


 2011מחאה חברתית 



 
 קואופרטיב בבעלות ובמימון חבריו

 דמוקרטי שבבעלותו עסקים חברתייםגוף 
 מ"אגודה שיתופית בע

 

 שייתן פתרון לענפים עם תחרות מועטה במשק
 והפנסיההפיננסים , הקמעונאותהקמת עסקים חברתיים בתחומי 

 

 שילוב ערכים בפעילות העסקית

 שלנו הפתרון



שלנוהיוזמות   

 רשת חנויות ארצית

 מודל בר שכפול

 קופת גמל מפעלית

  פנסיהקרן 

 חינוך פנסיוני

 שרותי בנקאות בסיסיים

 חינוך פיננסי





פתיחת רשת סופרמרקטים ארצית  : המטרה•
 רווחיות עסקיתבעלת ערכים חברתיים לצד 

מילקי ומוסר התשלומים  ', הקוטגתשובה למחירי •
 בענף

א  "ת 9ההשכלה ' ראשונה נפתחת בשדחנות •
 פתוחה לכלל הציבור; 2014בינואר 

 1/6-בפיילוט משלוחים לחברים יתחיל •





 ערכים חברתיים

 תמחור אחידהמדיניות •

 ללא מלכודות קופה ומבצעים•

 קידום יצרנים קטנים ובינוניים•

 תשלום הוגן לספקים•

 שכר ראוי לעובדים•

 מחברת מוצרים לקהילה•

 ניילוןלשקית ' אג 10•





 שהינו פדרציה של איגודי אשראי ותיקים שבחרו להתאגד, "בנק קואופרטיבי"במרבית יתר מדינות אירופה נפוץ * 

 נפוצים מאוד בכל העולם –איגודי אשראי 

,  עולםבבמדינה הקפיטליסטית 

 מן האזרחים   שליש

 חברים באיגודי אשראי



 איגוד אשראי אל מול בנק מסחרי
 איגוד אשראי בנק מסחרי    

 ארגון

 (חברי איגוד האשראי)לקוחות  אוסף משקיעים/ בעלי שליטה  בעלים

 י החברים  "נבחר באופן דמוקרטי ע י בעלי מניות עיקריים"ממונה ע דירקטוריון

 מקסום רווחה לחברים מקסום רווח למשקיעים ייעוד

 חברי האיגוד בלבד עסקים, כלל הציבור בסיס לקוחות

 מודל  

 פעילות

פורטפוליו  

 המוצרים

/ סל רחב של מוצרים פיננסיים צרכניים 

 לרבות מוצרים ספקולטיביים

  –שירותים פיננסיים צרכניים בסיסיים 

ש ובחלק מהמקרים "עו, הלוואות, פקדונות

 משכנתאות

תמחור מוצרים  

 יחסי
 נמוך גבוה

 אוריינטציה קורקטית ופחות אישית שירות

 +  אוריינטציית שירות אישית 

 דגש על חינוך פיננסי  

 ...(עמידה בתשלומים, ניהול תקציב)

 הון

 / נגישות למקורות 

הון  שימושי 

 חיצוניים

 יש  

הנפקות , לגורמים חיצוניים/ הלוואות מ )

 אין

 (מערכת סגורה)

 בחלק גדול מן המדינות אינה נהוגה נהוגה משיכת דיבידנדים

 י רגולטור"מבוטח ע ביטוח פיקדונות
  –במדינות רבות בעולם 

 י רגולטור או מבטח עצמאי"מבוטח ע



 (1)עקרונות מרכזיים 

 החבריםמקסום רווחת מטרתו •

 הוןמקסום רווחים לבעלי אין •

 אין דיבידנדים•

 תיאבון נמוך לסיכון•

 כערך חשוב בפני עצמוחינוך פיננסי •



 (2)עקרונות מרכזיים 

 שמרנות וסכנה פחותה לסיכוןזהות אינטרסים מייצרת •

 לקוחות= בעלים = חברים •

  80%-פתרון לכפשוטים מאפשרים אשראי פתרונות •
 מצרכי משק הבית הממוצע

 הלוואות•

 פיקדונות•

 (קים'צ, כרטיס אשראי)ש "ניהול עו•



 "שלנו"איגוד אשראי 

 הישראליתהחזרת איגודי האשראי למציאות •

 הכנסת תחרותיות לענף הבנקאות•

 מיודעות/ הנגשה לקהילות מוחלשות •



 שלנואסיפת החברים השביעית  2016אפריל 

 החדשנות

 שימוש בכלים מסורתיים ופשוטים•

,  או מיודעות/מאפשר פתרון לקהילות מוחלשות ו•
 אשראי לעסקים זעירים

 תוך הקפדה על חינוך פיננסי וליווי של הקהילה•

 



 שלנואסיפת החברים השביעית  2016אפריל 

 מוצר פיננסי ראשון= כרטיס אשראי •

 ן/בנות זוגם וילדיהם/בני, מוענק לחברי הקואופרטיב•

 כרטיס אשראי בשיתוף פעולה עם חברת ישראכרט•

 הטבות בעסקים חברתיים וקואופרטיביים•

 Gold MasterCardהטבות על בסיס הטבות •

 



טיוטת מתווה  

 "אגודה בנקאית"ל

 (בנק ישראל)

ועדת התחרות  

 בענף הבנקאות

 (שטרוםועדת )

הצוות להסדרת 

 פעילות חוץ מוסדית

 (צוות בריס)

 נייר עמדה

לטיוטת המתווה  

 לבנק ישראל

מכתב הבהרה  

למפקח על  

 הבנקים

לועדה  " שלנו"עמדת 

התחרותיות  להגברת 

 בענף הבנקאות

הצעה למסגרת  

רגולטורית נדרשת  

להקמת איגודי  

 אשראי בישראל

גיבוש מתווה סופי  

 "אגודה בנקאית"ל

 (בנק ישראל)

''  שלנו''תגובה 

לעמדת בנק ישראל  

 בפני צוות בריס

2013-14 2014 2015 2016 

פגישות עבודה 

רבות עם בנק 

 ישראל

פגישות עבודה 

רבות עם בנק 

 ישראל

פגישה עם ועדת  

 שטרום

פגישה עם צוות  

 בריס



שלנונעשה סדר במיזמים   

בת  בביצרוןהחנות 
 שנתיים ורווחית

 משלוחים

 חנויות חדשות

 משלוחים

כרטיס אשראי כמוצר  בהמתנה
 פיננסי ראשון

 
התקדמות משמעותית 

מול הרגולציה בדרך  
 לאיגוד אשראי



שלנולהצטרפות   

 
 ₪ 1,000יחידת השתתפות בסך 

 תשלום חד פעמי
 תשלומים 10אפשרי בעד 

 לא מוחזר
 ניתן להירשם דרך האתר

 

 מקנה זכות לקיחת חלק והשפעה
 מתן שעות/ אין חובת התנדבות 

 

    הירשמו לאתר המשלוחים
 

https://www.storeshelanoo.co.il/frontend/#/


 תודה רבה
054-5648671ברק שש   


