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   פיקדונות הדיירי��" מעונות גיל"פרוייקט 
  
  
  כללי 1

על , לעמותה למע� הקשיש � �600,000תו� כדי הביקורת בדבר העברת ס� של כ

י� ובניית פ במסגרת פרוייקט רו,ידי החברה הכלכלית לפיתוח כפר סבא

 "מעונות הגיל"�העלתה הבדיקה כי כספי פיקדונות הדיירי  ב, "מעונות גיל"

  .אינו נשמר כראויאינו מופקד ו

  

� על ידי החברה הכלכלית לפיתוח כפר1999הוק  בשנת " מעונות גיל"בניי� 

  .במימו� כספי הקרקע של פרוייקט מתח  רופי�, סבא

  

פתרו� דיור לדיירי  המוגני  המפוני  ממתח  , מטרתו העיקרית של הבניי�

  .רופי� היש� ומת� מענה מגורי  לאוכלוסייה מבוגרת בעיר

  

כיה� בחברה , כי בתקופה אליה מתייחסת הביקורת, ת מבקשת להדגישהביקור

נכנס , של החברה הכלכלית, ל החדש"המנכ. ל החברה הקוד "הכלכלית מנכ

 ולכ� ממצאי הדוח אינ  מתייחסי   אלא 2002לתפקידו בחודש נובמבר 

  .ל החדש"של המנכ, לכניסתו לתפקיד, לתקופה שקדמה

  

  ממצאי� 2

   ותהמשווק,  חדר וחצי ושני חדרי דירות בנות  45כיל הבניי� שנבנה מ  2.1

      45כ "כעשרי  דירות מסה. סבא�י החברה הכלכלית לפיתוח כפר        על יד

 מעוטי יכולת /מבנה מיועדות לתושבי העיר המוגדרי  כנזקקי ב דירותה       

          בגיל הפנסיה ואשר אושרו על ידי ועדה מיוחדת של האג) לשירותי       

           עומדי  בקריטריוני  ומתאימי  לדיור המוג� האלה ככ ברתיי ח       

         משווקות בשוק ,  במספר��25כ, הדירות הנותרות". מעונות הגיל"�ב       

  :החופשי על פי המודל הבא       
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    חודשיד"שכ    קדונות בשחיקה שנתית יפ      דמי הרשמה             סוג דירה

   350$                        26,000$    2,000$     דירת חדר וחצי   

   300$                        40,000$    2,000$   דירת שני חדרי    

     כוונת  לסכומי  בשקלי  , ב"כל הסכומי  הנקובי  בדולרי  של ארה      

  .ב"ישראליי  חדשי  שווי ער� לדולר של ארה     

  

        בשחיקה של ,  שני 5קדונות היו לתקופה של יהשחיקה של הפ, בתחילה  2.2

  . מדי שנה4%       

           נקבעו תנאי  חדשי  והחוזי  החדשי  נקבעי  החל , 2003שנת ב       

    לדירת חדר וחצי $ 30,000 � שווה ער� ללישקיקדו� פי פל  ע,2003משנת        

  . לדירת שני חדרי $ �45,000 שווה ער� לשקליקדו� יופ       

                                         .  כל שנה10% שני  לפי 5השחיקה נקבעה לתקופת של         

 שכר הדירה לדירת שני החדרי  הועלה לסכו  בשקלי  חדשי  שווה ער�        

  . חדר וחציבתלדירה כפי שזה היה נהוג לגבי שכר הדירה $ �350ל       

  

           לאחר שנתיי  של שיווק ולאחר מאמצי  לא מעטי  מצד החברה   2.3

   אלטרנטיבות רבות בתחו  הדיור המוג� קיימות היות ובשוק , הכלכלית       

   הצליחה החברה הכלכלית לשווק את כל , והדיור לאוכלוסייה המבוגרת       

  .הדירות       

  

  קדונות הדיירי�יפ

        הופקדו ,  הדירות אשר שווקו ואוכלסו26הביקורת העלתה כי מתו�   2.4

   :לפי הפירוט$ 917,000 � ער� של כ שוויי קדונות שקלייפ       

                                                      

  711,000$   � קדונות שקליי  שווי ער� לי פ– חדרי  2   דירות בנות 18               
  206,000$ �  לקדונות שקליי  שווי ער�י פ�חדרי  1½     דירות בנות 8               
                                                         $   917,000                                                                                 דירות   26  כ"סה  
  

       ,1999החל מיולי , ל הופקדוזכרי  לעיהביקורת העלתה כי הפיקדונות הנ  

           השתמשו בכספי בחשבו� השוט) של החברה הכלכלית ובאותה תקופה 

  .קדונות לפעילות שוטפת של החברה הכלכליתיהפ 
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           וראויה את לדעת הביקורת החברה הכלכלית לא שמרה בצורה נאותה 2.5 

        כספי� שבעצ� , י הדיירי�ל ידקדו" עיהכספי� אשר הופקדו בידיה כפ   

  .או ליורשיה�/ שייכי� לדיירי� ו,לאחר השחיקה שנקבעה   

    

         החברה הכלכלית לא נהגה במידת הזהירות הראויה והנדרשת מחברה  

  .קדונותיבבואה להשתמש לצרכיה השוטפי� בכספי הפ, ציבורית 

  

 תה אפשרות לקבל החלטה מסודרת על שימוש בכספי השחיקה ייייתכ" שה

אבל כל זה תו& , י דירקטוריו" החברהל יד אשר יאושרו ע�השנתית לצרכי

 שהינה מחוייבות החברה ,הקישחבאופ" של אי קדו" ישמירה על יתרת הפ

  .דיירי�הכלכלית כלפי ה

  
, ב"הצמודי� לערכי הדולר של ארה, קדונותיתמוה בעיני הביקורת שכספי הפ

על מנת להבטיח שמירת ערכ� , קדונות דולריי� או צמודי דולרילא הופקדו לפ

  .או ליורשיה�/במקרה שיהיה צור& להחזיר את החלק שלא נשחק לדיירי� ו

  

צויי" מפורשות מ, על פי ההתחייבות החתומה בי" הדיירי� לחברה הכלכלית

סבא �החברה הכלכלית לפיתוח כפר)  שני�5סימו� מק(כי בתו� התקופה 

בערכ� , בקיזוז השחיקה, להחזיר לדיירי� את הפיקדונותאינה צריכה 

  .הדולרי

  

קדונות מביא בעצ� את החברה הכלכלית לחוסר יכולת יהשימוש בכספי הפ

או בעת התקשרות ת הקדונות בקיזוז השחיקה בתו� תקופילהחזיר את הפ

  ".מעונות גיל"עזיבת דייר את 

  

ל החדש של החברה "לאחר כניסתו לתפקיד של המנכ, רק לאחרונה

של דיירי� חדשי� מטופלי� בהתא� לנדרש , קדונות חדשי�יפ, הכלכלית

 כל פיקדו" חדש נשמר בחשבו" 2003החל משנת ,  כ& למשל.ולהתחייבויות

על מנת שלא , כאשר הער& הדולרי נשמר, וסגור בפיקדונות צמודי דולרנפרד 

  .עקב שחיקתו, בעת החזרת הפיקדונות, ייגר� הפסד כספי
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  ס י כ ו �.  3
  

 קדונות הדיירי� ימדיניות החברה הכלכלית בכל הקשור לשמירת וניהול פ  3.1  

  .נה ובלתי תקיתה כושלתהי" מעונות גיל"ב         

  

         קדונות הדיירי� ולא ישכלת בכספי פהחברה לא השתמשה בצורה מו          

         להבטיחה את סכומי הפיקדונות בקיזוז השחיקה לאותו רגע שה� יידרשו ע         

  .הדיירי�  ידי         

  

              " מעונות גיל"על פי חישובי הביקורת ובהתא� למועדי כניסת הדיירי� ל    3.2

      אשר  לגבי הדיירי� ,של החברההתיאורטית ויבויות לחשב את המח  נית"         

                                                        :קדונותיבנושא הפ ,לא יממשו אופציית הארכת שהות� במעו"        

  

שנת 
  הכניסה

מספר 
  דיירי�

  ההחזרמועד    כ פיקדונות"סה
  

סכו� ההחזר המשוער 
  לאחר שחיקה

2000  8  288,000$  2005  235,000$  
2001  11  378,000$  2006  308,000$  
2002  3  114,000$  2007              93,000$  
2003  4  137,000$  2008              81,000     $  
  26  917,000$                717,000$  

  . לשנה10% השחיקה הינה של 2003החל משנת  •
  

   החברה הכלכלית , לפי הטבלה לעיל, �התיאורטיי, על פי חישובי הביקורת   3.3

  להחזיר החל משנת , במקרה שהדיירי� לא יממשו אופציית הארכה, תידרש       

  השני� 4במש&  כ"מדי שנה סכומי� משמעותיי� ובסה) השנה הבאה (2005       

        3.2נו מעל יהי, בקירוב $ �717,000 ער& לכיסכומי� שקליי� שוו, הבאות       

  .עריכת הביקורת ב בעת"י שער החליפי" של דולר ארהמיליוני שקלי� על פ       

  

         על הנהלת החברה ודירקטוריו" החברה לבדוק את האפשרויות של החברה    3.4

             היות והכספי� , ואת מקורותיה על מנת שתוכל לעמוד בהתחייבות זו       

  .צרכיה השוטפי� של החברהשהופקדו בזמנו הוצאו ל       

  

והתכנסותו ל החברה הכלכלית הנוכחי כי ע� מינויו "לביקורת נמסר על ידי מנכ

 להחלטת , נושא הפיקדונות,יועלה לדיו", של דירקטוריו" החברה החדש

  .הדירקטוריו"
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לקבל חוות דעת , ל החברה החדש והביקורת מאמצת גישתו זו"ממלי- מנכ, כמו כ"

בע היחס של הפיקדונות שצרי& להישמר ובאילו ערכי� שמאית על פיה ייק

 התחייבויות הדיירי� 2003מאז שנת , מכיוו" שכאמור לעיל, )דולריי� או שקליי�(

  .שקליותה" החדשי� 

    


