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חוות דעת מומחה
חוות דעת כלכלית המוגשת בהליך בוררות
בין ממן  -מסופי מטען וניטול בע"מ לבין רשות שדות התעופה בישראל
בפני כבוד הבורר פרופסור אלון קלמנט

שמי מאיר אמיר ,ת.ז ,001844600 .יועץ כלכלי.
אני הבעלים של חברת ד"ר מאיר אמיר ושות' בע"מ ,חברה לייעוץ כלכלי הפועלת משנת .6991
כתובת החברה :רחוב ויזל  ,16תל אביב.
נתבקשתי על ידי עורך דין אמיר ויתקון ממשרד שביט בר-און גלאון צין ויתקון ושות' עורכי דין,
בא כוחה של רשות שדות התעופה בישראל (להלן הרשות) להכין חוות דעת של מומחה כלכלי
שתוגש בהליך הבוררות שמנהלת הרשות מול החברה הציבורית ממן  -מסופי מטען וניטול
בע"מ (להלן ממן) בפני כבוד הבורר פרופסור אלון קלמנט.
בתאריך  36.3.68הסתיימה תקופת ההרשאה לפי הסכם ההרשאה בין הרשות לממן .במועד זה,
מתוקף ההסכם ,החזירה ממן לרשות את החזקה בכל המבנים והציוד הקבוע המחובר אליהם
ושטחי הקרקע של מסוף המטענים בשדה התעופה בן גוריון (להלן המסוף) ,שאותו היא הפעילה
מאז הקמתה בשנת  ,6998משמע במשך כ 80 -שנה.
לטענת ממן בבוררות ,על הרשות לשלם לה סך של כ 40 -מיליון  ₪לפחות (בכתב התביעה ממן
דורשת להגדיל את הסכום) ,המהווה לטענת ממן את הסכום המגיע לה לפי ההסכם למועד
סיום הסכם ההרשאה.
הסכום המדויק שתובעת ממן מבוסס על השמאות שערך השמאי אחיקם ביתן (להלן השמאי),
שמונה בהסכמה על ידי שני הצדדים לשום את ערך המסוף נכון למועד סיום הסכם ההרשאה.
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מינוי השמאי המוסכם 1נעשה מתוקף הסכם ההרשאה בין הצדדים אשר קבע ,כי בתום תקופת
ההסכם תשלם הרשות לממן את ערכם של אותם נכסים לאחר פחת.
ומכאן תביעתה של ממן מן הרשות לשלם לה את הסכום שאותו קבע השמאי.
הרשות מצדה מערערת על סכום זה ואופן קביעתו על ידי השמאי וזאת בצד טענות נוספות
שאינן כלכליות במהותן שבהן לא תעסוק חוות דעת זאת.2
בחוות דעת זו איני כופר בחובתה של הרשות לשלם לממן את ערכם המופחת של הנכסים
שהעבירה לה ממן (בכפוף להסדרת המחלוקות בין הצדדים שאינן חלק מחוות הדעת); אין לי
גם ויכוח עם העובדה ,כי את ערכם של המבנים ,לפני פחת ,צריך לקבוע שמאי מוסכם.
טענתי היא ,כי משקבע השמאי את ערכם של הנכסים ליום סיום ההסכם ,יש להפחית מערך זה
את הוצאות הפחת שנרשמו בגין נכסים אלו ממועד ההשקעה הראשונית בהם ,והכוונה
להוצאות פחת על פי שיעורי הפחת כפי שנרשמו בספרי החברה במרוצת השנים ,כפי שאושרו לה
לצורך קביעת תעריפיה ,שהיו בפיקוח במשך כל התקופה וכפי שהופיעו בדוחות ממן לצורך מס.
לאחר שלמדתי את כל העובדות וקראתי את כל המסמכים המפורטים בהמשך הנוגעים
למחלוקת שהיא מושא הבוררות ,השתכנעתי ,כי הסכום שהרשות צריכה לשלם צריך להיקבע
תוך התחשבות בשווים הנוכחי של הנכסים לאחר פחת כפי שהוסבר לעיל.
השגיאה העקרונית שנפלה בחישוב הסכום המגיע לממן ,באשר לסוגיית הפחת כמשמעותה על
פי ההסכם ,היא לטעמנו הסוגיה היחידה שבמחלוקת בהיבט הכלכלי ,ולה השפעה מכרעת על
גובה הסכום שאמורה הרשות לשלם לממן.

 1בהסכם ההרשאה דובר על פניה לשמאי הממשלתי אבל שני הצדדים וויתרו על חלופה זאת לאור הבקשה של ממן.
 2הכוונה לסוגיות שאינן נשוא חוות דעת זאת לרבות זהות המבנים והשטחים שצריך לשום ,איך מתייחסים לתשלומים מצד שלישי,
טעויות באופן עריכת השמאות ועוד.
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ומאחר שהשתכנענו באופן מובהק וחד משמעי ,כי עמדה זו היא הנכונה כלכלית והמוצדקת
נתתי את הסכמתי לכתיבת חוות דעת זאת.
חוות דעתי להלן תבהיר ותנהיר את אופן קביעת הסכום שמגיע לממן לקבל בסיום הסכם
ההרשאה .במסגרת זו ננתח את סוגית הפחת שעל פיו יש לשום את הנכסים ,שהיא סוגיה
כלכלית מובהקת שניתנת רק לפירוש אחד ,לדעתי ,באופן מפורט ויסודי .וכן תעסוק חוות דעתי
בניתוח כלכלי וחשבונאי ,בהקשר הרחב ביותר ,בראיה כוללת המקיפה את כל תקופת ההסכם,
את מהות הסכם ההרשאה ופשרו ,ומשמעותו לגבי סוגיית הפחת .או במלים אחרות :כיצד יש
לחשב את הפחת בעת קביעת שווי הנכסים שהוחזרו לרשות.
אני נותן חוות דעתי זו במקום עדות בבית המשפט ואני מצהיר בזאת כי ידוע לי היטב שלעניין
הוראות החוק הפלילי בדבר עדות שקר בשבועה בבית המשפט ,דין חוות דעתי זו כשהיא חתומה
על ידי כדין עדות בשבועה שנתתי בבית המשפט.

ואלה פרטי השכלתי:
 – 2791תואר בוגר בכלכלה ופילוסופיה .האוניברסיטה העברית בירושלים.
 – 2791תואר ד"ר בכלכלה .אוניברסיטת אילינוי ארה"ב.

ניסיוני המקצועי ותפקידים שמילאתי מאז השלמת לימודי:
 -2791-2711כלכלן בכיר במשרד האוצר .מרכז צוות באגף התקציבים בנושאי תעשייה,
חקלאות ,ותיירות .חבר מועצת המנהלים של מפעלי ים המלח ,פוספטים בנגב ,מועצות ייצור
חקלאיות והחברה הממשלתית לתיירות .תפקיד אחרון באוצר :הממונה על הסובסידיות.
 -2711-2711סמנכ"ל לכלכלה ותכנון .קבוצת הביטוח הסנה.
 -2711יועץ כלכלי למנהל המועצה לשיווק פרי הדר.
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 -2711-2717סמנכ"ל לכספים וכלכלה .תה"ל מהנדסים .בין היתר אחראי על המחלקה
הכלכלית שמנתה כ 60 -כלכלנים בעלי תואר שני ושלישי שעבדו בעיקר בחו"ל בפרויקטים של
הבנק העולמי.
 -2771-2771משנה למנהל הרשות לפיתוח ירושלים .אחראי על גיוס הון ,ניהול פרויקטים
אורבניים ,הקמת קרן הון סיכון ,חממות מדע תעשייתיות ועשרות פרויקטים נוספים.
 -2771-1129בעלים של חברה לייעוץ כלכלי ,חברת ד"ר מאיר אמיר ושות' בע"מ .החברה ביצעה
למעלה מ 800 -פרויקטים כלכליים מיום הקמתה ,כולם בוצעו אישית על ידי הח"מ .החברה
עוסקת בהערכות שווי ,הכנת תכניות עסקיות ,לווי וניתוח פיננסי ,תכניות הבראה ,מתן חוות
דעת מומחה לבתי משפט ומוסדות בוררות ,בחינות מקרו של ענפי משק וכדאיות פרויקטים
בחו"ל.
רשימת פרויקטים שבוצעו בשנים האחרונות ,כולל קבצי  PDFשל עשרות פרויקטים וחוות דעת
שהוגשו לבית המשפט ,ניתן למצוא באתר החברהwww.meiramir.co.il :

להלן רשימה חלקית של חוות דעת מומחה שכתבתי בשנים האחרונות:
 .6חוות דעת לאיגוד בתי אבות ודיור מוגן בישראל – מכרז למתן שירותים גריאטריים .יחד עם
ירום אריאב (לשעבר מנכ"ל משרד האוצר) .1069.הוגשה לבית המשפט המחוזי.
 .1חוות דעת לאיגוד חברות הביטוח .תעריפי אשפוז סיעודי ותכניות ביטוח הוצאות רפואיות יחד
עם פרופסור אביה ספיבק (לשעבר המשנה לנגיד בנק ישראל)1062 .
 .3חוות דעת מומחה בודק לבית המשפט המחוזי בבאר שבע לפי הזמנת בית המשפט .בדיקת
הסכם הפשרה בתביעה ייצוגית נגד החברה המרכזית למשקאות בע"מ(קוקה קולה)1060 .
 .8חוות דעת מומחה בתביעה נגזרת נגד הדירקטורים בדיסקונט השקעות בגין השקעתם הכושלת
בעיתון מעריב (חוות הדעת מומנה על ידי הרשות לניירות ערך) .בית המשפט אישר את הגשת
התביעה הנגזרת ב.9.4.62 -
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 .2חוות דעת מומחה למשכן לבוררות ופתרון סכסוכים ע"פ הזמנת השופט בדימוס בועז אוקון,
בקשר עם הליך בוררות בין חברת ניטרון מקבוצת שיכון ובינוי לחברה להשבת קולחים חדרה.
.1063
 .1חוות דעת מומחה לבית המשפט המחוזי בתל אביב בהקשר של תביעת נאמני האג"ח של בזק
נגד מנהלי החברה בגין חלוקת דיבידנדים שלא מרווח.1061 .
 .9חוות דעת מטעם התובעים בתביעה ייצוגית נגד תנובה בקשר למחיר הקוטג'( .חוות הדעת
מומנה על ידי משרד המשפטים) .הבקשה אושרה בבית המשפט המחוזי מרכז באפריל .1061
 .4חוות דעת מומחה בקשר לתביעה נגזרת נגד הדירקטורים בחברת חבס בגין חלוקת דיבידנדים
(חוות הדעת המליצה נגד הגשת תביעה)1068 .
 .9חוות דעת כלכלית לאיגוד חברי הבורסה שאינם בנקים (ברוקרים פרטיים) .יחד עם ירום
אריאב.1061 .
 .60חוות דעת מומחה בבוררות שהתנהלה במשכן לבוררות ופתרון סכסוכים אצל השופט ורדי זילר
ז"ל – תביעה של חברת מעגן התפלה נגד חברת  GESמקבוצת גרנית הכרמל.1063 .
 .66חוות דעת עבור המפרקים של חברת קווי אשראי באשר לעסקות חברות הנפט שנעשו בשנים
( 6992-99ישראמקו ,אקוויטל ,יואל).1063 .
 .61חוות דעת עבור ההסתדרות וועדי העובדים בנמלים בחיפה ואשדוד ,שהוגשה לבית הדין הארצי
לעבודה ,באשר לרפורמת הנמלים המתוכננת והשפעתה על שכרם ותנאי העסקתם של עובדי
הנמלים (יחד עם פרופסור אביה ספיבק).1068 .
 .63חוות דעת מומחה בתביעה נגזרת נגד חברת בתי הזיקוק בע"מ בגין הצגה חלקית ומטעה
במאזניה ובהודעותיה לבורסה של עסקות אשראי ספקים חריגות שנעשו בשנים
.1068 .1061-1063
 .68חוות דעת לחברת חישולי כרמל ,חברת בת של תאגיד  UTCהאמריקאי ,בקשר לשומת מס
שהושתה על החברה על ידי מס הכנסה.1063 .
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 .62חוות דעת למשרד האוצר על הארגון מחדש של ענף המחצבות בישראל( .בשיתוף עם חברת פז
הנדסה וכלכלה).1062 .
 .61שתי חוות דעת שהוגשו לבית הדין לעבודה בתל אביב שעוסקות בזכויות של עובדים שפרשו
מהחברה לקבלת תמורה על עבודתם וזכותם להמשיך ולפעול באותו תחום עיסוק.1068 .
 .69חוות דעת שהוגשה לבית המשפט המחוזי בירושלים במסגרת בקשה לאישור תביעה נגזרת
מצד אחד מבעלי המניות בחברת מלון שלום בע"מ.1062 .
 .64חוות דעת שהוגשה למחלקה הכלכלית בבית המשפט המחוזי בת"א במסגרת בקשה לאישור
תובענה ייצוגית נגד החברות הציבוריות דורי בניה ודורי קבוצה בגין הפסדים של מאות מיליוני
 ₪שלא דווחו למשקיעים במועדם.1068 .
 .69שלוש חוות דעת שהוגשו מטעם עיריית נס ציונה ורחובות לבית המשפט כתגובה לתביעות
שעניינן גובה אגרת הביוב והיטל הביוב בערים אלו.
 .10חוות דעת מומחה לבית המשפט המחוזי בתל אביב (המחלקה הכלכלית) בתביעה נגזרת נגד
הדירקטורים בחברת בזק וכנגד חברת הייעוץ מריל לינץ' בגין עסקת בעלי ענין ברכישת מניות
יורוקום בחברת יס על ידי חברת בזק (פרשת אלוביץ' אפריל .)1062
 .16חוות דעת לאיגוד חברות אנרגיה מתחדשות בישראל באשר לתועלת למשק מפיתוח התעשייה
הסולארית (יחד עם ירום אריאב).1061 .
 .11חוות דעת להסתדרות הציונית העולמית בגין המרצת פתיחה שהוגשה נגדה ונגד חברת אוצר
התיישבות היהודים (אוה"ה) על ידי החברה לאיתור והשבה של נכסי נספי השואה לבית
המשפט המחוזי בת"א לחלוקת מניות בל"ל שברשות אוה"ה כדיבידנד בעין.1062 .
 .13חוות דעת מומחה בבקשה לאישור תובענה ייצוגית נגד חברת פיליפ מוריס ,בעלת מונופול בשוק
הסיגריות בישראל ,בגין גביית מחיר מופרז על הסיגריות ששיווקה בשנים ( .1066-1061אפריל
)1061
 .18חוות דעת מומחה בתביעה נגד מגדל חברה לביטוח בגין הפרת זכויות היוצרים של הציר המנוח
יעקב וכסלר בעת הפקת לוחות השנה של החברה( .מאי )1061
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 .12חוות דעת מומחה שהוגשה לבית המשפט העליון על ידי איגוד החברות לביטוח חיים בתביעה
נגד המדינה באשר לאי הנפקת אג"ח מיועדות לבעלי פוליסות ביטוח מנהלים .יחד עם ירום
אריאב( .יולי )1061
 .11חוות דעת מומחה בבקשה לאישור תובענה ייצוגית נגד חברות בזק בינלאומי ,פרטנר וסלקום
בגין גביית מחיר בלתי סביר ממתקשרים מזדמנים בשיחות בינלאומיות יוצאות( .אוגוסט )1061
 .19חוות דעת מומחה לבית המשפט המחוזי בירושלים בתביעה ייצוגית נגד חברת בזק בגין גביה
בלתי מוצדקת של כספים מציבור משתמשי שירות שיחה משלימה בעת פניה למוקד .688
הבקשה אושרה וחוות הדעת עוסקת באומדן סכום ההשבה( .נובמבר )1061
 .14חוות דעת מומחה לבית המשפט בתביעה של רוני וליה ורטהיימר נגד בנק מרכנתיל בגין
התנהלות רשלנית שהביאה לקריסת רשת חנויות הספורט בבעלותם .אפריל .1069
 .19חוות דעת מומחה לחברות שפיר הנדסה וסופרגז באשר למחויבות המדינה לממן חלק מתשתית
החלוקה של גז טבעי שהקימו שתי חברות שבבעלותן( .בהכנה יחד עם ירום אריאב)

חוות דעת זאת מתבססת על המסמכים כמפורט להלן:
.i
.ii
.iii
.iv
.v
.vi
.vii
.viii
.ix

הסכם ההרשאה בין הרשות לממן משנת  6942וההסכם הממשלתי שקדם לו בין
המדינה לממן משנת 6991
דוחות שנתיים מבוקרים של ממן לשנים 6949-1062
דוחות לצרכי מס שהוגשו למס הכנסה מטעם ממן לשנים 6999-1063
כתב התביעה שהגישה ממן על נספחיו.
כתב ההגנה שהגישה הרשות על נספחיו.
כתב התשובה שהגישה ממן על נספחיו.
דוח לקביעת רווחיות לחברות הנמצאות בפיקוח מחירים (דוח סווארי) .6991
דו"ח הוועדה הבינמשרדית לבחינת אגרות חברת ממן.6999 .
חוות דעת של היועץ הכלכלי אבי ירושלמי ,לשעבר מנהל אגף תכנון וכלכלה במשרד
התחבורה והמפקח על המחירים במשרד התחבורה( .מוגשת לבוררות בהליך זה)
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.x

תצהיר עדות ראשית של יורם שפירא (מוגש לבוררות בהליך זה)

מטרת חוות הדעת
הסכם ההרשאה בין הרשות לממן נחתם בשנת  ,6942לפני למעלה מ 30 -שנה .בפועל הוא
התגבש עוד לפני כן ,בשנים  6946-43ותחולתו היתה לשנים  ,6999-6999משמע ל 10 -שנה.
הסכם זה החליף הסכם קודם ,ההסכם הממשלתי ,שנחתם בשנת  ,6991אף הוא ל 10 -שנה ,בין
ממשלת ישראל לממן .שני ההסכמים עסקו בהסדרת פעילותה של ממן בהפעלת מסוף
המטענים בנמל התעופה בן גוריון ,כולל התשלומים המגיעים לממן עבור הנכסים שתמסור
בתום ההסכם למדינה או לרשות .הצורך בהמרת ההסכם הממשלתי בהסכם ההרשאה נבע
מהעובדה שלאחר החתימה על ההסכם הממשלתי בין הממשלה לממן נוסדה רשות שדות
התעופה והיא נכנסה בנעלי המדינה ולכן היה צורך להסב את ההסכם הקיים ,ההסכם
הממשלתי ,להסכם חדש בין הרשות לממן ,הסכם ההרשאה.
בפועל ,בשני ההסכמים ,מדובר היה בהסכמים בין שני אורגנים ציבוריים :הממשלה וממן
שהיתה חברה ממשלתית אז ,בהסכם הממשלתי ,והסכם בין רשות ממשלתית לחברה
הממשלתית ממן ,בהסכם ההרשאה.
עובדות אלו חשובות לצורך הבהרת עמדתנו בחוות דעת זו ,שכן ,דעתנו היא כי את הסכם
ההרשאה יש לקרוא לאור ההסכם שקדם לו ,ההסכם הממשלתי ,ומתוך קריאת שני ההסכמים
הללו גם יחד ,מתבהרת הסוגיה של הפחת ודרך חישובו ,שהיא כאמור הסוגיה הכלכלית
המרכזית שנמצאת במחלוקת בהליך בוררות זה.
נושא נוסף שחוות הדעת תעסוק בו הוא תרגום ומתן פשר במונחים הכלכליים של היום ,סתו
 ,1069למונחים ומושגים שבהם נעשה שימוש בשני ההסכמים הללו ,3שבטאו את "רוח

 3לדוגמה הצורך בפניה לשמאי מוסכם כדי לקבוע את השווי וקביעה ששווי זה לא יפחת מהשווי המשוערך בספרים.
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התקופה" של אמצע שנות השבעים עד אמצע שנות השמונים של המאה הקודמת ,שיש לבאר
אותם על פי עולם המושגים דאז ,על פי הסביבה המקרו כלכלית של השנים הללו ושיטות
הדיווח החשבונאיות דאז.
כל זאת כדי לענות על השאלה המרכזית :מה הוא הסכום שממן זכאית לקבל מהרשות בסיום
הסכם ההרשאה .כדי לענות על שאלה זו אתחקה אחר כוונת הצדדים בעת החתימה על
ההסכם .זאת אעשה על-ידי ניתוח כלכלי של "ההצדקה" לתשלום מצד הרשות לממן .בניתוח
הזה אני מגיע למסקנה שהכוונה/ההצדקה היתה לתת לממן פיצוי על ההשקעות שהיא
השקיעה בהקמת המסוף שלא הוחזרו עדיין למועד תום הסכם ההרשאה ולא "להעשיר" את
הקופה של ממן סתם כך ,ללא צורך ,ללא הצדקה כלכלית ובניגוד לצדק הטבעי.
בחוות הדעת הזאת אסקור את הסוגיה משלושה היבטים:
ההיבט הראשון הוא ההיבט המהותי ,הסבר על מהות ההסכם ומנגנון התשלום לממן בתום
התקופה ,כפי שעולה מתוך קריאת ההסכם כיום והבנת הסביבה העסקית והמקרו כלכלית שבה
גובש ונחתם ההסכם.
בפרק זה אף נבהיר מדוע נקבע בהסכם ההרשאה ,כי את שוויו המעודכן של המסוף ביום סיום
ההסכם ,יקבע שמאי ,מה שלא היה קיים בהסכם הממשלתי.
ההיבט השני יהיה ההיבט הכלכלי :הסבר על משמעות הכרה בפחת בעת קביעת מחיר של מוצר
או שירות הנמצא במשטר של פיקוח על המחירים .מדובר בניתוח כלכלי עקרוני ,בעל אופי
אוניברסלי ,שאינו משתנה על פני הזמן ,המעוגן בתיאוריה של כלכלת הפירמה ומימון הפירמה,
לפיו הפחת הוא סעיף הוצאה מוכר אצל היצרן או ספק השירות .לכן ,משאושר שיעור פחת נתון,
במסגרת אישור המחיר למוצר או השירות המפוקח ,לא ניתן לדרוש סכום זה בשנית ,בעת
החזרת הנכס לבעליו.
ההיבט השלישי הוא ההיבט החשבונאי :מערך הפיקוח על המחירים נשען על מערכת הדיווח
הפורמלית החשבונאית של החברה המפוקחת ,ספרי החברה ,שמתנהלים לפי כללים מחייבים
והם מותאמים ומשתנים מעת לעת על פי גילויי דעת שונים שמוציאה לשכת רואי החשבון.
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שינויים אלו ,כפי שנראה ,אינם משנים את המהות :המהות היא שנכס שכבר הוכר פחת בגינו
ונרשם בערכו המופחת בספרי החברה ,אינו יכול להצדיק תשלום בגינו ,בעת השבתו לבעליו,
בעלות העולה על ערכו המופחת .רישום הערך בספרים ושיטת חישוב הפחת ,לצורך חישוב
הסכום המגיע לממן ,אינם יכולים להשתנות במהלך תקופת ההסכם.
שלושת ההיבטים שבהם נעסוק מצביעים על אותה מסקנה מתבקשת :משווי הנכסים שהשמאי
חישב והעריך ,במחירי סוף תקופה ההסכם על פי עלות בנייתם במועד זה ,צריך להפחית את
הפחת שנרשם בגינם ,על פי שיעור הפחת שנרשם בספרי החברה( .יצוין כי גם חישוב הפחת על
פי השיעור שאושר לחברה בעת אישור מחיריה ,תעריפי אגרות המטען לאורך השנים ,על ידי
הממשלה ,וגם חישוב הפחת על פי השיעור שדווח במשך השנים לשלטונות מס ההכנסה ,יביאו
לתוצאה דומה לחישוב הפחת על פי הרישום בספרים).
שיעור זה עמד ,לגבי עיקר המבנים ,על  8-2אחוז לשנה ,פי  1.2-3.0מהשיעור שבו עשה שימוש
השמאי 6.11% ,בלבד ,4שיעור נמוך ותמוה שמעולם לא הופיע בספרי החברה או באחד
מדיווחיה ,לממשלה ,למפקח על המחירים במשרד התחבורה ,למס הכנסה מאז הוקמה החברה
בשנת  6998ושימוש בשיעור זה לצורך חישוב הסכום שהרשות תשלם לממן הוא בפשטות טעות
כלכלית.
כן ברצוני להבהיר ,כי שיעורי הפחת שנרשמו בספרי החברה לאורך השנים ,שיעורי הפחת
שהוכרו לה לצורך קביעת תעריפי האגרה ושיעורי הפחת שהוכרו לה לצורך מס הם עקרונית
דומים עד זהים וככל שיש שנוי מסוים בין שיעורים אלו הוא אינו מהותי לצורך חוות דעת זאת.
במלים אחרות :יש לקבוע את רשימת הנכסים שעליהם מגיע פיצוי לממן; אח"כ לקבוע מהם
שיעורי הפחת שנרשמו עבור כל אחד מהנכסים הללו באופן מפורט ויחידני ,כל נכס לגופו מיום

 4לגבי המבנה העיקרי השמאי עשה שימוש בפחת פיזי של  10שנה שאין לו כל רלבנטיות לענייננו.
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הקמתו ,כ"א ומספר השנים שעברו מאז הקמתו ,5ולפי שיעור הפחת הקבוע שלו ,ולהוריד את
עלויות הפחת שנרשמו בספרים מהשווי ששם השמאי.
למשל :נכס שהפחת בגינו היה  8%לשנה והוא נבנה נאמר בשנת  13 ,6996שנים לפני מועד סיום
ההסכם ,יש לשלם עבורו סכום השווה ל 4% -מהערך שקבע עכשיו השמאי עבורו ,משמע להוריד
מערכו העדכני ,המלא ,600% ,את ה 91% -שכבר נרשמו והוחזרו לממן בתעריפים שאושרו לה
בתקופה זו.

בכך יעשה צדק עם הנושא ,צדק ברמה המהותית וצדק כלכלי.
מבנה חוות הדעת
בפרק א' ניתן רקע קצר לנושא שעל הפרק; נפרט את עיקרי ההסכם הממשלתי והסכם
ההרשאה שבא במקומו וננהיר ,על סמך ניתוח כלכלי/מושגי ,את הפירוש הכלכלי המקובל
להסכם ההרשאה ,הסכם  ,BOTשבו ניתן לזכיין פיצוי כספי בתום החוזה בערך השייר של
הנכסים שלא פוחתו בתקופת ההסכם.
בפרק ב' נציג ניתוח כלכלי של התיאוריה והפרקטיקה של פיקוח על המחירים כפי שהתגבשו
ויושמו כבר לפני עשרות שנים ,בארץ ובעולם ,על בסיס עקרונות כלכליים מוצקים שלא ניתנים
לשינוי ונראה כי משמעות הדבר היא כי ממן כבר קיבלה דרך מנגנון הפחת והכרה בו כהוצאה
לצורך קביעת התעריף המאושר ,את מלוא שווים של הנכסים שהופחתו במהלך תקופת
ההרשאה .כל תשלום שממן תקבל בגין נכס שכבר הופחת בספרים במהלך תקופת ההרשאה,
משמעו מתן מענק על חשבון הציבור לחברה פרטית.

 5כאן המקום להעיר כי על פי דוח השמאי מרבית המבנים ,ובעיקר אמורים הדברים במבנה המרכזי ,מבנה מס'  ,60הוקמו בשנים -6941
 ;6949אך אין הדבר כך כפי שנמסר לי מהרשות .מרבית המבנים לרבות המבנה המרכזי הושלמה בנייתם כבר בסוף שנות השבעים .בכל
מקרה ,אין אנו מציעים לחשב את שיעורי הפחת ואת שנות הפחת על פי קביעת השמאי המוסכם ולכן אין צורך לתקן את דוח השמאי
בנושא זה.
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בפרק ג' נעסוק בהיבטים החשבונאים של הסוגיה ,המשלימים את ההיבטים הכלכליים
שיסקרו בפרק הקודם .המסקנה היא ,כי אם היתה ממן מציגה בדוחותיה הכספיים את ערך
הנכסים המדוברים בערכם המותאם והמופחת ,כאשר שיעור הפחת קבוע ולא משתנה לאורך
התקופה ,ניתן היה לחשב בקלות את הסכום שמגיע לה ,לאחר התאמות שווי מצד השמאי.
בפרק ד' נסכם את חוות דעתנו ונטען כי מכל זווית שבה נבחן את סוגיית הפחת ,המהותית,
הכלכלית או החשבונאית ,יש לקבוע את הסכום שהרשות נדרשת לשלם לממן על פי העיקרון
שעל הוצאת פחת משלמים או מפוצים רק פעם אחת ,והפיצוי הכספי מגיע ,ובדין ,רק בגין
הנכסים שלא פוחתו במלואם ליום מועד תום הסכם ההרשאה.
נחתום פרק זה במספר הערות לגבי הריבית שיש להחיל על חובה של הרשות לממן ,כפי שיקבע
הבורר ,מיום העברת הנכסים לרשות ועד למועד העברת התשלום שיקבע לממן.

פרק א' – הסכם ההרשאה וההסכם הממשלתי :דיון מהותי בעקרונות הסכמים
אלו לאור הסביבה העסקית שבה נחתמו ומה היתה כוונת הצדדים באשר לשיטת
הפיצוי עבור נכסים שלא הופחתו במלואם למועד תום הסכם ההרשאה
כדי להבין את הסוגיה הכלכלית שעל הפרק ,יש ללכת אחורה בזמן ,לאמצע שנות ה 90 -וראשית
שנות ה 40 -של המאה הקודמת ,השנים שבהן הוקמה חברת ממן (בשנת  )6998הוקמה הרשות
( )6999נחתם ההסכם הממשלתי ( )6991ונחתם הסכם ההרשאה (בתחולה של השנים 6999-
 ,6999נחתם פורמלית בשנת  6942אבל מעשית כבר גובש ונוסח בשנים .)6946-6943
אנו מציעים לקרוא היום ,בקיץ של שנת  ,1069את הסכם ההרשאה שתחולתו החל משנת ,6999
על בסיס כוונות הצדדים באותה עת ,כפי שבאו לידי ביטוי בהסכם ההרשאה ולאור הסביבה
העסקית ,כלכלית( ,מיקרו ומקרו) והטרמינולוגיה החוזית והמשפטית שאפיינה את השנים
הללו.
אכן ,שפת המשפט והחוזים ,ההסדרים הכלכליים ,כללי החשבונאות והסביבה הכלכלית בכלל
באותן שנים השתנתה באופן מהותי במרוצת כ 80 -שנה שחלפו מאז; אך אין בכך כדי למנוע
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מאתנו לפרש את הסכם ההרשאה ולהסיק ממנו על הכוונות המשותפות של הצדדים לחוזה ,כפי
שהיו אז ,ולתרגם ולהסיק מהן ,בצורה הוגנת ונכוחה לשנת  1069את פשרן להיום.
תרגום זה יאפשר דיון ענייני על מהות המחלוקת עכשיו וכיצד יש לחשב את הסכום שבמחלוקת.
לעניין החשיבות של הכוונה האמיתית של הצדדים בפרוש החוזה ,הגוברת על ביטוי או כנוי
מסוים בחוזה ,כבר קבע בית המשפט העליון את עמדתו בפסק דין אפרופים בשנת  6992כדברי
השופט אהרון ברק:
"בפרשנות חוזה יש לחקור אחר הכוונה האמיתית והמשותפת של הצדדים בלא להיות מוגבלים לביטויים או
לכינויים שהם השתמשו בהם .בעימות בין לשון החוזה לבין כוונת עושיו  -יד האחרונה על העליונה".

רקע היסטורי – הקמת חברת ממן ורשות שדות התעופה
עד לשנת  6999היה שדה התעופה בלוד (לימים נתב"ג) בבעלות ממשלת ישראל וצוות העובדים
בו היו עובדי מדינה ,עובדי משרד התחבורה .כבר בראשית שנות ה 90 -החלה הממשלה לקדם
בניית מסוף מטענים בשדה התעופה שמומן בראשית מתקציבה.
בשנת  6993החליטה הממשלה כי עדיף שמסוף המטענים יופעל על ידי חברה בבעלות הממשלה
ולא ישירות על ידה ולכן הקימה את חברת ממן בשנה זו ,שהיתה חברה פרטית שהפכה להיות
חברה ממשלתית עם כניסתו לתוקף של חוק החברות הממשלתיות בשנת .6992
ההסכם הממשלתי משנת 6991
שנתיים לאחר הקמת ממן ,בשנת  ,6991החליטה הממשלה כי עדיף לה שלא לממן מתקציבה
(המוגבל) את ההשקעות המשמעותיות שהחלה ממן להשקיע בבניית המסוף המרכזי (המבנה
העיקרי שפועל עד היום) והיא הסדירה את מערכת ההסכמים החדשה בינה לבין ממן במסגרת
ההסכם הממשלתי שנחתם בין הצדדים.
עקרונות הסכם זה היו אלו:
 הממשלה מעבירה לממן זכות שימוש בקרקע הנדרשת להפעלת המסוף.
 זכות זו היא לתקופת ההסכם 10 ,שנה ,שבסיומן מוחזרת הקרקע על המבנים שעליה
והציוד הקבוע שמחובר להם לידי הממשלה.
 את כלל המבנים והמתקנים של המסוף תבנה ממן על חשבונה.
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 המבנים שתבנה ממן יהיו בבעלות המדינה ,אך היא לא תדרוש דמי שימוש עבורם בתקופת
החוזה ,מתוקף כך שהם מוקמים על ידי ממן ועל חשבון ממן.
 עם תום תקופת החוזה יועברו המבנים לרשות המדינה ,ללא תמורה.
 אם בתום תקופת ההסכם תאפשר המדינה לממן להמשיך ולהשתמש במבנים ,יהיה על
ממן ,שבתקופת החוזה היתה פטורה מתשלום דמי שימוש בעד המבנים ,לשלם דמי שימוש
בעד המבנים כפי שיקבע.
 דמי שימוש בעד הקרקע ישולמו במשך כל תקופת החוזה.
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להלן נביא את הסעיפים הרלבנטים בהסכם הממשלתי:

כדי לממן את פעילותה ,כולל החזר הון על ההשקעות בהקמת המבנים שבנתה ממן ,תאשר
הממשלה לממן לגבות תעריפים הולמים על השירותים שהיא מספקת ללקוחות מסוף
המטענים.
רח' ויזל  12תל אביב 14142
טל 30-2112225 :פקס30-2112210 :

www.meiramir.co.il
amirmeir@netvision.net.il

21 Weisel St. Tel Aviv 64241
Tel: 03-5221857 Fax: 03-5221863

16

דר' מאיר אמיר ושות'

Dr. Meir Amir & Co.
Economic planning, management

ייזום ,תכנון ,ניהול

& consulting Ltd

וייעוץ כלכלי בע"מ

 תעריפים אלו ,שתאשר הממשלה ,יכסו על כל ההוצאות בפועל של ממן לרבות פחת (החזר
קרן) ותמורה על ההון המושקע (ריבית או רווח) .הפחת יחושב לפי מספר שנות ההסכם (10
שנה או  2%לשנה) או על פי מספר השנים שנותרו עד לתום ההסכם (אם מדובר בהשקעות
נוספות שנעשו בתקופת הסכם) או על פי מספר שנות הפחת הנהוג במס הכנסה (הנמוך
מבין השניים)
 רק במידה ולא ניתן יהיה בתקופת ההסכם להעלות את התעריף כך שמרכיב הפחת שלו
יכסה על כל ההשקעות שבוצעו במהלך החוזה ,תשלם המדינה לממן את ערך המבנים שלא
הוחזר דרך מרכיב הפחת בתעריף ,או במלים אחרות ,את ערך הפחת שעדיין לא הופחת
ממבנים אלו.
וכך נוסחו הדברים בהסכם הממשלתי:

כל מי שקורא את החוזה יבחין כי לפנינו חוזה במתכונת המקובלת היום בהתקשרויות ממשלתיות
של  BOT- Build, Operate, Transferשלפיו בוצעו פרויקטים ממשלתיים וציבוריים רבים החל
משנות ה 90 -של המאה הקודמת ועד היום .אלו הם חוזים שבהם היזם מקבל אישור לשימוש
בקרקע של המדינה לתקופת החוזה ,בונה על חשבונו את המתקנים או התשתיות הנדרשות ומוכר
את המוצר או השירות שהוא מייצר למזמין או לצד ג' במחיר מוסכם מראש ,למשל מ"ק מים
מותפלים במתקן התפלה ,או מחיר שימוש בשירותי דרך בכביש  ,1כביש חוצה ישראל .בתום
התקופה מועברים המתקנים ללא תמורה למזמין ,קרי המדינה.
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בהסכם משנת ( 6991שלא כמו בהסכמי  BOTסטנדרטים היום) התחייבה ממן להמשיך לבצע
השקעות נוספות הנדרשות לצורך מתן שירותי מסוף המטענים ,על פי החלטתה של ממן לפי צרכיה
האובייקטיביים או על פי דרישת הממשלה.
לכן היה מקום לסייג שלפיו ,באם לא הוחזרו כל ההשקעות ,דרך רכיב הפחת בתעריף ,בתקופת
החוזה ,על המדינה יהיה לשלם לממן את ערך השייר ,ערך הפחת שלא הוחזר בתקופת החוזה.
הסכם ההרשאה משנת 6942
משהוקמה רשות שדות התעופה בשנת  6999והיא קיבלה לידיה את הקרקעות ,המבנים והמתקנים
של המסוף בשדה התעופה בן גוריון ,שהיו כאמור בבעלות המדינה והופעלו על ידי ממן ,היה צורך
לבטל את החוזה הממשלתי ולהחליפו בחוזה בין הרשות לבין ממן.
הדבר ארך שנים מספר .בפועל תחולת החוזה החדש ,הסכם ההרשאה בין ממן לרשות ,היא משנת
 6999אך בפועל הוא הוכן בשנים  6946-43ונחתם בסופו של דבר בשנת  6942בתחולה של  10שנה,
עד לשנת .6999
העברת שדה התעופה מהמדינה לרשות ממשלתית שהקימה המדינה על פי חוק ,רשות שדות
התעופה ,לא שינתה מהותית את מצב הדברים .מדובר היה בהסכם בין שני גופים ממשלתיים,
חברה ממשלתית ,ממן ,ורשות ממשלתית ,רשות שדות התעופה .הרשות נכנסה בנעליה של
המדינה.
היות והרשות צריכה היתה להיות רשות עצמאית מבחינה כלכלית ולממן את הוצאותיה
מהכנסותיה ,הרשות דרשה בהסכם ההרשאה מממן לשלם לה דמי הרשאה (דמי זיכיון) הנקובים
באחוזים ממחזור ההכנסות של ממן ,וכן דמי שימוש בעד הקרקע ,כפי שהיה קודם לכן ,וכן ניתן
פטור מתשלום דמי השימוש בעד המבנים ,שנבנו על חשבון ממן.
כמו בהסכם הממשלתי שקדם לו ,היה צורך לנסח סעיף שיגן על זכויותיה של ממן בתום תקופת
החוזה.
ראשית ,משום שניתנה לרשות במסגרת הסכם ההרשאה אפשרות לסיים את ההתקשרות בתוך
תקופת ההסכם (דרישה לסילוק ידה של ממן) על פי שיקול דעתה של הרשות בלבד
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ושנית ,משום שממן נדרשה ,במסגרת הסכם ההרשאה ,לבצע השקעות נוספות באופן שוטף,
במהלך תקופת ההסכם ,אם על פי צרכיה ואם על פי דרישות הרשות.
כדי לפצות את ממן על מצב דברים שבו תיאלץ לסלק ידה מהמבנים והמתקנים ולהעבירם לרשות
הרשות ,לפני שהחזירה לעצמה את מלוא השקעתה במבנים אלו ,באמצעות מיצוי מלוא שנות
הפחת של כל המבנים והמתקנים ,נוסח סעיף ( 60ג) להסכם:

סעיף זה בא להגן על האינטרסים של ממן במידה ולא תוחזר מלוא השקעתה בתקופת ההסכם ,בין
אם בצעה השקעה שאת הפחת שלה לא היה באפשרותה להחזיר בתקופת ההסכם ובין אם ההסכם
בוטל בלא שחלפה מלוא תקופת ההסכם .גובה התשלום הוא בפועל כגובה ההשקעה שעדין לא
הופחתה.
שלא כמו בהסכם הממשלתי ,שבו הממשלה יכלה להבטיח לממן כי תאשר לה תעריפים שיאפשרו
החזר מלוא ההשקעה בתקופת ההסכם ,לא יכלה הרשות להבטיח זאת בהסכם ההרשאה ,שהרי
המחירים נקבעים על ידי הממשלה ,ולא על יד הרשות ,ולכן היה צורך חיוני בהגדרת מנגנון פיצוי
בתום החוזה עבור נכסים שלא הוחזר מלוא הפחת בגינם.
הפחת שצריך היה להיות מופחת משווי המבנים הוא אותו הפחת ששימש לחישוב החזר ההון
בתעריף האגרות שגבתה ממן מלקוחותיה .תעריפים אלו נקבעו על ידי הממשלה ,אשר קבעה את
תעריפי האגרה על בסיס ההוצאות בפועל של ממן ובהן רכיב הפחת השנתי שנקבע על בסיס ערך
רח' ויזל  12תל אביב 14142
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הנכס ומספר שנות הפחת המוכרות לו ,על פי כללי החשבונאות המקובלים או על פי השיעורים
המאושרים על ידי מס הכנסה .אם שיעור הפחת שיופחת משווי המבנים יהיה גבוה משיעור הפחת
שהוכר לממן בתעריפים ,אזי ממן תפגע ולא תקבל החזר מלא על ההשקעות שלה; מאידך ,אם
שיעור הפחת שיופחת משווי המבנים יהיה נמוך מהפחת שלפיו ממן כבר קיבלה החזר בתעריפים,
ממן תתעשר ללא הצדקה מתשלום כפול עבור ההשקעות שלה.
שיעורי פחת אלו היו בין  8%-2%לשנה ובהמשך התקבעו ל 8% -לשנה ,פחת על מבנים ,סעיף הפחת
העיקרי.
כאן המקום לציין ולהסביר ,כי ההסכם משנת  6942שגובש כמה שנים קודם לכן ,היה הסכם
שנחתם בשנות האינפלציה המשמעותיות של המשק הישראלי  .6999-6942בכל השנים הללו
התאפיין המשק הישראלי באינפלציה שנתית תלת ספרתית 666% ,בשנת  6999ו 888% -בשנת
 .6942מערכות הדיווח החשבונאיות של החברות במשק לא הותאמו באופן מיידי ,עם פרוץ
האינפלציה הדוהרת ,לשקף את השינויים בכוח הקניה של המטבע ,ולא נערכו התאמות בשווי
הנומינלי של הנכסים ,כדי לשקף ולשמור על ערכם הריאלי ,בעיקר נכסים פיסיים ,עד להתגבשות
מספר גילויי דעת של לשכת רואי החשבון (גלוי דעת  13וגלוי דעת  )38שהושלמו רק בשנת .6942
החל משנת  6941החלו החברות לשערך את הנכסים הפיסיים שלהן על פי שינויים במדד המחירים
הכללי במהלך השנה ,בתחילה בבאורים ובהמשך במאזן גופא.
שערוך נכס פיסי כל שהוא ,למשל מסוף מטענים ,על פי מדד המחירים לצרכן ששרר בשנה
מסוימת ,לא הביא בהכרח להצגת השווי האמיתי של הנכס ,מדובר היה בשווי מתואם בלבד.
כך יתכן היה מצב דברים שבו נכס מסוים ,למשל מבנה המסוף ,שוערך לפי מדד המחירים הכללי
בשנה מסוימת ,נאמר  ,10%אך בפועל מדד הבניה באותה שנה עלה ב 12% -ולכן הערך של אותו
נכס בספרים ,למרות ששוערך על פי מדד המחירים הכללי ,עדיין לא שיקף את העלות המלאה שלו,
עלות הכינון שלו או עלות הקמתו מחדש.
כך להלן בבאור מתוך מאזן ממן לשנת ( :6949באור 1א עמוד )69

רח' ויזל  12תל אביב 14142
טל 30-2112225 :פקס30-2112210 :

www.meiramir.co.il
amirmeir@netvision.net.il

21 Weisel St. Tel Aviv 64241
Tel: 03-5221857 Fax: 03-5221863

20

דר' מאיר אמיר ושות'

Dr. Meir Amir & Co.
Economic planning, management

ייזום ,תכנון ,ניהול

& consulting Ltd

וייעוץ כלכלי בע"מ

הקביעה בסעיף ( 60ג) להסכם ההרשאה כי בתום התקופה יקבע את שווי הנכסים ,לאחר פחת,
שמאי מוסכם מטעם הצדדים ,שהערכתו לא תהיה נמוכה מהשווי המשוערך בספרים לאחר פחת,
נועדה להגן על ממן מקבלת סכום כספי שהוא השווי המותאם של הנכס לאחר פחת בספרים,
שנמוך ממחיר העלות בפועל ,עקב עליית מדד הבניה בקצב גבוה יותר מהמדד הכללי .במילים
אחרות :תפקידו של השמאי בקביעת הערך של המבנים לפי הסכם ההרשאה הוא ,למעשה ,לקבוע
את סכום ההשקעה למועד השמאות שהייתה ממן צריכה להשקיע כדי להקים את המבנים.
ודוק ,במצב דברים הפוך ,כאשר השמאי היה קובע ערך עלות לאחר פחת הנמוך מהשווי המשוערך
בספרים ,ממן היתה זכאית לקבל את מלוא הערך הרשום בספרים ,כדי שלא תרשום הפסד בגובה
הפער שבין הערך המתואם המופיע בספרים לפיצוי הכספי בגינו בעקבות החזרת הנכס לרשות.
ברור כי שיעורי הפחת לפיהם מפחיתים את הערך הנוכחי שנקבע על-ידי השמאי צריכים להיות
זהים לשיעורי הפחת שנרשמו בספרי החברה בגין נכסים אלו .תפקידו של השמאי הוא להעריך את
העלות המלאה של הנכס 600% ,לפני פחת (ערך הקמה או ערך כינון) ולא את שיעור הפחת שכבר
נקבע והתקבע במערכות הדיווח השוטפות ,ובמנגנוני קביעת התעריפים במשך שנים רבות קודם
לכן.
סיכום ביניים
אכן ההסכם המחייב את הצדדים הוא הסכם ההרשאה משנת  6942שתחולתו לשנים
 6999-6999אך קריאה בהסכם זה ,לאחר עיון בהסכם הממשלתי שקדם לו ,לא מותירה מקום
לספק באשר לכוונות האמיתיות המשותפות לשני הצדדים:
ממן צריכה לקבל החזר מלא על השקעותיה במהלך תקופת ההסכם; ההחזר הוא באמצעות רכיב
הפחת בתעריף שהיא גובה ,תעריף שמאושר על ידי הממשלה ,המאשרת את תעריפי האגרות
שגובה ממן; רק אם לא הוחזר מלוא הפחת בתקופת ההרשאה ,זכאית ממן לתשלום ,פיצוי,
בגובה הפחת שעדיין לא הוחזר ,על פי אותו חישוב פחת שהיה נהוג בכל תקופת ההרשאה.
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פחת זה הינו בפשטות הפחת החשבונאי שהוכר לממן כהוצאה ,בעת אישור תעריפיה.
ראה למשל באור מס'  3ממאזן ממן לשנת  6990המפרט את שיעורי הפחת השנתיים שלפיהם
נערכים ספרי החברה:

הפחת השנתי עומד על  8%על מבנים וזהו הפחת על מבנים המאושר על ידי המפקח על המחירים
ועל ידי מס הכנסה .ברגע שנרשם הנכס בספרי החברה ונתקבע הפחת השנתי בגינו ,לא ניתן לשנות
את הפחת שלו ,על פי עקרונות מס הכנסה .וכן לא ניתן לשערך אותו מעבר לשערוך על פי מדד
המחירים לצרכן ,בתקופה שבה היה מקובל שערוך זה.

פרק ב' – פיקוח על מחירי מוצרים ושירותים ,התיאוריה הכלכלית והפרקטיקה
וכיצד הדבר משליך על סוגיית הפחת בהליך זה
חוק הפיקוח על מחירי מוצרים ושירותים חוקק כבר בשנת  6929ובמרוצת השנים עבר שינויים
מפליגים שהזמן גרמם .על פי החוק רשאית הממשלה לקבוע את מחיריהם של מוצרים ושירותים
חיוניים .הפיקוח על המחירים צריך לאפשר קביעת מחיר הוגן לצרכן אשר יביא לכסוי מלוא
הוצאותיו של היצרן בתוספת רווח סביר.
פיקוח על מחירים נעשה גם כאשר לא קיימת תחרות חופשית בשוק מסוים ,למשל אספקת חשמל
או אספקת שרותי תקשורת בעבר ולכן הפרקטיקה של פיקוח על מחירים נהוגה גם במערכות
פיקוח על בעלי מונופולין.
רח' ויזל  12תל אביב 14142
טל 30-2112225 :פקס30-2112210 :

www.meiramir.co.il
amirmeir@netvision.net.il

21 Weisel St. Tel Aviv 64241
Tel: 03-5221857 Fax: 03-5221863

22

דר' מאיר אמיר ושות'

Dr. Meir Amir & Co.
Economic planning, management

ייזום ,תכנון ,ניהול

& consulting Ltd

וייעוץ כלכלי בע"מ

ממן ,כידוע ,בתקופת הסכם ההרשאה הייתה ספק יחיד של שרותי ניטול מטען אווירי בשדה
התעופה בן גוריון ולכן מאז הקמתה היו מחיריה ,התעריפים שהותר לה לגבות ,מצויים תחת
פיקוח של משרדי הממשלה הרלוונטיים (משרד התחבורה ומשרד האוצר) .6עד לשנת  1009היתה
ממן הספק היחידי של השירות שסיפקה בשדה התעופה בן גוריון וגם כיום היא בעלת מונופול
בתחום זה ואף הוכרזה ככזאת על ידי הממונה על ההגבלים העסקיים.
קביעת מחיר מוצר או שירות בפיקוח מתבססת על עיקרון העלות.
היצרן או ספק השירות מציג את כלל העלויות שלו בפני הגורם המפקח ,עלויות משתנות ,עלויות
קבועות ,עלויות הון ועלויות נוספות ומהן בהליך תמחירי נקבע מחירו של המוצר או השירות.
עלות ההון כוללת עלות הפחת השנתית של כל גורמי הייצור המשמשים בתהליך הייצור ,בעיקר
מבנים וציוד .הפחת השנתי משקף בדרך כלל את שנות החיים הכלכליים של גורם הייצור :בדרך
כלל  1%-2%למבנים ו 60%-62% -אחוז לציוד .ההוצאה השנתית על הפחת נרשמת בדוח רווח
והפסד של החברה ,והיא מוכרת גם לצורך חישוב מס ההכנסה השנתי.7
מנגד ,הוצאת הפחת מפחיתה את ערכם של נכסי החברה מדי שנה בגובה הפחת השנתי שנרשם
בדוח רווח והפסד.
מעבר להכרה בהוצאות הפחת של החברה שנמצאת תחת משטר של פיקוח על המחירים ,מוכרת
לחברה תשואה על ההון הפעיל או ההון המושקע בפעילות החברה ,כלל הנכסים של החברה
לאחר פחת שמשתתפים בייצור ,כולל צרכי הון חוזר תפעולי ,אשר ממומנים בהון עצמי ובהון
חיצוני ,הלוואות בנקאיות בדרך כלל.

6

בפועל המחירים נקבעו בין השנים  6999-6999מכוח חוק הטיס באישור שר התחבורה להוציא השנים  6942-6949שבהן הן נקבעו

מכוח חוק יציבות מחירים .חוק הפיקוח על מצרכים ושירותים הוחל רק ב .6999יחד עם זאת המתודולוגיה היתה זהה בכל השלבים.
 7קיימים הבדלים מסוימים בין שיטת חישוב הפחת בספרי החברות לשיטת חישוב הפחת המוכרות על ידי שלטונות מס הכנסה אולם
הבדלים אלו אינם מטריאלים לצורך חוות דעת זאת
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המסמך המקיף המחייב שלפיו חושבו מחירי מוצרים ושירותים בפיקוח בתקופה הוא מסמך
סווארי ,מסמך עקרונות משנת  6991אשר שמש כמסגרת הנחיות לקביעת מחירים מפוקחים בפועל
עד לעדכונו בשנת .1069
מחירי כל המוצרים והשירותים בפיקוח החל משנת  6991נקבעו על פי עקרונות דוח סווארי ,כולל
התעריפים שאושרו במרוצת השנים לממן.
דוח סווארי מכיר בזכות של החברה לכסוי כלל עלויותיה ,כולל עלות פחת שנתית ,כפי שהיא
מופיעה ונרשמת בספרים ,כאשר עד לשנת  1003היו הנכסים הפיסיים של החברה משוערכים מדי
שנה על פי מדד המחירים הכללי.
בנוסף לכך רשאית הפירמה לתשואה ריאלית של  1-61אחוז לשנה על ההון הפעיל שלה ,שהוא
כאמור מורכב מאקוויטי והלוואות .התשואה על ההון העצמי היתה גבוהה יותר משיעורים אלו,
ככל שהריבית על ההלוואות החיצוניות היתה נמוכה יותר.
על פי סעיף  3.6לדוח סווארי ,לא ניתן לבצע שערוכים של הנכסים הקבועים של הפירמה מלבד
ההתאמות השנתיות על פי שיעורי האינפלציה השנתי.
מאז הקמתה של ממן בשנת  6998ובמשך  80שנות פעילותה עד לתום הסכם ההרשאה המקורי,
שהוארך פעמיים עד לסוף חודש מרץ  ,1068נקבעו מחיריה על ידי הממשלה :שר התחבורה
בראשית התקופה ובשני העשורים האחרונים גם שר האוצר.
בכל אותה תקופה כללו תעריפי האגרות המפוקחות של החברה את החזרי הוצאות הפחת שעמדו
על  8%-2%מהעלות ההיסטורית המשוערכת של המבנים ששמשו את החברה.
לכן ,כל ההשקעות שבוצעו עד סוף חודש מרץ  6949אשר הפחת השנתי בגינן היה לפחות  8%לשנה
(בחלק מהתקופה בראשיתה הוא עמד אף על  2%כפי שעולה מההסכם הממשלתי) הוחזרו במלואן
דרך מרכיב הפחת בתעריף שאושר לאורך מלוא התקופה 12 :שנים.
רק השקעות חדשות שבוצעו אחרי מועד זה ,מרץ  ,6949אשר לא הופחתו במלואן במהלך 12
השנים שחלפו מאז ועד תום מועד פקיעת הסכם ההרשאה ,זכאיות להחזר ,תשלום מצד הרשות
לממן.
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מעיון במאזני ממן החל משנת  ,6990מועד בו עברה השליטה בממן לידי בעלי השליטה הנוכחיים,
אנו רואים כי החברה צברה הוצאות פחת מוכרות של מאות מיליוני  ,₪כספים שהוכרו לה ולא
גרעו מתזרים המזומנים שלה וכך נוצר מקור להשקעות הרבות שבצעה החברה בשנים אלו מחוץ
לשדה התעופה.
בנוסף ,החברה חילקה דיבידנדים בהיקף של מאות מיליוני  ₪לבעלי המניות שלה ,מהרווחים
שצברה במהלך השנים ,רווחים לאחר פחת כמובן ,כאשר שיעורי הרווח על הפעילות במסוף היו
גבוהים מאד ,גבוהים מהמקובל באספקת שירותים הנמצאים בפיקוח וגבוהים במונחים
אבסולוטיים.
סיכום ביניים
מעצם העובדה שממן היתה מצויה במשטר של פיקוח על המחירים בכל התקופה ומתוך העובדה
שמשטר זה מבטיח ,כפי שציינו לעיל ,החזר ריאלי על הוצאות הפחת על כלל המבנים והציוד
ששמשו בהליך אספקת השירות ,נובע כי ממן קיבלה כבר את התמורה המלאה על מרבית נכסי
ההון שאותם השקיעה ,רובם בעבר הרחוק מאד .יתרה מכך ,ממן נהנתה מהטבה כלכלית ניכרת
מעצם העובדה שלמרות שחלק ניכר מנכסיה בשדה התעופה כבר השלימו את תקופת הפחת של 12
שנה והחזירו את ההשקעה בגינם ,הסכם ההרשאה התיר לממן להמשיך ולהשתמש בהם בלא
לשלם עבורם דמי שימוש לרשות.
עבור השקעות חדשות ,בנות  12שנים ומטה ,צודקת תביעתה של ממן לקבלת פיצוי כספי אבל כדי
לקבוע את שיעורו יש לאתר ולהצביע על השקעות אלו ,אחת לאחת ,ולחשב עבור כל אחת מהן מה
ערכה המופחת ,אותו שייר שלא הוחזר דרך התעריף בשנות קיומו של הנכס.
הפחת שלפיו יש לחשב את שוויו המופחת של נכסים אלו הוא הפחת שנרשם בספרי החברה ,בדרך
כלל  8%לשנה ,פחת קבוע שלא משתנה ,כפי שלא משתנה ערכו של הנכס ,למעט התאמות
אינפלציוניות בתקופה שהתאמות אלו היוו חלק מספרי החברה.
זו גם הפרקטיקה המקובלת כאמור בפיקוח על המחירים ובדיווח למס הכנסה :ערך הנכס לא
משוערך למעט התאמות אינפלציוניות בתקופה שהיו נהוגות; שיעור הפחת נשאר קבוע לאורך כל
חיי הנכס.
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כל תשלום מעבר לכך ,לא נחדל מלהזכיר ,הוא תשלום עודף ,מענק מהציבור הרחב לבעלי מניות
של חברה בבעלות פרטית ,שאין כל דרך כלכלית להצדיק אותו.

פרק ג' -סוגיית הפחת בראי החשבונאות בשנים  2791-1121ומשמעותה
ניתן לציין שלוש תקופות עיקריות בפרקטיקה של עריכת מאזנים בישראל.
בתקופה הראשונה ,עד שנת  ,6943היו ספרי החברה ורישום נכסיה הפיסיים נעשים לפי ערכים
נומינליים ללא התאמה לאינפלציה.
בשנים  6943-1003היתה מקובלת עריכת מאזני החברות בהתאמה לשנויים במדד המחירים
הכללי בהתאם לגילויי דעת של לשכת רואי החשבון והנחיות של שלטונות מס הכנסה אשר
פרסמו מסמכים מפורטים והוראות מחייבות כיצד יש להתאים את הרישום למציאות שבה
המחירים השתנו בקצב מהיר.
החל משנת  1003הופסקה הפרקטיקה של התאמת הספרים לשינויי המחיר התקופתיים
והמאזנים נערכים לפי ערכים שוטפים ,נומינליים בלי שנעשו שערוכים לנכסים הפיסיים.
אמירה זו יש לסייג ולציין כי בשנים האחרונות חלו שנויים מפליגים בפרקטיקה החשבונאית על
פי סטנדרטים המקובלים בעולם ,IFRS ,שלפיהם מותר לבצע שיערוך של נכסים פיסיים ,על פי
שווי השוק שלהם או על פי השווי ההוגן שלהם ויש הנחיות ברורות כיצד יש לבצע זאת.
לענייננו ,התקופה הראשונה של עד שנת  6943אינה רלבנטית כי כל הנכסים וההשקעות שבוצעו
עד שנת  6949כבר הוחזר הפחת בגינם ,כפי שהוחזר על כל ההשקעות שבוצעו עד שנת  6949לפי
שיעור פחת שנתי של  8%במרוצת  12השנים שחלפו מאז עד תום הסכם ההרשאה.
בשנים  ,6943-1001שנות האינפלציה במשק הישראלי ,נערכו ספרי החברה על פי עקרונות
תיאום המחירים ששררו אז והנכסים הפיסיים של החברות שוערכו מדי שנה על פי שיעור עליית
המחירים בשנת המאזן.
הפחת בגין נכסים ומבנים אלו בספרי ממן ,שנרשם בדוחות הכספיים ,שנלקח לצורך קביעת
תעריפי האגרות ואושר במאזנים שהוגשו למס הכנסה ,שיקף את ירידת הערך השנתית
הריאלית של נכסים אלו והוא כוסה במלואו במסגרת התעריפים שגבתה החברה.
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בתקופת השנים  1003-1068עד למועד תום הסכם ההרשאה עלה מדד המחירים הכללי בקצב
שנתי ממוצע של כ 1% -לשנה ,ובתקופה זו כבר לא נערכו יותר התאמות ושערוכים
אינפלציוניים 1% .לשנה בממוצע הוא שיעור עליית מחירים מזערי ,שכלכלנים רואים אותו
כרצוי ומשקף מצב כלכלי סביר ,שאינו מצדיק התאמות ופיצוי מיוחד עקב שינויי המחיר
הקלים ,יחד עם זאת גם בתקופה זו תעריפי החברה היו צמודים למדד מחירים לצרכן ומכאן
שגם מרכיב הפחת בתעריף היה צמוד לשינוי במדד.
לכן דעתנו היא כי במשך כל תקופת הסכם ההרשאה קיבלה החברה החזר ריאלי בגין רכיב פחת
הנכסים שרשמה בספריה ואושר לה במסגרת התעריף.
בסוף תקופת ההסכם ,על פי האמור בסעיף ג ( )60להסכם ההרשאה ,מינו הצדדים שמאי
מוסכם ,והוא זה שהעריך את שווי נכסי המסוף ,לפני פחת ,למועד סיום החוזה ,מרץ  .1068לכן,
ככל ששווי נכסים אלו בספרי החברה היה נמוך מהשווי שקבע השמאי ,עקב התייקרות מדד
תשומות הבניה יותר מאשר המדד הכללי ,חישובי השמאי על פי שיטת העלות ,עלות הבניה כיום
בפועל ,נותנים לממן פיצוי מלא על פער אפשרי זה ,ככל שהוא קיים ,בין המדדים.
הפחת שאותו יש להוריד משווי נכסים אלו שקבע השמאי ,הוא הפחת שרשמה החברה בגין
נכסים אלו בפועל ולא הפחת הפיסי שבו השתמש השמאי ,שאין לו נפקות לעניין חישוב
התשלום המגיע לממן.
השערוכים של נכסי המסוף שבצעה ממן בשנים האחרונות ,על פי המותר על פי עקרונות
התקינה החשבונאות המקובלים ,למשל על פי אומדן שווי הוגן של הנכסים על פי תחזית תזרים
המזומנים נטו שהם מניבים ,שיטת  ,DCFהגם שזו פרקטיקה מותרת על פי תקנות החשבונאות
הבינלאומית  ,IFRSאין להם כל השלכה על חישוב הפיצוי שמגיע לממן מתוקף הסכם ההרשאה,
כפי שלא ניתן לבצע שערוך של נכסים (מעבר להתאמות אינפלציוניות בתקופות הרלבנטיות) על
פי כללי הפיקוח על המחירים.
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פרק ד'  -סיכום ומסקנות
בשלושת הפרקים הקודמים של חוות דעתנו הנחנו את התשתית העובדתית ואת התשתית
הכלכלית/אנליטית לצורך גיבוש עמדה באשר לחישוב הסכום שמגיע לממן מהרשות בגין
העברת נכסי המסוף לרשותה.
בפרק א' סקרנו את השתלשלות העניינים בעבר הרחוק ,שלה יש קשר הדוק לסוגיה
שבמחלוקת :הקמת ממן ,הקמת הרשות ,ההסכם הממשלתי ,הסכם ההרשאה ,שנות
האינפלציה הדוהרת ,עקרונות חשבונאים /כלכליים ,פיקוח על מחירים ועוד.
מטרתנו היתה לפרש את כוונת הצדדים ,ממן והרשות ,בעת החתימה על הסכם ההרשאה.
מסקנתנו היא כי הצדדים גרסו כי את עיקר החזר ההשקעה ,קרן ההשקעה ,תקבל ממן
באמצעות אישור הפחת במחיר המפוקח במהלך תקופת ההסכם .רק שארית ההשקעה ,השייר
הנותר ,שלא הופחת כולו בתקופת ההסכם ,מצדיק פיצוי כספי של ממן על ידי הרשות עם תום
החוזה .הפחת שאותו יש לגרוע מאותן השקעות שלא הוחזרו במלואן עובר לתום הסכם
ההרשאה ,הוא שיעור הפחת שנרשם בגין נכסים אלו בספרי החברה והוכר לה לצורך חישוב
התעריף ,פחת בשיעור קבוע לאורך כל תקופת חיי הנכס.
ברור לכל המעיין בשני ההסכמים ,ההסכם הממשלתי והסכם ההרשאה ,כי כוונת הצדדים
היתה לתת פיצוי הוגן ,שיש לו הצדקה כלכלית מלאה .יש רק דרך אחת לחשב אותו; זהו פיצוי
שמגיע עקרונית בכל הסכם ,BOTאם כתוצאה מנסיבות כאלו ואחרות לא ניתן היה למצות עד
תומן את שנות החזר ההשקעה ,באמצעות רכיב הפחת בתעריף ,של נכסים מסוימים ,שאותם
יש לאתר ולבחון מה השייר לאחר פחת שעדיין לא הוחזר ולפדות אותו בתשלום כספי.
החוזה לא נועד להעשיר אף אחד מהצדדים.
החוזה נהג בהגינות ושמר על האינטרסים של שני הצדדים ולכן יש לכבד אותו היום ,כפי
שהסברנו בפרוטרוט בחוות דעת זאת.
לכן כמובן יש לדחות את התביעה של ממן לתשלום הסכומים שבהם נקב השמאי אחיקם ביתן,
שדרך חישובם מנוגדת לעקרונות הסכם ההרשאה.
ויובהר :אין לנו כל טענות לשמאי אחיקם ביתן ולעבודתו המקצועית.
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השמאי עשה עבודת שמאות סטנדרטית מקובלת של הערכת שווי נכס לאחר תקופה של 30-80
שנה שהיה בשימוש כנכס שערכו נגרע בגין שנות השימוש ,גריעה פיסית.
אבל זאת כמובן לא היתה כוונת הצדדים.
כוונתם היתה לתת פיצוי כספי בגין ההשקעות שעדיין לא הוחזרו ,על פי מספר שנות ההחזר
שלא מומשו ועל פי שיעורי הפחת שהוכר לצורך חישוב התעריף.
חיוב הרשות בסכום שקבע השמאי מתעלם מההקשר העסקי /הכלכלי של הסכם ההרשאה,
מכוונות הצדדים כפי שאני מבין אותה מנסיבות כריתת החוזה ולכן הוא מציע תוצאה שאין בה
כל היגיון כלכלי.
בפרק ב' הסברנו כיצד מנגנון אישור תעריפי ממן לאורך השנים ,במשטר של פיקוח על
המחירים ,הכיר ברכיב הפחת אשר שימש להחזר ההשקעה .כך מקובל בתמחור מוצרים
ושירותים בישראל ,וכך מורה התיאוריה הכלכלית של כלכלת הפירמה ומימון הפירמה.
אין ממן יכולה להתעלם מכך שעל מירב השקעותיה קבלה החזר מלא בתקופת ההרשאה ,ואף
מעבר לכך ,בדמות רווחים גבוהים מאד ,שאינם מקובלים במשטר של פיקוח על המחירים.
בפרק ג' קשרנו בין תורת הפיקוח על המחירים לצד החשבונאי של הסוגיה והראנו כי יש
תאימות מלאה בין שיעורי הפחת שהוכרו על ידי המפקח על המחירים לשיעורים שדווחו בספרי
החברה.
שערוכים שנעשו לנכסי ממן בשדה התעופה בשנים האחרונות ,אינם מותרים במשטר של פיקוח
על המחירים ואין להם כל נגיעה לענייננו והן נעשו לצרכים אחרים ואינם יכולים לשמש בסיס
או ראייה לגובה הסכום שמגיע לממן מהרשות.
זאת עמדתנו ואנו משוכנעים כי כל כלכלן הגון שהיה נחשף למצע העובדתי שהצגנו כאן ולניתוח
שהצענו ,ניתוח כלכלי מקובל ,היה מגיע לאותן מסקנות ,כפי שהגענו אנו.
ומה באשר לסכום שכן מגיע לממן ,ובדין ,בגין נכסים שהעבירה לרשות?
ראשית ,יש להסכים על רשימת הנכסים הללו.
אח"כ יש לבחון מהי העלות המעודכנת של כל נכס בודד ,לפני פחת ,כפי שקבע השמאי.
אח"כ יש לחשב עבור כל נכס את מספר השנים שחלפו מעת הקמתו.
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ואז יש לבחון מה שיעור הפחת שנרשם בגין כל נכס ,לפי השיעור שנקבע במועד רישומו הראשון
בספרים.
ולסיום לחשב את השייר ,סך ערכם של הנכסים שלא הופחת כל הפחת בגינם.
זהו במדויק הסכום שהרשות צריכה לשלם לממן .הסכום שמגיע לממן בדין.
להוסיף התייחסות לנושא הריבית
מספר הערות על חישוב הריבית בגין הסכום שמגיע לממן
בכתב התביעה בסעיף  636מבקשים באי כוח ממן כי כל סכום שיגיע לממן ,על פי פסיקת הבורר,
ישא ריבית של  2%לשנה בצרוף הפרשי הצמדה מיום תום מועד ההרשאה ב.36.368 -
בקשה זו נסמכת על סעיף 12ב להסכם ההרשאה שבו נקבע שכל סכום שלא שולם במועדו ,בין
שני הצדדים ,ישא ריבית של  2%בתוספת הפרשי הצמדה.
אבל באי כוח ממן מתעלמים מכך שסעיף 12ב בוטל בשנת  6998בעת חתימת הצדדים על הסכם
הארכה שני של הסכם ההרשאה .במקום הריבית שהיתה נקובה בהסכם ההרשאה נקבע כי
סכומים שחייב צד אחד למשנהו יהיו צמודים לשער הדולר ,משמע הסכום הדולרי שישולם
בש"ח יקבע על פי ערכו הדולרי של הסכום (במקרה שלפנינו ביום  )36.3.68המוכפל בשער
החליפין של השקל מול הדולר ביום התשלום( .ראה סעיף  61בתצהיר של יורם שפירא והנספח
לסעיף זה ,הכולל את הסכם הארכת הסכם ההרשאה משנת  .)6998משנקבע מנגנון הצמדת
התשלומים ההדדיים בין הצדדים ,אין כל אפשרות להציע מנגנון אחר ,כזה שבוטל חוזית בשנת
( 6998כפי שגורסת ממן) או כל שיעור או מנגנון אחר.
ובזאת באתי על החתום
מאיר אמיר
ספטמבר 1069
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