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דוח מיידי אודות התקשרות של החברה עם בעל שליטה שאינה טעונה את אישור האסיפה 
הכללית בהתאם לתקנה 37א(5) לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל-1970

החברה מתכבדת להודיע כי ביום 14 באוקטובר 2018, לאחר אישור ועדת הביקורת מיום 7 

באוקטובר 2018, ודירקטוריון החברה מיום 9 באוקטובר 2018, בהתאם לתקנות ניירות ערך 

(דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל -1970 (להלן:"תקנות דוחות תקופתיים ומיידיים") 

ובהתאם לתקנה 1(5) לתקנות החברות (הקלות בעסקאות עם בעלי עניין), התש"ס -2000 (להלן: 

"תקנות ההקלות"), התקשרה החברה ביחד עם שותפתה דן חברה לתחבורה ציבורית בע"מ 

(להלן:"דן"), עם קבוצת אשטרום בע"מ, בעלת השליטה בחברה (להלן: "הקבלן" או "קבוצת 

אשטרום") (להלן יחד: "העסקה המשותפת") בהסכם מפורט למתן שירותי בניה (להלן: 

"ההסכם") לבניית שני מגדלים בפרויקט LYFE שבבני ברק (מגדלים A ו- B מתוך 3 מגדלים 

מתוכננים), ובנוסף 4 מרתפי חניה ו- 5 מפלסי חנייה עיליים לכלל הפרויקט, כל שטחי קומת 

הקרקע, כל שטחי המסחר וקומות המסד לכלל הפרויקט כולל לובאים ולובי מרכזי ("טרמינל") 

לשני המגדלים (להלן: "עבודות הבניה" ו- "הפרויקט"), בסכום של 766,000,000 ש"ח כמפורט 

להלן.

תיאור עיקר ההתקשרות ותנאיה .1

1.1.היקף עבודות הבניה וביצוען

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

 Key Project, בהתאם לתכניות ולמפרטים שיצורפו להסכם. משרדים יבנו ברמת מעטפת 

ושטחים ציבוריים ולובאים יבנו בגמר מלא.

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 

מהעסקה המשותפת בגין כך. האחריות בגין עבודות הבניה שיבוצעו על ידי קבלני 

המשנה, ככל שהם יבוצעו כאמור, תהינה על הקבלן. 
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1.3.לוח זמנים

הקבלן יתחיל את עבודות הבניה בתוך 30 יום אך לא יותר מ- 60 יום ממועד קבלת צו 

התחלת עבודות, ויסיים אותן (קבלת טופס 4 לאכלוס) בתוך 40 חודשים ממועד התחלת 

העבודות (להלן: "מועד סיום עבודות הבניה"). הוסכם כי צו התחלת עבודה יינתן ביחד 

לאזורים A ו- B כמקשה אחת ובנפרד לאזור C, כמפורט בלוח הזמנים.

1.4.התמורה ואופן התשלום

בעבור ביצוע עבודות הבניה כולל עבודות הפיתוח, תשלם העסקה המשותפת  .1.4.1

לקבלן סך של 655,000,000 ש"ח (שש מאות חמישים וחמישה מיליון ש"ח) 

בתוספת מע"מ כדין (להלן: "סכום התמורה"). סכום התמורה יהיה צמוד למדד 

תשומות הבניה, כאשר בסיס החישוב הוא מדד חודש מרץ 2018 שפורסם ביום 

15/4/2018 (112.1 נקודות) (מועד הצעת המחיר המקורית מהקבלן). בנוסף, עבור 

עמידה בלוחות זמנים תשולם לקבלן תוספת לסכום התמורה בסך של 5,000,000 

ש"ח (חמישה מיליון ש"ח) בתוספת מע"מ כדין והפרשי הצמדה.

בנוסף לעבודות הבניה שבתמורה הפאושלית יבצע הקבלן עבודות נוספות  .1.4.2

שתכנונן המפורט טרם נסתיים (להלן: "ההקצבים"). עבודות אלה כוללות בין 

היתר - עבודות אלומיניום, עבודות גמר בלובאים ראשיים ובטרמינל, גופי 

תאורה וכו'. היקף עבודות אלה תוקצב ב- 111,000,000 ש"ח בתוספת מע"מ 

כדין, אשר ישולמו לקבלן בנוסף לסכום התמורה (להלן: "סכום ההקצבים"). 

לאחר שיסתיים התכנון המפורט לעבודות הרלוונטיות, יבצעו העסקה 

המשותפת והקבלן מכרז לבחירת קבלני המשנה בפרויקט לצורך ביצוע העבודות 

נשוא ההקצבים (להלן: "המכרז"). סכום ההקצבים עשוי להשתנות בהתאם 

לתוצאות המכרז. יובהר, כי ככל שיחולו שינויים, סכום ההקצבים יופחת או 

יוגדל בהתאמה לסכומים שישולמו לקבלני המשנה שייבחרו במכרז כאשר 

הקבלן לא יהנה מהקטנת או הגדלת סכום ההקצבים. 

סכום התמורה ישולם בהתאם לקצב התקדמות ביצוע עבודות הבניה, בהתאם  .1.4.3

לחשבונות חלקיים שיוגשו אחת לחודש ויאושרו ע"י המהנדס, כהגדרתו בהסכם 

(לאחר קבלת אישור המפקח כי הסתיים שלב הבנייה). החשבונות המאושרים 

ישולמו בתנאי שוטף +45.

סוכם, כי הקבלן לא יהא זכאי לתביעות בגין הוצאות בלתי צפויות (לא כולל  .1.4.4

שדרוגי סטנדרט ביוזמת העסקה המשותפת ו/או שינויי חקיקה ו/או שינויים 

בגודל המבנה וחלקיו).

1.5.פיצוי על פיגור בסיום עבודות בניה במועד

ככל שהקבלן לא יסיים את עבודות הבניה עד למועד המתוכנן לסיום עבודות הבניה, 

ישלם הקבלן לעסקה המשותפת, בגין כל יום איחור, פיצוי בגובה מלוא ההוצאות של 

העסקה המשותפת בפועל בגין האיחור, לרבות תשלומי הפיצויים בהם חבה העסקה 

המשותפת לכלל רוכשי/שוכרי היחידות, וכן בסך כל נזק ו/או עלות ישירים (לרבות 

עלויות מימון) בהם חבה העסקה המשותפת עקב האיחור.

הפיצוי לרוכשים/שוכרים לא יעלה על הפיצוי הקבוע בחוק המכר (דירות). מובהר כי 

הקבלן ישלם פיצוי בגין איחור עבור רוכש/שוכר יחידה רק בגין איחור במסירה החל 

לאחר המועד למסירה כקבוע בלוח הזמנים של ההסכם.
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1.6.בטחונות

להבטחת התחייבויות הקבלן לביצוע עבודות הבניה, ימציא הקבלן לעסקה  .1.6.1

המשותפת ערבות ביצוע בשיעור של 5% מסכום התמורה (כולל מע"מ).

להבטחת התחייבויות הקבלן לביצוע עבודות הבדק, ימציא הקבלן לעסקה  .1.6.2

המשותפת ערבות בדק בשיעור של 2.5% מסכום התמורה (כולל מע"מ). לאחר 

ביצוע עבודות שנת הבדק הראשונה תופחת ערבות הבדק ל- 1.25% לשנה אחת 

נוספת. 

1.7.הערכת שינויים

היה ותאושר תוספת תשלום לקבלן (באישור המפקח ועסקה המשותפת) סכום השינוי 

יחושב לפי מחירי מחירון "דקל – מאגר המחירים לענף הבנייה", בהוצאת "דקל", 

לרבות אחוזי קבלן ראשי כמפורט במחירון "דקל", ככל שמפורט, בניכוי 5%. 

בהעדר יחידות מתאימות במחירון דקל – יקבע סכום השינוי על פי העלות הישירה בפועל 

לביצוע השינוי, כפי שתוכח למהנדס ותאושר על ידו ובתוספת כוללת של 12% בגין 

תקורה ורווח קבלני. מובהר כי אחוז הרווח מתייחס לרווח המצטבר של הקבלן וכל 

קבלני המשנה יחד ולא ישולם בנפרד לכל קבלן שיהיה מעורב בביצוע העבודה. יצוין כי 

בחישוב סכום השינוי כאמור לעיל, יופחתו בכל מקרה, העלויות אשר בהן היה נושא 

הקבלן אלמלא השינוי.

1.8.ביטוחים, אחריות ושיפוי

במסגרת עבודות הבניה, הפרויקט יבוטח כמקובל בשוק. הקבלן יהא אחראי לכל נזק 

שנגרם בגין מעשה ו/או מחדל שלו וישפה את העסקה המשותפת בכל מקרה של דרישה 

ו/או תביעה כלשהי של צד שלישי כלשהו.

הכרעות בחילוקי דעות .1.9

המפקח מטעם העסקה המשותפת הינו נציג העסקה המשותפת בכל העניינים 

המקצועיים והטכניים המתייחסים לביצוע העבודות. למפקח הסמכות לתת הערות 

והוראות לקבלן ביחס לחומרים או הציוד אשר הוא משתמש בו, וכן לקבוע כי כל חלק 

של העבודות המתבצעות או שבוצעו אינו בהתאם לתוכניות ולמפרטים ו/או אינו עומד 

ברמה הדרושה, ולדרוש את תיקונה של אי ההתאמה. החלטותיו, הכרעותיו וקביעותיו 

של המפקח בכל העניינים הנוגעים לביצוע העבודות תחייבנה את הצדדים, בכפוף להליך 

בירור המחלוקות. 

למרות האמור, בכל מחלוקת בסכום העולה על 250,000 ש"ח (לכל מחלוקת, ולא 

במצטבר) ניתן יהיה לערער על החלטת המפקח תוך כדי ביצוע העבודות, ובתנאי כי לא 

יהא בכך כדי לעכב את המשך ביצוע העבודות. בנוסף, מובהר בזאת כי פעם אחת, בשלב 

מחצית השלד, ופעם נוספת בסמוך לאחר השלמת עבודות השלד, הקבלן יוכל לערער על 

החלטות המפקח, בכל סכום, ובתנאי כי לא יהא בכך כדי לעכב את המשך ביצוע 

העבודות. 

הסמכות להכריע בכל מחלוקת ו/או סכסוך ו/או בכל דבר ועניין, תהיה לנציג המזמין 

(שימונה על ידי המזמין) ביחד עם נציג הקבלן. החלטת הנציגים תתקבל פה אחד.

לא הגיעו הצדדים להסכמות תוך 30 ימים ממועד התכנסותם כאמור, הסכסוך ו/או 

המחלוקת יובאו להכרעתו של מהנדס שישמש כבורר מוסכם בין הצדדים. בהיעדר 

הסכמה יקבע ר' לשכת המהנדסים את זהות הבורר.  
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בכל מקרה של סכסוך או מחלוקת בין הצדדים, לא יהיה הקבלן רשאי לנקוט צעד 

כלשהו אשר יהיה בו, במישרין או בעקיפין, לגרום להפרעה או עיכוב לפרויקט.

הוראות נוספות .1.10

ההסכם כולל הצהרות והתחייבויות של הצדדים כמקובל בהסכמים מסוג זה. כמו כן, 

תנאיו המסחריים והמשפטיים של ההסכם אינם שונים מהסכמים דומים של הקבלן עם 

צדדים שלישיים.

2. הדרך שבה נקבעה התמורה

התמורה בהתקשרות עם הקבלן נקבעה בהתאם למשא ומתן שהתנהל באופן בלעדי בשם  .2.1

העסקה המשותפת בין נציגי חברת דן לבין הקבלן ובפיקוח ועדת הביקורת של החברה, 

בהסתמך, בין היתר, על המפורט בסעיף 3 להלן.

דירקטוריון החברה הסמיך את ועדת הביקורת, שכל חבריה הינם דירקטורים בלתי  .2.2

תלויים, לדון כוועדה מיוחדת, עצמאית ובלתי תלויה בתנאי ההסכם (להלן: "הוועדה"), 

אשר הוסמכה לבחון את תנאי ההתקשרות (המסחריים והמשפטיים). בהתאם הוסמכה 

הוועדה לבחור באופן עצמאי יועצים משפטיים וכלכליים בלתי תלויים וכן כל יועץ אחר, 

ככול שתמצא הוועדה לנכון.

הוועדה נעזרה בשירותיה של אבן דור הנדסה, חברת ניהול פרויקטים פיקוח חיצונית  .2.3

(אשר נבחרה על ידי הוועדה) (להלן: "היועץ"), אשר בחן את עלויות הפרויקט 

והתשלומים לקבלן ביחס לעלויות בפרויקטים דומים. יצוין, כי ועדת הביקורת ערכה 

ראיונות עם מועמדים שונים לתפקיד, ומצאה כי היועץ הינו בעל הכישורים, ההשכלה 

והניסיון המתאימים לבחינת עלות הפרויקט, וכי הינו בלתי תלוי בחברה ו/או בבעלי 

השליטה בחברה, קרוביהם ו/או מי מטעמם וכי אינו (בין במישרין ובין בעקיפין 

באמצעות חברות בשליטתה) מקיים כל קשר עסקי עם בעלי השליטה בחברה ו/או עם 

החברה בכלל ו/או בקשר עם הפרויקט. 

במסגרת פעילותה של ועדת הביקורת, התקשרה ועדת הביקורת ביועץ משפטי חיצוני  .2.4

בלתי תלוי, משרד עו"ד שניצר, גוטליב, סאמט ושות' (להלן: "היועץ המשפטי") אשר 

ליווה את הוועדה באופן שוטף וייעץ לה.

בין נציגי דן לקבלן התקיימו עשרות ישיבות מו"מ, אשר במרביתן נכח נציג היועץ. לכל  .2.5

אורך הליך ניהול המו"מ, שארך מספר חודשים, העבירו נציגי היועץ לדן ולקבלן את 

התייחסותם למרכיבי העלות השונים, קיימו פגישות עם אנשי מפתח בפרויקט (לרבות 

מתכננים ומהנדסים) וקיבלו לידיהם תוכניות ונתונים נוספים והכל על מנת לבחון את 

התשלומים לקבלן ביחס לאומדן שהוכן על ידם, כאשר מסקנתם הסופית היתה שהם 

רואים בהצעת הקבלן כהצעה פאושלית כעומדת בטווח הסביר של מחירי השוק 

לפרויקטים דומים.  

מסקנות עבודת היועץ הוצגו לועדת הביקורת תוך כדי התקדמות הליך המו"מ מול  .2.6

הקבלן. ועדת הביקורת דנה יחד עם היועץ בממצאיו והחליטה, לאמץ את מסקנות 

היועץ. ועדת הביקורת קבעה, בין היתר, על בסיס עבודת היועץ והנימוקים המפורטים 

בסעיף 3 להלן, כי המחיר שסוכם עם הקבלן הינו סביר, ראוי ובתנאי שוק. 
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נימוקי ועדת הביקורת והדירקטוריון  .3

בהתאם לתקנה 1(5) לתקנות ההקלות, ועדת הביקורת, בשבתה כוועדה עצמאית ובלתי 

הרגיל וכי אינה  העסקים  ובמהלך  שוק  בתנאי  היא  וההתקשרות  תלויה, אישרה כי 

פוגעת בטובת החברה, בין היתר, מהנימוקים הבאים:

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

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

אשטרום, יחד עם עבודתה המקצועית והאיכותית, מהווה שיקול משמעותי לאישור 

ההתקשרות כאמור, בשים לב למורכבות הפרויקט והתמשכותו.

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

עבודות הבנייה בפרקטי הזמן הנדרשים ולמלא אחר התחייבויותיה בתקופת האחריות 

והבדק ואת יתר התחייבויותיה על פי ההסכם.

אישור הוועדה כי ההתקשרות הינה בתנאי שוק, התבססה, בעיקר, על הנקודות הבאות:  .3.4

תנאי ההסכם נקבעו לאחר משא ומתן ארוך עם קבוצת אשטרום, שנוהל בלעדית  .3.4.1

על ידי נציגי חברת דן, השותפה של החברה בפרויקט שגם לה אינטרס מובהק 

להקטין את התמורה לקבלן, וזאת כמתואר לעיל, בשים לב כי לחברת דן אין 

קשרים עסקיים כלשהם עם קבוצת אשטרום, למעט פרויקט (בו דן היא היזם) 

ואשר קבוצת אשטרום שימשה בו כקבלן מבצע במשותף עם קבלן נוסף, אשר 

חלקם בכל חלקי הפרויקט האמור היה שווה, ונמצא בשלבי מסירה והוא 

הסתיים ללא תביעות ו/או טענות של מי מהצדדים. 

היועץ שהינו בעל ניסיון רב בליווי פרויקטים דומים, וזאת משלב בדיקת  .3.4.2

המכרזים באותם הפרויקטים דרך הכנת חשבונות חלקיים לאורך חיי 

הפרויקטים והכנת חשבון סופי והסקת מסקנות, ביצע כאמור לעיל עבודה 

מקיפה שהתפרסה על פני מספר חודשים וכללה, בין היתר, השתתפות במספר 

רב של ישיבות מו"מ, פגישות עם נציגי הקבלן ואנשי מפתח בפרויקט ומתן 

דיווחי ביניים לוועדה, כאשר מסקנתו כאמור היתה שהצעת הקבלן (הרכיב 

הפאושלי) עומדת בטווח הסביר של מחירי השוק לפרויקטים דומים.

בנוסף לכך שניסוח ההסכם נעשה על ידי נציגי דן ללא התערבות החברה,  .3.4.3

היועצים המשפטיים החיצוניים של הוועדה, להם ניסיון בבחינת הסכמים מסוג 

זה, בדקו את ההסכם, העירו את הערותיהם, והתרשמו שתנאיו המשפטיים 

העיקריים של ההסכם הינם סבירים ומקובלים בהסכמים מסוג זה.  

ועדת הביקורת סבורה כי לאור קבלת חוות דעת יועץ חיצוני ובלתי תלוי בדבר סבירות  .3.5

התמורה, התקיים הליך חלופי להליך תחרותי, בהתאם לסעיף 117(1ב) לחוק החברות, 

התשנ"ט -1999 (להלן: "חוק החברות").

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

כהגדרתה בחוק החברות. כמו כן, כי אין חשש סביר שההתקשרות תמנע מהחברה את 

היכולת לעמוד בהתחייבויותיה הקיימות והצפויות בהגיע מועד קיומן.

בכבוד רב,

אשטרום נכסים בע"מ
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