
השוק

ענת רואה

מ
רייפמן,  אלי  אמבלייז  ייסד 

נכ כינוס  להליכי  שנקלע 

סים עקב חובות עתק, מוציא 

כ100 אלף שקל לחודש אל מול הכ

נסה של 45 אלף שקל בלבד. כך עולה 

מדו"ח מפורט שהגיש באחרונה רייפמן 

לכונס הנכסים הרשמי (הכנ"ר) והגיע 

לידי "כלכליסט".

הדו"ח כולל פירוט של כל הוצאותיו, 

המעודכ וחובותיו  נכסיו  הכנסותיו, 

נים של רייפמן. לפי המפורט בדו"ח, 

למעט  רייפמן,  של  המשמעותי  הנכס 

אחזקותיו באמבלייז (כ15%), הוא בית 

מגורים בסביון, המוערך על ידיו בש

ווי של כ5 מיליון דולר, ואשר הועבר 

נרקיס,  שלי  האפור  השוק  איש  לידי 

שרייפמן לווה ממנו כספים רבים.

מייסד אמבלייז הגיש קבלה

ההוצאות של רייפמן: 
100 אלף שקל בחודש
אלי רייפמן הגיש לכונס הנכסים דו"ח מפורט שהשורה התחתונה שלו: הכנסות של 45 אלף שקל 

מספיקות לכסות רק חצי מההוצאה החודשית. סך החובות שלו מגיע ל�250 מיליון שקל 

Double U Trading

Winton Capital Holdings

Rockmor

שבע תובנות שניתן 
להסיק משורות הרווח 

של שבע חברות 
ציבוריות (עמ' 8)

איליק רוז'נסקי:
"אנחנו בקרב 

בלימה.  אני חושב 
שאנחנו בדרך 

הנכונה" 
(עומרי כהן, עמ' 3)

סמנכ"ל הכספים של קומברס הודח
ג'וזף צ'יניצ'י יפנה את כיסאו 11 חודשים בלבד לאחר כניסתו לתפקיד. סטפן סווד, 
שעבד בסוכנות המשכנתאות פאני מיי וב�AOL, יתפוס את מקומו (שי אספריל, עמ' 2)

שורת הרווח
אורי טל�טנא 

בלעדי לכלכליסט

המשך בעמ' 2

סטפן סווד
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מנכ"ל דלק נדל"ן איליק רוז'נסקי משדר אופטימיות:

"ירידת ערך הנכסים נעצרה"

עומרי כהן

 ח
נדל"ן,  דלק  ברת 

יצחק  שבשליטת 

תשובה, מנסה לשדר 

אחרי  אופטימיות. 

 1.6 הפסד עצום של 

החברה  דיווחה  ב�2008,  מיליארד שקל 

על רווח נקי של 1.5 מיליון שקל ברבעון 

הראשון של 2009. הרווח הכולל — שבו 

(לחיוב ולשלילה)  מופיע סך ההשפעות 

על ההון העצמי — מסתכם ב�149 מיליון 

שקל. גם בתחזית שלה לסקטור הנדל"ן 

כותבת ההנהלה כי "אף שלא ניתן לש�

לול תהפוכות נוספות של מערכת הפי�

ננסים, אנו בכל זאת מצפים לשובה של 

יציבות כלשהי, בעיקר בנכסי איכות".

אפשר  לרווחיות  למעבר  הסיבה  את 

למצוא בהתחזקות המטבעות הזרים לעו�

מת השקל בשלושת החודשים הראשונים 

של השנה, ובדגש על הליש"ט שרשמה 

זה  ייסוף  שקל.  לעומת  של 13%  ייסוף 

הגדיל את שווי אחזקתה של דלק נדל"ן 

בחברות�בנות שבאמצעותן היא פועלת 

בבריטניה ובמדינות נוספות.

הרווח הכולל הגדיל את ההון העצמי 

של דלק נדל"ן ל�252 מיליון שקל בסוף 

שקל  מיליון   103 לעומת   2009 מרץ 

המזומנים  תזרים   .2008 דצמבר  בסוף 

מפעילות שוטפת (לפני תשלומי מסים 

וריבית) הסתכם ב�232 מיליון שקל.

המ� הסביר  בדו"ח 

חמור  מחסור  כי  רוז'נסקי  איליק  נכ"ל 

באשראי וירידה בביקושים מצד דיירים 

עדיין מעכבים את התאוששות ענף הנ�

דל"ן בעולם, ואולם בחלק משוקי הליבה 

חל שיפור בתחושת המשקיעים, ובלונ�

דון, למשל, "קיימת דרישה טובה לנכ�

סים מושכרים לתקופות ארוכות במחי�

רים מתאימים".

"ניצנים חיוביים"
"אני  רוז'נסקי:  אמר  ל"כלכליסט" 

בשוק  חיוביים  ניצנים  לומר שיש  יכול 

בשיאו,  עדיין  המשבר  בחו"ל.  הנדל"ן 

זו  אותו  לעבור  לנו  שעוזר  מה  אבל 

טובה,  הנהלה  לנו  יש  הנכסים.  איכות 

ונרכוש  הזדמנויות  ננצל  גם  הזמן  ועם 

אנחנו  הזדמנויות.  היום  יש  כי  נכסים, 

בקרב בלימה".

אלא שרוז'נסקי עדיין צריך להתמודד 

עם גירעון של 2.25 מיליארד שקל בהון 

החוזר, שנובע ברובו מהלוואות בנקאיות 

לזמן קצר ומחלויות שוטפות של איגרות 

 2.54 של  בהיקף  בעלים  והלוואות  חוב 

מיליארד שקל. לשם כך הוא יצא במסע 

מימושים אגרסיבי, שהחל עוד אשתקד, 

ושרק הולך ומתגבר. 

קר� נדל"ן  דלק  מכרה  ב�2008  אם 

קעות ומבנים ב�380 מיליון שקל, הרי 

שמתחילת 2009 היא כבר מכרה נכ�

סים נוספים תמורת 496 מיליון שקל, 

המימושים  אמורים  דבר  של  ובסופו 

 973 של  מזומנים  תזרים  לה  להניב 

מיליון שקל.

הנכס העיקרי שמבקשת החברה למ�

כור הוא האחזקה (75%) ברשת מלוניות 

הדרכים הבריטית רואד שף, שעל מכי�

רתה שוקד רוז'נסקי כבר חודשים רבים. 

בתחילת השנה הוא ערך מכרז שבו זכתה 

את  כעת  שבודקת  מחו"ל,  גדולה  קרן 

הרשת. "אנחנו במשא ומתן מתקדם למ�

כירת רואד שף ב�155 מיליון ליש"ט", 

אמר אתמול רוז'נסקי.

כמה נכסים עוד תממשו?

"תוכנית ההבראה שהצגנו לדירקטו�

ריון כללה מימוש נכסים ב�1.7 מיליארד 

שקל . נשאר לנו לממש בעוד 800 מיליון 

שקל, כשסכום זה כולל את רואד שף".

"רבעון של בלימה"
רו� שמספק  נוספת  חיובית  חדשה 

בשווי  הירידה  לבלימת  קשורה  ז'נסקי 

הנכסים המניבים שבידי החברה. "אחרי 

שבשנה שעברה מחקנו כמעט מיליארד 

כמעט  ועוד  שלנו,  הנדל"ן  משווי  שקל 

זהו  הנגזרים,  שווי  על  שקל  מיליארד 

רבעון ראשון שבו רואים בלימה, כלומר 

המגמה של ירידת ערך הנכסים נעצרה. 

לא עשינו מחיקות ערך של נדל"ן, אלא 

להפך: הבדיקות שנעשו בשווי הנכסים 

לא הראו ירידות ערך, וכך כתבנו בדו"ח. 

 אני בהחלט חושב שאנו בדרך הנכונה". 

לדו"ח  צירפו  שלכם  החשבון  רואי 

הערה לגבי מידת הסיכון של החברה, 

ולא נראה שהם לגמרי רגועים.

את  רגועים.  מאוד  שהם  חושב  "אני 

שלושה  כבר  סוחבים  הם  הזאת  ההערה 

שמחזיקה  בעולם  חברה  אין  רבעונים. 

צריכה  שהיא  התשלומים  את  במזומן 

לשלם לבעלי האג"ח שלה שנה קדימה. 

זו הערה רגילה שנסחבת זמן רב". 

באחרונה השלימה דלק נדל"ן הנפקת 

תשלום  תמורת  מניות  (הנפקת  זכויות 

 115 של  בהיקף  קיימים)  מניות  לבעלי 

מיליון שקל, כאשר שיעור ההיענות היה 

גבוה ועמד על 95% מקרב בעלי המניות. 

תמחוק  כי  נדל"ן  דלק  הודיעה   במקביל 

 DGRE הבריטית  (85%) החברה�בת  את 

מהמסחר בבורסת AIM, אף שלא זכתה 

הרכש  להצעת  הציבור  מצד  להיענות 

מניות  בעלי  רוז'נסקי,  לפי  שהגישה. 

המיעוט הם בעיקר גופים מוסדיים וחלקם 

כבר הביעו הסכמה למכור את מניותיהם 

לדלק נדל"ן לאחר השלמת המחיקה. 

omri.cohen@calcalist.co.il 

ענת ציפקין

 ש
יערוך נכסי נדל"ן להשקעה 

בהיקף של 390 מיליון דולר 

(נטו) סידר לאפי פיתוח רווח 

נקי של 417 מיליון דולר ברבעון הרא�

שון של 2009. השיערוך עצמו היה גבוה 

אך  דולר,  מיליון   499 על  ועמד  יותר, 

ממנו ניכתה החברה כ�109 מיליון דולר 

מס דחוי. שלושת הנכסים ששוערכו היו 

קניון רוסיה, פרויקט טברסקיה ופרויקט 

אוזרקובסקיה אשר נמצאים במוסקבה.

ב� המקביל  ברבעון  השוואה,  לשם 

2008 עמד הרווח הנקי של אפי פיתוח 

על 68.8 מיליון דולר בלבד. מה שאפ�

הרווח  בשורת  המרשים  הזינוק  את  שר 

החש� התיקון  של  לתוקף  כניסתו  היה 

נכסים  לשערך  המחייב   IAS 40 בונאי 

בהקמה ולפי שוויים ההוגן, כלומר לפי 

הערכת שמאי. זאת, בניגוד למצב ששרר 

נכ� רק  לשערך  שחייב   ,2008 סוף  עד 

בכיר  גורם  הושלמה.  שבנייתם  סים 

הנ� שלושת  כי  ציין  ישראל  באפריקה 

כסים ששוערכו כעת לא שוערכו כלל 

בשנה שעברה, וכי השיערוך הוא ביחס 

לעלות המקורית של הנכסים. יש לציין 

שאם השיערוך היה נעשה לעומת ערך 

הנכסים בשנה שעברה למשל, התוצאה 

היתה יכולה להיות הפוכה עקב השפעת 

המשבר בשוק הנדל"ן ברוסיה.

למעשה, כבר בדו"חות 2008 הודיעה 

אפי פיתוח כי היא עתידה לדווח ברבעון 

הראשון על רווח נקי של כ�680 מיליון 

דולר, ואולם בפועל הרווח שנרשם היה 

נמוך יותר בשל הפיחות של הרובל לעו�

מת הדולר. למרות מצבו של שוק הנדל"ן 

הרוסי, הכנסותיה של אפי פיתוח דווקא 

שולשו ברבעון הראשון לעומת הרבעון 

המקביל אשתקד, והסתכמו ב�17 מיליון 

מהש� הגיעה  מההכנסות  מחצית  דולר. 

כרה והפעלת נכסים, ומחציתן ממכירת 

דירות למגורים.

פיתוח  אפי  בקופת  היו   2008 בסוף 

272 מיליון דולר, וברבעון הראשון היא 

הצטמקה ב�90 מיליון דולר. תזרים המ�

זומנים היה שלילי ועמד על 14.4 מיליון 

דולר. 

ישראל,  אפריקה  החברה�אם  מנכ"ל 

"אפי פיתוח תמשיך  כי  איזי כהן, אמר 

להתמקד בהשלמתם של כמה פרויקטים 

את  ומשקיעה  ביצוע,  הנמצאים בשלבי 

מרב מאמציה בשיווק קניון רוסיה".

הוא   (Mall of Russia) רוסיה  קניון 

לדברי  פיתוח.  אפי  של  הדגל  פרויקט 

מתוכננת  הקניון  פתיחת  הבכיר,  הגורם 

בשיעור  מותנית  היא  אך  השנה,  לסוף 

ההשכרה שיושג עד אז. לגבי 20% משט�

חי הקניון כבר נחתמו חוזי שכירות, ולגבי 

30%–35% נוספים נחתמו מסמכי הצהרת 

כוונות, ואפי פיתוח סבורה שהם יבשילו 

לכדי חוזי שכירות. אחד השוכרים שעמם 

היא  שנים  לעשר  שכירות  חוזה  נחתם 

.H&M חברת ההלבשה

פיתוח  אפי  תצטרך  הקיץ  בחודשי 

הפתי� מועד  לגבי  ההחלטה  את  לקבל 

לפתוח  היא  והשאיפה  הקניון,  של  חה 

אותו כשיהיו בידיה חוזי שכירות שיכסו 

60%–70% משטחי ההשכרה.

בדו"ח הרבעוני מודה החברה כי מור�

גש לחץ כבד על שוק הנדל"ן במוסקבה 

בכל סוגי הנכסים, וכי המשבר הגלובלי 

הב� המימון  באפשרויות  לשחיקה  גרם 

הירידה  המשך  כי  מציינת  אפי  נקאי. 

בביקוש לנכסים גורם לתיקון כלפי מטה 

של ערך הנדל"ן בשוק הרוסי.

anat.tsipkin@calcalist.co.il 

השמאים סידרו לאפי פיתוח רווח של 417 מיליון דולר
ברבעון הראשון נכנס לתוקף תקן חשבונאי המחייב שיערוך נכסים בהקמה לפי השווי ההוגן. בקופת החברה ישנם 182 מיליון דולר

אחרי שהפסידה 1.6 מיליארד שקל ב�2008, 
רושמת דלק נדל"ן רווח נקי של 1.5 מיליון שקל 

ברבעון הראשון של 2009. מסע המימושים נמשך

לב לבייב, בעל השליטההדמיה של קניון רוסיה במוסקבה. אחד משלושת הנכסים שהזניקו את הרווח הנקי
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יום רביעי, ד' בסיון תשס"ט, 27.5.2009כלכליסט  

3 השוק
27%

מאי 2009

126%

נובמבר 2008

תשואת אג"ח כ"ה של דלק נדל"ן

הנסחרתהצונחתהמזנקת

+6.2%�5.6%*91
כילמנורה מבטחיםשיכון ובינוי

*במיליוני שקלים

לאחר 11 חודשים בלבד

קומברס מדיחה 
את סמנכ"ל 

הכספים שלה
מחליפו של ג'וזף צ'יניצ'י יהיה סטפן סווד שעבד 

בפאני מיי. קומברס: נפרסם דו"חות בתחילת 2010

שי אספריל

 ח
יותר משלוש שנים מאז  לפו 

היש� התוכנה  חברת  פרסמה 

כס� דו"חות  קומברס  ראלית 

הכספים  שסמנכ"ל  שחשב  ומי  פיים, 

הטרי ג'וזף צ'יניצ'י, אשר מונה לתפקי�

דו לפני פחות משנה, יעשה סדר בבלגן 

של  מחודש  לפרסום  ויגרום  החשבונאי 

הדו"חות — התבדה. 

צ'יניצ'י  כי  אתמול הודיעה קומברס 

חודשים   11 אחרי  תפקידו  את  יסיים 

סווד,  סטפן  יתפוס  מקומו  ואת  בלבד, 

שעבד בסוכנות המשכנתאות פאני מיי 

אלף  ישתכר 625  סווד   .AOL ובחברת

שעשוי  שנתי  בונוס  לצד  בשנה,  דולר 

לפני  עוד  זאת,  דולר.  למיליון  להגיע 

לגבי  פרטים  סיפקה  שהחברה 

שהוא  האופציות  חבילת 

עתיד לקבל.

קומברס מסרה שסווד 

צבר ניסיון בהצגה מחדש 

של דו"חות, להבדיל כנ�

שלא   — מצ'יניצ'י  ראה 

למשקיעים  לספק  הצליח 

תאריך לפרסום הדו"חות, 

אף שעיבה את מחלקת הח�

רבים.  עובדים  אליה  וגייס  שבונאות 

פי� חבילת  עזיבתו  עם  יקבל  צ'יניצ'י 

צויים של יותר ממיליון דולר, הכוללת, 

חצי  של  שנתית  משכורת  השאר,  בין 

מיליון דולר ובונוס שנתי של 350 אלף 

דולר.

מאז מרץ 2006, עת התפוצצה פרשת 

כיהן  לא   2008 יוני  ועד  הבקדייטינג, 

ואת  קבוע,  כספים  סמנכ"ל  בקומברס 

לפני  ארונוביץ'.  אבי  מילא  התפקיד 

הוא  גם  הביתה,  ארונוביץ'  נשלח  שנה 

מיליון  בת  ענקית  פיצויים  חבילת  עם 

דולר.

הסמנכ"ל  ממינוי  אופטימיות  מלא 

החדש הזדרז מנכ"ל קומברס אנדרי דהן 

להודיע על מועד חדש לפרסום הדו"חות 

הכספיים המבוקרים: תחילת 2010. קו�

שלה  והחברות�בנות  מברס 

אינן  ואולטיקום  ורינט 

מפרסמות דו"חות כספיים 

תחילה   .2006 מרץ  מאז 

מסרה קומברס כי תפרסם 

המתוקנים  הדו"חות  את 

בה� ואולם   ,2006 בסוף 

פרסומם  את  דחתה  משך 

לינואר 2008. לאחר מכן 

נוס� פעם  הפרסום  נדחה 

של  הסתיו  לחודשי   — פת 

אותה שנה — ואולם באוגוסט 

לו  אין  כי  דהן  הודה   2008

מושג מתי יפורסמו 

הדו"חות. 

קוליים,  תאים  המפתחת  קומברס, 

הודעות טקסט וכן מספקת שירותי בי�

לינג, משגרת מדי פעם מסרים למשקי�

עים החושפים נתונים חלקיים על אודות 

עסקיה. באחרונה היא פיטרה מאות עו�

הכלכלית,  בהאטה  זאת  ותלתה  בדים, 

ואולם מסוף 2005 היא נמנעת מלפרסם 

נתונים ספציפיים.

לפני חודש וחצי מסרה אולטיקום כי 

תפרסם את תוצאותיה באוקטובר 2009. 

יש לקוות שגם ורינט תצהיר בקרוב על 

מועד פרסום הדו"חות, וכי התקופה הע�

גומה הזו, שבה למשקיעים לא היה מושג 

מה מתרחש בחברות, תסתיים סוף סוף. 

shay.aspril@calcalist.co.il 

הדו"חות הטובים הזניקו 
את שיכון ובינוי ב�6%

מניית בנק הפועלים איבדה 2.1% בתגובה לרווח 
הנמוך ברבעון הראשון. ת"א�25 ירד ב�1.5%

בבורסת תל אביב ננעל אתמול המסחר בירידות שערים, על רקע 

ירידות באסיה וציפייה שהתבררה כשגויה לפתיחת מסחר שלילית 

בוול סטריט. מדד ת"א�25 ירד ב�1.5% ל�846 נקודות, מדד ת"א�100 

ל�172  איבד 0.9%  טק�15  תל  מדד  נקודות,  ל�776  ב�1.2%  נחלש 

נקודות ומדד הבנקים איבד 1.7%. מנגד, טיפס מדד נדל"ן�15 ב�0.7% 

ל�250 נקודות. מחזור המסחר הסתכם בכ�1.28 מיליארד שקל.

"אנחנו אחרי ראלי מאוד משמעותי בלי שהיה לו תימוכין בכלכ�

לה הריאלית, שלא עשתה קפיצת מדרגה כמו השווקים הפיננסיים", 

אמרה ל"כלכליסט" ג'קי סטרומינגר, מנהלת מחלקת השקעות בה�

למן אלדובי. " יש חשש שלא סיימנו את המשבר ונראה עוד חדשות 

האשראי  מבועת  האוויר  ייצא  שלא  עד  ייגמר  לא  המשבר  רעות. 

הממשלתי שהבנקים המרכזים מנפחים. כשנגיע לתשואות באיגרות 

החוב הממשלתיות, שמבטאות את הצורך של הממשלות לגייס הון 

כדי לממן את החוויה הזו, נדע שעברנו את המשבר".

שוק המניות 
מניית שיכון ובינוי הוסיפה 6.2% והובילה את העליות במגזר הנד�

ל"ן, לאחר שהחברה דיווחה על עלייה של 20% ברווח הנקי ל�88.3 

מיליון שקל. 

חברת הפניקס דיווחה על פשרה עם מייסדי אקסלנס, רוני בירם 

וגיל דויטש, בנוגע לרכישת אחזקותיהם בבית ההשקעות. מניית 

חברת הביטוח, שזינקה ביומיים הקודמים ב�26% בתגובה לשמועות 

על הפשרה המתקרבת, הוסיפה אתמול עוד 1.5% לערכה. 

מניית בנק הפועלים איבדה 2.1%, לאחר שהבנק דיווח כי את 

הרבעון הראשון של 2009 סיים ברווח נקי מזערי של 42 מיליון 

שקל, בהשוואה להפסד של כ�1.56 מיליארד שקל ברבעון המקביל 

אשתקד.  

 דיסקונט השקעות, שבשליטת נוחי דנקנר, הכפילה את רווחיה 

ברבעון הראשון של 2009 ל�392 מיליון שקל והכריזה על דיבידנד 

של 360 מיליון שקל. מניית החברה הגיבה בעלייה של 1.19%.  

שוק האג"ח
ירידות נרשמו גם בשוק איגרות החוב הממשלתיות והקונצרניות. 

מדד תל בונד�20 איבד 0.9% ומדד תל בונד�40 ירד ב�1.07%. 

האג"ח (סדרה כ"ג) של קבוצת דלק ירדה ב�3.8% והתשואה הש�

נתית שלה לפדיון עלתה ל�5.67%, לאחר שמעלות הפחיתה את 

 .Aדירוג החוב לקבוצה שבשליטת יצחק תשובה בשלוש דרגות ל�

שוק המט"ח 
הדולר הוסיף 1% ושערו היציג נקבע על 4 שקלים. עם זאת, לאחר 

קביעת היציג שב הדולר להיחלש בכ�0.8% ונסחר סביב 3.97 שק�

לים. היורו היציג נקבע על 5.552 שקלים — עלייה של 0.5%. 

hadar.raz@calcalist.co.il 

סקירת מסחר   
הדר רז

כרוניקה של דחיות 

מרץ 2006 
פרשת הבקדייטינג (תיארוך 

לאחור של אופציות) מתפוצצת. 
קומברס משהה את פרסום 

הדו"חות הכספיים

ספטמבר 2007
המנכ"ל החדש אנדרי דהן 
מכריז: הדו"חות הכספיים

של קומברס יפורסמו 
בינואר 2008

נובמבר 2007
קומברס מודה: טעינו 

במדיניות ההכרה בהכנסות. 
פרסום הדו"חות הכספיים 

נדחה פעם נוספת

אוגוסט 2008
המנכ"ל דהן מודה: רצינו 

לפרסם  דו"חות עד הסתיו, 
אולם הפרסום יידחה לזמן 

בלתי מוגבל

מאי 2009
סמנכ"ל הכספים מודח אחרי 

11 חודשים. קומברס מודיעה: 
הדו"חות הכספיים יפורסמו 

בתחילת 2010

סטפן סווד, 
סמנכ"ל הכספים 

החדש של קומברס
צילום: בלומברג

ההוצאות של רייפמן: 100 אלף שקל בחודש

רייפמן מציין בדו"ח כי יש לו שלו�

שה ילדים משתי נשים שלהן היה נשוי 

בעבר, וכי הוא נדרש להעביר תשלומים 

חודשיים גבוהים לטובת הנשים, הילדים 

וכן כעזרה לבני משפחתו. לפי הפירוט 

בדו"ח ההוצאות של רייפמן, הוא נדרש 

לשלם מדי חודש שכר דירה בסכום של 

17 אלף שקל לטובת אמהות בניו, כמו 

אלף   15) ילדיו  של  הבתים  אחזקת  גם 

 15) מזון עבורם  הוצאות  בחודש),  שקל 

אלף שקל לחודש), הלבשה, הנעלה וחי�

נוך (15 אלף שקל בחודש) וכן 23 אלף 

שקל בחודש כמענקי סיוע לבני משפחה 

ולתשלום מזונות.

של  הוצאותיו  מסתכמות  הכל  בסך 

רייפמן לפי הדו"ח ב�99 אלף שקל בחו�

דש. הכנסתו של רייפמן עומדת, לדב�

ריו, על משכורת של 45 אלף שקל נטו 

לחודש (89 אלף שקל ברוטו).

הדו"ח כולל פירוט לגבי סכום החוב 

במועד שבו נוצר לעומת החוב הנוכחי,  

ממנו עולה כי רייפמן לווה משלי נרקיס 

הלוואות  הסכמי  לפי  דולר,  מיליון   15

שנתיים  לפני  נחתם  שבהם  שהראשון 

לנ� רייפמן  של  החוב  גובה  כיום  וחצי. 

כאשר  עצמו,  את  מהכפיל  יותר  רקיס 

עד  לנרקיס  שילם  הוא  רייפמן,  לדברי 

את  לו  העניק  וכן  דולר  מיליון   12 כה 

דולר,  מיליון   5 בשווי  בסביון  הבית 

ועדיין נותר חייב לנרקיס 17.5 מיליון 

דולר, חוב שלדברי רייפמן "מורכב בעי�

קרו מריביות, הנמצאות כרגע בבדיקה 

משפטית�חשבונאית".

שקל  מיליון   12.4 רייפמן  חייב  עוד 

לעו"ד  שקל  מיליון   6.2 ויליגר,  לצבי 

בחוב  מדובר  כי  ונכתב  גיצלטר,  ארנון 

רייפמן  הפירוט,  לפי  זר".  לקוח  "עבור 

לווה מהלקוח הזר 1.5 מיליון דולר לפני 

כחצי שנה והתחייב לשלם 202 אלף דולר 

ההלוואה  בפירעון  עמד  משלא  ריבית. 

הוא צריך לשלם "קנס פיגורים" בסכום 

של 15 אלף שקל  לשבוע. רייפמן חייב 

עוד 10.8 מיליון שקל ליגאל ג'רבי, אחיו 

של חני ג'רבי שנחשב על ידי המשטרה 

כבכיר בארגון פשיעה, בגין הלוואה של 

חייב  שקל  אלף   300 שקל.  מיליון   5.4

רייפמן לארז חרודי, בגין "תשלום בעבור 

שירותי צילום".

רייפמן מיוצג בהליכים נגדו על ידי 

עורכי הדין דורון אפיק ושלומי תורג'�

מן. החברות שפתחו בהליכי כינוס נגדו 

מינא  גד  הדין  עורכי  ידי  על  מיוצגות 

ואיל רוזובסקי.

anat.rouah@calcalist.co.il

המשך מעמ' 1

גובה החוב של רייפמן 

לנרקיס יותר מהכפיל את 

עצמו. לדברי רייפמן, הוא 

שילם לנרקיס עד כה 

12 מיליון דולר והעניק לו 

את הבית בסביון בשווי 

5 מיליון דולר

יום רביעי, ד' בסיון תשס"ט, 27.5.2009

2
  כלכליסט

מכל מקום. בכל זמן.

calcalist.co.il



מנכ"ל דלק נדל"ן איליק רוז'נסקי משדר אופטימיות:

"ירידת ערך הנכסים נעצרה"

עומרי כהן

 ח
נדל"ן,  דלק  ברת 

יצחק  שבשליטת 

תשובה, מנסה לשדר 

אחרי  אופטימיות. 

 1.6 הפסד עצום של 

החברה  דיווחה  ב�2008,  מיליארד שקל 

על רווח נקי של 1.5 מיליון שקל ברבעון 

הראשון של 2009. הרווח הכולל — שבו 

(לחיוב ולשלילה)  מופיע סך ההשפעות 

על ההון העצמי — מסתכם ב�149 מיליון 

שקל. גם בתחזית שלה לסקטור הנדל"ן 

כותבת ההנהלה כי "אף שלא ניתן לש�

לול תהפוכות נוספות של מערכת הפי�

ננסים, אנו בכל זאת מצפים לשובה של 

יציבות כלשהי, בעיקר בנכסי איכות".

אפשר  לרווחיות  למעבר  הסיבה  את 

למצוא בהתחזקות המטבעות הזרים לעו�

מת השקל בשלושת החודשים הראשונים 

של השנה, ובדגש על הליש"ט שרשמה 

זה  ייסוף  שקל.  לעומת  של 13%  ייסוף 

הגדיל את שווי אחזקתה של דלק נדל"ן 

בחברות�בנות שבאמצעותן היא פועלת 

בבריטניה ובמדינות נוספות.

הרווח הכולל הגדיל את ההון העצמי 

של דלק נדל"ן ל�252 מיליון שקל בסוף 

שקל  מיליון   103 לעומת   2009 מרץ 

המזומנים  תזרים   .2008 דצמבר  בסוף 

מפעילות שוטפת (לפני תשלומי מסים 

וריבית) הסתכם ב�232 מיליון שקל.

המ� הסביר  בדו"ח 

חמור  מחסור  כי  רוז'נסקי  איליק  נכ"ל 

באשראי וירידה בביקושים מצד דיירים 

עדיין מעכבים את התאוששות ענף הנ�

דל"ן בעולם, ואולם בחלק משוקי הליבה 

חל שיפור בתחושת המשקיעים, ובלונ�

דון, למשל, "קיימת דרישה טובה לנכ�

סים מושכרים לתקופות ארוכות במחי�

רים מתאימים".

"ניצנים חיוביים"
"אני  רוז'נסקי:  אמר  ל"כלכליסט" 

בשוק  חיוביים  ניצנים  לומר שיש  יכול 

בשיאו,  עדיין  המשבר  בחו"ל.  הנדל"ן 

זו  אותו  לעבור  לנו  שעוזר  מה  אבל 

טובה,  הנהלה  לנו  יש  הנכסים.  איכות 

ונרכוש  הזדמנויות  ננצל  גם  הזמן  ועם 

אנחנו  הזדמנויות.  היום  יש  כי  נכסים, 

בקרב בלימה".

אלא שרוז'נסקי עדיין צריך להתמודד 

עם גירעון של 2.25 מיליארד שקל בהון 

החוזר, שנובע ברובו מהלוואות בנקאיות 

לזמן קצר ומחלויות שוטפות של איגרות 

 2.54 של  בהיקף  בעלים  והלוואות  חוב 

מיליארד שקל. לשם כך הוא יצא במסע 

מימושים אגרסיבי, שהחל עוד אשתקד, 

ושרק הולך ומתגבר. 

קר� נדל"ן  דלק  מכרה  ב�2008  אם 

קעות ומבנים ב�380 מיליון שקל, הרי 

שמתחילת 2009 היא כבר מכרה נכ�

סים נוספים תמורת 496 מיליון שקל, 

המימושים  אמורים  דבר  של  ובסופו 

 973 של  מזומנים  תזרים  לה  להניב 

מיליון שקל.

הנכס העיקרי שמבקשת החברה למ�

כור הוא האחזקה (75%) ברשת מלוניות 

הדרכים הבריטית רואד שף, שעל מכי�

רתה שוקד רוז'נסקי כבר חודשים רבים. 

בתחילת השנה הוא ערך מכרז שבו זכתה 

את  כעת  שבודקת  מחו"ל,  גדולה  קרן 

הרשת. "אנחנו במשא ומתן מתקדם למ�

כירת רואד שף ב�155 מיליון ליש"ט", 

אמר אתמול רוז'נסקי.

כמה נכסים עוד תממשו?

"תוכנית ההבראה שהצגנו לדירקטו�

ריון כללה מימוש נכסים ב�1.7 מיליארד 

שקל . נשאר לנו לממש בעוד 800 מיליון 

שקל, כשסכום זה כולל את רואד שף".

"רבעון של בלימה"
רו� שמספק  נוספת  חיובית  חדשה 

בשווי  הירידה  לבלימת  קשורה  ז'נסקי 

הנכסים המניבים שבידי החברה. "אחרי 

שבשנה שעברה מחקנו כמעט מיליארד 

כמעט  ועוד  שלנו,  הנדל"ן  משווי  שקל 

זהו  הנגזרים,  שווי  על  שקל  מיליארד 

רבעון ראשון שבו רואים בלימה, כלומר 

המגמה של ירידת ערך הנכסים נעצרה. 

לא עשינו מחיקות ערך של נדל"ן, אלא 

להפך: הבדיקות שנעשו בשווי הנכסים 

לא הראו ירידות ערך, וכך כתבנו בדו"ח. 

 אני בהחלט חושב שאנו בדרך הנכונה". 

לדו"ח  צירפו  שלכם  החשבון  רואי 

הערה לגבי מידת הסיכון של החברה, 

ולא נראה שהם לגמרי רגועים.

את  רגועים.  מאוד  שהם  חושב  "אני 

שלושה  כבר  סוחבים  הם  הזאת  ההערה 

שמחזיקה  בעולם  חברה  אין  רבעונים. 

צריכה  שהיא  התשלומים  את  במזומן 

לשלם לבעלי האג"ח שלה שנה קדימה. 

זו הערה רגילה שנסחבת זמן רב". 

באחרונה השלימה דלק נדל"ן הנפקת 

תשלום  תמורת  מניות  (הנפקת  זכויות 

 115 של  בהיקף  קיימים)  מניות  לבעלי 

מיליון שקל, כאשר שיעור ההיענות היה 

גבוה ועמד על 95% מקרב בעלי המניות. 

תמחוק  כי  נדל"ן  דלק  הודיעה   במקביל 

 DGRE הבריטית  (85%) החברה�בת  את 

מהמסחר בבורסת AIM, אף שלא זכתה 

הרכש  להצעת  הציבור  מצד  להיענות 

מניות  בעלי  רוז'נסקי,  לפי  שהגישה. 

המיעוט הם בעיקר גופים מוסדיים וחלקם 

כבר הביעו הסכמה למכור את מניותיהם 

לדלק נדל"ן לאחר השלמת המחיקה. 

omri.cohen@calcalist.co.il 

ענת ציפקין

 ש
יערוך נכסי נדל"ן להשקעה 

בהיקף של 390 מיליון דולר 

(נטו) סידר לאפי פיתוח רווח 

נקי של 417 מיליון דולר ברבעון הרא�

שון של 2009. השיערוך עצמו היה גבוה 

אך  דולר,  מיליון   499 על  ועמד  יותר, 

ממנו ניכתה החברה כ�109 מיליון דולר 

מס דחוי. שלושת הנכסים ששוערכו היו 

קניון רוסיה, פרויקט טברסקיה ופרויקט 

אוזרקובסקיה אשר נמצאים במוסקבה.

ב� המקביל  ברבעון  השוואה,  לשם 

2008 עמד הרווח הנקי של אפי פיתוח 

על 68.8 מיליון דולר בלבד. מה שאפ�

הרווח  בשורת  המרשים  הזינוק  את  שר 

החש� התיקון  של  לתוקף  כניסתו  היה 

נכסים  לשערך  המחייב   IAS 40 בונאי 

בהקמה ולפי שוויים ההוגן, כלומר לפי 

הערכת שמאי. זאת, בניגוד למצב ששרר 

נכ� רק  לשערך  שחייב   ,2008 סוף  עד 

בכיר  גורם  הושלמה.  שבנייתם  סים 

הנ� שלושת  כי  ציין  ישראל  באפריקה 

כסים ששוערכו כעת לא שוערכו כלל 

בשנה שעברה, וכי השיערוך הוא ביחס 

לעלות המקורית של הנכסים. יש לציין 

שאם השיערוך היה נעשה לעומת ערך 

הנכסים בשנה שעברה למשל, התוצאה 

היתה יכולה להיות הפוכה עקב השפעת 

המשבר בשוק הנדל"ן ברוסיה.

למעשה, כבר בדו"חות 2008 הודיעה 

אפי פיתוח כי היא עתידה לדווח ברבעון 

הראשון על רווח נקי של כ�680 מיליון 

דולר, ואולם בפועל הרווח שנרשם היה 

נמוך יותר בשל הפיחות של הרובל לעו�

מת הדולר. למרות מצבו של שוק הנדל"ן 

הרוסי, הכנסותיה של אפי פיתוח דווקא 

שולשו ברבעון הראשון לעומת הרבעון 

המקביל אשתקד, והסתכמו ב�17 מיליון 

מהש� הגיעה  מההכנסות  מחצית  דולר. 

כרה והפעלת נכסים, ומחציתן ממכירת 

דירות למגורים.

פיתוח  אפי  בקופת  היו   2008 בסוף 

272 מיליון דולר, וברבעון הראשון היא 

הצטמקה ב�90 מיליון דולר. תזרים המ�

זומנים היה שלילי ועמד על 14.4 מיליון 

דולר. 

ישראל,  אפריקה  החברה�אם  מנכ"ל 

"אפי פיתוח תמשיך  כי  איזי כהן, אמר 

להתמקד בהשלמתם של כמה פרויקטים 

את  ומשקיעה  ביצוע,  הנמצאים בשלבי 

מרב מאמציה בשיווק קניון רוסיה".

הוא   (Mall of Russia) רוסיה  קניון 

לדברי  פיתוח.  אפי  של  הדגל  פרויקט 

מתוכננת  הקניון  פתיחת  הבכיר,  הגורם 

בשיעור  מותנית  היא  אך  השנה,  לסוף 

ההשכרה שיושג עד אז. לגבי 20% משט�

חי הקניון כבר נחתמו חוזי שכירות, ולגבי 

30%–35% נוספים נחתמו מסמכי הצהרת 

כוונות, ואפי פיתוח סבורה שהם יבשילו 

לכדי חוזי שכירות. אחד השוכרים שעמם 

היא  שנים  לעשר  שכירות  חוזה  נחתם 

.H&M חברת ההלבשה

פיתוח  אפי  תצטרך  הקיץ  בחודשי 

הפתי� מועד  לגבי  ההחלטה  את  לקבל 

לפתוח  היא  והשאיפה  הקניון,  של  חה 

אותו כשיהיו בידיה חוזי שכירות שיכסו 

60%–70% משטחי ההשכרה.

בדו"ח הרבעוני מודה החברה כי מור�

גש לחץ כבד על שוק הנדל"ן במוסקבה 

בכל סוגי הנכסים, וכי המשבר הגלובלי 

הב� המימון  באפשרויות  לשחיקה  גרם 

הירידה  המשך  כי  מציינת  אפי  נקאי. 

בביקוש לנכסים גורם לתיקון כלפי מטה 

של ערך הנדל"ן בשוק הרוסי.

anat.tsipkin@calcalist.co.il 

השמאים סידרו לאפי פיתוח רווח של 417 מיליון דולר
ברבעון הראשון נכנס לתוקף תקן חשבונאי המחייב שיערוך נכסים בהקמה לפי השווי ההוגן. בקופת החברה ישנם 182 מיליון דולר

אחרי שהפסידה 1.6 מיליארד שקל ב�2008, 
רושמת דלק נדל"ן רווח נקי של 1.5 מיליון שקל 

ברבעון הראשון של 2009. מסע המימושים נמשך

לב לבייב, בעל השליטההדמיה של קניון רוסיה במוסקבה. אחד משלושת הנכסים שהזניקו את הרווח הנקי
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יום רביעי, ד' בסיון תשס"ט, 27.5.2009כלכליסט  
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27%

מאי 2009

126%

נובמבר 2008

תשואת אג"ח כ"ה של דלק נדל"ן

הנסחרתהצונחתהמזנקת

+6.2%�5.6%*91
כילמנורה מבטחיםשיכון ובינוי

*במיליוני שקלים

לאחר 11 חודשים בלבד

קומברס מדיחה 
את סמנכ"ל 

הכספים שלה
מחליפו של ג'וזף צ'יניצ'י יהיה סטפן סווד שעבד 

בפאני מיי. קומברס: נפרסם דו"חות בתחילת 2010

שי אספריל

 ח
יותר משלוש שנים מאז  לפו 

היש� התוכנה  חברת  פרסמה 

כס� דו"חות  קומברס  ראלית 

הכספים  שסמנכ"ל  שחשב  ומי  פיים, 

הטרי ג'וזף צ'יניצ'י, אשר מונה לתפקי�

דו לפני פחות משנה, יעשה סדר בבלגן 

של  מחודש  לפרסום  ויגרום  החשבונאי 

הדו"חות — התבדה. 

צ'יניצ'י  כי  אתמול הודיעה קומברס 

חודשים   11 אחרי  תפקידו  את  יסיים 

סווד,  סטפן  יתפוס  מקומו  ואת  בלבד, 

שעבד בסוכנות המשכנתאות פאני מיי 

אלף  ישתכר 625  סווד   .AOL ובחברת

שעשוי  שנתי  בונוס  לצד  בשנה,  דולר 

לפני  עוד  זאת,  דולר.  למיליון  להגיע 

לגבי  פרטים  סיפקה  שהחברה 

שהוא  האופציות  חבילת 

עתיד לקבל.

קומברס מסרה שסווד 

צבר ניסיון בהצגה מחדש 

של דו"חות, להבדיל כנ�

שלא   — מצ'יניצ'י  ראה 

למשקיעים  לספק  הצליח 

תאריך לפרסום הדו"חות, 

אף שעיבה את מחלקת הח�

רבים.  עובדים  אליה  וגייס  שבונאות 

פי� חבילת  עזיבתו  עם  יקבל  צ'יניצ'י 

צויים של יותר ממיליון דולר, הכוללת, 

חצי  של  שנתית  משכורת  השאר,  בין 

מיליון דולר ובונוס שנתי של 350 אלף 

דולר.

מאז מרץ 2006, עת התפוצצה פרשת 

כיהן  לא   2008 יוני  ועד  הבקדייטינג, 

ואת  קבוע,  כספים  סמנכ"ל  בקומברס 

לפני  ארונוביץ'.  אבי  מילא  התפקיד 

הוא  גם  הביתה,  ארונוביץ'  נשלח  שנה 

מיליון  בת  ענקית  פיצויים  חבילת  עם 

דולר.

הסמנכ"ל  ממינוי  אופטימיות  מלא 

החדש הזדרז מנכ"ל קומברס אנדרי דהן 

להודיע על מועד חדש לפרסום הדו"חות 

הכספיים המבוקרים: תחילת 2010. קו�

שלה  והחברות�בנות  מברס 

אינן  ואולטיקום  ורינט 

מפרסמות דו"חות כספיים 

תחילה   .2006 מרץ  מאז 

מסרה קומברס כי תפרסם 

המתוקנים  הדו"חות  את 

בה� ואולם   ,2006 בסוף 

פרסומם  את  דחתה  משך 

לינואר 2008. לאחר מכן 

נוס� פעם  הפרסום  נדחה 

של  הסתיו  לחודשי   — פת 

אותה שנה — ואולם באוגוסט 

לו  אין  כי  דהן  הודה   2008

מושג מתי יפורסמו 

הדו"חות. 

קוליים,  תאים  המפתחת  קומברס, 

הודעות טקסט וכן מספקת שירותי בי�

לינג, משגרת מדי פעם מסרים למשקי�

עים החושפים נתונים חלקיים על אודות 

עסקיה. באחרונה היא פיטרה מאות עו�

הכלכלית,  בהאטה  זאת  ותלתה  בדים, 

ואולם מסוף 2005 היא נמנעת מלפרסם 

נתונים ספציפיים.

לפני חודש וחצי מסרה אולטיקום כי 

תפרסם את תוצאותיה באוקטובר 2009. 

יש לקוות שגם ורינט תצהיר בקרוב על 

מועד פרסום הדו"חות, וכי התקופה הע�

גומה הזו, שבה למשקיעים לא היה מושג 

מה מתרחש בחברות, תסתיים סוף סוף. 

shay.aspril@calcalist.co.il 

הדו"חות הטובים הזניקו 
את שיכון ובינוי ב�6%

מניית בנק הפועלים איבדה 2.1% בתגובה לרווח 
הנמוך ברבעון הראשון. ת"א�25 ירד ב�1.5%

בבורסת תל אביב ננעל אתמול המסחר בירידות שערים, על רקע 

ירידות באסיה וציפייה שהתבררה כשגויה לפתיחת מסחר שלילית 

בוול סטריט. מדד ת"א�25 ירד ב�1.5% ל�846 נקודות, מדד ת"א�100 

ל�172  איבד 0.9%  טק�15  תל  מדד  נקודות,  ל�776  ב�1.2%  נחלש 

נקודות ומדד הבנקים איבד 1.7%. מנגד, טיפס מדד נדל"ן�15 ב�0.7% 

ל�250 נקודות. מחזור המסחר הסתכם בכ�1.28 מיליארד שקל.

"אנחנו אחרי ראלי מאוד משמעותי בלי שהיה לו תימוכין בכלכ�

לה הריאלית, שלא עשתה קפיצת מדרגה כמו השווקים הפיננסיים", 

אמרה ל"כלכליסט" ג'קי סטרומינגר, מנהלת מחלקת השקעות בה�

למן אלדובי. " יש חשש שלא סיימנו את המשבר ונראה עוד חדשות 

האשראי  מבועת  האוויר  ייצא  שלא  עד  ייגמר  לא  המשבר  רעות. 

הממשלתי שהבנקים המרכזים מנפחים. כשנגיע לתשואות באיגרות 

החוב הממשלתיות, שמבטאות את הצורך של הממשלות לגייס הון 

כדי לממן את החוויה הזו, נדע שעברנו את המשבר".

שוק המניות 
מניית שיכון ובינוי הוסיפה 6.2% והובילה את העליות במגזר הנד�

ל"ן, לאחר שהחברה דיווחה על עלייה של 20% ברווח הנקי ל�88.3 

מיליון שקל. 

חברת הפניקס דיווחה על פשרה עם מייסדי אקסלנס, רוני בירם 

וגיל דויטש, בנוגע לרכישת אחזקותיהם בבית ההשקעות. מניית 

חברת הביטוח, שזינקה ביומיים הקודמים ב�26% בתגובה לשמועות 

על הפשרה המתקרבת, הוסיפה אתמול עוד 1.5% לערכה. 

מניית בנק הפועלים איבדה 2.1%, לאחר שהבנק דיווח כי את 

הרבעון הראשון של 2009 סיים ברווח נקי מזערי של 42 מיליון 

שקל, בהשוואה להפסד של כ�1.56 מיליארד שקל ברבעון המקביל 

אשתקד.  

 דיסקונט השקעות, שבשליטת נוחי דנקנר, הכפילה את רווחיה 

ברבעון הראשון של 2009 ל�392 מיליון שקל והכריזה על דיבידנד 

של 360 מיליון שקל. מניית החברה הגיבה בעלייה של 1.19%.  

שוק האג"ח
ירידות נרשמו גם בשוק איגרות החוב הממשלתיות והקונצרניות. 

מדד תל בונד�20 איבד 0.9% ומדד תל בונד�40 ירד ב�1.07%. 

האג"ח (סדרה כ"ג) של קבוצת דלק ירדה ב�3.8% והתשואה הש�

נתית שלה לפדיון עלתה ל�5.67%, לאחר שמעלות הפחיתה את 

 .Aדירוג החוב לקבוצה שבשליטת יצחק תשובה בשלוש דרגות ל�

שוק המט"ח 
הדולר הוסיף 1% ושערו היציג נקבע על 4 שקלים. עם זאת, לאחר 

קביעת היציג שב הדולר להיחלש בכ�0.8% ונסחר סביב 3.97 שק�

לים. היורו היציג נקבע על 5.552 שקלים — עלייה של 0.5%. 

hadar.raz@calcalist.co.il 

סקירת מסחר   
הדר רז

כרוניקה של דחיות 

מרץ 2006 
פרשת הבקדייטינג (תיארוך 

לאחור של אופציות) מתפוצצת. 
קומברס משהה את פרסום 

הדו"חות הכספיים

ספטמבר 2007
המנכ"ל החדש אנדרי דהן 
מכריז: הדו"חות הכספיים

של קומברס יפורסמו 
בינואר 2008

נובמבר 2007
קומברס מודה: טעינו 

במדיניות ההכרה בהכנסות. 
פרסום הדו"חות הכספיים 

נדחה פעם נוספת

אוגוסט 2008
המנכ"ל דהן מודה: רצינו 

לפרסם  דו"חות עד הסתיו, 
אולם הפרסום יידחה לזמן 

בלתי מוגבל

מאי 2009
סמנכ"ל הכספים מודח אחרי 

11 חודשים. קומברס מודיעה: 
הדו"חות הכספיים יפורסמו 

בתחילת 2010

סטפן סווד, 
סמנכ"ל הכספים 

החדש של קומברס
צילום: בלומברג

ההוצאות של רייפמן: 100 אלף שקל בחודש

רייפמן מציין בדו"ח כי יש לו שלו�

שה ילדים משתי נשים שלהן היה נשוי 

בעבר, וכי הוא נדרש להעביר תשלומים 

חודשיים גבוהים לטובת הנשים, הילדים 

וכן כעזרה לבני משפחתו. לפי הפירוט 

בדו"ח ההוצאות של רייפמן, הוא נדרש 

לשלם מדי חודש שכר דירה בסכום של 

17 אלף שקל לטובת אמהות בניו, כמו 

אלף   15) ילדיו  של  הבתים  אחזקת  גם 

 15) מזון עבורם  הוצאות  בחודש),  שקל 

אלף שקל לחודש), הלבשה, הנעלה וחי�

נוך (15 אלף שקל בחודש) וכן 23 אלף 

שקל בחודש כמענקי סיוע לבני משפחה 

ולתשלום מזונות.

של  הוצאותיו  מסתכמות  הכל  בסך 

רייפמן לפי הדו"ח ב�99 אלף שקל בחו�

דש. הכנסתו של רייפמן עומדת, לדב�

ריו, על משכורת של 45 אלף שקל נטו 

לחודש (89 אלף שקל ברוטו).

הדו"ח כולל פירוט לגבי סכום החוב 

במועד שבו נוצר לעומת החוב הנוכחי,  

ממנו עולה כי רייפמן לווה משלי נרקיס 

הלוואות  הסכמי  לפי  דולר,  מיליון   15

שנתיים  לפני  נחתם  שבהם  שהראשון 

לנ� רייפמן  של  החוב  גובה  כיום  וחצי. 

כאשר  עצמו,  את  מהכפיל  יותר  רקיס 

עד  לנרקיס  שילם  הוא  רייפמן,  לדברי 

את  לו  העניק  וכן  דולר  מיליון   12 כה 

דולר,  מיליון   5 בשווי  בסביון  הבית 

ועדיין נותר חייב לנרקיס 17.5 מיליון 

דולר, חוב שלדברי רייפמן "מורכב בעי�

קרו מריביות, הנמצאות כרגע בבדיקה 

משפטית�חשבונאית".

שקל  מיליון   12.4 רייפמן  חייב  עוד 

לעו"ד  שקל  מיליון   6.2 ויליגר,  לצבי 

בחוב  מדובר  כי  ונכתב  גיצלטר,  ארנון 

רייפמן  הפירוט,  לפי  זר".  לקוח  "עבור 

לווה מהלקוח הזר 1.5 מיליון דולר לפני 

כחצי שנה והתחייב לשלם 202 אלף דולר 

ההלוואה  בפירעון  עמד  משלא  ריבית. 

הוא צריך לשלם "קנס פיגורים" בסכום 

של 15 אלף שקל  לשבוע. רייפמן חייב 

עוד 10.8 מיליון שקל ליגאל ג'רבי, אחיו 

של חני ג'רבי שנחשב על ידי המשטרה 

כבכיר בארגון פשיעה, בגין הלוואה של 

חייב  שקל  אלף   300 שקל.  מיליון   5.4

רייפמן לארז חרודי, בגין "תשלום בעבור 

שירותי צילום".

רייפמן מיוצג בהליכים נגדו על ידי 

עורכי הדין דורון אפיק ושלומי תורג'�

מן. החברות שפתחו בהליכי כינוס נגדו 

מינא  גד  הדין  עורכי  ידי  על  מיוצגות 

ואיל רוזובסקי.

anat.rouah@calcalist.co.il

המשך מעמ' 1

גובה החוב של רייפמן 

לנרקיס יותר מהכפיל את 

עצמו. לדברי רייפמן, הוא 

שילם לנרקיס עד כה 

12 מיליון דולר והעניק לו 

את הבית בסביון בשווי 

5 מיליון דולר

יום רביעי, ד' בסיון תשס"ט, 27.5.2009

2
  כלכליסט

מכל מקום. בכל זמן.

calcalist.co.il



השוק
מייסד אמבלייז הגיש קבלה

ההוצאות של רייפמן: 

100 אלף שקל בחודש
מפ דו"ח אלי רייפמן הגיש לכונס הנכסים

לכסות מספיקות

שבע תובנות שניתן 

להסיק משורות הרווח 

של שבע חברות 

ציבוריות (עמ' 8)

שורת הרווח

רגאורי טל�טנא 
מב

לו
 ב

ם:
לו

צי

27.5.2009

ה ל כ ל כ ל ת  ר ב ח ת מ ל  א ר ש המחיר: 5 שקלים כולל מע"מי c a l c a l i s t . c o . i l

מועמד מפתיע להחליף את דני דנקנר, לאחר פסילת יורם טורבוביץ' ודני גילרמן 

יאיר סרוסי הוא המועמד 
המוביל ליו"ר הפועלים 

בנק ישראל שוקל את מועמדותו של סרוסי, שהיה דירקטור
בבנק הפועלים. סרוסי שימש גם כמנהל מורגן סטנלי בישראל

וכיו"ר ועדת ההשקעות של קרן הפנסיה מבטחים הוותיקה. כיום הוא שותף
בקרן ההשקעות מוסטנג שהקים עם דן טהורי וכלל פיננסים  (גולן חזני, עמ' 8)

אמריקה אופטימית
זינוק של 34% במדד אמון הצרכנים משקף 

ציפיות גוברות לשיפור בשוק העבודה. 
בורסות ניו יורק פתחו בעליות חדות (עמ' 14)

המעצב 
הצעיר 
של השנה
כלכליסט מדרג 
את 10 המעצבים 
הבולטים ב�2009

(2009, עמ' 36-33)

יום רביעי

27
מאי 2009

 4   2009 עמ' 232   מדורים עמ' 120    חדשות עמ' 2
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יש כאלה שלא צריכים לגרד
נמצאו הזוכים הבטוחים במבצע

חישגד ברצלונה: תשעה מבכירי מפעל 
הפיס סידרו לעצמם סוף שבוע של כדורגל ופינוקים

    בבירה הקטלנית (גולן חזני, עמ' 6)

הוועידה הכלכלית 
המרכזית

2.6.09 כל השמות
הגדולים

בלעדי לכלכליסט

הקבלות של רייפמן 
דו"ח שהגיש אלי 

רייפמן לכונס 
הנכסים חושף הוצאות של 100 אלף 

שקל בחודש על אחזקת נשותיו 
וילדיו (ענת רואה, השוק, עמ' 1)

בלעדי לכלכליסט

בלעדי לכלכליסט

מוסף
שבועות
מצורף מחר
לכלכליסט

שאול סוטניק. מנכ"ל מפעל הפיס

יאיר סרוסי


