
והבנקהדיגיטליהבנקהאםבטוח"הכסףלטייקובים,מלוויםלא"אנחנו
האחוריהשעררונוורגרומיכאלוולינסקיג׳ניההגדולים?לשלושתפייטייתנוהקואופרטיבי

ממהאיןלצעירים

הבנקאותהאםלפחד":
מהפכה?לפניבישראל

פעילותותחילתשעברבשבועהתרחשוהבנקאותבעולםהיסטורייםאירועיםשני
האתגריםמהםאופקהאשראיאגודתשקיבלהוהרישיוןהדיגיטלי,הבנקשל

בידישנשלטבענףהתחרותאתתגבירפעילותםהאםהחדשים,הגופיםלשניהצפויים

תמורגרומיכאלוולעסקיג׳ניהאשראי?אגודתומהיהמסורתייםהבנקים

שניאירעושעברבשבוע

ביש־הבנקאותבעולםאירועים

ראל

$TS1$בישראל$TS1$

$DN2$בישראל$DN2$היסטוריים.לכנותםשניתן

פעילותותחילתהואהראשון
הדי־הבנקשלפיילוט()במסגרת

גיטלי

$TS1$הדיגיטלי$TS1$

$DN2$הדיגיטלי$DN2$מדו־שעשוע.אמנוןשל

בר

$TS1$מדובר$TS1$

$DN2$מדובר$DN2$ראשוןחדשבבנקלמעשה
שאגודתהואהשנישנה.43זה

קיבלהאופקהשיתופיתהאשראי
ות־ההון,שוקמרשותרישיון

ספק

$TS1$ותספק$TS1$

$DN2$ותספק$DN2$כמקובלפיננפייםשירותים
חשבוןבהםהבנקאות,במערכת
ואשראי.פיקדוןעו"ש,

שקורמיםהחדשים,הגופיםשני

מצטר־אלה,בימיםוגידיםעור

פים

$TS1$מצטרפים$TS1$

$DN2$מצטרפים$DN2$בשנתייםשבוצעולמהלכים

שטרום,ועדתבמסגרתהאחרונות
האש־כרטיסיהברותהפרדתבהם

ראי

$TS1$האשראי$TS1$

$DN2$האשראי$DN2$ומקסמהפועליםישראכרט
מלאומי.

הדיגיט־בבנקהללוהמהלכים

לי
$TS1$הדיגיטלי$TS1$

$DN2$הדיגיטלי$DN2$שניםשמונהמתרחשיםואופק

הצ־בדו"חעליהםשהומלץלאהר

וות

$TS1$הצוות$TS1$

$DN2$הצוות$DN2$במערכתהתחרותלהגברת

מפיחיםוהםזקן(,)ועדתהבנקאות

מיד,לאאםגםשסוף־סוף,תקווה
מה־ליהנותיתחילואוליהצרכנים

גברת

$TS1$מהגברת$TS1$

$DN2$מהגברת$DN2$הבנקאות,במערכתהתחרות
המסורתייםהבנקיםבידישנשלטת

ולאומי.הפועליםבהובלת
הבנקביןדמיוןקוויכמהיש

295יעניקושניהםלאופק.הדיגיטלי

לאשישיהיוופיננסיםבנקאותשירותי

תשלים

הבינלאומי

189

דיסקונט

246
אגוד()כוללטפחותמזרחי

שקלטריליון

בלומברגצילום:בנקיםביןשירותיםלפצליכוליםשהםלמדוהצעירים

הבנקאותבענקילהתחרות
שקליםבמיליארדי,2020לסוףנכוןלציבוראשראי

302
הפועלים

מע־אותהעלויתבססודיגיטליים,

רכת

$TS1$מערכת$TS1$

$DN2$מערכת$DN2$שללתמיכהשזכתהמחשוב

שמדו־מכיווןבנוסף,האוצר.משרד

בר

$TS1$שמדובר$TS1$

$DN2$שמדובר$DN2$שמבצעיםחדשים,גופיםבשני

המ־הבנקאותבעולםרגלדריסת

סורתי

$TS1$המסורתי$TS1$

$DN2$המסורתי$DN2$,לזכותיידרשוהםוהחשדני

הציבור.באמון

ישראללבנקשהגישגוףעוד

וממתיןבנקאירישיוןלקבלתבקשה
פיננסיארגוןעוגןהואזהבשלב

מח־שכבררווה,מטרתללאהפועל

זיק

$TS1$מחזיק$TS1$

$DN2$מחזיק$DN2$מורחבאשראינותןשלברישיון

הל־מציעעוגןההון.שוקרשותשל
וואות

$TS1$הלוואות$TS1$
$DN2$הלוואות$DN2$זעיריםלעסקיםבית,למשקי

הכספיםכשמקורועמותות,וקטנים

פילנתרופייםממקורותהואכרגע

שלהשאיפהאימפקט.וממשקיעי

ורזהדיגיטליבנקלהיותהיאעוגן

אשראיומתןבפיקדונותשממוקד

מוחלשות.לאוכלוסיות

חוץ־בנקאייםגופיםהמון"יש
פלטפור־גםוישאשראישנותנים

מות

$TS1$פלטפורמות$TS1$

$DN2$פלטפורמות$DN2$מעטועודתשלומים,לביצוע

ולכןהביג־טקחברותגםייכנסו
רישיוןצריךלמההשאלהנשאלת

מאודשקשהאשראי,אגודתאובנק

שזהוהיאלכךהתשובהלהוציא?

לק־שיכולבמערכתהיחידהגוף
בל

$TS1$לקבל$TS1$
$DN2$לקבל$DN2$מתןכנגדמהציבורפיקדונות

פלאטו־רותפרופ׳אמרהאשראי",

שנער,

$TS1$,פלאטושנער$TS1$

$DN2$,פלאטושנער$DN2$בנקאותלדיניהמרכזראשת
נתניה.במכללתפיננסיתורגולציה

22בערו׳המשך

הערה




כסףמלוויםלא"אנחנולמניה:שקל1,000
יותר"הרבהבטוחהכסףולכןלטייקונים,
האחורימהשערהמשך

מפ־פלאטו־שנער,לדברי

ני

$TS1$מפני$TS1$

$DN2$מפני$DN2$הציבורחדשים,הםשהגופים

הכספיםמהפקרתלחשושעשוי

אילולהיפתריכלזהחששבהם.
פיקדו־ביטוחבישראלקייםהיה
נות

$TS1$פיקדונות$TS1$
$DN2$פיקדונות$DN2$להחזירהמדינהשל)התחייבות

בבנקלמפקידיםהפיקדוןכספיאת

שלו(.התמוטטותשלבמקרה
מקו־"זהפלאטו־שנער,לדברי

בל
$TS1$מקובל$TS1$

$DN2$מקובל$DN2$מדינותבכלoecdליש־פרט
ראל.

$TS1$.לישראל$TS1$
$DN2$.לישראל$DN2$שאםגישההתפתחהבישראל

המדינהבנק,שלהתמוטטותתהיה

המקריםבכלמקרה.בכלתתערב
למסהרבבנקכמוכה,עדקרהשזה

אמ־צפוןבבנקיותרהרחוקובעבר

ריקה

$TS1$אמריקה$TS1$

$DN2$אמריקה$DN2$והחזירההתערבההמדינה

שלאאףהכספים,אתלמפקידים
זאת".לעשותחייבתהיתה

לעו־רוצההמדינהאםלדבריה,
דד

$TS1$לעודד$TS1$
$DN2$לעודד$DN2$צרי־היאהחדשה,הבנקאותאת

כה

$TS1$צריכה$TS1$

$DN2$צריכה$DN2$ביטוחבאמצעותזאתלעשות

מדגישההיאזאת,עםפיקדונות.

ניתןלאהרישיוןהגופים,בשניכי
אתבדקווהרגולטוריםיד,כלאחר

כךוהיציבותההוןהלימותנושאי

לאגםהסיכוןנכון,ניהולשעם

מציינתהיאמנגד,להתממש.אמור

פחותשכנראהציבורגם"ישכי

מילמשל,הזהמהנושאחושש

P2Pבפלטפורמותשימוששעושה

השקעותגםשמכונות)פלטפורמות

למ־לוויםביןשמחברותחברתיות,

לווים(.
$TS1$.)למלווים$TS1$

$DN2$.)למלווים$DN2$השקעה,לזהקוראיםאמנם
פיקדוןמפקידיםלמעשההםאבל
אח־ללקוחותלהלוותכדישמשמש

רים.

$TS1$.אחרים$TS1$

$DN2$.אחרים$DN2$בעולםמאודשמצליחמודלזה
לכךראיהומהווהבישראל,וגם
להפקיד".חוששיםאינםשאנשים

שניחשבון

הדיגיטליבבנק
המחשובלמערכתפרט

הדיגיטליהבנקשלולאישורם

שוניםהםמקביל,בעיתויואופק

הריגיטליהבנקבמהותם.לחלוטין

ישראל,מבנקהרישיוןאתקיבל
מי־60הזרימוכברשלוהבעלים

ליון
$TS1$מיליון$TS1$

$DN2$מיליון$DN2$,סכומיםלגייסועשוייםדולר

השירו־אחרים.ממשקיעיםנוספים

תים

$TS1$השירותים$TS1$

$DN2$השירותים$DN2$הםלהציעעתידהואשאותם

במערכתכיוםהקיימיםהשירותים

עו"ש,חשבוןזהובכללהבנקאות,

אש־כרטיסיפיקדונות,הלוואות,

ראי,

$TS1$,אשראי$TS1$

$DN2$,אשראי$DN2$הוראותערבויות,ערך,ניירות

לכלבנקהואלמעשה,ומט"ח.קבע
תתנהלפעילותואבלועניין,הבר
רזה.עלויותבמודלסניפים,ללא

עלויותלהציעבבנקמתכנניםכך,
שקייםלמהבהשוואהתחרותיות
היום.

הדיגיטליהבנקשל"הכניסה
מתר־הפיננסילמגרשאופקושל

חשת

$TS1$מתרחשת$TS1$

$DN2$מתרחשת$DN2$אבלמדי,מעטזהמדי.מאוהד

מבורך",בצעדמדוברזאתבכל

lt;5

טואגאיי7צילום:שעשנעאמנון

ז*7'

וקנין"ופרצילום:OnUUJדרוראפלבאוםתומרצילום:0למ1ןיהודה

פלאטו־שנעררות

מילרודמוטיצילום:

הדיגיטליהבנק

דעהברוגלאורןשוקיומנכ"ל:יו"רשעשועאמנוןבעלים:

צפויים:שירותיםישראלמבנקבנקאירישיוןרישיון:

מסחראשראי,כרסיסיופיקדונות,הלוואותעו"ש,חשבון

לעומתההבדלומט"חקבעהוראותערבויות,ערך,בניירות

תחילתמועדסניפיםוללאלגמרידיגיטלירגיל:בנק
2021וסוףמצומצםכפיילוט2021מארסצפוי:פעילות

הרחבלציבור

אופקהאשראיאגודת

יהודהומנכ"ל:יו"רהאגודהחבריכ-005,6הבעלים

שוקמרשותאשראיאגודתרישיוןחכיםדרומיותוםטלמון
ופיקדונות,הלוואותעו"ש,חשבוןצפויים:שירותיםההון
וללאדיגיטלירגיל:בנקלעומתההבדלאשראיכרטיסי

שירותיואתלקבלשיכולומירווחמטרותללאפועלסניפים,

תמורתחברותמנייתרכישתלאחרבלבד,באגודהחבריםהם

2021סוףצפוי:פעילותתחילתמועדשקל1,000

הבנקאותבמערכתהשוקנתחיהמערכתשליטי

•ירושליםהבינלאומי•דיסקונטטפחות*מזרחילאומי•הפועלים

iU.o/a
־1170

8%

$1ST$11708%$1ST$

$2ND$11708%$2ND$

פיקדונותאשראי

נתניה:ממכללתפלאסו־שנעררותפרו9'

הבנקאותאתלעודדרוצההמדינה"אם
זאתלעשותצריכההיאהחדשה,

פיקדונות"ביטוחבאמצעות

בראששעמדשטרום,דרורציין

התהרותלהגברתשטרוםועדת

הב־"לגביהבנקאות.במערכת

נק

$TS1$הבנק$TS1$

$DN2$הבנק$DN2$סיבהרואהלאאניהדיגיטלי

תצטרףלאהצעיריםשאוכלוסיית

מדו־שלו.השירותיםאתותטעם

בר

$TS1$מדובר$TS1$

$DN2$מדובר$DN2$עדייןאיןשלרובהבאוכלוסייה
מיליונישלבהיקףכבדיםנכסים

ממהפחותלהםשישכךשקלים,

יותרמבוגרתלאוכלוסייהלפחד.

הדיגי־הבנקנכסיםיותרלהשיש

טלי,
$TS1$,הדיגיטלי$TS1$

$DN2$,הדיגיטלי$DN2$לשמשיכולבהתחלה,לפחות

אבלשני.חשבוןשללפתיחהמקום

לאווירלצאתצריךהדיגיטליהבנק

טכנולו־מבחינהמוכןכשיהיהרק
גית

$TS1$טכנולוגית$TS1$
$DN2$טכנולוגית$DN2$גבוההברמהשירותומבחינת

מהמתחרים".יותר

אםהשאלהתיבחןהזמןעם

איח־ואופקהדיגיטליהבנק

רו

$TS1$איחרו$TS1$

$DN2$איחרו$DN2$של־אחריהרכבת,אתמעט

קוחות

$TS1$שלקוחות$TS1$

$DN2$שלקוחות$DN2$,הצעיריםובעיקררבים

בנקחייביםשאינםלמדושבהם,

0nc-stop-shop-j,יכו־אלא

לים
$TS1$יכולים$TS1$

$DN2$יכולים$DN2$השוניםהשירותיםאתלפצל

לקבלכדימסורתיבנקשמספק
האטרקטיביבמחירמהםאחדכל
מעטלאישלמשל,כך,ביותר.

באופןאשראישנותניםגופים

הגופיםשלוההצעותדיגיטלי

לאעללהתגבריצטרכוהחדשים

בתחום.תחרותמעט

לבעיית"פתרון
במערכת"הריכוזיות

לגמרי.אהרמוצרמהווהאופק
שיתופיתאשראיבאגודתמדובר

רווחכוונתללאפיננסימוסד

הפי־השירותיםמכלולאתהמספק

ננסיים,

$TS1$,הפיננסיים$TS1$

$DN2$,הפיננסיים$DN2$הבנקאות,למערכתבדומה
הל־פיקדונות,ערש,חשבוןכולל

וואות

$TS1$הלוואות$TS1$

$DN2$הלוואות$DN2$שקי־אופק,אשראי.וכרטיסי

אגוד*כולל

ההון,שוקמרשותרישיונהאתבלה

לחבריםרקהשירותיםאתמספקת

הח־נדרשיםלקבלםוכדיבאגודה,

ברים

$TS1$החברים$TS1$

$DN2$החברים$DN2$חברות.מנייתלרכוש

שלהכוונההדרך,בתהילת

כבנק,לפעולהיתהאופקמייסדי

ישראלבנקשלההוןדרישותאך

היולאשקלמיליון75של

ול־בהן,לעמודיכלושהםדרישות

כן

$TS1$ולכן$TS1$

$DN2$ולכן$DN2$אגודהשללכיווןלפנותהוחלט

עצמיהוןנדרשממנהשיתופית,

שקל.מיליוןשל
האשראיאגורותבארה"ב,

המ־כשהמודלמאוד,נפוצות

קובל
$TS1$המקובל$TS1$

$DN2$המקובל$DN2$למשל,סקטוריאליהוא(
ול־אוניברסיטה(,עובדיאגודות

עתים

$TS1$ולעתים$TS1$

$DN2$ולעתים$DN2$כמהשלסמליבמחירהי

חב־מנייתלרכושכדידולרים

רות.

$TS1$.חברות$TS1$

$DN2$.חברות$DN2$בנקיםהואהמודלבאירופה

גדוליםשהםקואופרטיביים,

סקטו־מוגבליםלאוגםיותר
ריאלית.

$TS1$.סקטוריאלית$TS1$
$DN2$.סקטוריאלית$DN2$רבו־היאלכךדוגמה

בנק

$TS1$רבובנק$TS1$

$DN2$רבובנק$DN2$(Rabobank).גםההולנדי

למעשהאשראיאגודותבישראל

פעלוה-05בשנותחדשות:אינן
הזמןעםאבלמהן,כמאהבארץ

הבנקים.לתוךמוזגורובן

לפעולשהחלישראל,"בנק
רישיונותלתתהפסיקב-4591,

אתוהחריףחדשותלאגודות

שפ־מההמוניטרית,המדיניות

גע

$TS1$שפגע$TS1$

$DN2$שפגע$DN2$הבנקאייםבמוסדותבעיקר

האשראי",אגודותובהםהקטנים
זאת,עםפלאטו־שנער.ציינה

להרתיע,צריךלאבעברחיסולן
שי־"לאורלהיפך:אלאלדבריה,

נוי

$TS1$שינוי$TS1$

$DN2$שינוי$DN2$בנקיםבישראל,המשקתנאי

שיתו־אגודותאוקואופרטיביים

פיות

$TS1$שיתופיות$TS1$

$DN2$שיתופיות$DN2$בעייתבפתרוןלסייעיכולים

הבנקאות".במערכתהריכוזיות

נשמה"עםלבוא"צרין

שלבבעלותנמצאתאופק
כךוחברים,חברותמ-005,6יותר
הםהרישיון.קבלתעםמסרוהם

חברים7,000עודלגייסמתכננים

עצמילהוןלהגיעכדינוספים

להצט־כדישקל.מיליון10של

רף

$TS1$להצטרף$TS1$

$DN2$להצטרף$DN2$,לרכושנדרשחברכללאופק
1,000שלבסכוםחברותמניית

רביםלהרתיעשעשוימהשקל,

בתוךגםהיאהשאלהמההצטרפות.
ההחזראתהחבריםיקבלוזמןכמה

ההשקעה.על
צייןאופק,יו"רטלמון,יהודה

לה־יכוליםאנחנוהחוק,"לפיכי

ציע

$TS1$להציע$TS1$

$DN2$להציע$DN2$הבר".שהואלמירקשירותים

שינוי,לייצרנועדהמודללדבריו,
במ־המניהעללהסתכלנכוןולא

ניה

$TS1$במניה$TS1$

$DN2$במניה$DN2$ממנהלהניבשמצפיםבבורסה

קצתעםגםלבוא"צריךתשואה:
שנועדמודלזההזה.לענייןנשמה

שה־יודעאניחברתי.שינוילהביא

ציבור

$TS1$שהציבור$TS1$

$DN2$שהציבור$DN2$הבנקים.עלמתולאלוצמא
מספיקיהיהשהציבורמקווהאני
סב־ויהיהאמון,בנולתתכדיבוגר

לני
$TS1$סבלני$TS1$

$DN2$סבלני$DN2$לאשהשינוילהביןכרימספיק

אחד.ביוםיקרה

החלטנוקואופרטיב"בהיותנו

לח־קבוצתיבריאותביטוחלהציע

ברים".

$TS1$."לחברים$TS1$

$DN2$."לחברים$DN2$מועדלגבילשאלהבאשר

כיטלמוןמשיבההשקעה,החזר

חברשכלהשירותיםבסלתלויזה

הפני־והברתמכרז,"עשינויצרור.

קס

$TS1$הפניקס$TS1$

$DN2$הפניקס$DN2$ביטוחכןלפניגםבמכרז.זכתה

ושי־שם,היהשליהפרטיהבריאות

למתי

$TS1$ושילמתי$TS1$

$DN2$ושילמתי$DN2$שקל1,400רעייתיעםיחד
ל-004ירדנוהמכרז,לאחרבהודש.

נרחביםמהכיסוייםוחלקשקל

ההזרעשיתיאחדבחודשאזיותר.

שהש־החבריםגםהמניה.עלותשל

קיעו

$TS1$שהשקיעו$TS1$

$DN2$שהשקיעו$DN2$הסכום.אתהחזירוטריאדרך

החבריםהמפקידבצדמקרה,בכל

גבוההמשמעותיתריביתיקבלו

יותרנמוכהוריביתפיקדוןעליותר

כיום.הבנקיםלעומתהלוואותעל

אצ־שמתגבשתהעסקיתבתוכנית

לנו
$TS1$אצלנו$TS1$

$DN2$אצלנו$DN2$,לה־היאשלנוהתוכניתכרגע

ציע

$TS1$להציע$TS1$

$DN2$להציע$DN2$פיקדונות,על1%שלריבית

הבנקים".של0.1ה-%לעומת
הג־השאלהכימסכיםטלמון

דולה

$TS1$הגדולה$TS1$

$DN2$הגדולה$DN2$המפקחהציבור:אמוןהיא"

ודרישותהוןהלימותדרישותקבע

ושליטה.בקרהמנגנוניישנזילות.

בנ־קריטריוניםלפיעובדיםאנהנו

קאיים

$TS1$בנקאיים$TS1$

$DN2$בנקאיים$DN2$לנוישועניין.דברכללפי
כלסייבר,מנהלסיכונים,מנהל

אצלראיוןעובריםהדירקטורים

לכשי־סףדרישותוישהמפקח,
רותו

$TS1$לכשירותו$TS1$
$DN2$לכשירותו$DN2$שאנימההמנהל.הוועדשל

ינוהלשהכסףהואלהבטיחיכול

אנח־דמוקרטי.ובמודלבשקיפות

נו

$TS1$אנחנו$TS1$

$DN2$אנחנו$DN2$בנו־כלליותאסיפותמקיימים

שאים

$TS1$בנושאים$TS1$

$DN2$בנושאים$DN2$לשיעורשמגיעיםעקרוניים
שהחבריםכך,50%שלהשתתפות

ההחלטות".קבלתמתהליךחלקהם

אצ־יותרבטוההכסףלטענתו,

לם
$TS1$אצלם$TS1$

$DN2$אצלם$DN2$כמההמסחריים:לבנקיםביחס"

מהחובותהבנקיםמחקומיליאררים

אתהעלוהבנקיםהטייקונים?של

ההפסדים,אתלכסותכדיהעמלות

בכיס.זהאתהרגישוהביתומשקי

לטייקונים,כסףמלוויםלאאנחנו
יותר".הרבהבטוחהכסףולכן

אינוומתחרטמניהשרוכשמי

להע־רקאלאאותה,למכוריכול
ביר

$TS1$להעביר$TS1$
$DN2$להעביר$DN2$.היום,"עדטלמון,לדבריאותה

המע־לעזוב,שרצואנשיםכשהיו

טים

$TS1$המעטים$TS1$

$DN2$המעטים$DN2$מצאנוזה,אתלעשותשביקשו

בכוח".אישהחזקנולאפתרון.

חלינסקיג׳ניה
רומורגרומיכאל

הערה



