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הנדון: דוח מיידי על עסקה עם בעלת השליטה בחברה

החברה מתכבדת להודיע, כי ביום 3 בינואר 2019, אישר דירקטוריון החברה, לאחר קבלת אישור ועדת 

הביקורת מאותו היום, בהתאם לחוק החברות, תשנ"ט-1999 (להלן: "חוק החברות"), את התקשרות החברה 

בהסכם לביצוע שירותי בניה עם קבוצת אשטרום בע"מ, בעלת השליטה בחברה (להלן: "קבוצת אשטרום" או 

"הקבלן"), להריסת מבנים קיימים ולבניית 3 מבני מגורים בני 17 קומות מעל קומת כניסה ומעל מרתף חניה 

ומערכות טכניות, בן 3 מפלסים, ובהם ייבנו 198 יח"ד וכן את עבודות הפיתוח של מקרקעין הידועים כחלקות 

814-819 בגוש 6628, "רקנאטי" ברמת אביב, תל-אביב (להלן- "עבודות הבניה" ו/או "המבנים" ו/או "המגרש", 

בהתאמה) (להלן: "פרויקט רקנאטי").

תיאור עיקר ההתקשרות ותנאיה .1

היקף עבודות הבניה וביצוען .1.1

Turn Key הקבלן יבצע את כל עבודות הבניה בתמורה פאושלית כמפורט להלן ועל בסיס של

Project, בהתאם לתכניות ולמפרטים שיצורפו להסכם.

קבלני משנה וספקי חומרים .1.2

הקבלן רשאי לבצע חלק מעבודות הבניה באמצעות קבלני משנה, שייבחרו על ידו, ויהיו בעלי סיווג 

קבלני מתאים (להלן: "קבלני המשנה").

התמורה לקבלני המשנה תשולם על ידי הקבלן והקבלן לא יהא זכאי לכל תוספת תשלום מהחברה 

בגין כך. האחריות בגין עבודות הבניה שיבוצעו על ידי קבלני המשנה, ככל שהם יבוצעו כאמור, 

תהינה על הקבלן.

לוח זמנים .1.3

הקבלן יתחיל את עבודות הבניה בתוך 14 יום ממועד קבלת צו התחלת עבודות, ויסיים אותן (קבלת 

טופס 4 לאכלוס) בתוך 36 חודשים ממועד התחלת העבודות (להלן: "מועד סיום עבודות הבניה").

התמורה בגין ביצוע עבודות הבניה ואופן התשלום .1.4

בגין ביצוע עבודות הבניה כולל עבודות הפיתוח, תשלם החברה לקבלן סך של 226,400,000 ש"ח  א.

בתוספת מע"מ כדין (להלן: "סכום התמורה"). 
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סכום התמורה יהיה צמוד למדד תשומות הבניה בעיקור שעות הקיץ, כאשר בסיס החישוב הוא  ב.

מדד חודש יוני 2018 שפורסם ביום 15 ביולי 2018 (112.6 נקודות).

סכום התמורה ישולם בהתאם לקצב התקדמות ביצוע עבודות הבניה, בהתאם לחשבונות  ג.

חלקיים שיוגשו אחת לחודש ויאושרו ע"י המפקח, כהגדרתו בהסכם. החשבונות המאושרים 

ישולמו בתנאי שוטף + 45.

הקבלן יהא זכאי לתשלום בגין שינויים בתכניות ו/או במפרטים (לא כולל שדרוגי סטנדרט  ד.

ביוזמת החברה ו/או שינויי חקיקה ו/או שינויים בגודל המבנה וחלקיו) ששיעורן עולה על 1% 

מסה"כ התמורה הנקובה המגיעה לקבלן. 

פיצוי על פיגור בסיום עבודות בניה במועד .1.5

ככל שהקבלן לא יסיים את עבודות הבניה עד למועד לסיום עבודות הבניה, בשל סיבות שאינן 

באחריות החברה, ישלם הקבלן לחברה, בגין כל יום איחור ועד למועד סיום עבודות הבניה בפועל, 

פיצוי מוסכם בגובה של התשלומים שתשלם החברה לבעלי הדירות ו/או רוכשי הדירות בפרויקט 

בגין פרק הזמן שבין המועד לסיום עבודות הבנייה ועד למועד סיום עבודות הבנייה בפועל.

בטחונות .1.6

להבטחת התחייבויות הקבלן לביצוע עבודות הבנייה ולביצוע עבודות הבדק, ימציא הקבלן לחברה 

ערבות עצמית בשיעור של 5% מסכום התמורה (כולל מע"מ). לאחר ביצוע עבודות שנת הבדק תפחת 

הערבות ל- 3% לשנתיים נוספות. 

שינויים  .1.7

הקבלן יהיה זכאי לתמורה נוספת בגין שדרוג רמת הגימור במבנה ו/או בדירות כשהבסיס יהיה  א.

מחירון דקל שינויי דיירים ובהנחה של 10%.

הקבלן יהיה זכאי לתמורה נוספת מבעלי דירות ו/או עם רוכשי דירות בגין שינויים בדירות  ב.

בהתאם לסיכומים חוזיים עמם.

החברה תהיה רשאית לשלם לקבלן עד 3% (שלושה אחוזים) מהתמורה כפי שצוינה לעיל, וזאת  ג.

בגין עבודות נוספות ו/או שינויים בהיקף העבודה או מהותה מבלי להידרש לכל אישור נוסף. 

יובהר, כי בכל מקרה החשבון הסופי כפוף לאישור ועדת הביקורת.

ביטוחים, אחריות ושיפוי .1.8

הקבלן יערוך על חשבונו ביטוחים בהתאם להוראת יועץ הביטוח של החברה וכמקובל בשוק 

ובהתאם לדרישות המוסד הפיננסי המלווה את הפרוייקט. הקבלן יהא אחראי לכל נזק שנגרם בגין 

מעשה ו/או מחדל שלו וישפה את החברה בכל מקרה של דרישה ו/או תביעה כלשהי של צד שלישי 

כלשהו.

הפסקת עבודות בניה על ידי החברה .1.9

הסכם ההתקשרות מתייחס בין היתר לפיצוי המגיע לקבלן במקרה בו החברה תפסיק את עבודות 

הבניה מסיבות התלויות בה בהתאם לנוסחאות המקובלות בהסכם המדף הממשלתי. אופן חישוב 

הפיצוי יהיה כפוף לאישור מנהל הפרויקט מטעם החברה. יובהר, כי בכל מקרה אופן חישוב הפיצוי 

יהיה כפוף לאישור ועדת הביקורת. 
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הכרעות בחילוקי דעות .1.10

למהנדס מטעם החברה הסמכות להכריע בכל חילוקי דעות מקצועיים ובעניינים כספיים, בהתאם 

לנהלי החברה ובכפוף להוראות הדין, כאשר בעניינים כספיים תהא סמכות ערעור לבורר צד ג' 

מקצועי ומוסכם. 

בכל מקרה של סכסוך ו/או חילוקי דעות ו/או אי הסכמה שיתגלו בין היזמים לבין הקבלן, מתחייב 

הקבלן שלא להאט את קצב ביצוע העבודות ולא להפסיק את ביצוען. 

הדרך שבה נקבעה התמורה  .2

התמורה בהתקשרות המתוארת לעיל, נקבעה לאחר תהליך שהתקיים בועדת הביקורת כמפורט להלן: 

לחברה הסכם עם צד ג' שאינו קשור לבעלי השליטה בחברה ולפיו צד ג' זכאי לחלק מרווחי  .2.1

הפרויקט (להלן: "צד ג'"). צד ג' פנה לקבלנים נוספים שאינם קשורים לבעלי השליטה בחברה 

(להלן: "הקבלנים"), וכן לקבלן, לקבלת הצעות מחיר להקמת הפרויקט, וניהל מו"מ מטעם 

החברה, עם הקבלנים, לרבות עם הקבלן, אודות ההתקשרות. תוצאות המו"מ שניהל צד ג' עם 

הקבלנים והקבלן הוצגו לועדת הביקורת.

כמו כן, לשם בחינת התמורה שנקבעה בין החברה לבין הקבלן בהתקשרות המתוארת לעיל,  .2.2

מינתה ועדת הביקורת, מומחה בלתי תלוי מטעמה, מר מאיר מלכה ממשרד פיטנגו הנדסה 

אזרחית בע"מ (להלן: "המומחה"). 

יצוין, כי ועדת הביקורת ערכה בעבר ראיונות עם מספר מועמדים לתפקיד המומחה לבחינת 

עסקאות מהסוג הזה. אותם מועמדים זומנו לישיבות ועדת הביקורת ולבקשתה. 

מובהר, כי הנהלת החברה ויועציה המשפטיים לא לקחו כל חלק בבחירת המומחה. ועדת 

הביקורת היא שבחנה את העסקת המומחה מטעמה כאמור.

במסגרת ישיבתה לבחינת ההתקשרות, ועדת הביקורת בחנה ומצאה כי המומחה הינו בעל 

הכישורים, ההשכלה והניסיון המתאימים בתמחור ההתקשרות וכי הינו בלתי תלוי בחברה ו/או 

בבעלי השליטה בחברה, קרוביהם ו/או מי מטעמם וכי אינו מקיים כל קשר עסקי עם בעלי 

השליטה בחברה ו/או עם החברה בכלל ו/או בקשר עם פרויקט רקאנטי. יצוין כי ועדת הביקורת 

קיבלה מהמומחה הצהרה כאמור. כמו כן, התחייב המומחה כי לא יתקיימו קשרים כאמור אלא 

בתום חמש שנים ממועד חוות דעתו. לעניין זה, "קשרים עסקיים" לרבות קשרים מהותיים, 

קשרים שאינם מהותיים ואף קשרים זניחים.

המומחה קיבל מהנהלת החברה את התכניות והמפרטים של פרויקט רקאנטי, ובהתאם ביצע  .2.3

ניתוח מחירים ברמה קבלנית לכל אחד מרכיבי הפרויקט (וכן, למקצועות השונים) על פי כתב 

כמויות שהכין בעצמו וזאת מבלי שנחשף למחירים אותם הציע הקבלן וכן יתר הקבלנים בהצעות 

שהתקבלו. 
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כתב הכמויות תומחר על ידי המומחה על בסיס ניסיון מצטבר לאורך שנים ופרויקטים נוספים  .2.4

אותם מלווה בהווה, וזאת משלב המכרז באותם פרויקטים דרך הכנת חשבונות חלקיים לאורך 

חיי הפרויקטים, ועד הכנת חשבון סופי והסקת מסקנות. בהכנת כתב הכמויות התחשב המומחה 

בהיקף ובמורכבות הפרויקט.

לאחר שסיים המומחה את הליך התמחור, בחן המומחה את ההצעות שהתקבלו מקבלנים  .2.5

אחרים, ומצא כי המחיר אותו הציע הקבלן היה ברמת התמחור לעבודות שנעשה על ידי המומחה, 

ולפיכך, בתנאי שוק. כמו כן, מצא המומחה כי הפער בין מחיר הקבלן אל מול קבלנים אחרים 

(חלקם קבלנים הפועלים, למיטב ידיעת החברה, בהיקפי פעילות בינוניים), הינו פער סביר ואינו 

מהותי בשים לב להבדלים בין הקבלן לבין יתר הקבלנים ויתר נסיבות העניין כדוגמת חוסנו 

הכלכלי של הקבלן ויכולות הביצוע שלו וניסיונו בביצוע פרויקטים מורכבים המהווים יתרון 

לקבלן בפרויקט. יצוין, כי המומחה בדק את משך הזמן אותו ביקש הקבלן לביצוע הפרויקט והגיע 

למסקנה כי התקופה שהוצעה על ידו מקובלת בפרויקטים דומים.

מסקנות עבודת המומחה הוצגו לועדת הביקורת במסגרת הדיון שערכה לעניין העסקה המתוארת  .2.6

לעיל, ובמהלכו סקר המומחה את תהליך העבודה; ממצאיו; מסקנותיו; וההשוואה שערך 

במחירים שהציע הקבלן וכן הקבלנים האחרים.

ועדת הביקורת אף קיימה דיון יחד עם המומחה ללא נוכחות נושאי המשרה של החברה. בסופו  .2.7

של דבר הועדה החליטה, לאמץ את מסקנות המומחה. ועדת הביקורת קבעה, בין היתר, על בסיס 

עבודתו של המומחה והאמור להלן, כי המחיר ותקופת הבצוע שהציע הקבלן בעסקה המתוארת 

לעיל הינם, סבירים, ראויים ובתנאי שוק.

כמו כן, במסגרת הדיון, הוצגו לועדת הביקורת ממצאי המשא ומתן שנערך בין צד ג' לבין  .2.8

הקבלנים, לרבות הקבלן, וכן ההצעות שהתקבלו מהקבלנים, והוצגה בהתאם השוואה בין הצעות 

אלו לבין הצעתו של הקבלן.

יובהר, כי ועדת הביקורת הייתה בדעה כי חלק מההצעות הנוספות אינן רלבנטיות בין אם משום  .2.9

שהתמורה בהן הייתה גבוהה יותר מזו שנקבעה עם הקבלן, ובין לאור העובדה שהקבלנים 

האחרים, אינם ברמת הניסיון הנדרשת, לעמדת הנהלת החברה והמומחה, לביצוע פרויקט בהיקף 

ובייחוד של פרויקט רקנאטי.

בנוסף לאמור לעיל, במסגרת ישיבת ועדת הביקורת הוצגה עמדתו של מר דני גרופית ממשרד ע.  .2.10

יפה, שהינו המפקח מטעם החברה ומטעם בעלי הדירות המפונים, בפרויקט (להלן: "המפקח 

בפרויקט"). כחלק מחוות דעתו הוצגה לועדת הביקורת עמדתו של המפקח כי הקבלן הינו 

המתאים ביותר לביצוע הפרויקט וכי הצעתו הינה בתנאי שוק.

בנסיבות העניין, מצאה ועדת הביקורת כי התהליך שהתקיים בועדת הביקורת בקשר עם בחירת  .2.11

הקבלן בפרויקט, וההתקשרות עמו, מהווה הליך תחרותי. 

נימוקי ועדת הביקורת והדירקטוריון  .3

לקבוצת אשטרום ניסיון רב, ומוניטין מוכח בתחום עבודות בניה קבלניות, ולחברה ניסיון רב שנים  .3.1

בעבודה עמה.
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ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה, ציינו בהחלטתם, כי איתנותה הפיננסית של קבוצת אשטרום,  .3.2

יחד עם עבודתה המקצועית והאיכותית, מצבת עובדי הבניה העומדים לרשותה, מהווה שיקול 

משמעותי לאישור ההתקשרות, בשים לב למצב המשק והשפעתו על חברות קבלניות בתחום 

פעילותה של קבוצת אשטרום.

ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה סבורים, כי קבוצת אשטרום ערוכה לבצע את עבודות הבנייה  .3.3

בפרקי הזמן הנדרשים ולמלא אחר התחייבויותיה בתקופת האחריות והבדק ואת יתר 

התחייבויותיה על פי ההסכם.

ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה התרשמו, כי ייחודו של הפרויקט מחייבת התקשרות עם קבלן  .3.4

עם ניסיון בפרויקטים בהיקפים ובמורכבות דומים.

התמורה בפרויקט נבדקה על ידי ועדת הביקורת שהסתייעה במומחה, שהציג בפני ועדת הביקורת  .3.5

את תהליך הבחינה שקיים והגיש את מסקנותיו וכן לאור תוצאות המו"מ שנוהל על ידי צד ג' תוך 

קבלת הצעות נוספות מקבלנים אחרים וכן עמדת המפקח בפרויקט. לאור האמור הליך הבחינה 

שהתקיים, והתרשמות ועדת הביקורת מעבודת המומחה ואי תלותו בבעלת השליטה, וכן, ההצעות 

שהתקבלו (ובהקשר זה גם זהות החברות הקבלניות שהגישו הצעות כאמור), מצאה ועדת הביקורת 

כי המחיר שסוכם עם הקבלן הינו סביר, ראוי, בתנאי שוק. 

ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה סבורים כי ההתקשרות האמורה אינה כוללת חלוקה כהגדרתה  .3.6

בחוק החברות. כמו כן, אין חשש סביר שההתקשרות תמנע מהחברה את היכולת לעמוד 

בהתחייבויותיה הקיימות והצפויות בהגיע מועד קיומן.

בכבוד רב,

אשדר חברה לבניה בע"מ

באמצעות: גיל גירון, יו"ר הדירקטוריון 

וארנון פרידמן, מנכ"ל
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