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 .1סקירת פעילות אופק בשנה החולפת
הוצגה ההתפתחות הרגולטורית של אופק משנת  2017ועד היום בתקשורת וההתקדמות
מול רשות שוק ההון לצורך קבלת רישיון להפעלת אגודת אשראי.
פעילות שוטפת -בתחילת השנה ,סביב חוסר הוודאות שמשבר הקורונה ייצר ,ביצענו מהלך
משמעותי של צמצום הוצאות ,צמצום בכח אדם ,סגירת המשרד וביטול השכירות ששילמנו.
סביב הסגר הראשון חווינו משבר נזילות בפלטפורמת ההלוואות עמיתים ,טיפלנו בנושא מול
טריא .בסופו של דבר ,כל חברי האגודה שביקשו למשוך קיבלו את כספם.
ביצענו מספר שיתופי פעולה סביב משברי האשראי ומשבר הקורונה" -השולמנים"" ,האגודה
לקידום העובדים הסוציאליים" ,המכללות להשכלה גבוהה.
ביטוח בריאות קבוצתי -אנו מציעים רובד ביטוחי משלים לקופות החולים ,עמידה כקבוצה מול
חברת הביטוח ,ללא סוכני ביטוח .היתרון המשמעותי הוא כי הביטוח הקולקטיבי אינו קשור
למקום העבודה ,ערכנו מכרז עם חברת היעוץ של "מלמד יועצים"-בקרב חברות הביטוח
בישראל ,לבסוף נבחרה חברת "הפניקס" אשר הצליחה להציג פוליסה רחבה באופן
משמעותי עם עלויות משתלמות במיוחד ,ההצטרפות הינה עד גיל .70
הוצגו נתונים מספרים בתחום גיוס החברים בשנה האחרונה והן התחום ההלוואות עמיתים.
 .2הצגת מתווה רישיון מותנה – הוצג והוסבר לחברים מהו רישיון מותנה ,אנו מודעים
לעובדה כי לטובת השלמת קבלת הרישיון המותנה אופק תצטרך :להגדיל ולגייס עוד
חברים וכן לגייס עוד הון ,נבצע התאמה של המערכות ובדיקות הקבלה ,נשלים את גיוס
כח האדם התפעולי והכשרתו.

מבחינת לוחות זמנים ,אנו צופים כי עד ספטמבר-דצמבר  2021נוכל להתחיל בהרצת
מערכות והתחלת פעילות ,לוחות הזמנים תלויים בקבלת הנוסח הכתוב מרשות שוק
ההון כבר בינואר הקרוב .בתקופה האחרונה ,הצטרף לכוחות אופק מר יואב להמן ,מי
ששימש כמפקח על הבנקים ,עיקרי ההתניות של הרשות שוק ההון הם בהיבטי הון,
זאת למרות שאופק עומדת בדרישות החוק ,אך הממונה מבקש כי נגדיל את ההון.
יפעת סולל – פירטה לעומק וענתה על שאלות החברים שעלו.
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 .3הצגת הדוחות הכספים לשנת  2019ואישורם
הדוחות הוצגו על ידי מר איתן מתוקי ,סמנכ"ל הכספיים של אופק.
איתן ותום ענו על שאלות החברים.
בוצעה הצבעה בקרב המשתתפים ,והדוחות אושרו.
 .4הצגת דוח ועדת ביקורת
ועדת הביקורות נבחרה בספטמבר  ,2019מונה  2חברי אגודה.
ועדת הביקורת העבירה מספר הערות במהלך השנה והן קיבלו התייחסות וטיפול ,הוצג
הדוח.
עם התחלת הפעילות ,ועדת הביקורת תמנה מבקר פנים ,אשר יבצע בחינה מקיפה ויום
יומית על הפעילות של אופק.
 .5תוצאות שאלון שירותים נוספים
בתחילת דצמבר שלחנו לכם שאלון בנושא כניסה לשירותים נוספים היכולים לעניין את
החברים ,זאת במקביל להתקדמות לקראת קבלת הרישיון .התוצאות היו מעניינות והן
נמצאות בבחינה שלנו .הוצגו תוצאות הסקר לחברים.
 .6שאלות החברים
גיל רביב ביקש לחזור ולדון בנושא המאבק על הרישיון ,מציע לערב את התקשורת בסחבת
של הרשות ,ליצור תקשורת שלילית ,מציע אף להזמין את הרגולטור לאספת חברים של
אופק ,חושב כי חברים יכולים להציע עוד דרכי פעולה היכולים להפעיל לחץ על הרגולטור.
מציע כי נקבע מועד ואם עד אליו אין רישיון מותנה מה הפעולות שאנחנו עושים .בנושא גיוס
החברים ,לנסות ולנצל את שיתופי הפעולה שעשינו עם השולמנים וכו'.
שמוליק" -מה מקור הכספים העתידי של אופק?"
תום -אנחנו מתכננים לפעול במודל מעין בנקאי ,במודל כזה עיקר ההכנסות שלו מגיע
מהפקדה של חברי האגודה לפקדונות ולהעניק לחבר ריבית טובה יותר ממה שקיים בשוק,
מצד שני ,להעניק אשראי לחברי האגודה או לפעילויות חברתיות/סביבתיות ולשלם ריבית
משתלמת .בנוסף ,אנו מתכננים להעניק שירותי עובר ושוב ,כרטיסי אשראי ,מטבע חוץ וכו'.
הערה "-קראתי שבנק ישראל מתכנן לבנות מערכת לבנקים כדי שבנקים קטנים יוכלו
להשתמש בה ולא לבנות את המערכת בעצמם".
תום -נכון ,זאת בדיוק המערכת שלגביה הצטרפנו כלקוחות למכרז ,זאת המערכת של TCS
שאיתם אנחנו עתידים לעבוד ,זה נקרא " לשכת שירות למיחשוב בנקאי".
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שאלה" -האם מספר החברות והחברים הקיים כיום באופק נחשבת משמעותית למקבלי
ההחלטות"?
תום -בהחלט כן ,זה לא מספרים שהם יכולים להתעלם מהם ,מספר החברים מאפשר לנו
להתבסס על לדוג' -מה היקף הפעילות שאנחנו יכולים לצפות בעתיד? וכו' אני מאמין שככל
שנתקדם בהליכי הרישוי הוא יגדל עוד.
יהודה -זהו מספר מרשים מאד ,אך זוהי שאלה גם של "העגלה והסוסים" ,אנחנו כל הזמן
טוענים מול הרגולטור כי עם קבלת הרישיון יהיה לנו הרבה יותר קל להגדיל את מספר
חברות והחברים ,למרות המספר המרשים ,אנחנו חייבים להגדיל אותו או להכפיל אותו בכדי
שתהיה לנו הצדקה לקיומנו.
שאלה" -צפוי לעבור זמן מרגע קבלת הרישיון ועד להפעלת שירות של עובר ושב ,לא צפוי
לעבור סכומים גדולים לפיקדונות באופק ,כי ההשקעה בטריא הינה כדאית יותר מבחינת
התשואה שניתן לקבל ,מאיפה אתם צפויים שיגיעו הכספים?
יהודה -מדובר על  2מסלולי השקעה שונים ,משקיעי אופק אשר מפזרים את תיק ההשקעה
שלהם ,יכולים להשקיע בנוסף לתיק בטריא ואפיקים אחרים וגם בפיקדונות סולדיים בבנק,
הפיקדון שתום הציג הינו פקדון חלופי לפיקדון הסולידי אשר מוצע במערכת הבנקאית ,זהו
מסלול חסר סיכון עם ריבית יותר גבוהה ממה שהבנק מציע היום.
כיצד ניתן לפצל את המניה
אתי -ניתן לעשות זאת דרכי ,לשלוח פניה במייל או בוואטסאפ ואחזור אלכם.
הצעה -אנו נכנסים כעת לתקופת בחירות ,אני מציע כי חברי אגודה המגיעים לאספת
בחירות ,יכולים לקום ולהציע כי הם מקדמים את אופק
יהודה – אנחנו נשמח שכל חבר או חברת אגודה שישתתפו בכל מפגש פוליטי שהוא ,יאמר
לנבחרי הציבור שהוא מתנה את תמיכתו בתמיכה באופק .אני רוצה להזכיר לכם ,כי כאשר
טיפלנו בנושא הרישיון התמיכה באופק היתה חוצת גבולות בכל המפלגות ,כיום ישנם 3
שרים בממשלה הנוכחית שהם חברי אופק ,ועוד מספר חברי כנסת.

