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 פרוטוקול מישיבת הוועד המנהל 

 דקלה גבע,  סול בן שימול, ,סולל , יפעתחורש ובןטלי בהט, רא ,יו"ר – טלמון יהודה: נוכחים 

   .אפרת פרימן דגן לוין,  חני אלגביש,

 סמנכ"ל כספים.  - מנכ"ל אופק, איתן מתוקי - תום דרומי חכים

 : לדיוןנושאים 

 .סקירה תפעולית בנושא טריא, בקשות משיכת כספי החברים .1

 . עדכון רגולטורי ותוכנית צמצומים .2

 פרוטוקול: 

חברים אשר ביקשו למשוך   147 -ישנן כ  םעדכן כי נכון להיו  : תום –סקירה תפעולית  .1

מיליון   12.2- של כ כולל עים, בהיקףימשקהחברים  1,300-את כספם מטריא מתוך כ

 . ₪  מיליון 125  -₪ מתוך סך כולל של כ

אשראי, כך שכסף אשר משתחרר זמנית עם מתן הטריא הפסיקו בעקבות המצב 

ישנם עדיין כמו כן, . כספםאת מהלוואות חוזר למשקיעים אשר ביקשו למשוך  

בקשר עם גופים כיום לפלטפורמה. במקביל טריא  מכניסים כסף גםמשקיעים אשר  

 . אנחנו בקשר רציף עם טריא בנושא. מוסדיים שגם הם משקיעים בפלטפורמה

עם הבקשות, גם אם באופן איטי טריא מצליחים להתמודד בשלב זה נראה כי 

 . והדרגתי

 -  עדכון רגולטורי .2

אשר נועדה לסכם את  יתה אמורה להיות פגישה פיזית ברשות שוק ההוןיה :יהודה

 13-היינו כ בנסיבות המצב היא הפכה להיות שיחת ועידה,  השאלות הפתוחות שלהם.

ונתנו   על הנושאים הפתוחיםממחלקות שונות ברשות והם עברו מולנו משתתפים, 

הוא ביקש להמתין   הרפרנט שלנו,עם   שיחהתה לי י. הימענה לכל מחלקה ומחלקה

, ובכל זאת, שלחתי הודעה  יבלתי את המלצתוקצת נוכח התפרצות הקורונה, ק

 . נו בנושאלברקת והתכתב



 

 

אנו חייבים  אור העיכוב הצפוי בתהליך קבלת הרישיון  לאור משבר הקורונה ול –תום 

תוכנית  אשר את  אני מבקש ל אתלאור ז.  לעצור את קצב שריפת המזומנים שלנו

נאזן את ההכנסות כך שבפגישת הוועד הקודמת בפניכם שהצגתי  קיצוציםה

 . צמי ונוכל לשמור על ההון הע   וההוצאות שלנו

אני חושבת שההתנהלות מול ברקת בתקופה זו מצריכה חשיבה מעמיקה   – יפעת

בעת משבר בו הבנקים בוחרים  ,יותר, חשוב להגדיש לו כמה חבל שדווקא כיום

אין לאופק רישיון. ברור שיש לו המון דברים בעקבות  להתנהג כמו שהם מנהגים

 תר מידי. המשבר, לא נראה לי סביר לחכות עם זה יו

 לא קבענו שאנחנו מעכבים את השיח, יש דברים שניתן לעשות במקביל.  -יהודה

 . אפשרות להתקדם מול טאטא בענין של הפיתוח מערכת –יפעת 

אני חושב שכדאי למשיך ולתכנן ולהשאיר את כל שאר הדברים על "אש    -ראובן

 קטנה"

 HOLD-את הדברים באנו חושב שכולנו אומרים אותו דבר, לשים רגע   –יהודה 

 הקיצוצים שהוצגה. תוכנית ולהתקדם במה שניתן במקביל. מבקש לאשר את 

אני חושב שניתן לאשר את התוכנית, ונעבור לחשיבה אסטרטגית יותר   -ראובן

 לאופק. 

 הועד אישר את תוכנית הקיצוצים שהוצגה.

 

 

 

  

 

 

 


