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לכבוד

חבריועדתהכספים



 8201לשנת1מספרישיבתועדתכספיםפרוטוקולהנדון:

 
 נ.ג.א.

.החברההכלכליתדיבמשר 2018לשנת  1ישיבת ועדת הכספים מספר  התקיימה 21.8.18בתאריך 
 השתתפו: יעל חן נחמן, ישראלה רוזן וירון חדוות.

 ו"ח רונה בן עטר ובני סעד.רנכחו: רו"ח חן אגסי, 
 

פירוטלסדרהיום:
 ים שונים ובכללםבנושאשאלו שאלות טרם הישיבה וי הועדה עיינו בדוח חבר: 2017דוח כספי לשנת  .1

עבוד הוא ההלוואה שלקחה השהוסבר שמקור עבוד הקיים על הכנסות החברה. הבאורים המשפטיים והש
מרפאה ביקינטון. ההפרשות המשפטיות הן ע"פ התביעות המשפטיות התלויות כנגד החכ"ל לצורך בניית ה

  החברה.
 :החלטה

 .2017לשנת  הדוח הכספי  את רשאלדירקטוריון לממליצה הועדה  ,בביאוריםע מספר תיקונים וציבלאחר 
 

 :טוןמרפאת יקינלתקציב  תוספת .2

מ"ר ובתקציב  400 -בשטח של כ כלליתדירקטוריון החכ"ל אישר בניית של מבנה מרפאה עבור קופ"ח  .2.1
 ילקח כולו בהלוואה.יש₪ מיליון  6של 

מ"ר, כדי להכליל  610 -עם התקדמות התכנון והביצוע ביקשה קופ"ח כללית להגדיל את השטח ל .2.2
אם נוסיף גם שטחים נוספים כהכנה לקומה שנייה  נוספות.רפואיות בפרויקט טיפת חלב ופונקציות 
 מ"ר )עליהם לא משולמת שכירות(. 690ושטחי מעטפת הרי השטח הוא 

 ש"ח צמוד למדד. 73ח כללית הוא ע"פ מחיר למ"ר בסך של "חוזה השכירות עם קופ .2.3

, וזאת כתוצאה ₪מיליון  7.5-מיליון ל 6 -גדל מכרז הקבלני העלו שעלות הפרויקט תתוצאות המ .2.4
 .מתוספת הבנייה

ש"ח א 535 –ל  350 -ליה בעלות הבנייה ההכנסות הצפויות של החכ"ל ייגדלו בהתאם מבמקביל לע .2.5
, לא משתנה, אולם הרווחים השנתיים גדלים המשמעות היא שתקופת ההחזר של ההלוואה לשנה.

 וזאת לאחר החזר ההשקעה של החברה.

 (.השקיים בקופ הפרש העלות ימומן מתקציב החכ"ל )רווח מצטברהוצע ע"י מנכ"ל החברה ש .2.6

בשיחות שהתקיימו עם קופ"ח כללית נוצר הרושם שלאחר ששכונת שרונה תתאכלס, יש מגמה  .2.7
בנוסף, יש לציין  בקופ"ח כללית, לבקש בנייה של קומה שנייה לצורך הרחבת השירותים לתושבים.

, שעלותו נאמדת שבניית טיפת החלב, חוסכת לעירייה את הצורך לבנות מבנה זה בשכונת שרונה
 .ער שנוצרבסכום הפ

, שזו הייתה ₪מיליון  1.5ל הריבית הנמוכה, עדיף לקחת הלוואה בסכום של ירון חדוות אמר שבגל .2.8
הלוואה, וזאת בגלל התשואה העודפת  100%-עלות הבנייה במימון  –ההחלטה המקורית של החברה 

 הקיימת בפרויקט. בכספי החברה יש להשתמש לפרויקטים יזמיים אחרים.

 : החלטה .2.9
 סכום זה יוחזר במסגרת תשלומי שכ"ד. .הלוואהמלש"ח במימון  1.5 -לאשר הגדלת התקציב ב

 
 
 

בברכה,  

  
בניסעד
מנכ"להחברההכלכלית
כפריונה
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