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רקע
החל משנת  2016נכנסה לתוקף רפורמה מקיפה בשוק החיסכון הפנסיוני .במסגרת הרפורמה נקבעה
רגולציה אשר הטילה אחריות ישירה על המעסיק לתהליך סליקת הכספים ,הודעת לקופות על סיומי
העסקה של עובדים ,קבלת היזון חוזר מהקופות ,טיפול בשגויים ועוד .את הדיווח מבצעים המעסיקים
דרך ממשק מעסיקים אשר שואב את המידע מתוכנת השכר .עם השנים עודכנה הרגולציה ונוספו
דרישות רבות נוספות בקשר לסוג המידע שנדרש להעביר דרך ממשק המעסיקים .החל מתאריך
 ,22/05/2022תיכנס לתוקף גרסה מספר  4.0של ממשק המעסיקים עם מספר שינויים משמעותיים.

שינויים עיקריים
להלן פירוט השינויים המשמעותיים העיקריים במעבר בין גרסה  3.0של ממשק המעסיקים לגרסה :4.0
 .1שדות חובה לעובדים חדשים – כל עובד חדש שמקימים במערכת השכר חשוב למלא בגינו את
השדות הבאים :תאריך לידה ,שם יישוב ,שם רחוב ,מספר בית ,דירה ,קוד מיקוד ,מצב משפחתי,
תחילת עבודה ,E-Mail ,טלפון נייד .כל הנתונים יעברו אוטומטית לממשק המעסיקים .ככל ולא
יוזנו פרטים באחד מהשדות לעיל המערכת תציב ערכי ברירת מחדל.
 .2שדות חובה לעובדים קיימים – כל העובדים במערכת השכר (חדשים וקיימים) חשוב לוודא
שהשדות הבאים שלהם במערכת השכר יהיו מלאים ,E-Mail :טלפון נייד .ככל ולא יוזנו פרטים
באחד מהשדות לעיל ,המערכת תציב את הערכים הבאים כערכי ברירת מחדל:
טלפון ניידE-Mail: israel1234@notrelevant.com ,050-1234567 :
 .3כמו כן ,נוספו/עודכנו הנספחים הבאים:
 .3.1נספח ב' -תצהיר מעסיק מעודכן להשבת תשלום שהופקד ביתר לעובדים .בתצהיר החדש נוספה
דרישה לחתימה של עו"ד עליו בנוסף על החתימה הקיימת של המעסיק.
 .3.2נספח ב' – 1תצהיר חדש שנדרש לצרף לממשק המעסיקים מלא וחתום על ידי העובדים שבגינם
מבקש המעסיק להשיב כספים בגין תקופה העולה על  9חודשים (למעט הסכמים קיבוציים).
 .3.3נספח ז'  -טופס חדש שנדרש לצרף לממשק המעסיקים לכל עובד קיים אשר מבקש להצטרף
לאחת מקרנות ברירת מחדל.

נספח ב' – תצהיר מעסיק להשבת תשלום שהופקד ביתר
תצהיר מעסיק מעודכן להשבת תשלום שהופקד ביתר לעובדים .בתצהיר החדש נוספה דרישה לחתימה
של עו"ד עליו בנוסף על החתימה הקיימת של המעסיק .מדובר בתצהיר שהינו אחיד ואשר מצורף
אוטומטית בעת כל בקשה להשבת כספים (בעת יצירת קובץ ממשק שלילי).
דוגמה לנספח ב'
יישום בהר-גל
תחילה נדרש לשמור את התצהיר המלא והחתום ע"י המעסיק ועו"ד בפורמט  PDFבתיקיה במחשב.
לאחר מכן יש לצרף את התצהיר למערכת השכר באופן הבא:
יש לגשת לתפריט ל"ממשק מעסיקים"  הגדרות יישום  ולבחור :בפרטי מעסיק

לאחר מכן תיפתח הטבלה הבאה של "ממשק מעסיקים – פרטי מעסיק":

בעמודה" :מסלול לתצהיר מעסיק" ,יש לרשום את המיקום של הקובץ במחשב כולל הסיומת שלו ואז
הוא ייטען אוטומטית למערכת .תשומת הלב כי כדי שהקובץ ייטען למערכת הוא חייב להיות קובץ
מסוג  PDFבלבד .יש לשמור את שם הקובץ באנגלית בלבד לסגור את הטבלה ולשמור את השינויים.
דוגמה בלבד למיקום של קובץC:/Attachment.pdf :
בדוגמה לעיל מדובר על קובץ מסוג  PDFבשם  Attachmentאשר נמצא בכונן  Cבמחשב.
הבהרה :מדובר רק בדוגמה ,ניתן לשמור את הקובץ בכל שם (באנגלית בלבד) ובכל מקום במחשב,
העיקר שהמסלול לתצהיר מעסיק של הקובץ יהיה נכון בהתאם למיקום של הקובץ במחשב.
הערה חשובה :נספח לקובץ שלילי נדרש לדווח רק פעם אחת בשנת המס לכל יצרן בנפרד .אין צורך
לצרף כל חודש את הנספח.
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נספח ב' – 1אישור עובד לביצוע השבת תשלום שהופקד ביתר
מקופת גמל
תצהיר חדש שנדרש לצרף לממשק המעסיקים מלא וחתום על ידי העובדים שבגינם מבקש המעסיק
להשיב כספים בגין תקופה העולה על  9חודשים (למעט אם מדובר בהסכמים קיבוציים).
התצהיר נועד להקשות על מעסיקים לדרוש השבת כספים של עובד מקופות הגמל והפנסיה שלו
לתקופה ארוכה מ 9-חודשים ללא קבלת אישור מפורש של העובד על כך.
דוגמה לנספח ב'1

יישום בהר-גל
לנוחיותכם ,יצרנו בהר-גל התראה מיוחדת כך שבעת דיווח על שינוי רטרו' בשכר לתקופה העולה על 9
חודשים במסך התשלומים (ע"י שינוי השכר) או במסך הגמל (ע"י שינוי אחוז ההפרשה) תתקבל
ההתראה הבאה:

אנו בהר-גל ממליצים ללקוחותינו להימנע ככל שניתן מלבצע תיקון רטרו' להשבת כספים לתקופה
העולה על  9חודשים לעובדים כיוון שככל והנספח ב' 1לא יצורף כמו שצריך למערכת מלא עם חתימה
של העובד ,הסיכויים לקבל בחזרה את הכספים מקופות הגמל יהיו קלושים מאוד.
אם בכל זאת נדרש לבצע לעובד תיקון כאמור ,מומלץ למלא את הנספח ב' 1באופן מלא כולל חתימה
של העובד בגינו נדרשת השבת הכספים לתקופה העולה על  9חודשים ,טרם נעילת השכר וביצוע
ממשק המעסיקים.
הערה חשובה :קובץ שלילי המכיל השבת כספים מעל  9חודשים ,אשר ישודר ללא צירוף נספח ב1
לא יפסל אך היצרן ידרוש את הצירוף בעיתוי מאוחר יותר כתנאי להשבת הכספים.
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טעינת נספח ב' 1לממשק המעסיקים
לאחר ביצוע חישוב שכר מלא כולל נעילה ,ויצירת קבצי ממשק,
בלשונית קבצים יופיעו  3העמודות הרלוונטיות הבאות:
 .1נתוני הטופס
 .2נתוני הדוח
 .3מחיצת הקובץ
לשונית קבצים

העמודות הרלוונטיות

קיים
קובץ

קיים
קובץ

בכל קופה שנדרש לצרף אליה נספח יופיע קובץ שניתן ללחוץ עליו בעמודות" :נתוני הדוח" "ונתוני
הטופס" (כפי שמופיע בדוגמה לעיל בקופות המודגשות)
יש לבחור קופה שקיימים בה קבצים וללחוץ על הקובץ אקסל שנמצא בעמודה "נתוני הדוח":

קובץ האקסל שצריך ללחוץ עליו

עמוד | 6

לאחר מכן ייפתח קובץ אקסל בו יפורטו כל העובדים בקשר לאותה קופה אשר צריכים למלא ולחתום
על נספח ב':1

בדוגמה זו ישנו עובד אחד אולם הרשימה יכולה לכלול מספר רב של עובדים.
בעמודה באקסל בשם "סוג הטופס" יהיו האפשרויות הבאות בלבד:
 .1אישור עובד להשבת כספים = נספח ב'1
 .2טופס הצטרפות לקופת ברירת מחדל = נספח ז'
הערה :כל העובדים בקובץ האקסל יהיו תמיד עובדים שנדרש בגינם נספח ב' 1או נספח ז' בלבד.
בעמודה באקסל בשם "שם הקובץ לשמירה כפי שנשמר בקובץ דיווח" ,מופיע שם הקובץ כפי שצריך
לשמור אותו לכל עובד ועובד על מנת שהוא ישויך נכון בממשק המעסיקים .לאחר מילוי נספח ב'1
חתימה של העובד עליו וסריקתו למחשב יש לשנות את שם הקובץ כפי שמופיע לאותו עובד בקובץ
האקסל ולהעתיק את הקובץ לתיקיה בעמודה "מחיצת הקובץ" שנמצאת באותה שורה בממשק
מעסיקים ממנה הופק הקובץ אקסל.
בדוגמה לעיל ,שם הקובץ של נספח ב' 1כפי שמופיע בקובץ האקסל צריך להיות:
והסיומת של הקובץ צריכה להיות  .PDFלאחר שינוי שם הקובץ של הנספח ב' 1החתום ומלא על ידי
העובד יש להעתיק את הקובץ למחיצה שקישור אליה נמצא על ידי לחיצה על הסמל בצורת תיקיה
שנמצא בעמודה "מחיצת הקובץ" בשורה מימנה הפקנו את אותו קובץ האקסל.

4

3

2

1

 - 1קישור לנספח ב' 1שצריך למלא לעובד ולהחתים אותו עליו
 - 2קובץ האקסל עם רשימת העובדים שנדרש בגינם למלא את נספח ב'1
 - 3קישור למחיצה שבא צריך לשים את הנספח ב' 1המלא והחתום ע"י העובד לפי הכללים של שם
הקובץ אשר מופיעים בקובץ האקסל.
 - 4הקופה אליה ישויכו הנספחים.
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נספח ז'  -טופס הצטרפות לקופת ברירת מחדל
טופס חדש שנדרש לצרף לממשק המעסיקים לכל עובד קיים אשר מבקש להצטרף לאחת מקרנות
ברירת מחדל .כלומר ,עובד חדש שמוקם במערכת השכר ואשר מבקש להעביר את חסכונותיו לאחת
מקופות ברירת המחדל לא נדרש לצרף בגינו את הנספח ז' .האמור נדרש רק בעבור עובדים קיימים
אצל המעסיק שקיימת להם קופה רגילה שאינה ברירת מחדל ואשר מעוניין לעבור לקופה שהינה קופת
ברירת מחדל.
דוגמה לנספח ז'
להלן פירוט קרנות הפנסיה שזכו במכרז של קרנות בררות המחדל של רשות שוק ההון פיקוח וחיסכון:
 .1אלטשולר שחם
 .2מיטב דש
 .3אינפיניטי
 .4מור
קרנות אלו יהיו קרנות ברירת מחדל עד לתאריך .31/10/24
להלן ריכוז הקופות בהר-גל אשר מוגדרות כקופות ברירת מחדל
יישום בהר-גל
לנוחיותכם ,יצרנו בהר-גל התראה מיוחדת כך שבעת דיווח שינוי של קופה רגילה לקופת ברירת מחדל
בלשונית הגמל תתקבל ההתראה הבאה:

דוגמה :בעת העברת עובד קיים במערכת השכר מקרן פנסיה של הפניקס לקרן ברירת מחדל של
אינפיניטי תתקבל ההתראה לעיל אולם אם יהיה מדובר בעובד חדש שמקימים במערכת ומצרפים
אותו לקופת ברירת מחדל של אינפיניטי לא תתקבל ההתראה לעיל ולא יהיה צורך לצרף בגינו נספח ז'.
את הנספח ז' יש למלא באופן מלא כולל חתימה של העובד עליו טרם טעינתו לממשק המעסיקים.
הערה חשובה :קובץ ממשק מעסיקים ,אשר ישודר ללא צירוף נספח ז לא יפסל אך היצרן ידרוש את
הצירוף בעיתוי מאוחר יותר כתנאי לקליטת הנתונים באופן תקין.
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אופן טעינת נספח ז' לממשק המעסיקים
לאחר ביצוע חישוב שכר מלא כולל נעילה ,ויצירת קבצי ממשק,
בלשונית קבצים יופיעו  3העמודות הרלוונטיות הבאות:
 .4נתוני הטופס
 .5נתוני הדוח
 .6מחיצת הקובץ
לשונית קבצים

העמודות הרלוונטיות

קיים
קובץ

קיים
קובץ

בכל קופה שנדרש לצרף אליה נספח יופיע קובץ שניתן ללחוץ עליו בעמודות" :נתוני הדוח" "ונתוני
הטופס" (כפי שמופיע בדוגמה לעיל בקופות המודגשות)
יש לבחור קופה שקיימים בה קבצים וללחוץ על הקובץ אקסל שנמצא בעמודה "נתוני הדוח":

קובץ האקסל שצריך ללחוץ עליו
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לאחר מכן ייפתח קובץ אקסל בו יפורטו כל העובדים בקשר לאותה קופה אשר צריכים למלא ולחתום
על נספח ז':

בדוגמה זו ישנו עובד אחד אולם הרשימה יכולה לכלול מספר רב של עובדים.
בעמודה באקסל בשם "סוג הטופס" יהיו האפשרויות הבאות בלבד:
 .3אישור עובד להשבת כספים = נספח ב'1
 .4טופס הצטרפות לקופת ברירת מחדל = נספח ז'
הערה :כל העובדים בקובץ האקסל יהיו תמיד עובדים שנדרש בגינם נספח ב' 1או נספח ז' בלבד.
בעמודה באקסל בשם "שם הקובץ לשמירה כפי שנשמר בקובץ דיווח" ,מופיע שם הקובץ כפי שצריך
לשמור אותו לכל עובד ועובד על מנת שהוא ישויך נכון בממשק המעסיקים .לאחר מילוי נספח ז'
חתימה של העובד עליו וסריקתו למחשב יש לשנות את שם הקובץ כפי שמופיע לאותו עובד בקובץ
האקסל ולהעתיק את הקובץ לתיקיה בעמודה "מחיצת הקובץ" שנמצאת באותה שורה בממשק
מעסיקים ממנה הופק הקובץ אקסל.
בדוגמה לעיל ,שם הקובץ של נספח ז' כפי שמופיע בקובץ האקסל צריך להיות:
והסיומת של הקובץ צריכה להיות  .PDFלאחר שינוי שם הקובץ של הנספח ז' החתום ומלא על ידי
העובד יש להעתיק את הקובץ למחיצה שקישור אליה נמצא על ידי לחיצה על הסמל בצורת תיקיה
שנמצא בעמודה "מחיצת הקובץ" בשורה בה הפקנו את אותו קובץ האקסל.

4

3

1

2

 - 1קישור לנספח ז' שצריך למלא לעובד ולהחתים אותו עליו
 - 2קובץ האקסל עם רשימת העובדים שנדרש בגינם למלא את נספח ז'
 - 3קישור למחיצה שבא צריך לשים את הנספח ז' המלא והחתום ע"י העובד לפי הכללים של שם
הקובץ אשר מופיעים בקובץ האקסל.
 - 4הקופה אליה ישויכו הנספחים.
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גישה מהירה לכל הטפסים החדשים
לקוחות אשר מעוניינים לגשת אל כל אחד מהטפסים החדשים שהצטרפו לממשק מעסיקים גרסה ,4.0
על מנת להדפיס אותם או לעשות בהם כל שימוש אחר יכולים לגשת אליהם בדרך הבאה :בחירה של
ממשק מעסיקים לסמן נספחים ולבחור את הנספח הרלוונטי כמפורט להלן:

טבלת קופות גמל – הודעת שגיאה
לתשומת ליבכם! לאחר עדכון תוכניות לחודש מאי  ,2022מאחר והוסרה עמודה בשם 'ברירת מחדל
באוצר' בטבלת קופות גמל והועברה לטבלת 'פרטי קופות באוצר' ייתכן ובעת פתיחת קופת גמל חדשה
תופיע ההודעה הבאה:

במקרה זה ,נדרש להקיש אישור על ההודעה.
בעת אישור ההודעה תוחזר באופן אוטומטי הגדרת פריסת טורים לברירת מחדל.
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טבלת קופות ברירת מחדל בהר-גל
מס' קופה
בהר-גל

שם קופה

שם חברה מנהלת

מס' קופה
ראשי באוצר

131

איילון מיטב פנסיה וגמל בע"מ

מיטב דש פנסיה וגמל
בע"מ

163

163

מיטב דש גמל ופנסיה בע"מ

מיטב דש גמל ופנסיה
בע"מ

163

475

איילון מיטב פנסיה וגמל בע"מ לבני 50
ומטה

מיטב דש פנסיה וגמל
בע"מ

660

476

איילון מיטב פנסיה וגמל בע"מ בני 50-60

מיטב דש פנסיה וגמל
בע"מ

660

477

איילון מיטב פנסיה וגמל בע"מ לבני 60
ומעלה

מיטב דש פנסיה וגמל
בע"מ

660

657

איילון מיטב פנסיה וגמל בע"מ

מיטב דש פנסיה וגמל
בע"מ

660

660

מיטב דש גמל ופנסיה בע"מ

מיטב דש גמל ופנסיה
בע"מ

660

1032

מיטב דש פנסיה מקיפה

מיטב דש גמל ופנסיה
בע"מ

163

1177

מיטב דש פנסיה כללית

מיטב דש גמל ופנסיה
בע"מ

660

1328

אלטשולר שחם פנסיה מקיפה

אלטשולר שחם גמל
ופנסיה בע"מ

1328

1329

אלטשולר שחם פנסיה כללית

אלטשולר שחם גמל
ופנסיה בע"מ

1329

1969

איילון מיטב פנסיה וגמל בע"מ-מסלול
בסיסי למקבלי קצבה

מיטב דש פנסיה וגמל
בע"מ

163
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מס' קופה
בהר-גל

שם קופה

שם חברה מנהלת

מס' קופה
ראשי באוצר

2075

איילון מיטב פנסיה וגמל בע"מ -כללי 1

מיטב דש פנסיה וגמל
בע"מ

163

2076

איילון מיטב פנסיה וגמל בע"מ -מסלול
הלכה

מיטב דש פנסיה וגמל
בע"מ

163

2077

איילון מיטב פנסיה וגמל בע"מ -כללי 2

מיטב דש פנסיה וגמל
בע"מ

163

2078

איילון מיטב פנסיה וגמל בע"מ-מסלול
כללי מנוהל באמצעות הדס

מיטב דש פנסיה וגמל
בע"מ

163

2150

איילון מיטב פנסיה וגמל בע"מ כללי

מיטב דש פנסיה וגמל
בע"מ

660

2194

איילון מיטב פנסיה וגמל בע"מ כללי
למקבלי קצבה

מיטב דש פנסיה וגמל
בע"מ

660

2195

איילון מיטב פנסיה וגמל בע"מ -מסלול
קצבה לכאים קיימים

מיטב דש פנסיה וגמל
בע"מ

163

9672

איילון מיטב פנסיה וגמל בע"מ -בני 50
ומטה

מיטב דש פנסיה וגמל
בע"מ

163

9673

איילון מיטב פנסיה וגמל בע"מ -בני  50-60מיטב דש פנסיה וגמל
בע"מ

163

9674

איילון מיטב פנסיה וגמל בע"מ -בני 60
ומעלה

מיטב דש פנסיה וגמל
בע"מ

163

13908

מור פנסיה מקיפה

מור גמל ופנסיה

13908

13918

מור פנסיה כללית

מור גמל ופנסיה

13918

14036

אינפיניטי פנסיה מקיפה

אינפיניטי ניהול
השתלמות וגמל בע"מ

14036

14044

אינפיניטי פנסיה כללית

אינפיניטי ניהול
השתלמות וגמל בע"מ

14044
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נספח ב' – תצהיר מעסיק
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נספח ב' – 1אישור עובד
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נספח ז' – הצטרפות לקופת ברירת מחדל
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