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  2015 דצמברב 30תאריך: 
  20סלפ/יא/סימוכין: 

  
  

  לכבוד
 הועדה ראש יושב, עו"ד, שטרום דרור מר
 ציבור נציג למנהל והמכללה העברית האוניברסיטה, בסט בן אבי' פרופ
 האוצר משרד - התקציבים על הממונה סגנית מבורך יעל' הגב / התקציבים על הממונה, לוי אמיר מר
 ישראל בנק -ישראל בנק לנגידת המשנה, טרכטנברג -בודו נדין ר"ד

 העסקיים ההגבלים על הממונה, גילה דיוויד' פרופ
 המשפטים משרד )פיסקאלי-כלכלי(לממשלה המשפטי ליועץ המשנה, עו"ד ליכט אבי מר
  ישראל בבנק המחקר מחלקת חטיבת מנהל, זוסמן נתן' פרופ

  

   banking@mof.gov.ilדואר אלקטרוני אמצעות ב

  
  

  ג.א.נ, חברי וועדה נכבדים שלום רב.,

  
  עמדה בהתייחס לדו"ח הביניים של הוועדהלהציג  –לקול קורא בהתייחס  –הצגת עמדה   :הנדון

 
הגברת התחרותיות ועדה ללומתכבד, להגיש עמדתו  Self Rating1יו"ר  –עו"ד רן גזית החתום מטה, 

תיתן לי האפשרות להופיע בפני גם אם ואשמח  (להלן: "הוועדה") נסייםבשירותים הבנקאיים והפינ
  .במצורףהוועדה להרחיב, להדגים ולגבות את העמדה האמורה 

  
ח הביניים אינו ממסקנות הוועדה לטעמי דו"נפגעים  Self Ratingהגם שאיני רואה עצמי ו/או את 

  ו/או העמדת כלים להעצמת כוחו. בכל הנושא של חינוך הציבור ומספיק עוסק כראוי
  

  .2015בהתאם הנני חוזר ומגיש את נייר העמדה שהגשתי לכבודם ביוני 
  
 

  בברכה.,
  
  

 Self Rating llcיו"ר  –עו"ד רן גזית 
  0544-205-245טלפון 

  
  
  

 2015ני נייר העמדה מיו -לוט' 

                                                 
1

 Self Rating llc. פלטפורמה אינטרנטית בינלאומית לה אתר אינטרנט בכתובת ,.comrating-selfwww. מצגת מצורפת.  
Customer Login בלשונית הירוקה בצד ימין למעלה בשם/קישור  ,חשבון, להתנסות ללא כל התחייבות כמו אתם מוזמנים לפתוח 

(free trial  ולראות) דקות בלשונית האפורה אף היא בימין למעלה בשם/ קישור 3סרטון של שלוש (oView Dem או ישירות בקישור-

YouTube.  
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  2015 יוניב 29תאריך: 
  15סלפ/יא/סימוכין: 

  
  

  לכבוד
 הועדה ראש יושב, עו"ד, שטרום דרור מר
 ציבור נציג למנהל והמכללה העברית האוניברסיטה, בסט בן אבי' פרופ
 האוצר משרד - התקציבים על הממונה סגנית מבורך יעל' הגב / התקציבים על הממונה, לוי אמיר מר
 ישראל בנק -ישראל בנק לנגידת המשנה, טרכטנברג -בודו נדין ר"ד

 העסקיים ההגבלים על הממונה, גילה דיוויד' פרופ
 המשפטים משרד )פיסקאלי-כלכלי(לממשלה המשפטי ליועץ המשנה, עו"ד ליכט אבי מר
  ישראל בבנק המחקר מחלקת חטיבת מנהל, זוסמן נתן' פרופ

  

   yonatanB@mof.gov.il  /banking@mof.gov.il, בדואר אלקטרוני בריסימנטובנתן אמצעות מר יוב

  
  ג.א.נ, חברי וועדה נכבדים שלום רב.,

  
 נייר עמדה  :הנדון

  (להלן: "הוועדה") נסייםהגברת התחרותיות בשירותים הבנקאיים והפינועדה ללו
  

תיתן לי גם אם מתכבד, להגיש עמדתו לוועדה ואשמח  Self Rating1יו"ר  –עו"ד רן גזית החתום מטה, 
  האפשרות להופיע בפני הוועדה להרחיב, להדגים ולגבות את העמדה האמורה להלן.

 
  תבקשת :מהוהשאלה  "הכניס שחקנים חדשים"את האפשרות ל לבחון הוטל עליכםבכתב המינוי, 

  

   -  את צרכני אשראי וסיףהאם לא הגיע הזמן לה
  

  כשחקנים –משקי הבית ועסקים ובינוניים 
  

  ;קרי ,שני תנאים ההכרחיים לקיומה של תחרות משוכללת התקיימותם ללאכלומר, התיתכן תחרות 
  

גם , (מעבר לנושא המחיר) ושכלתהמאפשרים התנהלות מ , בתחום השירות / מוצרידע ומודעות  )א(
 -ו ,הצרכנים-הספקים והשחקנים השונים ; אם לא זהה בין 

  
  .צרכנים-מידע מלא שהוא נחלת כלל המשתתפים; ספקים ו  )ב(
  

המערכת ), הינו ציטוט הפתיחה בדו"ח הביניים של הוועדה לשיפור בייקון פרנסיס" (כוח הוא ידע"
לטפל  ") ובהתאם לכך, ככל הנראה, ממליצה וועדת דורפמןועדת דורפמןבשיתוף נתוני אשראי (להלן: "

המחלקה לחינוך פיננסי שהוקמה  "יע ) לחינוך פיננסי11.1צעדים נילווים (המלצה  בתנאי הידע באמצעות
  . כשר אוצרת שימש ד"ר יובל שטייניץ , ע2011בשנת 

                                                 
1

 Self Rating llc.בינלאומית לה אתר אינטרנט בכתובת  , פלטפורמה אינטרנטית.comrating-selfwww. מצגת מצורפת.  
Customer Login בלשונית הירוקה בצד ימין למעלה בשם/קישור  ,, להתנסות ללא כל התחייבותחשבון כמו אתם מוזמנים לפתוח 

(free trial  ולראות) בלשונית האפורה אף היא בימין למעלה בשם/ קישור  ) דקות3סרטון של שלושView Demo או ישירות בקישור-

YouTube.  
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 2הצוות לבחינת הגברת התחרויות בענף הבנקאות בראשות המפקח על הבנקים מר דוד זקן דו"ח שלב

והעז לקבוע שחלק מהחסמים העומדים בפני הצרכנים הינו העדר הצוות חידש  ")דו"ח זקן(להלן: "
  קרי, ידע. 3השכלה פיננסית ומיומנות ניהולית

  
על בפתרונות / המלצות יהבם  וכשליה דו"ח זקןגם הביניים של ועדת דורפמן כמו נראה שדו"ח זאת, עם 

   .קרי, הבטחת מידע מלא שהוא נחלת כלל המשתפים שניההתנאי הכרחי 
  

מיקוד אלא באינם הפתרונות / המלצות של שתי וועדות אלו  –ידע  – אשוןרבהתייחס לתנאי ההכרחי ה
  ."מחר בבוקר"י ולא אופרטיבית לבאופן כלל

  
  : 4ון דו"ח ועדת דורפמןשלוב
  

, הציבור של פיננסית בהתנהגות לשינוי להוביל צפויה אזרח לכל אשראי דירוג הצגת
 זה שינוי כי להבטיח מנת על .האזרח להפיק יכול אותן התועלות מהפנמת כתוצאה
 יישום את שילווה פיננסי בחינוך השקעה דורש הדבר, ביותר והקל החלק באופן יתרחש

 מלווה להיות צריך הוועדה המלצות יישום הוועדה חברי לדעת, לפיכך. הרפורמה
 מקום יש כן כמו. הלקוחות ציבור על המידע שיתוף השפעות אודות רחבה בהסברה
 בוגר שכל מנת על. הספר לבתי אשראי דירוג בנושא שיעור מערכי של כנסהה לבחון
 להתנהלות בסיסים כלים) ולמשפחתו( לו שיקנה פיננסי חינוך יקבל החינוך מערכת
  .אשראי היסטורית ולבניית, נבונה פיננסית

  
 חל, עם כל הכבוד, הינו הליך ארוך שנים שתוצאתו לא בהכרח תביא למזור המיומלצות כאמורהאלא שה

  .נייםללא גיבויים במכשירים חדש
  

 רחבוהנ הוותיק האשראי נתוני שיתוף משטר בעלותדורפמן אינה מציעה הסבר מדוע במדינות ועדת 
 אתר, כגון( P2Pבית  למשקי הלוואות להעמדת אינטרנטיות פלטפורמותצמחו  5אנגליה-ארה"ב ו; ביותר

  .Lending Club( 6 ההלוואות
  

ארה"ב כמו אין בעצם בכדי להצביע כי בשווקים משוכללים  P2Pהאם אין בצמיחת פלטפורמות  כלומר,
בדרך רק ע מדינת ישראל צריכה להספק עדין חסר הידע בכדי להביא לתחרות משוכללות ומדו אנגליה-ו

כפי  את המצב אולם עדיין נמצאים בחוסר / ליקויששיפרו בלבד  )Copy & Pasteשל "העתק והדבק" (
  .P2Pבהן צמחו אותם מיזמי  אנגליה-ארה"ב ומד שאפשר ללמו

  
במסגרת ועדת דורפמן אמפירית ח זקן ולא נבדקה "ושהושארה ללא בדיקה בדהנוספות השאלות אחת 

ותקנות  2002 –חוק שירות נתוני אשראי, התשס"ב לא נאסף מידע חובי בארץ למרות ש הינה מדוע
 ,8הסכמת הלקוחבחיובי,  לאסוף מידעואפשרו  7שותקנו כאמור 2004 –שירות נתוני אשראי, התשס"ד 

  . 9בארה"ב ואירופה מוכ
  

לפני הצגת את וז  של הנעשה עד כה בארץהתמונה המלאה  להעמיד בפני כבודכם את יששעם זאת, נראה 
 באופן מידי להפוךאת הציבור  מביאו ל,"הלוקח בחשבון הקשיים הנ של הגברת הידע והמודעותון הפתר

                                                 
2

 .2013שהגיש מסקנותיו במרץ  
3

 ות זקן.ח המסכם של צו"לדו 122ראו למשל בעמוד  
4

 .16עמוד  
5

 .27עמוד  
6

 .29-ו 28ראו עמודים  
7

 .ח זקן"לדו 164אמצע עמוד   
8

 לדו"ח זקן. 169ף מוסבר בעמוד לחוק שירות נתוני אשראי, כפי שא 18בהתאם להוראות סעיף  
9

 .175דינות) באירופה, כאמור בעמוד מ 20מתוך  15מהמדינות ( 75% - וב 173לגבי ארה"ב ראו עמוד   
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 בין הספקים הקיימים,גם שרותי בנקאות,  ך נכון יותרורלדרוש ולצ 10להיות שחקן פעיל בעל ידע ויכולת
   .מה שיגביר את התחרות ויגבה את המהלכים הנוספים שנעשו

  
סגנית חיים, אז  –ו"ח הילה בן רהוקם צוות אשראי קמעונאי בראשות  11בהתאם למסקנות בדו"ח זקן

בכירה לממונה על שוק ההון, שהיה אמור לבחון את הצעדים שיש לנקוט להסרת החסמים שעומדים 
למרות  מסקנות ושגוה, לא הלחתום מטככל הידוע  להעמדת אשראי קמעונאי.בפני הגופים המוסדיים 

  להתרחב לתחום. ם, כפי שהתפרסם ומפגישות עימם, מעונייניוסדיים אלומשגופים 
  

"), בראשות הלמ"ס, במסגרת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (להלן: "2011ט ועדה שהוקמה באוגוס
נושאי החקירה והתוצרים ל יינות פיננסיתאור סקריעוץ ללמ"ס בהגדרת מסגרת ל פרופ' יוג'ין קנדל,

יושבת על המדוכה עדין  הסטטיסטיים הדרושים לצורך תכנון המדיניות לשיפור החינוך הפיננסי בישראל
  הלמ"ס. כפי שעולה מאתר

  
  הסרת חסמים לקידום התחרות

  
, לא רק במידע, שבין ספקי 12גברת התחרות הינו חוסר האיזון בידעהלם המשמעותיים אחד מהחסמי

  וללא טיפול בחסם זה, באופן מידי, לא יהיה שינוי משמעותי. -  האשראי לצרכניו
  

כלומר, כאשר הצרכן חסר ידע ויכולת לדבר ב"אותה שפה" עם ספקי האשראי אין די בכך שיתווספו 
- ארה"ב והשווקים המשוכללים ; ו/או תקטן הריכוזיות כפי שאפשר ללמוד מ נוספים ספקי אשראי

  .13אנגליה
  
ולכן גם כניסה של שחקנים / ספקי אשראי נוספים לא יביא לירידת כל פירמה למקסם רווחיה ל ע

אלא אם אלו יוכלו עסקים קנטים ובינוניים רחב יותר לשל משקי הבית ועלויות ו/או שיתוף משמעותית ב
  .14כושר המיקוח שלהם צמתעלהתנהל בצורה צרכנית טובה יותר תוך ה

  
, מחוללי / מפתחי טכנולוגיות מתקדמות, באמצעות קדםל –ידי מ וםבייש –צעד משלים כ –אפוא  מוצע

והן את הבנק  בעת ובעונה אחת הן את הלקוחות ותשמש ללקוח/ ספק האשראי בין הבנק מערכת שתפעל 
  מהשימוש.מידית כששני אלו מרווחים / מתומרצים / ספק האשראי, 

  
למסקנות ועדת  ליישוםעוד קודם שיושלמו ההליכים כאמור אפשרי בתוך חודשים ספורים המהלך 
  דורפמן.

  
 מאפשרתה –וולונטרי  –שימוש עצמי  -אמצעות הלקוח / צרכן  פעלועל ויפ והינ / יישום המוצע התוכנה

כל מגזר (כמו גם בעתיד אנשים פרטיים) להעריך באופן מקצועי את ממכל גודל ו עסקים - שתמשמלכל 
  .הדירוג הפיננסי שלהם כבסיס להתנהלות / חינוך פיננסי נכון

  
האחרון, בקבלו את זה . ג את תוצאותיה לבנק / ספק האשראילהצי ההפררוגטיבלמשתמש את ומשאירה 

מונה הרחבה מזו הקיימת וטף יכול לבצע הערכות סיכונים מדויקות יותר ומקבל תהנתונים באופן ש
  .אצלו כיום

  
לתרום, באופן פשוט ומקצועי, לשיפור השקיפות, די כב ישום המוצעיב ישמעבר לחינות הפיננסי, שכך 

לבין ספקי האשראי במשק בדרך זו  תוך צמצום פערי המידע וחוסר הסימטריה של הידע בין המשתמש

                                                 
10

 .עובד ךכפי שרובנו נוהגים ברכב בלי בהכרח לדעת איבכלכלה ופיננסים וידע גם ללא הבנה  
11

 בדו"ח של צוות זקן. 74עמוד  
12

 שהוסבר לעיל.כפי  
13

 .27עמוד  
14

  .ח זקן"דוב 15למשל עמוד ראו  
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להעצמת כוחו של המשתמש, גם אם הוא חסר השכלה פיננסית ו/או מיומנות  הטכנולוגיהתורמת 
לעבודה הנדרשת להשלמת החקיקה ובניית מאגרי  היישום המוצע סייעיוכן  , בלשון דו"ח זקן,ניהולית

  נתוני האשראי המתוכננים.
    

את הקרקע מתחת למונופול המידע  -לאלתר  למעשה -פשטות השימוש והעלות הנמוכה שומטים 
הוות חרב פיפיות על ללא חשש שיש בשימוש בכדי ל היום בידי הבנקים י, שבפועל מצויהפיננסי הפרט

  המשתמש.
  

הוצגה  ,לעילבעניין הידע, כאמור ת העקרוני העמדהמערכת אותה אנחנו מבקשים להציג, מעבר ל
לגורמים פיננסיים ועסקיים שונים בארץ ובעולם, וזכתה להערכה מקצועית חיובית, אם כי הגורמים 

כלפי הגופים הפיננסיים תיגר שלהם -עו חשש מפני כניסה למהלך שעלול להיראות כקריאתהשונים הבי
  ו/או ברווחיותם שלהם. המובילים

  
לבצע בדיקות ולערוך מבחני עומק בהתאם  כתב המינויבוועדה לו הוסמכה ה הדברים, נוסיף כיבשולי 

פורמה ת שימוש בפלטהיה מומלץ לעשו ,15חתן פרס נובל פרופ' ז'אן טירולעל ידי  המומלצת הלמתודולוגי
שלנו בכדי לחזור באופן מעשי את השאלה שנשאה פתחוה בנוגע דיני שיתוף בשירותי אשראי הקיימים 

  בשווקים המפותים, כאמור לעיל. P2Pלאור צמיחתן של מערכות 
  

לא רק על הכנסת שחקנים חדשים אלא על צעדים משלימים להסרת חסמים המליץ אלא שעליכם ל
להסרת / הקטנת חסם הידע אותו היכולת לתת מענה  , היחידים בעולם בשלב זה,ולנו לקידום התחרות

  עלות תקציבית ולרווחת אזרחי ישראל.אנו יכולים להעמיד במודל ללא 
  
  
 

  בברכה.,
  
  

 Self Rating llcיו"ר  –עו"ד רן גזית 
  0544-205-245טלפון 

  
  
  

  לוט:

  מצגתSelf Rating 
 ללא נספחים.נייר עמדה שהוגש לוועדת דורפמן ,  
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 מצורף נייר עמדה שהוגש על ידי החתום מטה לוועדת דורפמן, ללא נספחים. 
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: כלומר
-בחיוב סמלי  -" עשה זאת בעצמך"במתכונת ) SaaS(בניית תוכנה כשירות   

:הערכה עצמית לצורך שיפור  , בפרטיותו, המאפשרת למשתמש  

Performances -ביצועים ▪

Credit Worthiness–עמידה באשראי / יכולת החזר ▪

  Competitive Positioning -מיצוב תחרותי בענף ▪

:ובנוסף מהווה גם  
כלי ניהולי בכלל וניהול סיכונים בפרט▪
)Due Diligence(פלטפורמה לבדיקת נאותות ▪
מ עם ספקי אשראי  "יועץ במו▪

  הרעיון הבסיסי

  Win Win–ניהול עסקי לרבות ניהול סיכונים  / פלטפורמה אינטרנטית לפיתוח / כלי 
)אינדיקציה(מבוסס דירוג –ללא צורך בידע מוקדם , לשימוש שחקני משק שונים

Proprietary and Confidential
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לכל עסק דירוג אשראי

 מהותו המסביר לעומק / פרטני ניתוח בכל קישור
.הנבדק העסק על והשפעתו

 להצביע בכדי פרטני ניתוח לכל צבעוני סימון
 לסימונים .הרצף על הנבדק מקום היכן

  הכוונות / "טיפים" / עצות עם קישורים
.לשיפור

  הסמן את לגרור יתאפשר הבאות בגרסאות
.דינמיות השפעות להבין

    תצוגה גרפית מובנת מעצמה

  ולפי אינדיקציה כלליתהכוללת 
חתכים שונים לאפשר הבנה 

לעומק ואפשרות שיפור  

בדיקה מול הקולגות ומה היה קורה אילו היו הנתונים   בנוסףהכלי מאפשר 
Proprietary and Confidentialהכספיים שונים מבלי לפגוע באמינות

Self‐Rating, LLC  2015 3
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לסוכנויותSelf Rating דוגמאות להשוואה בתוצאות מהאב טיפוס של Self Ratingwww.self-rating.com

מוזמנים  
להתנסות
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:התוצאה 

  כלים של ויישום שימוש לצרוך המשתמש של והנעה פופולריזציה
כאחד האשראי וספק המשתמש לטובת מתקדמים

;"הלקמוס נייר" את או/ו –Excel -ה הרחבת תרצו אם
.החלפתם ולא יועצים / למומחים מבוא

  לשיקול .והתוצאה האינפורמציה של הבעלים נשאר המשתמש
'ג לצד למסור דעתו

Proprietary and Confidential
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Founders :
Ran Gazit, L.L.B. & B.A. (eco.)—Co‐Founder, is Chairman of the Board. As the initiator, he contributes to Self‐Rating’s strategic development
and handles legal matters. Ran has more than twenty four years of business and legal experience, based on an integrated view of both the
legal and the economic aspects in local & international markets. He has a law firm that bears his name. Ran’s experience includes cultivating
projects in their different stages; from the pre‐seed, through characterizing the investment and locating resources up to servicing mature
projects and building, when needed, a management and leadership team. Over the years, Ran has provided services for and/or partnered
projects, in different stages of development in various subjects, such as High‐Tech and software solutions, infrastructure, security, Gamma
sterilization and others in diverse regions of the world, as well as taking investment positions‐ examples are available at www.ran‐gazit.com
and .

Jake Geller, Ph.D. – Co‐Founder, is the CEO. He has had a robust Information Technology career with over 25 years as an innovation leader
recognized for broad technical knowledge and outstanding leadership and responsible for bringing to market several award‐winning
software products in the PC Industry. After completing his Ph.D. in Computer Science he developed consumer software products with his
companies Fox & Geller, Inc., and Geller Software Laboratories. At MECA Software, Jake served as Vice President Information Technology
bringing to market their personal financial products, includingManaging Your Money, a ‘Quicken‐like’ personal finance product, and TaxCut,
a personal tax preparation product. As Vice President and Chief Technology Officer of Block Financial Corporation, an H&R Block company,
Jake pioneered the first on‐line access for credit card transactions and went on to build a technology center delivering Home Banking and
Financial Services over the Internet. As Vice President, Advanced Diagnostics Information Technology at Quest Diagnostics, the leading
clinical laboratory in the U.S., he became a certified Six Sigma Green Belt and led a global staff of 160 driving an e‐business strategy for
Clinical Trials, Informatics and their Advanced Diagnostics Laboratories. He formed and led a development group delivering information‐
based products which used data as an “unfair” competitive advantage in bioinformatics and artificial intelligence, predictive modeling, data
warehousing, data analytics, data visualization, proteomics and Pharmacogenomics. As CIO of IncentOne, a leading supplier of web‐based
(SaaS) integrated incentive solutions, Jake reorganized their IT organization including transforming their Infrastructure to a highly secure,
robust, virtualized environment running over a SAN.

Michael Borish, M.B.A. – Co‐Founder, is the Chief Analyst of the firm and directs content‐related aspects of product and service
development. He has a consulting firm that bears his name (see www.borish.com), and expertise in a range of business and financial sector
areas, most notably in credit‐related activities for banks and enterprises and financial sector policy issues in emerging markets where he has
focused since the late 1980s. In the course of his work, Mike has developed financial sector and business sector analytical methodologies.
His knowledge is now used to create tools that constitute part of Self‐Rating company assets. Clients have included several arms of the
World Bank Group, the U.S. Agency for International Development, Deloitte Emerging Markets Group, the former Bearing Point, Price
Waterhouse Coopers, Canada Mortgage and Housing Corporation, and others in the public and private sectors.

Proprietary and Confidential
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Navayuga InfoTech:

� Is a star Venture of Navayuga Group

� Established in the year 1996

� Provider of software solutions and services to the Global Market

� Over 500 Employees Worldwide

� Expert Technical Managers with Global Experience

� Headquartered in Hyderabad, India

� 5 Sales Offices and 4 Development centres spread across 5 continents

� CMM Level 4 & ISO 9001 – 2000 certified Company

� Currently working towards CMMi Level 5

12



www.Navayuga.com

6/29/2015
Proprietary and Confidential

Self‐Rating, LLC  2015 13

Services:

� Global Consulting Services

� Outsourced Software Services 

� Custom Application Development & Maintenance

� End‐to‐End Product Development

� Systems Integration

� Independent Software Testing Services

� 24 x 7 Support / Maintenance / Help Desk

13



                                       
  

  2014 וקטוברבא 22תאריך: 
  12סלפ/יא/סימוכין: 

  
  לכבוד

  יו"ר –מוריס דורפמן, סגן ראש המועצה הלאומית לכלכלה במשרד ראש הממשלה מר 
  עו"ד רני נויבאר, מנהל תחום (אזרחי), מחלקת הייעוץ והחקיקה, משרד המשפטים

  הגבלים העסקיים ד"ר אסף אילת, כלכלן ראשי, רשות
  גב' יעל מבורך, סגנית ממונה על התקציבים, משרד האוצר

  מר עידו יד שלום, מנהל יחידת ההסדרה, הפיקוח על הבנקים, בנק ישראל
  

   yoelb@pmo.gov.ilאמצעות מר יואל בן אור, בדואר אלקטרוני ב
  

  לום רב.,ג.א.נ, חברי וועדה נכבדים ש
  

  נייר עמדה  :הנדון
  לוועדה לשיפור המערכת לשיתוף בנתוני אשראי (להלן: "הוועדה")

  
") ותקנות שירות נתוני אשראי שירותחוק (להלן: " 2002 –חוק שירות נתוני אשראי, התשס"ב 

לאותן השפעות לא הביאו ") תקנות שירות נתוני אשראי(להלן: " 2004 –נתוני אשראי, התשס"ד 
שיתוף בנתוני אשראי קיימות של מערכות ל ןלפיה ,תוצאות הממצאים האמפירייםבהתאם ל ביותחיו

, כפי שעולה מהאמור הגברת התחרות והיצע האשראי הקמעונאיליות מובהקות לרבות תועלות כלכ
הצוות לבחינת הגברת התחרויות בענף הבנקאות בראשות המפקח על בכתב המינוי של הוועדה ודו"ח 

  .")דו"ח זקןלהלן: "( 1ד זקןר דוהבנקים מ
  

את ההשפעות של התיקונים לחוק ותקנות שירות  בדק לאמדו"ח זקן כי הצוות עם זאת, עולה 
מחקר הבוחן קיומה של משמעות מיוחדת להגברת השיתוף במידע  עמד בפני הצוות לא, 2נתוני האשראי

 הצוות מציע לא ,שוב עוד יותרלמעלה מכך וחו 3במערכת ריכוזית כדוגמת מערכת הבנקאות בישראל
אפשרות כאמור קיימת ממועד חיקוק ש, הגם הסכמת הלקוחבהסבר מדוע לא נאסף בארץ מידע חיובי, 

בהסכמת  רקאיסוף המידע הינו  שם םגבניגוד למצב בארה"ב ואירופה, ש 4חוק שירות נתוני אשראי
  .5הלקוח
  

הוועדה משתמע לכאורה כי, למרות זכיית  בניגוד למצב בארה"ב ואירופה, כאמור, ממכתב המנוי של
פרופ' ז'אן טירול בנובל, בימים אלו, הכוונה שאיסוף החומר / נתונים, להבדיל ממסירתם / שיתופם, 

  הסכמת הלקוח. ללאיהיה 
  

לקידום עבודת הוועדה  מתווה מדוע לא נאסף בארץ מידע חיובי ונציע סברהעל  נצביעבנייר עמדה זה, 
פלטפורמה  מבוסס על, בהסכמהגם היא  של מידע חיובי והן לדרך שיתופורי לאיסוף וולונטהן 

  .7רב ניסיוןו מומחיותוהן על בסיס  בתחום 6אינטרנטית בינלאומית
  

, ללא אבחנה בין מידע חיובי וולונטרי העדר השפעות חיוביות מחוק ותקנות שירות נתוני אשראי
את המשפטי, כאמור להלן, מבלי להביא בחשבון  בליקוי בהסדררק  8מוסבר (בהסכמה) למידע שלילי,

כן אליהם מהותיים להיבטים נוספים ים ידיסציפלינאר-מולטיו המשפטייםואספקטים היבטים  מכלול
של הנהנים / ניצעים  תזקן, שעשה עבודה חשובה, מהותית וראשונית באפיון הבעייתיו דו"ח מתייחס

                                                 
1

 להלן. מצורףזקן לדו"ח  3נספח  .2013שהגיש מסקנותיו במרץ  
2

 .164אמצע עמוד   
3

 .166אמצע עמוד   
4

 לדו"ח זקן. 169ף מוסבר בעמוד לחוק שירות נתוני אשראי, כפי שא 18בהתאם להוראות סעיף  
5

 .175דינות) באירופה, כאמור בעמוד מ 20מתוך  15מהמדינות ( 75% - וב 173לגבי ארה"ב ראו עמוד   
6

  ").SR" ו/או "המיזם(להלן : " .comrating-selfwww.לה אתר אינטרנט בכתובת , .Self Rating llcבשם  
7

  באתר ומצורף. להלן, 22בהערת שוליים , SRפרטים על האנשים / גורמים מאחורי  
8

 הסבר המצוטט גם בכתב המינוי של הוועדה. 
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בכלל, ובפרט  ים לטיפול הראוי לאור המורכבותאלא שאינן זוכ ,הפוטנציאלים מתועלות כלכליות
  ., על קצה המזלגלהלן שיובהר ) כפי”the devil is in the detail“שבאים ליישמם (כ

  
  האספקלריה המשפטית

  

עליו מצביע דו"ח זקן, כאמור אף בכתב המינוי של הוועדה, עוסק במידע ;  יהליקוי / חסר המשפט  
מכלל בעלי חשבונות הבנק בישראל. אלא שהבעתיות  10% - רק על כ המצומצם שנמסר, אינו עדכני ונאסף

משפטית רחבה יותר, וזאת מבלי להביא בחשבון את  תהמשפטית העוסקת במידע הינה חלק מבעייתיו
הדורשת  , וולונטרי באיסוף ו/או בשיתוף וכדומה,שיאספוהנתונים הנדרשים  סוג ,תדירות ,היקף

  שיתוף בנתוני אשראי.הקמת מערכת ל ;ת הוועדה מטרהתייחסות והבאה בחשבון במימוש 
  

, ומשבר האשראי בעולם, 2011המחאה החברתית, שהתפרצה בארץ בקיץ  טרםהלך השנים, מב  
עם  ותהתמודדהמליץ על דרכי בכדי ל םוועדות וצוותיבארץ שני התהליכים הללו הוקמו  לאחרואף 
  ת גבוהה.המתאפיינת ברמת ריכוזיו מערכת הבנקאות הישראלית,ה
  

צוות אשראי קמעונאי, את צוות זקן שהוקדם כחלק ממסקנות ועדת טרכטנברג ל מעבררק נזכיר   
סקנות דו"ח זקן ון, שהוקם כחלק ממחיים, סגנית בכירה לממונה על שוק הה –ו"ח הילה בן בראשות ר

  ו/או וועדת בכר וכו'.
       
וטת הוראת ניהול בנקאי תקין של המפקח הינו טישרלוונטי לוועדה,  ,פועל יוצא נוסף לדו"ח זקן  

תעודת הזהות : "נהוככפי שידועה ומעל הבנקים בנושא דוחות שנתיים ללקוחות תאגידים בנקאיים (
ללא נתוני דירוג  , בשלב הראשון,") שעתיד, כרגע, להיות מופעל בתחילת השנה הבאה, אם כיהבנקאית
שקיפות במידע אלא להסרת צורך יתר, לא רק ל, בין ה9אלא שמטרת תעודת הזהות הבנקאית האשראי.

חסמי מעבר לצורך הגברת התחרות קרי, לתת מידע לאחר מה שעשוי לחייב את הבנקים בקבלת רשיון 
  שירות נתוני אשראי. ותקנות בהתאם לחוק 

  
החוק להסדרת תקנות שיאפשרו הפעלת ודש הקרוב מתעתדת וועדת הכלכלה לדון ב, בחזאת ועוד  

שלכאורה עוסק רק בהערכות  ")חוק הדירוג(להלן: " 2014 –ת דירוג האשראי, התשע"ד פעילות חברו
א לתקנות שירותי נתוני אשראי מסמיכה את בעל רשיון 43של תאגידים. אלא שתקנה יכולת הפירעון 

שירותי נתוני אשראי להוסיף לדו"ח האשראי את דירוג האשראי מבלי שחוק שירות נתוני אשראי ו/או 
כלומר שיכול ויש  .(להבדיל מחוק הדירוג) לפיו מגבילות את בעל הרשיון לדרג גם תאגידיםהתקנות 

ואולי אף להכפיף את הבנקים לחוק  .סתירה בין הוראות חוק הדירוג להוראות חוק שירות נתוני אשראי
  הדירוג בהתייחס לתעודות הזהות הבנקאית שתופק עבור תאגידים.

  
פקודת הסטטיסטיקה  פועלת מכוח, המרכזית לסטטיסטיקההלשכה  10ובדרך, נראה שנשכחה  

לספק מידע, בזמן הנכון לממש את ייעודה לשמש ארגון מקצועי,  11, שחזונה1972 –[נוסח חדש] התשל"ב 
ורלוונטית לכתב המינוי של הוועדה בכלל ולאור הפרקטיקה שנוצרה אצלה בכל הנוגע  אחראי ובלתי תלוי

ו של נשוא הנתונים ומערך דרישות אבטחת המידע מעבר ליתרונה לאיסוף המידע, לשמירת פרטיות
  בהיותה בלתי תלויה.

  
לא זו אף זו, מעבר לסתירות הפוטנציאליות הנ"ל ו/או הסיכונים של השחקנים הקיימים ו/או   

דו"ח זקן בלבעייתיות של הגנה על הפרטיות ומשמעות מאגר המידע, שלגביהן נראה שיש התייחסות הן 
בחשבון ולתת מענה בין היתר לפגיעה אפשרית זכויות קנייניות של מחוללי  אהמינוי, יש לביוהן בכתב 

השתלבות שיתוף נתוני  חובה כדוגמאת פקודת הסטטיסטיקה) ו/אוהיה ומסירתו נשואי המידע (-דירוג ו
 –וונים למס ההכנסה ומע"מ, בהנחה שכתב מינוי הוועדה נוגע לא רק ליחיד קהאשראי עם דיווחי מ

  .12הנ"ל לדו"ח זקן 3אלא אף לגבי עסקים ובפרט חברות, בניגוד לנספח  –הפרט 

  
תיתן דעתה לא רק לקשיים / ליקויים משפטים עליהם  ,תהליך הבחינהב ,יש צורך שהוועדה ולכן

     .באספקלריה רחבה הצביע דו"ח זקן אלא אף ליצירת הרמוניזציה משפטית

                                                 
9

 , בוועדת הכלכלה.18.11.13כפי שסיכם המפקח בדיון, ביום  
10

 לדו"ח זקן. 131ראו למשל בשליש הראשון של עמוד  
11

 חזון וייעוד הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מצורף להלן. 
12

 .163כאמור באמצע עמוד   
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לא הביאו לתוצאה / הסיבות שהחוק ותקנת שירות נתוני  לאחר חקירה והבנה לא רק שלוכל זאת, 
בעולם אלא תוך בחינה / ניסיון של תרחישים / אפשרויות  מדינות אחרותהתנהלות המצופה לעומת 

  שונות שיתאימו למשק הישראלי.
  

"רגולטור, אל תתערב לפני שתבדוק. ערוך מבחן  13ובלשון פרופ' ז'אן טירול, כפי שמסכם מר סבר פלוצקר
עומק של הענף ושל הפירמות הפועלות בו לפני כל החלטה על רגולציה, על צורתה של והיקפה. קח את 

ארגז כלים שאני ז'אן טירול, מעמיד לרשותך. רק אם הבדיקה ך למבחן דרכים מחמיר באמצעות תיוזמ
ה התחל ליישמ –ולא חלילה נזק ציבורי  –המורכבת והפרטית תראה שיש להצעתך תועלת ציבורית 

  במלוא הקיטור".

  
  כלכליתהאספקלריה 

  

משתי נקודות מבט, הגם שיש יותר מכך קרי, נקודת  ,מהבחינה הכלכלית ,נראה שראוי להסתכל  
  הצד השני הבנקים.מעסקים קטנים ובינונים מצד אחד, והו –הפרט  –המבט של יחיד 

  
ות הסתכלות נוספות אפיון שתי נקודת מבט אלו בצורה הזאת הינה לפישוט ההצגה שכן יש נקוד

כמו נקודת מבט של נשוא המידע (שיכול לכלול גם בנקים, בהנחה שעסקינן לא רק ביחיד / פרט) ו/או 
ו/או נקודת המבט של מי שעשוי לעשות שימוש במידע לרבות  14המידע תריבוף / צסודת המבט של אינק

ודת הזהות הבנקאית ואז לפי , סוג המידע שייאסף (גולמי ו/או מעובד קרי דירוג בדוגמת תע15בנקים
  איזה סולם),  תדירות האיסוף וכדומה.

  
 –הפרט  –; יחיד קרי  המוצעות, לצורך נייר עמדה זה,מבט הנקודות שתי ההנחה הסמויה ב  

, סימטריה-האאלא ש, שאינה בהכרח נכונה, הצד השני הבנקיםמוהעסקים קטנים ובינונים מצד אחד, ו
לתועלות הכלכליות בחוק  אינה מונעת משניהם להגיב באותה צורה ני אלו,בין ש 16במובנים שונים

קרי, לא לעשות שימוש ולהתנגד כאחד לאפשרויות הקיימת של אסוף מידע  ותקנות שירות נתוני אשראי
  .17חיובי ולשתף בנתוני האשראי

  
פרופ'  רה אדומה" שיביא לעצירה וחשיבה וחקירה ע"פ העקרונות שלתגובה זהה זו ראוי ש"תדליק מנו

ז'אן טירול, כאמור לעיל בכלל שמא רתימת הסוסים לפני המרכבה יחוזקו השחקנים החזקים והקיימים 
  במשק ויאיצו את השוק האוליגופול, בפרט.

  
ל , כפי שמקב"לקרוא לילד בשמו"יש  והעסקים קטנים ובינונים –הפרט  –יחיד מנקודת המבט של ה

ר השכלה פיננסית ו/או מיומנות ניהולית, המידע אודותיו לראשונה הארה מסוימת בדו"ח זקן, הלה חס
   וכמובן שאינם מדורגים. , הנתונים שלו אינם מלאיםאינו תדיר ו/או מנותח בתדירות

  
לפעמים בכוונה ולרוב מחוסר יתית יבאיכות בע הקיימיםגם הנתונים  18זאת ועוד, מסיבות שונות

  ים על בסיס תזרים מזומנים בלבד. ידע ו/או ראיית היתרון בכך ובמקרה הטוב מתנהל
  

הטרמינולוגיה שבשימוש היחיד והעסקים הקטנים והבינונים אינה אחידה ובוודאי שאינה תואמת   
 –ממשל תאגידי  –את זו של הבנקים ו/או ספקי האשראי. בטרמינולוגיה הכוונה אף לכללי ההתנהלות 

ו/או מזו הנדרשת מהבנקים במסגרת שונה ומתרחקת מזו של הבנקים שונה מאחד לשני ובוודאי ש
מגמות של -ם ולהתאים עצמם למגהם ומתמשכים בסביבה הרגולטורית שעליהשינויים הנוכחיה"

  .19שינויים כלכליים פונדמנטליים למוסדרות הפיננסים"

                                                 
13

 , תחת  הכותרת "הכלכלן שהציב סימני שאלה לרגולטורים".14.10.14-ידיעות אחרונות מה 
14

ון כאן הכוונה לייצר האם אגב הפתר –בהקשר זה נזכיר רק את קלט / פלט ו/או אחידות / חוסר אחידות של צורך המידע  
Uniformity 'וכו  

15
לנו למדנו כי להבדיל מבנק הפועלים בע"מ ובנק לאומי בע"מ הבנקים האחרים, במיוחד הקטנים יותר חסרים נתוני שמקידום המיזם  

 אשראי של השוק בכדי לשכלל את המודלים העסקים שלהם.
16

 .השכלה -לרבות מידע ו 
17

 , שם.2-ו 1לדו"ח זקן והערות שוליים   163ו עמוד למשמעות / הגדרת נתוני אשראי רא 
18

 בשימוש הכלכלה ה"שחורה". בין אם זה בגלל פיזור מקורות ושימושיים ובין אם זה לצרכי "תכנון מס" 
19

 Banking Study – The benefits of innovative information technology in the , בשם2014, שפורסם ביוני ראו מחקר 
Banking industry in turbulent times. An empirical study in Europe and North Americaלהלן ( , שתקצירו מצורף

  .")מחקר הבנקים"
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והעסקים קטנים ובינונים בישראל בלבד  –פרט  –אלא שהפער הנ"ל וחוסר הידע אינו נחלת היחיד 

בשווקים הללו שיתוף בנתוני האשראי, גם בארה"ב ובאירופה ובכל זאת ורה כזו או אחרת הוא נכון בצ
באמצעות אף ואנו עדים להיצע אשראי קמעונאי רחב שהולך ומתרחב  בדרכים שונות, מפותח למדי

, העמדת אשראי ישירות בין יחידים / פרטים לאחרים בסיוע אתרים , נזכיר בהקשר זהטמרחב האינטרנ
  .20) הקיים הן באירופה והן בארה"בP2P - peer-to-peer lendingם (ייעודיי

  
הפרטי ועסקים קטנים ובינוניים, כמו  –בשוק הישראלי חשדנות וחוסר שיתוף פעולה של היחיד   

בארה"ב עם זאת, אנחנו עדים  .מגזרים אחרים, ובשווקים הזרים בוודאי שיש אותם תחושות רגשות
המאפשרות, בין  Intuitשל  QuickBooksמערכות שונות כמו לדוגמא  להצלחה וחדירה משמעותית של

לעומת השוק הישראלי שפגשנו  ייתר המוצרים, הכנה והגשת דו"חות כספיים באמצעות מערכות ב"ענן"
התגברה על הפרדיגמה של הפרטיות הן בחו"ל  Facebook, אחרשהקשה בשאלת סודיות הנתונים. מצד 

  והן בישראל.
  

, ללא חקירה נאותה, ולהציע שוני תרבותי / מנטליות ו/או שהציבור בישראל למסקנותלקפוץ  אין  
  / "למה כדי לי". : "מה יוצא לי מזה" אחת , כפי שלמדנו,הינו ציבור פרגמאטי ונקודת ההסתכלות שלו

  
שיתוף הפעולה בנוגע באי  זהה לזה של היחיד והעסקים הקטנים והבינוניםה, נקודת המבט של הבנקים

לתעודת הזהות הבנקאית,  –התנגדותם  –לשיתוף בנתוני אשראי כפי שניתן ללמוד, בין היתר, בעמדתם 
  אשראי של הלקוח.חשיפת דירוג ה אלאשמעבר לאחידות בהצגת הנתונים אין בא חדש 

  
, הינו , כפי שניתן לשפוט ונלמד בפגישות השונות שלנו עם בנקאייםלהתנגדות הבנקים המניע

"בעיית יסוד ... שכולם ערים לה. הירידה במרווחים. הלחץ על העמלות, העלייה בדרישות ההון והלחץ 
כל אלה גורמים לירידה בהכנסות והמערכת מתקשה להתאים את עצמה בצד ההוצאות.  –הציבורי 

זו אגב התוצאה היא ששעורי התשואה במערכת הבנקאית לא מתקרבים לרמות שהיו לפני עשר שנים, ו
תופעה עולמית. בסביבת ריבית אפסית ההכנסות יורדות, ומצד שני עלויות הרגולציה, ניהול הסיכונים 

   21וכוח האדם ממשיכות לעלות."
  

כך שלא זו בלבד שהם השקיעו סכומי עתק בהתאמת המערכות לדרישות הנובעות מכללי המפקח   
נוספים עשוי לפגוע במרווחים ובהיקפים  אלא שבמצב של צמצום המרווחים כניסת שחקניםעל הבנקים 

קטנות ביותר מבלי שהם יקבלו תמורה ו/או  )Over Headשל עסקים למרות שדרגות החופש בעלויות (
  הבטחה שלא יפגעו מהמהלך של שיתוף בנתוני האשראי.

  
ם אילהבוהאתגר עמדה זו של הבנקים אינה אלא "קרב מאסף" לדחיית הקץ, כפי שידוע להם,   
יצטרכו להציע הזדמנויות הבנקים, שם קובעים עורכי המחקר, שהבנקים את הממצאים של מחקר  לאמץ

, שיאפשר שיאפשרו העצמת המידעושירותים חדשים ללקוחות על ידי פיתוח אמצעים / מכשירים, 
ללקוחות לקבל החלטות טובות לגבי העסק שלהם וישרתו את הצרכים של הבנקים לאחר בנייה מחדש 

  בין הבנקים ללקוחות ומערכת היחסים בין הצדדים.של האמון 
  

  בתקציר מחקר הבנקים מציעים העורכים שלושה שיעורים עיקריים ;
  

  הגם שהעיקר אצל הבנקים הינו סודיות וחיסיון, הבנקים שיעלו מתוך ה"ניעור" שהתרחש לאחרונה
 רכים ועניין שלהם.בתעשייה יהיו אלו שתהיה להם גישה למידע אמין על הלקוחות שלהם לרבות צ

 בה רגולטורית אלא חלק מההליכים ליצירת וזיהוי זהיר של מדדים, דוחות וניווט סיכון אינו רק ח
 ערך. וככל שעקרון זה ייושם, הרגולציה החדשה יכולה להפוך מנטל להזדמנות.

                                                                                                                                                               
- המחקר הינו פרי שיתוף פעולה בין מלומדים מ: ביה"ס לניהול ומימון של פרנקפורט, ביה"ס לניהול של אוניברסיטת ניו יורק ו

  .SAPודה של האקדמיה לטרנספורמציה עסקית, מיס
היזונים חוזרים  250מנהלים בדרג שלישי בהנהלות של בנקים בינלאומיים ואיסוף של  20עורכי המחקר התבססו על ספרות, ראיונות עם 

 .אינטרנטיים, ממנהלים בדרג ניהול הביניים במוסדות שונים באירופה וצפון אמריקה
20

אל אם כי בסיסו הכלכלי, ככל שניתן ללמוד מהפרסום, שונה ומבוסס על בעת כתיבת שורות אלו התבשרנו על יבוא המודל גם לישר 
 Grameen Bankמוחמד יונוס / פרופ'  המודל של

21
הרואה עין בעין עם  -"בנקאות"  –במגזין איגוד הבנקים  21דברי יו"ר בנק דיסקונט, ד"ר יוסי בכר, במסגרת ראיון עמו, בגיליון מס' מ 

 .מחברי מחקר הבנקאים



                                                                   - 5 –                                                          
  

 טרילמה (-מסוגלות השימוש/יישום טכנולוגיה מתקדמת יכולה לתרום לפתרון הtrilemma של (
 .גידול דרישות השירות של הלקוחות-ישות הרגולציה החדשה, שחיקת מרווחי הרווח ודר

  

הנוגעים המניעים / סיבות / הסברים  תלבחינ תיתן דעתה ,תהליך הבחינהב ,יש צורך שהוועדה ולכן
 אימוץבנקים ב / תתמרץ ועסקים קטנים ובינונים מצד אחד ומהצד השני תקדם –הפרט  –ליחיד 

     .ות ממחקר הבנקיםמסקנות העולה

  
  פתרון להגברת שיתוף בנתוני אשראי לרווחת כל השחקנים

  

המוצע על ידי עורכי מחקר הבנקים קרי, שימוש בטכנולוגיות  הנ"ל אימוץ השיעור השלישי
מתקדמות שיכולות לא רק לקשר בין מערכות מחשבים אלא אף להציב בין הבנק ללקוח מחוללי / מפתחי 

ת, שישמשו בעת ובעונה אחת הן את הלקוחות, בעידוד הבנקים, והן את הבנקים, טכנולוגיות מתקדמו
  לגרום לכולם להרוויח מהמהלך של שיפור השיתוף בנתוני האשראי.אפשר יהיה 

  
, שדרוג התנהלות העסקית של הלקוח יסייע ללקוח לשפר את הדירוג שלו דבר  שתורם הן ללקוח

(ייעוד הון), בהתאם כללי באזל ואף יכול לסייע  יםוהן לבנק ננסי,ועונה להתחייבות האוצר לקדם חינוך פי
בזרימת המידע מהלקוח לבנק בכדי לשכלל את מערכות ניהול הסיכונים של הבנק, בד בבד עם שיפור 

  מעקב שוטף שלא רק על ידי מעקב על חשבון הלקוח אלא על המכלול התנהלותו העסקית.
  

שיוצבו בין הבנק ללקוח יאפשרו  – 22התוכנות אצל הלקוחהרחבת  –כלומר, אותם נותני השירות 
למשתמש לשדרג את ההתנהלות, בצורה ידידותית, המסבירה גם להדיוטות בדיוק מה נדרש לתפעול ללא 
צורך בהרחבת / ביסוס הידע בנושאי התנהלות בנקאית פיננסית, כפי שלא כל הנוהגים ברכב מבינים כיצד 

  .23כלכלית להתנהלות ראויה או "מנהל עסקים בקופסה"הוא פועל, ובעצם לקבל הדרכה 
  

הדרכה אינטרנטית, כאמור, יכולה לספק לא רק אינדיקציית דרוג אלא שעל בסיס זה לתת 
 Credit), יכול ההחזר / עמידה בהחזר אשראי (Performancesלמשתמש הבנה בנוגע לביצועים (

Worthiness) קיים ו/או עתידי, מיצוב תחרותי בענף (Competitive Positioning רמת המשטר התאגידי ,(
  ונוספות, שמהווה מעטפת הדרכה רחבה מצרכי הקשר עם הבנק.

  
עצמאות נותני השרות המוצעים כאמור, תמתן את חשש הבנקים מתביעות אגב חשיפת דירוג 

וכן  רהלקוח בתעודת הזהות הבנקאית ו/או היקף הטיפול בערעור על דירוג אותם מתכוון המפקח לאפש
  .ועל ידי כך להגביר את היצע האשראי הקמעונאייוכל להיות כלי עזר לשיתוף שחקנים נושאי 

  
Self Rating  24 על בסיס לכל משתמש -כבר בשלב האב טיפוס  –מאפשר הפורצת דרך בינלאומית ,
  השירותים והדרכה כאמור.לקבל  דירוג, תאינדיקציי

  
    המתווה המוצע

  

אפשר לוועדה לבצע הליך של בחינה בכדי לבדוק את הנושאים שלא נבדקו כתב המנוי של הוועדה מ
ע"י צוות זקן, כאמור בפתיח, בכדי לגבש את דרך הפעולה הנכונה והמתאימה לשוק ישראלי שלא בדרך 

להבדיל  – Pilot –) ומה יותר טוב ממחקר המבוסס על התנסות Copy & Pasteשל "העתק והדבק" (
  ממחקר תיאורטי.
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 ועסקים קטנים ובינוניים. –הפרט  –ד היחי  
23

 ובעצם קיום התחייבות ישנה של האוצר מרפורמת בכר.  
) אמריקאי / קנדי, לו פירמה ייעוץ מכובדת שהוקמה עת שעזב תפקידו בבנק העולמי Michael Borishמיכאל בוריש (המייסדים :   24

קאי, נזקף לזכותו הבאת חברות תוכנה מעותרות פרסים לשוק לרבות ) אמריJacob Gellerדירוג, דר' ג'ק גלר ( -ובין התמחויותיו 
בתחום הפיננסי והח"מ, עו"ד רן גזית, ישראלי המתמחה במתן שירות ל; מיזמים / חברות / תיקי בתי משפט בהם בא לידי ביטוי הידע, 

ועסקית למען התווית פתרון משפטי עסקי היכולות והניסיון המולטי דיסציפלינארי; משפט וכלכלה, ביצוע אנליזה משפטית, כלכלית 
/או בחלק האנגלי של האתר המשפטי ו www.borish.com ו/אוו/או להלן  SRכולל ולא שיגרתי. פרטים נוספים באנגלית באתר של 

  ./gazit.com/eng-www.ran שהכניסה אליו הינה דרך הקישור
 



                                                                   - 6 –                                                          
  

לחברה חוזה עם תמריצים נמוכים יחסית ולבחון כיצד היא מתנהלת, ומכך להציע הרגולטור  "על  
נתחי רווח נמוכים או גבוהים. על סמך המסקנות האלה על  –להסיק מהם התנאים שבהם היא פועלת 

לגבש את ההבנות עם החברה בחוזים הבאים, כשהמידע שיש לו עליה הוא רב יותר, כך יכול הרגולטור 
  25מחסור במידע." –ולטור להתגבר על אחת הבעיות העיקריות של רגולטורים שעליה הצביע טירול הרג

  
  אפוא; ,מוצע

  
     שימוש בפלטפורמה שלSR  השאלות השונות שנשארו את  ת של הוועדהמעשי חקירהבמסגרת

לא פתורות מעבודת העקרונית של צוות זקן לפני גיבוש ההמלצות גיבוש מכלול ההמלצות של 
 -א לאחר שהוועדה תסכם את מסקנותיה, ו/אוהוועדה וההתקשרות ו/או המכרז שיצ

 
     חוקית כך שהמערכת לשיתוף בנתוני אשראי תייצר את אותן  הו/או בבניית הרמוניזצייעוץ

תועלות כלכליות ותעמוד בקו ישר עם הקיים בעולם ואולי אף תוביל פריצת דרך בכדי שנהפוך 
  למובילים, גם בעולם.

  
  

  . לעמוד לרשותכם / נשמח אשמח
 

  בברכה.,
  
  

 SRיו"ר  –עו"ד רן גזית 
  0544-205-245טלפון 

  
  
  

  לוט:

  לדו"ח זקן. 3נספח 
  על המייסדים ושותפה שלSR 
 .חזון וייעוד הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה 
  בשם2014, שפורסם ביוני מחקרתקציר , Banking Study – The benefits of innovative 

information technology in the Banking industry in turbulent times. An empirical study in 
Europe and North America,  
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 .14.10.14מתוך כתבתו של רן אברמסון, פרס נובל לכלכלו שחשף את הנזק שבפיקוח מחירים, כלכליסט   




