
 

 

 

 

 
 
 

 
 שכר פנסיה ונוכחות –מיכפל 

 דיווח אחיד באמצעות מיכפל
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הדיווח קבצי את  הכיןמסמך זה מסביר כיצד יש לעבוד במיכפל על מנת ל
 קופות הגמללהאחיד 
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 הקדמה .1
 לקופת ומיםתשל( )גמל קופת) פיננסיים שירותים על הפיקוח תקנות פורסמו 2014 ביולי 16 ביום

 .7407 התקנות קובץ ראו –(. ד"תשע(,) גמל

חלק  את קבצי הדיווח האחיד.על מנת לייצר מסמך זה מתאר את תהליכי העבודה הנדרשים במיכפל 

)מיכפל  מהאפשרויות המובאות במסמך זה זמינות ללקוחות מיכפל מנהלים בלבד ויסומנו בהתאם.

 מנהלים(

 .ללחוץ כאןים באמצעות מיכפל פנסיה או מיכפל פנסיה פלוס יש לקוחות המדווחללצפיה בדפי ההסבר 

 התהליך תיאור .1.1

 מנת על בסיסיות הגדרות מספר לבצע יש )מעסיק( חברה לכל - פעמיות חד הגדרות .1.1.1

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

 אלה. הגדרות לשנות אפשרות

 ההגדרות כוללות

 ." כנמעןמפיץ/מסלקה/יצרניםהגדרת " -הגדרת נמען   •

 קובץ אחד/ריבוי קבצים –אופן הפקה  •

מסלקה פנסיונית או או באמצעות מס"ב האם מתבצעת סליקת כספים  –אופן סליקה  •
 .לא

 .מדווח הקבצים פרטי –פרטי מדווח  •

 .קובץ תצהיר לצרוף בדיווח שלילימיקום בחירת  –תצהיר לדיווח שלילי  •

 .)מיכפל מנהלים( פרטי קודי מס"ב במקרה של סליקה באמצעות מס"ב –מס"ב  •

 .קייה בה ישמרו הקבצים שמיכפל מייצרת לצורך הדיווחית –קיית קבצים לשידור ית •

 )מיכפל מנהלים(. נמענים ריבוי של במקרה עניםלנמ מיכפל קופות שיוך •
 

 וחברה חברה לכל חודש מידי המתבצע תהליך  - חודש מידי המתבצע מהלך .1.1.2

 אחיד: דיווח תהמדווח

 .הפקת קבצי דיווח אחיד •

או סליקה באמצעות  במידה ולא משלמים באמצעות מס"ב מילוי פרטי התשלומים •
 .מסלקה פנסיונית

 העברה לשידור •

 )מיכפל מנהלים(. ם בדוא"ל למעסיקים ולמפיצים השוניםהעברת קבצי •

 .)מיכפל מנהלים( - מס"ב  )למי שמשלם באמצעות מס"ב( ץהפקת קוב •
 

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

לחוץ דיווח האחיד יש לה במסמך המתאר את שלב ההכנות ליקודי האוצר לכל קופה במיכפל. לצפי

 .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/michpalpensionworkflowM.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
2.  

 הגדרות מסך .2.1

מסך הגדרות הדיווח האחיד נבנה מחדש ומלווה את המשתמש צעד אחר צעד בהגדרות 
מתייחסות לחברה )מעסיק( בה הינן חד פעמיות וההגדרות הנדרשות לצורך הדיווח האחיד. 

 ן בכל עת להיכנס להגדרות ולשנות אותן במידת הצורך.נית נמצאים.
 .ד.אחיד < הגדרותהכניסה למסך מהתפריט 
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 עבודה שוטפת  .3

 שוטף דיווח הפקת מסך .3.1

 .ד.אחיד < הפקת דיווח שוטף הכניסה למסך מהתפריט:
 במסך מוצגות כל הקופות להן הוגדר זיהוי עבור הדיווח האחיד.

 .הרצויות )בד"כ את כל הקופות( ולחץ על להפקת הדיווח סמן את הקופות 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

מעבר למסך ההגדרות 
 של החברה המסומנת

הגדרה של תאריך 
 ה הערך לביצוע הסליק

 מוצג רק אם הוגדרה סליקה
 )מיכפל מנהלים(

אם ברצונך להפיק למספר 
חברות יחד לחץ כאן ובחר 

 בחברות הרצויות

הפקת הנתונים 
 לצורך הדיווח

מעבר להשלמת פרטי תשלום 
 והעברת הדיווח לשידור
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 לשידור הכנה .3.2
 שבמסך הפקת דיווח שוטף. הכניסה למסך באמצעות הכפתור 

 ד.אחיד < הכנה לשידור ניתן להגיע לפעילות זו גם מהתפריט:
 

 לשידור הכנה מסך
 

 אות:לפני שידור הקבצים לגורמים הנמענים, יש לבצע הפעולות הב
" תשלום פרוטדיווח על התשלומים שביצעת לקופות )במידת הצורך באמצעות לחיצה על כפתור  " •

 (בקובץהכלולה עבור כל קופה  – "פרטי תשלוםולאחר מכן "
 העברת הקבצים לתיקיית שידור ממנה ישודרו הקבצים לגורמים הנמענים. •

 עבור חודש המשכורת.  במסך ההכנה לשידור מוצגים כל קבצי הדיווח שהופקו
  סמן את הקובץ שברצונך לטפל ולחץ על כפתור הפעילות המתאים.

  
 

 לצורך דיווח על תשלומים פרוט תשלום מעבר למסך   (1)
 שבצעת לקופות המדווחות בקובץ הנבחר.

לחצן פעולה לצורך הכנת הקבצים, לאחר השלמת פרטי   (2)
 התשלומים, ושמירתם במחיצה המיועדת.

)לקוחות שאינם לקוחות מיכפל מנהלים יראו במסך  עבור אל:  (3)
 רק את סעיף א להלן(

מסך הפקה  לצורך הפקה מחדש או למעבר למסך  .א
 ההגדרות

מסך שליחה בדוא"ל  לצורך משלוח הקבצים בדוא"ל למי שהוגדר כך,  .ב
 .)מיכפל מנהלים( לאחר העברה לשידור

מסך הפקה קבצים למס"ב למי שהוגדר תשלום באמצעות מס"ב, לאחר  .ג
 .)מיכפל מנהלים( העברה לשידור

 )מיכפל מנהלים( יצוא הקובץ המסומן לאקסל להצגתו בטבלאות ציר בחתכים שונים.  (4)
 )מיכפל מנהלים( יצוא הטבלה לאקסל.  (5)
 דוח תשלומים לקופות שטרם הועברו לשידור )מיכפל מנהלים(יצוא   (6)

 

מחיקת קובץ דיווח לצורך הפקתו 
 מחדש, במידת הצורך.

ניתן למחוק גם קובץ דיווח שכבר 
עבר לתיקיית  השידור, לאחר ביטול 

 הסימון: עבר לשידור.

(2) (1) 

פרטי מידע עיקריים על קובץ הדיווח האחיד, כולל מספר 

המעסיקים ומספר הקופות הכלולות בקובץ, סך ההפקדות, 

סך התשלומים שדווחו עד כה ומידע אם הקובץ 

 ר.הועבר/טרם הועבר לתיקיית השידו

   

  

כאן יסומן סטטוס הקובץ: 

עבר/טרם הועבר לתיקיית 

  השידור.

(3) (4) (5) (6) 

לחצן לצורך מעבר לקובץ 

שנוצר לאחר העברה 

 רלשידו
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 לקופות תשלומים על דיווח - תשלום יפרט .3.3
 במסך פרטי תשלום מוצגות כל הקופות שנכללו בקובץ הדיווח שסימנת. 

בדוגמא זו מוצגות כל הקופות הכלולות בקובץ שהופק לנמענים השונים. כעת, עליך לדווח על 
תשלומים שביצעת לקופות שלא הוגדרה עבורן סליקה באמצעות מס"ב או באמצעות המסלקה 

נסיונית )קופות שהוגדרו לסליקה, פרטי התשלום שלהן כבר מולאו באופן אוטומטי ע"י מיכפל(. הפ
 דיווח התשלום הוא לכל קופה בנפרד.

 

 

 

 

ולמלא את פרטי התשלום לכל קופה  בסיום מילוי פרטי התשלום יש ללחוץ על 

 במסך זה.

ולאחר מכן על  בסיום מילוי כל פרטי התשלומים לכל הקופות יש ללחוץ על 

 

בחר באמצעי התשלום 
שביצעת והשלם את 

 הפרטים הנדרשים במסך

במידת הצורך ניתן לשנות את 
פרטי חשבון הבנק של היצרן 

במסך ההגדרות חוצץ חשבונות 
בנק. אם לא נרשם חשבון אחר 

בהגדרות, פרטי חשבון היצרן 
המוצגים כאן  נשלפים מקובץ 

 )מיכפל מנהלים(האוצר.

באפשרותך לדווח על 
תשלום לחשבון היצרן או 
לחשבון נאמנות בהתאם 

 צורה שבה בוצע התשלום ל
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 לשידור העברה .3.4

מיועדת להעביר את קבצי הדיווח לתיקיות השידור כפי שהוגדרו במסך  הפעילות 
 ההגדרות חוצץ כללי לקראת שידורם בפועל לגופים הנמענים.

 לצורך שידור.  מותאמיםהקבצים מועברים לתיקיית השידור כשהם 
 

 הקבצים שמירת אופן .3.4.1
 ר במבנה הבא:מיכפל שומרת את הקבצים לשידו

בתוך תיקיית ברירת המחדל לשמירה קבצי הדיווח כפי שהוגדרה במסך ההגדרות 
מוקמות תיקיות בהתאם לשנת המס וחודש המשכורת. תחת תיקיית החודש מוקמות 

תיקיות לפי מספר חברה במיכפל ותחתיהן מוקמות תיקיות בהתאם לנמענים 
 שהוגדרו במסך ההגדרות.

 

 

 

 ך לעץ תיקיות בהן נשמרים הקבציםלהלן צילום מס

 

ת הקבצים לחץ להעבר
 המסומנים לתיקיית השידור

   

  

לחצן לצורך מעבר לקובץ 

 שנוצר לאחר העברה לשידור
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   הנמען לגורם בפועל קבצים שידור .3.5
 יש לפעול בהתאם להנחיות שהתקבלו מהגורם הנמען.

  מנהלים( )מיכפל לדוא"ל קבצים .3.6

 שבמסך הכנה לשידור.   הכניסה למסך באמצעות הכפתור  
 ד.אחיד < קבצים לדוא"ל. ניתן להגיע לפעילות זו גם מהתפריט:

מוצגים כל הנמענים שהוגדרו במסך הגדרות חוצץ נמענים כמקבלים  ם לדוא"לקבציבמסך 
 קובץ באמצעות דוא"ל.

למשלוח הקבצים הרלבנטיים  יש לסמן את הנמענים השונים וללחוץ על כפתור 
 לנמענים השונים.

 

  מנהלים( )מיכפל למס"ב קבצים .3.7

 שבמסך הכנה לשידור.   הכניסה למסך באמצעות הכפתור  
 ד. אחיד < קבצים למס"ב. תן להגיע לפעילות זו גם מהתפריט:ני

 מוצגים כל הנמענים/קופות שהוגדרו במסך הגדרות כמשולמים באמצעות מס"ב. קבצים למס"ב במסך 

להפקת הקבצים למס"ב עבור החברות  יש לסמן את החברות השונות וללחוץ על כפתור 
 שסומנו.

 

רו בתיקייה שהוגדרה לשמירת קבצי מס"ב במסך ההגדרות בחוצץ הקבצים שייווצרו בפעילות זו ישמ
  כללי )תיקיית ברירת המחדל זהה לתיקיית קבצי מס"ב משכורות(.

 מיכפל מייצרת קבצים למס"ב בשם יחודי לחברה והחודש הרלוונטי לדוגמה 
MSAH0217.401 

 

יצוא תוכן הקובץ 
 המסומן לאקסל

   

  

יצוא הטבלה 
 לאקסל

   

  

יצוא תוכן הקובץ 
 המסומן לאקסל

   

  

 

יצוא הטבלה 
 לאקסל

   

  

MSAH –  ארבעה

 תווים קבועים

   

  

חודש  – 02

 משכורת

   

  

 שנה – 17

   

  

מספר  – 401

 חברה

   

  


