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הנדון: זכיה במכרז מס' תא/362/2017 

של רשות מקרקעי ישראל ועיריית ת"א הידוע כ"מכרז מכבי יפו"  

החברה מתכבדת להודיע, כי ביום 4 בספטמבר 2018, נודע לה על זכייתה של שותפות מוגבלת בה  .1

מחזיקה החברה וצד ג' ב- 50% כ"א (להלן: "השותפות"), במכרז שבנדון לחכירת מתחם, הכולל 

שלושה מגרשים (הידועים כמגרשים 110,111,112 בתוכנית מתאר מפורטת תא/2725) (להלן: 

"מתחם ג") והמיועד בעיקרו למגורים ונמצא ע"ג מקרקעין הידועים כגוש 6992 חלקות (בחלק) 

8,70 וגוש 7057 חלקות (בחלק) 1,10,33,38,64 ,בשכונת "דקר" שבחלקה המזרחי של יפו (להלן: 

"המקרקעין").

התמורה בגין מתחם ג', המיועדים לבניית 340 יחידות דיור ולכ- 1,400 מ"ר מסחר (מתוכן 163  .2

יחידות דיור מיועדות למכירה לרוכשים הזכאים להיכלל במסגרת תוכנית "מחיר למשתכן" ו - 174 

יחידות דיור, המיועדות למכירה בשוק החופשי ו- 3 יחידות דיור יוענקו למדינה ללא תמורה), הינה 

בסך של כ- 212,666 אלפי ש"ח בתוספת מע"מ ובתוספת הוצאות הפיתוח בסך של כ - 4,950 אלפי 

ש"ח המשולמות לרמ"י (להלן: "הפרויקט"). בנוסף, בעת הוצאת היתר הבניה ישולמו אגרות 

והיטלי פיתוח נוספים לעירייה כמפורט בחוברת המכרז.

במסגרת המכרז, על השותפות למכור יחידות דיור בפרויקט לזכאים להיכלל בתכנית "מחיר  .3

למשתכן" במחיר של 14,900 ש"ח למ"ר דירתי (כהגדרת שטח זה במכרז) בתוספת מע"מ.

בכוונת השותפות להגיש בקשה להקלה לתוספת יח"ד בפרויקט. .4

בהתאם לתוכנית המתאר המפורטת החלה על המקרקעין, מיועדים המקרקעין לבנייה רוויה  .5

למגורים בשילוב חזית מסחרית.

קבלת היתרי הבניה, עבור המגרש בו הדירות מיועדות למכירה בשוק החופשי, מותנית בפינוי כל  .6

הדיירים המוגנים ומחזיקים במקרקעין ובמקרקעין סמוכים שפינויים הינו בהתאם להוראות 

המכרז במתחם ג', ובנוסף, עריכת ההגרלות לזוכי מחיר למשתכן מותנת בביצוע חלקי של הפינויים 

הנ"ל בהתאם להוראות המכרז. יצוין כי השותפות הגיעה להסכמות בכתב עם מרבית הדיירים 

המוגנים והמחזיקים.



נכון למועד דוח זה, טרם נקבע אופן מימון רכישת המקרקעין ותשלום הוצאות הפיתוח. השותפות  .7

בוחנת דרכי מימון לפרויקט.

המגרשים עתידים להימסר לשותפות תוך כ- 18 חודשים ממועד הכרזת הזוכה ולהערכת השותפות  .8

משך בניית הפרויקט צפויה להיות כ - 3  שנים ממועד מסירתם.

המידע המפורט לעיל בדבר המועד הצפוי לתחילת הפרויקט והשלמתו, השלמת ביצוע פינוי הדיירים 

המוגנים והמחזיקים, ואישור הבקשות להקלות לתוספת יחידות הדיור כאמור, הינו מידע צופה פני עתיד 

כהגדרתו בחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968, ומבוסס על ההנחות של השותפות והערכותיה ועל בסיס 

הנתונים שבידיה במועד דיווח זה. יחד עם זאת, מידע זה עלול שלא להתממש, או להתממש באופן שונה 

מן הצפוי, היה ויחולו שינויים בעלויות הבניה או עיכובים בבניית הפרויקט ו/או בשל גורמים שאינם 

תלויים בשותפות.
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