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הקדמה 
פורום החוסכים לפנסיה הוא עמותה רשומה, שעיקר עניינה קידום החסכון הפנסיוני בישראל, הגנה 

על זכויות החוסכים ועל כספיהם. ככזו, רוב ניירות העמדה שהעמותה מפרסמת מוגשים לאגף שוק 

ההון, בטחון וחסכון במשרד האוצר, ולגופים אחרים העוסקים בתחום החסכון הפנסיוני או בעלי 

זיקה לו. העמותה עוסקת גם בנושאים אחרים של צרכנות פיננסית וחינוך הפיננסי. 

נתחיל בכך, שאנו מברכים על הקמתה של הועדה, ותומכים במטרתה העיקרית, שהיא שיפור התחרות 

בשירותים הבנקאיים בכלל, ובתחום האשראי בפרט, הניתנים למשקי הבית הפרטיים ולעסקים 

הקטנים והבינוניים. יש לציין כי רוב חברי הפורום והאוכלוסיה שהוא מייצג, נמנים על קהל יעד זה 

וצרכני שירותים אלה, והמלצות אלה עשויות לשפר את מצבם. לפיכך, אנו תומכים ברוב ההמלצות 

בדו"ח הביניים, למעט במקרים שיצוין כאן אחרת, או בהסתייגות שתופיע בהמשך. 

בנקאות קואופרטיבית ואגודות אשראי 
הנושא של אגודות אשראי הוזכר בדו"ח הביניים, לאחר שהוזכר גם בדו"ח של ועדת זקן להגדלת 

התחרות בתחום הבנקאות, אולם להערכתנו לא קיבל את הדגש הנכון ולפיכך נתייחס אליו בהרחבה. 

ההתייחסות שלנו לנושא זה מבוססת בין היתר על עבודה אקדמית שביצע יו"ר הפורום, רועי מימרן, 

יחד עם שותפים, במסגרת פרוייקט גמר בתואר שני במינהל עסקים – התמחות במימון באוניברסיטה 

העברית בירושלים, שהוגש בשנת 2013, המצורפת למסמך זה. העבודה בחנה את נושא הבנקאות 

הקואופרטיבית בעולם, ובמיוחד באירופה ובארה"ב, ואת מקומה בתוך שוק הבנקאות כולו, וניסתה 

להציע תכנית עסקית אפשרית של בנק דומה בישראל. העבודה אף בחנה את ההסטוריה של אגודות 

האשראי שפעלו בישראל בעבר, ואת הקואופרטיבים שהיו )ועדיין( בשלבי הקמה של פעילות כזו  
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בישראל – "אופק" ו"שלנו". לאור הניסיון באירופה ובארה"ב במשבר 2008, גופים אלו הוכחו 

כיציבים הרבה יותר מהבנקים הרגילים, שחלקם קרסו בשנת 2008 או לאחריו והזדקקו לחילוץ או 

סיוע ממשלתי. לפיכך העבודה ממליצה להסדיר מבחינה רגולטורית את הבנקים הקואופרטיבים 

ואגודות אשראי בישראל. במסמך נוסף, שכתב רועי מימרן והוגש לפיקוח על הבנקים באוגוסט 2014, 

בתגובה לטיוטה של "תהליך רישוי והקמה של אגודות בנקאיות בישראל", הומלץ לאפשר מדרג של 3 

סוגי גופים בתחום זה: 

- אגודות אשראי: רשאיות לתת שירותי עו"ש, הלוואות ופקדונות לחבריהן בלבד. 

- אגודות בקאיות: רשאיות לתת שירותי עו"ש, הלוואות ופקדונות, ובנוסף להנפיק כרטיסי 

אשראי בנקאיים ולתת את כל שירותי המט"ח, כל זה לחבריהן בלבד. 

- בנק קואופרטיבי: בנוסף לרשום למעלה, רשאי לתת שירותים גם ללקוחות שאינם חברי 

האגודה, ייעוץ פנסיוני לחברי האגודה, ייעוץ השקעות ותפעול תיקי ניירות ערך בשווי של עד 

חצי מיליון ש"ח. 

ההון העצמי הנדרש מגופים אלו לתחילת פעילות ומתן שירותים ללקוחות, לפי ההצעה, הוא בהתאם, 

10 מיליון ש"ח לאגודת אשראי, 25 מיליון ש"ח לאגודה בנקאית ו-50 מיליון ש"ח לבנק 

קואופרטיבי. סכום זה הוא גבוה מהמקובל בחו"ל, ואף גבוה מהנדרש לפי מודלים מקובלים לניהול 

סיכונים, בהתחשב בפיזור הלקוחות הגבוה ואופי הפעילות הסולידי של בנקים קואופרטיבים בעולם, 

מתוך מטרה לקחת מקדם בטחון לסיכונים של יציבות בנק. למעשה, מרגע שקיים ביטוח פקדונות, 

כפי שמוצע בטיוטה הנוכחית, יהיה ניתן להסתפק גם בסכומים נמוכים יותר, כיוון שביטוח זה ממיר 

חלק מהדרישה של הון עצמי מינימלי, שאינו תלוי בגבוה הפעילות, בהוצאה תקופתית של ביטוח, 

שהיקפה נגזר מהיקף הפעילות בפועל, ובכך מאפשר לגוף כזה להתפתח בצמיחה אורגנית על-בסיס 

הון עצמי שמגויס מהלקוחות/חברים המצטרפים בלבד. 

לעומת זאת, בנק ישראל קבע הון עצמי נדרש של 75 מיליון ש"ח בכל המקרים, ואף הגביל את סוגי 

השירותים של אגודות בנקאיות, כך שייאלצו להתחרות בבנקים עם יד קשורה מאחור. כיום ברור 

שדרישה זו נקבעה כדי להבטיח שהנושא של אגודות אשראי יישאר בגדר מס שפתיים ולא יוכל 

להתממש בפועל ע"י גוף קואופרטיבי, שמוקם בתהליך של צמיחה אורגנית על-בסיס הון שמגויס 

מלקוחות/חברים בלבד. הראייה, שמאז פירסום המתווה לא קיבל שום גוף היתר כזה, או אף התקרב  
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לגיוס הון עצמי כזה, וגם שני הגופים שהתחילו לפעול בתחום לפני כן נבלמו ולא המשיכו לגייס חברים 

והון משמעותי לטובת הנושא, כך שבפועל, אוסף הנחיות שהיה אמור לייצר מסגרת וודאות 

רגולטורית, הרג בפועל את הנושא. אנו מקווים שועדה זו תפעל להסרת חסם זה, בין אם ע"י תיקון 

ההנחיה ובין אם ע"י מתן ערבות מדינה לגופים כאלה. במידה ולא תתקבל הסכמת בנק ישראל, מצב 

זה מצדיק חקיקה שתתקן את הרגולציה – זהו הליך נדיר אבל כזה שנועד לתקן הנחיה בלתי סבירה 

של בנק ישראל, שאין לה הצדקה או בסיס במודלים המקובלים של ניהול סיכונים בתחום הבנקאות, 

כולל כללי באזל-2 ובאזל-3, או הנחיה מקבילה בחו"ל. 

מניעת צריכה לא מבוקרת 
אנו מברכים על הגדלת התחרות בתחום האשראי וגיוון מקורות האשראי. עם זאת, לא ברור איזה 

בקרה תתבצע על כך שהמצב החדש יעודד אשראי צרכני בהיקף לא מבוקר. אנשים יוכלו לקחת 

אשראי מהבנק, מחברת כרטיסי האשראי, מחברת אשראי של גוף מוסדי, מקרן הפנסיה ומגוף לןץ-

בנקאי פרטי – בבחינת "אכול ושתה כי מחר נמות" ולמצוא את עצמם במצב של עומס חובות שאין 

ביכולתם להחזיר, שיילך ויגדל.  

סוגיה נוספת בהקשר זה, היא שכאשר חובות מגיעים לגבייה ברשות האכיפה והגבייה )הוצאה לפועל( 

הם מתחילים לצבור, כולל אגרות ועמלות שונות שמוטלות ע"פ החוק והתקנות, ריבית אפקטיבית 

)IRR( שלא מביישת את השוק השחור והאפור. אין ספק שגם בבעיה זו צריך לטפל. כבר כיום, במתן 

הלוואה ללקוח בבנק, על הבנק ליידע אותו בשיעור הריבית האפקטיבית להלוואה, כולל עמלות 

שונות. עיש ליידע את הלקוח גם בשיעור הריבית האפקטיבית )IRR( שתיגבה, כולל כל העלויות 

הנלוות, במידה והחוב יגיע לגבייה להוצאה לפועל. 

מבחינה זו, מתן אשראי לעסקים קטנים ובינוניים יכול לקדם את הצמיחה במשק יותר מאשר מתן 

אשראי למימון צריכה פרטית, ולכן מוצע לתת לו עדיפות. 

ריבית על אשראי ללקוחות פרטיים מנקודת מבט הלכתית 
כפי שבודאי ידוע לועדה, קיימות מגבלות הלכתיות על מתן אשראי בריבית לאנשים פרטיים. הבנקים 

עושים זאת לאחר שהצטיידו ב"היתר עסקה" מרבנים, שמתייחס אל הלוואה כאל סוג של השתתפות 

בהקמת פעילות עסקית. לפיכך, לקוחות של גופי הפנסיה עשויים להתנגד לכך שכספי הפנסיה שלהם  
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ישמשו בדרכים שונות, בפרט באמצעות גופי האשראי שיקימו הגופים המוסדיים ואג"ח שינפיקו, 

למתן הלוואות בריבית לאנשים פרטיים. חלק מלקוחות גופי הפנסיה יכולים להימנע מכך באמצעות 

מסלול "פנסיה כשרה", כיום גם ניתן להימנע מכך באמצעות מסלולים עוקבי-מדדים, כיוון שאג"ח 

הכלולות במדדים מייצגות אשראי לגופים עסקיים ולא לאנשים פרטיים. אבל, ככל שהגופים 

המוסדיים יקימו חברות אשראי שינפיקו אג"ח, ומרגע שאג"ח אלו ייכללו במדדי הבורסה )תל-בונד(, 

ייתכן ומשקיעים בכספי הפנסיה לא ירצו שכספם יימצא שם. לפיכך, יש להפריד בגופי הפנסיה בין 

מסלולי השקעה שכוללים אשראי כזה לבין כאלו שלא. 

מניעת אשראי סאב-פריים 
נושא זה קשור לסוגיה של מניעת אשראי וצריכה לא מבוקרים שחורגים מכושר ההחזר של הלקוח, 

שהוזכרה כבר למעלה, אבל כאן מנקודת מבטו של המלווה, בפרט החוסך לפנסיה שיש להגן על כספו. 

האפשרות להשקיע את כספי הפנסיה במתן אשראי זה, בהנחה שהלקוח אינו מתנגד לכך, עשויה, 

כאשר מתבצעת נכון, לגוון את תיק האשראי והאג"ח של הגופים המוסדיים ולאפשר שיפור התשואה 

תוך פיזור על פני קבוצה רחבה של לווים. אנו לא מתנגדים שאג"ח כאלה יהיו זמינות בשוק, אולם על 

גופי הפנסיה שחובת הזהירות שלהם אמורה להיות גדולה יותר, לפעול כדי לוודא שהסחורה שהם 

רוכשים עבור לקוחותיהם טובה ובטוחה מספיק ושהחובות צפויים לשיעור סביר של כיסוי. כדי 

להבטיח זאת, מוצע שאגף שוק ההון יקים ועדה, בסגנון ועדת חודק, בשיתוף גורמים מקצועיים-

ציבוריים, שתבדוק את הפרמטרים להשקעה של גופים מוסדיים באשראי ללקוחות פרטיים, וכיצד 

מבטיחים איכות טובה מספיק של החוב, כדי למנוע מצב של השקעה באשראי סאב-פריים. יש לציין 

כי פורום החוסכים לפנסיה פנה בהצעה דומה למפקחת על הבנקים, להקים ועדה שתבחן את נושא 

השקעת כספי הפנסיה באג"ח מגובות משכנתאות והלוואות בנקאיות. 

סוגיה נוספת שיש לשים על השולחן בנוגע להשקעת כספי הפנסיה באשראי פרטי, היא תרומתו 

לצמיחה במשק, מול השקעה בחוב ומניות של חברות ריאליות במשק שמגדילות את התוצר. לפיכך, 

אנו ממליצים כי במסלולי ברירת המחדל של גופי הפנסיה השונים )מה שכונה עד לאחרונה "מסלול 

כללי", וכיום אלו מסלולים מותאמי-גיל( תיקבע תקרה לשיעור ההשקעות בתחום זה. 


