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  בפני הוועדה להופיענשמח 

  ?מי אנחנו

י הכלים של ניהול "עסקים מוצלחים הם עסקים שמנהיגותם פועלת באופן מקצועי עפ

לשכת ב. עסק מקצועי ומאידך עסקים נכשלים רבות בשל העדר מיומנויות בניהול עסק

ליווי אשר פועלים בבהתמחויות שונות רבים יועצים עסקיים  חבריםהיועצים העסקיים 

  .ים בחיי העסקבכל השלבשל עסקים מקצועי 

למקצע ולטפח את תחום הייעוץ , לקדם למטרהלה לשכת היועצים העסקיים שמה 

העצמה ושגשוג של עסקים קטנים ובינוניים , לקדם פיתוח. הניהולי והעסקי בישראל

  .בישראל באמצעות מתן יעוץ למנהלי העסק

פועלת למעורבות ולהשפעה על הסביבה העסקית ו  1996הוקמה בשנת הלשכה 

    .הממסדית בישראל ולקידום ושגשוג קהילת העסקים הקטנים והבינוניים במדינהו

היו חברים יועצים עסקיים בשנה ובשנים האחרונות  200כ כיום בלשכה חברים 

  . יועצים עסקיים 700בלשכה כ 
  

לבדיקת טענות חברים ועסקים לגבי פנימי תקנון וקוד אתי הכולל בית דין יש ללשכה 

  . עד כדי הרחקה מחברות בלשכה במידת הצורך חבר זה או אחר

ארגון גג של לשכות יועצים ניהוליים ועסקיים בינלאומיים , ICMCIהלשכה חברה ב 

 שיתוף לצורך קידום 1987בשנת  נוסד הארגון. מדינות 50המאגדת ארגונים מ 

 של הסמכה היא הראשית שלהם שהמטרה מוסדות או ארגונים של בינלאומי פעולה

  .שלהם המוצא עסקי במדינת  /ניהולי יועץ לתפקיד יחידים

 ,UN NGO ,EBRD ,CEN ,IAF, שיתופי פעולה עם הבנק העולמי ICMCIל  

FEACO הארגון מסמיך ארגונים לוקליים להסמכת . ואחריםCMC )Certified 

Management Consultant.(  
  

ם זה בנכונות מרכזית כיום הינה חוסר אמון של מגזר עסקיהבעיה ה, לדעת הלשכה

לבד "הם מרגישים . המערכות לסייע להם לקיים את עסקיהם ולהתפרנס מהם בכבוד

, העסקים השונים יבעל עםכמי שיועצים ועובדים וחבריה לשכת היועצים ". בצריח

 והבנקיםהציבוריים מוסדות הכגשר של אמון בינם ובין  םיהמציעים את שירות

   .ם באינטראקציה בניהםוחותרים לבניית אמון הדדי בין הצדדי
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  ?מה אנחנו מציעים

מרבית החברים בלשכה מלווים בעבודתם עסקים קטנים ובינוניים וחווים את התסכול 

מכך שינה תחושה כי אין תחרותיות אמיתית בין הבנקים ובעיקר שישנה הפלייה 

  .שלילית בין עסקים קטנים ובינוניים לעסקים גדולים

  :המערכת הבנקאית מידי יוםבאים במגע עם י שלהלן רשימה של המלצות ממ

 להקצות אחוז מסוים מסך תיק האשראי,יחויבו בנוהל או בחקיקה הבנקים  .1

אחוז זה יהווה . שלהם לעסקים קטנים וחלק נוסף לעסקים בינוניים הכולל

במידה ויבחר לעשות  להקצות יותר מכך וכליכל בנק מינימום בלבד ודרישת 

מהו עסק בינוני ומהו , דיר אחת ולתמיד מהו עסק קטןיש להג, לצורך כך. כן

 .)הגופים במדינה על כלכזו המוסכמת לאומית הגדרה אין כיום ( עסק גדול

להשוות את רמת השירות הניתנת לעסקים קטנים ובינוניים  יחויבו הבנקים  .2

מספר  להלן,להמחשת האמור . עם רמת השירות הניתנת לעסקים גדולים

 :דוגמאות

a. התייחסות תקנה של קיימת   ,בינוני בבואו לפתוח חשבון/עסק קטן

מיקום העסק או מקום מגורי בעלי , משמע".  זיקה גיאוגרפית"לנושא 

 כזה או אחרהעסק יהוו גורם משמעותי אם לפתוח לעסק חשבון בסניף 

גבלה מכל . באותו בנקהממוקמים באזורים גיאוגרפיים שונים 

הסרת מגבלה זו תאפשר . תחרותאי היוצר גיאוגרפית מהווה גורם 

 .היכן לנהל את עסקיו, ובלתי תלוי  לבעל העסק להחליט באופן חופשי

הוא אינו קשור באופן ישיר למערכת ( לעסק גדול אין מגבלה מסוג זה

 .)הסניפים של הבנק

b.  14:00בימי חול ובשעה  18:30מסתיים בשעה הבנקאי יום העסקים 

ם קטנים ובינוניים אינם נהנים מכך עסקי, בפועל. בימי שישי וערבי חג

לדוגמא נסגר (סגור בו הם מנהלים פעילותם וברוב המקרים אם הסניף 

  הרי כל הפעולות , )'או יום א' או סגור ביום ו, ביום חול 14:00ב 
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הדבר משמעותי מאד . ליום העסקים הבאיידחו י העסק "המבוצעות ע

ועל הוא נקלט כאילו בפ, אף אם השק מופקד במכונה(קים יבהפקדת ש

ובביצוע ניכיונות אשר עסקים קטנים ובינוניים  )הופקד למחרת היום

אולם , הסניפים אמורים להשאיר תורנים בסניף .נעזרים בהם רבות

עוסקים במתן שירות מכוון שהם  בפועל אין זה משמש פתרון הולם

 .יונותניכ/שירותי הפקדות ואינם מבצעים 

c.  גם בחברות קטנות לעיתים ו, מורשיםעוסקים אצל במקרים רבים

הבנקים כופים על בעל העסק להחתים בערבות אישית גם , ובינוניות

בעסקים גדולים במקרים רבים יש החתמה  .בן הזוג של הבעליםאת 

ערבות  מוותרים על  חלקית של הבעלים על ערבות אישית ולעיתים

סיכון החתמת בן הזוג על ערבות אישית מעצימה את ה .אישית כלל

 .העסקי שהעוסק ומשפחתו נדרשים להתמודד איתו

 לאפשר יש . ע רק בסניף הבנק אליו העסק שייךוצילבניתן  ן שיקיםניכיוכיום  .3

יוכל  טכנולוגייתכן כי פתרון . על העסקים ההקלצורך בכל סניף לניכיון ביצוע 

 .להסיר הכבדה מיותרת זו

עד  קשהר מהווה חסם הינו נושא אש) כ"שש(נושא השעבוד השוטף הכללי  .4

בין  עסקים לניידות מהותי  לתחרות בין בנקים ומהווה מכשול בלתי אפשרי 

כחלק כ שלא לצורך "פעמים רבות מחתימים עסקים קטנים על שש. בנקים

מרגע שעסק חותם על . עם אובליגו נמוך מאדובשלב פתיחת החשבון משיגרה 

לו בסניף עימו הוא עובד התלות ש. נגזר דינו לעבוד רק עם בנק אחד, כ"שש

סו לעסקים קטנים מכוון אלפריפ לתת הסכמות  הבנקים מסרבים. מוחלטת

 מכוון שכל שינוי , גם לעסק זה לא כדאי. שההתעסקות בכך איננה כלכלית

להם יש  דורש את הסכמת כל הבנקים קפו ובהרכבו יבה, באשראיעתידי 

כלכלי לשעבוד /הבנקים אינם מייחסים ערך כספי שנים האחרונותב. סואפריפ

במרבית , .לביטחונות כ"השש ערך של מוסכם לא מבוצע יותר חישובו כזה

  ועל כן גם לא ניתן להעריך את  כ קרוב לאפס"הבנק טוען שערך הששהמצבים 
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 להיום במציאות הקיימת . כ"גובהו ומכאן גם לא ניתן לשחרר את העסק מהשש

חייב לטעמנו יש ל. לאור התייחסות הבנקים אליו כ"ית לששאין הצדקה כלכל

על מנת שעסק אשר  ,ערך כלכלי וליידע את הלקוח כ"תת לששאת הבנקים ל

נדרש כ יוכל לקבל תמונה ברורה של כמה כסף הוא "רוצה להשתחרר מהשש

  .ולבנק על מנת להסיר להפקיד או איזה ביטחונות חלופיים ימציא 

כ מתחת להיקף "על בנק לחייב עסק לחתום על שש ראסיאנו ממליצים כי י

 .מסוים) ללא ביטחונות אחרים חשיפה בנקאית(סולו 

פלא  חשנים באור 5 מקסימוםההלוואות לעסקים קטנים ובינוניים מוגבלות ל .5

משך התייחס לב  בין הבנקים כללאין תחרות , משמע .בכל המערכת הבנקאית

שנות  12עד  8, וואות ארוכות טווח אנו ממליצים לפתח גם מסלולי הל ההחזר

 .החזר עבור עסקים הזקוקים לביצוע השקעות ברכוש קבוע ובתשתיות עסקיות

יש ליצור מצב . אין בבנקים נכון להיום פתרונות להון צמיחה לעסקים בינוניים .6

, גופי אשראי, בתי השקעות, חברות ביטוח(מפוקחים בו גופים חוץ בנקאיים 

PE הקרנות  2אנו מודעים ל . רונות לעסקים בעלי צרכים אלובונים פת) ואחרים

אולם זהו פתרון לכמות לא גדולה של עסקים ויעברו עוד , שמוקמות לנושא

 . שנים רבות עד שהנושא יתפתח אם לא תהיה דחיפה רגולטורית לנושא

 מטריאליים  כספיים לעסקים להפקיד בבנק פיקדונות" ממליצים"הבנקים  .7

נראה כי יה של שרות בשרות ונל מהווה הת"הנ. שראיאקבלת ל כבטוחות 

תהליך  הפסיקהגיע הזמן ל. י המפקח על הבנקים"ע דיו  הנושא איננו נאכף

 .במדינות אחרות אין לו אח ורע זה ש לא כלכלי ולא הוגן, לא הגיוני, נפסד
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שני מ לקבל הצעות מחירהקרן בערבות מדינה מגבילה נכון להיום את העסק  .8

לאחר שאושר האשראי ניתן להעביר את התיק מבנק אחד (ם בלבד בנקי

 לוביטול מוחלט ש ל מהווה הגבלה על חופש הבחירה של הלקוח"הנ). לשני

 העסקבו  אנו ממליצים לבנות מנגנון. .התחרות בין הבנקים על הלוואות אלה

לרבות אפשרות הגיונית של העסק , השותפים בקרןיכול לבחור בין כל הבנקים 

מעין שובר שהעסק מקבל מנציגי ( .בחור בבנק בו מתנהל חשבונו ממילאל

לצורך  לבנקיםלפנות  כדי לאחר שעמד בתנאי הזכאות להלוואה הקרן 

מהלך כזה יביא למיקסום התחרות בין הבנקים על פעילות לקוחות  .)מימושו

  .אלה

 כתוצאה. שקיםוניכיון  של לקוחות  עסקים קטנים עובדים רבות עם שקים .9

ברירת המחדל בהנפקת שיקים חדשים , )2011(לחוק הבנקאות  15מתיקון 

פחתה משמעותית כמות השקים , "למוטב בלבד"הינה שקים מסויגים 

היבוא , במיוחד במגזר הייצור, עסקים רבים מאד  .הסחירים הניתנים לניכיון

והסיטונאות מתקשים להשתמש בשקים מעותדים של לקוחות שלהם 

 אנו ממליצים  .לבצע ניכיון שיקים כאלה, ראי או לחילופיןכביטחונות לאש

 מסויגים  אף אם הם, כך ששקים ואת חוק השטרות  לשנות את חוק הבנקאות

במערכת הבנקאית בלבד והבנק יוכל  םלנכותיהיה  ניתן , "למוטב בלבד"

 –כך כל הצדדים יהיו מוגנים . לתבוע את נותן השק במידה והשק לא יפרע

ידע שרק הבנק יכול לאחוז בשק שלו מלבד הספק ולא גורמים נותן השק 

 מקדם בשיעור הישענות מקבל השק יוכל לנכות את השק , עלומים כלשהם

   .אמיתית משופרתגבוה ולבנק תהיה בטוחה 

לאורך ושל עוסקים של עסקים  )שלילית(הבנקים רושמים היסטוריה  .10

 15או לעסק גם לפני לבעלים לאירועים אשר קרו עשרות שנים ומתייחסים 

הרשומות נוגעות לאירועים שקרו בעת השירות הצבאי או לעיתים  .שנה

 יונחו  בנקיםאנו ממליצים כי ה .בסכומי אשראי זניחים" משובת נעורים"ב

 ניהול  ).חוק נתוני אשראי צרכני ע'ע( שנים 7למחוק אינפורמציה מעבר ל 
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 .וב כספי אשר יוגדר בהנחיהיותנה גם במינימום ח" לקוחות פסולים"מאגר 

 את פירוט העובדות אשר הביאו לחייב את הבנק למסור ללקוח  נמליץכמו כן 

זה  ,כאלהבמצבים לקוחות " טיהור"יש להתוות דרכים ל. לסיווגו כלקוח פסול

 .יש להציע מנגנון הסרה ממוסד מרשימות אלה.ומוצדקיהיה נכון 

מותר של שיעור הריבית   אנו ממליצים להגביל בהנחיה פער מקסימאלי .11

בין  התעריף הקיים עבור עסקים גדולים וגדולים מאד לבין התעריף המושת 

האמור בסעיף זה יורחב גם לתחום העמלות . על עסקים קטנים ובינוניים

  .הבנקאיות אשר אינן מצויות כיום בפיקוח

  

אנו .ר בואנו מבקשים להודות לקוראי המסמך על קריאתו ועל התייחסות חיובית לאמו

תורם להבנת העולם בו פועלים העסקים הקטנים והבינוניים  האמור בו כי מאמינים  

  .בישראל אל מול המערכת הבנקאית

 בפניכם באופן בלתי אמצעילהציג ,להיות מוזמנים להופיע בפני הוועדה נשמח 

ם ולהיות שותפים פעילים לדיון ציבורי חשוב וגורלי עבור עתיד העסקי, רעיונות אלו

  .הקטנים והבינוניים בישראל

  

  , בכבוד רב

  לשכת היועצים העסקיים בישראל

  מר חיים אייזנפלד

  נשיא הלשכה

  


