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 חשבונאות כללי על?  הנורמטיבי כמה נורמטיבי מעמדעד

  מקובלי והמשפט הישראלי

  מאת

  *ישראל קליי�

 שלהתבססות� ,  חשבונאות מקובלי�כללי לפי של תאגידי� לערו� דוחות חיוב� כחונ

 לכללי� הפסיקה התייחסות וכספיי� מדוחות פרמטרי� פיננסיי� על י� משפטימשטרי�

מאמר זה טוע� כי החשבונאות כיישומה בכללי חשבונאות , יבותכנורמות אידיאליות מחי

  .  נורמטיבי במערכת המשפט הישראליתמדמקובלי� נהנית ממע

 בכללי� כיישומההחשבונאות .  אינה דומה למתמטיקה או לפיזיקההחשבונאות, עקא דא

ובשל כ� מתקיימת בחשבונאות ,  כדי לשרת מטרות יישומיות מוגדרותקיימתהמקובלי� 

קיי� , אחרלשו� .  אחרי�פניהעדפה קונסטרוקטיבית של אינטרסי� מסוימי� על 

  .ניטרלי ופוליטי�לא ממדבחשבונאות 

 האנומליה, ומאיד�,  של הביטוי החשבונאינורמטיבי המעמדו, מחד,  מטריד בי�פער לאור

 זה קורא לשחוק את מעמדה המחייב של מאמר, חשבונאיי�האסדרתית של הכללי� ה

  . ות כיישומה בכללי חשבונאות מקובלי�החשבונא

הפיכת הביטוי החשבונאי למקור אינדיקטורי , בה�;  זו משמעויות מרחיקות לכתלשחיקה

,  השומרי�קבוצת לכתנסיגה מה; י� חלוקתיי� וביה הסדרמניה קובעכזה אשר אינו , בלבד

 בדוחות ומת� אפשרות לחברות לייש�;  הכפיפה את דיני המס לקביעות החשבונאותאשר

לרבות יצירת משטר אשר יאפשר , הכספיי� כללי� השוני� מכללי חשבונאות מקובלי�

  . מהחובה להכי� דוחות כספיי� שנתיי�ורלחברות פט

 החברתי והמשפטי של התפקיד .א. ניתוח תיאורי,  החשבונאותמעמד: חלק ראשו�. מבוא

חיזוק . 2 ;החשבונאותפוזיטיבית במעמדה המהותי של �ההכרה המשפטית. 1 .החשבונאות

משמעות מעמד החשבונאות . 3 ;"המוסד לתקינה" פרשת –מעמד הכללי� המקובלי� 

 תופעת .ב? מה כוללי� כללי חשבונאות מקובלי� :חלק שני .והכללי� המקובלי�

 התפיסה .ג .חשבונאות כביטוי לנסיבות מציאות בעלות משמעות כלכלית. 1 .החשבונאות

 מיסודה. 2;  חשבונאיתפרספקטיבה. 1 .חשבונאות המקובלי� היהפוליטית השלטת בכלל

ביקורת המציאות : חלק שלישי .של הפרספקטיבה ההונית בכללי חשבונאות מקובלי�

קשיי� . 1 .מעמד הנוכחי של החשבונאותב הקשיי� .ד. ת בישראליחשבונא�המשפטית

ר החברתי יצירת עיוותי� בסד. 2; )המישור הפרגמטי(בשימוש המשפטי בחשבונאות 

 אנומליות. ה .)המישור המהותי(דמוקרטי ) דפיציט(יצירת גירעו� . 3; )המישור העקרוני(

הגישה , גישת הקונטיננט. 2 ;ספקטרו� אסדרת החשבונאות .1 .ההסדר הישראלי

 שחיקת .ו. הצעת פתרו�: חלק רביעי .אמריקנית והסינתזה האנומלית הישראלית�האנגלו

 
; )2016–2013, כנית עמיתי מחקרות(הפקולטה למשפטי� של האוניברסיטה העברית , ליי�ר ישראל ק"ד   *

 דוד 'ברצוני להודות לפרופ). 2017–2016, חוקר אורח( הארוורד אוניברסיטתס למשפטי� של "ביה
גליקסברג אשר הנחה אותי בכתיבת עבודת דוקטורט בנושא המעמד הנורמטיבי של החשבונאות ואשר 

 .מאמר זה מבוסס על אחד מפרקיה
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 .נפקויות נוספות. 3; דיני החברות. 2; דיני המיסי�. 1. ונאותמעמדה הנורמטיבי של החשב

  .סיכו�. ז

  מבוא

 אזוטרי,  טכניכתחו�, המשפטני� קבוצת בקרבלרבות ,  נתפסת בחברה הכלליתהחשבונאות

, שלא ידעת שיש ל�, כמי שפותר ל� בעיה"רואה החשבו� מתואר .  במיוחדמעניי�ולא 

מתי אד� מחליט להיות רואה " כי גורסתית  העממוהבדיחה, "בצורה שאתה לא מבי�

 א� צחוק לחוד 1". ראשיבר�כשהוא נוכח לדעת שאי� לו הכריזמה להיות ק? חשבו�

בשטחי� " שימוש� יוקוביתר ד,  אלו רואי החשבו�יו ה2001בסו� שנת : ומציאות לחוד

" אנרו�" אשר הביאו להתמוטטותה של ענקית האנרגיה 2,החשבונאות בכללי" אפורי�

 הרגל פשיטות מאחת. עובדי� 21,000� מיותר יקה העסאשרולחיסולה המוחלט של חברה 

 הכללי� כישלו� של בעטיוהגדולות ביותר בהיסטוריה התאגידית המודרנית נוצרה 

  4. ארוכותשני� במהל�  חיפו על מעשי� חמדניי� ופסולי�אשר 3החשבונאיי�

חברתית �השפעה כלל בעלי במשטרי� משפטיי� משתלבת שהחשבונאות למרות

 שימוש בדנה טר� המשפטית הישראלית הכתיבה, התאגידי� והמיסי� דיני ובה�, עצומה

   7. או באפשרות לשפרו6 במידת ריצוי של ההסדר הקיי�5בחשבונאותהעקרוני של המשפט 

 הסיסטמטית אספקלריה היא ההחשבונאות במיוחד בשל העובדה שחורה הדיו� היעדר

של " קרביה הפיננסיי�" תו� אל) the general society( הכללית לחברה הקיימת היחידה

 י ספקמשמשי�, ובראש� דוחות כספיי� של תאגידי�, תוצרי חשבונאות. הישות התאגידית

.  התאגידי�של והאחרות הפיננסיות פעולותיה� על) ולעיתי� בלעדיי� (י�מידע עיקרי

 
 ,Philip D. Bougen ראו, להיווצרותו אפשריי� הסברי� כולל, החשבו� ברואה שדבק הסטראוטיפ על  1

Joking Apart: The Serious Side to the Accountant Stereotype, 19 ACCT. ORG. & SOC’Y 319 
 ).1999 (51 צחוק רגעי הלפר�הציטוטי� לקוחי� מחיי� ; (1994)

 של) לסיכו�והחשיפה  (הכספיות התוצאות מהכללת החשבונאות בכללי נית� אשר" הפטור", היתר בי�  2
 .תהכספיו לתוצאות זה תאגיד חשיפת למרות, הא��תאגיד בדוחות) SPE (מסוימות ישויות

Hearing before the : ?Is there a Credibility GAAP: Corporate Accounting Practices ראו  3
th 107, .Serv. Fin.  of the Comm.t Sponsored Enters'Gov, & .Ins, . Capital Mktson. Subcomm
z2pVtd2/ly.bit://http available at ,)2002 (.Cong. 

 .)William Holder. ement of Profstat( 43–41' בעמ, ש� ראו  4
 & .William P. Hackney, Accounting Principles in Corporation Law, 30 L  למשלהשוו  5

CONTEMP. PROBS. 791 (1965); Peter F. Pope & Anthony G. Puxty, What is Equity? New 
Financial Instruments in the Interstices between the Law, Accounting and Economics, 54 
MOD. L. REV. 889 (1991); Lawrence A. Cunningham, Private Standards in Public Law: 

)2005( 291 .EVR .L .ICHM104 , Lawmaking and the Case of Accounting, Copyright .ו ראבר� 
) 1993 (115 י  משפטמחקרי "חשבונאות המס וחובות רעי�, מיסוי הער� המוס�"ג� דוד גליקסברג 

 .)מוס� ער�  המיושמי� במסגרת דיני מסי�דיו� בקשר שבי� כללי החשבונאות הכללית והכלל(
 Israel Klein, The Gap in the Perception of the GAAP, 54 AM. BUS. L.J. 581 (2017) השוו  6

 ).Klein, The Gap: להל�(
 Israel Klein, A Change in Accounting, A Change in Law, 42 DEL. J. CORP. L. 51 (2017) השוו  7

 ).Klein, A Change: להל�(
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 רק ולא של פעולות התאגידי� בתפיסת� מעצב� החשבונאי הוא גור�התוצר זאת בעקבות

  . כללי� החברתיבמישור ג� אלא)  בחשבונאותמשפט שימוש הבשל( המשפטי במישור

 8:אינה דומה למתמטיקה או לפיזיקה, כפריזמה פיננסית, החשבונאות, עקא דא

למשל שיקו� התוצאות הפיננסיות , החשבונאות קיימת כדי לשרת מטרות יישומיות מוגדרות

בשל כ� מתקיימת בחשבונאות העדפה קונסטרוקטיבית של . קיעי�לש� דיווח למש

.  הקונקרטית המוגדרת לחשבונאותמטרה הלפי ולוהכ,  אחרי�פניאינטרסי� מסוימי� על 

מתממשת דר� כללי� פוזיטיביי� אשר נקבעי� לש� , כמתודולוגיה, החשבונאות, זאת ועוד

וזרות העדפות שונות וכללי�  מטרות חשבונאיות שונות גולפיכ�. הגשמת אותה המטרה

 בצורה מסוימת תופעות מתארי� נתוני� חשבונאיי� כללי�,  אחרלשו�. חשבונאיי� שוני�

 אלו תיאורי�,  של החשבונאותהחברתילאור תפקידה .  בצורה חיוביתאחרותשלילית ו

,  דומהבאופ�.  התופעות המתוארותשלחברתית � אופ� האינטרפרטציה הפיננסיתאת קובעי�

 – מחדל ירת כבר–" נענשת",  פיננסית אשר אינה מתוארת כלל בתוצר החשבונאיעהתופ

  9.התעלמותב

 את לעצב � גורמת למנהליאחר ולא מסוי�חתירה להשגת תיאור חשבונאי ,  ועודזאת

 בכללות� פעולות השבה� במקרי� וג� 10ות החשבונאיהשלכותיה� לפיפעולות התאגיד 

 האינפורמטיבי תוכנה שכ� 12.הכללית בחברה או 11אינ� לטובת בעלי האינטרס בתאגיד

  .  החשבונאות מתגלגל לכדי פעולות ממשיות של הישויות המתוארותשל) כביכול(

 
 בנפרד המתקיימי� לממצאי�מסבירות �תאוריות מציעי� פיזיקה או כמתמטיקה מדעיי� תחומי�, ככלל  8

). מתמטיקה (אקסיומותבסיס  על הנבנות לוגיות מסקנות או, )פיזיקה שלבמקרה  (המדעי מהתחו�
 ,RICHARD MATTESSICH ראו לדיו�, יישומית דיסציפלינה היא החשבונאות, מכ� בשונה

INSTRUMENTAL REASONING AND SYSTEMS METHODOLOGY: AN EPISTEMOLOGY OF THE 

APPLIED AND SOCIAL SCIENCES (1978); RICHARD MATTESSICH, CRITIQUE OF ACCOUNTING: 
EXAMINATION OF THE FOUNDATIONS AND NORMATIVE STRUCTURE OF AN APPLIED 

DISCIPLINE (1995); Richard Mattessich, Conditional-normative Accounting Methodology: 
Incorporating Value Judgments and Means-end Relations of an Applied Science, 20 ACCT. 

ORG. & SOC’Y 259 (1995). 
) 'בתנאי  (משאבי� וקיימי�, )'אתנאי  (מודעות החשבונאי בתוצר יחסותההתי להיעדר קיימת א� אלא  9

� הללו תנאי�ה משלושת אחד בהיעדר. אלטרנטיבית פיננסית מדידה ליצירת) 'גתנאי (אפשרות /ותמרי
 בכללי מדידה היעדר על תחפה אשר פיננסית מדידה תיווצר לא) אפשרות/משאבי�/מודעות(

 בחברה עובדי� ארגו� א� ג�, למשל ,)מקובלי� חשבונאותלי כל (בפועל המיושמי� החשבונאות
 התאגיד יכולת למשל, המעסיקה החברה אודות על אלטרנטיבי פיננסי במידע מעוניי� היה תעשייתית

 מודע אינו הארגו�) 1( :כאשר שכזו מדידה לייצר יכולת לארגו� אי�, בעתיד פנסיוניות במחויבות לעמוד
 כספית יכולת לארגו� אי�) 2(; סיכו� של מסוימי� פרמטרי� משקללי� אינ� בדוחות שהנתוני� לכ�

 לאולכ�  (שכזו מדידה ביצירת מעוניינת אינה התאגיד הנהלת) 3(; ושכז מדידה הכנת בעלויות לעמוד
� ). לתאגיד רק ידוע ואשר למדידה שוהדר מידע תמסור ולא פעולה תשת

 . 68ש "ה להל�, �Down Stream Effect( ;Walkerב דיו� (6ש "הלעיל , The Gap, Klein  בכלליותראו  10
לאחר ירידת  (Kamin v. American Express Co., 383 N.Y.S.2d 807 (Sup. Ct. 1976) למשל ראו  11

 העדיפה לחלק את המניות )American Express("  אקספרסריק�אמ"חברת , שווי מניות מוחזקות
ובכ� לאבד הפסד לצורכי מס אשר היה נית� לשימוש ברמת , האמורות כדיבידנד בעי� לבעלי מניותיה

 ).  הכספייווח כדי להימנע מהכללת ההפסד בדולוהכ, החברה בלבד
 . לה�הנלווה טקסטהו 147–144 ש"ה להל� ראו  12
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 כללי החשבונאות המקובלי� בישראל ה� כללי החשבונאות 2008 שנת למ�

�ה, הבינלאומיתInternational Financial Reporting Standards) IFRS.  כפי שמוסבר 13)

�כללי ה, מרבמאIFRSלפיבר� מדידה .  מיישמי� פרספקטיבת מדידה ודיווח של משקיעי� 

רווח בעיני המשקיעי� ; אחרות פרספקטיבות לפי המשקיעי� שונה ממדידה פרספקטיבת

  .  בהכרח רווח בעיני אחרי�אינו

 חשבונאית מוטה כלפי משקיעי� או ידה מדבה� תחומי� יש כי בשלב זה כבר לציי� יש

).  בבורסההנסחרות חברותמשקיעי� מצד �מוטה דיווח למשל( אחרות הינה רצויה קבוצות

אזי ג� ,  המשפטית אינה מודעת להטיה הקיימת במדידה החשבונאיתרכת המעכאשר בר�

, למשל (כמוה המוטה של חשבונאות מוטה במסגרת אופטימל  הכביכולישו�במסגרת הי

 במסגרת דיני חברות המשקיעי�ת  בפרספקטיבמידע הספקתחשבונאות המוטה לטובת 

 ש� 14, אחרמקו� אלו בקשיי�עמדתי על . שיי� ייתכנו ק–) המבכרי� את מעמד המשקיעי�

 בתי בפסיקתדנתי בתפיסה השגויה של כללי החשבונאות המשמשי� חברות ציבוריות 

 המשפטית כפי שקיימת במיסקונספצייה לעיסוק הקונקרטי בניגוד. המשפט בארצות הברית

 זה מבקש לעסוק מאמר,  הבריתבארצותרת השימוש החשבונאי בדיני התאגידי� במסג

. חשבונאיי� תוצרי� של שימוש בכל מתגלה אשר זו – של הבעיה אוניברסלית כלל הבזווית

 וביה את יצירת� של העדפות יה מינת מההבניה החשבונאית אשר מחייבנובעתבעיה זו 

נאות כמתודולוגיה כללית המכוננת הבניה של  את החשבובוח� זה מאמר לפיכ�. פוליטיות

 ערכת המכאשר בבעיה המתעוררת עוסקו") חשבונאות "ככלל (י�מושגי� כלכליי� ופיננסי

 על המקשה מחייב מעמד בסט כללי� יחיד המיושמת לחשבונאות מעניקההמשפטית 

  "). חשבונאיפלורליז�: "להל�( חשבונאי במסגרות השונות גיוו�יצירתו של 

�בניגוד להגמוניית כללי ה, שוואה הלש�IFRSכללי החשבונאות המקובלי� ,  בישראל

 את הכללי� כוללי� 16) הברית הוא וולונטריבארצותשיישומ� ככלל  (15 הבריתבארצות

�ידי ה הנקבעי� עלFinical Accounting Standards Board (FASB) ,ה�Governmental 

 
, �International Accounting Standard Board ידי ארגו� ה  נקבעי� על�IFRSה כללי .38ש " הלהל� ראו  13

למשל תאגידי� ,  גופי�קיימי�יש לציי� כי . שבאנגליהונדו� אשר בסיסו בל, לאומי�� ארגו� פרטי ביהואש
לאומית יישמו תקינה שונה מזו ��אשר עוד קוד� המעבר מחשבונאות ישראלית לחשבונאות בי, בנקאיי�
 אותה ביישו� ממשי� הללו גופי�המ חלק). US-GAAPלמשל ( כלל החברות הישראליות שיישמו

רשאיות ) בלבד(כעיקרו� חברות פרטיות , מלבד גופי� אלו. �IFRSה לכללי המעבר לאחר ג� תקינה
 מעת . הישראלי לתקינה בחשבונאותבמוסדלבחור להמשי� לייש� את כללי התקינה אשר נקבעו בעבר 

 אימו�: להל�) IFRS) "(7.2006)(אימו� תקני דיווח כספי בינלאומי " 29 חשבונאות תק�קביעתו את 
 .לקבוע תקני� חדשי�, ככלל,  ממעט הישראלי לתקינה בחשבונאות המוסד,)בינלאומי כספי דיווח תקני

 .6ש "ה לעיל ,Klein, The Gapראו   14
 את מגדיר) American Institute of Certified Public Accountants (חשבו� לרואי האמריקני המוסד  15

 Uniform minimum standards of and“ :כ�) GAAP (הברית ותבארצ המקובלי� החשבונאות כללי
guidelines to financial accounting and reporting. Currently, the FASB, the Governmental 
Accounting Standards Board (GASB) and the Federal Accounting Standards Advisory are 
authorized to establish these principles” (Am. Inst. Of Certified Pub. Accountants, Glossary of 

Terms, Acronyms, and Abbreviations (July 14, 2014)).( 
 .45ש " הלהל� ראו  16
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Accounting Standards Board (GASB)וה �Federal Accounting Standards Advisory Board 

(FASAB) –17. שלושה סטי� שוני� המיישמי� פרספקטיבות שונות של מדידה ודיווח  

 זה מתיימר להשלי� את החסר בשיח מאמר ומורכבותה החשבונאות של חשיבותה בשל

המאמר ד� בשימוש המשפטי הישראלי . �נדבכי�ישראלי באמצעות דיו� רב�המשפטי

ברובד , בפרט.  ריצויו וקורא לשנותומידת אתמבקר את נכונותו ו, י בחשבונאותהנוכח

דסקריפטיבי מאמר זה טוע� כי החשבונאות כיישומה בכללי חשבונאות מקובלי� נהנית 

ברובד נורמטיבי נטע� כי המעמד .  המשפט הישראליתבמערכת וקובעממעמד מחייב 

במוב� ההשפעה על חלוקת (ליטיות  מתעל� מההשלכות הפוחשבונאותהמוענק לכללי ה

 שבמסגרתה,  עצמה ומשלב סינתזה אסדרתית אנומליתלחשבונאות שיש) העושר והכוח

 –" כללי חשבונאות מקובלי� "–המשפט הישראלי דבק בסט כללי� חשבונאיי� יחיד 

 שמתקיימי� בלא זאת כל –כלכלי הישראלי � בסדר החברתינורמטיביומעניק לו מעמד 

 פרסקרפטיביברובד . חשבונאית הישראלית מנגנוני אסדרה מתאימי��טיתבמסגרת המשפ

) IFRS( המקובלי� לכללי� בישראל אשר הוענק מחייב המהמעמד לסגת זה מציע מאמר

כהמש� .  בבחירת הכללי� אשר ישמשו לש� הכנת דוחות כספיי�גמישותולאפשר לחברות 

ות ובתוצריה מקור  מלראות בכללי החשבונאלחדול זה קורא מאמרישיר לכ� 

 כללי� הלפי מופקי� החשבונאות הצרי בתולראותכי יש ,  אומרהווה. נורמטיבי�משפטי

ממעמד ,  וביהיהמינ, א� לא ככאלו הנהני�, חשבונאי�המקובלי� נקודת מוצא לשיח משפטי

 זו השלכה ישירה על אחת מהלכות היסוד ביחסי משפט לקריאה.  וקובע משפטיתמחייב

  ).השומרי�קבוצת  לכתה( שהתעצבו במערכת המיסי� בישראל וחשבונאות כפי

קרי לשחוק את ,  לשחוק את מעמדה הנורמטיבי של החשבונאות הנוהגתהקריאה לצד

 על כלל תיגר בקריאת ממשי� זה מאמר, המעמד המחייב המוקנה כיו� לכללי� המקובלי�

 של הכללי� ולא רק על זהות� (שנתיי� דוחות כספיי� הכנת של העקרונית החובה

 תינת� אפשרות לייש� כללי� השוני� מכללי לחברות רק שלא כי ומציע)  לכ�שי�המשמ

�הIFRS עקרונית אלא שלחברות תינת� ג� אפשרות � הכנת דוחות חובת פטור מלאמ

  ). opt-out(כספיי� 

 טענה מפתח, א כולל את פרק אשר,  הראשו�החלק: � לארבעה חלקימחולק זה מאמר

 התפקיד את בעיקר מתאר הפרק. באשר למעמדה הנורמטיבי של החשבונאות דסקריפטיבית

 משפטיי� הסדרי� בד�משפטי בישראל ו�חברתי הבסדר החשבונאות שממלאתהמהותי 

 כללי ולחשבונאות למקני� אלו ושימושי� תפקיד כי נטע�.  בחשבונאותהמשתמשי�שוני� 

 המשפט בית פסיקת בפרק רתמתואעוד .  החברתיסדר במשפיע מעמדחשבונאות מקובלי� 

וכ� את ההשפעה ,  של הכללי� המקובלי� כמחייבי�מעמד� את חיזקההעליו� אשר 

 קיומו של שאלת – המקובלי� על פרשה מהעת האחרונה הכללי� של זהשהייתה למעמד 

א� תכליתה נוגעת ,  יסודותיה חשבונאיי�אשר –ח קונצרני בישראל "לאג" שוק עמוק"

  . בדות משקל הקשורות בקביעת תעריפי החשמל כותבשאלות חלוקתי

 טענה נורמטיבית באמצעות מפתח, ג�ו ב פרקי�הכולל את ,  המאמרשל השני החלק

" חשבונאות "המושג בפירוק ב נפתח פרק. ניטרלי של החשבונאות�האחשיפת טבעה 

 
דיו� בהבדל  (Israel Klein, It Time to Mind the GASB, 54 SAN DIEGO L. REV. 565 (2017) ג� ראו  17

 ).  ומטרותיה��FASAB וה�GASBה, �FASB פרספקטיבות הדיווח של כללי השבי�
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 מארבעה המורכב כתהלי� מנותחת החשבונאות זה תהלי� במסגרת). קונסטרוקציה�דה(

 חשבונאות ובה�(סוג בחשבונאות � של תתי� שונימופעי� ליצור בכוח� אשר י�נדבכ

, זקוקי� החשבונאיי� הנדבכי� שארבעת נטע�). חשבונאות מס ואחרות, פיננסית

ומשכ� ,  החשבונאותשל) constant (עקיב לש� תפקוד כלשהי לאידאולוגיה, תקונספטואלי

בונאות כמוסד אשר מטבעו אינו יכול  חשיפת החשלאחר. י�אינ� יכולי� להיות ניטרלי

,  החשבונאות המקובלי�בכללי השלטת הפוליטית התפיסה על מצביע ג פרק, להיות ניטרלי

 בספרה שולטת ההפוליטית התפיסה היא,  בישראלאלו מעמד� של כללי� ובשל

  .  המשפטי בחשבונאותבשימושהחשבונאית הישראלית ו

� המשפטיתהמציאות את מבקר, ה� וד �י את פרקהמכיל,  של המאמרי השלישהחלק  

 את המבקר ו� החשבונאות בדיירוק מסקנות פיישו�החלק נפתח ב. ישראלחשבונאית ב

; )דפרק ( החשבונאית הנהוגה בישראל אחידות הואת החשבונאות של הנוכחי מעמדה

 מעמדה לבנוגע בשתי הגישות העקרוניות בדיו�) ה בפרק(לאחר מכ� החלק ממשי� 

 על בהצביעו, אמריקנית�האנגלו זו והקונטיננטלית זו,  של החשבונאות ואסדרתההנורמטיבי

 מעמד נורמטיבי שילוב הנורמטיביות המתעוררות מוהבעיות הישראלי ההסדר נומליותא

  ).אמריקני�אנגלו( משפטית אסדרה ומיעוט) קונטיננטלי(

 כללי של ייבהמח � לשחוק את מעמדקורא, ו פרק את המכיל,  הרביעי של המאמרהחלק

 המיסי� הישראלי ודיני � תחועל זו שחיקה בהשלכות ד�וכ� , החשבונאות המקובלי�

   . להכי� דוחות כספיי�החובה לרבות, התאגידי�

 ניתוח תיאורי,  החשבונאותמעמד :ראשו�חלק 

  התפקיד החברתי והמשפטי של החשבונאות. א

 מוסכמי� ביטויי�ת של  קבוצה מוגדרהמכילה 18שפה היא החשבונאות רבי� במובני�

 משמעויות המייצגי�) דומהוכ" רווח למניה", "הכנסה"כגו� , "שבונאיי�ביטויי� ח("

 – מידע לזה זה להעביר בחשבונאות למשתמשי� אפשרי� מואשר 19,כלכליות ופיננסיות

 ציבורית יכולה לדווח ה החשבונאות חברבאמצעות 20.באפקטיביות וביעילות –" לשוחח"

 ת לרשויות המס אלדווח ג� נישו� יכול וכ�,  תוצאותיה העסקיותאת שלה  המניותלבעלי

  .  התעשרותו ואת חובת המס שלושיעור

 
 Harold G. Avery, Accounting as a Language, 28 ACCT. REV. 83 את הדיו� אצל ראו זה בהקשר  18

 :Malcolm McKenzie McClure, Accounting as Language  את העבודה המקיפה של ראו כ�.(1953)
A Linguistic Approach to Accounting (unpublished Ph.D. dissertation, Indiana University 

ProQuest Dissertations Publishing, 1983); החשבונאות המודרנית לאור רעיונות " אייל סולגניק
 . )2005 (46–43, 33 ג  ועסקי�משפטי�" 'הערות חופשיות': גדולי� אחרי�

 SIDNEY DAVIDSON ET AL., ACCOUNTING: THE LANGUAGE OF BUSINESS (1975)משל  לראו  19
 ). דוגמה למילו� חשבונאי(

 והאפקטיביות היעילות מאפייני לגביהסבר  (589–587 'בעמ, 6ש "ה לעיל ,Klein, The Gap ראו  20
 ).איי�החשבונ המסרי� העברת במנגנו�



  ?  הנורמטיבי	 כמה נורמטיבי מעמדעד  ט"עתש מח משפטי	
   חשבונאות מקובלי� והמשפט הישראליכללי על  

277  

, המשוחחי�( המשתמשי� של המציאות תפיסות להשפעת� של שפות על בדומה

 החשבונאיי�  התוצרי�משתמשי החשבונאות משפיעה על 21,) וכ� הלאהקוראי�–הכותבי�

, החשבונאות, למעשה 22").יתחברת�הבניה פיננסית(" פיננסית תבניות הבניית באמצעות

 משמעויות פיננסיות ת לתפיספריזמהמתפקדת כ,  פיננסימידע להעברת המשמשת כשפה

 מאות� חלק לבנוגעולפחות , בכ�.  את אות� המשמעויותהמבנה לגור� הופכת בכ�ו

נאי רכישת עסק היא  טיפול חשבוללא 23. חשבונאיותותנית� לטעו� שה� יציר, המשמעויות

העסקה , א� כאשר החשבונאות נכנסת לתמונה. עסקה פשוטה של תשלו� וקבלת בעלות

 – עצמאית מופיע אי� איחוד עסקי� בעת". מוניטי�" נוצר – משמעות נוספת קבלתמ

 אנו כאשר רק 24,"נוצר"ונית� א� לטעו� ,  מתגלה ונמדדהמוניטי�;  מוניטי�–כתופעת טבע 

" י�רווחי� אקטוארי", "מוניטי�. " פריזמה חשבונאיתר� עסק דלש ברכישה מביטי�

 של,  בריאות מקוריותא� חלק�ו,  תגליותלמעשה חשבונאיי� אחרי� ה� ומרכיבי�

ובמיוחד המדידה המוניטרית ,  הפיננסיתבמשמעות החשבונאית ההכרה 25.תהחשבונאו

 .  משמעות פיננסיתשמעניקותה� , )והדיווח(שלה 
 לפיכ�.  רק באמצעות החשבונאותבחברה ונמדדי� מוכרי� רבי� י� פיננסימרכיבי�

 ה�,  למעשה בכללי� המיושמי� במסגרת החשבונאותנקבעי�ה,  החשבונאיי�הביטויי�

 חברתית� הכלכליתמהתפיסהחלקי� ניכרי� :  בסדר החברתיקונסטיטוטיבי מעמדבעלי 

שברכישת עסק קיימת  חושבי� היינו ללא החשבונאות א�א� .  כללי� אלולפי נקבעי�

 משמעות שמצביעה על היאהחשבונאות , )מוניטי�( הקיי� בעסק רכוש העל נוספת רהתמו

.  קובעת את שוויו– ול מכובוחש; דורשת את ההכרה בו; מוניטי�ה, התמורה הנוספת

 חלק לפחות,  המיושמי� בחשבונאות היו שוני�הכללי� א� המשתמעת היא כי הטענה

 היו,  שאנו מייחסי� לדברי� מסוימי�יי� הפיננסוהערכי�, כחיתהנו הכלכלית התפיסהמ

   26.ה� ג� שוני�

 
לעיל , סולגניק ג� ראו ."הכרתי(" ממלאת ג� תפקיד אפיסטמולוגי – למעשה ככל שפה –החשבונאות   21

 בתחו� לתפנית.  של המשוחח ותפיסתו את הסביבההבנתואשר מעצב את , )43' בעמ, 18ש "ה
, )Linguistic Epistemology (בפרט האפיסטמולוגי ובשדה ככלל הבפילוסופי שהתרחשה, יְסִטיוִליְנְ!וִ ה

 ,JURGEN HABERMAS ראו .העול� את בתפיסתנו" שפה" השממלאת המרכזי בתפקיד הכירה ואשר
TRUTH AND JUSTIFICATION 2–7 (Barbara Fultner trans. & ed., 2003); MICHAEL DUMMETT, 

ORIGINS OF ANALYTICAL PHILOSOPHY 4–15 (1993) .קיבוע"ההכרה ב �התובנות שעוברות" תהלי 
 מביאה לטענה שההבנה האנושית היא לעול� תהלי� הרמנויטי , בעת הבעת� בשפהותהאפיסטמולוגי

 המפגש החושי שהעברתבי� השאר מאחר ,  השפה הקיימי�וכני מושפע מתהוא וככזה –) פרשני(
 ג� ראו( השפתיי� הכללי� לפיקבע משמעויות  המ, פרשני�למציאות השפה האנושית היא לעול� תהלי

: כ�  נית� לערער עלכ� פי על וא�)). 1986 (10  במחשבה היהודית בעת החדשההרמנויטיקהזאב לוי 
 שאינו –הא� ההבנה של עולל ?  הבנה שהיא אינה פרשנות המתקבעת בשפה כלשהית קיימאי�הא� 

 .לו חורגות מתחומי הדיו� של מאמר זה מעניינות אשאלות אול�?  היא אינה הבנה–יודע שפה 
 ,Ruth D. Hines, Financial Accounting: In Communicating Reality, We Construct Reality ראו  22

13 ACCT. ORG. & SOC’Y 251 (1988). 
 .ש�  23
 .ש�  24
 .ש�  25
 .  זה וכ� את הדיו� בהמש� מאמר;50' עמב, 18ש " הלעיל ,סולגניק ג� ראו  26
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  פוזיטיבית במעמדה המהותי של החשבונאות� המשפטיתההכרה  .1

נובע ,  כלכליותתופעות כפריזמה לכללובחשבונאות כ, חשבונאיי� יטויי� בבהשימוש

את : ורה עצמאית וישירהפיננסיי� אשר אינ� נגישי� בצ�מצור� בגישה אל נתוני� כלכליי�

 ובפשטות ישירותשל אד� פלוני נית� לתפוס ) או בחשבו� הבנק(סכו� הכס� הנתו� בארנק 

 קשה, כמו שמתרחשת בפעילות כלכלית מודרנית,  התעשרות פיננסית מופשטתאול�, יחסית

הו� , התחייבויות, מלאי, לתאגיד ממוצע יש רכוש קבוע). אפיסטמולוגית לתפוסוא� (לכמת 

כימות כלל השפעת משתני� אלו . מוחשיי� לאחכירות ונכסי� , ציהעסקאות קונסיגנ, מניות

.  כפי שנית� לספור מטבעותאמצעית ולא ישירות לתפיסה נית� ועל התעשרות התאגיד אינ

 פרמטרי� לכימות של התעשרות התאגיד ותמספקת תשתי, כשפה כלכלית, החשבונאות

לרבות הענקת אשראי ,  ומשפטיותיות פעולות חברתגוו�במ מסייעי� אשר נוספי� יננסיי�פ

  . ורגולציה

 המשפטית מאמצת המערכת,  פיננסיי�לפרמטרי� מאפשרת שהחשבונאות הגישה בשל

.  מעמד משפטי מחייב�את החשבונאות בצורה המעניקה לחשבונאות ולכלליה המקובלי

בה על עריכת בהטלת חו:  בשלושה אופני�מתבטא החשבונאות וכלליה שלמעמד זה 

 לפיבשימוש משפטי בפרמטרי� חשבונאיי� ;  חשבונאות מקובלי�כללי לפידוחות כספיי� 

בהכרה ; ) קמה חובה לייש� כללי� אלווממילא( בכללי חשבונאות מקובלי� קביעת�

אשר מייצגות את ההסקה , בכללי� החשבונאיי� המקובלי� עצמ� כנורמות מחייבות

 יש להכריע שאלות כלכליות הנחיותיה� ולפי אשר לאור� ותכנורמ ומכא�, הכלכלית הראויה

   27.שונות

   דוחות כספיי�עריכת) א(
 וק לח171סעי� , חברות מסוג תאגידי� של הכלכליי� נתוניה� אל בגישה לצור� בהתא�

 את המשמעות לתאר מחויבות חברות 28. עריכה של דוחות כספיי�חובת קובעהחברות 
 המשמעויות לפי כללי חשבונאות אות� אתלהבנות : רלשו� אח, הכלכלית של פעולת�

 
ניהול מאגר הספרות התורנית ' ת' א' מ נ"אביב בע� בתל� לניירות ערהבורסה 4275/94א " למשל עראו  27

 דינו לפסק 34' פס,  ירושלי�1פקיד שומה '  נפרל 8500/10א "ע; )1997 (544–543, 485) 5(ד נ" פמ"בע
  .)10.9.2012, פורס� בנבו(וברא� 'ג השופט של

חברה שאינה  ": כינקבע החברות לחוק) א(172' בס ,כ� כמו. 1999–ט"התשנ,  לחוק החברות171' ס  28
ודוח רווח והפסד [...]  בדצמבר 31שיכללו מאז� ליו� , תערו� לכל שנה דוחות כספיי�, תאגיד מדווח

רש לפי כללי הכל בהתא� לנד, וכ� דוחות כספיי� נוספי�, לתקופה של שנה שהסתיימה באותו יו�
השוו בעניינ� של שותפויות ". רואה החשבו� המבקר יבקר את הדוחות[...] חשבונאות מקובלי� 

 של פנקסי � בקיוממכירה, 1975–ה"התשל, ]נוסח חדש[ השותפויות לפקודת) 9(34' סלישראליות 
ותיה� של  בקיומו של חשבו� רווחי� הקובע את זכוימכירה , השותפויותלפקודת 40' ס וכ� ,שותפות

אינו מוסדר בפקודת , כמו ג� אופ� חישוב הרווחי�,  אול� אופ� ניהול� של הפנקסי�.השותפי�
 בידי השותפי� בהסכ� תהא הקביעה,  השותפויותפקודת לרישה 34' ס לפי ,לחילופי�. השותפויות

,  ייקבעוזכויות השותפי� בנכסי השותפות וזכויותיה� וחובותיה� כלפי השותפות("השותפות הספציפי 
 השותפות אינו כולל קביעה הסכ�ש ככל זאת ע� )."תפי�בכפו� להסכ� מפורש או משתמע שבי� השו

נראה שהדוקטרינה החוזית בדבר אופ� השלמתו של הסכ� השותפות ,  חישוב הרווחי�לאופ� בנוגע
 כללי תניב פתרו� אשר יחזיר לתמונה את, )1973–ג"התשל, )חלק כללי( לחוק החוזי� 26'  סמכוח(

 .החשבונאות המקובלי�
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 חברות אילוו,  חוק החברותהוראות פי על לערו� דוחות נדרשות פרטיות חברות. מקובלי�
 אלו ואלו נדרשות 30. חוק ניירות ער�הוראות פי על דוחות נדרשות לערו� 29ציבוריות

 וכ� 31,עלי המניותלאשר את הדוחות בדירקטוריו� ולהציג� בפני האספה השנתית של ב
 צדדי� הסתמכות מאפשרי� אלו מהלכי� 33. החברותרש� ל32לשלוח את העתק המאז�

 יות בעת העמדת אשראי לחברה או התקשרולמשל,  על מצבה הפיננסי של החברהשלישיי�
  34.ימה אחרות עותמהותי

 קיימת:  נתו� לבחירהאינו מניות חברת הפיננסי של מצבה תיאור אופ� אלו חובות בשל
 בחוק קבועהחובה זו . חובה להכי� דוחות חשבונאיי� תו� ייש� כללי חשבונאות מקובלי�

  ). בהתאמה(וחלה על חברות פרטיות וציבוריות ,  ער�ניירות ובתקנותהחברות 
 ויחווה את מידת יבקר חשבו� רואה כי נוספת ג� חובה קיימת,  היישו�חובת מלבד

 שהמערכת המשפטית מחייבת כ� 35.בלי�התאמת� של הדוחות לכללי החשבונאות המקו
 – וכפי שיובהר להל� ג� של ישויות אחרות – הפיננסית של חברות תפישה הכי ומוודאת

 שכללי� ביטויי� לבהתא� חברתיתתיעשה בהתא� לכללי חשבונאות מקובלי� ותתקבע 
  . אלו מספקי�
ריות  חברות ציבו37: קיימת כביכול דואליות לגבי הכללי� המקובלי�36,בישראל

לאומית �הבי� בדוחותיה� את כללי החשבונאות ישמותמי) הכפופות לחוק ניירות ער�(

 
תאגיד  "להיחשב לחברה גורמי�ה אחרי� פיננסיי� מכשירי� או חוב הנפיקוש פרטיות חברות לרבות  29

תאגיד שניירות ער� שלו הוצעו לציבור ": 1968–ח"התשכ, ער� ניירות חוק ל36' סב כהגדרתו" מדווח
�  ."על פי תשקי

 ניירות לחוק 36' ס מכוח הותקנוש (2010–ע"התש, )שנתיי�דוחות כספיי� ( ניירות ער� לתקנות 3' תק  30
 ).ער�

 .החברות לחוק 173' ס  31
 עלח "כדו"כ ג� מוכר ,)'וכוהתחייבויות , נכסי�( את מצבה הפיננסי של הישות מתאר אשר הדוחות חלק  32

 ).statement of financial position" (הכספי המצב
 מתקיימי� א� אלא ,החברות לחוק �175ו 140' ס ראו( ישנת וחשבו� די� ובמסגרת, פרטית בחברה  33

דוחות ( ניירות ער� תקנות ראו( הדוח המלא מפורס� לציבור – ציבורית לחברה אשרו; )חריגי�
 .)1970–ל"התש, )תקופתיי� ומיידיי�

, רחבה הסתמכות לגרו� צפוי לא הכספי מצב� אשר לחברות  אשר נוגעמאז� משליחת חריג נויש ,לפיכ�  34
ואשר ,  לחוק החברות175 'שבס החריגי� את ג� ראו .החברה מניות העברת על התנאה בשל משלל

פתוח , לרבות המאז� האמור, יש לציי� כי הדוח השנתי.  לפטור ממשלוח מאז�ההתמלאות כול� מביא
 לחוק 175 חברות אכ� מקפידות לייש� את הוראות סעי� א�השאלה אחרת היא . עקרונית לעיו� הציבור

 . הלכה למעשהחברות וא� סעי� זה נאכ�ה
תערו� , חברה שאינה תאגיד מדווח "כילחוק החברות ) א(172' בסנקבע , לדידי חברות פרטיות, למשל  35

 לתקנות 10' תק ולפיכ� ," החשבו� המבקר יבקר את הדוחותרואה [...]לכל שנה דוחות כספיי� 
רואה חשבו� יבקר בי� היתר  "כי קובעת 1973–ג"התשל, )חשבו��דר� פעולתו של רואה(חשבו� �רואי

 ". ח כספי ערו� בהתא� לכללי חשבונאות מקובלי� וא� יש בו גילוי נאות בהתחשב בנסיבות"א� דו
 יש ש� ג� אשר, האירופי האיחוד מדינות של למצב� פני הדברי� על דומה ישראל של מצבה, זה במוב�  36

 ).41ש "הלהל� , Klein, IFRS  הדיו� אצלראו (פרטיות לחברות ציבוריות חברות בי� דואליות
37  � המוסד קובע שאות� , של משרדי ממשלה קיי� סט נוס� של כללי� מקובלי�להתנהלות� באשר א

 מאמר, הממשלתית החשבונאות כללי של מיקוד� בשל ,בר�. הישראלי לתקינה בחשבונאות ממשלתית
 בה ג� אשר, זו חשבונאות למערכת ג� הגדול בחלקו יפות שמסקנותיו הג�, לפרוטרוט בה� ד� אינו זה

 ראו(בעת קיומה של לקונה מהותית ) IFRS (לאומית�הבי� בתקינה לשימוש מביא אשר שייר כלל קיי�
 "שינויי� באומדני� חשבונאיי� וטעויות, מדיניות חשבונאית "3 לתק� חשבונאות ממשלתי 15' ס
)4.2010(( . 
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)IFRS( , הבי�ואילו חברות פרטיות בוחרות בי� כללי התקינה� התקינהלאומית לכללי 
 יי� למרות שינובר� 38. לתקינה בחשבונאותי הישראלבמוסד נקבעי� ה�הישראלית כפי ש

וכ� ג� , זהותלאומית �והבי�כללי התקינה הישראלית  מטרות 39קונקרטיי� בי� הסטי�
 כפי שאני מראה במקו� 40: מזווית המשקיעי�הנעשית והדיווח המדידה פרספקטיבת

אשר הייתה אמונה על (לשכת רואי החשבו� ,  הקודמתמאה של ההשבעי� שנות למ� 41,אחר
 לש� פעלה)  בחשבונאותלתקינה הישראליהתקנת הכללי� עובר להקמתו של המוסד 

שא� זה התחילה (לאומית �הבי�האחדת הכללי� המקומיי� ע� כללי התקינה החשבונאית 
 אשר התקיי� בתקינה הישראלית גרס כי בהיעדר המחדלבי� היתר כלל ברירת ). להתגבש

 וכ� הלשכה התחייבה 42,לאומי�הבי� יחול הכלל –) במוב� הרחב(כלל חשבונאי מקומי 
 כ� כמו 43.לאומיי�� הבי�לתקני�הפרקטיקה המקומית לפעול לש� הגברת האחידות בי� 

פעל , במוסד רשמיתלאומית �הבי� בטר� אומצה התקינה ועוד, בתחילת שנות האלפיי�
הללו . לאומיי��הבי� הישראלי לתקינה בחשבונאות לאימוצ� המקומי של התקני� דהמוס

 כללי� הזהי� הכילה" התקינה הישראלית"ככתב� וכלשונ� והביאו לכ� ש) כמעט(אומצו 
   44.לאומית כמעט ללא יוצאי� מ� הכלל�הבי�לכללי החשבונאות 

קרי החיוב החוקי ,  החשבונאות בישראלל יש לציי� כי נורמטיביות זו ש� הדבריבשולי

אינה , ) מקובלי�כללי� לפי(העצמאי המוטל על חברות ישראליות להכי� דוחות כספיי� 

 רבי� אי� חובה רגולטורית עצמאית של רי�במשט:  או אוניברסליתיהחובה ברורה מאל

א� קיימת חובה רגולטורית של הכנת דוחות ,  רבי�במשטרי� 45.הכנת דוחות כספיי�

 
 וחיזוקה ,)13ש "ה לעיל( י�לאומי� תקני דיווח כספי בי�באימו� ,2008 זו בשנת דואליות של ראשיתה  38

כללי  "כי) 2010 משנתהחל  (במפורש הקובעות, )דוחות כספיי� שנתיי� (ער� ניירות תקנות ל1' בתק
תקני� ופרשנויות שאומצו על ידי  "ה� ציבוריות חברות של דוחותיה� יגבל "מקובלי� חשבונאות

ליתר " (International Accounting Standard Board (IASB)לאומיי� �הוועדה לתקני חשבונאות בי�
 והללו ,"לאומיי��תקני דיווח כספי בי�"כ בתקנות מוגדרי�" כללי החשבונאות המקובלי�", דיוק

 Internationalלאומיי� � ופרשנויות שאומצו על ידי הוועדה לתקני חשבונאות בי�תקני� "– מוגדרי�
Accounting Standard Board (IASB)." 

 ינה העיקריי� בי� התקההבדלי� המוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות ו מלאה בי� הסטי� ראלהשוואה  39
 .http://bit.ly/2CQZ6Sc )2016 ( בישראלנאית החשבונה לבי� התקינלאומית הבינאיתהחשבו

 . בפרק הלהל� הדיו� את ראו  40
 Israel Klein, International Accounting Standards (IFRS) and National Accounting Sovereignty: A Case ראו  41

Study of Germany and Israel 28–30 (HUJI DAAD Center for German Stud., Working Paper NO. 
133/2014), available at http://bit.ly/2yGowOb )להל�: Klein, IFRS(. 

 ,26 דעת גילוי )"IASC(התקני� של הוועדה לתקני� בינלאומיי� בחשבונאות "לשכת רואי החשבו�  ראו  42
8) 15.1.1981 .( 

 .ש�  43
 ההבדלי� שלחלק הארי היש לציי� כי . 39ש "ה לעיל ראו בתקינה מתקיימי� שעוד� פרטניי� להבדלי�  44

 פעולת יק�לאומית ירד ה�� מאז אומצה התקינה הבי– עדכונה של התקינה הישראלית�נובע א� ורק מאי
 עברו ליישו� מלא ) ציבוריותחברות(" כבדי�"שכ� המיישמי� ה, המוסד לתקינה בחשבונאות בישראל

 .טנו התמריצי� לעדכו� התקינה הישראלית קמכ� כתוצאהו, לאומית��של התקינה הבי
 The United“ :האלה במילי� Nobes & Parker ידי  מתוארת עלהברית בארצות המציאות , למשלכ�  45

States has no statutory requirements for accounting in a form that is comparable to the 
accounting sections of the Companies Acts in the UK or similar regulations in other EU 
countries [...] only a small minority of US companies (about 14,000) are SEC-registered and 
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 מכוח חובה אחרת אשר לש� הגשמתה נגזרת היאו,  עצמאיתאינהאזי חובה זו , כספיי�

קית הדרישה החו,  כפי שיורחב להל�46 .למשל דיווח למשקיעי� מהציבור, נדרשי� דוחות

אשר רואה בכללי ,  מגישה כללית יותרחלק היא, כפי שחלה בישראל, להכי� דוחות

.  משותפת לגישת מדינות הקונטיננטרואש, החשבונאות חלק מהקוד המסחרי האזרחי

 פקודת לכל הפחות עד למגיע דוחות כספיי� לערו� מקור החובה בישראל,  לזהבדומה

 מתקיימת אי�, למשל,  הבריתארצותבמדינות , ל לנהוג בישראבניגוד 1929.47החברות משנת 

   48.ככלל חובה עצמאית של הכנת דוחות כספיי�

   במשטרי� משפטיי� פרטניי�� בפרמטרי� חשבונאיישימוש) ב(

 כללי, מקובלי� חשבונאות ללי של כביישומ� תאגידי� המחייבת רותה הקביעה החמלבד

 ממשטרי� המחייב ג� �מד את מעשואבי�) ולמעשה החשבונאות ככלל(החשבונאות 

 כספיי� או מהמטריה מדוחות היישר בפרמטרי� הלקוחי� המשתמשי�משפטיי� פרטניי� 

 וא� לדידי ישויות אשר 49, חשבונאותבכלליהחשבונאית הרווחת וממילא מחייבי� שימוש 

 לצד למשל כ� 50. חשבונאות מקובלי�כללי חובה מפורשת לייש� ה נקבעלא בעניינ�

משטר ההגנה על , הקיימת בחוק החברות בדבר הכנת� של דוחות כספיי�הקביעה הכללית 

 לקבוע את תקרת ו בבואהכספיי� הדוחות על פרמטרי� חשבונאיי� ממתבססנושי התאגיד 

 
have to obey the SEC’s accounting and auditing rules. Other companies have no compulsory 

audit or published financial reporting”)  ראוNOBES & PARKER, 8.2.1 'ס ,48 ש"ה להל�(. 
46  Regulation S-X ,אשר קובעי� את הצורה והתוכ� של הדוחות הכספיי� הנדרשי� מחברות ציבוריות ,

 Financial statements filed with the Commission which are not prepared“ :כ� היתר בי�קובעי� 
in accordance with generally accepted accounting principles will be presumed to be 
misleading or inaccurate, despite footnote or other disclosures, unless the Commission has 

otherwise provided” (17 C.F.R. §210.4-01 (2016)). 
 . דוחות כספיי� וביקור�עריכת חובת י�כולל, 238–230, 155י א "חא,  החברותלפקודת 111–105' ס  47
 CHRISTOPHER NOBES & ROBERT PARKER, COMPARATIVE INTERNATIONAL ACCOUNTINGראו  48

(13th ed. 2016). 
 ידי על" מולאמת"החשבונאות אינה ,  השימוש החברתי הנרחב בחשבונאותלמרות יש לציי� כי זאת ע�  49

 כללי החשבונאות נקבעי� ללא תלות בשימושי� –והאוטונומיה החשבונאית נשמרת , ותהמסגרות השונ
�לש� גישור בי� ) אדפטציה(לעיתי� תוצרי החשבונאות עוברי� התאמה , כ� בשל. חשבונאיי��החו

 המשתמשתלזו הנדרשת למערכת החברתית או המשפטית , קרי בי� המדידה החשבונאית, פערי מדידה
בחישוב חבות המס נעשית התאמה של המדידה החשבונאית להוראות , כ� למשל. יי�בנתוני� החשבונא

 נוהגות רבות ציבוריות חברות למשקיעי� בדיווח ג�, דומה ואופ�. מדידה פרטניות הקיימות בפקודה
 EBITDA (והפחתות פחת מיסי�, מימו� הוצאות לפני הרווח כגו� ,)non-GAAP (נוספי� נתוני� לדווח

– Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization .(של שבתחתית� הבסיס, בר� 
 זה קשר בהראו. מקובלי� חשבונאות כללי באמצעות החשבונאית המדידה הוא אדפטציות אות� כל

"  מזומ� או מצטבר–בסיס דווח לצרכי מס  "8/2012 הכנסה מס ביצוע להוראת 1.4' סלמשל 
)25.7.2012 (http://bit.ly/2EnJPKp ,המקובלי� החשבונאות בכללי להשתמש הנישו� את מחייב אשר 

דוח ההתאמה נועד לייש� את ההוראות המיוחדות של דיני המס  ("למס ההתאמה דוח ליצירת כבסיס
אלא א� קיימת הוראה ) לרבות שיטת הדיווח( חשבונאות מקובלי� מכלליולא נועד לאפשר חריגה 

 . זההמאמר בהמש� להל� הדיו� את ראו כ� )."מפורשת בדיני המס
 אחרת ישות כל או ,)28 ש"ה לעיל ראו(כאשר הנישו� אינו חברה אלא שותפות ,  במיסוי נאמנויותלמשל  50

 .מקובלי� חשבונאות כללי יישו� של עצמאית לחובה כפופה שאינה
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 לחלק שנית� כי סכו� הרווח קובע החברות לחוק 302סעי� : מניותהחלוקה המותרת לבעלי 

 שנתיי�או רווחי ה) עודפי�(בורי� לבעלי המניות אינו יכול לעלות על הרווחי� הצ

  51. חשבונאות מקובלי�כללי לפיכפי שהללו נקבעי� , האחרונות

 מיוחד לשדות אינו כספיי�פרטני בפרמטרי� מבוססי דוחות �המשפטי השימוש, כאמור

כקיי� בהקשר ההגנה על ( הכנת דוחות של כללית חובה ממילא קיימת שבה�משפטיי� 

 בתוצרי� שמשתמש הסובסטנטיביי� ביותר י� המשפטי�המשטרי אחד): התאגידנושי 

 52 הנישו�של החשבונאיי� רישומיו לפי נקבעת המס בותח;  הוא משטר המסשבונאיי�הח

 זו חובה 53. מחייבת נישו� לנהל מרשמי� חשבונאיי� כדי לציית להוראות הפקודהוממילא

בדומה לזו אשר  ( עצמאית להכי� דוחות כספיי�חובה הנישו� חלה על לא א�קיימת ג� 

וכביכול אינו חייב ,  שאינו חברהנישו� ג� אומר כי הווה). מחיל חוק החברות על חברות

 בחשבונאות לצור� להשתמשעדיי� יהיה חייב , להכי� דוחות כספיי� מכוח חוק החברות

 תלוי אינו הברית משטר המס בארצות –לש� השוואה (עמידה בדרישת מערכת המס 

 משטר חדלות הפירעו� ג�,  לזהבדומה 54). א� התאגיד מפיק אות�ג�,  כספיי�דוחותב

 על ללא תלות בקיומה של חובת הכנת דוחות 55, מקובלי�חשבונאות כללי לפימתנהל 

 
 מבח� –להל� ( לבצע חלוקה מתו� רווחיה ת רשאיחברה) א"(:  כדלקמ�קובע לחוק החברות 302' ס  51

ובלבד שלא קיי� חשש סביר שהחלוקה תמנע מ� החברה את היכולת לעמוד בחבויותיה , )הרווח
לעני� , 'רווחי�' –בסעי� זה ) ב( ;) מבח� יכולת הפרעו�–להל� (בהגיע מועד קיומ� , הקיימות והצפויות

והכל על , לפי הגבוה מבי� השניי�, � שנצברו בשנתיי� האחרונות יתרת עודפי� או עודפי–מבח� הרווח 
תו� הפחתת , שערכה החברה, �המבוקרי� או הסקורי, פי הדוחות הכספיי� המותאמי� האחרוני�

ובלבד שהמועד שלגביו נערכו הדוחות אינו מוקד� , חלוקות קודמות א� לא הופחתו כבר מ� העודפי�
 דוחות כספיי� מותאמי� למדד או – 'דוחות כספיי� מותאמי�' ;הביותר משישה חודשי� ממועד החלוק

 סכומי� – 'עודפי�' ;ובלי� לפי כללי חשבונאות מקוהכל, דוחות כספיי� הבאי� או שיבואו במקומ�
,  כללי חשבונאות מקובלי�לפיהכלולי� בהו� העצמי של חברה ושמקור� ברווח הנקי שלה כפי שנקבע 

,  הו� מניות או פרמיהושאינ�  כללי חשבונאות מקובלי�לפיבהו� העצמי וכ� סכומי� אחרי� הכלולי� 
סכומי� ( זה ג� את תקנות החברות קשר בהוראו .)הוספו ההדגשות(" שהשר קבע שיראו אות� כעודפי�

סכומי� "תקנות החברות : להל� (2012–ב"התשע, ) עודפי�בה�אחרי� הכלולי� בהו� עצמי שיראו 
 ").אחרי�

 ראו .]נוסח חדש [ת פרמטר ההכנסות החשבונאיות להוראות פרטניות בפקודת מס הכנסה בהתאמלרבות  52
 . 49ש "הלעיל , 8/2012 הכנסה מס ביצוע הוראתג� 

נישו� חייב לנהל  ": קובעת כי1973–ג"התשל, )ניהול פנקסי חשבונות( להוראות מס הכנסה 2' תק  53
 חובה זו ."ובהתא� לאמור בהוראות אלה, רכת חשבונות לפי התוספת בהוראות אלה החלה עליומע

ידי  על פורשה אשר, מפורטת בתוספות ככוללת חובה לערו� חשבונות לפי שיטת החשבונאות הכפולה
 :ללי החשבונאות המקובלי� את ככמיישמת )63ש "ה להל� ,השומרי� קבוצתהלכת ראו ( בית המשפט

אזי הרישו� , כאשר הפרקטיקה החשבונאית בענפו של הנישו� נוהגת להכיר בהכנסות על בסיס מזומ�
הרישו� הכפול ,  וכאשר הפרקטיקה המקובלת היא על בסיס מצטבר; במזומ�תזרי� לפיהכפול יהיה 

 . יהיה על בסיס מצטבר
 ה ניתקהדי� בפסק שנקבעה ההלכה( Thor Power Tool Co. v. Comm’r, 439 U.S. 522 (1979)  ראו  54

 הנלווה טקסט את הלהל� ראו כ� .)הברית בארצות המס לחשבונאותאת הזיקה בי� החשבונאות הפיננסית 
 .160ש "הל

 1987–ז"התשמ, )פירוק ( החברותלתקנות 41' ס; 1985–ה"התשמ,  פשיטת הרגללתקנות 120' ס ראו  55
ג� �תדיר 1202/02) א" תמחוזי(ר "בפש הניסיו� לקבל סעד בגי� הפרת החובה תוצאת אתהשוו , בר�(
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 אחרי� משפטיי� במשטרי� ג� זו מתרחשת תופעהו, )כישות משפטית(החייב או הנאמ� 

  56.שוני� חברתיי� נגנוני�ובמ

   עצמ� כנורמותכללי�ה) ג(

 הצומח מהשימוש פקטו דה והצור� החוקית להכי� דוחות חשבונאיי� בה החודמלב

 מעניקההמערכת המשפטית ,  חשבונאות במגוו� משטרי� משפטיי�מבוססיבפרמטרי� 

 המטריה מתו� ישיר של הוראות אימו� בג�) נורמטיבי (מחייב מעמד לחשבונאות

 להגדרות חשבונאיות  משפטיי� מפני�משטרי�אימו� זה מתרחש כאשר . החשבונאית

 את הנורמה החשבונאית ובעת המערכת המשפטית קכאשר או 57,כחלק מהקוד המשפטי

  .כנורמה מחייבת בהקשרי� מסוימי�

 חלק כבמישרי�א� ,  ליישמ�הכרח שכאלו לא נוצר לכללי� מעמד מחייב מכוח במקרי�

 משפטי משטר תבדרישו מעמידה חלקכ,  בעקיפי�וא�, ממילוי החובה להכי� דוחות כספיי�

 בידי" הקוד המשפטי"מ לחלק החשבונאית מטריה הבהפיכתאלא , ) המסמערכתלמשל (

  .  דרישה ליישו� כזהא על ידי הישות וללקונקרטי ביישו�ללא תלות , המחוקק

חוקי� , למשל. בפסיקה וה� בחוק ה� מעי� אלו נית� למצוא לשימושי� דוגמאות

 אל כללי החשבונאות לש� מפני�ביבה הכלכלית  ע� הסובה קרבאינטראקציה המתאפייני�

 בעלי משמעות כלכלית אדירה חוקי�בי� חוקי� אלו נית� למצוא ; הגדרת מונחי� פיננסיי�

 החקיקה את ג� וכ� 59, ניירות ער�וחוק 58 השקעות הו�לעידודחברתית כגו� החוק �וכלל

 ההפניה 60.פיננסי האחרונה אשר מגבילה את שכר הבכירי� במגזר המהעת הקונטרוברסלית

כהגדרת� בכללי ", "בהתא� לכללי חשבונאות מקובלי�"נעשית לרוב בתבנית של 

 
 לפסק דינה של �62 ו43' פס, ח שפלר בתפקידו כנאמ� להסדר הנושי� של החברה"רו' מ נ"בע) מתכת(

  )).3.3.2003, פורס� בנבו(השופטת אלשי� 
, )פיקוח ובקרה פיננסית על קופות החולי�(נות ביטוח בריאות ממלכתי  לתק13'  למשל תקראו  56

אשר קובע כי בתקציב הפיתוח השנתי של קופת חולי� ייושמו כללי חשבונאות  (2006–ו"התשס
הכרה בפיתוח מפעלי מי� וחובות דיווח החלות , חישוב עלויות והכנסות( המי� לכללי 51' ס; )מקובלי�

אשר קובע כי אופ� סיווג תוספת ההשקעה המותרת במפעלי המוביל  (2011–א"התשע, )על מקורות
 ). כללי חשבונאות מקובלי�לפיהארצי תיעשה 

 .5ש "בהלעיל  המקורות שאר את וכ� ,5ש "הלעיל , Cunningham ראו  57
 חשבונאות ללי נעשה שימוש בהגדרות כלחוקא 40' בס .1959–ט"התשי, הו� השקעות לעידוד חוק  58

 כמשמעותו –' מחיר מקורי'("מקובלי� כדי להתאי� את קביעת מענק ההשקעה להשקעה נטו בהקמה 
 וכלליות שנהוג הלההוצאות הנ, למעט הוצאות מימו�, ]נוסח חדש[ לפקודת מס הכנסה 21' ס י�לעני
 ").ת� כ� לפי כללי חשבונאות מקובלי�לראו

הגדרות מכללי " שאיבת" בטכניקה של רבות משתמשי�, ובמיוחד התקנות מכוחו,  ניירות ער�חוק  59
סעי� ( ניירות ער� לחוק 1' ס, כ� למשל). לאומית�וא� ישירות מכללי התקינה הבי�(חשבונאות מקובלי� 

 הו� התאגיד כמשמעותו לפי כללי –של תאגיד ', הו� עצמי': "כדלקמ�קובע בי� השאר ) ההגדרות
וא� לפי כללי� אלה כולל הו� התאגיד ג� את החלק המיוחס , חשבונאות מקובלי� החלי� על התאגיד

 –' החלק המיוחס לזכויות שאינ� מקנות שליטה; ' בניכוי זכויות אלה–לזכויות שאינ� מקנות שליטה 
 IASB(לאומיי� �ועדה לתקני חשבונאות בי�כמשמעותו בתקני� ובפרשנויות שאומצו בידי הו

International Accounting Standard Board."( 
 בשל מס לצורכי הוצאההתרת �ואי מיוחדאישור  (פיננסיי� בתאגידי� משרה לנושאי תגמול לחוק 2' ס  60

 . חשבונאות מקובלי�כלליל בהתא� חישוב לפי תקרת תגמול קובע, 2016–ו"התשע, )חריג תגמול
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בכל המקרי� הללו ". כמשמעותו בכללי חשבונאות מקובלי�"או " חשבונאות מקובלי�

 פעולת כ�ו, הכללי� החשבונאיי� המקובלי� עצמ� משתלבי� כשכבה במערכת החקיקה

 זאת ללא כל – הנורמה החשבונאית באמצעות ותישיר בחלקה נקבעתהמשטר המשפטי 

 מטריה הלפיהפרשנות המשפטית נקבעת ,  אחרלשו�.  הישותידיתלות ביישו� הכללי� על 

 בידישל אותה פרשנות , או בצור� ביישו�, בפועלהחשבונאית וא� ללא תלות ביישו� 

  . הנישו�

 של פרמטרי�  נורמטיביי�בשימושי� ג� רוויה המשפט בתי פסיקת החקיקה מלבד

 לש� ביסוס קביעותיה� איי� מסתמכי� על תקני� חשבונשופטי�: חשבונאיי�

 פיננסי הטיפול האת המתוות וא� רואי� בכללי� החשבונאיי� נורמות 61,המשפטיות

   62.המתחייב

 63: בדיני המסנקבעה אשר השומרי�קבוצת  לכתה זה ראויה לציו� מיוחד בהקשר

 את קרנ� של רואי בהרימה המטריה החשבונאית  להאדרתמעטאשר תרמה לא , ההלכה

: ובלשו� הפסיקה,  חברות הול� אחר החשבונאותמיסוי כי תקובע, החשבו� בדיני המס

התשובה תימצא בכללי ,  הוראות מחייבות בפקודה בדבר העיתוי הקובעבאי�, עקרונית"

פקודת מס  שבה� אומר כי למעט במקרי� הווה 64".חשבו��החשבונאות המקובלי� על רואי

 אשר בי� השאר מתנגשת ע� חובה – 65קביעת חבות המס, פוזיטיביההכנסה קובעת הסדר 

 
 לניירות הבורסהאוזכר ג� בעניי� ) (1986 (738) 1(ד מ"פ, פרבשטיי�'  נגרובר 655/82א " למשל עאור  61

' מ נ" גז חברה לשיווק בעפז 6557/01א "ע; )544–543' בעמ, 27ש "ה לעיל, מ"אביב בע�ער� בתל
; )20.11.2006, פורס� בנבו (ארבל השופטת של דינה לפסק 38–34' פס,  שומה למפעלי� גדולי�דפקי

 10' פס, 589) 4(לוד "פ, מ"חברה להוצאה לאור בע, דפוס המרכז'  שומה ירושלי� נפקיד 510/80א "ע
 פסק, ממ�' מ נ" החזקות ופיתוח בינלאומי בעקיטאל 779/06א "רע; )1982(לפסק דינו של השופט לוי� 

פקיד שומה '  נסלמ� 10800/06א "ע; )28.2.2012, פורס� בנבו (מלצר )כתוארו אז (השופט של דינו
 7644/07א " ג� עראו .)13.7.2011, פורס� בנבו(יה 'פרוקצ השופטת של דינה לפסק 37' פס, טבריה

, פורס� בנבו( פוגלמ� השופט של דינו לפסק 7' פס, מ"בע) 1988(דור אנרגיה ' מ נ"ג יזו� ושיווק בע.פ.נ
, ורבי�'ז'  שומה למפעלי� גדולי� נפקיד 7566/13א "ע;  הצדקת מת� רשות להתגונ�עניי�ל ,)5.1.2010

 נידו� מעמד� של רווחי� חשבונאיי� שבו ,)22.6.2015, פורס� בנבו( שה� השופט של דינו לפסק 25' פס
 יסבס כאשר, ההכנסה מס בפקודת הנידוני� לחלוקה הראויי� הרווחי� שיעור לעניי�) אקוויטירווחי (

 .מה� לסטות מוצדק א�ה היא והשאלה, מקובלי� חשבונאות כללי הוא הדיו�
בעניי� , )כתוארו אז ( בהקשר זה את דבריו של השופט ברקהשוו .27ש "הלעיל ,  פרל למשל עניי�ראו  62

 76, 70) 2(לטד "פ, רחובות שומה ידפק' נ חצור קיבו� 165/82א "עב, פרשנות חוקי� פיסקליי�
יש בה� הוראות [...] חוקי המסי� סבוכי� ה� . לעתי� קשה בדיקת הרקע הכלכלי של החוק): "1985(

לעתי� לא נעשית בדיקה מספקת של השפעת . לא פע� נעשית החקיקה בחיפזו�. רבות בעלות אופי טכני
לעתי� .  אחת יוצרת פרצות אחרותפירצה לעתי� סתימתה של. הוראה פלונית על מער� החקיקה כולו

כל אלה ה� תוצאת לוואי של מורכבות הסוגיה ושל תנאי . רבה ההסתמכות על תורת ראיית החשבו�
  ".שלא תמיד ראויי� ה�, הטיפול בה

ד "פ, פקיד השומה למפעלי� גדולי�' מ נ" קבוצת השומרי� שמירה ובטחו� בעחברת 494/87א "ע  63
 ).השומרי� קבוצתהלכת : הל�ל) (1992 (795) 4(מו

, 1) 1(ונד "פ, מ"דיקלה חברה לניהול קרנות נאמנות בע'  שומה למפעלי� גדולי� נפקיד 3348/97א "ע  64
 ). 2001 (אנגלרד השופט של דינו לפסק 8' פס

65   �א� על בסיס (י שאלת תזמו� חבות המס  קבעה במקור כ)63ש "ה לעיל( השומרי� קבוצתהלכת שא
פסיקה מאוחרת לה הרחיבה את מעמד� , י� החשבונאיהכללי� לפיתוכרע ) מזומ� או על בסיס מצטבר

 סלמ� עניי� למשל ורא.  בקשר לחבות המסמאלה לכדי קביעת פרטי� רחבי� י�של הכללי� החשבונאי
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,  זו מעניינית במיוחדהלכה 67. החשבונאיי�כללי� הלפי נעשית – 66הזכות המוגנת לקניי�

 לחשבונאות מכוח השימוש בפרמטרי� חשבונאיי� משתמע מעמד בהענקתשכ� אי� מדובר 

 בהענקת אלא,  דוחותהכנת עקב הפיננסית של פעילות החברה  המשמעותוע קי�מכוחאו 

 לכללי החשבונאות – בעוצמתו לחוק ולתקנות השווה – 68התנהגות�ומכוו�מעמד מפורש 

.  מקור סמכות לאופ� חישוב ההכנסה בידי הנישו�משמשי�התקני� עצמ� . עצמ�

 נורמטיבי למקור ההכנסה וסלחלק מפקודת מ,  הופכת לחלק מהחוקעצמההחשבונאות 

 מורי� שאותו עיתוי לפי המס נקבעת עיתויכ� למשל הקביעה המשפטית לעניי� : משפטי

 מקובלי� מורי� על רישומה בשנה חשבונאות כללי אשרהכנסה . מקובלי�כללי חשבונאות 

 לסתור את חלותו כדי.  הבאה ולא בשנה זובשנה משפטיתיימסו , הבאה ולא בשנה זו

 משפטינדרש מקור ,  הכללי� החשבונאיי� המקובלי�עי�שקובהמשפטית של העיתוי 

 Lex specialisלמשל הסדר מיסויי ,  על הקביעה החשבונאיתורחילופי אשר בכוחו לגב

   . מס הכנסהודות בפקהנכלל

  69"המוסד לתקינה "פרשת – ובלי� מעמד הכללי� המקחיזוק. 2

נאי אשר הורה  תק� חשבו70 פרס� המוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות2001 בשנת

 71.לחברות לחדול מלהצמיד את נתוני הדוחות הכספיי� לשינויי� במדד המחירי� לצרכ�

 
 נלמד מהוראת כללי ) פקודת מס הכנסהלעניי�( שיעור הרווחי� הראויי� לחלוקה ש�, )61ש " הלעיל(

 לעניי� הפחתת סכו� הדיבידנד משיעור העודפי� המוצגי� בדוחות הכספיי� החל מהיו� ,החשבונאות
  . לא שולמוללו וג� א� ה,")יו� האיקס("הקבוע 

 ). 2005 (ברק הנשיא של דינו לפסק 16' פס, 277) 1( סד"פ, ממשלת ישראל'  נקניאל 9333/03 �" בגראו  66
 לדיו� .�Maßgeblichkeitsprinzipכש� העיקרו� ידוע ,  הגרמני משמש מודל המוכר לגישה זוהמשפט  67

 Dieter Pfaff & Thomas Schröer, The Relationship Between Financial and Tax Accounting ראו
in Germany: The Authoritativeness and Reverse Authoritativeness Principle, 5 EUR. ACCT. 

REV 963 (1996), אצל הדיו� כ�ו Klein, IFRS ,41ש " הלעיל . 
LEE L & .ASHW64 , Financial Accounting and Corporate Behavior ,Walker. avid ID.  ג�ראו  68

)2007(927  .EVR )בהשפעת החשבונאות על התנהגות תאגידי� ועל חלק מהמשמעויות ד�ש 
 ).המשפטיות של תופעה זו

, בנבו פורס� (בחשבונאות לתקינה הישראלי המוסד' נ מ"בע לישראל החשמל חברת 262/02א "ע ראו  69
 ).עליו� – חשמל חברת עניי�: להל�) (30.12.2003

 של לשכת רואי החשבו� בישראל וזמתה בי1998ות התאגד ביוני המוסד הישראלי לתקינה בחשבונא  70
פעילות . אשר ראו צור� בהקמת מוסד מקצועי שיעסוק בתקינה חשבונאית, ובשיתו� רשות ניירות ער�

 דיווח ; תיקו� או ביטול כללי חשבונאות; עדכו�; פרסו� כללי חשבונאות ודיווח חדשי�:המוסד כוללת
כדי לשמר את .  זמניי� והבהרות מקצועיות בתחו� החשבונאותיי�חשבונא וכ� קביעת תקני� ;קיימי�

הוחלט לפעול בדר� של הקמת חברה שקיבלה פטור מציו� , מנהלית נוחות ומטעמי, עצמאות המוסד
 התיר שר המסחר והתעשייה ,1998ביוני .  הציבורלתועלת בהיותה חברה, המילי� בעירבו� מוגבל

, או במילי� קרובות לה, "תק�"אי החשבו� בישראל להשתמש במילה לרשות ניירות ער� וללשכת רו
' סהיתר זה מתחייב מהוראת ". המוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות"לצור� רישו� חברה בש� 

למכו� התקני� הישראלי " תק�"המייחד את השימוש במונח , 1953–ג"התשי,  התקני�לחוק )2)(א(13
,  לתקינה בחשבונאותהישראלי המוסד 'מ נ" בעלישראל  החשמלחברת 1247/01) א" תמחוזי(פ " הורא(
 )).מחוזי – חשמל חברת עניי�: להל�) (29.11.2011, פורס� בנבו(

 הפסקת ההתאמה של דוחות – 12 ' מס חשבונאותתק�"המוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות  ראו  71
 .http://bit.ly/2RSNK4w )2001, אוקטובר" (כספיי�
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בסופה של כל תקופת דיווח את נתוני " למדד"עובר לפרסו� התק� נדרשו חברות ישראליות 

 לא נתפסה כבר ע� דעיכת האינפלציה בר� 72.הדוחות כדי להציג� בערכי� ריאליי�

,  הדוחותשתמשי הצרכני� על נתוני הדוחות הכספיי� חשובה למ השינויי� במדדהשפעת

  . ולפיכ� הורה המוסד לחברות לחדול מההצמדה

, נודעה השפעה מעטה על כלל החברות)  הדוחותמידוד( לאינפלציה הצמדה הלהפסקת

 מפעילות בהפקת � השאותו הציוד ערכי לפי נקבעות חברות אשר הכנסותיה� למעט

 אלו נמנתה חברות ע�.  באובד� רווחי�התבטאד אחוזי מידוד בודדי� ולדיד� איבו, ההכנסה

 לחייב את הצרכני� מושפע בי� השאר מעלות יכולה היא שבו התערי�אשר , חברת החשמל

לרבות הצמדת� למדד ,  נתוני הדוחות הכספיי�סמ� על מחושב הוא שכפיייצור החשמל 

). ו� בהכנסות חברת החשמלמשמעות הפסקת מידוד דוחות חברת החשמל הייתה קיט(

או ,  למנוע את פרסומוכדי המשפט לבית ע� פרסו� התק� עתרה חברת החשמל לפיכ�

   . דוחותיה הכספיי�על התק� יחול לא וכ�, לחלופי� להורות על החרגתה של החברה

סירבה להעניק את הסעד ההצהרתי , אשר דנה לגו� העתירה,  המחוזיערכאת

 אפשרות החרגתה של –פט העליו� נידונה שאלה יחידה  המשלבית בערעור 73.המבוקש

למעשה מדובר . חברת החשמל מתחולתו של הכלל החשבונאי בשל נסיבותיה המיוחדות

 החשבונאי המקובל כדי שלא כלל מתחולת ההחרגתהבהצעה שהעלתה חברת החשמל ל

ט העליו�  המשפביתבר� כאשר נדרש . ייווצר עיוות בי� קביעת התערי� לעלויות הריאליות

 ונאות לכללי חשבאבסולוטית�מעי� מדיניות והתוותה, היא נפסלה לחלוטי�, לאפשרות זו

  :מקובלי�

 הישראליהמוסד  [1בכ� גילה המשיב . [...]  הללו להידחותנותדי� הטע"

כי יש להחיל את התק� על כל , את דעתו.] ק. י– בחשבונאות לתקינה

הכרעה , בראש ובראשונה, הינההכרעה זו . ללא יוצא מ� הכלל, התאגידי�

. המשפט המחוזי יסוד להתערב בה�ובדי� לא מצא בית, מקצועית�חשבונאית

קשה להלו� , אדרבה. בהכרעה זו ג� לא נית� לגלות מידה של חוסר סבירות

האמורה לחייב את כלל , כי במסגרת קביעתה של נורמה חשבונאית כללית

     74."יקולריי�יימצא מקו� ליצירת חריגי� פרט, התאגידי�

 ומחילה,  הכללי� המקובלי�של המחייב את מעמד� מחזקת המשפט בפרשה בית פסיקת

 שנקבע כלל מעתכי ,  אומרהווה.  בשווה על כלל הישויות ובכל המקרי�שווה אות�

ובמקרה הנידו� מדובר בכלל אשר ביטל את מידוד הדוחות ואשר נקבע , חשבונאי מקובל

ממלא  "אינו בפסיקת המחוזי ככזה שהוכר אשר גו� – ונאותב הישראלי לתקינה בחשבמוסד

 שנקבע להיות כלל מקובל מחייב את כלל הכלל – 75"תפקיד ציבורי שנקבע לו בדי�

 הוכר 76"הצור� החיוני בקיומה של תקינה חשבונאית. "התאגידי� ללא אפשרות לחריגי�

 
 .3' בס,  ש�ורא, י� אשר חייבו מידוד כאמורלמקורות השונ  72
 .70ש " הלעיל, מחוזי  – חשמל חברת עניי�  73
  . )הוספה ההדגשה( 69ש "לעיל ה, עליו� – חשמל חברת עניי�  74
 .70ש " לעיל ה, מחוזי– חשמל חברת עניי�  75
 .ש�  76
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 החרגה כי הערכאות בשתי בית המשפט קובע ולפיכ�, קביעותיוכמעניק סמכות למוסד ול

 רשות מוסמכת אשר ידיחשבונאי על " הסדר ראשוני"כ רק להיווצר יכולה הכלל מתחולת

 הנידו� סמכות זו הייתה נתונה במקרה.  תגברנה על כללי החשבונאות המקובלי�קביעותיה

 כי נקבע 77,הופעלהכל עוד סמכות מיניסטריאלית זו לא ; לשר האחראי של חברת החשמל

  . לתקינהבמוסד שזה נקבע כפישמל לייש� את הכלל המקובל  חברת החעל

 הכלל החשבונאי המיוש� במסגרת הכללי� שבה דוגמה היא" המוסד לתקינה "פרשת

 לכ� שתערי� הביאיישו� הכלל המקובל . מל תערי� חשלקביעת תאי�המקובלי� לא ה

, ת הבעיה אלפתור היחידה הדר� 78. את העלויות הריאליות של ההפקהק� שילאהחשמל 

   המאפשרת המיניסטריאלית סמכות בית המשפט בפרשה היא להפעיל את השהציע כפי

 ישמשו בי� השאר לקביעת אשר( להכי� דוחות מיוחדי� 79 החשמללחברת להורותלשר 

.התערי�  הפעלת הסמכות – זה ובמקרה,  הוראה לסתורבהיעדרכי ,  הווה אומר80)

 כלל על טיבו וטבעו מעצ� המקובל חל להכל –המיניסטריאלית הקבועה בחוק החשמל 

  . התאגידי� ללא אפשרות לחריגי�

  

  

  

 
כללי� לעריכת ( תקנות החברות הממשלתיות ראו( הופעלה סמכות זו זמנית הפרשה לאחר כי לציי� יש  77

 להל� וכ� את האמור ,2004–ה"התשס, )הוראת שעה) (מ"דוחות כספיי� של חברת החשמל לישראל בע
 ).88ש "בה

השוק  "בפרשת כפי שאכ� נעשה – על כלל החברות החל הכלל שינוי הייתה החריג ליצירת החלופה  78
  ).ראו דיו� בפרשה זו בהמש� המאמר(" העמוק

חות "בעל רשיו� ספק שירות חיוני יערו� דו" כי קובע 1996–ו"התשנ, לחוק משק החשמל) ב(17' ס  79
העקרונות , בהתייעצות ע� שר המשפטי� לעני� מידת הפירוט בה�, י� כפי שקבעו השרי�כספי

,  מחוזי– חברת חשמל עניי� ג� ראו". ההצהרות והביאורי� שיצורפו אליה�, החשבונאיי� לעריכת�
 אחרי� בחיקוקי� ג� קיימת דומה סמכות .69ש "לעיל ה, עליו� – חשמל חברת עניי� ;70ש "לעיל ה

 החברות לחוקא 33' ס; 1986–ו"התשמ,  הדוארלחוקב 1' ס למשל ראו ,חיוניי� שירותי� המסדירי�
 10' ס; 2014–ד"התשע,  השידור הציבורי הישראלילחוק) ה(13' ס; 1975–ה"התשל, הממשלתיות

פרטי ( הפיקוח על עסקי ביטוח לתקנות 1' בתק" כללי החשבונאות"הגדרת ; 1941,  הבנקאותלפקודת
 .2002–ב"התשס,  משק הגז הטבעילחוק) א(67' ס השוו א�. 1998–ח"התשנ, )די� וחשבו�

כפי  (החברות חוק הוראת חלות את מבטלת הסמכות הפעלת כי סברה המחוזי ערכאת ,עיונית מבחינה  80
תק� : "הסעדהענקת �לאי הנימוקי� אחד היה החשמל משק בחוק כותהסמ קיו� ולפיכ�, )בפועל שאירע

אלא חל על כל התאגידי� , במשק  לתאגידי� ספציפיי�או למגזרי� מתייחס אינו, 12חשבונאות מספר 
אינה צריכה , יש כדי לפגוע בה, טענת המבקשת כאילו בהחלת תק� זה. מפורשות בו שנקבע כפי במשק

חות בדר� הקבועה בתק� " למי שמוסמ� לפטור אותה מהצגת הדואלא, להיות מופנית למוסד לתקינה
בדבר חובות בעל רשיו� , 1996–ו"התשנ, לחוק משק החשמל) ב(17השרי� הקבועי� בהוראות סעי� , זה

 נית� לטעו� ,מנגד. )הוספה שהההדג ;70ש "לעיל ה, מחוזי – חשמל חברת עניי� ראו" (ספק שירות חיוני
ככל שכבר , רשאית המערערת לשוב ולפנות: " מדובר בדוחות נוספי�העליו� המשפט בית לשו� לפיכי 

בבקשה כי יעשו שימוש בסמכות� לפי סעי� , אל שר האוצר ואל שר האנרגיה והתשתית, עשתה בעבר
 עקרונותפי  על שייערכו כספיי� חות"דו להגיש לה ויתירו, 1996–ו"התשנ, לחוק משק החשמל) ב(17

 ההדגשה; 69ש "לעיל ה, עליו� – חשמל חברת עניי�" (12 בתק� שנקבעו מאלה שוני� חשבונאיי�
  .)הוספה
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   מעמד החשבונאות והכללי� המקובלי� משמעות. 3

 השימוש המשפטי בחשבונאות הסדרי� חברתיי� רבי� נסמכי� על פרמטרי� מלבד

 וקביעת אשראי הענקת, למנהלי� שכר תוכניות 81. כספיי�דוחות לפי הנקבעי� פיננסיי�

 בפרמטרי� ששימוש� הסדרי� מהחלקה� ) ל"הנכבמקרה של חברת החשמל (ריפי� תע

 כללי� הוכני מתושפעי�ובעקבות זאת ה� מ,  נרחבהוא כספיי� מדוחות הנלקחי�

 הכללי� של האימו� המשפטי לכ�). המיושמי� בדוחות אלו (מקובלי� ההחשבונאיי�

 וכני לכ� שתמביא ג�אלא  פנימה המשפטית משפיע רק על המערכת אינוהחשבונאיי� 

   המשפטי אל תו� השימוש למסגרת מעבר אלגולשי� ) להל�( המקובלי� הכללי�

 להיכ� מגיעות השלכות מעמדה הנורמטיבי של החשבונאות עד 82. החברתי הכוללהסדר

ואשר ) 2014סו� שנת ( מהעת האחרונה נוספתפרשה ? ואקסקלוסיביות הכללי� המקובלי�

  . את עומק ההשפעה של מעמד החשבונאותמדגימהחשמל  חברת הורבתג� בה מע

 "השוק העמוק "פרשת) א(
 דורשי� טיפול אקטוארי בהתחייבויות הנוצרות IFRS(83 (המקובלי� החשבונאות כללי

 אשר האחריות למימונ� בעתיד חלה על הישות ותהטב. מעביד–לחברה בגי� סיו� יחסי עובד

 הנוכחי של ההטבות הצפויות ורישומ� יי�ומחייבות את אמידת שו) החברה(החשבונאית 

למעשה מדובר בהצגה נוכחית של .  כהתחייבות של החברה במאז�הנוכחית בתקופהכבר 

, ייהפנס( לממ� לעובדי� לאחר העסקת� הישות תצטר� שאות�תשלומי� תלויי� עתידיי� 

 רכאש, יי� אמידת ההתחייבות קבועה בכללי� החשבונאדר� 84).ביטוח רפואי וכדומה

 ככל ששיעור ההיוו� המשמש לאמידת 85: ההיוו�שיעור ה�הפרמטרי� המהותיי� ביותר 

   86.ולהפ�,  קטנה יותרתהיהכ� ההתחייבות הנוכחית במאז� , ההתחייבויות גבוה יותר

 לרשותלאומית התעורר ויכוח עקרוני בי� חברת החשמל �הבי� תקינה היישו� לאשר

 שיעור ההיוו� אשר ישמש במדידת סביב)  ער�רשות החשמל ורשות ניירות (הרגולטורית

 חברת החשמל צידדה בשימוש בשיעור 87.ההתחייבויות האקטואריות של חברת החשמל

אשר יחייב את החברה לרשו� , )ח מדינה" שיעור תשואות אגעלהמתבסס (היוו� נמו� 

 
 Stuart Burchell et al., The Roles of Accounting in Organizations and  אצלהדיו� את למשל ראו  81

Society, 5 ACCT. ORG. & SOC. (1980). 
 .ש� ראו  82
 תלאומי�בי� חשבונאית תקינה ביישו� שבחרו וחברות ציבוריות חברות לדידי המקובלי� הכללי�, קרי  83

 ). לההנלווה טקסטה ו38ש "ה לעיל ורא(
" ביטוח"וכי למעשה מדובר במעי� , שמי� במאז� כי תשלומי� תלויי� עתידיי� נרלציי� זה יש בהקשר  84

חברת החשמל אינה ( תקבולי� תלויי� אינ� נרשמי� במאז� ואילו, חשבונאי של אות� התשלומי�
בשונה מנכס הקיי� בשל התחייבות הרגולטור (רושמת נכס בעבור הכנסות צפויות מתשלומי לקוחות 

 ")).לייצוב מחירי�"
 ג� גיתית ראו, לדיו�. שלה� הנוכחי השווי לפי נעשית בעתיד צפוי ש�מימו אשר בהתחייבויות ההכרה  85

 2, 1" ?ח חברות הישראל"באג' שוק עמוק'הא� קיי� "לוי �אלרואי חדד וחיי� קידר, גרשגור��גור
)2015( http://bit.ly/2QSLsRs )ע"ני רשות מאמר: "להל�.(" 

 .1בנספח ,  ש�ראו  חישוב ההתחייבותלעניי�  86
 )27.11.2012( האנרגיה חדשות" גלגל הצלה חשבונאי לחברת החשמל"לי א� בראבי  87

http://bit.ly/2EqUtQC.  
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ריפי את העלאת תע" יצדיק"הוצאות גדולות בגי� ההתחייבויות העתידיות של החברה ואשר 

, )ח קונצרני"המתבסס על אג(הרגולטור צידד בשימוש בשיעור היוו� גבוה , מנגד. החשמל

ישפר את מצבה הכלכלי הכולל , אשר יביא להקטנת הרישו� החשבונאי בגי� ההתחייבויות

  .של חברת החשמל ויצדיק את הפחתת תערי� החשמל בעתיד

 חוק �ברת החשמל חלי� ה על ח– הקיימת לכללי חשבונאות מקובלי� הכבילות בשל

, ובפרט,  סביב פרשנות הכללי� המקובלי�הל התנהוויכוח – 88החברות וה� חוק ניירות ער�

לאומית כדי �הבי�סביב השאלה א� המשק הישראלי מקיי� את התנאי� הנדרשי� בתקינה 

  89.ח קונצרני" היוו� מבוסס אגבשיעורלאפשר שימוש 

 90,מקצועי� חשבונאיויכוח הדברי� פני לע נראה אשר הוויכוח,  שיורחב להל�כפי

 בפועל את היק� ובעשיעור ההיוו� ק: פוליטי� חלוקתיח ויכומעשה להוא, ניטרליוכביכול 

שימוש . ביטוח ההטבות העתידיות לעובדי חברת החשמל ואת זהות נושאי עלות ביטוח זה

דולות מביא לרישו� הפרשות ג) כעמדת חברת החשמל ועובדיה(בשיעור היוו� נמו� 

 זאת על חשבו� הציבור כל –עצומות לביטוח ההתחייבויות העתידיות " שמירת רזרבות"ו

כעמדת ( שימוש בשיעור היוו� גבוה זאתלעומת .  לשל� יותר בעבור החשמליאל�אשר י

, )יחסית(ושמירת רזרבות נמוכות יותר ) יחסית(יביא לרישו� הפרשות נמוכות ) הרגולטור

  ). בדמות העלאת תעריפי�(� מכלל הציבור  זאת לא יידרש תשלווע�

קרי א� הציבור צרי� לשל� עבור ,  החלוקתית שבקביעת שיעור ההיוו�ההשפעה בשל

או שמא העובדי� צריכי� להישאר ע� , ביטוח ההטבות העתידיות של עובדי חברת החשמל

 שבה שהשאלה תתברר בזירה הטבעית �היינו מצפי, חשיפה כלשהי להטבות העתידיות

, עקא דא). זו המשפטית, וברמה הבקרתית(קרי זו הפוליטית , יושבות שאלות מעי� אלומ

דחקו את , בפרט המקובלי� הכללי� המחייב של מעמד� ובייחוד החשבונאות מעמד

 השאלה,  השארבי�,  זאתבעקבות. הצדדי� להתגושש סביב פרשנות התקינה החשבונאית

 
 פסיקת בשל (האחראי השר בידי החשמל חברת דוחות על בעבר הוחלו אשר ההתאמות ג� כי לציי� יש  88

 מקובלי� חשבונאות כללי על התבססו ,)69ש "לעיל ה, עליו� – חשמל חברת עניי�ב העליו� המשפט בית
 לש� הקבלת הוצאות �FASBה מבית מקובל תק�" שאילת "ואגב, המידוד להפסקת עוברכגרסת� (

 . ) תקנות החברות הממשלתיותראו .והכנסות בתעשייה מפוקחת
 ילחל לצלילי" רוקדי� "עצמ� את מצאו המקצועיי� הגורמי�, מקובלי� חשבונאות בכללי הדבקות בשל  89

 הכלל – )International Accounting Standard No. 19 (�19יאס .לאומית�הבי� החשבונאית התקינה
 הנמו� ההיוו� בשיעור השימוש את מתנה, ההתחייבויות אמידת אופ� את מסדירש המקובל החשבונאי

 הכלל איבתנ לעמוד כדי. במדינהח "לאג" עמוקשוק  "של בקיומו) הקונצרניח "האג בשוק הריבית לפי(
 וכ�, בישראל" עמוקשוק  "מתקיי� כי קבעה אשר כלכלית דעת חוות החשמל רשות הזמינה, החשבונאי

שוק  "מתקיי� אי� כי בלהט טענה ,מצידה החשמל חברת. זאת הקובע מסמ� חיברה ער� ניירות רשות ג�
 שהדבר הרעהה חר� גבוה בשיעור התחייבויותיה את להוו� להמשי� עליה כי ומכא�, בישראל" עמוק
 סגל חשבונאית מספר עמדת ;85ש " הלעיל, ע"ני רשות מאמר ראו( החברה של הפיננסי למצבה גור�

 )pwc )27.11.2014" קיומו של שוק עמוק באגרות חוב קונצרניות באיכות גבוהה בישראל "21–1
https://pwc.to/2RUgJF5.( 

הא� קיי� "לוי �קידר חיי�( בחשבונאות לתקינה למוסד הוגשה אשר ציבורי לדיו� טיוטה למשל ראו  90
 ).http://bit.ly/2NJJKQI) 5.5.2014" (?ח חברות בישראל"באג" שוק עמוק"



  ט"תשע מח משפטי	  ישראל קליי�

290  

 או בעלי –אשר ספק א� היו כשירי� , בונאיי�החלוקתית נפתרה בידי גורמי� מקצועיי� חש

  91. לקבל את ההחלטה–סמכות דמוקרטית 

  ?מקובלי� כוללי� כללי חשבונאות מה: שני חלק

  תופעת החשבונאות.ב

 הפוליטית פיסה ואדו� בת92ניטרלי של החשבונאות� האטבעה את חשו� זה אבחלק

 יית של מתודולוג מרכיביה השוני�בחינתאתחיל ב.  חשבונאות מקובלי�שבכללי

 ובפרק שלאחר מכ� אתמקד בכללי 94,הבא בפרק אשר תיעשה בחינה 93,ונאותהחשב

   .החשבונאות המקובלי�

   כביטוי לנסיבות מציאות בעלות משמעות כלכליתחשבונאות. 1

 
למגרש " לציי� כי להעברת ההכרעה החשבונאית יש .228–226ש "הל נלווהה טקסטה  להל�ראו  91

, לרבות חלוקתיות, חשבונאיות� החשבונאות המקובלת ולש� הגשמת מטרות לברעקיפת תו�, "פוליטיה
J,”The Rise of “Economic Consequences, Zeff. Stephen A  . ראולדיו� (יש תקדימי� לא מעטי� 

)1978(56 . CCOUNA(.  
 ,Joel S. Demski ראו ניטרליות על לשמור הפיננסית החשבונאות שליכולתה �אי בדבר מוקדמת לטענה  92

The General Impossibility of Normative Accounting Standards, 48 ACCT. REV. 718 (1973); 
WILLIAM H. BEAVER, FINANCIAL REPORTING: AN ACCOUNTING REVOLUTION 16 (1st ed. 

1981) (“the selection of a financial reporting system is a social choice”). 
; היא סט הכללי� המשמש חברות ציבוריות בדיווח למשקיעיה�" חשבונאות",  הפופולריבשיח  93

 הכספיי� של ישומי�היא ג� טכניקת החישוב המשמשת בעלי עסקי� לש� הכנסת סדר בר" חשבונאות"
 "חשבונאות"ה.  לזה את מערכות הבנקי� כדי לעקוב אחר יתרות הציבור בחשבונותיה� ובדומה,העסק

 ואת מנהלי המפעלי� , ג� המתודולוגיה המשמשת את אנשי האוצר המתכנני� את תקציב המדינההיא
 שאלה מתעוררת, כ� א�". חשבונאות"של ה, או שימושי�, כל אלו ה� מופעי�. יצורבתכנו� תקציב הי

 מזהי� אנו שאותהמה מייחד את התופעה  "–או כשאלה אפיסטמולוגית , בונאותמהי אותה חש
הא� " לבחינה שכזו היא כי קיימת תשובה בחברה הכללית לשאלה ייה הנחת יסוד בפנ."?כחשבונאות

 מחלוקות בי� פרטי� בחברה הכללית שיהיו ייתכ� ,אומנ�" ?מעשהו של פלוני הוא פעולה חשבונאית
 קיי� קונצנזוס חברתי שבעניינ� א� ככלל קימות תופעות מסוימות, אחרי� של פלוני מעשי� כאלה ובדבר

 פעולות נכללות הקונצנזואליות התופעות בי� ). שה� אינ� חשבונאותחרותותופעות א(כי ה� חשבונאות 
; דיווח לציבור על תוצאות פעילותה של חברה ציבורית;  הכנת דוחות כספיי� כמתחייב בחוק:כגו�

 לאלו ופעולות אחרות הדומות ,הכנת תקציב במסגרת פיקוח מחירי�; וחות למס הכנסההגשת ד
 ). 100ש " להל� הורא, לפחות בקרב רואי החשבו�,  כקונצנזואליתשנתפסת לית פורמסהלתפי(

טענתי . נאיות לכאלו שאינ� חשבונאיותלהל� אציע ג� מאפייני� המבדילי� בי� תופעות חשבו, למעשה  94
 בי� חשבונאות הבחנהלוכדי� במדויק את ה, השאובי� מהמחקר החשבונאי, היא כי מאפייני� אלו

מטרתי בהצגת מאפייני� אלו רחבה , בר�.  מתקיימת בקונצנזוס החברתיהיאכפי ש, חשבונאות�ללא
,  היא כי מאפייני� אלו–תכליתית  ולמעשה ה–טענתי הנוספת ; בלבד" מאפייני� מבחיני�"מהצגת 

 בחברה והותג� מלמדי� על טבע� של התופעות המז, חשבונאות� בי� חשבונאות ללאהמבחיני�
. MAURICE MOONITZ, THE BASIC POSTULATES OF ACCOUNTING (1961) למשל ראו". חשבונאות"כ

 WILLIAM A. PATON, ACCOUNTING ראו החשבונאית המתודולוגיה במהות דיו� של מוקדמת לגרסה

THEROY WITH SPECIAL REFERENCE TO THE CORPORATE ENTERPRISES 3–27 (1922), available 
at http://bit.ly/2Ag6NiB. 
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 החל:  שוני� לפעולה החשבונאיתביטויי� היו 95 קיומה של החשבונאותשנות  אלפיבמהל�

 שבי� האל� בתקופה שנעשה כפי, ")אסימוני�) ("clay tokens(משימוש באסימוני חמר 

 כפי, כפול בשיטת רישו� השימוש פריחת בעבור; נ"לפנסההשמיני לאל� השלישי 

 בתפוצה וכלה 96 איטליהבצפו�נ "לספה עשרה�הארבע ועשרה�השלוש במאה התרחשהש

 עסקית�כללהרחבה של המערכות הממוחשבות ההופכות את הרישו� החשבונאי לפעולה 

  . של זמננו) ERP מערכות(

 העיסוק הוא חשבונאי קיו� כל אות� ביטויי� במש� אלפי שנות של המשות� המכנה

, אשר השתמש באסימוני חמר,  במקדש השומרוניוה�הכ: בהיבטי� הכלכליי� של המציאות

 לביטוי ככלי בחשבונאות שניה� השתמשו, בפפירוסי� השתמש אשר,  הרומאיוהאציל

 כתיעוד לעדרי צא� חתומות חמר במעטפות הופקדו אסימוני חמר כאשר 97.כליתכל מציאות

 
היסטורית מיוחס � כאשר גילוי החשבונאות הפרה–ס "לפנה שמיני של החשבונאות באל� הראשיתה  95

 עסקה אשר, באסארט�שמנדט). Denise Schmandt-Besserat (באסארט� שמנדטדניז אולוגיתלארכֵ 
 באתרי� נמצאו אשר ייחודיי� ממצאי� ניתחה, הכתב התפתחות של ההיסטוריי� במקורות בעיקר

, באסארט�שמנדט פי על). clay token (מחמר אסימוני� ובה�,  התיכו�הי� באזור רבי� ארכאולוגיי�
 תיעוד לש� ,השאר בי� ,נעשה בה� והשימוש, סחורות המייצגות, מוסכמות בצורת עוצבו אלו אסימוני�

 במכלי החשבונאיי� האסימוני� את לשמור החלו, ס"לפנה הרביעי האל� למ�. חשבונות וניהול חובות
 החייב ופרטי בכלי שאוחסנו האסימוני� צורות הוטבעו חותמ� שעל, )clay envelopes (חמר

 DENIS SCAHMANDT-BESSERAT, BEFORE WRITING: FROM COUNTING TO CUNEIFORMראו(
הכולל ג� ריכוז של ממצאי , באסארט�שמנדט של הראשוני� מפרסומיה אחד ג� ראו .(1992)

 Denis Scahmandt-Besserat, An Archaic Recording System in the Uruk-Jemdet Nasrהאסימוני� 
Period, 83 AM. J. ARCHAEOLOGY 19 (1979) .(רד 'לטענתו של ריצ�מטאסיי) Richard Mattessich(, 

 העתיק המופע היא לכלי האסימוני� הכנסת לצד החות� על האסימוני� בהטבעת המתקיימת הדואליות
 Richard Mattessich, Prehistoric Accounting and ראו (הכפולה בשיטה חשבונאות ניהול של ביותר

the Problem of Representation: On Recent Archeological Evidence of the Middle-East From 
8000 B.C. to 3000 B.C., 14 ACCT. HISTORIANS J. 71 (2000) .(קד� באסארט�לגילויה של שמנדט 

אשר קושר בי� אסימוני� מהאל� השני , )Leo Oppenheim (אופנהיי� מאת ליאו 1959מאמר משנת 
 של מאמרו).  צא�עדרי אחר "משרדימעקב  "לש� שימשוהאסימוני� ( לרישומי� חשבונאיי� ס"הנלפ

 האסימוני� של הרוזטה אב� את להיות יכול היה אשר הארכאולוגי הממצא את מתאר אופנהיי�
 הממצא ,בר�. המכל תכולת את תיאר אשר כתב ג� נמצא אסימוני� מכל לצד: הארכאולוגיי�

 Richard Mattessich, Archaeology of (האסימוני� צורות שתועדו ללא אבד מתאר שאופנהיי�
Accounting and Shmandt-Besserat's Contribution, in THE BEGINNINGS OF ACCOUNTING AND 

ACCOUNTING THOUGHT 73, 76–77 (2000)(.   
 ELDON S. HENDRIKSEN & MICHAEL. F. VAN BREDA, ACCOUNTING THEORY 33–36 (5thראו   96

ed. 1992). 
משמעות  "המושג מהות בדבר דיו� אל החשבונאות של מהותה לבנוגע הדיו� מהסטת להימנע כדי  97

 כי ההנחהמלבד  (החשבונאות אל זה מאמר להתייחסות תשמשש העוג� נקודת – "כלכלה "או" כלכלית
 היא") חשבונאות "נחשבות אשר ככאלו מסוימות תופעות של קונצנזואלית תפיסה בחברה קיימת

אחד : "שוש��אב� במילו� מוגדר" הכלכלה תורת "ושגהמ ;"הכלכלהתורת  "למושג המילונית ההגדרה
 ביחסי, בעול� והדלות העושר בבעיות, הרכוש ובי� התוצרת שבי� היחסי� בחקר העוסק החברה ממדעי

)). 1961" (כלכלה "ומציר מנוקד חדש מלו�שוש� �אברה� אב�" (ועוד וצריכה ביצור, ועובדי� מעבידי�
" כלכליתמשמעות  "למושג הגדרה לגזור נית� ,"כלכלהה תורת "למושג המילונית ההגדרהלפי 

 ועוד וצריכה ייצור, ומעבדי� עובדי� יחסי, ודלות עושר, ורכוש תוצרת שבי� ביחסי� העוסקת כמשמעות
 על ביטוי, למשל (הללו הנושאי� של הרחבה שה� או, אלו בנושאי� לעיסוק באופיי� הדומי� נושאי�
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 ה� י� ביטויי הפקדת הצא� בידי הרועלש� החשבונאות שימשה, שכירי� לרועי� נמסרוש

 קבלת לפי – שינו בשומרו� מקדש והני ככאשר 98.לצרכי� ראייתיי� וה� לצרכי� מנהלתיי�

 של פרטיו את כללהמוני� במעטפת חמר אשר  מספר האסיאת –תשלומי פירעו� עונתיי� 

  . המקדש של מצבו הכספי ביטוי להחשבונאות שימשה,  שומרוניחייב

 דיגיטליי� קבצי� באמצעות כתב ויושמתכאשר החשבונאות מ,  העשרי� ואחתבמאה

 המהותי באותה פעולה בפ�מדובר , הכוללי� סכומי� כספיי� בתבניות מאז� ופסקאות טקסט

 הישות( מופעלת החשבונאות שעבורה מציאות הקשורות בישות נסיבות שלי  כלכלביטוי –

  99).החשבונאית

 יחשב הקשורות לישות החשבונאית תלכליות כנסיבות המבטאת פעולה כל לא בר�

 המתחילההיא פעולה , פיננסי מודרני�כביטוי כלכלי, החשבונאות.  חשבונאיתפעולה

 דוח כספי של למשל( חשבונאיי� תוצרי�הצגת  בומסתיימת) למשל ייצור( מציאות בנסיבות

 כפי –בחינת תהלי� ההסקה החשבונאי ).  החברהשל היצרנית או נתוני מכירות ברההח

) 1:  בארבעה נדבכי� הפועלי� זה על גב זהתקיי� כי תהלי� זה ממראה – �100שמיוש� היו

 הכרעה תל אלו נדרשת פעונדבכי� בכל אחד מ101.הצגה) 4; מדידה) 3; קטלוג) 2; הכרה

  .ותהמובילה לגיבוש קונספטואלי של העדפות חשבונאי

   ההכרהנדב�) א(

 אשר המציאות בנסיבותבו מתבצעת הבחירה ,  החשבונאיההכרה הוא נדב� הראשו� הנדב�

 נדב� קריטי ביותר זהו). חשבונאיות נסיבות (חשבונאי טיפול המטופלותיוכרו כנסיבות 

 תקבלנה לא חשבונאיות כנסיבות תוכרנה לא שכ� נסיבות אשר, החשבונאות תבפעול

  ). וממילא ג� בהסדרי� הנסמכי� עליה�( במסגרת התוצרי� החשבונאיי� כלשהי משמעות

 במגוו� רחב להכיר יכולה, כפעולה המבטאת משמעויות כלכליות, החשבונאות, כעיקרו�

ר כאש,  למשל102. חשבונאיותכנסיבות י� מאפייני� כלכליבעלותמאוד של נסיבות 

 יכולה עקרונית היא,  ייצורמפעל הכלכלית של המשמעות בתיאורהחשבונאות עוסקת 

 
 הקשורה בתופעה מדובר כאשר כלכלי ביטוי להיחשב יכול ייצור בתהלי� במפעל הנוצר זיהו� אודות
 מאמר זה מקשר בי� הפעולה החשבונאית לתהלי� המבטא משמעות שבה� במקומות ,וכ�). בייצור

 . הגדרה זולפיהכוונה היא למשמעות כלכלית , כלכלית
קד ג� ללא שבירת  היה נית� למנות את הצא� המופוכ�,  ג� מחו� למעטפה� הצא� סומבני מספר שכ�  98

 . האסימוני� שבמעטפה החתומהבמספרהחות� המעיד על הפקדת צא� 
יש לציי� כי הישות החשבונאית עצמה השתנתה רבות ג� היא במהל� אלפי השני� שעברו מימי אסימו�   99

 הישות החשבונאית הדומיננטית והכמעט בלעדית הייתה המקדש ס"לפנהא� באל� השמיני . החמר
חודשי וכלה � החל מניהול חשבו� החשמל הדו–  הנוכחי כל אחד הוא ישות חשבונאיתבעיד�, האזורי

  . המנוהל לתכלית הפרישה לגמלאותהפנסיהבחשבו� 
 Recording, Classifying, Summarizing and והשוו את תפיסת החשבונאות כתהלי� של ראו  100

Interpretingכפי שנמצאת ב �Comm. on Terminology, Am. Inst. Of Accountants, Review & 
Resume 9 (Accounting Terminology Bulletins No. 1, 1953) ;עקרו� שבה, התקופה רוח לפי כ� כמו 

 .�Summarizingמ יותר מפותח אינו המדידה נדב�, בכיפה שלט ההיסטורית העלות
 .ש� ראו  101
 .97ש " לעיל הראו  102
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 בתשלומי שכר ה�)  ויוצגוימדדוי, אשר לאחר מכ� יקוטלגו( חשבונאיות כנסיבותלהכיר 

  .  עובדי�ותחלואת זיהו� כגו� ות סביבתינסיבותלעובדי הייצור וה� ב

 תוצאתיות בעלות משמעות יבותנס כול� ה� עובדי� ותחלואתזיהו� ,  שכרתשלו�

בי� השאר בשל מאפיי� העברת משאבי� מוניטריי� בי� , שכר. כלכלית של הייצור

 השלכותיה� בשל השאר בי�,  עובדי�ותחלואתזיהו� ; המעורבי� כשכר עבודה בגי� הייצור

) בהווה או בעתיד (יחייבו ותחלואת עובדי� זיהו�כ� למשל ; הכלכליות הנובעות מהיצור

 הישות או על ידי על (י� טיפול בעובדאו שיקו� הסביבה לש�") עלויות(" משאבי� אתהוצ

   103.יצורבשל השימוש והפגיעה הנגרמי� מתהלי� הי)  אחרגור� ידי

 בנסיבות סביבתיות רק מכירה,  חשבונאות מקובלי�ליכיישומה בכל, החשבונאות בר�

 נסיבות כלכליות הקשורות 104. הישותעל ישירה) מוניטרית( השלכה פיננסית לה� יש א�

 במסגרת הכללי� ות מוכר�אינ, בייצור א� השפעת� היא על גורמי� שאינ� הישות

 גור� לתושבי� הגרי� ייצור שהריח בנזקי מכירה אינההחשבונאות , לדוגמה. המקובלי�

 א� רק שתהיההכרה כאמור יכול ).  שווי בתיה�ירידת לגור� למשל ואשר(בסמו� למפעל 

 על התביעה של בהכרה בהשפעה הפיננסית מדובר יהיה ואז(ה בגי� אות� נזקי� תוגש תביע

  ). הישות

 לכ� הההכרה החשבונאית בנסיבות שאינ� בעלות השלכה פיננסית על הישות מביא�אי

 על תוצרי ההסתמכות השאר בי�. שהשפעות כלכליות ופיננסיות מסוימות נעלמות מהשיח

 הסדרי� חברתיי� ומשפטיי� במסגרת מקובלי�  כללי חשבונאותהמיישמי�חשבונאות 

ה� אינ� פרמטרי� ,  בבריאות עובדי�פגיעהלמשל ,  לכ� שנסיבות שונותמביאי�נרחבי� 

 י�שכר מנהלי� או תמר, לדוגמה.  על תוצרי חשבונאותהמתבסס בניתוח בחשבו� המובאי�

ו אופי הוני במסגרת עידוד השקעות הו� אינ� מתחשבי� בהשפעת מהלכי המנהלי� א

 בבחינת הזכאות למענק השקעה אי� 105;ההשקעות על הסביבה או על בריאות העובדי�

 שבו לבי� מפעל 106 בסחיטת תפוזי� נינוחהעוסקי� העובדי� שבוהבדל בי� מפעל 

 אי� הבדל בי� ייצור באמצעות sweatshops(;107(מועסקי� בתפירת נעלי� בתנאי עבדות 

 
 בנדב� מוכרת להיות צריכה אשר מציאות כנסיבת הסביבה בזיהו� הכרה של האנליטית ההתאמה מלבד  103

 בזיהו� לטפל ייטיבו החשבונאי ההכרה נדב� על הנסמכי� הנדבכי� שאר ג�, החשבונאי ההכרה
 לתהלי� המתלווה תוצר שהיא כנסיבה יקוטלג הזיהו� הקטלוג בנדב�: חשבונאית כנסיבה הסביבה

, הזיהו� לכימות אפשרויות כמה יש המדידה בנדב�; ")הוצאה"למשל  (החשבונאית הישות של הייצור
 יכול הזיהו� של קיומו, הגילוי בנדב� ולבסו�, הזיהו� נפח לפי או בזיהו� הטיפול עלות לפי כימות ובה�

 של או ו�הזיה של תיאור לתת נית�: המפעל את המפעילה הישות של הכספיי� בדוחות ביטוי לקבל
  ).John T. Marlin, Accounting for Pollution, J. ACCT. 44 (1973)  למשלראו( נזקיו לשיקו� העלות

 באספקלריית טמו� חשבונאית כנסיבה בזיהו� ההכרה�לאי" הפורענותזרע ", בהמש� שיורחב כפי  104
 בישות הכספי האינטרס בעלי את הסובבות הכלכליות בהשלכות רק מכירה אשר, החשבונאית ההכרה

 א�, אלו לקבוצות נפקות בעלות שאינ� כלכליות השלכות. והנושי� המשקיעי� את ובפרט, החשבונאית
  .המקובלת החשבונאית באספקלריה מוכרות אינ�, הכללית לחברה חשובות ה�

 . בפרק הלהל� את הדיו� ראו  105
 באוקטובר �1נבדק ב( http://bit.ly/2ym52iu: 2009 את הקמפיי� של חברת פרימור משנת ראו זו ברוח  106

2018.( 
 David Haugh, Nike, Jordan Endure למשל הטענות אשר הועלו נגד חברת נייקי העולמית אצל ראו  107

Share of Controversy, CHICAGO TRIBUNE (Sep. 10, 2009) https://trib.in/2CORwYu.  
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מצעות בקבוקי� שאינ� מתכלי� ג� כעבור אל�  באיצור לבי� י� למחזרשנית�בקבוקי� 

   108.שני�

ההכרה � ניצול של אימאפשרת ההכרה החשבונאית סלקטיביותאלא ש,  די בכ�לא

, למשל.  מכירה בה�שהחשבונאותבהשפעות שליליות מסוימות לש� שיפור תוצאות אחרות 

ומרי גל�  חהחלפת באמצעות עליה� מדווחת שהחשבונאות לשפר את עלויות הייצור נית�

החלפה זו תוכר .  בחומרי� זולי� א� מסוכני� לעובדי�לשימושיקרי� ובטוחי� 

 יעילה כביכול חיובית וכפעולה מכ�ו,  החוסכת בעלויות ייצורהבחשבונאות א� ורק כפעול

 גידול ה–הקטנת העלויות " מחיר"ללא הכרה ב, )כזו המושגת ללא פגיעה באחר(פארטו 

  .פי� העובדי� חשושאליובסיכו� 

 בהשפעות בונאות לחששמחו� כי הטיפול החברתי והמשפטי לציי� זה יש בהקשר

,  הופ� את ההכרה החשבונאית למיותרתאינוסביבתיות של פעולת הישות החשבונאית 

התוצרי� החשבונאיי� משמשי� מנגנוני� , כאמור לעיל.  את נחיצותהמדגיש שדווקאוייתכ� 

ה החשבונאית משפיעה על פעולת אות� המנגנוני� ההכר�אי ולכ�, י�חשבונאי�אחרי� לבר

חלק מהטיפול ,  נוס� על זה109).חברתית הכללית�ובמידה מסוימת על התפיסה הכלכלית(

 ההשפעות אודות על ללא גילוי –החברתי בהשפעות סביבתיות תלוי בגישה למידע 

 לפייי� מדידה וגילוי חשבונא, כאמור.  לאכיפה ציבוריתהאפשרות ג� נפגעתהסביבתיות 

 משאבי� השקעת תחייבוכל מדידה נוספת ,  המקובלי� היא מציאות ברירת המחדלכללי�ה

 יישו� כאמורשהוא (נוספי� על אלו אשר ממילא מושקעי� ביישו� הכללי� המקובלי� 

  ).מנדטורי

 חברתיות השפעותפגיעה בעובדי� ושאר , סביבה לטעו� כי זיהו� נית� היה,  פירוטביתר

למשל חוקי הגנת סביבה והגנת , ובראשונה במערכות רגולטוריות כלליות בראש מטופלי�

 על ות קנסי�קרי מוטל, תפקיד� אלו ממלאות את מערכות א�. בחשבונאות ולא, עובדי�

 המצמצמות יסודבר� טענה זו מגלמת שתי הנחות .  בכ�תכיר החשבונאות ג�, החברה

). ולמעשה מניחות את המבוקש (דהתפקי את ההכרה החשבונאית ואת לצור� ושלאאפריורי 

, בלבד ההנחה הראשונה היא כי ההכרה החשבונאית מצומצמת לכדי משמעויות מוניטריות

שכ� אי� משמעות מוניטרית  (בחשבונאות לא נדרש ביטוי פיננסי –ולפיכ� א� לא הוטל קנס 

 ממלאת בביטוי שהחשבונאותלכ� נית� לענות כי בדומה לתפקיד ; ) להכיר בהשיש

החשבונאות יכולה לשמש ג� לביטוי משמעויות פיננסיות , שמעויות פיננסיות מורכבותמ

,  ואשר חורגות מהמערכת הרגולטורית וא� מהקנס המוטל–מורכבות הקשורות בזיהו� 

ההנחה . אשר לעיתי� רבות אינו משק� את המשמעות המלאה של המציאות המורכבת

 לה משטרי� אחרי� ולא לספק מתווי�שר  החשבונאות אמורה לשק� את אכיהשנייה היא 

לכ� נית� להשיב כי תפקיד החשבונאות לבטא מציאויות פיננסיות ; מידע לאות� המשטרי�

 שהחשבונאות תבטא קנסות במקו� 110: בדיוק כפי שנדרש לאות� המסגרות–מורכבות 

 
 .David Solomon, Accounting and Social Change: A Neutralist View, 16 ACCT הטענה אצלהשוו  108

ORG. & SOC’Y 287, 290 (1991). 
 .א לעיל פרק ראו  109
110 “Will the accounting profession study the business enterprise in order to measure enterprise 

only in terms of profit or loss or will it study the development of measurements of 
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 שפיעלה בכ�ו,  הראוינס הנזק הנגר� ועל הקעל לספק מידע יכולה היא, שהוטלו על הישות

הכוללת , רכה יש ג� רגולציה כ�כמו . הקנס האחרת המטילה את המסגרתמלכתחילה על 

וכדי שאסדרה זו , ) קנסמהטלת בהבחנה(אסדרה חברתית אשר נעשית באמצעות מידע 

   .נדרשי� ביטויי� חשבונאיי�, תפעל

 רצו� לשלב פקטורי� נוספי� מתעורר א�, חשבונאית הקיימת� המשפטיתבמציאות

,  צור� ליצור מדידה וגילוי נוספי�שאזי י,  נמדדי� בכללי החשבונאות המקובלי�שאינ�

 קיימת א�וכל זאת רק  (111ולא בהכרח יהיו אפשריי�, המחייבי� השקעת משאבי� נוספי�

קביעות הכללי� , למעשה).  החשבונאיתהמחדלמודעות לסלקטיביות הקיימת בברירת 

ל רצו� במידע נוס� מחייב השקעת משאבי� וכ,  לגילויהבסיס רובד משמשותהמקובלי� 

 וכניבהיעדר אסדרה משפטית של ת, וכפי שיורחב להל�, עקאדא ). עלויות(נוספי� 

ה� במישור המשטרי� אשר , "שרירותיי�" רובד הבסיס הופכי� לוכנית, החשבונאות

 וה� החשבונאית בחירותמשתמשי� בתוצרי החשבונאות ללא מודעות לצור� בהתאמה ל

 יש צור� בכ� שבה�במקרי� ( לשאת בעלויות המדידה הנוספת ייאלצו אלו אשר במוב�

   ).וקיימת מודעות לצור� זה

 בנסיבות הקרדינלית ברמת ההכרה החשבונאית היא מה מנחה את הבחירה השאלה

 לעובדי� בונוס מדוע?  נסיבות חשבונאיות לעומת כאלו שאינ� נחשבותהנחשבות מסוימות

 בהבחנהמדוע החשבונאות מכירה ?  פגיעה בבריאות� אינה מוכרתא�, מוכר בחשבונאות

, בנדב� הקטלוג( במכירה של המוצרי� הקשורות להוצאות הוצאות הנגרמות בייצור בי�

 נית� שלא לאלו למחזר שנית� באמצעות בקבוקי� ייצור בי� מבחינהא� אינה , )להל�

 עקרו� להכיל עליה, יבועק לכיד להיות יוכל החשבונאות של שנוהגה כדי 112?למחזר

או  (ההכרה�אי הכרה בנסיבות מסוימות כחשבונאיות לצד ניבפעולה כלשהו אשר י

 נחילמ" עקרו� פעולה "אותו,  שיורחב בפרקי� הבאי�כפי 113. אחרותבנסיבות) הבחנה�אי

 
effectiveness in terms other than profit or loss such as worker happiness or consumer 

satisfaction?”) מופיע אצלהציטוט : Report of the Committee on Non-Financial Measures of 
Effectiveness, 46 ACCT. REV. (SUPPLEMENT) 165, 166 (1971)(.זקו בשנות  קריאות אלו התח

תו� ,  והביאו להיווצרותה של גישה המבקשת לשלב בחשבונאות מוטיבי� חברתיי� וסביבתיי�,השבעי�
 ).להל� ראו" (חשבונאות חברתית"יצירת 

בי� " סכו� אפס�משחק"גילוי המידע הוא לעיתי� ( 146ש "הל נלווהה טקסטה להל�; 9ש "ה לעיל ראו  111
 ). או החברה ומבקש המידעהלי�המנ

 .110ש "ה לעיל ראו  112
 :)5' בעמ, 94ש "הלעיל  (MOONITZ ראו, הקודמת המאה של השישי� שנות מתחילת, שונה לתפישה 113

“No one could ever compile all the 'facts' of the economic and political environment or of the 
business community, let alone analyze or interpret them. We therefore need a principle of 
selection as a guide in formulating positions about the environment in which accounting 

operates. This principle is at hand in the choice of a method of procedure” .זו מובילה את תפישה 
MOONITZ של דדוקציה לש� הגדרת עקרונות החשבונאותלנקוט �של , הווה אומר.  בדר �המהל
MOONITZזאת ע�. ולא מהעדפות החשבונאות אל הכללי�, שבונאות הוא מהפרקטיקה אל העדפות הח ,

 הוא בגיבוש� MOONITZסופו של תהלי� הדדוקציה של :  היא רק תפיסת ביניי�MOONITZתפיסתו של 
, החשבונאות בעיד� הנוכחי.  אשר מה� יחוברו כללי� חדשי�,)העדפות" (עקרונות חשבונאות"של 

 פיתוח המש� את מנחי� אשר העקרונות כבר מוכרי� בו –" �MOONITZפוסט"נמצאת בשלב 
  .החשבונאות
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 קבלת� מעצ� תושפענה של גורמי� נבחרי� בלבד יה� פעולות;לחשבונאות ממד פוליטי

 במסגרות לאותו תיאור הנוצרתחשבונאית � ההשפעה הלבררבותל( חשבונאי ביטוי

, בחשבונאותהמוכרות ,  של גורמי� נבחרי� בלבדפעולותכ� ג� ; )חשבונאיות�שאינ�

 אינ� מוכרות אשר על גורמי� אחרי� אחרות השפעות וגעני ופשלילי ניצול" לנצל"תוכלנה 

רי� את המידע הדרוש לה�  נבחגורמי� יקבלובמישור המידע , בדומה לזה. בחשבונאות

 מערכות להקמת יצטרכו להשקיע משאבי� אחרי� ואילו,  הכרתו במסגרת החשבונאותשלב

  . הנוהגתבחשבונאות השגת המידע שאינו מוכר לש�מידע אחרות ומשלימות 

   הקטלוגנדב�) ב(

 סיבות ההכרה בנסיבות מסוימות כנסיבות חשבונאיות החשבונאות פונה לקטלוג הנלאחר

 סעיפי� מבוטאות בהשונות הקבוצות 114. שונות של משמעויות כלכליותצותלקבו

  .וכדומה" הכנסה", "הוצאה"ובה� , חשבונאית ה המוגדרי� בשיטפורמליי�חשבונאיי� 

שכ� ,  ההכרהנדב� חשיבותחשיבותו אינה נופלת מ,  נחזה כעניי� טכנישהקטלוג א�

 על ההשפעה שלה משמעות ותלרב, בנדב� הקטלוג נקבעת מהות הנסיבה החשבונאית

 115.י� מניות לעובדהקצאת הביטוי החשבונאי של אתניקח כדוגמה . הישות החשבונאית

 הונית בפעולה רק ובראו שמא מד,  הוצאה חשבונאיתיוצרת לעובדי� מניות תא הקצהא�

 ההכרה בנדב�? שאינה כרוכה בהוצאה) בדומה להנפקת מניות בגיוס מהציבור(

בנדב� הקטלוג תיתכנה לפחות שתי . תאת המניות כנסיבה חשבונאי בהקצרהחשבונאות תכי

בדומה לתשלו� , האפשרות הראשונה היא לראות בהקצאה הוצאה של הישות: אפשרויות

הוצאת  (כהוצאה בהקצאת המניות כיר החשבונאי יקטלוג אפשרות זו התחת. י�שכר לעובד

 את מסמ� כהוצאה הקטלוג 116).הו� מניות( בגידול בהו� הישות הכרה להמתלווה) שכר

האפשרות השנייה היא לא . כלכלית� מיקרובזוויתהקצאת המניות לעובדי� כפעולה שלילית 

 החברה שבו, אלא דווקא מהל� חיובי,  לחברההוצאה הגור�לראות בהקצאה מהל� שלילי 

 בהו� בשל הפיכת� לשותפי� ת�משנה את מעמד� של העובדי� וכביכול ג� מתמרצת או

אשר מתרחש ) מניותהו� ( כגידול בהו� הישות מקוטלגתת אפשרות זו ההקצאה תח. החברה

   117). לגידול בהו� כנגד הוצאהבניגוד (החברהמוחשיי� של � הלא� גידול בנכסיכנגד

 וגידול בהו� ל בי� קטלוג ההקצאה לעובדי� כגידול בהו� וכהוצאה או כגידוהבחירה

 – תלויה הבחירה.  שבנדב� הקטלוגתלויה בבחירה החשבונאית, מוחשיי� לאבנכסי� 

הא� מדובר במהל� שלילי :  במשמעות הניתנת לשיתו� העובדי� בתאגיד– קונספטואלית

 לפי נעשית התיאור בדברבפועל ההכרעה ? )יצירת נכס בלתי מוחשי(או חיובי ) הוצאה(

 
 .100ש "ה לעיל ,Classifying השוו  114
 ,Denise A. Jones & Kimberly J. Smith ראו זו סוגיה סביב הברית בארצות התעוררהש לפרשה בנוגע  115

Employee Stock Options: A Standard Setting Saga, 8 J. BUS. CASE STUD. 241 (2012); David. 
B. Farber et al., Congressional Intervention in the Standard-setting Process: An Analysis of 

the Stock Option Accounting Reform Act of 2004, 21 ACCT. HORIZONS 1 (2007). 
 של הנכסי למעשה אי� שינוי בער� ולכ�, קוזז כנגד הקיטו� בעודפי� לציי� כי ההכרה בגידול בהו� תיש  116

 .הישות
 .העובדי� אצל הקיי� התמרי� את יבטא אשר מוחשי לא נכס של יצירתו כנגד ,למשל  117
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 או �הא� לשק� את התוצאות מזווית המשקיעי:  תיאור אמור להגשי�שאותו המטרה

  ? )למשל, עובדי�(ת אחרת מזווי

 המניות הקצאת א�:  זו יש השפעה על פעולות מנהלי התאגידי�להחלטה,  השארבי�

 118).אשר אינו מתקיי� בדיווח כפעולה הונית( קיי� לה תמרי� שלילי –מדווחת כהוצאה 

 המניות משפיעה בפועל על השימוש הקצאתהבחירה החשבונאית כיצד לקטלג את , כ�

 התנהגותיות  קמות השפעותהמחדל רובד ברירת וכנילת, דומה לאמור לעיל וב119.בתגמול זה

   .בפועל

 הקטלוג נדב� ג�,  שיורחב בפרק הבאוכפי,  למתרחש בנדב� ההכרה החשבונאיבדומה

 הקצאה כגו�,  חשבונאיותנסיבות חשבונאיות אשר גורמות לקטלוג העדפות ידי על מונחה

 החשבונאות כללי הפרטי ובמקרה; י וקוהרנטיבאופ� קונסטיטוטיב, לעובדי� מניות של

קרי כהוצאה לישות ,  משמעות שליליתת מניות לעובדי� כבעלבהקצאת, המקובלי�

   .החשבונאית

   המדידהנדב�) ג(

 הנסיבות החשבונאיות המקוטלגות מקבלות משמעות שבו המדידה הוא הנדב� נדב�

חשבונאיות היא משמעות  בדר� כלל המשמעות הכמותית הנמדדת לנסיבות ה120.כמותית

 השונה בריבית השליטה בה לבעל מלווה כספי� הישות כאשר, למשל. כמותית מוניטרית

 ריבית לפי הוא� הנקובה בהסכ� ההלוואה ריבית לפי א� –ייחוס הריבית , מריבית השוק

 בנדב� המדידה ויקבל ביטוי בתוצרי� ייקבע –השוררת בשוק להתחייבויות מסוג אלה 

  .  האחרי� הנסמכי� על החשבונאותי� ובחישובהחשבונאיי�

 הנסיבה בעניי� אשר אותו יש למדוד � הערמהות לבאשר שאלה עקרונית מתעוררת

 יש � השאלה היא אהוג� ההשווי חשבונאות במונחי השיח המלווה את 121.תהחשבונאי

או שמא יש , משמע הסכו� הכספי ששול� בפועל,  ההיסטוריער� הלפילמדוד את הנסיבה 

 דוגמהזוהי . א� עדכני יותר, תאורטישהוא אומנ� , הנוכחי שווי הלפילמדוד את הנסיבה 

אשר בה� החשבונאות נדרשת ,  הרבות המלווה את נדב� המדידהתלבטויות מההלאחת

 נתפסת ערכי� היסטריי� סמ� הקונקרטית מדידה על בשאלה. פותלהכרעה ולגיבוש העד

 על הער� אשר נקבע בוססתהמ, היסטריתהעלות ה כי בהנחה את בעלי החוב רתתלרוב כמש

 על רק של שווי נוכחי אשר נקבע מזהמשקפת ער� אמי� , עבר בפועלבעסקה אשר בוצעה ב

 יעימדידה על סמ� שווי נוכחי נתפסת כמשרתת את משק.  שווי תאורטיתהערכת סמ�

 הגור�  זהותעלהבחירה בשיטת המדידה משליכה .  מידע עדכניקתשכ� היא מספ, המניות

 לפנות למקור אחר מהדוחות יאל� האחר אשר יהגור� על את המידע הדרוש לו וקבלאשר מ

  . לקבל את המידעכדי לחוק החברות 171 סעי� לפי המוכני�הכספיי� 

 
 Lawrence D. Brown & Yen-Jung Lee, Changes in Option-Based Compensation למשל ראו  118

Around the Issuance of SFAS 123R, 38 J. BUS. FIN. & ACCT. 1053 (2011))  מראי� כי המעבר
 ).לרישו� הקצאות לעובדי� כהוצאה השפיע על השימוש באופציות כמרכיב בשכר

 .1056' בעמ, ש�  119
 .)100ש "ה לעיל( Interpretation וא� ,Summarizing השוו  120
 .TONY TINKER, PAPER PROPHET: A SOCIAL CRITIQUE OF ACCOUNTING (1985) ראו בכלליות  121
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 היא מהי יחידת הוג� שווי ההיסטורית או עלות הלפי יסודית משאלת המדידה שאלה

 להיות מדידה יכה הא� זו צר. המדידה החשבונאיתבצע צריכה להתשבההמדידה 

 לכלל מעניקהקרי כזו אשר , ריתבאותה מידה שהמדידה יכולה להיות מוניט? מוניטרית

היא יכולה להיות ג� מדידה בתפוקת עבודה ולהעניק ,  החשבונאיות ערכי� כספיי�הנסיבות

 בדומה לנדבכי� 122. כמותיי� המבוטאי� בתפוקת עבודה�לנסיבות החשבונאיות ערכי

של החשבונאות דורשת גיבוש העדפה חשבונאית אשר קונסטיטוטיבית פעולה , י�הקודמ

  .המדידה צורתתגזור את 

   הגילוי נדב�) ד(

 החשבונאיות זה הנסיבות בנדב�.  הגילוי הוא הנדב� הצורני של פעולת החשבונאותנדב�

ת  מסוימי� מדובר בנקודבמובני�.  ביטוי מוחשי בדמות התוצרי� החשבונאיי�מקבלות

 בנסיבות מציאות מסוימות הכירה שהחשבונאות לאחר:  של הפעולה החשבונאיתהשיא

  .  פומבי לפעולת החשבונאותנותנת היא, קטלגה אות� ומדדה אות�, כנסיבות חשבונאיות

 הנתוני� לכדי ריכוז, בימינו – טכניי� צורניי� הוא בעל מאפייני� לעצמו כששהגילוי א�

 בו כוח טמו� –נ הכנסת אסימוני� למעטפות חמר "לפסהני  השמיובאל�, טבלאות ופסקאות

 מפגשהביטוי המוחשי הוא אשר מאפשר לאלו שאינ� שותפי� להפעלת החשבונאות : רב

 שאותובנדב� זה מגובש המסר הכלכלי .  החשבונאותשקבעהע� המשמעויות הכלכליות 

   123.י�מעבירה החשבונאות לצרכני התוצרי� החשבונאי

 בי� 124, מורכב למעשה מספקטרו� המכיל עוצמות שונות של גילוי החשבונאיהגילוי

 דומה מת� גילוי כנתו� עיקרי המופיע בראש תוצר חשבונאי לגילוי באחד לאהשאר 

 בתוצר החשבונאי עיקרי הצגת נסיבה חשבונאית כנתו� בי� הבחירה. מהביאורי� המשניי�

יהיו לתוצר החשבונאי על  על ההשפעות שמשליכה של התוצר משני כבביאורלבי� הצגה 

 הנסיבות של חשיבות� מצויה הגילוי צורת את המנחי� שיקולי� הבי� 125.המשתמשי�

אשר קביעתה מצריכה בחירה בסוג משתמשי� ,  התוצרי� החשבונאי�למשתמשי השונות

 בי� משתמשי התוצרי� מתבטאת השונות). קבוצת מטרה(מסוי� אשר ישמש יעד התוצרי� 

 אפוא צריכה לבחור אילו אינטרסי� והחשבונאות, י� של המשתמשי� השונבאינטרסי� ג�

גילוי אשר בכוחו לספק את המידע הדרוש :  החשבונאיהגילוי מעוצב כאשר ג�לבכר 

 
 פי על מדידה בי� ההתחבטות. לחשבונאות ייחודית אינה כלכליי� ערכי� של המדידה שאלת כי לציי� יש  122

 דנא מקדמת עוד הכלכלה תורת אנשי את העסיקה עבודה כזמ� מוחלטי� ערכי� לבי� ,מוניטריי� ערכי�
 G.C. HARCOURT, SOME CAMBRIDGE CONTROVERSIES IN THE THEORY OF CAPITAL למשל ראו(

(1972) .( 
 .)100ש "ה לעיל( Interpretation השוו  123
 Feng Li, Annual Report Readability, Current Earnings, and Earnings  למשלראו זה בהקשר  124

Persistence, 45 J. ACCT. & ECON. 221 (2008). 
, )וצורה מבנה –פרטי התשקי� וטיוטת תשקי� ( לתקנות ניירות ער� 3' תק את ראו זו ברוח  125

 אי� הגילוי למיקו� זאת ע�; ) הפרטי� אשר חובה לכלול כבר בעטיפת התשקי�בדבר( 1969–ט"התשכ
 Patrick & Thomas Buchman ראו דיו�ל (אנליסטי� כגו�" מקצועיי�משתמשי�  "על השפעה בהכרח

 Earnings ’Alternative Disclosure Methods For Accounting Changes And Analysts, Fort
)1996 (48 .ESR .USBPPLIED A .J 12 ,Forecast.( 
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 לשרת למניה בתקופה יהיה שונה מגילוי המעוצב הרווח ואשר ידגיש למשל את �למשקיעי

   ). במסותוררי� חבאשר ג( מימוש נכסי� רועיאת רשויות המס ואשר ידגיש אי

   תהלי� ההסקה החשבונאיכלל) ה(

) העדפה (תפיסה מגבשת החשבונאות?  מנחה את הבחירה החשבונאית בכל נדב� ונדב�מה

 ומלווה את עיצוב הכללי� בנדבכי� עקיבות חשבונאיות בחירות קובעת אשר מסוימת

�פוליטית תפיסה מעי� ליצור יכול היה העדפות מהילכל ת, תאורטית. החשבונאיי�  

חשבונאות פיננסית המשמשת בדיווח של חברות ציבוריות , למשל. עצמאיתחשבונאית 

 בנסיבות להכיר א� ורק קרי 126, של המשקיעי� בלבדירות� לפעול בשיכלהלמשקיעי� 

; ) שיוטלוה זיהו� שיש סבירות גבוהעל קנסות ברק למשל(בעלות השלכה על המשקיעי� 

שכ� הדבר מוריד את ,  הקצאת אופציות כהוצאהלמשל ( על המשקיעי�השלכה הלפילקטלג 

 – שווי הוג� – בערכי� המענייני� משקיעי� מדודל; )ער� השקעת� של המחזיקי� מהציבור

 תפעל אשר מס בשונה מחשבונאות זאת כל.  רק את המידע הרלוונטי למשקיעי�ולהציג

חשבונאות ).  וכדומהמימוש( מיסויי� רונות עקיישו� אגבלקביעת חבות המס של הנישו� 

; )הכלכלית מהישותבשונה ( לישות המשפטית רות בהשלכות הקשורק למשל תכיר מס

 הכרה בהוצאה ששולמה למשל( ההכרה של מערכת המס כללי לפיתקטלג את ההשלכות 

 למשל או בערכי� היסטוריי� בהשתמשה, המסתמדוד בערכי מערכת ; )בפועל בלבד

  .ינה ממסה עליית ער� אינפלציונית למדד כאשר מערכת המס אבהצמדה

 הייתה חשבונאיות שונות דאולוגיותיוא סוגי חשבונאות שוני� בי� הבחנה, כביכול

 חיל מהיהכל תחו� :  לניטרליות של המערכת החשבונאית הכוללתלהביא אמורה

 דא).  מתקיי� פלורליזי� חשבונאיהוהי (יו בעלת אידאולוגיה המתאימה לצרכאותחשבונ

 כללי את כלל הישויות לייש� את ולחייב המשפטית בחרה לבכר ערכתשהמ, עקא

 אי� למעשה לכ� 127. מערכת אידאולוגית אחתימי�החשבונאות המקובלי� אשר מקי

 ד� הפרק שבה (יחידה חשבונאית אידאולוגיה קיימת:  מערכות חשבונאיות שונותמתקיימות

 בכל מחדל כברירת חלהו  זואידאולוגיה,  המקובלי�הכללי� במסגרת המיושמת, )הבא

 כללי החשבונאות המקובלי� מוקרני� על כלל העדפות א ממיל128.המערכות החשבונאיות

  129.תחברתי�ת החשבונאיהספרה

  

  

 
 Cynthia A. Williams, The Securities and Exchange Commission and Corporate Social השוו  126

Transparency, 112 HARV. L. REV. 1197 (1999) . 
, אשר ג� ה�, ) לההנלווה וטקסט 15 ש"ה לעיל ורא (הברית שבארצות" ובלי�הכללי� המק" את השוו  127

 חשבונאות עלות, קרי חשבונאות מס(בדומה לקיומ� של כללי חשבונאות שאינ� כללי� מקובלי� 
 . פרספקטיבות של מדידה ודיווחכמהמיישמי� , )וכדומה

 מחושב אשר החשבונאי התוצר על מופעלי� הכנסה מס בפקודת הנקבעי� התאמה כללי ג� ,למשל כ�  128
  ).49ש "הלעיל , 8/2012 הכנסה מס ביצוע הוראת ורא (המקובלי� הכללי� פי על

 וה� על ההסדרי� אשר מכילי� , בכללי� המקובלי�ישירות המשתמשי� ההסדרי� החברתיי� ל על כלה�  129
 . למשל מערכת המס,  בכללי� המקובלי� כבסיס לחישוביה�המשתמשותמערכות  תתי
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   השלטת בכללי החשבונאות המקובלי� הפוליטית התפיסה .ג

 הא�?  בכללי חשבונאות מקובלי�קיימות ההחשבונאיות ההעדפות טיב� של מה

 המש�ב?  כלשהיבצורה מוטהנאית המוחלת בכללי� המקובלי�  החשבוולוגיההאידא

קטלוג הקצאת מניות ; ההכרה החשבונאית במשתני� סביבתיי��אי(לדוגמאות דלעיל 

 הטיה מכוונת כלפי קיימת כי בכללי� המקובלי� אטע� הנוכחי חלקב) לעובדי� כהוצאה

 בכללי� הקיימת הההטי המשפטי מד� מעבשל). המשקיעי�(בעלי האינטרס ההוני בישות 

 תחומי� בג� השלכה פוליטית יוצרת על כלל הספרה החשבונאית ומשפיעההמקובלי� 

  .שאינ� חשבונאיי�

   חשבונאית פרספקטיבה. 1

   ההוניתהפרספקטיבה) א(

 רישו� כשיטתקרי ,  המודרניתבגרסתה החשבונאות החלה 130עשרה�שוהשל המאה למ�

 ההוני האינטרס בעלי את שרתמיועד ל ומתקד� המשוכלל מעקב ככלימתפתחת , כפול

 הקודקס את בוונציה) Pacioli(יולי ' פרס� הנזיר פצ1494 בשנת 131. החשבונאיתישותב

�  ,SUMMA DE ARITHMETICA:  אשר כלל בתוכו ריכוז של כללי חשבונאות132הראשו

GEOMETRIA, PROPORTIONI ET PROPORTIONALITA.133 למעשה היה זה הקודקס החשבונאי 

אשר ש� לו למטרה להדרי� את בעלי העסקי� כיצד ליצור ) כיו� המוכר(ביותר המוקד� 

. עשרה�החמש בוונציה של המאה כנהוג –במקרה זה , רשומות חשבונאיות מסודרות

 המהפכה � עוד יותר עמתחדד כמשרתת את בעלי האינטרס ההוני החשבונאות של תפקידה

   134. על מנהלי חברת המניותיקוחפ במרכזי לכלי הופכת החשבונאות כאשר, התעשייתית

 בפרקטיקה המקובלי� הכללי� עסקו החשבונאות תפקיד של של תפיסה זו כתולדה

 בעלי בעיני אשר יש בה� כדי להשפיע על מצב הישות בנסיבות רק וא�) י� עוסקועוד�(

 בכללי� מוכרות כספיותהתחייבויות , למשל. המשקיעי� אינטרס – בישותהאינטרס ההוני 

 בעיני המשקיעי� יהי את שוולהקטי� ובכ�,  בפועללשלמ� צפויה הישות א�לי� רק המקוב

 מה� הטבות כלכליות לשאוב הישות של יכולתה לפי מוכרי� נכסי�,  לזהובדומה, ההוניי�

 
 אשר ממקמת את גישה השווה; 36–35' בעמ, 96ש "לעיל ה, HENDRIKSEN & VAN BREDA ראו  130

 ).95ש "הלעיל  (ס"לפנההרישו� הכפול לאל� השמיני 
 על הקשר שבי� החשבונאות (Werner Sombart, 1863–1941) ידועה אמירתו של וורנר סומברט  131

 Capitalism and double entry bookkeeping are absolutely in“ :להתפתחות הקפיטליז�
dissociable; their relationship to each other is that of form to content”) ראו WERNER 

SOMBART, DER MODERNE KAPITALISMUS 23 (1916)(. 
 .33' בעמ, 96ש "הלעיל , HENDRIKSEN & VAN BREDA אור  132
T EROPORTIONI P ,EOMETRIAG ,METICARITHAE UMMA DS ,ACIUOLOPUCA L ראו  133

) 1494,Venice( ROPORTIONALITAP .הביא השני ובחלקו ,במתמטיקה הראשו� בחלקו עסק זה חיבור 
 ".בוונציה לנהוג בהתא� ספריו את לנהל בכדי עסק לבעל הנדרשי� "הכללי� מקב� את

134  HENDRIKSEN & VAN BREDA , 47–46' בעמ, 96ש "הלעיל. 
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 אינה, למשל,  חוקית ללא אפשרות להטבה כלכליתתכאשר בעלו, לבעלי המניות והנושי�

  135").פקטיבה ההוניתהפרס ("בנכס הכרה חשבונאית מניבה

 The( הקונספטואלית מסגרת לידי ביטוי בבאי� הכללי� המקובלי� של אלו עקרונות

Conceptual Framework( , של כללי החשבונאות " הרעיונית המעטפת"המשמשת

 לקבוצת המשקיעי� כספי מידע כהספקת נאות מטרת החשבואת קובעת ואשרהמקובלי� 

 לספק מידע כספי לגבי הישות היאספי למטרות כלליות  הכיווח הדמטרת: "וספקי האשראי

 אשראי אחרי� לנותנילמלווי� ו, נציאליי�שהוא שימושי למשקיעי� קיימי� ופוט, המדווחת

מכירה או ,  אלה כוללות קניההחלטות.  הספקת משאבי� לישותלגביבקבלת החלטות 

 וצורות אחרות של והספקת הלוואות או סילוק�, החזקת מכשירי� הוניי� ומכשירי חוב

, כמו גופי� מפקחי� ואנשי� מהציבור שאינ� משקיעי�,  אחרי�צדדי� ]...[ 136אשראי

 ג� ה� למצוא דיווחי� כספיי� למטרות כלליות שויי�ע, מלווי� ונותני אשראי אחרי�

  137".דיווחי� אלה אינ� מיועדי� בראש ובראשונה לקבוצות אחרות, אול�. כשימושיי�

 את מקבלת בוחרי� כללי חשבונאות מקובלי� לשרת תהשאו המשקיעי� קבוצת

 של ועל התרומה ההונית השקעה פעולות הישות על תשואת ההשפעת לפיהחלטותיה 

 את אינו מעניי� העתידי המזומני� תזרי�מידע אשר אינו משפיע על ). בלבד (אלו פעולות

 החלטות"כי ממשיכה המסגרת הקונספטואלית ומבהירה , בהתא� לכ�. המשקיעי� קבוצת

 ניי� או החזקת מכשירי� הומכירה נייה לגבי קנציאליי�על ידי משקיעי� קיימי� ופוט

 ,לדוגמה, ומכשירי חוב תלויות בתשואות שה� מצפי� מההשקעה במכשירי� אלה

 – משתני� אחרי� קרי 138,"תשלומי קר� ותשלומי ריבית או עליות במחיר שוק, דיבידנדי�

 מעובדי� במסגרת הדיווח הכספי ינ� א–ת למשקיעי� שאינ� קשורי� בתשואה ההוני

 זו מיישמת כללי חשבונאות מקובלי� בתהלי� כאשר (בחשבונאות אינ� מוכרי� לאוממי

  ). הדיווח

:  למשקיעי�מידע הספקת זאת כלל הרבדי� החשבונאיי� פועלי� לש� בעקבות

, )ל בעלי המניותומכ� ע( בעלות השלכה מוניטרית של הישות ותהחשבונאות מכירה בנסיב

מודדת אות� בערכי� החשובי� למשקיעי� ,  השלכת� על המשקיעי�לפימקטלגת אות� 

  .עי� המשקיורכיומגלה את המידע בצורה המתאימה לצ

 
ההשקעה מוכרת כהוצאה ,  הכנסהת טר� ברור כי השקעה במחקר ופיתוח תפיק לישושבובשלב , למשל  135

 המסגרת המוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות ו בדומה לזה רא.של הישות ואינה מהוונת לכדי נכס
 התקינה ידי מבוסס על המסגרת הקונספטואלית אשר אומצה על) (2015( 4.45 'ס  לדיווח כספיהמושגית

 .)כספי לדיווח המושגית המסגרת: להל�) (2010לאומית באוקטובר �הבי�
" קהל המשתמשי�" אשר מצמצ� את –  בי� ניסוח זהההשוואה נתבהקשר הנדו� כא� מעניי. 1.2' ס, ש�  136

 אשר עודנו מופיע במסגרת הקונספטואלית כפי – וד� לבי� הניסוח הק;למשקיעי� ההוניי� בלבד
עובר להחלתו של תק� חשבונאות (לאומית אל התקינה הישראלית �שאומצה מהתקינה החשבונאית הבי�

27 – �,  הכספימטרת הדוחות הכספיי� היא לספק מידע לגבי המצב): "38 ש" הלעיל ראו ,IFRS אימו
אשר יהא שימושי למגוו� רחב של משתמשי� בקבלת החלטות , הביצועי� ותזרימי המזומני� של הישות

 12' ס  מושגית לעריכת דוחות כספיי� והצגת�מסגרת בחשבונאות לתקינה הישראלי המוסד" (כלכליות
 .))1989פריל לאומית בא�ידי התקינה הבי� מבוסס על המסגרת הקונספטואלית אשר אומצה על) (2005(

  .1.10' ס, 135ש "ה לעיל,  המושגית לדיווח כספימסגרת ראו  137
 .1.3' ס, ש�  138
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   אחד לפרספקטיבה ההונית תחלי� – 139 חברתיתחשבונאות) ב(

 ההכרה צמצו� היא המקובלי� כללי� הפרספקטיבה ההונית באימו� של התולדות אחת

שכ� ,  של הישות בלבדהמוניטרי מעמדה על המשפיעות בנסיבות הכרההחשבונאית לכדי 

אשר כאמור מתענייני� בתשואה על (זהו מרכז האינטרס של בעלי המניות והנושי� 

 המוניטרי של הישות שוויה על השפעה אשר אינ� בעלות נסיבות). ההשקעה בלבד

 הכללי� תאינ� מוכרות במסגר, יעי�לרבות תזרי� המזומני� הצפוי למשק, חשבונאיתה

   140.המקובלי�

 ההכרה לפיה החברתית הפרספקטיבהאחת מה� היא :  חלופותיש ההונית לפרספקטיבה

 ההשפעה הישירה על המשקיעי� בלבד אלא מכירה למדידת מוגבלת נההחשבונאית אי

  אלואינטרס בבעלי 141. אחרי� בישות החשבונאיתאינטרסבהשפעות הכוללות ג� בעלי 

  . לקוחות וא� את החברה הכללית, ספקי�, נית� לכלול עובדי� של הישות

 קלאסית הממחישה את ההבדל בי� שתי הפרספקטיבות היא ההכרה החשבונאית דוגמה

,  בעל הסכר142: חשמלהפקת כדי בתו�הידרולי המג� על עמק מיושב � אלקטרוסכרבתוצרי 

 לפי ולפיכ�, מהפקת החשמלמתעניי� ברווחי� הנובעי� , כבעל פרספקטיבה הונית

, מנגד.  ההונית הטיפול החשבונאי יכיר בהכנסות הנובעות מהפקת החשמלהפרספקטיבה

 פרספקטיבה לפי ולפיכ�, תושבי העמק מתענייני� בהגנה שהסכר מעניק מפני הצפת בתיה�

 לבתי� השווי תוספת לפיתרומה זו תימדד למשל . חברתית תהיה הכרה ג� בתרומה זו�כלל

  . קשבעמ

 החשבונאי אשר בתוצר, חברתית� פרספקטיבה כללהמיישמי� כללי� חשבונאיי� תחת

יתאר את פעילות הסכר תהיה הכרה ה� בהכנסות מייצור החשמל וה� בהכנסות מהגנה על 

,  את תחולתה של החשבונאותמרחיבה חברתית חשבונאית פרספקטיבה נקיטת. הבתי�

,  המשקיעי�עלנ� בעלות השפעה מוניטרית  שאיחברתית ג� בנסיבות מכירה שזו למידה

 
 את נקט לכאשר הדיאלקט החשבונאי הח,  של המאה הקודמת�70 וה�60ה המונח הוא בשנות מקור  139

לרבות מדידה בתחומי� ,  חברתיי� בחשבונאותבהתייחסותו לשימושי�" חשבונאות חברתית "המונח
 ביטויל .David F. Linowes, Socio-Economic Accounting, 126 J. ACCT. 37 (1968) ראו לדיו�(אלו 

 W.W. Cooper, Social Accounting: An Invitation to the Accounting ראומוקד� א� יותר לגישה זו 
Profession, 24 ACCT. REV. 233 (1949)(, החשבונאי בטיפול לצד הכללת משתני� חברתיי� ) למשל

 .Ralph W. Estes, Socio-Economic Accounting and External Diseconomies, 47 ACCT. REV ראו
כאשר השיח החשבונאי החל להתמקד בסוגיות של איכות , �80הבשנות , לאחר מכ�). (1972) 284

חשבונאות  "במונחהחל שימוש , ברתיות אחרותלצד הזנחה מסוימת של סוגיות ח, סביבה
 M.R. Mathews, Twenty-Five Years of Social and  ראולהרחבה". סביבתית�חברתית

Environmental Accounting Research: is There a Silver Jubilee to Celebrate?, 10 ACCT. 
AUDITING & ACCOUNTABILITY J. 481 (1997).  

 לתפוס שמקובלי� הנסיבות שאינ� מוכרות בכללי� המקובלי� נית� למצוא ה� השפעות יש לציי� כי ב  140
כגו� ,  כאלו הנתפסות כחיוביותוה�, )לעיל(כגו� זיהו� סביבתי ולקיחת סיכוני� מופרזי� ,  כשליליותאות�

   . עבודה ותרומה לרווחת הקהילהות מקומהספקת, פיתוח ידע
 ,Margaret M. Blair & Lynn A. Stout, A Team Production Theory of Corporate Law למשלראו  141

85 VA. L. REV. 247 (1999). 
  למשלו רא.מוניטריות�לא לנסיבות מוניטריות נסיבות בי� ההבחנה בהקשר מופיעה זו דוגמה ,בספרות  142

The Committee on Non-Financial Measures of Effectiveness, Committee Report, 46 ACCT. 
REV. 165, 166 (1971). 
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 וג� 143כימות כספי של כל זיהו� שהוא, או כהמש� לאמור לעיל,  הגנה מפני הצפהמשלל

 כללי חשבונאות מקובלי� אינ� בר�. ללא תלות בהסתברות להטלת קנס על החברה

  . מאמצי� פרספקטיבה זו

    של הפרספקטיבה ההונית בכללי חשבונאות מקובלי�מיסודה. 2

 התפיסה השפעת מלבד?  בכללי חשבונאות מקובלי�ההונית בוכרה הפרספקטיבה מדוע

כללי� הנדרשי� לבעל עסק בכדי לנהל את "אשר ראתה בכללי החשבונאות , ההיסטורית

 הצד הדומיננטי קבע מדובר בהכרעה פוליטית אשר 144,"ונציהספריו בהתא� לנהוג בו

במיוחד ,  רבותנסיבות לאשר 145.שקיעי�המ החברות ומנהלי – החשבונאי בשיח והחזק

מדובר במשחק סכו� , נסיבות שליליות כגו� תנאי העסקה ירודי� או פגיעה ברווחת צרכני�

 הכרה בתוצרי� סביבתיי� כנסיבות חשבונאיות תפגע באינטרס של בעלי ההו� שבואפס 

, )תכגו� עובדי� או החברה הכללי(בישות החשבונאית ותסייע לבעלי אינטרס אחרי� 

   146.ולהפ�

 כתפיסה את מיסודה של הפרספקטיבה ההונית לאתר ההיסטורית נית� מהבחינה

 הברית של שנות בארצות –חשבונאית השולטת בכללי� המקובלי� בישראל �הפוליטית

ש� בוכרה תפיסה זאת לש� עיצוב� של הכללי� המקובלי� ,  של המאה הקודמתהשבעי�

   148. לישראל הבריתותמארצ" יהעשתה עלי "זו תפיסה 147.עסקי את הסקטור השי�אשר משמ

 בארצות מכללי החשבונאות המקובלי� שהועתקה,  ההוניתהפרספקטיבה לעומת בר�

התפתחויות מאוחרות לה בכללי� המקובלי� , הברית אל הכללי� המקובלי� בישראל

 של הפרספקטיבה ההונית התמסדותה בשל,  הבריתבארצות.  הועתקולא האמריקניי�

 
 הייתה יכולה ליצור ג� גילוי החורג מהמשמעות הכספית הנגזרת סה�פר לציי� כי הכרה בזיהו� יש  143

 היו מוצגי� מדדי� ,כ� למשל:  בהשפעות הזיהו� על איכות החיי� של כלל החברההעוסק כזה, מהזיהו�
להצעה מסודרת לתקני� (פעי� ממנו למשל מפה גאוגרפית של האזורי� המשו, שוני� הקשורי� בזיהו�

 .)103 ש"ה לעיל ,Marlin ו איכות הסביבה ראמושאי של בגילויחשבונאיי� העוסקי� במדידה ו
 .133ש "ה לעיל ראו  144
 Ross L. Watts & Jerold  בכלליותראו, החשבונאות התקנת תהלי�ב המתגלי� השוני� האינטרסי� על  145

131 . EVR .CCTA 65, A Ten Year Perspective: Positive Accounting Theory ,Zimmerman. L
Towards a Positive Theory of the , Zimmerman. Jerold L& Watts . Ross L; )1990(

Determination of Accounting Standards, 53 ACCT. REV. 112 (1978). 
 החלה הקודמת המאה של השמוני� שנותבמהל� ?  בנושאי� אלווולונטריכיצד מוסבר גילוי , כ� א�  146

 בי�,  בדוחות החברותהתקיי�ש הוולונטרי החברתי הגילוי את נימקה אשר מחקרית גישה להתגבש
. ללגיטימיות החשבונאיות ישויותה של ובשאיפה ,החברה לכלל התאגיד של" מוסריתבמחויבות  "השאר

הספרות החשבונאית התבססה על , )139ש "ה לעיל( Mathews סקירת הספרות המובאת אצל פי על
 John Dowling & Jeffrey Pfeffer, Organizational ראו( Dowling & Pfefferטיעו� הלגיטימיות של 

Legitimacy: Social values and organizational behavior, 18 PACIFIC SOCIO. REV. 122 (1975)(, 
 . פועל הוא בהש בחברה המקובלת לנורמה התנהגותו את להתאי� התאגיד של הרצו� הוא עיקרו אשר

 Objectives of Financial Statements, Report of the Study Group on the Objectives of ראו  147
Financial Statements, AICPA (1973) (Also known as “Trueblood Report”). 

 דבר אשר החל להשתנות בשנת.  התקינה הישראלית נשענה על התקינה האמריקנית, הרלוונטיתבתקופה  148
 הגיבוש ,בר�.  האירופאי�IASC התאחדות רואי החשבו� בישראל הצטרפה לארגו� הכאשר, 1974

 .נה הבינלאומית נעשה שני� רבות לאחר הגיבוש האמריקניהקונספטואלי בתקי
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 סטי� כמה לכ� שנוצרו יאה אשר הב149, חשבונאיתאציההמקובלי� החלה דיפרנציבכללי� 

כי ביכור הפרספקטיבה ההונית ,  אומרוה הו150. המשמשי� סקטורי� שוני�יי�חשבונא

 שהתפתחויות, עקא דא 151.חשבונאיות חלופות הברית ייצר בארצות הכללי� המרכזי בסט

  152.לישראל" יה עליעשו"מאוחרות אלו לא 

 החשבונאות עצמה ביכרה את אינטרס מדועהשאלה הקרדינלית אינה ,  זהו�לדי בר�

,  שכבר אוזכר לעילכפי 153.המשקיעי� בעיצוב� של כללי החשבונאות המקובלי�

 בסט כללי� מסוי� שקיעי�ההתמקדות בהשפעות הפיננסיות על הישות בפרספקטיבת המ

 סט כללי� משמש ותווא 154,כל עוד קיימת מודעות לכ� (לעצמהאינה בהכרח בעיה כש

 המשפטית הבלעדית תהיא הדבקו, כפי שיורחב להל�, הבעיה). למטרות מתאימות

 היא מדוע המערכת המשפטית נגררת אחרי בחירה זו השאלה,  פי זהעל. בפרספקטיבה זו

 המיושמת לחשבונאות מחייב מעמד עניקהמדוע המערכת המשפטית מ. של החשבונאות

 פיננסית מדידהכלכלי ל� למעשה את הסדר החברתייפהכפובכ� מ,  המקובלי�כללי�ב

קרי במדידה פיננסית המכירה א� ורק בנסיבות בעלות , המשקיעי�הנעשית מפרספקטיבת 

 י על בעלי האינטרס ההונהשפעה פי העל קטלוג אגב, השלכה פיננסית ישירה על התאגיד

וגילוי בערכי�  מדידה לפי והכל)  או לקוחותי�כעובד, ולא גורמי� אחרי�(בישות 

  ).שווי הוג� (שלה� המידע ורכי בעלי המניות וצטרסהמקדמי� דווקא את אינ

 משקיעי� בפרספקטיבת כללי� מקובלי� הדבקי� החלת עקב נוספת המתעוררת שאלה

 אחידות נית� לקיי� בכללהיא השאלה א� , )בכל פרספקטיבה שהיא, או תאורטית(

 אשר במסגרתה זו – ת האחידות החשבונאי סט הכללי� אשר יוצר אתכאשר. חשבונאית

 רווח לצור� קביעת תקרת חלוקת ללמש(ביטוי חשבונאי זהה משמש בכל המסגרות 

 אחיד חישוב מוחל,  בפרספקטיבה יחידהדבק – 155)משמש ג� רווח החייב במס, דיבידנד

 מהמשטרי� המשפטיי� חלק לפחות של מטרותיה� אינו בהכרח משרת את אשר

 עבור ל� שיש לשהמחיר זאת בעקבות. כי� על תוצרי החשבונאותוהחברתיי� הנסמ

 קבלות אשר אינ� מתעיוות השימוש החשבונאי באות� המסגרו:  הוא אחד משניי�ידותהאח

 יצירת בר� 156.וטהאו החלת הוראות אשר יתאימו את המדידה המ,  ההטיהידישירות על 

 הביטוי בפועלשכ� , דותהאחי של ביטול למעשה היאהוראות התאמה במשטרי� השוני� 

 ותהא� קיימת אפשר.  לאותה המסגרתייחודי ומותא� בכל מסגרת הופ� להיות טיביהאפק

 לכונ� מנסה ומעבר לפלורליז� חשבונאי בלי� של הכללי� המקו� מעמדשינוי? שלישית

 במסגרות � עיוותיצירת השלמה ע� יבי�פשרה בי� ויתור מוחלט על אחידות חשבונאית ו

   .השונות

 
 .54ש "ה לעיל, Thor Power Tool למשל פרשת ורא  149
 . לההנלווה טקסטהו 17ש "ה לעיל ראו  150
 .ש�  151
 .)37ש "ה לעיל ורא( ממשלתית ונאותחשב, מסוימת במידה, למעט  152
  .108ש "לעיל ה, Solomon זה את התיזה של קשר בהראו  153
 . לההנלווה טקסטהו 14ש "ה לעיל ראו  154
 .166–163ש " הלהל� וכ� ; לפקודת מס הכנסה1א100 'ס ראו הלדוגמ  155
 .ש�  156
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  חשבונאית בישראל� המשפטיתהמציאות ביקורת: לישי שחלק

  חשבונאות של הנוכחי במעמד ההקשיי� .ד

 כלשהי אידאולוגית תפיסה של אימו�, קונספטואלית,  החשבונאית מחייבתהמתודולוגיה

 את לחזקלצד הרצו� , בעקיבותהצור� .  השוני�ברבדי� עקיבהאשר תיצור פעולה 

 אחר עקרונות חשבונאיי� ופרקטיקה מקובלת כבר חיפוש עהני 157,לגיטימיות החשבונאות

 חיפוש אשר הסתיי� בגיבוש 158. החשבונאות הממוסדתחותבשלבי� המוקדמי� של התפת

 הדבקה בפרספקטיבה של בעלי חשבונאית תפיסה מקובלי� המיישמי� כללי�עקרונות ו

   159.האינטרס ההוני בישות החשבונאית

 נשמה פוליטית אשר מעוררת נפחהאות מקובלי� נ בכללי חשבוני היוצא הוא כהפועל

 כיו� לחשבונאות כיישומה בכללי חשבונאות המוקנה המחייב המעמד בדברשאלה 

 לכללי� בכורהחברתיות � המסגרות המשפטיותבכלהא� ראוי להעניק : מקובלי�

 נבח� מצבה הכלכלי של שבההא� בכל סיטואציה , קרי? צרה הבחנתית גישה ישמי�המי

 מזווית – ומכא�, ו נישו� נכו� לבחו� זאת באמצעות כללי חשבונאות מקובלי�חברה א

  ? המשקיעי�

:  בשלושה מישורי�מתעורר חשבונאות הנוכחי של המעמדה ע� הקושי,  פירוטביתר

 בכלל הסדר יחידות מתעוררי� קשיי� בשל קיבוע העדפות חשבונאיות בוש, מישור פרגמטי

; שפטימתרחשי� בכללי� לאחר התקנת ההסדר המחשבונאי ובשל שינויי� ה�המשפטי

כברירת ,  הכפפת הסדר החברתי בכללותובדמות מתעוררי� קשיי� שבו,  עקרונימישור

 חלוקת ר ובדמות הסדמחייב בסט הכללי� הקונקרטי הנהנה ממעמד קלמידע המסופ, מחדל

 שרבא מתעוררי� קשיי� שבו, מישור מהותיו;  של הפקת המידע החשבונאייהעלויות

 הכללי� מצד משתמשי המידע וכני קביעת הכללי� והיעדר יכולת ההשפעה על תמנגנו�ל

  . בישראל או הישויות הכפופות לכללי�

  )המישור הפרגמטי( בשימוש המשפטי בחשבונאות קשיי�. 1

   בהעדפותשונות) א(

�א� סט הכללי� המקובלי� במתכונת� הנוכחית ,  של סט כללי� יחידילעצמו כשהאימו

 אקסקלוסיבישימוש : גור� לבעיה פרגמטית,  חשבונאות חברתית או סט אחר של כללי�וא�

 הבניה אותה לפיחברתיות פועלות � יחיד מביא לכ� שכל המערכות המשפטיותבסט

, ניטרלית ומכילה העדפות�בר� ההבניה הפיננסית של החשבונאות היא לעול� א. פיננסית

של העדפות ומחיל את אות� ההעדפות בכל  בסט יחידי מקבע מערכת אחת השימושוכ� 

כפי שיודג� להל� בתחו� המיסי� .  המסגרותשבי�המסגרות ללא התחשבות בשונות 

 השימוש ולכ�, קיימת שונות בהעדפות המסגרות השונות, שי�ובתחו� ההגנה על נו

 
A New Look at the : Public Governance, Private Standards ,Bratton. William W  למשלראו  157

)2007(5 . EVR. L. C.B48 , ndards BoardFinancial Accounting Sta. 
 .147ש "ה לעיל וראו; 94ש "ה לעיל, MOONITZ  למשלראו  158
 . לההנלווה טקסטהו 136ש "ה לעיל ראו  159
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בחשבונאות בעלת סט העדפות מוגדר ויחידי פוגע בפעולת אות� המערכות או מחייב אות� 

   ).מחייב השקעת משאבי� נוספי� לדידי אות� המסגרות, ומכא�(צע התאמות לב

 הוא יתיות החלת ההעדפות החשבונאיות הכלליות יוצרת בעישבו אחד לדוגמה תחו�

 כ� למשל כללי 160.עקרונות הדיווח למשקיעי� שוני� מעקרונות המיסוי: תחו� המיסי�

מערכת המס , מנגד. הכרחית במימושחשבונאות מקובלי� מתרכזי� בעליית ער� ללא תלות 

. הוגנתשכ� הטלת מס ללא מימוש של הרווח נתפסת כלא , מתעניינת דווקא באירועי מימוש

 פליקטי� קונ יוצרי� לעיתי�161,השומרי�קבוצת  הלכת בעיקר ו,הדבקות בכללי� המקובלי�

 הינו זהא,  חברותלמיסויהמשמש בסיס , הרווח בדוחות הכספיי�. ע� עקרונות מערכת המס

 טר� שהללו א�החשבונאות מכירה ברווחי� :  או ראוי למסותשנית� לרווח בהכרח

   162.מומשו

"  התאמההוראות" להחלת� של נדרשתפקודת מס הכנסה , אלו מעי� פתרו� בעיות לש�

 נתוני הדוחות החשבונאיי� לעקרונות מערכת את הוק אד אשר תכלית� להתאי� בחוק

 להעדפותחשבונאיות המיושמות כעת בכללי� המקובלי�  הההעדפות בי� השוני 163.המס

 התקיימה שונות לא ול.  המחייב כיו� את הכנתו של דוח ההתאמה למסהוא –מערכת המס 

שונות זו מעוררת ( מס ורכי מקובל יכול לשמש דיווח לציס על בסהדיווח היה, בהעדפות

 ששינויי� בכללי�  לאחר הדיו� בקשיי�164, אני ד� להל�שבה�קשיי� נוספי� ותהיות 

  ). יוצרי�י�חשבונאי

 בהרחבת מצוי אינו הפתרו�.  בשלב זה נית� להצביע על הפתרו� המשתמע מקושי זהכבר

אלא )  מידע הנדרש למערכת המסתכלול וכ�, למשל(ספקטרו� המידע הנכלל בחשבונאות 

 רנציאציה באפשרות לדיפו הכללי� המקובלי� והחלפתשל המחייב המעמדבשלילת 

 מערכת עקרונות לפי קמאיי� דוחות הכנתאשר בי� השאר תאפשר ג� , )להל�(ונאית חשב

  ). המשקיעי�פרספקטיבת לפי כהתאמה לדוחות קמאיי� הנערכי� לאו(המס 

   בכללי�שינויי�) ב(

,  הוראות התאמהקיימות שבה�או במקרי� ,  אי� הוראות התאמהשבה� אות� מקרי� בכל

 השימוש 165,רלוונטיותראות ההשלמה הופכות ללא  החשבונאות משתני� והוכלליא� 

 
 .54ש "ה לעיל , Thor Power Toolפרשת ראו, זה בהקשר  160
 . לההנלווה טקסטהו 63ש "ה לעיל, השומרי� קבוצתהלכת  ראו  161
 שיקד� בלאחלוקת דיבידנד , עקרונית, וש מאפשרת עליית ער� ללא מימעקב למשל ההכרה ברווחי� וכ�  162

 שכ� המס האפקטיבי על רווחי פעילות –  נפגעת ניטרליות משטר מיסוי התאגידובכ�, לו מס חברות
 שקד� לו מס בלא, הנעשית במסגרת תאגיד הופכת להיות שווה למס המוטל על קבלת הדיבידנד בלבד

 . בשיעור מס החברות
 כדי לפתור את השימוש המשות� של חוק החברות ופקודת מס הכנסה וצרהנש להוראת חוק כדוגמה  163

, )162ש "ה לעיל, השערו� רווחי בעיית( חלוקת דיבידנדי� ומיסויי� אסדרת לש� ,באות� דוחות כספיי�
 לאומיי� עדיפויות סדרי לשינוי לחוק 40' בס אשר נוס� – לפקודת מס הכנסה 1א100'  למשל סראו

הסעי� ייצר משטר מיסוי  (2013–ג"התשע, )�2014ו 2013 לשני� התקציב יעדי להשגת חקיקה תיקוני(
 ).מיוחד בעבור דיבידנדי� מרווחי שערו�

, אחרת ולא מסוימת פיננסית הבניה יוצרות בחשבונאות הקיימותההעדפות  (ואיל� 310' עמ בלהל� ראו  164
 ).המקובלי� הכללי� מהעדפות שונות שהעדפותיה� מידע צרכני על נוספות עלויות ילהמט השאר ובי�

 .7ש "הלעיל , Klein, A Change ראו  165
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 166,צפויות תוצאות לא צמיח להיכול) לאומי�בי�ידי גור�  הנקבעי� על(בכללי� המקובלי� 

, משפטיאשר נוצרות לאחר שההסדר ה,  מאוחרות בכללי�התפתחויות בשלובמיוחד 

. קיי� ברכ, לרבות הוראות ההתאמה הקיימות במסגרתו,  בפרמטרי� החשבונאיי�המשתמש

 מידע פיננסי נושא החשבונאי שהפרמטרההסדר המשפטי נבנה על סמ� הנחה , רלשו� אח

בי� ,  הפרמטרי� יכולי� להשתנותוכני המשפטי תסדר התקנת ההשלאחר, עקאדא . מסוי�

 ג� שינויי� המתאימי� משקפי� בהכרח המשקיעי� אשר אינ� ורכי בצינויי�השאר בשל ש

" בנוי"ר ככלל למדידת שווי הוג� כאשר המשטר המשפטי  המעבלמשל( המשפטי למשטר

  ). עלות היסטוריתבסיסלרגולציה על 

בי� , המשתמש,  ההגנה על נושי התאגידמשטרנוגעת ל, מהשני� האחרונות, אחת דוגמה

 פרסומו של תק� ע�, 2012 בשנת: בפרמטר החשבונאי של יתרות הרווחי� הצבורי�, ארהש

 אשר נוצרו במודל החשבונאי למדידה שינויי� אפשרו, )IFRS 9 (9לאומי �דיווח כספי בי�

 מגבלות על 167"לעקו� "השקעה אשר חוו הפסדי לחברות יי�ודיווח של נכסי� פיננס

� נוצר באשר השינוי 168.חלוקת דיבידנדי�IFRS 9 הסקטור נועד לפתור בעיות בדיווח של 

י אשר נדרש לסקטור בר� המניע לשינו, 2008 של המשבר בשללאומי �בי� ההפיננסי

שינוי אשר נדרש , וכ�.  למערכת ההגנה על הנושי� בכלל התאגידי�ות�הפיננסי לא היה מש

  . בחשבונאות התגלגל לשינוי לא רצוי במשטר המשפטי אשר נסמ� על הפרמטר החשבונאי

 רשות המיסי� ע� ההתפתחויות במטריה שמנהלתהתמידי " קרב המאס�"ל בדומה 

 ולתק� תקנות 169 המחוקק להיחפזאת ה� ג� חייבו IFRS 9 שהביא י�השינוי, החשבונאית

 מבחני חלוקת דיבידנדי� ורכילא יחול לצ) קונקרטית (IFRS 9ייעודיות אשר קבעו כי 

 זו לא בוצעה במישור כללי החשבונאות אלא במישור התאמה 170.שבדיני התאגידי�

רת הרווחי� הראויי�  ממבח� יתIFRS 9 משפטית קונקרטית של תק� ובהחרגההמשפטי 

 אשר יחיל את אותו טיפול – בתק� חשבונאי אחר IFRS 9א� יוחל� , בעתיד. לחלוקה

 הטיפולו,  הוראת ההתאמה המשפטית לא תחול על התק� החדש–" בעייתי"חשבונאי 

  .  יתרת הרווחי�מבח�הבעייתי יחזור וישפיע על 

 לגבור על בעיות הנוצרות בשל יכול המחוקק בדיני המיסי� וה� בדיני החברות ה� אומנ�

וכ� לגבור על שינויי� , החשבונאיות להעדפותהשונות בי� העדפות המשטרי� המשפטיי� 

 
 אשר צפויות לא תוצאות בשל נוצרש ,חקיקתי לטלאי דוגמה הוא מס הכנסה לפקודת 1א100' ס  166

 "מאס� קרב"ב זו תופעה ע� להתמודד נאלצה המיסי� רשות. יצרה שיערו� ירווח לרשו� האפשרות
 . הסעי� לחקיקת עובר המשפט בבית

 1.8 של דנקנר לחמוק מהפסד של סיו�כ� נבל� הני: ע נגד החשבונאי הראשי"רשות ני" יור� גביזו� ראו  167
כולל ייעוד , IFRS 9 של אימו� מוקד�( http://bit.ly/2EybHLR) 10.8.2011( מרקר�דה" מיליארד שקל

 הפסד בהשקעתה בשל ח"ש  מיליארד1.8היה מאפשר לכור להימנע מהכרה בהפסד של , רטרואקטיבי
 ).והיה מאפשר לחברה לחלק דיבידנד, במניות קרדיט סוויס

 . החברות לחוק 302' ס  168
 מרקר� דה"קל מיליארד ש�1.7בי לדיווידנדי� ב.די.נאמ� חוס� את הדר� של אי" יור� גביזו� ראו  169

)8.4.2012( http://bit.ly/2S4iShI.  
 הכלולי� אחרי�סכומי�  (החברות תקנות לטיוטת ההסבר דברי; "אחרי� סכומי�" החברות תקנות ראו  170

הנוסח שאושר שונה  (http://bit.ly/2q1xWzz ,2012–ב"התשע, )עודפי� בה� שיראו העצמי בהו�
  ).מהנוסח שבהצעה

 ).התאגיד של ההתעשרות בתפיסת החשבונאות שלהתפקיד ( א פרק תחילת לעיל ראו  170
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 בפועל הנקבעות תוצאות ע�"  מאס�קרב"בר� המחוקק מנהל תמיד , כללי�מאוחרי� ב

 לפיפקטו� �פוסט המקומילאומי ונאל� להיגרר ולתק� את המשטר המשפטי �הבי� בגו�

רק לאחר שהשפעת התפתחויות אלו , ולעיתי�( אירעו בחשבונאות אשר �שינוייה

  ).  הנישו� והחברותבידי" ניצולה"בחשבונאות התגלתה לאחר 

 עצמ�ה� , מתרבי� הולכי� שהללוככל ,  במשטרי� השוני�הוקתיקוני אד ,  זאתמלבד

ולמעשה מגשימי� כבר ה� עצמ� את הצעת ,  המקובלי�הכללי� מעמד את מחלישי�

 מתכונת לפיומטילי� ספק בצור� הראשוני בהכנת דוחות ) כפי שתידו� להל�(המאמר 

 את תיטול של הביטוי החשבונאי לאינדיקטורי הפיכתו כ� כמו). להל�(הכללי� המקובלי� 

 החשבונאי אינו נהנה ממעמד נורמטיבי הביטוי כאשר. העוק� שבשינויי� חשבונאיי�

 לשינויי� במטריה החוקית יתרגמי�� חשבונאיי� אינ� מ שינוייממילא,  וביהניהימ) מחייב(

  . ובפעולת משטרי� רגולטוריי�

  )המישור העקרוני( עיוותי� בסדר החברתי יצירת .2

 כנורמטיבית ומעמד� של הכללי� החשבונאות הנוכחי של מעמדה, פרגמטיי� קשיי� מלבד

 לפיה של הכנת דוחות  כאשר קיו� חוב. עקרוניי�קשיי� ג� מעוררי� כמחייבי�המקובלי� 

 אשר פיננסית�חברתית הבניה נוצרת,  המיישמי� את פרספקטיבת המשקיעי�כללי�ה

 בנוגע ספציפי חלוקתי הסדר נוצר, כ� כמו. הכללית ברירת המחדל בחברה כהבנייתמשמשת 

  .בחברה הכללית) מדידה ודיווח חשבונאי (הפיננסי המידע הפקת בעלויות לנשיאה

  פיננסית מפרספקטיבת המשקיעי� �חברתי להבניה חברתית הסדר ההכפפת) א(

אשר מעצב את ההבנה ) הכרתי( תפקיד אפיסטמולוגי ממלאת החשבונאות 171, לעילכאמור

 והכללי� הפיננסיתהחשבונאות , במוב� זה. פיננסית�הרווחת של הסביבה הכלכלית

ובכ� , התאגידשל " קרביו הפיננסיי�"המקובלי� מספקי� את האספקלריה החברתית לתו� 

 אנו מתבונני� שדרכה הפריזמה ה� – המיושמת בה� הפרספקטיבה ו–הכללי� המקובלי� 

כלכלית של �החברתית התפיסה את שמקבעתוהיא , ותבחלקי� ניכרי� מהתופעות הכלכלי

  .התאגידי�פעולות 

משתני� שאינ� חשובי� , השלטת כיו� בדוחות,  הפרספקטיבה ההוניתבשל,  השארבי�

ההבניה הפיננסית הנוצרת בניתוח תוצאות :  הכלכלילשיח כלל� אינ� נכנסי� למשקיעי

מיזוג של שתי חברות מביאה להכרה במוניטי� הנוצר במיזוג א� אינה מכירה כלל בהשפעה 

 או רמת בדי�למשל השפעת המיזוג על שכר העו, פיננסיי� אחרי��על גורמי� חברתיי�

   172.הממוזגהתעסוקה בתאגיד 

 שמדידה ודיווח בפרספקטיבת המשקיעי� העובדה בשל מתחזקת זו נההבח אקוטיות

כגו� הפרספקטיבה , רת אחבפרספקטיבהמניבה לעיתי� תוצאות שונות לגמרי ממדידה 

 
 .ש�  171
 טיפול של כתוצר למשל, המשקיעי� על משפיעי� ה� שבה� במקרי� ורק א� מוכרי� כאלו משתני�  172

 על משפיעי� אינ� המשתני� א�). פיטורי� פיצוייע "ע (חשבונאות שאינ� אחרות במערכות קונקרטי
 .�מוכרי אינ� ה�, ישירות המשקיעי�
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הטיפול החשבונאי המוטה כלפי משקיעי� ,  ובהתאמה173.החברתית אשר אוזכרה לעיל

 חשבונאיי� בביטויי� המשקיעי� את אינטרס המקדמות פיננסיותמקשר דווקא התנהגויות 

ובכ� מקד� את , ) שליליי�בביטויי� התנהגויות הפוגעות במשקיעי� –ולהפ� (חיוביי� 

  .אינטרס המשקיעי� על פני אינטרסי� אחרי�

,  חשבונאות מקובלי�כללי לפי:  כדוגמה את הטיפול החשבונאי בתשלומי מיסי�ניקח

, חרות של הישות החשבונאיתתשלומי מיסי� נראי� כהוצאה הדומה במהותה להוצאות א

מדובר :  בפרספקטיבה חברתית תשלומי מס אינ� דומי� לתשלומי� אחרי�ואילו

 הספקת מדובר בתשלומי� לגור� מסוי� בעבור אי�; בתשלומי� של הישות לכלל החברה

 כאשר 175. אלא כחלוקה מחדש של העושר וכתשלו� המקד� צדק חלוקתי174,שירותי�

,  סט כללי� יחיד המאמ� את פרספקטיבת המשקיעי�החשבונאות מיושמת באמצעות

מתעצבת ,  המיסי�תשלומילרבות בקשר ל,  התאגידי�לדידי כלכלית� החברתיתההבניה

לרבות בדר� של , חברות אשר מקטינות את תשלומי המיסי�, למשל. ברוח המשקיעי�

אשר נדרשות כחברות , ומכא�. נתפסות כחברות טובות יותר, נקיטת פוזיציות מס אגרסיביות

  .תמריצי� כלכליי� וכדומה, לשל� מחיר נמו� יותר עבור משאבי� חברתיי�

  המידע עלויות חלוקת) ב(

 חשובי� ינ� חלקי� שאבהדרת רק מסתכמת אינה בפרספקטיבה ההונית הבחירה השפעת

 לטובת המוטהפיננסית � כלכליתאינטרפרטציה וביצירתחברתי �למשקיעי� מהשיח הכלכלי

 על יתהאימו� הפרספקטיבה ההונית וכפי).  הקטנת תשלומי מיסי�משלל(המשקיעי� 

 לפי.  הקשורות בהפקתוויות המידע ועל חלוקת העלזמינות על ג� משפיעי�המדווחי� 

 נוס�הדוחות הכספיי� אינ� מספקי� מידע פיננסי ,  הונית כפרספקטיבה יחידהפרספקטיבה

משחק סכו� " עצמו היא לעיתי� המידע שהספקתמאחר .  המעניי� את המשקיעי�זהעל 

 – הישות שבה�יש מקרי� ,  אחרי�ולקד� ובמנהלי� בישות לפגוע מידע יכול שבו, "אפס

 שאינו משרת את מידע לא תסכי� לספק – המשקיעי� שממני� מנהלי� בידיהנשלטת 

 כל אלו שאינ� –במקרי� שכאלו .  להפיק את המידעאחרי�המשקיעי� או לאפשר לגורמי� 

   .מידע ללא י�� נותרמשקיעי

 לאמ� ההחלטה,  פעולה ע� הפקת המדידה הנוספתמשתפת הישות כאשר ג�

 מפרספקטיבה פרספקטיבה הונית כאקסקלוסיבית מחייבת את אלו הזקוקי� למדידה פיננסית

אומנ� הטלת . השונה מזו של המשקיעי� לשאת בעצמ� בעלויות המדידה כעלויות נוספות

 המקובלי� יוצר הסדר הכללי� שמעמדאלא , מידע היא הגיוניתהעלויות על אלו החפצי� ב

א� ,  למשקיעי�הנדרשהעלויות מוטלות על כל מי שחפ� במידע השונה מזה : שונה

 החשבונאית עצמה רוצה לספק הישות כאשר ג�הווה אומר כי .  כישות עצמהוא�כמשתמש 

 של מעמד�אזי , האו זקוקה בעצמה למידע שכז,  שאינה מפרספקטיבת המשקיעי�מדידה

 
 "). תחלי� אחד לפרספקטיבה ההונית–חשבונאות חברתית (" )ב(1' ס, פרק ד לעיל ראו  173
 בעקרו� ולא ,"לשל�היכולת  "בעקרו� המס בסיס את רואה המערבי בעול� הרווחת המיסוי תפיסת  174

 בשל הפרט על חל אלא, הציבוריי� המוצרי� צריכת בשיעור קשור אינו מס שתשלו� ,מכא�". ההנאה"
 .לשל� יכולתו ולפי לחברה כותוהשתיי

 .6ש "הלעיל , Klein, The Gap ראו  175
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שכ� החובה לייש� כללי חשבונאות מקובלי� היא ,  עודפותעלויות המקובלי� יוצר הכללי�

 ויחיד מחייבת השקעת משאבי� יד אחמידע והספקת, תלויה לאכיו� חובה עצמאית 

 באשר הכללי� המקובלי� קובעי� למעשה את הסדר נשיאת העלויות וכני שתיוצא. נוספי�

 קוגנטית את מחייב זה הסדרו; ) פרספקטיבה הוניתלפי( הישויות אודות על הפיננסי למידע

 לצרכי� ותכל הישויות לשאת בעלות הפקת המידע המתאי� למשקיעי� ובעלויות נוספ

  . אחרי�

 יעי� למשקמידע להספקתההסדר הקיי� מחייב ג� ישויות אשר אינ� זקוקות ,  אחרלשו�

 לכל מטרה י� נדרשאשרבשל מדידה ודיווח  נוספותלשאת בעלויות אלו ויוצר עלויות 

 דיווחכגו� ,  לכל ישות שהיאהכרחיות ההמטרותה� " אחרות מטרות" מאות� חלק. אחרת

כ� המעמד הנורמטיבי המוקנה .  לומר על הדיווח למשקיעי�נית�א ל שמה,  מסלצורכי

 טמו�תרו� הפ, ל� שיורחב להכפי. לכללי� המקובלי� מטיל עלויות נוספות על כלל הישויות

  . צורכיה� לפילישויות לדווח " חופש" מעמד זה ובהענקת בשלילת

  )המישור המהותי (דמוקרטי) דפיציט (גירעו� יצירת  .3

, למשקיעי� שאינ� דיווח יווח מדידה ודורכי העלויות הנוספות אשר נוצרות לצמלבד

קשר הישראלי  בהת חשבונאות מקובלי� יוצרכללי להכי� דוחות כספיי� תו� יישו� החובה

ידי גור�   בה� נקבעי� עלהמיושמת והפרספקטיבה לי� הכלתוכני. דמוקרטי גירעו�

 של של המשתמשי� הישראלי� ותיכול�באי ה� השאר בי� מתבטאת זו ועובדה, לאומי�בי�

 חובות השקיו� א�( הדוחות וכני להשפיע על הנורמות החשבונאיות הקובעות את תהישויות

 the accounting( הכללי� החשבונאיי� ובע לקכוחוה� בהענקת ) ת משאבי� מהישויוגובה

standards setter ( לשנות את התנהגות המשטרי� הנסמכי� על תוצרי החשבונאות ולקבוע

 ד� שבה( האסדרה הישראלית ותבשל אנומלי.  המדידה והדיווחבעלויות הנשיאהאת הסדר 

 והחברה הישראלית נאלצת להשלי� ע� ,זר ארגו� בידי הכללי� נקבעי� וכנית, )הפרק הבא

  .  הנדרשות לש� איזו� השלכות אלוהעלויות וע�ההשלכות החברתיות 

   יכולת השפעההיעדר) א(

 כללי החשבונאות המקובלי� בישראל ה� כללי החשבונאות 2008 שנת למ� 176, לעילכאמור

� ה,לאומי� בי�ידי ארגו� פרטי  כללי� אלו נקבעי� על. לאומית� הבי�International 

Accounting Standards Board (IASB) ,אומנ� .השבאנגלי בלונדו� שבוואשר מקו� מ 

א� אי� לאות� נציגי� יכולת ,  הארגו�שעור�הרשויות בישראל שולחות נציגי� למפגשי� 

הישויות הסוברניות היחידות אשר בכוח� להשפיע על , למעשה. השפעה על קביעות הארגו�

בשל ( הברית ארצות – ובעקיפי�, האירופי האיחוד ה� כיו�לאומית �הבי�התפתחות התקינה 

� להמשותפת שאיפההIASBול �SECהבי� בי� התקינה הרמוניזציה ל� לתקינה לאומית

  ).האמריקנית

 �היא שחק, לאומית�הבי�בדומה לרוב המדינות אשר משתמשות בכללי התקינה , ישראל

 אימו� מנגנוני שמחילות השונות המדינות לעומת בר�.  אשר כפו� לקביעת הארגו�יפסיב

 
 ).בישראל המקובלי� הכללי� שלזיהוי� ( זה למאמר ההקדמה  בפרקלעיל ראו  176



  ?  הנורמטיבי	 כמה נורמטיבי מעמדעד  ט"עתש מח משפטי	
   חשבונאות מקובלי� והמשפט הישראליכללי על  

311  

�לאומיי� לכללי הIFRS)  לש�בדר� של רטיפיקציה או בדר� של שינוי התקני� המקומיי� 

� התקני לתוכני – מקומיי� אילוצי� בשל –התאמת� IFRS( , ישראל מקבלת את התקני�

 –) להל�( א� הייתה מחילה מגנו� אסדרה –ישראל , תאורטית 177.ללא כל מנגנו� אסדרתי

עובר )  השוק המקומיורכי לצנדרשי� אלו א�( התאמות בתקני� בצע ליכולה הייתה

 למעשה והחשבונאית סוברניות העל ישראל ויתרה הקיי� במצב 178.להחלת� בישראל

�מבית ה" כלוב זהב"ב נכלאהIASB .ישירות מעצבות זאת קביעות הארגו� ה� אשר בעקבות 

בדומה לאשר אירע בפרשת , כלכלי ישראלי�ברתי ניכרי� מהסדר החחלקי�וללא בקרה 

� הקביעות לכ� שגור� המקובלי� הכללי� של מעמד�". השוק העמוק"IASB בי� מעצבות 

, את התמריצי� לפעולות המנהלי�, פיננסית לדידי תאגידי��השאר את ההבניה החברתית

פטיי� וא�  המדידה והדיווח לרבות כפי שאלו חלות במשטרי� משת עלויוחלוקת אופ� את

� של ארגו� הבבחירתו לתלות למשל נית� כ�.  המשטרי� המשפטיי� עצמ�וכניאת תIASB 

 אשר גור�, )IAS 40(וא� ללא מימוש , � להשקעה כיוצרת רווח" שווי נדליתלראות בעלי

מיסוי רווח שערו� בכל מקרה ( לפקודת מס ההכנסה 1א100 סעי� תיקו� של יצירתו את כפה

   179). מרווח שערו�של חלוקת דיבידנד

  הכוח גבולות) ב(
 החשבונאי והשימוש המחייב בכללי חשבונאות תוצר השל חברתית�הכללית ההשפעה

�ה ארגו� קרי (אלו בכללי� לקבוע מעניקי�מקובלי� IASB (קביעת : יכולות מרחיקות לכת

 רבות על משפיעה ולכ�,  את הביטוי הפיננסי של פעולות התאגידקובעת הכללי� וכנית

השימוש המשפטי , נוס� על זה.  ועל התמריצי� למנהלי�ות החברתית של הפעולפרשנותה

 הפרמטר וכני בתטי פעולת המשטר המשפאת לעיתי�בתוצרי� החשבונאיי� תולה 

בדר� של שינוי ,  הפרמטר החשבונאיוכני לשנות את תהיכולת כי נובע מכא�. החשבונאי

 של המשטר המשפטי ואפשרת ג� את שינוימ, )IFRS 9 ע� ירעכפי שא(הכלל החשבונאי 

אשר בתורו יגבה עלויות מדידה , מצד המחוקק" חוזר �היזו "יהיהעד אשר , ולכל הפחות(

, לשו� אחר).  הקיימת בתוצר החשבונאי המעודכ�זו על נוספת מדידהשכ� תידרש , תנוספו

. משקיעי� לקביעת אופ� הדיווח למעבר אל משתרעת י�השפעת קביעת הכללי� החשבונאי

  .  דמוקרטיתגר יוצרת א–לאומי ללא כל אסדרה מקומית �בי�הענקת כוח זה לארגו� 

 לפרספקטיבת המשקיעי� עבר מאל ספקטרו� החשבונאות המקובלת הרחבת, כביכול

, חברתית� כללפרספקטיבה למשל( ג� במשתני� חברתיי� החשבונאות שבה תכיר למידה

 מנגנו� השתתפות של ביצירתו(� ברמה הלאומית  חלקי� אלו במנגנוניפיתוח אגב) לעיל

 להביא להעשרת השיח החשבונאי יכולה, ) בחלקי� אלו של החשבונאותמקומיהשוק ה

 כלל; חברתית תורחב� הפיננסיתההבניה:  של הבעיות האמורות– לפחות חלקי –ולפתרו� 

 
 ). של המצב הישראלייחודוהשוואתית על י�החשבונאיתעמידת הספרות ( להל� 188ש "ה ראו  177
 החברות של הדוחות בהשוואתיות יפגע הדבר שכ�, מקשיי� חפה אינה זו יכולת כי לציי� יש ,זאת ע�  178

 ).החדשי� התקני� את יישמו כ� אשר אחרות חברות של לדוחותביחס  (הישראליות
 .166–163ש "ה  לעילראו  179
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 180;ספי�נו משתני� שקלל לוכלו יונאותהמשטרי� והמנגנוני� הנסמכי� על תוצרי החשב

 – לעיל שאוזכרו פתרו� לבעיות יימצא ג�נוס� על אלה . המידע יהיה זמי� וכלול בדוחות

 לפי הנמדדי� אלו על נוספי� י� בתוכו פרמטרי� פיננסייכלול המקובל הכלל כאשר

� חשבונאיות מבית הקביעות אוממיל,  המשקיעי�פרספקטיבתIASB" בי� " תיבלענה

  . יותוו ברמה המקומיתפרמטרי� חשבונאיי� אחרי� אשר 

 לפרספקטיבת מעבר אל) קרי הרחבת הדוחות החשבונאיי�( הכלל המקובל הרחבת בר�

�ה כללי עלונוס� (המשקיעי� IFRS (לא ברור מה יהיה היק� כ�כמו . בעלויות כרוכה 

 תהיה מידת השימוש בכל ומה, חברתית� על ההבניה הפיננסיתבמידע השינוי של השפעתו

 בבחירה העקרונית רק מצוימוקד המתח החלוקתי אינו ,  זאתמלבד 181.המידע הנוס�

חלק נכבד . או בהרחבתה)  הכללית וכדומהברההח, משקיעי�( המדידה פרספקטיבתב

 לפי המתחייבותכאלו ,  החשבונאיות הקונקרטיותבהכרעות מצוימהמתח החלוקתי 

עשה בחירות בחירות חשבונאיות ה� למ: כל פרספקטיבה שהיא, הבודדת הפרספקטיבה

.  רבי�מקרי�א� חלק ניכר מה� וב,  הזמני�בכל ההכרעות החשבונאיות כל לא – חלוקתיות

 בתו� יעשו יאשר הכרעות,  המקובלי�הכללי� לפי א� יורחב המידע המדווח ג�לפיכ� 

� הבארגו� בפרספקטיבת המשקיעי� ויקבעו אשר יהכללי�IASB ימשיכו להשפיע על המתח 

  .הישראליהחלוקתי 

 ההיוו� של בשיעורהבחירה , אשר אוזכרה לעיל" עמוק ההשוק"בפרשת , דוגמהל

 תהיה שבה הכרעה אשר יכולה להידרש בכל פרספקטיבה –ההתחייבויות הפנסיוניות 

 ההיוו� קובע שיעור:  היא למעשה הכרעה חלוקתית– 182מדידה של התחייבויות פנסיוניות

 הנושאי� חברת החשמל ואת זהות בפועל את היק� ביטוח ההטבות העתידיות לעובדי

מביא ) כעמדת חברת החשמל ועובדיה( בשיעור היוו� נמו� מוששי.  ביטוח זהעלותב

 רזרבות עבור עובדי חברת חשמל על חשבו� צרכני לשמירתלרישו� הפרשות גדולות ו

מקטי� את הרזרבות ומאפשר את ) כעמדת הרגולטור (והשימוש בשיעור היוו� גב. החשמל

  ). והקטנת תשלומי הצרכני�(רי� החשמל הורדת תע

 אינ�) ח קונצרני"ח מדינה או לאג"אג לפיהיוו�  (החשבונאיות החלופות זה שתי במקרה

 מידע הספקת לש�מדידה אקטוארית נעשית . המדידה ת בפרספקטיבשונותנובעות מ

 יעורבששכ� היא מונעת חלוקת דיבידנד  (לעובדי� והגנה מידע והספקתרלוונטי למשקיעי� 

 למעשה את קובעת הספציפי בר� הבחירה בשיעור ההיוו� 183). האקטואריתההתחייבות

 צרכני לציבור עובדי חברת החשמל בי� – הנידו� ובמקרה,  החלוקתיהסדר של האיזו�ה

,  מזור חלקי בלבד למצב הקיי�יימצאלפיכ� בהרחבת הפרספקטיבה החשבונאית . החשמל

 
 Tinker )TINKER, A SOCIAL CRITIQUE OF ידי  את התיזה המפותחת עלזה בהקשר ראו  180

ACCOUNTING ,; )121ש "ה לעיל�ג� את ביקורתו של א Tinkerמספר שני� לאחר ,  עצמו על התיזה
 .Tony Tinker, Paper Prophets: An Autocritique, 33 BRITISH ACCT. REV. 77 (2001) במאמרמכ� 

 .ש� למשל ראו  181
 Darlene Himick, Actuarialism as ראופנסיונית �האקטוארית המדידה של ההיסטוריה על  182

Biopolitical and Disciplinary Technique, 54 ACCT. ORG. & SOC’Y 22 (2016).  
 .6ש "הלעיל , Klein, The Gap ראו  183
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 לשחק תפקיד תמשי� – בכל הרכב – החשבונאות , לההמוקנה הנורמטיבי המעמד ובשל

  . חלוקתי בחברה הכללית

 עקרוני למתח החלוקתי הקשור בהכרעה החשבונאית יכול להימצא ברחבת פתרו�

 נקבעי� הכללי� החשבונאיי� שבומעבר ממתח� מצומצ� ; מתח� ההכרעה החשבונאית

בי� גורמי� נוספי� אשר  מעורשבואל מתח� רחב יותר , קרי שדה רואי החשבו�, המקובלי�

הרחבת מתח� זה כרוכה .  החשבו�ואישל ר" מקצועיות"לא יהיו כבולי� להכרעותיה� ה

 תניה המקובלי� עד להפיכת החובה להכי� דוחות כספיי� לכללי� של המעמד� בשחיקת

  ). להל�(דיספוזיטיבית במהותה 

   ההסדר הישראליאנומליות .ה

 פרספקטיבה יחידה י� לכללי חשבונאות המיישמיבמחיהענקת מעמד , הקוד� פרק בכאמור

 להעדפות המשטרי�ה� בשל הצור� בהתאמת ,  את השימוש המשפטי בחשבונאותמאתגרת

החשבונאיות וה� בשל שינויי� בפרמטר החשבונאי אשר מתרחשי� לאחר קביעת המשטר 

המחייב  � מעמדכ� מוכ).  שינוי התאמות קיימות או יצירת חדשותדורשי� ולכ� (משפטיה

 לעיצוב� של מביאי� על הישויות הנכפית ההונית והפרספקטיבה המקובלי� הכללי�של 

 י חלוקתהסדר ובקביעת זו פרספקטיבה לפיכלכלי בישראל � החברתימהסדר ניכרי�חלקי� 

, דמוקרטי גירעו� ונוצר הכללי� לקובע מוענק כוח רב בבדבד . מסוי� לדידי עלויות המידע

 הפוליטי תוכנ�שי הנורמות החשבונאיות אינו יכול להשתת� בעיצוב  קהל משתמהשאר ובי�

   .חברתיות�הכללאו השלכותיה� 

 באמצעות לרכ� נית� היה,  הכללי� המקובלי�ממעמדהנוצרי� ,  אלואתגרי� מחלק

 העקרונית אסדרה מקומית של החשבונאות ברמה, למשל.  של החשבונאותמקומיתאסדרה 

 מעצב את התפיסה הכלכלית זר ארגו� כאשר שנוצרי יכלה לגשר על הפער הדמוקרט

 של פגיעה במחיר א�ג� (המקומית ללא כל יכולת השתתפות של הקהל המקומי 

 עלויות המידע כאשר הסדרבדומה לזה היה נית� להפו� את ). לאומית�בי�בהשוואתיות 

 כללי לפי תדוחו דווקאו,  מערכת המסעקרונות לפיחברות היו נדרשות להכי� דוחות כספיי� 

�הIFRS וספי� השקעת משאבי� נמצריכי�ה"  התאמהדוחות"ב נערכי� ה� אשר היו 

 הישראליתחשבונאית � המשפטיתהספרה, עקא דא).  אשר היו מעוניינות בכ�בחברות(

  .  אשר הופכת אתגרי� אלו לקשיי� של ממשאסדרתיתמתייחדת באנומליה 

קרי הענקת  (חשבונאיתו של ביכור  גישות עקרוניות להחלשתי בלהבחי� נית�, ככלל

 כרובד ברירת המחדל במסגרות להפיכותו ולכ�,  מחייב לסט כללי� חשבונאי מסוי�מעמד

 ייהשנ גישה 184;אשר מיישמת אחידות חשבונאית,  אחת היא גישת הקונטיננטגישה): השונות

� המקובלי במושגי� 185.אשר נוטה לפלורליז� חשבונאי, אמריקנית� היא הגישה האנגלו

 
 יש סט דוחות אחד שלפיו, הגרמני �Maßgeblichkeitsprinzipה עקרו� הוא לכ� ביותר הבולטת הדוגמה  184

 ).67ש "ה לעיל ראו(אשר משמש בכל המסגרות 
חריגי�  (דדי�ו יש מופעי� בניתאמריק�האנגלו ג� במסגרת בר�;  לההנלווה טקסטה ו17 ש"ה לעיל ראו  185

רגולטור כופה על סקטור מסוי� , כאשר מסיבות רגולטוריות,  חשבונאיתיוניפורמיותשל כפיית ) ביותר
  למשלורא.  כללי� אחרבסט שימוש כל ואוסר על,  סט כללי� מסוי�לפיחות חשבונאיי� להכי� דו
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 בדומה ,נורמטיבי ממעמד בישראל נהנית החשבונאות 186,ההשוואתיבמחקר החשבונאי 

אלא , ליתהקונטיננט הגישה לפי כפופה לאסדרה הקיימת אינה היא, מנגד. לגישת הקונטיננט

 לפילזו המיושמת  הדומה, ) המהותיתמהבחינה (אסדרה� לאי ולמעשה,  לאסדרהכפופה

.ה ממנהוא� לחלש(אמריקנית �  האנגלוהגישה  עניקההישראלית מ ספרהה, מחד 187)

 להכי� דוחות כספיי�  ישויות ישראליות מחויבותשבמסגרתו נורמטיבילחשבונאות מעמד 

 את הכופה" קונטיננטלי "היבט מיוש�, לשו� אחר.  כללי חשבונאות מקובלי�ולייש�

�החשבונאות ואת כללי הIFRS בשל כ� נאלצות ליישאשר( על הישויות הישראליות  �

�בתכני� בעלי תפיסה פוליטית מסוימת כפי שנקבעת IASB( ,אסדרה נעדרת ומאיד� 

 –המפצה " הקונטיננטלי"נעדר ההיבט , לשו� אחר.  החשבונאותוכני תשלמשפטית מהותית 

 אסדרה חל�.  השפעה פוליטיתעלי כפיית כללי� חשבונאיי� בעל – אסדרה באמצעות

 נעדר אשר הוא עצמו –שפטית של החשבונאות אסדרה מ�של אי, "אמריקני" היבט יוש�מ

 ותוכניה� (החשבונאיי� של הכללי� האסדרה�אי את המשלי�" אמריקני" הההיבט את

כפיית החשבונאות על הישויות ומת� אפשרות לישויות �באמצעות אי) הפוליטיי�

  . בכלל להכי� דוחות כספיי�א�אמריקניות לבחור 

 בבד בדו, )להכי� דוחות כספיי� (חשבונאותלי  חייבות לייש� כלישויות שבה מציאות

, לרבות תוכניה� הפוליטיי�, "אוטומטית"התכני� עצמ� אינ� מוסדרי� אלא נשאבי� 

לא רק שטומנת בחובה פגמי� , מקביעותיו של גו� תקינה פרטי אשר מושבו בלונדו�

ית בנו�  אנומליה ייחודמהווה א�אלא , )עילל(מהותיי� ברמה הדמוקרטית ושלטו� החוק 

   188.לאומי�בי�ה

 
“After the Commission has prescribed the forms and manner of keeping of accounts, records, 
and memoranda to be kept by any person as herein provided, it shall be unlawful for such 
person to keep any other accounts, records, or memoranda than those so prescribed or such as 
may be approved by the Commission or to keep the accounts in any other manner than that 
prescribed or approved by the Commission. Notice of alterations by the Commission in the 
required manner or form of keeping accounts shall be given to such persons by the 
Commission at least six months before the same are to take effect” (47 U.S. Code § 220(g) 

(2016)). 
 .192ש "הב ובעיקר, 189ש "ה להל� בהמאוזכרי� המקורות ראו  186
, היותרלכל  (דיניתמ�הממשלתית ברמה חשבונאית הסדרה מהחלת נמנעת האמריקנית הגישה, ככלל  187

גישה .  השוק הפרטיתומסתפקת באסדר, )�SECה שלעל �בבקרת מדובר, בלבד ציבוריות לחברות אשר
 אלא ,עסקי�אמריקניות אינה מוגבלת רק לחשבונאות המשמשת את הסקטור הפרטי�אנגלוו של מדינות ז

 נקבעי� הברית בארצות השונותכללי החשבונאות המשמשי� את המדינות , למשל. ג� את זה הציבורי
� . �GASBה,  פרטיבגו

,  כא� א� במוב� החשבונאיאומנ� לא במוב� המשפטי המלא כפי שנטע�,  ההסדר הישראלייחודיותעל י  188
 הואצלה הסמכות לקבוע כללי� חשבונאיי� לגו� שבה עובדה שישראל היא המדינה היחידה על ובעיקר

 ביקורתי ללא כל מנגנו� קרי( מבוטלת כל סוברניות חשבונאית מקומית שבה בצורה ,לאומי פרטי�בי�
 ש"ה לעיל ,NOBES & PARKER ג� �ימעיר, ) ישות מקומיתידי  התקני� מאושרי� עלשבוהקיי� בתהלי� 

 In the 1990s, the International Accounting Standards Committee (IASC) put“ :75–74 'בעמ ,48
great efforts into trying to persuade the International Organization of Securities Commissions 
(IOSCO) to endorse international standards by adopting the IASC’s process rather than by 
examining its standards one-by-one […] This method of adopting the process is used in the 
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   החשבונאותאסדרת ספקטרו�. 1

השוואתי חוקר ומתאר את אופ� האסדרה של החשבונאות במדינות � המחקר החשבונאיענ�

 לרבות 190, הקיימי� בעול� לאסדרה חשבונאיתיי� על המודלי� הכללומלמד 189,השונות

 שרכא, נאותלחשבו אסדרה ספקטרו� מחקר זה מלמד כי קיי� ענ� 191.בפ� הסוציולוגי

 
USA and the UK for domestic standards. […] We have not been able to identify many 
countries that have used this method to adopt IFRS. We note the cases of Australia and 
Canada later, but conclude that those countries do not exactly fit into the description. 
However, in Israel, the Securities Law refers to Israeli accounting standards, and Standard No. 
29of 2006 requires the use of IFRS as issued by the IASB for listed companies. Standard No. 

29 implies that future amendments to IFRS are automatically adopted”. 
 CHRISTOPHER ;48 ש"ה לעיל ,NOBES & PARKER ראו עבודות המחקר הבולטות בהקשר זה בי�  189

NOBES, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF FINANCIAL REGULATION (3rd ed. 2014); 
JOCHEN ZIMMERMANN & JORG R. WERNER, REGULATING CAPITALISM? THE EVOLUTION OF 

TRANSNATIONAL ACCOUNTING GOVERNANCE (2013); JOHN FLOWER, EUROPEAN FINANCIAL 

REPORTING: ADAPTING TO A CHANGING WORLD (2004); TRANSNATIONAL ACCOUNTING 

(Dieter Ordelheide ed., 2nd ed. 2001). 
 את המעצבי� הגורמי� את רבי� מתארי� את הרגולציה הסובבת את גיבוש כללי החשבונאות ומאמרי�  190

 תורת הספרות וההפניות המובא למשל את סקיורא,  את כלל הרגולציהקובעי�המבני� השוני� אשר 
 Tim F. Oehr & Jochen Zimmermann, Accounting and the Welfare State: The Missing אצל

Link, 23 CRITICAL PERSPECTIVES ACCT. 134 (2012) )המקשר בי� מדיניות הרווחה של מחקר 
, ZIMMERMANN & WERNER וכ� את מחקר� של ;)המדינה והמבנה הרגולטורי של כללי החשבונאות

 כפי זו מתגברת ע� ,מציעי� תאוריה המתיימרת להסביר את הפרטתה של הרגולציה החשבונאית (ש�
 ).לאומית במדינות השונות�אימו� התקינה הבי�

השוואתית מכירה בשלוש צורות סוציאליות לאסדרת �הספרות החשבונאית,  סוציולוגיתמבחינה  191
קרי ,  הכללי� החשבונאי� נוצרי� בכוח השוק החופשישבהרה  צו– השוק החופשי )1(: החשבונאות

 הישות השלטונית מעורבת ביצירת הכללי� שבה צורה – המדינה) laissez-faire ;)2בסביבת 
בהלי� של ,  קבוצהידי� נוצרי� עלי� הכללי� החשבונאישבה צורה – הקהילה) 3(; י�החשבונאי

 .A.G. Puxty, Hugh C ראו .)עשה בשוק החופשיכפי שנ, בניגוד לתחרות(סולידריות ספונטנית 
Willmott, David J. Cooper & Tony Lowe, Modes of Regulation in Advanced Capitalism 
Locating Accountancy in Four Countries, 12 ACCT. ORG. & SOC’Y 273 (1987).   

Puxty et al. של  מסגרת מושגית על בסיס מודל הסדר החברתימציעי� Streeck & Schmitter )ורא 
Wolfgang Streeck & Philippe C. Schmitter, Community, Market, State – and Associations? 
The Prospective Contribution of Interest Governance to Social Order, 1 EUR. SOC. REV. 119 

ת לאופי הרגולציה החשבונאית ושתי צורות  המבחינה בי� שלוש צורות סוציולוגיות עיקריו,)(1985)
 רטציהוצורות המשנה ה� קואופ, )כמובא לעיל(המדינה והקהילה ,  הצורות העיקריות ה� השוק:משנה

)Corporatism ( והתאגדות)Associationism( .מתמהיל של צורת הקהילה ות צורות המשנה מורכבשתי 
רבת בתפקוד האורגני� האחראי� לגיבוש כללי המדינה מע, בקואופרטציה. ע� שתי הצורות האחרות

ומת� ( גיבוש החשבונאות מלאכת ולש� הצלחת,  המדינה למעשה מכירה בקוצר ידה– החשבונאות
צורת .  בתו� ארגוני� שהמדינה יזמהמתפקדי�שנעזרת באנשי מקצוע ) לגיטימציה לקביעות המדינה

יש ,  כוחות השוקבאמצעותחשבונאות מכירה בכ� כי בתהלי� גיבוש ה, התאגדות, המשנה השנייה
 אי� מדובר בפעילות ארגוני� הנובעת ,בר�; של אנשי מקצוע אשר משפיעות על התהלי�" קהילות"

 ). 284' בעמ,  ש�,Wolfgang & Schmitter(  אלא מתו� אינטרס אישי,מתו� סולידריות וערכי� משותפי�
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 שמתקיימת ברחבי כפי,  המשפטית של החשבונאותהאסדרהמשפטית �ברמה העיונית

   192.התערבותי�מהותימוסדי ומרכיב �מרכיב אסדרתי: מורכבת משני מרכיבי�, העול�

   המוסדיהמרכיב) א(

קשור בגור� המביא כלל חשבונאי , המרכיב המוסדי באסדרת החשבונאות,  הראשו�המרכיב

השאלה היא איזה , מעשהל. קרי לכלל נפו� ומחייב בחברה,  חשבונאיתהלנורמ להפו�

 המיוש� כזהקרי ל, "כלל חשבונאי מקובל"ל" כלל חשבונאי" הופ� משפטי או חברתי מוסד

  ). ברמה כלשהי(ואשר זוכה ג� לאכיפה ,  כלל השחקני� החשבונאיי� השוני�בידי

 ספקטרו� מוסדות ידי עללית  הגלובברמתשאלה זו נענית ,  הדסקריפטיביתמהבחינה

 כאשר הכלל החשבונאי וזאת, בקצה אחד של הספקטרו� ניצב החוק: משפטיי��חברתיי�

או כאשר יש ;  לנורמה משפטית וממילא לכלל מקובל ומחייבהופ�מחוקק כחוק משפטי ו

 סט כללי� מסוי� אשר מכוח חובה זו הופ� יישו� אגבחובה חוקית להכי� דוחות כספיי� 

 הפיכת ובו, החופשיבקצה השני של הספקטרו� ניצב השוק . לי� מחייב משפטיתלסט כל

משפטית � לכלל המקובל היא וולונטרית ואינה נובעת מפעולה מוסדיתיהכלל החשבונא

למשל כאשר לפירמות כדאי לייש� גילוי חשבונאי מסוי� בשל ,  השוק בלבדמכוחותאלא 

 המשלבי�  מוסדיי�הסדרי� מצויי� בתוו� 193.שקיעי� יידוע מבאמצעותהער� הנוס� המושג 

למשל מערכת המשפט מאצילה סמכויות לקביעת כללי� , פעולות של שני מוסדות אלו

או שמערכת , א� הכללי� הופכי� למקובלי� בשל היענות השוק, )ישיונותר(חשבונאיי� 

 גו� יבידא� סמכות זו מוחזקת , )מונופול(המשפט יוצרת סמכות יחידה של התקנת הכללי� 

  .  השוקידיפרטי הנשלט על 

 כללי שבה 194, הגישה הקונטיננטליתבי� להבחי�מוסדי נית� �האסדרתי בהקשר

הגישה לבי� ; וקיימת חובה חוקית של הכנת דוחות כספיי�, החשבונאות קבועי� בחוק

 אשר,  בפרסומי� של גופי� פרטיי�בונאותאשר קובעת את כללי החש, אמריקנית�האנגלו

, וולונטרית השוק ידי ועל 195, הרגולטור לדידי חברות ציבוריותידיי� על ככלל מאומצ

 
 המשפט של בשיטת בעיקר הנקבעקטור  כפ, לאסדרה המשפטיתבמיוחד מתייחס השוואתיהמחקר ה  192

ש "לעיל ה, ZIMMERMANN & WERNER למשל ו רא.)משפט מקובל או משפט קונטיננטלי(המדינה 
 זהות מתקי� הכלל החשבונאי לפי, ערכי בלבד�מודל הרגרסיה משתמש בפרמטר דו (26–25' בעמ, 189

– � כאמור להל� ,בר�. 2.3' ס, 48 ש"ה לעיל ,NOBES & PARKER ג� זה פי ועל; ) ממשלתי פרטי אוגו
  �לאנגלו המבחינה בי� גישה קונטיננטלית – הסתכלות א� ורק דר� פריזמה בינארית, 197ש "בה

 . בהכרח את כלל המורכבות הקיימת בהסדרת החשבונאותסתאינה תופ, אמריקנית
 מגלה היענות שאינו מי על אכיפה מוחלת מקובלות הכלל היא מציאות דה פקטו ולא בהכרח , זהבמוב�  193

 Anat R. Admati & Paul Pfleiderer, Forcing Firms  בכלליותו זו ראשבגישה תהבעייתיועל . לכלל
to Talk: Financial Disclosure Regulation and Externalities, 13 REV. FIN. STUD. 479 (2000) 

פתרו� שוק מביא לתוצאות לא , במציאות חשבונאית ע� השפעה הדדית של הגילוי ותנאי� נוספי�(
  .)גילוי�יעילות ולתת

ש "לעיל ה, FLOWER ו המסגרת הרגולטורית של החשבונאות במדינות אירופה ראלגבילסקירה משווה   194
 .איל� ו68'  בעמ,189

 ,Statement of Pol’y on the Establishment & Improvement of Acct. Principles and Standardsראו  195
Accounting Series Release No. 150, 3 SEC Docket 275 (Dec. 20, 1973). 
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 הכנת של חוקית חובה עצמאית קיימת אי� ככלל כל זאת כאשר 196.לדידי שאר החברות

  . דוחות כספיי�

  התערבותי� המהותיהמרכיב) ב(

קשור , משפטי� המרכיב ההתערבותי197, השני באסדרה המשפטית של החשבונאותהמרכיב

" משפוט"מדובר במידת , למעשה.  של המערכת המשפטית בקביעת הכללהבותבמעור

כאשר משמעות המשפוט היא אסדרתו של הכלל בידי המדינה באמצעות , הכלל החשבונאי

 החשבונאיי� החקיקה של הכללי� פעולתמעורבות זו יכולה להתבטא ב. מערכת המשפט

 משפטיות של גורמי� עולותפ ג� ב�א, )כאשר הכללי� החשבונאיי� קבועי� בחקיקה(

 קשורי� שאינ� הכללי� החשבונאיי� באמצעי� משפטיי� וכנישוני� אשר משפיעי� על ת

 טרתה אשר מהוקבחקיקה אד , למשל.  של תקני החשבונאותסיסטמית�בקביעה הפוזיטיבית

 או 198,)לח�כפי שיכול לקרות מפעולות קבוצת (להשפיע על עיצוב הכלל החשבונאי 

 להשגת כאמצעי חקיקה אחרת ובאמצעותשפיעה על הכלל החשבונאי בחקיקה אשר מ

 
 :Petro Lisowsky & Michael Minnis, Accounting Choices and Capital Allocationלמשל ראו  196

Evidence from Large Private U.S. Firms 19 (Chi.-Booth, Working Paper No. 14-01, Dec. 
2016), available at http://bit.ly/2RYmqSz ) חשבונאות בכללי 79% של שימוש שיעור עלמצביעי� 

 ).פרטיות חברות בקרב מקובלי�
 – הפרמטרי� שני בי� כא� המוצעת האבחנה תא מכיל אינו הקיי� ההשוואתי המחקר כי לציי� יש  197

 הסתכלות א� ורק דר� ,בר�). 192ש "הב המובא לעיל ורא (משפטית והתערבות משפטית מוסדיות
 המסמלת, אמריקנית�לאנגלו, כמסמלת עיגו� בחוקי�, פריזמה בינארית המבחינה בי� גישה קונטיננטלית

עיגו� בחקיקה יכול : אינה תופסת את המורכבות שבתהלי� החקיקה או את מטרותיה, וולונטריעיגו� 
אי� חובה שהמחוקק עצמו ). והסנקציה הכפייה יכולת בשל(להיעשות ג� רק כמטרה אשר יוצרת אחידות 

 .הפעיל שיקול דעת בקביעת ההסדרי� המקצועיי� המעוגני� בחוק
 רישו� הקצאת אופציות דרשש פרשת שינוי התק� החשבונאי א ביותר הי הפרשה הידועה,בהקשר זה  198

 קד�שגו� התקינה  (�Accounting Principles Board (APB) פרס� ה,�1972ב. לעובדי� כהוצאה
אשר בכלליות לא , ”Opinion No. 25 – “Accounting for Stock Issued to Employeesאת ) �FASBל

 ,1993בשנת . כהוצאה בעת הקצאת אופציות לעובדי� של הישות המקצהחייב רישו� סכומי� מהותיי� 
בעקבות ההשפעה ). בשווי הוג�( טיוטת תק� אשר דרש את רישו� ההקצאה כהוצאה �FASBפרס� ה

החלו אנשי , ) הייתה נהוגה פרקטיקה של הקצאת אופציותשבה(טק �ייהצפויה של התק� על תעשיית הה
 �SECו ליברמ� החל מקד� חוק אשר יאסור על ה'יאו לכ� שהסנטור גהתעשייה מפעילי� לחצי� אשר הב

 Equity Expansion Act of 1993, S. 1175, 103d Cong. §4 ורא(לדרוש את יישומו של התק� החדש 
 ,Equity Expansion Act of 1993, H.R.2759 ו רא. בד בבד ג� בבית הנבחרי� קוד� חוק דומה.(1993)

103d Cong. (1993) .(את הטיפולימרהגרסתו הסופית של התק� ש,  לחצי� אלו מצד הקונגרסבשל  
 ACCOUNTING FOR STOCK-BASED COMPENSATION, Statement ראו(Opinion No. 25 � בהתקיי�ש

of Fin. Accounting Standards No. 123 (Fin. Accounting Standards Bd, 1995)( . אותו סיפור חזר
) וורלדקו� ואחרות, אנרו�(לאחר שהסקנדלי� החשבונאיי� של התקופה , �2000בשנית בתחילת שנות ה

אשר ביקש שוב לשנות את הפרקטיקה החשבונאית הקשורה ברישו� הקצאות , �FASBחיזקו את ה
 Broad-Based Stock Optionבקונגרס" מתבשלי�" החלו השינוישני חוקי� למניעת , שוב. לעובדי�

Plan Transparency) Act of 2003, H.R.1372, 108th Cong. (2003)ו �Stock Option Accounting 
Reform Act, H.R. 3574, 108th Cong. (2003) .אלא שהפע� רשמי הסקנדלי� החשבונאיי� מנעו את 

 ).בשווי הוג�( שידרוש רישו� הקצאות לעובדי� כהוצאה כדיהבשלת החוקי� והכלל החשבונאי שונה 
 . 115ש "ה לעיל ,.Farber et al ;115ש "ה לעיל, Jones & Smith ל אצו על הפרשה ראעוד
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 חקיקת מס אשר משפיעה על הטיפול החשבונאי כאמצעי לדוגמה, ותחשבונאי�לברמטרות 

   199.מסלמניעת תכנוני 

 אשר יתערבו המשפטהתערבות משפטית יכולה להיות ג� מצד בתי , עקרונית, כ� כמו

 על חוקיות הסדר שיפוטית קרי בביקורת –ית  או עקרונ200,ביישו� הנורמה החשבונאית

 הצד 201).למשל תקינות האצלת הסמכות לקביעת הכללי� החשבונאיי�(קביעת הכללי� 

 מאסדרה הנעשית רק רגתכזו החו, השווה בכל המקרי� הללו הוא אסדרה במוב� המהותי

  . לש� אכיפה או יצירת אחידות חשבונאית

 האנומליתוהסינתזה  ריקניתאמ� האנגלוהגישה, הקונטיננט גישת. 2

   הישראלית

 אחת מ� בכל שונה מימוש מתממשי�, מהותי�אסדרתי והמשפטי�המוסדי,  המרכיבי�שני

  . אמריקנית והסינתזה האנומלית הישראלית�הגישה האנגלו,  הקונטיננטגישת: הגישות

   הקונטיננטגישת) א(

 להכי� מחויבותאר חברות  השובי�,  החשבונאות נהנית ממעמד נורמטיבישבה, בקונטיננט

 המוסדי באסדרת המרכיב 202,דוחות כספיי� אשר הופכי� ג� לחלק ממרש� ציבורי

  203. בקביעת כללי החשבונאות המקובלי� בחקיקהרובהחשבונאות מתממש ל

 כי בהכרח מלמדת ינהא) חוק( כנורמות משפטיות יות קביעת נורמות חשבונאאומנ�

למשל שמוסדות עיצוב (עת הנורמות החשבונאיות  משפטית מהותית בקבימעורבות ג� חלה

 אכ� היה שות� במוב� המהותי בתהלי� עיצוב ההסדר – המחוקק –הנורמה החוקית 

שכ� ייתכ� ,  דלעילהתערבותי�המרכיב המהותי, החלוקתי המוחל במסגרת הכלל החשבונאי

את הכלל או קבע ;  מקובלי�כללי� לפי החיל חובה על הכנת דוחות כספיי� רק שהמחוקק

 השימוש בחוק בר�). רק כדי לכפות ציות ואחידות רבתית,  השוקקבעהחשבונאי אשר 

 לא זה ולפי,  מקי� מקו� להתערבות כאמורנאיתכמוסד היוצר את הנורמטיביות החשבו

 
חייב ,  בניהול המלאי�LIFO נישו� אשר משתמש בשיטת ה (U.S. Code § 472(c) 26 (2016) למשל ראו  199

 Stephen C. Lessard, Giving Life to ו ראלהרחבה). טה ג� בדיווח לציבורלייש� את אותה השי
LIFO: Adoption of the LIFO Method of Inventory Valuation by the Income Tax Code, 60 TAX 

L. 781 (2007). 
, הולנד:  דני� בענייני� חשבונאיי�המשפט בתי שבה� לציי� שלוש מדינות באירופה נית�, Flower פי על  200

 ). 76' בעמ, 189ש "לעיל ה, FLOWER ראו(גרמניה ואיטליה 
 .Arthur Andersen & Co. v. SEC, 5 Fed. Sec. L. Rep. (CCH) 96,374 (N.D. I11. Mar למשל ראו  201

בתקופה שקדמה ג� , �FASBעות ה בקבי�SECאת ההכרה של ה, במישור החוקתי, ניסיו� לאתגר ((1978
SEC  ,Large. Ronald E ג� ראו זאת ע�). �Oxley-Sarbanesלאסדרה הפורמלית כפי שנעשתה ב

)1979( 317 .J .L .NDI54 , A Critical Analysis: 150. Accounting Series Release No)  אשר מבקר
 איובהקשר זה , )למהות החשבונאות לא התייחס המשפט בי בפרזה זו וטוע� כי המשפט ביתאת הכרעת 

 Free Enter Fund v. Pub. Co. Accounting Oversight Bd., 561 U.S. 477מעניי� להתעל� ג� אפשר
(2010)) � ). שפסק די� זה אינו קשור ישירות בהתקנת כללי החשבונאות אלא בהתקנת כללי הביקורתא

 .13' בעמ, 189ש "לעיל ה, FLOWER ראו  202
 .ש� ראו  203
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 מקימי� הליכי� ייחודי� לדיו� בתוצרי המשפט בתי 204 בחלק ממדינות הקונטיננטכי מפתיע

, לאומית באיחוד האירופי�הבי� שלאחר אימו� התקינה ד�בעי ג�, למשל 205.חשבונאות

 עוברי�תקני� אלו ,  פרטיבארגו�נקבעי� ) IFRS(לאומיי� �בי� החשבונאות השתקני וא�

�ה(האירופי " רשומות" הבקוב� פרסו�לרבות ,  במוסדות האיחודו�הלי� של אימOfficial 

Journal .(המוסדות המשפטיי� האירופילמעשה כאשר � שהופ� את התקני� ואי� ה אימו

 ראיות אומנ� ה206).אירופית�כללזהי� במעמד� לחקיקה (אירופית � ברמה כללמחייבי�ל

 בעיד� החשבונאילמעורבות משפטית אקטיבית ומהותית של מוסדות האיחוד בעיצוב הכלל 

�הIFRS כללי� מסוימי� כי בעבר ירע אאכ� א�,  רבותאינ� � מוסדות האיחוד נמנעו מלאמ

 בפרלמנט עקרונית החלטה התקבלה לאחרונה כ� כמו 207.חברה� מדינהתנגדותה בשל

 הכללי� בעיצוב יותר א� מעתה מעורבות גדולה יגלו האיחוד מוסדות כיהאיחוד האירופי 

,  הגישה הקונטיננטלית דבקה בעיגו� חקיקתי של נורמות החשבונאותוכ� 208.החשבונאיי�

 באסדרה ולוהכ, י�ת של הכנת דוחות כספי ובהחלת חובה חוקיקיקה הנורמות בחבקביעת

   209.התערבותי בכללי��בעלת פ� מהותי

 
 ). 76'  בעמ,ש�(גרמניה ואיטליה , הולנד  204
 MARIEKE VAN HOOIJDONK & PETER V. EIJSVOOGEL, LITIGATION IN THE לדוגמה ראו  205

NETHERLANDS. CIVIL PROCEDURE, ARBITRATION AND ADMINISTRATIVE LITIGATION 
התהלי� המשפטי הנדרש לש� אתגור משפטי של דוחות שנתיי� מפרט את ( (2012) 103–101

 ). ההולנדי�Enterprise Courtב
, )�http://bit.ly/2ynbGF0 זמי� ב (Commission Regulation 1126/2008, 2008 O.J. (l320) 1 למשל ורא  206

 ).כפי שאומצו באיחוד (�IFRSאשר מכיל למעשה את תוכ� תקני ה
 IFRS Found., IFRS Application ו באיחוד האירופי רא�IFRSאימו� תקני ה עדכנית על היק� לתמונה  207

Around the World, Jurisdictional Profile: European Union (June 23, 2017) 
http://bit.ly/2QZ6jTh .אימוצ� של חלק מסעיפי �אק שירק לש� אי'להתערבות של נשיא צרפת זIAS 

 CARIEN VAN MOURIK & PETER WALTON, THE ROUTLEDGE COMPANION TO ו רא39

ACCOUNTING, REPORTING AND REGULATION 329–330 (2014). 
, )�ECOFINה( של האיחוד צר האירופי החל במפגש של פורו� שרי האוד במוסדות האיחווכחי הנהדי�  208

 ראו(� לאומיי�הבי�אשר בעקבותיו נכתב דוח על המעורבות האירופית בהתקנת כללי החשבונאות 
Philippe Maystadt, Should IFRS Standards Be More “European”? (2013), available at 

http://bit.ly/2RYCJi4 .(פורו� ה, 2016 למאי �3ב, לאחר מכ��ECOFIN דוח סופי המבקר את � אימ
 Theodor Dumitru Stolojan (Rapporteur), Rep. on International ראו(מנגנו� התקינה הנוכחי 

Accounting Standards (IAS) Evaluation and the Activities of the International Financial 
Reporting Standards (IFRS) Foundation, the European Financial Reporting Advisory Group 
(EFRAG) and the Public Interest Oversight Board (PIOB) (2016/2006(INI)), Eur. Parl. Doc. 

A8-0172/2016 (May 3, 2016), available at http://bit.ly/2NMdfkP .(הדוח , 2016 ליוני �7ב �אומ
 למעורבות גדולה יותר של מוסדות האיחוד בהתקנת וראתהק,  כהחלטה של הפרלמנט האירופימורהא

 European Parliament Resolution of 7 June 2016 on International Accountingראו(הכללי� 
Standards (IAS) Evaluation and the Activities of the International Financial Reporting 
Standards (IFRS) Foundation, the European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) 
and the Public Interest Oversight Board (PIOB) (2016/2006(INI), EUR. PARL. DOC. 

P8_TA(2016)0248 (2016), available at http://bit.ly/2q0Lnjs.( 
 בית פסיקת ,)76' בעמ, 189ש "לעיל ה, FLOWER ראו( Flower מוצא שבה�לא בכדי שלוש המדינות   209

 קיקתית החשבונאות היא ג� נורמה חה�ושב, מהקונטיננט ה� העוסקת במטריה החשבונאית משפט
 .אזרחי�קרי הכלל החשבונאי נכלל בקוד המסחרי, )גרמניה ואיטליה, הולנד(
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  אמריקנית� האנגלוהגישה) ב(

אשר מעניקה לחשבונאות ולכללי� המקובלי� מעמד נורמטיבי ,  הקונטיננטלגישת בניגוד

התערבות אשר צפויה (מהותי בקביעת הכללי� � הלי� אסדרתי התערבותייימתומק" חזק"

 את הכללי� המקובלי� מכילהאמריקנית � האנגלוהגישה 210,)בעתידיותר להתחזק א� 

 תכנורמה כללי(  כללי חשבונאות מקובלי�לייש�קרי אי� חובה חוקית , בלבדוולונטרית 

 דוחות הכנת של כלשהי חובה למעשה או, )החלה על כלל החברות בשל היות� תאגידי�

לרבות בדר� של יישו� , ות כספיי� הכנה של דוחחובת 211.י� חשבונאיכללי� לפיכספיי� 

 כ� כמו 212. בוחרת לגייס כספי� מהציבורחברה א� רק נוצרת, כללי חשבונאות מקובלי�

והכללי� החשבונאיי� ,  רציפה בקביעת הכללי� החשבונאיי�משפטיתאי� מעורבות 

   213.ללא כל שיפוטיות מצד הרגולטור או המערכת המשפטית, פרטיי� בגופי�נקבעי� 

 ספורדיי�בניגוד לקונטיננט מדובר במקרי� , ע להתערבות משפטית מהותית הנוגבכל

. אמריקני בקביעת הכללי� המקובלי��אנגלו פרטי לא גו� התערבות של תרחשת משבה�

 הנעשית אד טרומנטלית בהתערבות אינסמדובר,  מתרחשת התערבות שכזוכאשר כ�כמו 

 קונקרטיי�טי� חברתיי�  של הכללי� על היבשלכות בההקשרלרוב על רקע , הוק

 אשר י� או חשש מתמריצי� שלילי214למשל הימנעות מתשלו� מס (חשבונאיי��לבר

   215). מסוי�סקטור בייווצרו

היא מסתיימת לרוב ללא יצירת חוק המתקי� כלל ,  התערבות שכזו אכ� מתרחשתכאשר

  לח�פעילהחקיקתית ה� המערכת המשפטיתשבה�,  בעבראירעובמצבי� אשר . חשבונאי

 שהכלל גר� האיו�,  בחקיקה אשר תגבור על הכלל החשבונאימהובאי, על מתקיני הכללי�

   216. חקיקהבהשלמתללא צור� ,  מתקיני הכללי�בידי שינוי יעבורהחשבונאי עצמו 

 מהגישה לגמרי נבדלת אמריקנית�הגישה האנגלו,  הקשור לפרמטר המוסדיבכלש, כ�

קרי התערבות , המשפטית המהותית בכל הקשור להתערבות בר�. נטליתהקונטינ

 מיצירת שונותאשר נעשית לש� הגשמת מטרות , ) הקונגרס למשלידיעל (רגולטורית �מעי�

 בי�) א� כי ספורדיות (מסוימות לאתר נקודות השקה נית� –אחידות חשבונאית וציות 

  . אמריקנית�האנגלו לגישההגישה הקונטיננטלית 

   האנומלית הישראלית הסינתזה) ג(

 מהשיטה הקונטיננטלית ותחשבונאית מושפעת רב�המשפטית הספרה שבה, ישראלב

לרבות יישו� חלקי� (ה� במובני המסורת המשפטית הכללית , אמריקנית�ומהשיטה האנגלו

 במובני התקינה וה�)  המשפט בישראלבבתי ררבי� מדיני התאגידי� של מדינת דלאוו

 
 .208ש "ה לעיל ראו  210
אי� צור� . ובה למלא דוחות ייעודי� של מערכת המס יש ח, המסבהקשר. 189ש " הלעיל, FLOWER ראו  211

 . להכי� דוח כוללני ועל בסיסו לבצע התאמה למס– בשונה מישראל –
 .46ש "ה לעיל ראו  212
 .6ש "ה לעיל, Klein, The Gap ראו  213
 .199ש "ה לעיל ראו  214
טק האמריקנית מההשפעה של שינוי הכלל �י ההיתעשיית של חששה רקע על שאירע כפי, למשל  215

 .)198ש " לעיל הראו( הקצאות אופציות לעובדי� כהוצאה חשבונאית של �החשבונאי וחיוב זקיפת
 .91ש "הלעיל , Zeff ורא, נוספות ותלדוגמא. ש� ראו  216
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�השימוש ב, בי� השאר(החשבונאית IFRS( ,מרכיבי� אנומליות המשלבת הנוצר 

 דוחות להכי� חוקית חובתמחד יש . אסדרה רבתית�אמריקניי� ע� אי�קונטיננטליי� ואנגלו

,  לגישה הקונטיננטליתבדומה 217, חשבונאות מקובלי�כללי של יישומ� אגב, כספיי�

 המערכתללא מעורבות סיסטמטית של ,  פרטיי�בגופי� מוסדרי� � הכללי� עצמומאיד�

 היאכפי ש, התערבות מהותית,  זאתמלבד. אמריקנית� לגישה האנגלובדומה, תהמשפטי

אינה חלה כלל , אמריקנית�וכפי שחלה לעיתי� בגישה האנגלו,  בגישת הקונטיננטמובנית

  . בישראל

המערכת המשפטית ,  הישראלי מחייב את יישומה של החשבונאותשהחוק וא�, כ�

  קרי , אמריקנית�ות בדומה לגישה האנגלו להתקנת כללי החשבונאתהישראלית מתייחס

ובמקרה הישראלי , במעורבות כוחות שוק,  גורמי� בשוק הפרטיבידי מעוצבת החשבונאות

 לסמכותבניגוד ( ממסדית ישראלית התערבות למובנית יכולת כל ללא וזר ארגו� בידי א� –

�להעל המוקנה �פיקוחSECורמטיבי של  הנלמעמדבכל לנוגע , ומאיד�, )ית הברארצות ב

 וחברות 218,המערכת המשפטית הישראלית מאמצת גישה קונטיננטלית, החשבונאות

 חובה עצמאית קיימת אי� שבה,  הבריתארצותבניגוד ל(מחויבות להכי� דוחות כספיי� 

 מערכת ובה�, הדוחות משמשי� משטרי� משפטיי� נרחבי�,  לעילפורטוכפי ש, )כאמור

  ). ש� חשבונאות המס היא נפרדת,  למשלתרי הבארצות בניגוד לזאת ג�(המס 

א� , בדומה לקונטיננט,  זאת החשבונאות בישראל זוכה למעמד נורמטיביבעקבות

� בעלות מסורת חשבונאיתמדינות א� מהחלש אופ�ב, תסובלת מחוסר אסדרה משפטי  

  . אמריקנית�משפטית אנגלו

  ?"גויי� לאור" מדובר בהא�) ד(

 של החשבונאות בישראל לצד המעמד הנורמטיבי משפטיתה האסדרה)�אי( ייחודה של הא�

המעמד :  התשובה לשאלה זו היא שלילית219?"גויי�ל אור" לה צריכי� לשמש המוקנה

 טימביא לכ� שהשימוש המשפ, אסדרתה� אילצד, בישראלהנורמטיבי המוענק לחשבונאות 

, י� והמהותיי�העקרוני,  הפרגמטיי�הקשיי� כ� ועל, "הפרוע המערב"כבחשבונאות מתנהל 

כל גישור בי� שונות , בי� השאר.  במלוא חריפות�מתעוררי�, כפי שנידונו בפרק הקוד�

 במשטרי� להיעשות חייב החשבונאות להעדפותבהעדפות המשטרי� המשפטיי� 

 קיימת אפשרות לרתו� את החשבונאות לש� מדידה של פרמטרי� לאוכ� , המשפטיי�

 שליטה על שינויי� מאוחרי� בפרמטרי� היעדר �כ כמו 220.הנדרשי� למשטרי� משפטיי�

חברתית של � הפיננסיתההבניה וכ�, החשבונאיי� מתבטא בפגיעה במשטרי� משפטיי�

 
 . לההנלווה טקסטה ו28ש "ה לעיל ראו  217
 .189ש " הלעיל, FLOWER  ככללורא  218
 . 188ש "ה לעיל ראו  219
 כביכול שה� מטרות הגשמת לש� בחשבונאות שימוש וכי, אידאלית זו מציאות כי הטועני� יש אומנ�  220

 בר� טענה זו מכילה הנחה .)60' בעמ ,18ש " לעיל ה,סולגניק למשל ורא (רצוי אינו" חשבונאיותאינ� "
 יכולה להיות אינההחשבונאות , כאמור בראשית מאמר זה.  הנתונה היא ניטרליתהחשבונאות כי ,שגויה

 ,בהיעדר ניטרליות בחשבונאות). 92ש "בה  המאוזכרי� לעילהמקורות את ורא(ניטרלית כלל וכלל 
 למעשה שימור הוא – החשבונאות וכניההתערבות בת� חסידי אישטועני� כפי –" ניטרליות"שימור ה

 .ההטיות הפוליטיות הקיימת כבר כעת בחשבונאות
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וכ� ג� ,  השתתפות מצד הקהל המקומיללאלאומי �בי� בארגו�פעולות התאגידי� נקבעת 

שר כא,  בהכרח אידאלית למבנה השוק המקומישאינה חלוקה מחולקות המידעעלויות 

נדרשות להכי� דוחות , משקיעי� לה� שאי�ג� אלו , כלל הישויות, קונקרטית בישראל

 צריכות כלל שאות�אשר ה� הדוחות ( התאמה למס דוחות ג� עליה�ונוס� , למשקיעי�

  ). הישויות

 השוק" למצוא ג� בפרשת נית� הישראלי יחודי הילשילוב נוספי� י� שליליאינדיקטורי�

מעמד� של הכללי� המקובלי� גר� לכליאת הדיו� בכלוב התקינה  כאשר, דלעיל" העמוק

אשר ספק א� ה� ,  השאלה החלוקתית בידי גורמי� חשבונאיי�פתרו� אגב, לאומית�הבי�

 הייתה מתקיימת א�, ש�.  לקבל את ההחלטה– או בעלי סמכות דמוקרטית –כשירי� 

, פוליטית� המשפטיתבמערכת נפתרת השאלה הייתה 221,מהותי�אסדרה בעלת פ� התערבותי

). אשר ה� למעשה שאלות חלוקתיות טהורות(ש� המקו� הנכו� לפתור שאלות מעי� אלו 

 עד שג� – בספרה הישראלית כ�האסדרה החשבונאית קנתה לה אחיזה עמוקה כל �בר� אי

 המתיימרות לצמצ� את חשיפת דיני ניירות ער� לשינויי� תקנות בהציע�, רשות ניירות ער�

 עליה תפקיד של אסדרה מהותית בתחו� מלקבלמתגוננת ונזהרת , בחשבונאות

   222.החשבונאות

 מדובר א� 223,אומנ� נראה כי אינו בר חלו�.  סימפטו�רק היא" השוק העמוק "פרשת

 דוחות כספיי� ללא הכנת של חובהרק בסימפטו� יחיד לבעיה סיסטמתית כאשר החלת 

 תוכ� מהותי ויוצרת מכל הדוחות ת חובת הכנאתהחלת אסדרה מהותית מרוקנת למעשה 

 החובה החלה על בבסיס:  קובעי� את החובהאשר לאלופער מטריד בי� הכפופי� לחובה 

דטרמיניסטי של � ופרהקונצנזואלי של קיבוע רציונל קיי�חברות להכי� דוחות כספיי� 

 הסתלקות בשל, עקאדא .  מקובלי�אות חשבונכללי לפי של הישות הפיננסיי� היבטיה

 חשבונאית ישראלית עומדת בפני ישות כאשר, ויות הישראליות מקביעת כללי� אלוהרש

 כהוצאה המקטינה את יתרת 224,השאלה א� להכיר בנסיבות מסוימות כנכס או כהתחייבות

היעדר , העודפי� או כהכנסה המגדילה את יתרת העודפי� ומאפשרת חלוקת דיבידנדי�

 של הישות החשבונאית ידה מצורטוניזי�אופ, במקרה הטוב, האסדרה הישראלית מאפשר

אשר ( הכללי� וכניצור� בציות ללא כל יכולת להשפיע על ת,  ובמקרה הרע225,הישראלית

  ). ידי גורמי� שאינ� ישראלי� נקבעי� על

 
 .88ש "ה לעיל ראו  221
בבסיס השינוי עומדת ההנחה . יללאחר בחינת הערות הציבור מוצע כי יחול שינוי במתווה המתואר לע"  222

 ראו" ( אי� כוונה שהתיקו� המוצע יעביר לרשות סמכויות המשיקות לאלו של מתקי� כללי חשבונאות]...[
תיקו� תקנות ניירות ער� בנושא שינוי מתכונת אימו� כללי החשבונאות הבינלאומיי� " ניירות ער� רשות

)IFRS (האפשרות לביטול הצעה � ).http://bit.ly/2NOy9zA) 2013 ("מוקד� לאימו
כול� מרכיני� ראש בפני חברת ':  ייקור החשמל מגיע לעליו�מחט�"אלי � בראבי: מהעת האחרונה, ורא  223

 .http://bit.ly/2EwYlQ2 )29.1.2017( מרקר�דה, "'החשמל
 או כנכס תיאור� אופ� אשר לנסיבות דוגמהמציג  (11' בעמ, 6ש "הלעיל , Klein, The Gap בכלליות ראו  224

 ).החשבונאיי� הכללי� בקביעות תלוי כהתחייבות
 פרשנויות לאמ� אפשרות קיימת החברות ובפני, משמעי�חד אינולאומי �הבי� הכלל שבה� במקרי� זאת  225

 . לאומיי��בי� גורמי� משלל
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  הצעת פתרו�:  רביעיחלק

   מעמדה הנורמטיבי של החשבונאותשחיקת. ו

 הכללי� יישו�ו, נורמטיבי מד הנוהגת נהנית ממעהחשבונאות כאשר – הנוכחי במצב

.  מסוי�חלוקתי חשבונאי סדר החברתי הבסדר מתקבע – משפטית מתחייבהמקובלי� 

 משקיעי� במדידה כלפי קיימתהטיה ( ההסדר של הנוכחיות הפוליטיות השפעותיו מלבד

 הפוליטי של ה טבעחשיפת, )ביצירת תמריצי� ובהטלת עלויות הפקת המידע, ודיווח

, קרי – ג� שאלה נורמטיבית לגבי אופ� קביעת הכללי� עצמ� החשבונאות מעוררת

למשל אופ� קביעתו בפועל של שיעור ההיוו� ( עצמה חשבונאות הפנימית בתו� ההאסדרה

  האסדרתיתוהסינתזה, בישראל המקובלי� כללי� בו נקבעי� כיו� האופ�ה). האקטוארי

  . ר הנורמטיבי במישוקשיי� ג� ה� מעוררי�, בישראל היו� החלה האנומאלית

 לכל וכ� 226,לאומי�בי� פרטי בארגו� נקבעי� בישראל המקובלי� הכללי�, כאמור

: מנהליחוקתי ו,  ג� אתגר סוברניצטר� הנוכחי של החשבונאות ממעמדה שמעוררהקשיי� 

 שתהיה ובלא כל בקרה ללא,  ארגו� פרטי זרידיכלכלי בישראל מעוצב על �הסדר החברתי

 כללי רק שלא, הקודמי� פרקי� בנאמרכפי ש. שהי על קביעותיו ישראל השפעה כללמדינת

 לוקה אסדרת� א� אופ� אלא,  ניטרליי� וה� בעלי משמעות חלוקתיתאינ�החשבונאות 

לרבות נשיאה ( את הכללי� יש� לישויותשכ� מחד מוטלת חובה על הי, דמוקרטיבחסר 

 ישויות שהצורכי� את המידעאו אחרי� אשר , הרשויות והישויות ומאיד�, )בעלויות היישו�

 נקבעי� מחו� אשר,  הכללי�וכני על תלהשפיע יכולות אינ�,  באמצעות הכללי�וחותמדו

  . לישראל

 למשל 228, התקנת הכללי� החשבונאיי�באופ� יכלול שינוי ממסדי 227ופטימלי אפתרו�

 לש מקביעתו הנוצר הדמוקרטי הגירעו�אשר יאז� את ,  מנגנו� אימו� ובקרה מקומיליוח

ואשר יאז� ברמה הלאומית בי� אינטרסי� ,  זרפרטי גו� בידי ליכלכלי הישרא�הסדר החברתי

 – ספקטרו� האסדרה דלעיל במובני. פוליטיי� שוני� המתממשי� במסגרת החשבונאות

קונטיננטלי של החשבונאות יאוז� באמצעות מנגנו� אסדרה הדומה לזה �המעמד הנורמטיבי

 
 .�International Accounting Standards Board אשר שולט ב,�IFRS Foundationה  226
 על אלו לכללי� שיש מההשפעה נובע מקובלי� חשבונאות כללי להתקנת ממסדי בפתרו� הצור�  227

 בדיווח המיושמי� לכללי� החשבונאות של הנורמטיבי מעמדה שחיקת לאחר ג�: התאגידי� התנהגות
, Walker למשל ראו (והמנהלי� החברות פעולות על התנהגותית השלכה יש) ציבוריתבחברה  (לציבור

 לממשלה, פרטי לגו� נתונה הכללי� קביעת שבה� רבות במדינות, זו בעיה פתרו� לש�). 68ש "הלעיל 
  ).91ש "הלעיל , Zeff ורא (הצור� בעתאפשרות אשר מופעלת , �overrideל אפשרות יש

 להתייחסות מסוימת מצד משרד בישראל החשבונאות כללי קביעת אופ� זכה , שנות האלפיי�בתחילת  228
לרבות התייחסות , תזכיר חוק אשר עסק בהסדרת ענייני� מרכזיי� במקצוע ראיית החשבו�. המשפטי�

 תזכיר ראו(די הממשלה השוני� הופ� בי� משר,  המקובלי� בישראלבונאותלסמכות קביעת כללי החש
כוונת התזכיר הייתה ). 2006–ו"התשס, )המוסד לראיית חשבו� והוראות שונות(חוק רואי חשבו� 

 ברשות ולעגנו , רואי חשבו� ורשות ניירות ער�לשכת שהקימולהלאי� את המוסד הוולונטרי 
תזכיר זה מעול� לא הבשיל . לא תוכננו שינויי� מהותיי� במבנה מנגנו� קביעת התקני�. סטטוטורית

 של אתה עוד יותר את סיכויי החיי�לאומית הקטי� הבי�תקינה ה� להניח שאימוסבירו – לכדי הצעת חוק
 .יוזמת החקיקה
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 של חשבונאות מקומית נוספת בקוד קיומה להאפשרותלרבות (המתקיי� בקונטיננט 

 אומר כי יתקיי� הווה).  כגו� מיסוי ורגולציה–ואשר משמשת לצרכי� פיסקליי� , המסחרי

 אשר והחובה,  השוק המקומיצורכי לפי כללי חשבונאות מקובלי� יצורמנגנו� מקומי אשר י

 באמצעות התאמות �תאוז הישויות לייש� את הכללי� ולהחיל� בכלל המסגרות על תוטל

בשל , כיו�.  השוק המקומי וצרכיושיקולי לפי ולוהכ, ברמת הכללי� או ברמת המשטרי�

לא נית� לקיי� איזו� כאמור בעת הטלת החובה לייש� כללי , היעדר מנגנו� כאמור

  .חשבונאות מקובלי�

ות  מעמדה של החשבונאבשחיקת להימצא יכול יידי מנגנו� כאמור הפתרו� המבהיעדר

בהתאמת מציאות האסדרה , לשו� אחר.  השפעתו של הביטוי החשבונאי המקובלבהחלשתו

 האסדרה ייפתר היעדר אתגר וכ�. במעמד חשבונאות אמריקני, האמריקנית החלה בישראל

  .  המקובלי�לכללי� חייב ממעמדע� היעדר מעמד נורמטיבי לחשבונאות ו

, הפו� את החשבונאות הנוהגת לשחוק את מעמדה של החשבונאות מבקשת להקריאה

הווה אומר כי הכללי� . משפטי� מעמד נורמטיבילחסרי, קרי יישומ� של הכללי� המקובלי�

 מסגרות נורמטיבי במקור ו ישמשלא,  במסגרת�המופקוהחישוב החשבונאי , עצמ�

חברות יהיו חופשיות לבחור :  כללי חשבונאות מקובלי�� חובה ליישתהיה ולא, משפטיות

. דוחות עריכת פטורות מחובת תהיינה א�ובמקרי� מסוימי� , ללי� לייש� בדוחותיה�אילו כ

 ותוכ� השלכות נוספ,  המיסי� והחברותבדיני ובה�, קונקרטיותלקריאה זו השלכות 

) והרגולטורי(על השימוש המשפטי , משקי�בעלות מאפיי� רוחבי כלל, )נפקויות(

  . לקביעת כללי חשבונאותאליתהמיניסטרי הסמכותלרבות הפעלת , בחשבונאות

   המיסי�דיני. 1

,  הכללי� המקובלי�של המחייבלרבות מעמד� ,  הנוכחי של החשבונאותמעמדה במסגרת

   לפי תי שנספי כדוח עורכות,  מס חברותורכי לצות כנישומ�בכובע,  בישראלחברות

   תהוראו מיושמות שבו (229"ח התאמה"דו",  נוס�דוח ואז  חשבונאות מקובלי�כללי

 זוובראשה ,  המשפטית המיסוייתהדוקטרינה).  מס ההכנסהפקודה הכלולות בהתאמה

 דווח אשר זה הוא קובעת כי הרווח החייב במס 230,השומרי�קבוצת  הלכתשנקבעה ב

 התאמות לאחר, כאמור (231המקובלי� החשבונאות כללי לפי התאגיד שלבדוחות הכספיי� 

 של הכללי� המקובלי� במערכת רמטיביותלנו הביטויי� החזקי� אחדזהו ). נקודתיות

  232.המשפטית הישראלית

, בי� השאר,  מעמדה הנורמטיבי של החשבונאות בהקשר המיסויי משמעהשחיקת

,  חל� קביעת הרווח לצורכי מס233).והמש� פיתוחה (השומרי�קבוצת  של הלכת ביטולה

ה� הנישו� וה� פקיד , המשקיעי� של הראייה זווית לפיכרווח אשר נקבע בכללי� מקובלי� 

 
 . 49ש "ה לעיל ראו  229
 . לה�הנלווה טקסטה ו67–63ש "ה לעיל ראו  230
  .49ש "הלעיל , 8/2012 הכנסה מס ביצוע הוראת ראו  231
 תלות ללא, ספריו את הנישו� מנהל שבו האופ� הוא המס לחישוב הבסיס ש�, הברית ארצות השוו  232

 .)I.R.C § 446 (2016) ראו( מקובלי� חשבונאות בכללי
 .61ש "ה לעיל ראו לדוגמאות  233
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 יותר את עקרונותיה של מערכת המס נכו� מקיי� אשר חלופישומה יוכלו לטעו� לחישוב 

 את תקבע היא לא במוב� זה ש–ההצגה החשבונאית לא תהיה עוד נורמטיבית . הישראלית

, וכעזר בחישובו, ההצגה החשבונאית תתפקד כאינדיקציה לאותו הרווח. הרווח החייב במס

  .כמקור נורמטיבי אשר קובע את אותו הרווחא� לא 

 כללי� הלפי עוד בדוחות כספיי� המופקי� יקבע המהותי חבות המס לא תבפ�

 עקרונות לפיהרווח יקבע . לאומית�בי� ישות פרטית ידי מוטי� ונקבעי� על שה�, המקובלי�

 תקבע  בכללי� אשר רשות המס הישראליתייקבעוכפי ש, בפסיקה שהוכרו כפי,  המסערכתמ

   234. החשבונאי מעמדו הנורמטיבי של התוצרשחיקת ע� יווצר שיהחלל בשל

   החברותדיני. 2

,  מקובלי� ליישו� כללי חשבונאותהחובה היא לבטל את הקריאה דיני החברות במישור

אומנ� . ובתנאי� מסוימי� את כלל החובה העקרונית בדבר עריכת דוחות כספיי� שנתיי�

 היא הקריאהבר� , )להל�( אלו חובות התומכי� בהשארת קלמשקיימי� נימוקי� כבדי 

 כללי� לפי לערו� דוחות כספיי� נית� יהיהבמוב� זה ש,  לגמישי�ות החובתוכני את להפו�

�שאינ� כללי הIFRS) לאפשר לחברות וג�) או כללי המוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות 

 �  ) .  לחוק החברות172� ו171 י�סעיפ תיקו� לבאמצעות( לערו� דוחות מהחובה פטורלאמ

   החובה לייש� כללי חשבונאות מקובלי�הגמשת) א(

קשורי� בכ� ) הכנת דוחות ויישו� הכללי� המקובלי�( התומכי� בשימור החובות נימוקי�

שכללי� מקובלי� ומחייבי� מניבי� יתרונות לשיח החשבונאי עצמו וכ� למנגנוני� 

יישומו הקונצנזואלי של סט כללי� :  בתוצרי החשבונאותהמשתמשי�החברתיי� 

 יי�של מסרי� כלכליי� מורכבי� בהיגדי� חשבונא" אריזה" בשיח מאפשר חשבונאיי�

 שעליה� לצד יצירת השוואתיות בי� המסרי� 235,ממצי� המובני� למשתמשי הדוחות

 היעילות וההשוואתיות המתקיימות בשיח החשבונאי 236. השוני�המשתתפי�מדווחי� 

 
 .)54ש "ה לעיל( Thor Power Tool פרשתלאחר , הברית בארצות ירע לאשר אבדומה  234
 Charles W. Churchman, Why Measure?, in MEASUREMENT: DEFINITIONS AND THEORIESראו  235

83, 88–92 (Charles W. Churchman & Philburn Ratoosh eds., 1959) )בתרומה הכללית של ד�ש 
 הפועלת בכמה –לאומית �כאשר חברה רב, לדוגמה ).סטנדרטיזציה בכל תחו� שבו פועלת מדידה

 רוצה לדווח לבעלי מניותיה על שיעור הרווח האפקטיבי של –) ע גוגל"ע(מדינות באמצעות חברות בנות 
 יסהרווח השנתי על בס" היא יכולה לעשות זאת באמצעות דיווח של ,כלל הפעילות בשנה החולפת

 מייתר את הצור� בפירוט רווחיה של כל ,)והמוסכ�( השימוש בהיגד המוכר .")רווח מאוחד" ("מאוחד
לרבות נטרול עסקאות , תהלי� איחוד כלל התוצאות;  החברהידי חברה מקומית המוחזקת על

,  ותרגו� כלל הרווחי� מהמדינות השונות למטבע אחד,)אשר אינ� מייצגות רווח אפקטיבי(חברתיות �בי�
אשר אורזת את כלל המידע בהיגד חשבונאי אחד המוכר ,  החברהידי על" מאחורי הקלעי�"נעשה 

 .ילות בהעברת המסר הכלכלי ובהבנתו ובכ� מושגת יע,לבעלי המניות
 Comparability, in HISTORY OF ACCOUNTING: AN INTERNATIONAL  בכלליותראו  236

ENCYCLOPEDIA 139–144 (Michael Chatfield & Richard Vangermeersch eds., 1996)) להל� :
Comparability) (ל חלופות שונות  ביקורת על הפגיעה הנגרמת בהשוואתיות בשל קיומ� שלרבות

 ).בתקינה החשבונאית



  ט"תשע מח משפטי	  ישראל קליי�

326  

 237. החשבונאיי�� של כללי� משותפי� בי� המדווחי� והצרכני� של התוצרי�תלויות בקיומ

 כאשר חובה משפטית מקדמת 238, כללי החשבונאות המקובלי�ממלאי� הזה תפקיד האת

   .ובכ� מאפשרת את השימוש הקונצנזואלי בספרה החשבונאית, וכופה

 זהי� של  קידו� היעילות בשיח החשבונאי ויצירת ממד השוואתי בי� היגדי�מלבד

 אחידות בי� מדווחי� מאפשרת שימוש גנרי בתוצרי� חשבונאיי� 239,מדווחי� שוני�

בכפו� לקיומ� של , כאמור( ובכ� מייעלת את פעולת� 240,במסגרת הסדרי� אחרי�

 הטלת מס על – ולמרות הקשיי� האמורי� לעיל –למשל , )כאשר יש צור� בכ�, התאמות

 ביצירת הוראות פרטניות המתאימות צור�יא ללא בסיס רווחיה המדווחי� של כל חברה שה

החובה לציית לסט כללי� מוגדר מקטינה , נוס� על זה. לשיטת הדיווח של כל חברה וחברה

 241.את הסיכוי להונאה של משתמשי הדוחות ומגבירה את האמו� בפרקטיקה החשבונאית

 כללי� של ומ�בייש חברות המחייבת כליל החובה תבוטל א�כלל היתרונות הללו ייעלמו 

 .חשבונאיי� כלשה�
הווה , שרירותיי� לא כללי� לפי אלו תומכי� בהכנת דוחות כספיי� יתרונות זאת ע�

 אריזה יעילה מאפשרובכ� , חברתית מקונצנזואליות נהנה כללי� מזוהה אשר סט לפי: אומר

היות  לי� כללי� אלו חייבהא�א� , )והבנה ועיבוד של אות� המסרי�(של מסרי� כלכליי� 

�כללי הIFRS ?הא� יש צור� בהטלת חובה חוקית הכופה שימוש בכללי� אלו,  אחרלשו�?  

� מהיתרונות הנולדי� משימוש בחלקIFRS לפי יוצרי� בעצמ� תמריצי� להכנת דוחות 

 מעוניינות ולכ�(למשל בקרב חברות אשר מעוניינות לגייס כס� ממשקיעי� ,  אלוכללי�

ואשר יאפשר השוואתיות , פרספקטיבת המשקיעי�בגילוי חשבונאי הנעשה מתו� 

השוואתיות  (לאומית�בי�חלק מהיתרונות בשימוש בתקינה , נוס� על זה). לאומית�בי�

ואי� ,  מגייסות כס� ממשקיעי�שאינ� האל( מהחברות לחלק כללאינ� רלוונטיי� ) וכדומה

 בתוצרי�וש היתרו� בשימ( בהתממשקות ע� מסגרות רגולטוריות כ�כמו ). נושי� לה�

 דוחות כי – ע ההתאמות שחברה תידרש לבצשבה�ייתכנו מצבי� ) לעיל, חשבונאיי� גנריי�

 נקודת פתיחה רחוקה יותר יצור שדווקא יישו� הכללי� יו כאלה� – IFRS מיישמי� הבסיס

 מזומ� א� נדרשות בסיסלמשל בחברות הפועלות על (לדיווח הנדרש לשימוש הרגולטורי 

 על בסיס אד IFRSנית� לחייב חברות ביישו� , נוס� על זה).  בסיס מצטברלהכי� דוחות על

 דוחות בעת גיוס כס� הכנת של החובהלמשל החלת ,  השונותפעולות הלפי, הוק

  242.מהציבור

 כללי �א� יש מקו� להטלת חובה בדבר יישו( דלעיל לשאלה התשובה כי נראה לפיכ�

IFRS (הבי�הספרה החשבונאית :  שליליתהיא� ללי�אומית מכילה מגוו� רחב של כל

 היתרונות אשר נידונו לעיל ג� את לשמר אפוא נית�ו,  ישויות רבותהמשמשי�חשבונאיי� 

 
 .235ש "ה ללעי, Churchman ראו  237
 .62–�61ו 48–43' בעמ, 18ש " הלעיל, סולגניק, בכלליות,  ג�ראו  238
 .236ש "ה וכ� ,2. לעיל פרק אראו  239
 .89' בעמ, 235ש "הלעיל , Churchman ראו  240
241  Comparability ,יכאמצע העשרי� המאה בראשית האחידותיצירת  (142–141' בעמ, 236ש " הלעיל 

 ).לשווקי� האמו� והחזרת משקיעי� הונאות להפחתת
 . הנלווה לה�והטקסט 46ש "ה לעיל ראו  242
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 של הכנת דוחות עקרונית לחובה) IFRS( היישו� של הכללי� המקובלי� חובת בהפיכת

 מהלדוג (מקונצנזואליות כיו� לחברות לייש� כל סט כללי� הנהנה אפשרות במת�כספיי� 

�כללי הFASB וה�GASBג�כללי� קונצנזואליי� יתפתחו , נוס� על זה).  האמריקניי� 

ע� הפיכת הביטוי החשבונאי : המיסי� שללמשל בהקשר , אחרי� שימושי� במסגרות

 לא הרשות א�; מס המיסי� תיאל� לחוקק כללי חשבונאות רשות, לאינדיקטורי בלבד

 והנישומי� צפויות להסתיי� בקביעות  המיסי�שות בי� רמחלוקותאזי , תעשה זאת

 ג� ה� כקביעות של כללי� יראוקביעות אלו י.  הכללי� החשבונאיי�וכנישיפוטיות לדידי ת

 בהכנת דוחות לשמש שיוכל נוס� אפשרי יכוננו סט כללי� וכ�, חשבונאיי� קונצנזואליי�

  . כספיי�

 הדיווח של אסדרתל דומה 243, קונצנזואליותדרישת אגבהמאפשרת גמישות ,  זוהצעה

� להקמתו של ארגו� העובר הברית ארצות בשהתקיימהחברות ציבוריות כפי FASB .עד 

�להקמתו של ארגו� הFASB לפי ציבוריות אמריקניות לדווח חברות נדרשו 1973 שנת בסו� 

ללא זיהוי , בלבד (substantial authoritative support מסטטוס של הנהני� חשבונאיי� כללי�

 קות לייש� מגוו� פרקטייכלו אמריקניות ציבוריות חברותכ� ).  הכללי� או מקורושל סט

 מתמיכה של נהנתה נבחרה אשר הפרקטיקה הכספיי� כל עוד בדוחותיה� חשבונאיות

� הקמתו של ארגו� הע� 244.גורמי� מקצועיי� בתחו� ראיית החשבו�FASB תקינה כגו� 

 חובה לייש� א� ורק את קביעותיו הוחלה  החברות הציבוריותלסקטורחשבונאית אמריקני 

�כל עוד ה(של הארגו� SEC 245). אחרתקובע אינו   

 ארצות בירע מדרישת קונצנזואליות לזיהוי קונקרטי של הכללי� המחייבי� אהמעבר

) ובו בלבד( במסגרת המשטר המשפטי החל בדיווח למשקיעי� –הברית בגלל הרצו� לקבע 

 במסגרת המשטר –לאפשר : הישראלי הרצו� הוא שונהבר� בהקשר .  פרספקטיבה יחידה–

   . החשבונאיתבפרספקטיבה גמישות –המשפטי הכללי 

 כי לטעו� לחברות פרטיות נית� קשורבכל ה,  המקו� לציי� כי מהבחינה הפוזיטיביתזה

 נאות את מפרט כללי החשבוהמגמישה פרשנות תו� חוק החברות אל לקרוא נית� כעת כבר

 חוק החקיקתית של המטריהבשונה מ, חוק החברות. דוחות כספיי� יכתהמשמשי� בער

 171 קביעת סעי� את לכ�". כללי חשבונאות מקובלי�"אינו מכיל הגדרה של , ניירות ער�

וכמו כ� תערו� דוחות כספיי� , חברה שהיא תאגיד מדווח תנהל חשבונות" כי החברות לחוק

וכמו כ� תערו� דוחות , דווח תנהל חשבונות חברה שאינה תאגיד מ]...[לפי חוק ניירות ער� 

 
,  הבחירה בכללי� הקונצנזואליי� אשר ישמשו בהכנת הדוחות נית� להעביר להכרעת בעלי המניותאת  243

כאשר ההנחה שההנהלה היא (חר המלצת הנהלת החברה  ולא,בדומה למינוי רואה החשבו� של החברה
 כלל שבה�ייתכנו מצבי� ). האורג� הכשיר ביותר לשקלל את עלויות הכנת הדוחות והשימושי� בה�

 של החברה הישראלית מוחזקת בבעלות מלאה שבולמשל במקרה (המעורבי� יעדיפו תקינה אמריקנית 
ללא צור� , ראש מתאימי� לחישוב חבות המס בלבדאו יבחרו בהכנת דוחות אשר מ, )חברה אמריקנית

 .ויותובכ� לחסו� בעל, בהכנת דוח התאמה
 ,Administrative Policy on Financial Statements, Accounting Series Release No. 4 ראו  244

[1937–1983 Transfer Binders] Fed. Sec. L. Rep. (CCH) ¶72,005, ¶ 72,005 (Apr. 25, 1938) 
(“substantial authoritative support”) . 

 Statement of Policy on the Establishment and Improvement of Accounting Principles andראו  245
Standards, Accounting Series Release No. 150, 3 SEC Docket 275 (Dec. 20, 1973). 
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כללי חשבונאות " לעניי� הגדרת שלילי כהסדר לפרש נית�" כספיי� כאמור בחוק זה

 אינ� ומכא�( שאינ� תאגידי� מדווחי� חברות, ולכ�, אשר בדיני ניירות ער�" מקובלי�

" מקובלי� חשבונאות כללי" לייש� נדרשות)  חוק ניירות ער� ותקנותיולהגדרות כפופות

 הנהני� מסטטוס של מקובלות כללי�קרי כ, ברותהגדרת� בחוק הח)�אי(במוב� 

� הכללי דווקא וולא) קונצנזואליות(IFRS ,ניירות ער�בדיני שמוגדר כפי .  

   להכי� דוחות כספיי� שנתיי� החובה פטור ממת�) ב(

לי�  מעמדה הנורמטיבי של החשבונאות ושלילת אקסקלוסיביות הכלשחיקת לכהמש�

המקובלי� מתעוררת השאלה א� יש צור� בהטלת חובה מוחלטת בדבר עריכת דוחות 

 וביה קביעה מחייבת של זכויות יהני אינו משק� עוד מהחשבונאי שהביטוי מאחר. כספיי�

. חברתי לקיי� ביטוי כאמור�הכללמתייתר הצור� הקנייני , וחובות בישות החשבונאית

 בהספקת רק הוא,  קונצנזואליי�כללי� לפי, טורייתרונו של ביטוי חשבונאי אינדיק

 הדוחות הכספיי� לא לש, האינפורמטיבית בלבד,  ומשכ� עולה כי תרומת�– אינפורמציה

מת� אפשרות לישות לחדול . בהכרח תצדיק החלת חובה חוקית של הכנת דוחות כספיי�

או , יה פיננסית צור� באינפורמצאי� שבה�מלהכי� דוחות יכולה לחסו� בעלויות במקרי� 

  .  הדוחותוכני יש צור� באינפורמציה פיננסית השונה מתאשרכ

 התחיקתי אשר ההסדר נית� לעצב את שבה� אופני� שוני� על לחשוב נית�, קונקרטית

נית� להשאיר את ההחלטה על החלת הפטור :  הדוחותמהכנתיאפשר לחברות לקבל פטור 

 ולאחרמינוי רואה החשבו� של החברה  לבדומה, כהחלטה המתקבלת בידי בעלי המניות

כאשר ההנחה היא שההנהלה היא האורג� הכשיר ביותר לשקלל את עלויות (המלצת החברה 

 לת או לדרוש את אישור בית המשפט להח246;)הכנת הדוחות והשימושי� הכללי� בה�

 שאינ� בעלי י� החשש לפגיעה בצדדי� שלישיבשל –) בדומה להפחתת הו�(הפטור 

 בהכנתולה� אינטרס ,  על בסיס הדוחותשוט�משל ספקי� אשר מעניקי� אשראי ל(המניות 

  ).  מניות וההנהלהבעלי ע� שיקוליה� של להתנגש העלולי�דוחות משיקולי� 

   נוספותנפקויות. 3

 לייש� כללי החובההווה אומר ביטול ,  המעמד הנורמטיבי של החשבונאותשחיקת

 מפלסי�, ונאי לכזה אשר אינו מחייב משפטיתחשבונאות מקובלי� והפיכת הביטוי החשב

 המדידה הפיננסית משחקת תפקיד מכריע בעיצוב שבה�את הדר� לכ� שבכל אות� מקרי� 

 שבה� משטרי� אות� ובה�, )למשל בקביעת תערי� החשמל(חלוקתי �ההסדר הרגולטורי

רי ויצר  ההסדר הרגולטויצובהמחוקק כבר איתר וסימ� את משקלו של הביטוי החשבונאי בע

 המיניסטריאלית  הסמכותתופעל אכ� 247,ממילא סמכות פוזיטיבית לקביעת כללי חשבונאות

ובכ� למעשה יגברו על הכללי� ( באות� ההסדרי� יחולו כללי� חשבונאיי� אשר יקבעווי

 כללי חשבונאות יקבעוי, למשל 248).לאומי�בי� בארגו�אשר כאמור נקבעי� , הקיימי�

 
 במשטר הבחירה בסט הכללי� אשר ישמש להכנות דוחות לעניי�( 243ש "ה לעיל ראו לזה בדומה  246

 .)המאפשר גיוו� במתח� הקונצנזואליות
 .79 ש"ה לעיל ראו  247
 .80ש "ה לעיל, מחוזי – חשמל חברת בעניי� המחוזי פסיקת כפרשנות  248
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 והמדינה ולא מזווית הצרכני� של ראיית�החשמל מזווית המשקפי� את עלויות הפקת 

 קיימת אי� שבה�ג� במקרי� , למעשה. ח של חברת החשמל" באגהמשקיעי� של ראיית�

 החשבונאי המופק במסגרת הביטוי:  לא תהיה מניעה מכ�– כללי� תסמכות מפורשת לקביע

   ).או בלעדי (מחייב עוד ה לא יהיובלי� המקשבונאות החכללי

 כי תהיה מעמדה הנורמטיבי של החשבונאות לשחיקת לכת ומרחיקת נוספת עותמשמ

 עוד ישמשו לא)  ומבית המוסד הישראלי לתקינה בחשבונאותIFRS(הכללי� החשבונאיי� 

א� ,  להשתמש בכלל החשבונאי כמקור אינדיקטורינית�יהיה :  מקור נורמטיביבפסיקה

 שנחש� כפי (ובלי�יוש� בכללי� המק מאשר החלוקתי בקונטקסט תמידהשימוש ימוסגר 

לפיכ� יש צור� .  קרי ככללי� אשר מודדי� השלכות על משקיעי� בלבד–במאמר זה 

 ג� כל הפניה של דבר כ� 249).להתאימ� כאשר יש רצו� להקי� השלכות על גורמי� אחרי�

 כהפניה לפרמטר – תכליתי פירוש אלא ככתבה תפורש לא 250חקיקה לפרמטר חשבונאי

.  המבוסס על כללי חשבונאות מקובלי� א� מותא� למטרות ההסדר המשפטיהחשבונאי

  . ויפה שעה אחת קוד�251,אלו המשפטית הישראלית בשלה להתמודד ע� נפקויות המערכת

 חשבונאות מקובלי� ומת� כללי לפי מעמדו של הביטוי החשבונאי המופק שחיקת

 ביאוי) � דוחות כספיי� כללוא� לא להכי(אפשרות לחברות לייש� כללי חשבונאות אחרי� 

.  כלכליות מגוונותפרשנויות של קשת יצרו וממילא יהישראליתלגיוו� הספרה החשבונאית 

למשל במשטר המס ,  יתעורר צור� בקיבוע פרשנות כלכלית יחידהשבה�בד בבד במקומות 

 חובות תיווצרנה, ) נישו� ייש� כללי� אשר יאפשרו לו לדווח הפסדי�כל לא כ� שא�(

 אלו יישמו את כללי�.  המשטרי�באות� ולא אחרי� מי� מסויכללי� יישו� שלודתיות נק

 וחובות שכאלו היה). בלבד( של אות� משטרי� ויחייבו לדידי אות� המשטרי� יה�העדפות

 
 המשפט בית של בבואו, כידוע: "וברא�' לפסק דינו של השופט ג34' פס, 27ש "הלעיל ,  פרל עניי�השוו  249

 הנובעי�, טובי� טעמי� ישנ� א� למעט, וזאת, להרמוניה לשאו� עליו בחקיקה דומי� מונחי� לפרש
, המס דיני של בהקשר. שוני� בהקשרי� שוני� באופני� לפרש�, החקיקה דברי של תהשונו מהתכליות

 וכללי) דיבידנד לחלוקתהמשמשי�  (החשבונאיי� הכללי� של להאחדה לשאו� יש, ככלל, כי היא הלכה
 הנישו� את ישמשו החשבונאות כללי כי חשש דוגמת, מכ� לסטות חזק טע� ישנו א� למעט, זאת. המס

". המקובלי� החשבונאות מכללי במפורש חורגת הפקודה א� או, עליו המוטל המס טלנ את להקטי�
 .היא שכללי החשבונאות עצמ� שואפי� לתכלית שונה, אשר לא הובאה בחשבו�, האופציה הנוספת

 . לההנלווה הטקסט ו58ש "ה לעיל ראו  250
 לצור� וממסדית אפריורי ייקבעו חלק�? היו� הקיימי� אלו על נוספי� קונצנזואליי� כללי� ייקבעו כיצד  251

חשבונאות של חוזי� ,  מסלחשבונאות באשר הברית בארצותלמשל כפי שנעשה , תמסוימו מטרות
המחוקק הישראלי , כאמור.  ממקרה למקרה– בפסיקהואחרי� יפותחו , ממשלתיי� ותחומי� אחרי�

 ויצר בה� סמכות מפורשת ,נכבד החשבונאות תופסת תפקיד שבה�ל הסדרי� מראש של" איתר"עצמו 
 בתי משפט יכולי� ליצור ,במקרי� אחרי�). סמכות מיניסטריאלית(לסטייה מכללי חשבונאות מקובלי� 

 בדומה למקרי� –  השופט חייב להיות רואה חשבו�אי� ,כדי לעשות זאת. הסדרי� שיפוטיי� מאוזני�
 שהצדדי� יכול, )אחריות מקצועית למשל(יוצר כללי� שאינ� משפטיי� טהורי�  המשפט שבה�אחרי� 

.  יבחר איזה תחשיב לאמ�המשפט ובית,  לכללי� המקובלי�חלופיי�המתדייני� עצמ� יציעו חישובי� 
 את הדיו� ורא: "קיצו�במקרי ", פחת בדיווח לרבות, החשבונאיי� הכללי� יישו� את השווה,  לזהבדומה

 18' פס, הוועדה המיוחדת לפי חוק יישו� ההתנתקות' מ נ"בע) 1994( תעשיות כלי� 7792/09 �"בעע
 יורולנד 125/08) �� ישלו�(ע " ווהשוו; )16.5.2012, פורס� בנבו( השופטת חיות של דינהואיל� לפסק 

  לפסק דינה של39–37' פס, 2005 –ה "וועדת הזכאות לפי חוק יישו� תכנית ההתנתקות התשס' מ נ"בע
 ).8.9.2009, פורס� בנבו(השופטת שניידר 
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 המס למשל לא תיצור כללי רשות כיהווה אומר , פריורי�לא תיווצרנה תחיקתית א

 הנישו� דבק בחישוב חשבונאי שבה�במקרי� , אזי הכרעות שיפוטיות, חשבונאות מס

 ממקרהה� שיעצבו את כללי חשבונאות המס , ואילו הרשות טוענת לחישוב אחר, מסוי�

 ויביאו הישראלית ויגוונו את הספרה החשבונאית יפוכלל התפתחויות אלו יוס. למקרה

  .לפלורליז� חשבונאי המחיל ביטויי� חשבונאיי� שאינ� רק מהפרספקטיבה ההונית

 סיכו�. ז

 מד ממענהנית בכללי חשבונאות מקובלי� כיישומה החשבונאות זה טוע� כי מאמר

 נוכח התפקיד המהותי מתעצ� זה מעמד. נורמטיבי במערכת המשפט הישראלית

 מתארת שהיאפיננסית של הישויות �הכלכלית התפיסה ממלאת בעיצוב שהחשבונאות

כפי שמאמר זה . משפטיי� י� ושאינ�משפטי,  חברתיי� שוני�הסדרי�ומאימו� כלליה ב

וכ� ג� ,  חשבונאות מקובלי�כללי לפי כספיי� דוחות להכי�החוק מחייב חברות , מפרט

, נוס� על זה.  מתבססי� על פרמטרי� פיננסיי� מהדוחות הכספיי�י�משטרי� משפטי

י משפט� החו�לצד השימוש, כל אלו. הפסיקה מתייחסת לכללי� כנורמות אידאליות מחייבות

 – ולטבע� הפוליטי –מקני� לכללי החשבונאות המקובלי� , של הכללי� החשבונאיי�

  . השפעה ניכרת על הסדר החברתי בכללותו

 המעמד המוקנה לה� השיח המשפטי אינו מייחס חשיבות מיוחדת לכללי� למרות

 מקובלי� חשבונאות ושכללי,  ניטרליתחשבונאות שההיא הרווחת התפיסה. החשבונאיי�

כפי , ג� הסמכות לסטות מכללי חשבונאות מקובלי�, לפיכ�.  לאותו קונוונציהגי� מייצ

 כאשר המגמה השלטת מנוצלת שאינה כמעט 252, משפטיי�הסדרי� בכמה קיימת היאש

 ובראש� –היו� היא האחדת השיח הכלכלי סביב הכללי� החשבונאיי� המקובלי� 

   253".שבונאיי�חריגי� ח" של צמצומ� אגב – לאומית�הבי�החשבונאות 

 כרעיו� קרי 254, פוליטיכמוסד החשבונאות זה חוש� את מאמר אלו תפיסות כנגד

 זה טוע� כי מאמר.  והכוח בחברהשר על חלוקת העומשפיע אשר החברה לפרטי משות�ה

אלא שכללי חשבונאות ,  להיות ניטרליתיכולה אינהלא רק שקונספטואלית החשבונאות 

ת המקדמות את אינטרס המשקיעי� בישות החשבונאית מקובלי� מכילי� הטיות חלוקתיו

 אלה וטענה חשיפה 255.וא� במחיר של פגיעה בחברה הכללית,  כל אינטרס אחרפניעל 

  . נהני� החשבונאות וכלליה המקובלי�שממנו ספק בצדקת המעמד הנורמטיבי מטילות

 
 .79ש "ה לעיל ראו  252
 .וברא�'ג השופט של דינו לפסק 34' פס, 27ש "הלעיל ,  פרל עניי�ראו  253
מחשבה נפוצה בקשר ליחסי� בי� הפרטי� החברה  ":ילהשל המ) Veblen (הוובלנית במשמעות ,"מוסד" 254

 THORSTEIN VEBLEN, THE THEORY OF THE LEISURE CLASS: AN לדיו� ראו. "ותפקידיה�

ECONOMIC STUDY IN THE EVOLUTION OF INSTITUTIONS 190 (Macmillan 1899); Robert R. 
Sterling, A Statement of Basic Accounting Theory: A Review Article, 5 J. ACCT. RES. 95, 99 

(1967). 
ונית� , תכלית חברה היא לפעול על פי שיקולי� עסקיי� להשאת רווחיה ("החברות לחוק) א(11' ס והשוו  255

עובדיה ואת ענינו של , את עניניה� של נושיה, בי� השאר, להביא בחשבו� במסגרת שיקולי� אלה
 "). הציבור
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 תתופעו מדידת אגב) IFRS( בכללי חשבונאות מקובלי� מיושמת החשבונאות כאשר

במוב� העמוק ,  גירעו� דמוקרטינוצר, בלבד) המשקיעי�( ההו� בעלי מפרספקטיבתכלכליות 

 בחשבונאות והעיוותי� הנוצרי� המשפטי הקשיי� הנוצרי� בשימוש מלבד שכ� ,של המונח

 אינטרסי�, ) עלויות הפקת המידע החשבונאיחלוקת לבאשרלרבות (כלכלי �בסדר החברתי

 – המשפטי החישוב החשבונאי במישור כ�כמו . לגמרי מהשיחמסוימי� של החברה מודרי� 

 מותהכללי� החשבונאיי� נתפסי� כנור;  כנורמטיבי ומחייבנתפס –המוטה והמטה 

 פוליטיות שלכות הבעלי,  זאת כאשר מדובר בכללי� מוטי�כל – המשפט את ומשמשי�

ראלי בעיה זו  הישבהקשר. י�ידי גורמי� בעלי אינטרס מסו  על� נקבעיאשרמסוימות ו

 שבמסגרתה בישראל משלבת סינתזה אנומלית בונאותשכ� אסדרת החש, חריפה ביותר

מציאות זו מביאה . א� אינה כפופה כלל לאסדרה, החשבונאות נהנית ממעמד נורמטיבי חזק

לאומי �בי�ידי ארגו� פרטי  עלכלכלי נקבעי� בישראל �לכ� שחלקי� ניכרי� מהסדר החברתי

  . יותר א� מעמיק הדמוקרטי הגירעו�ובכ� , עה של הציבור הישראלי כל יכולת השפלאל

 חשבונאות המשפטית להמערכת שהקנתה מהמעמד הנורמטיבי לסגת זה מציע מאמר

 מאמר זה מציע לשחוק את מעמדה הנורמטיבי של החשבונאות בעיקר.  המקובלי�לכלליהו

 לא �ונאות המקובלי החשבונאי וכללי החשבשהתוצר כדי המקובלי� כללי� בכיישומה

. אינדיקטורית ורק נקודת פתיחה א� יהיו בספרה המשפטית אלא מחייבייהנו עוד ממעמד 

אשר מכפיפה את מערכת המס , קבוצת השומרי� מהלכת לסגת קוראמאמר זה ,  השארבי�

לקביעות כללי החשבונאות המקובלי� וכ� לאפשר לחברות לייש� כללי ) המשפטית(

 פטורוא� ליצור הסדר אשר יאפשר , לי חשבונאות מקובלי�חשבונאות אחרי� מכל

  . של דוחות כספיי� שנתיי�� הכנתמחובת – מסוימי� בתנאי�–

מאמר זה . ות זה אינו מתיימר למצות את הדיו� בשימוש המשפטי בחשבונאמאמר

לרבות ,  את טבעה של החשבונאות כדי להביא לרבולוציה בשימוש זהלחשו�מבקש 

 ממסדיי� פתרונות בדבר מחקר המש� לקריאה וכחית הפרקטיקה הנוינויבש הצור� בהצפת

  .לסביבה החשבונאית בישראל




