיפול 
 2יצרן = 

דיווח 
שלילי  סוג  

+     5פעולה 
רשומה 
בטיפול 
 2יצרן = 

דיווח 
שלילי  סוג  

+     6פעולה 
רשומה 
בטיפול 
 2יצרן = 

שוטף  דיווח 
+  רשומה 

בטיפול 
 3מעסיק =

דיווח 
שלילי  סוג  

+  5פעולה 
רשומה 
בטיפול 

 3מעסיק =  

דיווח 
שלילי  סוג  

+  6פעולה 
רשומה 
בטיפול 

 3מעסיק =  

=  השבת   4
כספים  

יזומה מגוף 
מוסדי 

 למעסיק 

5   =
רשומה 
נקלטה 

נמצא   -
חוסר  

 בא.כ.ע

93 

סכום שדווח בממשק   
שלילי לחודש השכר  

לא  -גבוה מהפקדה   
 ניתן לבצע החזר

  +  +  + +  + +   +   

94 
 -לא ניתן לבטל תנועה 

 בוצעה משיכה
  +  + +   + +  +   

95 
 -לא ניתן לבטל תנועה 

 בוצע ניוד  
  +  + +   + +  +   

96 

 -לא ניתן לבטל תנועה 
בוצעה השבת תשלום  

 למעסיק

  +  + +  + + +  +   

   +  +  +  + +  +  +   לא אותרה הפקדה  97

   +  + + +  + +  +   לא אותר מזהה רשומה  98

99 

החזר למעסיק בגין   
תשלום פרמיית א.כ.ע  

 בעודף  
  +  +   + +   +  + +   

100 

דווח בממשק השוטף   
 2בשדה סוג פעולה קוד  

אך לא דווח     3או קוד  
בממשק שלילי בשדה  

בגין פעולות  6זה קוד  
 מתקנות כנדרש.

  +  + +  + +   +  +   

Formatted T able
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קוד מדווח 
בשדה "סוג  

 פרוט שגיאה"

 1    =
רשומה 
 נקלטה

דיווח שוטף  
+  רשומה 

בטיפול 
 2יצרן = 

דיווח 
שלילי  סוג  

+     5פעולה 
רשומה 
בטיפול 
 2יצרן = 

דיווח 
שלילי  סוג  

+     6פעולה 
רשומה 
בטיפול 
 2יצרן = 

שוטף  דיווח 
+  רשומה 

בטיפול 
 3מעסיק =

דיווח 
שלילי  סוג  

+  5פעולה 
רשומה 
בטיפול 

 3מעסיק =  

דיווח 
שלילי  סוג  

+  6פעולה 
רשומה 
בטיפול 

 3מעסיק =  

=  השבת   4
כספים  

יזומה מגוף 
מוסדי 

 למעסיק 

5   =
רשומה 
נקלטה 

נמצא   -
חוסר  

 בא.כ.ע

101 

דווח בממשק השלילי  
 6בשדה סוג פעולה קוד  
אך לא דווח בממשק 

  2השוטף בשדה זה קוד  
בגין פעולות    3או קוד  
 .כנדרש

 + + + + + + +  

102 

תצהיר מעסיק אגב 
 הסכם קיבוצי לא תקין

 + + + + + + +  

103 

לא התקבל תצהיר  
מעסיק אגב הסכם  

 קיבוצי
 + + + + + + +  

104 

לא ניתן לדווח סוג 
תקבול חד פעמי לרכיבי  

 ביטוח
 + + + + + + +  

105 

חוסר תשלום לתגמולי  
  מעסיק

 + + + +   +  
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קוד מדווח 
בשדה "סוג  

 פרוט שגיאה"

 1    =
רשומה 
 נקלטה

דיווח שוטף  
+  רשומה 

בטיפול 
 2יצרן = 

דיווח 
שלילי  סוג  

+     5פעולה 
רשומה 
בטיפול 
 2יצרן = 

דיווח 
שלילי  סוג  

+     6פעולה 
רשומה 
בטיפול 
 2יצרן = 

שוטף  דיווח 
+  רשומה 

בטיפול 
 3מעסיק =

דיווח 
שלילי  סוג  

+  5פעולה 
רשומה 
בטיפול 

 3מעסיק =  

דיווח 
שלילי  סוג  

+  6פעולה 
רשומה 
בטיפול 

 3מעסיק =  

=  השבת   4
כספים  

יזומה מגוף 
מוסדי 

 למעסיק 

5   =
רשומה 
נקלטה 

נמצא   -
חוסר  

 בא.כ.ע

106 

לתגמולי עודף תשלום  
  מעסיק

 + + + +   +  

107 

חוסר תשלום לתגמולי  
  עובד

 + + + +   +  

108 

עודף תשלום לתגמולי 
  עובד

 + + + +   +  

109 

 תצהיר עובד לא תקין

 + + + + + + +  

110 

 תצהיר עובד לא התקבל

 + + + + + + +  
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קוד מדווח 
בשדה "סוג  

 פרוט שגיאה"

 1    =
רשומה 
 נקלטה

דיווח שוטף  
+  רשומה 

בטיפול 
 2יצרן = 

דיווח 
שלילי  סוג  

+     5פעולה 
רשומה 
בטיפול 
 2יצרן = 

דיווח 
שלילי  סוג  

+     6פעולה 
רשומה 
בטיפול 
 2יצרן = 

שוטף  דיווח 
+  רשומה 

בטיפול 
 3מעסיק =

דיווח 
שלילי  סוג  

+  5פעולה 
רשומה 
בטיפול 

 3מעסיק =  

דיווח 
שלילי  סוג  

+  6פעולה 
רשומה 
בטיפול 

 3מעסיק =  

=  השבת   4
כספים  

יזומה מגוף 
מוסדי 

 למעסיק 

5   =
רשומה 
נקלטה 

נמצא   -
חוסר  

 בא.כ.ע

111 

לא התקבל תצהיר  
 מעסיק

 + + + + + + +  

112 

 מעסיק לא תקיןתצהיר  

 + + + + + + +  

113 

חוסר תשלום לפיצויי 
  מעסיק

 + + + +   +  

114 

עודף תשלום לפיצויי  
  מעסיק

 + + + +   +  

 
 
 
 


