
PayNet - כל התשלומים במקום אחד 

 טווחארוך החיסכון מערכת הגבייה החדשה למוצרי 



 הקדמה

   ,יקרים סוכנות ת/ועובד ת/סוכן
 

 .הטווח ארוך החסכון מוצרי כל על הוחלו אשר התשלומים תקנות לתוקפן נכנסו 01/02/2016 ביום
   ומעלה עובדים 100 מעסיקים אשר במשק המעסיקים כל נדרשו ,לתוקף התקנות כניסת עם

 .התקנות להוראות ובהתאם המעסיקים ממשק באמצעות עובדיהם עבור התשלומים את להעביר
 גמל 

 השתלמות   ביטוח פנסיה גמל
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 הערכות החברה  

מערכת הגבייה  , PAYNETהקמנו עבורך את מערכת , החברה לכניסתו לתוקף של החוזרהערכות במסגרת 

והתמיכה הייעודי למתן מענה לפניות בנושא תקנות  השירות ואת דסק , טווחהחדשה למוצרי החיסכון ארוך 

 .התשלומים

היזונים חוזרים  , *קבלת הרשאות והתחברות ראשונית: כגוןבנושאים התשלומים זמין עבורך לפניות דסק תקנות 

 077-5556801בפקס שמספרו , *3489בטלפון שמספרו , 08:30-16:30בין השעות ' ה-'אבימים וטיפול בשגויים 

 .ins.co.il-TakanotHa@clal :ל שכתובתו"או באמצעות דוא

 

 .לטיפול דסק התשלומיםטופס הצטרפות ראשוני ולהעבירו יש למלא , PayNetהרשאות למערכת לקבלת * 
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 גמל והשתלמות, פנסיה, ביטוח –ט "תקנות התשלומים החדשות תקפות לכל מוצרי החא

One stop shop -  מתנהל במקום אחדט "הגביה למוצרי החאתהליך 

 פיצול התיק בין מוצרי הביטוח לבין קרנות הפנסיה

 ובמבנה אחידהינו תהליך ממוכן הגביה החדש תהליך 

 באופן יזום לגורם השולחנשלחים היזונים חוזרים ודיווחים 

 חוזר ראשוני היזון   -

 היזון חוזר מסכם    -

 חודשי היזון חוזר   -

 שנתיחוזר מסכם היזון   -

 PayNetהחדש במערכת יתרונות תהליך העבודה 

2 
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 תהליך העבודה

 
:שלבים 6 -תהליך הגביה החדש בנוי מ  

4 

שלבים אלו המערכת עושה באופן  
 אוטומטי

 שלבים אלו מבוצעים על ידי הסוכן



 כניסה ראשית

 PayNet "   כללנט לסוכן"דרך אתר החדשה                 מתבצעת הכניסה למערכת הגבייה 
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 קליטת רשימה

:כניסה קליטת רשימה   כלים  

  3 -המערכת מאפשרת לקלוט רשימת פיזור ב
 :דרכים

 
 "(  קליטה ידנית"י /בחר)ידנית רשומה קליטת •
 

 :  קבציםסוגי  2של טעינה 
 
 קובץ קליטת" י/בחר)  XMLבמבנה קובץ•

 בלבד dat או tst  בסיומת (XML אחיד במבנה
י  "קובץ עפי קליטת /בחר CSV (קובץ  במבנה•

 :הקובץ ישמר כ( קליטה קבועפרופיל 

    csv (comma delimited) 
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הוספת רשימה –קליטת רשימה   

חודש שכרי /בחר  
 

י קובץ הפקדות/בחר  
 

י על /לחץ  
 

 בסיום טעינת הקובץ וקבלת הודעה 
" בהצלחההועלה הקובץ "  

י על /לחץ  

1 

2 

3 

4 

7 

1 

2 

4 

3 
ת להעלות  /במידה והנך מעוניין•

קובץ עזיבת עבודה יש לסמן את 
 : האפשרות

 ,  לבי /שים
ט יש להעלות קובץ  "עבור כל תחום של חא

 .נפרד

 



 טיפול ברשימה וסיום קליטה

 . למחוק שורה או להוסיף שורות נוספות באופן ידני, לערוך שורה קיימת. בשלב זה ניתן לערוך את הרשימה
 ".  סיום קליטה"יש ללחוץ על , תהליך קליטת הקובץ במערכתלסיום 
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 אישור העברה לסליקה

 .הקליטה לא ניתן לערוך או לשנות את הקובץלאחר סיום 

 "הצג סליקה"י לחיצה על "עי את אופן התשלום /הגדר, ולאחר מכן "לסליקהאישור העברה "י על /לחץ
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עדכון פרטי התשלום –סליקה   

    י את הקופה לסליקה/בחר
הגדרת אופן  "י על /ולחץ

 "התשלום
 

י את אמצעי התשלום  /בחר
המחאה או העברה  )

י את  /ומלא( בנקאית
 הפרטים  

 
 "אישור"י על /לחץ

 
 

1 
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1 
2 

3 

2

3

יש להגדיר את  , שימו לב
פרטי התשלום של הגורם  

 המשלם בלבד
 
 



  סיום תהליך–אישור סליקה 

 "אישור סליקה"י על /לחץ, לסיום התהליך ושידור הקבצים לכלל
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  סיום תהליך–אישור סליקה 

  (היזון טכני)חוזר ראשוני אליך היזון מועבר , החברהבמערכות הנתונים וטעינת " אישור הסליקה"לאחר 
 .  המאשר את  סיום התהליך

 ".  הקבצים עברו לקופות" -ולאחר מספר דקות ישתנה הסטטוס ל" בוצע" –תחת סטטוס הסליקה יופיע 
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 סטטוס סליקה  

 תקין -עברו לקופות הקבצים   

 "סיום קליטה"בוצע לא  –בטיפול רשימה         

 "אישור סליקה" / "אישור העברה לסליקה"בוצע לא  –לאישור סליקה ממתין          

1 

2 

3 

123 

123 

123 
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הדפסת אסמכתא     

14 

 י על סליקה על מנת להדפיס את האסמכתא  /לחץ -" משימות"בלשונית 



הדפסת אסמכתא     

15 

 להדפסת האסמכתא" הפק דוח מפורט"י על /לחץ



 הדפסת אסמכתא
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  PDFהמסמך נפתח בקובץ 
 :ומאפשר

 שמירה•
 הדפסה •
 ל"שליחה בדוא•



 היזונים חוזרים  

17 



 היזונים חוזרים

. היזון חוזר ראשוני אחד בלבד, רשימת הפקדה לחודש שכרלכל , לבשים   

 
 :חוזריםסבבים של היזונים  3קיימים 

 
 "  הקבצים עברו לקופות" -  בסיום העלאת הקובץאשר מתקבל  היזון חוזר טכני לגבי מבנה הקובץ –היזון ראשוני 1.
 הקובץימים מקבלת  5מועבר לאחר , היזון חוזר על תכולת הקובץ –מסכם היזון 2.
 לחודשאחת ההיזון נשלח , בחודש האחרוןתכולת הקובץ שהועבר היזון חוזר מסכם על  –חודשי היזון 3.

 (נשלח אחת לשנה)שנתי מסכם היזון      
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 היזון חוזר

 : שלבים לקבלת היזון חוזר

או את שם פ .החאת מספר י /הזן, לסינון

 .  המעסיק או את מספר הסליקה

 .חוזריםלקבלת היזונים " אתר"י על /לחץ

י על שורת ההיזון הרלוונטי על מנת  /לחץ

 .  לצפות בנתוני ההיזון

1 

2 

3 

1 

3 

2 

 איתור היזון חוזר  כלים 
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 פירוט סטטוס תשלום –סטטוס המטלה מופיע תחת קטגוריה 

 1 י על ההיזון על מנת לצפות בפרוט   /לחץ

1 

 היזון חוזר
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               -ואילו היזון חיובי יסומן ב          -היזון שלילי יסומן ב. י על        לצפיה בפרטי השגיאה/לחץ

 היזון חוזר
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 .  ניתן לראות את סכומי ההפרשה שהוזנו במערכת אל מול סכום ההפקדה שנקלט -צפיה בפרטי השגיאה 

 היזון חוזר
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שגיאות עיקריותסוגי   

:בהיזון החוזרהשגיאות המרכזיות סוגי   
 

ז אינה קיימת"ת  

מסולקת/ הפקדה לתכנית מבוטלת   

 הועבר חוסר תשלום

תשלוםהועבר עודף   

19שלא בהתאם לתקנה דיווח   

 הפקדה לחודש ייחוס עתידי 

אינה קיימתפוליסה   

 

 
 
 

 דיווח רכיב פיצויים לקופה המסווגת כקרן השתלמות

הפוליסה אינה משוייכת למעסיקמספר   

חודשים 15רטרואקטיבית לתקופה העולה על הפקדה   

 לא הועברה הפרשה לאחד מרכיבי השכר בפוליסה

ז אינה מתאימה למספר הפוליסה שדווחה"ת  

ע לקופה שאינה מסווגת כביטוח מנהלים.כ.דיווח רכיב א  
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שגיאות עיקריותסוגי   

24 

 

ע לקופה שאינה מסווגת כביטוח מנהלים.כ.דיווח רכיב א  



שגיאות עיקריותסוגי   
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 דיווח רכיב פיצויים לקופה המסווגת כקרן השתלמות



 דגשים  
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 עזיבת עבודה -קליטת רשימה 
העלאת קובץ שלילי 
קלאסיות/ פרט/ פוליסות ריסק 
עובדים זרים 
  ריכוז תנועות 
טבלת קודי אוצר 

 

 



עזיבת עבודה -רשימה קליטת   

27 

 . על המעסיק לדווח לחברת הביטוח את סטטוס העובד, על מנת שלא יווצר פיגור  בפוליסה 
 (.  ניתן לשליפה מתוך הכללנט)של עזיבת עבודה  CSVלדווח זה יש למלא קובץ 

 אוצר   קוד תחום

 520024647 ביטוח חיים

 170 פנסיה

פנסיה  

 משלימה  

667 

 456 השתלמות  

 253 תמר

 263 גמל בר 

י את מספר  /רשום
סמל הקופה בהתאם  

 סטטוס עובד מספר סטטוס  לתחום 

 3 היעדר שכר

 4 עונתי

 5 עזיבת עבודה

 6 חופשת לידה

 7 שמירת הריון

 8 חופשה ללא תשלום

 9 פטירה

עובד החל להפקיד בקופה  

 אחרת

10 

 11 מעבר ממשרד למשרד 

 12 פרישה לפנסיה

 13 אחר

י את מספר סטטוס העובד  /רשום
 בהתאם לסטטוס  

 

 ,שים לב
עבודה ובמקביל לבצע עזיבת  לא ניתן לדווח על

 .  חודש שכרבאותו עבור אותו עובד תשלום 
 .התשלום יימחק ותוצג הודעת שגיאה, במקרה זה



 העלאת קובץ שלילי

 : להעלת קובץ שלילי למערכת בשלב הגדרת אופן תשלום יש לפעול באופן הבא

 י אופן החזר  /והגדר" ערוך"י על /לחץ

 (ניתן להורדה וחתימה באתר האינטרנט של משרד האוצר)ההחזר העלה את מסמך בקשת 

 הגדרת אופן תשלום –י תאריך החזר בשלב /הגדר

1 

3 

1 

2 

3 

2 
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 קלאסיות  / פרט / פוליסות ריסק 

 :להלן אופן הדווח עבור הפוליסות שבנדון

 

 

 

 "        ביטוח= "סמל קופה 

 

 "   שכיר= "הפקדה מעמד 

 

 "  שונות עובד= "רכיב 

 

 .  שכרשל המבוטח ולהזין  מספר הפוליסהחובה לעדכן את , לבךלתשומת 

1 

2 

3 

29 

1 2 3 
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 : יש לרשום את קוד הספרה לפי הערכים הבאים CSVבפורמט  פרטלמילוי קובץ 

 קלאסיות  / פרט / פוליסות ריסק 

 אוצר   קוד תחום

 520024647 ביטוח חיים

 170 פנסיה

פנסיה  

 משלימה  

667 

 456 השתלמות  

 253 תמר

 263 גמל בר 

מספר מעמד  תחום

  הפקדה

 1 שכיר

 2 עצמאי  

  בעל

 שליטה  

3 

י את מספר  /רשום
 סמל הקופה

י את מספר  /רשום
 מעמד ההפקדה

 מספר סוג זיהוי

תעודת 

 זהות

1 

 2 דרכון

את מספר  י /רשום
 סוג הזיהוי

מספר מעמד  תחום

  הפקדה

 1 שוטף

 2 חד פעמי  

 3 הפרשים

י את מספר  /רשום
 סוג התנועה



 קלאסיות  / פרט / פוליסות ריסק 

31 

תאריך תחילת  
   -סטטוס

יש לדווח במבנה 
: הבא

01/01/2016 



 זרים  עובדים 

 

 .פרט CSVדווח לעובדים זרים נעשה בקובץ 

 .  דרכון –לציין בסוג הזיהוי זר יש לעובד 

 ,  לבשים 

 (הספרות האחרונות בלבד 9)הזיהוי בפוליסה תואם למספר הדרכון צריך להיות מספר 

 

 .המבוטחשל מספר הפוליסה חובה להזין את 

 

 .השכרולציין את  תגמולי עובדיש להזין את כל הכספים תחת 

 ".שכיר"במעמד ההפקדה יש לציין , בנוסף

 

1 

2 

3 
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 ריכוז תנועות

33 

בחלוקה לקופות אוצר הנתונים לצפיה בסיכום " ריכוז תנועות"י על  לשונית /לחץ, "טיפול ברשימה"בשלב 
 :  לפי הפירוט הבא

 סך הכל לתשלום1.

 סך הכל להחזר2.

 מספר תנועות הפקדה3.
 עזיבות עבודה.    4

 .לאקסלניתן לסנן את הנתונים ולייצאם , כמו כן
  



ביטוח
  

 (520024647) 0000 כלל ביטוח מנהלים

פנסיה
  

 170 כלל פנסיה מקיפה

פנסיה
  

 667 כלל פנסיה משלימה 

קופת גמל
  

 253 כלל תמר

 קופת גמל

 456 כלל השתלמות מסלולית 

 אוצרקודי 

 פ.ח/קוד אוצר  שם מוצר  סוג מוצר 

  שורהלהלן פירוט קודי אוצר שיש לעדכן בשלב הקלדת 

34 

 השתלמות קרן

 263 כלל בר



 פרטי תשלום

35 



 פרטי תשלום

 :יש להעביר את הכספים בהתאם למפורט בטבלה מטה, בהעברה בנקאיתבמקרה של תשלום 

36 

"/  כלל תמר"/ "כלל פנסיה"/ "מ"כלל חברה לביטוח בע: "יש לציין שהינה לפקודת, במקרה של תשלום בהמחאה
 ( xml-את פרטי ההמחאה יש לדווח בבלוק פרטי ההעברה בקובץ ה " )כלל השתלמות"

קריית , 36ראול ולנברג 
 תל אביב, עתידים

 *תומלתשה תונרקב ןתינ למג תופוקבו עצבל הדקפה לולסמל יללכה ןיוצמה הלבטב.
  ולצפתי תיטמוטוא לולסמל העקשהה ותוא תימעה רחב.הכספים  

  שם החברה
 המנהלת

 חשבון להפקדה מספר אוצר' מס קרן/ קופה  שם פ.ח

כלל חברה  
מ"בלביטוח   

 כלל פנסיה
מ"בעוגמל   

 כלל פנסיה
מ"בעוגמל   

 כלל פנסיה
מ"בעוגמל   

 כלל פנסיה
מ"בעוגמל   

 כלל פנסיה
מ"בעוגמל   

520024647 

512244146 

512244146 

512244146 

ביטוח חייםכלל   

כלל פנסיה מקיפה  
(חדשה)  

פנסיה משלימהכלל   

 כלל תמר כללי
 

גמל ברכלל   
 

 כלל השתלמות כללי
 

0000 

170 

667 

253*  
 

263 
 
 456*  

 600 –סניף  12 –בנק 
 679369 -חשבון 

 800 –סניף  10 –בנק 
 29963534 -חשבון 

 800 –סניף  10 –בנק 
 29963632 -חשבון 

 800 –סניף   10 –בנק 
 299929/17 -חשבון 

 600 –סניף  12 –בנק 
 610482 -חשבון 

 800 –סניף  10 –בנק 
 29013697 -חשבון 

 ק'כתובת להעברת הצ



 תיבת מייל

 פקס

TakanotHa@clal-ins.co.il 

077-5556801 

 טלפון

3489* 

077-6388888|  תמיכה טכנית   

 ,לשירותךנשמח לעמוד 
 ושאלות ניתן לפנות  לפרטים 

 לדסק תקנות התשלומים
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