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 רקע
 

העירייה רשאית להתקשר בפטור א' כי  198פקודת העיריות ]נוסח חדש[ קובעת בסעיף  .1

רשים הכלולים המג המחזיק לבדו בזכויות לגבי מחצית לפחות משטחממכרז עם יזם 

או מי שמחזיק יחידות דיור חדשות,  100בתוכנית לפיתוח שהינה תכנית לבניית לפחות 

בזכויות לגבי מגרשים, שסך שטחם הוא מחצית לפחות משטח המגרשים הכלולים בתכנית 

בתנאי שעבודות הפיתוח הכוללות עבודות לפיתוח תשתיות, פיתוח  ,בהסכם פיתוחלפיתוח, 

כנית תיעשו לשם יישומה של מבנים לצורכי ציבור, שטחים ציבוריים פתוחים או הקמת 

מיועדות לשרת במישרין את המגרשים לשם בנייה ואכלוס של יחידות  ובלבד שהן הפיתוח

 הדיור החדשות.

בהתאם לאמור בפקודה העירייה רשאית לשלם את התמורה ליזם בעבור ביצוע עבודות 

הפיתוח הכלולות בהסכם הפיתוח בתשלום בכסף או בתשלום בדרך של קיזוז כנגד אגרות, 

 196ר של העירייה וכן כנגד היטל השבחה לפי סעיף היטלים או דמי השתתפות לפי חוקי העז

 א לחוק התכנון והבניה.

אשר נערכה מתוך מטרה לקבוע עקרונות להתחדשות עירונית ע"י פינוי  2005תכנית תמ"ל  .2

והריסת מבנים ישנים ומתן זכויות בניה והוראות לבניה חדשה ובניית פיתוח שטחי  ציבור 

 . 16.5.2019אושרה למתן תוקף ביום 

היזם, קבוצת יובלים השקעות בע"מ, מבצע במתחם הכלנית בעיר פרויקט במסגרת התוכנית, 

ביקש בשני שלבים ו יח"ד 656יח"ד ובמקומם יוקמו  114פינוי בינוי במסגרתו יהרסו 

 לבצע את פיתוח השצ"פים בשני השלבים. מטעמי יעילות מהעירייה

אומדני היטלי הפיתוח והיטל  הציגו את ומנכ"לית החכ"ל מהנדסת העירגזבר העירייה,  .3

האומדנים של עלות כלל עבודות הפיתוח הנדרשות ליישום התוכנית שיכללו  ההשבחה, את

 20%הפחתה של ה שהינ ,בעירייה התמורה המקובלת לביצוע עבודותואת בהסכם הפיתוח 

 .מחירון דקל

ות הפיתוח שיכללו בהסכם הפיתוח יבוצעו גזבר העירייה ומהנדסת העיר אישרו כי כלל עבוד

 ומכאן היתרון בביצוע העבודות על ידי היזם. ,שהוא מחזיק במתחם על ידי היזם במגרשים

פיה תמורת עבודות הפיתוח שתיקבע מנכ"לית החכ"ל נתנה חוות דעת ל עדי בלומנפלד

בהתאם להפחתת  בהסכם הפיתוח אינה חורגת מהתמורה המקובלת לביצוע עבודות כאמור

 ממחירון דקל. 20%



מחלקה משפטית הציגה את נוסח הסכם הפיתוח אשר כולל תנאים להבטחת איכות עבודות  .4

 .והעמדת עבודות בהתאם לתיקון ליקויים בהןח ואת אחריות היזם לבדק העבודות, הפיתו

 

 החלטות:
 

כך  עבודות הפיתוחהועדה המקצועית מאשרת ברוב חבריה את האומדנים של כלל עלויות  .1

סכום זה לא יעלה על הסכום  שיבוצע תשלום בגין עבודות לפי כתב כמויות בפועל ובכל מקרה

 .20%הנקוב במחירון דקל בהפחתת 

הועדה המקצועית מאשרת ברוב חבריה לאשר התקשרות בהסכם הפיתוח הנדרש מטעמי 

 חיסכון ויעילות ומאשרת כי ההתקשרות בו מיטיבה עם העירייה.

העיריה תשלם ליזם את התמורה בעבור ביצוע עבודות הפיתוח הכלולות בהסכם הפיתוח  .2

 בדרך של קיזוז אגרות והיטלים. ולאבכסף 

ימים לפני הבאת הנושא  7החלטות הועדה המקצועית יפורסמו באתר האינטרנט של העיריה  .3

 לאישור מועצה.

 ימים מיום כריתתו. 7-יאוחר מהסכם הפיתוח יפורסם באתר האינטרנט של העירייה לא 
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