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 לכבוד

 "כ הרב משה גפניח
 יו"ר ועדת הכספים

 

  – הריכוזיות חוק לתכלית המנוגדתפיתוח  בי די אי עסקת עצירת: הנדון
 קריאה לדיון נוסף

 28.08.2017נו מיום סימוכין: מכתב

העסקה נדונה בדיון בנושא חוק הריכוזיות והכשלים בו.  נערך דיון בועדה 11.09.2017ביום  ,כידוע לך .1
דיסקונט חברת הבת את בי פיתוח .די.חברת אי תמכורבמסגרתה  , בי פיתוח.די.המתגבשת של אי

כאשר התמורה אדוארדו אלשטיין, מר השליטה, לחברה פרטית חדשה שיקים בעל ( דסק"שהשקעות )
, כך מהפירמידהתוסר חברת שכבה  ,כך נטען ,בדרך זו מאת החברה המוכרת.תמומן  בדרך של הלוואה 

 .2017בדרישות חוק הריכוזיות נכון לסוף לכאורה בי פיתוח תעמוד .די.שאי
 

יש לבטל  חברות  פיול , תכלית העיקרית שעמדה ביסוד חוק הריכוזיותללמעשה הלכה צעד זה מנוגד  .2
"ח  האגחברת  שלפנינו במקרה .בפירמידה מעבר למספר המותר על פי החוקשכבה שהציבור השקיע בהן 

מלווה מכספי הציבור שגויסו על ידה לא מכבר לחברה הפרטית את הסכום הדרוש לרכישת חברת ( המוכרת)
 נאמר שאף כפיאותה שכבה ציבורית בשכבה פרטית מלאכותית,  ממירה ובכך ,הבת של החברה המוכרת

 . טלמור, עו"ד רוני המשפטים משרד נציגת ידי על"ל הנ בדיון מפורשות
 

מתרחשות העסקה ממשיכה להתקדם באין מפריע, כאשר , השלטוניות מאז הדיון ולמרות ההצהרות .3
 השערורייתית הזו  העסקהבהקדם,  יתערבלא המחוקק אם ואחרות המעידות כי  ופעילויות פיננסיות כאל

 והן עניינית בציבור המשקיעים והחוסכים. , הן בתכליות החוקותפגע הן בריבונות הכנסת תצא לפועל
 

בנוסף לפגיעה כי  ובו נטען ,פורסם גם מאמר של איש מקצוע מוכר וידוע בתחומי החשבונאות לאחרונה  .4
ופוגעת בציבור  המנצלת פרצות משפטיות וחשבונאיותמוחלטת פיקציה  העסקה מהווהבשלטון החוק, 

 .(ראה נספח) על חשבון הציבורלצורך עשיית רווח על ידי בעל השליטה החוסכים לפנסיה 
 

למנוע עשיית שימוש בכסף ציבורי בידי בעל שליטה יחיד, כדי  הינה  של חוק הריכוזיותמטרתו המוצהרת  .5
 תוך שימוש בהון של הציבור ,ושורה של חברות תפעוליות ללא הון עצמי אמיתי להשיג שליטה על פירמידה

במישרין או שממומנת  . שימוש בחברה אחות פרטית,לעשיית רווח מעבר לחלקו היחסי בדיבידנדים
 של מטרת החוק ופגיעהברורה  הוא עקיפה - מהציבור אלה כספים גייסה אשר, על ידי חברת אג"חבעקיפין 
  . בי.די.שמתבצע בקונצרן איולא ניתן להתעלם מהתעלול הפיננסי  אסורלכן,  .המחוקקבכוונת 

 

הציבור כספי בוהפגיעה הרוחבית בשל הפגיעה המבזה בחוק בישראל, ת בי חיוני.דיעצירת המהלך של אי. .6
גם בחברת  זאתובכלל בי, .די.המושקעים בחברות המוחזקות על ידי אילרבות כספי הציבור לגיל פרישה 

תקדים אשר ישדר לשאר החברות המהוה הזו,  שרלטניתסקה הבי פיתוח המממנות את הע.די.דסק"ש ואי
 .במשק כי מדובר בהתנהלות תקינה

 

תפגע הן כתוצאה מהעסקה הנ"ל ברות היצרניות בתחתית הפירמידה סחיטת הדיבידנדים המוגברת מהח .7
הכל  – אבטלהבו לעליה ביוקר המחיהעלולה להוביל ו –בעובדי החברות היצרניות והן בציבור הלקוחות 

 בי פיתוח..די.על מנת לשרת עסקה מלאכותית פוגענית שכל מטרתה שימור השליטה של מר אלשטיין באי
 

דיון נוסף בנושא בהקדם ל תתכנסבראשותך ועדת הכספים כך שקשים שתפעל מבאנו  לאור כל זאת .8
תוך קביעה מפורשת שפעולה בניגוד למטרת  ,מיידי לתיקון חקיקה מהיר ואפקטיבי ןבאופותפעל  האפשרי

 קב לוח הזמנים הקצר מתבקש דיון; ערטרואקטיבית(לרבות בדרך של קביעת הוראה ) התיקון לא תתפוס
 בזמן הקרוב ביותר.

 
 



  
  

 
 

 בברכה,

 99לוביסמנכ"ל עו"ד לינור דויטש, 
 צדק פיננסי , יו"ר משותף,ד"ר הראל פרימק

 ברק גונן, יו"ר משותף צדק פיננסי, רכז קואליציית הארגונים החברתיים
 2050ספיר בלוזר, ישראל 

  מנהל תחום אחריות אזרחית, התאחדות הסטודנטים עילם לשם,
 ד"ר שלי גוטפריד, הציבור החדש

 ופז כהן, מנכ"ל אנ
 ישראל יקרה לנו ,גלעד א. סברדלוב

 

 העתקים:

 חברי ועדת הכספים

 יועמ"ש ועדת הכספים -קיפעו"ד שגית א

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
  

 
 

 
 טמון דיבידנד ענק במעקף המלאכותי של שעושה אי די בי לחוק הריכוזיות - נספח

 (וראש תכנית החשבונאות בבינתחומיסיכום טורו של רו"ח שלומי שוב, סגן דיקן )

ממניות דסק"ש שברשותה  70.7%בי פיתוח, שהינה המוכרת בעסקה )מוחזקת על ידי אלשטיין(, תעביר  די אי

 מיליארד ש"ח.  1.77לחברה פרטית שתתאגד בישראל )ושתוחזק אף היא על ידי אלשטיין(, בתמורה לסכום של 

בי פיתוח תלווה את מלוא הסכום  די עצמי, תנאי העסקה קובעים כי אימכיוון שהחברה הרוכשת נעדרת הון 

 (, ובאמצעות סכום זה תוכל לבצע את הרכישה.5.5%לרוכשת )בריבית שנתית של 

 

  :טעמים מרכזיים 3עסקה זו מצטיירת כמלאכותית בשל  

 תנאי שוק בלתי סבירים: .א

שיכולה להעמיד לעסקה נעדרים גם הם.  החברה הרוכשת נעדרת הון עצמי ראשוני, כך שהבטחונות

בלבד משווי העסקה. מדובר בשיעור מינוף  7%הבטחונות שיוכנסו לעסקה על ידי אלשטיין עומדים על 

)!(, והוא לבדו מצביע על אופיה המלאכותי של העסקה. עסקה כלכלית 93% –עצום ובלתי הגיוני 

ם "תנאי שוק". מאחר שכאן העסקה רגילה לא הייתה מתרחשת בתנאים שכאלה, אשר וודאי אינ

מתבצעת בין בעלי שליטה, העסקה מחויבת לעמוד בבחינת תנאי השוק הסבירים, בחינה שמופרת כאן 

 בצורה גסה.

 

 השליטה:מכירת פיקטיביות חשבונאית במישור  .ב

שאלה חשובה שעולה במסגרת העסקה הינה האם כלל מדובר באיבוד שליטה? על פי כללי החשבונאות 

(IFRS הדבר אינו ברור כלל ועיקר. גם לאחר ביצוע העסקה, עסקינן באותם מנהלים ובעלי שליטה )

ממש. הווי אומר, לפנינו עסקה שנעשית ביחסים מיוחדים, ומכאן שלא די בבחינה רגילה של קיום 

שליטה או היעדרה. במבחן המציאות, השליטה בחברה לא תהא באמתחתה של החברה הרוכשת, אלא 

בי. מעבר לכך שהדבר מהווה אינדיקציה נוספת על מלאכותיות העסקה,  די ידה של אי תישאר תחת

עניין זה מעלה ספק משמעותי ביחס לעמידה בדרישת חוק הריכוזיות להעברת השליטה, שבפועל 

 איננה עוברת. 

 

 עסקה:ב הצפוידיבידנד  .ג

-400חלוקת דיבידנד שנעה בין על פי הערכותיו של רו"ח שלומי שוב, במסגרת העסקה תוכל להתבצע 

מרכיב הדיבידנד  מיליון ש"ח )בהתאם לשיטה החשבונאית שתיבחר: גישה כלכלית/גישה טכנית(. 900

 .העצום שגלום בעסקה, הוא סממן נוסף המעיד על פיקטיביות העסקה

 

 

 https://www.themarker.com/markets/ifrs/1.4565464:  02.11.2017-ב לטור המלא שפורסם בדה מרקר
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