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 סיכום דיון

 

 

 

 

 5112 מרץב 1תאריך המפגש: 

 "והשלכות קריטריונים: שווי מעריכי של תלות אי"נושא המפגש: 

 מעריך ומהותיות שווי מעריך תלות אי בדבר גילוי" בנושא ציבור להערות נוסח חומר רקע למפגש:

 (52525112, רשות ניירות ערך )"שווי הערכות ממספר הנובעת שווי

 2זרניצקי, שמאי, יוסף עמיחי ויבגני אוסטרובסקי )רשות ניירות ערך( רוני אורחים שנכחו בדיון:

משה גדנסקי, דגנית דניאל  ,      (Deloitte) טביביאן רקפת שני, גיא אמיר ברנע, שלומי שוב, נוכחים:

(, שי קומפל )מנורה מבטחים(, גל BDO)מחלקת תאגידים, כונס הנכסים הרשמי(, עדי סקופ, יניב זיו )

 דני ,רייטן )לשכת השמאים(יוסי  ,)אקטואר( עמית, ד"ר רועי שלם, ואדים פורטנוי, אבי בראור

 קרן בנגלס שנער רחב, רוזן סיגל ד"עו אלנתן, דן ,(EY) כץ גיל אלעל, אלי שחם, רני ,(KPMG) ויטאן

איילון,  )מנכ"ל מליסרון(, לילי אבי לוי ,)אקטואר( אליגון גיורא אסף סגל,, )הפיקוח על הבנקים(

 2 (EY) שפרלינג עינת ,זיגלמן אבי, עדן יורם פרופ'

 2וולקוב , אלכסמתן חגבי, ף, ליאור שחעידו ספקטור צוות מקצועי:

 

 רו"ח שלומי שוב

הנושא בו נדון היום הינו הצעת הרשות לניירות ערך בנוגע לגילוי בדבר אי תלות של מעריכי שווי2 

 IFRS -היתה מאז ומתמיד מבוססת על אומדנים והדבר התגבר מאד בעקבות ההחשבונאות  כידוע,

התפיסה הבסיסית של החשבונאות הינה שהדוחות הכספיים, שהגביר את השימוש באומדני שווי2 

אין דרישה לעשות שימוש  IFRS –לרבות האומדנים בהם, הם מצגי ההנהלה ובאחריותה2 ב 

להיעזר בלבד , אשר כולל המלצה IAS 19 –במעריכי שווי חיצוניים, פרט לדרישה כאמור הקיימת ב 

 מוסמך2באקטואר 

 בעיקרי הרחב הקהל את לשתף מטרה מתוך הוגן" שווי "פורום של הדיונים תמצית את מהווה זה מסמך
 למדיניות בהתאם. מלא בפרוטוקול ולא הדיון בתמצית שמדובר בחשבון להביא יש המסמך בקריאת. הדברים
 עמדותיהם את מייצגים הדברים כי יודגש. הדובריםכל  שמותשלא בהכרח בציון  מובאים הדברים, הפורום

 אליהם הגופים של הרשמיות העמדות את מייצגים בהכרח ואינם הפורום חברי של והמקצועיות האישיות
 הם משתייכים.
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הוספת נדבך של מומחיות ובשימוש במעריכי שווי ומומחים חיצוניים גלומים מספר יתרונות כגון 

מנקודת ישנה משמעות רבה  חיצונייםלשימוש במומחים אבל מעבר לכך,   2אמינות לדיווח הכספי

 ילהבמג של המומחה 2 אי תלותעל העבודה סתמךלגבי יכולתו להמבטו של רואה החשבון המבקר, 

ודורשת ממנו לבצע בדיקות  את יכולתו של רואה החשבון המבקר להסתמך על עבודת המומחה

 2מעמיקות יותר

ברקע הדברים, נציין שנקודה מעניינת נוספת לדיון הינה הדרישה לצירוף הערכות השווי לדוחות 

ן לרבות בשוק ההו בעולםבהכרח הכספיים, שאמנם קיימת בישראל אך דרישה זו אינה מקובלת 

2 אין ספק שלצירוף הערכות השווי משמעות אדירה בהיבט הזה שהן זמינות לכלל האמריקאי

 2ובמובן זה חשופות לביקורת משתתפי השוק

לאחרונה פרסמה הרשות לניירות ערך נוסח להערות ציבור, המתייחס לגילוי הנדרש בדבר אי תלות 

העבר, אנו יודעים שניירות הרשות מניסיון מדובר בנייר פוטנציאלי מאד חשוב2 מעריך השווי2 

השלכות , וכי לניירות אלו ישנן Best Practice או Benchmarkשמתפרסמים לציבור הופכים למעין 

במסגרת קבלת החלטות בנושאי אי תלות2 לאור העובדה שישנם רוחביות, למשל בבתי משפט 

את השאלה עד כמה נרחבות  אומדנים נוספים, מעבר להערכות השווי, נראה כי יש להעלות לדיון גם

עד כמה למשל הדברים יכולים להיות מושלכים לגבי יועצים משפטיים  ההתייחסויות בנייר הרשות2

 חיצוניים שמספקים חוות דעת על סיכויי התממשות של תביעות?

העיקרון המנחה בנייר הרשות בדבר אי תלות מעריכי שווי ומומחים חיצוניים הינו ברור, אך עם 

בחינת אי התלות מנקודת הוא זאת ישנן נקודות מעניינות שנרצה להעלות לדיון2 העיקרון המנחה 

המבט של האדם הסביר, אך עם זאת הנייר מונה מספר חזקות כמותיות שיש להן השלכות2 כך 

שנים ביחס להכנסות של מעריך השווי, מה שעלול ליצור יתרון  3 –ו  12%שנה חזקה של למשל, י

, עולה השאלה האם Deloitteלגודל2 כמו כן, נניח כי הערכת השווי מתבצעת על ידי חברה בת של 

המבחן הוא ברמת החברה הבת או ברמת הפירמה בכללותה? בנוסף, החזקות הכמותיות עשויות 

שהינם מצוינים ובעלי אינטגריטי, אך עם זאת היקף עבודתם  עבור מומחים קטניםבעייתיות להיות 

דווקא מומחים כאלה שלא מעסיקים כמויות גדולות של עובדים הפרדוקס הוא ש אינו רחב מספיק2

 יכולים להיות יותר סלקטיביים בעבודות שהם לוקחים על עצמם2

בין המעריך לבין  ל קשרים עסקים ומקצועייםכמו כן, אני מניח שבמסגרת הדיון יעלה גם הנושא ש

הקשר העסקי במקרה של ישראייר וסוארי דרך קרן עלה לפני כשנה כזכור מהעיתונות,  2המוערך

 סקיי, מה שהעלה את השאלה עד כמה באמת הערכת השווי הייתה בלתי תלויה2
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ה מימד חדש פבנוסף, לא ניתן להתעלם מהחלטת בית המשפט במקרה של בזק וגיזה, אשר הוסי

רותי ייעוץ ברכישה הממונפת לצד מתן חוות הדעת לבית המשפט בעניין והוא שגיזה סיפקה שי

 הפחתת ההון, באופן בו לראיית השוטפת התקיימה תלות2

 3היבט נוסף שנרצה לדון בו הוא נושא השיפוי, כאשר לפי נייר הרשות יכול ויהיה נזק בגובה פי 

תתפות עצמית2 נושא השיפוי נדון גם בפסק הדין של בזק וגיזה, משכר הטרחה, שמהווה סוג של הש

היו השלכות על הפרקטיקה בו ראתה השופטת בשיפוי המלא לגיזה כפגיעה באי התלות2 להחלטה זו 

למיטב הבנתי, ההחלטה הובילה לכך שבמקרים רבים הופסקו  2למעריכי שווי שיפוייםבנושא מתן 

  השיפויים2 

תלות מעריכי השווי ומומחים חיצוניים מאוד מזכיר את כללי אי התלות באופן כללי, נושא אי 

החלים על רואה החשבון המבקר, ואני מניח שגם חלק מהחזקות הכמותיות נשאבות משם, כדוגמת 

2 בנוגע לשיפוי, חל איסור בשיפוי כאשר מדובר ברואה החשבון המבקר, אך 12%הסף הכמותי של 

מסך הנזק2  3מנגנון שיפוי היוצר מעין השתתפות עצמית של פי  כאשר מדובר במעריכי שווי ישנו

 סביר כי יעלו שאלות האם זהו המצב שצריך להיות2

כך למשל,  –נייר הרשות אמנם קצר, אך הוא מעלה שאלות מעניינות נוספות שגם בהם נרצה לדון 

וי מהותי מאוד האיסור להתנות את שכר הטרחה בתוצאות, הבחנה בין מעריך שווי לבין מעריך שו

נרצה להבין כך שוכיוצ"ב2 כמו כן למיטב הבנתי נייר הרשות מתייחס גם לשמאים ואקטוארים, 

 2 מהן ההשלכות על תחומים אלו שהם כבר מוסדריםמהנציגים הנוכחים בדיון 

 

 פרופ' אמיר ברנע

מה מייחד את המקצוע בעיני הרשות? האם אותם  שאלהעולה ה –הרשות עוסק במעריכי שווי נייר 

פעולה שגרתית שמאות היא ? הרי הוראות אלהשמאים? האם שמאי כפוף ל כללים חלים גם על

המתבצעת על בסיס רבעוני2 לדבריו של יוסי זרניצקי, שמאים אינם כפופים לנייר הרשות מאחר 

וי כדאי לאמץ קוד אתי ובכך לנטרל ובמקצוע השמאות ישנו קוד אתי2 אם כך, האם גם למעריכי שו

 את הצורך בנייר?

ברבים מהסעיפים המפורטים בנייר הרשות יש היגיון, אך ישנן שאלות שעולות כמו למשל מה קורה 

בהכרח נגוע באי תלות? כמו כן,  הואגוף? האם מעריך שווי מבצע מספר הערכות שווי לאותו אם 

באותו מעריך שווי? מדוע פנייה שגרתית לרואה  מדוע יש לספק הסברים מקום שבו נעשה שימוש

מית בעוד שפניה למעריך שווי אינה לגיטימית? יהחשבון בכל שנה, ללא דרישת רוטציה, הינה לגיט
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למרות שישנו היגיון בסיסי לפיו אם מעריך שווי מבצע הערכת שווי לנכס מסוים בשנית הוא "שבוי" 

 שנה אי בהירות סביב הנושא2להגן עליה, עדיין י וישתדללהערכה הקודמת 

 נשמח לשמוע מרוני עד כמה מקיף נייר הרשות –לאור העובדה שהערכת שווי אינה דבר מוגדר 

ומכפיפה את  לצורך העניין הערכת שווי מהווהאו שמאות  (fairness), האם בדיקת הוגנות ושאלה

 ?עצמה לכללים המוצעים

 

 )רשות ני"ע( עמיחי רוני

פשוטה, ואציין כי נפגשנו עם עשרות גורמים בטרם פרסום נוסח הערות הסוגיה הנדונה אינה 

הערכות שווי, מכוח הגדרת הערכת שווי בתקנות, כוללת גם אקטואריה  –הציבור2  לגבי התחולה 

ושמאות וזהו לא דבר חדש )למשל הנושא כבר קיים בעסקאות עם בעלי שליטה(2 באופן דומה, 

ולה2 בנוסף, ברצוני להדגיש שהתקנה בנושא אי התלות הינה שמאות ובדיקות הוגנות אף הן בתח

תקנה קיימת ולא נוצרה כעת במסגרת פרסום הנייר, וכך גם הצורך במתן הסברים כאשר ישנם 

 מדובר בדרישה שאיננה חדשה והיא קיימת בתקנות2 –אלמנטים של תלות 

 

וי, ובכך גם להקל על הפיקוח, מטרת הנייר הינה לספק ודאות מסוימת, הן לחברות והן למעריכי השו

 –כך שלמעשה שני הצדדים יוצאים נשכרים2 ניתן לראות כי הנייר מפרט חזקות הניתנות לסתירה 

 מצד אחד הדבר מקל מאחר שישנו סף כמותי, אך מנגד הוא איננו סוגר הרמטית את כל המקרים2

האיזון בין מקרים בולטים בהם הדבר הבסיסי, שלקח לנו הכי הרבה זמן לעבוד עליו, הוא מציאת 

ישנה פגיעה באי התלות לבין צמצום התחרות באופן בו מומחים לא יוכלו לבצע הערכות שווי2 

בו לא רצינו לפגוע2 כמו כן, לא  –הרשות בגישה שלתחרות ישנו אמנם צד שלילי אך גם צד חיובי 

, ואין מטרת הנייר להגדיל מצאנו באופן חד משמעי כי הגדולים יותר "בסדר" מהקטנים, או להפך

 את הגופים המעריכים2

ברמה המעשית, יצאנו מהכללים החלים על רואי החשבון המבקרים והיו נושאים שאילולא היו 

אך ישנו משהו צורם בכך שרואה החשבון  –כללים לרואי החשבון, היינו אף מחמירים בהם יותר 

וף לכללים פחות מחמירים ממעריך המבקר, שנחשב לשומר הסף החיצוני מספר אחד, יהיה כפ

 השווי2 

כמו כן, מספר אנשים שאלו "מדוע לא אסרנו?" התשובה לאותם אנשים היא שהחשבונאות 

מאפשרת לחברה עצמה לבצע את הערכות השווי, שזוהי התלות הקיצונית ביותר, ומכאן גם כל 
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כה מלאה אלא לעיתים כך למשל, מעריכי שווי לא תמיד מבצעים הער –המגוון הקיים בפרקטיקה 

מקבלים נתונים והנחות מהחברה, מחשבים את שיעור ההיוון בלבד ומבצעים את פעולת ההיוון2 

 כפועל יוצא, הנייר מתמקד בפן הגילוי בלבד2

נקודה נוספת שנכון למצוא בה איזון הוא מה מעריך השווי יודע, מה שעליו לדעת ומהן הפעולות 

יתכן והדבר לא מנוסח בצורה ברורה, אך חשוב להדגיש כי אם י –שבהן עליו לנקוט בכדי לדעת 

אנחנו מרחיבים את המעגל לבני משפחתו של מעריך השווי, אין הכוונה כי זה יבצע תחקיר לפני כל 

 הערכת שווי, אלא הכוונה היא לחזקת ידיעה בלבד2

שווי כבסיס  במקביל לנושא הנדון, ישנו נושא אחר שאנו יוזמים מול משרד המשפטים, הערכות

לדיבידנדים, אשר נועד להפחית "לחצים" למרות שברור לנו שגם אם הערכות השווי לא יהוו בסיס 

 לדיבידנדים, זה לא שלא יהיה יותר עניין להגדיל את הערכות השווי2

 

 פרופ' אמיר ברנע

 לא ברור לי כיצד הנייר חל גם לגבי שמאות?

 

 )רשות ני"ע(עמיחי רוני 

 בתקנות כוללת בחובה גם שמאות2 הגדרת הערכת שווי

זוהי נקודה שלא נכנסנו אליה  –לגבי נושא התלות הנוצרת בהערכה אחר הערכה שהוזכרה קודם 

בנייר, אך זה לא שלא חשבנו עליה2 דווקא כאשר מדובר בהערכות שווי, עצם העובדה שחולף הזמן 

הערכתו ביתר קלות, וזאת וכי מדובר במידע צופה פני עתיד מאפשרת למעריך השווי לשנות את 

 בניגוד לרואה החשבון המבקר2

נקודה נוספת שחשבנו עליה לעומק, אשר קיבלה התייחסות בנייר, הינה הערכת שווי לשם ביצוע 

עסקה2 ייחסנו חשיבות גבוה יותר להערכה כאמור לאור העובדה שישנה יציאה של כסף בעקבותיה2 

על הוציאה כסף בכדי לרוכשו, ועל כן הנחנו שישנו הרי שהיא בפו –לדוגמה, אם חברה רכשה נכס 

 קושי גבוה יותר לשנות את ההערכה בתקופה עוקבת2

 

 

 רו"ח גיא טביביאן

 ?Fairnessהדבר תקף גם לגבי 
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 )רשות ני"ע(עמיחי רוני 

 Fairness2 –אותו היגיון תקף גם ב 

 

 רו"ח יבגני אוסטורבסקי )רשות ני"ע(

ובין אם זו עבודה שנוקבת בשווי, אז לכאורה ישנה  Fairnessאם התבססו על העבודה, בין אם זה 

 תלות בפעם הבאה שמעריך השווי יעריך את אותו הנכס לצורך דיווח כספי2

 

 רו"ח גיא טביביאן

אם נניח יש שתי חברות אחיות שרכשו יחד נכס מבעל שליטה, האם הם יוכלו להחליף ביניהם את 

מעריכי השווי? הרי אם אתם באים מהרציונל לפיו יצא כסף, אז מה זה משנה אם הוא עושה את 

 העבודה עבור חברה כזו או אחרת?

 

 רו"ח יבגני אוסטורבסקי )רשות ני"ע(

 ניתן להסתכל על המקרה שתיארת לפי אותו רציונאל, כך שנוצרת תלות2

 

 רו"ח גל עמית

וי לצורך דיווח כספי, על בסיס התפיסה שקיימת גם אצל האם הרשות רואה הבדל בין הערכות שו

רואי חשבון לפיה מעריך השווי הינו יועץ של ההנהלה, לבין הערכות שווי לשם עסקה עם בעל עניין 

שמוגשת לדירקטוריון או לאסיפה הכללית? לעניות דעתי, נדרשות רמות אחרות של אי תלות בין 

 סוגי הערכות השווי הנ"ל2

הכוונה היא לפירמה בכללותה? האם ישנו הבדל בין פירמה גדולה בה  12% –בסף ה בנוסף, האם 

 ישנם הרבה שותפים כאשר לכל שותף מרכז רווח משלו, לבין פירמה קטנה בה יש שותף אחד?

 

 )רשות ני"ע(עמיחי רוני 

התשובה לשאלה הראשונה היא שאין הפרדה, היות ופורמאלית גם תקנות עסקאות בעל שליטה, 

 כולן שואבות מאותו המקום2 –נות הקצאה פרטית ותקנות פרטי תשקיף תק
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ברמה המהותית, אנו חושבים שזו שאלה טובה מאחר שדווקא בעסקאות בעלי שליטה הערכת השווי 

באה לאסיפה הכללית ולכאורה בעלי המניות יכולים להצביע, ואילו כשההערכה נועדה לדוחות 

 Back Office2 –הכספיים היא ב 

 

 "ח יבגני אוסטורבסקי )רשות ני"ע(רו

מההכנסות הינה שאלה חשובה ואותה בעיה קיימת גם אצל רואי חשבון2 אצל רואי  12% –שאלת ה 

 12%-חשבון הבחינה נעשית ברמת המשרד, גם אם השותף המטפל בתיק מקבל נתח גבוה יותר מ

מעבר לנהוג אצל רואי  מהכנסותיו מהתיק ומייחס לתיק חשיבות רבה2 בפועל, לא רצינו להחמיר

 חשבון2 

 

 רו"ח גיא טביביאן

 ומה לגבי בחינה ברמת הפירמה או ברמת חברה בת, כפי ששלומי ציין?

 

 רו"ח שלומי שוב

 יבגני, אז כמו שאני מבין את הנייר אתם מסתכלים על הפירמה בכללותה2

 

 רו"ח יבגני אוסטורבסקי )רשות ני"ע(

ישנה הגדרה למעריך שווי בתחילת הנייר שכוללת את כלל ייתכן והנושא לא הודגש, אך  –נכון 

 השותפים בפירמה, ואם זו חברה אז את כלל בעלי העניין בה2

 רו"ח גיא טביביאן

מסך ההכנסות, אבל אם אני מבין נכון את  12% -יש לכאורה יתרון לפירמות הגדולות במבחן של ה

שווי מבלי להיות בלתי תלויות2 אם אתה  הנייר אז הפירמות הגדולות לא יוכלו בכלל לבצע הערכות

את מספר השותפים בפירמה תהיה בעיה מבחינת כללי ההחזקה בניירות  Big 4סופר בחברה בת של 

למי בעצם אסור להחזיק  –לצורך ביצוע הערכת שווי  Big 4ערך2 אם אתה פונה לחברה בת של 

ת בלבד או לכלל השותפים בניירות הערך של הגוף נשוא הערכת השווי? לשותפים בחברה הב

 בפירמה? בנייר כתוב כי זה חל גם על שותפים שפרשו2 

 

 רו"ח יבגני אוסטורבסקי )רשות ני"ע(

 לכלל השותפים בפירמה2
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 רו"ח גיא טביביאן

 לא יוכלו לבצע הערכות שוויBig 4 2אם כך, לדעתי 

 

 שפרלינג עינת

קשה לתת גילוי על כלל החזקות  –אני מסכימה עם גיא כי תיווצר בעיה במשרדים הגדולים 

 Big 42 –השותפים ב 

 

 פרופ' יורם עדן

הרי עם פרסום הערכות השווי ישנה  –דבר שלא דנו בו הוא מדוע בכלל צריך את התקנות הללו 

חשיפה למעריך השווי, ובדיוק כמו במקרה של ישראייר ואחרים יש מצבים שמעריך השווי יעדיף 

 להימנע מהם2

שווי שעושה כל שנה הערכת שווי צריך להסביר מה השתנה מהערכה הקודמת ומדוע בנוסף, מעריך 

 היא לא התממשה2

 כמו כן, ישנה הגדרה לעניין אישי בחוק החברות כמו גם איסור להתנות את שכר הטרחה בתוצאות2

 לאור האמור, אני באמת שואל מה רע במצב הקיים?

לבחון האם מצב שמגביל את האחריות כפונקציה  אני בדעה שיש –בנוסף, בפן של הגבלת האחריות 

 Moral Hazard 2של שכר הטרחה הוא רצוי, והאם לא נוצר כאן 

 

 בראוראבי 

 3כעת השיפוי שלך הוא  –ברגע שיש לך שיפוי אז לכאורה לא אכפת לך מה יהיה כתוב בעבודה 

 פעמים שכר הטרחה2

 

 )רשות ני"ע(עמיחי רוני 

יש להדגיש כי פורמאלית התקנה היא עובדה  –מדוע התקנות נחוצות  –בקשר לנקודה הראשונה 

 קיימת, החידוש הינו הוא ברמת מפרט ובחזקות כמותיות2

 Moral -, בסופו של דבר כל עניין ההשתתפות העצמית נובע מהMoral Hazard -לגבי העניין של ה

Hazard 2 
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 אבי לוי

המציאות2 נאמר פה כי ישנה דרישה לגילויים אני בדעה כי במקום מסוים אנו מעוותים את 

משמאים על שיפויים בעוד שלרואי החשבון נושא השיפוי אסור בתכלית האיסור2 עם זאת, רואי 

החשבון דואגים להחתים אותי כמנכ"ל על הצהרת מנהלים בנוגע לכך שהדוחות הכספיים הינם 

הנדרשים וכי נתונים אלו נכונים2 בבעלות ההנהלה וכי נמסרו לרואה החשבון המבקר כל הנתונים 

אך אם למחרת  –כפועל יוצא, לכאורה אין לרואי החשבון שיפוי היות והאחריות הינה של ההנהלה 

תצוץ תביעה כנגד רואה החשבון, הם יפנו את האחריות כלפי ההנהלה, כך שלא ניתן באמת להגיד 

 21,111רניצקי דורש תשלום בסך ז גבי שמאים, אני בספק כי אם אדוןשאין לרואי החשבון שיפוי2 ל

 ש"ח הוא יעוות את השמאות, ולכן זו לא דרישה מציאותית2 121,111 –ש"ח אזי החל מ 

מעבר לכך, אני בדעה שהגישה בישראל, לא רק בהתייחס לרשות ניירות ערך אלא בהתייחס לכלל 

נות יתר2 השאלה הרגולטורים, היא גישה של "האח הגדול מסתכל עליך" בכל עת, מה שיוצר שמר

שיש לשאול היא האם שמרנות זו נכונה? האם שמרנות היתר מציגה נכונה את הדוחות הכספיים? 

להון העצמי שלהן היא אותה שמרנות יתר, שמביאה עמה  לעהסיבה לכך שחברות נדל"ן נסחרות מ

 שמאויות לא נכונות שאינן משקפות נכונה את מצב העסקים2

היתר לא מציגה את הדוחות הכספיים באופן נכון ושהמעורבות של  לסיכום, אני חושב ששמרנות

 רשות ניירות ערך בכל דבר ועניין אינה בהכרח טובה2

 

 רו"ח שלומי שוב

 עבורנו, אנשי החשבונאות, טעות הנובעת משמרנות יתר הינה טעות לכל דבר ועניין2

 

 אבי בראור

וש במעריך שווי2 למה חברות לוקחות מעריך צריך לזכור, כמו שרוני ציין, כי אין חובה לעשות שימ

שווי? כדי להתהדר בכך שמישהו חיצוני בלתי תלוי היה מעורב, ולכן הדרישה לתת גילוי על כל מיני 

 מקרים היא דרישה הגיונית לטעמי2  

 

 

 פרופ' אמיר ברנע

 זה לא מדויק, הרי כתוב שאם אתה תלוי אז תגיד למה עדיין לקחו אותך2 –אבי 
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 בראוראבי 

ואם המנכ"ל או סמנכ"ל הכספים עשו את הערכת השווי זה יותר טוב? לכאורה הם יכלו לעשות 

 זאת2 דרישות הגילוי לא קשורות לכך אם שמאים הם שמרנים יותר או פחות2

 

 רו"ח משה גדנסקי

ככלל אני מתחבר לנייר של הרשות, ולדעתי עמדת הרשות עושה שכל2 יחד עם זאת, אני חושב שצריך 

לחלק את סממני האי תלות שנקבעו בנייר העמדה לשתי קבוצות2 הקבוצה הראשונה אלו אכן 

מקרים שהתלות בהם נראית מובהקת והם גם די דומים למבחני אי התלות של רואי החשבון 

מכלל הכנסותיו או  12%המבקרים2 אלו הם למשל המקרים שהכנסת מעריך השווי מהלקוח מהווה 

מתמשכים עם בעל השליטה בתאגיד2 אך יש בנייר קבוצה שניה של סממנים שיש לו קשרים עסקיים 

והיא לדעתי הרבה פחות מובהקת ולכן צריך לסייג אותה2 למשל, ביצוע הערכת שווי על יד מעריך 

שהעריך את הנכס בעבר לצורך ביצוע עסקה2 פה אי התלות פחות מובהקת ולכן הייתי קוטם את 

וא ביצע את הערכת השווי הקודמת לפני שנתיים או שלוש הוא לא החזקה בפרק זמן2 כלומר, אם ה

 יחשב תלוי אם הוא מבצע הערכת שווי כעת2 לפי נוסח הטיוטה אין בעניין הזה מגבלת זמן2

ברור שהסימנים בנייר הם רק חזקה וניתן לסתור אותם אך לדעתי אף תאגיד לא ירצה להיכנס 

 דיף שמגבלת הזמן תוגדר במבחנים עצמם2למקום הזה של סתירת חזקת התלות2 לדעתי ע

 

 פרופ' אמיר ברנע

הוא יוצג בחוות , האם ומהכנסותי 12% –עבודות לאותו גוף בהיקף הגבוה מ  שמעריך שווי ביצענניח 

מדוע בכל זאת פנו  הסבר( 5כתלוי; ) הגדרה עצמית( 1? למעשה, יש פה שני דברים: )הדעת כתלוי

 2ו ולא למעריך שווי אחראלי

 

 רו"ח משה גדנסקי

הרי אף אחד לא יגיע לוועדת מאזן ויטען שמעריך השווי תלוי  –הגילויים נועדו למנוע מצבים כאלה 

 אך בכל זאת בחרו לעבוד דווקא איתו2 המטרה היא לייצר נורמה2 12% –לאור מבחן ה 

 

 פרופ' אמיר ברנע

 לאומי זהו לא דבר נדיר2מההכנסות מתאגידים כמו בזק ובנק  12%במשק הישראלי הריכוזי, 
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 אלי אלעל

צריך גם לזכור שבהערכת שווי יש מרכיבים שהם פרויקטאלים ולמעשה העבודה כוללת "פיקים", 

 וזאת לעומת ראיית חשבון בה יש חלקים רוטיניים2

 

 פרופ' אמיר ברנע

עקב ריכוז עבודת האקטואריה אצל מזמינים מועטים ביחס הרבה אקטוארים יחשבו דרך אגב, 

 כתלויים בחברה המזמינה2 

 

 רו"ח דני ויטאן

 תקנות הצירוף של הערכות השווי לא חלות על מבטחים2

 

 רו"ח שלומי שוב

 האם בחברות ביטוח משתמשים באקטואר פנימי? –שי 

 

 קומפלשי 

של תיק ביטוח  EV –בוודאי, ישנה מחלקה פנימית העוסקת בתחום2 בשנה שעברה דנו בנושא ה 

 החיים, שזהו הנכס הכי גדול, שהוערך על ידי אקטואר פנימי2

 

 רו"ח שלומי שוב

 מוזרEV 2 –אגב, המצב שתיארת לגבי ה 

 

 קומפלשי 

בית חסרת סיכון2 לאור הכללים אינה בדיוק הערכת שווי, מדובר בערך כלכלי לפי רי EV –הערכת ה 

 EV2 –הנוקשים, ניתן לראות שחברות לא נסחרות לפי ה 

 

 רו"ח דני ויטאן

כפי שגיא ציין, ישנה הקשחה לגבי המשרדים הגדולים, וזאת במקביל לבעיית המעקב שנוצרת 

בהגדרה2 בשונה מרואי חשבון, אין איסור להחזיק ניירות ערך כלל אלא מדובר בהחזקה מהותית 



 

 FVF- Fair Value Forum  - פורום שווי הוגן

 
 

12 
 
 

מתיק ניירות הערך של מערכיך השווי או בן זוגו, וישנה גם התייחסות לנאמנות  2%כלומר  –בלבד 

 עיוורת, כך שבאופן כללי ישנה בעיית מעקב2

בהמשך לדבריו של יורם, לדעתי הנושא הקריטי אינו הגילוי, אם כי הדרישה לצרף הערכות השווי 

 ת משמעותי מאשר בישראל2ביחס לשוק האמריקאי, בו השימוש בשווי הוגן פחו

 

 רו"ח שלומי שוב

 האם ישנה דרישה בארה''ב לצירוף הערכת שווי?

 

 רו"ח דני ויטאן

לא, אין בארה''ב דרישה לצירוף הערכות שווי2 עם זאת, בישראל יש להביא בחשבון את המאפיינים 

סחרות בארץ2 כך לדוגמה, עסקאות עם בעלי עניין או כמות חברות הנדל"ן הנ –של השוק הישראלי 

 ייתכן ובעקבות האמור נולד הצורך בהנחיה מסוג זה2

 כאמור, אני בדעה שהנושא הינו רחב יותר כאשר הגילוי בדבר אי התלות הינו נדבך אחד בלבד2

 

 פרופ' אמיר ברנע

אז בואו נדון בשאלה פשוטה, האם יש צורך בהנחיות אלו או שמספיק לתת גילוי מלא בדבר כל 

 שנים אחרונות(? 2מעריך השווי נניח בתקופה שתוגדר ) עסקה של חברה עם

 

 רו''ח שלומי שוב

 ברצוני לשמוע את נציג לשכת השמאים2

 

 )לשכת השמאים( יוסי רייטן

 ראשית, אני רוצה לברך את הרשות על יוזמתה2 

, שכבר 1611בלשכת השמאים ישנן תקנות מכוח חוק משנת  –בהתייחס להערכות שווי נדל"ן 

נאמר שאסור לעשות שומה מקום שבו יש עניין אישי2 מעבר לכך, יש לנו תקנות אתיקה במסגרתן 

מקצועית כמו גם תקנים מקצועיים, שהינם באחריות מועצה חיצונית של הלשכה ליד מועצת 

 השמאים2 כלומר, אמנם הרשות הגדירה חזקות כמותיות, אך אצלנו ההתייחסות רחבה אף יותר2

כך  –במסגרת התקנים אמות מידה מחמירות יותר מאלו שציינה הרשות למעשה, לקחנו על עצמנו 

למשל אם מעריך שווי קודם סקר לפני שנתיים את הנכס שנסקר על ידי כעת, עליי לציין עובדה זו 
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בהערכת השווי לרבות ציון השווי שהוערך על ידו ופירוט סטיות משמעותיות שחלו מאז ואת 

 הנימוקים להן2

 

 זרניצקייוסף 

 ברצוני לציין שהשיפוי שאנו מקבלים הוא רק לגבי הנתונים המתקבלים על ידי החברה2

 

 פרופ' אמיר ברנע

 אז מה נשאר לך?

 

 יוסף זרניצקי

הם כולם  –הנתונים שאני מקבל מהרשות המקומית, נתוני השוק בהם אני משתמש וכיוצא באלו 

 פרשנויות שלי2

 

 פרופ' אמיר ברנע

 אם הדבר מותר?מה לגבי התקשרות קבע? ה

 

 יוסף זרניצקי

 כן2

 

 פרופ' אמיר ברנע

 אסור לך לבצע התקשרות קבע2אם כך, אז להבנתי, לאור ההנחיות המוצעות, 

 

 רו"ח שלומי שוב

היכן הכללים של שמאי המקרקעין מחמירים יותר? קראתי את התקנים ולא ראיתי התייחסות 

 ספציפית לנושא אי התלות2

 

 )לשכת השמאים( יוסי רייטן

 16112ניתן למצוא את ההתייחסות במסגרת התקנות משנת 
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 רו"ח שלומי שוב

נכלל שם? כפי שנשמע, אתם תעמדו באופן אוטומטי בכל דרישות הרשות2 האם  12% –האם סף ה 

 אכן לא תהיינה השלכות על אף שמאי?

 

 יוסי רייטן )לשכת השמאים(

שהחובות בו נרחבות ממה שהרשות קבעה בנייר2 אז אמנם השמאים נמצאים בהסדר רגולטורי 

 נקבעו אמות מידה כמותיות, אבל אנו נמצאים בהסדר רגולטורי שמחייב אותנו2

 12%אני מניח ששמאי הבית של מליסרון או עזריאלי הוא כזה ששכר טרחתו יכול מאוד ויעלה על 

 השמאי או המזמין2 מסך שכר טרחתו, כך שייתכן והדבר יעורר איזושהי מחשבה מצד

 

 רו"ח שלומי שוב

? אני מניח שמדובר בעבודה רצינית עם שכר Big 4האם אקטואר של חברת החשמל חייב להיות 

 טרחה נאה לצידה2 קשה להאמין שאקטואר עצמאי יכול לקחת על עצמו את עבודה זו2

 

 אבי לוי

שלגביו הן יצטרכו לספק בפרקטיקה חברות לא ייקחו שמאי או מעריך  –אני מסכים עם שלומי 

הסבר2 גם כאשר החברות מספקות הסבר הן מקבלות מיד לאחר מכן שאלות מרשות ניירות ערך2 

כלומר, זוהי פינה שמלכתחילה חברות לא ירצו להיכנס אליה, במיוחד שגם ההסברים לא באמת 

 מתקבלים2

 

  אליגון גיורא

בין מצבים בהם הכנסותיו של האקטואר כאשר אני מסתכל על אי תלותם של אקטוארים אני מבחין 

תלויות בתוצאות המלצותיו במקרה הספציפי, לבין מקרים בהם אין תלות כאמור, כך שלאקטואר 

 אין אינטרס בתוצאה של המלצתו2

 

 רו"ח שלומי שוב

 הוא בעייתי בעינכם? 12% –האם סף ה  –גיורא ואבי 
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 גיורא אליגון

 לא2

 

 אבי בר אור

 אני כן רואה בזה בעיה2 אפילו מבחינת חופש העיסוק2  

 וגם השיפוי אלו שתי נקודות שיש להן תמריץ לדחוף את שכר הטרחה כלפי מטה2  12%-גם ה

אני הבנתי בפתיחה שהמטרה העיקרית היא גילוי נאות אז הישות צריכה לגלות ולהסביר למה בחרו 

 ה2באיש הזה ולמה באיש ההוא, ועם זה אין לי בעי

אני עשרות שנים ניסיתי לאגד גופים של אקטוארים, וזה לא הלך2 במקצוע שלנו אין לנו הגנה חוקית 

ואנו עובדים לפי חוקי אתיקה מקצועית ברורה, אבל עדיין יש מצב שתמיד בהגדרה אקטואר יהיה 

אבל לישויות קטנות שכר הטרחה הוא שולי  IAS 16קטן מול חלק מהישויות2 בחלק מהדיווחים של 

 יש ישויות גדולות מאוד שבהגדרה שכר הטרחה יהיה גבוה2 

נתת כדוגמה את האקטואר של חברת חשמל, לפני מספר שנים חח''י שילמה פוליסה לאחריות 

 מקצועית ופרמיה עבור אקטואר שסירב לחתום על חוות דעת2 

 12%2יש בהחלט מקצועות כמו אקטוארים שתיק אחד ספציפי יהיה מעל 

 

 מי שוברו"ח שלו

 לאקטוארים2 4אז אתה מקבל כאן רוח גבית להקים ביג 

 

 לילי איילון

2 יש אקטוארים מאוד מקצועיים 4גם אקטוארים ומעריכי שווי מקצועיים, לא בהכרח נמצאים בביג 

 BIG -ולא רבים בארץ שאינם חלק מפירמה גדולה, וכשתמדוד אותם בהיקף הכנסות מול הכנסות ה

 זה בטל בשישים2 4

ההנחיה הזו יכולה לפגוע בחברות לקבל את השירות הכי מקצועי2 לפחות ממה שאני ראיתי 

 האקטוארים הכי מקצועיים לא נמצאים במשרדים הגדולים2

 בנוסף, אני חושבת לעניין המדידה שיש למדוד את המחלקה עצמה בתוך המשרד הגדול2
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 רו"ח שלומי שוב

 מעריכי השווי2 לילי אז זה גם יכול לפתור את הבעיה של 

 

 לילי איילון

 לגמרי2 יש כאן גם מעריכי שווי לא גדולים שהם משכמם ומעלה2 

 

 רקפת שני

חלק מהגילויים הנדרשים כאן אנו רואים גם היום2 שיפוי, שכר, אחזקה במניות, עבודות אחרות 

 שביצענו, אנו מגלים גם היום2

מה שמטריד אותי פה זה הכללה, והדרישה להגדיר אי תלות גם לחברות גדולות וגם לקטנות2 יש 

יש גם הבדל בין חברה הבדל בין חברת ייעוץ גדולה לבין חברה מתחילה שצריכה לבסס את עצמה2 

ציבורית גדולה או קטנה2 יש הבדל גם אם הבן של הבעל השליטה עובד באותה חברת רואי חשבון או 

 של בעל משרה )במסמך אין הבחנה(2 אני חושבת שצריכה להיות הבחנה2בן 

 

 אלי אלעל

בואו נרחיב את היריעה גם למה שקורה בחול בהקשר של אי התלות2 בדקתי מה קורה בחול לקראת 

 וכו'AICPA  2 -הדיון2 בדקתי מה קורה בלשכות האמריקאיות, ב

ת זו אבן יסוד אחת אבל היא לא הבלעדית2 אלו לא נושאים חדשים עבורם וצריך לזכור שאי התלו

יש גם עוד שאלות כגון כשירות, בחירת מתודולוגיה, גילוי נאות, מבנה נכון של דו''ח ועוד, למרות 

 שאי התלות זו האבן הראשה בתוך התהליך הזה2

הנקודות המרכזיות שעולות גם בבדיקה שלי, והכנתי רשימה מאוד ארוכה של חזקות, גם בלשכה 

קאית של רואי החשבון שדנים בפרסומים על רואי חשבון שעוסקים בעבודות נלוות, מדברים האמרי

על הלך רוח, להיות נקי מאינטרסים, איל להימנע ממעורבות נמשכת כאשר אי התלות נפגעת, תפקוד 

כיזם, חתם, ברוקר או מפיץ ניירות ערך של הלקוח, קבלה או אישור בניהול של סיכונים עסקיים וזה 

 שך עוד ועוד2נמ

 גופים נוספים מדברים על אותם דברים2 זה זמין וזה קיים2

או כל מספר אחר2 בין  12%, 11%בשום מקום לא ראיתי, ובטוח לא בארה''ב אמירה כמותית כגון 

היתר עלול להיווצר כאן מנגנון של חסם כניסה של אנשים חדשים בתחום שיצטרכו לעמוד ברף של 
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X רש2 כמובן זה גם חל גם על פרופסורים ומומחים בודדים אשר פועלים כדי לעבור את הרף הנד

 כבר2

שווה בהקשר הזה לעשות מחשבה שניה, ולא להיצמד לאותה רשימת מכולת של חזקות כמותיות 

 הניתנות לסתירה2

 

 פרופ' אמיר ברנע

 ?12%-לוותר על ה

 

 אלי אלעל

 לא יודע אם לוותר, אולי להגדיר בצורה יותר מתאימה2

 

 פרופ' אמיר ברנע

 אלי, קראת מה קורה בעולם2 האם יש צורך בתקנות האלה לדעתך?

 

 אלי אלעל

לטעמי יש צורך בתקנות אלו בישראל בעיקר מהסיבה המרכזית שאין גורם מטעם מעריכי השווי 

 שבה ומבצע אכיפה פנימית לעומת שמאים וכו'2

יתכן ויש לייצר מנגנון של איזושהי לשכה מקצועית שתייצר פרמטרים של התנהגות נאותה ואתיקה 

 כמו בכל מקום בעולם2 

 בהעדר גוף כזה כן יש צורך שמישהו ימלא את זה2

 

 רקפת שני

 יכנסו ישר לסטנדרטיזציה אז לא פתרנו שום בעיה2 4אין ספק שהביג 

 

 אלי אלעל

 Sole Practitioners 2השווי מאופיין בריבוי של  דווקא בארה''ב תחום הערכות
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 אלי אלעל

ארה''ב מלאה במעריכי שווי, ולוו דווקא עבור דיווח כספי2 יש את עולם המס, בתי משפט, יש הרבה 

עולמות שבהם אינפוט של מעריכי שווי הוא חשוב2 בהקשר זה מכיוון שבישראל אין מערכת 

 כן צריך לעשות משהו כדי לייצר מנגנון מתאים2 וולונטרית שמסדירה את התחום מישהו

 

 פרופ' אמיר ברנע

 תקנות האי תלות עושות את זה?

 

 אלי אלעל

וכל דבר אחר אבל מישהו כן צריך  12לא  12הכיוון הוא כן נכון, אפשר לדבר על הניואנסים, כן 

 לעשות סדר2

 

 אבי לוי

י לא טובות? אם זה עובד היום אז למה אז באי סדר הזה, על פי מה שאתה אומר היום הערכות השוו

 להתערב? איך זה יגרום לך או לאדון זרניצקי להיות יותר טובים?

 

 אלי אלעל

אני אומר שזה עובד אבל זה יכול לעבוד יותר טוב2 אתה מדבר על שתי מרכיבים שונים, אחד הוא 

יעבדו על פי חוקים מה יהיו הכללים ושני זה מה תהיה תפיסת הציבור2 אם תהיה הסדרה ואנשים 

 ברורים אז אמון הציבור יעלה ויגבר2

 

 רו"ח שלומי שוב

אלי, אז אם אני מסכם אותך לפי מה שאתה אומר זה שאם הייתה עבור מעריכי שווי הסדרה כמו 

 לשמאים למשל, אז הרשות לא הייתה צריכה להתערב?!

 אסף, בבקשה2

 

 אסף סגל

לא צריך להפחית את שכר הטרחה ולא צריך  3תחיל לגבי השיפוי, אני חושב שעניין הפי אני א

 להתרגש מזה2 
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אני כן רוצה לגעת במה שלילי אמרה לגבי חברות בוטיק, שהאסטרטגיה שלהן היא לא לקחת כמה 

, שונה 52%שיותר תיקים2 אני חושב שהיסוד הנפשי של חברת בוטיק גם אם יש לה לקוח שמהווה 

יסוד נפשי של שותף בחברה גדולה שיש לו תיק מאוד גדול2 אבל התנאי הזה זה כן ייתן יתרון לגדול מ

 בקבלת עבודות גדולות או במכרזים למשל2 

 בעיה נוספת היא מה אתה מכניס פנימה בחישוב ומה לא? אני חושב שבאמת יש כאן בעיה2

 ר יש פה לקוח שרוצה תוצאה נכונה2רציתי גם מילה לגבי עבודה לצורך עסקה2 הרי בסופו של דב

ובסוף מסתבר שזה  111אותו לקוח ניגש למעריך השווי ושואל כמה זה שווה2 מעריך השווי אומר 

2 למעריך השווי יהיה קשה מאוד לעמוד מול מזמין העבודה ולהגיד תקשיבו עשיתי טעות2 21שווה 

י הן מאוד אמתיות2 הלקוח רוצה הם לא ירצו יותר יועץ כזה2 אני דווקא כן חושב שהערכות שוו

 מספר, הוא לא נותן שיק עם טווח2 כלומר, אני צריך לעמוד מול לקוח שהוא לקוח חכם ומבין עניין2 

 אני עוזב רגע בצד עסקאות עם בעלי שליטה2

 

 בראור אבי 

נכון, אם בעל שליטה רוצה למכור נכס לחברה, הוא ישמח להערכה עודפת וכאשר הוא רוצה לקנות 

 א ישמח שזו תהיה בחסר וכנראה שאף אחד לא יבוא אלייך בטענות2 הו

 מה שאתה אומר זה נכון לגבי דברים אחרים אבל לא לגבי עסקאות עם בעלי שליטה2

 

 ואדים פורטנוי

אני מתחבר למה שאמרו האקטוארים2 בתור משרד קטן יחסית אני רוצה לומר כמה דברים על 

 ה עדיפה על הסדרה2 תמיד טוב שיפקחו עליך פחות2ההסדרה2 קודם כל זה ברור שאי הסדר

 

 אלי אלעל

 מבחינת מי? מבחינתך2 מבחינת הציבור עדיפה הסדרה2

 

 ואדים פורטנוי

? תמיד אפשר לומר רגע, אנחנו לא 52%ולמה לא  12%רגע2 נטיית ליבנו היא לשאול למה קבעתם 

 מעוניינים2  
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ואני אשמח בסופו של דבר שלא יקרה מה  האמת שאני מתחבר למה שאלי אמר2 זה תהליך ארוך

שקורה היום וזה שאני עומד מול תלמידים שלי ואומר שיש שני מקצועות שלא דורשים אישור2 זה 

 אינסטלטורים ומעריכי שווי2 מה שאני אומר שזה כן כיוון נכון2

 אני לא חושב שיש יתרון לגודל, גם הקטנים יוכלו להסתדר2 אבל ברור זה כן בעייתי2

 

 לי אלעלא

 וזה יכול לחייב אותי לקחת עבודה שאני לא רוצה2

 

 ואדים פורטנוי

מההכנסות למישהו שעובד לבד  12%אני אומר שהסדרה זה משהו חיובי כתופעה, אבל מדידה של 

 זה מדידה לא רלוונטית2 4על הערכות שווי, לעומת ביג 

נקודה שניה זו מבחינת החברה2 הבחנו בין שני סוגי עסקאות, אחת היא לצורך עסקה והשנייה נניח 

PPA?אז אם הוא עשה שנה אחת אז שנה הבאה הוא תלוי? מה המשמעות , 

 

 רו"ח שלומי שוב

אם בזמנו סוארי עשו את הערכת השווי על קלאבמרקט ואז עשו ירידות ערך כל שנה אז לפי התקנות 

 זה אי אפשר? החדשות

 

 )רשות ני"ע(עמיחי רוני 

 למה אי אפשר שנה אחרי שנה? –שלומי, הבהרה 

 

 רו"ח שלומי שוב

לשופרסל על קלאבמרקט ואחר כך בודק לה ירידת ערך, האם זה אפשרי  PPAאני שואל, אם עשיתי 

 לפי התקנות החדשות?

 

 )רשות ני"ע(עמיחי רוני 

 לפי המפרט כרגע, אין מניעה2
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 אלעלאלי 

אני חושב שזה המצב שבו אתה מלווה עסקה ונוקט בשווי, ושנה הבאה עלול להיווצר מצב שאתה 

 212אבל זה שווה  111עושה ירידת ערך, ואומר בעצם ששילמת 

 

 פרופ' אמיר ברנע

האם החברה?  למעריך השווי מוליש כאן גם בעיה של ניסוח2 למשל מה לגבי עסקים אחרים שיש 

 יפוי? מה צריך לכלול הגילוי? המעריך קיבל שלגבי השיפוי, האם צריך לרשום ש נדרש גילוי?

אולי  ?גוףמדברים פה על אי תלות מעריך השווי2 ומה אם בודק ההוגנות ומעריך השווי הוא אותו 

אפתיע אבל למיטב ידיעתי אין בעיה בארצות הברית שאותו גוף יבצע את הערכת השווי וגם את 

 ההוגנות2 

 

 לעלאלי א

 דרך אגב זה שהוא בלתי תלוי לא אומר עדיין שהוא כשיר2

 

 פרופ' אמיר ברנע

 זו בדיוק הנקודה2

הרשות  ?כדי שתהיה קבילה התחמקנו פה מכל השאלה המרכזית2 מה צריכה לכלול הערכת השווי

  הנייר העמדה הזה איננה עוסקת כלל בשאלה מה צריכה לכלול הערכת השווי2 

 

 זרניצקייוסף 

 2נמצא אצל שמאי המקרקעין מה צריך לכלול בהערכת שוויזה 

 

 )רשות ני"ע(עמיחי רוני 

שנים כאשר התקנה הזו נוצרה, נוספה  11הוא כן מוסדר, עוד מלפני  –אז אני עונה לגבי נושא הגילוי 

לה תוספת בה ישנה רשימה של פרטים שיש לתת גילוי עליהם והיא אינה סגורה ואומרת שיש לתת 

 ילויים שיסייעו להבין את ההערכה2 את כל הג
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 רו"ח יבגני אוסטורבסקי )רשות ני"ע(

גם לשיפוי יש התייחסות2 נדרש גילוי על שיפוי בלי קשר2 אין התייחסות לשאלה האם שיפוי יוצר אי 

 תלות אבל יש חובה לתת גילוי על קיומו של שיפוי גם כיום, ללא קשר לנייר שפורסם על ידנו2 

 

 טביביאןרו"ח גיא 

 גם על סטייה מהערכת שווי קודמת2

בהקשר למה שמשה אמר קודם אני גם בעד ומברך, אבל צריך לזכור שהערכת שווי לצרכי דוחות 

 כספיים לעומת הערכות שווי אחרות, כפופות לביקורת של רואי חשבון מבקרים2 

הכשירים זוהי בסופו של דבר קודם כל פונקציה של ההנהלה שבחרה כנראה את האנשים 

והמתאימים ביותר לזה2 מבחינתנו כרואי חשבון מבקרים זה עוזר2 שלומי, כמו שציינת בפתיח שלך, 

קיימת התייחסות גם בתקני הביקורת למעריך שווי תלוי ובלתי תלוי, אבל החשש שלי שבמקומות 

תפתח בעייתיים כמו בחברות קטנות ולא מוסדרות החוששות לכסף ופוחדות מגילוי, אני חושש שי

מצב לא רצוי שבמקום לתת את הגילוי או ללכת למעריך שווי אחר, תתפתח מגמה של ייעוץ להנהלה 

ויעשו התקשרויות עם ההנהלה ויגידו שזה לא מעריך שווי אלא יועץ, ואז אני לא אהיה כפוף 

 לדרישות הגילוי היות ואני לא מעריך שווי אלא יועץ2 

רישות צירוף אבל בכל העולם של הלא מהותי יש חשש בעיני לגבי הערכות שווי מהותיות מאוד יש ד

שבמקום שלא ירצו להתעסק עם הדברים האלה, ההנהלות ייקחו יותר אחראיות על עצמן הרי בכל 

 מקרה לא צריך לצרף את העבודות האלו2

 

 פרופ' יורם עדן

האם צריך  -לגבי כך שההנהלה מעריכה את עצמה, למשל בואו ניקח דוגמה שאני מכיר מאל על 

לשנות את הפחת של המטוסים? היא צירפה חוות דעת של ההנהלה שאמרה את מה שאמרה2 זה 

 יכול להתפצל לטוב ולרע2 

עכשיו לגבי השיפוי, במסמכי שיפוי סטנדרטיים נרשם שאם מעריך השווי פעל בזדון או ברשלנות אז 

יטוח וגם שיפוי, אבל יכול להיות הוא לא חל2 אני זוכר למשל שבבנק לאומי, לכל דירקטור היה גם ב

מאוד שאלו לא יתפסו בכל התביעות הנגזרות אז לא צריך לחשוב שאם אתה מחזיק בכתב שיפוי אז 

 גמרנו ואתה יכול לכתוב כל מספר ולהגיד יש לי שיפוי2   
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 עדי סקופ

הערכת  האם התקנות רלוונטיות גם לעבודת האנליסט, שתוך כדי האנליזה עושה גם -יש לי שאלה 

 השווי?

 

 רו"ח שלומי שוב

 זו שאלה מצוינת, האם אנליזה היא הערכת שווי?

 

 )רשות ני"ע(עמיחי רוני 

זו שאלה לא טריוויאלית אבל אנליזה מוסדרת בחוק ייעוץ השקעות2 זו שאלה מה מהות הערכת 

 השווי2 לא בטוח שהבנתי את השאלה2 

 

 אבי לוי

 ה?אנליזה עבור משקיעים לצורך רכישת המני

 

 רוני עמיחי )רשות ני"ע(

 זה מוסדר היום בחוק ייעוץ השקעות2

 

 רו"ח משה גדנסקי

נניח הערכת שווי שלא לצורך דיווח כספי שהחברה הזמינה ולעיתים היא עשויה אף להתפרסם 

 כדיווח מיידי2

 

 רוני עמיחי )רשות ני"ע(

 התקנה לא חלה לגבי הערכות שווי שאינן לצרכי דיווח של החברה2 

אני רוצה להגיד גם לגבי תקנת הגילוי, שמכוחה הפרשנות עליה אנו דנים היום, היא חלה על כל מה 

 שלצרכי דיווח2 אם העבודה אינה לשם דיווח אז היא לא חלה2

 

 רו"ח שלומי שוב

 באופן כללי, איך אתם רואים את כל הדיון היום? ככה לסיום2
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 רוני עמיחי )רשות ני"ע(

לגבי האקטוארים בעולם בו  12% -נושא ה שונים שאנחנו נחשוב עליהם2 כמובן רשמנו דברים 

אקטואריה זה רק לשתי חברות ענק, יכול להיות שדורש עוד מחשבה2 יחד עם זאת יתכן שגילוי על 

 למה לקחו בכל זאת את המומחה עדיין פתרון סביר שהרי מדובר בחזקות ניתנות לסתירה2

יעת הקווים הכמותיים והמפרט הזה נועד לתת איזושהי ודאות אני גם חוזר למה שהתחלתי אתו, קב

למעריכי השווי, לחברות ולנו, כי כרגע התקנה של אי התלות קיימת ברמת הכלל הכללי והמצב 

הגרוע ביותר עבור מעריך שווי זה שפתאום בדיעבד יגידו לו שהוא תלוי2 עדיפה תמיד מידה מסוימת 

 עצמו האם הוא יכול או לא יכול לסתור את החזקה2 של ודאות ואז הוא יכול להתחבט עם 

 

 אלי אלעל

אני רואה בצעד של הרשות קריאה גם אלינו לנסות ולהסדיר את זה בעצמינו וזה תמיד יותר טוב 

 שאנו נבוא עם הסדר או עם הצעה להסדר2

 

 אבי לוי

לי ושל משפט אחרון, מה יקרה לדעתי בסופו של דבר מבחינתי כמנהל חברה2 מנקודת מבט ש

זרניצקי שעובד אצלי2 אני לא אהיה שם2 אני לא רושם שזרניצקי תלוי2 אני פשוט לא נותן שיפוי של 

משכר הטרחה ואז אדון זרניצקי יגיד מבחינתו, רגע אני עלול להיתבע מחר, ומה אני יכול  3פי 

 לעשות כדי לא להיתבע? להיות שמרן2 

ביותר אז זה בסדר2 אבל אני לא רוצה לרשום נכס אם הערכתי שווי של נכס ומחר מכרו אותו 

2 זו שאלה של חשיפה מבחינתו, כי אני יפסיק לתת לו שיפוי 621 -במיליארד כשמחר ימכרו אותו ב

 כמו שאני נותן לו היום היות ואני לא מוכן לרשום בדוחות הכספיים שלי שהוא תלוי2

 לא בהכרח דבר נכון2 כדי לא להיות חשוף הוא יהיה שמרן יתר2 שמרנות יתר זה

 

 רו"ח שלומי שוב

 חייבים לסיים2 לדעתי היה דיון חשוב2  

 

 פרופ' אמיר ברנע

 קיבלתם גיבוי פה ויש הגיון לקבוע כללים אבל תבהירו אותם שיהיו ברורים2 
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 ל הפורום:ע

 בית של בחשבונאות התכנית , הפועל במסגרתFair Value Forum (FVF) "הוגן שווי פורום" מטרת

, ההון בשוק המידע לאיכות לתרום הרצליה, היא הבינתחומי במרכז עסקים למנהל אריסון ספר

 שמייצרת חשיבה קבוצת משמש הפורום שמקיים מפגש חודשי,. ולייצר שיח מקצועי פורה בנושא

ידע, זיהוי בעיות,  לשיתוף שנמצאות על סדר היום ומשמש פלטפורמה בסוגיות עומק דיוני

 .ולמשקיעים החשבון לרואי, למדווחים Best Practices -וכתהליכים ומגמות 

 ח"ורו, עסקים למנהל אריסון ספר בית של המייסד הדיקן, ברנע אמיר' פרופ שלייסודם הפורום, ב

 מומחים כולל עסקים, למנהל אריסון ספר בית, דיקן סגןראש תכנית חשבונאות ו, שוב שלומי

הכלכלה והמימון וכן , הפיננסית החשבונאות בתחומי ומהפרקטיקה מהאקדמיה מובילים

משתתפים בו נציגים של מדווחים, אנליסטים וגופי הרגולציה הפיננסית בישראל וחיבור בין 

 . תחומי הידע השונים

סיכומי הדיונים שמתפרסמים לציבור הרחב מבוצעים על ידי הצוות המקצועי של הפורום המורכב 

 אות.מבוגרים מצטיינים של התכנית בחשבונ

  www.fvf.org.ilאתר הפורום: 

 

 

 

http://www.fvf.org.il/

