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אודות התקשרות של החברה עם בעל שליטה שאינה טעונה את אישור האסיפה הכללית   דוח מיידי

  0731-ל"התש, (דוחות תקופתיים ומיידיים) לתקנות ניירות ערך( 2)א73בהתאם לתקנה 

לאחר קבלת אישור , אישר דירקטוריון החברה, 5102ביוני  52כי ביום , החברה מתכבדת להודיע

, (דייםיחות תקופתיים ומידו)בהתאם לתקנות ניירות ערך , 5102ביוני  01ועדת הביקורת מיום 

לתקנות ( 2)0ובהתאם לתקנה  ("דייםיתקופתיים ומי תקנות דוחות": להלן) 0791-ל"התש

את , "(ההקלות תקנות: "להלן) 5111 -ס "התש, (הקלות בעסקאות עם בעלי ענין)החברות 

בחברה  השליטה בעלת, מ"קבוצת אשטרום בעהתקשרות החברה בהסכם לביצוע שירותי בניה עם 

קומות מעל קומת כניסה 7ם בן לבניית בניין מגורי, ("הקבלן"או  ״ אשטרום קבוצת״: להלן)
1

על  

ד ויבוצעו "יח 61ייבנו  ובבנתניה  009חלקה  9741בגוש  414מקרקעין הידועים כחלק ממגרש 

 "(.הבניין: "להלן)עבודות פיתוח המגרש 

 תיאור עיקר ההתקשרות ותנאיה .0

 היקף עבודות הבניה וביצוען .0.0

ועל בסיס של  ,להלןבתמורה פאושלית כמפורט  הקבלן יבצע את כל עבודות הבניה

Turn Key Project ,בהתאם לתכניות ולמפרטים שיצורפו להסכם . 

 קבלני משנה וספקי חומרים .0.5

, שייבחרו על ידו, ות קבלני משנהחלק מעבודות הבניה באמצע הקבלן רשאי לבצע

 "(. קבלני המשנה: "להלן) מתאיםקבלני סיווג בעלי יהיו ו

קבלן והקבלן לא יהא זכאי לכל תוספת התמורה לקבלני המשנה תשולם על ידי ה

עבודות הבניה שתבוצענה על ידי קבלני  האחריות בגין. מהחברה בגין כךתשלום 

 . תהינה על הקבלן, ככל שתבוצענה כאמור, המשנה

 לוח זמנים .0.6

ממועד קבלת צו התחלת עבודות  חודשים 6בתוך עבודות הבניה יתחיל את הקבלן 

חודשים ממועד התחלת העבודות  01בתוך ( וסלאכל 4קבלת טופס )סיים אותן יו

  ."(הבניה עבודות סיום מועד: "להלן)

 התמורה בגין ביצוע עבודות הבניה ואופן התשלום .0.4

                                                 

1
 .המשמש כחניון של דיירי הפרויקט רתףיצוין כי בשטח המגרש נבנה בעבר מ 
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לקבלן  החברהתשלם  ,לרבות עבודות הפיתוח, בגין ביצוע עבודות הבניה .0.4.0

  "(.התמורה" :זה להלן) מ כדין"בתוספת מע ח"ש 55,691,111סך של 

כאשר , למדד תשומות הבניה בעיקור שעות הקיץ הדהיה צמותהתמורה 

 5102 במאי 02 שפורסם ביום 5102 אפרילבסיס החישוב הוא מדד חודש 

 (.לא תהיה התייקרות שלילית)נקודות  011.1 על ועמד 

התמורה כוללת את אספקת כל המתקנים והחומרים הנדרשים לקבלן 

. ת לכל עבודות הבניהלצורך ביצוע עבודות הבניה והיא מהווה תמורה סופי

בעבודות שהתמורה הנוספת בגינן ככל ויחול שינוי , מבלי לגרוע מן האמור

יובא הנושא לדיון ולאישור ועדת , מהתמורה 6%על שיעור של עולה 

 .הביקורת ודירקטוריון החברה על מנת לבחון את מהות השינוי וסיבותיו

בהתאם , ניהשולם בהתאם לקצב התקדמות ביצוע עבודות הבהתמורה ת .0.4.5

מנהל הפרויקט מטעם י "לחשבונות חלקיים שיוגשו אחת לחודש ויאושרו ע

 . 61 +החשבונות המאושרים ישולמו בתנאי שוטף  .החברה

כי הקבלן לא יהא זכאי להגיש תביעות בגין הוצאות בלתי צפויות , סוכם .0.4.6

או /ו החברהלא כולל שדרוגי סטנדרט ביוזמת )וזאת בגין הוצאות שכאלה 

ששיעורן אינו עולה על ( או חלקיו הבנייןאו שינויים בגודל /יי חקיקה ושינו

 .מהתמורה 0%

 פיצוי על פיגור בסיום עבודות הבניה במועד .0.2

ישלם , הבניה מועד סיום עבודותלככל שהקבלן לא יסיים את עבודות הבניה עד 

וי פיצ, בפועל חור ועד למועד סיום עבודות הבניהבגין כל יום אי, לחברההקבלן 

 .פיגור( 0) יוםבגין כל , מהתמורה בתוספת הפרשי הצמדה 1.166%מוסכם בגובה של 

  בטחונות .0.1

מציא הקבלן לחברה י ,להבטחת התחייבויות הקבלן לביצוע עבודות הבניה .0.1.0

 (.מ"כולל מע)התמורה מ 6%בשיעור של ממוסד פיננסי ערבות 

לחברה  ימציא הקבלן, להבטחת התחייבויות הקבלן לביצוע עבודות הבדק .0.1.5

: להלן) (מ"כולל מע)מהתמורה  6%בשיעור של  ממוסד פיננסיערבות 

 -הבדק תופחת ערבות הבדק ל לאחר ביצוע עבודות שנת. "(הבדק ערבות"

  .נוספתשנה למשך ( מ"כולל מע)התמורה מ 0.2%

 החברהשינויים יזומים על ידי  .0.9

 :ןלהל) תבקש לשנות את היקף או מהות עבודות הבניה מיוזמתה שהחברהככל 

 הפרויקטמנהל י "הקבלן יהא זכאי לתמורה נוספת כפי שתאושר ע, "(השינויים"

י מחירון "הבסיס יהיה עפאשר כ, (מחירים שיבצע הקבלן י ניתוח"עפ) מטעם החברה

 .2%בהנחה של " דקל"
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במפרט  י הדירות בבנייןובטחו לרוכשיתוספת תמורה לקבלן בעבור שינויים ש

לעבודות " דקל"יתומחרו לפי מחירון , החברהי בקשת "פע, של הדירות יהסטנדרט

 רוכשי הדירות בבנייןשינויים שיבוקשו על ידי  .01%קטנות ושיפוצים ובהנחה של 

 .יתומחרו לפי מחירון דקל לשינויי דיירים, במסגרת הליך שינויי דיירים

 אחריות ושיפוי, ביטוחים .0.1

 החברהועץ הביטוח של הקבלן יערוך על חשבונו ביטוחים בהתאם להוראות י

או מחדל שלו /הקבלן יהא אחראי לכל נזק שנגרם בגין מעשה ו. וכמקובל בשוק

 .או תביעה כלשהי של צד שלישי כלשהו/בכל מקרה של דרישה ו החברהוישפה את 

 החברההפסקת עבודות בניה על ידי  .0.7

ק תפסי החברהלקבלן במקרה בו  שיגיעהסכם ההתקשרות מתייחס בין היתר לפיצוי 

את עבודות הבניה מסיבות התלויות בה בהתאם לנוסחאות המקובלות בהסכם 

אופן חישוב הפיצוי שונה לסיטואציות היפרדות שונות כאשר כל  .המדף הממשלתי

 .החברהמנהל הפרויקט מטעם פיצוי כפוף לאישור 

 הכרעות בחילוקי דעות .0.01

לבין  החברהין או אי הסכמה שיתגלו ב/או חילוקי דעות ו/בכל מקרה של סכסוך ו

ולא להפסיק את הבניה עבודות שלא להאט את קצב ביצוע תחייב הקבלן ה, הקבלן

 .ביצוען

 הסמכות להכריע בכל חילוקי דעות מקצועיים ובעניינים  חברהב ל הנדסה"לסמנכ

 .כספיים עם הקבלן

 הדרך שבה נקבעה התמורה .5

הנהלת בין נהל משא ומתן שהתהתאם לב הנקבעעם הקבלן  החברההתמורה בהתקשרות 

על המפורט , בין היתר ,הסתמךב ,ובפיקוח ועדת הביקורת של החברה הקבלןבין לחברה ה

 :להלן

 ועדת הביקורת .5.0

 ףבסעילשם בחינת התמורה שנקבעה בין החברה לבין הקבלן בהתקשרות המתוארת 

שלמה  מר, מטעמה בלתי תלוי המומח ,של החברהועדת הביקורת מינתה , לעיל 0

כי , יצוין. "(ההמומח: "להלן) מ"בע חבר שמאות מקרקעין והנדסהחבני ממשרד 

לתפקיד המומחה לבחינת מספר מועמדים עם בעבר ראיונות ועדת הביקורת ערכה 

לישיבות ועדת בעבר זומנו אותם מועמדים . לעיל 0המתואר בסעיף  עסקאות מהסוג

לקחו כל  לאהמשפטיים כי הנהלת החברה ויועציה , מובהר. הביקורת ולבקשתה

. ועדת הביקורת על ידי לעיל האת ההתקשרות האמור שבחנו ההמומח בבחירת חלק

מצאה בחנה וועדת הביקורת , המתוארת לעיל ההתקשרותבמסגרת ישיבתה לבחינת 

תמחור בהמתאימים  הניסיוןוההשכלה , םכישוריבעל ה והינ ההמומחכי 

או בבעלי השליטה /בלתי תלוי בחברה ו ווכי הינ  המתוארת לעיל ההתקשרות

כל קשר עסקי עם בעלי השליטה  םמקיי וכי אינואו מי מטעמם /קרוביהם ו, בחברה

  .ם החברה למעט כמפורט בדוח זה לעיל ולהלןעאו /בחברה ו
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נשוא  הבנייןמפרטים של התכניות וה, ההסכםאת  חברההנהלת המקיבל  ההמומח

מחירים ברמה קבלנית יצע ניתוח התאם בבו, לעיל 0 ףההתקשרות המתוארת בסעי

 ןעל פי כתב כמויות שהכי( מקצועות השוניםל, כןו)לכל אחד מרכיבי הפרויקט 

 .והקבלן הנהלת החברהלמחיר עליו סיכמו  ףוזאת מבלי שנחש ובעצמ

מחירונים מקובלים בענף הבניה ועל על בסיס  הכתב הכמויות תומחר על ידי המומח

 םאותועל בסיס עשרות פרויקטים שונים , בכלל ,ניסיון מצטבר לאורך שניםבסיס 

 ים באותם הפרויקטיםמשלב בדיקת המכרז וזאת, בפרט ,הווהב ההמומח המלוו

והסקת והכנת חשבון סופי , יםדרך הכנת חשבונות חלקיים לאורך חיי הפרויקט

  .מסקנות

ת התמחור בגין ההתקשרות המתוארת בסעיף בחינהליך  את המומחהלאחר שסיים 

היה  הקבלןעם  חברההנהלת ה ההגיעאליו סיכום המחיר שכי המומחה  מצא ,לעיל 0

 מחיריב הינו, ולפיכך לעבודות שנעשה על ידותמחור המ 0.01% -נמוך בשיעור של כ

והגיע  שנקבע לביצוע עבודות הבניהבדק גם את משך הזמן  המומחהכי , יצוין .שוק

 .לפרויקט דנן למסקנה כי התקופה שסוכמה עמו מקובלת בפרויקטים דומים

שערכה  הדיון במסגרת ועדת הביקורתול הוצגו, כאמור ההמומח מסקנות עבודת

 ;תהליך העבודהאת  הסקר המומחובמהלכו , לעיל 0 ףבסעיהמתוארת  העסקהלעניין 

 בהתקשרות הקבלןעם  מושסוכ יםמחירל ךשער הוההשווא ;ומסקנותי; וממצאי

 השל המומח ועל בסיס עבודת ,תרבין הי, קבעה ועדת הביקורת. המתוארת לעיל

 לעיל 0 ףבסעי תהמתואר הבעסק התמורהכי , להלן 9והנימוקים המפורטים בסעיף 

 .בתנאי שוק ואף למטה מכך, הראוי ,הסביר הינה

נציג של מספר בעלי מניות של גוף החברה עם  ההסכמות אליהן הגיעפירוט אודות ל .5.5

חברות בשליטתה או , החברהשל  בהתקשרויות"( המייעץהגוף : "להלן)החברה 

או חברות , מ"קבוצת אשטרום בע, בחברה עם בעלת השליטה, חברות קשורות שלה

או /בפרויקטים בבעלות החברה ו בניהאו /לקבלת שירותי תכנון ו ,בשליטתה

כהגדרת )או עם שותף שאינו מהותי /בפרויקטים של החברה עם שותף מהותי ו

של  לדוח התקופתי' לפרק ד 50תקנה ל 01 -ו 7סעיפים  ראו, (מונחים אלה במתווה

 .(5102-10-121109: 'אסמכתא מס) 5102במרץ  07שפורסם ביום  5104החברה לשנת 

מסך היקף  52%-שיעור של כהחברה התחייבה כלפי הגוף המייעץ כי כי , יצוין .5.6

כהגדרתו )מהותי שאינו או עם שותף /יחידות הדיור בפרויקטים בבעלות החברה ו

על דרך של  צדדים שלישייםעם יבוצעו  ,5102בשנת שהחברה תחל בביצוען  (במתווה

רת קבלן זוכה לפרויקט הספציפי ובתנאים כפי שתקבע קבלת הצעות מחיר לבחי

   .החברה

 נימוקי ועדת הביקורת והדירקטוריון .6

 ולחברה, ומוניטין מוכח בתחום עבודות בניה קבלניות, ניסיון רבלקבוצת אשטרום  .6.0

בנתניה אשר " אגמים"בכלל ובפרט בפרויקט  שנים בעבודה עמה ניסיון רב
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התקשרות החברה המתוארת לעיל מהווה חלק מהפרויקט האמור ואשר התבצע 

 .לשביעות רצונה של החברהאו חברות בשליטתה /וי קבוצת אשטרום "ע כולו

, קבוצת אשטרוםכי איתנותה הפיננסית של , ועדת הביקורת ציינו בהחלטתםחברי  .6.5

הן בתקופת ההקמה והבדק בפרויקטים  עם עבודתה המקצועית והאיכותית יחד

, מהווה שיקול משמעותי לאישור ההתקשרות כאמור, קודמים שנעשו עבור החברה

בה חברות קבלניות וחברות בניה ותיקות ובעלות מוניטין , במיוחד בתקופה זו

 .ואף נכנסות למצבים של חדלות פירעוןנקלעות לקשיים 

על עמדת הנהלת החברה ועל , בין היתר, ת הביקורת ציינו כי בהסתמךחברי ועד .6.6

קיימים יתרונות רבים להתקשרות החברה עם קבוצת אשטרום , עמדת המומחה

לקבוצת אשטרום היכרות , שכן" אגמים"בהקמת הבניין המהווה חלק מפרויקט 

יקט המשך עבודת קבלן אשר פרוס וערוך בשטח הפרו, בנוסף. והבנה את הפרויקט

מקצרת את לוחות הזמנים לביצוע עבודות הבניה וכן מקטינה את עלות הקמת 

 . הפרויקט

, כי בהסתמך על חוות דעת המומחה שהוצגה ונסקרה בפניה, ועדת הביקורת ציינה .6.4

, כי תמחור הפרויקט על ידי המומחה בוצע על בסיס ניסיון מצטבר לאורך שנים

, בפרט, ותם מלווה המומחה בהווהועל בסיס עשרות פרויקטים שונים א, בכלל

וזאת משלב בדיקת המכרזים באותם הפרויקטים דרך הכנת חשבונות חלקיים 

התמורה בהתקשרות , והכנת חשבון סופי והסקת מסקנות, לאורך חיי הפרויקטים

 . הינה בתנאי שוק

התמורה בהתקשרות נבחנה על ידי ועדת הביקורת של החברה שהסתייעה  .6.2

שבחן במסגרת עבודת תחשיב מפורטת שהגיש , מטעמהבמומחה בלתי תלוי 

את המחיר שסוכם בעסקה עם קבוצת אשטרום , לוועדת הביקורת של החברה

, ולאור האמור והליך הבחינה שהתבצע על ידי המומחה הבלתי תלוי כאמור

בבעלת בחברה ווהתרשמות ועדת הביקורת מהליך העבודה של המומחה ואי תלותו 

, ראוי, סביר, הביקורת כי המחיר שסוכם עם הקבלן הינומצאה ועדת , השליטה

 .בתנאי שוק ואף למטה מכך

התייתר לעמדת ועדת הביקורת הצורך בביצוע הליך תחרותי , לאור האמור לעיל .6.1

"( חוק החברות: "להלן) 0777 -ט "התשנ, לחוק החברות( ב0)003בהתאם לסעיף 

סבירות התמורה מהווה הליך  וכי קבלת חוות דעת מומחה חיצוני ובלתי תלוי בדבר

 .אחר

בהסתמך על המידע שהוצג להם , אישרוודירקטוריון החברה חברי ועדת הביקורת  .6.9

י הנהלת החברה ובכפוף לתיקון סעיף הביטחונות בהסכם עם הקבלן כפי שצוין "ע

עבודות הבניה להקמת הבניין הינן מסוג זהה מבחינה מהותית ( א: כי, בדיון

או המתבצעות בפרויקטים דומים של החברה במהלך /וצעו ולעבודות בניה אשר ב

וכן על ידי קבוצת אשטרום  או  'י חברות קבלניות שהינן צדדי ג"העסקים הרגיל ע

להלן ) חברות בשליטתה בפרויקטים של החברה בהם לחברה שותפים מהותיים
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הסיכונים הנובעים מהתקשרות החברה עם קבוצת ( ב; "(חברות קבלניות: "יחדיו

התקשרויות של החברה ממבחינה מהותית לסיכונים הנובעים  דומיםאשטרום 

 םתנאיה( ג; עם חברות קבלניות ובפרויקטים דומים במהלך העסקים הרגיל

, המשפטייםהמסחריים ולרבות תנאיו , הסכם הקבלנות עם הקבלןבהעיקריים 

ברות סכמי קבלנות של החברה עם חבהמבחינה מהותית לתנאים העיקריים  דומים

 .קבלניות בהם מתקשרת החברה במהלך העסקים הרגיל

ערוכה לבצע את  קבוצת אשטרוםכי , יםסבור ודירקטוריון החברה ועדת הביקורת .6.1

יה בפרקי הזמן הנדרשים ולמלא אחר התחייבויותיה בתקופת יעבודות הבנ

 .םפי ההסכ-האחריות והבדק ואת יתר התחייבויותיה על

ת הביקורת ודירקטוריון החברה כי התקשרות אישרו ועד, לאור האמור לעיל .6.7

לעיל הינה בתנאי שוק ובמהלך  0החברה עם קבוצת אשטרום המתוארת בסעיף 

לתקנות ( 2)0העסקים הרגיל וכי היא אינה פוגעת בטובת החברה בהתאם לתקנה 

 .ההקלות

כי ההתקשרות האמורה אינה , ווקבע ובחנ ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה .6.01

כי אין חשש סביר  קבעו, כמו כן. קה כהגדרתה בחוק החברותכוללת חלו

שההתקשרות תמנע מהחברה את היכולת לעמוד בהתחייבויותיה הקיימות 

 .והצפויות בהגיע מועד קיומן

 ג לתקנות ההקלות0תקנה  .4

המונפק המניות מהון המחזיק באחוז אחד לפחות , במקרה בו בעל מניות אחד או יותר

על התנגדותו למתן ההקלה  לחברה ודיעי, ויות ההצבעה בחברהאו מזכ, בחברהוהנפרע 

ובלבד שההתנגדות הוגשה , ג לתקנות ההקלות0בהתאם לזכותו לפי תקנה , לעיל כאמור

או /דיווח זה ולחברה בכתב לא יאוחר מארבעה עשר ימים מהיום שבו הגישה החברה 

תהא , תנגדות כאמורהוגשה הבמידה ו. מהיום שבו הגישה החברה דיווח מתקן לדוח זה

 .לחוק החברות (6()א)592אישור בהתאם לקבוע בסעיף טעונה העסקה 

 

        

 ,בכבוד רב

 מ"אשדר חברה לבניה בע

אור י "וע ל"מנכ, ארנון פרידמןי "ע

 ל כספים"סמנכ, אריאלי
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	3.10. ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה בחנו וקבעו, כי ההתקשרות האמורה אינה כוללת חלוקה כהגדרתה בחוק החברות. כמו כן, קבעו כי אין חשש סביר שההתקשרות תמנע מהחברה את היכולת לעמוד בהתחייבויותיה הקיימות והצפויות בהגיע מועד קיומן.

	4. תקנה 1ג לתקנות ההקלות
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