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 תאריך: 24 ינואר, 2016 , יד שבט, תשע"ו  לכבוד   

משרד האוצר  

הוועדה להגברת התחרותיות בשירותים הבנקאיים  

  banking@mof.gov.il באמצעות דאר אלקטרוני

הנדון: הצגת עמדה BTB Israel בנוגע להגברת התחרותיות בשווקים הבנקאיים  

בהמשך לפניית הועדה להצגת עמדות הציבור, מתכבדת בי טי בי מקשרים הלוואות בישראל 

בע"מ ("החברה"), להציג עמדתה בנושא.  כמו כן, כאמור בפנייה, החברה מבקשת להופיע 

בפני הוועדה.  

BTB .1 ישראל, Be The Bank, הוקמה כפלטפורמת Peer To Peer Lending למגזר 

העסקי.  מטרתנו היא ליצור פתרון פיננסי למימון פעילותם של בעלי עסקים אשר 

זקוקים לאשראי ואשר אינם בעלי נגישות לשוק ההון ואינם מקבליים מענה הולם 

מהמערכת הבנקאית בישראל (להלן: "המטרה").  אופן פעילותה של BTB מפורט בפרק 

4 להלן.   

  P2P 2. הצורך בחברות

2.1 כל הגופים המנהלים כספים: בנקים, גופים מוסדיים, חברות אשראי חוץ בנקאי 

ואחרים, מגייסים כספים ממקור כלשהו (בנק ישראל, הציבור וכו') ונאלצים, על 

מנת ליהנות מרווח כלשהו עבור פעילותם, ללוות או לגייס את הכסף בריבית 

מסוימת מחד, ומנגד, להלוות את הכסף ללווים פוטנציאליים לאחר הוספת מרווח 

ריבית שישקף להם רווח.   

2.2 חברות אלו מוגבלות בהיקף ההון שיוכלו להלוות הן מטעמי מחסור בהון עצמי 

והן מטעמי כללי הלימות הון. במצב דברים שכזה, בשוק ממועט מתחרים, נוצר 

ביקוש לכסף מצד הלווים ומגזרים שלמים של לווים לא זוכים להלוואות או 

אשראי כלל וככל שכן, מחיר האשראי (או ההלוואות) הינו יקר.  מצב קיים זה, 

מעיב על התפתחותם של עסקים בישראל אשר מקורות המימון שלהם דלים.    

 BTB ,ובכלל זאת Peer to Peer Lending 3. יתרונות פלטפורמות ה

3.1 עולם ה P2P מורכב משני צדדים – הצד של הלווים והצד של המלווים.  הלווים 

הם אנשים פרטיים הזקוקים לאשראי ו/או הלוואות והמלווים הם אנשים 
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פרטיים המחזיקים ביתרות זכות בחשבונות עו"ש, בפיקדונות שונים ובשוק ההון.  

בסביבת הריבית הקיימת, הציבור המחזיק את כספו בפיקדונות ו/או בעו"ש אינו 

זוכה לריבית משמעותית (אם בכלל).  לעומת זאת, אם יבחר להלוות את כספו 

לאחרים באמצעות פלטפורמות p2p, ייהנה מן הריבית שישלם הלווה וישיג 

תשואה גבוהה על כספו.  מנגד, הלווה יזכה להלוואה הוגנת בריבית הוגנת, מחוץ 

למערכת הבנקאית.   השקעה בפלטפורמת p2p נותנת למלווה תחושת השתתפות 

בצמיחה העסקית של עסקים קטנים, תוך הבטחת החזר ההלוואה.   

3.2 יתרון משמעותי של תחום זה, הוא העדר הצורך לעמוד ביחסי הלימות הון ו/או 

בגיוס הון.  פלטפורמות p2p לעולם לא יגייסו כסף לשם מתן הלוואות בעצמן, 

אלא הן פועלות רק כמתווכות. לכן, הכספים שיינתנו כהלוואות באמצעות 

הפלטפורמה יינתנו רק מכספים קיימים, של המלווים עצמם, ללא עלויות גיוס 

וללא הגבלה1.  לציבור יש מאות מיליארדי שקלים ה"חונים" בפיקדונות 

ובחשבונות עו"ש ("הכספים החונים"). הכספים חונים בשל הרצון להימנע 

 p2p מסיכון, מעלויות עסקה, בשל הצורך בנזילות ועוד.  בהינתן שבפלטפורמות

ניתן להנזיל את ההשקעה ולקבל את סכומי ההשקעה במקרה הצורך תוך זמן 

סביר2, הרי שמדובר בפתרון אופטימאלי למלווה.   

BTB מתמחה בביצוע אנליזה למגזר העסקי ובמתן הלוואות לבעלי עסקים, רובם  3.3

בעלי עסקים קטנים ובינוניים.  מצבם של העסקים הקטנים והבינוניים בישראל 

מבחינת אפשרויות האשראי הוא בכי רע, בעלי עסקים קטנים ובינוניים מתקשים 

לקבל אשראי מהבנקים. על חשיבותו ותרומתו לכלכלה של מגזר העסקים 

הקטנים והבינוניים אין צורך להרחיב; מדובר במנוע צמיחה מרכזי של המשק, 

המספק מקומות עבודה רבים. פלטפורמה כמו BTB משפרת באופן משמעותי את 

מצבם של בעלי העסקים הבינוניים והקטנים ומספקת מענה נוסף לבעיות המימון 

של עסקים אלו.  

3.4 קיומם וצמיחתם של גורמים חוץ-בנקאיים ובעיקר של פלטפורמות p2p ישנה 

משמעותית את שוק האשראי לעסקים קטנים ובינוניים (וגם זה של משקי בית) 

לעומת המצב כיום.  בעוד שכיום ההחלטה על מתן האשראי נובעת משאלות של 

                                                           

1
 למעט ההגבלה של כמות הכסף שהעמיד הציבור לצורך הלוואות.  

 יכולת ההנזלה תלויה בכמות ההפקדות החדשות ובהיקף ההלוואות הקיימות בפלטפורמה.  
2
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דירוג, נתונים, יכולת הצגת הבקשה – לנותן ההלוואה – ומגבלות של נותן 

האשראי, בפלטפורמות p2p הציבור מוכן להשקיע חלק מכספו בתמורה לתשואה 

ולצד זאת תחושה של מעשה חברתי/קהילתי חיובי בהפניית הכסף לתמיכה במגזר 

בו המלווה מאמין או מעוניין לתמוך. כמובן שפלטפורמות שיציגו יכולת סינון 

טובה של הלווים ויכולת ניהול הלוואות וגבייתן, יזכו לאמון הציבור הרחב ויהפכו 

לגורם מרכזי בשוק האשראי.  פלטפורמות שלא יפעלו באופן מקצועי ולא יזכו 

באמון הציבור, לא יזכו להצלחה וייאלצו להפסיק את פעילותן.   

קיימת נטייה של רגולטורים וגורמים מפקחים, לנסות ולהגן על הציבור, 

באמצעות מניעת פעילויות כלכליות עד אשר תוסדר חקיקה ספציפית ואסדרה 

מהותית.  חשוב, לעומת זאת, לשים לב שלצד הברכה שיש ברגולציה ופיקוח, כמו 

גם הרצון העז של BTB לכך שיוקם מפקח ייעודי לתחום, קיים צורך ציבורי 

בפעילות כמו שלנו, ולא ראוי למנוע מהציבור אפשרות השקעה (ומהעסקים – 

אפשרות מימון), בתקופת הביניים.  כידוע, חכמת ההמון מנתבת את ההמון 

לפלטפורמה האיכותית יותר, המסוכנת פחות והמניבה את התשואה הטובה 

ביותר – בין אם מדובר בתרומה חברתית אפקטיבית או בהשקעת הכספים לצרכי 

תשואה בלבד.  כמו בשוק ההון, גם בתחום זה, יש מובילי שוק ומתקיימים 

באינטרנט פורומים הבוחנים את השירות, טיבו ואיכותו, את המענה, השקיפות, 

העמלות, התשואה, אחוז הכשל במתן ההלוואות, איכות האתר, אופן הצגת 

הנתונים למלווה, משך הזמן בו הכסף ממתין עד שייצא להלוואות, היקף הפיזור 

ועוד.  במילים אחרות, בפועל מתקיים שוק ער ותוסס, הרגיש להבדלים בין 

הפלטפורמות, כאשר הביצועים בפועל נבחנים בזמן-אמת על-ידי גורמים רבים 

ולקוחות מתוחכמים.  מכיוון שכך, קיים פיקוח שוק אפקטיבי המאפשר לציבור 

לבחון את הפלטפורמות טרם החלטת ההשקעה. 

3.5 בגופים המוסדיים הפעילים בשוק, כגון בנקים וקרנות שונות, ההחלטה להקצות 

אשראי ללווה מסוים מצויה בתחום אחריותו של גורם ספציפי באותו הגוף, 

ומתקיימת ריכוזיות גבוהה בקבלת החלטות.  בפועל, גם לווים איכותיים נאלצים 

"לעמוד בתור" בשל מצוקת האשראי, ולעיתים קרובות אינם זוכים למימון 

פעילותם.  במקרה של פלטפורמות p2p, האחריות מפוזרת וקבלת ההחלטות 

נעשית באופן מבוזר – כל אחד מהמלווים מחליט לבדו באיזו פלטפורמה להשקיע 

את כספו, לאיזה מגזר ולאיזה סוג הלוואות. תחום זה אף שהינו 'צעיר' ועדיין 

קיימים בו חבלי לידה ותהליכי למידה, מתפתח בעולם וגם בישראל בצורה 

אקספוננציאלית שאינה מאפשרת התעלמות ממנו. 
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3.6 הנה כי כן, גיוס הון מההמון מעביר את יכולת ההחלטה על הקצאת המשאבים 

ממערכת ריכוזית ומסורבלת השבויה במחסומים משל עצמה והמוגבלת למעגלים 

מצומצמים, למערכת מבוזרת המקבלת החלטות המבוססות על חוכמתו של 

הציבור - ההמון.  יתרונן הגדול של פלטפורמות מסוג זה, הוא נגישותן לבעלי 

עסקים המתקשים לקבל מימון כיום בערוצים המקובלים, אם בשל העדפת 

העסקים הגדולים, ואם בשל דרישת בטחונות 'קשים' (שעבודים על נכסי 

ספציפיים), מוגבלים הלווים בסכומי ההלוואות וביכולת הגיוס שלהם.  מכיוון 

 p2p שכך, נגזרת עליהם ועל עסקיהם צמיחה איטית במקרה הטוב. עולם ה

מאפשר לכל אדם להחליט באילו מטרות, מגזרים ולווים הוא מעוניין, שם יבחר 

להשקיע את כספו.  המצב השורר כיום, מלמד דווקא כי הציבור פועל באחריות 

כאשר מדובר בכספו וטרם השקעה בפלטפורמה זו או אחרת, הציבור מברר 

פרטים אודות הפלטפורמה, מייסדיה, מנהליה, דרכי פעילותה, ולאחר מכן מתחיל 

בהשקעת סכומי כסף נמוכים, מושך את הכסף, מפקיד שוב ומגדיל את השקעתו 

באורח מתון. כאמור, בתחום זה קיימים מובילי דעה, כותבי טורים ועוד, 

העומדים על ההבדלים בין הפלטפורמות ועל האיכויות השונות.  מעל לכל, קיימת 

תמיד הרשת החברתית האינטרנטית המהווה מודל פיקוח נפלא על פלטפורמות 

p2p הפועלות בעולם האינטרנט.  ביצועים שליליים, חוסר אמון או כשלים 

מתפרסמים מיד ובתפוצה רחבה.     

 Lending Club
3.7 בארה"ב ובאנגליה מדובר בשוק מפותח.  החברה הגדולה בעולם, 3

 Prosper
פועלת בארה"ב משנת 2006, החברה השניה הגדולה בארה"ב היא 4

6
Funding  ,Wonga 5 וחברות נוספות.  באנגליה פועלות חברות כמו 

Zopa ואחריה, 

Circle  ועוד.  חברות אלו, המובילות כיום את השוק, החלו לפעול בהעדר 
7

רגולציה כלשהי וזו התפתחה לצידן ובשיתוף עמן.  זהו המצב גם בישראל.  חשוב 

לציין, שבאנגליה ובארה"ב על אף העדר הרגולציה, הצליחו הפלטפורמות להפוך 

לענקיות עד בוא הרגולציה ומשזו נכנסה לתוקף הפכו הפלטפורמות למרכזיות 

                                                           

/
3

 https://www.lendingclub.com 

4
 /https://www.prosper.com 

/
5

 http://www.zopa.com 

/
6

 https://www.wonga.com 

7
 /https://www.fundingcircle.com/uk 
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וגדולות יותר. עוד טרם כניסתה של הרגולציה החלו בנקים קטנים בארה"ב 

להלוות כספים באמצעות פלטפורמות אלו, משקיעים מוסדיים הפנו לגופים אלו 

את כספם וכל זאת, לאחר שהציבור הביע את אמונו בפלטפורמות באמצעות 

השקעה בהן.  בשלב מאוחר יותר, נכנסה הממשלה.  באנגליה למשל, הממשלה 

הבריטית הקצתה כבר למעלה מ 40,000,0008 פאונד להלוואות לעסקים באמצעות 

Funding Circle ופלטפורמות נוספות.   

3.8 בפלטפורמות כגון BTB, ללווים יש תמריץ חזק לשלם את ההחזרים באופן מלא:  

ראשית, הלווים מודעים לכך שהכסף שלו הוא כספו של הציבור הרחב ולא של 

גורם עלום או כזה אליו אין ללווים רגש חיובי (בנקים למשל).  לכן, מאמצי 

הלווים להחזיר את ההלוואה גבוהים יותר כאשר מדובר בפלטפורמה המבוססת 

על שוק דו-צידי של לווים שהם חלק אחד של הציבור ומן הצד האחר המלווים, 

החלק השני של הציבור.  מרבית הפלטפורמות כוללות בתנאי השימוש שלהן סעיף 

Shaming המאפשר להן לפרסם את העובדה שלווה מסוים לא שילם את הלוואתו 

(במקרה של כשל).  איום זה נחשב איום ממשי על הלווה ותמריץ נוסף לתשלום 

ההלוואה.  כמו כן, הליך קבלת ההלוואה, ב BTB למשל, אינו משדר ללווה תחושה 

כלשהי שמדובר בכסף 'קל' המקובץ מציבור רחב.  טרם קבלת הלוואה נדרש 

הלווה לאנליזה משמעותית כמפורט לעיל ולאחר מכן עליו לחתום על מסמכים – 

הסכם הלוואה, שיקים מראש לתשלום ההלוואה, שטר חוב בגובה סכום ההלוואה 

וגיבוי של ערב או לווה נוסף.  הסיכוי לכשל, כפי ש BTB חווה כבר במשך יותר 

משנה, הוא נמוך במיוחד, ועד כה לא היה ולו מקרה אחד של מלווה שהפסיד ולו 

חלק מכספו.  הלווים הם איכותיים ואמינים, ו BTB מטפלת בכל בעיה באופן 

מהיר ושקוף, תוך וידוא של החזר מלא, ואפשרות להפעלת אמצעים משפטיים 

כנגד לווים בעייתיים. 

3.9 עד לבואה של רגולציה, סבורה BTB כי יש לפעול כפי המצב הקיים באנגליה.  שם, 

UK Crowdfunding Association- פורטלי מימון ההמונים גיבשו קוד לפעילותם

(UKFCA).9  קוד זה גובש על ידי ארגון מימון ההמונים עצמו אשר הדגיש את 

                                                           

8
https://www.fundingcircle.com/blog/2014/02/the-government-backed-british-business-bank- 

 /programme-announces-plans-to-lend-a-further-40-million-through-funding-circle-2

9 UK crowd funding Association, code of practice http://www.ukcfa.org.uk/code-of-practice-2  
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חשיבות השקיפות של הפלטפורמה אל מול הציבור, שמירה על זכויותיו של הצרכן 

  .BTB וכל זאת ברגולציה עצמית – בדיוק כפי שפועלת

3.10 בשלב מאוחר יותר, הוסדר נושא גיוס הכספים לתאגידים גם על ידי הרשויות 

לניירות ערך באנגליה ובארה"ב אך בשל הצורך בשינויי חקיקה משמעותיים 

והצורך לקצר במסמך זה, לא נעמוד על התפתחות זו – על אף חשיבותה. יצוין רק, 

שחוקי ניירות הערך בארה"ב ובישראל שונים בהגדרת "נייר ערך".  יוגש כבר כאן, 

שככל שלוועדה יהיה עניין בסקירה של חוקי ניירות הערך וקבלת הצעה לתיקוני 

חקיקה בתחום, BTB תשמח, אף תוך זמן קצר, לספק נתונים או נוסח של הצעת 

חוק הולמת.  הצעות קודמות, כגון החוק שהוצע בכנסת ה-18 על ידי חבר הכנסת 

אבישי ברוורמן10 ואף פעילותה משנת 2013 של רשות ניירות ערך על ידי הקמת 

"ועדה לקידום השקעות בחברות ציבוריות הפועלות בתחום המו"פ", אינן 

מספקות מענה מספיק11 12. הצעות אלו, אינן מסייעות לפעילות הפלטפורמות, 

אינן מאפשרות לציבור להשיג תשואה ראויה על כספו ומטילות מגבלות [בעיקר 

מגבלה על השקעת סכום] הפוגעות בפעילות הפלטפורמות.  בעולם, אין דוגמא 

להצעות מסוג זה וקבלתן לא תסייע לציבור אלא ההפך, בשל המגבלות המופיעות 

בהצעות אלו, ובעיקר ההגבלה על סכום ההשקעה.  הסכנה בהן, היא שתמשוכנה 

דווקא משקיעים אשר הפרוטה אינה מצויה בכיסם ואשר אינם בעלי כלים לנתח 

את פעילות הפלטפורמה או הלווה.  נראה כי החקיקה המוצעת כיום בישראל 

לאופן גיוס זה היא בשל ההתייחסות להשקעה כאילו מדובר בהשקעת כסף על 

קרן הצבי ומכאן הכשל, וחוסר ההבנה של המודלים בהן פועלות פלטפורמות 

כשלנו.  כשל משמעותי נוסף היא התמקדות דווקא בהנפקת מניות תמורת הון 

וזאת ללא הסדרה של פתרון סכסוכים, פדיון או מכירת מניות וסוגיות רלוונטיות 

רבות שאין זה המקום לקיים את הדיון בהן. יש רק להדגיש ש BTB, בהקשר זה 

דווקא, לא רואה שום צורך להבחין בין חברות העוסקות במחקר ופיתוח לבין 

עסקים קטנים.  לעמדת BTB יש להתייחס למגזר העסקי כולו, ללא אבחנה – 

למעט הבחנה איכותית פרטנית לכל עסק לגופו, וזאת בעת בחינת בקשת 

                                                           

10 הצעת חוק ניירות ערך (תיקון- מימון חברתי לעסקים), התשע"ב-2012. ה"ח הכנסת  

11  המלצות הוועדה לקידום השקעות בחברות ציבוריות הפועלות בתחום המו"פ, פורסם באתר האינטרנט של הבורסה 

לניירות ערך.  
 http://www.tase.co.il/Resources/PDF/PR/2014/PR_20140121_MOP_Committee_Recomendations.pdf

 12הצעת הסדרה להתרת גיוסי המונים (crowdfunding) בפטור מתשקיף עבור עסקים קטנים ובינוניים. פורסם באתר 
הרשות לניירות ערך.  

http://www.isa.gov.il/%D7%97%D7%A7%D7%99%D7%A7%D7%94%20%D7%95%D7%90%D7%9B%D7
 %99%D7%A4%D7%94/Legislation/Proposed%20Legislation/2233/Documents/IsaFile_270714.pdf
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ההלוואה. יש כמובן לתת את הדעת על כך שהלוואה, לעומת גיוס הון, יש לשלם 

במועדים קבועים ודי בכך כדי לגרום ללווה, לבחון – טרם בקשת ההלוואה – את 

אפשרויות ההחזר שלו ואלו נבחנות ממילא על ידי הפלטפורמה (או הציבור), על פי 

המצב הקיים כיום.    

  :BTB 4. פעילות החברה ורגולציה עצמית כפי שהחילה על עצמה

BTB 4.1 מספקת באתר האינטרנט שלה מידע רחב על המנהלים ובעלי המניות.  

BTB 4.2 פועלת בשקיפות מלאה מול המלווים ונוקטת בין היתר, אמצעים לשם 

הפחתת הסיכוי להונאה, מאפשרת למלווים לצפות בכל נתון רלוונטי בחשבונם 

האישי.  BTB פועלת באמצעות בנקים והעברות בנקאיות בלבד, מצרפת לחשבון 

הנאמנות שלה כל מלווה כנהנה בחשבון, פונה לרגולטורים בתחומים שונים 

ומדווחת על פעילותה.  החברה התנהלה מול הרשות לניירות ערך, מול המפקחת 

על שוק ההון, מול רשויות המס ובידי החברה אף רולינג כתוב ספציפי לחברה 

המבהיר את שיעור המס שישלם המלווה בגין רווחי הריבית. BTB ייסדה פיקדון 

לערבות הדדית על מנת שיאפשר תשלום החזר כספי למלווים במקרה של כשל 

בהלוואה כלשהי ומתחייבת כלפי המלווים לפעול משפטית מול לווים שכשלו 

בהחזר הלוואתם.  כמובן שלמשקיעים ניתן מידע מלא אודות מצב ההלוואות 

וגבייתן וזאת בשקיפות מלאה ובזמן אמת.  

4.3 לצורך הגשמת המטרה, החברה משרתת צורך כפול בשוק ההלוואות, באמצעות 

תיווך בין המלווים ללווים כאמור, באמצעות מודל עסקי כדלקמן:   

4.4 מתן פתרונות למלווים, באמצעות  יצירת אפשרות מאורגנת למתן הלוואות לבעלי 

עסקים קטנים ובינוניים.  אפשרות זו נעשית באמצעות יצירת קבוצת מלווים 

ומתן שירותי ניהול להלוואות, תוך הקטנת הסיכון למלווים. הפתרונות האמורים 

מקבלים ביטוי באמצעות מספר כלים ושירותים הניתנים למלווים על ידי החברה: 

4.5 יצירה וניהול של מאגר מלווים בעלי אמצעים זמינים למתן הלוואות לצורך 

התקשרויות עתידיות עם הלווים הפוטנציאליים (להלן: "מאגר המלווים"). 

4.5.1 אנליזה של הלווה הפוטנציאלי ביחס לכל הלוואה ספציפית (להלן: "עבודת 

האנליזה").  
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4.5.2 עיצוב נוסח בסיסי וסטנדרטי של עקרונות ההלוואות בהם יהיו המלווים 

מוכנים להלוות כספים ללווים פוטנציאליים שאושרו על-ידינו, תוך 

הקפדה על עקרונות בסיסיים להחזר הלוואות (להלן: "עקרונות 

ההלוואה"). 

4.5.3 קבלת החלטה עבור המלווים להעמדת הלוואה ספציפית ללווה לאחר 

אנליזה של הלווה ומשא ומתן מולו. 

4.5.4 פיזור סיכון המלווים באופן שהכספים המושקעים על ידי כל מלווה יינתנו 

ללווים רבים ככל הניתן (להלן: "מנגנון פיזור הסיכון").  

4.5.5 יצירת פיקדון ערבות הדדית של המלווים לצורך הגדלת סיכויי כיסוי 

תשלומים שלא בוצעו (להלן: "הפיקדון"). 

4.5.6 דיווח שוטף וגילוי נאות למלווים אודות סטטוס ההלוואות שניתנו על ידם 

וביצוע הפירעונות על פיהן (להלן: "שירותי הגילוי"). 

4.5.7 הפעלת שירותי אכיפת גביית חוב, במקרה הצורך, באמצעות פניה 

לערכאות (להלן: "שירותי האכיפה"). 

4.5.8 שירותי הנזלת ההשקעה (כולה או חלקה), בכפוף להוראות הדין, באמצעות 

המחאת זכות של המלווה למלווים פוטנציאליים אחרים בתוך מאגר 

המלווים (להלן: "שירותי ההנזלה"). 

4.6 יצירת כתובת ברורה ונגישה ללווים פוטנציאליים הנמנים על המגזר העסקי 

שהינם בעלי עסקים קטנים או בינוניים למאגר המלווים המיוצג על ידי החברה, 

כנגד עמלות ידועות מראש של הלווים לחברה. יודגש, כי הלווים הינם יחידים 

בלבד אשר בבעלותם עסקים או פעילות עסקית ונבחנת יכולתם האישית להחזיר 

את ההלוואות.  

4.7 האמור, נעשה בעזרת הפעלת פלטפורמה אינטרנטית, אשר משמשת ככלי יישומי 

למימוש פעילותה של החברה.  

4.8 להלן יפורטו הכללים על פיהם פועלת הפלטפורמה:  

4.8.1 הפלטפורמה מאפשרת הלוואות בסכומים הנעים בין 50,000 – 500,000 ₪ 

לתקופות הנעות בין שלוש לחמש שנים.  הריבית נקבעת מראש ומשולמת 

ביחד עם הקרן על פי לוח שפיצר.  
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4.8.2 יובהר, כי החברה אינה מעורבת באופן ישיר בביצוע ההלוואות ואינה 

מלווה כספים השייכים לה.  כספי ההלוואות ניתנים מן הציבור בלבד 

ולחברה אסור להלוות כספים ממקורותיה שלה. כל תפקידה של BTB הוא 

מתן שירותי קישור בין לווים לבין מלווים וכן, ניהול ההלוואות וניהול 

כספי המלווים בחשבון הנאמנות.  

4.8.3 המלווים זוכים לתשואה מהלוואות שניתנות בפועל, ולא מעצם ההפקדה ב 

BTB.  עד למועד בו מועברים הכספים להלוואות, החברה אינה מבטיחה 

כי הכספים האמורים כולם או חלקם יועמדו בפועל כהלוואות. כמו כן 

החברה אינה מבטיחה למלווים תשואה כלשהי בגין הכספים שהופקדו על 

ידם בחשבון הנאמנות ואלו מצויים בחשבון הנאמנות בערכם הנומינלי 

(כולם או חלקם) עד לביצוע ההלוואות באמצעות מתן הלוואות ללווים 

ספציפיים. 

4.8.4 כתנאי למתן הלוואה ללווה, החברה מבצעת עבודת אנליזה של הלווים 

במסגרתה נדרשים הלווים להעביר לחברה פרטים אודות נכסיהם 

וההתחייבויות שלהם ועליהם להוכיח את יכולת הפירעון שלהם בגין 

ההלוואה המבוקשת.  

4.8.5 לאחר ביצוע עבודת האנליזה החברה מחליטה האם לאשר את בקשת 

ההלוואה ללווה, בשים לב ליכולת הפירעון שלו, כמו כן החברה מסדירה 

את הביטחונות אותם יידרש להעמיד הלווה לטובת המלווים (כגון: 

ערבויות ושטרי חוב), הכל בשים לב לממצאי עבודת האנליזה.  

4.9 לחברה מנגנון ממוחשב לאיסוף מלווים להלוואה ספציפית וזה נעשה אקראית, על 

פי אלגוריתם ממוחשב קבוע מראש לפי סדר הפקדת כספים (FIFO), ובכפוף 

למגבלת פיזור הסיכון של המלווים (כעת עד 10% בגין כל השקעה) ותקרת מספר 

המלווים לכל הלוואה של לווה.  המנגנון הממוחשב מתאים מלווים ספציפיים 

להלוואות ספציפיות, על-מנת ליצור בין המלווים שנבחרו ללווים המיועדים 

התקשרות חוזית ישירה. 

4.10 החברה מקפידה על כך שכל מלווה יעביר שיעור מסוים (1%) מן הסכום שהפקיד, 

לפיקדון לצורך הקטנת הסיכון לנזקי חדלות פירעון של הלווים, כאשר הפיקדון 

עשוי לשמש להחזר, חלקי או מלא, עד גובה סכום הפיקדון שנצבר של הכספים 

שלא שולמו למלווה על ידי הלווים על פי תנאי ההלוואה.  
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4.11 באשר להתייחסות רוחבית להתקשרויות בהסכמי ההלוואה השונים ראוי לשוב 

ולהדגיש מספר עקרונות:

4.11.1 כל התקשרות נעשית בין מלווים (אחד או כמה) לבין לווה בודד.  

4.11.2 הסכמי ההלוואה הינם פרטניים בין לווה ספציפי לבין מלווים ספציפיים. 

כל הלוואה שונה בתנאיה מהלוואות אחרות (מבחינת זהות הלווה, סיכון, 
13. בטחונות, ריבית, תקופת ההלוואה ולוח הסילוקין)

4.12 החברה אינה צד להסכמי ההלוואות; 

4.13 התוצאה היא, שכספם של המשקיעים מושקע בהלוואות אשר מטרתן להבטיח 

את תשלום הקרן בנוסף לתשואה ידועה מראש בפרק זמן מוגבל.  ההלוואות 

נעשות בשיטת עמית אל עמית (p2p) 14. במקרה זה, המוטיבציה של המשקיע 

נובעת ממניעים כלכליים ומתקיים אף גוון חברתי/קהילתי, שכן המלווים 

מאפשרים לעסקים קטנים נגישות לשוק האשראי, שיסייע בצמיחת העסק 

והצלחתו. 

5. סיכום ומסקנות 

5.1 לעמדתנו, בעלי העסקים הקטנים והבינוניים אינם מעוניינים בגיוס הון אגב 

הנפקת מניות. כמוצג לעיל, אף לא אחת מן המדינות הנזכרות לעיל, בהן פועלות 

פלטפורמות P2P, מגבילה את מודל מימון ההמונים אך ורק לגיוסי הון באמצעות 

הנפקת מניות. אנו סבורים כי יש להרחיב את השימוש בפלטפורמות P2P כפי 

המצב כיום עד לבואו של רגולטור ולבואה של רגולציה.  לשם כך, על מנת לקרב 

את הציבור לפלטפורמות אלו, מומלץ בזאת לשקול הענקת ערבויות מדינה 

להלוואות שיינתנו באמצעות פלטפורמות אלו וכן, מתן הלוואות מכספי המדינה 

באמצעות פלטפורמות אלו.  כמו כן, ראוי לחייב משקיעים מוסדיים וקרנות 

פנסיה להשקיע אחוז כלשהו מכספם (בהדרגה) בפלטפורמות  אלו. אך לאחרונה 

אפשרה הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון, הגב' דורית סלינגר, לגופים 

  .p2p מוסדיים להשקיע מכספי הנוסטרו בפלטפורמות

כך למשל שני מלווים שהשקיעו כספים בחשבון הנאמנות בסמיכות זמנים ובסכומים זהים, עשויים למצוא את עצמם כמלווים 
13

 

למספר מלווים שונה, שזהותם שונה, בסכומים שונים ובתנאי הלוואות שונים, מבלי שנחשפו לתנאי ההלוואות שאינם צד להן.

Peer to peer  14 – הלוואות בין אישיות, חברתיות המבוצעות באמצעות פלטפורמות אינטרנטיות לרוב, על-מנת לפזר את 

הסיכון באופן רחב ככל האפשר.   
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5.2 בנוסף, אף שקיים כיום שיתוף פעולה מסוים בין הרשות לעסקים קטנים מטעם 

משרד הכלכלה לבין BTB, מומלץ לקבוע כי שיתוף פעולה שכזה חייב להתקיים 

ואף בדרך של הפניית לווים ובעלי עסקים המגיעים למרכזי המעו"ף לבחון קבלת 

 .BTB הלוואה באמצעות

BTB 5.3 היא פלטפורמת P2P הפועלת בישראל פחות משנתיים. האפשרויות שמציעה 

BTB יוצרות גיוון בשוק האשראי ויוצרות מקורות אשראי נוספים לבעלי עסקים. 

בזכות גופים מסוג זה, עניינים של בעלי העסקים הקטנים זוכה לדיון ציבורי וגורם 

לגופים הפועלים כיום לפנות למגזר זה. הוועדה מתבקשת לראות ב BTB גוף 

רלוונטי שיסייע בהגברת התחרות במערכת הבנקאית. 

5.4 כמו כן, נבקש להופיע בפני הוועדה ככל שהדבר יתאפשר. 

בברכה, 

 ד"ר עדי איל

 דירקטור ומנהל תחום רשת 

 עו"ד שלומי תורג'מן

 מנכ"ל משותף 

 בי טי בי מקשרים הלוואות בישראל בע"מ 




