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  מפרט לזיכויי גבייה ממוגנטים -508תקן 

  שוברי גבייה ממוגנטים נחלקים לשוברי גביה לקבלנים ושוברי גבייה לשאר הנושאים. 

 קבלנים:שוברי גבייה ל .1

השובר כולל קבלה למשלם והודעת זיכוי  לקבלן המועברת לבנק שבו מנוהל חשבון הלווי  –שובר אחיד  •

 הפיננסי ( מצ"ב נספח א').

,  שיוקצו לקבלנים , הטווח שהוקצה 62יוקצה לכל בנק טווח קודי מוטב, עם קידומת  -קוד המוטב •

 ידווח לכל חברי המסלקה( ראה להלן).

עם ביצוע התשלום בכל אחד מהבנקים תועבר הודעת הזיכוי לבנק שבו מתנהל  -בלןזיכוי חשבון הק •

 חשבון הקבלן והחשבון יזוכה בערך יום התשלום. 

על פי הוראות המפקח על הבנקים על הבנק שבו מתנהל חשבון הקבלן לפרסם את קוד  -מידע לרוכש •

 חרים. המוטב ופרטי הקבלן באתר האינטרנט של הבנק או באמצעי פרסום א

  

  שוברי גבייה אחרים: .2

ניתן להוסיף פרטים נוספים  בפרטים המופיעים בתרשים בלפי התרשים בנספח  -עיצוב זיכויי גבייה •

  ).501הצ'ק האחיד ( תקן   ןמידותיו של זיכוי גבייה יהיו כמפורט בתק למסמך.

שורת הקידוד  קן זה.לת ג'תווים, כמפורט בנספח  50-מעד שורת הקידוד המגנטי תורכב -ד שורת הקידו •

ספרות) כשהתווים  מימין לקוד המוטב ולשמאלו ישמשו את הבנקים בהתאם  7תכלול את קוד המוטב (

 לרצונם. 

  -קוד המוטב •

  .הלקוח  לכל מוטב יוקצה מספר, שישמש לזיהוי  .א

כאשר שתי הספרות השמאליות יהיו קוד הסקטור (ראה להלן) ,  ספרות : 7-קוד המוטב יורכב מ  .ב

הימנית תהיה ספרת ביקורת, המתקבלת על ידי השלמת סיכום ספרות ספרות שהספרה  5אחריו 

    .9- הקוד וספרות קוד המסמך ל

    ניתן להקצות למוטב יותר מקוד אחד, לשם מיון והבחנה בין סוגי תשלומים שונים.  .ג

    :כדלקמן היוקצ קוד הסקטור   .ד

מספרי הקוד ייקבעו  . )יים אחריםמשרדי הממשלה וגופים ממשלת ( -לסקטור הציבורי  60קוד  .1

  אגף החשב הכללי במשרד האוצר בירושלים , על ידי 

  ותאגידים בבעלותם.   לרשויות מקומיות  61קוד  .2

  העסקי לסקטור   62קוד  .3

  .מזכיר ועד המסלקה בבנק ישראל  על ידי ייקבעו לרשויות המקומיות ולסקטור העסקי מספרי הקוד 

יגישו הבנקים למזכיר ועד , עבור רשויות מקומיות והסקטור העסקי רי קוד בקשות להקצאת מספ.ה

    המסלקה, בצירוף העתק מבקשת המוטב.
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בחוזר לכל חברי המסלקה על  הקצאת קודי המוטב שנוספו, בתדירות  מזכיר ועד המסלקה יודיע  .ו

  שתיקבע על ידי ועד המסלקה.

  

  : שובר גבייה לקבלנים 508נספח א' לתקן 

  
  ת: הערו

הודעת הזיכוי היא במתכונת המחייבת את כל הבנקים , ואילו שובר התשלום ייקבע על ידי כל  .1

 בנק בנפרד.

 כל השדות  בשורה המגנטית פרט לשדה " קוד המוטב "  ניתנים לשימוש חופשי לכל בנק. .2
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  508נספח ב' לתקן 

  

  

  ( אחרים)זיכוי גבייה תרשים

    

          
      שם המוטב  קוד המוטב  

  
  ת הבנקחותמ

  
        
        

    הודעת זיכוי    
        

          
        הסכום לתשלום  

      
  ______________________________________________ש"ח 

  

          

          
      שורת הקידוד    

          
  

  

  

  :הערות

תלישה , יכול שיהיו ניתנים לוהעליונים; הימניים והתחתונים יהיו חתוכים. השוליים השמאליים השוליים

  (פרפורציה).

מ"מ  4מ"מ) בתוספת שוליים ( 3.17) ל50תווים ( 50המצוין לעיל מאפשר רצועת מגנוט באורך  הרוחב

  .ן)מ"מ מימי - 6משמאל ו
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  508לתקן  ג'נספח 

  

  מגנטי בזיכוי גביה דודמבנה שורת קי

  

  

  השדה:
  

)1(  )2(                                )3(  )4(                )5(            
  

 )6(  

  ומה:רשה
  

xxxxxxxxxs  
  

   bxxxxxxxxxxs    bbxxs xxs       xxxxxs sxxxxxxxxxxbs 

 13  3 6  12 5 11    מס' תווים:
x  שמעותימ= תו              

S סימן הפרדה =              

  מ = רווח
  

  :ייעוד השדות
  

            

    םותייתווים משמע 10עד   )  סכום באגורות 1(

    תווים משמעותיים 2  ) קוד הבנק הגובה2(

    תווים משמעותיים 10עד   ) פרטים לשימוש המוטב3נ

    תווים משמעותיים 5  קוד המוטב )4(

    תווים משמעותיים  2  הסקטור קוד  )5(

    תווים משמעותיים 10עד   פרטים לשימוש המוטב )6(

      

 -2) ו6תווים בשדה ( 10 -תווים יוטבעו  12פרטים הכוללים  זה. לדוגמה:  ) יכולים להשלים זה את- (6) ו3שדות (
  ).3תווים בשדה (

)  אינם מנדטוריים וישמשו את המוטב בהתאם 5) ולקוד הסקטור(4הערה: כל השדות פרט לקוד המגנטי (  

  לרצונם.  


