
 

 

 

 

 
 
 

 
 שכר פנסיה ונוכחות –מיכפל 

 דיווח אחיד באמצעות מיכפל פנסיה
 

 במיכפל הפעלה הוראות

 
 
 
 

מסמך זה מסביר כיצד יש לעבוד במיכפל על מנת לדווח את הדיווח האחיד 
 של קופות הגמל באמצעות מיכפל פנסיה

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

2 

 הקדמה .1
עבודת חשב השכר. מתוך הבנה זו ועל הדיווח האחיד לקופות הגמל הופך להיות חלק בלתי נפרד מ

מנת שהדיווח האחיד יהיה בצמוד למערכת השכר פיתחנו בעבור לקוחותינו את מיכפל פנסיה, חיבור 

עולם הפנסיוני. לצורך השל מערכת השכר ועולם השכר ישירות אל הגופים המוסדיים בישראל ואל 

 י עבודה יחודיים כפי שיפורט בהמשך.שידור הקבצים ממיכפל ישירות לגופים המוסדיים פיתחנו מסכ

 

 התהליך תיאור .1.1
 פנסיה" "מיכפל הגדרה בחירת .1.1.1

 מנת על בסיסיות הגדרות מספר לבצע יש )מעסיק( חברה לכל - פעמיות חד הגדרות .1.1.2

 קיימת עת שבכל כמובן לחברה. המתאימות ההכנות את לבצע תוכל שמיכפל

 אלה. הגדרות לשנות אפשרות

 ההגדרות כוללות

 הגדרת "מיכפל פנסיה" כנמען -ען  הגדרת נמ. 

  או לאבאמצעות מס"ב האם מתבצעת סליקת כספים  –אופן סליקה. 

  פרטי מדווח הקבצים –פרטי מדווח. 

  קובץ תצהיר לצרוף בדיווח שלילימיקום בחירת  –תצהיר לדיווח שלילי. 

  פרטי קודי מס"ב במקרה של סליקה באמצעות מס"ב –מס"ב. 
 

 וחברה חברה לכל חודש מידי המתבצע תהליך  - דשחו מידי המתבצע מהלך .1.1.3

 אחיד: דיווח המדווחות

 הפקת קבצי דיווח אחיד. 

 במידה ולא משלמים באמצעות מס"ב מילוי פרטי התשלומים. 

 מס"ב  )למי שמשלם באמצעות מס"ב( ץהפקת קוב. 

  באמצעות מיכפל פנסיהשידור ביצוע. 

 צפיה במצב שידורים. 
 

ושידורם לגופים המוסדיים הינו ביצוע שלב ההכנות הכולל את הגדרת תנאי יסודי להפקת קבצים 

לחוץ קודי האוצר לכל קופה במיכפל. לצפיה במסמך המתאר את שלב ההכנות לדיווח האחיד יש ל

 .כאן

 

הוראות  –דיווח אחיד לקופות הגמל לצורך הפקת תיקונים יש לפעול בהתאם להנחיות במסמך  )*(

 (14-9)עמודים  הפעלה

 

http://www.michpal.co.il/Files/Data/UploadDocuments/NEWDivuachAhidLgemel_PreP_2017.pdf
http://www.michpal.co.il/Files/Data/UploadDocuments/NEWDivuachAhidLgemel_PreP_2017.pdf
http://www.michpal.co.il/Files/Data/UploadDocuments/NEWDivuachAhidLgemel_PreP_2017.pdf
http://michpal.co.il/Files/Data/UploadDocuments/DivuachAhidLgemel_OpIns_2017.pdf
http://michpal.co.il/Files/Data/UploadDocuments/DivuachAhidLgemel_OpIns_2017.pdf
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 הגדרות .2

 האחיד הדיווח הגדרות מסך  .2.1

נבנה מחדש ומלווה את המשתמש צעד אחר צעד בהגדרות מסך הגדרות הדיווח האחיד 

מתייחסות לחברה )מעסיק( בה הינן חד פעמיות וההגדרות הנדרשות לצורך הדיווח האחיד. 

 ניתן בכל עת להיכנס להגדרות ולשנות אותן במידת הצורך. נמצאים.
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 עבודה שוטפת  .3
נסיה אורגנה במסך עבודה אחד. לצורך השידור באמצעות מיכפל פומילוי הנתונים עבודת ההכנה 

 מיכפל פנסיה. ד. אחיד הכניסה למסך העבודה מתבצעת מתפריט 

  הפקה שלב .3.1
 

  במסך מוצגות כל הקופות להן הוגדר זיהוי עבור הדיווח האחיד.

 

הכספים  תבמידה ובמסך הגדרות נבחר סליקה באמצעות מס"ב, יש לבחור את תאריך הערך לסליק

 .ן צבראש המסך. ולאחר מכן יש ללחוץ על לח

 בסיום ההפקה תתקבל הודעת סיכום אם ההפקה הצליחה או הודעות שגיאה מתאימות. 

 .להלן צילום מסך לסיכום פעולת ההפקה

 

 

 

 

הגדרה של תאריך 

 הערך לביצוע הסליקה 

הפקת הנתונים 

 לצורך הדיווח
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 תשלומים פרטי מילוי .3.2

 לאחר ביצוע ההפקה יש למלא את פרטי התשלומים.

 

בצידו השמאלי העליון של המסך. כאשר מופיע  המופיעכל קופה באוצר אליה יישלח דיווח  3.2.1

יש צורך להשלים את פרטי התשלומים בחלקו השמאלי התחתון שהמשמעות היא  הסמל 

 של המסך.

בחלק שמאלי התחתון של המסך יש להשלים את פרטי התשלומים הרלוונטיים. כל שדה שבו  3.2.2

ידע החסר. בסיום השלמת חסר מידע יסומן ע"י ! בצבע אדום על מנת להקל במציאת המ

 .הרלוונטית יש ללחוץ על לחצן שמירה  לקופת האוצרפרטי התשלומים 

שבמסך. ללא מילוי כל הפרטי הקופות  האוצריש להשלים את פרטי התשלומים לכל הקופות  3.2.3

 לא ניתן יהיה לשדר את הקבצים לקופות.

ל פעולה. כל פרטי למשלמים באמצעות מס"ב אשר סימנו זאת בהגדרות, אין צורך לבצע כ 3.2.4

 התשלומים מולאו באופן אוטומטי ע"י מיכפל.

 מס"ב קובץ הכנת .3.3

מומלץ להפיק את קובצי מס"ב ולבצע את התשלומים על מנת לקצר את זמן שיוך הכספים לעובדים 

 לקופות לפני ביצוע השידור.

מתאימה בסיום הפקת הקובץ תתקבל הודעה   .לשם הפקת הקובץ יש ללחוץ על לחצן 

"לקחת" קובץ זה ולטעון במערכת מס"ב לצורך  יש ובץ יישמר בתיקיה שהוגדרה במסך ההגדרות.והק

 ביצוע התשלום בפועל.
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 פנסיה מיכפל באמצעות שידור ביצוע .3.4

 כל שנותר כעת הוא לבצע שידור לכל הקופות. שירות זה הינו שירות מבית מיכפל הכרוך בתשלום.

 . צן לצורך ביצוע השידור יש ללחוץ על לח 3.4.1

בעת ביצוע שידור ראשון לכל חברה תתבקשו לציין את סוג השירות אשר ברצונכם לצרוך  3.4.2

 בעבור החברה כפי שמופיע במסך שלהלן:

 

בכל שידור ולפני ביצועו יפתח מסך לצורך אישור שבוצעו התשלומים לגופים המוסדיים ואישור  3.4.3

 ביצוע פעולת השידור עצמו.

 

 ך התקדמות כדוגמת המסך הבא:במס המהלך השידור עצמו ילוו 3.4.4

 

 לסיום יתקבל מסך סיכום של השידור 3.4.5
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 השידורים במצב צפיה .3.5

לאחר ביצוע השידור, הקבצים מועברים ישירות אל הגופים המוסדיים. על מנת לצפות במצב 

צפיה במצב  ד.אחיד או בתפריט  השידורים וההיזונים החוזרים יש ללחוץ על לחצן 

 שידורים.

מול מיכפל פנסיה האם התקבל היזון חוזר חדש, ה קבדיכניסה לחברה מיכפל תבצע  בנוסף, בעת

 במידה וכן, תתקבל הודעה מתאימה במיכפל.

 


