
ביקורת חקירתית

פתרונות יצירתיים אך בעייתיים להתגבר על מחסור בהון עצמי, הנדרש כתנאי 
למימון על ידי בנקים ונותני אשראי, נוצרו עקב דרישות שאינן תואמות את 

המציאות החשבונאית והפרצות שמאפשרות זאת < יהודה ברלב, רחל קריסה

הון וקוץ בו

 רו"ח יהודה ברלב, רו"ח רחל קריסה,
משרד ברלב ושות'

לקבל  מנת  על  מכלום  הון  ליצור  שנועדה 
העובדות,  שהתבררו  עד  מהמדינה.  כספים 
כבר עברו כספים רבים מקופת המדינה לידי 

הנוכלים, ללא יכולת להשיבם.
גם רואי החשבון העלימו עין, או שטענו 
של  הזהה  הבעלות  את  לאתר  יכולת  לחוסר 
היזם בחברת המפעל המאושר וספק א'. בתי 

רשל על  ביקורת  אחת  לא  מתחו  ־המשפט 
ראו  ואף  החשבון  רואי  של  לכאורה  נותם 
מקום להרחבת הבדיקה על מקומם בתהליך, 
אולם רשויות האכיפה לא הרימו את הכפפה 

ולא העמיקו בבדיקת הנושא.

הון עצמי מושלם
לפתרונות  עדים  אנו  האחרונות  בשנים 

־אשראי שונים המוצעים על ידי חברות העו
פתרון  וביניהם  חוץ–בנקאי,  במימון  סקות 
יצירתי בשם "השלמת הון עצמי". פתרון זה 
ההון  דרישת  על  להתגבר  ליזמים  מאפשר 

־העצמי, שהיא תנאי מקדמי של הבנק להע
מדת אשראי.

־על פי המידע המתפרסם באתרי האינט
רנט של החברות העוסקות בתחום, "השלמת 
הון עצמי" היא פעולה שבה החברה המממנת 
עצמי,  הון  ולחברות  לעסקים  משלימה 
קבלת  לשם  בטחונות  לצורך  מהם  הנדרש 
אשראי ממקור בנקאי. מיד עם קבלת המימון 
לחברה  ההון  השלמת  סכום  מוחזר  מהבנק, 
ניתן  מוסכמת.  עמלה  בתוספת  המממנת, 
לטווח  אג"ח  של  כסוג  הון  השלמת  להגדיר 
קצר במיוחד, בדרך כלל לפרק זמן של 48–72 
שעות. להלן תרחיש אפשרי, שבא להמחיש 

את תהליך השלמת ההון.
מנהל הכספים של חברת "עורבא פרח" 2 
ומבקש הלוואה.  לכל"  ל"בנק הלוואות  פונה 
הבנק מסרב לתת את ההלוואה, הואיל וההון 
על  עונה  אינו  פרח"  "עורבא  של  העצמי 

כלכלית, תוך מתן עדיפות לפעילות באיזורי 
ויישובי ספר. אחד התנאים שנדרשו  פיתוח 
החוק,  פי  על  הטבות  קבלת  לצורך  היזם  מן 
 30% של  בשיעור  עצמי  הון  העמדת  היה 

מסכום ההשקעה המאושרת. 
קל"  "כסף  שיש  היכן  הדברים,  מטבע 
לדוגמא,  כך,  זאת.  לנצל  שינסה  מי  יימצא 
פז  הזדמנות  עיניהם  לנגד  שראו  נוכלים 

קונסטרוק יצרו  מהמדינה,  כספים  ־לקבלת 
שנב ומימונית,  חשבונאית  תאגידית,  ־ציה 

נתה בעזרת מספר טכניקות לקבלת "כספים 
קם  לא  כלל  קיצוניים  במקרים  אלו.  קלים" 
המדינה  כספי  ומרבית  המאושר  המפעל 

־מצאו את דרכם לכיסיהם של היזמים, ובמ
כולו  המפעל  הוקם  פחות,  קיצוניים  קרים 
עצמי  הון  העמדת  ללא  המדינה  מכספי 

אמיתי על ידי היזמים. 
עיקרון השיטה, שהשתכלל במשך השנים 
על ידי מומחים לביצוע הונאות, ביניהם בעלי 
השכלה חשבונאית ומשפטית, היה זה: חברת 

־המפעל המאושר העבירה שקל אחד מחש
אחד  שקל  העביר  א'  ספק  א',  לספק  בונה 
בחברת  שקל  השקיעה  ב'  וחברה  ב'  לחברה 

המפעל המאושר. 
כל הפעולות בוצעו באותו זמן, כך שלא 
כסף  להביא  או  אשראי  לקבל  צורך  היה 

התא החשבונות  ששלושת  מאחר  ־מהבית, 
המפעל  בחברת  זאת,  עם  עת.  באותה  פסו 
ונפרע  מונפק  הון  בספרים  נרשם  המאושר 
של שקל, שהוא השקעה של חברה ב' והוצאה 

של שקל ששולם לספק א'. 
רואה החשבון אישר שהוזרם כסף להון 
המונפק של החברה בסך של שקל מהמשקיע 
תנאי  פי  על  ההשקעות,  ומרכז  ב'(,  )חברה 
האישור, הזרים שני שקלים למפעל המאושר. 
המפעל  חברת  כי  ידע,  לא  ההשקעות  מרכז 
המאושר וספק א' נמצאים בשליטה של אותו 
על התנועה הסיבובית,  ידע  לא  וכמובן  יזם, 

ביצוע ד  לצורך  כי  הוא,  ידוע  בר 
השקעה נדרש הון. הון הוא משאב, 
שבדרך כלל יזמים נמצאים חסרים 
לצורך  יזם  יפנה  אליו  הטבעי  המוסד  ממנו. 
קבלת אשראי הוא הבנק, שכן מתן הלוואות 

־והעמדת אשראי הם מתחומי העיסוק העי
מערי הבנקים  ואולם,  הבנק.  של  ־קריים 

מים קשיים על הלווים במטרה להבטיח את 
עצמם, כשאחת הדרישות המקדמיות שלהם 
עצמי  הון  העמדת  היא  הלוואה  מתן  לצורך 

מינימלי על ידי הלווה.
דרישה  היא  מינימלי  עצמי  הון  דרישת 
אינה  בה  עמידה  אשר  וארכאית,  מקובעת 
על  ו/או  פיננסי  חוסן  על  מעידה  בהכרח 
ביקוש,  יש  בו  במקום  אך  כלכלית.  איתנות 
ניתן בדרך כלל למצוא גם היצע. לאור זאת, 
אנו עדים לחיפוש מתמיד מצידם של יזמים 
תוך  אשראי,  פתרונות  אחר  ומשקיעים 

יצירתיים למי פיננסיים  ־המצאת מכשירים 
מון ההשקעות.

כך נוצל מרכז ההשקעות
שנות  בסוף  הקמתו  מאז  ההשקעות,  מרכז 
ה–50, פועל לפי הוראות חוק עידוד השקעות 
ויוזמה  הון  השקעות  עידוד  שמטרתו  הון,1 

"בנקאי הוא אדם שישאיל לך 

 מטריה כשהשמש זורחת, 

אך ירצה אותה חזרה ברגע 

שיתחיל לרדת גשם".
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דרישת הבנק, לפיה סכום ההלוואה לא יעלה 
על 10% מההון העצמי של הלווה. 

פונה  הבנק,  בדרישת  לעמוד  מנת  על 
למנהל  פרח"  "עורבא  של  הכספים  מנהל 
חברת "אשליה – השלמות אשראי", ולאחר 
פרח"  "עורבא  צורכי  את  בפניו  מציג  שהוא 
להון עצמי, הוא מקבל מחברת "אשליה" את 
העצמי  ההון  להשלמת  הנדרש  הכסף  סכום 

שחסר לו, בהתאם לתנאי שהעמיד הבנק. 
"עורבא  בספרי  נרשם  המעודכן  ההון 

החש רואה  ידי  על  ומאושר  מבוקר  ־פרח", 
־בון המבקר, ומוצג לבנק. הבנק מאשר שהח

האשראי  את  ומזרים  בתנאים  עמדה  ברה 
מהבנק,  ההלוואה  קבלת  עם  מיד  המבוקש. 
מחזירה "עורבא פרח" ל"אשליה" את הכסף 

שקיבלה ממנה כהשלמת הון עצמי. 
כך עקפה "עורבא פרח" את דרישת הבנק 
)וברואה  עיניים  באחיזת  שימוש  באמצעות 
ההלוואה  את  וקיבלה  המבקר(  החשבון 
נרשמה  פרח"  "עורבא  בספרי  המבוקשת. 
פעולה, חסרת מהות כלכלית אמיתית, שכל 

באמצ בלבד.  הצגה  למטרת  היא  ־תכליתה 
עות רישום פעולה זו בספרים, יצרה "עורבא 

־פרח" מצג אשר אפשר לה לקבל את האש
ראי מהבנק, על אף אי עמידתה בתנאי ההון 

העצמי שדרש הבנק. 
האם המצג שהציגה "עורבא פרח" בפני 
ההון  מצב  ניתוח  שווא?  מצג  הוא  הבנק 
ורגע  הפעולה  רישום  לפני  רגע  העצמי, 
אחריו, מעלה, כי בפועל לא חל כל שינוי בהון 
ההון  כהגדלת  שנרשם  הכסף  מלוא  העצמי. 
ולו שקל  נוסף  ולא  העצמי הושב ל"אשליה" 
ההון  גדל  בספרים,  אך  העצמי.  להון  אחד 
רישום  באמצעות  מלאכותי,  באופן  העצמי 

פעולה פיקטיבית. 
ההון  הגדלת  את  לכאורה  שיצר  הכסף 
לצורך  אלא  החברה  את  שימש  לא  העצמי, 
מיידית ל"אשליה", עם  והושב  ההצגה בלבד 
קבלת ההלוואה מהבנק. לפיכך, סיווג פעולת 
הרישום כהגדלת ההון העצמי הוא, לכאורה, 

בגדר רישום כוזב בספרי התאגיד.
חברת  של  המימון  מקורות  מהם 
פרסומיה  את  מכוונת  החברה  "אשליה"? 

כתו פנוי  כסף  בידיהם  אשר  ־למשקיעים 
ביטוח,  כספי  כגון  חד–פעמי,  מתקבול  צאה 

שהשתח השתלמות  קרנות  או  גמל  ־קופות 
מציעה  החברה  נכס.  מכירת  או  ירושה  ררו, 

־להם השקעה בסיכון נמוך, עם הכנסה חוד

־שית קבועה, כתחרות לאפיקי השקעה סולי
אחרות:  במילים  נמוכה.  תשואה  בעלי  דיים 

־תן לכסף לעבוד בשבילך. למשקיעים הפוטנ
ציאליים ניתן הסבר על טכניקת השלמת הון, 

המתבצעת לטווח קצר במיוחד.
להיבטים  דעתו  את  נותן  אינו  המשקיע 
או  העצמי,  ההון  השלמת  של  המשפטיים 
שהוא נוטה להתעלם מהם, בתקווה שיוציא 
את השקעתו עם תשואה גבוהה ובזמן, לפני 
שהסוגיות המשפטיות יעלו ויסכנו את כספי 
השקעתו. מובן, שאם ההשקעה של "אשליה" 
וסכום  אמיתית  היתה  פרח"  ב"עורבא 
מידית  חוזר  היה  לא  העצמי  ההון  השלמת 
לחברת "אשליה", אזי הסוגיות החשבונאיות 

והמשפטיות לא היו קיימות.
בתחום,  העוסקים  של  פרסומים  לפי 
גם  מתאימה  העצמי  ההון  השלמת  שיטת 
בנקאי  אשראי  קבלת  לצורך  הנדל"ן,  לשוק 

לפרויקטים של בנייה. 
המבקר  החשבון  רואה  של  מקומו 
ככל  זהיר  זה,  לתהליך  אישורים  בהוצאת 
שיהיה, עלול לחשוף אותו אם בעתיד תיקלע 
את  שפרעה  לפני  לקשיים,  הלווה  החברה 

ההלוואות שלקחה.

סיכום
־הנה אנו רואים, כי הדרישה הבנקאית המקו

הדוחות  בסיס  על  מינימלי  עצמי  להון  בלת 

משמעות  חסרת  היא  המבוקרים,  הכספיים 
המוצג  העצמי  וההון  הואיל  רבים,  במקרים 
בדוחות אינו משקף את יכולת החברה לפרוע 
את חובותיה או את יכולתה לייצר מזומנים. 
חברות  של  כספיים  דוחות  מעידים  כך  על 
שנה–שנתיים  תוך  פירעון  לחדלות  שנכנסו 

בדוחו משמעותי  עצמי  הון  קיום  ־ממועד 
להעיד  לכאורה  עשוי  שהיה  הכספיים,  תיהן 

על איתנות פיננסית.
בשל הדרישה האולטימטיבית של הבנק 
כאמור  שהוא  מינימלי,  עצמי  להון  המממן 
זניחה,  משמעות  בעל  או  משמעות  חסר 
להצגה  יצירתיים  בפתרונות  הצורך  מתקיים 
ישראל הסתברו  לאורך ההיסטוריה של  כזו. 
כלא–חוקיים  הללו  היצירתיים  הפתרונות 
במקרים קיצוניים, ובמקרים פחות קיצוניים, 
אף שהיו חוקיים, העידו על חוסר המשמעות 
לנותן האשראי בעת מועד  של ההון העצמי 

הפירעון.
חקיר בביקורת  האקדמאים  ־בקורסים 

כי  ללמד,  נהוג  החשבונאות  בלימודי  תית3 
המש לציבור  להיגרם  העלול  הנזק  ־היקף 

גדול  ניהוליות,4  מהונאות  כתוצאה  קיעים 
־עשרות מונים מהנזק העלול להיגרם למשקי

עים כתוצאה מהונאות תאגידיות.5 ואכן ניתן 
כוזבת בדוחות הכספיים,  כי הצגה  להיווכח, 
בדרכי  מענק  או  אשראי  קבלת  שמטרתה 
מירמה, עלולה לגרום נזק רב לנותן האשראי 
שעלול  הנזק  על  בהרבה  העולה  המענק,  או 
מהחברה  ישירות  כספים  ממשיכות  להיגרם 

שלא למטרותיה. 
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