חברי ועד נוכחים :יהודה טלמון ,סול בן שימול ,חני אלגביש ,טלי בהט ,ראובן חורש ,יפעת סולל,
אפרת פריימן.
נוכחים נוספים :תום דרומי חכים ,איתן מתוקי.

 .1עדכון הדיון הרגולטורי

 .1תום :נערך דיון אצל ברקת בעניין התוכנית העסקית .התבקשנו שלא להשקיע את יתרות
הפיקדונות בטריא אלא שכל יתרת הפיקדונות תופנה לאשראי ישיר.
יהודה :אנחנו יודעים/מעריכים שפרופיל חברי אופק כיום מופנה יותר לצד הפיקדון .האתגר
הוא שבמצב החדש נדרש מאיתנו להסתמך על שיווק אשראי ישיר ,כאשר במודל הקודם
ציפינו להתמודד עם יתרת הפיקדונות דרך השקעה ב.P2P
 .2איתן :ברגע שאנחנו מהווים פתרון לביקוש לאשראי נדע למצוא את המודל להצטרפות לאופק
כחלק ממתן ההלוואה.
 .3יפעת :אנחנו כל הזמן מתנהגים יפה מאוד ,וכל הזמן דוחים אותנו.
 .4ראובן :השאלה אם הרגולטור הזה ,בהיעדר שום משקל או עניין פוליטי חיצוני ,הוא פועל
באופן עצמאי.
 .5יהודה :אם רוצים לתת לנו רישיון ,ואם יש כוונה כזו ,ואנחנו לא בטוחים לגבי כך ,צריך לתת
לכך  60-90ימים .דרגי העבודה שם מתחלפים באופן דרמטי .על פניו אין סיבה שלא נקבל
רישיון.
 .6יפעת :אנחנו לא נערכים למצב של מאבק .הרגולטור הזה עובד באופן שהוא בעייתי .הם
מתנהלים מולנו בע"פ ,באופן שמקשה מאוד להתנהל מולו .כיוון שאין לנו מסמכים כתובים
מהם ,כל אחד יכול לפתוח מחדש את הכל .אנחנו צריכים לשנות את ההתנהגות שלנו.
בתחילת ספטמבר נפגשנו עם ברקת ואמר שהדברים צריכים ללכת מהר .הדיון ה"משמעותי"
לקח חודשיים .מבחינת חשיבה לתקוף את זה משפטית אין לנו כמעט במה להיאחז בו.
ברגע שיש לנו מסמכים גם הם מחוייבים ללוחות זמנים .ברור שיש שם בלאגן אטומי .בנוסף,
כשתהיה לנו כנסת צריך לראות איך מקדמים את אפשרות ההשקעה ב.P2P
 .7יהודה :הבעיה שם היא מערכתית .אנחנו קוראים שגם אנשי האוצר ממליצים על שינויים
משמעותיים ברגולציה .גם אם הבחירות הקרובות יובילו לשינויים משמעותיים מדובר
בלפחות חצי שנה קדימה .אין מחלוקות שצריך להוציא מכתב.
 .8יפעת :יש ועדת הכספים ועכשיו גם יש ועדת הכנסת ,והיה כבר דיון אחד .ויש לנו מספיק
ח"כים שיכולים לקדם את האשראי.

 .9דקלה :אנחנו צריכים לבחון במקביל גם כיוונים נוספים לשירותים אחרים ,לפני קבלת הרישיון
– סביב השקעה בטריא ,ארנק תשלומים ,שירותים פיננסיים אחרים ושם לראות מה אפשר
לתת.
 .10יהודה :צריך לדעת שגם גופים נוספים במשק ,גדולים מאיתנו סובלים מבעיות דומות.

 .1הוצאת מכתב נוסף לרשות שוק ההון.
 .2הצגת תוכנית קיצוצים לפגישה הבאה.
 .12התחלת דיון בנושא ביטוח בריאות קבוצתי.

