אופק – אגודה שיתופית לניהול הון
פרוטוקול – ועד מנהל 24/1/2016
נוכחים :יהודה טלמון ,אלי גרשנקרוין ,יפעת סולל ,ראובן חורש ,טלי בהט ,אלונה ליפשיץ.
נוכחים נוספים :תום דרומי חכים ,גילי ברטורא ,איתן מתוקי.



הוועד המנהל בירך את אלי גרשנקרוין על הצטרפותו לוועד המנהל ואיחל לו בהצלחה.

הצגת תוצאות הליך מעין-מכרזי לבחירת ספק מוביל למערכת הלוואות העמיתים:


בחודש וחצי האחרון קיימנו הליך מעין-מכרזי לבחירת ספק מוביל למערכת הלוואות העמיתים .מאחר והנושא עדיין
במו"מ זהות החברות לא צוינה בפרוטוקול זה.



במסגרת ההליך נערכו פגישות עם ארבע חברות ישראליות אשר מפעילות מערכות לניהול הלוואות .P2P



במשך התקופה נערכו מספר פגישות עם כל אחת מהחברות השונות .החברות התבקשו לספק הצעות בהתאם לדרישות
שהעברנו אליהן.



הדרישה המרכזית שהחברות התבקשו לספק הייתה מערכת להלוואת עמיתים ,במיתוג של אופק ובאתר אופק ,ואספקת
שירותי תפעול למערכת .בנוסף נדרשו התאמות לתהליכי הלווים/מלווים בהתאם לבקשותינו (לרבות תהליך ההצטרפות
לאופק ,קריטריונים חברתיים במתן ההלוואה ,קרן ערבות הדדית ופרמטרים נוספים).



במסגרת ההליך המכרזי חלה הוזלה משמעותית והדרגתית בהערכת עלויות ההקמה ובשירותי התפעול.



אחת החברות מתוך ארבע החברות נמצאה כלא מתאימה ומיתר החברות התקבלו הצעות מפורטות.



בין הפרמטרים ששימשו לצורך ההשוואה בין ההצעות :שימוש בפיתוח עצמאי או מוצר מדף של צד ג' ,גמישות
המערכות לשינויים ,נכונות החברה לשיתוף הפעולה ,מידת התאמת הפתרון לדרישות אופק ,לוחות הזמנים ליישום
הפתרון ,עלות ההקמה בחלוקה לסכום ראשוני ,עלות התאמות ותשלום שוטף ,ניסיון בשת"פ דומה ,היבטים של מודל
החיתום ,מודל קרן בטחון ,גמישות להתאמת המערכות המסמכים וההסכמים ,עדכוני תוכנה עתידיים ,יכולת שירות
ללקוחות חיצוניים ואופן שירות הלקוחות.



לאור המלצת הצוות המקצועי התקבל אישור להתקדם במו"מ עם החברה שהצעתה הייתה זולה יותר ,מתאימה יותר
לצרכי אופק ובעלת נכונות רבה לשיתוף פעולה עסקי ממין זה.

עדכונים כלליים:


כחלק מבחינה מחודשת של כלל ממשקי העבודה של אופק עם הספקים השונים התקיימו פגישות עם חמישה משרדי
עו"ד לקבלת ליווי משפטי להקמת המערכת להלוואות עמיתים .טרם נקבע מי יספק את הליווי המשפטי לתהליך ההקמה.



עדכון מתהליך החקיקה של הרגולטור הפיננסי :וועדת הרפורמות של ח"כ אלי כהן מקיימת בשבועות האחרונים פגישות
אינטנסיביות לשם חקיקה מזורזת של דו"ח בריס – העוסק ביצירת רגולטור פיננסי נוסף .בשלב זה הדיונים עוסקים
ביצירת הרגולטור החדש .על פי הדו"ח האמור ידונו בשלבי חקיקה עתידיים גם סמכויותיו לגבי אגודות אשראי .יתכן
וכחלק ממסקנות ועדת שטרום מסגרת ההתפתחות של הרגולציה והפיקוח על הבנקאות הקואופרטיבית תחל תחת
רגולטור זה ,ובהתפתחות הדרגתית תגדל ותעבור לפיקוח תחת בנק ישראל .יפעת סולל משתתפת במרבית ישיבות
הוועדה ותעדכן כאשר הדיונים יחלו להיות רלוונטיים לאופק ותבחן את המסגרות לקדם את אגודות האשראי והבנקאות
הקואופרטיבית באופן רחב ,כחלק מהליך החקיקה.

