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 ברכות ליפעת להולדת בנה.  .1

יגיעו לידי  תיקוני התקנוןשלכך פעלנו  – אנו במצב בעייתי עם הרגולטור: תקנוןתיקוני  – תום .2

 . קרו שני דברים:הרגולטורבתיאום עם השלמה ואישור 

 סגן הממונה על שוק ההון שפעל מולנו התחלף. ▪

 ף.רפרנט שעבד מולנו התחלה ▪

נכון לעכשיו אין עם מי לעבוד, הבלאגן ברשות גדול. לצד המערכת הפוליטית שמשותקת כמעט 

 לחלוטין ולכן ההשפעה נמוכה מידי. 

בהתאם להנחיות אנו עושים את התיקונים לפי מיטב הבנתנו ו - אנו לא דוחים את האסיפה .3

 .שרשות שוק ההון העבירה אלינו

 - סעיפי התקנון לתיקון .4

יחשב הון המניות על מנת ש - שוק ההון תטענת רשו - יון מניות האגודהנוסחת חישוב פד .4.1

חברי האגודה ולכן הם החלטות עזיבה של הוא אינו יכול להיות מושפע מ - הון מניותכ

כך להגן מהסיכון מנגנון הפידיון, ותכנס ל "הנחיות הרגולטורבהתאם למבקשים, שההגדרה "

שת בנוסף, רשות שוק ההון מבק. בעקבות בקשה לעזיבת חברים בהלימות ההון של פגיעה

הול הסיכונים של בקבלת ההחלטות לגבי כך בהתאם למדיניות נילאפשר גם מרווח 

 יקון ולהביא את הנוסח לאישור האסיפה.נוסח התהוחלט: לאשר את האגודה. 

 והעבירלא היה דיון רחב עם רשות שוק ההון, : כשירויות ומומחיות -חברי הנהלת האגודה  .4.2

 , אך הבהירו שזה צריך להיות דומה לדרישות הסף בגופים פיננסים אחרים כתובנוסח סופי 

 . ם והמערכת הבנקאיתגופים מוסדיי -

 דיון:התקיים 

o בין כשירויות שונות איך יוצרים מנגנון בחירה? 

o  הכשירויות השונות.המיומנויות ו איזונים ביןמייצרים איך 

o לבחירות רק ולא מענה , ולטווח ארוך היה מקיףיתקנון יש חשיבות לכך שה

 הקרובות.

o  חבר בעל ידע בעולם הקואופרציה,  :הועלו שתי תוספותלצד הנוסח המוצע

 מעורבות בפעילות חברתית.ו

 כולל התוספות המוצעות.אושר הנוסח המוצע 



 
 
 
 
 

 . 5ימחקו כסעיף נפרד, יועברו לתוספת למטרות האגודה, לסעיף  –עקרונות הבנק  4.3

ד מנהל. בתקנון אנו מורשים לקבוע את גודל חברי ווע 9ישנם היום  – ועד המנהלודיון על גודל ה. 5

ה בחלק מהגופים לצמצם את מספר חברי הוועד חברים. ישנה מגמ 11-ל 5על הטווח שבין הוועד 

  .חברים 9הוחלט להישאר על המנהל. 

 ונים. שלגבי סעיפים נה על שאלות וע חות הכספיים, הציג את הדואיתן מתוקי, סמנכ"ל הכספים .5

 ברגע שנקבל רישיון. פיתחנו, מוכנה להפעלהש נותוופיקד במערכת הלוואותמדובר  –רכוש  .5.1

 .₪מיליון  4.4 –הון עצמי  .5.2

 .מובןיש להציג את הדוחות הכספיים באסיפה באופן ברור ו .5.3

 ר להביא את הדוחות הכספיים לאישור האסיפה.אישהוועד המנהל 

 סטטוס רגולטורי .6

משה ברקת, רוט המבוקש הוא באישור של הפיהשלמת פרטים שלישית, נמסר לנו ש ו שנעבירביקש

שם בקשת השלמת הפרטים השלישית הנתונים יועברו אליו להממונה על הרשות. לאחר שנעביר את 

 יתר הבקשות להשלמה: ה על מתן הרישיון. ביןקבלת החלט

 דוחות כספייםעדכון  -

 .בהתאם להנחיות הרגולטוריות שאושרו לנו כהגנות ינוקא תוכנית עיסקיתעדכון  -

 .רטו בתחילת הישיבהבנושאים שפו תיקוני התקנון -

 על אופן הפתרון.דיון  – P2Pהשקעה בחברה מתווכת אישור  -

סטטוס ופיל הציבורי של ההגברת הפרתשובה הקונקרטית לרשות יש צורך בסוכם כי לצד ה

 .תפומבי להתמודדותמעבר תאפשר יעל מנת ש של אופק הרגולטורי

 

של חברי אופק  ₪ מיליון 103אחרון להגענו בשבוע ה -עדכון סטטוס מהלוואות העמיתים תום: 

השקעה אש"ח  80חברים, כאשר הממוצע הוא מעל  1200-כשהושקעו בהלוואות העמיתים. מדובר ב

  לחבר.

עם רשיון לאסיפה שנים. מצד אחד תיסכול כי רצינו להגיע  4יהודה מסכם: אנו מסיימים קדנציה של 

מנהל  עדוול חברי הות לכאני מבקש להוד, עשינו דרך מאד משמעותית ואנחנו קרובים. אך עדיין

 על בהתנדבות והשקיע הרבה מזמנו.שכולו פ

ולאיתן  באופן מרשים כמנכ"ל ניצח על הדבריםאשר אני חושב שאנחנו חייבים תודה גדולה לתום, 

 מון מזמנו בקידום אופק.בהתנדבות ומשקיע הפועל מתוקי, ש


