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 חדשה מימון יצירת דרך בחשיבות הועל הצורך  -מוסדות פיננסיים חברתיים 

  2ואמירה אהרונוביץ 1מסר-דוידה לחמן, מאת יואב להמן

 

 : תמצית העמדה . א

במסגרת , לפיההעמדה את  בפני הועדה הנכבדהמטרתו של נייר זה היא להציג . 1

גם צורך וחשיבות יש  -קידום התחרות והפחתת הריכוזיות במערכת הבנקאית 

 הפועלים להגשמת מטרות הקהילההחברה ולמען  פיננסים מימון בפיתוח מוסדות

המערכת הבנקאית  לצד [מוסדות פיננסיים חברתיים - להלן]חברתיות ואתיות 

עיקריים שיכולים מודלים שני  תוך פירוט, והמתווכים הפיננסיים האחרים המסחרית

על בסיס מחקר ולימוד של גופים ומוסדות דומים הפועלים , ישראלמתאימים ללהיות 

 .3ל"בחו

אנו מבקשים להופיע בפני הוועדה ולהציג בפניה בפירוט את  ,בנוסף לנייר זה. 2

הנדרשים ברגולציה השינויים את חברתי ו פיננסי מימון למוסד על ידנומודל המוצע ה

 .על מנת לאפשר את קיומו

 הראשונה שמטרתה, אחרת, חדשה דרך משקפים חברתיים פיננסיים מוסדות. 3

 הפריפריה ופיתוח חיזוק לטובת ואשראי הון של חדשים מקורות ולפתח ליצור היא

לעסקים חברתיים , ולעסקים קטנים וזעירים לאוכלוסיות מודרות :בישראל החברתית

. 5הפועלים להגשמת מטרות חברתיות (4ים"עמותות וחלצ) המגזר השלישילארגוני ו

מהמערכת  בתנאים הוגנים רובם חסומים בפני קבלת אשראיכיום ב כל אלה

 ['אוכלוסיית היעד': להלן] .הבנקאית

 ממקורות ואשראי הון מקורות לגיוס חדש אפיק פתחל היא שנייהה המטרה

 פיתוח במסגרת – החברתיים בתחומים כיום מושקעיםו מתועלים שאינם חדשים

 Social Impact) בישראל משפיעות חברתיות השקעות :להשקעות חדש תחום

Investments) . 

                                                           
1

בהיותנו אנשי מקצוע שעסקו רבות בנושאים הפיננסיים והרגולטורים , כיחידים, מסר-יואב להמן ודוידה לחמן, נייר זה מוגש על ידנו 

לסוכנות היהודית בדבר פוטנציאל פיתוח כלים פיננסים חדשניים שיוצעו , בתשלום, הננו מייעצים בימים אלה. בשירות הציבוריבתפקידינו 
ואין בו כדי לחייב את , כל האמור במסמך זה משקף את עמדותינו המקצועיות בלבד .הקלאסית בנוסף לפילנתרופיה, ליהדות התפוצות

 .הסוכנות היהודית או כל גורם אחר
2

 ס"בבי עמיתה הייתה בהם האחרונות השנתיים במהלך בנושא שעשתה ממחקר כחלק, המסמך לכתיבת שותפהאמירה אהרונוביץ  

 .'משפיעות חברתיות השקעות' נושאלבחינת  היהודית בסוכנות פרוייקטורית כיום. בירושלים 'מנדל' במכון חינוכית למנהיגות
3

 Community:של  במסגרת ההגדרהב קיימים מוסדות פיננסיים מגוונים הזוכים להכרה ממשלתית מיוחדת "באנגליה ובארה 
Development Financial Institutions  אוCDFI  ב שם קיימת גם קרן ממשלתית לסיוע לגופים אלה "בארה  ראה למשל: 

http://www.cdfifund.gov/  באנגליה- cdfis-http://www.cdfa.org.uk/about/  

בנוסף ניתן  .ייםקואופרטיבים בנק לרבות מודלים במגוון אשראי תואגודו קהילתיים בנקים: כמו כן קיימים במדינות אלו מודלים נוספים ובהם

 . /http://www.gabv.org :העולםרשתות בנקאיות אתיות ברחבי  22רקע מתוך אתר ארגון הגג של ב "מצ– ל גם בנקים אתיים"למצוא בחו

 : רקע על שני בנקים אתיים גדולים וותיקים באירופה –בנוסף 

 /bank-triodos-https://www.triodos.com/en/about: בנק טריודוס

 /GLS  :portrait-https://www.gls.de/privatkunden/englishבנק 
4
הרווחה והחינוך ומצויים בקשיי אשראי תמידיים , המדובר בארגוני המגזר השלישי המספקים שירותים חברתיים חיוניים בתחומי החברה 

ההפעלה השוטפת או , בין לשלב ההקמה, לשלבים שונים בפעולותיהם אשראיאו מימון בין כהון ת למקורות וסובלים היום מהיעדר נגישו
 .הצמיחה

שילוב אוכלוסיות : השקעות אלו מקדמות תחומים כגון, לצד הנגשת אשראי והון לאוכלוסיות מודרות ועסקים קטנים וזעירים בפריפריה 5

טיפוח וחיזוק , שיקום ושילוב אוכלוסיות פגועות בחברה, השכלה והכשרות לאוכלוסיות מוחלשותהנגשת , מוחלשות ומוגבלות בתעסוקה
 .ועוד, חקלאות אורגנית, קידום נושאי איכות הסביבה ואנרגיה ירוקה, קידום בריאות הציבור, אוכלוסיות בסיכון

 

http://www.cdfifund.gov/
http://www.cdfa.org.uk/about-cdfis/
http://www.gabv.org/
https://www.triodos.com/en/about-triodos-bank/
https://www.gls.de/privatkunden/english-portrait/
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באופן מכוון המיועדת  ,כספית אינה תרומה אלא השקעהמשפיעה השקעה חברתית 

פיננסית -כלכליתתשואה חברתית ותשואה  ;השגת תשואה כפולה על ההשקעהל

 .חדשים לתחומים אלהכספיים מקורות יש בה כדי למשוך ולהביא בכך  .6מסוימת

משקיעים  לאיגום מודלים חדשנייםכוללות דרכי המימון שהתפתחו בתחום זה 

בפריפריה החברתית , מטרות חברתיות וסביבתיותיחד המעוניינים לקדם  חברתיים

ונמצא  העשורים האחרוניםזהו שדה שהתפתח מאד בעולם בשני . או הגיאוגרפית/ו

ופלטפורמות פיננסיות שונות מימוניים לים כתפתחו במסגרתו ה. בצמיחה מואצת

בישראל נמצא התחום בראשית  7.ניתן לבצע השקעות חברתיות משפיעות ןבאמצעות

באם יינקטו מספר צעדים ושינויים שיוצגו במסמך  8דרכו והפוטנציאל להרחיבו גדול

 .זה

חדשניים אלו לצד ההתפתחויות הטכנולוגיות שקיימות כיום  פיתוח אפיקי השקעה

היהודי משקיעים מישראל ומרחבי העולם בנקל יכולים עידן חדש בו  פותחות בפנינו

ולפיתוח החברה צרכים חברתיים קידום לואשראי הון  במשותףלהזרים ולהירתם 

היצע פיתוח  .פילנתרופיהל מעבר, כיוםכלל חדשים שלא קיימים בסדרי גודל  בישראל

 יצירת לוטנציאל פגם מהווה חברתיים בישראל ואשראי אפיקי השקעה חדש זה של 

 לשבעיקר , עם ישראל יהדות התפוצותשל קשר חיבור ותצורה חדשה ומעודכנת של 

ואשר מעורב מאד ברחבי העולם באפיקי , דור הצעיר שפחות מחובר כיום לישראלה

גם השקיע ל נוצרות אפשרויות חדשותאפיקים אלו במסגרת  .השקעה מסוג זה

על פי  ולעסקים חברתיים מטרות חברתיות מוגדרותל( גדוליםלא רק ו)סכומים קטנים 

הקיימות המגמות הכלליות עם דרכים אלה עולות בקנה אחד . העדפות המשקיעים

בהשקעות חברתיות בהן המשקיעים רוצים לבחור לקדם ובפילנתרופיה  גםכיום 

 ים מסוג זההשקעה נגיש אפיקיבישראל אין כיום  .נושאים וערכים שקרובים לליבם

  .גם תמריצים ברורים לפיתוחםואין 

 לטובת פיננסי מוסד של להתנהלות חדשה דרך לפתח היא השלישית המטרה

 ובאחריותיות בשקיפות - הביקוש בצד והן הכספים של צעיהה בצד הן לקוחותיו

  .המניות של התאגיד בעלילהניב רווחים להעיקרית היא  שמטרתהולא רק כפעילות 

, חברתי-בנק אתי: נציין כי מוסדות פיננסים חברתיים קיימים בעולם במספר מודלים. 4

 ,מכשירים פיננסיים מיוחדים, קרנות השקעה חברתיות ,אגודה בנקאית שיתופית

אינם , ככלל ,שרובםא וה המשותף לכל אלה. ת ועודופלטפורמות מימון המונים חברתי

בממשל והתנהלותם היא אתית הן  ,בלבד יהם של המשקיעיםלמטרת רווחפועלים 

עלות שירותים הוגנת ושקיפות והכל ב, והתגמול במדיניות השכרהן , התאגידי שלהם

  .מרבית

, מוסדות אלה חשובים גם במקום שקיימת תחרות בין מוסדות בנקאיים מסחריים

אשר , סמן לפעילות פיננסית אחרת שמטרותיה הן חברתיות במהותןבהיותם מהווים 

 . תחרות לא תביא לפתרונםהגברת ה נותנת מענה לכשלים ולבעיות שגם

                                                           
6
 .סבירהאך עדיין היא משיאה תשואה כלכלית , (וןבהתחשב בסיכ)מתשואת השוק בתחומים אלה ככלל הכוונה לתשואה נמוכה במקצת  

7
 IMPACT INVESTMENT: THE INVISIBLE HEART OF MARKETS Harnessing the power of entrepreneurship, innovation and capital 

Report of  http://www.socialimpactinvestment.org/reports/Impact%20Investment%20Report%20FINAL[3].pdffor public good, 

the SOCIAL IMPACT INVESTMENT TASKFORCE Established under the UK’s presidency of the G8 15 September 2014 

8
 2111דצמבר , מסר בשיתוף אלעד כץ-דידי לחמןד "עו י"נכתב ע -צוות החשיבה להשקעות חברתיות - שוק הון חברתי לישראל 

http://www.sheatufim.org.il/website/modules/database/PoolItemPage.aspx?PoolItemType=2&PoolItemID=470 

http://www.socialimpactinvestment.org/reports/Impact%20Investment%20Report%20FINAL%5b3%5d.pdf
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לצד הבנקאות המסחרית  ,חשיבה חדשה לפיה נדרשתאנו סבורים כי  ,אשר על כן. 5

תוך  להשאת רווחים יםפועלשכולם , קיימים וחדשים ,ולצד מתווכי אשראי אחרים

השאת  לא רק ;שמטרתם אחרת ,יש מקום וצורך בגופים פיננסיים ,מזעור סיכונים

אשראי גם הון ולהנגיש וביכולתם , אלא גם השגת מטרות חברתיות, לבעליהםרווחים 

לקחתו  ותכיום כליל מאשראי או שנדרש ותאשר מודר ,לאוכלוסיות היעד החברתיות

  .מדי קצרה פריסה כגון אחרים מכבידים בתנאים או ביותר בריבית גבוהה

 המודל הוא אלו חברתיות סוגיות עם להתמודדות המיטבי המודלש סבורים אנו. 6

למטרות מתן  שבו מופקדים כספי המשקיעים החברתיים ,חברתי-אתי בנק של

לצד שירותים , לעסקים קטנים ולארגונים חברתיים, אשראי לאוכלוסיות מודרות

שמטרתם לעודד אוכלוסיות אלו  ,גם אפיקי חיסכון מותאמיםבנקאיים נוספים הכוללים 

נוצרת  זהבמסגרת גוף מסוג . לחסוך ולצבור נכסים פיננסיים להבטחת עתידם

 ;כל אלה. ולל האוכלוסיות המוחלשותכ, כלל ציבור המפקידיםבין סולידריות חדשה 

 .יכולים להיות שותפים בקידום השינוי החברתי ,כאחד המשקיעים ומקבלי האשראי

אשר מצריכות  ,כי מודל זה כרוך בעלויות הקמה ותפעול ניכרות מודעים לכךאנו 

בכל הנוגע להפעלה  אףו מחשובהרתמות ממשלתית בעיקר בכל הנוגע לתשתיות 

במידה ותהיה נכונות ממשלתית להשקעת  .חברתי-אתיהשוטפת של מוסד בנקאי 

הרי שיהיה בכך  ,חברתי-אתירשים להקמת התשתיות הדרושות לבנק הכספים הנד

 . כדי לתת מענה כולל לסוגיות חברתיות שונות הנותרות כיום ללא מענה הולם

 מודל גם להציע ניתן כי סבורים אנו ,תצלח לא חברתי-אתי בנק הקמת אם. 7

 לאותם חברתיים במשקיעים שמקורו אשראי הנגשת עם המתמודד יותר מצומצם

 שתפעל המונים מימון פלטפורמתמודלים הנהוגים ב על בהתבסס חברתיים יעדים

 .בהמשך יפורט זה מודל. לבעליה רווחים להשיא מנת על שלא

קיימת חשיבות לסייע הגיעו למסקנה כי בעולם המערבי  מדינות רבותנדגיש כי  .2

הקהילה מתוך הכרה לטובת חברתיים הפועלים  פיננסיים מימון פתח מוסדותלו

לא נותנת מענה הולם  - גם אם היא קיימת, ברורה כי התחרות במערכת הבנקאית

של לפיכך נקטו מדינות אלה בגישה אקטיבית לפיתוחם . ל"היעד הנלאוכלוסיות 

באמצעות מענקים ממשלתיים מוסדות פיננסיים חברתיים למען הקהילה 

להשקעות חברתיות שאינן  מיוחדותהטבות מס  אמצעותב ,ותמריצים למשקיעים

כמו גם בקביעת רגולציה מתאימה ומיוחדת לגופים אלה השונה מזו , תרומות

 .הנוהגת לגבי המערכת הבנקאית בכללותה

המודלים האפשריים תוך הצגת  בכללותו הנושא נפרט בתמציתיות אתלהלן . 9

ויים ברגולציה הנושאים המרכזיים בהם נדרשים שינליישום בטווח הקצר והארוך ו

  .הקיימת

סביר ולהציג את הנושאים בנייר זה להופיע בפני הוועדה להאנו מבקשים  ,כאמור

והתיווך לא רק לתחומי הבנקאות  –הרחבה  בפירוט רחב יותר לאור חשיבותו

   .בכללותה לחברה הישראליתאלא , הפיננסי

 

 



 

 

4 

 

 :פירוט. ב

הפועלת להשאת רווחים לבעלי הבנקאות בישראל היא בנקאות מסחרית , כידוע. 1

בנק הפועלים  –מתאפיינת בריכוזיות משמעותית של שני הבנקים הגדולים המניות ו

 .ובנק לאומי

את מודל של בנקאות מסחרית הפועלת להש -לבנקים בישראל מודל אחד בלבד. 2

מת קיימים שני סוגים עיקריים במסגרת הבנקאות הקייאמנם . רווחים לבעלי מניותיה

אך עדיין התכלית , בנק עם גרעין שליטה ובנק ללא גרעין שליטה -של משטר תאגידי 

בנקאות המאפיין . השאת רווחים לבעלי המניות קרי – של שני סוגים אלה היא זהה

בנקאיות המשיאות את הפעילויות בבחירת המסחרית הפועלת להשאת רווחים הוא 

תוך הימנעות מסיכונים או תמחור שלהם בצורה שמרנית , הגבוהים ביותרהרווחים 

 . ביותר

אוכלוסיות מהמעמד , ככלליעדיפו הוא כי בנקים מסחריים  מכךהפועל היוצא 

ועסקים קטנים על פני אוכלוסיות מוחלשות  ,ועסקים בינוניים הבינוני ומעלה

 הגיאוגרפית פריפריהב המצויים חברתיים וארגונים חברתיים עסקים, וזעירים

יכול הטיפול בהן ו, הסיכון בהם יכול שייחשב כגבוה יותראשר  בישראל והחברתית

 גם אם. תמיכה ומעקב ,לוויולעיתים גם  משאבים נוספיםתנאים אחרים ומצריך ו

אפילו האשראי באחריות קרנות )הדבר ייעשה במחיר המרבי , אשראייעניקו להם 

 (.על ידי הבנקים במחיר גבוה יחסיתלעתים ניתן , ייעודיות לאוכלוסיות אלה

להשית עלויות יכולים  ,במצב של ריכוזיות גבוהה בפרט, בנקים מסחריים ,זאת ועוד

 . שירות גבוהות יחסית בהיותן הבסיס לרווחיהן

אינן  אלו יעד מקיומה של בנקאות מסחרית בלבד היא כי אוכלוסיותתוצאה ה. 3

או שהן מקבלות אותם במחיר יקר  ,אשראי –ובפרט , מקבלות מגוון שירותים בנקאיים

לשוק  חלקן אף נאלצות לפנות. יחסית ואין להן יכולת מיקוח או אלטרנטיבה אחרת

 –" הדרה פיננסית" -ומצבים אלה בעולם קרויים  האפור על מגוון תוצאותיו

FINANCIAL EXCLUSION9 . אחרים פשוט קורסים ואינם מצליחים לבצע את משימתם

  .הכלים והידע המקצועי, המחויבות שיש להם אתלמרות החברתית החשובה 

 כשלעצמה בה אין אך ,ביותר חשובה הבנקאית במערכת תחרות של קידומה. 4

 בפריפריה לאוכלוסיית היעד הנגשה פיננסית של לבעיות מענה לתת כדי

או נותני אשראי  חדשים בנקים גם. מוחלשות ולאוכלוסיותהחברתית והגיאוגרפית 

 הנגישות הרחבת את ישיגו לא רווחהשאת  למטרות הפועלים, חדשים אחרים

 .אלו יעד אוכלוסיות שללאשראי 

מוסדות  שהינם מוסדות פיננסים סוגים נוספים שלבעולם לעומת זאת קיימים . 5

אותם תחת  אשר נוטים לכנס במהותם ובהגדרתם המשפטית חברתייםפיננסיים 

גופים . CDFI (Community Development Financial Institutions) –מטריה אחת 

                                                           
9

  .2115ח מכון מילקן בנושא הדרה פיננסית "דוראה בהרחבה  

http://www.milkeninstitute.org/publications/view/695  

 :ח באנגלית"והדו
http://assets1c.milkeninstitute.org/assets/Publication/InnovationLab/PDF/CapitalAccessIsrael4Web25March3.pdf 
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פועלים במגוון צורות של התאגדויות החל מבנק הפועל להגשמת מטרות אתיות אלה 

, הנותנת עדיפות להגשמת מטרות חברתיות של הנגשה פיננסיתמ "דרך חברה בע

גופי וכן  צ"מ או חל"דרך מוסדות פיננסיים קהילתיים הפועלים במתכונת של חברה בע

: להלן לצורך מסמך זה. ארגונים חברתייםלואף בנק לעמותות ו קואופרטיביאשראי 

 .מוסדות פיננסיים חברתיים

מאלו של הבנקאות המסחרית והם  הן שונותשהמטרות שלהמשותף לכל אלה הוא 

של עסקים  פיתוחם, סביבתיות – קהילתיות –תכליות חברתיות פועלים ל

  .והכלה פיננסית מגוונים חברתייםותאגידים 

של ממשלות במדינות ולעידוד כה לתמיכה וחברתיים ז מוסדות פיננסיםקיומם של . 6

של השקעות תמיכה זו ניתנת במגוון דרכים  .בראשן ב ואנגליה"ארה ,שונות

הטבות מס למשקיעי הון  וכן (קרנות מיועדות להקמת מוסדות אלו)ממשלתיות ישירות 

 10. באמצעות מוסדות אלולרבות  'השקעות חברתיות משפיעות'בואשראי 

 נעוצה בהכרה כי ,במוסדות פיננסים חברתייםתמיכתן של מדינות שונות הסיבה ל. 7

נדרשת פעילות  כןלאוכלוסיות יעד אלו ולושלם הולם פשי לא ייתן מענה והשוק הח

תוך הבנה שחיזוק מזאת . עבורםלפיתוח שירותים פיננסיים מותאמים  אקטיבית

הינו אינטרס השלכות חשובות לעתידן ו הוא בעל אוכלוסיות היעדהחוסן הכלכלי של 

 והגיאוגרפיות הכלכליותפיתוח הפריפריות  ,כמו כן. רחב של החברה והמדינה

ים בשירות .11לכלכלה בכלל הוא מנוע צמיחה חשובבאמצעות הנגשה פיננסית 

לאשראי שיינתן בפריסת זמן  ,למשל ,ם לאוכלוסיות היעד כוונתנומימותא פיננסיים

 .ועוד ,הקטנת שיעור הריבית, התאמות והקלות בנושא בטחונות, רחבה יותר

, 12ברתית מהסוג הקיים במדינות אחרותח-אתיתת בישראל אין כלל בנקאו, כאמור. 2

ואין גם מוסדות פיננסיים חברתיים הפועלים למען מתן פתרונות אשראי מותאמים 

ולארגונים חברתיים המספקים  לעסקים קטנים בפריפריה ,לאוכלוסיות מודרות

, פילנתרופיותבתחום זה רק קרנות כיום בישראל פועלות  .שירותים חברתיים חיוניים

אשר מנתבות את האשראי לאוכלוסיות היעד בעיקר באמצעות , ממשלתיות ופרטיות

  .המערכת הבנקאית המסחרית

 יכול, רווחים להשאת פועל ושאינו, במהותן חברתיות שמטרותיו בנקאי תאגיד. 9

מותאמים לשמש מסגרת המאפשרת מנעד רחב ביותר של שירותים בנקאיים 

גוף  ,במקביל. לרבות מגוון רחב של אמצעים להעמדת אשראי, ל"לאוכלוסיות היעד הנ

 חלק מכספם מתוךשמעוניינים לייעד  ,מהארץ ומהתפוצות, יכול למשוך לקוחותזה 

במסגרת גוף מסוג . קדונותיהם וחסכונותיהם גם למטרות חברתיות נושאות תשואהיפ

לל האוכלוסיות כו, כלל ציבור המפקידיםחברתי נוצרת סולידריות חדשה בין -אתיבנק 

יכולים להיות שותפים  - כאחד המשקיעים ומקבלי האשראי - כל אלה. המוחלשות

ניתן לעשות שימוש בו  ,במסגרת תאגיד בנקאי מפוקח בקידום השינוי החברתי

מתן האשראי לקידום מטרות ל ,מופקדים במהלך השוטף של הבנקהקדונות יפב
                                                           

10
  New Markets Tax Credit: קיימות הטבות מס הנקראות 2111ב החל בשנת "בארה 

 http://www.cdfifund.gov/what_we_do/programs_id.asp?programID=5: ראה הסבר 

-https://www.gov.uk/government/publications/social-investment-tax-relief: באנגליה נחקק לאחרונה חוק הנקרא 
factsheet/social-investment-tax-relief 

11
 :ממשלת בריטניה בנושאועדה שמונתה על ידי דוח ראה למשל  

http://www.socialinvestmenttaskforce.org/ 
12

 GABV (Global Alliance on Banking with Values)- Annual report 2014:   
 http://www.gabv.org/wp-content/uploads/15-6960-gabv-annual-report-2014-13mvd.pdf 

http://www.cdfifund.gov/what_we_do/programs_id.asp?programID=5
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שתכליתה לשמור על כספי מוכרת רגולטורית במסגרת מערכת והכל , חברתיות

בשונה מפלטפורמות אחרות בהן הסיכון הוא נטל ישיר על המשקיע )המפקידים 

 . מכאן הדעת נותנת שזה המבנה שיש לשאוף להגשמתו. (בלבד

ואולם  13המפקח על הבנקים מתווה להקמת אגודות אשראילאחרונה פרסם , כידוע

( כמתואר לעיל)כדי לאפשר הקמת תאגיד בנקאי שמטרותיו חברתיות רחבות אין בו 

מטרות ניתן לשלב ייתכן ש .מעבר למטרה של פעולה לטובת החברים באגודה בלבד

שהיא הוגדרה משום במיוחד )אגודה בנקאית המוצעת במתווה חברתיות במסגרת 

שונות שהוכנסו מגבלות אך , (כאגודה שלא למטרות רווח בכללהמפקח במתווה 

היענות יש להדגיש כי ישראל מתאפיינת ב, בנוסף. מכבידות על כך למתווה המוצע

, לבנק אחרבו היא מתנהלת בנק המ פעילותם הבנקאיתלהעברת  לקוחותהשל נמוכה 

 . עוד טרם שהוקמוהצטרף לגופים כאלה לוכן קיים חסם מובנה , ככלל

על שפורסם ינויים משמעותיים במתווה נדרשים ש ,לאור סוגיות אלה וסוגיות נוספות

 מסוג זהחברתי -אתיתאגיד בנקאי את הסיכוי להקמתו של  כדי להגדילידי המפקח 

  .בישראל

 יאנו מודעים כי קיימים קשיים נוספים להקמתו והפעלתו של תאגיד בנקא, יתר על כן

, ש"עוהמספק מגוון שירותים פיננסיים בסיסיים כגון חשבון , חברתי בישראל-אתי

הקושי המרכזי הוא השקעה הונית . בפריסה גיאוגרפית רחבה, אפיקי חיסכון ואשראי

בסדרי , זה של בנק מסוגבשנים הראשונות השוטף ו והן לתפעול תוהן להקמ נדרשת

הדבר יוכל , אם רוצים לקדם מיזם שכזה בישראל ,לפיכך. ח"ש מיליוניגודל של מאות 

חלק מן הסיוע . לתי משמעותי בהיקפוממש להתבצע רק בהישענות על סיוע

מרכזית שתיתן שירותים  (IT) מחשובמערכת הקמת  במימוןיכול להיות הממשלתי 

ובכך תקטין משמעותית את ההון  ,לאחריםהן הן למוסד פיננסי חברתי ובזכיינות 

למוסדות פיננסיים קדונות יבדרך של ביטוח פ חלק אחר צריך להיות. הנדרש להקמה

 –ולא מן הנמנע שיהיה צורך אף בסיוע כספי ישיר , והטבות מס למפקידיםחדשים 

  .שרידותו בשנים הראשונותפעולתו ועל מנת לאפשר את , במענק או בהשקעה הונית

 . במידה ותרצו לבחון סוגיה זו לעומק נשמח להרחיב בנושא בפני הועדה

הקיימים , נוספיםמודלים  בחנוחברתי -אתיקמת בנק בהלאור הקשיים האמורים . 11

. לטובת פיתוח הקהילההפועלים למוסדות פיננסים  ,ב"בעולם ובעיקר באנגליה ובארה

מצדיק לא אשר ייתכן ולישראל יכול וקיים חיסרון לקוטן , נציין כי בניגוד למדינות הללו

שחלקם אף  מתמחיםחברתיים של מוסדות פיננסיים מגוון מודלים הקמת בהכרח 

 ,במדינות אלו קיימיםכפי ש, 14רים"כגון בנק למלכ, לנושאי נישה מובהקיםד עמיו

 .לישראלמותאם ומתאים מודל לפיכך יש מקום לבחון ו
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 - 2115מאי , (מתווה דודו זקן)בנק ישראל מפרסם את המתווה להקמת אגודות בנקאיות בישראל  

http://www.boi.org.il/he/NewsAndPublications/PressReleases/Pages/050515-CreditUnion.aspx 

14
 :ראה בפירוט CHARITY BANK –רים "באנגליה הוקם בסיוע ממשלתי בנק מיוחד למלכ 

www.charitybank.org/ 
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אנו מבקשים להציג מודל שלדעתנו מתאים ליעדים שפורטו , במסגרת בחינה זו. 11

מימון פלטפורמת קמת המודל המוצע עניינו בה: לעיל ושעלות הקמתו נמוכה יחסית

: להלן) למטרות חברתיות ואתיותוגיוס השקעות למתן אשראי המונים 

המשקיעים במודל זה יהיו . (או הפלטפורמה להשקעות חברתיות הפלטפורמה

המוכנים להשקיע  ,מישראל ומהעם היהודי בתפוצות בעיקרם ,משקיעים חברתיים

יעדים אוכלוסיות היעד ולקידום לבדרך של הנגשת הון ואשראי את כספם 

בתשואה להסתפק מוכנים יהיו , מעצם מהותם, משקיעים אלו. חברתיים מוגדרים

לרבות בדרך , מזו שניתן לקבל בהלוואה רגילההשקעתם יותר על  כלכלית נמוכה

 בפריסת זמן החזר ההלוואהאו , של שיעור ריבית נמוך יותר מהמקובל בשוק

מימון המונים  במוסדות מסחריים ובפלטפורמות יותר מהמקובלארוכה לתקופה 

זאת  .לאור מהותם המיוחדת של הלווים ואף תוך נטילת סיכונים מסוימים, אחרות

נותניהם מוכנים לספוג גם לשלב כספים שיהיה ניתן  זו כבפלטפורמה , ועוד

ככל הניתן גם מקורות ממשלתיים ו פילנתרופיים כגון כספים -תוחלת סיכון גבוהה 

מנגנוני מזעור כ כספים אלו ישמשו. כבר כיום לאוכלוסיות אלו ייעודיים שמופנים

להרחיב באופן משמעותי את היקף האשראי תוך למנף ואשר יסייעו , הסיכונים

או )את התשואה למשקיעים החברתיים משמעותית מבלי להפחית והוזלתו ללווים 

 שתעשהפלטפורמה בעיקרה הפלטפורמה היא  (.תוך הפחתת הסיכון להשקעתם

לי ל כנגישה על גבי האינטרנט באמצעות כתהיה ו, שימוש בטכנולוגיות מתקדמות

הן בארץ והן , דבר שיאפשר בנקל הנגשתה לציבור הרחב ביותר ,קיימיםה המדיה

 . עולםקרב יהדות הב

לציבור הרחב תציע  להשקעות חברתיות שהפלטפורמהבכך  הואהעיקרי החידוש 

הפניה . ולא כתרומה חברתית השקעה של בדרךלהשתתף בקידום יעדים חברתיים 

ותציע  ,בדגש על הדור הצעיר, יהדות התפוצותהן לובישראל לציבור רחב הן תהא 

תשואה חברתית בתמורה לקבלת  ,סכומים קטניםגם ב, להם אפשרות השקעה

תוך מתן אפשרות לבחירה של אפיקים מוגדרים המקדמים  זאת. גם יחד וכלכלית

הכלליות שמתקיימות כיום הן  למגמותם יהיא תתאבכך  .יעדים מועדפים עליהם

משקיעים רוצים לבחור לקדם תורמים והבפילנתרופיה והן בהשקעות חברתיות בהן ה

 . נושאים וערכים שקרובים לליבם

ה של הפלטפורמה פיתוח .מסוג זה בישראלנגישים חברתיים כיום אין אפיקי השקעה 

מקרב אוכלוסיות רחבות שעד עתה לא היו  יחסית סכומים קטניםגם לגייס  תאפשר

להגדיל באופן משמעותי את היקף  ובכך, שותפות בהשקעות מסוג זה בישראל

 . לקידום אוכלוסיות היעד הללו בישראלהסכומים הכולל שייועד 

הזדמנות לתצורה חדשה ומעודכנת של תוכל להוות  להשקעות חברתיות הפלטפורמה

מחובר שפחות בעיקר עם הדור הצעיר , וישראל יהדות התפוצותבין משמעותי קשר 

הון חדש על ידם לפיתוח החברה באמצעותה ניתן לקוות שיוזרם ו, כיום לישראל

צורה תגם זוהי , באופן רחב יותר. מעל ומעבר לפילנתרופיה המסורתית הישראלית

מכלל חלקי  אוכלוסיות במסגרתה, 12-סולידריות חברתית מעודכנת למאה השל 

, קידום מטרות חברתיות רחבותביכולות להשתתף  ,בארץ ובתפוצות, חברהה

 הזקוקים מדינהבוחברה באותם גורמים  ;החלשים יותר בחברההגורמים  לחיזוק

גופים חברתיים על פי ת לומותאמוכן בהלוואות , כלכלית אחרתלהזדמנות 

  .אתגרים אותם הם מקדמים בפעולותיהםצרכי הצרכיהם ו
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 :להשקעות חברתיות הפלטפורמה תיאור. ג

שקעות חברתיות שאנו המונים להחידושים העיקריים בפלטפורמת מימון ה

 :מציעים הינם

במתכונת של חברה ) תפעל שלא למטרת חלוקת רווחים לבעליה פלטפורמהה  .1

מטרה היא לגייס כסף להקמת הפלטפורמה ממשקיעים ה .(לתועלת הציבור

נציין כבר [ ובסיוע ממשלתי ככל שניתן], בישראל ובעולם חברתיים ומפילנתרופים

 ללא דורש עתה כי נראה לנו שמקור חשוב לכך יכול שיהיה כספי החשבונות 

ומה להחלטה של ממשלת אנגליה וזאת בד -המנוהלים בידי האפוטרופוס הכללי

לייעד חלק מכספים אלה להקמת גוף השקעות פיננסי ייעודי לתחומים 

 15.החברתיים

 קרנות, פרטים, מכלל שכבות החברההמלווים יהיו משקיעים חברתיים  .2

יוכלו לבחור להשקיע סכומים מהארץ ומקרב יהדות התפוצות אשר  ,ותאגידים

 להם הריבית שישלמובצורת יקבלו תשואה על השקעתם הם . קטנים וגדולים

במסגרת הפלטפורמה יוצעו מסלולים שונים בתחומים החברתיים . הלווים

פיים אשר עולים ייוכלו לבחור בתחומי השקעה ספצוהאתיים כך שאותם משקעים 

והוזלתן ההלוואות החברתיות פיתוח . בקנה אחד עם הערכים הקרובים לליבם

להשאת מכוונת פלטפורמה שאינה : אלה ר הודות לשילוב כלתאפשיללווים 

" ביטחוןכריות "יצירת , התחום הרחבה ופיתוחואלא לכיסוי הוצאות , רווחים

והסתפקות , וממלכתיים פילנתרופייםהפסדי אשראי וסוגי ערבויות ממקורות ל

בתשואה כספית נמוכה , שמהשקעותיהם יינתן האשראי –המשקיעים החברתיים 

 .אך לצידה יש גם תשואה חברתית, ובפריסת זמן החזר ארוך יותר יחסית

 ןעל גווניהשהוזכרו בגוף המסמך  סיות היעדומקבלי האשראי יהיו אוכל .3

רכו סיוע והכוונה טיצאלו אנו מודעים לכך שחלק מאוכלוסיות יעד  .השונים

 על מנת 16והדרכהוהן לווי קבלת האשראי ל םהליכיוב פניהבהן מיוחדים 

סיוע ולווי זה יינתן בחלקו כבסיס השירותים של . שהאשראי אכן יממש את ייעודו

 בגופים מקרב החברה האזרחית הפועלים בחלקו יסתייע ובמקביל הפלטפורמה 

כי מאחר ואנו מודעים , בנוסף 17.בנושאים פיננסיים עם אוכלוסיות אלוכבר היום 

ה נגישות לאמצעים הטכנולוגיים על בסיסם תפעל נלא כל אוכלוסיות היעד תהי

אקטיבי לחשוף ולהנגיש את -הפלטפורמה תפעל באופן פרו, הפלטפורמה

להכשירן לשימוש בסיסי כולל אפשרויות ההסתייעות בה לאוכלוסיות היעד 

  . טכנולוגיה הנדרשתב

להיכלל באוכלוסיות היעד גדיר מראש את הקריטריונים הפלטפורמה ת .4

עסקים , משקי בית; הזכאיות לקבל אשראי חברתי במסגרתה השונות

לקידום מטרות  יםהפועל יםחברתיארגונים , יםחברתי יםעסק,  זעירים/קטנים

ייעשה אכן שיינתן באמצעותה ובכך תבטיח כי תיעול האשראי , חברתיות מוגדרות

  .לקידום המטרות החברתיות לשמן הוקמה

                                                           
15
 http://www.bigsocietycapital.com/ 
16
 כלכלית הבראה לצרכי היא ההלוואה שבהם במקרים לרבות 

17
גורמים סוציאליים , גופי ייעוץ לעסקים קטנים, יישוביות וכדו, מגזריות, מגדריות, עמותות קהילתיות, "ידיד"ו" פעמונים" גופים כגון עמותת 

יסייעו לציבור היעד לקבל את ההלוואות באמצעות הפלטפורמה , ואולי גם יועצים של המיזם עצמו, גורמי שטח אלה. ממלכתיים ועוד

 . הממוחשבת
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סגורות " קהילות"הפלטפורמה גם תאפשר התקשרות ופעולת , יתר על כן .5

ומתן חברתיים משקיעים לתוכל לתת שירותי איגום היא , למשל, כך –במסגרתה 

קרנות , מגזריות, לחברי התארגנויות מגדריות, הלוואות לחברי אגודות שיתופיות

קידום יעד חברתי כאלה שהתאגדו לצורך קרנות ממשלתיות ו, פרטיות ייעודיות

" חדר"מעין  -לקבוצות אלה אפיק ייחודי הקצאת זאת באמצעות  – 'וכדו משותף

שבכל אחד , ם ממוחשביםיוירטואלי "חדרים"הכוונה ל. מיוחד לכל קהילהוירטואלי 

יש . מהם ניתן יהיה לאגם ציבורי משקיעים ולווים בעלי מטרות וייעודים משותפים

ים שיהיו בעצם קהילות יוירטואל' חדרים'הילות וגמישות רבה בהוספה וחיבור ק

משקיעים מיועדות אשר יקדמו יזמויות שונות במשותף סביב הנושאים שמעניינים 

תמקסם את  –מכשיר להעצמה של קהילות גם תהווה הפלטפורמה , בכך. אותם

, היכולת של קהילות לפעול בסולידריות לקידום מטרות וערכים שקרובים לליבם

 .הון פרטי במשותף לקידומם תוך העמדת

נציין כי יהיה ניתן לשלב על גבי הפלטפורמות גם קרנות מתמחות במימון  .6

שיוכלו לאגם משקיעים חברתיים החפצים להשקיע הון הדרוש לארגונים  חברתי

חברתיים ולמטרות חברתיות בסכומים קטנים כגדולים גם בהשקעות הון לצד 

 . השקעות באשראי

 פלטפורמת הקמת את לעודד מנת על שנדרשים רגולטורייםה שינוייםה. ד

 :בפעולתה ולסייע חברתיות השקעות למימון ההמונים

 ובהירות וודאות ליצירת עליונה חשיבות יש - וודאות ובהירות רגולטורית .2

 רק לא תוחברתיהמונים להשקעות  מימון פלטפורמת של המודל לפיה רגולטורית

המציעים  חברתיים משקיעים של איגום תאפשר גם אלא, בנקאי כתאגיד תיחשב שלא

המאפשר  באופןבהיקף משמעותי צע של אשראי ילהלוות את כספם על מנת ליצור ה

בהתאם להעדפות הסיכון וסכומים ממקורות פילנתרופיים לאגם סכומים קטנים 

 .ולהעדפות החברתיות של המלווים

בישראל אינם נופלים בגדר PTP (Peer to Peer lending )-מיזמי ה, למיטב הבנתנו

אלא , כאחת תאגיד בנקאי משום שהם עצמם אינם נוטלים פיקדונות ונותנים אשראי

  .(כשהפסד מכשל אשראי נופל ישירות על המלווה)מתווכים בין מלווים ולווים 

מודעים לכך  יהיועל ידינו  יםהמוצע ובפלטפורמה המשקיעים החברתיים במיזם

ושהם יישאו בהפסד מכשל אשראי בקרב מקבלי , שהמיזם אינו מתיימר להיות בנק

בניכוי כריות לספיגת הפסדים שיוקצו מקרנות ) מכספי השקעתםהניתן האשראי 

תקים קרן לספיגה חלקית של עצמה הפלטפורמה , ובנוסף, מדינה וכספי פילנתרופיה

  .(לות דומותכפי שגם עושות פלטפורמות מקבי, הפסדים

או עקיף ( השקעה/ במענק)סיוע ממשלתי כספי ישיר אנו סבורים שיש מקום ל. 1

זאת בשל היותה  .להקמת הפלטפורמה (בהעמדת תשתיות מחשוב מתאימות)

למנף כספים שמטרתו ו ,שאינו פועל למטרת רווח למפעיליו, מיזם חברתי וכלכלי

כיום שונים המודרים ללווים  -רבים בארץ ובתפוצות  ממלוויםבהיקפים משמעותיים 

החוסן הכלכלי של אוכלוסיות מוחלשות לפעול לחיזוק , ובדרך זו, הוגן מאשראי

הסיוע הכספי , חברתי-אתיבשונה מבנק  .מטרה שהינה יעד לאומי חברתי, בישראל

 .₪ליוני ימ 15-כבנאמד בהערכה גסה הנדרש כאן נמוך בהרבה ו
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המנוהלים  ללא דורשקור מתאים לכך יכולים להיות כספים של חשבונות נציין שוב כי מ

 .אצל כונס הנכסים הרשמי

כיום לסיוע  מכוונות שממילא, ממשלתיות קרנות כספי והקצאת ניתוב .3

על  -שכאמור אינו פועל למטרת רווח  המיזם באמצעות, המיזם של היעד לאוכלוסיות

 .שניתן מכסף ציבורי עבור הציבור הנזקק לו המרבמנת להשיג בדרך זו את 

המלווים באמצעות המיזם כספים ללווים  הטבות מס למשקיעים חברתיים .4

 .ב"ובארה הלהשקעות חברתיות באנגלי תבדומה להטבות המס שניתנו ,מוגדרים

את הציבור הרחב מכלל מעמדות לתמרץ  נועדו ,הללוהניתנות במדינות הטבות המס 

 כספיםבהעמדת אלא , שאינן פילנתרופיות במהותןת והשקעשותף בהחברה להיות 

 הפריפריהדגש על ב ,קידום שינוי חברתי וחיזוק החברהלטובת  פרטיים -אישיים 

השאת לאינה וההשקעה היא חברתית  ותוך כך שמטרת ,והגיאוגרפיתהחברתית 

 . 18בלבד רווחים

 

הפחתת הריכוזיות במערכת הפיננסית והגברת התחרות הם יעדים  ,לסיכום

 לאומיים חשובים אך לצידם יש מקום לפתח פתרונות מתאימים לאוכלוסיות

לעסקים קטנים ולארגוני החברה האזרחית אשר כיום מודרים הלכה  ,מוחלשות

למעשה מקבלת אשראי בתנאים הוגנים מהמערכת הפיננסית הפועלת להשאת 

לקידום נושא ההשקעות החברתיות  G8-וועדת הח "בדו ו לנסח זאתביהיט. רווחים

 : המשפיעות

Impact investment brings the invisible heart of markets to guide their 

invisible hand. 

להשקעות מימון המונים  תפלטפורמ –לפיכך אנו מציעים להקים מערכת מיוחדת 

עולם היהודי מהממשקיעים חברתיים בארץ ו להנגשת כספיםשתשמש , חברתיות

 ,רחבות אשר ישמשו כמקור ישיר למתן אשראי למטרות חברתיות ,תפוצותב

 .בישראל ולחיזוק החוסן הכלכלי והחברתי היעד לאוכלוסיות

ותמליץ לקדם את נושא , אנו מקווים שהועדה תשקול בחיוב את הצעותינו

  .אמצעים הדרושים להתנעתוההשקעות החברתיות בישראל ולהקצות לו את ה
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