
 נק ישראלב

  המסלקה כללי 

                           תקנים ומפרטים

 

 

 

שמות הקבצים,  -ניתוב שיקים לאחר ניוד חשבון בקליק  - 513תקן 

 סוגי הקבצים ומבנה הקבצים

 מבנה שמות קבצים - 513נספח א' לתקן 

 קבצי ייצור

NYDBS_BR_XXXX_NN_YYYYMMDD.TXT 

NYD - זיהוי לקובצי ניוד 

BS -  בנק סולק –בנק שולח 

BR -  בנק סולק –בנק מקבל 

XXXX - מאפיין סוג הקובץ 

NN –  01קבוע 

YYYYMMDD - תאריך יום עסקים 

 

 קבצי טסט

NYDBS_BR_XXXX_NN_TEST_YYYYMMDD.TXT 

NYD - זיהוי לקובצי ניוד 

BS -  בנק סולק –בנק שולח 

BR -  בנק סולק –בנק מקבל 

XXXX - מאפיין סוג הקובץ 

NN –  01קבוע 

TEST - קבוע 

YYYYMMDD - תאריך יום עסקים 

 רשימת קבצי המערכת - 513' לתקן בנספח 

 סעיף ותאור הקובץ

 (לחץ ^+עכבר לניתוב לקובץ)

 שם הקובץ סוג קובץ

 NYDBS_BR_ HDPS_NN_ YYYYMMDD.TXT מלאי ייצור קובץ מספרי שיקים – 3.2

 NYDBS_BR_ HDPS_NN__TEST_ YYYYMMDD.TXT מלאי טסט
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 סעיף ותאור הקובץ

 (לחץ ^+עכבר לניתוב לקובץ)

 שם הקובץ סוג קובץ

 NYDBS_BR_NMSC_NN_ YYYYMMDD.TXT מלאי ייצור מלאי –שיקים שנמשכו  -קובץ היסטוריה   -   0

 NYDBS_BR_NMSC_NN_ TEST_YYYYMMDD.TXT מלאי טסט

 -שיקים שנמשכו  –קובץ היסטוריה   -   0

 מלאי (הדמיות) הדמיות

 ראה נספח :

 תקן שמות קבצי הדמיות שיקים - 0

 NYDBS_BR_ BTUL_NN_ YYYYMMDD.TXT מלאי ייצור קובץ הוראות ביטול  -   0

 NYDBS_BR_ BTUL_NN_TEST_ YYYYMMDD.TXT מלאי טסט

קובץ שיקים שהופקדו , חזרו וטרם טופלו   -   0

 מלאי –

 NYDBS_BR_ TTPL_NN_ YYYYMMDD.TXT מלאי ייצור

 NYDBS_BR_ TTPL_NN_ TEST_YYYYMMDD.TXT מלאי טסט

קובץ שיקים שהופקדו , חזרו וטרם טופלו   -   0

 מלאי (הדמיות) הדמיות -

 ראה נספח :

 תקן שמות קבצי הדמיות שיקים - 0

, חזרו וטרם טופלו שיקים שהופקדוקובץ   -   0

 חיווי הדמיות –

-הדמיות –חיווי 

 ייצור
NYDBS_BR_ CTPL_NN_ YYYYMMDD.TXT 

-הדמיות –חיווי 

 טסט
NYDBS_BR_ CTPL_NN_ TEST_YYYYMMDD.TXT 

  -   שגיאה! מקור ההפניה לא נמצא.

 שגיאה! מקור ההפניה לא נמצא.

 NYDBS_BR_ CMSH_NN_ YYYYMMDD.TXT מלאי ייצור

 NYDBS_BR_ CMSH_NN_ TEST_YYYYMMDD.TXT מלאי טסט

 הדמיות -שיקים למשמרת    -   0

 מלאי (הדמיות)

 ראה נספח :

 תקן שמות קבצי הדמיות שיקים - 0

 -חיווי הדמיות קובץ חיווי להדמיות -שיקים למשמרת   -   0

 ייצור
NYDBS_BR_ CTSH_NN_ YYYYMMDD.TXT 

 -חיווי הדמיות

 טסט
NYDBS_BR_ CTSH_NN_ TEST_YYYYMMDD.TXT 

0   -   

 

 קובץ לבקשות גריעות -שיקים למשמרת 

-בקשות גריעה

 ייצור
NYDBS_BR_ GRIA_NN_ YYYYMMDD.TXT 

 NYDBS_BR_ GRIA_NN_ TEST_YYYYMMDD.TXT-בקשות גריעה
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 סעיף ותאור הקובץ

 (לחץ ^+עכבר לניתוב לקובץ)

 שם הקובץ סוג קובץ

 טסט

קובץ חיווי לבקשות  -שיקים למשמרת   -   0

 גריעות

-פיסי –חיווי 

-בקשת גריעה

 ייצור

NYDBS_BR_ CRIA_NN_ YYYYMMDD.TXT 

-פיסי –חיווי 

-בקשת גריעה

 טסט

NYDBS_BR_ CRIA_NN_ TEST_YYYYMMDD.TXT 

קובץ חיווי להעברת  -שיקים למשמרת   -   0

 מלאי פיסי 

 -פיסי –חיווי 

 ייצור-מלאי 
NYDBS_BR_ CFSH_NN_ YYYYMMDD.TXT 

 -פיסי –חיווי 

 טסט-מלאי 
NYDBS_BR_ CFSH_NN_ TEST_YYYYMMDD.TXT 

 HDPSקובץ מספרי שיקים   - 513' לתקן גנספח 

 קובץ מספרי שיקים-אור כללי ית

 (מלאי).הלקוח  עבור השיקים שהודפסו של הסריאלי מספרם אודות הקובץ יכיל מידע

 זמן. ללא הגבלת הבנק ידי על ללקוח השיקים (מספרי השיקים) שהונפקו מלאי כל את יישלח הבנק

 .21:30עיתוי שליחת הקובץ : סוף יום העסקים השביעי לבקשת הניוד, עד לשעה 

 קובץ מספרי שיקים: –הבהרות 

  חוק קיים, נדרש עבור אם – "מוטב בלבד"נדרשת אינדיקציה האם השיק הודפס עם ל .1

 המזומן.

עד  1הבנק השולח יעביר רשומה כללית הכוללת ממספר  -נותן אישור כללי ללקוח אם בנק  .2

 .9999999999מספר  

מידע לא עבר מהבנק המעביר לקולט אודות מתן אישור להדפסת שיקים באופן עצמאי  .א

 האחריות תחול על הבנק המעביר –ע"י הלקוח 
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לקוח עבר מהבנק המידע אודות מתן אישור להדפסת שיקים באופן עצמאי ע"י האם  .ב

 .אחריות תחול על הבנק הקולטה –המעביר לקולט 

 הממשק יכלול אינדיקציה לשפעול ההזמנה. .3

 :HDPSמספרי שיקים   -מבנה קובץ 

 קובץ מספרי שיקים –רשומת כותרת 

 סוג  שדה שם #

 שדה

 אורך

 שדה

 שדה מיקום

 חובה?

 הערות

 " (רשומת כותרת)00קבוע " כן N 2 1-2 סוג רשומה  .1

 YYYYMMDD כן N 8 3-10 תאריך יום עסקים  .2

 אותיות שם הקובץ 4לפי  כן X 4 11-14 שם קובץ  .3

 בשם הקובץ NNלפי מספר  כן N 2 15-16 מספר מנה  .4

 BS-תואם ל כן N 2 17-18 בנק שולח  .5

 BR-תואם ל כן N 2 19-20 בנק מקבל  .6

7.  FILLER X 179 21-

199 

 SPACE כן

 "Z" כן X 1 200 סיומת  .8

 קובץ מספרי שיקים : –נתונים  רשומת

סו  שדה שם #

 ג

ש

 דה

אור

 ך

שד

 ה

מיקו

 ם

 שדה

חוב

 ה?

 הערות

 " (רשומת נתונים)01קבוע " כן N 2 1-2 סוג רשומה .1
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סו  שדה שם #

 ג

ש

 דה

אור

 ך

שד

 ה

מיקו

 ם

 שדה

חוב

 ה?

 הערות

מספר הבנק שיעבור בפועל. בשלב  כן N 5 3-7 מספר בנק מנפיק השיק  .2

תווים. אפסים  2זה יהיה באורך 

 מובילים.

  כן N 3 8-10 מספר סניף מנפיק השיק  .3

-N 10 11 מספר חשבון מנפיק השיק   .4

20 

  כן

-N 2 21 קוד פעולה מנפיק השיק .5

22 

בנק שאין לו שימוש בשדה זה יעביר  כן

0 

-N 5 23 מספר בנק מקורי .6

27 

מספר הבנק שיעבור בפועל. בשלב  כן

תווים. אפסים  2זה יהיה באורך 

 מובילים.

-N 3 28 מספר סניף מקורי   .7

30 

  כן

-N 10 31 מספר חשבון מקורי  .8

40 

  כן

-N 5 41 בנק קולט .9

45 

מספר הבנק שיעבור בפועל. בשלב  כן

תווים. אפסים  2זה יהיה באורך 

 מובילים

-N 3 46 סניף קולט  .10

48 

  כן

-N 10 49 חשבון קולט .11

58 

  כן
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                           תקנים ומפרטים

 

 

 

סו  שדה שם #

 ג

ש

 דה

אור

 ך

שד

 ה

מיקו

 ם

 שדה

חוב

 ה?

 הערות

-N 8 59 תאריך הזמנה .12

66 

 YYYYMMDD כן

-N 10 67 ממספר שיק .13

76 

  כן

-N 10 77 עד מספר שיק .14

86 

  כן

 ערכים אפשריים: כן N 1 87 קוד הגבלת סחירות  .15

 " = לא ידוע0"

 לא סחיר –למוטב בלבד " = 1"

 סחיר –לא למוטב בלבד " = 2"

 ערכים אפשריים: כן N 1 88 סטטוס שפעול .16

 שופעל" = 1"

 לא שופעל" = 2"

פנקסים הוזמנו לסניף/הונפקו " = 3"

 ע"י הלקוח

 הודפס בבנק  .17

 לא)(כן / 

N 1 89 ערכים אפשריים כן: 

 הודפס בבנק" = 1"

 הודפס מחוץ לבנק" = 2"

 לא ידוע" = 3"

-N 3 90 קוד הגבלת סכום שיק  .18

92 

לפי 

 תנאי

 ערכים אפשריים:

 לא רלוונטי" = 0"

 יש הגבלת סכום" = 1"

 אין הגבלת סכום" = 2"
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סו  שדה שם #

 ג

ש

 דה

אור

 ך

שד

 ה

מיקו

 ם

 שדה

חוב

 ה?

 הערות

-N 13.2 93 סכום הגבלת שיק .19

107 

לפי 

 תנאי

 תווים 15אורך 

-N 3 108 הגבלת תוקף שיקקוד  .20

110 

לפי 

 תנאי

 ערכים אפשריים:

 ללא הגבלת תוקף שיק" = 0"

 הגבלת תוקף לימים עד חודש" = 1"

 הגבלת תוקף לחודשים" = 2"

-N 3 111 תקופת הגבלת תוקף שיק .21

113 

לפי 

 תנאי

 

-N 3 114 סוג הגבלת סחירות .22

116 

לפי 

 תנאי

 ערכים אפשריים:

 ללא הגבלת סחירות" = 0"

 קרוס" = 1"

 קרוס + למוטב בלבד" = 2"

23. FILLER X 83 117-

199 

 SPACE כן

 "Z" כן X 1 200 סיומת .24

 קובץ מספרי שיקים: –רשומת סיכום 

 סוג  שדה שם #

 שדה

 אורך

 שדה

 שדה מיקום

 חובה?

 הערות

 " (רשומת סיכום)99קבוע " כן N 2 1-2 סוג רשומה .1

ספירת רשומות ייבדק מול  כן N 13 3-15 כמות רשומות .2

 הנתונים



 נק ישראלב

  המסלקה כללי 

                           תקנים ומפרטים

 

 

 

 סוג  שדה שם #

 שדה

 אורך

 שדה

 שדה מיקום

 חובה?

 הערות

3. FILLER X 184 16-

199 

 SPACE כן

 "Z" כן X 1 200 סיומת .4

 NMSC מלאי –שיקים שנמשכו  -קובץ היסטוריה 

 :אור כללי של הקובץית .1

הניוד מהחשבון עד שנה אחורה מיום  שנמשכו השיקים כל של הקובץ יכיל את היסטוריה -

 ).לצורך בדיקת כפולים (נדרש

 .21:30הקובץ: סוף יום העסקים השביעי לבקשת הניוד, עד לשעה עיתוי שליחת  -

 שיקים שנמשכו:–סטוריה יקובץ ה –הבהרות  .2

 שיק נמשך שייבדק ביום  השביעי , לא יוחזר אכ"מ -

 שיק נמשך שייבדק ביום השביעי, ייבדק ביום זה גם אם יש עיכוב ממסרים -

 מלאי:-שיקים שנמשכו –מבנה קובץ היסטוריה  .3

 מלאי-שיקים שנמשכו –קובץ היסטוריה  - רשומת כותרת

סוג  שם שדה  #

 שדה

אורך 

 שדה

 שדה מיקום

 חובה?

 הערות

" (רשומת 00קבוע " כן N 2 1-2 סוג רשומה  .1

 כותרת)

 YYYYMMDD כן N 8 3-10 תאריך יום עסקים  .2

אותיות שם  4לפי  כן X 4 11-14 שם קובץ  .3

 הקובץ

 NNלפי מספר  כן N 2 15-16 מספר מנה  .4

 בשם הקובץ

 BS-תואם ל כן N 2 17-18 בנק סולק –בנק שולח   .5

 BR-תואם ל כן N 2 19-20 בנק סולק –בנק מקבל   .6



 נק ישראלב

  המסלקה כללי 

                           תקנים ומפרטים

 

 

 

7.  FILLER X 179 21-

199 

 SPACE כן

 "Z" כן X 1 200 סיומת  .8

 מלאי:-שיקים שנמשכו –קובץ היסטוריה  -רשומת נתונים 

סו  שדה שם #

 ג

ש

 דה

אור

 ך

שד

 ה

מיקו

 ם

 שדה

חוב

 ה?

 הערות

 " (רשומת נתונים)01קבוע " כן N 2 1-2 סוג רשומה .1

 בנק נמשך  .2

 ( הבנק של הפס המגנטי)

N 5 3-7 מספר הבנק שיעבור בפועל. בשלב  כן

תווים. אפסים  2זה יהיה באורך 

 מובילים

  כן N 3 8-10 סניף נמשך .3

-N 10 11 חשבון נמשך .4

20 

  כן

-N 2 21 קוד פעולה .5

22 

  כן

-N 10 23 אסמכתא .6

32 

  כן

-N 13.2 33 סכום .7

47 

 תווים 15אורך  כן

-N 5 48 בנק מקורי .8

52 

מספר הבנק שיעבור בפועל. בשלב  כן

תווים. אפסים  2זה יהיה באורך 

 מובילים

-N 3 53 סניף מקורי .9

55 

  כן
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סו  שדה שם #

 ג

ש

 דה

אור

 ך

שד

 ה

מיקו

 ם

 שדה

חוב

 ה?

 הערות

-N 10 56 חשבון מקורי .10

65 

  כן

-N 5 66 בנק  קולט .11

70 

מספר הבנק שיעבור בפועל. בשלב  כן

תווים. אפסים  2 זה יהיה באורך

 מובילים

-N 3 71 סניף קולט .12

73 

  כן

-N 10 74 חשבון הקולט .13

83 

  כן

-N 15 84 מספר מזהה שיק -ממ"ר  .14

98 

  כן

-N 5 99 בנק מציג .15

103 

מספר הבנק שיעבור בפועל. בשלב  כן

תווים. אפסים  2זה יהיה באורך 

 מובילים

-N 3 104 סניף מציג .16

106 

  כן

-N 8 107 השיקתאריך משיכה של  .17

114 

 YYYYMMDD כן

 

 ערכים אפשריים: כן N 1 115 קוד זיכינו .18

 ללא קוד" = 1"

 עודכן זיכינו בבנק" = 2"
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סו  שדה שם #

 ג

ש

 דה

אור

 ך

שד

 ה

מיקו

 ם

 שדה

חוב

 ה?

 הערות

 ערכים אפשריים: כן N 1 116 קוד מקור הפקדה .19

 במערכות הבנק" = 1"

 מחוץ למערכות הבנק" = 2"

 :ערכים אפשריים כן N 1 117 מתג הצגת שיק ברשות .20

 ברשותלא הוצג " = 0"

 הוצג ברשות" = 1"

קוד הקלדה ידנית (טיב  .21

 קריאת השיק)

N 1 118 ערכים אפשריים: כן 

 ללא התערבות" = 0"

 עם התערבות" = 1"

 ערכים אפשריים: כן N 1 119 סטטוס החזרה .22

 לא הוחזר" = 0"

 הוחזר" = 1"

-N 8 120 תאריך החזרה .23

127 

לפי 

 תנאי

 .חובה רק אם השיק הוחזר

YYYYMMDD 

-N 2 128 1קוד סיבת החזרה  .24

129 

לפי 

 תנאי

 חובה רק אם השיק הוחזר. 

 מילוי אפסים.

-N 2 130 2קוד סיבת החזרה  .25

131 

לפי 

 תנאי

חובה רק אם השיק הוחזר וקיימת 

 מילוי אפסים.סיבת החזרה נוספת. 

-N 2 132 3קוד סיבת החזרה  .26

133 

לפי 

 תנאי

חובה רק אם השיק הוחזר וקיימת 

 מילוי אפסים.סיבת החזרה נוספת. 

-N 2 134 4קוד סיבת החזרה  .27

135 

לפי 

 תנאי

חובה רק אם השיק הוחזר וקיימת 

 מילוי אפסים.סיבת החזרה נוספת. 
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  המסלקה כללי 
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סו  שדה שם #

 ג

ש

 דה

אור

 ך

שד

 ה

מיקו

 ם

 שדה

חוב

 ה?

 הערות

-N 2 136 5קוד סיבת החזרה  .28

137 

לפי 

 תנאי

חובה רק אם השיק הוחזר וקיימת 

 אפסים.מילוי סיבת החזרה נוספת. 

-N 2 138 6קוד סיבת החזרה  .29

139 

לפי 

 תנאי

חובה רק אם השיק הוחזר וקיימת 

 מילוי אפסים.סיבת החזרה נוספת. 

-N 2 140 7קוד סיבת החזרה  .30

141 

לפי 

 תנאי

חובה רק אם השיק הוחזר וקיימת 

 מילוי אפסים.סיבת החזרה נוספת. 

-N 2 142 8קוד סיבת החזרה  .31

143 

לפי 

 תנאי

חובה רק אם השיק הוחזר וקיימת 

 מילוי אפסים.סיבת החזרה נוספת. 

-N 2 144 9קוד סיבת החזרה  .32

145 

לפי 

 תנאי

חובה רק אם השיק הוחזר וקיימת 

 מילוי אפסים.סיבת החזרה נוספת. 

-N 2 146 10קוד סיבת החזרה  .33

147 

לפי 

 תנאי

חובה רק אם השיק הוחזר וקיימת 

 אפסים.מילוי סיבת החזרה נוספת. 

-N 2 148 11קוד סיבת החזרה  .34

149 

לפי 

 תנאי

חובה רק אם השיק הוחזר וקיימת 

 מילוי אפסים.סיבת החזרה נוספת. 

-N 2 150 12קוד סיבת החזרה  .35

151 

לפי 

 תנאי

חובה רק אם השיק הוחזר וקיימת 

 מילוי אפסים.סיבת החזרה נוספת. 

-N 2 152 13קוד סיבת החזרה  .36

153 

לפי 

 תנאי

חובה רק אם השיק הוחזר וקיימת 

 מילוי אפסים.סיבת החזרה נוספת. 

-N 2 154 14קוד סיבת החזרה  .37

155 

לפי 

 תנאי

חובה רק אם השיק הוחזר וקיימת 

 מילוי אפסים.סיבת החזרה נוספת. 

-N 2 156 15קוד סיבת החזרה  .38

157 

לפי 

 תנאי

חובה רק אם השיק הוחזר וקיימת 

 אפסים.מילוי סיבת החזרה נוספת. 



 נק ישראלב

  המסלקה כללי 

                           תקנים ומפרטים

 

 

 

סו  שדה שם #

 ג

ש

 דה

אור

 ך

שד

 ה

מיקו

 ם

 שדה

חוב

 ה?

 הערות

39. FILLER X 42 158-

199 

 SPACE כן

 "Z" כן X 1 200 סיומת .40

 מלאי:-שיקים שנמשכו –קובץ היסטוריה  -רשומת סיכום 

סוג  שם שדה  #

 שדה

אורך 

 שדה

 שדה מיקום

 חובה?

 הערות

 " (רשומת סיכום)99קבוע " כן N 2 1-2 סוג רשומה  .1

 ייבדק מול ספירת רשומות כן N 13 3-15 כמות רשומות  .2

 הנתונים

3.  FILLER X 184 16-

199 

 SPACE כן

 "Z" כן X 1 200 סיומת  .4

 הדמיות -שיקים שנמשכו  –קובץ היסטוריה 

 הדמיות:-שיקים שנמשכו –אור כללי של קובץ היסטוריה ית .1

 הניוד. מהחשבון עד שנה אחורה מיום שנמשכו השיקים כל הקובץ יכיל את הדמיות של -

 .21:30העסקים השביעי לבקשת הניוד, עד לשעה : סוף יום עיתוי שליחת הקובץ -

 .ימי עסקים לאחר מכן 5נדרש לבצע השלמות, ניתן לשלוח הדמיות עד אם  -

 הדמיות: -שיקים שנמשכו –קובץ היסטוריה  -הבהרות   .2

 .IDX במבנה יועברו ההדמיות -

 .ממויינות לא יועברו ההדמיות -

 הדמיות: -שיקים שנמשכו –שם ומבנה קובץ היסטוריה  .3

 תקן שמות קבצי הדמיות שיקים



 נק ישראלב

  המסלקה כללי 

                           תקנים ומפרטים

 

 

 

 מבנה שמות הקבצים:

 ABS_BR_YYYYMMDD_MMM_TTT.EXT 

A סוג ריצה = 

     N - ניוד ייצור 

     W - ניוד טסטים 

BS מס בנק שולח = 

BR מס בנק מקבל = 

YYYYMMDD תאריך יום עסקים = 

MNN  =M- סוגN-או "  01 -מספר מנה מתחיל ב)END(" 

     1NN שכיםמ= נ 

     2NN מופקדים / החזרות = 

     3NN  משמרת = 

TTT - :אחד הערכים 

     "STMמשלוח תעודת משלוח = " 

     "ITMאישור קבלת תעודת משלוח = " 

     "SSYמשלוח סוף יום = " 

     "ISYאישור קבלת סוף יום = " 

EXT סוג קובץ = 

     IDX, FIM, RIM, FI2, RI2, XML 

 :הערה

 נדרש לשלוח נתונים כל יום גם אם אין נתונים לניוד. -

 .  לא נדרש לשלוח תעודת סוף יום לכל נושא בנפרד -

 .שנשלחויש לשלוח תעודת סוף יום עם הפרוט של כל המנות  -

 אם אין מנות למשלוח, נדרש לשלוח  תעודה מסכמת עם כמות -

0כמות שיקים כללית = ; 0מנות = 

 שיקיםתקן מבנה רשומת הדמיות 



 נק ישראלב

  המסלקה כללי 

                           תקנים ומפרטים

 

 

 

 Field Name type length Offset חובה מספר תווים  תיאור

 V Sequence Char 6 0   מספר רץ במנה

 סכום     השיק     
כולל  14מקסימום 

 נקודה עשרונית
V Amt Char 14 6 

 V Zone2 Char 16 20 2 בנק מציג/מקורי

 V Zone3 Char 16 36 מקסימום 10 חשבון                  נמשך

 V Zone4 Char 16 52 5 סניף+ק. פעולה     נמשך

 V Zone5 Char 16 68 2 בנק                     נמשך

 V Zone6 Char 16 84 מקסימום 10 מס. שיק              נמשך

 V Zone7 Char 16 100 15 ממ"ר/מזהה חד ערכי  

 space     Binary 1 116 לשימוש עתידי

=כן 1-בחזקת הבנק

 V AtTheBank Char 3 117   =לקוח2

 space     Char 3 120 לשימוש עתידי

 V IqfStatus Char 3 123   0או  1איכות תמונה =

 space     Char 32 126 לשימוש עתידי

 V DepositBank Char 2 158 2 בנק מפקיד

 V DepositBranch Char 3 160 3 סניף מפקיד

 X DepositAccount Char 10 163 10מקסימום  מפקיד חשבון

 yyyymmdd X ReturnDate Char 8 173      8 תאריך החזרה      

 yyyymmdd X FutureDate Char 8 181      8 תאריך פרעון      

 yyyymmdd V OnLineDate Char 8 189      8 תאריך הפקדה   

 yyyymmdd V ClearingDate Char 8 197      8 תאריך סליקת השיק  

 space     Char 3 205 לשימוש עתידי

 X ReDeposit Char 1 208 1 הופקד שנית

 X Pelet Char 1 209 1 הופק פלט



 נק ישראלב

  המסלקה כללי 

                           תקנים ומפרטים

 

 

 

 Field Name type length Offset חובה מספר תווים  תיאור

 X  ImageID Char 21 210 21 מזהה תמונה

     

231 231 

X - רלוונטי  לסוג מנה 

 BTULקובץ הוראות ביטול 

 ביטול:אור כללי של קובץ הוראות ית .1

 המקורי. ובהוראה נמסר מספר השיק. לבנק הלקוח שנתן שיקים ביטול הקובץ יכיל את הוראות -

 זמן. הגבלת מלא, ללא שיק מספר על פי שבוטלו השיקים מספרי כל את יישלח הבנק -

 .21:30עיתוי שליחת הקובץ : סוף יום העסקים השביעי לבקשת הניוד, עד לשעה  -

 :קובץ הוראות ביטול –הבהרות  .2

 זמן. הגבלת מלא, ללא שיק מספר על פי שבוטלו השיקים מספרי כל את יישלח הבנק -

(משפיע  ההנחה בסוג ביטול =טופס השיק בוטל הינה שיש אישור משטרה -אישור משטרה  -

 בהחזרות).

 המלאים שיועברו הינם מלאים של ביטולים בתוקף. -

 קיימים בנקים בהם ניתן לבצע ביטול כולל.  -

 .9999999999עד  1 יעביר הבנק השולח  בשדות ממספר עד מספר את הערכיםבמקרה זה  -

 :מבנה קובץ הוראות ביטול .3

 קובץ הוראות ביטול -רשומת כותרת  

סוג  שם שדה  #

 שדה

אורך 

 שדה

 שדה מיקום

 חובה?

 הערות

" (רשומת 00קבוע " כן N 2 1-2 סוג רשומה .1

 כותרת)

 YYYYMMDD כן N 8 3-10 תאריך יום עסקים .2

אותיות שם  4לפי  כן X 4 11-14 שם קובץ .3

 הקובץ



 נק ישראלב

  המסלקה כללי 

                           תקנים ומפרטים

 

 

 

סוג  שם שדה  #

 שדה

אורך 

 שדה

 שדה מיקום

 חובה?

 הערות

 NNלפי מספר  כן N 2 15-16 מספר מנה .4

 בשם הקובץ

 BS-תואם ל כן N 2 17-18 בנק סולקבנק שולח  .5

 BR-תואם ל כן N 2 19-20 בנק סולקבנק מקבל    6

7. FILLER X 179 21-

199 

 SPACE כן

 "Z" כן X 1 200 סיומת .8

 קובץ הוראות ביטול -רשומת נתונים 

 סוג  שדה שם #

 שדה

 אורך

 שדה

 שדה מיקום

 חובה?

 הערות

 " (רשומת נתונים)01קבוע " כן N 2 1-2 סוג רשומה .1

מספר בנק  .2

 מנפיק

N 5 3-7 מספר הבנק שיעבור בפועל. בשלב  כן

תווים. אפסים  2זה יהיה באורך 

 מובילים

מספר סניף  .3

 מנפיק

N 3 8-10 כן  

  כן N 10 11-20 חשבון מנפיק .4

קוד פעולה  .5

 מנפיק

N 2 21-22 0בנק שאין לו שימוש בשדה זה יעביר  כן 

מספר בנק  .6

 מקורי

N 5 23-27 מספר הבנק שיעבור בפועל. בשלב  כן

תווים. אפסים  2זה יהיה באורך 

 מובילים

מספר סניף  .7

 מקורי

N 3 28-30 כן  

  כן N 10 31-40 חשבון מקורי .8



 נק ישראלב

  המסלקה כללי 

                           תקנים ומפרטים

 

 

 

 סוג  שדה שם #

 שדה

 אורך

 שדה

 שדה מיקום

 חובה?

 הערות

מספר הבנק שיעבור בפועל. בשלב  כן N 5 41-45 קולטבנק  .9

תווים. אפסים  2זה יהיה באורך 

 מובילים

  כן N 3 46-48 סניף קולט .10

  כן N 10 49-58 חשבון קולט .11

 ערכים אפשריים: כן N 2 59-60 סוג ביטול .12

 שיק שבוטל" = 1"

 טופס השיק בוטל (שיק בלנקו)" = 2"

תאריך מתן  .13

 הוראת לקוח

N 8 61-68 כן YYYYMMDD 

  כן N 10 69-78 שיק  ממספר  .14

  כן N 10 79-88 עד מספר שיק .15

16. FILLER X 111 89-

199 

 SPACE כן

 "Z" כן X 1 200 סיומת .17

 ראות ביטולקובץ הו -רשומת סיכום 

 סוג  שדה שם #

 שדה

 אורך

 שדה

 שדה מיקום

 חובה?

 הערות

 סיכום)" (רשומת 99קבוע " כן N 2 1-2 סוג רשומה .1

ייבדק מול ספירת רשומות  כן N 13 3-15 כמות רשומות .2

 הנתונים

3. FILLER X 184 16-

199 

 SPACE כן

 "Z" כן X 1 200 סיומת .4

 



 נק ישראלב

  המסלקה כללי 

                           תקנים ומפרטים

 

 

 

 TTPLמלאי  –קובץ שיקים שהופקדו , חזרו וטרם טופלו 

 אור כללי של הקובץ:ית .1

 טופלו. וטרם וחזרו שהופקדו שיקים יכיל הקובץ -

 שיק פלט להם שהופק שיקים יכיל לא הקובץ -

 השיק, הדמית לרבות אחורה, שנים 7 במהלך וחזרו שהופקדו השיקים כלל על מידע יועבר -

 .ההחזרה וסיבות האלקטרונית התנועה

 .21:30 לשעה עד הניוד, לבקשת השביעי העסקים יום סוף : הקובץ שליחת עיתוי -

 מלאי: -קובץ שיקים שהופקדו, חזרו וטרם טופלו  -הבהרות  .2

 .בסלולר שיקים והפקדת האלקטרונית הסליקה חוק יישום ממועד החל -

 בין ההחזרות קובץ של מבנה באותו כקיים לעבוד ימשיך , טופלו שלא החזרות מאגר העברת -

 הבנקים.

 יינתן ולכן המציג הבנק ע"י הבדיקות לביצוע נוסף יום ונדרש ייתכן – ברשות הבנקים של שיקים -

 ללקוח. נאות גילוי כך על

 בשנית יופקד והשיק במידה הקולט בבנק למושל"כ לדווח אין – המעביר בבנק אכ"מ שחזר שיק -

 למושל"כ. בגינה שמדווחים אחרת סיבה כל או אכ"מ ויוחזר

 מלאי: -מבנה קובץ שיקים שהופקדו, חזרו וטרם טופלו  .3

 מלאי: -קובץ שיקים שהופקדו, חזרו וטרם טופלו  -רשומת כותרת 

 סוג  שדה שם #

 שדה

 אורך

 שדה

 שדה מיקום

 חובה?

 הערות

" (רשומת 00קבוע " כן N 2 1-2 סוג רשומה .1

 כותרת)

 YYYYMMDD כן N 8 3-10 תאריך יום עסקים .2

 אותיות שם הקובץ 4לפי  כן X 4 11-14 שם קובץ .3

בשם  NNלפי מספר  כן N 2 15-16 מספר מנה .4

 הקובץ

בנק בנק שולח  .5

 סולק

N 2 17-18 תואם ל כן-BS 



 נק ישראלב

  המסלקה כללי 

                           תקנים ומפרטים

 

 

 

 סוג  שדה שם #

 שדה

 אורך

 שדה

 שדה מיקום

 חובה?

 הערות

בנק בנק מקבל  .6

 סולק

N 2 19-20 תואם ל כן-BR 

7. FILLER X 579 21-

599 

 SPACE כן

 "Z" כן X 1 600 סיומת .8

  מלאי: -קובץ שיקים שהופקדו, חזרו וטרם טופלו  -רשומת נתונים  

 סוג  שדה שם #

 שדה

 אורך

 שדה

 שדה מיקום

 חובה?

 הערות

 " (רשומת נתונים)01קבוע " כן N 2 1-2 סוג רשומה .1

מספר הבנק שיעבור בפועל. בשלב זה  כן N 5 3-7 בנק נמשך .2

 תווים. אפסים מובילים 2יהיה באורך 

  כן N 3 8-10 סניף נמשך .3

  כן N 2 11-12 קוד פעולה .4

  כן N 10 13-22 חשבון נמשך .5

  כן N 10 23-32 אסמכתא .6

 תווים 15 כן N 13.2 47-33 סכום החזרה .7

מספר הבנק שיעבור בפועל. בשלב זה  כן N 5 52-48 בנק מקורי  .8

 תווים. אפסים מובילים 2יהיה באורך 

  כן N 3 53-55 סניף מקורי .9

  כן N 10 56-65 חשבון מקורי .10

מספר הבנק שיעבור בפועל. בשלב זה  כן N 5 66-70 בנק קולט .11

 תווים. אפסים מובילים 2יהיה באורך 

  כן N 3 73-73 סניף קולט .12

  כן N 10 74-83 חשבון קולט .13



 נק ישראלב

  המסלקה כללי 

                           תקנים ומפרטים

 

 

 

 סוג  שדה שם #

 שדה

 אורך

 שדה

 שדה מיקום

 חובה?

 הערות

 -ממ"ר  .14

מספר מזהה 

 שיק

N 15 84-98 כן  

-בנק  מציג  .15

 (זכאי)

N 5 99-

103 

מספר הבנק שיעבור בפועל. בשלב זה  כן

 תווים. אפסים מובילים 2יהיה באורך 

 מועבר לצורך בירורים

-N 3 104 סניף מציג .16

106 

 מועבר לצורך בירורים כן

-N 10 107 חשבון מציג .17

116 

 בירוריםמועבר לצורך  כן

תאריך  .18

 הפקדה

N 8 117-

124 

 YYYYMMDD כן

 ערכים אפשריים: כן N 1 125 קוד זיכינו .19

 ללא קוד" = 1"

 עודכן זיכינו בבנק" = 2"

מתג הפקדה  .20

בסלולר / 

 בשידור 

(שיק פיזי 

אינו קיים 

 בבנק )

N 1 126 ערכים אפשריים כן: 

 קיים שיק פיסי" = 1"

 לא קיים שיק פיסי" = 2"

הופקד קוד  .21

טרם כניסת 

 חוק המזומן

N 1 127 ערכים אפשריים: כן 

 לפני" = 1"

 אחרי" = 2"



 נק ישראלב

  המסלקה כללי 

                           תקנים ומפרטים

 

 

 

 סוג  שדה שם #

 שדה

 אורך

 שדה

 שדה מיקום

 חובה?

 הערות

קוד הקלדה  .22

ידנית (טיב 

קריאת 

 השיק)

N 1 128 ערכים אפשריים: כן 

 ללא התערבות" = 0"

 עם התערבות" = 1"

הופק פלט  .23

בעבר כן / לא 

? 

לא -0רק 

 הופק

N 1 129 ערכים אפשריים כן: 

 בעברלא הופק פלט " = 0"

קוד מקור  .24

 שיק

N 1 130 ערכים אפשריים כן: 

 שיק לא מהרשות" = 0"

 שיק של הרשות" = 1"

תאריך  .25

משלוח 

"אימג" 

 (הדמיה)

N 8 131-

138 

 YYYYMMDD כן

 מכיל תאריך יום נוכחי

תאריך  .26

 החזרה

N 8 139-

146 

 YYYYMMDD כן

קוד סיבת  .27

 1החזרה 

N 2 147-

148 

  כן

קוד סיבת  .28

 2החזרה 

N 2 149-

150 

לפי 

 תנאי

חובה רק אם קיימת סיבת החזרה 

 מילוי אפסים. נוספת.

קוד סיבת  .29

 3החזרה 

N 2 151-

152 

לפי 

 תנאי

חובה רק אם קיימת סיבת החזרה 

 מילוי אפסים. נוספת.



 נק ישראלב

  המסלקה כללי 

                           תקנים ומפרטים

 

 

 

 סוג  שדה שם #

 שדה

 אורך

 שדה

 שדה מיקום

 חובה?

 הערות

קוד סיבת  .30

 4החזרה 

N 2 153-

154 

לפי 

 תנאי

חובה רק אם קיימת סיבת החזרה 

 מילוי אפסים. נוספת.

קוד סיבת  .31

 5החזרה 

N 2 155-

156 

לפי 

 תנאי

חובה רק אם קיימת סיבת החזרה 

 מילוי אפסים. נוספת.

קוד סיבת  .32

 6החזרה 

N 2 157-

158 

לפי 

 תנאי

חובה רק אם קיימת סיבת החזרה 

 מילוי אפסים. נוספת.

קוד סיבת  .33

 7החזרה 

N 2 159-

160 

לפי 

 תנאי

חובה רק אם קיימת סיבת החזרה 

 מילוי אפסים. נוספת.

קוד סיבת  .34

 8החזרה 

N 2 161-

162 

לפי 

 תנאי

חובה רק אם קיימת סיבת החזרה 

 מילוי אפסים. נוספת.

קוד סיבת  .35

 9החזרה 

N 2 163-

164 

לפי 

 תנאי

חובה רק אם קיימת סיבת החזרה 

 מילוי אפסים. נוספת.

קוד סיבת  .36

 10החזרה 

N 2 165-

166 

לפי 

 תנאי

חובה רק אם קיימת סיבת החזרה 

 מילוי אפסים. נוספת.

קוד סיבת  .37

 11החזרה 

N 2 167-

168 

לפי 

 תנאי

חובה רק אם קיימת סיבת החזרה 

 מילוי אפסים. נוספת.

קוד סיבת  .38

 12החזרה 

N 2 169-

170 

לפי 

 תנאי

חובה רק אם קיימת סיבת החזרה 

 מילוי אפסים. נוספת.

קוד סיבת  .39

 13החזרה 

N 2 171-

172 

לפי 

 תנאי

החזרה חובה רק אם קיימת סיבת 

 מילוי אפסים. נוספת.

קוד סיבת  .40

 14החזרה 

N 2 173-

174 

לפי 

 תנאי

חובה רק אם קיימת סיבת החזרה 

 מילוי אפסים. נוספת.

קוד סיבת  .41

 15החזרה 

N 2 175-

176 

לפי 

 תנאי

חובה רק אם קיימת סיבת החזרה 

 מילוי אפסים. נוספת.



 נק ישראלב

  המסלקה כללי 

                           תקנים ומפרטים

 

 

 

 סוג  שדה שם #

 שדה

 אורך

 שדה

 שדה מיקום

 חובה?

 הערות

קוד הפקדה  .42

 ממשמרת

N 1 177 ערכים אפשריים: כן 

 לא משמרת" = 0"

 שיק למשמרת" = 1"

-X 20 178 שם עיר .43

197 

לפי 

 תנאי

לא רלוונטי , הושאר באפיון על מנת לא 

 לבצע שינויים נוספים

X 2 -198 קוד מדינה .44

199 

לפי 

 תנאי

חובה רק אם הנמשך הינו חשבון ברשות.  

 מילוי אפסים.

שם חשבון  .45

 ברשות

X 40 198-

237 

לפי 

 תנאי

באפיון על מנת לא לא רלוונטי, הושאר 

 לבצע שינויים נוספים

-X 60 238 1-שם נבדק .46

297 

לפי 

 תנאי

 חובה רק אם הנמשך הינו חשבון ברשות.  

-X 2 298 1-קוד מדינה  .47

299 

לפי 

 תנאי

 חובה רק אם הנמשך הינו חשבון ברשות.  

לפי  N 1 300 1-סוג תעודה .48

 תנאי

חובה רק אם הנמשך הינו חשבון ברשות.  

 אפשריים:ערכים 

 תעודת זהות" = 1"

 דרכון" = 4"

מספר  .49

 1-תעודה

X 16 301-

316 

לפי 

 תנאי

 חובה רק אם הנמשך הינו חשבון ברשות.  

-X 60 317 2-שם נבדק .50

376 

לפי 

 תנאי

 שדה רשות

-X 2 377 2-קוד מדינה  .51

378 

לפי 

 תנאי

 שדה רשות  



 נק ישראלב

  המסלקה כללי 

                           תקנים ומפרטים

 

 

 

 סוג  שדה שם #

 שדה

 אורך

 שדה

 שדה מיקום

 חובה?

 הערות

לפי  N 1 379 2-סוג תעודה .52

 תנאי

 שדה רשות

 ערכים אפשריים:

 תעודת זהות" = 1"

 דרכון" = 4"

מספר  .53

 2-תעודה

X 16 380-

395 

לפי 

 תנאי

 שדה רשות

 

-X 60 396 3-שם נבדק .54

455 

לפי 

 תנאי

 שדה רשות

 

-X 2 456 3-קוד מדינה  .55

457 

לפי 

 תנאי

 שדה רשות  

לפי  N 1 458 3-סוג תעודה .56

 תנאי

 שדה רשות  

 ערכים אפשריים:

 תעודת זהות" = 1"

 דרכון" = 4"

מספר  .57

 3-תעודה

X 16 459-

474 

לפי 

 תנאי

 שדה רשות  

-N 5 475 בנק מחוייב .58

479 

מספר הבנק שיעבור בפועל. בשלב זה  כן

 תווים. אפסים מובילים 2יהיה באורך 

 מועבר לצורך הצגה בפלט שיק

-N 3 480 סניף מחוייב .59

482 

 מועבר לצורך הצגה בפלט שיק כן

-N 10 483 חשבון מחוייב .60

492 

 מועבר לצורך הצגה בפלט שיק כן

61. FILLER X 107 493-

599 

 SPACE כן



 נק ישראלב

  המסלקה כללי 

                           תקנים ומפרטים

 

 

 

 סוג  שדה שם #

 שדה

 אורך

 שדה

 שדה מיקום

 חובה?

 הערות

 "Z" כן X 1 600 סיומת .62

 מלאי: -קובץ שיקים שהופקדו , חזרו וטרם טופלו  -רשומת סיכום 

 סוג  שדה שם #

 שדה

 אורך

 שדה

 שדה מיקום

 חובה?

 הערות

 " (רשומת סיכום)99קבוע " כן N 2 1-2 סוג רשומה .1

 ייבדק מול ספירת רשומות הנתונים כן N 13 3-15 כמות רשומות .2

3. FILLER X 584 16-

599 

 SPACE כן

 "Z" כן X 1 600 סיומת .4

 הדמיות -קובץ שיקים שהופקדו , חזרו וטרם טופלו 

 אור כללי של הקובץ:ית .1

 טופלו. וטרם וחזרו שהופקדו שיקים של הדמיות יכיל הקובץ -

 .21:30 לשעה עד הניוד, לבקשת השביעי העסקים יום סוף : הקובץ שליחת עיתוי -

 מכן לאחר עסקים ימי 5 עד הדמיות לשלוח ניתן השלמות, לבצע נדרש אם -

 הבנקים בין ידני יטופל – ימים 5-ה בתוך הדמיה נדרשת אם -

 הדמיות: –קובץ  שיקים שהופקדו , חזרו וטרם טופלו  -הבהרות   .2

 .IDX במבנה יועברו ההדמיות -

 ממויינות. לא יועברו ההדמיות -

 שינוי). (ללא מספק היום הקיים התקן – הדמיות -

 :  הדמיות –פקדו , חזרו וטרם טופלו שם ומבנה קובץ  שיקים שהו .3

 שיקים שנמשכו –שם ומבנה קובץ היסטוריה בדומה ל תקן שמות קבצי הדמיות שיקים

 שיקים שנמשכו –שם ומבנה קובץ היסטוריה בדומה ל תקן מבנה רשומת הדמיות שיקים

 CTPLחיווי הדמיות  –, חזרו וטרם טופלו שיקים שהופקדוקובץ 

 חיווי להדמיות: –אור כללי של קובץ שיקים שהופקדו, חזרו וטרם טופלו ית .1



 נק ישראלב

  המסלקה כללי 

                           תקנים ומפרטים

 

 

 

ביום קבלת קובץ המלאי וההדמיות מהבנק המעביר , הבנק הקולט ישלח חיווי על כל הרשומות  -

 שהגיעו.

 תקין -נשלח בחיווי –אם בוצעה הצלבה בין המלאי להדמיות   -

 נשלח חיווי של חוסר–אם לא קיימת הדמיה   -

 במקרה זה יישלח חיווי של עודף. –ימי עסקים ניתן לשלוח השלמות של הדמיות  5עד   -

ימי  5ועד  ף יום העסקים השביעי לבקשת הניוד: הקובץ יישלח החל מסועיתוי שליחת הקובץ -

 אחר מכן.עסקים ל

 חיווי להדמיות: –מבנה קובץ שיקים שהופקדו, חזרו וטרם טופלו  .2

 חיווי להדמיות : –קובץ שיקים שהופקדו, חזרו וטרם טופלו  -רשומת כותרת 

 סוג  שדה שם #

 שדה

 אורך

 שדה

 שדה מיקום

 חובה?

 הערות

 " (רשומת כותרת)00קבוע " כן N 2 1-2 סוג רשומה .1

 YYYYMMDD כן N 8 3-10 תאריך יום עסקים .2

 אותיות שם הקובץ 4לפי  כן X 4 11-14 שם קובץ .3

 בשם הקובץ NNלפי מספר  כן N 2 15-16 מספר מנה .4

 BS-תואם ל כן N 2 17-18 בנק סולקבנק שולח  .5

 BR-תואם ל כן N 2 19-20 בנק סולקבנק מקבל  .6

7. FILLER X 179 21-

199 

 SPACE כן

 "Z" כן X 1 200 סיומת .8

 חיווי להדמיות : –קובץ שיקים שהופקדו, חזרו וטרם טופלו  -נתונים רשומת 

סו  שדה שם #

 ג

שד

 ה

אור

 ך

שד

 ה

מיקו

 ם

 שדה

חוב

 ה?

 הערות

 " (רשומת נתונים)01קבוע " כן N 2 1-2 סוג רשומה .1



 נק ישראלב

  המסלקה כללי 

                           תקנים ומפרטים

 

 

 

סו  שדה שם #

 ג

שד

 ה

אור

 ך

שד

 ה

מיקו

 ם

 שדה

חוב

 ה?

 הערות

מספר הבנק שיעבור בפועל. בשלב  כן N 5 3-7 מספר בנק פס מגנטי .2

תווים. אפסים  2זה יהיה באורך 

 מובילים

  כן N 3 8-10 מספר סניף פס מגנטי .3

  כן N 2 11-12 קוד פעולה .4

-N 10 13 מספר חשבון פס מגנטי .5

22 

  כן

-N 10 23 אסמכתא .6

32 

  כן

-N 13.2 33 סכום .7

47 

 תווים, בעודפים שדה זה מאופס 15 כן

-N 5 48 מספר בנק מקורי .8

52 

מספר הבנק שיעבור בפועל. בשלב  כן

תווים. אפסים  2זה יהיה באורך 

 מובילים

-N 3 53 מספר סניף מקורי   .9

55 

  כן

-N 10 56 מספר חשבון מקורי  .10

65 

  כן

-N 5 66 בנק קולט .11

70 

מספר הבנק שיעבור בפועל. בשלב  כן

תווים. אפסים  2זה יהיה באורך 

 מובילים.

 בעודפים שדה זה מאופס



 נק ישראלב

  המסלקה כללי 

                           תקנים ומפרטים

 

 

 

סו  שדה שם #

 ג

שד

 ה

אור

 ך

שד

 ה

מיקו

 ם

 שדה

חוב

 ה?

 הערות

-N 3 71 סניף קולט  .12

73 

 בעודפים שדה זה מאופס כן

-N 10 74 קולט חשבון .13

83 

 בעודפים שדה זה מאופס כן

-N 15 84 מספר מזהה שיק -ממ"ר  .14

98 

מבנה השדה הייחודי ייקבע בכל  כן

 בנק לפי כלליו.

 בעודפים שדה זה מאופס

 :ערכים אפשריים כן N 1 99 סטטוס חיווי .15

 הדמיה נמצאה" = 1"

 חוסר הדמיה" = 2"

 עודף הדמיה" = 3"

-X 30 100 הערה / סיבה .16

129 

 מילוי רווחים לא

-N 8 130 תאריך פרעון .17

136 

  לא

18. FILLER X 62 137-

199 

 SPACE כן

 "Z" כן X 1 200 סיומת .19

 

 חיווי להדמיות : –חזרו וטרם טופלו  קובץ שיקים שהופקדו, -רשומת סיכום 

 סוג  שדה שם #

 שדה

 אורך

 שדה

 שדה מיקום

 חובה?

 הערות

 " (רשומת סיכום)99"קבוע  כן N 2 1-2 סוג רשומה .1



 נק ישראלב

  המסלקה כללי 

                           תקנים ומפרטים

 

 

 

 סוג  שדה שם #

 שדה

 אורך

 שדה

 שדה מיקום

 חובה?

 הערות

 ייבדק מול ספירת רשומות הנתונים כן N 13 3-15 כמות רשומות .2

3. FILLER X 184 16-

199 

 SPACE כן

 "Z" כן X 1 200 סיומת .4

 CMSHקובץ מידע על שיקים למשמרת  

 שיקים למשמרת : –אור תהליך (כללי) ית .1

 זה). סעיף תתי בהמשך (כמפורט קבצים משלושה מורכב למשמרת שיקים על מידע

 העברת מלאי רשומות אלקטרוניות: –מבנה קובץ שיקים למשמרת  .2

 העברת מלאי: –שיקים למשמרת  -רשומת כותרת 

 סוג  שדה שם #

 שדה

 אורך

 שדה

 שדה מיקום

 חובה?

 הערות

 " (רשומת כותרת)00קבוע " כן N 2 1-2 סוג רשומה 1

 YYYYMMDD כן N 8 3-10 תאריך יום עסקים .2

 אותיות שם הקובץ 4לפי  כן X 4 11-14 שם קובץ .3

 בשם הקובץ NNלפי מספר  כן N 2 15-16 מספר מנה .4

 BS-תואם ל כן N 2 17-18 בנק סולקבנק שולח  .5

 BR-תואם ל כן N 2 19-20 בנק סולקבנק מקבל  .6

7. FILLER X 579 21-

599 

 SPACE כן

 "Z" כן X 1 600 סיומת .8

 מלאי: העברת –שיקים למשמרת  -רשומת נתונים 

 סוג  שדה שם #

שד

 ה

 אורך

 שדה

שד מיקום

 ה

חוב

 ה?

 הערות

 " (רשומת נתונים)01קבוע " כן N 2 1-2 סוג רשומה .1



 נק ישראלב

  המסלקה כללי 

                           תקנים ומפרטים

 

 

 

 סוג  שדה שם #

שד

 ה

 אורך

 שדה

שד מיקום

 ה

חוב

 ה?

 הערות

מספר בנק נמשך (פס  .2

 מגנטי)

N 5 3-7 מספר הבנק שיעבור בפועל. בשלב  כן

תווים. אפסים  2זה יהיה באורך 

 מובילים

מספר סניף נמשך ( פס  .3

 מגנטי)

N 3 8-10 כן  

  כן N 2 11-12 פעולהקוד  .4

מספר חשבון נמשך ( פס  .5

 מגנטי)

N 10 13-22 כן  

  כן N 10 23-32 אסמכתא .6

 תווים 15 כן N 13.2 33-47 סכום .7

מספר הבנק שיעבור בפועל. בשלב  כן N 5 48-52 מספר בנק מקורי .8

תווים. אפסים  2זה יהיה באורך 

 מובילים

  כן N 3 53-55 מספר סניף  מקורי .9

  כן N 10 56-65 חשבון מקורי מספר .10

מספר הבנק שיעבור בפועל. בשלב  כן N 5 66-70 מספר בנק קולט .11

תווים. אפסים  2זה יהיה באורך 

 מובילים

 בעודפים שדה זה מאופס

 בעודפים שדה זה מאופס כן N 3 71-73 מספר סניף קולט .12

 בעודפים שדה זה מאופס כן N 10 74-83 מספר חשבון קולט .13

מזהה ייחודי לתסריק  .14

 ההדמיה 

N 15 84-98 מבנה השדה הייחודי ייקבע בכל  כן

 בנק לפי כלליו.

 שדה רשות



 נק ישראלב

  המסלקה כללי 

                           תקנים ומפרטים

 

 

 

 סוג  שדה שם #

שד

 ה

 אורך

 שדה

שד מיקום

 ה

חוב

 ה?

 הערות

 YYYYMMDD כן N 8 99-106 תאריך פירעון .15

-N 8 107 תאריך הפקדה .16

114 

 YYYYMMDD כן

 יכיל את תאריך ההפקדה המקורי

קוד הופקד טרם כניסת  .17

 חוק המזומן

N 1 115 ערכים אפשריים: כן 

 " = לפני1"

 " = אחרי2"

 החוק אינו חל על כל המלאי

 –שהופקד למשמרת עד ה 

1/7/2019. 

 ערכים אפשריים: כן N 1 116 קוד זיכינו .18

 ללא קוד" = 1"

 עודכן זיכינו בבנק" = 2"

קוד הקלדה ידנית (טיב  .19

 קריאת השיק)

N 1 117 ערכים אפשריים: כן 

 ללא התערבות" = 0"

 עם התערבות" = 1"

אינדיקציה לקיום שיק  .20

 פיסי במחסן 

N 1 118 ערכים אפשריים: כן 

 קיים" = 0"

 חוסר" = 1"

אם  –חשיבות בעת ביצוע הגריעה 

 השיק בחוסר, יש להפיק כתב שיפוי.

 ערכים אפשריים: כן N 1 119 קוד מקור הפקדה .21

 במערכות הבנק" = 1"

 מחוץ למערכות הבנק" = 2"



 נק ישראלב

  המסלקה כללי 

                           תקנים ומפרטים

 

 

 

 סוג  שדה שם #

שד

 ה

 אורך

 שדה

שד מיקום

 ה

חוב

 ה?

 הערות

 ערכים אפשריים: כן N 1 120 קוד הגבלת סחירות  .22

 לא ידוע" = 0"

 לא סחיר –למוטב בלבד " = 2"

 סחיר–לא למוטב בלבד " = 3"

-N 3 121 קוד סימול אוצר .23

123 

 לא  שדה חובה לא

-X 20 124 שם עיר .24

143 

לפי 

 תנאי

לא רלוונטי, הושאר באפיון על מנת 

 לא לבצע שינויים נוספים

X 2 -144 קוד מדינה .25

145 

לפי 

 תנאי

חובה רק אם הנמשך הינו חשבון 

 מילוי אפסים.ברשות.  

-X 40 144 שם חשבון ברשות .26

183 

לא רלוונטי , הושאר באפיון על מנת  לא 

 לא לבצע שינויים נוספים

-X 60 184 1-שם נבדק .27

243 

לפי 

 תנאי

 שדה רשות  

-X 2 244 1-קוד מדינה .28

245 

לפי 

 תנאי

 שדה רשות  

לפי  N 1 246 1-סוג תעודה .29

 תנאי

 שדה רשות

 תעודת זהות" = 1"

 דרכון" = 4"

-X 16 247 1-מספר תעודה .30

262 

לפי 

 תנאי

 שדה רשות  

-X 60 263 2-שם נבדק .31

322 

לפי 

 תנאי

 שדה רשות



 נק ישראלב

  המסלקה כללי 

                           תקנים ומפרטים

 

 

 

 סוג  שדה שם #

שד

 ה

 אורך

 שדה

שד מיקום

 ה

חוב

 ה?

 הערות

-X 2 323 2-קוד מדינה .32

324 

לפי 

 תנאי

 שדה רשות  

לפי  N 1 325 2-סוג תעודה .33

 תנאי

 שדה רשות

 ערכים אפשריים:

 תעודת זהות" = 1"

 דרכון" = 4"

-X 16 326 2-מספר תעודה .34

341 

לפי 

 תנאי

 שדה רשות

-X 60 342 3-שם נבדק .35

401 

לפי 

 תנאי

 שדה רשות

-X 2 402 3-קוד מדינה .36

403 

לפי 

 תנאי

 שדה רשות  

לפי  N 1 404 3-סוג תעודה .37

 תנאי

 שדה רשות

 ערכים אפשריים:

 תעודת זהות" = 1"

 דרכון" = 4"

-X 16 405 3-מספר תעודה .38

420 

לפי 

 תנאי

 שדה רשות

39. FILLER X 179 421-

599 

 SPACE כן

 "Z" כן X 1 600 סיומת .40

 :העברת מלאי –שיקים למשמרת  -כום רשומת סי

 סוג  שדה שם #

 שדה

 אורך

 שדה

 שדה מיקום

 חובה?

 הערות



 נק ישראלב

  המסלקה כללי 

                           תקנים ומפרטים

 

 

 

 סוג  שדה שם #

 שדה

 אורך

 שדה

 שדה מיקום

 חובה?

 הערות

 " (רשומת סיכום)99קבוע " כן N 2 1-2 סוג רשומה .1

ספירת רשומות ייבדק מול  כן N 13 3-15 כמות רשומות .2

 הנתונים

3. FILLER X 584 16-

599 

 SPACE כן

 "Z" כן X 1 600 סיומת .4

 הדמיות -שיקים למשמרת  

 הדמיות: –אור כללי של קובץ שיקים למשמרת ית .1

 הקובץ יכיל הדמיות של מלאי שיקים למשמרת. -

 עיתוי שליחת הקובץ:  -

o  21:30הקובץ יישלח עד    

o  ימי עסקים לאחר מכן 7הדמיות עד  נדרש לבצע השלמות, ניתן לשלוחאם 

o  יטופל ידני בין המסלקות –ימים  7-נדרשת הדמיה בתוך האם 

 :הדמיות –ים למשמרת קובץ שיק –הבהרות  .2

 .IDXההדמיות יועברו במבנה   -

 ההדמיות יועברו לא ממויינות.  -

 התקן הקיים היום מספק (ללא שינוי). –הדמיות   -

 :הדמיות –מבנה קובץ שיקים למשמרת שם ו .3

 שיקים שנמשכו –שם ומבנה קובץ היסטוריה בדומה ל תקן שמות קבצי הדמיות שיקים

 שיקים שנמשכו –שם ומבנה קובץ היסטוריה בדומה ל תקן מבנה רשומת הדמיות שיקים

 CTSHקובץ חיווי להדמיות  -שיקים למשמרת 

 אור כללי של קובץ חיווי להדמיות:ית .1

 הרשומות כל על חיווי ישלח הקולט הבנק המעביר, מהבנק וההדמיות המלאי קובץ קבלת ביום -

 שהגיעו.

 תקין -בחיווי נשלח – להדמיות המלאי בין הצלבה בוצעה אם  -

 חוסר של חיווי נשלח– הדמייה קיימת לא אם  -



 נק ישראלב

  המסלקה כללי 

                           תקנים ומפרטים

 

 

 

 עודף. של חיווי יישלח זה במקרה – הדמיות של השלמות לשלוח ניתן עסקים ימי 7 עד  -

 ימי 7 ועד הניוד לבקשת השביעי העסקים יום מסוף החל לחייש הקובץ :הקובץ שליחת עיתוי -

 מכן. לאחר עסקים

 מבנה קובץ חיווי להדמיות: .2

 קובץ חיווי להדמיות: -רשומת כותרת 

 סוג  שדה שם #

 שדה

 אורך

 שדה

 שדה מיקום

 חובה?

 הערות

 " (רשומת כותרת)00קבוע " כן N 2 1-2 סוג רשומה .1

 YYYYMMDD כן N 8 3-10 תאריך יום עסקים .2

 אותיות שם הקובץ 4לפי  כן X 4 11-14 שם קובץ .3

 בשם הקובץ NNלפי מספר  כן N 2 15-16 מספר מנה  .4

 BS-תואם ל כן N 2 17-18 בנק סולקבנק שולח  .5

 BR-תואם ל כן N 2 19-20 בנק סולקבנק מקבל  .6

7. FILLER X 179 21-

199 

 SPACE כן

 "Z" כן X 1 200 סיומת .8

 קובץ חיווי להדמיות:רשומת נתונים 

סו  שדה שם #

 ג

שד

 ה

אור

 ך

שד

 ה

מיקו

 ם

 שדה

חוב

 ה?

 הערות

 " (רשומת נתונים)01קבוע " כן N 2 1-2 סוג רשומה .1

מספר הבנק שיעבור בפועל. בשלב  כן N 5 3-7 מספר בנק פס מגנטי .2

תווים. אפסים  2זה יהיה באורך 

 מובילים

  כן N 3 8-10 מספר סניף פס מגנטי .3

  כן N 2 11-12 פעולהקוד  .4



 נק ישראלב

  המסלקה כללי 

                           תקנים ומפרטים

 

 

 

סו  שדה שם #

 ג

שד

 ה

אור

 ך

שד

 ה

מיקו

 ם

 שדה

חוב

 ה?

 הערות

-N 10 13 מספר חשבון פס מגנטי .5

22 

  כן

-N 10 23 אסמכתא .6

32 

  כן

-N 13.2 33 סכום .7

47 

 תווים, בעודפים סכום=אפס 15 כן

-N 5 48 מספר בנק מקורי .8

52 

מספר הבנק שיעבור בפועל. בשלב  כן

תווים. אפסים  2זה יהיה באורך 

 מובילים

-N 3 53 מספר סניף מקורי   .9

55 

  כן

-N 10 56 מספר חשבון מקורי  .10

65 

  כן

-N 5 66 בנק קולט .11

70 

מספר הבנק שיעבור בפועל. בשלב  כן

תווים. אפסים  2זה יהיה באורך 

 מובילים

 בעודפים שדה זה מאופס

-N 3 71 סניף קולט  .12

73 

 בעודפים שדה זה מאופס כן

-N 10 74 חשבון קולט .13

83 

 בעודפים שדה זה מאופס כן

-N 15 84 מספר מזהה שיק -ממ"ר  .14

98 

מבנה השדה הייחודי ייקבע בכל  לא

 .שדה רשותבנק לפי כלליו.   

 בעודפים שדה זה יהיה מאופס



 נק ישראלב

  המסלקה כללי 

                           תקנים ומפרטים

 

 

 

סו  שדה שם #

 ג

שד

 ה

אור

 ך

שד

 ה

מיקו

 ם

 שדה

חוב

 ה?

 הערות

N 8 -99 תאריך פירעון .15

106 

 YYYYMMDD כן

 ערכים אפשריים: כן N 1 99 סטטוס חיווי .16

 הדמיה נמצאה" = 1"

 הדמיה בחוסר" = 2"

 הדמיה בעודף" = 3"

-X 30 100 הערה / סיבה .17

129 

 מילוי רווחים לא

-N 8 130 תאריך פירעון .18

137 

 YYYYMMDD לא

19. FILLER X 62 138-

199 

 SPACE כן

 "Z" כן X 1 200 סיומת .20

 קובץ חיווי להדמיות: -רשומת סיכום 

 סוג  שדה שם #

 שדה

 אורך

 שדה

 שדה מיקום

 חובה?

 הערות

 " (רשומת סיכום)99קבוע " כן N 2 1-2 סוג רשומה .1

 ייבדק מול ספירת רשומות הנתונים כן N 13 3-15 כמות רשומות .2

3. FILLER X 184 16-

199 

 SPACE כן

 "Z" כן X 1 200 סיומת .4

 

  



 נק ישראלב

  המסלקה כללי 

                           תקנים ומפרטים

 

 

 

 GRIAקובץ לבקשות גריעות   -שיקים למשמרת 

 אור כללי של קובץ לבקשות גריעות :ית .1

 שבוצעו למשמרת, שיקים עבור גריעה בקשות ויכיל המקורי לבנק הקולט מהבנק ישלח הקובץ -

 הקולט. בבנק

 הגעתם ליום ועד הניוד לבקשת 8 מיום  העסקים יום מסוף החל יום, מידי : הקובץ שליחת עיתוי -

 .21:30 לשעה עד השיקים, של הפיסית

ממשק הגריעות רלוונטי עד ליום הגעת השיקים פיסית קובץ לבקשות גריעות :  -הבהרות  .2

 לבנק הקולט.

 ת : מבנה קובץ לבקשות גריעו .3

 קובץ בקשות גריעה: –שיקים למשמרת  -רשומת כותרת 

 סוג  שדה שם

 שדה

 אורך

 שדה

 שדה מיקום

 חובה?

 הערות

 " (רשומת כותרת)00קבוע " כן N 2 1-2 סוג רשומה

 YYYYMMDD כן N 8 3-10 תאריך יום עסקים

 אותיות שם הקובץ 4לפי  כן X 4 11-14 שם קובץ

 בשם הקובץ NNלפי מספר  כן N 2 15-16 מספר מנה

 BS-תואם ל כן N 2 17-18 בנק סולקבנק שולח 

 BR-תואם ל כן N 2 19-20 בנק סולקבנק מקבל 

FILLER X 179 21-

199 

 SPACE כן

 "Z" כן X 1 200 סיומת

 

 

 

 

 

 

 



 נק ישראלב

  המסלקה כללי 

                           תקנים ומפרטים

 

 

 

 קובץ בקשות גריעה: –שיקים למשמרת  -רשומת נתונים 

 סוג  שדה שם

שד

 ה

 אורך

 שדה

 שדה מיקום

חוב

 ה?

 הערות

 " (רשומת נתונים)01קבוע " כן N 2 1-2 סוג רשומה

מספר בנק נמשך (פס 

 מגנטי)

N 5 3-7 מספר הבנק שיעבור בפועל. בשלב  כן

תווים. אפסים  2זה יהיה באורך 

 מובילים

מספר סניף נמשך ( פס 

 מגנטי)

N 3 8-10 כן  

  כן N 2 11-12 קוד פעולה

מספר חשבון נמשך ( פס 

 מגנטי)

N 10 13-22 כן  

  כן N 10 23-32 אסמכתא

 תווים 15 כן N 13.2 33-47 סכום

מספר הבנק שיעבור בפועל. בשלב  כן N 5 48-52 מספר בנק מקורי

תווים. אפסים  2זה יהיה באורך 

 מובילים

  כן N 3 53-55 מספר סניף  מקורי

  כן N 10 56-65 מספר חשבון מקורי

הבנק שיעבור בפועל. בשלב  מספר כן N 5 66-70 מספר בנק קולט

תווים. אפסים  2זה יהיה באורך 

 מובילים

 בעודפים שדה זה מאופס

 בעודפים שדה זה מאופס כן N 3 71-73 מספר סניף קולט

 בעודפים שדה זה מאופס כן N 10 74-83 מספר חשבון קולט



 נק ישראלב

  המסלקה כללי 

                           תקנים ומפרטים

 

 

 

 סוג  שדה שם

שד

 ה

 אורך

 שדה

 שדה מיקום

חוב

 ה?

 הערות

מזהה ייחודי לתסריק 

 ההדמיה 

N 15 84-98 בנק מבנה השדה הייחודי ייקבע בכל  כן

 לפי כלליו.

 שדה רשות

 YYYYMMDD כן N 8 99-106 תאריך פירעון

 YYYYMMDD כן N 8 107-114 תאריך גריעה

 

קוד הופקד טרם כניסת 

 חוק המזומן

N 1 115 ערכים אפשריים לא: 

 " = לפני1"

 אחרי" = 2"

החוק אינו חל על כל המלאי שהופקד 

 .1/7/2019 –למשמרת עד ה 

 :ערכים אפשריים לא N 1 116 קוד זיכינו

 ללא קוד" = 1"

 עודכן זיכינו בבנק" = 2"

קוד הקלדה ידנית (טיב 

 קריאת השיק)

N 1 117 ערכים אפשריים לא: 

 ללא התערבות" = 0"

 עם התערבות" = 1"

אינדיקציה לקיום שיק 

 פיסי במחסן 

N 1 118 ערכים אפשריים: לא 

 קיים" = 0"

 חוסר" = 1"

אם  –חשיבות בעת ביצוע הגריעה 

 השיק בחוסר, יש להפיק כתב שיפוי.

 ערכים אפשריים: לא N 1 119 קוד מקור הפקדה

 במערכות הבנק" = 1"

 מחוץ למערכות הבנק" = 2"



 נק ישראלב

  המסלקה כללי 

                           תקנים ומפרטים

 

 

 

 סוג  שדה שם

שד

 ה

 אורך

 שדה

 שדה מיקום

חוב

 ה?

 הערות

 ערכים אפשריים: לא N 1 120 קוד הגבלת סחירות 

 לא ידוע" = 0"

 לא סחיר –למוטב בלבד " = 1"

 לא סחיר –למוטב בלבד " = 2"

 לא  שדה חובה לא N 3 121-123 קוד סימול אוצר

FILLER X 76 124-199 כן SPACE 

 "Z" כן X 1 200 סיומת

 קובץ בקשות גריעה: –שיקים למשמרת  -רשומת סיכום 

 סוג  שדה שם

 שדה

 אורך

 שדה

 שדה מיקום

 חובה?

 הערות

 " (רשומת סיכום)99קבוע " כן N 2 1-2 סוג רשומה

 ספירת רשומות הנתוניםייבדק מול  כן N 13 3-15 כמות רשומות

FILLER X 184 16-

199 

 SPACE כן

 "Z" כן X 1 200 סיומת

 CRIAקובץ חיווי לבקשות גריעות   -שיקים למשמרת 

 אור כללי של קובץ חיווי לבקשות גריעות:ית .1

 מהבנק שהגיעו פיסיים השיקים על םחיווי ויכיל המקורי לבנק הקולט מהבנק ישלח הקובץ -

 הגריעה בקשות בגין המקורי

  .21:30 לשעה עד הגריעה, בקשת ליום עסקים ימי שבעה בתום : הקובץ שליחת עיתוי -

 קובץ חיווי לבקשות גריעות : -הבהרות  .2

 הקולט לבנק פיסית השיקים הגעת ליום עד רלוונטי הגריעות ממשק  -

 הגריעה בקשת מיום עסקים ימי 7 בתום אחד חיווי קובץ יישלח -

 הגריעה בקשות בגין יהמקור מהבנק שהגיעו פיסיים השיקים על חיווים יכיל הקובץ  -

 .עודף)(תקין/חוסר/



 נק ישראלב

  המסלקה כללי 

                           תקנים ומפרטים

 

 

 

 מבנה קובץ חיווי לבקשות גריעות : .3

 קובץ חיווי לבקשות גריעות : -רשומת כותרת 

 סוג  שדה שם #

 שדה

 אורך

 שדה

 שדה מיקום

 חובה?

 הערות

 כותרת)" (רשומת 00קבוע " כן N 2 1-2 סוג רשומה 1

 YYYYMMDD כן N 8 3-10 תאריך יום עסקים .2

 אותיות שם הקובץ 4לפי  כן X 4 11-14 שם קובץ .3

 בשם הקובץ NNלפי מספר  כן N 2 15-16 מספר מנה .4

 BS-תואם ל כן N 2 17-18 בנק סולקבנק שולח  .5

 BR-תואם ל כן N 2 19-20 בנק סולקבנק מקבל  .6

7. FILLER X 179 21-

199 

 SPACE כן

 "Z" כן X 1 200 סיומת .8

 רשומת נתונים קובץ חיווי לבקשות גריעות :

סו  שדה שם #

 ג

שד

 ה

אור

 ך

שד

 ה

מיקו

 ם

 שדה

חוב

 ה?

 הערות

 " (רשומת נתונים)01קבוע " כן N 2 1-2 סוג רשומה 1

מספר הבנק שיעבור בפועל. בשלב  כן N 5 3-7 מספר בנק פס מגנטי .2

תווים. אפסים  2זה יהיה באורך 

 מובילים.

  כן N 3 8-10 מספר סניף פס מגנטי .3

  כן N 2 11-12 קוד פעולה .4

-N 10 13 מספר חשבון פס מגנטי .5

22 

  כן

-N 10 23 אסמכתא .6

32 

  כן



 נק ישראלב

  המסלקה כללי 

                           תקנים ומפרטים

 

 

 

סו  שדה שם #

 ג

שד

 ה

אור

 ך

שד

 ה

מיקו

 ם

 שדה

חוב

 ה?

 הערות

-N 13.2 33 סכום .7

47 

 0תווים, בעודפים סכום =  15 כן

-N 5 48 מספר בנק מקורי .8

52 

מספר הבנק שיעבור בפועל. בשלב  כן

אפסים תווים.  2זה יהיה באורך 

 מובילים

-N 3 53 מספר סניף מקורי   .9

55 

  כן

-N 10 56 מספר חשבון מקורי  .10

65 

  כן

-N 5 66 בנק קולט .11

70 

מספר הבנק שיעבור בפועל. בשלב  כן

תווים. אפסים  2זה יהיה באורך 

 מובילים

 בעודפים שדה זה מאופס

-N 3 71 סניף קולט  .12

73 

 בעודפים שדה זה מאופס כן

-N 10 74 חשבון קולט .13

83 

 בעודפים שדה זה מאופס כן

-N 15 84 מספר מזהה שיק -ממ"ר  .14

98 

מבנה השדה הייחודי ייקבע בכל  לא

 שדה רשות.  בנק לפי כלליו

 בעודפים שדה זה יהיה מאופס

N 8 -99 תאריך פירעון .15

106 

 YYYYMMDD כן



 נק ישראלב

  המסלקה כללי 

                           תקנים ומפרטים

 

 

 

סו  שדה שם #

 ג

שד

 ה

אור

 ך

שד

 ה

מיקו

 ם

 שדה

חוב

 ה?

 הערות

 ערכים אפשריים : כן N 1 99 סטטוס חיווי .16

 שיק פיסי/כתב שיפוי נמצא" = 1"

 שיק פיסי בחוסר" = 2"

 שיק פיסי בעודף" = 3"

-X 30 100 הערה / סיבה .17

129 

 מילוי רווחים לא

-N 8 130 תאריך פירעון .18

137 

 YYYYMMDD לא

19. FILLER X 62 138-

199 

 SPACE כן

 "Z" כן X 1 200 סיומת .20

 קובץ חיווי לבקשות גריעות : -רשומת סיכום 

 סוג  שדה שם #

 שדה

 אורך

 שדה

 שדה מיקום

 חובה?

 הערות

 " (רשומת סיכום)99קבוע " כן N 2 1-2 סוג רשומה 1

 ייבדק מול ספירת רשומות הנתונים כן N 13 3-15 כמות רשומות .2

3. FILLER X 184 16-

199 

 SPACE כן

 "Z" כן X 1 200 סיומת .4

 CFSHקובץ חיווי להעברת מלאי פיסי  :  -שיקים למשמרת 

 להעברת מלאי פיסי בין הבנקים :אור כללי של קובץ חיווי  ית .1

 מהבנק שהגיעו פיסיים השיקים על חיווים ויכיל המקורי לבנק הקולט מהבנק ישלח הקובץ -

 . המקורי

 הניוד מאישור  קלנדריים ימים 35 בתום ישלח הקובץ -

 .21:30 לשעה עד הניוד, מאישור קלנדריים ימים 35 בתום : הקובץ שליחת עיתוי -



 נק ישראלב

  המסלקה כללי 

                           תקנים ומפרטים

 

 

 

 להעברת מלאי פיסי בין הבנקים :מבנה קובץ חיווי  .2

 קובץ חיווי להעברת מלאי פיסי בין הבנקים : -רשומת כותרת 

 סוג  שדה שם #

 שדה

 אורך

 שדה

 שדה מיקום

 חובה?

 הערות

 " (רשומת כותרת)00קבוע " כן N 2 1-2 סוג רשומה 1

 YYYYMMDD כן N 8 3-10 תאריך יום עסקים .2

 שם הקובץאותיות  4לפי  כן X 4 11-14 שם קובץ .3

 בשם הקובץ NNלפי מספר  כן N 2 15-16 מספר מנה .4

 BS-תואם ל כן N 2 17-18 בנק סולקבנק שולח  .5

 BR-תואם ל כן N 2 19-20 בנק סולקבנק מקבל  .6

7. FILLER X 179 21-

199 

 SPACE כן

 "Z" כן X 1 200 סיומת .8

 קובץ חיווי להעברת מלאי פיסי בין הבנקים: -רשומת נתונים 

סו  שדה שם #

 ג

שד

 ה

אור

 ך

שד

 ה

מיקו

 ם

 שדה

חוב

 ה?

 הערות

 " (רשומת נתונים)01קבוע " כן N 2 1-2 סוג רשומה 1

מספר הבנק שיעבור בפועל. בשלב  כן N 5 3-7 מספר בנק פס מגנטי .2

תווים. אפסים  2זה יהיה באורך 

 מובילים.

  כן N 3 8-10 מספר סניף פס מגנטי .3

  כן N 2 11-12 קוד פעולה .4

-N 10 13 מספר חשבון פס מגנטי .5

22 

  כן

-N 10 23 אסמכתא .6

32 

  כן



 נק ישראלב

  המסלקה כללי 

                           תקנים ומפרטים

 

 

 

סו  שדה שם #

 ג

שד

 ה

אור

 ך

שד

 ה

מיקו

 ם

 שדה

חוב

 ה?

 הערות

-N 13.2 33 סכום .7

47 

 0בעודפים סכום = תווים ,  15 כן

-N 5 48 מספר בנק מקורי .8

52 

מספר הבנק שיעבור בפועל. בשלב  כן

תווים. אפסים  2זה יהיה באורך 

 מובילים.

-N 3 53 מספר סניף מקורי   .9

55 

  כן

-N 10 56 מספר חשבון מקורי  .10

65 

  כן

-N 5 66 בנק קולט .11

70 

מספר הבנק שיעבור בפועל. בשלב  כן

תווים. אפסים  2זה יהיה באורך 

 מובילים.

 בעודפים שדה זה מאופס

-N 3 71 סניף קולט  .12

73 

 בעודפים שדה זה מאופס כן

-N 10 74 חשבון קולט .13

83 

 בעודפים שדה זה מאופס כן

-N 15 84 מזהה שיקמספר  -ממ"ר  .14

98 

מבנה השדה הייחודי ייקבע בכל  לא

 שדה רשותבנק לפי כלליו.   

 בעודפים שדה זה יהיה מאופס

N 8 -99 תאריך פירעון .15

106 

 YYYYMMDD כן



 נק ישראלב

  המסלקה כללי 

                           תקנים ומפרטים

 

 

 

סו  שדה שם #

 ג

שד

 ה

אור

 ך

שד

 ה

מיקו

 ם

 שדה

חוב

 ה?

 הערות

 ערכים אפשריים : כן N 1 99 סטטוס חיווי .16

 שיק פיסי נמצא" = 1"

 שיק בחוסר" = 2"

 שיק בעודף" = 3"

-X 30 100 הערה / סיבה .17

129 

 מילוי רווחים לא

-N 8 130 תאריך פירעון .18

137 

  לא

19. FILLER X 62 138-

199 

 SPACE כן

 "Z" כן X 1 200 סיומת .20

 קובץ חיווי להעברת מלאי  פיסי בין הבנקים: -רשומת סיכום 

 סוג  שדה שם #

 שדה

 אורך

 שדה

 שדה מיקום

 חובה?

 הערות

 סיכום)" (רשומת 99קבוע " כן N 2 1-2 סוג רשומה 1

 ייבדק מול ספירת רשומות הנתונים כן N 13 3-15 כמות רשומות .2

3. FILLER X 184 16-

199 

 SPACE כן

 "Z" כן X 1 200 סיומת .4

 


