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 . . . ןוצר לש ןיינע לכה ,ק"פרש תצובק CFO ,רגנוא הניגר
 תכשל תכשל לש יזכרמה דעווב ליבקמב הרבח CFO םורופב םיחוויד תדעוו ר"ויו ק"פרש תצובק CFO ,רגנוא הניגר
 .תרמוא איה "ןוצר לש ןיינע לכה" .תצמואמ תקוניתל האלמ הרשמב אמאכ תדקפתמו הטיסרבינואב הצרמ ,ןובשח יאור

רגנוא הניגר :הנומתב
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 תובקעב ,םינש רפסמ ינפל ,ןורש לאירא הלשממה שאר לש תיתרושקתה ותעפוה תא םירכוז ונלוכ
 ןאצ סכנל רבכ הכפה "עיפשהל וכל ,עיבצהל וכל" ותאירק .דוכילב סירמיירפה ןמזב שחרתהש עוגיפ

 ל"כנמל הנשמוCFO ,רגנוא הניגרל םג המיאתמ וז הרימא יכ הארנ .תויטילופה תורימאה לש לזרב
 ארוק לוקב תאצוי ,CFO םורופ לש םיחוויד תדעוו ר"ויל הנורחאל התנומש ,רגנוא .ק"פרש תצובק
 הפוקתב םיאצמנ ונא" .תונושה תודעווה תוליעפב ליעפ קלח לוטיל )םישנל דחוימבו( םורופה ירבחל

 תומרופרה לש תוכלשהל םיעדומ םניא ,ןשארב םידמועהו ,קשמב תורבחה תיברמ רשאכ תיטירק

 תנעוט ,הנורחאה הפוקתב .רגנוא תרמוא "2007 ראוני תישארב רבכ םייופצ ונא ןהלו תושחרתמה
 םורופה ןהילע  תטויט ,הניקתל דסומבו ךרע תוריינ תושרב תורושקה תוטויט לש הפצה הנשי ,רגנוא

 אשונ הלעמ םורופב הדעוו רשאכ" .רגנוא תרמוא "םיברועמ תויהלCFOs-ל ,יוצרו ,יואר" .עיפשהל לוכי

 רתוי ופתתשיש לככ .םצמוצמ השינ אשונ לע אלו ,םורופה ירבח בור לע עיפשמה אשונ לע רבודמ ,ןוידל
CFOs  םירבחה תיברמ לש םנוצר תא ופקשיש תוטלחה לבקלו רתוי עיפשהל היהי רשפא םינוידב 

."םורופב

 ליבקמבו  הפתושכ ןכמ רחאלו טיולדב ח"ורכ הכרד תא הלחה ,םינש שש רבכ ק"פרש תצובקב הדיקפתב תנהכמה ,רגנוא
 תודסומבו א"ת תטיסרבינואב תיאנובשחה תרוקיבה םוחתב הצרמ איה הנש 15-מ הלעמלו םייעוצקמ םירמאמו םירפס המסרפ
.םיפסונ םיימדקא

 ,קשמב תולודגה העקשהה תורבחמ ,ק"פרש תצובק לש םצמוצמה הטמב הרבח רגנוא .םמעשמ אל שממ רגנואל יכ הארנ
 העברא השעמל ללוכ הז הטמ .₪ דראילימ העבראכ לש ללוכ יסכנ ךרעב תוירוביצו תויטרפ תורבח תורשע לע תטלושה

 לש םוי-םויה ייח .רגנואו לפאסיז הליה – תיטפשמה תצעויה ,םידופ ריאי – ל"כנמה ,םרש קחצי – ר"ויה :דבלב םישנא
CFOלופיטו ךוראה חווטלו םיפטושה םיפסכה לוהינ ,הצובקה תעצבמ ןתוא תואקסעו תוטלחה יווילמ םיבכרומ וזכש הצובקב 

 ₪ דראילימכ הצובקה הסייג הנורחאה הנשב קר ,םתח איה הרבחה תוצובקמ תחאו תויה ,ליבקמב .םיחווידה אשונ לכב

 ,היגולונכטה ,תרושקתה םוחתב תורבח לע תשלוח איהו הכורא הטילש תטומ הרבחל .םיפיקשתבו סויגב תוברועמ רגנואלשכ
 .הריהמ הבישחלו הלועפ ףותישל הרבחה תלהנה תא תבייחמ וזכש הטילש תטומ .תיתרוסמה היישעתהו ןוהה קוש ,ן"לדנה

 רזגמל סנכיהל יתיצר .יתדבע ןלומ תורבחב ןמצע תוטלחהה תלבקב ברועמ וניאש ץעויכ יתשמיש ח"ור דרשמב הפתושכ"
."הרבחה ישאר לש םנויסנמ דומלל ןפוד תאצוי תונמדזה יל שי רשאכ תנווגמו הלודג הצובק יתאצמ ק"פרשבו יקסעה

 יל בושח" .תיביטקא תוברועמב אלא דצב הדימעב תקפתסמ הניא רגנוא יעוצקמה םוחתב םג ,עוציבל ץועיי ןיב רבעמב ומכ
 דעווב הרבח רגנואש עיתפמ אל ,ןכל .רגנוא תרמוא "ורקאמה תמרב םגו הצובקב םג תוטלחה תלבק יכילהתב תברועמ תויהל

 הריתס האור הניא רגנוא .םורופב םיחוויד תדעוו ר"וי דיקפת תא םג לבקל התואנ הנורחאלו ,ןובשחה יאור תכשל לש יזכרמה

 רקס ילהנל עגונה לכב םיפוגה ינש ןיב ויהש םישקה תועדה יקוליח תורמל ,םורופב התוליעפ ןיבו ח"ור תכשלב התוליעפ ןיב
 יאור ידרשמ תדובע תא רקבל ותרטמש ליעומו יבויח להונב רבודמ .להונה םושיי םצעבו םיתימעה רקסב יתכמת" .םיתימעה
 עדימהו ףשחיהל ויה םילולע ,ךילהתהמ קלח ןניאש ,תורבחה לש הדובעה תוריינ תיטפשמ הניחבמש התייה הייעבה .ןובשחה

 יאור תכשלל םורופה ןיב קבאמה .תוידוס תרימשו יופיש לש םירורב םילהנ ןיא רשאכ ,קזנ םהל םורגל היה לולע ףשחנ היהש
."ובש תונוקלה דגנ אלו ךילהתה דגנ קבאמכ ספתנ ךא ןוכנ קבאמ היה ןובשחה

 אלש תיבויח הכפהמ איהIFRS -ה" .הבורקה הפוקתב תיטירק תובישח רגנוא תסחיימ ,םורופב םיחוויד תדעו ר"ויכ הדיקפתל

 רבכ אוה ,יאקירמאה וא יאפוריאה ,ילארשיה ,ריבסה תוחודה ארוק תניחבמ .המושיי תוכלשה תא םיניבמ ןיידע םלוכש חוטב

 הדיחאה תימואלניבה הניקתה יפ לע םיחווידה .תוילארשי תורבח לש תוחודה תנבהב רבודמ רשאכ הבג םירהל ךרטצי אל
."תומאתה עצבל ךרוצ אלל  ל"וחב רחסמל תיסחי תולקב םשריהל תוימוקמה תורבחל ורשפאי

 ירה ,הרואכל קוחר ךיראתב רבודמ יכ הארנו ,2008 ראוניב קר ףקותל סנכיIFRS-ה תימשרש תורמל יכ הריהזמ רגנוא

 תוחודב רבכ" .רגנוא תרמוא "2008 ראוניל ךרדב תוסחייתה תודוקנ 2 ונל ועבק" .ןיטולחל תרחא איה תמאה לעופבש
 .תילארשיה הניקתל םאתומה יללכ ח"ודל ףסונב ,IFRS-ה יפ לע דספהו חוור ח"ודו ןזאמ וללכי םירואיבב 2007 לש םייתנשה

 תשקב .הרבחה תוחוד לע עיפשיIFRS-ה המכ דע ןדמוא תתל תוכירצ תורבחה 2007 ינויב ,ע"ינ תושר תייחנה יפ לע ,ףסונב

 תשירדב דומעל ולכוי אל ןכלו ,זא דע  IFRS-ל  רבעמה תא ומייסי אל תורבחה תיברמ ,יתכרעהל .תיתייעב איה ןדמואה
 ראוניב רבכIFRS-ה םע דדומתהל ץלאי ,קוחר ךיראת ןיידע אוה 2007 ינויש בשוחש ימ םג ,רגנוא ירבדל "ןדמואה םוסרפ

 ן"לדנ ,עובק שוכר ,יאלמל תוסחייתה ומכ תימואלניבה הניקתה לש ץומיא השעמל םהש םינקת םיסנכנ 2007 ראוניב" :בורקה

 .ידמ ריהמ  אוה ץראב המושיי בצקש ירה ,תימואלניב הניקת ץומיאבש תובישחה לכ םע יכ תרמוא רגנוא ."דועו העקשהל

2008 – ב רבכ הניקתה תא ץמאנ ונחנאש הייעב ןיא .2011 – ב ב"הרא .2010 – ב הניקתה תא ץמאת יכ העידוה הדנק"
 אולמ 2007 ינויב .2007 ראוניב רבכ לעופב תצמואמ תויהל הכירצ הניקתהמ 60%-50% .תוכרעיהל הנש השעמל ןיא םלוא

 רבדהש הכפהמה תא םיניבמ םניא ןשארב םידמועה םיר"ויהו םיל"כנמה ,תורבחה .הרורב תויהל הכירצ הניקתה תוכלשה

 לע םיבר םיפסכ איצוהל וצלאיו תואצותהמ ועתפוי קשמב תורבחה יכ הריהזמ רגנוא ."ךכב תוכורכה תוכלשהה תאו רוציל דמוע
 הרקב תוכרעמ תעמטהו חותיפל ןמז ןתמ םע ,ינויגה ןמזב השעי רבדה םא" .בורקה ראוני תארקל רבכ ,תורקבו תוכרעמ

 תאו ךרדבש תועתפהה תא עונמל היהי ןתינ ,םילודגה ןובשחה יאור ידרשמ לש ןויסנה בולישב ,תובשחוממ היראוטקאו

 .בינמה ן"לדנה רוטקס אוה הניקתה םושיימ תוקומע עפשומ דמועש םירוטקסה דחא ,רגנוא ירבדל ."תוהובגה תויולעה
 .ימצעה ןוהל רעפה תא ףוקזלו םיסכנה לכ תא ךרעשל ,ונייה, ןגוהה יוושה תיצפוב רוחבל ןתינ העקשהל ן"לדנ תורבחב"
 ימצעה ןוהה ילואש םיניבמ אל םיל"כנמה .דספהו חוור חודל אלו םיפדועל ימעפ דח ןפואב ףקזנ רבעמה  IFRS םימשיימשכ
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 חוורהמ םירזגינ םהש לככ םהלש םיסונובה לע תויטירק תוכלשה שי רבדל .הז תא הארי אל חוורה לבא ,לדגי הרבחה לש
    .רגנוא תרמוא "דנדיבידכ רומאכ םימוכס תקולח לע הלבגימ היהת םגש ןכתיו

 יכ הניקתל דסומה תטלחה ,רגנוא ירבדל .תינויצלפניא-רפיהה הביבסה אוה רגנוא לש התושארב הדעווב םדוקמה ףסונ אשונ

-רפיהה הביבסה המייתסה יתמ הטלחהל" .תיעטומ איה 2003 תנשב קר המייתסה לארשיב תינויצלפניא-רפיהה הביבסה
 תרמוא ."IFRS-ה ץומיא עקר לע תאז ,תוילארשיה תורבחה לש םייפסכה תוחודה לע תויתוהמ תוכלשה לארשיב תינויצלפניא

 לע תיתוהמ העפשה תויהל היושע ,1993 תנשב אלו ,2003 תנשב המייתסה לארשיב היצלפניא-רפיהה םא הכלשהל" .רגנוא

-רפיה הנידמב הרבח ןחובש עיקשמ  .רתוי םיכומנ ויהיש םיפדועל גוויסה תוברל תורבחה לש ימצעה ןוהה יכרעו םיסכנה יכרע
-רפיהה תקספה ןכש האוושהב תועטל לולע תילארשי הרבח לש תוחוד ןחוב ליבקמבו הינמור וא היכרות ומכ תינויצלפניא

 ןימזהש תעד תווח הגיצמ רגנוא םיחוויד תדעוו ר"ויכ ."תיתועמשמ הנוש התיה תורחאה תולכלכה יתשבו לארשיב היצלפניא

 הדבועב ,אשונבSEC-ה תדמעב בשחתהב יכ  םינעוטהPWC-וE&Y, KPMG תוימואלניבה ןובשחה יאור  תומריפמ םורופה

 המייתסה אל ץראב היצלפניא רפיהה ,םיפסונ םירטמרפו  םדקומ ץומיא ימואלניבה ןקתה תא וצמיא רבכ תומייוסמ תורבח יכ
 .ןכ ינפל אלא ,2003 תנשב קר

.ימואלניבה אשונל אוה םג רושק רגנוא לש הייחב תמאב בושחה רבדה םג יכ הארנ ,היקוסיע ללשל רבעמ

 ילש הבוט הרבח" .ןיינעו רבד לכל "תירבצ" תקוניתב רבודמ םויכו היסורב םימותי תיבמ תקונית רגנוא הצמיא הנש יצחכ ינפל

 םימותי יתבב םילדגש םידליב רבודמ .הזכש דעצ תיישעבש הווצמה לדוג תא יתיארו םינש רפסמ ינפל ל"וחב תקונית הצמיא
 ."עוושמ ךסחב םילדג הלא םידלי ,בל תמושתו הבהא ,םוחל רושקה לכב ירה ,ןוצר עיבשמ יזיפ לופיטל םיכוז םהש תורמלו

 ררשש טקשה היה רתויב לודגה םשורה תא הב ריתוהש רבדהשכ היסורב םימותיה תיבל הסנכנ וב עגרה תא תראתמ רגנוא

 .רגנוא תרמוא "הלע וא ץע ,וטוא וז המ העדי אל איה .הנטק רצחו רדח קר הייח לכ הריכה ילש הדליה" .וב

 וא הלילה עצמאב םיליימ חותפל ,רתוי םדקומ התיבה עיגהל ךרוצהו הנורחאה הנשה יצחב םיישיאה הייחב ללוחתהש יונישה
 הדובעב םידבוע ונלוכש ןוכנ" .היתולועפ לולכמ לכב ץרמה אולמב ךישמהלמ רגנוא תא עיתרמ וניא תומדקומה רקובה תועשב

 םייתועמשמ םיכלהמ לע עיפשהל םישנו םירבגל הוושו הרידנ תונמדזה הנשי םורופב לבא הבר העקשה תשרודה תצמואמ

.רגנוא תמכסמ "דיספמ טושפ ,קלח ךכב לטונ אלש ימ לכ יתעדלו קשמב
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