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  כללי - 1פרק 

  מבוא  1

: וביחד עם החברות הבנות שלה; "החברה"(מ "בע מנרב אחזקותבפרק זה מובא להלן תאור עסקי 

 דוחהנתונים הכספיים המופיעים ב, למעט אם נאמר מפורשות אחרת. והתפתחות עסקיה) "הקבוצה"

  .)"הדוח"או  "הדוח התקופתי"( 2011, בדצמבר 31זה נכונים ליום תקופתי 

בכל , עם זאת). הכספייםלדוחות  'ב2באור ראו , לעניין זה(ח "נקובים בש תקופתיהדוח ערכים כספיים ב

  . ב"הכוונה הינה לדולר ארה, "דולר"זה בו מצוין המונח  דוחמקום ב

אלא אם משתמעת כוונה אחרת , הבאים המשמעות הרשומה לצידם מונחיםתהיינה ל בדוח תקופתי זה

  :מהקשרם של הדברים

  "א ניהול.ל.א"  -  ;מ"בע) 2005(ניהול והפעלה . א.ל.א

  "בוני ערי דן"  -  ;מ"בוני ערי דן בע

  "גן האירוס"  -  ;מ"גן האירוס בע

Domain Kft;  -  "Domain"  

  "הבורסה"  -  ;מ"אביב בע-הבורסה לניירות ערך בתל

  "הרשות"  -  ;רשות ניירות ערך

  "חוק החברות"  -  ;1999-ט"התשנ, חוק החברות

  "חוק ניירות ערך"  -  ;1968- ח"התשכ, חוק ניירות ערך

  -  ;1959-ט"התשי, חוק לעידוד השקעות הון
חוק לעידוד השקעות "

  "הון

  "יוניהד ביופארק"  - ;מ"יוניהד ביופארק בע

  "מי מנשה"  -  ;מ"מי מנשה בע

Minrav Investments Hungary Kft.; -  "מנרב אינווסטמנטס"  

  "מנרב הנדסה"  -  ;מ"מנרב הנדסה ובניין בע

  "פרויקטיםמנרב "  -  ;מ"מנרב פרויקטים בע

  " מנרב תשתיות"  -  ;מ"בע) 1993(מנרב תשתיות 

Minron Kft.; -  "מנרון"  

Minron-CPH2 project Kft.; -  "סנטרל פארק"  

Central Park Hungary 2 Kft.;  -  " 2סנטרל פארק"  



 3 - א

  "פקודת מס הכנסה"  -  ;1961-א"התשכ, )נוסח חדש(פקודת מס הכנסה 

  "צוות עוז"  -  ;מ"צוות עוז משאבי אנוש בע

MOSKOVSKY METROSTOY;   -  "MMS"  

  "MMSשותפות "  -  ;מ"מנרב אם אם אס בע

  "IVM"  -  ;אם מנרב סדית.וי.איי

SADYT;  -  "סדית"  

  "מבט לנגב"  - מ"מבט לנגב בע

  

 של עסקי החברה הכלליתתיאור ההתפתחות  - 2פרק 

  הותיאור התפתחות עסקי החברהפעילות  2

 כללי 2.1

ביום  .מ"בשם מנרב מפעלי הנדסה ישראליים בעכחברה פרטית  1969ביולי  7ביום בישראל החברה התאגדה 

ינתה החברה את שמה ש 1983בינואר  24מ וביום "שמה למנרב בע שינתה החברה את 1981בספטמבר  21

ציבורית כהגדרת המונח בפקודת החברות  הפכה החברה לחברה, 1983מרץ חודש החל מ .לשמה הנוכחי

לחברה שני סוגי . כמפורט להלן ומאז רשומות מניות החברה למסחר בבורסה 1983-ג"התשמ, ]דשנוסח ח[

 )ב( - וכן; אשר אינן רשומות למסחר בבורסה, א של החברה"כ.נ.ע ח"ש 1.00בנות ' מניות רגילות א )א: (מניות

ראו תקנות , נוספים לפרטים. הרשומות למסחר בבורסה, א של החברה"נ כ.ע ח"ש 5.00בנות ' מניות רגילות ב

  . לדוח תקופתי זה' א לפרק ד24 -ו 24

 תיאור התפתחות עסקי החברה 2.2

ייזום , ן הכוללים ביצוע עבודות בניה ותשתיות"מי ההנדסה והנדלבתחו החברה עסקה ,הקמתה ממועד החל

-במשך למעלה מ .יזום בניה ותפעול מכוני טיהור שפכים, נכסים מניבים ניהול והשכרתבניה , לבניה למגורים

החברה הקימה פרויקטים מרכזיים . בנתה מנרב עשרות פרוייקטים בכל רחבי הארץ, שנות פעילותה 42

גישרי הרכבת הארוכים , א"קיריית הממשלה בירושלים ובת, מוזיאון יד ושם, 2000ג "נתב, ומורכבים כגון

וכן  בתי כלא, בתי חולים, קניונים, תמוזיאונים והיכלי תרבו, מעונות סטודנטים, מכוני טיהור שפכים, בארץ

 מפעילה החברה מפעל לייצור, כחלק מליבת העסקים .ל"יחידות דיור בארץ ובחו 4,000-מ בנתה יותרו יזמה

פרט לפעילות ההנדסה  .קונסטרוקציות מפלדה והרכבת ייצורעיבוד אלמנטים טרומיים ומפעל ל והרכבת

מכוני טיהור  וכן מקימה ומפעילה הקבוצה ירור באשדודמפעילה החברה בית ק 1997החל משנת ן "והנדל

 PVC -עשויים מחומר הפרופילים המפעל לייצור מפעילה הקבוצה  2005החל משנת  .B.O.Tבשיטת שופכין 

 מחקר ופיתוח, שירותים פעילותהקבוצה החלה  2001והחל משנת  בגזר) שיחול(בשיטת האקסטרוזיה 

, כמו כן. להלן 13.8.1 כמפורט בסעיף  בינלאומית גדולה לחברה נמכרו ביו שמוצריה העיקריים-בתחום האגרו

וכן , יבוא ושיווק של ארונות ואביזרים לאמבט עבור השוק הפרטילקבוצה הייתה פעילות , 2009עד לשנת 

ראו סעיף , לפרטים בדבר מכירת פעילות אמבין"). אמבין: "להלן(ומחיצות הפרדה עבור השוק המוסדי לוקרים 

  . להלן) א(6.3 
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  מבנה אחזקות הקבוצה  2.3

 : דוחלהלן תרשים מבנה אחזקות החברה נכון לתאריך ה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  דוחהצגת תחומי הפעילות המתוארים ב 3

 : תחומי הפעילות המפורטים להלןבפעילות קבוצה ל, ח"נכון למועד הדו

  ל "יזום פרויקטים לבניה למגורים בארץ ובחו 3.1

ביטוי בעיקר באה לידי ובאמצעות מנרב פרויקטים  הנעשית בעיקרהפעילות של הקבוצה בתחום הבניה בארץ 

יחידות  מכירתהקמת הפרויקטים ו ,פיתוחן ,השבחתן, ת קרקעותבייזום פרויקטים לבניה בדרך של רכיש

ע העבודות הקבלניות באותן לצורך ביצו ,לרבות מנרב הנדסה ,חברות קבלניותהקבוצה מתקשרת עם  .הדיור

כוללת ייזום פרויקטים ומנטס מנרב אינווסטנעשית בעיקרה על ידי ל "הפעילות בתחום זה בחו .קרקעות

חברות  2הקבוצה עד כה הקימה . נות היעדלבניה למגורים באמצעות הקמת חברה ייעודית למטרה זו במדי

פעילות , 2008החל משנת , יחד עם זאת .פרויקטים בבודפשט 3 -ייזום לבניה בהונגריה ופועלת בתחום זה ב

נכון למועד דוח . להלן 7.3 החברה בהונגריה צומצמה עקב השפעות המשבר הכלכלי העולמי כמפורט בסעיף 

ולחברה שני מגרשים לבנייה שהופחתו , יות שנבנו מושכרותהחנו, נמכרו כל הדירות שנבנו בהונגריה, זה

  . כפי שמשתקף בדוחותיה הכספיים לשווי שוק

  .להלן 8 ראו סעיף , תחום פעילות זהפעילות החברה במסגרת לפרטים נוספים בדבר 

 מ"בעמנרב אחזקות 

 מנרב פרויקטים

100% 100% 

 מנרב הנדסה

100% 

יוניהד ביופארק

 גן האירוסתשתיותמנרב

מי מנשה

  מנרון

צוות עוז  בוני ערי דן מנרב אינווסטמנטס

 סנטרל פארק

. א.ל.א
ניהול

100% 350% 100% 100% 100% 

150% 

580% 

100% 

450% 

-שותפות מקורות
 מנרב

 

Domain 

IVM 

633% 750% 

מבט לנגב

892.5% 

280% 

סנטרל פארק 
2 

  .מ"ידי מליסרון בע-על 50%כולן מוחזקות בשיעור של    1
  .מ"ניהול בניה בע CPMידי - על 20%מוחזקת בשיעור של   2
  .מ"ידי אפריקה ישראל להשקעות בע- על 50%מוחזקת בשיעור של   3
 .מ"מקורות ייזום ופיתוח בעשותפות רשומה עם חברת   4
  .ידי מר הנריק המבוך- על 20%מוחזקת בשיעור  5
  .להלן 13.9.6 טים ראו סעיף רלפ -ת שותפות רשומה עם סדי  6
  .להלן 13.9.7 לפרטים ראו סעיף  - MMSשותפות רשומה עם   7
שיעור אחזקות . מ"בע 1992ידי נכסי זיספאל -על 7.5%מוחזקת בשיעור של   8

מ כפוף לשינויים לאור התקשרות הצדדים "בע) 1995(החברה ונכסי זיספאל 
  .יוןלדוח הדירקטור 1.3.4ראו סעיף , לפרטים. עם אלקטרה פאוור

  שותפות
MMS 

50% 



 5 - א

איכות סביבה עבור מזמיני עבודות תשתית ו, ן"עבודות ניהול הנדסי וביצוע עבודות בנייה בפרויקטי נדל 3.2

לרבות הפעלת מפעלים לייצור ועיבוד קונסטרוקציות  ,B.O.T  /P.F.I בקבוצה ומחוץ לה בקבלנות ובשיטת

  ")ביצוע עבודות קבלנות(" מפלדה ולייצור אלמנטים טרומיים

הפעילות בתחום זה כוללת ביצוע עבודות  .באמצעות מנרב הנדסהבעיקרה פעילות הקבוצה בתחום זה נעשית 

 כגון, למגזר הציבורית מבנים יחודיים ותשתיות בני) א( :סוגים עיקריים ניקבלניות ובניית פרויקטים מש

ני משרדים בניי כגון סקיבניה למגזר הע) ב( ;עמותות ומוסדות ציבור, חברות ממשלתיות, רשויות שלטון

  .לשימוש מסחרי ותעשייה

בעיבוד ובהרכבת שלדים למבנים עוסק ה, ממוקם באשדודמנרב הנדסה מפעל פלדה המפעילה , מעבר לאמור

להקמת , המייצר רכיבים תעשיתיים מבטון, מפעל טרומי הממוקם בנתיבות, מקונסטרוקציות פלדה וכן

מקורות , בריתהאוניברסיטה הע, רכבת ישראל: מגזר זה מבצע עבודות עבור מזמינים חיצוניים כגון .מבנים

  .ועבור מגזרים אחרים בקבוצת מנרב כדוגמת מנרב פרויקטים

 .להלן 9 ראו סעיף , לפרטים נוספים בדבר פעילות החברה במסגרת תחום פעילות זה

  השכרת וניהול נכסים מניבים 3.3

הפעילות כוללת ניהול  .ידי מנרב אחזקות ויוניהד ביופארק-פעילות החברה בתחום זה מתבצעת במישרין על

גרת פרויקטים והשכרת נכסים מניבים הנמצאים בבעלותה של הקבוצה או שנבנים על ידי  הקבוצה במס

  .תעשייתי ולמשרדים, שימוש מסחריצרכי למגזר העסקי והממשלתי ל, B.O.T-בשיטת ה

 .להלן 10 ראו סעיף , לפרטים נוספים בדבר פעילות החברה במסגרת תחום פעילות זה

  קמה והפעלה של מכוני טיהור שפכיםה -ביצוע עבודות בתחום איכות הסביבה  3.4

החלה  במהלך תקופת הדוח. אמצעות מנרב תשתיות ומי מנשהעיקרה בפעילות הקבוצה בתחום זה נעשית ב

לבנות מכון טיהור שפכים חדש  יזום ם שווים החברה וחברת מקורותבה שותפים בחלקי פותתבשו, החברה

)(BOT. לטיהור מי שפכים עבור עיריות מקימה ומפעילה מכונים הקבוצה, במסגרת פעילותה בתחום זה ,

 2מפעילה הקבוצה , נכון למועד הדוח. באמצעות תאגידי המים הרלוונטיים להן מקומיותורשויות מועצות 

  .של מכון טיהור נוסף שלבי הקמה סופייםונמצאת ב B.O.T בשיטתמכוני טיהור 

 .להלן 11 ראו סעיף , לפרטים נוספים בדבר פעילות החברה במסגרת תחום פעילות זה

והפעלת והשכרת  PVC -ווק של מוצרי פלסטיק וייבוא וש, ייצור, חטיבה ביולוגית - פעילות אחריםתחומי  3.5

  ת קירוריב

עוסקת בפיתוח ה ")החטיבה הביולוגית"או " אגרו גרין: "להלן( Agro-Green מנרב תשתיות מפעילה את

נמכרו  2009במהלך חודש ינואר , בהקשר זה. מוצרי הדברה ביולוגיים להגנה מפני מזיקים בחקלאות

, אשר כללו זכויות בקניין רוחני, ית כפי שהייתה באותה העתוגהזכויות בקשר עם פעילות החטיבה הביול

כימיה -זכויות חוזיות וידע לצד שלישי שאינו קשור לקבוצה שהינה חברה מהמובילות בעולם בתחום האגרו

הזכויות במוצרים אשר פותחו ת לפרטים בדבר מכיר). לפי העניין, "זכויותרוכשת ה" -ו" הזכויות: "להלן(

פועלת הקבוצה באמצעות החטיבה , מלבד האמור. להלן 13.8.1  ראו סעיף, פעילות החטיבה הביולוגיתידי -על

  .מסגרת פעילות זוהביולוגית על מנת לפתח ידע ומוצרים חדשים ב

 - העשויים מחומר השיווק פרופילים בבייצור ו, מנרב תשתיות עוסקת ,אחריםהפעילות הבמסגרת תחומי 

P.V.C הממוקם מפעל נעשית באמצעות  הפעילות בתחום זה. להרכבת מחסנים ולשימושים שונים נוספים

  .באשדוד מנרב תשתיות עוסקת בהפעלת והשכרת בתי קירור, כמו כן .בגזר



 6 - א

 .להלן 12 ראו סעיף , מי הפעילות האחריםלפרטים נוספים בדבר פעילות החברה במסגרת תחו

  הועסקאות במניותי החברההון השקעות ב 4

לא התבצעו כל השקעות בהון החברה או עסקאות מהותיות אחרות במניות החברה , למיטב ידיעת החברה

 1.9לפרטים בדבר רכישות עצמיות בתקופת הדוח ראו סעיף  .זה דוחידי בעל ענין בשנתיים שקדמו למועד -על

  .בדוח הדירקטוריון

  חלוקת דיבידנדים 5

 .חלקה החברה דיבידנד לבעלי מניותיהלא , דוחבשנתיים האחרונות שקדמו למועד ה

 מגבלות על חלוקת דיבידנדים 5.1

על החברה מגבלות כלשהן על חלוקת  או חלות לא חלו, ולשנתיים שקדמו למועד הדוח נכון למועד הדוח

 .דיבידנד

  מדיניות חלוקת דיבידנדים 5.2

לחברה יתרת רווחים הראויים לחלוקה נכון למועד הדוח , בהקשר זה .בחברה אין מדיניות חלוקת דיבידנדים

  . ח"שמיליוני  420 -כבסך של 
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 מידע אחר - 3פרק 

  הפעילות של התאגיד מימידע כספי לגבי תחו 6

  הפעילות של הקבוצהמידע כספי לגבי תחומי  6.1

סך   סך הנכסים  רווח מפעולות רגילות   עלות ההכנסות  הכנסות  תחום הפעילות תקופה
הכנסות       התחייבויות

  מחיצוניים
הכנסות 
תחומי 
פעילות 
  מאחרים

עלויות 
המהוות 
הכנסות 
לתחום 

  פעילות אחר

עלויות 
  קבועות

עלויות 
  משתנות

עלויות תפעול 
  אחרות

מיוחס 
לזכויות 

מקנות שאינן 
  שליטה

מיוחס לבעל 
  שליטה

ייזום ובנייה   2011
  549,381  747,966   8,611  )383( 15,256  83,243   -  -  880  105,847  למגורים

  134,734  264,151   2,260  -  17,753  368,649   -  1,505  55,700  334,467   עבודות קבלניות
  47,354  130,123   3,726  -  )35( -  12,060  -  -  15,751   איכות הסביבה
השכרה וניהול 

  91,045  335,882   19,569  -  )2,276( 7,682   -  -  6,248  18,727  נכסים
  28,622  45,667   )1,811( -  4,059  17,183   -  4,000  -  23,431   אחרים

ייזום ובנייה   2010
  385,740  569,282   12,242  )514( 10,528  43,563   -  -  879  64,940  למגורים

  122,853  265,387   )2,749( -  18,744  278,308   -  1,205  32,343  263,165   עבודות קבלניות
  54,843  136,715   1,915  -  210  -  10,690  -  -  12,815   איכות הסביבה
השכרה וניהול 

  74,396  318,994   1,890  -  19,635  5,867   -  -  7,106  20,286  נכסים
  26,077  27,056   )1,691( -  1,747  20,350   -  4,200  -  24,606   אחרים

ייזום ובנייה   2009
  258,883  384,957   33,028  )983( 11,153  205,195   -  -  877  247,516  למגורים

  119,384  243,780   428  -  13,070  267,943   -  1,630  22,964  260,107   עבודות קבלניות
  53,904  136,731   )8,270( -  8,710  12,776   -  -  -  13,216   איכות הסביבה
השכרה וניהול 

  91,311  348,803   11,207  -  5,633  6,059   -  -  5,989  16,910  נכסים
  9,232  9,047   )9,161( -  11,936  20,642   -  -  -  23,417   תעשייה
  8,883  1,923   90,116  -  )89,889( 5,029   -  -  -  5,256   ביולוגיתחטיבה 
  3,266  7,454   )2,387( -  32  6,963   -  4,200  -  8,808   אחרים
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  ההתאמות של הסכומים הנתונים לסכומים בדוחות הכספיים המאוחדים ומהותן 6.2

את ההכנסות וההוצאות של הפעילויות כאמור מול תחומי הקבוצה מבטלת  ,בהתאמות של הסכומים הנתונים

הקבוצה אינה מכירה בדוחות המאחודים בהכנסות של מגזר עבודות קבלניות מהעבודות על . פעילות אחרים

הקבוצה אינה מכירה בדוחות המאחודים . פרויקטי בניה למגורים שהמגזר מבצע עבור מגזר ייזום ובניה למגורים

 . ות משכירות ודמי ניהול שזוקפת החברה האם לדוחותיה הכספיים מן החברות הבנות בקבוצהבהכנס

  שינויים שביצעה הקבוצה בפילוח תחומי הפעילות שלה 6.3

, גונירכלל שינוי מבני ואישננקט בקבוצה אשר מהלך התייעלות  נוכח, בין היתר, 2009במהלך חודש נובמבר   .א

ביזרים לאמבט עבור השוק אווק של ארונות וישעסקה ביבוא וש" אמבין"מכרה מנרב תשתיות את פעילות 

החל מדוח , כפועל יוצא ממכירת אמבין כאמור לעיל. וכן לוקרים ומחיצות הפרדה עבור השוק המוסדי, הפרטי

החלה הקבוצה בפילוח תחומי פעילותה באופן בו לא קיימת לקבוצה פעילות בתחום , 2010לשנת תקופתי ה

 :"אמבין"פעילות טים בדבר ההסכם למכירת להלן פר .התעשיה

הסכם בדבר ) "רוכשתה": להלן(מ "נחתם בין מנרב תשתיות לבין מנל טכנולוגיות בע, 2009בנובמבר  19ביום 

 SUN"-ו "אמבין"מכירת זכויותיה והתחייבויותיה של מנרב תשתיות בתחום העץ פורמייקה תחת מותג 

RISE) "הפעילות הנמכרת" או"הממכר": להלן".(  

והעבירה  מנרב תשתיות מכרה, מ וקיום התחייבויות הרוכשת"ח בתוספת מע"מיליוני ש 2בתמורה לסך של 

בתמורה  HPLלוחות  רכשה הרוכשת, בנוסף לרכישת הממכר). As is(את הממכר במצבו כפי שהוא לרוכשת 

מיליוני  1.5 -ם נלווים בתמורה לסך של כמ כדין וארונות אמבטיה ומוצרי"ח בתוספת מע"ש 350,000לסך של 

לסך בתמורה  אביב-תל, 84את מלאי החנות בדרך בן צבי  רכשה הרוכשת, כמו כן .מ כדין"ח בתוספת מע"ש

אי במלרוכשת לצורך הבטחת פירעון תמורת הממכר שועבדו זכויות ה. מ כדין"ח בתוספת מע"ש 100,000של 

  . ה של הרוכשת לפי הוראות ההסכם שועבדוזכויותיוכל  שיתנחתם כתב ערבות אי ,לטובת מנרב תשתיות

דרישה או תביעה , לא תהא לה כל טענה, כי לאחר בדיקת הממכרהצהירה הרוכשת , במסגרת הסכם המכירה

 ההחל ממועד חתימת ההסכם התחייב, כמו כן .או מטעמה/או כל הפועל בשמה ו/ו מנרב תשתיותכלפי 

או חבות הנובעת מהפעילות הנמכרת לאחר חתימת /בכל אחריות ו כי מנרב תשתיות לא תשארוכשת ה

  . ההסכם

בעצמה ובאמצעות חברות , מנרב תשתיות התחייבה שלא לעסוק בכל דרך שהיא, החל ממועד חתימת ההסכם

וזאת לפרק זמן  הנמכרתבכל עסק המתחרה בפעילות , במישרין או בעקיפין, או הקשורות עימה/שבשליטתה ו

  .שנים 10של 

 התפתחויות שחלו בנתונים 6.4

 .לדוח הדירקטוריון 1.8 - ו 1.4פים ראו סעי, לפרטים בדבר התפתחויות שחלו בנתונים

  סביבה כללית והשפעת גורמים חיצוניים על פעילות הקבוצה 7

 שיש קבוצהתפתחויות בסביבה המקרו כלכלית של ההאירועים והה, מגמותה, החברהלהערכת , דוחנכון למועד ה

הינן , העסקיות של הקבוצה או התפתחויות הקבוצה תוצאותיהלהן או צפויה להיות להן השפעה מהותית על 

  :כדלקמן
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   סקירה כללית 7.1

בשוק המשכנתאות בעלות סיכון גבוה " משבר הסאב פריים"כ 2007ב בשנת "משבר הנזילות העולמי החל בארה

)Sub Prime Mortgages ( חדלי הפירעוןהלווים וזאת עקב עלייה חדה בשיעור )Delinquency Rates ( ובעקבות

ן "בעקבות ירידת שווי הנדל. 2006שנת מהלך ן למגורים שהחלה עוד ב"ב ובפרט הנדל"ן בארה"ירידה בשווי הנדל

החלה ירידה בשווי נכסי המשכנתאות , כאמוריחד עם שיעור הולך וגדל של לווים שלא עמדו בתנאי ההלוואות 

עם הלאמתן דה פקטו של , 2008 מאוקטובר. ב"הן במאזניהם של הגופים הפיננסיים בארהחות למיני"המאוג

עקב קריסת שווי נכסי המשכנתאות ) Freddie Mac(ופרדי מק ) Fannie Mae(ענקיות המשכנתאות פאניי מאיי 

 ,)Lehman Brothers(וקריסתו של ליהמן ברדרס , AIGהלאמתה של ענקית הביטוח , חות שבמאזניהן"המאוג

החלה צלילה בשווי נכסי , ובנקים מסחריים גדולים נוספים, ב באותו זמן"בנק ההשקעות הרביעי בגודלו בארה

. במקביל להתפתחות משבר נזילות קיצוני שאיים על יציבות המערכת הפיננסית, הגופים הפיננסים ברחבי העולם

לרבות באיחוד , יו מדינות נוספותהזרים הממשל האמריקאי ובעקבות, בניסיון לפתור את המשבר האמור

ובמקביל הפחיתו הבנקים המרכזיים בעולם את הריביות , סכומי עתק לבנקים בצורות שונות של סיוע ,האירופאי

בנוסף הוזרמה לכלכלה נזילות בצורה של הגדלת הוצאות צריכה ממשלתיות ותוכניות . נמוכה ביותרלרמה 

אשר סיפקה תמריצים לכלכלות ) Quantitative Easing(חיבה מה שהוגדר כמדיניות כמותית מר, תמריצים

  .בעולם

שווקים . 1הסתמנה התאוששות מסוימת שהלכה והתגברה במרבית ענפי המשק בישראל, 2009החל מחודש אפריל 

חזרה לצמיחת , עולמית של התאוששות בפעילות הריאלית וניכרה מגמה, שונים בעולם חוו התפתחויות דומות

 עליות בשוקי ההון ושיפור ביציבות המוסדות ,)נמוכה משמעותית משנים קודמות גם אם(גולמי תוצר לאומי 
משילוב של תוכניות הרחבה פיסקאליות והמשך מדיניות  ההתאוששות העולמית נבעה במידה רבה. הפיננסיים

   .2010נת מגמה חיובית זו נמשכה גם במהלך ש. על ידי הכלכלה האמריקאנית מוניטארית מרחיבה שהובלו

מאחר , החל חשש חדש באשר ליכולת הפירעון של ממשלות 2010פברואר  -החל מחודשים ינואר , עם זאתיחד 

והממשלות ברחבי העולם המירו למעשה את החוב התאגידי של המערכת הפיננסית לחוב ציבורי במסגרת 

דבר אשר , כלה באמצעות הוצאותובנוסף לקחו מינוף נוסף שבו השתמשו לתמרוץ הכל, ניסיונות ייצוב המערכת

לכך יש להוסיף את המשבר הבנקאי בארצות הברית אשר זלג . 2הוביל לתפיחת החוב הממשלתי של מדינות רבות

אשר הופיע ברבעון השני של שנת , למשל, המשבר החמור בכלכלת יוון. 3גם לאירופה והשפיע על בנקים באירופה

 . והביא לפגיעה ביציבות של המערכת הפיננסית באירופה, חבי אירופההשפיע לרעה על כלכלות ושווקים בר, 2010

אירלנד , )כמפורט לעיל(ובנוסף למדינות כגון יוון  2011משבר החוב הממשלתי הלך והתרחב במהלך קיץ 

אשר קיימים ספקות באשר ליכולתן לעמוד ברמות המינופים הציבוריים שממשלותיהן לקחו גם מדינות , ופורטוגל

הגידול . מסכנות כיום את הביטחון בשוקי ההון והמערכת הפיננסית, כגון איטליה וספרד, יות גדולותאירופא

הוביל לגל הורדות , כאמור לעיל 2011בחובות הממשלתיים ובגירעונות התקציביים של מדינות רבות במהלך שנת 

אף הורידה את דירוג  S&Pחברת דירוג האשראי הבינלאומית . ידי חברות דירוג אשראי-דירוגי אשראי על

,  +AAלדירוג של , )AAA(קודם לכן  ןצרפת ואוסטריה מדירוג האשראי המושלם שהיה לה, ב"האשראי של ארה

  . 4ספרד ופורטוגל, בהן איטליה, וכן הורידה את דירוגן של מדינות נוספות בגוש האירו

רעידת : ו לפגיעה בצמיחה הגלובליתשלושה גורמים משמעותיים הביא 2011במחצית הראשונה של שנת , כמו כן

התייקרות מחירי הנפט בעקבות ההתפתחויות ; שהינה הכלכלה השלישית בגודלה בעולם, האדמה ביפן

                                                             
  .www.bankisrael.gov.ilבכתובת , על פי פרסום של בנק ישראל 1
  .www.bundesbank.deבכתובת , על פי פרסום באתר האינטרנט של הבנק המרכזי בגרמניה 2
  .www.imf.orgבכתובת , )IMF(על פי פרסום באתר האינטרנט של קרן המטבע הבינלאומי  3
  .www.standardandpoors.comראו , Standard &Poor’sעל פי פרסום באתר האינטרנט של חברת הדירוג  4
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וסיומה של תכנית ההקלה ; )"האביב הערבי"(הגיאופוליטיות במספר מדינות במזרח התיכון ובצפון אפריקה 

במסגרתה הזרים הבנק המרכזי , 2011סוף חודש יוני ב) QE2(ב "הכמותית השנייה של הבנק המרכזי של ארה

  .כספים לשווקים כחלק מתכנית התמריצים לעידוד הכלכלה

כאשר החל , ממשלות ובנקים מרכזיים באירופה בפעולות סיוע מהירות בשל ההתפתחויות כאמור לעיל נקטו

וביניהם מתן חבילות סיוע למדינות בעלות , החליטו קובעי המדיניות בגוש האירו על שורה של צעדים 2011מיולי 

מתן ערבות להתחייבויות , אירופההזרמות הון לבנקים רבים ב, כאמור לעיל, ובפרט יוון, חוב ממשלתי גבוה

, בנוסף. 5וכן פיתוח המסגרת המוסדית והרגולטורית בתחום הפיננסים, ארוכות טווח של אותם בנקים כאמור

  .מדינות כגון ספרד ויוון התחייבו אף הן לנקוט בשורה של צעדים לצורך השגת יציבות תקציבית

, לצורך ייצוב המערכת הפיננסית, ב"כמו גם בארה, העל אף הצעדים שנקטו ממשלות ובנקים מרכזיים באירופ

בהשגת הסכמות , ב והן באירופה"הן בארה, סבורים חלק מן המומחים כי חילוקי הדעות הפוליטיים הקיימים

עלולות לסכל את החתירה , הבינוני   יש לבצע בטווחשבקשר עם חבילות הסיוע הנדרשות והצעדים וההתאמות 

     .6גת יציבות עולמיתלכיוון פיתרון קבוע ולהש

חיזוק מערכת הבנקאות באירופה והתקרבות , בהיעדר הסכמה כוללת ורחבה בנוגע לאופן הטיפול במשבר החוב

למשבר פיננסי  עשוי להביאאשר , )לפחות בחלקו(קיים חשש לפירוק גוש האירו , אמיתית לקראת איחוד פיסקאלי

) למעט בריטניה(הסכימו מנהיגי מדינות אירופה , 2011בר בראשית חודש דצמ. ולפגיעה בצמיחה הגלובלית עמוק

הגדיל באופן ) ECB -ה(הבנק המרכזי האירופאי , כמו כן. על שורת צעדים להגברת המשמעת הפיסקאלית בעתיד

העניק לבנקים המסחריים הלוואות עד שלוש שנים (משמעותי את ההלוואות למערכת הבנקאות האירופאית 

  . 7במטרה להקל על מחנק האשראי באירופה) לא מושלם תמורת בטחונות בדירוג

לא ניתן להעריך את היקפם של משבר החוב הממשלתי ומשבר האמון במערכת הבנקאית , נכון למועד הדוח

ומה , את היקף השלכותיהם הכלכליות הישירות והעקיפות של משברים אלו על הנעשה בעולם ובארץ, באירופה

מדדים מרכזיים בבורסות שונות , 2012יצוין כי כבר בתחילת שנת , חד עם זאתי .יהיה משכן של השלכות אלה

  .השנים האחרונות 10הגיעו לרמות שיא של , ב"כגון בארה, בעולם

תפתחויות המפורטים האירועים וההלא אמדה או כימתה את השפעתם של  חברההכי , בהקשר זה ראוי לציין

  .שכן השפעתם משתנה מעת לעת, עילל

   העסקית בישראלהסביבה  7.2

ביבוא חומרי גלם בעלת תלות משמעותית אולם , הכלכלה הישראלית הינה כלכלה מתקדמת מבחינה טכנולוגית

יצר מיתון קל יחסית בלבד בישראל עקב יישום מדיניות  2009 -ו 2008בשנים  המשבר הכלכלי העולמי. רבים

ההאטה הכלכלית העולמית השפיעה . אנטי תכנונייםלית זהירה וכן שורה של רפורמות ושימוש במנגנוניים אסקיפ

  . 8ב ובאיחוד האירופי"על הכלכלה הישראלית בעיקר בדרישה מופחתת למוצרי היצוא של ישראל בארה

אך הוא גם , מראים כי התוצר שמר על קצב צמיחה גבוה ביחס למדינות המערב המפותחות 2011הנתונים לשנת 

- של כ 2011בנק ישראל הודיע כי חל גידול בשנת , בתוך כך. 2011שון של החל לסבול מהאטה החל מהרבעון הרא

 - זאת לצד גידול של כ, בייצוא 4.5% -חל גידול של כ, כמו כן. 20129בשנת  2.8%ג וצופה כי יעמוד על "בתמ 4.8%

הכלכלה הישראלית ממשיכה ליהנות מסביבה תומכת צמיחה . בהשקעות 15% -בצריכה הפרטית ושל כ 4%

                                                             
  .www.ecb.intראו פרסום באתר האינטרנט של הבנק האירופאי המרכזי בכתובת  5
 .www.imf.orgבכתובת , )IMF(על פי פרסום באתר האינטרנט של קרן המטבע הבינלאומי  6
 .www.ecb.intראו פרסום באתר האינטרנט של הבנק האירופאי המרכזי בכתובת  7
  .www.moodys.comראו , Moody’sעל פי פרסום באתר האינטרנט של חברת הדירוג  8

 .www.bankisrael.gov.ilבכתובת , על פי פרסום של בנק ישראל 9
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שוק אשראי בריא ויישום שינויים מבניים במשק , ריבית נמוכה, כיםאשה שמירה על גירעון וחוב ממשלתי נמוובר

באוקטובר  5%שהגיעו לשפל חסר תקדים של (הירידה העקבית בשיעורי האבטלה . 10המשפרים את התחרותיות

תרמו להמשך העלייה , לצד רמת מינוף נמוכה יחסית של משקי הבית בישראל, והגדלת השכר הריאלי) 2011

כתוצאה מהרעה בתנאי  2013ואולי אף בתחילת  2012 -סביר שקצב הצמיחה יפגע ב, על אף כל זאת. בצריכה

, )למדינות האיחוד האירופי 40% - ומתוכה כ(מתוצרתו  40% -המייצא כ, המשק הישראלי. 11הכלכלה העולמית

האטה בצמיחה העולמית יוריד את  1%כל , ראלפי אומדן בנק יש-על. חשוף במיוחד לסכנות המשבר העולמי

  .0.4% -הצמיחה בישראל ב

על סף , לראשונה מזה מספר עשורים, מבשרים כי המשק מצוי, 5%שעמדו על , 2011נתוני האבטלה של אוקטובר 

שבאופן מסורתי נמוך בישראל לעומת העולם , שיעור ההשתתפות בכוח העבודה, יתרה מכך. של תעסוקה מלאה

 2012-2013וחזוי כי הוא יתייצב בשנים , שיעור האבטלה יתקשה להמשיך ולרדת, במצב זה. גם הוא עלה, המערבי

בנובמבר לעומת  10.7%ירידה של (ניכר קיטון במספר המשרות הפנויות , 2011כבר ברבעון הרביעי של . 6% -על כ

  ).2010מנובמבר  5% -וגידול זעום של כ, אוקטובר

ת בעייתיות של בנק והניבו תחזי, רעה במצב הכלכלה העולמיתהבשילוב עם תחזית ל, צמיחהההאטה הצפויה ב

 2012-2013ישראל ושל קרן המטבע כי ממשלת ישראל לא תוכל לעמוד ביעדי הגירעון שקבעה לעצמה עבור השנים 

יכולה להמשיך  ההערכה היא כי הממשלה, קרי. מהן אם כי לא צפויה לחול חריגה משמעותית, )מהתוצר 2%של (

  .ולשמור על יציבות כלכלית ללא פריצה משמעותית של המסגרת התקציבית

סמוך למרכז , 2.1%יעמוד על  2012שיעור האינפלציה במהלך , 2011נכון לחודש דצמבר , להערכת בנק ישראל

אפשרית עלייה בשיעור הייבוא ותחזית , זאת כאשר העלייה במחירי הסחורות בעולם. 12)3%-1%(טווח היעד 

לפיחות והמשך עלייה אפשרי של מחירי הדיור ירוסנו על ידי עליה מתונה של השכר הריאלי וההאטה הצפויה 

, 2.25%תעמוד ריבית בנק ישראל על  2012מעריך בנק ישראל כי ברבעון האחרון של שנת , כנגזרת מכך. בצמיחה

  . בתחזית הרבעונית של ספטמבר 3%-ירידה ביחס להערכה של כ

 החלו גילויי מחאה חברתית על רקע יוקר המחיה הכללי בישראל 2011ך המחצית השנייה של שנת במהל

מונתה על ידי ראש הממשלה  2011בחודש אוגוסט , לאור גילויי המחאה החברתית. ")המחאה החברתית("

ה לממשלה הגישה הוועדה האמור 2011בחודש ספטמבר . טרכטנברג' הוועדה לשינוי חברתי כלכלי בראשות פרופ

העלאת מס , עצירת מתווה ההפחתה של שיעור מס החברות שנקבע בעבר: בין היתר, אשר כללו, את המלצותיה

העלאת המיסוי ; 2013בשנת  26%והמלצה לבחון העלאתו לשיעור של  2012החל משנת  25%החברות לשיעור של 

וכן חיזוק הכלים ; ביטול והפחתת מכסים; 2012החל משנת ) המס על ריבית ודיבידנדים, ובכלל זה(על רווחי הון 

הרגולאטורים העומדים לרשויות השלטוניות בקשר לפיקוח על מונופולים וגורמים בעלי כוח שוק בענפי משק 

. הממשלה אימצה את עיקרי המלצות הוועדה והחליטה לפעול ליישומן 2011בחודש אוקטובר . מסוימים

בין (בתחום יוקר המחיה ובתחום המיסוי  2011רג עד לתום שנת הממשלה אישרה חלק מהמלצות וועדת טרכטנב

פורסם , 2011בחודש נובמבר ). 2012החל משנת , והעלאת המס על רווחי הון 25% -העלאת מס החברות ל, היתר

התקבל בכנסת החוק  2011בדצמבר  5וביום , תחום המיסויבתזכיר חוק המיישם את עיקרי ההמלצות האמורות 

 1מרבית תיקוני החקיקה בנושא המיסוי נכנסו לתוקף ביום . 2011-ב"התשע, )תיקוני חקיקה(מס לשינוי נטל ה

לפרטים נוספים בדבר השלכות המחאה החברתית על שוק . 2013היתרה תיכנס לתוקף במהלך שנת , 2012בינואר 

  . להלן 8.1.4 ראו סעיף , ן"הנדל

                                                             
  .www.financial-horizons.co.ilראו , מ"על פי פרסום באתר האינטרנט של אופקים פיננסיים גלובליים בע 10

 .www.financial-horizons.co.ilראו , מ"על פי פרסום באתר האינטרנט של אופקים פיננסיים גלובליים בע 11
 .www.bankisrael.gov.ilבכתובת , על פי פרסום של בנק ישראל 12
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אשר מטרתה לבחון את מבנה , מונתה ועדה להגברת התחרותיות במשק, 2010כי בחודש אוקטובר , עוד יצוין

, 2012בחודש פברואר . יציבותו הפיננסית ויעילותו הכלכלית, המשק הנוכחי והשפעתו על רמת התחרותיות בו

באיסור שליטה או החזקה בגוף פיננסי משמעותי על ידי , פרסמה ועדת הריכוזיות את המלצותיה שעסקו בין היתר

הגבלת , מיליארד שקל 40שמנהל נכסים מעל , תאגיד ריאלי משמעותי או על ידי השולט בתאגיד ריאלי משמעותי

בו זמנית וכן איסור על קיום פירמידות  ,כהונה של דירקטורים בגוף פיננסי משמעותי ובגוף ריאלי משמעותי

  .ראש ממשלת ישראל הודיע כי בכוונתו לאמץ את מסקנות וועדת הריכוזיות. ציבוריות של יותר משתי שכבות

 S&Pבעוד שסוכנות דירוג האשראי   1Aבדירוג של  13Moody`s-הכלכלה הישראלית מדורגת בהתאם ל, כיום

, 2011ציינו בהודעתם מחודש ספטמבר  S&Pהמדרגים של . A+14 -ל A-את הדירוג מ 2011העלו בחודש ספטמבר 

כי הם מבססים את העלאת הדירוג על המשמעת התקציבית המתמשכת בישראל ועל הירידה ההדרגתית ביחס 

עוד הוסיפו המדרגים וציינו כי המחאה . שבין החוב של ממשלת ישראל לגופים חיצוניים לבין רמת התוצר במשק

לא יובילו לפריצת מסגרת , דה הציבורית שהוקמה כדי לתת מענה לטענות שעלו במסגרתההחברתית והווע

וזאת בשל הפיקוח , לא נצפית סכנה ליציבות של הבנקים בישראל, התקציב של המדינה וכי על אף מצוקת הדיור

  .אשר אינו מאפשר להם חשיפה מוגזמת לחובות שמקורם במשכנתאות, ההדוק שמוטל עליהם

ניתן להצביע על מספר התפתחויות אשר סביר כי תיצורנה , 2011בו החיובי של המשק הישראלי בשנת על אף מצ

האתגר המיידי הניצב מול כלכלת ישראל הינו ההתמודדות מול המשבר . אתגרים למדיניות המקרו כלכלית

קשיים בשוק החוב , כמו כן. שמשפיע לרעה במיוחד על שותפות הסחר הגדולות של ישראל, כלכלי העולמיה

ולהשפיע , שגם כך חשוף לתנודות בשווקי ההון העולמיים, הקונצרני עלולים להשפיע לרעה על שוק ההון הישראלי

  . לרעה על העושר של משקי הבית

  .8.1.1  ףראו סעי, ן בישראל"לפרטים בדבר התפתחויות בשוק הנדל

   הסביבה העסקית בהונגריה 7.3

עיקר הייצוא ההונגרי מתמקד בתחומי . שיעור אבטלה נמוךבו מגווןעבודה ההונגרית מתאפיינת בשוק הכלכלה 

  . הכימיקלים והמתכות, החקלאות, המכונות

  : 15ההונגריתמרכזיים בכלכלה  םלהלן אינדיקאטורי 

  2011  2010  2009  אינדיקאטור

  1.7%  0.8%  - 6.3%  צמיחה

  3.9%  4.5%  4.2%  אינפלציה

  10.9%  11.2%  10%  ) ממוצע שנתי(אבטלה 

הביאו  90-מעבר למשטר של כלכלה חופשית והפרטת הסקטורים הממשלתיים במחצית הראשונה של שנות ה

, כתוצאה מהגידול בהשקעות זרות. לצמיחה כלכלית ולהגברת השקעותיהם של משקיעים זרים בכלכלה ההונגרית

  .להתחזק אל מול האירו) פורינט(החל המטבע המקומי 

נחשבה הונגריה למדינה בעלת סיכון לאור חוב לאומי גבוה , עוד טרם המשבר הכלכלי העולמי, אף על פי כן

שר הוביל אדבר , המשבר הכלכלי העולמי הגביר את תחושת הסיכון בכלכלה ההונגרית. והוצאות ממשלה גבוהות

  . למכירת נכסים אשר היו מוחזקים במטבע המקומי ובכך להיחלשותו אל מול האירו
                                                             

 .www.moodys.comראו , Moody’sעל פי פרסום באתר האינטרנט של חברת הדירוג  13
 .www.standardandpoors.comראו , Standard &Poor’sברת הדירוג על פי פרסום באתר האינטרנט של ח 14
ational Bank of Nמאתר האינטרנט של , www.cia.gov: בכתובת האינטרנט CIA - הנתונים לקוחים מאתר האינטרנט של ה 15
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 25 -כ סיוע חירום בסך של, נאלצה הונגריה לבקש מקרן המטבע הבינלאומית, בעקבות המשבר הכלכלי העולמי

  .מיליארדי דולרים

אשר הראתה סימנים , של הונגריהשגשוג במצבה הכלכלי  2010החל במהלך שנת , לאור החלפת השלטון המקומי

התאוששות הכלכלה הגרמנית והגידול בביקושים חיצוניים במחצית . 16של יציאה מהמשבר הכלכלי אליו נקלעה

   .17הובילו להגברת הייצור התעשייתי ההונגרי 2010השנייה של 

 - ל S&Pבינלאומית ידי חברת דירוג האשראי ה- הורד דירוג האשראי של הונגריה על ,2011חודש דצמבר מהלך ב

BB+ ) לעומתBBB+  גידול בחובה הממשלתי וסירובה המתמשך , עקב האטה בצמיחתה הכלכלית, 18)2007בשנת

של ממשלת הונגריה לקבלת סיוע מקרן המטבע העולמית בתנאי שתנקוט צעדי מדיניות להבטחת יציבותה 

  . הפיננסית

, כמו כן. המטבע העולמית בנוגע למדיניותה הכלכלית מ עם קרן"בחודש ינואר חזרה הונגריה לקיים מו, עם זאת

בהשוואה  1.4% -בכ 2011ג של הונגריה במהלך הרבעון הרביעי של שנת "על אף ההאטה האמורה צמח התמ

נרשמו בתחומי  התעשייה  2011העליות הבולטות ברמת התוצר במהלך שנת . 2010לתקופה המקבילה בשנת 

  . והחקלאות

תה יאשר הי, קבוצהקרו כלכלית של האהאירועים וההתפתחויות בסביבה המ, למגמותבאשר  הקבוצההערכות 

כהגדרתו  הינן מידע הצופה פני עתיד להם או צפויה להיות להם השפעה על פעילותה ועל תוצאותיה העסקיות

בין  ןונתו שכן הוא מושפע ממכלול גורמים אשר אינם בשליטתה של החברה, אשר אינו וודאי, בחוק ניירות ערך

 13.11 ףכמפורט בסעי קבוצההיתר להשפעת הגורמים המפורטים במסגרת גורמי הסיכון בתחום פעילותה של ה

  .להלן

תפתחויות המפורטים האירועים וההלא אמדה או כימתה את השפעתם של  חברההכי , בהקשר זה ראוי לציין

  .שכן השפעתם משתנה מעת לעת, עילל

  תיאור עסקי החברה לפי תחומי פעילות - 4פרק 

 ל"תחום יזום פרויקטים לבניה למגורים בארץ ובחו 8

דוח מסגרת בחרה החברה לאמץ כבר ב, ן יזמי ולצורך פישוט דוחותיה"בתחום נדללצורך תיאור עסקי הקבוצה 

גילוי בנוגע לתחום טיוטת הנחיית רשות ניירות ערך בדבר עיקרי את  ,2010כפי שעשתה בדוחות , תקופתי זה

  .הנחיה זו טרם נכנסה לתוקפה, נכון למועד הדוחוזאת על אף ש, 2010זה כפי שפורסמה בחודש יולי  פעילות

  פעילותהמידע כללי על תחום  8.1

   מבנה תחום הפעילות והשינויים החלים בו 8.1.1

נחלקת ") בנייההייזום לתחום : "להלן( למגורים יזום פרויקטים לבניהפעילות הקבוצה בתחום 

  :מפורט להלןכהכל , הונגריהבייזום לבנייה לפעילות ייזום לבניה בישראל ופעילות 

  ישראל  .א

קרקעות וזאת בעיקר  רכישתוב בישראל עוסקת הקבוצה בייזום פרויקטים לבניה למגורים

פעילות הקבוצה בתחום הייזום לבנייה בישראל נעשית , באופן טיפוסי .באמצעות מנרב פרויקטים

  : בהתאם לשלבים הבאים

                                                             
  .uopa.ewww.ec.eur: הנציבות האירופית בכתובת האינטרנטהנתונים לקוחים מאתר האינטרנט של   16
  .www.colliers.hu: בכתובת האינטרנט Colliers Real Estate Review - מהנתונים לקוחים   17
   .www.standardandpoors.com:  בכתובת האינטרנט, Standard & Poor’sכמפורט באתר האינטרנט של חברת   18
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מגורמים , זכויות בקרקעות לצורך ייזום פרויקטים לבניהפועלת הקבוצה לרכוש , בשלב הראשון

אשר התמורה בהן , לרבות בדרך של עריכת עסקאות קומבינציה, או מהמדינה פרטיים או עסקיים

. אותן קרקעותבדרך של מתן שירותי ייזום ובניה ב ,בין היתר, ידי הקבוצה- שולמת עללמוכרים מ

פיתוח , לרכישת זכויות חכירה, מתמודדת הקבוצה במכרזים של מנהל מקרקעי ישראל, לחלופין

ממנהל  אותן קרקעות או רוכשת זכויות כאמור מגורמים אשר רכשו את/ובניה בקרקעות ו

ובכלל זה טיפול ופניה , פעולות להשבחת הקרקעותהקבוצה מבצעת , בשלב השני .מקרקעי ישראל

שינויים והתאמות של , שינויי יעוד הקרקעותלצורך , גופי תכנוןלות ובפרט לרשויות הרלבנטי

הוספת יחידות דיור , הרחבת זכויות הבניה בקרקעות, תכניות בנין עיר ותכניות מתאר אזוריות

של הקבוצה פועלת בדרך , אלה מבוצעותכשככל , ההשבחה לאחר סיום פעולות .ב"לבניה וכיו

 ומטפלת, שוניםהפרויקטים הניית לצורך ב) בהן גם מנרב הנדסה(עם חברות קבלניות התקשרות 

  .מוכרת את הקרקעותאו  ;ללקוחות יחידות הדיורבשיווק ובמכירה של 

  .להלן 8.1.4 ראו סעיף , לשינויים החלים בתחום הפעילות בישראל

  הונגריה  .ב

נכון . באמצעות מנרב אינווסטמנטס, עוסקת בתחום הייזום לבניה למגורים בהונגריה הקבוצה

 יפרויקטשלושה חברות ייעודיות לשתי מחזיקה ומנהלת , קימההמנרב אינווסטמנטס למועד הדוח 

 . מ"עם חברה מקבוצת אחים עופר נכסים בעבבעלות משותפת אחת מהן כאשר , בניה

הכלכלה ההונגרית טרם התאוששה מהמשבר הכלכלי העולמי , לעיל 7.3 כמפורט בסעיף , עם זאת

האמור לעיל בא לידי ביטוי למשל בקצב . והשפעותיו עדיין ניכרות בשוק הייזום לבנייה בהונגריה

בין , ה שלפני המשבר הכלכלי העולמימכירת דירות מגורים אשר ירד באופן מהותי ביחס לתקופ

השפעות המשבר הכלכלי העולמי  .19השאר עקב שיעורי הריבית הגבוהים על משכנתאות בהונגריה

לפרטים נוספים ראו   .20ניכרות גם בצד ההיצע בהצטמצמות משמעותית של היקף הבנייה למגורים

עד , ומאחר והחברה מכרה את כל הדירות שבנתה בהונגריה, לאור האמור. להלן 8.1.3 סעיף 

, צמצמה החברה את פעילותה בתחום הייזום לבנייה במקום, להתאוששות הכלכלה ההונגרית

הכספיים את עיקר השהתה את תחילת העבודות בבניית פרויקטים חדשים ואף הפחיתה בדוחותיה 

פעילותה של הקבוצה בהונגריה הינה בהיקפים שאינם , נכון למועד הדוח. נכסי פעילותה בהונגריה

   .מהותיים

 תקינה ואילוצים מיוחדים החלים על תחום הפעילות, חקיקה, מגבלות 8.1.2

 כללי  .א

פי -ק ועלפי חו-יוזמת עליה לעמוד בשורה ארוכה של תקנים ותנאים המוטלים על קבוצהבפרויקטים שה

הליכים אלו אורכים . וזאת על מנת לקבל היתרי בניה, דרישת הרשויות המקומיות בתחומן נמצא הפרויקט

פועלת לשינוי ייעוד בפרויקטים שהיא  הקבוצהככל ש, כן-כמו. כרוכים בעלויות משמעותיות לקבוצהזמן רב ו

עליה לקבל שורה של היתרים , ע החלה עליהם ולניצול זכויות בניה לא מנוצלות"לשינוי התב, יוזמת

אשר הופכים , לרבות מינהל מקרקעי ישראל, או רשויות שלטוניות/ואישורים נוספים מרשויות מקומיות ו

מבלי שקיימת וודאות באשר לתוצאות , את השלמת הפעולות האמורות לפעולה מורכבת ובדרך כלל ממושכת

  .התהליך

 מנהל מקרקעי ישראל  .ב

                                                             
: בכתובת האינטרנט 3.9.2011 - מה" global property guide"שפורסמה באתר כתבה מ הנתונים לקוחים 19

www.globalpropertyguide.com/Europe/Hungary/Price-History 
 www.ksh.hu: בכתובת האינטרנט  Hungarian Central Statistical  Officeמאתר האינטרנט של  הנתונים לקוחים 20
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: להלן(מקרקעי ישראל  נמצאים בבעלות ממשלת ישראל באמצעות מינהל מהמקרקעין בישראל 90% -כ

בחכירה ארוכת  המנהלמוחכרים מ, קבוצהוחלק גדול של המקרקעין בהם פועלת ה, ")י"ממ"או " המנהל"

הוראות החוזים וההוראות בקשר עם  ןחלים על הזכויות במקרקעין והעסקאות בקשר עימ, משכך. טווח

, דמי היתר: כך גם עשויה החברה לשאת בתשלומים שונים למינהל כגון. שינוי ייעוד וניצול הזכויות בקרקע

  .דמי חכירה ודמי היוון, דמי הסכמה

 רישוי  .ג

 .כפי שקובע חוק רישום קבלנים, ידי קבלן מורשה-להיעשות עלביצוע הבנייה בפרויקטים למגורים צריך 

: להלן(קבלן מורשה על פי חוק רישום קבלנים הינו קבלן אשר נרשם בפנקס הקבלנים על ידי רשם הקבלנים 

נקבעו , בנוסף. חוק רישום קבלנים קובע מהם התנאים לצורך רישום אדם כקבלן מורשה"). קבלן מורשה"

החברה  .כחברה יזמית תבתקנות מכוח חוק רישום קבלנים סיווגים שונים על פי ענפים שונים והיקף עבודו

  . עם קבלנים בעלי סיווג רשום מתאים מבחינת מהות הבניה והיקפה מתקשרת

 תקינה  .ד

מכון התקנים הישראלי רשאי לקבוע מפרט או כללים טכניים ביחס , 1953 -ג"תשכ, על פי חוק התקנים

התייעצויות עם נציגי לאחר , רשאי ת"מכמו כן שר הת. המכונים תקנים, מוצרים או תהליכי עבודה, לחומרים

שאז חלה חובה , כעל תקן ישראלי רשמי, כולו או חלקו, להכריז על תקן ישראלי מסוים, היצרנים והצרכנים

, )דירות(חוק המכר  בהתאם להוראותכי , בהקשר זה יצוין. על פי דין לעמוד בדרישות תקן רשמי כאמור

הדירה  במקרה בו, בין היתר, קיים את חיוביו כלפי הקונה לא המוכר, ")חוק המכר: "להלן( 1973 -ג"תשלה

 .או כל דבר שבה שונים מן האמור בתקן ישראלי רשמי

התקנים . תקני בנייה ותווי תקן בקשר עם אופן הבניה איכות החומרים ובטיחותםלכפופה הבנייה בישראל 

וחלקם מוכרזים כמחייבים רשמית על ידי משרד התעשיה , מפורסמים על ידי מכון התקנים הישראלי

  "). ת"משרד התמ("המסחר והתעסוקה 

. המפקחים על הבניה להציג הסכמים עם מכוני בדיקה מורשים קבוצהבהליך לקבל היתר בניה נדרשת ה

מקפידה לקיים את הוראות התקינה המחמירים ביותר כולל תקנים אשר טרם הוכרזו כרשמיים על  הקבוצה

  . ת"ידי משרד התמ

והתקנות אשר , 1970-ל"תש, )נוסח חדש(הוראות פקודת הבטיחות בעבודה , חלות לגבי ביצוע הבניה, בנוסף

החברה מבצעת , ואולם, לל על הקבלנים המבצעים את הבניההוראות אלה מיושמות בדרך כ. הותקנו לפיה

  .אף היא פיקוח בשטח וזאת באמצעות יועצי בטיחות ומפקחים מטעמה

 1973 -ג"תשלה, )דירות(חוק המכר   .ה

בקשר עם תקופות בדק , ובכלל זאת, מטיל חובות שונות על מי שבונה על מנת למוכרן לאחריםחוק זה 

  .ות הנמכרותואחריות בגין אי התאמות בדיר

  

  

 2011- א"התשע, )שבח ורכישה(מיסוי מקרקעין  חוק  .ו

 )לרבות יחידת דיור(זכות במקרקעין קבלנים הינם פטורים מתשלום מס שבח בגין מכירת לפי חוק זה , ככלל

 מחויבים רוכשי, 2011במרץ  7מיום לחוק זה  70' בעקבות תיקון מס. בכפוף להמצאת אישור פקיד שומה
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על חשבון המס שהמוכר אמור להיות  מקדמה להעביר למוסדות מס שבח תשלום דירות בתנאים מסוימים

בהנחיות הנהלת רשות המיסים נקבע . מהתמורה שנקבעה בהסכם המכר 15%או  7.5%בשיעור של  ,חייב בו

 . כאמור כי ברכישת זכות מקבלן שיש בידו אישור פקיד שומה בתוקף אין הרוכש מחויב בהעברת מקדמה

  .אישורי פקיד השומה הנדרשים קיימיםלחברה 

 1965 -ה"התשכ, והבניהדיני התכנון   .ז

צווים ותקנים החלים בתחום התכנון והבנייה , תקנות, פעילות החברה מבוצעת בהתאם להוראות חוקים

שויות ההיתרים והרישיונות הנדרשים מהר, כפופה החברה לקבלת האישורים, בכלל זה. והפיקוח על העבודה

יתר האוסר על בנייה ללא קבלת ") ב"חוק התו: "להלן( 1965 -ה"תשכה, חוק התכנון והבנייה. המוסמכות

סעיפים הוראות בנייה ללא היתר בנייה או תוך סטייה ממנו מהווה עבירה פלילית בהתאם ל. בנייה מהרשויות

אם , בין היתר, המוכר לא קיים את חיוביו כלפי הקונה, על פי חוק המכר, כמו כן. ב"ולחוק הת 203-255

 .ב"הדירה או כל דבר שבה שונים מן האמור בתקנות שנקבעו מכוח חוק התו

התנאי הראשון . החברה תלויה במצב התכנון והרישוי החל על אותה קרקע ידי-להקמת פרויקט על קרקע ע

רשויות התכנון ואשר על פיה ניתן  ידי-לתקפה שאושרה ע) "ע"תב("נין עיר לבניה הוא קיומה של תכנית ב

  .לבנות על הקרקע פרויקט ליעדים המתאימים

והתקנות שהותקנו על פיו הינן הליכים  ב"התוע המתבצעים במסגרת חוק "הליכי התכנון לאישור התב

רה ואשר קשה לצפותם ולהעריך ממושכים התלויים ברשויות התכנון ובגורמים נוספים שאינם בשליטת החב

 ידי-למשך באותם מקרים בהם מוגשות התנגדויות עיפרק זמן זה עלול לה. את פרק הזמן הנדרש להסדרתם

בעת האחרונה מצהירה ממשלת ישראל כי בכוונתה להקים , יחד עם זאת .ע"גורמים שונים לאישורה של התב

נכון  21.רו תוכניות בניה שבידיהן בהליך מזורזועדות עוקפות את ועדות התכנון האזוריות במטרה שיאש

  .טרם הוקמו ועדות כאמור, למועד הדוח

ע מתקשרת החברה עם אדריכלים ויועצים שתפקידם להכין את התכניות הדרושות ולטפל "לצורך הכנת התב

 להכין את התכניות הדרושות לצורך הוצאת היתרי -ע "ולאחר אישור התב, באישורן אצל רשויות התכנון

הבניה ואת תכניות העבודה האדריכליות הדרושות לצורך ביצוע הבניה ולצורך הכנת מסמכי המכירה 

  .לרבות הכנת המפרט הטכני הדרוש על פי הוראות חוק המכר, והשיווק

 מיםיאילוצים בגין פרויקטים מסו  .ח

בפרויקטים להוראות תוכניות סטטוטוריות תקפות החלות על המגרש , כחברה יזמית החברה כפופה

או של העירייה /הוראות והנחיות הועדה מקומית ו, תוכניות בניה ותוכניות בינוי לביצוע: כגון, ספציפיים

, פיקוד העורף: הוראות והנחיות של גורמים סטטוטוריים ורשויות אחרות כגון, או מינהל מקרקעי ישראל/ו

 .ב"הסביבה וכיוהמשרד לאיכות , חברת החשמל, משרד הבריאות, רשות הכבאות

 אחרים  .ט

לרבות  )וברזלבעיקר מלט (נובעים מתנודות במחירי חומרי גלם , מגבלות ואילוצים נוספים החלים בתחום זה

לרבות הטלת , המדיניות הביטחונית של הממשלה, כמו כן .ים על חומרי גלם מיובאיםמכסים והיטלים החל

וכן משפיעה על ל עובדים פלסטינאים לענף הבניה משפיעה על זמינותם ש, הסגרים על שטחי יהודה ושומרון

 .זמינות חומרי גלם המסופקים משטחים אלה

 התפתחויות בשווקים של תחום הפעילות או שינויים במאפייני הלקוחות שלו 8.1.3

                                                             
  . www.realestatetoday.co.il טל מאתר האינטנ"הנ  21
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 :בישראלהייזום לבנייה אירועים והתפתחויות בתחום , יתוארו מגמות להלן  .א

עם תחילת המשבר הכלכלי העולמי . ך השנים האחרונותן בארץ סבל מתנודות משמעותיות במהל"שוק הנדל

ן במדינות רבות "בדומה לתחומי הנדל, ן בארץ"היה צפוי כי תחום הנדל, 2008במהלך הרבעון השלישי לשנת 

  . בעולם יסבול מקיפאון

אשר נבעה משילוב של ביקוש גבוה לרכישת יחידות דיור , הציפיות הופרכו ולמעשה התרחשה מגמה הפוכה

. דבר אשר הביא לעלייה במחירי הדירות, מחסור הולך וגובר בהיצע יחידות דיור וסביבת ריבית נמוכהעם 

  . החלה בישראל תנופה של בנייה למגורים, לאור האמור

וברבעון  2008-2010מחירי הדירות עלו בשנים . עלה בהדרגה 2008-2010גידול מחירי הדירות בין השנים  קצב

  . )בערכים ריאליים 30%-ובכ( במצטבר 55%-בשיעור נומינלי של כ 2011הראשון של שנת 

 מחירי ירדו אף 2011 לשנת האחרון ברבעון. 7%-ל עד 2011 בשנת התמתנה הדירות במחירי הריאלית העלייה

 את לשייך ניתן. הדיור מחירי בהתפתחות אפשרית תפנית על המצביעה ירידה, 1.1% -כ של בשיעור הדירות

 בנק שנקט הצעדיםו הדיור היצע הרחבת לשם הממשלה שנקטה המדיניות צעדי להשפעת האמורה הירידה

   .להלן 8.1.4  ףלפרטים נוספים ראו סעי. הביקוש ליחידות דיור וללחצי המחאה החברתית לצינון ישראל

) ודירות שלא למכירה דירות חדשות שנמכרו(ירדה הכמות המבוקשת של דירות חדשות  2011במהלך שנת 

שנרשמה בשנת  4%לאחר עלייה של , זאת. 2010בהשוואה לכמות המבוקשת בשנת  6%-בכ") דירות חדשות("

- כמות גבוהה ב, דירות חדשות למכירה 20,000נותרו  2011בסוף חודש דצמבר . 2009בהשוואה לשנת  2010

נרשמה ירידה בכמות  2011בשנת . 2010ממספר הדירות החדשות שנותרו למכירה בסוף חודש דצמבר  33%

ביישובים הישראליים באזור יהודה ושומרון בהם חלה  המבוקשת של דירות חדשות בכל המחוזות למעט

וכן הכמות המבוקשת הגדולה ביותר של דירות  6%-אביב בו נרשמה עלייה של כ-במחוז תלו 16%-עלייה של כ

  .22)דירות חדשות 1,120(חדשות 

 בשוק ההיצע צד את המשקף נתון, )מתוך הדירות שהחלה בנייתן(מלאי הדירות החדשות המוצעות למכירה 

 זאת). יוזמה ציבוריתב בנייהב 5,500 -מהן כ( דירות 20,000 -כ על 2012 ינואר בחודש עמד, למכירה הדירות

הגיע מלאי  2010זאת לאחר שבאוגוסט . 32% -גידול של כ, 2010בסוף שנת  דירות 15,000-לכ בהשוואה

במלאי הדירות  5.4%לאחר ירידה של , דירות בלבד 13,835הדירות החדשות המוצע למכירה במשק לשפל של 

   .200023מסוף שנת  55.1%וירידה מצטברת של  2009מסוף שנת 

עמד בסוף , מלאי הדירות החדשות המוצעות למכירה שהינו נתון נוסף המשפיע על, מספר התחלות הבנייה

נתון המשקף , )ביוזמה ציבורית 7,177-התחלות בנייה ביוזמה פרטית ו 36,471מתוכן ( 43,648 -על כ 2011שנת 

  . 2010לעומת שנת  9%עלייה של 

 ותמכלל הדיר 36%-כ אשר היווה, המספר הגדול ביותר של דירות שהוחל בבנייתןנרשם  במחוז המרכז

 30%-חלה עלייה של כ, 2011בשנת , כמו כן. בלבד מסך הדירות 7%- ואילו במחוז ירושלים כ, שהוחל בבניתן

   .2010בהשוואה לשנת , במחוז הדרום החלה בנייתןשבמספר הדירות 

בממוצע  3.9%- חלה ירידה של כ. דירות 9,870- בנייתן של כ החלה, 2011 שנת האחרון של וןברבע

- זאת לאחר עלייה של כ, 2011בשני הרבעים האחרונים של  שהחלה בנייתןלרבעון במספר הדירות 

שני ה וןרבעלעד  2010 לשנת שלישימהרבעון ה(בממוצע לרבעון בארבעת הרבעים הקודמים  4.7%

                                                             
 .www.cbs.gov.il: הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בכתובת האינטרנטר האינטרנט של הנתונים לקוחים מאת 22
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  .24 )2011לשנת 

 22,700- לעומת כ ,)חודשיבממוצע  1,600 - כ(דירות חדשות  19,200 - נמכרו כ 2011 מהלך שנתב

נמוכים במיוחד נרשמו בחודשים  מכירות היקפי. 15%- ירידה של כנתון המשקף , 2010 שנתב

 2011צמבר דחודשים ב. )בממוצע חודשיחדשות דירות  1,220- כ( 2011 בשנת אוגוסט עד נובמבר

  .25 בממוצע חודשידירות חדשות  1,970- ככאשר נמכרו חל שיפור  2012וינואר 

 2010- המקביל ב וןלעומת הרבע 27%- חלה ירידה של כ 2011השלישי של שנת  וןרבעמהלך הב

דירות חדשות בבנייה  3,110- נמכרו כ .במכירת דירות חדשות במסגרת הבנייה ביזמה פרטית

הדירות בעוד ש ).בלבדדירות  780- כ(ציבורית ממספר הדירות שנמכרו ביזמה  4פי , ביזמה פרטית

ביזמה הדירות הנבנות , גדולות יחסית והינן ביזמה הפרטית נבנות בעיקר במרכז הארץהנבנות 

 .26קטנות יחסיתוהן נבנות בעיקר בפריפריה  הציבורית

 ייד-מיוצגת על, הדירות החדשות שנמכרולבין , היתרה בין סך כל הכמות המבוקשת של הדירות החדשות

  ).השכרה ועוד, בנה ביתך, קבוצות רכישה(הדירות שלא למכירה 

 :27ן בישראל"להלן מספר אינדיקטורים בתחום הנדל

  2011  2010  2009  אינדיקאטור

  25מדד מחירי תשומה לבניה למגורים
93.2  95.7  99.6  

במדד מחירי תשומות הבניה עלייה באחוזים 

  למגורים בהשוואה לשנה קודמת
2.3  0.8  4.2  

חל בשנים האחרונות גידול בקרב קהל , בתחום הבניה למגורים מעבר לקהל היעד המסורתי של רוכשי דירות

מכלל רוכשי הדירות  31% -לשיעור של כ, 2009במהלך שנת , שבשיאו הגיע, רוכשי הדירות למטרת השקעה

הדירות  ישתרכמכלל  25% -הדירות להשקעה לכרכישת שיעור  משמעותית ירד 2011מתחילת שנת . בארץ

 . זו בשנה

קפי הפעילות שאפיינו אותם טרם חזרו להי, בארץ להשקעה שהיוו קהל יעד לרכישת דירות, תושבי החוץ

דהיינו , שער החליפין של השקל מול מטבעות היעד, להערכת החברה. 2007קודמות ובעיקר בשנת בשנים 

עדי המדיניות וכן צ משבר הכלכלי העולמיעקב ה הפגיעה ביכולת הקניה של קהל תושבי החוץ, דולר ואירו

לפרטים בדבר צעדי המדיניות . מקשים על רכישת דירות להשקעה של תושבי חוץ שננקטו בתחום הדיור

  . 28 )להלן 8.1.4 האמורים ראו סעיף 

בביקושים לדירות באזורים  נוספת תירשם ירידה כיהינו  2012ן היזמי בישראל לשנת "הצפי לגבי שוק הנדל

צפויה להתקיים ירידה חדה יותר , כמו כן .מקומיים ותושבי חוץ ביחס למשקיעים בפרט, שונים בארץ

  . 29"יד שנייה"ברכישת דירות חדשות בהשוואה לרכישות דירה 

  30:ירועים והתפתחויות בתחום הייזום לבנייה בהונגריהא, יתוארו מגמות להלן  .ב
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, לעיל 7.3 כמתואר בסעיף  2008המשבר הכלכלי העולמי שהחל להראות סימניו בשלהי הרבעון השלישי לשנת 

התנופה בסקטור הבנייה בהונגריה המתמקדת על אף . בהונגריה ן המקומי"השפיע באופן ניכר על שוק הנדל

, ן ההונגרי"משוק הנדל יציאת משקיעים זרים, שלפני המשבר העולמי בעיר הבירה בודפשט בשנים האחרונות

ן ולירידה במכירת הדירות "כמו גם החמרה בתנאי מתן המשכנתאות הביאו להאטה כללית בשוק הנדל

פחת היקף הבנייה למגורים בהונגריה  2011במהלך שלושת הרבעונים הראשונים של שנת . 31בשנים האחרונות

  .201032בהשוואה לתקופה המקבילה בשנת  35%-בכ

ן לדיור ומבנים רבים נותרו נטולי "באופן ניכר הביקוש לנדלירד , ן"לאור המשבר וההאטה בשוק הנדל

תנאי השכירות חסרי התקדים העניקו וממשיכים להעניק כוח מיקוח רב בידי . שוכרים פוטנציאליים

ירידת המחירים המתוארת נמשכה . השוכרים ובעלי נכסים נאלצו להוריד משמעותית את מחירי השכירויות

לאור אי הוודאות .  201033שיעור פחות בהרבה משיעור ירידת המחירים בשנת אם כי ב 2011גם במהלך שנת 

 .ן למגורים"עסקאות משמעותיות בתחום הנדל 2011לא בוצעו בה בשנת , בהונגריה

 שינויים בהיקף הפעילות בתחום וברווחיותו 8.1.4

ן ציבוריות "נדלביניהם חברות , ן הישראלי מתאפיין בתחרות ובפעילותם של גורמים רבים"ענף ייזום הנדל

 . וקבוצות רכישה וכן חברות יזמיות קטנות בעלות פעילות מקומית, ופרטיות הפועלות בפריסה ארצית ובינלאומית

והן בשלבים , הן בשלב היזמות ואיתור הקרקעות לבניה, התחרות בתחום מתמקדת באתרי הבנייה השונים

התחרות אינה מתמקדת אך ורק אל מול , סףבנו. המתקדמים של הקמת הפרויקטים ובשלבי השיווק השונים

 . מול היצע דירות יד שנייה גםאלא , פרויקטים חדשים

מעמדו התחרותי של פרויקט מסוים . כך שאין בישראל חברה יחידה בעלת נתח שוק משמעותי, מבנה הענף מבוזר

איכות הבנייה , הפרויקט מיקום, זהות יזם ומבצע הפרויקט: מול פרויקטים דומים מושפע ממגוון פרמטרים כגון

  .הדירות יומחיר

עולה בשנים האחרונות קיים מחסור בקרקעות זמינות לבניה בישראל ומחיר הקרקעות באזורים מבוקשים 

המחסור בקרקעות . זאת בעיקר עקב אי עמידת מנהל מקרקעי ישראל ביעדי שיווק הקרקעות. יורד אינוובאחרים 

   .ן בישראל"ונות השפיע באופן שלילי על היקף פעילות ייזום הנדלהזמינות שאפיין את הענף בשנים האחר

באמצעות יצירת דיור  לפיתרון מצוקת הדיור ,בין היתר ,אשר קראההתקיימה מחאה חברתית  2011בחודשי קיץ 

ר שא ,וועדת טרכטנברג פרסמה 2011בחודש ספטמבר  .)"החברתיתהמחאה "( בר השגה לכלל תושבי ישראל

ואת ביצועה של הרפורמה  המלצה להאיץ את קידומם של פרויקטי פינוי בינוי, המחאה החברתיתהוקמה בעקבות 

מתן מענה למחסור בקרקע למגורים על דרך הגדלת  ינהה האשר תכלית, במנהל מקרקעי ישראל שיזמה הממשלה

  . 2011ר בבאוקטו 9 הממשלה אימצה את המלצות הוועדה בהחלטה מיום. היצע הדיור

במספר  16%חלה ירידה של  2011של שנת בכל אחד מהרבעונים השני והשלישי י נתוני משרד האוצר פ-על, אולם

ברבעון הראשון של  11%זאת לאחר ירידה של . 2010ן בהשוואה לרבעונים המקבילים של שנת "עסקאות הנדל

   .34דשותבפלח השוק של דירות ח 2011נרשמה ברבעון השלישי של שנת  31%ירידה חדה של . 2011שנת 
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ן הירידה במספר העסקאות נובעת מן הציפייה בקרב ציבור הרוכשים "להערכת גורמים בשוק הנדל

קיימות הערכות של בנקים כי מחירי הדיור  .הפוטנציאליים לירידה במחירי הדיור בעקבות המחאה החברתית

  .25%35-10% -בכ 2012צפויים לרדת במהלך שנת 

  :להשפיע על היקף הפעילות בתחום וברווחיותו להלן יפורטו אירועים שיש בהם כדי

 ן "צעדים לבלימת עליות המחירים בשוק הנדל  .א

בתקופה  2011עד לתחילת שנת בוצעו , בייחוד באזור גוש דן, ן בארץ"לאור העליות התלולות במחירי הנדל

  :כדלקמןן ומניעת היווצרותה של בועה בתחום "נון שוק הנדלישעניינן צ האחרונה מספר פעולות

, למגורים ן"ן ובפרט מחירי הנדל"בנק ישראל למיתון עלויות מחירי הנדל ייד-פעולות שבוצעו על .1

הקטנת שיעורי המימון הבנקאי והחמרת דרישות ההון של הבנקים ביחס : באמצעות כלים נוספים כגון

 .למתן משכנתאות

 .ההון של קבוצות הרכישה שמשמעותה ייקור עלות 2010במרץ  25 הנחיית המפקח על הבנקים מיום .2

כאשר , ןרפעולות שבוצעו על ידי שר הבינוי והשיכון שנועדו להגדיל את היצע הדירות ולהוריד את מחי .3

רובן , אלף דירות 20-הופשרו קרקעות המאפשרות בניה של למעלה מ 2009במסגרת כך במהלך שנת 

  .36באזורי הפריפריה

 16ביום  2011-א"תשע) הוראת שעה –דירות מגורים  הגדלת ההיצע של(חקיקת חוק מיסוי מקרקעין  .4

הוגדלו שיעורי מס  ,דירת מגורים יחידהבמסגרתו הופחתו שיעורי מס הרכישה לרוכש  ,2011בפברואר 

הופחת שיעור מס שבח לגבי קרקע , )דירה שאינה דירתו היחידה של הרוכש(הרכישה על דירה להשקעה 

בתנאים שנייה טור ממס שבח על מכירה של דירת מגורים וניתן פהמיועדת לבניית דירות מגורים 

 . מטרת החוק הינה להגדיל את היצע הדירות למגורים ובכך לסייע להוזלת מחירי הדירות. מסוימים

ביצוע רפורמה  הסתדרות העובדים ומנהל מקרקעי ישראל שעניינו, חתימת הסכם קיבוצי בין הממשלה .5

 . לטובת ייעול ניהול המקרקעין בישראל, לרשות ממשלתית והפיכת במנהל מקרקעי ישראל על דרך

 . לעיל 0 ידי הממשלה כמפורט בסעיף -אימוץ המלצות וועדת טרכטנברג על .6

רות בחלק דיעל מחירי ה, בין היתר, ם האמוריםבתקופה האחרונה ניכרת השפעת הצעדי, להערכת החברה

   .לעיל 8.1.3 ראו סעיף , לפרטים נוספים .מערי גוש דן

 זמינות מקורות המימון של רוכשים פוטנציאלים   .ב

צע ובממ ח"שארד ימיל 4.1ניתנו משכנתאות בהיקף של  2011 אוגוסט ועד חודש 2011מחודש ינואר  .1

בחודשים יש לציין כי  .2010בשנת ח "שליארד ימ 3.96לעומת ממוצע חודשי של  3.5%גידול של , לחודש

 6.8%ירידה של שהתבטא ב, בהיקף החודשי הממוצע של מתן המשכנתאות חל צמצום נוסף רוניםחהא

   ..2010לעומת חודש אוגוסט  25%ידה של ויר 2010לעומת חודש יולי 

 2011נובמבר לחודש  )ריבית קבועה צמודת מדד( יםשנ 20עד  17-הריבית הממוצעת על הלוואות לדיור ל .2

 12עד  5-הריבית על הלוואות ל .3.4%שנים הייתה  15עד  12-הריבית על הלוואות ל .3.91%עמדה על 

ירידה זו . 2.65%37 - 1996נק ישראל את המדד בשנת לרמתה הנמוכה ביותר מאז השיק בשנים הגיעה 

עם  2008אצה במיוחד מסוף ווה 2003מגמת ירידה כמעט רצופה שהחלה בשנת הינה המשך ישיר של 
                                                             

 .www.themarker.com: האינטרנט בכתובת, The Markerלקוחים מאתר האינטרנט של  הנתונים   35

  .www.mynet.co.il: בכתובת האינטרנט הבאה 6.1.2010 - מה" Mynet"מתוך כתבה שפורסמה באתר     36
 .www.bankisrael.gov.il: האינטרנט בכתובת, ישראל בנק של האינטרנט מאתר לקוחים הנתונים   37
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ובמקביל  2009מסוף שנת , מנגד. והפחתת הריבית במשק לריבית שפל עולמיהאצת המשבר הכלכלי ה

מריבית , החל בנק ישראל להעלות באופן עקבי את הריבית במשק, עולמיליציאה מהמשבר הכלכלי ה

משמעות מגמת העלאת ריבית בנק ישראל . וםכי 2.50%- אליו היא הגיעה בשיא המשבר ל 0.5%של השפל 

לייקור עלות ההון עשויה להיות השלכה רחבה . ן"היא ייקור עלות ההון של המשק ובפרט של ענף הנדל

  .מאחר וענף זה מאופיין ברמות מינוף גבוהות, על מרבית הענפים האחרים ן מאשר"ענף הנדל יותר על

מונה הבנק את אפשרות הטלת המגבלות , 2010בדוח האינפלציה של בנק ישראל מהרבעון השלישי לשנת  .3

בחודש . ן כאחד הכלים שברשותו לצינון הביקוש לדירות"על שיעור המימון הבנקאי ברכישת נכסי נדל

על כל משכנתא מעל   100%ורה בנק ישראל לבנקים להקצות רזרבות הון בשיעור של ה 2010אוקטובר 

 תוזאת לעומת דריש, ומספר קריטריונים נוספים 60%- ח בעלת שיעור מימון בנקאי גבוה מ"אלף ש 800

מה , המשמעות היא ירידה משמעותית בתשואה של הבנקים על ההשקעה. 35%רזרבת הון קודמת של 

בדוח המדיניות . את ריבית המשכנתאות על מנת לפצות על הירידה האמורה בתשואה שגרם להם לייקר

מונה הבנק את עליית הריבית הממוצעת  2011המוניטארית של בנק ישראל מהמחצית השנייה של שנת 

  . דרך השפעתה על הביקוש על המשכנתאות כאחת הסיבות להתמתנות בקצב עליית מחירי הדירות

 38קבוצות רכישה  .ג

פי סקירות  על. זרכבמיוחד באזור המ, תופעת קבוצות הרכישהבהיקף  תחלה עלייה חד 2011שנת עד ל

עולה כי משקלן של , 2009ומחודש ספטמבר  2010המדינה מחודש מאי  להכנסות ביחס המינהל שפירסם

 ירידה) א והשרון"באזור ת 40%-ועל כ(ברמה הארצית  26%קבוצות הרכישה מסך הדירות הנרכשות עמד על 

מסתמנת ירידה  ותרונחהא וחצי בשנה, עם זאת .200739-ב 24% של ושיעור, 2008-ב 34% של משיעור

ככל הנראה כתוצאה מהערמת קשיים על פעילותן על ידי גורמי , שהימשמעותית בהיקף פעילות קבוצות הרכ

  .40רגולציה שונים והחלת מיסים שונים על קבוצות הרכישה כפי שיפורט בהמשך

רת גמ על עסקאות הנעשות במס"הגישה ועדת רשות המיסים את המלצותיה להחלת מע, 201041יוני בחודש 

החליטה  2010בנובמבר  25ביום . קבוצות רכישה ולהחלת מס רכישה בגין מרכיב הדירה על קבוצות רכישה

עניינם הסדרה מיסויים שהקוני החקיקה יועדת הכספים של הכנסת לקבל את עמדת הממשלה ולאשר את ת

עבר חוק ההסדרים בקריאה  2010בדצמבר  29 ביום. בלבד םבשינויים קלי, צרכנית של קבוצות הרכישה

וחוק מיסוי  1975-ז"תשל, פורסם תיקון חוק מס ערך מוסף 2011בינואר  6 וביום, שנייה ושלישת בכנסת

   .מ ובסוגיית מס רכישה"בהם נכללים התיקונים בסוגיית המע 1963-ג"תשכ, )שבח ורכישה(מקרקעין 

ד "יח 10אשראי לקבוצות רכישה בנות  הלפי, פרסם המפקח על הבנקים הנחיה חדשה 2010במרץ  25 ביום

ורק במועד , ן"אלא כאשראי מסחרי של חברה העוסקת בנדל, לא ייחשב כאשראי לדיור ללווה יחיד, ומעלה

משמעות ההנחיה היא שהבנק המלווה  .יורמסירת הדירה בפועל לחברי הקבוצה יסווג האשראי כאשראי לד

יצטרך להקצות הון במסגרת דרישת הלימות כהקצאת הון לאשראי מסחרי ומכאן שהבנק יאלץ לגבות ריבית 

עם  .יותר מהרוכשים בקבוצות רכישה לעומת רוכשים בודדים ועלות ההון תתייקר משמעותית הסיכון גבוה

האשראי המצטבר . 2010בהשוואה לשנת  16%-רכישה בהאשראי לקבוצות  גדל 2011במהלך שנת , זאת

                                                             
מגרש מתאים לבנייה  מאתרתבשלב הראשון הקבוצה . מתארגנת קבוצת רוכשים יחדיו באופן חוזי, במסגרת קבוצת רכישה  38

. ורוכשת אותו כאשר בדרך כלל הקבוצה מאורגנת על ידי גורמים המתמחים בארגון קבוצות רכישה שיצרו מוניטין בתחום זה
בשלב השני הקבוצה מתקשרת עם בנק מלווה להשגת מימון בנקאי ובמקביל מתקשרת עם אדריכל וקבלן מבצע להקמת בנין 

 .מגורים
בכתובת האינטרנט  11.5.2010 - של מינהל הכנסות המדינה שפורסם ב 2009פעילות קבוצות הרכישה בשנת דוח על "מתוך   39

של מינהל הכנסות המדינה " 2007-2009אומדן היקף קבוצות הרכישה בשנים "ומאמר בנושא , www.finance.gov.il: הבאה
  .2009בספטמבר  10 שפוסם ביום

  . www.maazan.co.il:בכתובת האינטרנט, 30.9.2011 - מה" maazan"מתוך כתבה שפורסמה באתר   40
: שפורסם בכתובת האינטרנט 2010יוני מחודש , המס בקבוצות רכישה בהתאם לדוח הועדה לבחינת היבטי  41

www.finance.gov.il.  



      

 22- א

 12-ח בהשוואה ל"מיליארד ש 12.9-ל 2011לקבוצות רכישה בבנקים הגיע בתום הרבעון השלישי של שנת 

  . 201042ח בסוף שנת "מיליארד ש 11.1-ול 2011ח בסוף הרבעון השני של שנת "מיליארד ש

ן בהונגריה אשר עודנו סובל מהשפעות המשבר הכלכלי "פעילות הקבוצה בהונגריה מושפעת ממצב שוק הנדל

  .לעיל 7.3 ראו סעיף , לפרטים נוספים. העולמי

  שינויים במערך הספקים וחומרי הגלם לתחום הפעילות 8.1.5

שיעור , 3.8%-ב) 2010דצמבר לעומת  2011דצמבר ( 2011שנת מהלך ב עלהבבנייה למגורים  ותתשוממדד מחירי 

העלייה במדד תשומות הבנייה נובעת מן העלייה בשכר העבודה  .2010בשנת  שחלה 3.9%של  דומה לעלייה

לעומת עלייה של  2.8%-ב 2011עבודה עלה בשנת המדד שכר . ובמחירי חומרים ומוצרים וההוצאות הכלליות

 .2010בשנת  3.1%של  עלייהלעומת  4.7%-ב 2011 שנת הלךחומרים ומוצרים עלו בממחירי  .2010בשנת  6.2%

  .201043בשנת  1.6%לעומת עלייה של  2.3%-מחירי ההוצאות הכלליות עלו ב

 . להלן 8.6 ראו סעיף , מרי הגלם בהם עושה החברה שימוש בתחום הפעילותולפרטים בדבר ספקי הקבוצה וח

 גורמי הצלחה קריטיים בתחום 8.1.6

איתור מיקומים פוטנציאלים ) א(: ן יזמי הינם כדלהלן"תחום נדלגורמי ההצלחה הקריטיים ב, להערכת הקבוצה

ואפשרויות עליה מוקם הפרויקט בקרקע היקף זכויות הבניה ) ב(; ים באזורי ביקוש משמעותייםפרויקטלביצוע 

חה צפויה הקבוצה להצל, ככל שניתן לבנות יחידות דיור נוספות וקומות נוספות, כך. של אותה קרקעההשבחה 

מימון הקבוצה להשיג יכולת לצד איתנות פיננסית ויכולת מימון עסקאות ) ג(; משמעותית יותר בביצוע הפרויקט

קיומו של ) ה(; בתחום הפעילות המוניטין של הקבוצה) ד(; חסית ובזמינות גבוההחיצוני בעלויות מימון נמוכות י

מערכת יחסים של שביעות רצון מזמיני העבודה לרבות קיומה ) ו(; מערך שירות וטיפול בדיירים בבניה למגורים

נהלות אל מול לצד ניסיון בהת ניסיון ויכולת ניהול וביצוע של פרויקטי בניה, ידע) ז(; יציבה ומתמשכת עימם

  .עמידה בלוחות זמנים ואיכות ביצוע העבודה) ח(; רשויות התכנון והבנייה

  ם הפעילותומוצרים תחליפיים למוצרי תח 8.1.7

פעילות קבוצות הרכישה מהווה מוצר תחליפי למוצרי תחום , נכון למועד הדוח, לעיל )ג (8.1.4 כאמור בסעיף 

אמור הוצה מעריכה כי פעילות זו הופכת אטרקטיבית פחות ללקוחות פוטנציאלים לאור הקב, עם זאת. הפעילות

 .   לעיל)ג (0 בסעיף 

 חסמי הכניסה והיציאה העיקריים של התחום 8.1.8

פיננסית המאפשרת את השקעת ההון  יכולתהפעילות הינם חסמי הכניסה העיקריים של תחום , קבוצההלהערכת 

, רואה חשיבות רבה בידע קבוצהה, כמו כן. העצמי הנדרש בפרויקט וקבלת מימון בנקאי בעלויות נמוכות יחסית

נוסף על ניסיון בעבודה והתנהלות מול , בביצוע ובפיקוח על פרויקטים למגורים, בשיווק, בניהול, בתכנון, סיוןיבנ

  .רשויות התכנון ועמידה בדרישות הרישוי הקבועות בחוקה

אחריות , טווחפרויקטים ארוכי : חסמי היציאה העיקריים של תחום הפעילות הינם קבוצהלהערכת הנהלת ה

רשויות ורוכשי , לרוכשי הדירות על פי חוק המכר והתחייבויות חוזיות ארוכות טווח כלפי בעלי זכויות בקרקעות

  . מימוש קרקעות הינו הליך אשר עשוי להמשך תקופה יחסית ארוכה, נוסף על האמור .דירות

  מבנה התחרות בתחום הפעילות ושינויים החלים בו 8.1.9

                                                             
 www.globes.co.il: בכתובת האינטרנט, 26.12.2011- גלובס במתוך כתבה שפורסמה באתר 42
 .www.bankisrael.gov.il: בכתובת האינטרנט, מאתר האינטרנט של בנק ישראלהנתונים לקוחים 43
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 . להלן 8.9 ראו סעיף , ן היזמי ושינויים החלים בו"חרות בתחום הנדללפרטים בדבר מבנה הת

 תמצית התוצאות 8.2

  פרמטר

  לשנה שנסתיימה ביום

31.12.2011  31.12.2010  31.12.2009  

  ח"באלפי ש

  247,516  64,940  105,847  )ח"אלפי ש(הכנסות תחום הפעילות 

  32,045  11,728  8,228  )ח"אלפי ש(רווח תפעולי מתחום הפעילות 

  384,957  569,282  747,966  )ח"אלפי ש(סך נכסי תחום הפעילות במאזן 

  ROE(%)* (  153%  87%  64%(תשואה על הון 

  ROI(%)** (  17.0%  14.1%  10.8%(תשואה על ההשקעה 

  IRR(%)*** (  17.0%  14.1%  10.8%(שעור התשואה הפנימי 

 

 *ROE - ההון העצמי שהושקע בפרויקט/ תשואה להון מחושבת כסכום של הרווח הממוצע בפרויקט.  

* *ROI - כל הפרויקטים באחוזיםשל מחושב כרווח הממוצע  - תשואה להשקעה.  

 ***IRR –  כל הפרויקטים באחוזיםשל מחושב כרווח הממוצע  -פנימיתשואה שיעור.  
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  היקף פרוייקטים בתאגיד

  

סוג  
 הפרוייקט

מספר 
  פרוייקטים

) ע"תב(זכויות תכנוניות  בתוקף) ע"תב(זכויות תכנוניות 
  כ בפרוייקט"סה תכנון/ בהליכי  אישור 

רווח גולמי  
  (%)צפוי 

ר "לממחיר 
לפיו חושב 
רווח גולמי 

אלפי (צפוי 
 )ח"ש

כ נמכר סמוך לתאריך "סה
  הדוח

סך שטחים 
 )ר"מ(ברוטו 

ד בכל "יח' מס
 הפרויקט

סך שטחים 
 )ר"מ(ברוטו 

ד בכל "יח' מס
 הפרויקט

שטחים ברוטו 
 ד"יח )ר"מ(

שטחים ברוטו 
  ד"יח  )ר"מ(

  289   36,879  7,496   24%-11% 325  50,362   -    -   325  50,362  11  ביצועב

  86   10,376  7,558   24%-11% 442  64,629   -    -   442  64,629  9  בתכנון
עתודות 
   -    -    --  --   -    -    -    -    -   110,200  2  קרקע

  

, בתכון ועתודות קרקע מהווים מידע צופה פני עתיד כהגדרת המונח בחוק ניירות ערך, הנתונים הנוגעים לצפי רווחיות גולמית ומועד תחילת הבניה בקשר עם פרויקטים בביצוע

כתוצאה מאירועים שאינם , בין היתר, ת אלו עשויים להשתנותהערכות אלו והנתונים לאורם בוצעו הערכו. נכון לתאריך הדוח, המבוסס על הערכות הקבוצה לאור מידע המצוי בידיה

  .להלן 13.11  יףמבלי לגרוע מיתר גורמי הסיכון המפורטים בסע, כגון שינוי במצב הכלכלי העולמי ושינויים בנזילות האשראי בעולם, בשליטתה של הקבוצה
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  אזורים גיאוגרפיים עיקריים בהם פועל התאגיד 8.3

  נתונים כלכליים עיקריים 8.3.1

  פרמטרים מאקרו כלכליים

  **הונגריה  *ישראל

  לשנה שהסתיימה ביום  לשנה שהסתיימה ביום

31.12.2011  31.12.2010  31.12.2009 31.12.2011  31.12.2010  31.12.2009 

) PPP(תוצר מקומי גולמי 
  92.9  97.8  99.3  768  813  864  )מיליארדים(במטבע האזור 

  - 6.3%  0.8%  1.7%  0.8%  4.8%  4.8%  שיעור צמיחה בתוצר המקומי

  4.2%  4.5%  3.9%  0.9%  2.66%  2.17%  שיעור אינפלציה

  6.25%  5.75%  7.00%  1.00%  2.00%  2.50%  (%)ריבית בנק מרכזי 

  10%  11.2%  10.9%  7.5%  6.8%  5.6%  שיעור אבטלה

דירוג חוב ממשלתי לטווח 
  +A+  A  A  BB+  BBB+  BBB  ארוך

ח מטבע מקומי ביחס "שע
לשקל ליום האחרון של 

  השנה
1  1  1  58.45  59.13  49.78  

  פרמטרים מיקרו כלכליים לגבי הביקוש לדיור

  -  -  -  36,959  40,180  37,744  חדשותביקוש לדירות 

י "היקף נטילת משכנתאות ע
  -  -  -  4.87  5.1  3.2  )מיליארדים(הציבור  

  

מאתר האינטרנט  www.bankisrael.gov.il: האינטרנטהאינטרנט של בנק ישראל בכתובת  יהנתונים לקוחים מאתר  *
: אתר האינטרנט שכתובתוומ www.cbs.gov.il: של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בכתובת האינטרנט

www.mashkantaguru.co.il.  
מאתר  ,english.mnb.hu: בכתובת האינטרנט National Bank of Hungaryמאתר האינטרנט של הנתונים לקוחים    **

: וכן מ www.ksh.hu: בכתובת האינטרנט  Hungarian Central Statistical  Officeהאינטרנט של
www.bankaustria.at.  

  
 - ו 7.2ראו סעיפים , עיקריים נוספים בקשר עם המשק הישראלי והמשק ההונגרילפרטים בדבר נתונים כלכליים 

  .בהתאמה, לעיל 7.3

  44:)ר לרבעון בממוצע"באלפי מ(בישראל שטח התחלות וגמר בנייה  8.3.2

 .לעיל 8.1.3 ראו סעיף , לפרטים בדבר שטח התחלות וגמר בנייה בישראל

                                                             
ר "הנתונים הינם באלפי מ www.bankisrael.gov.il.: הנתונים לקוחים מאתר האינטרנט של בנק ישראל בכתובת האינטרנט  44

 .בממוצע לרבעון
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 פילוחים ברמת תחום הפעילות בכללותו 8.4

 בישראלסוגי מלאי בביצוע  8.4.1

  31.12.2010  31.12.2011  סוג מלאי

  יחידות דיור
  448   325   ד"כ יח"סה

  57,960   50,362   )ר"מ(כ שטחים "סה

 בישראלנתוני תשואה  8.4.2

  מלאיסוג 
    

2011  2010  

  יחידות דיור

  36% 17%  ) (%)אמדן(שיעור רווח גולמי ממוצע 

ROE (%)  153% 87%  

IRR (%)  17% 14%  

מדד זה חושב על פי המשקל היחסי של מספר דירות שנמסרו בכל פרויקט בגינו הוכרה הכנסה  -  % -רווח גולמי ממוצע ב
רווח גולמי ממוצע הינו הרווח . ח הכספי של התאגיד"ההכרה בהכנסות ועלויות בדורווח גולמי מפרויקט חושב לפי . בספרים

ח כספי בשקלול המשקל היחסי של מספר הדירות שנמסרו בכל פרויקט ביחס לסך "הגולמי מכל פרויקט כפי שהוכר בדו
  .ח"הדירות שנמסרו על פי תקופת דו

ROE– את נתוני הרווח לתאריך הדוחות הכספיים מכל פרויקט בביצועהתאגיד ריכז . הינו המדד של תשואה על ההון העצמי .
מדד זה חושב על ידי התאגיד כחלקו של הרווח כפי . בנוסף ריכז התאגיד את נתוני ההון העצמי שהושקע בכל פרויקט בביצוע

  .שמוסבר כאן מסך ההון העצמי שהושקע בפרויקט בביצוע

IRR- קרי לאחר ניכוי כל  -את הרווח הממוצע מכל פרויקט ביחס להשקעה בו מדד זה מהווה. הינו מדד התשואה הפנימית
  .העלויות הנלוות שהשקיע התאגיד

 :בדצמבר 31ה ליום יעלויות והתקדמות בני 8.4.3

  ישראל  עלויות בפועל

2011  2010  

  71,942  122,011  )ח"באלפי ש(כ עלויות מצטברות בגין קרקע בתום התקופה "סה

  73,604  161,299  )ח"באלפי ש(בניה  כ עלויות מצטברות בגין"סה

  4,718  7,697  שהוונו) ח"באלפי ש(סך עלויות מימון , מתוכן

  145,546  283,310  )ח"באלפי ש) (כולל עלות קרקע(כ עלות מצטברת "סה

      עלויות צפויות להשלמה

  93,836  154,558  )ח"באלפי ש) (אמדן(כ עלות צפויה "סה

  .צפי לעלויות נוספות נכון למועד הדוח לא קייםלמכירה לפיכך  ד"בהונגריה לא נותר מלאי יח* 



      

 27- א

 

  הסכמי מכירות ומלאי  8.4.4

  יחידות דיור  .א

  

  ישראל

2011 2010  2009  

כ "סה
      1רבעון   2רבעון  3רבעון  4רבעון  בשנה

ד לגביהן נחתם הסכם "מספר יח
  144   194  56   32  22  29  139  )#(מכירה מחייב בתקופה 

מחוזי מכירה כ תמורה "סה
מחייבים שנחתמו בתקופה 

  146,490   205,049   84,572   55,060  37,580  45,291  222,503   )ח"באלפי ש(
ר בחוזים "מחיר ממוצע למ

   -    7.2  7.8   7.9  7.4  8.4  7.9  )ח"באלפי ש(שנחתמו בתקופה 
מלאי 

שטרם 
  339  448 507  474 454 427 427  )#(ד "סך יח  נמכר

מלאי 
שטרם 

נמכר 
ובנייתו 

  הסתיימה

שבנייתו הסתיימה 
לפני ששה חודשים 

לפחות וטרם 
נמכרו ולא הוכרה 

בגינן ירידת ערך 
)#(   2  2  2  3   3  3   1  

ח "שטחים שנמכרו מתאריך הדו
ח "עד סמוך ליום פרסום הדו

  1.5   5.5  2.0   1.5  0.3  6.1  6.1   )ר"אלפי מ(
ר בחוזים "מחיר ממוצע למ

ח עד "מתאריך הדושנחתמו 
באלפי (ח "סמוך ליום פרסום הדו

  6.6   6.8  8.8   8.1  6.7  7.9  7.9   )ח"ש

 )ח"שבאלפי (ריכוז נתוני תמורה מחוזי מכירה מחייבים של שטחים שנמכרו בתקופה   .ב

שנת   
2012  

שנת 
2013  

שנת 
2014  

שנת 
2015  

שנת 
2016 

  ואילך 

שטחים כ תמורה צפויה מחוזי מכירה מחייבים של "סה
   -     -    1,727   54,094  116,035   )ח"באלפי ש(שנמכרו בתקופה 

  שטרם נמכר ובנייתו הסתיימהלדיור מלאי   .ג

מיקום   שם הפרוייקט
  הפרוייקט

/ ד "סך יח
  שטחים

עלות במאזן 
  )ח"באלפי ש(

סכום שהוכר 
בגין הורדת 

ערך 
)impairment (

  )ח"באלפי ש(

מועד סיום 
  הבניה

מכירות עד 
לתאריך סמוך 
  ח"הדו

  74,379   2010  -   4,215   2/257  ירושלים  שטראוס

 רווח והפסד שהוכר במסגרת הדוחות הכספיים לפי אזור 8.4.5

  

  הונגריה  ישראל

2011 2010 2009  2011  2010  2009  

  500   424   319  249,186   64,516  105,528  )במאוחד(הכנסות שהוכרו ברווח והפסד בתקופה 

  *1,578   *1,613   *1,869  204,910   42,089  83,243  )במאוחד(ברווח והפסד בתקופה עלויות שהוכרו 

  )1,078(  )1,189(  )1,550(  44,276   22,427  22,285   )במאוחד(רווח גולמי שהוכר ברווח והפסד בתקופה 
 2010, 2011בשנים  ח"אלפי ש 1,169 - וכ ח"ש אלפי  863, ח"אלפי ש 1,869 -כולל הפרשה לירידת ערך קרקע בסך כ* 
  .בהתאמה, 2009 -ו
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  צבר הזמנות 8.5

 הכרה בהכנסה צפויה בגין חוזי מכירה מחייבים לפי אזור 8.5.1

  

  הונגריה ישראל
  )ח"באלפי ש(ד "הכנסות שיוכרו בגין מכירת יח

שנת 
2012 

  1רבעון 
 12,523   -   

  2רבעון 
 56,098   -   

  3רבעון 
 115,157   -   

  4רבעון 
 111,878   -   

  2013שנת 
 275,224   -   

  2014שנת 
 165,000   -   

  2015שנת 
  -    -   

  כ"סה
 735,880   -   

 .בהונגריה לא נותרו מלאי דירות למכירה                  

 סטיות בצבר שנה קודמת 8.5.2

  )ח"במיליוני ש(כ הכנסות "סה  

  141 )2010כפי שדווח בדוחות ( 2011צפי לשנת 

  106  בפועל 2011שנת 

  35  הפרש

מתחום הפעילות נובע  2011לעומת הכנסות הקבוצה בשנת  2011ההפרש בין הצפי לשנת , להערכת הקבוצה

והוא צפוי להמסר במהלך רבעון פרויקט שהיה צפוי להמסר במהלך הרבעון הרביעי של השנה ומסירתו התעכבה מ

ולא היתה חריגה אשר הצריכה דיווח  2010הקבוצה עמדה בצפי שדווח בשנת , לתפיסת הקבוצה. 2012שני 

  .מתאים

  ספקים עיקריים 8.6

  הספק

היקף התקשרות עם 
  הספק

האם 
צד 
 קשור

 אפיון

מנגנון 
עדכון או 
הצמדה 

של 
תשלומים 
  לספק

 בטחונות

סוג 
ההתקשרות 

, לפי עלות(
פאושלי 

  )ב"וכיו

 אחריות ביטוח
תלות 

מיוחדת 
  בספק

 סך
התקשרות 

מליון (
  )ח"ש

סך 
 ששולם

מנרב 
חברה   כן 85,875   145  הנדסה

 אחות

מדד 
תשומות 
  בניה

  לא  יש  יש  פאושלי  עיכבון

עזרא 
ששון ובניו 

לבנין ' חב
ופתוח 

  מ"בע

  -   לא 63,075   86
מדד 

תשומות 
  בניה

עיכבון 
  לא  יש  יש  פאושלי  מוגדל

  

  

 



      

 29- א

 קרקעות דותפרויקטים בתכנון וע 8.7

 בישראלפרוייקטים בתכנון  8.7.1

  31.12.2010  31.12.2011 סוג מלאי

  פרויקטים
  15   9  כ  בניינים"סה

  123,319   64,629  )ר"מ(כ שטחים "סה

  סטייה בהערכת פרויקטים בתכנון לעומת תקופת דיווח קודמת 8.7.2

ים שהוצגו פרוייקט(בתכנון  לגבי התקדמות פרוייקטיםהקבוצה קיימת סטיה בהערכות לא , נכון למועד הדוח

  )ולא סווגו בשנת הדיווח כפרוייקטים בביצוע, כפרוייקטים בתכנון בשנת הדיווח הקודמת

  מצב פרויקטים בתכנון ועתודות קרקע 8.7.3

 2011.31.12ליום , ע"תבפילוח מצב תכנוני לפי נתוני   .א

/ ע בהליכי אישור "נתוני תב  ע בתוקף"נתוני תב מצב תכנוני
שנת תחילת בניה   בפרוייקטכ "סה  תכנון

  צפויה

  

סך 
שטחים 

  )ר"מ(

ד "יח' מס
בכל 

 הפרוייקט
סך שטחים 

  )ר"מ(

ד "יח' מס
בכל 

 הפרוייקט

שטחים 
    ד"יח  )ר"מ(

פרוייקטים 
  2012-2013  442   64,629    -     -    442   64,629   בתכנון

עתודות 
  --    -    110,200    -     -     -    110,200   קרקע

עתודות 
קרקע 

  בהונגריה
 12,000   208    -     -    12,000   208   --  

    650   186,829    -     -    650   186,829   כ"סה

 :)במאוחד( 2010.31.12שינויים שחלו ביחס ליום   .ב

  כ"סה  הונגריה ישראל  

  )58,690(    -   )58,690(   )ר"מ(סך שטחים שנוספו בתקופת הדוח 

  )71(    -   )71(   ד שנוספו בתקופת הדוח"יח

 2011.31.12ליום  ע"תבפילוח אזורי לפי נתוני  8.7.4

  
  הונגריה  ישראל

  עתודות  תכנון  עתודות  תכנון

  ע בתוקף"נתוני תב
  12,000    -    110,200   64,629   )ר"מ(סך שטחים 

  208    -     -   442   ד "יח' מס

/ ע בהליכי אישור "נתוני תב
  תכנון

   -     -     -    -    )ר"מ(סך שטחים 
   -     -     -    -    ד "יח' מס

  כ בפרוייקט"סה
  12,000    -    110,200   64,629   )ר"מ(סך שטחים 

  208    -     -   442   ד "יח' מס
  --   --   --  2012-2013  שנת תחילת בניה צפויה

  --   --   --  3   משך בניה ממוצע צפוי בשנים



      

 30- א

 

 ן יזמי במדרג ביניים"נדלהגילוי הנדרש לגבי פרויקט  8.8

היקף   מיקום  פרוייקט  
) ד"יח(

חלק 
 החברה

תשואה 
על הון 

)ROE (
*(%)  

תשואה 
על 

ההשקעה 
)ROI (

**(%)  

מועד 
סיום 
בניה 
 צפוי

כ "סה
הכנסה 
צפויה 

מליוני (
  )ח"ש

כ "סה
שיעור 

רווחיות 
גולמית 
  צפוי

שיעור חוזי מכירה 
מחייבים מסך 

ר סמוך "מ/ד"יח
ליום פרסום הדוח 

(%)  

שיעור 
ביצוע 

תזרימי 
(%)  

עודף 
מקדמות 
על עלויות 

מליוני (
  )ח"ש

שיעור חוזי 
מכירה מחייבים 

ר "מ/ד"מסך יח
(%)  

שיעור 
השלמה 
הנדסי 

(%)  

סך מכירות עד 
סמוך לתאריך הדוח 

  )ח"מליוני ש(

  14  77%  100% 5  67% 100% 14% 16  2012 13.9  65% 9  כפר סבא Bכפר סבא   1

  21  18%  76% 6  32% 82% 11% 27  2013 11.1  129% 17  כפר סבא Cכפר סבא   2

  48  90%  100% 6  92% 100% 22% 52  2012 22.1  188% 30  כפר גנים  405   3

  26  15%  82% 10  28% 82% 16% 34  2013 15.6  87% 17  כפר גנים  403   4

  28  66%  94% 6  65% 94% 15% 33  2012 14.9  79% 18  כפר גנים  402   5

  45  59%  91% 2  55% 91% 17% 53  2012 16.7  151% 34  ירושלים 7ארנונה תלפיות   6

  47  83%  100% 14  77% 100% 16% 52  2012 15.8  141% 34  ירושלים 8ארנונה תלפיות   7

  33  56%  87% 6  66% 87% 24% 42  2012 24.4  278%  30  ראשון לציון 2015בניין   8

  32  70%  93% 5  81% 97% 21% 40  2012 21.3  232% 30  ראשון לציון 2014בניין   9

  74  41%  72% )12(  33% 72% 14% 113  2013 14.1  144% 61  הוד השרון 214בניין  10

  56  14%  87% 11  28% 91% 17% 65  2013 16.7  189% 45  ראשון לציון 2004בניין  11

  .לעיל 8.2 המפורט בסעיף שיעור התשואה על ההון חושב באופן   *

  .לעיל 8.2 באופן המפורט בסעיף שיעור התשואה על ההשקעה חושב   **
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  תחרות 8.9

  מבנה התחרות ומתחרים משמעותיים 8.9.1

חלק . השוק כולל גופים רבים מאד אשר פועלים בתחום פעילותה של החברה ויוצרים שוק תחרותי מאוד

הנם בעלי אמצעים כספיים גדולים במידה משמעותית מאמצעיה של , ל"בעיקר בחו, מהמתחרים של החברה

  .דבר המקנה להם יתרון לעומת החברה, החברה

בעיקר מול פרויקטים אחרים הנמצאים במיקום גיאוגרפי קרוב לפרויקט הרלוונטי ומול היצע  התחרות הנה

  .הדירות ועל רמת המפרט המוצע בהן יהתחרות הנה בעיקר על מחיר. יה באזורידירות מיד שנ

בעיקר עקב הצמיחה בכלכלה הישראלית , נמצאים במגמת עליה, מחירי הדירות בישראל בשנתיים האחרונות

  . בפרטן "ובשוק הנדלל בכל

ן "הנדל חברות הגדולות בתחוםה 10 בין דורגההחברה , 2011לשנת  BDI חברתשל  ם השנתייםפרסומיהעל פי 

  .בישראל היזמי

 קיומם שללאור , לחברה אין יכולת לאמוד את נתח השוק שלה בענף הייזום לבניה בישראל, נכון למועד הדוח

התחלות  251 -לחברה כ, יחד עם זאת .זמינים לחברה אין נתוניםם השלגבם רבים וקבוצות רכישה פרטיייזמים 

. לעיל) א (8.1.3 ס כאמור בסעיף "כ לפי נתוני להמ"התחלות בניה בסה 43,648 -מתוך כ, 2011בניה במהלך שנת 

  .נו בשיעור זניח בלבדבהונגריה הי 2011החברה מעריכה כי נתח השוק שלה בשנת 

 התמודדות הקבוצה עם התחרות 8.9.2

פרויקטים במיקומים מבוקשים ייזום , ידי שמירה על מחירים תחרותיים-מתמודדת עם התחרות עלהקבוצה 

הקבוצה פועלת לפיתוח מרבי ולהשבחת , מעבר לאמור לעיל .ומתן סטנדרט בניה גבוה באופן יחסי למחירי הדירות

מתכננת את דירות הפרויקטים למגורים ומציעה מפרטים עשירים , ידה-זכויות הבניה בקרקעות הנרכשות על

   .בהתאם לצרכי הלקוחות ועורכת מבצעי מכירות

אפריקה : ראוי לציין את החברות הבאות, בין המתחרים העיקריים בחברה בתחום ייזום הפרויקטים לבניה

  .מ"בע ן"נדל ובינוי ושיכוןמ "אזורים חברה להשקעות בפיתוח ובבנין בע, קבוצת אשטרום,  מ"בע מגוריםישראל 

  לקוחות  8.10

רוכשי  :קרי, לקוחות פרטייםינם הקבוצה הלקוחות הונגריה בפרויקטים למגורים שיוזמות החברות בארץ וב

 . לקוחות חד פעמיים המשתנים מפרויקט לפרויקט רוכשי יחידות דיור הינם ,מטבע הדברים. יחידות דיור

או גורמים /רוכשים פרטיים והקבוצה הינם לקוחות  ,תעשייה ומכירת קרקעותל, בניה למסחרבפרויקטים כגון 

לקוחות פי רוב הינם -לקוחות הקבוצה על ,גם בפרויקטים אלה. ויזמיםחברות קבלניות  -ובהם , עסקיים

  . משתנים מפרויקט לפרויקטה

 .כלשהם אשר אובדנם ישפיע באופן מהותי על תחום הפעילות ן תלות בלקוח או לקוחותלחברה אי, לאור האמור

  שיווק והפצה  8.11

נעשות במספר  -) מנרב אינווסטמנטסבאמצעות (ל "הן בארץ והן בחו -פעולות השיווק וההפצה של הקבוצה 

בפרויקטים לבניה ) ב(; עובדי הקבוצה, באמצעות אנשי מכירות) א"): (צינורות השיווק: "להלן(אופנים עיקריים 

 העוסקות בשיווק ובמכירת היחידות בפרויקטים באמצעות חברות שווק חיצוניות ,בהונגריהלמגורים בארץ ו

חברות השיווק מקבלות הנחיות מקצועיות . הקבוצה לגבי כל פרויקט עמן מתקשרת ,")חברות השווק: "להלן(

לחברת השיווק משולמים תשלומים . בקבוצהבאמצעות אנשי מכירות העובדים ה תפעוליות וארגוניות מן הקבוצ
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 ומחירהיקף המכירות  - פי רוב בהתאם לשני פרמטרים- על, שנקבעים בהסכמים בינן לבין הקבוצהבשיעורים 

חברות השיווק עורכות מבצעי שווק ופרסום באמצעי הן הקבוצה והן , יוער כי בשני אופני השיווק. המכירה

  . התקשורת

, מאידך. מאחר וקיימות חברות שיווק רבות שניתן לשכור את שירותיהן, לחברה אין תלות בצינורות השיווק

  . העסקית ולהצלחתו של כל פרויקטלהצלחתה , תחום השיווק הוא תחום עיקרי ומהותי לפעילות החברה

  דיווח סביבתי 8.12

  סיכונים סביבתיים ודרכי ניהולם 8.12.1

, נדרשת הקבוצה לעמוד בדרישות לעניין איכות הסביבה, במהלך פעילות הקבוצה בתחום פעילות ייזום לבניה

למטרדים ולסילוק , בין היתר, החקיקה חקיקת עזר בהתאם להוראות המשרד להגנת הסביבה וכן בדירשות

צפויה להיות להם השפעה  ולאסיכונים הסביבתיים האמורים אין בלהערכת הקבוצה , יחד עם זאת. פסולת

  .הקבוצהפעילות מהותית על 

  השלכותיה מהותיות שיש להוראות הדין על התאגיד 8.12.2

מהווים את הבסיס לקביעת , ")החוק: "בסעיף זהלהלן (והתקנות מכוחו  1961- א"התשכ, חוק למניעת מפגעים

הקבוצה כפופה לחוקים ותקנות שונות בתחום איכות הסביבה המחייבים . ריח וזיהום, מגבלות במטרדי רעש

זיהום , סילוק פסולת בנייה, קבלן בנייה לשמור על סטנדרטים העומדים עם שמירת איכות הסביבה בקשר לרעש

החוק מתייחס באופן כללי למניעת מפגעים מסוגים אלה ומשמש מטריה . ב"וצזיהום מקורות מים וכי, אוויר

הוראות תקנות למניעת , כך. כאשר התקנות נמוצאות מכוחו קובעות קונקרטיזציה ספציפית, נורמטיבית בנושא

מהו רעש , קובעות סטנדרטים מדויקים לסיווג רעש כרעש בלתי סביר, 1992-ג"התשנ, )מניעת רעש(מפגעים 

  .ב"כיצד יש למדוד את הרעש וכיו, נה ומהו רעש קבועמשת

הן השוטפות הצפויות במהלך העסקים , או העלויות הסביבתיות/סך ההשקעות ו 2012הקבוצה צופה כי בשנת 

שמירה על האיכות הסביבה תהיינה לא שיפור הטיפול בוהן הנוגעות ל קבוצה בתחום הפעילותהרגיל של ה

  .מהותיות לקבוצה

  ירוע או עניין הקשור בפעילות התאגיד אשר גרם או צפוי לגרום לפגיעה בסביבהפרטים על א 8.12.3

אשר גרם  בתחום הייזום לבניהאו עניין הקשור בפעילות  למיטב ידיעת הקבוצה לא קיים אירוע, נכון למועד הדוח

  .או צפוי לגרום לפגיעה בסביבה

  הליך משפטי או מנהלי הקשור עם איכות הסביבה 8.12.4

הליכים משפטיים או מנהליים מהותיים הקשורים עם למיטב ידיעת הקבוצה לא קיימים , נכון למועד הדוח

  .בקשר עם פעילות הקבוצה בתחום הייזום לבניהאשר הקבוצה או נושא משרה בכירה צד לו , איכות הסביבה

  אופן מימושה ואופן הפיקוח עליה, מדיניות התאגיד בניהול סיכונים סביבתיים 8.12.5

 13.7.1  ראו סעיף, אופן מימושה ואופן הפיקוח עליה, טים בדבר מדיניות התאגיד בניהול סיכונים סביבתייםלפר

  .להלן

  הכספיים ועלויות סביבתיותהפרשות שהוכרו בדוחות , פרטים בדבר סכומים שנפסקו 8.12.6

  .להלן 13.7.2 ראו סעיף , הפרשות שהוכרו בדוחות הכספיים ועלויות סביבתיות, לפרטים בדבר סכומים שנפסקו
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  התאגידמגבלות ופיקוח על פעילות  8.13

הסדרים החוקיים הבאים הנוגעים לחלק מהותי כפופה ל, הקבוצה בתחום הייזום לבנייה בישראלפעילות 

  :בפעילות

 לרבות התקנות שהוצאו מכוחו, 1965-ה"התשכ, חוק התכנון והבניה 8.13.1

בהליכי הוראות אלו עוסקות . או מי מטעמה/בנייה המתבצע על ידה ו  החברה כפופה להוראות אלו בכל פרוייקט 

בהליכים , האישור וקבלת היתר בנייה בכפוף לתוכניות בנייה המאושרות על ידי ועדות תכנון ובנייה מקומיות

התוספת לחוק זה העוסקת בהיטלי השבחה ראוי לציין את  ,בהקשר זה. קרקעות וזכויות בניה לשינוי ייעודי

שינוי זה כרוך . עוד הנכסים שבבעלותהנדרשת הקבוצה לפעול לשינוי יי, לעיתים. הנובעים ממימוש הבניה

בניה , והבניהין כי בהתאם להוראות חוק התכנון יצוי. בתשלום היטלי השבחה בהתאם לחקיקה האמורה, לעיתים

  .ללא קבלת היתר הינה עבירה פלילית

 חקיקת מיסוי מקרקעין 8.13.2

, הקבוצהרלבנטית לפעילות בח עשויה להיות מס ש, מס מכירה, מס רכישהלרבות , חקיקה בנושא מיסוי מקרקעין

הנכס או התמורה לעניין התמורה המתקבלת ממכירת , ן"סי נדלבמקרים בהם הקבוצה רוכשת או מוכרת נכ

  .בהתאם, המשולמת ברכישתו

 1973- ג"תשל, )דירות(חוק המכר  8.13.3

זה  לצרף להסכם מכירת הדירה מפרט ובאופן, באמצעות אחר/בעצמה  חוק זה מחייב את החברה כמוכרת  דירות 

ק זה מטיל אחריות על מוכר דירה בדבר אי התאמות בין וח .המידע הרלוונטי לרוכש הדירהמסדיר את גילוי כל 

תקופות בדק ותקופות אחריות חוק זה קובע הערות בקשר עם , כמו כן. המפרט לבין תוצאות הבנייה בפועל

  .ב"וכיו החלות על הקבלן

 1974-ה"תשל, )הבטחת השקעות של רוכשי דירות(חוק המכר  8.13.4

בהתאם . חוק זה קובע מספר מנגנונים להגנה על כספי רוכשי הדירות מפני מצב של חדלות פירעון של הקבלן

, בהקשר זה .בשלל אמצעים הנדרשים בחוק להוראות חוק זה מוכר דירה חייב להבטיח את כספי רוכש הדירה

ר הפרו את הוראות מנוע מחברות בנייה אשיהיה רשאי ל בית המשפט, בין היתר, יוער כי בהתאם להוראות החוק

  . חוק הנוגעות להבטחת כספי הרוכשים לגשת למכרזים מטעם המדינהה

 2008- ה"התשס, )טופס של מפרט(דירות  מכרצו  8.13.5

לדרישות והוראות שבעיקרו נוגע  2008-ה"התשס, )טופס של מפרט(דירות  מכרצו קפו ונכנס לת 2008בחודש מאי 

יחידת הדיור והצגת שטחי  תאופן מדידעוסק בשינוי העיקר כאשר , הנמכרתבנוגע למפרט הטכני של יחידת הדיור 

  .הנמכרת

 בקרת איכות 8.13.6

  .ISO-9000ידי מכון התקנים הישראלי התקן הישראלי והבינלאומי -למנרב פרויקטים הוענק על

 ")חוק התקנים(" 1953-ג"תשי, חוק התקנים 8.13.7

, על ידי מכון התקנים הישראלי קובעים הוראות בקשר לטיב הבנייה המתחייב חוק התקנים תקנים שהוצאו מכוח

  .ב"טיב חומר הגלם המשמשים לבנייה וכיוצ
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 דיני איכות סביבה 8.13.8

  .לעיל 8.12 סעיף ראו , איכות הסביבהמגבלות הנובעות מתחום לפרטים בדבר 

 ")ותחיפקודת הבט(" והתקנות מכוחה 1970-ל"התש] נוסח חדש[פקודת הבטיחות בעבודה  8.13.9

אותם אתרי העבודה באתרי בנייה אשר נועדו להבטיח את בטיחות הפועלים ב מסדירות את נהליפקודת הבטיחות 

 . בניה

  עונתיות 8.14

  .אינן מושפעות מעונתיות בנייה יזמיתהכנסות הקבוצה מתחום פעילות 

  הון אנושי 8.15

   תיאור מבנה ארגוני 8.15.1

  

  

  

  

  

  

  

  

 הכלכלמנהל , המכירות מנהלי על האחראי שיווק מנהל כפופים אליו אשר ל"מנכעומד מנרב פרויקטים  בראש

 .חשבונות הנהלת מחלקת על, היתר בין, האחראי הכספיםל "וסמנכ החברה מהנדס, יזמותו

  העובדיםשינויים מהותיים במצבת  8.15.2

עובדים במנרב  2 -כעובדים בארץ ו 16 -כ 2011בדצמבר  31מועסקים נכון ליום , תחום הייזום לבניהב

 2011בשנים , להלן פירוט התפלגות העובדים במגזר לפי תפקידים. ל בתחום האדמיניסטרציה"אינווסטמנטס בחו

 : 2010 -ו

  עובדים' מס  תפקיד

2011  2010  

  1  1  שיווק ומכירות

  15  15  ניהול ואדמיניסטרציה
  3  2  ל"חו

  19  18  כ עובדים"סה

 .הפעילות בתחום הקבוצה עובדי במצבת מהותיים שינויים חלו לא, הדוח למועד נכון, האמור לאור

ל"נכמ

ה כלכלמנהל   שיווקמנהל 
 תויזמו

 ל"סמנכ
 כספים

מנהלי 
מכירות בכל 

 אתר

 בקרה תקמחל
והתחדשות  ותקציבים

 עירונית

מהנדס 
 חברה

הנהלת 
 חשבונות

  ובינוי פינוי
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  עובד ספציפיתלות ב 8.15.3

ראו , מר אברהם קוזניצקי, הקבוצה ר הדירקטוריון"ביובמסגרת תחום הפעילות לפרטים בדבר תלות הקבוצה 

 .אין לחברה תלות בעובד מסוים, הקבוצה ר הדירקטוריון"ביולמעט תלות הקבוצה  .להלן 13.2.5 סעיף 

 הטבות וטיבם של הסכמי העסקה 8.15.4

לפי הסכמי עבודה אישיים הנחתמים בין החברה הרלבנטית לבין העובדים מועסקים בחברות הקבוצה במגזר זה 

מ שכל חברה "בהתאם למו, או לפי שעות עבודה בפועל/המבוססים על משכורת גלובאלית ו, כל אחד מן העובדים

מורכב משכר בסיסי ) אנשי המכירות, למשל(שכרם של חלק מן העובדים . מקיימת עמם עובר לקבלתם לעבודה

  .ועמלות

  .זכאים לרוב לשכר קבוע בגין מתן השירותים על ידם בפרויקט, הפרויקטים בכל אחת מן החברותמנהלי 

ידי הפקדות שוטפות על שם -התחייבויות הקבוצה לתשלום פנסיה ופיצויי פרישה לעובדים מכוסה בחלקה על

ן יחסי עובד ומעביד סכום יתרת ההתחייבויות בגי. או בפוליסות ביטוח בחברות ביטוח/העובדים בקרנות פנסיה ו

בהתאם להסכמי העבודה , הכלולים במאזן מבטאים את יתרת ההתחייבויות שאינה מכוסה בהפקדות בלבד

  .הרלבנטיים ובכפוף להוראות הדין

קבוצת נושאי המשרה ועובדי ההנהלה הבכירה לפרטים נוספים בדבר הונה האנושי של הקבוצה וכן לפרטים בדבר 

  . להלן 0 ראו סעיף , בתאגיד

  יעדים ואסטרטגיה עסקית  8.16

תוך התמקדות , להרחבת פעילות הייזום לבניה למגורים בארץ על ידי הגדלת מספר האתרים הקבוצה פועלת

בבניה ורכישות קרקע חדשות בעיקר באמצעות עסקאות  שיווק אקטיבי של יחידות הדיור אשר, באזורי ביקוש

  .הקבוצה מעוניינת לפעול לפיתוח מלאי הקרקעות שבבעלותה ולמימושן, כמו כן. קומבינציה

הערכות הקבוצה לגבי היעדים המפורטים בסעיף זה לעיל כוללות מידע צופה פני עתיד כהגדרתו בחוק ניירות 

ועמידתה ביעדים אלו במסגרת המועדים המצוינים בסעיף זה , לעמידת הקבוצה ביעדים שלעיל ככל. ערך

, גופים חיצוניים, כגון לוחות זמנים של קבלני משנה, תלויים בחלקם בגורמים שאינם בשליטת הקבוצה, בפרט

להתקיים באופן , אישור של רשויות רגולטוריות וכן מהמצב הכלכלי העולמי ולפיכך עלולים שלא להתקיים

 .ים במועדים מאוחרים יותרחלקי או להתקי

  צפי להתפתחות בשנה הקרובה 8.17

  :בהתאם לתכניותיה נכון למועד הדוח, להלן תיאור כללי של תכניות הקבוצה לפעילותה בשנה הקרובה

הגדיל את היקף יחידות הדיור להקבוצה מתכוונת לפעול במטרה , במסגרת תחום פעילות ייזום ובניה

ולאור התמורות החלות , ם זאתע. שרויות אשר תעמודנה לה בישראלבמסגרת אפ והפרויקטים שהיא יוזמת

  .החברה בוחנת פרויקטים פוטנציאליים בזהירות יתירה, בתחום זה בשוק המקומי

הצפי להתפתחות בשנה הקרובה המתואר בסעיף זה לעיל הינו בגדר מידע צופה פני עתיד כמשמעותו בחוק 

וזאת בין היתר מאחר והצפי להתפתחות בשנה , לקה אינה ודאיתואשר התממשותו במלואה או בח, ניירות ערך

ואשר עשויות , הקרובה מבוסס על תכניותיה העסקיות של הקבוצה כפי שהן קיימות נכון למועד הדוח

המידע מבוסס על אינפורמציה הקיימת . בין היתר בשל גורמים אשר אינם בהכרח בשליטת הקבוצה, להשתנות

 .בקבוצה נכון למועד הדוח
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  תחום פעילות ביצוע עבודות קבלנות 9

  מידע כללי על תחום פעילות החברה 9.1

  מבנה תחום הפעילות והשינויים החלים בו 9.1.1

. ותשתיות פרויקטים לבניהבבתחום נעשית בעיקר באמצעות מנרב הנדסה אשר הינה קבלן מבצע  קבוצהפעילות ה

ובהם מבנים , עבודות בניה בפרויקטים שונים לשם ביצוע, וחות ועם חברות יזמיותמנרב הנדסה מתקשרת עם לק

, קימסחר ותעשייה למגזר העס, י משרדיםמבנ ,ור בבניה רוויה ובתים צמודי קרקעלמגורים הכוללים יחידות די

, קווי רכבת, גשרים: וביצוע עבודות הנדסה ותשתיות ייחודיות כגון עבור רשויות שלטון ומוסדות ציבורמבנים 

חלק מעבודות . ועוד םמוזיאונים ייחודיי, מכון התפלת מי ים, מכוני טיהור שפכים, ורטצטדיוני ספא ,מנהרות

  .הביצוע של מנרב הנדסה נעשות עבור חברות יזמיות מהקבוצה

) או בהליכים דמויי מכרז(במקרים רבים ההתקשרות בעבודות מסוג זה נעשית באמצעות התמודדות במכרזים 

בחלק מן המקרים מבוצעות . במסגרתם מגישה מנרב הנדסה הצעות ,המתפרסמים על ידי מזמיני העבודה

במקרים אלה ". עסקה משותפת"במסגרת , העבודות על ידי מנרב הנדסה בשיתוף עם קבלני ביצוע אחרים

  ".העסקה המשותפת"ההתקשרות לביצוע העבודות ודרישות התשלום נעשים על ידי 

מעת לעת ולצורך ביצוע  םאשר מנרב הנדסה מתקשרת עמ, שנהביצוע העבודות בפועל נעשה גם באמצעות קבלני מ

  .פרויקטים מסוימים

המפעל הוקם באשדוד . מפלדה ותקונסטרוקצי ולהרכבת לעיבוד ,מפעילה מנרב הנדסה מפעל לייצור, בנוסף

נוספים דונם  2כן על ו דונם 7.5-בשטח של כעל קרקע בבעלות מנרב פרויקטים , 2001-2002במהלך השנים 

בה של שלדים למבנים הובלה והרכ, והוא עוסק בעיבוד, המשולמים למנהל מקרקעי ישראלבתמורה לדמי שימוש 

ועל ידע שנרכש ומייצר , המפעל מתבסס על טכנולוגיות מודרניות וחדישות. מקונסטרוקצויות פלדה

מפעילה מנרב הנדסה , ןכמו כ. קונסטרוקציות מפלדה לשימוש בפרויקטים שונים ובין היתר עבור חברות הקבוצה

המפעל הטרומי מייצר רכיבים תעשייתיים מבטון אשר משמשים . מפעל טרומי בנתיבות 2004החל מנובמבר 

החברה מפעילה מפעל  .רכיבים אלה משמשים חברות בקבוצה ומחוץ לה. להקמת מבנים ואתרי תשתיות אחרים

  .להלן) י(9.1.10 כבת ישראל כמפורט בסעיף טרומי נוסף לצורך ביצוע עבודות בקשר עם פרויקט המנהור לר

 השוקי מתנאר בעיק אלאאו היקפו  הפרויקט ייעוד לפי בהכרח נקבעת אינההשונים  בפרוייקטים החברה רווחיות

 ואופן ,המזמין עם ההסכם תנאי לרבות תנאיהן ועל ההתקשרויות היקף על משפיעים אשר ההתקשרות בתקופת

הכנסות החברה מושפעות מהיקפי ההתקשרויות ומהמועדים הקבועים בכל . החברה ידי-על הפרוייקט ניהול

 .שיעור הרווח הגולמי נמוך עקב התחרות הקשה במגזר. הסכם לביצוע העבודה

פרויקטים עבודות עבור חברות הקבוצה והן בביצוע בביצוע הן פעילות מפעל הפלדה התמקדה במהלך שנת הדוח 

פרויקט מעליות בקריית מ במסגרת "חברת דניה סיבוס בעלגורמים חיצוניים ובין היתר בביצוע עבודות עבור 

מ בפעילות ייצור של "אורמת בעעבור חברת  יישוב שוהםב מ"פרמצבטיות בעתעשיות טבע  עבור חברת, הממשלה

ועבור החברה לאיכות מיתר במסגרת פרויקט קונסברטוריום במעלה אדומים . עבור חברת ח, קורות פלדה

  .מסגרת פרויקט ברמת חובבבהסביבה 

בביצוע הן בביצוע עבודות עבור חברות הקבוצה והן שנת הדוח פעילות המפעל הטרומי התמקדה במהלך 

 רוממהמ ב"ט ייזום ובניה בע.ס.של חברת בקט ויספקה והרכבה בפרא ,יצור :כגוןפרויקטים לגורמים חיצוניים 

; מ בקניון באר שבע החדש"פרויקט של ברוש ניר הנדסה בע ;פרויקט של בנק מזרחי טפחות בלוד; בירושלים

  . מ במוסך הרכבת בחיפה"פרויקט של אורתם סהר בע
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  תקינה ואילוצים מיוחדים החלים על תחום הפעילות ,מגבלות חקיקה 9.1.2

 רישוי  .א

 .  לעיל) ג (8.1.2 ראו סעיף , לפרטים בדבר מגבלות רישוי החלות על הקבוצה בתחום הפעילות

 דיני תכנון ובניה  .ב

 .  לעיל) ו (8.1.2 ראו סעיף , לפרטים בדבר מגבלות דיני תכנון ובניה על הקבוצה בתחום הפעילות

 תקינה  .ג

 . לעיל) ד (8.1.2  ראו סעיף, לפרטים בדבר מגבלות התקינה החלות על הקבוצה בתחום הפעילות

 עובדים זרים  .ד

הממשלה  בשנים האחרונות נקטה. את מכסת העובדים הזרים לענף הבניה קובעת הממשלה, בכל שנה

במדיניות של צמצום העסקת עובדים זרים הן בדרך של ייקור עלויות העסקתם והן בדרך של צמצום מספר 

החלה הממשלה לגבות אגרת בקשה להיתר העסקה של עובד , בין היתר, כך. ההיתרים הניתנים להעסקתם

, סים והיטלים נוספיםכי הממשלה עשויה להטיל מי, יש לציין. אגרת העסקה שנתית והן היטל העסקה, זר

לרבות , נקבעו תנאים לעניין העסקת עובדים זרים, בנוסף. העלולים לייקר את עלות העסקת העובדים הזרים

החליטה , בנוסף לכל אותם תנאים ומגבלות.  והפקדת כספים בקרן לזכות עובדים זרים, מתן דיווחים שונים

חברות , קטים המבוצעים עבור הממשלההממשלה לאסור לחלוטין העסקתם של עובדים זרים בפרוי

  .רשויות מקומיות ותאגידים עירוניים, תאגידים סטטוריים, ממשלתיות

 2005 שנת סוף מאז, לנתוני התאחדות תאגידי כוח אדם מקצועי לבניה באיגוד לשכות המסחר בהתאם

 20,000עמד מספרם על  2005בשנת  כאשר, 70%-בכ בישראל הבנייה בשוק הזרים העובדים מכסת נחתכה

עובדים  120בהקשר זה יצויין כי החברה קיבלה היתר מיוחד להעסקת  8,000.45 -כ על םוכיום עומד מספר

 .להלן)י9.1.10 זרים לצורך פרויקט הרכבת המהירה לירושלים כמפורט בסעיף 

 אחרים  .ה

 .  לעיל) ט (8.1.2 ראו סעיף , לפרטים בדבר מגבלות אחרות החלות על הקבוצה בתחום הפעילות

  התפתחויות בשווקים של תחום הפעילות או שינויים במאפייני הלקוחות שלו 9.1.3

  .לעיל )א (8.1.3  ראו סעיף, עבודות קבלנות בתחום הייזום לבניהת בשווקים של פתחויולפרטים בדבר הת

במהלך השנים . תחום קבלנות התשתית בישראל מושפע באופן ישיר מהחלטות התקצוב של ממשלת ישראל

בתקציב הממשלתי בשנים האחרונות ניכרת עלייה . מדינההפיתוח תשתיות ב ההרחב תרונות ניכרת מגמחהא

ואין כל , יש לציין כי יישום מדיניות התקציב כפוף לשיקול דעת משרדי הממשלה, שקעות בתשתיותבהיקף הה

, מעריכה כי עקב המצב הכלכלי במשק קבוצהה. וודאות כי הנתונים הכלולים בתקציב כאמור אכן יתממשו

ולפיכך עשוי , הממשלה עשויה להגדיל את היקף השקעותיה בתשתיות לצורך עידוד והאצת הפעילות הכלכלית

  .לגדול צבר העבודות של הקבוצה בתחום פעילות זה

ואף , המחיריםוזאת ביחס להתייצבות  להלן 9.1.4 כאמור בסעיף מחירי הפלדה בעולם  חלה עליה של 2010בשנת 

שהתאפיינה בתנודתיות גבוהה של מחירי  2008ולעומת שנת , 2009של מחירי הפלדה בעולם בשנת , עלייה קלה

  .במחירי הפלדה 5.7%מעל של בשיעור התקיימה עלייה  2011שנת במהלך , כןכמו  .הפלדה

להיפגע , ולחילופין, רווח חריגעשוי מפעל הפלדה להרוויח , במצבים של שינויים חדים במחירי חומרי הגלם בעולם

שינויים חדים במחירי הפלדה עשויים להשפיע באופן מהותי על , על פי הערכת הקבוצה. ברווחיות ואף להפסיד
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השפעת השינוי במחירי הגלם אינה אחידה מכיוון שהשפעת השינוי על . הרווח והפסד של הקבוצה בתחום הפלדה

  .אי וההזמנות הפתוחות בעת השינויהמל ימשכו והיקפ, הקבוצה תלוי בעוצמתו

  שינויים בהיקף הפעילות בתחום וברווחיותו 9.1.4

עלויות הביצוע הקבלני ובתחום התשתיות בעיקר , היקף הפעילות מושפע ככלל מפרמטרים כלכליים במשק

  . ממדיניות ממשלתית ומהחלטות תקצוב של הממשלה

התחרותיות הרבה וכן . בשולי רווח נמוכיםפעילות קבלנות הבניה בישראל מאופיינת בתחרותיות רבה ולפיכך 

רווחיות , בנוסף .התנודתיות במחירי התשומות הביאו לכך שסך הרווחיות בענף נותרה נמוכה מכפי שהייתה

לא בעיקר מתנאי השוק בתקופת או היקפו אהפרויקט החברה בפרויקטים השונים אינה נקבעת בהכרח לפי ייעוד 

ואופן ניהול , ההתקשרות אשר משפיעים על היקף ההתקשרויות ועל תנאיהן לרבות תנאי ההסכם עם המזמין

הכנסות החברה מושפעות מהיקפי ההתקשרויות ומהמועדים הקבועים בכל הסכם . הפרויקט על ידי החברה

ח "מליוני ש 95הבא לידי ביטוי בגידול של בהיקף ההכנסות  מהותי שינוי קיים, לשנת הדוח נכון. לביצוע העבודה

בשיעור הרווח הגולמי של הקבוצה מתחום הפעילות של מגזר לעומת זאת אין שינוי מהותי , 2010לעומת שנת 

  .עבודות הקבלנות

בהמשך תחרותיות אם כי מספר הפרוייקטים בתחום זה גדל התאפיינה פעילות מפעל הפלדה במהלך שנת הדוח 

מחירי חומרי הגלם בשנה זאת מתאפיינים , דבר אשר אפשר לבצע מספר פרוייקטים גדול יותר מבשנה קודמת

  .בירידה מסוימת

בשנה זאת מספר מפעלים יצאו מהשוק , התאפיינה בהמשך תחרותיותפעילות המפעל הטרומי , במהלך שנת הדוח

  .ה מכך נרשם גידול בפעילותעקב קשיים כלכליים כך שנתח השוק היחסי של המפעל גדל וכתוצא

 שינויים במערך הספקים וחומרי הגלם לתחום הפעילות 9.1.5

 .להלן 9.13 ראו סעיף , לפרטים בדבר ספקים וחומרי גלם לתחום פעילות עבודות הקבלנות

  קריטיים בתחום גורמי הצלחה 9.1.6

  : הגורמים הקריטיים להצלחה בענף הביצוע הינם, להערכת הקבוצה

 .המפרטים והיקף התכולה, רמת הגימור, איכות הבניה  .א

 . עמידה בלוחות הזמנים להשלמת הפרויקטים ומסירתםיכולת ניהול פרויקטים ו  .ב

משיטות הבניה ומטכנולוגיית בניה  , אשר מושפעת בין היתר, הצלחה בהתמודדות במכרזים שלטוניים  .ג

יכולתה להציע שיתופי פעולה עם גורמים נוספים בעלי יתרונות יחסיים בתחום מ, המוצעת על ידי החברה

 .הוביכולתה לעמוד בתנאים ובדרישות הסף במכרזים אל, או בעלי ידע ייחודי/הטכנולוגיה ו

כרות מעמיקה של יהנובעת מה, היכולת להתקשר עם קבלני משנה וספקי חומר גלם במחירים תחרותיים   .ד

 .ויתרונות לגודלתחום הפעילות 

לצורך ביצוע עבודות עבור גורמים " קבלן מוכר"הסיווגים הגבוהים שבהם החברה מסווגת והיותה   .ה

 .ממשלתיים

מתוך מטרה , תוך בקרה קפדנית על תהליכי העבודה, איכותיידע ניהולי ויכולת ביצוע פרויקטים באופן   .ו

יכולת תכנון וביצוע של פרויקטים באופן יעיל תוך הקצאת משאבים , כמו כן. לצמצם את היקף העבודות

 .ניהוליות להיקפי הביצוע המשתניםיכולת התאמה מקסימאלית של תשומות ותקורות ו נכונה

  .לרבות רובד בקרה אפקטיבי, לי מתאיםוכוח אדם ניהו םמתאיטכני ומכני ציוד   .ז
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  שינויים במערך הספקים וחומרי הגלם לתחום הפעילות 9.1.7

, ותנודתיות בשערי החליפין חשופה לתנודתיות במחירי הסחורותבתחום של עבודות קבלנות הקבוצה פעילות 

  .ת הקבוצהואשר יש בה כדי להשפיע על  רווחיו, אשר לכשעצמה מביאה לתנודתיות בעיקר מחירי הסחורות

  חסמי הכניסה והיציאה העיקריים של התחום 9.1.8

בהיתרים ובסיווגים קבלניים מתאימים לביצוע הפרויקטים מהווים את מחסום , הדרישה להחזקה ברישיונות

נדרש כתנאי מוקדם , המוזמנים על ידי משרדי ממשלה בחלק מהפרויקטים. הכניסה העיקרי לתחום הפעילות

היות שמרבית ההתקשרויות בפרויקטי תשתית מתבצעות " בודות ממשלתיותאישור קבלן מוכר לביצוע ע"

נדרשים העוסקים בתחום לעמידה בתנאי סף מינימאליים לרבות עמידה בתנאי הון עצמי , באמצעות מכרזים

ותק וניסיון מוכח , היקפי ביצוע מינימאליים, תזרים מזומנים חיובי מפעילות שוטפת בשלוש השנים, מינימאלי

בתחומים ספציפיים ובביצוע פרויקטים מורכבים לרבות היקפי פרויקטים מינימאליים בתחום נשוא  ועשיר

קיימים חסמים בלתי פורמאליים גם  במכרזים שאינם של , בנוסף לכך.  אשר בוצעו על ידי הקבלן, המכרז

ל היכולת להימנות על מוניטין וניסיון קודם המשפיעים ע, הון עצמי ויכולת פיננסית: כגון, הסקטור הממשלתי

  .רשימת הקבלנים המוזמנים להשתתף במכרזים לביצוע עבודות

חסם היציאה העיקרי בתחום עבודות הקבלנות הינו קיומן של התחייבויות חוזיות ארוכות טווח כלפי מזמיני 

תקשרות אחריות לתיקונים וערבויות על פי הסכמי ההלובכלל זה התחייבויות ארוכות טווח , רשויות, העבודה

  .אשר מגובה לרוב בערבויות בנקאיות הניתנות למזמיני העבודה

  מבנה התחרות בתחום הפעילות ושינויים החלים בו 9.1.9

  . לןלה 9.2 ראו סעיף , לפרטים בדבר מבנה התחרות בתחום עבודות הקבלנות ושינויים החלים בו

  פעילות החברה 9.1.10

טרם אשר או  2011הפרויקטים של הקבוצה בתחום הפעילות אשר הסתיימו במהלך שנת בדבר  יםלהלן פרט

 :נכון למועד הדוח הסתיימו

 העברית בירושלים פרויקט להקמת בית ספר להנדסה ולמדעי המחשב לאונברסיטה  .א

  .להלן 13.8.3 ראו סעיף , לפרטים בדבר פרויקט זה

 פרויקט גשר ומסילת רכבת יבנה   .ב

לביצוע , ")הרכבת": להלן(מ "זכתה מנרב הנדסה במכרז שפורסם על ידי רכבת ישראל בע, 2005במהלך שנת 

ודות תשתית ובטון למסילות עב, קטע מחלף יבנה, אשדוד-צ"פרויקט עבודות תשתית במסילת הרכבת ראשל

לפרטים בדבר הסכם . להלן 13.8.4 ראו סעיף , לפרטים בדבר פרויקט זה. והקמת תחנת הרכבת יבנה מערב

  .להלן 13.9.3 ראו סעיף , שיתוף הפעולה בקשר עם ביצוע הפרויקט

 משה דיין- צ מערב יוספטל"לת ראשלפרויקט תשתית למסי  .ג

: להלן(מ "זכתה מנרב הנדסה במכרז שפורסם על ידי רכבת ישראל בע, 2007ברבעון השלישי של שנת 

 13.8.5 ראו סעיף , לפרטים בדבר פרויקט זה. לביצוע פרויקט עבודות תשתית למסילת הרכבת, ")הרכבת"

   .להלן 13.9.4 ראו סעיף , לפרטים בדבר הסכם שיתוף הפעולה בקשר עם ביצוע הפרויקט. להלן
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  מבנים בשער הראשי בפרויקט היובל בנמל אשדודפרויקט לבניית   .ד

זכתה מנרב הנדסה בפרויקט להקמת מבנים בשער הראשי בפרויקט היובל בנמל  2007ברבעון השני של שנת 

 50 -החברה בכ ידי-ן כלל עבודות הפרויקט מוערכות עלההכנסות הצפויות של מנרב הנדסה בגי .אשדוד

  . הסתיים ביצוע החשבונות עם המזמין 2011ובמהלך שנת  2010שנת הסתיים במהלך זה פרויקט . ח"שמיליון 

  פרויקט הקמת אצטדיון כדורגל עירוני חדש בפתח תקוה  .ה

חלקה של (מנרב הנדסה ביחד עם דניה סיבוס  ידי-זכתה שותפות שהוקמה על 2007שנת  ברבעון השני של

 13.8.8 ראו סעיף , בר פרויקט זהלפרטים בד. בפרויקט להקמת איצטדיון כדורגל) 49%הנדסה הנו מנרב 

   .להלן 13.9.9 ראו סעיף , לפרטים בדבר הסכם שיתוף הפעולה בקשר עם ביצוע הפרויקט. להלן

  א לאמנות"ן חדש למוזיאון תפרויקט הקמת בניי  .ו

זכתה עסקה משותפת שהוקמה בין מנרב הנדסה ודניה סיבוס בחלקים שווים בפרויקט  2010במהלך שנת 

 ראו סעיף, לפרטים בדבר פרויקט זה. יות בצמוד למוזיאון הקייםוא לאומנ"להקמת בניין חדש למוזיאון ת

  .להלן 13.9.2 ראו סעיף , לפרטים בדבר הסכם שיתוף הפעולה בקשר עם ביצוע הפרויקט. להלן 13.8.2 

  וולפסון - צ מערב תל גיבורים"למסילת הרכבת ראשלפרויקט תשתית   .ז

לביצוע , מ"זכתה מנרב הנדסה במכרז שפורסם על ידי רכבת ישראל בע, 2009ברבעון הראשון של שנת 

לפרטים בדבר . להלן 13.8.6 ראו סעיף , לפרטים בדבר פרויקט זה. פרויקט עבודות תשתית למסילת הרכבת

   .להלן 13.9.5 ראו סעיף , הסכם שיתוף הפעולה בקשר עם ביצוע הפרויקט

  ים באשדוד-  הקמת מתקן להתפלת מי  .ח

מ לבניית מתקן התפלת "זכתה החברה במכרז של חברת מקורות ייזום ופיתוח בע 2009בנובמבר  18ביום 

הוחל  2011בספטמבר . Sadytהחברה ניגשה למכרז באמצעות מיזם משותף יחד עם חברת . מים בעיר אשדוד

 2012רואר בובפ 2011סגירה הפיננסית לפרויקט נחתמה בדצמבר , בהיקף מוגבל ביצוע עבודות וביצוע הרכש

לפרטים בדבר . להלן 13.8.10 ראו סעיף , ט זהלפרטים נוספים בדבר פרויק. מלאהתקבל צו התחלת עבודות 

  .להלן 13.9.6 ף סעיראו , הסכם שיתוף הפעולה להקמת והפעלת מתקן ההתפלה

  ם בחיפה"ניון ומחלקות אשפוז בבית החולים רמבחהקמת   .ט

ם על יד המרכז "זכתה מנרב הנדסה במכרז שפרסמו ידידי המרכז הרפואי רמב 2010בפברואר  22ביום 

וז וחניון תלת קומתי שישמש בתי חולים בחירום ם לביצוע עבודות הקמה של שני בנייני אשפ"הרפואי רמב

לפרטים בדבר הסכם שיתוף . להלן 13.8.7 ראו סעיף , לפרטים בדבר פרויקט זה. ם"בבית החולים רמב

   .להלן 13.9.8 ראו סעיף , הפעולה בקשר עם ביצוע הפרויקט

  ה לירושליםרכבת מהירמנהרה ל  .י

חברה (  Moscow Metrostoryזכתה מנרב הנדסה באמצעות מיזם משותף יחד עם חברת  2010ביולי  29ביום 

' מ בפרויקט לבניית קטע ב"במכרז שפורסם על ידי רכבת ישראל בע) שהתאגדה תחת דיני מדינת רוסיה

מ בשיטת כרייה של "ק 7 -באורך של כ במסילת הרכבת המהירה לירושלים הכולל בין היתר עבודות מינהור

TBM .בקשר עם לפרטים בדבר הסכם שיתוף הפעולה . להלן 13.8.9 ראו סעיף , לפרטים בדבר פרויקט זה

  .להלן 13.9.7 ראו סעיף , ביצוע הפרויקט

 

 תחרות 9.2



      

 41- א

  מבנה התחרות ומתחרים משמעותיים 9.2.1

. פועלות בארץ חברות קבלניות גדולות וקבלנים עצמאיים רבים בינוניים וקטנים, בשוק ביצוע עבודות קבלניות

בישראל פועלים מספר קבלנים בעלי , בנוסף. מנרב הנדסה הינה מחברות ביצוע עבודות קבלניות הגדולות בארץ

שך שנים ומתחרים על ביצוע ביניהם מספר גופים מרכזיים הפועלים בתחום במ, תחומי התמחות דומים

באיכות , התחרות מתבטאת ברמת המחירים המוצעים על ידי קבלני ביצוע. הפרויקטים הבינוניים והגדולים

  . במפרטים ובתכולה, ברמת הגימור, הבניה והתכנון

אלא על הערכת השוק , להערכת החברה אשר איננה מבוססת על נתונים רשמיים כלשהם, בענף זה פועלות היום

בעלות סיווג קבלני , אשר רובן רשומות על אצל רשם הקבלנים, חברות קבלניות מובילות 7- כ, והיכרותה עם השוק

ומתמודדות מול , חברות אלה הן חברות אשר מתחרות בחברה על אותם פלחי שוק". קבלן מוכר"ומוכרות כ, גבוה

  . החברה במכרזים לביצוע פרויקטים דומים

בין , להערכת החברה. ת עשרות חברות בניה וקבלנים עצמאיים קטנים ובינונייםבענף הבניה קיימו, בנוסף

על מעמדה התחרותי בתחום בישראל ניתן למנות את יכולת הקבוצה לספק הגורמים החיוביים המשפיעים 

, הבניה, הדיפון, לרבות יכולות בתחום הביסוס(מטריית פתרונות בתחום הבנייה המשלבת מגוון שירותי קבלנות 

אספקה עצמית של חלק מהתשומות , )וכן יכולות וזמינות שימוש בבניה מתועשת, ביצוע כל עבודות התשתית

ורישיונות קבלן  איתנות פיננסית ,מוניטין וידע נצבר, ניסיון עתיר שנים, באמצעות מפעלים שבבעלות הקבוצה

  .מקסימאליים בכל תחומי הבניה

עה על מעמדה התחרותי של הקבוצה בתחום זה ניתן למנות את בין הגורמים השליליים המשפיעים לר, מנגד

הנובעים בעיקר מהקפדה על העסקת עובדים על פי חוק , עלויות העסקה גבוהות משל חלק ממתחרי הקבוצה

  .בשנים הארונות וכן כתוצאה מהעסקה על פי הסכמים קיבוציים עובדים ועובדים זרים והעלייה בעלות העסקת

כגון , הקבוצה למול מספר גופים המחזיקים ביכולות ייצור של מוצרים אלופועלת , מייםבייצור אלמנטים טרו

  ."מוצרי בטוןכלל " -וכן; "טרום רמט"; "אשטרום"; "דניה סיבוס"

אשר , פועלת הקבוצה למול מספר גופים בעלי יכולת ייצור קונסטרוקציות פלדה, בייצור קונסטרוקציות פלדה

  ".הגבעה עבודות מתכת" -וכן;"ברנד תעשיות";"וולקן":העיקריים מהם הינם

, דניה סיבוס: נכון למועד הדוח מתחריה המשמעותיים בתחום עבודות הקבלנות הינם, למיטב ידיעת הקבוצה

 .סולל בונה ושפיר

, שכן בשוק הקבלנות קיימים קבלנים קטנים, הקבוצה אינה יכולה להעריך את נתח השוק שלה, נכון למועד הדוח

  . ברות מסדר גודל בינוני המבצעות עובדות ולפיכך החברה אינה יודעת לאמוד את היקף השוקלרבות ח

  התמודדות הקבוצה עם התחרות 9.2.2

החברה פועלת לשימור הידע שנצבר לאורך השנים והפרויקטים הרבים שביצעה ולשיפור איכות מנהלי 

בעלות יתרונות יחסיים בתחום , נוספותמנרב הנדסה יוזמת שיתוף פעולה עם חברות . הפרויקטים ועובדי החברה

. או מיזמים משותפים/לביצוע פרויקטים שונים בדרך של ביצוע  עסקאות משותפות ו, או בעלות ידע ספציפי/ו

וכן באמצעות סינרגיה והפריה , בדרך של חלוקת סיכונים, שיתוף הפעולה עשוי להקנות למנרב הנדסה יתרונות

  .הדדית

אשר , התייעלותמהליכי  אמץהפלדה ומפעל האלמנטים הטרומיים שניהם פועלים על מנת למפעל קונסטרוקציות 

על מנת , זאת. ביא להוזלת תהליך הייצור ובכך להקטנת העלויות השוליות של הקבוצה בייצור המוצריםהל ונועד

  .הרלוונטי להוזיל עלויות למזמינים ולהתמודד עם המחירים התחרותיים בשוק
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  מגזר עבודות קבלנות מידע כספי לגבי 9.3

, רויקטיםלהלן מידע כספי בדבר מגזר עבודות הקבלנות בהתאם לחלוקת תחום הפעילות לשלושה מאפייני פ

  :2011עד  2009לשנים 

 2011להלן נתונים לשנת   .א

בניה ציבורית   הנתון מתוך הדוח הכספי
לא  -

 למגורים
  תשתיות בניה למגורים

-התאמות בין
  חברתיות

כ לדוח "סה
  המאוחד

  הכנסות
 224,447  84,745  80,975  )55,700(   334,467  

עלויות ישירות המיוחסות לרווח 
  311,083   )59,071(  73,820  87,407  208,927   הגולמי

  גולמי) הפסד(רווח 
 15,520 )2,662(  7,155   3,371   23,384  

  הכנסות מימון נטו
         482  

  רווח לפני מס
         1,652  

  פעילותנכסי תחום 
 55,230   16,068   30,945  )15,127(   87,116  

  נכסים לא מזוהים
         219,181  

  סך הנכסים
         306,297  

  סך התחייבויות לתחום פעילות
 32,246   9,043   11,491   -   52,780  

  סך התחייבויות
         184,715  

 

  2010להלן נתונים לשנת   .ב

בניה ציבורית   הנתון מתוך הדוח הכספי
לא  -

 למגורים
  תשתיות בניה למגורים

-התאמות בין
  חברתיות

כ לדוח "סה
  המאוחד

  הכנסות
 196,217   56,920   42,371  )32,343(   263,165  

עלויות ישירות המיוחסות לרווח 
  245,883   )33,630(  44,347   58,323   176,843   הגולמי

  גולמי) הפסד(רווח 
 19,374  )1,403(  )1,976(   1,287   17,282  

  הכנסות מימון נטו
         3,607  

  רווח לפני מס
         269  

  נכסי תחום פעילות
 74,781   18,249   23,055  )16,625(   99,460  

  נכסים לא מזוהים
         203,488  

  סך הנכסים
         302,948  

  סך התחייבויות לתחום פעילות
 41,995   9,216   19,858   -   71,069  

  סך התחייבויות
         182,021  

  

 

  2009להלן נתונים לשנת   .ג
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בניה ציבורית   הנתון מתוך הדוח הכספי
לא  -

 למגורים
  תשתיות בניה למגורים

-התאמות בין
  חברתיות

כ לדוח "סה
  המאוחד

  הכנסות
 158,473   44,445   80,153  )22,964(   260,107  

עלויות ישירות המיוחסות לרווח 
  246,171   )23,402(  73,807   42,904   152,862   הגולמי

  רווח גולמי
 5,611   1,541   6,346   438   13,936  

  הכנסות מימון נטו
         2,761  

  רווח לפני מס
         2,022  

  נכסי תחום פעילות
 33,788   24,473   34,621  )19,319(   73,563  

  נכסים לא מזוהים
         215,143  

  סך הנכסים
         288,706  

  סך התחייבויות לתחום פעילות
 22,856   5,133   23,191   -   51,180  

  סך התחייבויות
         160,107  

  מוצרים ושירותים 9.4

 לשתי נחלקים הבניה קבלנות שירותי. מגוונים בניה קבלנות שירותי נדסההמנרב  מספקת פעילותה במסגרת

 לגורמים הן, שלישיים לצדדים מסופקים אלו שירותים .המגזר הפרטי והמגזר הציבורי: עיקריות קבוצות

בעיקר למנרב ( הקבוצה לחברות וכן, פרטיים ליזמים והן) ב"כיוומשרדי ממשלה , רשויות, עיריות( ציבוריים

  ).פרוייקטים

של מנרב  הקבלניות בעבודותיה הן בביצוע המשמשים, טרומיים אלמנטים במפעלה מייצרתנדסה המנרב , נוסףב

  .הנדסה והן למכירה לחיצוניים

לפי הזמנות של חברות , קונסטרוקציות פלדה מותאמות לפרויקטים שונים לבניה רכיבוממפעל הפלדה מעבד 

  .מתוך הקבוצה ומחוץ לה -קבלניות וקבלנים מבצעים 

בתחום פעילות עבודות הקבלנות הביא  לקיטון בשולי התחרות הקשה בין החברות המובילות , להערכת הקבוצה

שותפויות עם הקבוצה פועלת ליצור , לאור האמור וכדי להתמודד עם הגידול בתחרות. הרווח של מבצעי העבודות

קטין את הסיכונים החלים על מבצע לה וזאת על מנת, חברות קבלניות אחרות לצורך ביצוע פרויקטים ספציפיים

  . כתוצאה משיתוף היכולותמגדיל את סיכויי הזכייה במכרזים , הפרויקט ובו בזמן

 פילוח הכנסות ורווחיות מוצרים ושירותים 9.5

  2011  2010  2009  

הכנסות   
  )ח"אלפי ש(

אחוז 
מהכנסות 
  התאגיד

הכנסות 
  )ח"אלפי ש(

אחוז 
מהכנסות 
  התאגיד

הכנסות 
  )ח"אלפי ש(

אחוז 
מהכנסות 
  התאגיד

  65%  182,121   69%  201,642   61%  228,471   מגזר ציבורי

  24%  68,695   13%  36,963   24%  92,726   )עסקי(מגזר פרטי 

  11%  32,255   18%  51,148   15%  55,700   צדדים קשורים

  100%  283,071   100%  289,753   100%  376,897   כ"סה
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העלויות והרווח הגולמי של החברה שנבע מעבודות הביצוע בפרויקטים , בטבלאות שלהלן מפורט סכום ההכנסות

קיימים נתונים כספיים בקשר עם הפרויקטים של החברה . בניה שלא למגורים ובניה למגורים, של תשתיות

ואת , מחד 2011ע בשנת חולקו לטבלאות שמרכזות את הפרויקטים בביצו, הטבלאות. בתחום עבודות הביצוע

  :מאידך 2011הפרויקטים שהסתיימו בשנת 

  1120בדצמבר  31פרויקטים בביצוע שטרם הסתיימו עד ליום   .א

כן כוללות . 2011בדצמבר  31הטבלאות להלן כוללות את נתוני הפרויקטים שבנייתם טרם נסתיימה עד ליום 

  .בלבדהטבלאות את מספרי ההשוואה השוטפים בגין פרויקטים אלו 

  הכנסות והתקדמות בפרויקטים

' מס סוג הבניה
  פרויקטים

הכנסות   הכנסות שהוכרו במצטבר  טווח ביצוע
  צפויות

כ "סה
הכנסות 
בפועל 
  וצפויות

תאריך 
  התחלה

תאריך 
  סיום

2011  2010  2009  

  747,091   435,597   209,607   246,846   311,494   2014  2007  4   תשתיות

בניה שלא 
  524,421   194,538   54,666   159,470   329,883   2012  2007  12   למגורים

בניה 
  31,412   20,602   -   2,257   10,810   2013  2010  3   למגורים

  1,302,924   650,737   264,273   408,573   652,187       19   כ"סה
 
 

  סך המחזור לתקופה  מקדמות שהתקבלו במצטבר   שיעור השלמה  סוג הבניה

2011 2010 2009 2011  2010  2009  2011  2010  2009  

  58,886   37,239   64,648   -   -   -  23% 33% 42%  תשתיות

  37,921   104,804   170,413   6,748   11,648   11,648  10% 30% 63%  בניה שלא למגורים

  -   2,257   8,553   -   -   200   -   7% 34%  בניה למגורים

  96,807   144,300   243,614   6,748   11,648   11,848  18% 31% 50%  כ"סה

 עלויות

  סוג הבניה

  עלויות שהוכרו במצטבר

  עלויות צפויות

סך העלויות 
  )בפועל וצפויות(

2011  2010  2009  

  684,398   402,273   190,139   223,242   282,125   תשתיות

בניה שלא 
  509,231   190,493   58,903   158,430   318,738   למגורים

  31,611   19,148   -   2,724   12,463   למגוריםבניה 

  1,225,240   611,914   249,042   384,396   613,326   כ"סה
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  רווח גולמי

 סוג הבניה

  רווח גולמי מצטבר שהוכר בתקופה

יתרת רווח 
 גולמי צפוי

סך רווח 
גולמי 

בפועל (
  )וצפוי

  שיעור רווח גולמי

2011  2010  2009  2011  2010  2009  

  11%  11%  9%  62,693   33,324   19,468   23,604   29,369   תשתיות

בניה שלא 
  למגורים

 11,145   1,040  )4,237(   4,045   15,190  6%  5%  )11%(  

בניה 
  -  )21%(  )14%(  )199(  1,454   -   )467(  )1,653(  למגורים

  2%  6%  6%  77,684   38,823   15,231   24,177   38,861   כ"סה

  2011בדצמבר  31רויקטים שהסתיימו עד ליום פ  .ב

סוג 
  הבניה

  סך הכנסות לקבל  רווח גולמי שהוכר בתקופה  סך המחזור לתקופה

2011  2010  2009  2011  2010  2009  2011  2010  2009  

  4,250   4,500   -   610   1,261   41   16,343   33,873   14,139  תשתיות

בניה 
שלא 

  5,423   6,600   4,584   1,428   3,092   3,304   20,359   33,688   24,276  למגורים

בניה 
  1,850   1,350   1,178   )64(  )1,554(  )322(  14,768   9,371   7,800  למגורים

  11,523   12,450   5,762   1,974   2,799   3,023   51,470   76,932   46,215   כ"סה

  צרים חדשיםמו 9.6

בפעילות החברה בתחום עבודות הקבלנות מוצר מהותי חדש או מוצר אין , נכון לתקופה שנסתיימה במועד הדוח

 .חדש הכרוך בהוצאות פיתוח מהותיות

  לקוחות  9.7

מתוך כלל  2011בשנת  הםמאשר שיעור הכנסות הקבוצה  יםמהותי ותלקוחשני לקבוצה תלות ב, נכון למועד הדוח

  . או יותר 10%הכנסות הקבוצה מהווה 

 :של הקבוצה בתחום הפעילות המהותייםהלקוחות להלן פרטים בדבר 

  לקוח

2011  
  אחוז מתוך הכנסות הקבוצה  )ח"באלפי ש(הכנסות הקבוצה  

  21%  79,226   'לקוח א

  21%  79,476   'לקוח ב

התקשרות הקבוצה עם לקוחותיה המהותיים נעשית במתכונת דומה ובתנאי התקשרות שהינם דומים , פי רוב-על

  : כמפורט להלן, במהותם להתקשרויות הקבוצה עם שאר לקוחותיה

, בהסכמים בהם נקבעת התמורה, עם יזמים בפרויקטים שונים, מנרב הנדסה מתקשרת במהלך העסקים הרגיל

בדרך כלל משולמת התמורה על . אחריות ותקופות בדק לתיקונים, וע ולוחות זמנים לביצועדרכי ביצ, ערבויות
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לפי תנאים , ידי הצדדים-בסיס קצב התקדמות העבודה בפרויקטים בפועל ובהתאם למדידות שנערכות על

ת התמורה נקבעת מראש עבור כלל העבודו: קרי, "פאושלית"במקרים אחרים נקבעת תמורה . שנקבעים בהסכם

תשלום עבור עלויות : קרי ,+costמנגנון תשלום נוסף הינו בשיטת . בצירוף מנגנון עדכון) או בשלבים/בחלקים ו(

או תוספות על /בדרך כלל תשלומים עבור שינויים ו. שנקבע מסך העלויות הביצוע בצירוף רווח בשיעור מסויים

בחלק מן המקרים דורשים מזמינים כי . משולמים בנפרד ובנוסף על התמורה ההסכמית בפרויקטים, המוסכם

ידי -יעוכב על, )בכל שלב ,ממנו 10%בשיעור של עד (חלק מן הסכומים המגיעים לחברה בגין עבודות שבוצעו 

  .בטוחה עד להשלמת כלל העבודות בפרויקטמעיין כ, ןהמזמי

  :2011להלן מידע בדבר התפלגויות לקוחות הקבוצה בתחום פעילות עבודות הקבלנות לשנת 

 :לפי פילוח סקטוריאלי 2011הכנסות הקבוצה מלקוחותיה לשנת להלן מידע בדבר התפלגות   .א

  2011  השיוך הסקטוריאלי של הלקוח

  אחוז מהכנסות התאגיד  )ח"אלפי ש(הכנסות 

  61%  228,471   מגזר ציבורי

  39%  148,426   )עסקי(מגזר פרטי 

  100%  376,897   כ"סה

הקבוצה מבצעת עבודות אל מול רשויות  ,יחד עם זאת. לקבוצה אין לקוחות קבועים, נכון למועד הדוח  .ב

 31לתקופה שנסתיימה ביום  מרשויות המדינה השונותההכנסות . המדינה בהתאם לזכייתה במכרזים

 מסך הכנסות הקבוצה 34% -כהמהוות שיעור של , ח"מיליוני ש 165 - מסתכמות בסך של כ 2011בדצמבר 

  .מתחום הפעילות

  שיווק והפצה  9.8

בעיקר (חלק משמעותי מעבודות הביצוע בהן מעורבת מנרב הנדסה מבוצעות לאחר התמודדות וזכייה במכרזים 

בקבוצה פועלת מחלקת מכרזים ובה מספר עובדים ). ממשלתיים ורשויות שלטוניות גורמים, של מוסדות ציבור

. בהכנה ועיבוד של הצעות החברה והגשתן במסגרת אותם מכרזים, העוסקים באיתור מכרזים פוטנציאליים

וישירות , באמצעי התקשורת השונים, אינטרנטאמצעות הב תעדכנת במכרזים חדשים באופן שוטףהמחלקה מ

  . מלקוחות פוטנציאליים

עם יזמים ועם חברות קבלניות וחברות , מנרב הנדסה עומדת בקשר רציף ושוטף עם מתכנני פרויקטים, בנוסף

  .לצורך התקשרות לביצוע עבודות קבלניות בפרויקטים שונים, בניה

פי רוב מזמינים -על, לאור זאת. מצומצם של יצרנים השוק לייצור אלמנטים טרומיים מאופיין במספר

פוטנציאלים מבקשים מרוב היצרנים הצעות מחיר ולכן הקבוצה אינה מפעילה צינורות שיווק ייעודיים לשיווק 

  .מוצרי האלמנטים הטרומיים

של שוק קונסטרוקציות הפלדה המיועדות לשימוש כשלדי פלדה לבניינים המוקמים מאופיין במספר מצומצם 

פי רוב מזמינים פוטנציאלים מבקשים מרוב היצרנים הצעות מחיר ולכן הקבוצה אינה -על, לאור זאת. יצרנים

יתר מוצרי המפעל לייצור , יחד עם זאת. מפעילה צינורות שיווק ייעודיים לשיווק שלדי פלדה לבניינים

עילה החברה אתר אינטרנט וכן פונה מפ, לפיכך. קונסטרוקציות פלדה מאופיינים בתחרות גבוה מצד יצרנים רבים

  . ללקוחות פוטנציאלים

 .לקבוצה אין תלות בצינורות השיווק שלה, לאור האמור
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  צבר הזמנות 9.9

תחום ביצוע עבודות קבלנות מסתכמות בסך מפעילותה בלקבוצה ההכנסות הצפויות , 2011בדצמבר  31ליום נכון 

 :להלן הפירוט לפי תקופות. ח"שמיליוני  823של 

  פת ההכרה בהכנסה הצפויהתקו
  צבר ההזמנות הצפוי נכון למועד הדוח 

  )ח"באלפי ש(
  

  2012שנת 

  1רבעון 
 136,919  

  156,454   2רבעון 
  139,488   3רבעון 
  119,172   4רבעון 

  240,647   2013שנת 
  2014שנת 

 30,000  
  2015שנת 

  -  
  כ"סה

 822,680  

סך ל 2011לשנת הסתכמו ההכנסות הצפויות של הקבוצה מתחום עבודות הקבלנות , 2010בדצמבר  31נכון ליום 

מליון  390 -לסך של כ 2011בפועל הסתכמו הכנסות הקבוצה מתחום עבודות הקבלנות בשנת , ח"ש מיליוני 387של 

  .יםולא היתה חריגה אשר הצריכה דיווח מתא 2010הקבוצה עמדה בצפי שדווח בשנת , לתפיסת הקבוצה. ח"ש

הנתונים הנוגעים לצפי ההכרה בהכנסה של צבר ההזמנות בשנים הקרובות מהווים מידע צופה פני עתיד 

. נכון לתאריך הדוח, מזמינים בין הקבוצה לבין קבלנות המבוסס על הסכמי , כהגדרת המונח בחוק ניירות ערך

או שינוי במצבם הכלכלי של /אלו ו םכתוצאה מביטול או הפרת הסכמי, בין היתר, נתונים אלו עשויים להשתנות

כינוס נכסים , כניסתם להליכי פשיטת רגל, לרבות אך לא רק( עלויותבאופן שלא יוכלו לשאת ב מזמיניםה

 .להלן 13.11  מבלי לגרוע מיתר גורמי הסיכון המפורטים בסעיף, )ב"וכיו

  עונתיות 9.10

לרבות פעילות המפעל לייצור אלמנטים טרומיים ומפעל , הכנסות הקבוצה מתחום פעילות עבודות הקבלנות

  .אינן מושפעות מעונתיות קונסטרוקציות הפלדה

  כושר ייצור 9.11

הקבוצה , כאשר בפועל, חודשבק "מ 1,200 -כ הינומפעל האלמנטים הטרומיים של מקסימאלי הייצור הכושר 

  .האמור מכושר הייצור המקסימאליאחוזים  70 -כמנצלת 

 40 -כהקבוצה מנצלת , כאשר בפועל, טון פלדה בשנה 6,000 -כושר הייצור של מפעל קונסטרוקציות הפלדה הינו כ

  .אמורכמכושר הייצור המקסימאלי אחוזים 

- לרבות היקף כוח האדם המועסק על, הקבוצה מתאימה את כושר הייצור שלה, במסגרת ביצוע עבודות הקבלנות

ככל . חברות כוח אדם לתפוקות הנדרשות ולפרויקטים בהם היא מעורבתבאמצעות או /במישרין ו -ידה 

כי  אחת , יצוין בהקשר זה. היא מעסיקה עובדים נוספים לצורך ביצועם, שהקבוצה מעורבת בפרויקטים נוספים

היא מגבלת כוח האדם המקצועי שביכולתה , העיקריות ליכולתה של הקבוצה לבצע פרויקטים נוספיםהמגבלות 

להעסיק כתוצאה ממדיניות הממשלה ביחס להעסקת עובדים זרים וכתוצאה מהטלת סגרים על שטחי יהודה 
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כמת את כושר לא ניתן ל, לאור האמור .ושומרון המקטינה את זמינותם של פועלים פלסטינאים לביצוע עבודות

  .הייצור בפועל הייצור של פעילות עבודות הקבלנות של החברה ואת ניצול כושר

  הון אנושי 9.12

  תיאור המבנה הארגוני 9.12.1

  

  

  

  

  

  

  

בראש האגף עומד  - אגף כספים ) 1: (אשר אליו כפופים, שמעון שוגל ל החברה מר"בראש מנרב הנדסה עומד מנכ

בראש האגף עומד  -אגף התקשרויות ) 2(; על מחלקת הנהלת חשבונות ושכר, בין היתר, האחראי, מנהל כספים

מחלקה טכנית ) 3(; ציוד ולוגיסטיקה, ביטוח , ביצוע התקשרויות עם ספקים קבלנים אחראי על אשר , מנהל אגף

 ;לוחות זמנים ותקציבברויקט על בחינת העמידה של הפ האחראיתאגף בקרה תקציבית ) 4(; העוסקת במכרזים

 . המפעלים התעשיתים מנהלמנהל מפעל הפלדה ומנהל המפעל הטרומי כפופים ל) 5(

  בתחוםהעובדים המועסקים  9.12.2

להלן פירוט התפלגות . עובדים 173העובדים כוללת מצבת  2011בדצמבר  31 נכון ליום ,תחום עבודות הקבלנותב

 :2010 -ו 2011בשנים  העובדים לפי תפקידים

  עובדים' מס  תפקיד

2011  2010  

  )טרומי+פלדה(ייצור 
 62  77  

, לרבות מנהלי עבודה(ביצוע עבודות 
  70  80   )ומהנדסיםמנהלי פרויקטים 

  ניהול ואדמניסטרציה
 31  32  

  כ עובדים"סה
 173  179  

  .חום הפעילותתבמצבת העובדים של הקבוצה במהותיים לא חלו שינויים , 2011במהלך שנת , לאור האמור

 השקעות באימונים והדרכה 9.12.3

ידי משרד -הנערכות עלהקבוצה נוהגת לשלוח מעת לעת עובדי ייצור וביצוע בתחומים מסוימים להשתלמויות 

החברה מקפידה לשלוח את עובדיה , כמו כן .או מכוני השתלמות מקצועיים פרטיים/מכון התקנים ו, העבודה

  . פי דין-להשתלמויות מקצועיות והשתלמויות בתחום הבטיחות בעבודה כנדרש על

 ל"מנכ

אגף 
 התקשרויות

מחלקת הנהלת 
 חשבונות ושכר

מחלקת  ספיםאגף כ
 מכרזים

אגף בקרה 
 תקציבית

מנהל 
המפעלים 
 התעשייתיים

על פמנהל מ
 פלדה

מנהל מפעל 
 טרומי
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 תכניות תגמול לעובדים , הטבות וטיבם של הסכמי העסקה 9.12.4

מדרג מנהל עבודה ומטה חל הסכם העבודה הקיבוצי הכללי לעובדים בענף הבניה על עובדי מנרב הנדסה 

והסתדרות עובדי הבנין , בין התאחדות הקבלנים והבונים 1968באפריל  9 והעבודות הציבוריות בישראל מיום

  .וולרבות צווי ההרחבה שהוצאו ביחס אלי, על תיקוניו ותוספותיו, והעץ בהסתדרות העובדים הכללית החדשה

בין התאחדות , 1999באפריל  9 עוד חלים על העובדים הסכם הפנסיה בענף הבניה ועבודות ציבוריות מיום

מ ומקפת ניהול קרנות פנסיה ותגמולים "בע. ש.קרן מקפת מרכז לפנסיה ותגמולים א, הקבלנים והבונים בישראל

  .ובדים בארץ ישראלולבין הסתדרות עובדי הבנין והעץ בהסתדרות הכללית החדשה של הע, מ"בע

אך היא מקיימת את חוק , למעט עם מספר עובדים בכירים, למנרב הנדסה אין הסכמי עבודה כתובים עם עובדיה

הבכירים במנרב . בדרך של משלוח הודעה על תנאי עבודה לכל עובד חדש בחברה 2001-א"התשס, הודעה לעובד

  . הנדסה מועסקים בהסכמי העסקה אישיים

ידי הפקדות שוטפות על שם -ב הנדסה לתשלום פנסיה ופיצויי פרישה לעובדיה מכוסה בחלקה עלהתחייבויות מנר

סכום יתרת ההתחייבויות בגין יחסי עובד ומעביד . או בפוליסות ביטוח בחברות ביטוח/העובדים בקרנות פנסיה ו

סכמי העבודה מבטאים את יתרת ההתחייבויות שאינה מכוסה בהפקדות בלבד בהתאם לה, הכלולים במאזן

  . ובכפוף להוראות הדין, הרלבנטיים

כמו גם בדבר קבוצת נושאי המשרה ועובדי ההנהלה הבכירה , לפרטים נוספים בדבר הונה האנושי של הקבוצה

 .להלן 0 ראו סעיף , קבוצהב

  חומרי גלם וספקים 9.13

  עיקריים חומרי גלם 9.13.1

, בטון, בלוקים, דלקים, ברזל גולמי, מלט) חומרי מחצבה(אגרגטים  -חומרי הגלם לעבודות ביצוע קבלניות הינם 

דלתות , כלים סניטריים, )ב"אינסטלציה וכיו חומרי, נורותצי(אביזרי בניה , )שיש וקרמיקה(אביזרי ריצוף וחיפוי 

או נרכשים  ידי קבלני המשנה בפרויקטים-חלק מן החומרים מסופקים בפועל על. ארונות עץ, מטבחים, ומשקופים

או ברזל /מספקים שהינם חברות הקבוצה העוסקות בייצור ומכירת חומרי גלם כגון קונסטרוקציות פלדה ו

הן בשלב הגשת , ם אשר מחיריהם וכמויותיהם מקנה לקבוצה יתרון יחסי בתחום הפעילותרומייטואלמנטים 

  .הצעות במכרזים והן בזמינות חומרי הגלם ואיכותם

נרכש ממספר  -בטון ) א( :מרבית חומרי הגלם בהם משתמשת מנרב הנדסה נרכשים מספקים מקומיים כדלקמן

פלדה עבור מפעל ) ג(; נרכש מספקים בארץ -ברזל ) ב(; לצורך בהיקף ובכמויות בהתאם, בעיקר ישראליים, ספקים

  . ל"נרכשת מספקים שונים בארץ ומחו -הפלדה 

או /את הפלדה רוכש מפעל הפלדה מיצרנים בארץ ו. למפעל הפלדה הינם פלדה גולמיתהעיקריים חומרי הגלם 

עיבודה במפעל ויצירת לצורך , חלק מהמזמינים של עבודות הפלדה מספקים את הפלדה בעצמם. ל"בחו

  .למפעל הקונסטרוקציות מפלדה לא קיימת תלות בספק מסוים, נכון למועד הדוח .הקונסטרוקציות

  . חול, ברזל, אגרגטים, מלט הינם האלמנטים הטרומייםלמפעל העיקריים חומרי הגלם 

למעט , זמינות חומרי הגלם בהם עושה הקבוצה שימוש במסגרת פעילותה בעבודות קבלנות הינה ככלל גבוהה

וניתן לרכוש אותם , תחליפים זהפי זיכיונות מהמנהל אף שקיימים גם לחול - בקשר עם חול בישראל המופק על

  . אחרים םמספקים רבי
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 צורות ההתקשרות עם ספקים 9.13.2

בהזמנות לרכישת , בהתאם להזמנות המתקבלות אצלה לגבי פרויקטים שונים, מנרב הנדסה מתקשרת מעת לעת

  . חומרי הגלם לעבודות בניה

או /לפרויקט ו -פי רוב עם ספקים ויצרנים בהסכמי מסגרת -מתקשרת מנרב הנדסה על, בכל הנוגע לבטון וברזל

. בשלבים ובחלקים -הנפרשות על פני תקופה , ים גדוליםלפיהם מבצעת מנרב הנדסה הזמנות בהיקפ, לתקופה

אם בדרך , במרבית הסכמי ההתקשרות של החברה קיימים מנגנונים להתמודדות עם עליית מחירי חומרי הגלם

הגם שמנגנונים אלו אינם מפצים , של התייקרות מחירים ואם בדרך של הצמדת התמורה למדדים רלוונטיים

  .הפרויקט תשומות תהתייקרומלוא בהכרח בגין 

 קבלני משנה 9.13.3

באמצעות קבלני גם ידה -ביצוע העבודות הקבלניות בפרויקטים השונים בהם מעורבת מנרב הנדסה נעשה על

, גבס צבע וטיח, חשמל, האינסטלציה, הרכבת  השלד -וקבלני ביצוע בתחומים הבאים , מתכננים -ובהם , משנה

מנרב הנדסה מתקשרת עם קבלני המשנה בהסכמים . ב"מיניום וכיועבודות אלו, מטבחים, גינון, מעליות, ריצוף

  .לגבי כל פרויקט באופן נפרד, ספציפיים וסטנדרטיים במהלך העסקים הרגיל

לעתים משולמות לקבלני המשנה . רוב לפי קצב התקדמות עבודתם פי-עלהתשלומים לקבלני המשנה נעשים 

  . מקדמות כנגד בטחונות מתאימים

-מנרב הנדסה נוהגת לקבל מקבלני המשנה ערבויות בנקאיות להבטחת ביצוע העבודות בפרויקטים על, ככל שניתן

ובאחריותם לתקופת , וערבויות בנקאיות להבטחת טיב העבודות ועמידת קבלני המשנה בהתחייבויותיהם, ידם

ולמת לאותם קבלנים בעבור שהערבויות נקבעות בשיעור מסויים מהיקף התמורה המ. הבדק ולביצוע תיקונים

  .להתחייבויות מנרב הנדסה כלפי המזמינים "גב לגב"בדרך כלל , עבודתם

עד (ים מן התמורה המשולמת לקבלני המשנה בכל  תשלום ותשלום נוהגת מנרב הנדסה לעכב שיעור מסו, בנוסף

  .עד לסיומן, להבטחת ביצוע העבודות, )10%

 לות בספקים תלות בספקים ומוצרים לגביהם קיימת ת 9.13.4

ספק המלט הינו מפעל נשר המהווה כאמור . לקבוצה קיימת תלות בספק המלט בייצור אלמנטים טרומיים

הקבוצה רוכשת מחברת נשר מפעלי מלט ישראליים , נכון למועד הדוח. ייצור המלט בישראל מונופולין בתחום

מעבר . ייצור האלמנטים הטרומייםאת כל כמות המלט בה עושה שימוש הקבוצה במסגרת ") מפעל נשר("מ "בע

מרבית הספקים . מנרב הנדסה נוהגת לרכוש בטון מספקים שונים,במסגרת פעילות עבודות הקבלנות, לאמור

תלות עקיפה של מנרב הנדסה במפעל גם קיימת , לפיכך. מייצרים את הבטון ממלט הנרכש בעיקר ממפעל נשר

, ביותר מצומצמיםבהיקפים  ישירות מנשר למעט רכישות איננה רוכשת מלט אף שמנרב הנדסה עלוזאת , נשר

  . והדבר נעשה באמצעות ספקים הרוכשים בעצמם את המלט

הוק -אופן התקשרות המפעל לייצור אלמנטים טרומיים של הקבוצה עם מפעל נשר נעשה באמצעות הזמנות אד

המחירים במחירון מפעל . שרידי מפעל נ- בהתאם למחירון הנקבע על, שמבצע המפעל אחת לתקופה ממפעל נשר

כך המחיר לטון מלט נמוך יותר עבור , כך שככל שהכמות משמעותית יותר, נשר הינם נגזרת של הכמות המוזמנת

  .הקבוצה

אין לקבוצה תלות כלשהי במוצר מסוים או , להערכת הקבוצה, או קבלני המשנה/תר חומרי הגלם ובכל הנוגע לי

  .בספק מסוים כלשהם
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  דיווח סביבתי 9.14

  סיכונים סביבתיים ודרכי ניהולם 9.14.1

  :הסיכונים הסביבתיים אשר יש להם או צפויה להיות להם השפעה מהותית על הקבוצה בתחום עבודות הקבלנות

להערכת הקבוצה לא קיימים סיכונים סביבתיים אשר , הקבוצה בתחום עבודות הקבלנותבמסגרת פעילות   .א

 .הקבוצהיש להם או צפויה להיות להם השפעה מהותית על 

להערכת הקבוצה לא קיימים סיכונים סביבתיים אשר יש , במסגרת פעילות מפעל קונסטרוקציות הפלדה  .ב

 . להם או צפויה להיות להם השפעה מהותית על הקבוצה

להערכת הקבוצה לא קיימים סיכונים סביבתיים אשר יש להם , יםטרומיבמסגרת המפעל לייצור אלמנטים   .ג

מבוצעת במפעל הטרומי , אחת לשנה, יחד עם זאת. מהותית על הקבוצה או צפויה להיות להם השפעה

  .שתיהן בהתאם לדרישת משרד העבודה, ובדיקת עוצמות רעש ושמיעה ניטור סיליקה באוירבדיקת 

  השלכות מהותיות שיש להוראות הדין על התאגיד 9.14.2

יות על הקבוצה ובכלל זה על הוראות דין אשר הן בעלות השלכות מהותלהערכת הקבוצה אין , נכון למועד הדוח

  .הרווח והמעמד התחרותי שלה בתחום עבודות הקבלנות, ההשקעות ההוניות

  פרטים על אירוע או עניין הקשור בפעילות התאגיד אשר גרם או צפוי לגרום לפגיעה בסביבה 9.14.3

הקשור בפעילות אירוע או עניין הקבלנות בתחום עבודות הקבוצה עילות פלא קיים במסגרת  ,נכון למועד הדוח

  .עבודות הקבלנות אשר גרם או צפוי לגרום לפגיעה בסביבה

  הליך משפטי או מנהלי הקשור עם איכות הסביבה 9.14.4

 הליכים משפטיים או מנהליים מהותיים הקשורים עם איכות הסביבההקבוצה אינה צד ל, נכון למועד הדוח

 .אשר הקבוצה או נושא משרה בכירה צד לו, בתחום עבודות הקבלנות

  אופן מימושה ואופן הפיקוח עליה, מדיניות התאגיד בניהול סיכונים סביבתיים 9.14.5

 13.7.1ראו סעיף , אופן מימושה ואופן הפיקוח עליה, לפרטים בדבר מדיניות התאגיד בניהול סיכונים סביבתיים

  .הלןל

  הפרשות שהוכרו בדוחות הכספיים ועלויות סביבתיות, פרטים בדבר סכומים שנפסקו 9.14.6

  .הלןל 13.7.2ראו סעיף , הפרשות שהוכרו בדוחות הכספיים ועלויות סביבתיות, לפרטים בדבר סכומים שנפסקו

  מגבלות ופיקוח על פעילות התאגיד 9.15

הבטיחות בעבודה וכן , מגבלות החלות על קבלן המבצע פרויקטים לבניה הנובעות מחקיקה בתחום התכנון והבניה

פי דין או - לתיאור המגבלות על. לרבות הנחיות פיקוד העורף בתחום זה, ממדיניות התקינה החלה בתחום הבניה

  .לעיל 8.12 ראו סעיף , הסדרים חוקיים הנוגעים לחלק מהותי בפעילות התאגיד

  :על פעילות הקבוצה בעבודות הקבלנות חלות מגבלות נוספות כמפורט להלן, יללאמור לע רמעב
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 רישום קבלן 9.15.1

, מנרב הנדסה רשומה כקבלן אצל רשם הקבלנים ולפיכך כפופה לחוק רישוי קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות

 :מנרב הנדסה מסווגת בסיווגים הבאים. והתקנות לפיו 1961-ט"תשכה

 ענף קבוצת סווג סוג )ח"באלפי ש(היקף כספי   קבלן מוכר

 בניה ג 5 לא מוגבל כן

 כבישים תשתיות ופיתוח ג 5 לא מוגבל  כן

 גשרים ג 5 לא מוגבל  כן

  מים וביוב ב 5 לא מוגבל  לא

  משאבות וטורבינות ב 4 לא מוגבל  לא

יצוין כי . קבלן מוכר אצל רשם הקבלנים ידי מינהלת-על" קבלן מוכר"רשומה מנרב הנדסה כ, מעבר לאמור

בעיקר עבודות עבור (הסיווגים האמורים מאפשרים לחברה לעמוד בתנאי הסף במכרזים לביצוע עבודות קבלניות 

  ). גופים ממשלתיים שונים

הסיווג הגבוה של מנרב הנדסה והיותה קבלן מוכר מחייבים את מנרב הנדסה לעמוד בתנאים פיננסיים שונים 

יחס רכוש שוטף להתחייבויות (נזילות  -ובהם , ידי רשם הקבלנים ומינהלת קבלן מוכר- קבעים מעת לעת עלאשר נ

יחס ; )רווח גולמי ביחס לסך המכירות(רווחיות ; )יחס הון עצמי לנכסים ולסך מאזן(איתנות פיננסית ; )שוטפות

; יחס ערך ציוד להיקף מכירות; יחס מספר מנהלי עבודה להיקף מכירות; הנדסאים להיקף מכירות/מהנדסים

נהלת קבלן מוכר אצל רשם הקבלנים עורכת גם כי מ, יצוין .ממכון התקנים ISOלרבות תקני , אישור תקנים שונים

, בין היתר. ביקורות ומעקב שנתיים ומקיימת פיקוח שוטף בכל הנוגע לעמידת הקבלנים בדרישות האמורות

  .נהלת קבלן מוכרנדסה להגיש דוח שנתי למנדרשת מנרב ה

  1992-ב"תשנה, חוק המכרזים 9.15.2

, עיריות, רשויות שלטון, משרדי ממשלה, חלק משמעותי מפעילות מנרב הנדסה מבוצעת עבור המגזר הציבורי

נדרשת מנרב הנדסה להתמודד במכרזים ולהגיש , לשם ביצוע עבודות מסוג זה. רשויות מקומיות ומוסדות ציבור

 1992-ב"תשנה, חוק המכרזיםעל פעילות מנרב הנדסה חלות מגבלות הנובעות מהוראות , לפיכך. בהם הצעות

 עבודות ממשלתיות נכללים בדרך כללבין תנאי הסף במכרזים לביצוע . ומתנאי המכרזים בהם היא משתתפת

במכרזים לביצוע , בנוסף. סווג קבלני גבוה והכרה כקבלן מוכר ,דרישות בדבר רישום החברה כקבלן לפי החוק

 .בהתאם להנחיות החשב הכללי, דים זריםעבודות ממשלתיות חלות מגבלות לעניין העסקת עוב

  רישוי עסקים 9.15.3

פעילות הקבוצה במפעליה לייצור אלמנטים טרומיים וקונסטקוקציות פלדה חייבת ברישון עסק לפי חוק רישוי 

. תוקפם מותנה בתנאי מסוימים ויש לחדשם מעת לעת, עסק ניתנים לתקופההרישיונות . 1968- ח"התשכ, עסקים

  .מצויים בהליך חידוש מפעל הטרומיוליונות עסק למפעל הפלדה רש, נכון למועד הדוח

 תקינה ובקרת איכות 9.15.4

למפעל זה קיים , כמו כן. ISO 9002אימץ את תקן  טים הטרומיים של הקבוצהנמפעל האלמ, נכון למועד הדוח

  . ISO 9002מפעל קונסטרוקציות הפלדה של הקבוצה נמצא בהליכי אימוץ תקן . תקן של מכון התקנים הישראלי
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 תווי תקן 9.15.5

  . מפעל לייצור אלמנטים טרומיים קיים תקן אלמנטים טרומייםל, נכון למועד הדוח

  יעדים ואסטרטגיה עסקית 9.16

בניה בהם היא תשתיות ויעדי הקבוצה הינם להרחיב את היקף הפרויקטים ל, בתחום ביצוע העבודות לבניה

עם מזמינים ועם יזמים לביצוע עבודות  ותוהתקשרמכרזים נוספים לביצוע עבודות קבלניות ב השתתפות. מעורבת

ידי מוסדות -כי הקבוצה מגישה באופן שוטף הצעות במסגרת מכרזים שונים המתפרסמים על, יצוין. בניה

לחברה אין כל שליטה , ידי גורמים עסקיים לביצוע עבודות בניה בפרויקטים שונים-ציבוריים וממשלתיים ועל

   .תיה וזכייתה במכרזיםאו וודאות לגבי קבלת הצעו/ו

 ,הקבוצה מעוניינת להרחיב את היקף שיתוף הפעולה שלה עם גורמים עסקיים ועם חברות אחרות בתחום הבניה

והן בדרך של שיתוף פעולה , הן במסגרת מיזמים משותפים ועסקאות משותפות לביצוע פרויקטים שונים

או שונות מאלה של מנרב הנדסה בתחום /חדשות ו או טכנולוגיות/או ציוד ו/אסטרטגי עם חברות בעלות ידע ו

מנת להציע ללקוחות קיימים ופוטנציאליים מבחר פתרונות תכנוניים והנדסיים ומגוון טכנולוגיות -על, הבניה

  . בהתאם לצרכים ולדרישות בכל פרויקט, לבניה

ובודקת , מי הבניה השוניםהקבוצה בוחנת באופן שוטף הזדמנויות עסקיות לרכישת טכנולוגיות חדשות וידע בתחו

  .חדשות בביצוע עבודות הנדסיות מסוגים שונים" נישות"אפשרויות להיכנס ל

ראו להלן במגזר איכות הסביבה ( B.O.Tאו ציבוריים בשיטת /לפרויקטים ממשלתיים ו ניגשתהקבוצה , בנוסף

מקום , השתלבות הקבוצה בפרויקטים מסוג זה מייצרת הכנסות גם למגזר הביצוע). ובמגזר השכרת נכסים

 הגישה החברה  2011במהלך חודש מאי , בהקשר זה. שמנרב הנדסה מבצעת את עבודות הבניה בפרויקטים בפועל

 5וביום  "דים"עיר הבה"בניה ותפעול של , ביטחון לתכנוןידי משרד ה-שהוצא על P.P.Pבשיטת  הצעה במכרז

בקשר עם פרויקט עיר  לפרטים נוספים .הודיעה ועדת המכרזים לחברה על זכייתה בפרויקט 2012בפברואר 

שיתופי פעולה , מפעם לפעם, החברה בוחנת .2011טוריון של החברה לשנת קבדוח הדיר 1.3.4ראו סעיף , דים"הבה

  .על מנת ליצא את הידע הרב שצברה בפרויקטים מגוונים, ל עם חברות מקומיות"בפרויקטי תשתיות בחו

מנת לנצל קווי -על, בכוונת החברה להמשיך ולהגביר את פעילות השיווק, במסגרת מפעל הפלדה והמפעל הטרומי

. ר ואת היקפי הייצור במפעלים גם עבור גורמים עסקיים מחוץ לקבוצהייצור פנויים ולהגביר את כושר הייצו

  . נבדקות אלטרנטיבות להרחבת המפעל הטרומי ולהעברתו למתחם חדש

הערכות הקבוצה לגבי היעדים המפורטים בסעיף זה לעיל כוללות מידע צופה פני עתיד כהגדרתו בחוק ניירות 

ידתה ביעדים אלו במסגרת המועדים המצוינים בסעיף זה ועמ, עמידת הקבוצה ביעדים שלעיל ככלל. ערך

, גופים חיצוניים, כגון לוחות זמנים של קבלני משנה, תלויים בחלקם בגורמים שאינם בשליטת הקבוצה, בפרט

להתקיים באופן , אישור של רשויות רגולטוריות וכן מהמצב הכלכלי העולמי ולפיכך עלולים שלא להתקיים

 .עדים מאוחרים יותרחלקי או להתקיים במו

  צפי להתפתחות בשנה הקרובה 9.17

  :בהתאם לתכניותיה נכון למועד הדוח, להלן תיאור כללי של תכניות הקבוצה לפעילותה בשנה הקרובה

ידי השתתפות במכרזים -בכוונת הקבוצה להגדיל את נתח השוק בתחום התשתיות על, בקשר עם עבודת הקבלנות

ידי - על P.P.Pומכרזים היוצאים בשיטת ) "Design build:"מסוג ברובם(צ "ידי מע-הרבים הצפויים לצאת על

  .בכוונת החברה להתמודד במכרזים בהם יש לה יתרון יחסי. רשויות המדינה
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הצפי להתפתחות בשנה הקרובה המתואר בסעיף זה לעיל הינו בגדר מידע צופה פני עתיד כמשמעותו בחוק 

וזאת בין היתר מאחר והצפי להתפתחות בשנה , ואשר התממשותו במלואה או בחלקה אינה ודאית, ניירות ערך

ואשר עשויות , הקרובה מבוסס על תכניותיה העסקיות של הקבוצה כפי שהן קיימות נכון למועד הדוח

המידע מבוסס על אינפורמציה הקיימת . בין היתר בשל גורמים אשר אינם בהכרח בשליטת הקבוצה, להשתנות

חומרי גלם מחירי שוק של ) 2(; תקציבים מיועדים למכרזי תשתיות) 1: (בדבר, בקבוצה נכון למועד הדוח

 .אומדנים ותחזיות של הקבוצה, וכן כוללת הערכות ועבודה

  וניהול נכסים השכרת  10

  מידע כללי על תחום פעילות החברה 10.1

   מבנה תחום הפעילות והשינויים החלים בו 10.1.1

בבעלות הקבוצה מספר נכסים . פעילות הקבוצה בתחום זה מבוצעת ברובה על ידי מנרב אחזקות ויוניהד ביופארק

במסגרת פעילות הקבוצה בתחום . מושכרים על ידה לגורמים עסקייםאשר ברובם נבנו על ידי הקבוצה ו, מניבים

 נכסים  4 קבוצהל.ותעשייה מסחר, ניהול ואחזקה של מבני משרדים, בהשכרההקבוצה עוסקת , השכרת הנכסים

   .בתחום פעילות זה

 10.11.9  עד 10.3 סעיפים  ראו, השכרת נכסיםבתחום פעילות  הקבוצהן מניב של "נדל נכסי שלושהבדבר  לפרטים

  .להלן

 בסעיף(מ "בע ביופארק יוניהדהתקשרה חברה מאוחדת בהסכם עם חברת  2005בחודש אפריל , לנכסים אלו מעבר

 והסתדרותמ "בע תיהעבר האוניברסיטה נכסי ידי על שווים בחלקים מוחזקת הייתה אשר, )"המזמינה": זה

 והפעלה להקמה בקשר, המזמינה שפרסמה, הצעות להציע הזמנה של בהליך שזכתה לאחר וזאת, הדסה ניתצימדי

עם השלמת הקמת . עין כרם בירושלים" הדסה"של פארק ביוטכנולוגי בקמפוס הרפואי בסמוך לבית החולים 

וזאת עד , ביוטכנולוגי זכות חכירת משנה במקרקעי הפרויקט ותפעיל בהם פארק הפארק תקבל החברה המאוחדת

  . 2031בדצמבר  31ליום 

החברה המאוחדת . החברה המאוחדת רשאית להשכיר שטחים אך ורק לשוכרים העוסקים בתחום מדעי החיים

כמו כן מחויבת החברה . לתחזק את הפרויקט ולספק לשוכרים שירותי ניהול ותחזוקה, בין היתר, אחראית

מעבר , התחייבה החברה לשלם למזמינה סכום נוסף בגין כל שטח שיושכרכן . המאוחדת להפעיל חניון בפרויקט

המזמינה קיבלה . סכום התשלום הנוסף תלוי בהסבת אישור המפעל המאושר. ר"מ 9,288לשטח מקסימלי של 

כך שחכירת , לפיו תקופת התכנון וההקמה לא יחשבו לחלק מתקופת החכירה, מרשות המסים   אישור מקדמי

, על החברה להעמיד למזמינה ערבות ביצוע. שנים ולא תהווה עסקה החייבת במס שבח 25 - ה מהמשנה תהיה קצר

, תמסור החברה למזמינה את הפרויקט, בתום תקופת ההפעלה. שסכומה משתנה לאורך שלבי הפרויקט השונים

 .אחראית לבדק המבנה ולמערכותיו החברה, בנוסף. במצב תקין ושמיש ללא תמורה כלשהיא

 הקודמים המניות ובעלי ההסכם הוסב במקביל. המזמינה של המניות הון מלוא את החברה רכשה 2006 תשנ בסוף

 מפעל של מעמד קיבלה ביופארק יוניהד. ומפעילה כמקימה תשמש ביופארק ויוניהד המזמינים הינם המזמינה של

 24% של בשיעור למענק זכאית תהא לפיו, 1959-ט"התשי הון השקעות עידוד חוק לפי מענקים במסלול מאושר

 התקבלה מתוכו. ח"ש מיליון 7.6 - ב נאמד המענק סך. האישור כתב לתנאי בכפוף, המאושרת ההשקעה מגובה

 .ח"ש מליוני 6.8-כ של בסך יתרה

  .החלה החברה בהפעלת הפארק הביוטכונולוגי 2009בחודש יולי 
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 מיבהתאם להוראות הסכ"). השכירות מיהסכ(" יםשוכר 2קיים לחברה חוזה שכירות בקשר עם , נכון למועד הדוח

מיוני  שנים 5לתקופה של , ח בגין כל חודש שכירות"ש אלפי 100שוכר מחויב לשלם לחברה סך של כל , השכירות

  .שנים נוספות 5 -קיימת אופציה להארכת הסכם השכירות ל יםיוער כי לשוכר, יחד עם זאת. 2008

כן ראו הערכת שווי של יוניהד . 2011כספי לשנת לדוח ה) 7(37אור ביראו , לפרטים נוספים בקשר עם יוניהד

  .המצורפת לדוח תקופתי זה

כאשר התחרות מבוססת על מיקום גיאוגרפי , בישראל נחשב לתחרותי ומגווןומבני התעשיה המשרדים מבני שוק 

ברות רבות הפועלות חבישראל קיימות . איכות הנכסים ורמת הביקוש לשטחי השכרה באותו אזור, של הנכסים

יזמים קטנים ומקומיים הפועלים באזורים , חברות המחזיקות בנכסים בהיקפים גדולים ביניהן, בתחום

  .פיים מסוימים וכן גופים פיננסיםגיאוגר

  שינויים בהיקף הפעילות בתחום וברווחיותווהתפתחויות בשווקים של תחום הפעילות  10.1.2

ן "ניתן לראות התייצבות ואף עלייה בגובה דמי השכירות המוצעים על נדל 2011וכן במהלך שנת  2009מאמצע שנת 

בענף . 2009כאשר דמי השכירות הגיעו לשפל מחירים באמצע שנת  2008וזאת לעומת ירידה שהחלה בשנת , מניב

התייצבות וכן שיפור ניתן  .במחירי השכירות 3.5%-עלייה של כ 2011המשרדים באזור תל אביב התקיימה בשנת 

הן שיעורי התפוסה והן רמות המחירים הממוצעים נמוכים , אולם. ן המניב"לראות גם באחוזי התפוסה של הנדל

, 91%כך לדוגמא שיעורי התפוסה באזור תל אביב ורמת גן נעים סביב . מרמתם טרם המשבר הכלכלי העולמי

  .46בשנים לפני המשבר הכלכלי 95%-92%בהשוואה לשיעורי תפוסה של 

ובמקביל ניתן לראות הפחתה בשיעורי , ל אלו הערכות השווי של נכסים החלו להתייצב ואף לעלותכתוצאה מכ

  . 47התשואה המשקפים את עליית ערך הנכסים ובעיקר את הירידה בסיכון המגולם בנכסים אלו

 לפי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה במהלך השנה החולפת חלה עלייה בהיקף הבנייה בסקטורי המשרדים

לאור ההאטה הצפויה בצמיחה עלול המשך בנייה מואץ ליצור , להערכת חברת הדירוג מעלות, אולם. והמסחר

  .48שנים 2-4 -בעוד כ, עודף היצע ולהוביל לירידה במחירי השכירות ובתפוסות

 . לעיל )א (8.1.3 לפרטים ראו סעיף 

  גורמי הצלחה קריטיים בתחום 10.1.3

ידע וניסיון ) א( :הינם בעיקר, השכרת הנכסיםטיים בפעילות בתחום גורמי ההצלחה הקרי ,להערכת הקבוצה

) ג( ;ומיקומם באזורי ביקוש פיזור גיאוגרפי נכון של הנכסים) ב( ;המניבים ניהול ותפעול הנכסים, בשיווק

הקפדה על איכות השטחים ) ד( ;התקשרות בהסכמי שכירות עם שוכרים איכותיים בעלי איתנות פיננסית

, אימים משוכריםביטחונות מת) ה( ;ואחזקתם ורמת השירותים הנלווים אותם היא מספקת ללקוחותיה המניבים

איתנות פיננסית המאפשרת קבלת ) ו(; בה והפעלת אמצעי אכיפה אפקטיבייםשיפור מהירות התגו, הידוק הגבייה

היכולת לאתר עסקאות ) ז(; או הקמת מבנים נוספים/ך רכישת ותנאי מימון נוחים והשקעת הון עצמי נדרש לצור

  .גובה מהירהתוך יכולת ת, יות בשוקכדאיות ולזהות הזדמנויות עסק

  

                                                             
ן המניב בשנתיים האחרונות עומדת כיום למבחן "היציבות שאפיינה את חברות הנדל - מבט ענפי "הנתונים לקוחים מהמאמר   46

: בכתובת האינטרנט 2011הדירוג מעלות בדצמבר רסמה חברת שפ" לאור אי היציבות בשוק ההון וצרכי המחזור הגבוהים
www.maalot.co.il. 

כים ן מניב בישראל פועלות בסביבה חיובית יותר עם זאת האתגרים ממשי"חברות נדל - מבט ענפי" ים לקוחים מהמאמר הנתונ  47
 .www.maalot.co.il: בכתובת האינטרנט 2011הדירוג מעלות בדצמבר רסמה חברת שפ" להכביד על חברות ממונפות

ן המניב בשנתיים האחרונות עומדת כיום למבחן "ברות הנדלהיציבות שאפיינה את ח - מבט ענפי "הנתונים לקוחים מהמאמר   48
: בכתובת האינטרנט 2011הדירוג מעלות בדצמבר רסמה חברת שפ" לאור אי היציבות בשוק ההון וצרכי המחזור הגבוהים

www.maalot.co.il. 
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  שינויים במערך הספקים וחומרי הגלם לתחום הפעילות 10.1.4

 .להלן 10.20 ראו סעיף , השכרת נכסיםלפרטים בדבר ספקים וחומרי גלם לתחום פעילות 

  העיקריים של התחוםחסמי הכניסה והיציאה  10.1.5

תחום פעילות זה מושפע מתנאי היצע וביקוש משתנים ובתקופות המעבר בין עודפי היצע לעודפי ביקוש יש צורך 

הניסיון והידע של החברה באיתור נכסים אטרקטיביים , בנוסף. באיתנות פיננסית ובנגישות למקורות מימון

היציאה מהתחום הינה . המניביםול בתחום הנכסים ובהיערכות לשינויים בשוק גם הם דרושים על מנת לפע

מתבצע על פני תקופות זמן ארוכות יחסית , ן מטבע העניין"וזאת לאור העובדה כי מימוש נכסי נדל, קשיחה יחסית

  .ב"יומצב השוק המקומי וכ, מצבו הפיזי, אופן מימונו, ממיקום הנכס, בין היתר, ומושפע

 תמודדות הקבוצה עם התחרותהו מתחרים משמעותיים, מבנה התחרות 10.1.6

מתאפיין ברמת תחרות גבוהה הנובעת ממספר גדול יחסית של פרויקטים ומבנים והתחרות  השכרת הנכסיםשוק 

- תמודדת עם התחרות הענפה בתחום עלהחברה מ. היא בעיקר בין נכסים במאפיינים דומים ובסמיכות גיאוגרפית

  .  ומנגנוני תשלום נוחים, ככל שניתן, די הצעת מחירי שכירות אטרקטיבייםי

 תמצית תוצאות 10.2

  פרמטר

  לשנה שנסתיימה ביום
31.12.11  31.12.10  31.12.09  

  ח"באלפי ש

  )מאוחד(הכנסות תחום הפעילות מדמי שכירות 
 22,387   24,369   21,226  

  )מאוחד(כים וערירווחים מש
 9,700  2,400   4,800  

  )מאוחד(רווחי תחום הפעילות 
 26,401   23,203   20,229  

NOI  מנכסים זהים)Same Property NOI) (עבור שתי תקופות דיווח אחרונות (
  15,499   20,803   16,701   )מאוחד זהה לחלק החברה(

  אזורים גיאוגרפיים 10.3

  .נעשית במדינת ישראל בלבד השכרת הנכסיםפעילות הקבוצה בתחום 

ראו פירוט בסעיף , 2011 -ל 2009בין השנים  ראליתישכלכליים של הכלכלה ה קרואמ בדבר פרמטריםלפרטים 

  .לעיל 8.3.1 

  :)ר לחודש"ח למ"ש( להלן פרטים בדבר מחירי שכירות ממוצעים

  אשדוד ואשקלון  

  31.12.2011  31.12.2010  31.12.2009  

  23  23  25  מחירי שכירות ממוצעים בנכס מסוג אחסנה

  33  32  36  מחירי שכירות ממוצעים בנכס מסוג משרדים

  37  38  38  מחירי שכירות ממוצעים בנכס מסוג מסחר
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  פילוחים ברמת הפעילות בכללותה 10.4

  *31.12.2011  ליום ושימושים אזורים לפי מניבן "נדל שטחי פילוח 10.4.1

בשימוש   שימושים  אזורים
  החברה

משרדים 
  ותעשייה

אחוז מסך   כ"סה  אחסנה  מסחר
שטח נכסי 

תחום 
  ר"במ  הפעילות

  במאוחד  אשדוד
  90%  48,466   5,188   22,891   19,120   1,267   חלק התאגיד

  במאוחד  אשקלון
  10%  5,598   -   -   5,598   -   חלק התאגיד

כ שטח נכסי "סה
  הפעילות

  במאוחד
  100%  54,064   5,188   22,891   24,718   1,267   חלק התאגיד

אחוז מסך שטח 
נכסי תחום 
  הפעילות

  במאוחד
    100%  10%  42%  46%  2%  חלק התאגיד

 בשטחים מהותיים לא שינויים ייתכנו ולפיכך הפעילות בתחום הנכסים של מדידות התבצעו 2011 שנת במהלך כי, יוער* 
 .2010 לשנת בהשוואה

   31.12.2010 ליום, ושימושים אזורים לפי מניבן "נדל שטחי פילוח 10.4.2

 .ובחלק התאגיד הינם זהים הנכסים הינם בבעלות מלאה של התאגיד לפיכך התוצאות במאוחד

בשימוש   שימושים  אזורים
  החברה

משרדים 
  ותעשייה

אחוז מסך   כ"סה  אחסנה  מסחר
שטח נכסי 

תחום 
  ר"במ  הפעילות

  במאוחד  אשדוד
  89.8%  48,288   3,563   27,692   15,766   1,267   חלק התאגיד

  במאוחד  אשקלון
  10.2%  5,500   -   -   5,500   -   חלק התאגיד

כ שטח נכסי "סה
  הפעילות

  במאוחד
  100.0%  53,788   3,563   27,692   21,266   1,267   חלק התאגיד

אחוז מסך שטח 
נכסי תחום 
  הפעילות

  במאוחד
    100%  6.6%  51.5%  39.5%  2.4%  חלק התאגיד

 *2011.31.12ליום , לפי אזורים ושימושים -ן מניב "נדל פילוח שווי הוגן 10.4.3

זכויות   אחסנה  מסחר  תעשיה משרדים  שימושים  אזורים
בניה 
  נוספות

אחוז   כ"סה
מסך 
שטח 
נכסי 
תחום 
 הפעילות

  ₪באלפי 

  במאוחד  אשדוד
  93.7% 232,656   46,438   13,800  104,424   -   67,994   חלק התאגיד

  במאוחד  אשקלון
  6.3%  15,720   -   -   -   15,720   -   התאגידחלק 

באלפי (כ "סה
  )ח"ש

  במאוחד
  100% 248,376   46,438   13,800  104,424   15,720   67,994   חלק התאגיד

אחוז מסך שווי 
נכסי תחום 
  הפעילות

  במאוחד
    100%  18.7%  5.6%  42.0%  6.3%  27.4%  חלק התאגיד

 .מניבן "נדל בגין התחייבויות בניכוי הוגן שווי* 



      

 58- א

 *31.12.2010ליום , לפי אזורים ושימושים -ן מניב "פילוח שווי הוגן נדל 10.4.4

זכויות   אחסנה  מסחר  תעשיה משרדים  שימושים  אזורים
בניה 
  נוספות

אחוז   כ"סה
מסך 
שטח 
נכסי 
תחום 
 הפעילות

  ח"באלפי ש

  במאוחד  אשדוד
  93.1% 221,112   43,700   12,600  101,300   -   63,512   חלק התאגיד

  במאוחד  אשקלון
  6.9%  16,300   -   -   -   16,300   -   חלק התאגיד

באלפי (כ "סה
  )ח"ש

  במאוחד
  100% 237,412   43,700   12,600  101,300   16,300   63,512   חלק התאגיד

אחוז מסך שווי 
נכסי תחום 
  הפעילות

  במאוחד
    100%  18.4%  5.3%  42.7%  6.9%  26.8%  חלק התאגיד

 .ן מניב"בניכוי התחייבויות בגין נדלשווי הוגן * 

 2011.31.12לשנה שנסתיימה ביום , לפי אזורים ושימושים NOIפילוח   10.4.5

כ "סה  אחסנה  מסחר  תעשיה  משרדים  שימושים  אזורים
באלפי (

  )ח"ש

אחוז מסך 
שטח נכסי 

תחום 
  הפעילות

  במאוחד אזור שפלת החוף
  100%  16,701   439   10,053   )137(  6,346   חלק התאגיד

 31.12.2010לשנה שנסתיימה ביום , לפי אזורים ושימושים NOIפילוח   10.4.6

כ "סה  אחסנה  מסחר  תעשיה  משרדים  שימושים  אזורים
באלפי (

  )ח"ש

אחוז מסך 
שטח נכסי 

תחום 
  הפעילות

  במאוחד אזור שפלת החוף
  100%  21,444   653   11,140   835   8,816   חלק התאגיד

 0931.12.20לשנה שנסתיימה ביום , לפי אזורים ושימושים NOIפילוח    10.4.7

כ "סה  אחסנה  מסחר  תעשיה  משרדים  שימושים  אזורים
באלפי (

  )ח"ש

אחוז מסך 
שטח נכסי 

תחום 
  הפעילות

  במאוחד אזור שפלת החוף
  100%  17,208  711  10,249  75  6,249  חלק התאגיד

  

  

  

  

 



      

 59- א

 2011.31.12לשנה שנסתיימה ביום  שערוך לפי אזורים ושימושים) הפסדי(פילוח רווחי  10.4.8

זכויות   אחסנה  מסחר  תעשיה משרדים  שימושים  אזורים
בניה 
  נוספות

אחוז   כ"סה
מסך 
רווחי 
 השערוך

  ח"באלפי ש

  במאוחד  אשדוד
  106.0%  10,280   1,664   1,200   3,124   -   4,292   חלק התאגיד

  במאוחד  אשקלון
  6.0%-  )580(  -    -    -    )580(  -    חלק התאגיד

באלפי (כ "סה
  )ח"ש

  במאוחד
  100%  9,700   1,664   1,200   3,124   )580(  4,292   חלק התאגיד

אחוז מסך רווחי 
  השערוך

  במאוחד
    100%  17.2%  12.4%  32.2%  )6.0%(  44.2%  חלק התאגיד

 2010.31.12שערוך לפי אזורים ושימושים לשנה שנסתיימה ביום ) הפסדי(פילוח רווחי  10.4.9

זכויות   אחסנה  מסחר  תעשיה משרדים  שימושים  אזורים
בניה 
  נוספות

אחוז   כ"סה
מסך 
רווחי 
 השערוך

  ח"באלפי ש

  במאוחד  אשדוד
  100.0%  2,400   1,700   )200(  )2,100(  -   3,000   חלק התאגיד

  במאוחד  אשקלון
  0.0%  -   -   -   -   -   -   חלק התאגיד

באלפי (כ "סה
  )ח"ש

  במאוחד
  100%  2,400   1,700   )200(  )2,100(  -   3,000   חלק התאגיד

אחוז מסך רווחי 
  השערוך

  במאוחד
    100%  70.8%  8.3%-  87.5%-  0.0%  125.0%  חלק התאגיד

  31.12.2009 ביום שנסתיימה לשנה ושימושים אזורים לפי שערוך) הפסדי( רווחי פילוח 10.4.10

זכויות   אחסנה  מסחר  תעשיה משרדים  שימושים  אזורים
בניה 
  נוספות

אחוז   כ"סה
מסך 
רווחי 
 השערוך

  ח"באלפי ש

  במאוחד  אשדוד
  108.3%  5,200  -  -  436  -  4,764  חלק התאגיד

  במאוחד  אשקלון
  )8.3%(  )400(  -  -  -  )400(  -  חלק התאגיד

באלפי (כ "סה
  )ח"ש

  במאוחד
  100%  4,800  -  -  436  )400(  4,764  חלק התאגיד

אחוז מסך רווחי 
  השערוך

  במאוחד
  -  100%  -  -  9.1%  )8.3(%  99.3%  חלק התאגיד
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 בפועל במטבע הפעילות) חודשל(ר "פילוח דמי שכירות ממוצעים למ 10.4.11

  מסחר  אחסנה  משרדים  שימושים

  לשנה שהסתיימה ביום 

  31.12.2010  31.12.2011  31.12.2010  31.12.2011  31.12.2010  31.12.2011  אזורים

  )ח"בש(אשדוד
 36  33  25  31   38   37  

  )ח"בש(אשקלון 
 -  -  -  12   -   -  

 במטבע הפעילות, לגבי החוזים שנחתמו בתקופה )לחודש(ר "פילוח דמי שכירות ממוצעים למ 10.4.12

  מסחר  אחסנה  משרדים  שימושים

  לשנה שהסתיימה ביום 

  31.12.2010  31.12.2011  31.12.2010  31.12.2011  31.12.2010  31.12.2011  אזורים

  )ח"בש(אשדוד
 35  41  24  -   46   -  

  )ח"בש(אשקלון 
 -  -  -  -   -   -  

  פילוח שיעורי תפוסה ממוצעים 10.4.13

  אחסנה  מסחר  תעשיה  משרדים שימושים

  באחוזים

ליום    אזורים
31.12.11 

לשנת  
2011 

לשנת  
2010 

ליום  
31.12.11 

לשנת  
2011 

לשנת  
2010 

ליום  
31.12.11 

לשנת  
2011 

לשנת  
2010 

ליום  
31.12.11 

לשנת  
2011  

  אשדוד
87%  86% 84%  -  -  - 91%  87% 82%  100%  50%  

  אשקלון
 -     -  -  -  -  -   -   -   -   -  

 )רמה מצרפית(לפי אזורים ושימושים  מניבים נכסיםפילוח מספר  10.4.14

  אחסנה  מסחר  תעשיה  משרדים  שימושים

  :לימים

 31.12.10 31.12.11 31.12.10 31.12.11 31.12.10 31.12.11 31.12.10 31.12.11  אזורים

  1  1  1  1  1  1  1  1  אזור שפלת החוף

 לפי אזורים ושימושים) לפי שווי בסוף שנה(פילוח שיעורי תשואה ממוצעים בפועל  10.4.15

  אחסנה  מסחר  תעשיה  משרדים  שימושים

  )באחוזים(

  לשנה שהסתיימה ביום

 31.12.10 31.12.11 31.12.10 31.12.11 31.12.10 31.12.11 31.12.10 31.12.11  אזורים

  5%  3%  10%  11%  5%  1%-  8%  8%  שפלת החוףאזור 
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  חתומים שכירות חוזי בגין צפויות הכנסות 10.5

  

  בהנחת מימוש תקופות אופציות שוכרים  מימוש תקופת אופציות שוכרים-בהנחת אי

הכנסות 
מרכיבים 
  קבועים

הכנסות 
מרכיבים  
* משתנים

) אמדן(
באלפי 

  ח"ש

מספר 
חוזים 

מסתיימים 
)#(  

שטח נשוא 
ההסכמים 

המסתיימים 
באלפי (
  )ר"מ

הכנסות 
מרכיבים 
  קבועים

הכנסות 
מרכיבים  
* משתנים

) אמדן(
באלפי 

  ח"ש

מספר 
חוזים 

מסתיימים 
)#(  

שטח נשוא 
ההסכמים 

המסתיימים 
  )ר"באלפי מ(

שנת 
2012  

 1רבעון 
 6,072 -  1  11,190  6,072  -   1   11,190  

 2רבעון 
 5,889 -  2  125  5,889  -   2   125  

 3רבעון 
 5,755 -  4  2,216  5,880  -   2   164  

 4רבעון 
 5,603 -  4  5,725  5,823  -   2   100  

  2013שנת 
 18,914 -  7  5,248  22,278  -   3   3,238  

  2014שנת 
 16,986 -  7  4,734  20,639  -   5   4,978  

  2015שנת 
 15,017 -  3  1,952  18,089  -   5   3,236  

  כ"סה
 74,236  -  28  31,190  84,670   -   20   23,031  

  

בשנים הקרובות מהווים מידע צופה פני הנתונים הנוגעים לצפי הכנסות צפויות בגין חוזי שכירות חתומים 

נכון לתאריך , המבוסס על הסכמי שכירות בין הקבוצה לבין השוכרים, עתיד כהגדרת המונח בחוק ניירות ערך

או שינוי במצבם /כתוצאה מביטול או הפרת הסכמי השכירותו, בין היתר, נתונים אלו עשויים להשתנות. הדוח

, כניסתם להליכי פשיטת רגל, לרבות אך לא רק(לו לשאת בדמי השכירות הכלכלי של השוכרים באופן שלא יוכ

  .להלן 13.11 מבלי לגרוע מיתר גורמי הסיכון המפורטים בסעיף, )ב"כינוס נכסים וכיו

  חשיפה לענף ספציפי 10.6

  .נכון למועד הדוח לא קיימת לה חשיפה לענף ספציפי, להערכת החברה

  נכסים בהקמה 10.7

  2011שנת   פרמטרים  אזור

  אשדוד

  1  )#(מספר נכסים בהקמה בתום התקופה 
  8,000   )ר"באלפי מ(בתום התקופה ) מתוכנן(כ שטחים בהקמה "סה
  128   )ח"באלפי ש) (מאוחד(כ עלויות שהושקעו בשנה השוטפת "סה

  128   )ח"באלפי ש) (מאוחד(הסכום בו מוצגים הנכסים בדוחות בתום התקופה 
  20,000   )ח"באלפי ש) (מאוחד) (אומדן(תקציב הקמה בתקופה העוקבת 

אומדן ) (מאוחד(כ יתרת תקציב הקמה משוער להשלמת עבודות ההקמה "סה
  לא רלוונטי )ח"אלפי ש) (לסוף התקופה

  0% (%)שיעור מהשטח הנבנה לגביו נחתמו חוזי שכירות 

הכנסה שנתית צפויה מפרויקטים שיושלמו בתקופה העוקבת ושנחתמו בהם 
  לא רלוונטי  )ח"באלפי ש) (אומדן) (מאוחד(או יותר מהשטח  50%לגבי חוזים 

  רכישת ומכירת נכסים 10.8

.2011בדצמבר  31בשלוש השנים שנסתיימו ביום נכסים של  המכיר וא הרכישכל הקבוצה לא ביצעה 
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 *נתונים לגבי הערכות שווי מהותיות והערכות שווי מהותיות מאוד 10.9

  שנה  ומאפייניושם הנכס 

  
  פריט מידע

ערך 
בספרים 

בסוף 
תקופה 

) מאוחד(
באלפי (
  )ח"ש

שווי הוגן 
בסוף 

תקופה 
במטבע (

  הפעילות

הכנסות 
מדמי 

שכירות 
בתקופה 

) מאוחד(
במטבע (

 )הפעילות

NOI 
בפועל 

בתקופה 
) במאוחד(
במטבע (

 )הפעילות

שיעור 
התשואה 

(%)  

שיעור 
התשואה 
המותאם 

(%)  

 רווחי
שיערוך 
 במאוחד

במטבע (
 )פעילות

שיעור 
התפוסה 

לתום 
תקופה 

(%)  

דמי 
שכירות 

ממוצעים 
ר "למ

במטבע (
 )הפעילות

מנרב 
  סנטר

  אשדוד  אזור
  38   91.0%  3,830   10%  10%  10,053   12,278  120,700  120,700   2011שנת  

  ח"ש  ציון מטבע הפעילות

  מסחר  שימוש עיקרי
  9.5% 10%-9%  11,140   12,738   116,100   116,100   2010שנת  

  
עלות הקמה מקורית   35   82.1%

 ) ח"אלפי ש(
67,612  )400(  

  100%  (%)חלק התאגיד 
  34   83.1%  436   10.0% 10%-9%  10,249   12,103   116,500   116,500   2009 שנת

  27,692  ]ר"מ[שטח 

                          

  שנה  שם הנכס ומאפייניו

  
  פריט מידע

ערך 
בספרים 

בסוף 
תקופה 

) מאוחד(
באלפי (
  )ח"ש

שווי הוגן 
בסוף 

תקופה 
במטבע (

  הפעילות

הכנסות 
מדמי 

שכירות 
בתקופה 

) מאוחד(
במטבע (

 )הפעילות

NOI 
בפועל 

בתקופה 
) במאוחד(
במטבע (

 )הפעילות

שיעור 
 התשואה

(%)  

שיעור 
התשואה 
המותאם 

(%)  

 רווחי
 שיערוך
 במאוחד

במטבע (
 )פעילות

שיעור 
התפוסה 

לתום 
תקופה 

(%)  

דמי 
שכירות 

ממוצעים 
ר "למ

במטבע (
  )הפעילות

סיטי 
טק 

כולל 
  רבלון

  אשדוד  אזור
  36   87%  6,450   9%  6%  6,785   10,128  113,604  113,604   2011שנת  

  ח"ש  ציון מטבע הפעילות

  משרדים  שימוש עיקרי
  9%  8%  8,816   10,779   106,302   106,302   2010שנת  

  
עלות הקמה מקורית   33   74%

 ) ח"אלפי ש(
51,760   2,800  

  100%  (%)חלק התאגיד 
  32   76%  4,764   8%  7%  6,965   9,432   102,212   102,212   2009 שנת

  20,596  ]ר"מ[שטח 

  2011מצורפות לדוח הכספי לשנת מלאות הערכות השווי * 
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  התאמות הנדרשות ברמת התאגיד 10.10

  התאמה לדוח על המצב הכספי 10.10.1

  ליום  

31.12.2011  31.12.2010  

  )ח"שבאלפי ) (מאוחד(

הצגה בדוח 
תיאור עסקי 

  התאגיד

  )מאוחד(ן להשקעה "כ נכסי נדל"סה
 248,376   237,412  

  )מאוחד(ן להשקעה בהקמה "כ נכסי נדל"סה
 128   -  

  )מאוחד(ן להשקעה "כ קרקעות שסווגו כנדל"סה
 -   -  

  237,412   248,504   כ מאוחד"סה

  התאמות

" המוחזק למכירהרכוש בלתי שוטף "נכסים שנכללו במסגרת 
  בדוח על המצב הכספי

 -   -  
  התאמות לשווי הנובעות מסעיפי זכאים וחייבים

 8,266  7,330  
  התאמות הנובעות מהצגה של נכסים לפי עלות

 -   -  
  התאמות אחרות

 -   -  
  כ התאמות"סה

 8,266  7,330  
  אחרי התאמות, כ"סה

 256,770   244,742  
ח "הצגה בדו
על המצב 
  הכספי

  )מאוחד(ן להשקעה בדוח על המצב הכספי "סעיף נדל
 256,642   244,742  

  )מאוחד(ן להשקעה בהקמה בדוח על המצב הכספי "סעיף נדל
 128   -  

  כ"סה
 256,770   244,742  

 FFOהתאמה לרווחי  10.10.2

  FFO לשנה שהסתיימה ביום  

  31.12.2011  31.12.2010  31.12.2009  

    מבוקרמאוחד בלתי , ח"באלפי ש  

  6,536  12,102  15,352  )מאוחד(רווחי נקי לתקופה 

        :התאמות

  )4,800(  )2,400(  )9,700(  רווחי שיערוך

  340  650  218  פחת

======================================= ==========  =========== =========== 

Funds From Operations )FFO (ע "נומינאלי לפי הוראות רשות ני
** 5,870  10,352  2,076  

  נכסים מהותיים מאוד 10.11

תוצאות תחום הפעילות זהות , לפיכך. 100%הינו בשיעור של  יוער כי חלק התאגיד בנכסי תחום הפיעלות

  . לתוצאות של תחום הפעילות בדוח המאוחד
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  הצגת הנכס 10.11.1

  31.12.2011פירוט ליום   31.12.2011פירוט ליום   

  מנרב סנטר  .כולל רבלון סיטי טק  :שם הנכס

, 2אזור תעשייה , הבושם' רח  .אשדוד, 51-3הבושם ' רח  :מיקום הנכס

  אשדוד

אם חל שינוי ; פיצול לפי שימושים -שטחי הנכס 

השנים  3-השטחים יינתנו ל -מהותי בשטחים 

  :האחרונות

 43,945- כ 11-14,חלקה , 2452גוש 

  .ר בנוי"מ 23,000-כ, ר"מ

,  ר"מ 10,936, 15חלקה ,  2452גוש 

  .ר"מ 3527בנוי 

  2452בגוש  67חלקה 

      :חלק החברה בנכס

תיאור אחזקה דרך חברות (מבנה האחזקה בנכס 

לרבות שיעורי ההחזקה בהן ושיעורי , מוחזקות

  ):ההחזקה שלהן בנכס

100%  100%  

אם הנכס נמצא (חלק התאגיד האפקטיבי בנכס 

הכפלת חלק התאגיד בחברה  –בחברה מוחזקת 

  ):המוחזקת בחלק החברה המוחזקת בנכס

100%  100%  

אם השותפים מחזיקים (ציון שמות השותפים לנכס 

מן הזכויות בנכס או אם השותפים  25%- למעלה מ

  ) *:הינם צדדים קשורים כהגדרתם בהנחיה זו

 --   --  

  --   --   :תאריך רכישת הנכס

חכירה , בעלות(פירוט זכויות משפטיות בנכס 

  ):וכדומה

  .בעלות פרטית  .בעלות פרטית

  .רשום בטאבו  .רשום בטאבו  :מצב רישום זכויות משפטיות

זיהום , חריגות בניה מהותיות(נושאים מיוחדים 

  ):ב"קרקע וכיו
 --   --  

/ איחוד יחסי/ איחוד[שיטת הצגה בדוחות הכספיים 

  ]:שווי מאזני
 --   --  

  --   --   : **פרטים על נכס שנמכר
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  נתונים עיקריים 10.11.2

  סיטי טק כולל רבלון 10.11.3

בתאריך     2009 שנת  2010שנת   2011שנת   
  רכישת הנכס

שווי הוגן בסוף התקופה 
)ח"באלפי ש(

 113,604  105,012 102,212  

/ עלות הרכישה 
  )ח"באלפי ש(ההקמה 

 -  
במקרה שהנכס נמדד לפי עלות 

ערך ) ביטול ירידת(ירידת  -
  -  -  - )ח"באלפי ש(שנזקפה בתקופה 

  (%)שיעור התפוסה 

 -  
(%)שיעור תפוסה ממוצע 

87% 84% 88%  
שטחים מושכרים 

  -   )ר"במ(
  -   )ח"אלפי ש(  NOI  14,463  14,117  18,769 )ר"מ(שטחים מושכרים 

)ח"באלפי ש(כ הכנסות "סה

 10,128  10,779  9,432  

דמי שכירות ממוצעים 
  -   )ח"אלפי ש(למטר 

שכירות ממוצעים למטר דמי 
  32  33  36 )ח"ש) (לחודש(

    

דמי שכירות ממוצעים למטר 
בחוזים שנחתמו בתקופה 

  48  41  35 ) ח"ש(
    

NOI )6,965  8,816  6,785 )  ח"באלפי ש      

NOI 8,405  9,916  10,224 )מותאם(ח "באלפי ש      

      7% 8% 6%(%)שיעור תשואה בפועל 

      8% 9% 9%(%) שיעור תשואה מותאם

מספר שוכרים לתום שנת דיווח 
)#( 26  22  23  

    

  מנרב סנטר 10.11.4

בתאריך     2009 שנת 2010שנת   2011שנת   
 רכישת הנכס

שווי הוגן בסוף התקופה 
  )ח"באלפי ש(

 120,700  116,100  116,500  

/ עלות הרכישה 
  )ח"באלפי ש(ההקמה 

 -  
במקרה שהנכס נמדד לפי עלות 

ערך ) ביטול ירידת(ירידת  -
  -  -  -  )ח"באלפי ש(שנזקפה בתקופה 

  (%)שיעור התפוסה 

 -  
  (%)שיעור תפוסה ממוצע 

91% 84% 83%  
שטחים מושכרים 

  -   )ר"במ(
  -   )ח"אלפי ש(  NOI  13,950 14,117  18,239   )ר"מ(שטחים מושכרים 

  )ח"באלפי ש(כ הכנסות "סה

 12,278  12,738  12,103  

ממוצעים דמי שכירות 
  -   )ח"אלפי ש(למטר 

דמי שכירות ממוצעים למטר 
     34  35  38   )ח"ש) (לחודש(

דמי שכירות ממוצעים למטר 
בחוזים שנחתמו בתקופה 

     -  -  46   ) ח"ש(

NOI )10,249  11,140  10,053   )  ח"באלפי ש 
NOI 10,249  11,030  12,424   )מותאם(ח "באלפי ש  

 10% 10% 8%  (%)בפועל שיעור תשואה 
     10% 9.5% 10%  (%)שיעור תשואה מותאם 

מספר שוכרים לתום שנת 
 11 12  14   )#(דיווח 
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  פילוח מבנה הכנסות ועלויות  10.11.5

  מנרב סנטר  סיטי טק כולל רבלון  

  2009שנת   2010שנת   2011שנת  2009שנת   2010שנת   2011שנת   

  )ח"באלפי ש(  )ח"באלפי ש(  

      :הכנסות

  11,365   11,302   10,722   7,935  9,008  8,599   קבועות -מדמי שכירות 

  משתנות  -מדמי שכירות 
 -  -  -   -   -   -  

  738   1,436   1,556   1,497  1,771  1,529   מדמי ניהול

  -   -   -   -  -  -   מהפעלת חניונים

  -   -   -   -  -  -   אחרות 

  12,103   12,738   12,278   9,432  10,779  10,128   כ הכנסות"סה

      :עלויות

  1,854   1,459   1,265   1,927  1,503  1,951   אחזקה ותפעול, ניהול

  -   -   -   350  350  218   )ככל שנרשם(פחת 

  -   139   960   540  460  1,392   הוצאות אחרות

  1,854   1,598   2,225   2,817  2,313  3,561   :כ עלויות"סה

  10,249   11,140   10,053   6,615  8,466  6,567   :רווח

:NOI   6,785  8,816  6,965   10,053   11,140   10,249  

 שוכרים עיקריים בנכס  10.11.6

    

שיעור 
מהכנסות 

הנכס 
המיוחסות 

(%) לשוכר 
 2011בשנת 

האם 
מהווה 
שוכר 
  ?עוגן

האם 
-אחראי ל

או  20%
יותר 

מהכנסות 
  ?הנכס

שיוך 
ענפי של 
  השוכר

  השכירות תיאור הסכם

תקופת 
ההתקשרות 

המקורית 
והתקופה 

שנותרה 
  )שנים(

אופציות 
להארכה 

  )שנים(

מנגנון 
עדכון או 
הצמדה 
של דמי 
  השכירות

פירוט 
ערבויות 

ככל (
  )שקיימות

ציון תלות 
  מיוחדת

סיטי 
טק 

כולל 
  רבלון

שוכר 
  'א

  --  בנקאית  מדד  -   שנה  אחסנה  לא  לא  21%

שוכר 
  'ב

נותרו ; שנים 5 מעבדות  לא  לא  14%
  חודשים 31

  --  בנקאית  מדד  -

 'וכר גש
תעשייה   לא  לא  14%

 בטחונית
נותרו ; שנים 5

  חודשים 58
  --  --------   מדד  3+3+3

מנרב 
  סנטר

שוכר 
  'א

נותרו ; שנים 5  מסחר  לא  כן  13%
  חודשים 12

4+4+4+
4  

ערבות   מדד
  אישית

--  

שוכר 
  'ב

נותרו ; שנים 8  מסחר  כן  כן  66%
  חודשים 74

  --  --------   מדד  4
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 צפויות בגין חוזי שכירות חתומים  הכנסות 10.11.7

לשנה 
 שתסתיים 

לשנה 
 שתסתיים 

לשנה 
  שתסתיים 

לשנה 
  שתסתיים 

לשנה 
  שתסתיים 

ביום  
31.12.12 

ביום  
31.12.13 

ביום   31.12.14ביום  
31.12.15  

ביום 
31.12.16  

  ואילך      
  ח "אלפי ש

סיטי טק 
כולל 
  רבלון

   3,311    4,045    5,631    7,086    9,535   מרכיבים קבועים

מרכיבים משתנים 
  )*אומדן(

  -     -     -     -     -   

   3,311    4,045    5,631    7,086    9,535   כ"סה

מנרב 
  סנטר

   10,773    10,972    11,355    11,828    13,785   מרכיבים קבועים

מרכיבים משתנים 
  )*אומדן(

  -     -     -     -     -   

   10,773    10,972    11,355    11,828    13,785   כ"סה

בשנים הקרובות מהווים מידע צופה פני עתיד הנתונים הנוגעים לצפי הכנסות צפויות בגין חוזי שכירות חתומים 

. נכון לתאריך הדוח, המבוסס על הסכמי שכירות בין הקבוצה לבין השוכרים, כהגדרת המונח בחוק ניירות ערך

או שינוי במצבם הכלכלי /כתוצאה מביטול או הפרת הסכמי השכירותו, בין היתר, נתונים אלו עשויים להשתנות

כינוס , כניסתם להליכי פשיטת רגל, לרבות אך לא רק(לו לשאת בדמי השכירות של השוכרים באופן שלא יוכ

  .להלן 13.11  מבלי לגרוע מיתר גורמי הסיכון המפורטים בסעיף, )ב"נכסים וכיו

  שעבודים ומגבלות משפטיות מהותיות בנכס  10.11.8

 י"עהסכום המובטח   פירוט  סוג  נכס
  השעבוד

  )תום שנת דיווח(
31.12.2011  

  )ח"שבאלפי (
  

  אין  דרגה ראשונה  שעבודים סיטי טק כולל רבלון

  אין
  אין  דרגה שנייה

התחייבות שלא לשעבד   אחר

  את הנכס

  הגבלהללא   יש  דרגה ראשונה  שעבודים  מנרב סנטר

  אין  אין  דרגה שנייה

  אחר
  אין

  אין
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 פרטים אודות הערכת השווי  10.11.9

  מנרב סנטר  סיטי טק כולל רבלון  

  2009שנת   2010שנת   2011שנת   2009שנת   2010שנת   2011שנת   

בניכוי סכום , )ח"באלפי ש(השווי שנקבע 
  )משרדי החברה(שמוין לרכוש קבוע 

 113,604  105,012  103,502   120,700   116,100   116,500  

  זהות מעריך השווי
משה   משה פרידמן  משה פרידמן משה פרידמן משה פרידמן  משה פרידמן

  פרידמן

  כן  כן  כן  כן  כן  כן  ?האם המעריך בלתי תלוי

  כן  כן  כן  כן  כן  כן  ?האם קיים הסכם שיפוי

התאריך (תאריך התוקף של הערכת השווי 
  31.12.09  31.12.10  31.12.11  31.12.09  31.12.10  31.12.11  )שאליו מתייחסת הערכת השווי

עלות / הכנסה / השוואה (מודל הערכת השווי 
השוואה והיוון   אחר ׂ

  הכנסות

השוואה 
והיוון 
 הכנסות

השוואה 
והיוון 
  הכנסות

השוואה והיוון 
  הכנסות

השוואה 
והיוון 
  הכנסות

השוואה 
והיוון 
  הכנסות

          הערכת השוויפרמטרים עיקריים שנלקחו לצורך 

אם ההערכה 
בגישת היוון 

תזרימי 
מזומנים 

)Income 
Approach( 

 Gross(השכרה -שטח בר
Leasable Area ( שנלקח
  27,692   27,692  27,360   20,596  20,596  21,106  )ר"מ(בחשבון בחישוב 

  + (%) 1שיעור תפוסה בשנה 
 -  -  -   -   -   -  

  + (%) 2שיעור תפוסה בשנה 
 -  -  -   -   -   -  

שיעור תפוסה מייצג מתוך 
השטח בר ההשכרה לצורך 

  -   -   -   -  -  -   (%)הערכת שווי 

דמי שכירות חודשיים 
ר "מייצגים ממוצעים למ

מושכר לצורך הערכת שווי 
  37   38   40   32  33  34   )ח"ש( 1+בשנה 

/ חודשיים [דמי שכירות 
מייצגים ממוצעים ] שנתיים

לצורך הערכת ר מושכר "למ
  37   38   40   32  33  34   )ח"ש( 2+שווי בשנה 

דמי שכירות חודשיים 
ר "מייצגים ממוצעים למ

מושכר לצורך הערכת שווי 
  37   38   40   32  33  34   )ח"ש(

  תזרים מייצג 
 7,930  7,791  7,529   13,184  12,778   13,019  

הוצאות תקופתיות ממוצעות 
  לשמירה על הקיים

 -  -  -   -   -   -  

  10%  10%  11%עד  9.5%  10%עד  9%  10%עד  9%  10%עד  7%  שיעור היוון 

  זמן עד מימוש רעיוני
 -  -  -   -   -   -  

  פרמטרים מרכזיים אחרים
 -  -  -   -   -   -  

 

  תחרות 10.12

הקבוצה . מתאפיין ברמת תחרות גבוהה הנובעת ממספר גדול יחסית של פרויקטים ומבנים השכרת הנכסיםשוק 

וכן מצד בעלים של מבנים , ן עסקי"חשופה בישראל לתחרות מצד מספר רב של חברות העוסקות בהשכרת נדל

ות שכן התחר, לא ניתן להצביע במדויק על חברות המתחרות בקבוצה. באזורים בהם ממוקמים נכסי הקבוצה
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בעלת היא נחשבת כ ,קבוצהלהערכת ה. בין נכסים במאפיינים דומים ובסמיכות גיאוגרפית נהבתחום זה הי

  .שבבעלותה וחלקה בענף אינו משמעותי המניביםהנכסים מבחינת היקף  פעילות מצומצמת

נגנוני ומ, ככל שניתן, החברה מתמודדת עם התחרות הענפה בתחום על ידי הצעת מחירי שכירות אטרקטיביים

 . תשלום נוחים

  שיווק והפצה  10.13

כמו כן עובדת החברה . עובדי החברה, וק המבנים והשטחים להשכרה נעשה באמצעות אנשי מכירות פנימייםיוש

ם והקשר עמם ההנחיות המועברות למתווכי. ן לצורך השכרת המבנים"ווך נדלידרך קבע עם מספר משרדי ת

  .עובדי החברה שהם המכירותנעשים באמצעות אנשי 

  .לקבוצה אין תלות באמצעי שיווק כלשהו

  דיווח סביבתי 10.14

  סיכונים סביבתיים ודרכי ניהולם 10.14.1

שלא להפר את דיני איכות הסביבה  -על פי דין  -כבעלות או חוכרות של מקרקעין חברות הקבוצה מחוייבות 

או להקמתם /ים שונים וכחלק מתהליך קבלת היתרי בניה לביצוע עבודות בנכס, בנוסף. בתחום המקרקעין

עשויה הקבוצה להידרש לבצע פעולות שונות על מנת לנטרל , ע חדשה"ולעתים אף כחלק מהליך אישור תב

לצורך קיום דרישות הדין וצרכי הנכס בכל הקשור לנושא איכות ). 'זיהום וכו, רעש(השפעות של מפגעים חיצוניים 

  .הרלבנטייםהסביבה נעזרת הקבוצה ביועצים מקצועיים בתחומים 

  השלכות מהותיות שיש להוראות הדין על התאגיד 10.14.2

נכון למועד הדוח אין סיכונים סביבתיים אשר יש להם או צפויה להיות להם השפעה מהותית , קבוצההלהערכת 

כמו כן מעריכה החברה כי אין להוראות הדין בתחום איכות הסביבה . השכרת הנכסיםבתחום  הקבוצהעל 

 חברותהרווח והמעמד התחרותי של , לרבות על ההשקעות ההוניות( הקבוצה עילותפהשלכות מהותיות על 

  .)הקבוצה

  הליך משפטי או מנהלי הקשור עם איכות הסביבה 10.14.3

 .12.15.4 ראה סעיף 

  אופן מימושה ואופן הפיקוח עליה, מדיניות התאגיד בניהול סיכונים סביבתיים 10.14.4

  .  הלןל 13.7.1 ראו סעיף , אופן מימושה ואופן הפיקוח, מדיניות התאגיד בניהול סיכונים סביבתייםלפרטים בדבר 

  הפרשות שהוכרו בדוחות הכספיים ועלויות סביבתיות, פרטים בדבר סכומים שנפסקו 10.14.5

 .הלןל 13.7.2 ראו סעיף , הפרשות שהוכרו בדוחות הכספיים ועלויות סביבתיות, לפרטים בדבר סכומים שנפסקו  

  מגבלות ופיקוח על פעילות התאגיד 10.15

  :הסדרים החוקיים הבאים הנוגעים לחלק מהותי בפעילותכפופה ל, השכרת הנכסיםהקבוצה בתחום פעילות 
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 מיסוי 10.15.1

לעניין , מס שבח עשויה להיות רלבנטית לפעילות החברה, מס מכירה, רכישהמס , חקיקה בנושא מיסוי מקרקעין

וכן במקרה בו החברה תרכשו או תמכור נכס , שנים 25השלכות המס הכרוכות בשכירויות לתקפות העולות על 

במסגרת תזכיר חוק  .בהתאם, לעניין התמורה המתקבלת ממכירת הנכס או התמורה שתשולם ברכישתו, ן"נדל

החל  25%-ל ריאלי שבח על מסההועלה שיעור  2011-ב"התשע ,)מיסים) (תיקוני חקיקה(חברתי כלכלי  לשינוי

  .2011של החברה לשנת  לדוח הכספי 32ביאור ראו , לפרטים נוספים בדבר מיסוי הקבוצה .1.1.2012מיום 

 חוקי שכירות 10.15.2

הוראות חוק זה מסדירות , 1972-ב"תשל, )נוסח משולב(וחוק הגנת הדייר  1971 -א"תשל, חוק השכירות והשאילה

 .את אופי ההתקשרות של החברה עם השוכרים בנכסיה השונים ולעניין חובי המשכיר והשוכר בתקופת השכירות

 1959-ט"התשי, חוק לעידוד השקעות הון 10.15.3

  .הוראות אלה חלות על החברה בכל הנוגע לפרויקט הפארק הביוטכנולוגי בירושלים

  היתר שימוש חורג 10.15.4

הופעל בהתאם להיתר שימוש חורג אשר ניתן לקבוצה לתקופה של ") הנכס: "להלן" (מנרב סנטר"המכונה הנכס 

הקבוצה הגישה בקשה להארכת ההיתר לשימוש חורג לתקופה נוספת . 2010הסתיימה בחודש יולי ר שאשנים  10

. משרדים ופנאי, סחרעל האזור מתעשיה למ הע החל"החלה הקבוצה הליכים לשינוי התב, שנים ובמקביל 5של 

אשר , ידי הועדה המקומית לאור התנגדות המשרד להגנת הסביבה-נדחתה בקשתה של הקבוצה על, בהקשר זה

. אשר הינו בבעלות והפעלת הקבוצההמצוי בקרבת הנכס ובית קירור נבעה מחשש לדליפת חומרים מסוכנים מ

ר "הורה יו, במסגרת הדיון בערר"). הערר": להלן(ב "הגישה הקבוצה ערר לועדה המחוזית לתו, בהמשך לכך

הועדה המחוזית לקבוצה להגיש בקשה מתוקנת להיתר שימוש חורג במסגרתו לצרף את בית הקירור כחלק 

ככל שניתן תוך שיתוף פעולה עם המשרד להגנת  מתוכנית ההגשה בבקשה וכן לצרף תוכנית מיגונים לבית הקירור

במהלך חודש , כמו כן .ע לייעוד מסחרי ותעשיה קלה"הוגשה בקשה לשינוי תב 2011בסוף חודש ינואר . הסביבה

הוגשה בקשה , במקביל. הגישה החברה תוכנית מיגונים אשר הוכנה בשיתוף עם המשרד להגנת הסביבה ,2011יוני 

כל הגורמים הנדרשים אשר קיבלה את אישור  לצורך אישורה מחדשמתוקנת לועדה המקומית לתכנון ובניה 

יוער כי קיימת . למעט אישורו של המשרד לאיכות הסביבה עימו החברה מצויה בדיונים אחרונים לקבלת אישור

. כי לא תאושר הבקשה המתוקנת להיתר שימוש חורג, אשר להערכת הנהלת החברה אינה סבירה ,אפשרות

ע החלה על השטח "א בניגוד להוראות התבתה, הפעלת הנכס כמרכז מסחרי כפי שמופעל כיום, במקרה כאמור

  . ע החדשה אשר הוגשה זה מכבר לאישור"וזאת ככל שלא תאושר התב

, בגדר מידע צופה פני עתיד כמשמעותו בחוק ניירות ערך המתואר בסעיף זה לעיל הינהערכת הנהלת הקבוצה כ

 םקיימידע ה על תמבוססזו  מאחר והערכהוזאת בין היתר , במלואה או בחלקה אינה ודאית הואשר התממשות

  .בין היתר בשל גורמים אשר אינם בהכרח בשליטת הקבוצה, ואשר עשוי להשתנות, נכון למועד הדוחבקבוצה 

  עונתיות 10.16

 .אינן מושפעות מעונתיות השכרת נכסיםהכנסות הקבוצה מתחום פעילות 

  כושר ייצור 10.17

קיימות לקבוצה עתודות קרקע להקמת נכסים , בנוסף לשטחי המבנים הפנויים המוצעים להשכרה על ידי הקבוצה

נכסי החברה המושכרים , לפיכך נכון למועד הדוח, B.O.Tנוספים בבעלות או במסגרת פרויקטים בשיטת  מניבים

    .של הקבוצה המניביםים כסמתוך כלל הנ 80% -כהינם בשיעור של 
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  שיהון אנו 10.18

אליו , מנהל החטיבה: של הקבוצה הינה כדלקמן המניביםהמבנה הארגוני של חטיבת הנכסים , ח"נכון למועד הדו

  .ה אנשי תחזוקהבעכפופים ש, אל מנהל התפעול. ומנהל תיפעול פרויקטיםכפופים מנהל 

פירוט התפלגות להלן . עובדים 10, 2011בדצמבר  31 מועסקים נכון ליום ,המניביםתחום השכרת הנכסים ב

 :2010 -ו 2011בשנים  העובדים לפי תפקידים

  עובדים' מס  תפקיד

2011  2010  

  1  1  מנהל חטיבה

  1  -  מנהל מכירות

  1  1  מנהל פרויקטים

  1  1  מנהל תפעול

  6  7  עובדי תחזוקה

  10  10  כ עובדים"סה

הקבוצה בתחום השכרת הנכסים  במצבת העובדים שלמהותיים לא חלו שינויים , 2011במהלך שנת , לאור האמור

  .המניבים

הינם עובדי החברה המועסקים על פי הסכמי העסקה אישיים הכוללים  מניבים נכסיםעובדי תחום השכרת 

התחייבות החברה בשל סיום יחסי עובד מעביד מכוסות במלואן . כיסויים פנסיונים וביטוחים במסלולים שונים

כמו גם , בקבוצה אישיים הלפרטים בדבר הסכמי העסק. מנהלים תשלומים לקרנות פנסיה וביטוחי ידי-על

, בדבר קבוצת נושאי המשרה ועובדי ההנהלה הבכירה בתאגידולפרטים נוספים בדבר הונה האנושי של הקבוצה 

  .להלן 0 ראו סעיף 

  חומרי גלם וספקים 10.19

מעבר לתפעול השוטף של , שיפוצים והתאמות לשוכרים, עבודות תחזוקה, הקבוצה נוהגת לבצע מעת לעת

ים הנבחרים על מבצעת הקבוצה עבודות בניה ופיתוח משמעותיות יותר באמצעות קבלנים שונ, בנוסף. הנכסים

ידי הקבוצה הינה בדרך כלל על בסיס התקדמות -בלנים עלקהתמורה המשולמת ל. ידה בהליכי בחירה תחרותיים

  . כפי שנקבע על ידי מפקח מקצועי מטעם הקבוצה, הקבלן עבודות

 יועצים, מודדים, לרבות אדריכלים, כל הנכסים של הקבוצה מנוהלים בסיועם של יועצים ונותני שירותים

, אנשי שווק וכיוצא באלה, עורכי דין, רואי חשבון, שמאים, )תנועה וכדומה, קונסטרוקציה, בטיחות(מקצועיים 

כמו כן רוכשת הקבוצה שירותי אבטחה וניקיון לנכסים השונים מחברות המספקות  .עימם מתקשרת הקבוצה

  .שירותים אלה

  .כלשהם או נותן שירות/והדוח אין לקבוצה תלות בקבלן נכון למועד , להערכת הקבוצה

  יעדים ואסטרטגיה עסקית 10.20

הקבוצה בוחנת . המהווים מקור ליציבות יחסית בהכנסות הנכסים המניביםבכוונת הקבוצה לפעול להגדלת היקף 

  . בנייהיזמות ו ובין בדרך של , בין בדרך של רכישה ,אפשרויות להגדלת מצבת הנכסים להשכרה שבבעלותה

, באמצעות השתתפות במכרזים נוספים B.O.T - הקבוצה מתכוונת להמשיך ולפעול להרחבת פעילותה בתחום ה

  . בעיקר עבור מוסדות ציבוריים וממשלתיים ,לבנייה והפעלה של פרויקטים בשיטה זו, ככל שיהיו וככל שתוכל
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מקנים יציבות ותזרים , ארוךבכך שהם מבטיחים הכנסות קבועות לטווח , B.O.Tיתרונם של הפרויקטים מסוג 

שנים  20, י רוב מדובר בפרויקטים הכוללים הקמה והפעלה למשך שנים רבות"עפ(מזומנים קבוע לאורך זמן 

או ציבוריים אשר אינם מושפעים במידה ניכרת מהאטה /מדובר בדרך כלל בפרויקטים ממשלתיים ו, )בממוצע

  .או ממיתון הכלכלי/במשק ו

ן "להמשיך במגמה של שיתופי פעולה אסטרטגיים עם גורמים עסקיים בתחום הנדל בכוונת החברה, כמו כן

ייתכן ובשנים הקרובות יפחת מספרם של המכרזים , יחד עם זאת). בעיקר פרויקטים גדולים(בביצוע פרויקטים 

מסוג זה יתמודדו במכרזים , או בנוסף לחברה/ו, מסיבות שונות B.O.T/P.F.I לפרויקטים לבניה ממשלתיים מסוג

  .חברות נוספות רבות באופן שיקשה עליה לזכות במכרזים ולהשתתף בביצועם של פרויקטים מסוג זה

הערכות הקבוצה לגבי היעדים המפורטים בסעיף זה לעיל כוללות מידע צופה פני עתיד כהגדרתו בחוק ניירות 

דים המצוינים בסעיף זה ועמידתה ביעדים אלו במסגרת המוע, עמידת הקבוצה ביעדים שלעיל ככלל. ערך

, גופים חיצוניים, כגון לוחות זמנים של קבלני משנה, תלויים בחלקם בגורמים שאינם בשליטת הקבוצה, בפרט

להתקיים באופן , אישור של רשויות רגולטוריות וכן מהמצב הכלכלי העולמי ולפיכך עלולים שלא להתקיים

 .חלקי או להתקיים במועדים מאוחרים יותר

  תחות בשנה הקרובהצפי להתפ 10.21

  :בהתאם לתכניותיה נכון למועד הדוח, להלן תיאור כללי של תכניות הקבוצה לפעילותה בשנה הקרובה

יזמות  ידי-עלאו /ורכישה  באמצעות, שברשותה וכן להגדיל המניביםבנכסים בכוונת החברה להגדיל את התפוסה 

  . שברשותה המניביםובניה את היקף הנכסים 

בשנה הקרובה המתואר בסעיף זה לעיל הינו בגדר מידע צופה פני עתיד כמשמעותו בחוק הצפי להתפתחות 

וזאת בין היתר מאחר והצפי להתפתחות בשנה , ואשר התממשותו במלואה או בחלקה אינה ודאית, ניירות ערך

ואשר עשויות , הקרובה מבוסס על תכניותיה העסקיות של הקבוצה כפי שהן קיימות נכון למועד הדוח

המידע מבוסס על אינפורמציה הקיימת . בין היתר בשל גורמים אשר אינם בהכרח בשליטת הקבוצה, להשתנות

מחירי שוק של שטחי ) 2(; )פי סקר שוק-על(ביקוש לשטחים מסחריים ) 1: (בדבר, בקבוצה נכון למועד הדוח

 .קבוצהאומדנים ותחזיות של ה, וכן כוללת הערכות) פי סקרי שוק-על(שכירות מסחריים 

 תחום איכות הסביבה 11

  מידע כללי על תחום פעילות החברה 11.1

  מבנה תחום הפעילות והשינויים החלים בו 11.1.1

שותפות בין באמצעות , נבי מוסא ש"וביחס למט מנרב תשתיות ומי מנשההקבוצה באמצעות פועלות בתחום זה 

ותפעול של מכוני  הכוללות הקמ הפעילות בתחום זה. ")מקורות": להלן( מ"בע וייזוםהחברה לבין מקורות פיתוח 

ועבור רשות שדות התעופה , קרי עיריות ומעצות מקומיות, עבור רשויות מקומיות") ש"מט: "להלן(טיהור שפכים 

  .")ת"רש: "להלן( בישראל

ש נבי "להקים את מטפועלת הקבוצה  2010החל משנת . שים"מט שניהקבוצה  מפעילהח נכון למועד תקופת הדו

אשר עתיד לשמש  B.O.Tבשיטת , לפי התקשרויות ארוכות טווח בינה לבין הרשויות ,עם מקורות בשותפות, מוסא

  .2012במהלך שנת עבודות ההקמה עתידות להסתיים . את מזרח ירושלים
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  תקינה ואילוצים מיוחדים החלים על תחום הפעילות, חקיקה, מגבלות 11.1.2

. בקורות ומעקב שמבצעים המשרד לאיכות הסביבה ומשרד הבריאות ,שים כפופה לאישורים"פעילות המט

לפי פרמטרים שונים , כל מכוןמופקים מהאיכות מי הקולחין להמשרד לאיכות הסביבה מפרסם תקנים בכל הנוגע 

קבועים בתקנות המשרד , כמו כן. המצויים במים והביולוגיים החומרים הכימיים, הקשורים בכמות המתכות

שים "על פעילותם של המט פיקוח נוסף. מכוןכל שמייצר  בה תקנים לעניין הרכב הפסולת והבוצהלאיכות הסבי

  .קיים מצד משרד הבריאות) מים מטוהרים(ועל תוצריהם 

, קולחיןת קבועים תקנים לאיכות ה"בהסכמים בין חברות בקבוצה לבין העיריות ורש, לפיקוח האמור נוסף

  .כמויות ותפוקות מחייבות

מחוק ; 1959 -ט"התשי, מחוק המים; בין היתר מפקודת בריאות העם על תקנותיה, תחום זה נובעותעל  המגבלות

  .וכן מחוקי עזר של מועצות מקומיות ועיריות בנושאים אלה 2001-א"התשס, תאגיד מים וביוב

  . להלן 11.13 ראו סעיף , לפרטים נוספים בדבר מגבלות ופיקוח על פעילות הקבוצה בתחום איכות הסביבה

 התפתחויות בשווקים של תחום הפעילות או שינויים במאפייני הלקוחות שלו 11.1.3

וחות לא חלו התפתחויות מהותיות בשווקים של תחום הפעילות או שינויים במאפייני הלק, במהלך תקופת הדוח

 .שלו

  שינויים בהיקף הפעילות בתחום וברווחיותו 11.1.4

 . לא חלו שינויים מהותיים בהיקף הפעילות בתחום וברווחיותו, במהלך תקופת הדוח

  גורמי הצלחה קריטיים בתחום 11.1.5

עמידה באיכויות מי הקולחין והבוצה על פי התנאים שנקבעים  )1(: הגורמים הקריטיים להצלחה בתחום הינם

יכולתה של הקבוצה לעמוד בלוחות הזמנים להשלמת בניית  )2(; ת"שויות המקומיות או רשעם הר בהסכמים

שים עד "דבר המשפיע על משך תקופת ההפעלה ועל ההכנסות של הקבוצה מהמט, שים ותחילת הפעלתם"המט

הצלחה בהתמודדות  )4(; המוניטין של הקבוצה והיקף הפעילות והעבודות המבוצעות על ידה )3(; למסירתם

ידי הקבוצה במכרז וביכולתה לעמוד בתנאים ובדרישות הסף -מהציוד המוצע על , מושפעת בין היתרהבמכרזים 

  .במכרזים אלה

  חסמי הכניסה והיציאה העיקריים של התחום 11.1.6

דה שמספר הרשויות המקומיות הנזקקות לשירותי ההקמה והפעלה בלתחום נובעים בעיקר מן העו חסמי הכניסה

שים הקיימים מספקים את כל התצרוכת של תחומי השיפוט אותם הם משרתים "המט, הינו מוגבל שים"של המט

ברוב המכרזים המתפרסמים נדרשות החברות המציעות להציג . וההסכמים עם העיריות הינם לתקופות ארוכות

 .ניסיון רלוונטי בתחום פעילות זה

תפעול מכוני טיהור שפכים שהקבוצה מבצעת  י הסכמיהפעילות קשורים בעובדה כתחום מ חסמי היציאה

 . ואינם מאפשרים את הפסקת השירות באופן מיידי ללא מענה חלופי, מחייבים אחזקה ותפעול לתקופות ארוכות

 תחרות 11.1.7

  מבנה התחרות ומתחרים משמעותיים  .א

אשר איננה מבוססת על נתונים  ,ולהערכת מנהלי החברה, רווי מאודבמדינת ישראל שים "שוק המט

פוטנציאל הפרויקטים שיכללו הקמה והפעלה , או ניתוחים כלכליים אלא על היכרותם עם השוק/פומביים ו



      

 74- א

בהתחשב , זאת בעיקר. שים חדשים ברשויות מקומיות נוספות חדשות בשנים הקרובות הינו נמוך"של מט

   .קים לשירותים מסוג זהבמספרן המוגבל של רשויות מקומיות ותחומי שיפוט הנזק

לא קיימת תחרות בתקופת  ,הקבוצהידי -שים על "ם כבר מטיבתחומי השיפוט בהם קיימים ומופעל

, שים הקיימים מספקים את כל השירותים והתפוקה הנדרשים באותם תחומי שיפוט"שכן המט, ההסכמים

וההפעלה עצמם הינם הסכמים הסכמי ההקמה . שים"ומערכות הביוב מחוברות באופן בלעדי לאותם מט

  .לתקופות ארוכות

, מקורות חברת המים הלאומית, הינםבתחום פעילות איכות הסביבה מתחריה העיקריים של הקבוצה 

טרמק  -וקל בניין  מ"אלקטרה בע ,מ"בע 1987) ישראל(א שירותים וניקיון .ג.ר, מ"מקורות יזום ופיתוח בע

  .מ"בע

  התמודדות הקבוצה עם התחרות  .ב

שמירה על המוניטין , הקפדה על רמת איכות השירות באמצעותצה שומרת על מעמדה התחרותי הקבו

, הקמה כוללתהכתוצאה מיכולתה לספק חבילת שירותים , בין היתר, שנצבר לה כמו גם על מעמדה בשוק

  .זמין ויעיל, לקוחותיה באופן מקצועיל ניהול והפעלה, מימון

   הסביבהפעילות הקבוצה בתחום פעילות איכות  11.1.8

  באר שבע ש"מט  .א

זכתה , B.O.Tידי עיריית באר שבע להקמת שני מכוני טיהור בשיטת -על 1998שנת מהלך במכרז שנערך ב

הקימה מנרב תשתיות מכון אחד , לבקשת העיריה, בפועל). לאחר ניהול הליכים משפטיים(מנרב תשתיות 

 2002החל ממרץ  מנרב תשתיותידי -והוא מופעל על ,2002פברואר מהלך בניית המכון הסתיימה ב. גדול

  .שנים אשר בסופה יועבר המכון ללא תמורה נוספת לעירייה 24לתקופה של 

תוך קביעת כמויות מינימום , המטוהרים ןתעריפי התשלום שנקבעו בהסכם הינם בהתאם להיקפי הקולחי

: כמפורט להלןלפי מנגנון  בערך כל חמש שנים ותשל שפכים שהעירייה התחייבה להזרים למכון ואשר מוגדל

כמו , ואילך 2015משנת . ק ליממה בממוצע שנתי"מ 49 - כמות המינימום הינה כ, 2014 -ו 2011בין השנים 

ו הינ, ק מטוהר"לקבוצה בגין כל מהתמורה המשולמת . ק ליממה בממוצע שנתי"מ 54 -המינימום תהא כ

 .מהכמות המינימאליתאך לא פחות , צמוד למדד, סכום קבוע

או במקרה בו יצורף ישוב נוסף , כמפורט בהסכם, בהתקבל תוצאות מסוימות בנוגע לנתוני הספיקה בפועל

או מזרים נוסף למכון הטיהור אשר לדעת העירייה יעלה את הספיקה היומית הממוצעת מעל לרמה 

ה היומית הממוצעת תיערך בדיקה נוספת בנוגע לספיק. תחויב מנרב תשתיות בהרחבת המכון, מסוימת

ובהתקבל תוצאות מסוימות בנוגע ליחס שבין הספיקה היומית , של תקופת ההסכם 17 -בתום השנה ה

תחויב מנרב תשתיות בהרחבת , כמפורט בהסכם, העירייה ידי-להממוצעת לבין הקיבולת המאושרת ע

שבע ולפיכך לא צפויה להיות החברה מעריכה כי היא לא תידרש להרחבת המכון בבאר , בהקשר זה .המכון

 .השקעה נוספת במכון

בתמורה לתשלום , העירייה רשאית להביא את ההסכם לכלל סיום עוד קודם לתום תקופתו, לפי ההסכם

לאחר  .ערכו השיורי של ההסכם אשר ייקבע כפונקציה של מרכיבים שונים לפי נוסחה הקבועה בהסכם

המחלוקות הועברו לגישור ומשהליך . תשתיות לבין העירייה הקמת המכון החלו להתגלע מחלוקות בין מנרב

להערכת החברה  .להלן 13.10 ראו סעיף , לפרטים בדבר הליך הבוררות .הועבר הסכסוך לבוררות, זה לא צלח

לא יובא ההסכם לסיומו בשלב מוקדם מהסיום הצפוי בין היתר לאור התקדמות ההליכים המשפטיים 

 וכל עוד הם מתקיימים, המתקיימים בין הצדדים אשר אינם צפויים להסתיים עובר לסיום תקופת ההסכם

  .אין צפי שיובא ההסכם לסיום
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 והיא זו, כמתחייב לפי החוק, תאגיד מים וביובשבע  -הקימה עיריית באר שבע את חברת מי 2003בשנת 

לה את  מתומשל, ההסכם ו השוטף שלבקשר עם מנרב תשתיות מטעם העירייה לגבי ביצוע תעומדש

  .התשלומים לפי ההסכם

מנרב  ,1.4.11 החל מיום, יחד עם זאת. מקורותידי -ללנות משנה עבקבהתבצע תפעול המכון  31.3.11עד ליום 

ראו , ש"בדבר השינוי באופן הפעלת המט לפרטים נוספים .באופן עצמאי המכוןהחלה להפעיל את תשתיות 

   .להלן 11.10 סעיף 

  ג "ש נתב"מט  .ב

הקמה ותפעול של מכון טיהור , תכנון, ת בהסכם למימון"עם רש 2005שנת מהלך מי מנשה התקשרה ב

אשר בסיומה יימסר , ממועד החתימה על ההסכם שנים 24ג לתקופה של "שפכים ומתקנים הנדסיים בנתב

  .  מי מנשה ידי-עלמנרב הנדסה הקימה את המכון והוא מופעל . ת ללא תמורה"המכון לרש

על פי ההסכם מי מנשה תקים את המכון ותשא בכל ההשקעה הכרוכה בכך ובתום תקופת ההקמה תפעיל 

על מי , במהלך תקופת ההפעלה. את המכון בהתאם לדרישות המקצועיות המפורטות במסמכי ההסכם

איכות הקולחין והבוצה . בכמויות מינימום מובטחות של שפכים שיוזרמו למכון ויטופלו בומנשה לעמוד 

  .תהיה על פי קריטריונים מדויקים כמפורט בהסכם

מי מנשה התחייבה להרחיב את המכון במידה וימצא כי הספיקה היומית הממוצעת השנתית תעלה על 

  .לפי המוקדם, פת ההסכםשנים לפני תום תקו 5קיבולת מסוימת ובכל מקרה בתוך 

ותשלום משתנה עבור  צמוד למדדי ההסכם, התמורה שמשולמת למי מנשה מורכבת מתשלום חודשי קבוע

  .  ק שפכים שיוזרמו למכון"כל מ

  .לאחר סיום הבניה ותקופת ההרצה 2007המכון הופעל בספטמבר 

מנרב , 1.4.11החל מיום , יחד עם זאת. ידי מקורות-תפעול המכון התבצע בקבלנות משנה על 31.3.11עד ליום 

   .להלן 11.10 ראו סעיף , לפרטים נוספים. תשתיות החלה להפעיל את המכון באופן עצמאי

  אסנבי מו  .ג

 קבוצהלבין ה) "המזמין": להלן(מ "נחתם הסכם בין מפעלי ביוב וטיהור ירושלים בע, 2008למרץ  2ביום 

ה לתפעול ולאחזקה של מתקן טיהור שפכים באזור נבי מוסא בעקבות זכייתה של החבר, ביחס להקמת

חודשים החל ממועד מתן צו  11- שנים ו 24תקופת הזיכיון הינה לתקופה של  .")ההסכם: "להלן( במכרז

  ).לפי העניין, "הפרויקט" -ו" תקופת התפעול": להלן(התחלת עבודות 

תהא למזמין האופציה לדרוש , החודשים הראשונים לתקופת הזיכיון 90במהלך , בהתאם להוראות ההסכם

 .מההספק המירבי של הפרויקט 15%בהיקף נוסף שלא יעלה על , מהחברה לפעול להגדלת היקף הפרויקט

סכום קבוע בגין כל , ישלם המזמין לחברה במהלך תקופת התפעול, החברהבתמורה לקיום התחייבויות 

ת יוהחברה ערבוהמציאה , לצורך הבטחת קיום התחייבויותיה. ר יטוהר על ידו בפרויקטק מי שפכים אש"מ

  .שונות

חודשים שלאחר מתן  18 תקופה שלבהתאם לחוק המכר ולא תפחת מ תהאתקופת הבדק עוד הוסכם כי 

התחייבה החברה לנקוט על חשבונה בכל האמצעים , במסגרת הסכם הזיכיון, כמו כן. תעודת ההשלמה

או על /חבלות ותאונות אשר החברה אחראית להם על פי הסכם הזיכיון ו, אובדן, ים כדי למנוע נזקיםהדרוש

או /או עובדיהם במידה ויתבעו ביחד ו/או המנהל ו/כן התחייבה החברה לבוא בנעלי המזמין ו .פי כל דין

  .לחוד בגין נזקים שהחברה אחראית להם
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") מקורות: "להלן(מ "תפות בין מקורות פיתוח וייזום בענחתם הסכם שו, לצורך התקשרות החברה בהסכם

  . להקמת שותפות") הצדדים"או " השותפים: "להלן יחדיו( קבוצהלבין ה

  :השותפות להלן פרטים עיקריים בקשר עם הסכם

ת תהא מוגבלת אך ורק למטר שותפותכאשר מטרת ה, הצדדים הסכימו כי יהיו שותפים בחלקים שווים

. או עניינים אחרים של הצדדים/או פרויקטים ו/או עבודות ו/היא לא תחול על עסקים וו, ש נבי מוסא"מט

אלא , חברים 4- י מנהלת השותפות שתמנה לא יותר מ"ענייני השותפות ינוהלו ע, בהתאם להוראות ההסכם

. ימספרם של חברי המנהלת יהיה זוג, בכל מקרה"). המנהלת: "להלן(אם כן יוחלט על ידי השותפים אחרת 

  .כל צד יהא רשאי למנות את מחצית חברי המנהלת

המנהלת תהיה אחראית באופן בלעדי לכל , במסגרת ניהול עסקי השותפות, בהתאם להוראות ההסכם

המנהלת תמנה מנהל פרויקט שיבצע את הניהול היום יומי , לצורך כך. הקשור בביצוע הפרויקט על כל שלביו

לאחר כיסוי כל התחייבויות , רווחי השותפות. בינו לבין השותפות של הפרויקט ויפעל על פי הסכם שיחתם

  .יחולקו בין הצדדים שווה בשווה, וחובות השותפות

הם על פי או חובותי/ו הםמלהעביר את זכויותי יםמנוע יהיוהצדדים התחייבו כי , השותפות סכםפי ה-על

תפקע רק לאחר מילוי כל כמו כן הוסכם כי השותפות בין הצדדים . לצד שלישיהשותפות הסכם 

  .ההתחייבויות כלפי המזמין

העבודות מתקדמות בהתאם ללוחות הזמנים . בניהמתבצעות במקום עבודות , נכון למועד פרסום הדוח

  .המתוכננים

  מוצרים ושירותים 11.2

ותפעול של  מימון ניהול, בנייה, הקמה :פעילות איכות הסביבה הינםהמוצרים שמספקת החברה בתחום 

: להלן( מ"למפעלי ביוב וטיהור ירושלים בעות "לרש, לעיריית באר שבע, ליצירת מי קולחין מטוהרים שים"המט

נכון למועד הדוח לא צפויים שינויים מהותיים בחלקה של הקבוצה בשוק , להערכת הקבוצה .")י"מבט"

תקשרות ארוכת טווח ש קיימת ה"בין היתר לאור העובדה כי שוק הפעילות הינו שוק סגור בו לכל מט, שים"המט

הקבוצה מעריכה כי לא יהיו שינויים מהותיים בביקוש ובהיצע של מוצרי תחום , לאור האמור. עם מפעיל מסוים

  .הפעילות

  פילוח הכנסות ורווחיות מוצרים ושירותים  11.3

הקבוצה כנסות ההלהלן נתונים אודות . הכנסות הקבוצה במגזר איכות הסביבה נובעות כולן מהמגזר הציבורי

  :2009-2011בשנים מתחום הפעילות 

  )ח"אלפי ש(הכנסות   

2011  2010  2009  

  13,216   12,815  15,751   מגזר ציבורי
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  לקוחות  11.4

. לקוחות אלהכל אחד מקיימת תלות בלקבוצה . י"מבט ,ת"רש, מי שבע: לקוחות בתחום פעילות זה 3לקבוצה 

עד שנת  –מזרחית לירושלים (בפועל ההסכמים עם גופים אלה הינם הסכמים לתקופות ארוכות , יחד עם זאת

ג מחוברות באופן בלעדי "מערכות הביוב בערים ובנתב, )2030עד שנת  -ג"בנתב, 2026עד שנת  -בבאר שבע, 2034

ככל שהקבוצה עומדת בהסכמים , רכת הקבוצהלהע, ולפיכך, אשר מספקים את כל התפוקות הנדרשות, שים"למט

  .קיימת תלות הדדית בין הצדדים ,אלה

עד כה . לתשלום על פי הסכמיםבהתחייבויותיהם  ת לעמוד"ושל רשתאגידי המים של ביכולתם הקבוצה תלויה 

  .בתחום פעילות זה רשויות/לגבות את הסכומים להם היא זכאית מן העיריות הקבוצההצליחה 

של הקבוצה  הכנסותאו יותר מסך  10%היווה מהם לקוחות שמחזור ההכנסות  לקבוצה אין ,הדוחנכון למועד 

  . 2011בשנת 

  שיווק והפצה  11.5

ההתקשרויות עם לקוחות חדשים בתחום פעילות זה נעשית בדרך של התמודדות במכרזים שמפרסמות מועצות 

  .אזוריות ועיריות, מקומיות

  . לקבוצה אין תלות בצינורות השיווק שלה בתחום פעילות איכות הסביבה, לאור האמור ונכון למועד הדוח

  צבר הזמנות 11.6

לקבוצה מפעילותה בתחום איכות הסביבה מסתכמות בסך של ההכנסות הצפויות , 2011בדצמבר  31ליום נכון 

 :להלן הפירוט לפי תקופות. ח"שמליון  527

  צבר ההזמנות הצפוי נכון למועד הדוח   פויהתקופת ההכרה בהכנסה הצ
  )ח"באלפי ש(

  

  6,650   1רבעון   2012שנת 
  2רבעון 

 8,650  
  8,650   3רבעון 
  8,650   4רבעון 

  34,600   2013שנת 
  34,600   2014שנת 
  423,600   ואילך 2015שנת 
  כ"סה

 527,400  

 548 -כ של בסך הסביבה איכות מתחום הקבוצה של הצפויות ההכנסות הסתכמו, 2010בדצמבר  31ליום  נכון

  .2010בדצמבר  31לא היה ביטול או שינוי בפועל מול הצבר שניתן בדוחות הכספיים ליום . ח"ש מליון

הנתונים הנוגעים לצפי ההכרה בהכנסה של צבר ההזמנות בשנים הקרובות מהווים מידע צופה פני עתיד 

, תאגידי מיםבין הקבוצה לבין  הפעלה של מכוני הטיהור סס על הסכמיהמבו, כהגדרת המונח בחוק ניירות ערך

או /וההפעלה כתוצאה מביטול או הפרת הסכמי , בין היתר, נתונים אלו עשויים להשתנות. נכון לתאריך הדוח

כניסתם , לרבות אך לא רק( בתשלומים לקבוצהבאופן שלא יוכלו לשאת  המזמיניםשינוי במצבם הכלכלי של 

  .להלן 13.11 מבלי לגרוע מיתר גורמי הסיכון המפורטים בסעיף , )ב"כינוס נכסים וכיו, פשיטת רגללהליכי 
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  תחרות 11.7

שותפות מי מנשה ו, מנרב תשתיות ה הקבוצה באמצעותי עימן התקשר"מבט ,ת"רש, עיריית באר שבעלגבי 

  .תחרות עד לתום תקופת ההסכמים עימןקיימת לא , מנרב -מקורות 

  .לעיל 11.1.7 סעיף  ורא, לפרטים נוספים בקשר עם התחרות בתחום איכות הסביבה

) פעולה עם מקורות ייזום כדוגמת שיתוף(ידי שיתופי פעולה -על ,בין היתר, הקבוצה מתמודדת עם התחרות בשוק

  .ידי מיצוי כלל היכולות בקבוצה הן בפן ההנדסי והן בפן המימוני תפעולי-וכן על

  עונתיות 11.8

  .מושפעת מעונתיות הכנסותיה מתחום פעילות איכות הסביבה אינן, ת הקבוצהלהערכ

  כושר ייצור 11.9

  :להלן ריכוז הפרויקטים של הקבוצה בתחום איכות הסביבה
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 :שים"ריכוז נתונים כלליים בפועל של המט  .א

כוח ייצור   פרויקט ומיקומו
מקסימלי 

  )ק ליום"במ(

כמות טיהור 
מינימאלית 

מובטחת 
) ק ליום"במ(

לתקופת הדוח 
)2 (  

כוח תפוקה 
שנתי צפוי 

  )ק ליום"במ(

תזרים 
הכנסות שנתי 

ח "צפוי באש
)1(  

מועד העברת 
הבעלות על 

הפרויקט 
  לחברה

זכויות חוזיות 
  בפרויקט

סטאטוס 
פרויקט ליום 

31.12.2011  

סך עלות 
ההשקעה 

בפרויקט כולל 
  מ"מע

יתרת הנכס 
כספי  בדוח

ליום  
31.12.2011 

במסגרת הצגה 
כנכס פיננסי 

  ח"באש

  ש"ש ב"מט

 2000פברואר  22,800  38,500  49,000  54,000 

הקמה 
 25ותפעול 

  70,537  83,585   פעיל שנה
ת בן . בסמוך לנ -ג"ש נתב"מט

  גוריון
 2005אוקטובר  7,000  3,000   -   3,000 

הקמה 
 25ותפעול 

  55,897  56,560   פעיל שנה
  .2012מהווה הכנסות צפויות לשנת  )1(

לפיכך בתקופת הדוח . ק נוספים"מ 5,000-שנים ב 5ק ליום וגדלה כל "מ 39,000כמות המינימום החלה ברמה של , כמות המינימום הינה על פי החוזה עם המזמין )2(

במכון טיהור השפכים  .ק ליום"מ 49,000-היא עומדת על כ 2011ק ליום והחל משנת "מ 44,000-לתשלום היא עבור טיהור שפכים של כ כמות המינימום המובטחת

  .מובטח תקבול אמובטחת אל ג אין כמות מינימאלית"בנתב

 :שים"ריכוז נתונים כמותיים בפועל של המט  .ב

תפוקת ייצור   פרויקט ומיקומו
 2011בפועל בשנת 

  ) וםק לי'במ(

תקבול מינימום 
ח "מובטח באש

)1(  

הכנסות בפועל 
מטיהור שפכים 

 2011בשנת 
  )2)(ח'באש(

עלות תחזוקה 
 2011בפועל בשנת 

  ))3)(ח'באש(

פחת הנכלל 
בעלות תחזוקה 

  )3(ח "באש

 NOIחישוב 
בפועל בשנת  

2011 )4(  

תשואה לפני מס 
  )5( 2011בפועל לשנת 

  ש"ש ב"מט
 14,033  22,800   22,222  14,236  4,278  7,986  5%  

  ת בן גוריון. בסמוך לנ -ג"ש נתב"מט
 804   -   6,430  4,798  2,698  1,632  -3%  

 .כל חודש משולם תקבול מובטח נלוה לכמות טיהור מי שפכים החודשית בפועל) להלן המזמין(על פי ההסכם מול רשות שדות התעופה  )1(

ההכנסות מטיהור השפכים אינן מוצגות במלואן בהכנסות התאגיד הכלולות ברווח הגולמי אלא כלולות בחלקן בהכנסות המימון של , על פי כללי חשבונאות מקובלים )2(

 .התאגיד במסרת הצגת ההכנסות מטיהור שפכים כנכסים פיננסיים בדוחות הכספיים המאוחדים של התאגיד

 .פחת הנכלל בעלות  התחזוקה אינו מוצג ברווח הגולמי של התאגיד) 2(בלים כאמור בהערה על פי כללי החשבונאות המקו )3(

 .דל נכס פיננסימהווה הכנסות תפעוליות בניכוי עלויות תפעוליות ולפני גריעת החלק היחסי מהן על פי כללי חשבונאות מקובלים להצגת ההכנסות והעליות כמו )4(

  .כאמור בניכוי עלויות  מימון ישירות המיוחסות לנכס NOIמהווה  )5(
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  הון אנושי 11.10

להלן פרטים בדבר . ולא באמצעות קבלני משנה הקבוצה עובדיידי -על מופעליםשים "המט, 1.4.11מיום  החל

  :המבנה הארגוני של וההון האנושי של הקבוצה בתחום פעילות זה

  תיאור מבנה ארגוני 11.10.1

  . ידי הקבוצה מנהל מתקן ואיש אחזקה הכפוף לו-מועסקים על ג"ש נתב"במסגרת מט, נכון למועד לדוח

עובדים הכפופים למנהל  6 -ידי הקבוצה מנהל מתקן ו-מועסקים על -ש באר שבע"במסגרת מט, נכון למועד הדוח

  . מפעילים 2 -מכונאים ו 2, אחראי מעבדה, חשמלאי: המתקן כדלהלן

  תיים במצבת העובדיםשינויים מהו 11.10.2

להלן פירוט התפלגות העובדים לפי . עובדים 9, 2011בדצמבר  31 מועסקים נכון ליום ,תחום איכות הסביבהב

 :2011בשנת  תפקידים

  עובדים' מס  תפקיד

2011  

  2  מנהל מתקן

  7  עובדי אחזקה

  9  כ עובדים"סה

לא קיימים נתונים בדבר שינויים , ידי קבלן משנה של הקבוצה-תופעלו על שים"המט 2011מאחר ועד שנת , כאמור

  . 2010ממצבת העובדים ביחס לשנת 

הינם עובדי החברה המועסקים על פי הסכמי העסקה אישיים הכוללים כיסויים איכות הסביבה עובדי תחום 

ידי -מעביד מכוסות במלואן עלהתחייבות החברה בשל סיום יחסי עובד . פנסיונים וביטוחים במסלולים שונים

לפרטים כמו גם , לפרטים בדבר הסכמי העסקה אישיים בקבוצה. תשלומים לקרנות פנסיה וביטוחי מנהלים

ראו סעיף , בדבר קבוצת נושאי המשרה ועובדי ההנהלה הבכירה בתאגידונוספים בדבר הונה האנושי של הקבוצה 

   .להלן 0 

  תלות בעובד ספציפי 11.10.3

  . לקבוצה לא קיימת תלות בעובד מסוים בתחום הפעילות, נכון למועד הדוח

  הטבות וטיבם של הסכמי העסקה 11.10.4

הבכירה  כמו גם בדבר קבוצת נושאי המשרה ועובדי ההנהלה, לפרטים נוספים בדבר הונה האנושי של הקבוצה

  .להלן 0  ראו סעיף, בתאגיד

  חומרי גלם וספקים 11.11

שים הינו "הציוד שמפעילה החברה במט. שים לא חל שינוי במערך הספקים בתחום פעילות זה"מאז הקמת המט

הפסולת הנפלטת מתהליך ( בוצהשים נדרשים להוסיף ל"המט, כן ומכ. וכן ציוד מייצור מקומי ציוד מיובא

 הקבוצה. פולימרים מסוימם על מנת שיעמדו בתקנים המחייבים ובדרישות ההסכמים עם הרשויות) הטיהור

  .ככל הנדרש, ים הקיימים"רכישת הפולימרים לגבי המטש נושאת בעלויות צריכת החשמל ובעלות
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מנהל פרויקט חיצוני  השותפים המעסיקים בנוסף ידי -ות קבלני משנה המופעלים עלעמצאמוקם ב -בי מוסא נב

  .)מקורות והחברה( ידי מנהלת המורכבת מנציגי השותפים-ופעילותו מבוקרת על

  .התקשרות סטנדרטיתהינה ההתקשרות עם חברת החשמל 

  .לקבוצה אין תלות בספק מסוים, נכון למועד הדוח

  וח סביבתידיו 11.12

  סיכונים סביבתיים ודרכי ניהולם 11.12.1

או כתוצאה /תקינה של מכוני הטיהור ו בלתיפעילות כתוצאה מ, סיכונים סביבתייםהקבוצה עשויה להיחשף ל

שתוצאותיו יכולות להיות לגרום נזק סביבתי  ותעלול אשרהקולחין הנדרשת בתקנות מי אי עמידה באיכות מ

  .תהום או קרקע מישל זיהום או  סביבתי מפגע ריח

  השלכות מהותיות שיש להוראות הדין על התאגיד 11.12.2

חוק  הינן הוראות") הוראות הדין: "להלן(הוראות הדין העיקריות החלות על הקבוצה במסגרת פעילותה במגזר 

  ").התקנות: "להלן( 2010-ע "התש,)תקני איכות מי קולחין(ותקנות בריאות העם  1959- ט"התשי ,המים

 איכות מי הקולחיןל באשראחריות נושאת ב הקבוצה ,כפי שפורטו לעיל, והוראות הדין, תקשרותעל פי הסכמי הה

בדיקות דיגום וניטור ופרסומם של  ןביצועלואותם היא מפעילה של המתקנים  םפעילותלתקינות  ,שהיא מזרימה

  .עליהם חתומה הקבוצהובהסכמי ההתקשרות האיכות בו נדרשת החברה לעמוד מפורט בתקן כ

ה ובהתאם להוראות יעוץ משפטי שקיבלבהתאם לי תפועל קבוצהה, הוראות הדין החלות עליהעל מנת לעמוד ב

וכן פעולות תחזוקה וייעול לצורך שמירה על עמידתם של דיגום וניטור ובכלל זה מבצעת פעולות , הדין כאמור

  .ידי הוראות הדין-בתקני האיכות המוכתבים עלמכוני הטיהור 

  אשר גרם או צפוי לגרום לפגיעה בסביבה קבוצהוע או עניין הקשור בפעילות הפרטים על איר 11.12.3

איכות פעילות לא קיים אירוע או עניין הקשור בפעילות הקבוצה בתחום למיטב ידיעת החברה , נכון למועד הדוח

  .הסביבה אשר גרם או צפוי לגרום לפגיעה בסביבה

  הליך משפטי או מנהלי הקשור עם איכות הסביבה 11.12.4

של  איכות הסביבהמגזר הליכים משפטיים או מנהליים מהותיים הקשורים עם  לא קיימים, נכון למועד הדוח

בשנה שקדמה למועד לא היו הליכים כאמור שנסתיימו אשר הקבוצה או נושא משרה בכירה צד לו וכן , הקבוצה

  . הדוח

  וח עליהאופן מימושה ואופן הפיק, מדיניות התאגיד בניהול סיכונים סביבתיים 11.12.5

 13.7.1 ראו סעיף , אופן מימושה ואופן הפיקוח עליה, מדיניות התאגיד בניהול סיכונים סביבתייםלפרטים בדבר 

 .הלןל

  הכספיים ועלויות סביבתיותהפרשות שהוכרו בדוחות , פרטים בדבר סכומים שנפסקו 11.12.6

  .הלןל 13.7.2 ראו סעיף , הפרשות שהוכרו בדוחות הכספיים ועלויות סביבתיות, לפרטים בדבר סכומים שנפסקו
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  מגבלות ופיקוח על פעילות התאגיד 11.13

  :בתחום איכות הסביבה כפופה לחוקים העיקריים הבאיםהפעילות 

 2001 -א"התשס, חוק תאגידי מים וביוב 11.13.1

 .חל על עיריות ורשויות מקומיות וכן על התקשרויותיהן בתחום טיהור מי שפכים חוק זה

 על תקנותיו  1959 -ט"תשי, חוק המים 11.13.2

 וכן חל איסור לבצע כל פעולה המזהמת או עלולה לגרום לזיהום מים ,בהתאם להוראות חוק זה והתקנות מכוחו

איכות להחוק מעניק לשר . מוצק או גזי, חל איסור להשליך או להזרים לתוך מקור מים או בקרבתו כל חומר נוזלי

ת החקיקה בתחום זה עוסק. נקבעו עונשי מאסר וקנסות למפר חוק זה, בין היתר, הסביבה סמכויות אכיפה שונות

התקנות מגדירות את תכולת המתכות הכבדות . בוצהבאיכות מי הקולחין המתקבלים מן המכון ובאיכות ה

 .מי הקולחין והבוצה נבדקים ברמה יומית ומפוקחים על ידי העיריות עצמן. המותרת בבוצה

 פקודת הבטיחות בעבודה על תקנותיה 11.13.3

 .ירים הוראות ודרישות לעניין בטיחות בעבודההמסד, 1988-ח"התשמ, )עבודות בניה(תקנות הבטיחות בעבודה 

 פקודת בריאות העם על תקנותיה 11.13.4

טיהור מי שופכין המיועדים (וכללי בריאות העם  1992-ב "התשנ, )קביעת תקנים למי שפכים(תקנות בריאות העם 

 .1981 -א"התשמ, )להשקיה

  חוקי עזר של מועצות מקומיות ועיריות בנושאים אלה 11.13.5

 כות הסביבה ומשרד הביראותתקינה של המשרד לאי 11.13.6

ריכוז מתכות , קיימת תקינה של המשרד לאיכות הסביבה ומשרד הבריאות בנוגע לאיכות מי הקולחין המטהורים

  .המתקבלת מן התהליך) הפסולת(ולאיכות הבוצה , וחומרים אחרים במים

  . לעיל 11.1.2 ראו סעיף, לפרטים נוספים בעניין התקינה של המשרד לאיכות הסביבה ומשרד הבריאות

 בקרת איכות תקופתית 11.13.7

באמצעות , ת של איכות המיםוחודשיות ושבועי, תויומי בקרות וביקורת, בדיקותשים נערכות "בכל אחד מהמט

  .ת"ורש מעבדות מוסמכות וכמתחייב מהוראות המשרד לאיכות הסביבה ומתנאי ההסכמים עם העיריות

 רישיון עסק 11.13.8

 רישיון עסק ג "ש נתב"ש באר שבע ומט"קיים למט, נכון למועד הדוח. דורשת קבלת רישיון עסקש "מטהפעלת 

 .תקף

  יעדים ואסטרטגיה עסקית 11.14

השוק והרשויות הנדרשות לשירותים  במגבלות, להרחיב את פעילותה: יעדיה של הקבוצה בתחום פעילות זה הינם

שיתופי פעולה  ידי-לעזאת , שים"או בהפעלה של המט/ולהקטין את העלויות הכרוכות בהקמה ו, מסוג זה

  .אסטרטגיים
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ידי רשויות -לא מתפרסמים בשנים האחרונות מכרזים רבים על, שים הינו רווי ומוגבל"מכיוון שתחום המט

שגודלם והיקפם מצדיק את השתתפות , ככל שמתפרסמים מכרזים כאלה. שים"מקומיות להקמה והפעלה של מט

שתתף בהם ולהגיש הצעות לביצוע פרויקטים נוספים של בכוונת הקבוצה לה, וככל שיתפרסמו בעתיד ,החברה

  .B.O.T -שים נוספים עבור רשויות מקומיות נוספות בשיטת ה"הקמה והפעלה של מט

הערכות הקבוצה לגבי היעדים המפורטים בסעיף זה לעיל כוללות מידע צופה פני עתיד כהגדרתו בחוק ניירות 

, ועמידתה ביעדים אלו במסגרת המועדים המצוינים בסעיף זה בפרט, עמידת הקבוצה ביעדים שלעיל ככלל. ערך

אישור , גופים חיצוניים, י משנהכגון לוחות זמנים של קבלנ, תלויים בחלקם בגורמים שאינם בשליטת הקבוצה

להתקיים באופן חלקי או , של רשויות רגולטוריות וכן מהמצב הכלכלי העולמי ולפיכך עלולים שלא להתקיים

 .להתקיים במועדים מאוחרים יותר

  צפי להתפתחות בשנה הקרובה 11.15

במהלך  :מועד הדוחבהתאם לתכניותיה נכון ל, להלן תיאור כללי של תכניות הקבוצה לפעילותה בשנה הקרובה

  .מבצעת החברה השקעות בחידוש ציוד על מנת להפחית את עלויות התפעול 2012ושנת  2011שנת 

הצפי להתפתחות בשנה הקרובה המתואר בסעיף זה לעיל הינו בגדר מידע צופה פני עתיד כמשמעותו בחוק 

מאחר והצפי להתפתחות בשנה  וזאת בין היתר, ואשר התממשותו במלואה או בחלקה אינה ודאית, ניירות ערך

ואשר עשויות , הקרובה מבוסס על תכניותיה העסקיות של הקבוצה כפי שהן קיימות נכון למועד הדוח

המידע מבוסס על אינפורמציה הקיימת . בין היתר בשל גורמים אשר אינם בהכרח בשליטת הקבוצה, להשתנות

; העסקת עובדים במערך ארגוני פנימי , בין השאר, לותהכול הפעלה עלויות) 1: (בדבר, בקבוצה נכון למועד הדוח

  .שים אותם מפעילה"הכנסות עתידיות של הקבוצה מהמט) 2(

  אחריםפעילות  מיתחו 12

  מידע כללי על תחום פעילות החברה 12.1

  מבנה תחום הפעילות והשינויים החלים בו 12.1.1

פרופילים מפעל הקבוצה לייצור , פעילות החטיבה הביולוגיתאת  קבוצהכוללת ה, במסגרת תחומי פעילות אחרים

  .וכן פעילות החברה בהשכרת בתי קירור P.V.C-מ

עוסקת בפיתוח מוצרי הדברה ביולוגיים להגנה מפני מזיקים הקבוצה , במסגרת פעילותה של החטיבה הביולוגית

ווירוסים התוקפים גידולים שונים גורמים לנזקים רבים וצמצום התוצרת  חרקים, מחלות, מידי שנה. בחקלאות

קיימת , ב"האירופאי המשותף וארהבשווקים רבים בעולם ובדגש על השווקים המתקדמים כגון השוק . חקלאית

לשפר את איכות תוצרי ו להפחית זיהומי קרקע ומים מגמה להחליף את השימוש בחומרי הדברה כימיים ובכך

בעיקר , נכון למועד הדוח קיימת התנגדות בקרב ציבור הצרכנים, למיטב ידיעת הקבוצה, כמו כן .49תהחקלאו

דבר אשר מגביר את הביקוש לשיטות , 50גנטית) הנדסה(לשימוש במוצרי חקלאות שעברו התמרה , באירופה

  .ידי הקבוצה-כגון השיטות המפותחות על, עוקפות וידידותיות לסביבה ולצרכנים

באותה העת לצד שלישי  וית כפי שהיוגהחטיבה הביול מוצריהזכויות בקשר עם  ונמכר 2009דש ינואר במהלך חו

לפרטים בדבר . ")הרוכשת: "להלן( כימיה-שאינו קשור לקבוצה שהינה חברה מהמובילות בעולם בתחום האגרו

בקבוצה , נכון למועד הדוח ולאחר מכירת הפעילות כאמור, מלבד האמור. להלן 13.8.1 ראו סעיף , מכירת הזכויות

נחתמו הסכמים שונים עם הפקולטה  ,בין היתר, לצורך כך .אפשריים חדשיםמוצרים קיים פיתוח ראשוני של שני 

                                                             
  .http://www.pesticides.gov.uk/biopesticides:לפרטים ראו אתר הרשות לרישוי תכשירים להגנת הצומח באנגליה49
 European ParliamentaryTechnology-  ראו מאמר בדבר שימוש באירופה בצמחים שעברו הנדסה גנטית לפרטים50

Assessment, Genetically modified plants and food 2006, http://www.eptanetwork.org/EPTA/projects.php?pid=150. 
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מתנהלים דיונים עם רוכשת הפעילות באשר  ,כמו כן. העברית ועם מכון וולקאנילחקלאות של האוניברסיטה 

, נוסף על פעילותה כמפורט לעיליוער כי החטיבה הביולוגית , מעבר לאמור .פעולה בפיתוח מוצרים חדשיםלשיתוף 

קשרות באמצעות הת, לרוכשת כאמור לעילנמכרו הזכויות בהם את המוצרים שבמדינת ישראל משווקת ומפיצה 

  .להלן 12.6 כאמור בסעיף , עם שלושה מפיצים

המפעל . )שיחול( בשיטת האקסטרוזיה P.V.C-מנרב תשתיות מפעילה את המפעל בגזר לייצור פרופילים מ, בנוסף

להרכבת מחסנים  P.V.C -מייצר פרופילים מ, מנרב תשתיות הקבוצה באמצעות ידי-עלבגזר אשר מופעל 

  .מוצרי המפעל בגזר משווקים באמצעות מפיצים חיצוניים .ולשימושים שונים נוספים

- בשטח של כ, באזור התעשייה באשדוד ת קירורימפעילה ומשכירה הקבוצה באמצעות מנרב תשתיות ב, כמו כן

ת הקירור מיועד לאחסנת יב. ידי הקבוצה-ומופעל מאז על החברהי "ע 1997ת הקירור נרכש בשנת יב. ר"מ 6500

בנוסף מצויים במתחם . משטחי אחסון 10,000 -בכ °18 מינוס בטמפטורות שונות עד) בעיקר מוצרי מזון(מוצרים 

יקר מיבואנים של שוק הלקוחות של בתי הקירור מורכב בע. ר לאחסנה יבשה"מ 2000 -מחסנים בשטח של כ

  .מוצרי מזון המגיעים לארץ דרך נמל אשדוד

  תקינה ואילוצים מיוחדים החלים על תחום הפעילות, חקיקה, מגבלות 12.1.2

 .להלן 12.16 ראו סעיף , תקינה ואילוצים מיוחדים החלים על תחום הפעילות, חקיקה, למגבלות

  התפתחויות בשווקים של תחום הפעילות או שינויים במאפייני הלקוחות שלו 12.1.3

כת הקבוצה לא חלו התפתחויות מהותיות בשווקים הרלוונטיים או רלהע, ביחס לפעילות החטיבה הביולוגית

  .במאפייני הלקוחות של הפעילות

פיה יבואני מזון גדולים אשר הינם -מסתמנת לאחרונה מגמה על, להערכת הקבוצה, ביחס לפעילות בתי הקירור

  . פועלים על מנת להקים בתי קירור לעצמם בבעלותם, לקוחות של בתי הקירור

בישראל גורמים  P.V.C -בשנים האחרונות נכנסים בהדרגה לשוק פרופיליי ה, P.V.C -ביחס לפעילות מפעל ה

להערכת הקבוצה ניתן לזהות מגמה , לאור האמור. פי רוב מייצרים את מוצריהם במזרח הרחוק-מתחרים אשר על

 . להבדיל לאיכותם, פיה הצרכנים בשוק נותנים עיקר המשקל למחירי המוצרים-על

  שינויים בהיקף הפעילות בתחום וברווחיותו 12.1.4

הושקעו מאמצים מיוחדים בשיווק  2011במהלך שנת , P.V.Cבמפעל למוצרי  קבוצהבמסגרת פעילות ה

 אמצעות הקמת אתר אינטרנט בעברית ובאנגליתבהן , נות כתובהפירסום בעיתו באמצעותהן המוצרים 

במכירות מסוים גידול  צופה החברה לרשום, עקב כך. והן באמצעות פניה לצרכנים פוטנציאלים

  .המוצרים

בהכנסות אשר נבע מסוים רשמה הקבוצה גידול , במסגרת פעילות הקבוצה בהשכרת בתי קירור

  .מכניסת לקוחות חדשים ומעליית מחירי האחסנה

  .בתחום החטיבה הביולוגית קיים חוסר וודאות ותלות בזיהוי מוצרים חדשים ושיתופי פעולה

  פעילותשינויים טכנולוגיים שיש בהם כדי להשפיע מהותית על תחום ה 12.1.5

  .לא אירעו במהלך שנת הדוח שינויים טכנולוגיים שיש בהם כדי להשפיע מהותית על פעילות זו
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  גורמי הצלחה קריטיים בתחום 12.1.6

הנהלה ) א( :החטיבה הביולוגית פעילותתחום בלהלן גורמי ההצלחה הקריטיים אשר להערכת הקבוצה נדרשים 

לחיזוי , לבדיקת הצורך והשוק לפתרון המפותחהון אנושי וכוח אדם מנוסה ומיומן אשר תורם רבות , מקצועית

לפיתוח המוצרים המפותחים על ידי הקבוצה והבאתם משלב , יכולת ועלות ייצור המוצר וחיי המדף הצפויים

היכרות וידע ) ב(; ברחבי העולם בלים רישיונות מסחורהמחקר והפיתוח הבסיסי למוצרים סופיים אשר מק

והיכולת להתאים , מעמיק עם הדרישות הרגולטוריות בכל הנוגע לרישוי התכשירים המפותחים על ידי הקבוצה

כפועל יוצא מתחומי פעילותה של  -הגנה על הידע ) ג(;  את תהליך הפיתוח המבוצע על ידי הקבוצה לדרישות הללו

הקבוצה בעורכי פטנטים נעזרת , לצורך כך. הידע ועל הקניין הרוחני הקבוצה קיימת חשיבות רבה להגנה על

לשם ביצוע סקירת פטנטים רשומים ובקשות לפטנטים , המחקר והפיתוחתכנון החל מראשית תהליך מיומנים 

  .הגשת בקשות לפטנטים ברחבי העולם במהלך הפיתוח של מוצרי הקבוצה

הקפדה על איכות ) א( :P.V.C -מפעל הבפעילות להלן גורמי ההצלחה הקריטיים אשר להערכת הקבוצה נדרשים 

  . הגדלת מגוון המוצרים) ג(; שמירה על רמת מחירים תחרותיים) ב(; ידי הקבוצה-המוצרים המיוצרים על

) א: (הקירורהשכרת בתי להלן גורמי ההצלחה הקריטיים אשר להערכת הקבוצה נדרשים בפעילות 

איתור גורמים ) ג(; שמירה על רמת מחירים תחרותיים) ב(; שמירה על רמת שירות גבוהה למאחסנים

  . מאחסנים מתאימים

  חסמי הכניסה והיציאה העיקריים של התחום 12.1.7

) א: (חסמי הכניסה העיקריים של תחום החטיבה הביולוגית הינם כדלקמן, להערכת הנהלת הקבוצה

אחת . ים בהיקף גדוליהדורש משאבים כלכל, ן בסף כניסה גבוה במיוחדימאופי ביו- האגרושוק 

הרשויות הרגולטוריות במדינות  הליכי האישור והרישום אצלאורך הסיבות המרכזיות לכך הינה 

ין בכוח ימתאפ התחום, כמו כן) ב(; תכשיריםנטיות החל משלבי המחקר והפיתוח של והרלו, השונות

 והפיתוח הנדרש לצורך ביצוע פעילות המחקר, בעל מומחיות גבוהה במיוחד ,אדם מקצועי ומיומן

 .ובניית קניין רוחני בלעדי

  .לא קיימים חסמי יציאה מהותיים מתחום החטיבה ביולוגית, קבוצהלדעת הנהלת ה

כניסה  צורךול  P.V.Cייצור פרופיליי אין חסמי כניסה מהותיים לתחום, להערכת הנהלת הקבוצה

  .גיוס כוח אדם מיומן)  ב(; רכישת טכנולוגיה מתאימה לייצור המוצרים) א(: נדרשים, לפעילות זו

למעט חסמים , P.V.C - לא קיימים חסמי יציאה מהותיים מתחום מפעל ה, קבוצהלדעת הנהלת ה

  .הנובעים ממימוש ציוד ומיכון

תחום בתי הקירור דומים במהותם חסמי הכניסה והיציאה העיקריים של , להערכת הנהלת הקבוצה

השכרת של תחום  חסמי הכניסה והיציאה העיקרייםלפרטים בדבר . השכרת הנכסיםלאלה של תחום 

  .לעיל10.1.5 ראו סעיף , הנכסים

  תחליפים למוצרי תחום הפעילות ושינויים החלים בהם 12.1.8

וכן וביבולים מחלות בצמחים ל אשר גורמים ,ופטריות כנגד חיידקים, ביחס לתחום החטיבה הביולוגית

  . קיימים חומרי הדברה כימייםכנגד חרקים 

פח ואף עץ אשר יכולים לשמש , קיימים תחליפים כגון פרופילים מאלומיניום, P.V.C - הבתחום מפעל 

  . ב"מחסנים וכיו, להרכבת גדרות
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 תחרות 12.1.9

 מבנה התחרות ומתחרים משמעותיים  .א

גידולים חקלאיים  פתרונות להגנת פיתחה שהקבוצה, התכשירים, במסגרת פעילות החטיבה הביולוגית

תכשירים המפתחות מגון רחב מאוד של  הון חברות ענק בינלאומיות עתירותבפעילותן של , ין מחדימתאפ

 חקר ופיתוחמבחברות , ומאידך ,בצמחים זרעים ומדעי החייםה ,היכימ-אגרוה מיבתחו שוניםומוצרים 

  .יםספציפיו תכשירים מועטיםקטנות המפתחות 

עם אותן  ב זה או אחר של הפיתוחפי רוב מתקשרות בשל-על, הקבוצה כדוגמת, החברות השונות, כפועל יוצא

  לשימוש משנה רישיונות מתן של באופן לרבות ,קושיו בערוצי ושימוש לשם שיתוף פעולה ומימון, חברות ענק

 . אותן חברות בטכנולוגיה המפותחת וכן בדרך של רכישה או מיזוג עם

יב מומחיות ומשאבי הון יומחמורכב , ארוך נוישה, הפתרונותאילוצים אלו נובעים מאופיו של הליך פיתוח 

  .הענק ק של חברותווכן מהקושי להתחרות בערוצי השיו, םימשמעותי

נפח האחסנה ". טמפו"ו" מהדרין: "ים עוד שני בתי קירורבעיר אשדוד קיימ, בפעילות השכרת בתי הקירור

 15,000 - עומד על כ, ובסך הכלשל כל אחד משני בתי קירור אלה קטן מנפח בית הקירור של הקבוצה 

ידי היבואנים המובילים בשוק -בית הקירור הינו מחסן מוביל באחסון מוצרים מהחי המיובאים על. משטחים

 .ועוד" טיב טעם"; "תנובה"; "נטו: "כגון

דן ":כגון, בעצמם קיימים מתחרים עיקריים אשר מייצרים פרופילים P.V.C -לפעילות הקבוצה במפעל ה

י פרופיליקיימים יבואנים המייבאים את , נוסף על היצרנים האמורים. "לגיא פלסט פלג"-ו" מ.ב.א", "טק

P.V.C קיים לקבוצה מתחרה בתחום ייצור פרופילים למחסנים . "מרום" -ו "פרופיליי אברהם" :כגון ל"מחו

  ."כתר פלסטיק" שהינו עיקרי אחד

לטכנולוגית האקסטרוזיה טכנולוגיה אלטרנטיבית בהקשר זה יצוין כי בשנים האחרונות פותחה 

להבדיל מתהליך הייצור של כאשר  ,טכנולוגית ההזרקהטכנולוגיה זו הינה . בה משתמשת הקבוצה

מאפשרת לייצר הזרקה טכנולוגיית ה ,הקבוצה המייצרת פרופילים שאותם יש לעבד למוצר מוגמר

יתרונה של ). רהיינו ללא שלב העיבוד למוצר מוגמ(או מוכן להרכבה בשלב אחד /מוצר מוגמר ו

טכנולוגית ההזרקה בא לידי ביטוי בעלויות יצור נמוכות יותר המאפשרות קביעת מחירים נמוכים 

  .ללקוחות

 התמודדות הקבוצה עם התחרות  .ב

כאמור קיימים לקבוצה , הביולוגיתבה טיהחת פעילות הקבוצה בתחום רבמסג, נכון למועד הדוח

ולפיכך אינה יכולה להעריך בשלב זה את מעמדה בשוק ראשוניים בלבד מוצרים בשלבי פיתוח שני 

  .לעומת מתחריה

מוצריה באופן  יקושומגוון ומנת להגדיל את - החברה פועלת על P.V.C - בתגובה לתחרות במפעל ה

 - לפרטים בדבר האסטרטגיה של הקבוצה לייצא את מוצרי ה. ל"לחו םבו תחל לייצא מוצרי

P.V.C , להלן 12.17 ראו סעיף .  

  מוצרים ושירותים 12.2

הקבוצה , כמו כן. בפיתוח ראשוני של שני מוצרי הדברה ביולוגיים חדשיםהקבוצה פועלת , נכון למועד הדוח

נחתמו הסכמים עם המכון הוולקאני ועם , בהקשר זה. לפיתוחפוטנציאליים נוספים פועלת לאיתור מוצרים 

 .הפקולטה לחקלאות של האוניברסיטה העברית שעל פיהם נבדקים פרויקטים פוטנציאליים חדשים
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  פילוח הכנסות ורווחיות מוצרים ושירותים  12.3

 :2009-2011בשנים אחריםפילוח הכנסות מוצרים ושירותים במגזר ולהלן נתונים אודות התפלגות 

  2011  2010  2009  

הכנסות   
  )ח"אלפי ש(

אחוז 
מהכנסות 
  התאגיד

הכנסות 
  )ח"אלפי ש(

אחוז 
מהכנסות 
  התאגיד

הכנסות 
  )ח"אלפי ש(

אחוז 
מהכנסות 
  התאגיד

  0%  -    0%  -    0%  -    מגזר ציבורי

  100%  37,481   100%  24,606   100%  23,431   מגזר פרטי 

  0%  -    0%  -    0%  -    צדדים קשורים

  100%  37,481   100%  24,606   100%  23,431   כ"סה

  פעילות אמביןאת גם את חטיבת הביולוגיה ו תכולל 2009ת בשנהנתונים *  

  מוצרים חדשים 12.4

חדשים בתחום החטיבה של שני מוצרים הקבוצה פועלת ובוחנת התכנות לפיתוחם , לעיל 12.2 כאמור בסעיף 

  .אין לקבוצה מוצרים בפיתוח ממשי, אולם למועד הדוח, הביולוגית

  .בתי הקירורלקבוצה אין מוצרים חדשים במסגרת פעילות , נכון למועד הדוח, כמו כן

אשר נועד לשמש את הקבוצה לייצוא במסגרת  מוצר חדשתכנון פועלת הקבוצה ל, .P.V.C-הבפעילות מפעל 

ידי הקבוצה כך שעלות ייצורו השולית -מוצר זה תוכנן על. להלן 12.17האסטרטגיה של הקבוצה כמפורט בסעיף 

  .תוכל הקבוצה לדרוש עבורו מחירים תחרותייםתהא נמוכה ובאופן זה 

  לקוחות  12.5

. באמצעות חברות הפצה בישראל שלושה מוצרים שפיתחה בעבר הקבוצה משווקת בתחום החטיבה הביולוגית

  . היקף המכירות אינו מהותי לפעילותה של הקבוצה

ם ופתרונות איחסון "לגורמים עיסקיים שונים כגון פלר הקבוצהידי -מיוצרים עלאלה , P.V.C -בתחום פרופיליי ה

סוחרים , לקוחות עסקיים, צרכנים פרטיים, מוסדות: בין הלקוחות של הקבוצה בתחום פעילות זה נמנים. חכמים

ישפיע באופן מהותי על תחום  ואשר אובדנ ח מסויםותלות בלקלקבוצה אין , נכון למועד הדוח .ויצואנים

הקבוצה לפי  יה הקבועים שללהלן פילוח לקוחות. P.V.C -קוחות קבועים בתחום מפעל הלקבוצה ל. הפעילות

 :קריטריון ותק והתמדה

  ותק והתמדה
2011  

  אחוז מהכנסות הפעילות  )ח"אלפי ש(הכנסות 

  71%  7,573   שנים 5לקוחות הקבוצה מעל 

  29%  3,038   שנים 5לקוחות הקבוצה עד 

  100%  10,611   כ"סה

פי רוב יבואני בשר ומוצרי מזון - משכירה הקבוצה מחסני קירור ללקוחותיה אשר הינם על, בתי הקירורבפעילות 

 -מנפח האחסנה בבתי הקירור ואחראי לכ 30% -קיים לקוח אשר הינו בעל נתח של כ, נכון למועד הדוח .שונים

אובדנו ישפיע  אשר זהלקבוצה תלות בלקוח  יש. בתי הקירורפעילות מההכנסות החודשיות של הקבוצה מ 28%

 או 10% של שיעור מהווה אינו זה מלקוח הקבוצה הכנסות, זאת עם יחד. הקירור בתיבאופן מהותי על תחום 
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  . הקבוצה הכנסות מסך יותר

להלן פילוח לקוחותיה הקבועים של הקבוצה לפי קריטריון ותק . לקבוצה לקוחות קבועים בפעילות בתי הקירור

 :  והתמדה

  ותק והתמדה
2011  

  אחוז מהכנסות הפעילות  )ח"אלפי ש(הכנסות 

  51%  5,179   שנים 5לקוחות הקבוצה מעל 

  49%  4,897   שנים 5לקוחות הקבוצה עד 

  100%  10,076   כ"סה

  שיווק והפצה  12.6

בהתאם לשלושה הסכמי , ממשיכה הקבוצה בשיווק מוצרים במדינת ישראל, במסגרת פעילות החטיבה הביולוגית

  .הפצה עם מפיצים מקומיים ובאישור הרוכש

השירות שיווק  .מ"בע ופיתרונות איחסון חכמיםמ "בעם "באמצעות חברת פלרים משווק P.V.C  -המפעל מוצרי 

במהלך תקופת . כגון יבואני מזון, יאליםצפעילות בתי הקירור נעשה באמצעות פניה ללקוחות פוטנ שניתן במסגרת

בצינורות השיווק לקבוצה אין תלות , נכון למועד הדוח .לא חלו שינויים מהותיים בדרכי השיווק וההפצה, הדוח

תוספת עלות מהותית  קבוצהשאבדנם ישפיע מהותית לרעה על תחום הפעילות או שתיגרם ל, ה כאמור לעילשל

  .כתוצאה מהצורך להחליפם

  צבר הזמנות 12.7

, יחד עם זאת. אין לקבוצה צבר הזמנות בהיקף מהותי מפעילות החטיבה הביולוגית, 2011בדצמבר  31ליום נכון 

באבני דרך בהתאם  הבגין עמידתגרין -מרוכשת הזכויות בפעילות אגרוהקבוצה צפויה לקבל תשלומים נוספים 

רוכשת הזכויות ידי -גרין וכן תקבולים בגין מכירת המוצרים המבוצעת על-מכירת הזכיות במוצרי אגרו להסכמת

  .לעיל 13.8.1 כמתואר בסעיף , ללקוחותגרין -בפעילות אגרו

 P.V.C -מפעילות מפעל ה אין לחברה צבר הזמנות בהיקף מהותי, עקב אופי הפעילות ,2011 בדצמבר 31ליום נכון 

  .ופעילות בתי הקירור

הנתונים הנוגעים לצפי ההכרה בהכנסה של צבר ההזמנות בשנים הקרובות מהווים מידע צופה פני עתיד 

נכון לתאריך , לקוחותיהבין הקבוצה לבין  קיימים  םהמבוסס על הסכמי, כהגדרת המונח בחוק ניירות ערך

או שינוי /וההסכמים הרלוונטיים כתוצאה מביטול או הפרת , בין היתר, נתונים אלו עשויים להשתנות. הדוח

, לרבות אך לא רק(במילוי התחייבויותיהם  באופן שלא יוכלו לשאתלקוחות הקבוצה במצבם הכלכלי של 

 13.11 מבלי לגרוע מיתר גורמי הסיכון המפורטים בסעיף , )ב"סים וכיוכינוס נכ, כניסתם להליכי פשיטת רגל

  .להלן

  תחרות 12.8

ראו , מתחרים עיקריים ושיטות הקבוצה להתמודדות עם התחרות, לפרטים בדבר תנאי התחרות בתחום בפעילות

  .לעיל 12.1.9סעיף 

  עונתיות 12.9

 בקרב העוסקים בענף לשיווק והפצהמיועדים  הקבוצהמוצרי , ככלל, בתחום החטיבה הביולוגית

דבר העשוי , ובביקושים משתנים לפי עונות השנה בעונתיות ןמאופיי ואשר מעצם טבע, החקלאי
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לקבוצה אין נתונים , נכון למועד הדוח, יחד עם זאת .ה של הקבוצהלהשפיע על הביקוש למוצרי

כספיים בדבר עונתיות בתחום זה לאור העובדה שנכון למועד הדוח אין לקבוצה מוצרים המשווקים 

  .ידה בהיקף מהותי- על

חודשי ניתן לזהות כי מ. עונתיות קיימת P.V.Cילות המפעל לייצור מוצרי ביחס להכנסות הנובעות מפע

הכנסות המפעל קטנות לאור  ,קיימת פעילות רבה יותר ואילו בחודשי החורףהסתו לחודשי עד והאביב 

השפעת העונתיות האמורה אינה , יחד עם זאת. תחום ריהוט הגןרי הקבוצה בצירידה בביקושים למו

  .הכספיות של הקבוצהמהותית לתוצאות 

בהקשר . הקבוצה מעריכה כי קיימת השפעה לעונתיות, ביחס להכנסות הנובעות מהשכרת בתי הקירור

ל ועונות "שחיטה של הבקר בחוקיימת עונתיות בהכנסות הקבוצה מבתי הקירור כתלות בעונות ה, זה

לתוצאות הכספיות של  השפעת העונתיות האמורה אינה מהותית, יחד עם זאת .ודיג של הדגים רבייה

  .הקבוצה

  כושר ייצור 12.10

, במהלך שנת הדוח. אלפי משטחי סחורה 10ניתן לאחסן עד , במסגרת בתי הקירור של הקבוצה

  .מכושר הייצור של פעילות זו 87% - כבפועל  ובממוצע נוצל

 P.V.Cטון פרופיליי  1,000 - כל 800הינו בין כושר הייצור הפוטנציאלי , P.V.C - במסגרת מפעל ה

  .הפוטנציאלימכושר הייצור  10% - כשיעור של נוצל  2011במהלך שנת , יחד עם זאת. בחודש

  מחקר ופיתוח 12.11

שמקורם ממוסדות אקדמיים או , צה בוחנת פרויקטים חדשים לפיתוח על ידהובהק, נכון למועד הדוח

. לצד כלשהו לפיתוח עתידי אין החברה מחוייבת, נכון לכתיבת דוח זה. ממקורות תעשייתיים ואחרים

 .יקטים חדשים בתחום הפעילותורה עם מספר מוסדות מחקר לבחינת פיחד עם זאת התקשרה הקבוצ

לצפי .בפיתוחים חדשיםלא ביצעה הקבוצה השקעות בסכומים מהותיים , נכון למועד פרסום הדוח

  .להלן 12.18ראו סעיף , בדבר פעילות החטיבה הביולוגית 2012ת הקבוצה לשנ

פועלת הקבוצה לפיתוח מוצר , P.V.C - במסגרת פעילות ייצור פרופיליי ה, לעיל 12.4 כאמור בסעיף 

חודשים ממועד  12נכון למועד הדוח וכן לתקופה של . חדש אשר מאופיין בעלויות ייצור שוליות נמוכות

  . הקבוצה מעריכה כי הסכומים שהושקעו ויושקעו בפיתוח האמור אינם ולא יהיו מהותיים, הדוח

  קניין רוחני 12.12

 .אין לקבוצה נכסי קניין רוחני בתחום הפעילות, נכון למועד הדוח

  הון אנושי 12.13

 ,מנהל עבודה, פקידות מלאי 2, מלגזנים 6: של פעילות בתי הקירור של הקבוצה הינו כדלקמן המבנה האירגוני

מסגרת בבמצבת העובדים חלו שינויים  לא, 2011במהלך שנת . מנהלו ,איש ניקיון ,איש אחזקה ,מחסנאי ראשי

עניין השוטף ולפי  הדרכות מתבצעות באופן, כמו כן. ולא מתוכנן שינוי במצבת העובדים פעילות בתי הקירור

לא קיימת לקבוצה תלות בעובד מסוים במסגרת תחום , נכון למועד הדוח ).ס ועוד"חומ ,בטיחות( וחובת ביצוע

  .בתי הקירור

. והצלחתה מבוססת על ההון האנושי המועסק בה, ידע-הינה עתירת קבוצה בתחום החטיבה הביולוגיתפעילות ה

אשר להם ניסיון ארוך , וון תחומים הרלוונטיים לתחום עיסוקהבחברה מועסקים אנשי מקצוע ומומחים במג
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 11מצבת העובדים בחטיבה הביולוגית כוללת , נכון למועד הדוח. היכרות עם התעשייה ועם השוק, שנים בתחום

; שני מומחי פרמנטציה; מומחה בתהליכי ייצור; מדען ראשי; ל הפעילות ופיתוח עסקי"מנכ: כדלהלן עובדים

  .לא חלו שינויים במצבת העובדים, 2011במהלך שנת . המזכיר - וכן; שני עובדי יצור; טיותשלוש לבורנ

  . יםהביולוגית תלות מהותית בעובד מסוהדוח אין לחטיבה מועד נכון ל

סגן מנהל ומהנדס ; ל המפעל"מנכ: עובדים כדלהלן 20כוללת של הקבוצה  P.V.C - מפעל המצבת העובדים ב

נכון למועד לא חלו שינויים מהותיים במצבת העובדים ו, 2011מהלך שנת ב. הייצורעובדי מערך  17; המפעל

הדרכות מתבצעות באופן שוטף ולפי העניין וחובת ביצוע , כמו כן. לא מתוכנן שינוי במצבת העובדיםפרסום הדוח 

  .P.V.C -ה מפעל לא קיימת לקבוצה תלות בעובד מסוים במסגרת, נכון למועד הדוח). ס ועוד"חומ ,בטיחות(

ההתקשרות בין החברה לבין עובדיה חוזי כמו גם פרטים בדבר , לפרטים נוספים בדבר הונה האנושי של הקבוצה

 .להלן 0  ראו סעיף, ופרטים לגבי נושאי המשרה בקבוצה

  חומרי גלם וספקים 12.14

, לחומרים, בנוסף. נכון למועד הדוח אין חומר גלם עיקרי המשמש את הקבוצה לפעילות החטיבה הביולוגית

מספקי תשומות חקלאיות פיתוח התכשירים דורש גם חומרי גלם שונים ומגוונים אשר נרכשים ישירות ממפיצים ו

  .אין לחברה תלות מהותית בספקים, נכון לכתיבת דוח זה. סיגמא ועוד, הגרעיןכגון 

אין  .ב"בעיקר מארה, חומר הגלם העיקרי מיובא. P.V.Cחומרי הגלם העיקרי המשמש את המפעל בגזר הינו 

משלוח הזמנות רכש מעת לעת לפי אופן ההתקשרות עם הספקים הינו בדרך של  .לתחום פעילות זה ספק מהותי

  .מסויםתלות בספק לקבוצה לא קיימת , נכון למועד הדוח, ל"כיוון שקיימים ספקים חלופיים בחו .הצורך

  דיווח סביבתי 12.15

  סיכונים סביבתיים ודרכי ניהולם 12.15.1

השפעה סיכונים סביבתיים אשר יש להם או צפויה להיות להם לא קיימים , להערכת הקבוצה, נכון למועד הדוח

  .פעילות אחרים םהנובעים מתחו מהותית על הקבוצה

  השלכותיה מהותיות שיש להוראות הדין על התאגיד 12.15.2

הוראות הדין אשר במועד הדוח הן בעלות השלכות מהותיות על הקבוצה ובכלל זה לא קיימות , נכון למועד הדוח

  .עם תחום פעילות אחרים רבקש הרווח והמעמד התחרותי שלה, על ההשקעות ההוניות

  פרטים על אירוע או עניין הקשור בפעילות התאגיד אשר גרם או צפוי לגרום לפגיעה בסביבה 12.15.3

אחרים אשר גרם או צפוי  םאירוע או עניין הקשור בפעילות תחואין נכון למועד הדוח , למיטב ידיעת הקבוצה

  .לגרום לפגיעה בסביבה

  הסביבההליך משפטי או מנהלי הקשור עם איכות  12.15.4

אשר , הליכים משפטיים או מנהליים מהותיים הקשורים עם איכות הסביבהלא קיימים , נכון למועד הדוח

  .צד לוהקבוצה או נושא משרה בכירה 
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  מדיניות התאגיד בניהול סיכונים סביבתיים 12.15.5

 13.7.1 ראו סעיף , אופן מימושה ואופן הפיקוח עליה, לפרטים בדבר מדיניות התאגיד בניהול סיכונים סביבתיים

  .הלןל

  לויות סביבתיותהפרשות שהוכרו בדוחות הכספיים וע, פרטים בדבר סכומים שנפסקו 12.15.6

  .הלןל 13.7.2ראו סעיף , הפרשות שהוכרו בדוחות הכספיים ועלויות סביבתיות, לפרטים בדבר סכומים שנפסקו

  מגבלות ופיקוח על פעילות התאגיד 12.16

  :פעילות הקבוצה בתחום החטיבה הביולוגית כפופה לרגולציה כדלהלן

, בשל עירוב מספר רב של משרדיםוזאת בירוקרטית מבחינה ביותר מורכב תהליך הרישוי של חומרי הדברה הנו  12.16.1

יעילות ורעילות תכשירים (חקלאות , )שחרור לסביבה של תכשירי הדברה(איכות הסביבה  כגון, ורשויות סוכנויות

, השילוב של גופי ממשל המופקדים על נושאי חקלאות). רעילות וחשיפה לצרכנים(ומזון בריאות ו) לגידולים

אורך ההליך הממוצע של רישוי חומרי הדברה החל ". הרשויות"ת הסביבה יקראו להלן בריאות ומזון ואיכו

 .המערבי ברוב המדינות בעולם שנתיים לכשש שניםבין בממוצע מהגשת תיק הרישוי נע 

אגדים באופן פרטני את נושא רישוי תכשירי אשר מגופים  קיימים, ברוב המדינות בעולם המערבי

הנדרשת מבחינת פוטנציאל הפגיעה של בטיחות הרמת מפקחים על , היתרבין , גופים אלה .הדברהה

 .בסביבה ובצרכןהחומרים 

צורך הגבירה את הביקוש וההמודעות הגוברת בציבור לנזקי חומרי הדברה כימיים לסביבה ולצרכנים 

  .בתחליפים ידידותיים לסביבה

  :להלןכדרגולציהלכפופה  P.V.Cייצור מוצרי הקבוצה בתחום פעילות 

 ות בעבודהיבות בכל הנוגע לסדרי עבודה ובטיחהוראות מחי 12.16.2

 .לענין ביצוע עבודות ייצור במפעלים, על תקנותיה 1970 -ל"התש, ]נוסח חדש[לפי פקודת הבטיחות בעבודה 

  .קיים ממונה בטיחות בהתאם לדרישות הדיןנכון למועד הדוח , בהקשר זה

 לעניין שווק ומכירת מוצרים 12.16.3

, רחוק המכ, על תקנותיו והצווים שהוצאו לפיו 1981 -א"התשמ, על תחום פעילות זה חוק הגנת הצרכןחלים 

 .מוצרים לצרכניםה והכל לעניין הסדרת מכירת, על תקנותיו 1968 -ח"תשכ

 1980 -ם"תש, חוק האחריות למוצרים פגומים 12.16.4

יין חובות יצרן בגין נזקי גוף בקשר עם לענחוק האחריות למוצרים פגומים חל על פעילות החברה בתחום הפעילות 

  .מוצרים פגומים שייצר

  רישיון עסק 12.16.5

רישיון עסק לאור כך טרם התקבל  ,נכון למועד הדוח. רישיון העסקמצריכה קבלת  P.V.Cפעילות ייצור פרופיליי 

ור הקבוצה פועלת לקבלת רישיון עסק ומעריכה כי רישיון כאמ. שהמפעל טרם זכה לאישור מכבי אש כנדרש

  .יתקבל במהלך החודשים הקרובים
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  איכות הסביבה 12.16.6

בדיקות אלה בוחנות את החומרים בהם נעשה . הסביבהלהגנת משרד מטעם הבדיקות אחת לתקופה נערכות 

החומרים , נכון למועד הדוח. שימוש במסגרת פעילות הייצור על מנת לבחון האם הפעילות מחייבת היתר רעלים

נערכות בדיקות של המשרד להגנת , כמו כן. בהם עושה שימוש הקבוצה אינם מצריכים היתר רעלים כאמור

עושה שימוש חוזר בפסולת  P.V.C -מפעל ה, בהקשר זה. P.V.C של פרופיליי הסביבה לגבי פסולת תהליך הייצור

  .98% -תהליך הייצור ושאריות הייצור בשיעור של כ

  :כפופה לרגולציה כדלהלן, פעילות הקבוצה בתחום השכרת בתי הקירור

   1983-ג"התשמ, ]נוסח חדש) [מזון(פקודת בריאות הציבור  12.16.7

לרבות תקנות אשר , ")הפקודה: "להלן בסעיף זה( 1983-ג"התשמ, ]נוסח חדש) [מזון(פקודת בריאות הציבור 

בתחום של , בין היתר, עוסקות בהוראות שמטרתן נקיטת אמצעים למניעת סכנה לבריאות הציבור ,הוצעו מכוחה

, בהתאם להוראות הפקודה .ובקרהפיקוח ו, אחסנת מזון לרבות הוראות בדבר סימון ואזהרות על אריזות המזון

י הנחיות הקיימות "קבלת והוצאת סחורה מנוהלת עפ. סימון על מוצרי המזון המאוחסן חל על בעל הסחורה

  .בפועל ובפיקוח רופא וטרינרי צמוד לבית הקירור

   1985- ה"התשמ, ]נוסח חדש[פקודת מחלות בעלי חיים  12.16.8

ובפרט תקנות מחלות , לרבות תקנות אשר הוצעו מכוחה, 1985-ה"התשמ, ]נוסח חדש[פקודת מחלות בעלי חיים 

  .מטילות מגבלות על פעילות השכרת מחסני קירור, 1974 -ד"תשל, )יבוא בשר(בעלי חיים 

  1957-ח"התשי, חוק הפיקוח על מצרכים ושירותים 12.16.9

הסחר (ם ובפרט צו הפיקוח על מצרכים ושירותי, 1957-ח"התשי, חוק הפיקוח על מצרכים ושירותיםבהתאם ל

או יבואן לאחסן /לפיו נדרש בית הקירור נדרש לקיום רשיונות ואסור ליצרן ו1960 - א"תשכ, )במזון יצורו והחסנתו

  .במקום ללא רישיונות מתאימים

  רישיון עסק 12.16.10

 . לקבוצה רישיון עסק תקף ,נכון למועד הדוח. רישיון העסקצה מצריכה קבלת פעילות בתי הקירור של הקבו

  1993-ג"התשנ, מסוכניםחוק החומרים ה 12.16.11

נכון למועד  .לענין חומרים חומרים רעילים הנפלטים מבתי הקירור 1993-ג"התשנ, חוק החומרים המסוכנים

וכן שני עובדים המוגדרים אחראי  לפעילות בתי הקירור קיים היתר רעלים בתוקף אשר מחודש מידי שנה, הדוח

  . רעלים

  כוחהלרבות תקנות שהוצאו מ, פקודת בריאות העם 12.16.12

וכן תקנות בריאות  1978-ח"תשל, )בדיקת מזון מיובא(בהן תקנות בריאות העם פקודת בריאות העם על תקנותיה ו

  .1938) ל"בשר המיובא מחו(העם 

  יעדים ואסטרטגיה עסקית 12.17

או מוצרים הקבוצה בוחנת את המשך הפעילות וממשיכה במאמצים לאיתור צרכים ו, לחטיבה הביולוגית ביחס

לצורך כך נפגשים נציגי הקבוצה עם גופי  .היכולת וכח האדם הקיים בחברהבמסגרת לפיתוח ומסחור  ,חדשיםידע 
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. מחקר וחממות פיתוח וכן מתנהלים דיונים עם רוכשת הפעילות באשר לשיתוף פעולה בפיתוח מוצרים חדשים

  .בתחום האגרוהמשך פעילות החטיבה תלוי באיתור מוצרים חדשים ובשיתוף פעולה עם חברות מובילות 

במחירי  P.V.C -לעיל בדבר התרכזות עיקר העניין של לקוחות מוצרי ה 12.1.3 המתוארת בסעיף לאור המגמה 

פועלת החברה על מנת לפתח מוצר חדש בתחום מוצרי האחסון אשר עלות ייצורו , המוצרים להבדיל מאיכותם

. כך שתוכל הקבוצה להתחרות במוצרים המיוצרים במזרח הרחוק, השולית תהא נמוכה ואיכותו תהיה סבירה

ות המדינה ולהתחיל לייצא את מוצרי יעד מחוץ לגבול שווקיעל מנת לבחון את האפשרות לפנות ל, בין היתר, זאת

  .שואפת הקבוצה להגדיל את מגוון המוצרים, כמו כן. הקבוצה בתחום

  .נכון למועד הדוח לא אימצה הקבוצה יעדים חדשים, בתחום בתי הקירור

הערכות הקבוצה לגבי היעדים המפורטים בסעיף זה לעיל כוללות מידע צופה פני עתיד כהגדרתו בחוק ניירות 

, ועמידתה ביעדים אלו במסגרת המועדים המצוינים בסעיף זה בפרט, עמידת הקבוצה ביעדים שלעיל ככלל. ערך

אישור של רשויות , כגון לוחות זמנים של גופים חיצוניים, תלויים בחלקם בגורמים שאינם בשליטת הקבוצה

ופן חלקי או להתקיים להתקיים בא, רגולטוריות וכן מהמצב הכלכלי העולמי ולפיכך עלולים שלא להתקיים

 .במועדים מאוחרים יותר

  צפי להתפתחות בשנה הקרובה 12.18

 ,חדשיםאו ידע מוצרים מצים לאיתור במא החברה בוחנת את המשך הפעילות בתלות, בתחום החטיבה הביולוגית

מימוש המאמצים מרוכז בהסכמים שנחתמו כמפורט . היכולת וכח האדם הקיים בחברהבמסגרת לפיתוח ומסחור 

  . ל ובניסיון להגיע להסכם והבנות עם רוכשת הפעילות באשר לשיתוף פעולה בפיתוח פתרונות ומוצרים חדשיםלעי

שהקבוצה החליטה לבצען בשנה , אין לקבוצה תכניות החורגות ממהלך העסקים הרגיל, נכון למועד הדוח

 קים ותוצאות הפעולותולא קיימות תוכניות אשר עשויות להיות להן השלכה מהותית על מצב העס, הקרובה

  .P.V.C -במסגרת פעילות בתי הקירור ומפעל ה

הצפי להתפתחות בשנה הקרובה המתואר בסעיף זה לעיל הינו בגדר מידע צופה פני עתיד כמשמעותו בחוק 

וזאת בין היתר מאחר והצפי להתפתחות בשנה , ואשר התממשותו במלואה או בחלקה אינה ודאית, ניירות ערך

ואשר עשויות , על תכניותיה העסקיות של הקבוצה כפי שהן קיימות נכון למועד הדוח הקרובה מבוסס

המידע מבוסס על אינפורמציה הקיימת . בין היתר בשל גורמים אשר אינם בהכרח בשליטת הקבוצה, להשתנות

  .בקבוצה נכון למועד הדוח
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 עניינים הנוגעים לתאגיד בכללותו - 5פרק 

 התאגיד בכללותו 13

  מקרקעין ומיתקנים ,רכוש קבוע 13.1

 P.V.C -מפעל ה, בתי קירור, )כולל ציוד(מפעל פלדה , )משרד(ת מנרב יהרכוש הקבוע של הקבוצה כולל את קר

 31 ליום, האמוריםהעלות הכוללת המופחתת של הנכסים  .וכן חפצי אומנות כפי שיפורט להלן מכונות וציודו

  .ח"ש אלפי 49,464הינה  2011בדצמבר  31ח וליום "ש אלפי 43,284 הייתה 2010בדצמבר 

  תיאור הנכס  השימוש בנכס  הנכס
הזכויות בנכס 

  )שכירות/חכירה/בעלות(

מגבלות 

  בשימוש בנכס

קריית מנרב 

  הממוקמת באשדוד

צרכים מנהליים שיווקיים 

  .ומשרדי החברה

ר בנוי ומותאם "מ 2,000

  .לצרכי השימוש במקרקעין
  אין  בעלות

מפעל קונסטרוקציות 

  פלדה באשדוד

מקרקעין עליהם בנוי מפעל 

הקבוצה לייצור 

  .קונסטרוקציות פלדה

. דונם 9 - קרקע בשטח של כ

על המקרקעין מבנה ושטחי 

 3,000אחסון בשטח כולל של 

  .ר"מ

דונם בבעלות הקבוצה  7.5

דונם נוספים בשימוש  2- ו

הקבוצה בתמורה לדמי 

למנהל שימוש המשולמים 

נכון . מקרקעי ישראל

ההסכם עם , הדוח למועד

מנהל מקרקעי ישראל 

בדצמבר  31הינו עד ליום 

2012.  

  אין

שימוש במסגרת פעילות   בתי קירור באשדוד

החברה בהשכרת שטחי 

  .איחסון בבתי הקירור

מקרקעין בשטח כולל של 

ר הכוללים הן את "מ 6,500

 -בתי הקירור והן שטח של כ

  .ר אחסנה יבשה"מ 2,000

  אין  בעלות

שימוש במסגרת פעילות   וציודמכונות 

הקבוצה בתחום עבודות 

  .הקבלנות

בין , מכונות וציוד כוללים

מכונות , מנופים: היתר

, לייצור אלמנטים טרומיים

תבניות ומלגזות בעלות 

מופחתת נטו נכון למועד 

מיליוני  13 -הדוח בסך של כ

  . ח"ש

 ---   ---  

 -חפצי אומנות בשווי של כ  חפצי אומנות

ח תלויים "מיליון ש 13

במשרדי החברה וחפצי 

 1.8 - אומנות בשווי של כ

ח מושאלים "מיליוני ש

לבעל שליטה החברה 

בהתאם להסכם שאושר 

ידי מוסדות החברה -על

  .המוסמכים

חפצי אומנות בסך כולל נכון 

מיליון  15 -למועד הדוח של כ

  . ח"ש

  ---   בעלות
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  הון אנושי 13.2

 כללי 13.2.1

בעיקר העובדים בתחום ניהול , חלק מעובדי הקבוצה, עבודת הקבוצה ולייעל אתבמטרה לחסוך בעלויות 

ידי חברות -מועסקים על, תחום פעילותולהבדיל מן העובדים המקצועיים בכל , והאדמיניסטרציה ובתחום השיווק

פעילותה  כי חלוקת, יצוין. או למספר מגזרי פעילות/בקבוצה ונותנים שירותים בפועל לחברות נוספות בקבוצה ו

את המבנה הארגוני בהתאם לחברות השונות  של הקבוצה למגזרי הפעילות המתוארים לעיל איננה חופפת

  .בקבוצה

, אין הקבלה בין ייחוס עובדי הקבוצה למגזרים השונים כפי שנעשה במסגרת תיאור המגזרים לעיל, בהתאם לכך

המבנה הארגוני של הקבוצה נחלק בהתאם . הובין המבנה הארגוני של הקבוצה ושל כל אחת מן החברות בקבוצ

  .רגוני משלהיכך שלכל חברה מבנה א, לחברות השונות שבקבוצה

בחברה . בעל השליטה של הקבוצה, מר אברהם קוזניצקי, החברה ר דירקטוריון"יובראש מנרב אחזקות עומד 

מנהל משאבי , חשבת, חשובמנהל מ, מנהל נכסים מניבים, משפטי של הקבוצההיועץ ה, ל הקבוצה"מועסקים מנכ

תיאור המבנה האירגוני בכל אחת מן החברות בקבוצה מובא במסגרת התיאור . אנוש ומספר עובדי מנהלה

  .המגזרי

  תיאור תכניות תגמול לעובדים 13.2.2

 .לא קיימות בקבוצה תוכניות תגמול לעובדי הקבוצה , נכון למועד הדוח

  הטבות וטיבם של הסכמי ההעסקה 13.2.3

חלק מהעובדים . נילוות ותנאים סוציאליים מקובלים, זכאים עובדי החברה לשכר, פה-על פי הסכמים בכתב ובעל

כולן או (כירים זכאים בנוסף להחזר הוצאות מקובלות וכן כי יועמד לרשותם רכב וכי החברה תישא בהוצאות שה

למענקים בגין מכירות , בנוסף, זכאיםהמועסקים בקבוצה מכירות האנשי חלק מ. הכרוכות בהחזקתו) חלקן

  .בהתאם למנגנון שנקבע עימם

כל העובדים . עובדי החברה מועסקים על בסיס חוזים אישיים אשר נחתמים עם כל עובד בעת קליטתו לעבודה

מרבית העובדים . או לקרן פנסיה/בקופת גמל ו לסוציאליותמהשכר  5%זכאים להשתתפות החברה בשיעור של 

ש ונוהגת החברה לרכ, בנוסף. מהשכר לסוציאליות 7.5%חברה בקרן השתלמות בשיעור של זכאים להשתתפות ה

מהשכר  2.5%עבור מנהלים ועובדים בכירים פוליסת ביטוח אובדן כושר עבודה בעלות חודשית של עד 

מעביד מכוסות בחלקן באמצעות הפרשות  -התחייבות החברה לעובדים בגין סיום יחסי עובד. לסוציאליות

  . יתרת הסכומים בגין התחייבויות כאמור הופרשה בספרי החברה. פיצויים אישיות פות לקופותשוט

החזר , דיווח נוכחות: כגון, פעילויותיה לחברה מדיניות ונהלי עבודה פנימיים המסדירים את התנהלותה במגוון

יציאה לימי , החזר הוצאות בגין שימוש במכשירים סלולריים, החזר הוצאות בגין נסיעות עבודה, הוצאות אישיות

  . ב"עיון וקורסים וכיו

 תנאי העסקה של נושאי משרה בכירים בחברה 13.2.4

עובדים , הינם כולם הקבוצהל "לרבות מנכ, )לים"מנכ(החברות בקבוצה  מנהלי, ר הדירקטוריון של החברה"יו

דשי בצירוף החזר המנהלים זכאים לתשלום שכר חו. במסגרת הסכמי עבודה אישיים, שכירים של חברות הקבוצה

  . או חברה מסוימת/בשיעור מסוים מרווחי הקבוצה ו) מענק שנתי( וכן לפרמיה תפקידם במסגרת הוצאות
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.  לדוח תקופתי זה' פרק ד 21ראו תקנה , עניין בה לפרטים בדבר תגמולם של נושאי המשרה הבכירה בקבוצה ובעלי

ח הדירקטוריון לשנת לדו 3.6סעיף ראו , לפרטים בדבר הוגנות וסבירות שכרם של נושאי המשרה הבכירה, כמו כן

2011 .  

  ר דירקטוריון הקבוצה"יו 13.2.5

 .קבוצה ובניהולהב אשר הינו גורם דומיננטימר אברהם קוזניצקי , הקבוצהר הדירקטוריון של "יולקבוצה תלות ב

מר . בעל השליטה בחברהגם מר קוזניצקי הינו . הל אותה החל מיום הקמתהנהקים את החברה וממר קוזניצקי 

  . ובעל יכולת זיהוי וניתוח עסקאות פוטנציאליות לביצוע החברהוהתשתיות ן "קוזניצקי בקיא בשוק הנדל

  . לדוח תקופתי זה' לפרק ד 21ראו תקנה , ר הדירקטוריון"יולפרטים בדבר תנאי העסקתו של 

  הון חוזר 13.3

 לדוח 1.4.7ראו סעיף , לקוחותבדבר אשראי ספקים ואשראי בדבר הונה החוזר של הקבוצה וכן לפרטים 

  .הדירקטוריון

  השקעות 13.4

  ניהול מזומנים ויתרות נזילות 13.4.1

ישירות ובאמצעות מנהלי מנהלת הקבוצה , ופרט לפיקדונות בנקאיים, במסגרת ניהול המזומנים והיתרות הנזילות

 142 -סך של כ, נכון למועד הדוח"). השקעהפעילות ה: "להלן(בניירות ערך סחירים השקעה  פעילות, תיקים

  . ח מנוהל בתיקי ניירות ערך סחירים"ש מיליוני

- הפעילות הפיננסית נעשית בהתאם לנהלים וזכויות החתימה בחברה כפי שאושרו על החלטות הקבוצה במסגרת

. הרווחים וההפסדים של כל הפוזיציות שלה בזמן נתון, על מצב ההשקעות זמיןלקבוצה מידע . ידי הדירקטוריון

  .ביצועי מנהלי התיקים באמצעות דוחות חודשיים מפורטיםהקבוצה מנהלת מעקב ובקרה אחר 

 במניותהקבוצה משקיעה : מדיניות ההשקעות בפעילות הפיננסית של הקבוצה נכון למועד הדוח הינה כדלקמן

שאר תיק הנכסים הפיננסיים של הקבוצה . ם של הקבוצהיסינמסך תיק הנכסים הפינ כשלישבשיעור של עד 

עוד יוער  .BBBנימום של המדורגות בדירוג מי, מורכב מהשקעה באגרות חוב ממשלתיות ואגרות חוב קונצרניות

חדשים צמוד מדד ושקלים חדשים מנוהל בשקלים תיק הנכסים הפיננסיים של הקבוצה מסך  יםכשני שלישכי 

  .רובאיב ו"דולר ארהבבעיקר ו ח"מנוהל במטמהתיק כשליש בעוד 

  שותפויות ומיזמים שאינם חברות בנות, מוחזקותבחברות  השקעות 13.4.2

שותפויות ומיזמים שאינם , בחברות מוחזקותמהותיות השקעות פעילויות לא ביצעה הקבוצה , בתקופת הדוח

שהינן חברות  לפרטים בדבר השקעות החברה בחברות מוחזקות .חברות בנות והשקעות בפעילויות אחרות

  .לדוח תקופתי זה' לפרק ד 11לדוחות הכספיים של החברה ותקנה  18ראו ביאור , מאוחדות

  מימון 13.5

 כללי 13.5.1

מסגרות האשראי . מלוא ההון הזר מקורו במערכת הבנקאית. ממוממנת מהון זר והונה העצמיהקבוצה  פעילות

וקיימות ערבויות צולבות בין , במהלך העסקים הרגיל, ידי הבנקים-וההלוואות ניתנות לקבוצה מעת לעת על

כך יזמי לכל פרויקט ) כמפורט  להלן" (ליווי פיננסי סגור"לקבל , הקבוצה נוהגת ככלל. חברות הקבוצה לעניין זה
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או אשראי והלוואות ספציפיים לרבות לגבי פרויקטים בשיטת /שההכנסות בפרויקט משועבדות לבנק המלווה ו

B.O.T/ P.F.I .הקבוצה אינה משריינת מסגרות אשראי באופן שוטף, לפיכך .  

היא מתקשרת בדרך כלל עם בנקים בהסכמי לווי בנקאי במסגרתם , בפרויקטים בהם משמשת הקבוצה כיזם

הסכמים אלה מחייבים את הקבוצה לשעבד לבנקים את כל זכויותיה . מקבלת הקבוצה מסגרות אשראי מגשר

ם את חשבונות לשעבד לטובת הבנקי, להמציא לבנקים את החוזים עם קבלני המשנה והספקים, בגין הפרויקט

הסכמי הלווי מבוססים . הבנק המתייחסים לאותם פרויקטים ולקבל את אישור הבנקים למשיכות מן החשבונות

בהסכם בין החברה לבין הבנק ניתן אשראי המבטיח את מכלול השירותים הפיננסיים ". פרויקט סגור"על שיטת 

המלווה נבדקת הרווחיות הצפויה של במסגרת ההתקשרות עם הבנק . ידה במסגרת הפרויקט-הנדרשים על

עוד מוענקות במסגרת . הצפויים בפרויקטקצב המכירות וקצב התקדמות הבניה , רמות המחיריםל וצפיהפרויקט 

במקרה של אי עמידה בתנאים . ההסכמים סמכויות פיקוח לבנק על פעילות החברה ועמידתה בתנאים שנקבעו

הבטחונות שמעמידה החברה לרשות הבנק . ב בניהול הפרויקטשנקבעו בהסכם קיימות לבנק סמכויות להתער

תזרים המזומנים לפרויקט מנוהל . לצורך המימון כוללים על פי רוב שעבוד זכויות החברה במקרקעי הפרויקט

בהסכמי לווי בניה נדרשת החברה להשקעות מינימום של הון עצמי בפרויקט . מחשבון מרכזי אחד בשליטת הבנק

 .שיעור ההון העצמי משתנה מפרויקט לפרויקט. שראי מן הבנקבטרם ניתן לה א

כמקור המימון היחיד , לעתים, משמשים התקבולים מן המזמין, בפרויקטים בהם משמשת הקבוצה כקבלן מבצע

היקפי האשראי המאושרים שנוטלת החברה מבנקים . ולעתים מקבלת הקבוצה הלוואות בנקאיות להון חוזר

  .צרכיה המשתנים מותאמים מפעם לפעם לפי

פי -או עבודות קבלנות כוללים על/הסכמי מימון עם תאגידים בנקאיים בקשר עם הקמת פרויקטים ו ,כלליבאופן 

בפועל עם התאגיד הבנקאי  תת המתקשרבאמצעות החברה הבת הרלוונטי, ות של הקבוצההתחייב, בין היתר, רוב

התחייבויות של מקבל המימון לערוך ביטוחים שונים בקשר עם הסכמים אלה כוללים , כמו כן. בהסכם המימון

אשר בהתרחשותם רשאי התאגיד  אירועי הפרהבמסגרת הסכמים כאמור נקבעות הוראות בדבר ,בנוסף. הפרויקט

הפרה הקשורים באיחורים  יקיימים אירוע בדרך כלל, יתרהבין . הבנקאי להעמיד את כספי המימון לפירעון מיידי

איחור בתשלומי ריבית או קרן ולעיתים קיימות מגבלות על , בהתאם לתוכנית העסקית ל הפרויקטבאבני דרך ש

  . העברת השליטה של החברה בחברה הבת המתקשרת עם התאגיד הבנקאי

 הלוואות לטווח ארוך והלוואות לטווח קצר  13.5.2

במיליוני (יתרת סכומי ההלוואות   
  31.12.2011נכון ליום ) ח'ש

שיעור הריבית 
ית השנת

  הממוצעת

  שיעור הריבית
האפקטיבית 
  הממוצעת

  

הלוואות לזמן ארוך מתאגידים 
  בנקאיים

 209  2.9-6.1  5.25%  
הלוואות לזמן קצר מתאגידים 

  בנקאיים
 259  4.55-6.45  5.25%  

הלוואות לזמן ארוך מתאגידים שאינם 
  -    -    -    בנקאיים

הלוואות לזמן קצר מתאגידים שאינם 
  -    -    -    בנקאיים

 מגבלות החלות על התאגיד בקבלת אשראי 13.5.3

אמות מידה פיננסיות  לקבוצה נקבעו, עם תאגידים בנקאייםשל שני מכוני טיהור שפכים במסגרת הסכמי מימון 

  : כדלהלן
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 ; ח"מליון ש 275ההון העצמי הנקי של החברה במאזן המאוחד לא יפחת מסך של   )א(

 ; החברה תציג רווחיות על בסיס שנתי  )ב(

 ; 4היחס בין ההון עצמי לסך ההתחייבויות של החברה לא יעלה על יחס של   )ג(

 ; 15% -היחס בין ההון העצמי לסך המאזן לא יפחת מ  )ד(

 .שמירה על שליטה במנרב הנדסה ובמנרב פרויקטים  )ה(

מאמצעי השליטה  51%תשאר בעלת השליטה בחברה ואחזקותיה לא תפחתנה משיעור של משפחת קוזניצקי   )ו(

  . בחברה

  .החברה עומדת בכל המגבלות החלות עליה, למועד הדוח וכן מועד הסמוך למועד פרסום הדוחנכון 

 ובמועד  2011 בדצמבר 31 ליום, זה בסעיף כאמור הפיננסיות המידה באמות החברה עמידת בדבר פרטים להלן

 :זה תקופתי דוח פרסום למועד הסמוך

  31.12.2011ליום   ההתניה הפיננסית

  הון החברה בדוח על המצב הכספי המאוחד 
 435,791  

  רווחיות על בסיס שנתי 
 6,889  

  היחס בין ההון לסך ההתחייבויות של החברה 
40%  

  היחס בין ההון לסך הנכסים
28%  

  

 ערבויות 13.5.4

יתרת  .ערב לחלק מחובות החברה וחברות הבנות בבנקים, ")בעל השליטה: "להלן(מר אברהם קוזניצקי   .א

סך הינו  2011בדצמבר  31 המובטחים בערבות של בעל השליטה נכון ליום) לרבות ערבויות(אשראים בנקאיים 

  .ח"ש מיליוני 118 - של כ

המבוצע על ידי תאגיד המוחזק יחד עם  ה בקשר עם פרויקט בתחום איכות הסביבהבמסגרת הסכם הלווא  .ב

העמידו השותפים ערבויות מוגבלות בסכום , ")השותפים: "להלן(שותף שהינו צד שלישי שאינו קשור לחברה 

ש מכל אחד והבנק לא יוכל לדר, בכל מקרה. תאגידשל ה ולהבטחת התחייבויותי בחתימת השותפים

  .  מסך כל החובות וההתחייבויות בגין הפרויקט 50%מהשותפים סכום העולה על שיעור של 

 שעבודים 13.5.5

עבדו חברות לקבוצה שיהבנקאיים והמלווים שהעמידו הלוואות  להבטחת התחייבויות הקבוצה כלפי התאגידים

חשבונות בנקים בהם מתנהל פרויקט , קרקעות לפרויקטים יזמיים, ן"ים ספציפיים נכסי נדלהקבוצה בשעבוד

משועבדות יתרות ניירות ערך , כמו כן .ידי הבנקים-מנו עלשמו B.O.Tיזמי סגור וזכויות החברה לפי הסכמי 

  . ידי חברה בת של החברה-קות עלסחירים המוחז

  



      

 99- א

 סכומי אשראי שנתקבלו לאחר תאריך הדוח 13.5.6

ל בצומת "משרד הביטחון לבנייה ולתפעול קריית ההדרכה של צה מכרז שפרסםכחלק מהתמודדות מבט לנגב ב

התקשרה מבט , )"הפרויקט"( 2011לדוחות הכספיים לשנת  41כמפורט בביאור " דים"עיר הבה"המכונה , הנגב

מסגרת המימון שהועמדה . לנגב בהסכם סגירה פיננסית עם תאגיד בנקאי לצורך מימון פעולות הקמת הפרויקט

לפרטים בדבר שותפותיה של החברה וכן בדבר זכייתה של מבט . ח"מיליארד ש 2-למבט לנגב הינה בהיקף של כ

זיכיון עם כי עם חתימת מסמכי ה, יוער. של החברה לדוח הדירטקוריון 1.3.4ראו סעיף , ים"לנגב במכרז עיר הבהד

לרבות תנאיו , דוח מיידי בדבר תנאי ההתקשרות בפרויקטתפרסם החברה , משרד הביטחון בנוגע לפרויקט

  .העיקריים של המימון שהועמד למבט לנגב

 מסגרות אשראי 13.5.7

הבנקים ולפיכך אינה  מצב נזילות החברה ואיתנותה הפיננסית מאפשרות לחברה גמישות בהתנהלותה מול

עיקר מסגרת האשראי של החברה הינן סגורות במסגרת , יחד עם זאת .משריינת מסגרות אשראי מחייבות

 .פרויקטי ליווי ושאר מסגרות האשראי של החברה הינן בסכומים שאינם מהותיים

 אשראי בריבית משתנה וקבועה 13.5.8

הכספי  לדוח 19ראו ביאור , 2010-2011 בשניםשקיבלה החברה וקבועה האשראי בריבית משתנה פרטים בדבר ל

 . מנגנון שינוי הריבית בהלוואות הקבוצה שהינן בריבית משתנה הינו על בסיס ריבית הפריים. של החברה

 לאחר תאריך הדוח גיוס מקורות מימון נוספים 13.5.9

 .לעיל 13.5.6 ראו סעיף , לפרטים בדבר גיוס מקורות מימון נוספים לאחר תאריך הדוח

  דיווח בר אשראי 13.5.10

להלן פרטים , "אירוע אשראי בר דיווח"בעניין  2011באוקטובר  30בהמשך לעמדת סגל רשות ניירות ערך מיום 

  :של החברה או מסגרות אשראי מהותיות/בעניין הלוואות ו

  /יתרת הלוואה

  בטוחות  מגבלות  מסגרת אשראי

  שהועמדו  החלות מאפייני  31.12.2011ליום 

  לטובת המלווה על התאגיד  מסגרת האשראי/ תיאור ההסכם המלווה  )ח"באלפי ש(

 38,500  
תאגיד 
בנקאי 
 בישראל

למימון שוטף  בריבית ניידת  הלוואה שיקלית
ההלוואה הינה הלוואה מתחדשת ). 0.7%+פריים (

  .ריבית משולמת כל חמישה חודשים, לזמן קצר
  שעבוד מקרקעין  __

  מיסוי 13.6

  .לדוחות הכספיים המצורפים 32לפרטים בדבר דיני המס החלים על החברה ראו ביאור 

 שומות המס 13.6.1

  .לדוחות הכספיים המצורפים 32ראו ביאור , של הקבוצהמס ה שומותלפרטים בדבר 
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  דיווח סביבתי 13.7

  אופן מימושה ואופן הפיקוח עליה, מדיניות התאגיד בניהול סיכונים סביבתיים 13.7.1

הקבוצה טרם מינתה , כמו כן. ניהול סיכונים סביבתייםלקבוצה אין מדיניות סדורה בדבר  ,נכון למועד הדוח

הקבוצה מקבלת יעוץ , יחד עם זאת. מסגרת פעילות הקבוצהיבה בל ופיקוח על נושא איכות הסבאחראי לטיפו

  . איכות הסביבה ממשרד עורכי דין המתמחה בדיני איכות הסביבהלשוטף וספציפי בנושאים הקשורים 

  הפרשות שהוכרו בדוחות הכספיים ועלויות סביבתיות, פרטים בדבר סכומים שנפסקו 13.7.2

נכון למועד הדוח החברה אינה , כמו כן .הקשורות באיכות הסביבההשקיעה הקבוצה בתשתיות לא  2011בשנת 

  .2013 -ו 2012 או עלויות סביבתיות לשנים/צופה הפרשות ו

   הסכמים מהותיים 13.8

  גרין-אגרוהסכם מכירת הזכויות במוצרי  13.8.1

) "הרוכשת: "להלן( Bayer Cropscience AGנחתם הסכם בין מנרב תשתיות לבין חברת , 2009בינואר  20ביום 

, פיתוח, תשתיות לרוכשת זכויות בקניין רוחני וזכויות חוזיות הקשורות לפעילות של מחקר במסגרתו מכרה מנרב

 ).לפי העניין, "ההסכם" -ו" מוצרי אגרו גרין":להלן(הפצה ומכירה של אורגניזמים ביולוגיים , הפקה

אגרו גרין כאשר הם נקיות מזכויות התחייבה מנרב תשתיות למכור את הזכויות במוצרי , פי הוראות ההסכם-על

  .לרבות שעבודים ומשכונות, כל צדדים שלישיים

מיליון  19.5מנרב תשתיות סכום חד פעמי ובלתי חוזר של  קיבלהבתמורה למכירת הזכויות במוצרי אגרו גרין 

לאחר אבן הדרך מיליון אירו  6, ובנוסף מיליון אירו לאחר אבן הדרך הראשונה, ")תמורת הסגירה: "להלן(אירו 

מוצרי קת אבני הדרך נקבעו בהתאם להצלחות ברישוי והש. מיליון אירו לאחר אבן הדרך השלישית 8.25-השנייה ו

  .גרין-אגרו

בהתאם להוראות ההסכם מנרב תשתיות תהא זכאית לקבל שיעור מסוים מסך  המכירות נטו של הרוכשת , כמו כן

  . למשך תקופות משתנות

, קנסות, נזקים, הפסדים, או מי מטעמה ביחס לתביעות/תשתיות תשפה את הרוכשת ועוד הוסכם כי מנרב 

שכר טירחת עורך דין ועלויות חקירה הנובעים מהפרת התחייבויותיה או כל הצהרה שלא עמדה בה , עלויות

 מנרב תשתיות תידרש לשפות כאמור רק כאשר סך ההפסדים יעלו על סך, יחד עם זאת. בהתאם להוראות ההסכם

עוד יוער כי התחייבותה . מתמורת הסגירה 25%סכום השיפוי המירבי הינו בשיעור של , כמו כן. אלף אירו 250של 

  .2011בדצמבר  31של מנרב תשתיות לשפות כאמור לעיל תהא בתוקף רק ביחס לאירועים שהתרחשו לפני יום 

רה מנרב תשתיות בפעילות השנים שממועד העסקה לא תתח 5הוסכם כי במהלך , בהתאם להוראות ההסכם

  .הדברה חקלאית של הרוכשת

ייעוץ וייצור מעבדתי העמדת שירותי הסכם בדבר  הרוכשתנחתם בין מנרב תשתיות לבין , 2009במרץ  31ביום 

בהתאם להסכמה . ")הסכם השירותים: "להלן( תקופת מעבר הנתונה להארכה על פי רצונם של הצדדיםל לרוכשת

   .2011מרץ סוף חודש ב מההסתייותים הוארך לתקופה שהסכם השיר, בין הצדדים

  מוזיאון תל אביב לאומנויות 13.8.2

לבין חברת מנרב הנדסה ) "המזמין": להלן(נחתם הסכם בין מוזיאון תל אביב לאומנויות , 2007לדצמבר  17ביום 

הסכם " - ו" הפרויקט": להלן(הקמת מתחם למזמין לביצוע ) "הקבלנים":להלן(מ "דניה סיבוס בעחברת ו

  . נקבע מנגנון של פיצוי בגין איחור בביצוע הפרויקטביצוע הבמסגרת הסכם  ).לפי העניין, "הביצוע
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הגלריות המיועדות כי ובו סוכם הביצוע שמהווה תוספת להסכם , נחתם הסכם פאושלי 2010ביוני  1 ביום

 2011בינואר  15יום לא יאוחר מ יושגכולו  מתחםלגבי ה 4טופס וכי  2010באוקטובר  15יום לתצוגות תימסרנה ב

סיום ומסירת כול העבודות מועד . ניםולמעט במקרה בו פיגור אינו באשמת הקבל ניםשהדבר תלוי בקבל ככל

אינם ר שבלוח הזמנים אפיגורים אולם בשל , 2011במרץ  31יום ל תוכנןמעליות חניון גולדה לרבות , במבנה

  .2011הלך הרבעון השלישי לשנת הפרויקט הסתיים ונמסר במ, ניםבאשמת הקבל

  . להלן 13.9.2 נחתם הסכם שיתוף פעולה כמפורט בסעיף , בקשר עם הפרויקט

  הסכם עבודות בינוי להקמת בית הספר להנדסה ולמדעי המחשב בקמפוס גבעת רם 13.8.3

לבין מנרב הנדסה ) "המזמין":להלן(נחתם הסכם בין האוניברסיטה העברית בירושלים  2008לדצמבר  8ביום 

למעט בנוגע לביצוע עבודות , מפוס הכולל מבנה ללימודי הנדסת מחשבים בגבעת רםלביצוע עבודות הקמה של ק

משרדים וחניון תת , המבנה כולל שטחים המיועדים למעבדות"). הפרויקט"או " המבנה: "להלן(אלומיניום 

  . ר"אלף מ 20 - קרקעי בשטח של כ

מועד ה"). התמורה סך: "להלן(ח "ן שמיליו 80 -תהא מנרב הנדסה זכאית לסך של כ, בתמורה לביצוע הפרויקט

  . 2012לשנת השני מהלך הרבעון בהצפוי לסיום העבודות הינו 

או התחייבויותיו לפי חוזה זה /או להמחות לאחרים את זכויותיו ו/ו, או להסב/הוסכם כי המזמין זכאי להעביר ו

או לשעבד לאחר את /ו, להעביר ,להסב, מבלי צורך בהסכמת מנרב הנדסה ואילו מנרב הנדסה אינה זכאית למסור

  .זכויותיה או התחייבויותיה לפי ההסכם

  .להנחת דעתו של המזמיןשונות ת יוערבו המציאה מנרב הנדסה למזמין, יותיהלהבטחת מילוי התחייבו

תקופת הבדק שנקבעה בין הצדדים שונה בין . הסכם הביצוע כולל מנגנון פיצוי במקרה של איחור בסיום הפרויקט

  .שנים ממועד הסיום 10 -ל 4והינה בין , הפרויקט השוניםרכיבי 

רשאי המזמין לבצע את העבודות האמורות על ידי , ככל שלא תמלא מנרב הנדסה אחר התחייבויותיה לפי ההסכם

שייחשבו כהוצאות  20%בתוספת של , ולגבות או לנכות את ההוצאות האמורות, קבלן אחר או בכל דרך אחרת

יגיע למנרב הנדסה בכל זמן שהוא וכן יהיה המזמין רשאי לגבות את ההוצאות ממנרב מכל סכום ש, העמסה

  .הנדסה

נחתם הסכם נוסף בין המזמין לבין מנרב הנדסה לביצוע עבודות , 2010ליוני  7ביום , בהמשך להסכם זה

  . עבודות הגמרנחתם הסכם נוסף לביצוע  2010ובחודש דצמבר  במסגרת הפרויקט") העבודות: "להלן(האלומיניום 

 8.7 -תהא מנרב הנדסה זכאית לסך של כ, כאשר בתמורה לביצוע העבודות, ההסכם נחתם בעקבות זכייה במכרז

  .2008לדצמבר  8תנאי ההסכם דומים במהותם לתנאי ההסכם מיום . ח"מיליון ש

  אשדוד קטע מחלף יבנה והקמת תחנת יבנה -צ"הסכם עם רכבת ישראל ראשל 13.8.4

לבין מנרב הנדסה לביצוע עבודות ) "המזמין": להלן(נחתם הסכם בין רכבת ישראל , 2006בספטמבר  20ביום 

והקמת תחנת  למסילות עבודות תשתית ובטון, אשדוד קטע מחלף יבנה-צ"תשתית למסילת רכבת במסילת ראשל

ח בתוספת "מיליון ש 130 -מנרב הנדסה תהא זכאית לסך של כ, בתמורה לביצוע הפרויקט. הרכבת יבנה מערב

  .2006בספטמבר  28צו התחלת עבודה התקבל ביום  ").סך התמורה: "להלן(מ כדין "מע

וכן אין היא , למשכן או לשעבד לאחר את ההסכם, מנרב הנדסה אינה רשאית להסב, בהתאם להראות ההסכם

  .םלמסור או להמחות לאחר כל זכות או חובה הנובעת מהוראות ההסכ, רשאית להעביר

להבטחת מילוי התחייבויותיו על פי החוזה המציאה מנרב הנדסה ערבות בנקאית להנחת דעתה של הרכבת ובנוסח 

, נזק, הליך, דרישה, מנרב הנדסה תפצה את המזמין על כל תביעה, בהתאם להוראות ההסכם. שנקבע על ידה

  .ב שיתעוררו כתוצאה מפגיעה בקניין רוחני"היטל וכיו, הוצאה
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הוסכם כי תקופת הבדק תהא , כמו כן. נקבע מנגנון לפיצוי בגין איחור במועד השלמת הפרויקטסכם במסגרת הה

  .חודשים ממועד השלמת העבודות 12

הצדדים הסכימו כי . 2007ביוני  13בשל שינויים בתוכניות מתאר נחתמה בין הצדדים תוספת לחוזה ביום 

סך כל התמורה לה תהא זכאית מנרב . על בסיס אבני דרך התמורה בגין ביצוע הפרויקט תיקבע כפאושלי ותשולם

  .ח"מיליוני ש 103 -עומדת על סך של כ, הנדסה

במהלך חודש יולי הפרויקט הסתיים . ח"שמיליוני  20במהלך הפרוייקט בוצעו עבודות חריגות ותוספות בהיקף של 

2011.  

  .להלן13.9.3 נחתם הסכם שיתוף פעולה כמפורט בסעיף , בקשר עם הפרויקט

  משה דיין  -צ מערב קטע יוספטל"הסכם עבודת תשתית למסילת ראשל 13.8.5

לבין מנרב הנדסה באשר להקמת ) "המזמין"(מ "נחתם הסכם בין רכבת ישראל בע, 2007באוגוסט  30ביום 

תהא זכאית , בתמורה לביצוע העבודות ").העבודות("משה דיין  -צ מערב קטע יוספטל"סילת ראשלתשתית למ

העבודות בפרויקט צפויות להסתיים  ").התמורה("מ כדין "בתוספת מע ח"ש מיליון 145 - של כמנרב הנדסה לסך 

  .2012במהלך רבעון ראשון 

וכן אינה רשאית , את ההסכם או כל חלק ממנו מנרב הנדסה אינה רשאית להסב לאחר, בהתאם להוראות ההסכם

במקרה בו תבקש , על אף האמור. אלא בהסכמה בכתב של המזמין, להעביר או למסור לאחר כל זכות לפי ההסכם

  .יאשר זאת המזמין בכתב, מנרב הנדסה להמחות את זכויותיה הכספיות למוסד בנקאי

המציאה , וכתנאי לביצוע תשלום כלשהו על ידי המזמיןלהבטחת התחייבויותיה של מנרב הנדסה על פי הסכם זה 

  .מנרב הנדסה למזמין ערבות בנקאית

המזמין יהיה רשאי לסלק את ידה של מנרב הנדסה ממקום הפרויקט , במקרה בו יקרה מי מהאירועים הבאים

מועד ימים מ 14מנרב הנדסה הפסיקה את ביצוע העבודות ולא המשיכה אותן תוך ) א: (ולתפוס את החזקה

כשנציגי המזמין סבורים כי קצב ביצוע הפרויקט איטי מכדי להבטיח את השלמתו במועד )  ב(; הפסקת העבודות

) ד( -או; כשבידי נציגי המזמין הוכחות לכך שהקבלן אינו מבצע את העבודה בהתאם למפרטים) ג(; הקבוע בהסכם

  . במקרה בו מנרב הנדסה תחל בהליכי פירוק או כינוס

  . נקבע מנגנון לפיצוי מוסכם בגין איחור במועד השלמת העבודותסכם במסגרת הה

  .להלן 13.9.4 נחתם הסכם שיתוף פעולה כמפורט בסעיף , בקשר עם הפרויקט

  ון הסכם עם רכבת ישראל להקמת תחנת וולפס 13.8.6

לבין מנרב הנדסה באשר להקמת תשתית ) "המזמין"(מ "נחתם הסכם בין רכבת ישראל בע 2009למרץ  17ביום 

בתמורת "). הפרויקט("וולפסון ותחנת רכבת וולפסון -צ מערב בקטע תל גיבורים"ראשל-א"למסילת הרכבת ת

  .ח"מיליון ש 65 -ישולם למנרב הנדסה סך של כ, לביצוע הפרויקט

וכן אינה רשאית , מנרב הנדסה אינה רשאית להסב לאחר את ההסכם או כל חלק ממנו, ת ההסכםואבהתאם להור

מנרב הנדסה אינה , כמו כן. אלא בהסכמה בכתב של המזמין, להעביר או למסור לאחר כל זכות לפי ההסכם

  .למשכן או לשעבד לאחר את החוזה, רשאית

  .ערבותהמציאה מנרב הנדסה , להבטחת מילוי התחייבויותיה

העבודות בפרויקט צפויות . נקבע מנגנון לפיצוי מוסכם בגין איחור במועד השלמת העבודותבמסגרת ההסכם 

  .2012להסתיים במהלך רבעון ראשון 

   .להלן 13.9.5 נחתם הסכם שיתוף פעולה כמפורט בסעיף , בקשר עם הפרויקט
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  ם "הסכם להקמת חניון ומחלקות אישפוז בבית חולים רמב 13.8.7

: להלן(ם "ם על יד המרכז הרפואי רמב"נחתם הסכם בין ידידי המרכז הרפואי רמב 2010לפברואר  22ביום 

: להלן(ם "ם רמבלהקמת חניון תלת קומתי ושני בנייני אישפוז בבית חולי, לבין מנרב הנדסה) "המזמין"

  ").סך התמורה: "להלן( ח"מיליוני ש 266 -של כ סךהנדסה ישולם למנרב , בתמורת לביצוע הפרויקט"). הפרויקט"

או להמחות לאחר את ההסכם או כל חלק הימנו /מנרב הנדסה אינה רשאית להסב ו, בהתאם להוראות ההסכם

מנרב הנדסה , בנוסף. להמחות או למסור לאחר כל זכות מזכויותיה על פי הסכם, וכן אין היא רשאית להעביר

  . ן מראש ובכתבאלא בהסכמת המזמי, כולן או מקצתן, אינה רשאית למסור לקבלן משנה את העבודות

בגין ) א: (כמפורט להלן, ישולם למנרב הנדסה סך נוסף לסך תמורה, בגין ביצוע מלא ומדויק של כל התחייבויותיה

מנרב הנדסה , ביצוע מלא של כל ההתחייבויות בקשר לכל קבלני המשנה הממונים אשר יבצעו עבודות בחניון בלבד

בגין עבודות מדויקות ) ב(; מה בפועל לקבלן המשנה הממונהמהתמורה ששול 4%תהא זכאית לתמורה בשיעור של 

בגין ביצעו עבודות ) ג(; ח עבור כל חודש ביצוע"אלף ש 25תהא מנרב הנדסה זכאית לסך של , בבית החולים בלבד

  .מכל חשבונות הדיפון והחפירה 4%תהא מנרב הנדסה זכאית לשיעור של , הדיפון והחפירה

  .כי תקופת הבדק תהיה שנתיים ממועד סיום העבודותנקבע , במסגרת הוראות ההסכם

העמידה מנרב הנדסה ערבות אשר תהיה בתוקף במשך כל תקופת העבודות עד לסילוק , למילוי התחייבויותיה

  . הסופי של סך התמורה

או עובדיהם /או המנהל ו/או מדינת ישראל ו/או בית החולים ו/מנרב הנדסה התחייבה כי תבוא בנעלי המזמין ו

על , התחייבה מנרב הנדסה לבוא, כמו כן. או לחוד בגין נזקים שמנרב הנדסה אחראית להם/במידה ויתבעו ביחד ו

או אחד /במידה שכולם ו, או עובדיהם/או המנהל ו/או מדינת ישראל ו/או בית החולים ו/בנעלי המזמין ו, חשבונה

  .תבע נוסף או כצד שלישי בכל תביעה כאמוראו להיות מוזמן כנ/מהם ייתבעו בגין נזק כלשהו כאמור בהסכם ו

או בית החולים /את המזמין ו, כי מנרב הנדסה תשפה ותפצה באופן מלא ומיד עם קבלת דרישה בכתב, עוד הוסכם

בכל סכום אשר יפסק לחובתם בקשר לנזקים אשר מנרב הנדסה , או עובדיהם/או המנהל ו/או מדינת ישראל ו/ו

  .אחראית להם

  .קבע מנגנון לפיצוי מוסכם בגין איחור במועד השלמת העבודותנבמסגרת ההסכם 

  .להלן 13.9.8 נחתם הסכם שיתוף פעולה כמפורט בסעיף , בקשר עם הפרויקט

  הסכם לבניית איצטדיון בפתח תקווה  13.8.8

מנרב , לבין דניה סיבוס") המזמין("מ "נחתם הסכם בין החברה לפיתוח פתח תקווה בע, 2007לספטמבר  23ביום 

ההסכם נחתם בעקבות זכיית ). לפי העניין, "הפרויקט"-ו"הקבלנים("איצטדיון פתח תקווה  - הנדסה ובניין

 106 -קבלנים סך של כישולם ל, בתמורה לביצוע הפרויקט. הקבלנים במכרז להקמת איצטדיון כדורגל עירוני

  "). סך התמורה("מ כדין "ח כולל מע"מיליון ש

ביצוע השלד ועבודות ) א: (עבודות הקמת הפרויקט נחלקו לשני שלבים כדלקמן, בהתאם להוראות ההסכם

  .עבודות הגמר וביצוע מערכות מיוחדות) ב(; הקשורות בביצוע השלד

וכן אין הם , למשכן או לשעבד לאחר את ההסכם ,הקבלנים אינם רשאים להסב, בהתאם להוראות ההסכם

להבטחת מילוי התחייבויותיהם . למסור או להמחות לאחר כל זכות או חובה שלפי ההסכם, רשאים להעביר

  . ימים ממועד סיום ביצוע העבודה 60תקפה לפחות עד חלוף תהא העמידו הקבלנים ערבות אשר 

של ההסכם ויזכו את המזמין בכל הסעדים והתרופות  בהסכם נקבעו אירועים אשר יחשבו כהפרה יסודית

הטלת עיקול זמני או קבוע או נקיטת פעולה מצד . א: כדלהלן, בין היתר, המוקנים לו על פי ההסכם ועל פי כל דין

במקרה והקבלנים . ג;  מינוי כונס נכסים לנכסי הקבלנים או מינוי מפרק. ב; הוצאה לפועל לגבי נכסי הקבלנים
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הסבת . ה; קיום הוכחות בידי המנהל על התרשלות הקבלנים בביצוע העבודה. ד;  טה על פירוקם מרצוןיקבלו החל

  .יום להוראה בכתב מהמפקח 15הפסקת ביצוע העבודות בפרויקט ואי ציות בתוך . ו; הקבלן את ההסכם

במחיר , ושלי קריה באופן פאשביצוע עבודות השלד יע, סוכם כי על אף האמור בהסכם 2008לפברואר  11ביום 

  .סופי ומחייב לגבי מלוא עבודות ללא מדדית כמויות

  .להלן 13.9.9 נחתם הסכם שיתוף פעולה כמפורט בסעיף , בקשר עם הפרויקט

  לירושלים הסכם לבניית קטע במסילת הרכבת המהירה 13.8.9

לבניית ) "המזמינה": להלן(מ "ידי רכבת ישראל בע-זכתה מנרב הנדסה במכרז שפורסם על 2010ביולי  29ביום 

מנרב הנדסה . מ"ק 7-הכולל בין היתר עבודת מינהור באורך של כ, קטע  במסילת הרכבת המהירה לירושלים

אשר הינה חברה שהתאגדה תחת דיני מדינת  Moscow Metrostroyניגשה למכרז באמצעות מיזם משותף יחד עם 

מטרוסטורי הינה חברה המתמתחה בביצוע ). "הקבלנים: "וביחד עם הקבוצה "מטרוסטורי: "להלן(רוסיה 

  .ח"ש מיליון 530 -כ של בסך הינוהמוערך והיקף הפרויקט  50%חלקה של החברה במיזם הינו . עבודות מינהור

באחריות בלעדית לכל  הקבלנים ישאו, 2010ספטמבר מהלך חודש ב כאמורבהתאם להוראות ההסכם שנחתם 

 הקבלניםישלמו, בנוסף.בקשר עם ביצוע הפרויקטשייגרמו , או לרכוש/או לנפש ו/לגוף ו, פגיעה או נזק, אובדן

בהתאם להוראות , בגין עיכובים בהשלמת העבודות הכלולות בשלב כלשהו בפרויקט, פיצוי מוסכם למזמינה

 יםאחראי קבלניםאת המזמינה על כל הנזקים וההוצאות שייגרמו לה ואשר ה הקבלנים ישפו, ןכמו כ. ההסכם

  .או דרישה שהוגשה על ידי צד שלישי כלשהו/לרבות עקב תביעה ו, או לפי מסמכי ההסכם/בגינם לפי הדין ו

ין הם וכן א, למשכן או לשעבד לאחר את ההסכם, הקבלנים אינם רשאים להסב, בהתאם להוראות ההסכם

  .למסור או להמחות לאחר כל זכות או חובה שלפי ההסכם, רשאים להעביר

  .להלן 13.9.7  נחתם הסכם שיתוף פעולה כמפורט בסעיף, בקשר עם הפרויקט

  בניית מתקן התפלת מים בעיר באשדוד 13.8.10

מ לבניית מתקן התפלת מים "במכרז של חברת מקורות ייזום ופיתוח בע קבוצהזכתה ה 2009בנובמבר  18ביום 

 חברת. Sadyt מיזם משותף יחד עם חברתניגשה למכרז באמצעות קבוצה ה. ")הפרויקט: "להלן( בעיר באשדוד

Sadyt המכרז הינו . 33%במיזם הינו  קבוצהחלקה של ה. הינה חברה המתמחה בהקמה ותפעול של מתקני התפלה

 - ובהיקף של כ ק בשנה"מיליון מ 100ים בהספק של -לתכנון והקמה של מתקן התפלת מי Turn Keyמכרז בשיטת 

  .להלן 13.9.6 ראו סעיף , Sadyt חברתם שיתוף הפעולה של הקבוצה עם לפרטים בדבר הסכ. ח"מיליארד ש 1.5

: להלן( Sadyt מ וחברת"בין מנרב הנדסה ובנין בע 2009בנובמבר  23בהתאם להוראות ההסכם שנחתם ביום 

השותפות תישא באחריות  ,2011במרץ  9 ואושרר ביום, )"המזמינה("מ "עם אשדוד התפלה בע) "השותפות"

או /או תביעות ו/לרבות בקשר עם דרישות ו, או הוצאה שנגרמו למזמינה/ה ותשפה את המזמינה בגין כל נזק ומלא

או מי מטעמה או הפרת /או מחדל של השותפות ו/נזקים שנגרמו לצדדים שלישיים כלשהם בקשר עם מעשה ו

 - ם על ידי המזמינה על פי הסכם האו פיצוי שישול/וכן בגין כל תשלום ו, התחייבות מהתחייבויותיה על פי ההסכם

B.O.T   עם המדינה .  

בין , התחייבות לשלם פיצויים מוסכמים למזמינה על פי הוראות ההסכם, בין היתר, כוללת השותפותאחריות 

או איכות המים /או אי עמידה בדרישות הנוגעות לכושר ייצור המתקן ו/בגין עיכובים בביצוע הפרויקט ו, היתר

מוגבלת האחריות הכוללת של השותפות על פי ההסכם , עם זאתיחד  .להוראות ההסכם המותפלים בהתאם

אחריות הנובעת ; או מוות/אחריות לנזקי גוף ול ביחס למעט, בגין ביצוע הפרויקט מהמחיר החוזי 50%של לשיעור 

או /המדינה ו: למעט(אחריות לנזקים לצדדים שלישיים ; או רשלנות רבתי/או מעשה או מחדל בזדון ו/מתרמית ו

  .אחריות בגין נזקים מבוטחים -וכן; )הגופים המממנים
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 יאוכן אין ה, ההסכם למשכן או לשעבד לאחר את, להסב תרשאי האינ שותפותה, בהתאם להוראות ההסכם

  .למסור או להמחות לאחר כל זכות או חובה שלפי ההסכם, להעביר תרשאי

 מכירת פעילות אמבין 13.8.11

  .לעיל )א6.3 ראו סעיף , לפרטים בדבר הסכם למכירת פעילות אמבין

 ש באר שבע"כם זיכיון בקשר עם מטהס 13.8.12

  .לעיל )א (11.1.8 ראו סעיף , ש באר שבע"לפרטים בדבר הסכם זיכיון בקשר עם מט

 ג"ש נתב"הסכם זיכיון בקשר עם מט 13.8.13

  .לעיל )ב ( 11.1.8 ראו סעיף , ג"ש נתב"לפרטים בדבר הסכם זיכיון בקשר עם מט

 ש נבי מוסא"הסכם זיכיון בקשר עם מט 13.8.14

 .יללע )ג (11.1.8 ראו סעיף , ש נבי מוסא"לפרטים בדבר הסכם זיכיון בקשר עם מט

   הסכמי שיתוף פעולה 13.9

 הסכם שותפות עם מקורות 13.9.1

  .לעיל) ג ( 11.1.8 ראו סעיף , ש נבי מוסא"לפרטים בדבר הסכם השותפות עם מקורות בקשר עם הקמת והפעלת מט

  א לאומנות"הסכם שיתוף פעולה בין מנרב הנדסה לבין דניה סיבוס לבניית בניין במוזיאון ת 13.9.2

דניה ": להלן(מ "נחתם הסכם שיתוף פעולה בין מנרב הנדסה לבין חברת דניה סיבוס בע, 2007לאוקטובר  28ביום 

  .לעיל 13.9.2 כמפורט בסעיף  לצורך הגשת הצעה למכרז אותו פרסם מוזיאון תל אביב לאומנויות) "סיבוס

כאשר , יחס הזכויות והחובות בקשר עם הפרויקט יהיה בחלקים שווים, במערכת היחסים שבין הצדדים להסכם

קביעת מדיניות בקשר לניהול וביצוע שיתוף הפעולה . אחראיות הצדדים ביחס למזמין המכרז הינה ביחד ולחוד

תפקידה של ועדת ההיגוי . משני נציגי דניה סיבוס ושני נציגי מנרב הנדסה תנעשית באמצעות ועדת היגוי המורכב

ככל . על החלטות הועדה להתקבל פה אחד. לרבות שיטת וקצב ביצועו, הינו לקבוע את מדיניות ביצוע הפרויקט

: להלן(ל דניה סיבוס "ל מנרב הנדסה ומנכ"אלה תועברנה להכרעת מנכ, שתתגלענה מחלוקות בין הצדדים

הן תועברנה להכרעת בורר , ימים 14לים תוך "ידי המנכ-במקרה בו המחלוקות לא תפתרנה על"). לים"מנכה"

  .מוסכם

או התחייבויותיהם /או יעבירו את זכויותיהם ו/או ימחו ו/הצדדים לא ישעבדו ו, בהתאם להוראות ההסכם

על פי , השיתוף ביניהם בפרויקט הצדדים מתחייבים כי, כמו כן. בפרויקט אלא בהסכמת הצד האחר מראש ובכתב

יושלם מילוי . תושלם בניית הפרויקט ב. א: יקוים עד לאחר שיתמלאו כל התנאים שלהלן, תנאי הסכם זה

  .התחייבויות הצדדים כלפי צדדים שלישיים

  . הסכם שיתוף הפעולה כולל מנגנון של שיפוי והחזר הוצאות בין הצדדים להסכם כמקובל בהסכמי שיתוף פעולה

, קיימת זכות לפירוק שיתוף הפעולה במקרה שיינתן כנגד מי מהצדדים צו פירוק או צו כינוס נכסים, לפי ההסכם

  .או כאשר הוטל עיקול על חלק מהותי מרכוש אחד הצדדים

  הסכם שיתוף פעולה עם חברת מליבו לביצוע פרויקט מסילת רכבת יבנה 13.9.3

: להלן(מ "ן מנרב הנדסה לבין חברת מליבו בניה בענחתם הסכם שיתוף פעולה בי, 2006לספטמבר  25ביום 

ההסכם נובע מזכייתה של מנרב הנדסה במכרז של רכבת ישראל לביצוע פרויקט עבודות תשתית ). "מליבו"

בסעיף כמפורט קטע מחלף יבנה והקמת תחנת הרכבת יבנה מערב , אשדוד-צ"למסילות רכבת במסילת ראשל

  . לעיל 13.8.4 
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שתוקם על ידי מנרב הנדסה יחד עם מליבו ואשר תהווה קבלן  עסקה משותפתביצוע הפרויקט יתקיים באמצעות 

שם תחת ה, הצדדים ינהלו את עסקי העסקה המשותפת נשוא הסכם זה במשרדי מנרב הנדסה. משנה של מנרב

, חלקי הצדדים בעסקה המשותפת זהים לעניין חלוקת הפסדים, ככלל". מליבו עסקה משותפת גשר יבנה-מנרב"

לצורך חלוקת רווחים בין הצדדים ובנוגע לזכויות אחרות , יחד עם זאת. או ערבויות/התחייבויות והעמדת מימון ו

הוסכם כי הצדדים יהיו רשאים , זה בהקשר. 45%ואילו חלקה של מליבו  55%בעסקה חלקה של מנרב הנדסה 

  .להעביר את חלקם בעסקה המשותפת רק בהסכמת הצד השני אשר תינתן מראש ובכתב

הצדדים זכאים לנקוט בכל צעד , בנוסף. הסכם השיתוף כולל מנגנוני שיפוי החזר הוצאות כמקובל בהסכמי שיתוף

  .או עיכבון/לרבות קיזוז ו, שיידרש לשם מימוש זכות השיפוי

סגנו , מנהל הפרויקט. עסקה המשותפת תפעל באמצעות מנהלה המורכבת ממנהל הפרויקט ושני נציגים לכל צדה

העניין יועבר , החלטות תתקבלנה פה אחד ובמקרה שלא תושג הסכמה כאמור. וצוותם ימונו בהסכמת הצדדים

יובא העניין , סכמה בדרך זוככל שלא תושג ה. ל מליבו והכרעתם תתקבל פה אחד"ל מנרב ומנכ"להכרעתם של מנכ

  .בפני בורר יחיד ומוסכם על הצדדים

  כקבלן משנהסהר הסכם עם אורתם  13.9.4

: להלן(מ "נחתם הסכם קבלנות משנה בין מנרב הנדסה לבין אורתם סהר הנדסה בע 2007לאוקטובר  10ביום 

לבין מנרב הנדסה ) "המזמין": להלן(מ "בין רכבת ישראל בע 2007באוגוסט  30בקשר עם הסכם מיום , ")אורתם"

אורתם . לעיל 13.8.5 כמפורט בסעיף משה דיין  -צ מערב קטע יוספטל "באשר להקמת תשתית למסילת ראשל

בגין ביצוע עבודות קבלנות המשנה זכאית אורתם , בתכקבלן משנה בביצוע עבודות הבנייה של קו הרכתועסק 

  .כפי שנקבעה בהסכםלתמורה 

אורתם , כמו כן. זו המציאה למנרב הנדסה ערבות ושיק ביטחון, לצורך הבטחת מילוי התחייבויותיה של אורתם

  .התחייבה להוציא פוליסת ביטוח לכיסוי מפני סיכונים שונים בקשר עם ביצוע העבודות הפרויקט

  הסכם עם מליבו כקבלן משנה 13.9.5

לבין מנרב הנדסה באשר להקמת ) "המזמין": להלן(מ "בין רכבת ישראל בע 2009למרץ  17בהמשך להסכם מיום 

כמפורט בסעיף וולפסון ותחנת רכבת וולפסון  - צ מערב בקטע תל גיבורים"ראשל-א"תשתית למסילת הרכבת ת

קבלן "או " מליבו: "להלן(מ "נחתם הסכם בין מנרב הנדסה לבין מליבו בניה בע 2009לאפריל  6ביום  ,לעיל 13.8.6 

  . כקבלן משנה לביצוע העבודות בפרויקט") המשנה

נושאת מליבו בהשתתפות , כמו כן .י שנקבעה בהסכםכפלתמורה  מליבובגין ביצוע עבודות קבלנות המשנה זכאית 

המציאה , להבטחת מילוי התחיבויות מליבו. לרבות הוצאות בגין רכישת ביטוחים מתאימים, בהוצאות שונות

  .מליבו למנרב הנדסה ערבות

  SADYTהסכם מיזם משותף עם חברת  13.9.6

אשר הינה חברה הרשומה בספרד  SADYTנחתם הסכם בין מנרב הנדסה לבין חברת , 2009באוקטובר  8ביום 

ציוד רכישת , בנייה, לתכנוןשיתוף פעולה למיזם משותף למטרת השתתפות במכרז של חברת מקורות  בדבר

הצדדים הסכימו כי חלוקת הבעלות הפנימית בתוך . לעיל 13.8.10 כמפורט בסעיף ואחזקת מתקן התפלת מי ים 

למנרב הנדסה וכי כל רווח שינבע מהמיזם יחולק בצורה יחסית  33.33%-ו SADYT-ל 66.67%המיזם תהיה 

  .בהתאם לחלוקה זו

תפקידה . ידי חברי המיזם- ז וכן ביצוע הפרויקט אם אכן יידרש עלמטרת המיזם המשותף הינה השתתפות במכר

ניהולה , של מתקן ההתפלה ותפקידה של מנרב הנדסה הוא הבנייה ניהול ורכש, תכנוןבמיזם הוא  SADYTשל 

  .החברה הינה ערבה למילוי התחייבויותיה של מנרב הנדסה בהתאם להוראות ההסכם. ועבודות ההנדסה בשטח

הועדה . לפקח ולבצע את עסקי המיזם, תוקם ועדת ניהול אשר תפקידה יהיה לנהל, של המיזם לניהול השוטף

החלטות של חברי . SADYTתורכב מנציג אחד ומחליף אחד של מנרב הנדסה ומשני נציגים ושני מחליפים של 
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אחר פניה זו הנציגים יפנו לממונים עליהם ואם גם ל, לא תתקבל החלטת פה אחדככלש. הועדה יתקבלו פה אחד

  .בלונדוןמקום הבוררות נקבע . בינלאומי לבוררותהנושא יועבר לבית הדין ה, לא תתקבל החלטה

 MOSKOVSKY METROSTOYהסכם שיתוף פעולה עם חברת  13.9.7

נחתם הסכם בין מנרב הנדסה , לעיל 13.8.9 כאמור בסעיף נערך על ידי רכבת ישראל אשר במכרז  זכייה קשר עםב

לצורך שיתוף . לשיתוף פעולה בבניית פרויקט) "MMS": להלן( MOSKOVSKY METROSTOYלבין חברת 

  ". מ"בע MINRAV-MMS" בשם נרשמה חברההפעולה 

הבטון וכל עבודות התכנון אשר האלמנטים הטרומיים ות על ייצור מנרב הנדסה תהיה אחראי, פי ההסכם-על

MMS הבעלות במיזם הינה בחלקים שווים וכל רווח שינבע למיזם יחולק בצורה שוויונית. אינה אחראית להם .  

, הכוללים את השליטה, חברי המיזם יקימו ועדת ניהול שתפקידה יהיה להוציא לפועל את הנהלים על פי הסכם זה

ידי שני -כאשר כל צד להסכם מיוצג על, הועדה תורכב מארבעה נציגים. ול והפיקוח על יישום הפרויקטהניה

כמו כן נקבע כי החלטות ועדת . מנהל הפרויקט שייבחר על ידי ועדת הניהול יהיה נציג של מנרב הנדסה. נציגים

  . הניהול תתקבלנה בפה אחד

. לים של כל חברה על מנת לקבל הסכמה"ני הצדדים יפנו למנכנציגי ש, במקרה בו החלטה אינה מתקבלת פה אחד

, לבורר מוסכם שהוא מהנדס במקצועו העוסק בפרויקטים דומיםהצדדים יפנו , ככל שהסכמה כאמור לא תתקבל

  .כאשר מקום הבוררות יהיה בתל אביב

, כמו כן. חברות המיזםשני הצדדים מסכימים כי לא יועברו זכויות לצד שלישי ללא הסכמה מראש בכתב של שתי 

העברה של זכויות כאמור כפופה לזכות סירוב ראשונה של הצד אשר אינו מעביר את זכויותיו בהתאם לפרוצדורה 

  . המוגדרת בהסכם זה

או חברה הקשורה לחברי המיזם בקשר עם /או קבלני המשנה ו/ההסכם כולל מגבלה החלה על חברי המיזם ו

עבוד לצד שלישי כלשהו של זכות כלשהי במיזם ללא הסכמה מראש ובכתב של ש, משכון, המחאה, העברה, מכירה

  .הצד שני

  ם"להקמת חניון ומחלקות אישפוז בבית חולים רמב -סהר  הסכם שיתוף פעולה עם אורתם 13.9.8

נחתם הסכם שיתוף , לעיל 13.8.7  כמפורט בסעיף בעקבות זכייתה של מנרב הנדסה במכרז, 2010במרץ  14ביום 

לביצוע עבודות בניה של חניון תת קרקעי כולל ) "אורתם": להלן(מ "פעולה בין מנרב הנדסה לבין אורתם סהר בע

  )."הפרויקט": להלן(ם "גמר מערכות וכן הכנה לבית חולים חירום ושלד לשני בניינים בבית חולים רמב

תחת השם , הצדדים ינהלו את עסקי העסקה המשותפת נשוא ההסכם במשרדי מנרב, בהתאם להוראות ההסכם

, הצדדים לעסקה המשותפת הסכימו כי לכל עניין לרבות חלוקת רווחים". ם"אורתם עסקה משותפת רמב-מנרב"

  .שווה או ערבויות יהיה חלקם/העמדת מימון ו, התחייבויות, הפסדים

סגן מנהל מטעם מנרב , רכבת ממנהל פרויקט על מטעם אורתםהעסקה המשותפת תפעל באמצעות מנהלה המו

מקרה שלא תושג הסכמה , יחד עם זאת. החלטות המנהלה תתקבלנה פה אחד. הנדסה ונציג נוסף של מנרב הנדסה

  .תם תתקבל פה אחדל אורתם והחלט"ל מנרב הנדסה ומנכ"יועבר העניין להכרעתם של מנכ, פה אחד

  .בכל נושא ועניין הקשור בעבודות הפרויקט, אחר' הצדדים התחייבו כי לא ישתפו פעולה עם כל צד ג

  .הסכםפי -התחייבויותיה עלהמציאה אורתם ערבות ל, להבטחת קיום התחייבויותיה

  ת"הסכם להקמת שותפות עם דניה סיבוס לבניית איצטדיון בפ 13.9.9

במסגרתו הסכימו , ")דניה: "להלן(מ "בין מנרב הנדסה לבין דניה סיבוס בעכם נחתם הס, 2007במרץ  22ביום 

  .לעיל 13.8.8 כמפורט בסעיף ת "הצדדים על הקמת שותפות להצעת הצעה במכרז לבניית אצטדיון כדורגל בפ
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משותפת של הצדדים לשותפות ה םלצורך זכיית, הצעה במכרז לערוך ולהגיש, נוצרה על מנת להכיןהשותפות 

  .ביצוע והקמת הפרויקטו

כמו . למנרב הנדסה 49%-ולדניה  51%הצדדים הסכימו כי יחס ההחזקות בשותפות יהא , על פי הוראות ההסכם

  .תהיה ביחד ולחודהפרויקט מזמין אחראיות השותפים כלפי , אי המכרזבהתאם לדרישות ותנ, כן

קביעת מדיניות בקשר לניהול וביצוע הפרויקט תיעשה באמצעות ועדת היגוי שתורכב מארבעה , בהתאם להסכם

, תתקבלנה פה אחד ובמקרה שנחלקו הדעות הדעהחלטות הו. שני נציגי דניה ושני נציגי מנרב הנדסה. חברים

  .ל דניה"ל מנרב הנדסה ומנכ"יועבר העניין להכרעת מנכ

אלא , או התחייבויותיהם בפרויקט/או יעבירו את זכויותיהם ו/או ימחו ו/הצדדים לא ישעבדו וכי , עוד הוסכם

  .בהסכמת הצד האחר מראש ובכתב

כאשר : בין היתר, ים לפרק את השותפות במספר מקריםהצדדים הסכימו כי הם רשא, על פי הוראות ההסכם

הוטל עיקול על חלק מהותי מרכוש אחד בו או במקרה  או כינוס נכסים כנגד אחד הצדדים הוגש צו פירוק

  .הצדדים

 ים"עם חברות שותפות בפרויקט עיר הבהדהסכם  13.9.10

לדוח  1.3.4ראו סעיף , מ"עלרבות הסכם מותנה עם אלקטרה פאוור ב, לפרטים בדבר התקשרות עם מספר חברות

  . 2011הדירקטוריון לשנת 
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   משפטיים הליכים 13.10

ראו , לפרטים בדבר הפרשות בגין הליכים משפטיים. או שנסתיימו במהלך תקופת הדוח הליכים משפטיים מהותיים אשר הקבוצה הינה צד להם נכון למועד הדוחלהלן פרטים בדבר 

  . הכספי לדוח 38 -ו 22ביאורים 

בית המשפט בו 
 מתנהל ההליך

 סכום התביעה זהות התובע
זהות 
 הנתבעת

 )נכון למועד פרסום הדוח(סטאטוס  נושא התביעה

 -בית המשפט המחוזי 

 ירושלים

מדינת 

 ישראל 

מנרב  -- 

הנדסה 

מ "ובניין בע

 .ואלי קולן

התאחדות    – כתב אישום אשר הוגש בקשר עם הפרת הוראות הגבלים עיסקיים

קבלני שנבחרו  14 -טענות כנגד התאחדות הקבלנים ו. הקבלנים מכרז עוטף עזה

להקים ממדים ביישובי עוטף עזה לפיהן הקבלנים הגיעו להסכמה לא להגיש הצעות 

לביצוע עבודות ובכך היו צד להסדר כובל משלא אושר כדין אשר כלל כבילות בנוגע 

 . למחיר ולרווח

גישור בבית המשפט אשר התקיים הליך 

 .קבוע להמשך דיוני הוכחות. נכשל

בית המשפט המחוזי 

 תל אביב

רשות שדות 

התעופה 

נתבעת (

ותובעת 

) שכנגד

: להלן(

 ")ת"רש"

ח "מיליוני ש 85 - כ

בתביעה של הקבוצה 

 80 - ת וכ"כנגד רש

ח בתביעת "מיליוני ש

 .רשת נגד הקבוצה

מנרב 

הנדסה 

מ "ובניין בע

תובעת (

ונתבעת 

 ).כנגדש

ת בגין עבודות נוספות שביצעה "תביעת חריגים אשר הוגשה על ידי הקבוצה נגד רש

ת הגישה מצידה תביעה שכנגד על "רש. 2000ג "מנרב בפרויקט בקשר עם טרמינל נתב

 .הימשכות לוח זמנים ועיכובים במסירה

 תביעה וכתב רשת מטעם הגנה כתב הוגש

מנרב  ידי על הגנה כתב הוגש כנגדו שכנגד

התקיים דיון  2011במרץ  10 ביום. הנדסה

 בית המשפט לבחון המליץ בתיק במסגרתו

 . בוררות או גישור

בוררות בפני השופט 

 .בדימוס לויט

עיריית באר 

: להלן(שבע 

 ")העירייה"

  .ח"מיליון ש 150 - כ

תביעה שכנגד בסך של 

 .ח"מיליון ש 42 - כ

מנרב 

תשתיות 

.מ"בע 1993

להקמת  הוגשו במסגרת הליך הבוררות המתקיים על פי הסכם 2005בחודש דצמבר 

 ,1997והפעלת מכון טיהור שפכים בעיר באר שבע במסגרת מכרז בו זכתה מנרב בשנת 

בין מנרב תשתיות לבין עיריית באר שבע כתבי תביעה הדדיים מטעם כל אחד 

י כתב ידי מנרב תשתיות מעיריית באר שבע על פ-סכום התביעה הנתבע על. מהצדדים

בעילה של הפרת , בין היתר, וזאת) 2005נכון לדצמבר (ח "מיליון ש 42 -התביעה הינו כ

עיכובים בבניה , עלות עבודות שבוצעו על יד הקבוצה -ובכלל זה, ההסכם עם העירייה

אי , עיכובים בתשלומים, ידי עיריית באר שבע-החזקת ערבויות על, ושינויים תכנוניים

סכום . אשר גרמו למנרב תשתיות לנזקים ולעלויות בהן נשאה, עמידה ביעדי כמויות

ידי העירייה ממנרב תשתיות על פי כתב תביעה מתוקן שהוגש הינו -התביעה הנתבע על

בקשר עם , בין היתר, וזאת, )2007נכון לתחילת שנת (ח "מיליון ש 173 -בסך של כ

וכן כתב  נההג כתב הוגש, נכון למועד הדוח

. ח"מיליוני ש 42 - על סך של כ שכנגד תביעה

 .התיק לסגירת מ"מו מנהלים הצדדים
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בית המשפט בו 
 מתנהל ההליך

 סכום התביעה זהות התובע
זהות 
 הנתבעת

 )נכון למועד פרסום הדוח(סטאטוס  נושא התביעה

תשתיות הולכת בין הכולל עלויות , הקמת מכון טיהור אחד במקום שני מכוני טיהור

הוקם מכון אחד בהתאם לאישור , בהקשר זה לטענת מנרב תשתיות(צידי העיר 

ליקויים בהקמת ובהפעלת המכון שהוקם ודרישת העירייה להקטנת כמויות , )העירייה

 .לדוח הכספי 38ביאור ראו , לפרטים נוספים. השפכים להן התחייבה על פי ההסכם

בית משפט מחוזי באר 

  שבע

 

מדינת 

 ישראל

מנרב  -- 

תשתיות 

מ "בע 1993

וכנגד נושאי 

 משרה

מ וכנגד נושאי המשרה בעבירה על "בע 1993הוגש כתב אישום נגד מנרב תשתיות 

 .ללא רישיון עסק) שפכים באר שבעמכון טיהור (, ניהול עסק

 ,הליך זה הסתיים במהלך תקופת הדוח

בהחלטה ללא הרשעה לאף אחד 

מהנאשמים ומנרב התחייבה לתרום סך של 

למוסד שמשרד הבריאות  ח"ש 100,000

  .יחליט עליו

מנרב   בית המשפט העליון

  פרויקטים

מדינת   -- 

  ישראל

לביטול , ש"תביעה לבית המשפט המחוזי בירושלים כנגד משרד השיכון והממונה על הבינוי ביו 2001מנרב פרויקטים הגישה בשנת 

עקב , זאת. בעקבות זכייתה של מנרב פרויקטים במכרז להקמת פרויקט דיור בגבעת זאב בירושלים, ההסכמים שנכרתו ביניהם

 . 2000 נסיבות של סיכול על רקע מהומות אוקטובר

בהתאם לכך . אך בהתאם להחלטת בית המשפט תוקנה התביעה והוספה לה עילת תביעה כספית, התביעה היתה למתן סעד הצהרתי

כאשר חלקה של (ח "מיליון ש 60 - ובמסגרתו תביעה כספית בסך של כ, הגישה מנרב פרויקטים יחד עם אחרים כתב תביעה מתוקן

ההליך בבית המשפט העליון הינו ערעור על פסק דינו של בית המשפט . )ח"מיליון ש 30 -מנרב פרויקטים בתביעה הכספית הנו כ

  .לדוחות הכספיים המאוחדים )27(37ראו ביאור , לפרטים נוספים. המחוזי בירושלים

בית המשפט המחוזי 

 .יפו -אביב -תל 

אס .אי.,'ג

גלובל 

אנוירומנטל 

סלוונשס 

מ "בע

 ואחרים

מנרב  -- 

אחזקות 

 -מ ו"בע

Sadyt. 

, מ"אס גלובל אנוירומנטל סלוונשס בע.אי.'יהוגשה על ידי ג 2009בדצמבר  28ביום 

מ עתירה "בע) 91(מ וברן תעשיות "שפיר הנדסה אזרחית וימית בע, מ"שיכון ובינוי בע

מנהלית לבית המשפט בקשר עם זכיית הנתבעת במכרז להקמת מתקן התפלה 

 .באשדוד

העתירה נדחתה , נכון למועד פרסום הדוח

לאחר שהוגשה בשתי ערכאות והנתבעת 

 .קיבלה צו לתחילת הפרויקט
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  דיון בגורמי סיכון 13.11

 להן חשופה הקבוצהלהלן סקירה של גורמי הסיכון 

 סיכוני מאקרו 13.11.1

  ובמשק המצב הכלכלי בעולם  .א

ניכר מהמצב הכלכלי השורר  ן ובתחומי קבלנות התשתית מושפעת באופן"הפעילות בתחומי יזמות הנדל

האטה ומיתון ואי וודאות כלכלית במשק עלולים להביא לירידה בביקושים ובהזמנת . במקום מושבן

צמיחה או האטה במשק ובביקושים , כמו כן.אשר עלולה לפגוע בהכנסות הקבוצה וברווחיותה, עבודות

  . פעילותה של החברהן משפיעים על הביקושים בכל תחומי "למוצרי צריכה ומצב ענף הנדל

הרעה בסביבה הכלכלית בכלל ובתחום . תחום עיסוק החברה דורש מקורות מימון גדולים, מעבר לאמור

והחרפת תנאי ) לרבות שוק ההון(ן בפרט עלולה לגרור קושי בגיוס הון ממקורות בנקאיים ואחרים "הנדל

. ן"פיתוח פעילות חדשה בתחום הנדל המימון וכפועל יוצא מכך לפגוע ביכולת החברה לגייס כספים לצורך

בו , ן"יודגש כי הרעה בסביבה הכלכלית עלולה לפגוע במגוון תחומי הפעילות במשק  ובכלל זה בתחום הנדל

בעיתות משבר ענף הבנייה חשוף להשפעות הנובעות מקיטון או , מבלי לגרוע מהאמור. פועלת החברה

הדרישות מצד המערכת הבנקאית בדבר היקף  הגבלה של היקף האשראי הבנקאי לענף וכן בהחמרת

  .הביטחונות וסכום ההון העצמי הנדרשים לפרויקטים החדשים

  .לעיל 7.1  בסעיףלפרטים בדבר המצב הכלכלי בעולם ראה 

  קצב גידול אוכלוסין ומאזן הגירה לישראל  .ב

תורם לגידול בפעילות , בדגש על עולים חדשים, מאזן הגירה חיובי למדינהקצב גידול האוכלוסיה ובעיקר 

, העליה לישראל יגרום לצמצום הביקושיםצמצום . בתחומי פעילות החברה ובפרט בתחום הבניה היזמית

יצוין כי לסעיף . נושא זה משפיע בעקיפין גם על הפעילות הכלכלית במשק. בעיקר בתחום הבניה למגורים

גלי עליה בהיקף משמעותי דומה לגלי העליה של תחילת שנות , עם זאת. זה השפעה קטנה בשנים האחרונות

  .צאות פעילות החברהתועשויים לגרום להשפעה גדולה על  90 -ה

  ני בישראלוחהמצב הביט  .ג

אשר עשויה להתבטא בירידה בביקושים , על פעילות החברהניכרת חוני השפעה טהחמרה במצב הביל

בביקושים , בהתייקרות עלויות עבודות בניה, זמין לביצוע עבודות במחסור כוח אדם, לביצוע עבודות בניה

  . בר אשר עשוי להשפיע על תוצאות פעילות הקבוצהד, ומחיריהם לשטחים להשכרה וליחידות דיור

  אינפלציהני כוסי  .ד

. כמו גם התשלומים לקבלני משנה, חלק מהכנסות החברה מעבודות בניה צמודות למדד תשומות הבניה

הבדלים משמעותיים בין קצב עליית מדד המחירים לצרכן לבין קצב עליית מדד תשומות הבניה עלול 

חשופה לתנודות ושינויי של החברה הבניה והביצוע פעילות ,כךילפ. כלכליים לחשוף את החברה לסיכונים

  .אשר יש בהם כדי להשפיע על תוצאות פעילות הקבוצה מדד

  סיכוני ריבית  .ה

שכן לצורך פעילותה , ים בשערי הריבית עשויה להיות השפעה על התוצאות העסקיות של החברהלשינו

שיעורי הריבית תגרום לגידול בהוצאות המימון הצפויות של עשויה החברה ליטול מימון חיצוני ועליית 
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עליה בשיעורי הריבית מעלה אתשיעורי התשואה , בנוסף. החברה ולפגיעה ביכולה לפתח את עסקיה

עליית הריבית תביא לגידול בהוצאות המימון . ן"משקיעים ובכך מורידה את שווי הנדל יהמבוקשת על יד

 באופן שעלול להקטין את כדאיות רכישת נכסי החברה על ידם, החברהשל לקוחותיה הפוטנציאליים של 

  .הביקושים לנכסי החברה וכפועל יוצא מכך לפגיעה בתוצאותיה העסקיות של החברה להקטנתו

 סיכונים ענפיים 13.11.2

  עבודות ציבוריות  .א

 וחלק משמעותי, כיזמים וכקבלני ביצוע, ן"מרבית פעילות החברה וחברות הקבוצה הינה בענף הנדל

סות הקבוצה עלולות להיות הכנ. נעשית עבור המגזר הציבורי, מפעילותה של הקבוצה בתחומים אלה

מהתנודתיות בענף הבניה ומהיקף הביקושים לפרויקטים בבניה על ידי מזמיני עבודות  , לפיכך מושפעות

  .כתוצאה משינוי בסדרי עדיפויות או הקטנת הצריכה הממשלתית ציבוריות

בתקציב  לרבות הסכומים המוקצים לכך, תשתיות מושפע ישירות ממדיניות הממשלהפיתוח , בפרט

הקטנת התקציבים המופנים לנושא זה או צמצום היקף , לפיכך. המדינה ומכרזים המפורסמים על ידה

המכרזים המפורסמים תביא לקיטון בהיקף הפעילות של הענף בתחום התשתיות ועלולה לגרום לקיטון 

  .ברה בתחום זההיקף פעילות הח

  זמינות חומרי גלם ומחיריהם  .ב

פעליותה של החברה בתחום הבניה והביצוע תלויה בזמינות חומרי הלגם המשמשים לבניה ובעיקר בברזל 

אשר משפיעים באופן ישיר על עלויות , לשינויים במחירי התשומות לבניה, החברה חשפוה לפיכך. ובמלט

  .פעילות הקבוצהועל כן על תוצאותיה הכספיות של  הביצוע

  אדםחקיקה בתחום כוח   .ג

קה החברה חלק משמעותי מן העובדים יה בתחום קבלני כוח האדם אשר באמצעותם מעסקמדיניות החקי

דיל את עלויות החברה עלולה להגשכן חקיקה כאמור , משפיעה על התחום ומהווה גורם סיכון, בענף הבניה

  .ובכך להגדיל את עלויות הבניה ולהפשיע על תוצאות פעילות הקבוצה ת עובדים אלהבקשר עם העסק

  תשלומים מלקוחות  .ד

נו יציב ובמקרה במיוחד לגבי לקוחות שמצבם הכספי אי, קיימים סיכוני גבייה ואי תשלום מצד לקוחות

 נקבעים מנגנונים הסכמים עם לקוחות, כדי לצמצם סיכון זה, תחום בתי הקירורב .שתשוב ההאטה במשק

בכך מקטינה  החברה את . נתונה לחברה זכות עיכבון על סחורות הלקוחות המאוחסנות אצלהלפיהם 

  . חשיפתה לסיכון זה באפון משמעותי

וקיומם של קשיים , מצבן הכספי של העיריות והרשויות המקומיות בארץ - בתחום הפעילות איכות הסביבה

לקוחות העיקריים של מכוני ה, גבייה מו העיריותתזרימיים של הרשויות המקומיות עלולים ליצור קשיי 

  .הטיהור ובכך להשפיע על תוצאות פעילות הקבוצה בתחום זה

  מחירי החשמל  .ה

עשויים להשפיע על העלויות הכרוכות בהפעלת  ,התייקרותםובפרט  והנפט הגולמיתנודות במחירי החשמל 

 .ובכך לצמצם את שולי הרווח של פעילות הקבוצה בתחום זה מכוני הטיהור
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  ן ובניה"מדיניות הממשלה בקשר עם נדל  .ו

או הטבות לרוכשי דירות משפיעה /ן ו"או מיסוי נדל/לרבות בעניין זמינות משכנתאות ו, מדיניות הממשלה

או  כל הטבות אלו /ו לרבות ביטול חלק, שינוי מדיניות הממשלה בנושא זה. בענףוההיצע על היקף הביקוש 

בנושאי משכנתאות ומענקי מקום או שינוי התנאים בהם ניתנות ההטבות דלעיל עלול לגרום לירידה 

  .בביקושים ועקב כך לצמצום פעילות החברה

הממשלה מבצעת מהלכים בתחום הדיור למגורים שנועדו לצמצם את עלויות הרכישה של דירות , כמו כן

מהלכים אלה עלולים . רים ובכלל זה הפשרת קרקעות על ידי משרד השיכוןבעיקר לזוגות צעי, למגורים

להביא לירידות משמעותיות במחירי הדירות למגורים באזורים בהם פועלת החברה וכפועל יוצא מכך 

שמלווה , האטה בענפי הבניה בשווקים בהם פועלת החברה .לפגוע בתוצאותיה העסקיות של החברה

או /עלולה לגרום לירידה של הזמנות העבודות מהחברה ועקב כך לצמצום ו, היצעאו ב/בירידה  בביקושים ו

  .שחיקה ברווחיותה

  סיכוני יזמות  .ז

בסיכונים רבים שהעיקריים שבהם נובעים מכך , מטבע הדברים, ן כרוכה"פעילות יזמית בתחום הנדל

או ששיווקו לא /כנן ואו לא יושלם במועד שתו/שהפרויקט אותו יוזמת החברה לא יוקם בסופו של דבר ו

או /או שעלויות הקמתו לא תעלנה בקנה אחד עם הערכותיה המוקדמות של החברה ו/יעלה יפה ו

אי . תעלה בקנה אחד עם הערכותיה המוקדמות של החברה או השכרתו לא שהתמורה שתתקבל ממכירתו

יכולים ) החברה אשר יביאו להגדלת הוצאות המימון של(הקמתו של כל נכס או דחיה במועד השלמות 

, לרבות במועד החזוי לכך על ידי החברה, להתרחש מסיבות שונות ובכללן אי קבלת היתרי בניה מתאימים

, כמו כן. ב"אי קבלת מימון מתאים לבניית הנכס וכיו, אי השלמת הבניה על ידי הקבלן המבצע במועד

, שינוי בתנאי השוק המקומיים שיווק הנכס עלול להיתקל בקשיים או להיכשל בשל גורמים שונים שבהם

או פרויקטים /תחרות מצד יזמים אחרים ו, ן"המקומיים הנתנים לרכישת נכס נדל שינוי בתנאי המימון

במסגרת גורם הסיכון היזמי קיימת , בנוסף. ן"אחרים באזור ושינויים כללים במגמות ובביקושים לנדל

  .ירי המכירהחשיפה לעליה במחירי התשומות שלא ניתן יהי לגלמה במח

 סיכונים ייחודיים לקבוצה 13.11.3

  לקוחות עיקריים  .א

של הקבוצה בפעילות עבודות הקבלנות הרעה באיתנותם הפיננסית של אחד או יותר מלקוחותיה העיקריים 

  .עלולה להשפיע לרעה על רווחיות הקבוצה, במהלך תקופת ההתקשרות עימם

 השבתת נמלים  .ב

בשל העובדה , משביתות בנמליםקיימים סיכונים הנובעים , במסגרת פעילות החברה בהשכרת בתי קירור

  .דרך נמל אשדודהינה עבור לקוחות המייבאים מוצרימזון כי חלק ניכר מפעילות בתי הקירור 

 הקבוצה ר הדירקטוריון"יותלות בבעל השליטה ו  .ג

, ")בעל השליטה בחברה: "להלן( קוזינצקי  מנרב אחזקות מנוהלת מיום הקמתה על יד מר אברהם

 קבוצהיפסיק את עבודתו ב קבוצהבמידה ובעל השליטה ב, לאור האמור, ר הדירקטוריון"יוהמשמש בה כ

  . עשויה להיות לכך השפעה משמעותית על פעילות החברה ועל תוצאותיה הכספיות
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  טבלת גורמי סיכון 13.11.4

על  מדורגים בהתאם להערכת הנהלת הקבוצה, מוצגים גורמי הסיכון הרלוונטיים לתחום הפעילות שלהלןבטבלה 

 :בכללותה קבוצההפי השפעתם על עסקי 

  גורמי הסיכון

  מידת ההשפעה על עסקי הקבוצה

השפעה  השפעה בינונית השפעה רבה
 מועטה

        סיכוני מאקרו
     + המצב הכלכלי בעולם ובמשק

    +    אוכלוסין ומאזן הגירה לישראלקצב גידול 

      +  המצב הביטחוני בישראל

  +      סיכוני אינפלציה

    +    סיכוני ריבית

          סיכונים ענפיים
   + עבודות ציבוריות

  +  זמינות חומרי גלם ומחיריהם
  +  חקיקה בתחום כוח אדם

 +   תשלומים מלקוחות
 +   מחירי החשמל

   +  ן ובניה"עם נדלמדיניות הממשלה בקשר 
    +    סיכוני יזמות

          גורמי סיכון ייחודיים
  +  לקוחות עיקריים
 +    השבתת נמלים

 +    ר הדירקטוריון"ויותלות בבעל השליטה 
 

הינה בגדר , בדבר גורמי הסיכון דלעיל ובכלל זה מידת ההשפעה של גורמי הסיכון על הקבוצה הערכת הקבוצה

וכן  דוחבקבוצה נכון למועד ה םהקייהמידע המבוססת על , מידע צופה פני עתיד כמשמעותו בחוק ניירות ערך

ת מהערכותיה של השפעת התממשותו של גורם סיכון מסוים עשויה להשתנו. כוללת הערכות וניתוח של הקבוצה

הקבוצה עלולה להיות חשופה , כמו כן. הקבוצה בין היתר בשל גורמים אשר אינם בהכרח בשליטת, הקבוצה

עשויה להיות שונה מהערכותיה של , אם יתממש, בעתיד לגורמי סיכון נוספים והשפעתו של כל גורם סיכון

  .הקבוצה



  1 - ב

  

  

  מ"מנרב אחזקות בע
  2011בדצמבר  31דוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה לשנה שהסתיימה ביום 

: יחדיו(להגיש את דוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה והחברות המאוחדות שלה , דירקטוריון החברה מתכבד בזאת

  )."תקופת הדוח"( 2011בדצמבר  31לשנה שנסתיימה ביום ") הקבוצה"

  הסברי הדירקטוריון לעסקי התאגיד 1

 תאור תמציתי של עסקי הקבוצה 1.1

  : כמפורט להלן ילותתחומי פע במספר פועלת הקבוצה

. אינווסטמנטס מנרב ובאמצעותהקבוצה בתחום זה נעשית באמצעות מנרב פרויקטים  פעילות -למגוריםובנייה  ייזום

השבחתן פיתוחן ומכירתן או התקשרות עם , הפעילות כרוכה בייזום פרויקטים לבניה בדרך של רכישת קרקעות

  . לצורך ביצוע העבודות הקבלניות באותן קרקעות, חברות קבלניות

ודות קבלניות ביצוע עב וכוללתהקבוצה בתחום זה נעשית באמצעות מנרב הנדסה  פעילות -עבודות קבלניות ביצוע

כמו . של בנייני מגורים ובניהמסחר ותעשיה , של בנייני משרדים והעסקיפרויקטים למגזר הציבורי  בניית, ותשתית

הנדסה מפעילה מפעל פלדה העוסק בעיבוד ובהרכבת שלדים למבנים מקונסטרוקציות פלדה וכן מפעל  מנרב, כן

 . להקמת מבנים, טרומי המייצר רכיבים תעשיתיים מבטון

פעילותה  במסגרת. פעילות הקבוצה בתחום זה נעשית בעיקרה באמצעות מנרב תשתיות ומי מנשה -הסביבה איכות

מועצות מקומיות ורשויות בשיטת , הקבוצה מקימה ומפעילה מכונים לטיהור מי שפכים עבור עיריות, בתחום זה

B.O.T .  

הפעילות כוללת . די מנרב אחזקות ויוניהד ביופארקי- החברה בתחום זה מתבצעת על פעילות -וניהול נכסים  השכרה

, הייזום לבניה פעילותשל הקבוצה או שנבנים על ידי הקבוצה במסגרת  לותהניהול והשכרת נכסים הנמצאים בבע

  .תעשייתי ולמשרדים, ילמגזר העסקי והממשלתי לצרכי שימוש מסחר

כוללת חטיבה ביולוגית העוסקת  תיותתש במנר. בתחום זה מתבצעת באמצעות מנרב תשתיות הפעילות - אחרים

מנרב , כמו כן. מסחור וייצור מעבדתי של מוצרי הדברה ביולוגיים וטכנולוגיות בתחום הביוטכנולוגיה, בפיתוח

וכן עוסקת בהפעלת בית  P.V.C -מפעל ביישוב גזר לייצור ושיווק פרופילים העשויים מחומר ה מפעילהתשתיות 

  .קירור

 בפעילות הקבוצה ובעסקיה שחלו בתקופת הדוחעיקרי השינויים  1.2

 98 -וח "ש מיליון 22-כ של סךב רווחלעומת , ח"ש מיליון 7 -של כ סךל הסתכם 2011 לשנת הקבוצההנקי של  הרווח

 - ן להשקעה בסך כ"משערוך נדל יםהחברה ברווח הכירה 2011בשנת . בהתאמה, 2009 -ו 2010ח בשנים "שמיליוני 

ממסירת ) הגולמי רווחה מסך 40% -המהווה כ(ח "ש מיליון 26 -הכירה החברה ברווח גולמי של כ, כן. ח"ש מיליון 9.7

ח "שמיליון  1.5 -רשמה החברה הפחתה של כ מנגד. כפר סבא הירוקה ופרויקט ראשון לציון בפרויקט בעיקרדירות 

לתיקון  החוקח בשל השפעת "מליון ש 10 -רשמה הוצאות מסים בסך של ככן בשווי נכס בלתי מוחשי כמפורט להלן ו

ברווח , החברה הכירה 2010 שנתב, זאת לעומת. 2011אשר אושר בדצמבר  2011ב "התשע -)תיקוני חקיקה(נטל המס 

שתי אבני דרך שבוצעו בהסכם למכירת זכויות במוצרי עמידה במרביתו מ(ח "ש מיליון 23 -מופסקת בסך כ מפעילות

מיליון  66 -ברווח מפעילות מופסקת בסך של כ, הכירה החברה לראשונה 2009ובשנת ) לןכפי שיפורט לה, אגרוגרין

ניכרת , וההפחתות כמפורט לעיל הרווחיםבניטרול ). כמפורט להלן, מרביתו ממכירת זכויות במוצרי אגרוגרין(ח "ש

  .פעילותברווחיות מגזר העבודות הקבלניות עקב גידול בהיקפי ה מעליההנקי כתוצאה  ברווח עליה

 מיליון 569 -וכח "ש מיליון 380 -סך של כ לעומתח "ש מיליון 496 -של כ לסך הסתכמו 2011 בשנתהחברה  הכנסות

מגזר העבודות הקבלניות וכן  פעילותמהגידול ב נובעתבסכום ההכנסות  העליה. בהתאמה, 2009 -ו 2010ח בשנים "ש

הכנסה  הוכרה 2009 -ו 2010שבשנים  בעוד, בהכנסה ממסירת דירות במגזר ייזום ובניה למגורים ההכרה אופןמ

  .ח"ש מיליון 106 - בשנת הדוח הוכרה הכנסה בגובה של כ, ח בהתאמה"ש מיליון 248 -כח ו"ש מיליון 66 - כבגובה של 
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 לתזריםח בהשוואה "ש יליוןמ 71 -של כ סךב הסתכם 2011 בשנתשוטפת  מפעילות שנבענטו  המזומנים תזרים

 שוטפת עילותפמ נבעשמזומנים  ותזרים 2010ח בשנת "ש מיליון 64 -כלפעילות שוטפת בסך של  ששימש נטומזומנים 

  . 2009 בשנתח "ש מיליון 49 -כ של בסך

 56-תזרים המזומנים מפעילות שוטפת בשנת הדוח משקף רכישת קרקעות לפרויקטים לבניה למגורים בסכום של כ

, בניטרול רכישה זו. שינוי זה בא לידי ביטוי בפעילות השוטפת ובשינוי בסעיף מלאי בניינים למכירה. ח"מיליון ש

  .ח"וני שמילי 128 -תזרים החברה מפעילות שוטפת חיובי ועומד על סך של כ

ח ליום "ש מיליון 434 -כח לעומת סך של "ש מיליון 435 -לסך של כ הסתכם 2011 בדצמבר 31 ליוםהחברה  של הוןה

נובע  מהםמאותם טעמים  נובעבהון  הגידול. 2009בדצמבר  31ח ליום "ש מיליון 414 -של כ וסך 2010בדצמבר  31

  .להלן 1.9רכישת מניות על ידי חברה מאוחדת כמתואר בסעיף מנגד קיטון בהון בשל  לעיל כאמורנקי  רווחהגידול ב

   ולאחריהבמהלך תקופת הדיווח  אירועים מהותיים 1.3

עתירה מנהלית לבית המשפט המחוזי בתל אביב ) "העותרת"( BGSהגישה קבוצת  2011בינואר  10ביום  1.3.1

במכרז לתקנון , )"הזוכות"( .Sadyt Ltdמ ושל "כנגד זכייתן המחודשת של החברה מנרב הנדסה ובנין בע

ידי בית משפט כמבוקש - ניתן צו ארעי על 2011בינואר  12ביום . והקמה של מתקן להתפלת מי ים באשדוד

, כי הצו, בהסכמת הצדדים, ידי בית המשפט- ניתנה החלטה על 2011בינואר  30ידי העותרת וביום - על

זית עם הזוכות ולא יכלול איסורים אחרים אולם יצומצם באופן שיאסור התקשרות חו, יעמוד כצו ביניים

לפרטים . בית המשפט דחה את העתירה 2011בפברואר  20ביום . שנכללו בנוסח המקורי של הבקשה

נחתמו מחדש  2011במרץ  9ביום , בהמשך לאמור .לפרק א לדוח תקופתי זה 13.10ראו סעיף , נוספים

מ ובחברת "מנרב הנדסה ובנין בע –רה ההסכמים לביצוע הפרויקטים והתקבל בחברת הבת של החב

Sadyt Ltd.  מוקדמותמ להתחלת ביצוע עבודות "בהוראת מקורות פיתוח וייזום בעצו התחלת עבודה 

נחתמה הסגירה  2011בדצמבר . ק מים מותפלים בשנה"מיליון מ 100באשר לפרויקט בהיקף ייצור של 

 13.8.10ראו סעיף , נוספים לפרטים. מלאה התקבל צו התחלת עבוד 2012הפיננסית לפרויקט ובפברואר 

 .לפרק א לדוח תקופתי זה

התקשרה החברה הבת מנרב פרויקטים בהסכם עם ראשי ועד דיירי מתחם בראשון  2011בינואר  25ביום  1.3.2

לפיו תתקשר מנרב פרויקטים עם בעלי הזכויות במתחם בעסקה במתווה , יחידות דיור 96הכולל , לציון

פי - דות דיור עליחי 380 - כ, בה לאחר פינוי הדירות הקיימות תקים מנרב פרויקטים, של עסקת פינוי בינוי

הוצאתו לפועל של הפרויקט כפופה להתקיימותם של מספר , כמקובל בעסקאות פינוי בינוי. התכנון המוצע

אישור , וביניהם חתימת כלל בעלי הזכויות במתחם על הסכם מחייב) אשר טרם התקיימו(תנאים מתלים 

ותם של התנאים האמורים עשויה יצוין כי התקיימ. תוכנית בנין עיר חדשה למתחם ופינוי המתחם בפועל

 .להתארך תקופה ממושכת וכי אין כל ודאות כי תנאים אלו יתקיימו

 - יחידות דיור במודיעין  114זכתה מנרב פרויקטים במכרז לחכירת מגרש לבניית , 2011בפברואר  2ביום  1.3.3

שנים  98למשך  תרכוש מנרב פרויקטים את זכויות החכירה במגרש, פי תנאי המכרז- על. אתר ציפור הצפון

 20,180 - בתמורה לתשלום דמי חכירה מהוונים בסך כולל של כ, שנים נוספות 98 - עם אופציה לחכירתם ל

, לצורך הגשת ההצעה במכרז. ח"אלפי ש 18,565 - בנוסף להוצאות פיתוח בסך כולל של כ, ח"אלפי ש

ערבות זו תהווה . ח"מיליון ש 2 - בסך כולל של כ, הפקידה מנרב פרויקטים ערבות בנקאית לטובת המינהל

 .חלק מתשלום התמורה בגין המגרש

מנרב פרויקטים נדרשה להסדיר את תנאי המכרז ובכלל זה לשלם את הוצאות , על פי תנאי המכרז

כל , ח"מיליון ש 1.4 - לחתום על חוזה בנייה והשלמת הפיתוח ולהנפיק ערבויות בסך כולל של כ, הפיתוח

בנוסף נדרשה מנרב פרויקטים . טת ועדת המכרזים בדבר זכייתה במכרזיום מיום החל 45זאת בתוך 

. יום ממועד החלטת ועדת המכרזים 60תוך , להשלים את התשלום עבור המגרש ולחתום על חוזה פיתוח

 114בכוונת מנרב פרויקטים לבנות על המגרש . נכון למועד הדיווח הקבוצה ביצעה את המפורט לעיל

והיקף ) מ"לא כולל מע(ח "מיליון ש 120 - ההשקעה הצפויה בפרויקט הינה כעלות סך . יחידות דיור

פועלת לסגירת מנרב פרויקטים ). מ"לא כולל מע(ח "מיליון ש 138 - ההכנסות הצפוי בפרויקט הינו כ

  .לאחר תאריך הדיווח הוחל שיווק הפרויקט. הסכם ליווי בנקאי לצורך מימון הקמת הפרויקט



  3 - ב

  

  

 ")מבט לנגב("ובינת תקשורת ") זיסאפל("הגישה החברה ביחד עם נכסי זיסאפל  2011במהלך חודש מאי  1.3.4

ל בצומת "הצעה משותפת במסגרת מכרז שפרסם משרד הביטחון לבנייה ולתפעול קריית ההדרכה של צה

גב וכן בחרה ועדת המכרזים במבט לנ 2011ביולי  28ביום ). "המכרז"" (דים"עיר הבה"המכונה , הנגב

באופן , BOTבמתכונת   ,המכרז. במתמודדת נוספת במכרז להיות שתי המתמודדות הסופיות במכרז

במשך תקופה " דים"עיר הבה"תתחזק ותספק שירותים ל, תתפעל, תקים, תתכנן, תממןשהזוכה במכרז 

 3.5 - בכתקופת ההקמה של הפרויקט מוערכת . שבסופה יועבר הפרויקט לידי משרד הביטחון, שנה 25של 

מוערכת בסדר גודל של מיליארדי ) לכל אורך תקופת ההקמה וההפעלה(שנים ועלות הפרויקט הכוללת 

ח במספר אבני דרך בתקופת "מיליון ש 400 - הזוכה במכרז זכאית לקבלת מענק הקמה בהיקף של כ. ח"ש

ר של "אלף מ 250 - מתוכם כ, דונם 1,600 - במסגרת הפרויקט תפעל הזוכה במכרז לפיתוחם של כ. ההקמה

  . שטח בנוי

, החברה וזיסאפל בהסכם המותנה במספר תנאים מתלים, התקשרו מבט לנגב, 2012בינואר  29ביום 

בת בבעלות מלאה של אלקטרה - חברת(מ "יחד עם אלקטרה פאוור בע, לרבות אישור ועדת המכרזים

 ,")אלקטרה פאוור" - ו" רהאלקט("אביב - חברה ציבורית אשר נסחרת בבורסה לניירות ערך בתל, מ"בע

   .כךועסקאות נוספות הכרוכות ב, ידי אלקטרה פאוור במבט לנגב- הנוגע לרכישת מניות וזכויות על

 הבעלים הלוואות מסך 27% -ב וכן המכרז הוצאות מכלל 25% -ב תישא פאואר אלקטרה, ההסכם הוראותפי -על

 הקשורות והחברות פאוור אלקטרה התחייבויות לכל ערבה ותהא תתחייב אלקטרה. הפרויקט לצורך שתידרשנה

  .הפרויקט עם בקשר

 הסכם על חתימה, זה ובכלל, בהסכם הקבועים מתלים תנאים מספר של להתקיימותם כפופה העסקה השלמת

 המשנה קבלן, ההקמה קבלן, לנגב מבט תתקשראו /ו התקשרה בהם העסקה מסמכי עדכון; המדינה עם הזיכיון

 ואישורים המכרז מסמכיפי -על הנדרשים האישורים ולקבלת הפרויקט ביצוע לצורך התפעול וקבלן, להקמה

טרם התקבל אישור ועדת המכרזים לצירוף אלקטרה , נכון למועד הדוח. העסקה השלמת לצורך הדיןפי -על הנדרשים

   .עילפאואר כאמור ל

לפיה זכתה  ")הועדה("פה מאת ועדת המכרזים -התקבלה בחברה הודעה בעל 2012בפברואר  5ביום , בהמשך לאמור

ל בצומת "תפעול ותחזוקת קריית ההדרכה של צה, הקמה, תכנון, מבט לנגב במכרז שפרסם משרד הביטחון למימון

קיבלה מבט לנגב הודעה פורמאלית בכתב  2012בפברואר  8ביום ). "הפרויקט"" (דים'"עיר הבה"הנגב המכונה 

טרם התקשרה החברה בהסכם זיכיון עם משרד הביטחון בנוגע , נכון למועד הדוח. הועדה בקשר עם זכייתה כאמורמ

 .תפרסם החברה פרטים נוספים בנוגע לפרויקט והוצאתו אל הפועל, עם התקשרות החברה בהסכם כאמור. לפרויקט

 6בימים . ית של מניות החברהאישר דירקטוריון החברה תוכנית מסגרת לרכישה עצמ 2011במאי  30ביום  1.3.5

ראו , לפרטים בהרחבה. הגדיל הדירקטוריון את תוכנית הרכישה, 2011בנובמבר  30 - ו 2010באוקטובר 

 .להלן 1.9 סעיף 

או /שאינו קשור לחברה ו' עם צד ג, באמצעות מנרב פרויקטים, התקשרה הקבוצה 2011, ביוני 12ביום  1.3.6

ד ומרכז "יח 90 - קומות ובו כ 10למי מבעלי העניין בה בהסכם קומבינציה לתכנון ובנייה של בניין בן 

. אביב- המצוי ברחוב הרב הרצוג שבשכונת בבלי בתל" קולנוע דקל"מסחרי במתחם הידוע כמתחם 

מהתמורה מסויים התחייבה מנרב פרויקטים לשלם למוכר אחוז , רכישת זכויות המוכר במתחםבתמורה ל

. וזאת בהתאם לגובה התמורה שתתקבל, ד"אשר תתקבל אצל מנרב פרויקטים בגין מכירת חלק מיח

לצורך הוצאתו לפועל של הפרויקט קיים צורך להגיע להסדר ולהסכם עם בעלי החנויות הקיימות במרכז 

חודשים מיום חתימת הסכם זה לצורך ניהול  12הצדדים קבעו פרק זמן של עד , לפיכך. המסחרי במתחם

מצויה הקרקע לאחר אישור , ון למועד דיווח זהנכ. מ עם בעלי החנויות כתנאי למימוש הסכם זה"מו

מ עם "לאחר תאריך הדיווח הוארכה תקופת המו, לפני הליכי תכנון לקראת הוצאת היתרי בנייה, ע"התב

 . חודשים 18 - חודשים ל 12 - בעלי החנויות מ
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רים באמצעות מנרב פרויקטים עם צדדים שלישיים שאינם קשו, התקשרה הקבוצה 2011 ,ביוני 20ביום  1.3.7

, דונם לתכנון 17.8 - או למי מבעלי העניין בה בהסכם קומבינציה לרכישת קרקע בשטח של כ/לחברה ו

בתמורה  . שבהוד השרון" שביל התפוזים"ד למגורים במתחם הידוע כמתחם "יח 100 - בנייה ושיווק של כ

הסכם תקדם במסגרת ה. לרכישת הזכויות בקרקע יהיו זכאים בעלי הקרקע לאחוז מהדירות בפרויקט

. מנרב פרויקטים בשיתוף הועדה המקומית לתכנון ובניה תוכנית בניין עיר במתחם לשם הקמת הפרויקט

הקרקע הינה קרקע חקלאית הכלולה בשטח לפיתוח עירוני על פי תוכניות מתאר , נכון למועד דיווח זה

 . ארציות

לבעלי המניות ולנושיה העיקריים  הצעה, באמצעות מנרב פרויקטים, הגישה הקבוצה 2011במרץ  29ביום  1.3.8

מהון המניות של נאות  100%לרכישת ) "נאות הפסגה"(מ "של חברת נאות הפסגה מודיעין עלית בע

נאות הפסגה נכנסה להליכי פרוק ומונו לה ). "ההצעה"(ח "מיליון ש 135.2 - הפסגה בתמורה לסך של כ

ם הזמנה להציע הצעות לרכישת נאות שלושה מפרקים זמניים אשר הוסמכו על ידי בית המשפט לפרס

מהון המניות של  100%הגישה מנרב פרויקטים הצעה לרכישת , 2011בספטמבר  7ביום . הפסגה ונכסיה

נדחתה הצעתה של  2011מהלך שנת ב, בהקשר זה. ח"מליון ש 140 - נאות הפסגה בתמורה לסך של כ

 .החברה והוחזרה לה הערבות שהגישה במסגרת ההצעה

ידי - ל החברה ומונה על"סיים מר אברהם קוזניצקי את כהונתו כמנכ, 2011נובמבר ב 30ביום  1.3.9

ל הכספים של "סיים כהונתו כסמנכ, מר פנחס דקל, כמו כן. ר הדירקטוריון הקבוע"הדירקטוריון כיו

לרבות בדבר התגמול לו , לפרטים נוספים. ל החברה"ידי הדירקטוריון לכהן כמנכ- החברה ומונה על

  .לדוח תקופתי זה' לפרק ד 21ראו תקנה , ל החברה"הדירקטוריון ומנכ ר"זכאים יו
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 מצב כספי 1.4

  :)ח"הסכומים מוצגים במליוני ש( 2011בר מבדצ 31החברה ליום  שלמצבה הכספי  בדברי הדירקטוריון הסבר להלן

 2010צמבר דב 31 2011בדצמבר  31 

 :נכסים

 20  21  מזומנים ושווי מזומנים

 143  142  סחיריםניירות ערך 

 105  162  לזמן קצר ותיקדונפ

 94  83  לקוחות

 57  40  חייבים ויתרות חובה

 392  504  מלאי בניינים למכירה

 41  44  נכסים אחרים

 42  45  מלאי קרקעות

 130  132  פיננסייםנכסים 

 245  257  ן להשקעה"נדל

 61  56  נכסים בלתי מוחשיים

 43  49  רכוש קבוע

 1,373  1,535  כ"סה

 :התחייבויות

אשראי לזמן קצר מתאגידים בנקאיים וחלויות 
 295  336  שוטפות של הלוואות לזמן ארוך

 65  69  התחייבויות לספקים ולנותני שירותים

 85  97  זכאים ויתרות זכות

 209  364  מקדמות מרוכשי דירות

 36  28  הפרשות

 10  11  אחרותהתחייבויות שוטפות 

 187  132  הלוואות מתאגידים בנקאיים 

 34  43  התחייבויות מיסים נדחים

 17  19  התחייבויות אחרות לא שוטפות

 :הון

 7  7  הון מניות

 413  420  יתרת רווח

 19  14  קרנות הון אחרות

 )4(  )5(  התאמות הנובעות מתרגום דוחות כספיים

 1,373  1,535  כ"סה

 מצב הנכסים 1.4.1

 1,373 -לעומת סך של כ, ח"מיליוני ש 1,535 -הסתכמו לסך שלכ 2011בדצמבר  31סך הנכסים במאזן המאוחד ליום 

בניה ורכישת קרקעות במסגרת  מהתקדמותהגידול בסך הנכסים נובע בעיקרו . 2010בדצמבר  31ח ליום "מיליוני ש

 . להשקעהן "מגזר ייזום בניה למגורים וכן בשל עליית ערך נדל
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 הרכוש השוטף 1.4.2

 830 -סך של כ לעומת,ח"מיליוני ש 977 -מסתכם לסך של כ 2011בדצמבר  31הרכוש השוטף במאזן המאוחד ליום 

הגידול ברכוש השוטף נובע בעיקר בגידול בסעיף מלאי בניינים למכירה כמתואר . 2010בדצמבר  31ח ליום "מיליוני ש

  . לעיל

 פיקדונות לזמן קצר 1.4.3

 פיקדונות. ח"מליוני ש 162 -פיקדונות לזמן קצר במאזן המאוחד הסתכמו לסך של כ, 2011בדצמבר  31נכון ליום 

הגידול בפיקדונות לזמן . ח"מיליוני ש 105 -הסתכמו לסך של כ 2010בדצמבר  31קצר במאזן המאוחד ליום  לזמן

  .גרת מגזר ייזום בניה למגוריםקצר נובע מתקבולים מרוכשי דירות שהופקדו בפקדונות זמן קצר במס

 ן להשקעה"נדל 1.4.4

מיליוני  244 -לעומת סך של כ, ח"מיליוני ש 257 - ן להשקעה הסתכם לסך של כ"הנדל 2011בדצמבר  31נכון ליום 

הגידול לעומת מספרי ההשוואה נובע מרווחי שערוך שנרשמו בעקבות עלייה בשווי . 2010בדצמבר  31ח ליום "ש

 .ההוגן של הנכסים

 וואות לזמן ארוך מתאגידים בנקאיםהל 1.4.5

, ח"מיליוני ש 132 -לחברה יתרת הלוואות לזמן ארוך מתאגידים בנקאים בסך כולל של כ, 2011בדצמבר  31נכון ליום 

הקיטון לעומת מספרי השוואה נובע בעיקר מפרעון . 2010בדצמבר  31ח ליום "מיליוני ש 187 -לסך של כ בהשוואה

  .שוטפות שוטף וכן ממיון לחלויות

  .ח"מיליון ש 14 -סך האשראי מבנקים במאזן המאוחד קטן בנטו בכ

  התחייבויות שוטפות 1.4.6

סך  לעומת,ח"מיליוני ש 905 -מסתכמות לסך של כ 2011בדצמבר  31ההתחייבויות השוטפות במאזן המאוחד ליום 

הגידול בהתחייבויות השוטפות נובע בעיקרו מגידול במקדמות . 2010בדצמבר  31ח ליום "מיליוני ש 700 - של כ

  . שהתקבלו מרוכשי דירות במסגרת מגזר ייזום בניה למגורים

 הון חוזר 1.4.7

חוזר  וןה לעומת, 2011 דצמברב 31 יוםח ל"ש מליוני 72 -לסך של כ ומסתכםהחברה חיובי  שלהחוזר המאוחד  ההון

הקיטון בהון החוזר נובע בעיקרו ממיון חלויות , 2010בדצמבר  31 יוםח ל"ש מיליוני 130 -כ שלחיובי שהסתכם לסך 

  . שוטפות של הלוואות זמן ארוך לזמן קצר

 הון  1.4.8

מיליוני  434 -הון בסך של כ לעומת, ח"מיליוני ש 436 -הסתכם לסך של כ 2011בדצמבר  31ההון של החברה ליום 

השינוי בהון בתקופת הדוח נובע מרכישה עצמית של מניות בהתאם לתוכנית עיקר . 2010בדצמבר  31ח ליום "ש

  .רכישה שאושרה השנה ומהרווח הנקי לתקופה
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 ניתוח תוצאות הפעילות  1.5
 

 

20112010 2009 

מליוני 
 ח"ש

אחוז 
מהמחזור

מליוני 
 ח"ש

אחוז 
מהמחזור

מליוני 
 ח"ש

אחוז 
מהמחזור

מכירת דירות , הכנסות מביצוע עבודות
 97% 553  95% 359  96% 478  ומתן שירותים

 3% 17  5% 20  4% 19  הכנסות מהשכרת מבנים

 87% )498( 84% )320( 87% )432( עלות הכנסות

 13% 72  16% 59  13% 65  רווח גולמי

 1% 5  1% 2  --  10  נטו, ן להשקעה"עליית ערך נדל

 9% )50( 12% )45( --  )44( מכירה והנהלה וכלליות, פ"הוצאות מו

 1% )4( 3% )10( --  )1( נטו, אחרות) הוצאות(הכנסות 

 4% 23  2% 7  6% 30  רווח תפעולי

 --  2  1% )4( --  )7( נטו, הוצאות מימון

 4% 25  1% 2  5% 23  רווח לאחר מימון

 2% 9  1% )4( --  )15( מיסים על ההכנסה
, חלק החברה בהפסדי חברות מוחזקות

 --  )2( 1% )2( --  )1( נטו
נטו , מפעילות מופסקת) הפסד(רווח 
 12% 66  6% 24  --  -   ממס

 17% 98  6% 22  1% 7  רווח נקי

  הכנסות משכירות ועלות הכנסות מדמי שכירות 1.5.1

מיליוני  17 -ח וסך של כ"מליוני ש 20 -לעומת סך של כ, ח''מיליוני ש 19 -ההכנסות בתקופת הדוח הסתכמו לסך של כ

מיליוני  8 -עלות ההכנסות מדמי שכירות בתקופת הדוח הסתכמו לסך של כ. בהתאמה, 2009 - ו 2010ח בשנים "ש

הקיטון ברווחיות נובע מפער הזמן בין המועד בו . 2009 -ו 2010ח בשנים "מיליוני ש 6 -לעומת לסך של כ, ח"ש

וזי שכירות בסוף השנה אשתקד לבין חוזי השכירות החדשים שנחתמו במהלך תקופת הדוח וכן של הסתיימו ח

  . עלויות התאמה לשוכרים חדשים

  הכנסות ממתן שירותים וביצוע עבודות 1.5.2

 553 -ח וסך של כ"מיליוני ש 359 -לעומת סך של כ, ח''מיליוני ש 478 -ההכנסות בתקופת הדוח הסתכמו לסך של כ

, ח''מיליוני ש 424 -עלות ההכנסות בתקופת הדוח הסתכמו לסך של כ. בהתאמה, 2009 -ו 2010ח בשנים "מיליוני ש

הגידול לעומת שנה . בהתאמה, 2009 -ו 2010ח בשנים "מליוני ש 492 -ח וסך של כ"מיליוני ש 315 -לעומת סך של כ

הדירות למגורים שנמסרו ובגינן מוכרת  קודמת נובע בעיקרו מהתקדמות בביצוע עבודות הקבלנות וכן מגידול במספר

  .הכנסה

  הוצאות מכירה והנהלה וכלליות 1.5.3

 45 - בדומה לסך של כ, ח"מליוני ש 44 -מכירה והנהלה וכלליות בתקופת הדוח הסתכמו לסך של כ, פ"הוצאות מו

  . בהתאמה, 2009 -ו 2010ח בשנים "מליוני ש 50 -ח וסך של כ"מליוני ש
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  הוצאות אחרות 1.5.4

 מיליוני 10 -כ של בסךנטו  אחרות הוצאותלעומת , ח"ש כמיליוןשל  לסך הסתכמונטו בתקופת הדוח  אחרות הוצאות

בהוצאות אחרות בהשוואה  הקיטון. 2009ח בשנת "מיליון ש 4 -אחרות נטו בסך של כ והוצאות, 2010ח בשנת "ש

לעומת ירידת ערך נוספת  2010בשנת  שנרשמה ח"שמליון  10 -ערך נכס פיננסי בסך של כ מירידת נובע, 2010לשנת 

  .2011ח בגין נכס פיננסי שנרשמה בשנת "מליון ש 1.5 -של כבסך 

  מימון נטו) הוצאות(הכנסות  1.5.5

 4 -כ שלנטו בסך  מימון הוצאות לעומת ,ח"ש מיליוני 7 -כשל  סךהדוח הסתכמו ל בתקופתהמימון נטו  הוצאות

המימון  בהוצאות הגידול. בהתאמה, 2009 -ו 2010ח בשנים "ש מיליוני 2 - של כ בסך נטו, מימון והכנסותח "ש מיליוני

 .מעליה בשערי הריביתקודמת נבע בעיקרו  בשנהלהוצאות המימון של החברה  בהשוואהנטו של החברה 

  הרווח הנקי מפעילות נמשכת 1.5.6

 2 -של כ בסךלעומת רווח , ח"מיליוני ש 21 - הרווח מפעילות נמשכת של החברה בתקופת הדוח הסתכם לסך של כ

השינוי המסתכם ברווח נבע מהטעמים . 2009ח בשנת "מיליון ש 22 -ורווח בסך של כ 2010ח בשנת "מליוני ש

  .לעיל 1.5.5עד  1.5.1 שהוסברו ביחס לסעיפי ההכנסות בסעיפים

  הרווח הנקי מפעילות מופסקת 1.5.7

 23 -מופסקת בסך של כ מפעילות 2010 בשנתלעומת רווח  ישול הינוהנקי לשנת הדוח מפעילות מופסקת  הרווח

שתי אבני דרך שבוצעו בהסכם למכירת זכויות במוצרי תמורה בגין עמידה ב קבלתח אשר נבע במרביתו מ"מיליון ש

ח שנבע במרביתו "מיליון ש 66 -ברווח מפעילות מופסקת בסך כ, לראשונה, החברה הכירה 2009בשנת . אגרוגרין

  .ות במוצרי אגרוגריןממכירת זכוי

 נזילות  1.6

בסך כולל , 2011 בדצמבר 31ניירות ערך סחירים ופיקדונות ליום , לחברה ולחברות מאוחדות שלה יתרות מזומנים

  . ח"מיליוני ש 325 - של כ

 )ח"במיליוני ש(המרכיבים העיקריים של תזרימי המזומנים ושימושם  1.6.1

 2011 2010 

 )64( 71  לפעילות שוטפת/מ) ששימשו(תזרימי המזומנים שנבעו 

 30  )27( לפעילות השקעה/מ) שימש(שנבע , תזרים המזומנים נטו

 20  )43( נטו לפעילות מימון) שימשו(תזרימי המזומנים שנבעו 

 )14( 1  במזומנים בתקופה) קיטון(גידול 

 ניתוח תוצאות תזרים המזומנים 1.6.2

 - בנטרול רכישת קרקע לפרויקטים לבניה למגורים בסכום של כ, תזרים המזומנים מפעילות שוטפת בתקופת הדוח

, בתקופה המקבילה אשתקד תזרים המזומנים מפעילות שוטפת. ח"מיליון ש 128 -כבסך של הינו , ח"מיליון ש 56

עיקר הגידול בתזרים . ח"מיליון ש 90 -כעמד על סך של ח "מיליון ש 155 -בנטרול רכישת קרקעות כאמור בסך של כ

תזרים המזומנים לפעילות השקעה  .נובע מקצב התקבולים מרוכשי דירות בניכוי השינוי במלאי בניינים למכירה

 28 -מנגד התזרים מפעילות השקעה כולל תמורה בסך של כ, ק"משקף בעיקר כספי דיירים שהופקדו בפקדונות ז

אשר ההכנסה בגינה הוכרה ברבעון הרביעי (השגת אבן דרך נוספת במכירת הזכויות בעסקת אגרוגרין  ח בגין"מליון ש

תמורה מאבני דרך בגין עסקת , הושפע משינוי בפיקדונות מפעילות השקעה אשתקדעיקר התזרים ). אשתקד

מזומנים לפעילות מימון תזרים ה .עם סיום פרויקט הכלא. א.ל.אגרוגרין ומהחזר הלוואת הבעלים שניתנה לחברת א

נבע בעיקרו מההלוואות שנלקחו  אשתקדתזרים המזומנים מפעילות מימון . משקף בעיקר פרעון שוטף של הלוואות

  .למימון רכישת הקרקעות לבניה למגורים
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 מקורות מימון 1.7

לדוח ' לחלק א 13.5או סעיף ר, לרבות עלותם והשינויים שחלו בהם, של החברה המימון מקורותבדבר  להסברים

פירוט מקורות המימון העומדים  להלן. בלבד ח"ש, האשראי של החברה נקוב במטבע הפעילות שלה כל. תקופתי זה

 .לחברה נכון למועד הדוח

 אשראי מבנקים 1.7.1

 2011 2010 

 ח"במיליוני ש
 ח"מיליוני ש

טווחי 
שיעורי 
 ח"מיליוני ש ריבית

טווחי 
שיעורי 
 ריבית

 3-5.5 247  4.55-6.45 259  אשראי בנקאי לזמן קצר

 3-7.3 235  2.9-6.1 209  אשראי בנקאי לזמן ארוך 

  482   468  כ אשראי מבנקים "סה

 אשראי ספקים 1.7.2

 .ח"ש מיליון 76 -על סך של כ עומד 2011 לשנתספקים ממוצע  אשראי

  .אשתקד, המקבילה לתקופה דומהימי אשראי בממוצע ב 60 -כעל  עומדתאשראי ספקים  תקופת

  אשראי לקוחות 1.7.3

  . ח ללקוחות מקומיים"ש יליוןמ 94 -כ של סךעל  עומד 2011בשנת  חותממוצע ללקו אשראי

  .אשתקד, המקבילה לתקופה דומהימי אשראי בממוצע ב 60 על עומדתהאשראי ללקוחות  תקופת

 האשראי וימי ללקוחותיה החברה שנותנת האשראי ימי בין מהותי פערנכון למועד הדוח לא קיים , האמור לעיל לאור

  .השונים מספקי שמקבלת

 מסגרות אשראי 1.7.4

הסמוך למועד פרסום דוח  ולמועד 2011בדצמבר  31 ליוםניצולן  ושיעורבדבר מסגרות אשראי של הקבוצה  לפרטים

  .לדוח תקופתי זה' א לפרק 13.5.7סעיף ראו , תקופתי זה

 נתונים עיקריים מתוך תיאור עסקי הקבוצה 1.8

 295-כשל  סךח לעומת "ש מיליון 390 -כשל  סךהדוח ל בשנתממגזר עבודות הקבלנות הסתכמו  הקבוצה הכנסות

ח "ש מיליון 263 -כשל  סךח לעומת "ש מיליון 334 -כשל  סךתכמו לסמחיצוניים ה ההכנסות. 2010 בשנתח "ש מיליון

בעבודות הביצוע בפרויקטים  התקדמותה של הינו תוצא, הקבוצה במגזר פעילות זה בפעילות הגידול. 2010 שנתב

  .מהותי חדש בפרויקטהקבלניות החל  העבודות מגזר, תקופת הדוח במהלך.  2011 -ו 2010החדשים שנכנסו בשנים 

, ח"ש מיליוני 20 -בסך של כ הינו 2011בדצמבר  31עבודות הקבלנות ליום  לותהגולמי של הקבוצה מפעי הרווח

 העלייה. בהתאמה, 2009בדצמבר  31 -ו 2010בדצמבר  31ח לימים "ש מיליוני 13 -ח ו"ש מיליוני 16 -לעומת סך של כ

  .נגזרת ישירה של העלייה בהכנסות  היאברווח הגולמי 

, ח"ש מיליוני 2 -בסך של כ הינו 2011בדצמבר  31של הקבוצה מפעילות עבודות הקבלנות ליום  התפעולי הרווח

 -ו 2010בדצמבר  31ח לימים "ש מיליוני 0.5 - תפעולי בסך של כ רווחח ו"מיליוני ש 3 -כשל  בסךתפעולי  הפסדלעומת 

  .מגזרה פעילותב מהגידול בעיקרההתפעולי נובעת  ברווח העליה. בהתאמה, 2009בדצמבר  31

  .לדוח תקופתי זה' לפרק א 9סעיף  ראו, הקבלנות ודותנוספים בדבר פעילות הקבוצה במגזר עב לפרטים

 סךח לעומת "ש מיליון 106 -כהדוח לסך של  בתקופת כמוובניה למכירה הסת ייזוםממגזר פעילות  הקבוצה הכנסות

  .במספר הדירות שנמסרו ובגינן מוכרת הכנסה עליהמ בענ בהכנסות הגידול. 2010 שנתח ב"ש מיליון 65 - כשל 
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, ח"ש מיליוני 25 -בסך של כ הינו 2011בדצמבר  31הגולמי של הקבוצה מפעילות ייזום ובניה למכירה ליום  הרווח

. בהתאמה, 2009בדצמבר  31 -ו 2010בדצמבר  31ח לימים "ש מיליוני 43 -ח וסך של כ"ש מיליוני 22 -לעומת סך של כ

  .כמתואר לעילבמספר הדירות שנמסרו  עליההגולמי נובעת מ רווחה סכוםב העליה

, ח"ש מיליוני 8 -בסך של כ הינו 2011בדצמבר  31התפעולי של הקבוצה מפעילות ייזום ובניה למכירה ליום  הרווח

 נובעתהתפעולי ביחס לשנה קודמת  רווחה סכוםהירידה ב. 2010בדצמבר  31 ליוםח "ש מיליוני 12 -לעומת סך של כ

  .גידול זה מקביל לגידול בקצב מכירת הדירות, והפסדלדוח רווח  מגידול בהוצאות הפרסום הנזקפות מיידית בעיקר

  .לדוח תקופתי זה' לפרק א 8ראו סעיף , נוספים בדבר פעילות הקבוצה במגזר ייזום ובניה לפרטים

 20 -של כ לסך בדומהח "ש מיליון 19 -תכמו בתקופת הדוח לסך של כסהקבוצה ממגזר הנכסים המניבים ה הכנסות

  . 2010נת ח בש"ש מיליון

, ח"ש מיליוני 17 -בסך של כ הינו 2011בדצמבר  31 ליוםהגולמי של הקבוצה מפעילות הנכסים המניבים  הרווח

. בהתאמה, 2009בדצמבר  31 -ו 2010בדצמבר  31ח לימים "ש מיליוני 17 -ח וסך של כ"ש מיליוני 21 -לעומת סך של כ

  .בעיקרה מעבודות התאמה לשוכרים חדשים שנכנסו בתקופת הדוח נובעתברווח הגולמי  הירידה

, ח"ש מיליוני 19 -בסך של כ הינו 2011בדצמבר  31 ליוםהתפעולי של הקבוצה מפעילות הנכסים המניבים  הרווח

. בהתאמה, 2009בדצמבר  31 -ו 2010בדצמבר  31ח לימים "ש מיליוני 11 -ח וסך של כ"ש מיליוני 2 -לעומת סך של כ

ח בתקופת "מליון ש 10 -בסך של כ רוךבעיקר מרישום רווחי שע נובעברווח התפעולי ביחס לשנים קודמות  הגידול

  .הדוח

  .לדוח תקופתי זה' א לפרק 10ראו סעיף , נוספים בדבר פעילות הקבוצה בנכסים מניבים לפרטים

 13 - סך של כ לעומתח "ש ליוןמי 16 -הקבוצה ממגזר איכות הסביבה התסכמו בתקופת הדוח לסך של כ הכנסות

  .מדרגת כמות מינימום בהתאם להסכם טיהור שפכים עליתבשל , זאת. 2010 בשנתח "מיליון ש

לעומת , ח"ש מיליוני 4 - בסך של כ הינו 2011בדצמבר  31 ליוםהגולמי של הקבוצה מפעילות איכות הסביבה  הרווח

 העלייה. בהתאמה, 2009בדצמבר  31 -ו 2010בדצמבר  31לימים ח "ש מיליוני 0.4 -ח וסך של כ"מיליוני ש 2 -סך של כ

  .בעיקר מעליה בהכנסות כמתואר לעיל נובעת 2010ברווח הגולמי ביחס לשנת 

לעומת , ח"ש מיליוני 4 -בסך של כ הינו 2011בדצמבר  31 ליוםהסביבה  איכותשל הקבוצה מפעילות  התפעולי הרווח

, 2009בדצמבר  31 -ו 2010בדצמבר  31ח לימים "ש מיליוני 8 -של כ בסך הפסדח ו"ש מיליוני 2 -של כ בסך רווח

  .בעיקר מהעליה בהכנסות כמתואר לעיל נובעתהתפעולי  רווחב העליה. בהתאמה

  .לדוח תקופתי זה' לפרק א 11 סעיףראו , נוספים בדבר פעילות הקבוצה בתחום איכות הסביבה לפרטים

 -ח בדומה לסך של כ"מיליון ש 23 -בתקופת הדוח לסך של כ הסתכמואחרים הפעילות ה מתחומיהקבוצה  הכנסות

  . 2010ח בשנת "מיליון ש 24

 .לדוח תקופתי זה' לפרק א 12ראו סעיף , נוספים בדבר פעילות בתחומי פעילות אחרים לפרטים

 תוכניות רכישה 1.9

מעת לעת  תרכוש, באמצעות חברה בת בבעלות מלאה, החליט דירקטוריון החברה כי החברה 2011במאי  30 ביום

רכישת המניות כאמור הינה כפופה . מניות נוספות של החברה במועדים ובסכומים על פי שיקול דעת הנהלת החברה

ובכל מקרה סך , החלות על רכישה עצמית של מניות") החברות חוק(" 1999-ט"התשנ, למגבלות חוק החברות

סכום אותו קבע הדירקטוריון כסכום שעומד במגבלות חוק , ח"מיליוני ש 2הרכישות הנוספות לא יעלה על סכום של 

את תוכנית המסגרת לרכישה עצמית של  להגדיל החברהאישר דירקטוריון  2011 אוקטוברב 5 ביום. החברות כאמור

אישר דירקטוריון  2011בנובמבר  30ביום , כן כמו. ח"מיליון ש 4ח לסכום כולל של "מיליון ש 2 -במניות החברה 

 6ח לסכום כולל של "מיליון ש 2החברה להגדיל את תוכנית המסגרת לרכישה עצמית של מניות החברה בסך נוסף של 

  . ח"מיליון ש

מניות בהיקף כספי , חברה בת באמצעות, דוחלסמוך למועד פרסום ה עד, לתוכנית הרכישה רכשה החברה בהתאם

  .ח"ש מיליון 5.5 - של כ



  11 - ב

  

  חשיפה לסיכוני שוק ודרכי ניהולם 2

 פרטי האחראי על ניהול הסיכונים הפיננסים בחברה 2.1

, בדבר השכלתו לפרטים. ל החברה"המכהן כמנכ, דקל נחספ מר והינ קבוצהעל ניהול הסיכונים הפיננסיים ב האחראי

דוחות (ניירות ערך  תקנותא ל26השנים האחרונות לפי תקנה  בחמשדקל  פנחסמר  של העסקיכישוריו וניסיונו 

 . זה תקופתילדוח ' ד פרקראו , 1970-ל"התש, )תקופתיים ומידיים

 דווח איכותי בדבר חשיפה לסיכוני שוק ודרכי ניהולם 2.2

רווחיות , לפיכך. כקבלני ביצוע הן כיזמים והן, ן"מרבית פעילות הקבוצה מתרכזת בענף הנדל, למועד הדוח נכון

ממדיניות הממשלה בהקשר של , מהיקף התחלות הבניה, הקבוצה מושפעת בעיקר מהתחרות הגדולה בענפים אלה

ידי מזמיני עבודות -ומהיקף הביקושים לפרויקטים בבניה על, בניהמהתנודתיות בענף ה, העסקת עובדים זרים

יחד עם . לדוח תקופתי זה' א לפרק 13.11ראו סעיף , על פעילות הקבוצה לפרטים בדבר גורמי סיכון החלים. ציבוריים

  : כדלהלןחשופה במהלך פעילותה השוטפת לסיכוני שוק  קבוצהה, זאת

 המטבע  יבשער שינויים  .א

השקעות , ל"לשינויים בשערי החליפין של מטבעות חוץ בעיקר בשל ייזום וביצוע פרויקטים במדינות בחו חשיפה

 בפרויקטים לקבוצה חשיפה קיימת, כמו כן. ל"בחולספקי ציוד  יותוהתחייבו אירובניירות ערך נקובים בדולר וב

להשפיע על  עלוליםשלעיל  נוייםשיה כל הוצאותמטבע ה ביןההכנסות ל מטבע בין מלאההקבלה  קיימתבהם לא 

היא אינה חשופה באופן מהותי לשינויים בשער , הנהלת החברה להערכת. גם באופן עקיף וצהפעילות הקב

קיימת חשיפה עודפת  בו, החליפין של מטבעות חוץ לאור העובדה ששיעור החוזים הצמודים למטבעות חוץ

לבצע עסקאות הגנה  מרבהילות החברה ולכן אין החברה לכלל פע מהותיאינו , מהותית של הכנסות מול הוצאות

 .נגזרות לניהול הסיכון האמור

 בשערי הריבית שינויים  .ב

רכישת קרקעות והקמת (ן המקומי "לשינויים בשערי הריבית בגין מקורות המימון להשקעות בשוק הנדל חשיפה

, חשתקופת החזר ההשקעה בהן ארוך טוו, מדיניות חברות הקבוצה הינה לממן פעילויות). בניינים למכירה

 .באשראי לזמן ארוך הצמוד לשינויים במדד המחירים לצרכן

הריבית הריאלית במשק אשר משפיעה על היקף  גובהנק ישראל ישנה השפעה על של ב טריתהמוני למדיניות

מדיניות מוניטרית מרחיבה תגרום להאצה בפעילות . B.O.Tן ובפרויקטי תשתית מסוג "ההשקעות בנדל

להערכת . מצמצמת תגרום להאטה בפעילות הכלכלית ובענף המשק בכלל הכלכלית ומנגד פעילות מוניטרית

, במרבית הפעילויות, פרט למגזר הבניה היזמית שמאופיין במימון לטווח קצר ובריבית משתנה, הנהלת החברה

היא אינה חשופה באופן מהותי לשינוי בסיכוני ריבית לאור העובדה שאופי ושיעור האשראי שהחברה נוטלת 

  .אין החברה נוקטת במדיניות נוספת לניהול הסיכון האמור ,לפיכך. ן מתאים להיקף הפעילות ומהותהלאורך זמ

 בשיעורי האינפלציה  שינויים  .ג

. כמו גם התשלומים לקבלני משנה, הכנסות החברה מעבודות בנייה צמודות למדד תשומות הבנייה מרבית

תשומות הבנייה עלול לחשוף את  דין קצב עליית מדהבדלים משמעותיים בין קצב עליית מדד המחירים לצרכן לב

 .החברה לסיכונים כלכליים
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 חומרי הגלם המשמשים את החברה בפעילותה והתייקרות מדד תשומות הבנייה התייקרות  .ד

התייקרות בחומרי . הבנייה והתעשייה חשופה החברה לשינויים במחירי חומרי גלם ועלויות שכר עבודה במגזרי

לשינויים במחירי חומרי הגלם עלולה . הקבוצה עלולה להביא לשחיקה של רווחיות החברה את המשמשיםהגלם 

אם כי על פי רוב השפעה זו אינה מהותית לאור מנגנון ההצמדה הקבוע , להיות השפעה על רווחיות החברה

פרויקטים ב הקבוצהריבוי חומרי הגלם המשמשים את  קעוכן על ר) לרוב הצמדה למדד תשומות הבנייה(בחוזים 

, יחד עם זאת יודגש. לשינוי במחירי חומר גלם יחיד בפני עצמו אין השפעה מהותית על רווחיות החברה. השונים

כי בתחום התשתיות קיימת לקבוצה חשיפה גבוהה יותר לשינויים במחירי הברזל והבטון עקב היותם מרכיב 

את יתרון הגודל שלה והיקפי הפעילות הקבוצה מנצלת . משמעותי בעלות הכללית של פרויקטים בתחום זה

. וזול יותר עבור פעילותה בתחומים השונים עילהקיימים כיום על מנת לנסות ולהשביח את יכולתה לבצע רכש י

מחיר חומר הגלם לכמות  נקבעאשר בהן , באשר לפרויקטים ספציפיים, ישנן התקשרויות עם ספקים, לחלופין

 . מנטרלת החברה את ההשפעה של ההתייקרותהצפויה להיות נצרכת בפרויקט ובכך 

 מדיניות החברה בניהול סיכוני שוק 2.3

החברה מקבל דיווח שוטף על סיכוני השוק להם עתידה להיות החברה חשופה וכן קובע באופן פעיל את  דירקטוריון

, אופן שוטףהנהלת החברה בוחנת ב, באשר לסיכוני השוק הקיימים היום. השוק הקימיים סיכוניאופן ניהולם של 

  .תוך בחינת העלויות הכרוכות בכך, עליה לנקוט בשלב זה להקטנת הסיכונים, אם בכלל, באילו צעדים

הצמדה של  יהקבלת בסיס, פועלת לצמצום הסיכונים להם היא חשופה בעיקר באמצעות פעילויות תפעוליות הקבוצה

הקבוצה משתמשת מפעם לפעם במכשירים פיננסים ספציפיים לעסקאות והוצאות . ההוצאות לזה של ההכנסות

  .מסוימות להקטנת החשיפה

  :כדלהלן תלהם היא חשופה במהלך הפעילות השוטפ השוקהקבוצה בניהול סיכוני  התמודדות

 ענפיים ומשקיים סיכונים  .א

בהם קיימת יציבות יחסית בהכנסות , בעיקר מול המגזר הציבורי, ם שלהפועלת להגדלת הנכסים המניבי החברה

  .לאורך הזמן וכן להרחבת פעילותה בתחום הבניה

 בסיסי הצמדה של ההכנסות והוצאות בפרויקטים הקבלת  .ב

בין בסיס ההצמדה של רוב , לתנאי השוק ובהתאםבמידת האפשר , פועלת ליצירת הקבלה הקבוצה

 .ותם היא מבצעת לבסיס ההצמדה של ההכנסות באותם פרויקטיםההתקשרויות בפרויקטים א

 כלכלית הגנה עסקאות  .ג

 חלק כנגדח ספציפי "ידי רכישה ישירה של מט-לאו ע/ו יםמבצעת מפעם לפעם עסקאות הגנה בנגזר הקבוצה

 .ישיר לשינויים בשער החליפין פןהחשופים באו, ממרכיבי ההוצאה

 ייצור ותשומותטכנולוגיים  שינויים  .ד

הקימה מפעל לייצור קונסטרוקציות פלדה ורכשה פעילות של מפעל ליצור אלמנטים טרומיים לשימוש  קבוצהה

הבניה  תשומותאלה עשויים להיות תחליפים ל פעילויות. חברות הקבוצה ולמכירה לקבלנים מחוץ לקבוצה

עיבודם והרכבתם נדרש כוח , אשר לשם ייצורם, )בעיקר בכל הנוגע לביצוע השלד בפרויקטים לבניה( אחרות

  .אדם בהיקפים קטנים יותר

בהתאם לסיכוני , מעת לעת, ידו-לא קבע מגבלות כמותיות להיקפי החשיפה השונים ואלו יבחנו על הדירקטוריון

  .הקבוצההשוק אליהם חשופה 
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 ניהול סיכוני השוק ואופן מימושההפיקוח על מדיניות  2.4

ביצוע סקר סיכונים אחת לתקופה והגדרת ) א: (ידי החברה-עלאמצעי הפיקוח למימוש המדיניות הננקטים  להלן

דיווח שוטף ) ג(; דיווח לדירקטוריון לגבי ניהול סיכונים) ב(; אחריות ניהולית לניהול הסיכונים המשמעותיים

שימוש במכשירים נגזרים להקטנת החשיפה לשינויים בשערי ) ד(; ל"ות בארץ ובחולדירקטוריון על התפתחויות חריג

עסקאות החברה בנגזרים מבוצעות רק באמצעות תאגידים בנקאיים ובורסות לניירות ערך המחויבים . חליפין

עת לעת דירקטוריון החברה דן מ. בטחונות על פי תרחישים שונים רמתלעמידה בדרישות הלימות הון או שמירה על 

ופיקוח חודשי  דיווח) ה(; בחשיפות החברה לסיכוני השוק ובפעולות בהן נוקטת החברה על מנת לצמצם חשיפות אלה

במקרה . על מדיניות האשראי והשקעות וביצוע הוראותיהם, להנהלת החברה או מסגרות מתאימות בהנהלת החברה

לצורך בחינת המדיניות וקבלת , החברה הנהלתב או המסגרות המתאימות, ההנהלה מדווחתהתפתחויות חריגות  של

  .החלטות
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 בסיסי הצמדה דוח

 :)ח"באלפי ש( 2011בדצמבר  31דוח בסיסי הצמדה של החברה ליום  2.4.1

 כ"סה פריטים צמוד לא צמוד צמוד צמוד 
  לא במטבע במטבע במטבע לדולר 
  כספיים ישראלי ישראלי אחר  

 נכסים
 21,218   -    -   17,117  803  3,298  מזומנים ושווי מזומנים

 141,980   -    49,570  50,796  7,456  34,158  בטוחות סחירות
 82,889   -     -    82,714  175   -    לקוחות

 40,225  27,636  559  11,800   -    230  חייבים ויתרות חובה
חלויות שוטפות נכס 

 5,376   -    5,376   -     -     -    פיננסי
 2,276  2,276   -     -     -     -    נכסי מיסים שוטפים

 4,048  4,048   -     -     -     -    מלאי
 13,577  13,577   -     -     -     -    מלאי עבודות בביצוע

 503,805  503,805   -     -     -     -    בניינים בהקמה 
 161,913   -     -    161,913   -     -    ק"פקדונות לז

 44,898  44,898   -     -     -     -    מלאי קרקעות

השקעה והלוואות 
 13,370  1,130   -    12,240   -     -    לחברות מוחזקות 

 126,689   -    122,599  4,090   -     -    נכסים פיננסים
 56,126  56,126   -     -     -     -    נכס בלתי מוחשי

 256,770  256,770   -     -     -     -    ן להשקעה"נדל
 49,464  49,464   -     -     -     -    רכוש קבוע

 10,320  10,320   -     -     -     -    מיסים נדחים
 1,534,944  970,050  178,104  340,670  8,434  37,686  כ נכסים"סה

 התחייבויות
אשראי מתאגידים 

 336,126   -    74,669  261,457   -     -    בנקאיים
 68,563   -     -    68,470  93   -    ספקים ונותני שירותים

 97,193  25,390   -    71,795  8   -    זכאים ויתרות זכות
 363,934  363,934   -     -     -     -    מקדמות מרוכשי דירות

 32,661  4,474   -    28,187   -     -    הפרשות
הלוואות לזמן ארוך 

 132,174   -    128,413  3,761   -     -    מבנקים
 10,803  10,803   -     -     -     -    מיסים שוטפים

התחייבויות בשל סיום 
 7,432  7,432   -     -     -     -    יחסי עובד מעביד נטו

ן "התחייבות בשל נדל
 7,029  7,029   -     -     -     -    היטל השבחה - להשקעה

 43,238  43,238   -     -     -     -    נטו, נדחיםמיסים 
 1,099,153  462,300  203,082  433,670  101   -    כ התחייבויות"סה

 435,791  507,750 )24,978(  )93,000(  8,333  37,686  יתרה מאזנית נטו
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 ): ח"באלפי ש( 2010בדצמבר  31דוח בסיסי הצמדה של החברה ליום  2.4.2

 

 כ"סה פריטים צמוד לא צמוד צמוד צמוד 
  לא במטבע במטבע במטבע לדולר 
  כספיים ישראלי ישראלי אחר  

 נכסים
 19,849   -    5,750  13,270  702  127  מזומנים ושווי מזומנים

 143,137   -    48,297  42,861  24,320  27,659  בטוחות סחירות
 94,126   -     -    93,899  227   -    לקוחות

 56,771  22,055  653  34,063   -     -    חייבים ויתרות חובה
חלויות שוטפות נכס 

 4,948   -    4,948   -     -     -    פיננסי
 1,302  1,302   -     -     -     -    נכסי מיסים שוטפים

 5,701  5,701   -     -     -     -    מלאי
 6,354  6,354   -     -     -     -    מלאי עבודות בביצוע

 392,196  392,196   -     -     -     -    בניינים בהקמה 
 105,569   -    -   105,569   -     -    ק"פקדונות לז

 41,963  41,963   -     -     -     -    מלאי קרקעות

השקעה והלוואות 
 20,749  1,795   -    18,858  96   -    לחברות מוחזקות 

 124,981   -    124,981   -     -     -    נכסים פיננסים
 60,558  60,558   -     -     -     -    נכס בלתי מוחשי

 244,742  244,742   -     -     -     -    ן להשקעה"נדל
 43,284  43,284   -     -     -     -    רכוש קבוע

 7,219  7,219   -     -     -     -    מיסים נדחים

 827,169  184,629  308,520  25,345  27,786  כ נכסים"סה
 

1,373,449

 התחייבויות
אשראי מתאגידים 

 295,532   -    42,298  253,234   -     -    בנקאיים
 65,253   -     -    65,146  107   -    ספקים ונותני שירותים

 84,663  9,418   -    74,920  325   -    זכאים ויתרות זכות
 209,459  209,459   -     -     -     -    דירותמקדמות מרוכשי 

 40,703  4,868   -    35,835   -     -    הפרשות
הלוואות לזמן ארוך 

 186,783   -    186,333  450   -     -    מבנקים
 9,610  9,610   -     -     -     -    מיסים שוטפים

התחייבויות בשל סיום 
 7,476  7,476   -     -     -     -    יחסי עובד מעביד נטו
ן "התחייבות בשל נדל

 5,830  5,830   -     -     -     -    היטל השבחה - להשקעה
 33,976  33,976   -     -     -     -    נטו, מיסים נדחים

 939,285  280,637  228,631  429,585  432   -    כ התחייבויות"סה

 24,913  27,786  יתרה מאזנית נטו
 
)121,065()44,002(  546,532  434,164 
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 מבחני רגישות 2.5

. אשר רגישים לסיכוני השוק הכרוכים בהם 2011בדצמבר  31להלן פירוט המכשירים הפיננסיים של החברה ליום 

  .המכשירים הרגישים לסיכוני שוק שונים יוצגו מספר פעמים בהתאם לניתוח הרגישות לכל אחד מהסיכונים

  )ח"מליוני ש(הריבית רגישות לשינויים בשיעור  2.5.1

  .4.25%אשר עמד על שיעור של , 2011 בדצמבר 31ניתוח הרגישות התבסס על שיעור ריבית ליום 

 המכשיר הרגיש

) הפסד(רווח 
  מהשינוי

) הפסד(רווח 
 מהשינוי

עלייה 
 של

עלייה 
ירידה  שווי של

 ירידה של של

 10% 5% הוגן 5% 10%

 בשיעור בשיעור  בשיעור בשיעור

 הריבית הריבית  הריבית הריבית 

 )1.9( )1.0( 468  1.1  2.1  אשראי מתאגידים בנקאיים 

 )1.9( )1.0( 468  1.1  2.1  כ"סה

  )ח"אלפי ש(מבחן רגישות לשינויים במדד המחירים לצרכן  2.5.2

  

 המכשיר הרגיש

) הפסד(רווח 
  מהשינוי

) הפסד(רווח 
 מהשינוי

 בגורם השוק שווי בגורם השוק
עלייה 
 של

עלייה 
ירידה  הוגן של

 של
ירידה 
 של

0.2% 0.1%  0.2% 0.1% 

 )0.4( )0.2( 178  0.2  0.4  רכוש

 0.4  0.2  )203( )0.2( )0.4( הלוואות מבנקים

 -   -   )25( -   -   כ מכשירים שלא למטרות הגנה"סה

 ב"מבחן רגישות לשינויים בשער הדולר של ארה 2.5.3

  .3.821אשר עמד על שער של , 2011 בדצמבר 31ניתוח הרגישות התבסס על שער הדולר ליום 

 המכשיר הרגיש

) הפסד(רווח 
  מהשינוי

) הפסד(רווח 
 מהשינוי

 בגורם השוק שווי בגורם השוק
עלייה 
 של

עלייה 
ירידה  הוגן של

 של
ירידה 
 של

10% 5%  10% 5% 

 )4( )2( 38  2  4  רכוש שוטף

 )4( )2( 38  2  4  כ"סה
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 רגישות לשינויים בשער האירו מבחן 2.5.4

  .4.9381אשר עמד על שער של , 2011 בדצמבר 31ניתוח הרגישות התבסס על שער האירו ליום 

 המכשיר הרגיש

) הפסד(רווח 
  מהשינוי

) הפסד(רווח 
 מהשינוי

 בגורם השוק שווי בגורם השוק
עלייה 
 של

עלייה 
ירידה  הוגן של

 של
ירידה 
 של

10% 5%  10% 5% 

 )1( -   8  -   1  רכוש שוטף

 )1( -   8  -   1  כ"סה

 אביב- מבחן רגישות לשינויים במחירי ניירות ערך בבורסה בתל 2.5.5

ליום  אביב- ניירות ערך בבורסה בתל ניתוח הרגישות התבסס על שינוי אפשרי במחירי השוק ביחס למחירי

  .2011 בדצמבר 31

 המכשיר הרגיש

) הפסד(רווח 
) הפסד(רווח  שווי מהשינוי

 מהשינוי
 בגורם השוק הוגן בגורם השוק

עלייה 
 של

עלייה 
ירידה  של נכס של

 של
ירידה 
 של

 5% 10% )התחייבות( 5% 10%

 )14( )7( 142  7  14  השקעות בבטוחות סחירות

 )14( )7( 142  7  14  כ"סה

 - ב בסך של כ"השקעה בניירות ערך הנקובים בדולר ארהכוללת , השקעות הקבוצה במכשירים פיננסיים

  .ח"מיליון ש 7 - וכן השקעה בניירות ערך הנקובים באירו בסך כולל של כ, ח"מיליון ש 34

קיימת מידת התאמה גבוהה בין מדיניות ניהול סיכוני השוק לבין ניהול הסיכונים , להערכת הדירקטוריון

  .בפועל

 ממשל תאגידי 3

  הליך אישור הדוחות הכספיים  3.1

הביקורת של  ועדת, 2010-ע"התש, )הוראות ותנאים לעניין הליך אישור הדוחות הכספיים(לתקנות החברות  בהתאם

 חברי שלושהלבחינת הדוחות הכספיים חברים  בוועדה .לבחינת הדוחות הכספיים כוועדה מכהנתהחברה 

הועדה  חברי: "להלן יחדיו) (צ"דח(ר הועדה "יו -עצמון  וזיוה) צ"דח(עדי גרוס , יוחאי יצחק: דירקטוריון כדלקמן

לפרטים בדבר חברי . למינויים רחברי הודעה הגישו הצהרה מתאימה לחברה עוב כל"). לבחינת הדוחות הכספיים

שלהם שבהסתמך עליהם החברה רואה אותם כמי  הידעניסיונם ו, לרבות השכלתם, הועדה לבחינת הדוחות הכספיים

  . לדוח תקופתי זה' לפרק ד 26ראו תקנה , להם היכולת לקרוא ולהבין את הדוחות הכספיים של החברה שיש

) א: (לעניינים הבאים, בין היתר, לבחינת הדוחות הכספיים מגבשת המלצה לדירקטוריון החברה בנוגע הועדה

שלמות ) ג(; ת בדיווח הכספיהבקרות הפנימיות הקשורו) ב(; מדנים שנעשו במסגרת הדוחות הכספייםוהערכות וא

המדיניות החשבונאית שאומצה והטיפול החשבונאי שיושם בעניינים מהותיים ) ד(; ונאותות הגילוי בדוחות הכספיים

  .שעליהן נסמכים נתונים בדוחות הכספיים, לרבות ההנחות והאומדנים שבבסיסן, הערכות שווי) ה(; של הקבוצה

לאחר שחברי הדירקטוריון מקבלים , החברה הוא האורגן אשר דן בדוחות הכספיים ומאשר אותם דירקטוריון

במהלך . ימים לפני הישיבה מספרהועדת לבחינת הדוחות הכספיים  והמלצותלידיהם את טיוטת הדוחות הכספיים 

ורט את עיקרי הדוחות באופן מפ, ל החברה"ישיבת הדירקטוריון בה נדונים ומאושרים הדוחות הכספיים סוקר מנכ

ל החברה את פעילותה השוטפת של החברה "סוקר מנכ, בנוסף. הכספיים ואת המדיניות החשבונאית של החברה
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לבחינת הדוחות  הר הועד"יו, לבסוף. והשפעת פעילות זו על הדוחות הכספיים של החברה ומדגיש סוגיות מהותיות

  . הכספיים סוקר את עיקרי המלצות הועדה

דירקטוריון בה נדונים ומאושרים הדוחות הכספיים מוזמנים ונוכחים נציגים של רואי חשבון המבקר של ה בישיבת

הערות והארות לדוחות הכספיים ולעמוד לרשות חברי הדירקטוריון בשאלות , והם נוהגים להוסיף הבהרות, החברה

  .והבהרות בקשר לדוחות טרם אישורם

. הועדה לבחינת הדוחות הכספיים בהרכב מלא התכנסה 2012 במרץ 21 םובי, לדירקטוריוןגיבוש המלצות  לצורך

' גב, חשבת החברה; שפילמן ילהה' גב, מזכירת החברה; מר פנחס דקל, ל החברה"מנכהשתתפו גם , ההאמור הבישיב

  .המבקר של החברה שבוןרואה הח נציגי -וכן; אילן אורי מר, החברה של הפנים מבקר; דחבש הגר

את התמורות שחלו בסעיפים השונים , את הדוחות הכספיים של החברה סקרההדוחות הכספיים לבחינת  הועדה

כן דנה הועדה לבחינת הדוחות הכספיים . את הסיבות לשינויים כאמור ודנה בדברים האמורים, בדוחות

ולגבי  ,באפקטיביות הבקרה הפנימית של החברה באופן שקיבלה סקירה של החברה לגבי התהליכים המהותיים בה

תוצאות הבדיקות שערכה החברה בבואה לבדוק את אפקטיביות תהליכי הבקרות הפנימיות בחברה והשפעתן על 

מבקר את מסקנותיו בדבר אפקטיביות הבקרות הפנימיות בחברה  ח"בהמשך סקר רו. דוחותיה הכספיים של החברה

 2011בדצמבר  31הדוחות הכספיים ליום הועדה לבחינת הדוחות הכספיים וטיוטת  המלצות. על דוחותיה הכספיים

דיון בדירקטוריון החברה  התקיים 2011 במרץ 25ביום . 2012 במרץ 21 ביוםלחברי הדירקטוריון של החברה  הועברו

אושרו פה אחד הדוחות הכספיים , ישיבת הדירקטוריון בסיום. בדבר המלצות הועדה לבחינת הדוחות הכספיים

 31בישיבת הדירקטוריון בה אושרו הדוחות הכספיים ליום . IFRS-בסיס כללי הכשהם ערוכים על , 2011לשנת 

דרור , ערן קוזניצקי, קוזניצקי אברהם, קוזניצקי זיוהה "ה: הדירקטוריון כדלהלן חברינכחו , 2011בדצמבר 

נכח מר פנחס , כמו כן). צ"דח(עצמון  וזיוה) צ"דח(גרוס  עדי, יוחאי יצחק, רות גנץ, אבנון-רונית קוזניצקי, קוזניצקי

רואה החשבון  נציגי, )חשבת החברה(דחבש  הגר' גב, ),החברה מזכירת(הילה שפילמן ' גב, )החברהל "מנכ(דקל 

  .של החברה החיצוני הדיןמשרד עורכי  ונציגיהמבקר 

ו לעיון חברי הדירקטוריון סבורים כי המלצות הועדה לבחינת הדוחות הכספיים הועבר, היקפן ומורכבותן לאור

  . הדירקטוריון פרק זמן סביר טרם קיום הדיון בדוחות הכספיים בדירקטוריון החברה

 דירקטורים בעלי מומחיות חשבונאית ופיננסית ודירקטורים בלתי תלויים 3.2

תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות (לתקנות החברות  בהתאם

החליט דירקטוריון החברה כי המספר המזערי הראוי של דירקטורים בעלי מומחיות , 2005-ו"התשס, )מקצועית

בהתחשב בגודלה של החברה , זאת. הינו דירקטור אחד, כהגדרת מונח זה בתקנות דלעיל, חשבונאית ופיננסית

 .פעילותה ומורכבותובהתחשב בסוג 

, אלהככ לראותם ישוהעובדות שמכוחן , מומחיות חשבונאית ופיננסית יבעל םאשר הינ יםאודות הדירקטור לפרטים

 .לדוח תקופתי זה' ד פרקל 26 תקנהראו 

  .לא כללה בתקנונה הוראה בדבר שיעור הדירקטורים הבלתי תלויים החברה

 מבקר פנימי 3.3

 ובעלחשבון ותיק  רואה הינואורי אילן  מר. של החברה םהפני כמבקראילן  אורימר  מכהן 2009במאי  27מיום  החל

  . 'ח ברייטמן אלמגור זוהר ושות"במשרד רו שותףאורי אילן הינו , היתר בין. מקצועי רב ניסיון

, הביקורת הפנימית לחוק 8 -ו) א(3 פיםהפנימי עומד בכל התנאים הקבועים בסעי המבקר, ידיעת החברה למיטב

  . לחוק החברות) ב( 146הקבועים בסעיף  בתנאיםו") הביקורת חוק(" 1992-ב"התשנ

 קשרים לו ואיןהחברה או של גוף קשור אליה  להמבקר הפנימי אינו מחזיק בניירות ערך ש, ידיעת החברה למיטב

 ביוםפנימי אושר על ידי ועדת הביקורת והדירקטוריון  כמבקראילן  אורישל מר  מינויו. החברה עם כלשהםעסקיים 

אושר לאחר בחינה מעמיקה של השכלתו וניסיונו רב השנים ולאחר פגישות שנערכו עימו  מינויו. 2009במאי  27

מתאים לכהן כמבקר הפנימי  נמצא אילןמר . והתרשמות בלתי אמצעית ממנו על ידי הנהלת החברה וועדת הביקורת

  .בהתחשב בהיקף פעילותה ומורכבותה של החברה, בין היתר, של החברה
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מ ומנרב "בע ויקטיםמנרב פר, מ"מנרב תשתיות בע: החברהקר פנימי גם בחברות הבנות של אורי אילן מכהן כמב מר

  .מ"הנדסה ובנין בע

  .אברהם קוזניצקי מר, ר הדירקטוריון"יו והינהארגוני על המבקר  הממונה

 נקבעה 2011על פיה פעל המבקר הפנימי במהלך שנת  תוכניתה. העבודה של המבקר הפנימי היא שנתית תוכנית

  .במצבה של החברה ובתוכנית העבודה השנתית של הקבוצה חשבותהביקורת תוך הת ועדתעל ידי  ואושרה

משמעות ניהולית תפעולית וכלכלית ) א: (השיקולים הבאים פי-על, בין השאר, הביקורת נקבעים יתבתוכנ הנושאים

ממצאים של ביקורות קודמות והזמן שחלף מהביקורת ) ב(; של הנושא מבחינת בקרה פנימית והשגת יעדי החברה

) ד(; הצורך בשמירת מחזוריות והמשכיות הביקורת, בקשות מההנהלה וועדת הביקורת) ג(; הקודמת באותו נושא

 .עם הנהלת החברה ולההביקורת נקבעת בשיתוף פע תוכנית, כך .שהחברה מייחסת להם חשיבות נושאים

המבקר ערך . ולפעילות החברה בישראל מוחזקיםלפעילות תאגידים  מתייחסת פנימיהביקורת של המבקר ה תוכנית

 ואושרהנדונה בועדת הביקורת  הביקורת לתוכנית והצעתו 2011מתוכנית הביקורת לשנת  כחלקסקר סיכונים 

המבקר , עם זאת, השנתית אינה מכילה מגבלות על סטייה מהאמור בה הביקורתתכנית . 2012ת לשנת ביקור תוכנית

  .או להוסיף נושא באישור ועדת ביקורת/להציע להחליף ו רשאיהפנימי 

מתבצעת הביקורת הפנימית בהתאם לחוק הביקורת ועל פי התקנים המקובלים , הפנימי קרהודעת המב פי-על

הפנימי ניתנת גישה חופשית למסמכים ולמערכות המידע  למבקר. ת המבקרים הפנימיים בישראלשהוצאו על ידי לשכ

 לדעת. בחוק הביקורת 9לרבות נתונים כספיים והכל לצורך ביצוע תפקידו ובהתאם לאמור בסעיף , של החברה

לב למקצועיותו  המבקר הפנימי של החברה עומד בדרישות שנקבעו בתקנים המקצועיים וזאת בשים, הדירקטוריון

מגיש ומציג את ממצאי הביקורת הנערכים , היכרותו עם החברה והאופן בו הוא עורך, ניסיונו, כישוריו, של המבקר

  .על ידו

לתוכנית  בהתאם יקורתב דוחות ארבע בעבור שעות 450 -כהיקף העסקתו של המבקר הפנימי על  עמד 2011 בשנת

  .ידי מבקר הפנים-מיפוי סיכונים בחברה ובחברות הבנות שנערך על דוח לאור 2010ביקורת רב שנתית שנערכה בשנת 

 
שעות שהושקעות בביקורת 

 פנימית בתאגיד
השעות שהושקעו מבביקורת 
 בתאגידים מוחזקים שלו

 300  150  שעות ביקורת פעילות בישראל
  

כדי להגשים במלואן את , לעיל כמפורט 2011בשנת  ימיכי יש בהיקף עבודתו של המבקר הפנ, סבור הדירקטוריון

ביחס  צםצומ לאהדיווח  תקופתהיקף עבודתו של מבקר הפנים במהלך , כמו כן. מטרות הביקורת הפנימית בחברה

  .לתקופת הדיווח הקודמת

 3, 2011 דצמברב 21 בימיםר ועדת הביקורת "הכללי וליו למנהל בכתב הוגשו 2011ביקורת הפנים לשנת  דוחות

 ברבדצמ 26 בימים, הדוחותהתכנסה עם הגשת  יקורתהב ועדת. 2012 במרץ 21 -ו 2012בפברואר  23 -ו 2012בפברואר 

  . ותהדוח ממצאיב ודנה 2012במרץ  25 - ו 2012בפברואר  27, 2012בפברואר  8, 2011

 בהתאםח "ש אלפי 95 -כשל  בסךשילמה החברה למבקר הפנימי שכר טרחה , לעבודתו בתקופת הדוח בתמורה

התגמול הינו סביר ולא יהיה בו כדי להשפיע על שיקול דעתו של , הדירקטוריון לדעת. לשעות שהושקעו על ידו

  .את החברה בקרהמבקר בבואו ל
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 ט רואה חשבון מבקר"שכ 3.4

 לשנים, רואי חשבון -חייקין  סומךמשרד רואי חשבון , המבקרח "רוהטרחה ושעות עבודתו של  רשכ ירוטפ להלן

  :2011 -ו 2010

 

2011 2010 

שעות

שכר טרחה 
באלפי (

 שעות )ח"ש

שכר 
טרחה 

באלפי (
 )ח"ש

 620  3,102  604  4,931  שירותי ביקורת ומס

 113  504  70  617  שירותי ביקורת עסקאות משותפות

 295  1,237  110  705  *שירותים נוספים

 1,028  4,843  784  6,253  כ"סה

  בדיקות אפקטיביות בקרה פנימית ואישורים שונים, ל"מס מיוחדות חו עבודות* 

לשכר שהיה  בהתייחסידי הדירקטוריון -על ומאושרידי החברה -המשולם לרואה החשבון המבקר נקבע על השכר

נהוג בשנים הקודמות וכן בהתייחס להיקף עבודת פעילות הביקרות הצפויה בשנת הדיווח ושכר מקובל לרואה חשבון 

  .בקרמ

  תרומות 3.5

עד . ידי הנהלת החברה-לפניות למתן תרומה נשקלות לגופו של ענין ע. קבועה בנושא מתן תרומות ניותאין מדי לחברה

ידי התאגיד ונכון לתאריך הדוח אין לתאגיד התחייבויות למתן  עלמהותי  בהיקףלתאריך הדוח לא ניתנו תרומות 

  .עתידיות בתקופותתרומות 

 בכיריםתגמול עובדים  3.6

או הסכמי /התגמולים אשר ניתנו לנושאי משרה בכירה בחברה ובעלי עניין בחברה בהתאם להסכמי העסקה ו לפירוט

  .לדוח תקופתי זה' לפרק ד 21ראו תקנה , ניהול בינם לבין החברה

, ורהשיקולים שהדריכו את דירקטוריון החברה בקביעת תשלומי השכר לנושאי המשרה בחברה כאמ, אישורם במועד

בהתחשב בהיקף מתן השירותים הנדרשים לחברה בפרט , נעשו לאחר בחינה של תרומתם לפיתוח עסקיה של החברה

הניסיון , הקשרים, וכן בהתחשב בידע, ידה-נוכח הצורך הקיים לפתח את עסקיה ואת אופן ההשקעות המבוצעות על

במצב העסקי של החברה , ים לחברההרב והכישורים שיש לנושאי המשרה האמורים בתחומי השירותים הנדרש

או /ובתשלום הניתן לבעלי עניין ונושאי משרה המכהנים בתפקידים דומים בחברות ציבוריות בעלות תחומי פעילות ו

  "). ההשוואה נתוני(" שווי שוק דומים לאלו של החברה

נאי ההעסקה והכהונה של דיון נוסף בדירקטוריון החברה בת נערך 2011הליך אישור הדוח התקופתי לשנת  במסגרת

, )דוחות תקופתיים ומיידיים(לתקנות ניירות ערך  21המפורטים בתקנה , כל אחד מנושאי המשרה ובעלי עניין בחברה

 לכל 2011בקשר שבין סכומי התגמולים שניתנו בשנת , בין היתר, הדירקטוריון דן). "תקנות הדיווח"( 1970-ל"התש

הובאו בפני הדירקטוריון , לצורך הדיון. ברה לבין תרומתו לחברה בתקופת הדוחאחד מנושאי המשרה ובעלי עניין בח

לתקנות  22 -ו 21כנדרש בהתאם לתקנות , העניין בחברה עליהנתונים הרלוונטיים ביחס לכל אחד מנושאי המשרה וב

  . לתוספת השישית לתקנות הדיווח וכן נתוני ההשוואה' ג - ו' הדיווח ובהתאם לחלקים ב

נקבעו בין , כי התגמולים הניתנים לכל אחד מבין נושאי המשרה הבכירה בקבוצה ובעלי העניין בה, ציין ריוןהדירקטו

  .הכל כמפורט להלן, בהתחשב בתפקיד אותו ממלא נושא המשרה הבכירה ובתרומתו לקבוצה ולפעילותה, היתר
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  :בעלי עניין בחברהלתגמולים 

 ר דירקטוריון החברה"יו, אברהם קוזניצקי 3.6.1

. לפרק ד לדוח התקופתי 21תקנה  ראו 2011בדבר התגמול שניתן למר אברהם קוזניצקי בגין שנת  לפרטים

ומומחיות בתחומי פעילותה העיקריים של  יוןהדירקטוריון ציין כי מר אברהם קוזניצקי הינו גורם מקצועי בעל ניס

של מר  בניהולו. 2011ד לחודש נובמבר ל החברה ע"קוזניצקי כיהן כמנכ מר. החברה אשר השקיע זמן עבודה ניכר

שירותי של  תרומת. התחזק המקומי בשוק מובילה כחברה החברה של ומעמדה ברווח 2011הסתיימה שנת , קוזניצקי

יעוץ ופיתוח עסקי , זה פיקוח עליון על עסקיה השוטפים ובכללר הדירטקוריון "ל ולאחר מכן כיו"כמנכמר קוזניצקי 

  . הייתה משמעותית, קית של החברהוהתווית האסטרטגיה העס

בפעולותיו של , בתוצאות פעילותה של החברה, בין היתר, בהתחשב, דירקטוריון החברה בשים לב לאמור לעיל לדעת

התגמול שניתן למר אברהם קוזניצקי , מר אברהם קוזניצקי ובנתוני התגמול ההשוואתיים שהוצגו בפני הדירקטוריון

  .    סבירהוגן ו הינו 2011בגין שנת 

 ל מנרב פרויקטים ודירקטור בחברה"מנכ, קוזניצקי דרור 3.6.2

דירקטוריון . לדוח התקופתי' לפרק ד 21תקנה  ראו 2011בדבר התגמול שניתן למר דרור קוזניצקי בגין שנת  לפרטים

 2011סיימה את שנת , חברה בת של החברה, חברת מנרב פרויקטים החברה ציין כי בניהולו של מר דרור קוזניצקי

, בנוסף. וברווח נאה וכן בעמידה ביעדים השנתיים שנקבעו על ידי הנהלת החברה במסגרת תכנית העבודה בהכנסות

גיוס והקמת מערך שיווק , מר דרור קוזניצקי פעל באופן שוטף לשם בניית אסטרטגיית המכירות של מנרב פרויקטים

למר דרור קוזניצקי חלק נכבד בצמיחה . זיהוי וייזום פרויקטים חדשים וכן פעילויות המיתוג שלה, המכירות

ן של החברה שהשפיעה באופן מהותי גם על הצמיחה במכירות מלאי הדירות של "המשמעותית בתחום ייזום הנדל

קידו של מר דרור קוזניצקי באחריות הכרוכה בתפ, בהתחשב בתוצאות הפעילות של מנרב פרויקטים. החברה

, פני הדירקטוריוןשהוצגו בההשוואתיים וכן לכך שהתגמול המשולם לו נמצא בטווח נתוני התגמול , ובמורכבותו

ל מנרב "של מר דרור קוזניצקי כמנכתנאי העסקתו כי , יצוין. הגמול שניתן לו הינו סביר והוגן, להערכת הדירקטוריון

ידי האסיפה הכללית של -טרם אושררו על 2011בנובמבר  15 וש שנים החל מיוםלתקופה נוספת של שלפרויקטים 

לפרטים . בהקדם ובכוונת החברה לפעול לאישרור תנאי העסקת. לחוק החברות 16חברה בהתאם להוראות תיקון ה

  .לדוח תקופתי זה' לפרק ד 21ראו תקנה , נוספים

 נרב הנדסה ובנין ודירקטור בחברהמנהל בקרה תקציבית וחטיבת המגורים במ, ערן קוזניצקי 3.6.3

דירקטוריון . לדוח התקופתי' לפרק ד 21תקנה  ראו 2011בדבר התגמול שניתן למר ערן קוזניצקי בגין שנת  לפרטים

החברה ציין כי פעילותו של מר ערן קוזניצקי תרמה רבות בתחום מערך הבקרה התקציבית וכי הוא התמודד 

נים והבקרות הכרוכות בפעילות החברה בתחום ההנדסה והבניה וההטמעה בהצלחה בבניית תהליכי הערכת הסיכו

מר ערן קוזניצקי תרם רבות במסגרת פעילותו  כיצוין  עוד. העבודה הבקרה ואבטחת האיכות של החברה לישל נוה

שו בתחום מתן שירות לקוחות בחטיבת המגורים של החברה וכן ליווי מנרב הנדסה במתן טיפול הנדסי לדיירים שרכ

בהתחשב באחריות הכרוכה בתפקידו של מר ערן קוזניצקי . דירות ממנרב פרויקטים אותם ביצעה מנרב הנדסה

, פני הדירקטוריוןב צגושהו ההשוואתיים וכן לכך שהתגמול המשולם לו נמצא בטווח נתוני התגמול, ובמורכבותו

בקרה  מנהלשל מר ערן קוזניצקי  תנאי העסקתוכי , יצוין. הגמול שניתן לו הינו סביר והוגן, להערכת הדירקטוריון

טרם  2011בנובמבר  15לתקופה נוספת של שלוש שנים החל מיום תקציבית וחטיבת המגורים במנרב הנדסה ובנין 

בכוונת החברה לפעול . לחוק החברות 16חברה בהתאם להוראות תיקון ההכללית של  אסיפהידי ה-אושררו על

  .לדוח תקופתי זה' לפרק ד 21ראו תקנה , לפרטים נוספים. לאישרור תנאי העסקתו בהקדם
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 מ ודירקטורית בחברה"במנרב תשתיות בע" אמבין"ל פעילות "מנכ, רונית קוזניצקי 3.6.4

קוזניצקי ' גב. לדוח התקופתי' לפרק ד 21תקנה  ראו 2011קוזניצקי בגין שנת ' בדבר התגמול שניתן לגב לפרטים

מאז מכירתה . 2009 דצמברחודש  מהלךמ עד למכירתה ב"בע) 1993(ב תשתיות ניהלה את פעילות אמבין בחברת מנר

 חודש במהלךזה יוער כי  בהקשר. 'וכד חייבים ניהול, תביעות ניהולפועלת רונית לסגירת עסקיה של החברה לרבות 

מכהנת  רונית קוזניצקי' גב, 2011שנת  מאז. ית בחברת אמבין"סיימה רונית את העסקתה כמנכל, 2010 נובמבר

כחברת דירקטוריון החברה ומתוגמלת בשכר דירקטורים בשיעורים שהחברה קבעה שאינם גבוהים משיעורי תגמול 

קוזניצקי ' התגמולים ששולמו לגב סכום, דירטקוריון החברה להערכת. צים על פי דין"הדירקטורים המשולם לדח

ף המטלות ותחומי האחריות עליהם היא הופקדה בהתחשב בהיק, סביר והוגן בנסיבות העניין הינו 2011בגין שנת 

  .התגמול ההשוואתיים שהוצגו בפני הדירקטוריון ובנתוני

 דירקטורית בחברה ואחראית תכנון פנים, רותי גנץ 3.6.5

אחראית בחברה  גנץ' גב. לדוח התקופתי' לפרק ד 21תקנה  ראו 2011גנץ בגין שנת ' בדבר התגמול שניתן לגב לפרטים

שנת מהלך ב, כן כמו. וריהוט נכסי החברה, על מספר תחומים בין היתר על תחום תכנון הפנים הכולל עיצוב שיפוץ

גנץ עוסקת בתחום קידום ' גב, מעבר לאמור לעיל. בפירסום וכןהחברה  של הציבוריחסי  בקידום גנץ' גב עסקה 2011

, להערכת דירקטוריון החברה. עודיות שונות אותן מארגנת לעובדיםובכלל זה פעילויות יי, רווחת עובדי הקבוצה

בהתחשב בהיקף המטלות ותחומי , סביר והוגן בנסיבות העניין הינו 2011גנץ בגין שנת ' התגמולים ששולמו לגב סכום

 התגמול ההשוואתיים בנתוני עליהם היא אחראית ובהתחשב תחומיםהאחריות עליהם היא הופקדה וכן בתרומתה ב

רותי גנץ כאחראית תכנון פנים בחברה לתקופה נוספת ' הגב תנאי העסקתה שלכי , יצוין. שהוצגו בפני הדירקטוריון

חברה בהתאם להוראות הידי האסיפה הכללית של -אושררו עלטרם  2011בנובמבר  15 של שלוש שנים החל מיום

  . בהקדם בכוונת החברה לפעול לאישרור תנאי העסקתה. לחוק החברות 16תיקון 

 דירקטורית ויושבת ראש דירקטוריון, קוזניצקי זיוה 3.6.6

בדבר  לפרטים. ר הדירטקוריון של החברה"זיוה קוזניצקי מלכהן כיו' חדלה גב, 2011בספטמבר  15כי החל מיום  יוער

מועסקת  זיוה קוזניצקי' גב. לדוח התקופתי' לפרק ד 21תקנה  ראו 2011קוזניצקי בגין שנת ' שניתן לגב ולהתגמ

התגמולים  סכום, החברהדירקטוריון  להערכת. החברה של הדירקטוריוןר "יוכאמור כ שמשהבחברה כדירקטורית ו

בהתחשב בהיקף המטלות ותחומי האחריות , סביר והוגן בנסיבות העניין הינו 2011קוזניצקי בגין שנת ' ששולמו לגב

משמעותי משנת  חלק רקטוריוןרה וכיושבת ראש דיעליהם היא הופקדה בכל הנוגע לשירותיה כדירקטורית בחב

  .בנתוני התגמול ההשוואתיים שהוצגו בפני הדירקטוריון ובהתחשב 2011

  :תגמולים לנושאי משרה בכירה בחברה

 ל החברה "מנכ, פנחס דקל 3.6.7

בדבר  לפרטים. ל החברה"אז מונה כמנכ, 2011ל הכספים של החברה עד לחודש נובמבר "פנחס דקל כיהן כסמנכ מר

דירקטוריון החברה ציין כי . לדוח התקופתי' לפרק ד 21 תקנה ראו 2011התגמול שניתן למר פנחס דקל בגין שנת 

קודמו נושאי הכספים והעמידה בדרישות הרשויות שבאו לידי ביטוי בניהול  2011במהלך שנת , במסגרת תפקידו

עוד צוינו ונסקרו , Sadyt ,MMSמיות וזרות כגון הכספים כל זאת לצד עסקאות מכר ושיתופי פעולה עם חברות מקו

ניהול ופיתוח עסקאות ותהליכים מהותיים בתחומי פעילותה של , בין היתר פעולותיו בפיתוח עיסקי אינטנסיבי

שותפים ויזמים , החברה לרבות טיפול במסגרת מבנה המימון בגין פעילות החברה וייזום שיתופי פעולה עם משקיעים

ותחילת  2011ומסירותו של מר פנחס דקל במהלך שנת  פעילותוכי , ציין דירקטוריון החברה, לבסוף. ל"בארץ ובחו

 דים"הינן בגדר גורם משמעותי אשר הביא את החברה לזכייה בפרויקט עיר הבה) ברהל הח"כמנכ( 2012שנת 

וכן לכך שהתגמול , באחריות הכרוכה בתפקידו של מר דקל ובמורכבותו בהתחשב. ולסגירה פיננסית לפרויקט

הגמול שניתן לו הינו סביר , להערכת הדירקטוריון, המשולם לו נמצא בטווח נתוני התגמול שהוצגו בנתוני ההשוואה

  .  והוגן
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 מ "ל מנרב הנדסה ובניין בע"מנכ, שמעון שוגל 3.6.8

ישיבת  במסגרת. לדוח התקופתי' לפרק ד 21תקנה  ראו 2011בדבר התגמול שניתן למר שמעון שוגל בגין שנת  לפרטים

, פעילותיו בתחום ניהול מערך ההנדסה והתפעול של חברת מנרב הנדסה, בין היתר, ונסקרו צוינו, הדירטקוריון

אשר , המבוצע בניהולו של מר שמעון שוגל יומיניהול פרויקטים אינטנסיבי יומ, קידום פרויקטי ההנדסה של החברה

קטים השונים המצויים בהקמה ותפעול של החברה לרבות ניהול תהליכי התכנון האדריכלי מרכז את הפרוי

לרבות מערך קבלני המשנה והספקים של מנרב , ניהול תהליך ההקמה והאינטגרציה של הפרויקטים, והביצועי

משקים ניהול מ, ניהול תהליך הרכש וההתקשרויות עם מערך קבלני המשנה וספקי הציוד לפרויקטים, הנדסה

ניהול פעילות , גיוס כח האדם הנדרש, לגורמים חיצוניים כגון רשויות וגופים סטטוטורים משלב תחילת הפרוייקט

לב לאמור  ובשיםדירקטוריון החברה  הערכתל. וכן הפעלה ותחזוקה של הפרויקטים, )לרבות בקרה מרחוק(הבקרה 

בפעולותיו של מר שמעון שוגל ובנתוני התגמול , בתוצאות פעילותה של החברה, היתר ןבי, בהתחשב וכן, לעיל

  .הוגן וסביר הינו 2011התגמול שניתן למר שמעון שוגל בגין שנת , ההשוואתיים שהוצגו בפני הדירקטוריון

 מ"חשבת מנרב אחזקות בע, הגר דחבש 3.6.9

דחבש  הגר' הגב. לדוח התקופתי' לפרק ד 21תקנה  אור 2011דחבש בגין שנת  הגר' בדבר התגמול שניתן לגב לפרטים

הטיפול החשבונאי  אתהחברה  חשבתמרכזת , עבודתה במסגרת. 2011 באפריל 7מיום  החלמועסקת כחשבת בחברה 

  . את הטיפול בנושאי מס בחברה מרכזת וכן, ח"מנהלת את מחלקת הנה, בדוחות הכספיים

סביר והוגן בנסיבות  הינו 2011שנת  בגיןדחבש  הגר' ם ששולמו לגבהתגמולי סכום, החברהדירקטוריון  להערכת    

הופקדה בכל הנוגע לשירותיה כחשבת החברה  אבהתחשב בהיקף המטלות ותחומי האחריות עליהם הי, העניין

 .בנתוני התגמול ההשוואתיים שהוצגו בפני הדירקטוריון ובהתחשב

 דיווח פיננסי 4

 אומדנים חשבונאיים קריטיים  4.1

 החשבונאיתוהמדיניות  IFRSהדוחות הכספיים של החברה נעשתה על פי תקני דיווח כספי בינלאומיים  הכנת

יישום כללי החשבונאות על ידי ההנהלה בעת עריכת הדוחות הכספיים כרוכה . הכספיים לדוחות' ו2כמפורט בביאור 

המשפיעים , ם באי וודאות משמעותיתבאומדנים שונים ובהנחות באשר לנסיבות ואירועים הכרוכי, לעיתים בהערכות

יתכן כי בעתיד . על הסכומים המדווחים בדוחות הכספיים ולפיכך גם על התוצאות העסקיות המדווחות במסגרתם

  .ייםאופן התממשותם של ההערכות והאומדנים כאמור יהיה שונה מכפי שהוערך בעת עריכת הדוחות הכספ

גורמים חיצוניים ועל , עובדות שונות, לת החברה על ניסיון העברמתבססת הנה, דעתה בקביעת האומדנים בשיקול

  .הנחות סבירות בהתאם לנסיבות המתאימות לכל אומדן

  . נבחנים ונידונים על ידי החברה באופן שוטף, שבבסיסן וההנחות הקריטיים האומדנים

  :בעלי השפעה מהותית על הדוחות הכספיים הם, החברה להערכתש, קריטיים אומדניםבדבר  הפירוט להלן

 ן להשקעה"שיערוך נדל  .א

ן להשקעה על פי השווי ההוגן המבוסס על הערכות "ובהתאם לבחירת החברה מוצג הנדל IFRS תקניל בהתאם

השווי ההוגן נבחן לפחות פעם . מתאימים שווי של מעריכי שווי חיצוניים בלתי תלויים ובעלי כישורים מקצועים

רווח והפסד  לדוחשינויים בשווי ההוגן נזקפים . בשנה ובכל מועד בו קיימות אינדיקציות לשינוי מהותי בשווי

  .ובשל כך עשויים להשפיע בצורה מהותית על תוצאותיה של החברה
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 התחייבויות תלויות  .ב

הסתמכו החברות על חוות , החברה וחברות מוחזקות שלהסיכויי התביעות המשפטיות שהוגשו כנגד  בהערכות

, הערכות אלה של היועצים המשפטיים מתבססות על מיטב שיפוטם המקצועי. דעת יועציהן המשפטיים

מאחר שתוצאות . וכן על הנסיון המשפטי שנצבר בנושאים השונים, בהתחשב בשלב בו מצויים ההליכים

בהערכת סיכויי  םשינויי. צאות אלה להיות שונות מהערכות אלהעלולות תו, התביעות תקבענה בבתי המשפט

  .רווח והפסד ובשל כך עשויים להשפיע בצורה מהותית על תוצאותיה של החברה לדוחהתביעות נזקפים 

 ירידת ערך נכסים  .ג

על כך שחלה ירידת ערך  יםבוחנת בכל תאריך מאזן אם ארעו ארועים או חלו שינויים בנסיבות המצביע החברה

נערכת בחינה באם הסכום בו מוצגת , בהתקיים סימנים לירידת ערך. אחד או יותר מהנכסים הלא כספייםב

ובמידת הצורך נרשמת , ההשקעה בנכס ניתן להשבה מתוך תזרימי המזומנים המהוונים הצפויים מאותו הנכס

לפי שיעור היוון לפני היוון תזרימי המזומנים מחושב . הפרשה לירידת ערך עד גובה הסכום שהינו בר השבה

קביעת . המשקף את הערכות השוק לגבי ערך הזמן של הכסף והסיכונים הספציפיים המתייחסים לנכס, מסים

ועל מיטב הערכת , האומדנים של תזרימי המזומנים מתבססת על נסיון העבר של נכס זה או נכסים דומים

בקביעת מחיר . ם השימושיים של הנכסהחברה לגבי התנאים הכלכליים שישררו במהלך יתרת אורך החיי

האומדנים מביאים בחשבון , לגבי נכסי מקרקעין. מכירה נטו של חלק מהנכסים נעשה שימוש בהערכות שמאי

שינויים בהערכות החברה כאמור עשויים להוביל לשינויים מהותיים . גם את מצב השוק באזור בו מצוי הנכס

בתקופת הדוח נכללה הפרשה לירידת ערך של נכס בלתי . ותבערכם בספרים של הנכסים ובתוצאות הפעיל

  .זאת בהתבסס על הערכת שמאי מומחה באופן האמור לעיל, ח"ש מליון 1.5 -מוחשי בגובה של כ

 בחינת ירידת ערך של יתרות מלאי מקרקעין ומלאי דירות למכירה  .ד

מבצעת ההנהלה , דירות למכירה קביעה האם יש להפחית לשווי מימוש נטו יתרות מלאי מקרקעין ומלאי לצורך

 31הפנקסני ליום  הערך. כירהימוש הצפוי ליתרות מלאי המקרקעין ומלאי הדירות לממאומדן של שווי ה

יתרות מלאי  ח ושל"ש מיליוני 45 -בסך של כ הינומלאי המקרקעין במועד המאזן  ותיתר של 2011בדצמבר 

  .ח"ש מיליוני 504 -בסך של כ ינובניינים למכירה במועד המאזן ה

 הפרשות לגמר פרוייקט  .ה

החברה את העלויות  אומדת, בגין פרויקטים של מגזר הביצוע וכןההכרה בהכנסה ממכירת דירות  במועד

אומדן העלויות מבוסס על הסכמים . הצפויות לגמר פרוייקט על פי תקציבים שהוכנו על ידי הנהלת החברה

נהלות הפרוייקט הספציפי ועל ניסיון העבר אותו צברה ואומדן לעלויות נוספות המבוסס על הת, חתומים

יתרת ההפרשות לגמר . הנהלת החברה בוחנת את האומדנים אחת לרבעון. החברה בביצוע פרוייקטים דומים

  .ח"ש מיליוני 9 -בסך של כ הינו 2011 ברבדצמ 31פרוייקט ליום 
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 הכנסה מעבודות על פי חוזה ביצוע  .ו

" שיעור ההשלמה"החברה מכירה בהכנסה מעבודות על פי חוזה ביצוע לפי שיטת , IAS 11להוראות  בהתאם

 לויותהע, גביית ההכנסות צפויה, ההכנסות ידועות או ניתנות לאומדן מהימן: בהתקיים כל התנאים הבאים

הכרוכות בביצוע העבודה ידועות או ניתנות לאומדן מהימן ולא קיימת אי וודאות מהותית באשר ליכולת 

של  אופיובהתאם ל תשיעור ההשלמה נקבע שיטת. ים את העבודה ולעמוד בתנאים החוזיים עם הלקוחלהשל

מכירה ברווח מפרויקטים מהמועד בו ניתן לאמוד באופן מהימן את העלויות הכרוכות הקבוצה . הפרויקט

עוד לא מתקיימים כל התנאים המנויים לעיל מוכרת ההכנסה בגובה העלויות שהוצאו  כל. בביצוע הפרוייקט

לגבי עבודות שבהן צפוי הפסד נזקפת מיידית הפרשה למלוא ההפסד "). מרווח אפס("ואשר השבתן צפויה 

. המתייחסת לחלק שבוצע נקבעת לפי שיעור הרווח הגולמי הממוצע הצפוי לגבי העבודה כולה התמורה. החזוי

שינויים באומדני המכירה והעלויות על ידי ההנהלה יבואו לידי ביטוי על ידי שינוי אומדן מכאן ולהבא של 

מהימן של עלויות הפרויקט נקבע בהתבסס  אומדן). השיטה הפרוספקטיבית(שיעור הרווח הגולמי מהפרויקט 

על ההסכמים שנחתמו או  תחשיבים אלו מבוססים בין היתר. מפורטים שהוכנו לכל פרויקט יביםעל תחש

שינויים שחלים מעת , עלויות שכר כפי שהן ידועות במועד הכנת התחשיב, צפויים להיחתם עם קבלני משנה

לעת במחירי חומרי הגלם ואומדן פרק הזמן הנדרש להשלמת העבודה בהתאם לניסיון העבר ומחויבויות 

ם המפורטים בחוזה שנחתם עם מזמין מהימן של הכנסות הפרויקט נקבע בהתאם לתנאי אומדן. חוזיות

 .החברה בוחנת אומדנים אלה אחת לרבעון הנהלת. העבודה

באומדנים חשבונאיים קריטיים אשר לשימוש  ימושהחברה לא עשתה ש, למעט האמור לעיל, הדירקטוריון להערכת

  .  או על תוצאות הפעולות/בהם עשויה להיות השפעה מהותית על המצב הכספי ו

  חמגזרי דיוו 4.2

  .הכספיים לדוחות 35בדבר מגזרי דיווח ראו ביאור  למידע
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  יוניהד –גילוי בדבר הערכת שווי  4.3

להלן יובאו פרטים בדבר . לדוח הכספי של החברה 15ראו ביאור , מירידת ערך בגין נכס יוניהד הפסדבדבר  לפרטים

חלק  -בבית חולים הדסה  וגיולשל זכויות החברה בבניין הייטק הממוקם במתחם הפארק הביוטכנ שוויהערכת ה

דוחות (לתקנות ניירות ערך ) ט(ב8בהתאם לתקנה , ")יוניהד: "לעיל ולהלן(בירושלים  30391בגוש  1מחלקה 

  "):הדיווח תקנות: "להלן( 1970-ל"שהת, )תקופתיים ומיידיים

זיהוי נושא 

 ההערכה

עיתוי 

 העריכה

שווי נושא 

 ההערכה

זיהוי המעריך 

 ואפיונו

ההערכה מודל 

שמעריך השווי 

 פעל לפיו

 ההנחות שלפיהן ביצע מעריך השווי את ההערכה

שיעור 

 היוון

דמי 

שכירות 

ממוצעים
1 

דמי שכירות 

ששימשו בסיס 

 1להשוואה

שיעור 

תפוסה 

 ממוצע

זכויות החברה 

בבניין הייטק 

הממוקם 

במתחם הפארק 

הביוטכנולוגי 

בבית חולים 

: להלן(הדסה 

 ")הזכויות"

31 

בדצמבר 

2011 

 31ליום 

בדצמבר 

שווי , 2011

הזכויות הינו 

 46.8בסך של 

מיליוני 

 .ח"ש

  :שם החברה

יגאל שגיא "

שמאות 

מקרקעין 

וכלכלת 

  "ן"נדל

  :שם המעריך

  מר יגאל שגיא

לפרטים ראו 

 3' עמ

להערכת 

השווי 

המצורפת 

 .לדוח

היוון תזרים 

ההכנסות אשר 

צפוי להתקבל 

לאורך חייו 

הכלכליים של 

 .הנכס

על שטחים 

מושכרים 

 - 8.5% ;

על שטחים 

 - פנויים 

10% . 

לשטחים 

עיקריים 

ושטחי 

 - שירותי 

ח "ש 50

  .ר"למ

לשטחי 

חניה תת 

קרקרעית 

 - 300 

ח "ש

למקום 

  .חניה

לשטחי 

חניה 

 - עיליים 

ח "ש 190

למקום 

 .חניה

דמי שכירות 

חודשיים בגן 

טכנולוגי מלחה 

ח "ש 54 - 

  .ר"למ

דמי שכירות 

חודשיים 

ור תעשיה באז

 - הר חוצבים  

ר "ח למ"ש 50

ללא (משרדים 

 ).דמי ניהול

חושבו 

הפחתות 

משקפוה

 תת הנח

שיעור 

 תפוסה

 - של כ

76% 

  

  

  אברהם קוזניצקי

 ר הדירקטוריון"יו
 

  פנחס דקל

 ל"מנכ
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 .מ"כוללים מעדמי השכירות אינם  1



  
 

 

 

  
  

  מ"מנרב אחזקות בע
  מאוחדים כספייםדוחות 

  
 2011בדצמבר  31ליום 



  
  

 

  מנרב אחזקות בערבון מוגבל וחברות מאוחדות שלה
  

  2011בדצמבר  31דוחות כספיים ליום 

 
 

  תוכן העניינים
  
 

  עמוד
  

  'א2  על ביקורת של רכיבי בקרה פנימית על דיווח כספי רואי החשבון המבקרים דוח
  

 'ב2  המאוחדים דוח רואי החשבון המבקרים על הדוחות הכספיים
 
 

 מאוחדים דוחות כספיים
 

 3  דוחות על המצב הכספי מאוחדים
 

 5  יםרווח והפסד מאוחד ותדוח
  

  6  הכולל מאוחדיםדוחות על הרווח 
  

 7  מאוחדיםעל השינויים בהון  ותדוח
 

 9 על תזרימי המזומנים יםמאוחד ותדוח
 

 11   המאוחדים באורים לדוחות הכספיים
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  מ"דוח רואי החשבון המבקרים לבעלי המניות של מנרב אחזקות בע
  בדבר ביקורת של רכיבי בקרה פנימית על דיווח כספי 

  1970-ל"התש, )דוחות תקופתיים ומיידיים(בתקנות ניירות ערך ) ג(ב 9בהתאם לסעיף 
  

ליום ") החברה"להלן ביחד (מ וחברות בנות "ביקרנו רכיבי בקרה פנימית על דיווח כספי של מנרב אחזקות בע
הדירקטוריון וההנהלה של החברה . כמוסבר בפיסקה הבאה רכיבי בקרה אלה נקבעו. 2011בדצמבר  31

אחראים לקיום בקרה פנימית אפקטיבית על דיווח כספי ולהערכתם את האפקטיביות של רכיבי בקרה פנימית 
אחריותנו היא לחוות דעה על רכיבי בקרה פנימית על . ל"על דיווח כספי המצורפת לדוח התקופתי לתאריך הנ

  . בהתבסס על ביקורתנו דיווח כספי של החברה
  

של לשכת רואי חשבון  104רכיבי בקרה פנימית על דיווח כספי שבוקרו על ידינו נקבעו בהתאם לתקן ביקורת 
  : רכיבים אלה הינם"). 104תקן ביקורת "להלן " (ביקורת של רכיבי בקרה פנימית על דיווח כספי"בישראל 

לרבות בקרות על תהליך העריכה והסגירה של דיווח כספי ובקרות כלליות של , בקרות ברמת הארגון) 1(
  בקרות על תהליך מלאי בניינים למכירה ) 3(; בקרות על ניהול יתרות מזומנים ואשראי) 2(; מערכות מידע

  ").קרה המבוקריםרכיבי הב"כל אלה יחד מכונים להלן (בקרות על תהליך מלאי עבודות קבלניות ) 4(
  

פי תקן זה נדרש מאיתנו לתכנן את הביקורת ולבצעה -על. 104ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקן ביקורת 
במטרה לזהות את רכיבי הבקרה המבוקרים ולהשיג מידה סבירה של ביטחון אם רכיבי בקרה אלה קויימו 

, לגבי בקרה פנימית על דיווח כספיביקורתנו כללה השגת הבנה . באופן אפקטיבי מכל הבחינות המהותיות
וכן , הערכת הסיכון שקיימת חולשה מהותית ברכיבי הבקרה המבוקרים, זיהוי רכיבי הבקרה המבוקרים

. בחינה והערכה של אפקטיביות התכנון והתפעול של אותם רכיבי בקרה בהתבסס על הסיכון שהוערך
. אחרים כאלה שחשבנו כנחוצים בהתאם לנסיבות כללה גם ביצוע נהלים, לגבי אותם רכיבי בקרה, ביקורתנו

להבדיל מבקרה פנימית על כלל התהליכים המהותיים , ביקורתנו התייחסה רק לרכיבי הבקרה המבוקרים
ביקורתנו , כמו כן. ולפיכך חוות דעתנו מתייחסת לרכיבי הבקרה המבוקרים בלבד, בקשר עם הדיווח הכספי

חוות , בי הבקרה המבוקרים לבין כאלה שאינם מבוקרים ולפיכךלא התייחסה להשפעות הדדיות בין רכי
אנו סבורים שביקורתנו מספקת בסיס נאות לחוות . דעתנו אינה מביאה בחשבון השפעות אפשריות כאלה

  .דעתנו בהקשר המתואר לעיל
  

או לגלות  עשויים שלא למנוע, ורכיבים מתוכה בפרט, בקרה פנימית על דיווח כספי בכלל, בשל מגבלות מובנות
הסקת מסקנות לגבי העתיד על בסיס הערכת אפקטיביות נוכחית כלשהי חשופה , כמו כן. הצגה מוטעית

לסיכון שבקרות תהפוכנה לבלתי מתאימות בגלל שינויים בנסיבות או שמידת הקיום של המדיניות או הנהלים 
  .תשתנה לרעה

  
 31את רכיבי הבקרה המבוקרים ליום , יותמכל הבחינות המהות, החברה קיימה באופן אפקטיבי, לדעתנו

  .2011בדצמבר 
  

 31את הדוחות הכספיים המאוחדים של החברה לימים , בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל, ביקרנו גם
, והדוח שלנו 2011בדצמבר  31ולכל אחת משלוש השנים בתקופה שהסתיימה ביום  2010-ו 2011בדצמבר 

שומת לב לביאור כלל חוות דעת בלתי מסויגת על אותם דוחות כספיים וכן הפניית ת, 2012במרס  25מיום 
בדבר תביעה שהוגשה כנגד חברה מאוחדת אשר מצויה בהליך בוררות על ידי עיריית באר שבע בקשר עם  'א38

  .הסכם להקמת מכוני טיהור שפכים
  
  
  
  

  חייקין סומך
  חשבון רואי
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  דוח רואי החשבון המבקרים לבעלי המניות של
  מ"מנרב אחזקות בע

  
לימים ") החברה" -להלן(מ "ביקרנו את הדוחות המאוחדים על המצב הכספי המצורפים של מנרב אחזקות בע

, הדוחות המאוחדים על הרווח הכולל, ואת הדוחות המאוחדים על רווח והפסד 2010 -ו 2011בדצמבר  31
ת משלוש השנים הדוחות המאוחדים על השינויים בהון והדוחות המאוחדים על תזרימי המזומנים לכל אח

דוחות כספיים אלה הינם באחריות הדירקטוריון . 2011בדצמבר  31שהאחרונה שבהן הסתיימה ביום 
  .אחריותנו היא לחוות דיעה על דוחות כספיים אלה בהתבסס על ביקורתנו. וההנהלה של החברה

  
לרבות תקנים שנקבעו בתקנות רואי חשבון , ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל

נדרש מאיתנו לתכנן את הביקורת ולבצעה , על פי תקנים אלה. 1973 -ג "התשל, )דרך פעולתו של רואה חשבון(
ביקורת כוללת בדיקה . תבמטרה להשיג מידה סבירה של ביטחון שאין בדוחות הכספיים הצגה מוטעית מהותי

ביקורת כוללת גם בחינה של כללי . מדגמית של ראיות התומכות בסכומים ובמידע שבדוחות הכספיים
החשבונאות שיושמו ושל האומדנים המשמעותיים שנעשו על ידי הדירקטוריון וההנהלה של החברה וכן 

  .נו מספקת בסיס נאות לחוות דעתנואנו סבורים שביקורת. הערכת נאותות ההצגה בדוחות הכספיים בכללותה
  

את המצב הכספי של החברה , מכל הבחינות המהותיות, ל משקפים באופן נאות"הדוחות הכספיים הנ, לדעתנו
השינויים בהון ותזרימי , ואת תוצאות פעולותיהן 2010 - ו 2011בדצמבר  31והחברות הבנות שלה לימים 

בהתאם לתקני  2011בדצמבר  31נה שבהן הסתיימה ביום המזומנים שלהן לכל אחת משלוש השנים שהאחרו
  .2010 -ע"התש, )דוחות כספיים שנתיים(והוראות תקנות ניירות ערך ) IFRS(דיווח כספי בינלאומיים 

  
בדבר תביעה שהוגשה כנגד  'א38נים את תשומת הלב לאמור בבאור אנו מפ, ל"מבלי לסייג את חוות דעתנו הנ
הליך בוררות על ידי עיריית באר שבע בקשר עם הסכם להקמת מכוני טיהור חברה מאוחדת אשר מצויה ב

  .שפכים
  

ביקורת של רכיבי בקרה פנימית על "של לשכת רואי חשבון בישראל  104בהתאם לתקן ביקורת , ביקרנו גם
 25והדוח שלנו מיום , 2011בדצמבר  31רכיבי בקרה פנימית על דיווח כספי של החברה ליום " דיווח כספי

  .כלל חוות דעת בלתי מסויגת על קיומם של אותם רכיבים באופן אפקטיבי 2012במרס 
  
  

  סומך חייקין
  רואי חשבון

  
  2012 במרס 25
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  מנרב אחזקות בערבון מוגבל וחברות מאוחדות שלה
  

  בדצמבר 31הכספי מאוחדים ליום  דוחות על המצב
  
  
 

2011  2010  

  ח"אלפי ש  ח"אלפי ש  ביאור

  נכסים שוטפים

  19,849   21,218   5  מזומנים ושווי מזומנים

  143,137   141,980   6  ניירות ערך סחירים

  105,569   161,913   7  פקדונות לזמן קצר

  4,948   5,376   14  חלויות שוטפות בגין נכסים פיננסיים

  94,126   82,889   8  לקוחות 

  56,771   40,225   9  חייבים אחרים

  1,302   2,276   32  נכסי מסים שוטפים

  5,701   4,048   10  מלאי 

  392,196   503,805   11  מלאי בניינים למכירה

  6,354   13,577   12  עבודות הקמה בתהליך

  829,953   977,307   כ נכסים שוטפים"סה

  שוטפיםנכסים שאינם 

  41,963   44,898   13  מלאי קרקעות בלתי שוטף

  124,981   126,689   14  יתרות חובה לזמן ארוך

  60,558   56,126   15  נכסים בלתי מוחשיים

  43,284   49,464   16  רכוש קבוע

  244,742   256,770   17  ן להשקעה"נדל

  1,652   1,130   18  השקעות בחברות מוחזקות המטופלות לפי שיטת השווי המאזני

  19,097   12,240   18  הלוואות לחברות מוחזקות

  7,219   10,320   32  נכסי מסים נדחים

  543,496   557,637   כ נכסים שאינם שוטפים"סה

  1,373,449   1,534,944   כ נכסים"סה
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .מהםהביאורים המצורפים לדוחות הכספיים המאוחדים מהווים חלק בלתי נפרד 
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  מנרב אחזקות בערבון מוגבל וחברות מאוחדות שלה
  

  )המשך( בדצמבר 31דוחות על המצב הכספי מאוחדים ליום 
  
  
 

2011  2010  

  ח"אלפי ש  ח"אלפי ש  ביאור

  התחייבויות שוטפות

  295,532   336,126   19  אשראי מתאגידים בנקאיים

  65,253   68,563   20  קבלני משנה ונותני שרותים אחרים, ספקים

  84,663   97,193   21  זכאים אחרים 

  9,610   10,803   32  התחייבויות מסים שוטפים

  209,459   363,934   מקדמות מרוכשי דירות

  35,835   28,187   22  הפרשות

  700,352   904,806   כ התחייבויות שוטפות"סה

  התחייבויות שאינן שוטפות

  186,783   132,174   19  בנקאיים הלוואות לזמן ארוך מתאגידים

  5,830   7,029   ן להשקעה"התחייבויות בגין נדל

  7,476   7,432   23  הטבות לעובדים

  4,868   4,474   22  הפרשות

  33,976   43,238   32  התחייבויות מסים נדחים

  238,933   194,347   כ התחייבויות שאינן שוטפות"סה

  939,285   1,099,153   כ התחייבויות "סה

  24  הון

  7,091   7,091   הון מניות

  16,602   16,602   קרנות הון ופרמיה על מניות

  6,567   6,567   קרן הערכה מחדש

  )4,582(  )5,117(  הפרשי תרגום מטבע חוץ בגין פעילות חוץ 

  )4,251(  )9,034(  מניות החברה המוחזקות על ידי חברה מאוחדת

  412,993   420,265   יתרת עודפים

  434,420   436,374   כ הון המיוחס לבעלים של החברה"סה

  )256(  )583(  זכויות שאינן מקנות שליטה

  434,164   435,791   כ הון"סה

  1,373,449   1,534,944   כ התחייבויות והון"סה
  
  

   
 הגר דחבשפנחס דקל אברהם קוזניצקי

 חשבתמנהל כללי ר דירקטוריון"יו
  
  

  2012במרס  25: תאריך אישור הדוחות כספיים
  
 

  .הביאורים המצורפים לדוחות הכספיים המאוחדים מהווים חלק בלתי נפרד מהם
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  מנרב אחזקות בערבון מוגבל וחברות מאוחדות שלה
  

  בדצמבר 31שהסתיימה ביום דוחות רווח והפסד מאוחדים לשנה 
  

2011  2010  2009  

  ח"אלפי ש  ח"אלפי ש  ח"אלפי ש  ביאור

  הכנסות

  553,064   359,354   477,656   25  ממתן שירותים ומביצוע עבודות, ממכירות

  16,910   20,286   18,727   25  מהשכרת מבנים
 496,383   379,640   569,974  

  עלויות והוצאות
  491,747   314,866   424,151   26  השירותים והעבודות שבוצעו, המכירותעלות 

  6,059   5,867   7,682   26  הוצאות אחזקת מבנים

  72,168   58,907   64,550   רווח גולמי

  -    -    1,714   27  הוצאות מחקר ופיתוח
  8,667   4,416   7,481   28  הוצאות מכירה ושיווק
  41,790   40,200   34,767   29  הוצאות הנהלה וכלליות
  )4,800(  )2,400(  )9,700(  17  ן להשקעה"עליה בשווי הוגן של נדל

  )1,160(  )100(  )406(  30  הכנסות אחרות

  5,000   10,000   1,445   30  הוצאות אחרות

  22,671   6,791   29,249   רווח תפעולי

  42,999   22,641   23,097   הכנסות מימון

  )41,105(  )26,342(  )29,840(  הוצאות מימון

  1,894   )3,701(  )6,743(  31  נטו, מימון) הוצאות(הכנסות 

  24,565   3,090   22,506   רווח לאחר מימון

  חלק בהפסדי חברות מוחזקות
  )2,273(  )1,535(  )1,029(  18  המטופלות לפי שיטת השווי המאזני 

  22,292   1,555   21,477   רווח לפני מסים על הכנסה מפעילות נמשכת

  9,620   )3,510(  )14,813(  32  מסים על הכנסה

  31,912   )1,955(  6,664   לתקופה מפעילות נמשכת) הפסד(רווח 

  65,950   23,505   225   34  )לאחר מס(רווח מפעילות מופסקת 

  97,862   21,550   6,889   רווח לשנה

  :מיוחס ל
  98,845   22,064   7,272   בעלים של החברה

  )983(  )514(  )383(  זכויות שאינן מקנות שליטה

  97,862   21,550   6,889   רווח לשנה

  33  )ח"בש(רווח למניה בסיסי 

  20.01   4.47   1.49   .נ.ח ע"ש 1רווח למניה רגילה 

  100.05   22.36   7.41   .נ.ח ע"ש 5רווח למניה רגילה 

  )ח"בש(פעילות נמשכת 

  6.66   )0.29(  1.44   .נ.ח ע"ש 1למניה בסיסי  )הפסד(רווח 

  33.30   )1.46(  7.18   .נ.ח ע"ש 5למניה בסיסי ) הפסד(רווח 

  )ח"בש(פעילות מופסקת 

  13.35   4.76   0.05   .נ.ח ע"ש 1רווח למניה בסיסי 

  66.75   23.82   0.23   .נ.ח ע"ש 5רווח למניה בסיסי 
  
  

  .הכספיים המאוחדים מהווים חלק בלתי נפרד מהםהביאורים המצורפים לדוחות 
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  מנרב אחזקות בערבון מוגבל וחברות מאוחדות שלה
  

  בדצמבר 31דוחות על הרווח הכולל מאוחדים לשנה שהסתיימה ביום 
  
  
 

2011  2010  2009  

  ח"אלפי ש  ח"אלפי ש  ח"אלפי ש  ביאור

  97,862   21,550   6,889   רווח לשנה

  מרכיבים של רווח כולל אחר

  )198(  )2,777(  )583(  24  הפרשי תרגום מטבע חוץ בגין פעילויות חוץ

  21   620   104   32  מס הכנסה בגין מרכיבים אחרים של רווח כולל

  )177(  )2,157(  )479(  נטו ממס, שנההפסד כולל אחר ל

  97,685   19,393   6,410   השנכ רווח כולל ל"סה

  :ה מיוחס לשנכולל ל) הפסד(כ רווח "סה

  98,637   19,916   6,737   בעלים של החברה 

  )952(  )523(  )327(  זכויות שאינן מקנות שליטה

  97,685   19,393   6,410   כ רווח כולל לשנה"סה
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  .המצורפים לדוחות הכספיים המאוחדים מהווים חלק בלתי נפרד מהם באוריםה
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  מנרב אחזקות בערבון מוגבל וחברות מאוחדות שלה
  

  דוחות על השינויים בהון מאוחדים 
  

 מתייחס לבעלים של החברה

  זכויות שאינן מניות החברה הפרשי תרגום קרנות הון 

  סך הכל  מקנות  יתרת י"המוחזקות ע מטבע חוץ בגין קרן הערכה  ופרמיה 
  הון  שליטה סך הכל  עודפים חברה מאוחדת פעילות חוץ מחדש  על מניות הון מניות

  ח"אלפי ש  ח"אלפי ש  ח"אלפי ש  ח"אלפי ש  ח"אלפי ש  ח"אלפי ש  ח"אלפי ש   ח"אלפי ש  ח"אלפי ש

  2011בדצמבר  31לשנה שהסתיימה ביום 

  434,164   )256(  434,420   412,993   )4,251(  )4,582(  6,567   16,602   7,091   2011בינואר  1יתרה ליום 

  6,889   )383(  7,272   7,272   -   -   -   -   -   רווח נקי לשנה

  )479(  56   )535(  -   -   )535(  -   -   -   נטו ממס, כולל אחר לשנה )הפסד(רווח 

  6,410   )327(  6,737   7,272   -   )535(  -   -   -   כולל לשנה) הפסד(סך הכל רווח 

  עסקאות עם בעלים שנזקפו ישירות להון

  )4,783(  -   )4,783(  -   )4,783(  -   -   -   -   מניות החברה על ידי חברה מאוחדת רכישת

  435,791   )583(  436,374   420,265   )9,034(  )5,117(  6,567   16,602   7,091   2011בדצמבר  31יתרה ליום 
 

  מתייחס לבעלים של החברה

  זכויות שאינן מניות החברה הפרשי תרגום קרנות הון 

  סך הכל  מקנות  יתרת י"המוחזקות ע מטבע חוץ בגין קרן הערכה  ופרמיה 
  הון  שליטה  סך הכל  עודפים  חברה מאוחדת  פעילות חוץ  מחדש  על מניות  הון מניות

  ח"אלפי ש  ח"אלפי ש ח"אלפי ש  ח"אלפי ש ח"אלפי ש ח"אלפי ש ח"אלפי ש  ח"אלפי ש ח"שאלפי 

  2010בדצמבר  31לשנה שהסתיימה ביום 

  414,458   267   414,191   390,929   )4,367(  )2,434(  6,567   16,405   7,091   2010בינואר  1יתרה ליום 

  21,550   )514(  22,064   22,064   -    -    -    -    -    רווח נקי לשנה

  )2,157(  )9(  )2,148(  -    -    )2,148(  -    -    -    נטו ממס, הפסד כולל אחר לשנה

  19,393   )523(  19,916   22,064   -    )2,148(  -    -    -    כולל לשנה) הפסד(סך הכל רווח 

  עסקאות עם בעלים שנזקפו ישירות להון

  313   -    313   -    116   -    -    197   -    מכירת מניות החברה על ידי חברה מאוחדת

  434,164   )256(  434,420   412,993   )4,251(  )4,582(  6,567   16,602   7,091   2010בדצמבר  31יתרה ליום 
  .באורים המצורפים לדוחות הכספיים המאוחדים מהווים חלק בלתי נפרד מהםה
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  מנרב אחזקות בערבון מוגבל וחברות מאוחדות שלה
  

  השינויים בהון מאוחדיםדוחות על 
  
  

  מתייחס לבעלים של החברה

  זכויות שאינן מניות החברה הפרשי תרגום קרנות הון 

  סך הכל  מקנות  יתרת י"המוחזקות ע מטבע חוץ בגין קרן הערכה  ופרמיה 
  הון  שליטה  סך הכל  עודפים  חברה מאוחדת  פעילות חוץ  מחדש  על מניות  הון מניות

  ח"אלפי ש  ח"אלפי ש ח"אלפי ש  ח"אלפי ש ח"אלפי ש ח"אלפי ש ח"אלפי ש  ח"אלפי ש ח"אלפי ש

  2009בדצמבר  31לשנה שהסתיימה ביום 

  314,377   1,219   313,158   292,084   )5,270(  )2,226(  6,567   14,912   7,091   2009בינואר  1יתרה ליום 

  97,862   )983(  98,845   98,845   -    -    -    -    -    רווח נקי לשנה

  )177(  31   )208(  -    -    )208(  -    -    -    נטו ממס, הפסד כולל אחר לשנה

  97,685   )952(  98,637   98,845   -    )208(  -    -    -    כולל לשנה) הפסד(סך הכל רווח 

  עסקאות עם בעלים שנזקפו ישירות להון

  2,396   -    2,396   -    903   -    -    1,493   -    מכירת מניות החברה על ידי חברה מאוחדת

  414,458   267   414,191   390,929   )4,367(  )2,434(  6,567   16,405   7,091   2009בדצמבר  31יתרה ליום 
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  מנרב אחזקות בערבון מוגבל וחברות מאוחדות שלה
  

  בדצמבר 31דוחות על תזרימי מזומנים מאוחדים לשנה שהסתיימה ביום 
  

2011  2010  2009  

  ח"אלפי ש  ח"אלפי ש  ח"אלפי ש

  תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת

  97,862   21,550   6,889   רווח נקי לשנה

  :התאמות
  7,542   17,834   9,944   פחת והפחתות

  )4,800(  )2,400(  )9,700(  ן להשקעה"עליה בשווי הוגן של נדל
  )3,267(  11,085   14,871   נטו, מימון )הכנסות(הוצאות 

  חלק בהפסדי חברות מוחזקות
  2,273   1,535   1,029   המטופלות לפי שיטת השווי המאזני 

  )87,898(  )30,944(  )12(  נטו, אחרות) הכנסות(הוצאות 

  12,363   11,220   14,813   נטו, מסים על הכנסה

 37,834   29,880   24,075  

  3,736   )1,373(  1,653   שינוי במלאי
  30,135   )19,787(  )380(  שינוי בלקוחות וחייבים אחרים
  )99,456(  123,431   154,475   שינוי במקדמות מרוכשי דירות
  )30,270(  )11,109(  )12,559(  שינוי בספקים וזכאים אחרים 

  )133(  680   )44(  שינוי בהטבות לעובדים
  )1,961(  4,107   )7,395(  שינוי בהפרשות

  1,276   6,055   )7,223(  שינוי בעבודות הקמה בתהליך
  )635(  1,517   1,864   שינוי ביתרות חובה לזמן ארוך

  3,797   )702(  )7,033(  )ששולם(שהתקבל מס הכנסה 

  148,197   )42,187(  )33,434(  )לפני רכישת קרקעות(במלאי בניינים למכירה שינוי 

  לפני(מזומנים נטו שנבעו מפעילות שוטפת 
  78,761   90,512   127,758   )רכישת קרקעות 

  )29,985(  )154,651(  )56,473(  )1(רכישה והשקעה בקרקעות 

  ששימשו(מזומנים נטו שנבעו מפעילות 

  48,776   )64,139(  71,285   שוטפת) לפעילות 

  תזרימי מזומנים מפעילות השקעה
  11,581   11,969   14,502   ריבית שהתקבלה

  )3,675(  )2,978(  )289(  השקעה בנכסים בלתי מוחשיים
  -    -    )128(  ן בהקמה"השקעה בנדל

  )7,646(  )5,484(  )11,607(  רכישת רכוש קבוע 
  82   100   212   קבועתמורה ממימוש רכוש 

  -    -    )1,228(  ן להשקעה"התחייבות בגין נדל פרעון
  )13,761(  1,555   )1,958(  נטו, בניירות ערך סחירים) השקעה(מימוש 
  )44,906(  9,916   )56,344(  נטו, פקדונות לזמן קצר) הפקדת(פרעון 

  -    -    )4,000(  מתן הלוואות לזמן ארוך
  )889(  )4,100(  )10(  מתן הלוואות לחברות מוחזקות

  -    14,558   5,933   פרעון הלוואות שניתנו לחברות מוחזקות
  תמורה נטו ממימוש זכויות בקשר עם פעילות

  74,850   4,712   28,328   )בניכוי מס ששולם(ביוטכנולוגיה  
  2,000   -    -   תמורה ממימוש פעילות אמבין

  17,636   30,248   )26,589(  השקעה )ששימשו לפעילות( מזומנים נטו שנבעו מפעילות
  
  .רכישת הקרקעות מוצגת במסגרת מלאי בניינים למכירה  )1(

 ).20(37בתקופת הדוח ראה באור לפרטים נוספים בדבר רכישת קרקעות   
  .הביאורים המצורפים לדוחות הכספיים המאוחדים מהווים חלק בלתי נפרד מהם
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  מוגבל וחברות מאוחדות שלה מנרב אחזקות בערבון
  

  )המשך(בדצמבר  31דוח תזרים מזומנים מאוחדים לשנה שהסתיימה ביום 
  
  
  

2011  2010  2009  

  ח"אלפי ש  ח"אלפי ש  ח"אלפי ש

  תזרימי מזומנים לפעילות מימון

  )105,359(  70,095   12,040   נטו, אשראי לזמן קצר מתאגידים בנקאיים

  2,396   313   )4,783(  החברה על ידי חברה מאוחדתמניות ) רכישת(מכירת 

  67,637   3,000   18,810   קבלת הלוואות לזמן ארוך

  )29,298(  )35,239(  )44,912(  פרעון הלוואות לזמן ארוך

  )20,953(  )18,205(  )24,496(  ריבית ששולמה

  ששימשו(מזומנים נטו שנבעו מפעילות 

  )85,577(  19,964   )43,341(  מימון ) לפעילות 

  )19,165(  )13,927(  1,355   במזומנים ושווי מזומנים שינוי

  53,129   33,895   19,849   השנמזומנים ושווי מזומנים לתחילת ה

  השפעת תנודות בשער החליפין על יתרות 
  )69(  )119(  14   מזומנים ושווי מזומנים 

  33,895   19,849   21,218   השנמזומנים ושווי מזומנים לסוף ה

  תזרימי המזומנים כאמור כוללים תזרימי
  :מזומנים בגין פעילות מופסקת כדלקמן 

  )1,622(  )4,693(  430   מזומנים נטו ששימשו לפעילות שוטפת

  74,850   4,712   28,328   מזומנים נטו שנבעו מפעילות השקעה

  -    -    -   מזומנים נטו שנבעו מפעילות מימון

  73,228   19   28,758   שנבעו מפעילות מופסקתמזומנים נטו 
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  כללי - 1באור 
  

  הישות המדווחת  .א
אשר התאגדה בישראל וכתובתה הרשמית , הינה חברה תושבת ישראל") החברה" -להלן (מוגבל  מנרב אחזקות בערבון

כוללים את אלה של , 2011בדצמבר  31ליום  הקבוצההדוחות הכספיים המאוחדים של . אשדוד, 3היא רחוב הבושם 
ולות ובישויות בשליטה וכן את זכויות החברה בחברות כל, ")הקבוצה" -להלן יחד (החברה ושל החברות הבנות שלה 

, מכירת בניינים, ביצוע עבודות כקבלן מבצע :על כל תחומיו, בישראל ן"הקבוצה עוסקת בעיקר בענף הנדל. משותפת
ניירות הערך של החברה רשומים . הקמה והפעלה של מכוני טיהור שפכים ובפעילות  השכרה וניהול של נכסים מניבים

  .למסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביב
  

  הגדרות  .ב
  

  -בדוחות כספיים אלה 
  

תקנים ופרשנויות שאומצו על ידי הועדה לתקני חשבונאות  -")IFRS: "להלן(תקני דיווח כספי בינלאומיים   )1(
) IAS(ותקני חשבונאות בינלאומיים ) IFRS(והם כוללים תקני דיווח כספי בינלאומיים ) IASB(בינלאומיים 

או פרשנויות ) IFRIC(שנקבעו על ידי הועדה לפרשנויות של דיווח כספי בינלאומי לרבות פרשנויות לתקנים אלה 
  .בהתאמה, )SIC(שנקבעו על ידי הועדה המתמדת לפרשנויות 

  
  .מנרב אחזקות בערבון מוגבל -החברה   )2(
  
  .מנרב אחזקות בערבון מוגבל והחברות המאוחדות שלה -הקבוצה   )3(
  
, במישרין או בעקיפין, לרבות שותפות שדוחותיהן מאוחדים באופן מלא, חברות -חברות בנות /חברות מאוחדות  )4(

  .עם דוחות החברה
  
, שהשקעת החברה בהן כלולה, לרבות שותפות או מיזם משותף, חברות מאוחדות וחברות -חברות מוחזקות   )5(

  .בדוחות הכספיים על בסיס השווי מאזני ,במישרין או בעקיפין
  
  .בדבר צדדים קשורים )2009( 24 עותו בתקן חשבונאות בינלאומיכמשמ -צד קשור   )6(
  
  .1968 -ח "התשכ, לחוק ניירות ערך 1בתאגיד בסעיף " בעל עניין"להגדרת ) 1(כמשמעותם בפסקה  -בעלי עניין   )7(
  
  .מדד המחירים לצרכן כפי שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה -מדד   )8(
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  הכספיים בסיס עריכת הדוחות - 2באור 
  

  הצהרה על עמידה בתקני דיווח כספי בינלאומיים  .א
  

הקבוצה . ")IFRS" : להלן(הדוחות הכספיים המאוחדים הוכנו על ידי הקבוצה בהתאם לתקני דיווח כספי בינלאומיים 
מועד : "להלן( 2007בינואר  1הינו  IFRS -כאשר מועד המעבר ל, 2008בשנת  IFRS -אימצה לראשונה את כללי ה

  . 2010 -ע "התש, )דוחות כספיים שנתיים(בהתאם לתקנות ניירות ערך גם  ספיים אלו נערכודוחות כ"). המעבר
  .2012במרס  25החברה ביום הדוחות המאוחדים אושרו לפרסום על ידי דירקטוריון 

  
  מטבע פעילות ומטבע הצגה  .ב

  
למעט אם צוין , ומעוגלים לאלף הקרוב, שהינו מטבע הפעילות של החברה, ח"מוצגים בשהדוחות הכספיים המאוחדים 

  .אחרת
  .השקל הינו המטבע שמייצג את הסביבה הכלכלית העיקרית בה פועלת החברה

  
  בסיס המדידה  .ג

  
  : הדוחות הוכנו על בסיס העלות ההיסטורית למעט הנכסים והתחייבויות הבאים

  ;בשווי הוגן דרך רווח והפסד נמדדים אשר ואחרים ריםנגז, מכשירים פיננסיים  *
  ;ן להשקעה"נדל  *
  ;נטו מימוש שווי או עלות מבין כנמוך הנמדד מלאי  *
  ;נכסי התחייבות מסים נדחים  *
  ;הפרשות  *
  ;התחייבויות בגין הטבות לעובדים  *
  ;המאזנישקעות בחברות כלולות ובישויות בשליטה משותפת המטופלות לפי שיטת השווי ה  *
  
  

  .בדבר עיקרי המדיניות החשבונאית 3 ראה באור, של נכסים והתחייבויות אלו למידע נוסף בדבר אופן המדידה
  

הותאם לשינויים במדד המחירים לצרכן , ערכם של נכסים לא כספיים ופריטי הון שנמדדו על בסיס העלות ההיסטורית
  .כלכלת ישראל ככלכלה היפראינפלציוניתהיות ועד למועד זה נחשבה , 2003בדצמבר  31עד ליום 

  
  תקופת המחזור התפעולי  .ד

  
המחזור התפעולי של הקבוצה הינו , ולעבודות קבלניות הרכיבהתייחס לבניה למ. לקבוצה שני מחזורים תפעוליים

עקב כך כוללים הרכוש . המחזור התפעולי הינו שנה, בהתייחס ליתר הפעילויות של הקבוצה. שנתיים עד שלוש שנים
תיים עד שלוש ה העולה על שנתקופתוך פריטים המיועדים וצפויים להתממש בגם השוטף וההתחייבויות השוטפות 

  .שנים
  

  מתכונת ניתוח ההוצאות שהוכרו בדוח רווח והפסד  .ה
  

מתכונת הניתוח של ההוצאות שהוכרו בדוח רווח והפסד הינה לפי שיטת סיווג המבוססת על מאפיין הפעילות של 
  .בבאורים לדוחות הכספיים, ככל שרלוונטי, מידע נוסף בדבר מהות ההוצאה נכלל. ההוצאה

  
  שימוש באומדנים ושיקול דעת  .ו

  
  באומדנים ששימו

אומדנים והנחות , בשיקול דעת בהערכות ה להשתמשקבוצת ההנהלנדרשת , IFRS -לכספיים בהתאם הדוחות בעריכת ה
יובהר . הכנסות והוצאות, ועל הסכומים של נכסים והתחייבויותהחשבונאית אשר משפיעים על יישום המדיניות 

  .אלהשהתוצאות בפועל עלולות להיות שונות מאומדנים 
  

ה להניח קבוצנדרשה הנהלת ה, הקבוצהבעת גיבושם של אומדנים חשבונאיים המשמשים בהכנת הדוחות הכספיים של 
מתבססת הנהלת , בשיקול דעתה בקביעת האומדנים. הנחות באשר לנסיבות ואירועים הכרוכים באי וודאות משמעותית

  .ות סבירות בהתאם לנסיבות המתאימות לכל אומדןגורמים חיצוניים ועל הנח, עובדות שונות, ה על ניסיון העברקבוצה
שינויים באומדנים חשבונאיים מוכרים בתקופה שבה תוקנו . האומדנים וההנחות שבבסיסם נסקרים באופן שוטף

  .האומדנים ובכל תקופה עתידית מושפעת
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  ) המשך(בסיס עריכת הדוחות הכספיים  - 2באור 
  
  )המשך( שימוש באומדנים ושיקול דעת  .ו
  

 סיכון שקיים לאומדנים בקשר ודאות לחוסר אחרים עיקריים וגורמים העתיד לגבי הקבוצה שהניחה הנחות בדבר מידע
 נכלל הבאה הכספית השנה במהלך והתחייבויות נכסים של בספרים לערכים מהותי תיאום תהייה שתוצאתם משמעותי
  :הבאים בביאורים

  
 משאבים יצאו כי לא מאשר סביר יותר האם מעריכה החברה הנהלת - תלויות התחייבויות סיכויי הערכת  •

 דעת חוות על בהסתמך, השאר בין, שלה מוחזקות וחברות החברה כנגד שהוגשו משפטיות תביעות בגין כלכליים
 בדבר 38 ובאור הפרשות בדבר 22 באור ראה לתביעות החברה חשיפת בדבר נוסף למידע. המשפטיים יועציהן

  .התחייבויות תלויות
  
 התשואה שיעור נאמד להשקעה ן"נדל נכסי של השווי הערכת במסגרת - להשקעה ן"נדל של הוגן שווי מדידת  •

 הצפויות בתשואות השינויים השפעת בדבר למידע. ן"הנדל שווי בקביעת המשמש, להשקעה ן"הנדל נכס על הצפוי
  .להשקעה ן"נדל בדבר ,17 באור ראה, להשקעה ן"הנדל של ההוגן השווי על

  
 כך על המצביעים בנסיבות שינויים חלו או ארועים ארעו אם דיווח תאריך בכל בוחנת החברה -ירידת ערך נכסים  •

 באם בחינה נערכת, ערך לירידת סימנים בהתקיים. כספיים הלא מהנכסים יותר או באחד ערך ירידת שחלה
 ובמידת, הנכס מאותו הצפויים המהוונים המזומנים תזרימי מתוך להשבה ניתן בנכס ההשקעה מוצגת בו הסכום
בדבר ירידת ערך ' יא 3ראה גם באור , השבה בר שהינו הסכום גובה עד ערך לירידת הפרשה נרשמת הצורך
  .נכסים

  
יתרות את לצורך קביעה האם יש להפחית  -למכירה  בנייניםבחינת ירידת ערך של יתרות מלאי מקרקעין ומלאי   •

ליתרות מלאי  מימוש נטומבצעת ההנהלה אומדן של שווי , למכירה בנייניםמלאי ו קרקעות בלתי שוטףמלאי 
בדבר  13בדבר מלאי בניינים למכירה ובאור  11ראה גם באור  .למכירה הבנייניםומלאי  קרקעות בלתי שוטף

  .מלאי קרקעות בלתי שוטף
  

במועד ההכרה בהכנסה ממכירת דירות אומדת החברה את העלויות הצפויות לגמר  - הפרשות לגמר פרוייקט  •
ואומדן , אומדן העלויות מבוסס על הסכמים חתומים. פרוייקט על פי תקציבים שהוכנו על ידי הנהלת החברה

לעלויות נוספות המבוסס על התנהלות הפרוייקט הספציפי ועל ניסיון העבר אותו צברה החברה בביצוע 
  . הנהלת החברה בוחנת את האומדנים אחת לרבעון. וייקטים דומיםפר

  
" שיעור ההשלמה"החברה מכירה בהכנסה מעבודות על פי חוזה ביצוע לפי שיטת , IAS 11בהתאם להוראות   •

העלויות , גביית ההכנסות צפויה, ההכנסות ידועות או ניתנות לאומדן מהימן: בהתקיים כל התנאים הבאים
וע העבודה ידועות או ניתנות לאומדן מהימן ולא קיימת אי וודאות מהותית באשר ליכולת הכרוכות בביצ

  .להשלים את העבודה ולעמוד בתנאים החוזיים עם הלקוח
מכירה ברווח מפרויקטים מהמועד בו ניתן  הקבוצה. של הפרויקט אופיובהתאם ל תשיטת שיעור ההשלמה נקבע

  .ת בביצוע הפרוייקטלאמוד באופן מהימן את העלויות הכרוכו
  

כל עוד לא מתקיימים כל התנאים המנויים לעיל מוכרת ההכנסה בגובה העלויות שהוצאו ואשר השבתן צפויה 
  .לגבי עבודות שבהן צפוי הפסד נזקפת מיידית הפרשה למלוא ההפסד החזוי"). מרווח אפס("

שינויים . הצפוי לגבי העבודה כולההתמורה המתייחסת לחלק שבוצע נקבעת לפי שיעור הרווח הגולמי הממוצע 
באומדני המכירה והעלויות על ידי ההנהלה יבואו לידי ביטוי על ידי שינוי אומדן מכאן ולהבא של שיעור הרווח 

  ).השיטה הפרוספקטיבית(הגולמי מהפרויקט 
ם אלו תחשיבי. אומדן מהימן של עלויות הפרויקט נקבע בהתבסס על תחשיבים מפורטים שהוכנו לכל פרויקט

עלויות שכר כפי שהן ידועות , מבוססים בין היתר על ההסכמים שנחתמו או צפויים להיחתם עם קבלני משנה
שינויים שחלים מעת לעת במחירי חומרי הגלם ואומדן פרק הזמן הנדרש להשלמת , במועד הכנת התחשיב

  .העבודה בהתאם לניסיון העבר ומחויבויות חוזיות
  .רויקט נקבע בהתאם לתנאים המפורטים בחוזה שנחתם עם מזמין העבודהאומדן מהימן של הכנסות הפ

  .הנהלת החברה בוחנת אומדנים אלה אחת לרבעון
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  ) המשך(בסיס עריכת הדוחות הכספיים  - 2באור 
  

  שינויים במדיניות החשבונאית  .ז
  

  להשקעה ן"נדל בגין נדחים מסים  )1(
  

 בגין נדחים מסים, הכנסה על מסים IAS 12 - ל התיקון את מוקדם ביישום מיישמת הקבוצה, 2011 בינואר 1 מיום החל
 ן"נדל נכסי בגין נדחים מסים לפיה, לסתירה הניתנת, חזקה נקבעה לתיקון בהתאם"). התיקון" - להלן( להשקעה ן"נדל

 שאופן הנחה תחת יחושבו "להשקעה ן"נדל" IAS 40 להוראות בהתאם ההוגן השווי מודל פי על הנמדדים להשקעה
 לסתירה ניתנת החזקה, זאת עם יחד. בלבד מכירה באמצעות הינו להשקעה ן"הנדל נכסי של בספרים הערך השבת

)rebutted (פחת בר הינו להשקעה ן"הנדל נכס בהם במקרים )depreciable (בהחזקת החברה של העסקי המודל ותכלית 
 בחישוב גם מיושם התיקון.  חייו במהלך בנכס הגלומות הכלכליות ההטבות כל את מהותי באופן לצרוך הינה הנכס
, עסקים צירופי IFRS 3 -ל בהתאם המטופל, עסקים צירוף במסגרת שנרכשו להשקעה ן"נדל נכסי בגין נדחים מסים
  .ההוגן השווי למודל בהתאם הינה להשקעה ן"הנדל נכסי של העוקבת והמדידה במידה

 המסים לפיה" מעורבת" גישה בחשבון הקבוצה הביאה נדחים מסים התחייבויות בחישוב, התיקון יישום למועד עד
 הנדחים המסים ואילו ן"נדל נכסי מכירת על החל המס ושיעור המס לבסיס בהתאם חושבו הקרקע מרכיב בגין הנדחים

 ן"הנדל בנכסי הגלומות הכלכליות ההטבות את לצרוך צופה החברה שבו לאופן בהתאם חושבו המבנה מרכיב בגין
 מס לשיעור בהתאם הוכרו פחת בני נכסים בגין הנדחים מהמסים חלק לתוקף התיקון כניסת טרם, בהתאם. להשקעה
     .ממכירה לרווח המתייחס המס לשיעור בהתאם ולא הנכס של השוטפת לצריכה המתייחס

 של הכספיים הדוחות עלמהותית  השפעה היתה לא התיקון לאימוץ. למפרע יישום של בדרך נעשה התיקון אימוץ
 ההטבות כל את מהותי באופן לפיו צופה החברה לצרוך הנכס לאור המודל העסקי של החברה בהחזקת הקבוצה

  .חייו במהלך בנכס הגלומות הכלכליות
  
  קשור לצד בהקשר גילויים  )2(
  

 כולל התקן"). התקן: "להלן( קשור לצד בהקשר גילויים, IAS 24) 2009(את  מיישמת הקבוצה 2011 בינואר 1 מיום החל
 נעשה התקן יישום. לממשלה הקשורות ישויות ידי על הנדרשים לגילויים ביחס שינויים וכן קשור צד בהגדרת שינויים
  . למפרע יישום של בדרך

  
, בהתאם להגדרה החדשה הקשורים הצדדים יחסי של מיפוי ערכה הקבוצה, התקן של לראשונה היישום לצורך

 קשורים צדדים עם מהותיות ויתרות עסקאות בדבר נוסף למידע. וכתוצאה מהמיפוי לא זוהו צדדים קשורים חדשים
  .עניין ובעלי קשורים צדדים בדבר ,39 באור ראה

  
  לגילויים תיקונים - פיננסיים מכשירים  )3(

  
: פיננסיים מכשירים, IFRS 7 -ל התיקון את מיישמת הקבוצה 2011 בינואר 1 ביום המתחילות שנתיות מתקופות החל

 הגילויים בין שהאינטראקציה מפורשת הצהרה הוספה לתיקון בהתאם"). התיקון" - להלן( לגילויים תיקונים, גילויים
 לסיכונים החברה של החשיפה את יותר טובה בצורה להעריך הדוחות למשתמשי מאפשרת והכמותיים האיכותיים
. זניח הסיכון כאשר נדרשים אינם כמותיים גילויים כי המציין הסעיף הוסר, כן כמו. פיננסיים ממכשירים הנובעים
  . הוסרו ואחרות תוקנו אשראי סיכון בדבר מסוימות גילוי דרישות, בנוסף

  .פיננסיים מכשירים בדבר ,36 באור ראה נוסף למידע. הכספיים בדוחות ביטוי קיבלו הנדרשים הגילויים
  

  נהלים ותהליכים, מטרות - ניהול הון   .ח
  

מדיניות ההנהלה היא להחזיק בסיס הון איתן במטרה לשמר את יכולת החברה להמשיך את פעילותה כדי שתוכל להניב 
וכן על מנת לתמוך , הטבות למחזיקי עניין אחרים בחברה כגון נותני אשראי ועובדי החברה, תשואה לבעלי מניותיה

 הקבוצה. הדירקטוריון מפקח על סכומי החלוקות של דיבידנדים לבעלי המניות הרגילים. יתבהתפתחות עסקית עתיד
  .לא כפופה לדרישות הון חיצונית

  .'ד19ראה גם באור . חברות מאוחדות התחייבו כלפי בנקים לעמוד באמות מידה פיננסיות המתייחסות להון החברה
  .טות שהתקבלו על ידי דירקטוריון החברהמעת לעת רוכשת הקבוצה את מניותיה בשוק בהתאם להחל
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 עיקרי המדיניות החשבונאית - 3באור 
  

בעקביות לכל התקופות המוצגות בדוחות מאוחדים אלה על ידי ישויות כללי המדיניות החשבונאית המפורטת להלן יושמו 
  .בדבר בסיס עריכת הדוחות הכספיים ,'ז2 כמתואר בסעיף שינויים במדיניות החשבונאית בבאור, למעט, הקבוצה

  
  בסיס האיחוד  .א
 
 צירופי עסקים   )1(

 . (Acquisition method)הקבוצה מיישמת לגבי כל צירופי העסקים את שיטת הרכישה 
 הפיננסית המדיניות את לקבוע הכוח היא שליטה. הנרכשת על שליטה משיגה הרוכשת בו המועד הינו הרכישה מועד

 פוטנציאליות הצבעה זכויות בחשבון נלקחות שליטה בבחינת. מפעילויותיה הטבות להשיג כדי חברה של והתפעולית
  .התקבלה השליטה ובאם הרכישה מועד בקביעת דעת שיקול מפעילה החברה. מיידי באופן לממשן שניתן

  
 .)IFRS -מועד המעבר ל( 2007בינואר  1צירופי עסקים שאירעו לפני 

 IFRS 3 (2004)ובחרה שלא ליישם את הוראות  IFRS 1 - הקבוצה אימצה את ההקלה תחת IFRS-במועד המעבר ל
רכישת של חברות תחת שליטה משותפת ורכישות זכויות של מיעוט , רכישות של חברות כלולות, למפרע לצירופי עסקים

שהוכר ועודפי העלות  המוניטין 2007בינואר  1עבור רכישות אשר אירעו לפני , לפיכך. שהתרחשו לפני מועד המעבר
  .שנוצרו מייצגים את הסכומים שהוכרו בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים בישראל

  
  חברות בנות  )2(

שליטה מתקיימת כאשר לקבוצה היכולת לשלוט במדיניות הכספית . חברות בנות הינן ישויות הנשלטות בידי הקבוצה
הכספיים של חברות בנות נכללים בדוחות הכספיים  הדוחות. והתפעולית של ישות בכדי להשיג הטבות מפעילותה

המדיניות החשבונאית של חברות בנות שונתה במידת . המאוחדים מיום השגת השליטה ועד ליום הפסקת השליטה
  .הצורך על מנת להתאימה למדיניות החשבונאית שאומצה על ידי החברה

  
  זכויות שאינן מקנות שליטה  )3(

  .לחברה האם, במישרין או בעקיפין, הן ההון העצמי בחברה בת שאינו ניתן לייחוסזכויות שאינן מקנות שליטה 
  

  מדידת זכויות שאינן מקנות שליטה במועד צירוף העסקים
שהינן מכשירים המקנים זכות בעלות בהווה והמעניקים למחזיק בהן חלק בנכסים נטו , זכויות שאינן מקנות שליטה

נמדדות במועד צירוף העסקים בשווי הוגן או לפי חלקן היחסי בנכסים , )ילותמניות רג: לדוגמה(במקרה של פירוק 
בחירה במדיניות חשבונאית זו אינה מותרת עבור . על בסיס כל עסקה בנפרד, והתחייבויות המזוהים של הנרכשת

מכשירים אלו ). אופציות למניות רגילות: לדוגמה(מכשירים אחרים העומדים בהגדרה של זכויות שאינן מקנות שליטה 
  .רלוונטיים אחרים IFRSימדדו בשווי הוגן או לפי הוראות תקני 

  
  הקצאת הרווח הכולל בין בעלי המניות

רווח או הפסד וכל רכיב של רווח כולל אחר מיוחסים לבעלים של החברה ולזכויות שאינן  2010בינואר  1החל מיום 
ולזכויות שאינן מקנות שליטה גם אם כתוצאה מכך יתרת סך הרווח הכולל מיוחס לבעלים של החברה . מקנות שליטה

לא יוחסו רווחים או הפסדים ורכיבים של רווח כולל אחר , עד למועד זה. הזכויות שאינן מקנות שליטה תהיה שלילית
למעט במידה שהייתה קיימת לזכויות שאינן , לזכויות שאינן מקנות שליטה אם כתוצאה מכך יתרה זו היתה שלילית

  .שליטה מחויבות חוזית ויכולת לבצע השקעה נוספת כדי לכסות את ההפסדים מקנות
  
  )המטופלות בהתאם לשיטת השווי המאזני(ישויות בשליטה משותפת בחברות כלולות והשקעה ב  )4(

בהן אך לא הושגה , חברות כלולות הינן ישויות בהן יש לקבוצה השפעה מהותית על המדיניות הכספית והתפעולית
ישויות בשליטה משותפת . מהותית השפעה מקנה במוחזקת 50% עד 20% של בשיעור החזקה לפיה הנחה קיימת. שליטה

, פה אחד ,משותפת שהושגה על ידי הסכם חוזי הדורש הסכמה, הינן ישויות שלקבוצה יש שליטה משותפת על פעילותן
  .אסטרטגית לפעילות המתייחסות ותפעוליות פיננסיותלגבי החלטות 

  
ת בהתאם לשיטת השווי המאזני ומוכרת לראשונה לפי לחברות כלולות וישויות בשליטה משותפת מטופב השקעה
הדוחות הכספיים המאוחדים כוללים את חלקה של הקבוצה בהכנסות . עלויות עסקהההשקעה כוללת עלות . העלות

נדרשים כדי להתאים את לאחר תיאומים ה, המטופלות לפי שיטת שווי המאזני, ובהוצאות של ישויות מוחזקות
המדיניות החשבונאית לזו של הקבוצה מהיום בו מתקיימת ההשפעה המהותית או השליטה המשותפת ועד ליום שבו לא 

כאשר חלקה של הקבוצה בהפסדים עולה על ערך הזכויות של . מתקיימת עוד ההשפעה המהותית או השליטה המשותפת
 כולל כל השקעה לזמן ארוך(הערך בספרים של אותן זכויות , המאזניהקבוצה בישות המטופלת בהתאם לשיטת השווי 

אלא אם לקבוצה יש , מופחת לאפס והקבוצה אינה מכירה בהפסדים נוספים) במוחזקת ההשקעה מחשבון חלק המהווה
  .מחויבות לתמיכה בישות המוחזקת או אם שילמה הקבוצה סכומים בעבורה

  
  )משותפותעסקאות (פעילויות בשליטה משותפת   )5(

. פעילויות בשליטה משותפת הן עסקאות משותפות בהן כל צד משתמש בנכסים שבבעלותו לצורך הפעילות המשותפת
התחייבויות הפעילות המשותפת , הדוחות הכספיים המאוחדים כוללים את נכסי הפעילות המשותפת שבשליטת החברה

  .המשותפת וחלקה בהכנסות הפעילות המשותפתההוצאות בהן היא נושאת בהקשר לפעילות , להן היא חשופה
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 )המשך( עיקרי המדיניות החשבונאית - 3באור 
  
  )המשך( בסיס האיחוד  .א
  
  עסקאות שבוטלו באיחוד  )6(

בוטלו במסגרת הכנת הדוחות , הנובעות מעסקאות הדדיות, יתרות הדדיות בקבוצה והכנסות והוצאות שטרם מומשו
, רווחים שטרם מומשו הנובעים מעסקאות עם חברות כלולות ועם ישויות בשליטה משותפת. הכספיים המאוחדים

ו בוטלו באותו אופן לפיו בוטלו רווחים הפסדים שטרם מומש. בוטלו כנגד ההשקעה לפי זכויות הקבוצה בהשקעות אלו
  .כל עוד לא היתה ראיה לירידת ערך, שטרם מומשו

  
  מטבע חוץ  .ב
  
  עסקאות במטבע חוץ  )1(

של הקבוצה לפי שער החליפין שבתוקף בתאריכי  הרלוונטיים הפעילות ותעסקאות במטבע חוץ מתורגמות למטבע
מתורגמים למטבע הפעילות לפי שער , הדיווח מועדע חוץ בנכסים והתחייבויות כספיים הנקובים במטב. העסקאות

ם הכספיים הינו ההפרש שבין העלות המופחתת במטבע הפעילות פריטיהפרשי שער בגין ה. החליפין שבתוקף לאותו יום
לבין העלות המופחתת במטבע חוץ  ,כשהוא מתואם לריבית האפקטיבית ולתשלומים במשך התקופה, תחילת התקופהל

  . תקופת הדיווחמתורגמת לפי שער החליפין לסוף 
מתורגמים לפי שער החליפין שבתוקף למועד , פריטים לא כספיים הנקובים במטבע חוץ והנמדדים לפי עלות היסטורית

  .העסקה
  

  .והפסד ברווח מוכרים הפעילות למטבע מתרגום הנובעים שער הפרשי
 
  ץפעילות חו  )2(

ההכנסות וההוצאות . למועד הדיווח ח לפי שערי החליפין שבתוקף"תורגמו לש, הנכסים וההתחייבויות של פעילויות חוץ
 .ח לפי שערי החליפין שבתוקף במועדי העסקאות"תורגמו לש, של פעילויות החוץ

  
ומוצגים בהון כחלק , IFRS -מועד המעבר ל, 2007בינואר  1החל מיום ישירות להון הפרשי השער בגין התרגום נזקפו 

  .")קרן תרגום: "להלן( מקרן תרגום של פעילויות חוץ
  

, משותפת שליטה או מהותית השפעה, שליטה לאובדן המביא חוץ פעילות של מימוש בעת, 2010 בינואר 1 מיום החל
  .מהמימוש ההפסד או מהרווח כחלק הפסד לרווח מחדש מסווג החוץ מפעילות שנובע התרגום בקרן המצטבר הסכום

  
, הבת בחברה השליטה שימור תוך, חוץ פעילות שכוללת בת בחברה הקבוצה של ההחזקה בשיעור שינויים בעת, בנוסף
 מקנות שאינן לזכויות מחדש מיוחס האחר הכולל ברווח שהוכרו השער הפרשי של המצטבר הסכום של יחסי חלק

  .שליטה
  

רווחים , שהועמדו לפעילות חוץ אינו מתוכנן ואינו צפוי בעתיד הנראה לעיןכאשר סילוקן של הלוואות שנתקבלו או 
מוכרים ברווח , נטו, והפסדים מהפרשי שער הנובעים מפריטים כספיים אלה נכללים כחלק מההשקעה בפעילות החוץ

  .כולל אחר ומוצגים בהון כחלק מקרן תרגום
  
  מכשירים פיננסיים  .ג
  
  יםנכסים פיננסיים שאינם נגזר  )1(

  פיננסים בנכסים לראשונה הכרה
יתר הנכסים הפיננסיים הנרכשים בדרך . הקבוצה מכירה לראשונה בהלוואות וחייבים ובפקדונות במועד היווצרותם

בו הקבוצה הופכת לצד ) trade date(מוכרים לראשונה במועד קשירת העסקה ) regular way purchase(הרגילה 
פיננסיים שאינם  נכסים. המועד בו התחייבה הקבוצה לקנות או למכור את הנכס משמע, לתנאים החוזיים של המכשיר

, פקדונות, יתרות חובה לזמן ארוךכולל , לקוחות וחייבים אחרים, נגזרים כוללים השקעות במניות ובמכשירי חוב
  .מזומנים ושווי מזומניםו חלויות שוטפות בגין נכסים פיננסיים

 
  פיננסיים נכסים גריעת

או , פיננסיים נגרעים כאשר הזכויות החוזיות של הקבוצה לתזרימי המזומנים הנובעים מהנכס הפיננסי פוקעותנכסים 
כאשר הקבוצה מעבירה את הזכויות לקבל את תזרימי המזומנים הנובעים מהנכס הפיננסי בעסקה בה כל הסיכונים 

  .וההטבות מהבעלות על הנכס הפיננסי עוברים למעשה
  .פיננסיים שהועברו אשר נוצרה או נשמרה על ידי הקבוצה מוכרת בנפרד כנכס או התחייבותכל זכות בנכסים 

, משמע, )trade date(מוכרות במועד קשירת העסקה , )regular way sale(מכירות נכסים פיננסים הנעשות בדרך הרגילה 
  .במועד בו התחייבה הקבוצה למכור את הנכס

  
  .להלן) 2(ראה סעיף , חייבויות פיננסיותלעניין קיזוז נכסים פיננסיים והת
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 )המשך(עיקרי המדיניות החשבונאית  - 3באור 
  
  )המשך(מכשירים פיננסיים   .ג
  
  )המשך(נכסים פיננסיים שאינם נגזרים   )1(

  קבוצה בכל החשבונאי והטיפול לקבוצות פיננסים נכסים סיווג
  :הקבוצה מסווגת נכסים פיננסיים בקבוצות כלהלן

  
  שווי הוגן דרך רווח והפסדב ננסייםפי נכסים
בעת . לראשונהמוחזק למסחר בעת ההכרה מסווג כ אם הוא, פיננסי מסווג כנמדד לפי שווי הוגן דרך רווח והפסד נכס

נמדדים  אלהפיננסיים  נכסים. עלויות העסקה הניתנות לייחוס נזקפות לרווח והפסד עם התהוותן, ההכרה לראשונה
  .בהם נזקפים לרווח והפסדשווי הוגן והשינויים ב

  
  הלוואות וחייבים

נכסים פיננסיים שאינם נגזרים בעלי תשלומים קבועים או הניתנים לקביעה שאינם נסחרים  םהינוחייבים הלוואות 
, לראשונהלאחר ההכרה . נכסים אלו מוכרים לראשונה בשווי הוגן בתוספת עלויות עסקה הניתנות לייחוס. בשוק פעיל
 הלוואות .בניכוי הפסדים לירידת ערך ,שיטת הריבית האפקטיביתבהתאם לעלות מופחתת ב נמדדים יםחייבהלוואות ו
  .יתרות חובה לזמן ארוך וכן אחרים וחייבים לקוחות ,מזומנים ושווי מזומנים כוללים וחייבים

  
שווי מזומנים כוללים  .ופקדונות לפי דרישה כוללים יתרות מזומנים הניתנים לשימוש מיידי מזומנים ושווי מזומנים

ברמת נזילות גבוהה  ,חודשים 3אשר משך הזמן ממועד ההפקדה המקורי ועד למועד הפדיון הינו עד השקעות לזמן קצר 
  .אשר ניתנות להמרה בנקל לסכומים ידועים של מזומנים ואשר חשופות לסיכון בלתי משמעותי של שינויים בשווי

  
  נגזריםהתחייבויות פיננסיות שאינן   )2(

, ספקים קבלני משנה ונותני שירותים אחרים, אשראי מתאגידים בנקאיים: כוללות נגזרים שאינן פיננסיות התחייבויות
   .אחרים וזכאים מימונית חכירה בגין התחייבויות

  
  פיננסיות בהתחייבויות לראשונה הכרה

בו הקבוצה הופכת לצד לתנאים החוזיים ) trade date( מוכרות לראשונה במועד קשירת העסקה פיננסיות התחייבויות
, לראשונה ההכרה לאחר. לייחוס הניתנות עסקהה עלויות כל בתוספת הוגן בשווי לראשונה מוכרותשל המכשיר 
   .האפקטיבית הריבית שיטתהתאם לב מופחתת עלותב נמדדות פיננסיות התחייבויות

  
   פיננסיות התחייבויות גריעת

  .בוטלה או סולקה  היא כאשר או פוקעת, בהסכם כמפורט, הקבוצה מחויבות כאשר נגרעות פיננסיות התחייבויות
  

   פיננסיים מכשירים קיזוז
נכס פיננסי והתחייבות פיננסית מקוזזים והסכומים מוצגים בנטו בדוח על המצב הכספי כאשר לקבוצה קיימת באופן 

כומים שהוכרו וכן כוונה לסלק את הנכס וההתחייבות על זכות משפטית ניתנת לאכיפה לקזז את הס) currently(מיידי 
  .זמנית-בסיס נטו או לממש את הנכס ולסלק את ההתחייבות בו

  
 מכשירים פיננסיים נגזרים   )3(

  .סיכוני מטבע חוץכלכלי של הקבוצה מחזיקה מכשירים פיננסיים נגזרים לצרכי גידור 
  

   נגזרים פיננסים מכשירים של מדידה  
לאחר ההכרה . עלויות עסקה הניתנות לייחוס נזקפות לרווח והפסד עם התהוותן; שווי הוגןבנגזרים מוכרים לראשונה 

 :כשהשינויים בשווי ההוגן מטופלים כמתואר להלן, שווי הוגןבנמדדים הנגזרים , לראשונה
  

  גידור כלכלי
חשבונאות גידור אינה מיושמת לגבי מכשירים נגזרים המשמשים לגידור כלכלי של נכסים והתחייבויות פיננסיים 

  .כהכנסות או הוצאות מימון, השינויים בשווי ההוגן של נגזרים אלה נזקפים לרווח והפסד. הנקובים במטבע חוץ
  

  נכסים והתחייבויות צמודי מדד שאינם נמדדים לפי שווי הוגן  )4(
משוערך בכל תקופה בהתאם לשיעור , שאינם נמדדים לפי שווי הוגן, ערכם של נכסים והתחייבויות פיננסיים צמודי מדד

  .המדד בפועלירידת / עליית 
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 )המשך(עיקרי המדיניות החשבונאית  - 3באור 
  
  )המשך(מכשירים פיננסיים   .ג
 
 הון מניות  )5(

 מניות רגילות
  .עלויות תוספתיות המתייחסות ישירות להנפקת מניות רגילות מוצגות כהפחתה מההון. מניות רגילות מסווגות כהון

 
 )מניות באוצר( מאוחדת חברה ידי על המוחזקות החברהמניות 

עת הכולל עלויות ישירות בניכוי השפ, סכום התמורה ששולם, כאשר הון מניות שהוכר בהון נרכש מחדש על ידי הקבוצה
, כאשר מניות באוצר נמכרות או מונפקות מחדש. המניות שנרכשו מחדש מסווגות כמניות באוצר. מנוכה מההון, המס

ואילו חוסר שנובע מהעסקה , הפרמיה זקף ליתרתנהתקבלה מוכר כגידול בהון והעודף שנובע מהעסקה שסכום התמורה 
  .מוקטן מיתרת העודפים

  
  רכוש קבוע  .ד
  
  הכרה ומדידה  )1(

  .מירידת ערך מצטברים ריטי רכוש קבוע נמדדים לפי העלות בניכוי פחת שנצבר והפסדיםפ
 

עלות נכסים שהוקמו באופן עצמי כוללת את עלות . לרכישת הנכס במישריןהעלות כוללת יציאות הניתנות לייחוס 
וכן כל עלות נוספת שניתן לייחס במישרין להבאת הנכס למיקום ולמצב הדרושים לכך , החומרים ושכר עבודה ישיר

רד המהווה חלק בלתי נפ, עלות תוכנה שנרכשה. וכן עלויות אשראי שהוונושהוא יוכל לפעול באופן שהתכוונה ההנהלה 
  . מוכרת כחלק מעלות ציוד זה, קשורמתפעול הציוד ה

  
  .מוכר לפי שווי הוגן, פריט רכוש קבוע שנרכש תמורת פריט לא כספי אחר במסגרת עסקה בעלת מהות מסחרית

  
הם , יש אורך חיים שונה) לרבות עלויות של בדיקות תקופתיות משמעותיות(כאשר לחלקי רכוש קבוע משמעותיים 

  .של הרכוש הקבוע) רכיבים משמעותיים(ים נפרדים מטופלים כפריט
 

ומוכרים נטו , בספרים כומגריעת הנכס לערנטו רווח או הפסד מגריעת פריט רכוש קבוע נקבעים לפי השוואת התמורה 
  .בדוח רווח והפסד, לפי העניין, או הוצאות אחרותבסעיף הכנסות אחרות 

  
  ן להשקעה"סיווג מחדש לסעיף נדל  )2(

הנכס נמדד מחדש לפי , אשר נמדד לפי שווי הוגן, ן להשקעה"ן הופך משימוש על ידי הבעלים לנדל"מוש בנדלכאשר השי
אלא , כל רווח שנוצר מהמדידה מחדש נזקף לרווח כולל אחר ומוצג בקרן שערוך בהון. ן להשקעה"שווי הוגן ומסווג כנדל

כל הפסד נזקף . הרווח נזקף תחילה לדוח רווח והפסד ובמקרה זה, ן"אם הרווח מבטל הפסד קודם מירידת ערך של הנדל
  .ישירות לרווח והפסד

  
  עלויות עוקבות  )3(

אם צפוי כי  קבוע רכושמוכרת כחלק מהערך בספרים של  אחרות עוקבות ועלויותעלות החלפת חלק מפריט רכוש קבוע 
הערך בספרים של . דה באופן מהימןעלותו ניתנת למדי אםו תזרום אל הקבוצה בהןהכלכלית העתידית הגלומה  ההטבה

  . שהוחלף נגרע קבוע רכוש מפריטחלק 
  

  .נזקפות לרווח והפסד עם התהוותןשל פריטי רכוש קבוע עלויות תחזוקה שוטפות 
 
  פחת  )4(

פחת הוא העלות של -סכום בר. פחת של נכס על פני אורך חייו השימושיים-פחת הוא הקצאה שיטתית של הסכום בר
  .בניכוי ערך השייר של הנכס, אחר המחליף את העלות או סכום, הנכס

  
 באופן לפעול יוכל שהוא מנת על הדרושים ולמצב למיקום הגיע הוא כאשר דהיינו, לשימוש זמין הוא כאשר מופחת נכס

  .ההנהלה שהתכוונה
  

פריטי הרכוש פחת נזקף לדוח רווח והפסד לפי שיטת הקו הישר על פני אומדן אורך החיים השימושי של כל חלק מ
מאחר ושיטה זו משקפת את תבנית הצריכה החזויה של ההטבות הכלכליות העתידיות הגלומות בנכס בצורה , הקבוע

מופחתים על פני התקופה הקצרה מבין תקופת  ,לרבות קרקעות בחכירות מימוניותנכסים חכורים . הטובה ביותר
. החכירה תקופת בתום הנכס על בעלות תקבל שהקבוצה סביר באופן צפוי אם אלא החכירה ותקופת השימוש בנכסים

  .אינן מופחתותבבעלות קרקעות 
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  )המשך( עיקרי המדיניות החשבונאית - 3באור 
  
  )המשך(רכוש קבוע   .ד
  
  )המשך(פחת   )4(

  :אומדן אורך החיים השימושי לתקופה השוטפת ולתקופות ההשוואתיות הינו כדלקמן
  

 שנים 50            בניינים
 שנים 10    ציוד ומערכות המותקנים במבנים 

 שנים 10-11          ציוד בבתי קירור
 שנים 3-16    משרדיציוד ו רהוט

 שנים 10    מכונות וציוד
 שנים 7            כלי רכב

 .לאורך תקופת השכירות או לאורך חיי הנכס כנמוך    שיפורים במושכר
  

שנה ומותאמים בעת יר נבחנים מחדש לפחות בכל סוף וערך השי יםאורך החיים השימושי, האומדנים בדבר שיטת הפחת
  .הצורך

  
  נכסים בלתי מוחשיים  .ה
  
  מחקר ופיתוח  )1(

נזקפות לרווח , יציאות הקשורות בפעילויות מחקר המבוצעות במטרה לרכוש ידע והבנה מדעיים או טכניים חדשים
  .והפסד עם התהוותן

 
  נכסים בלתי מוחשיים אחרים  )2(

נמדדים לפי עלות , בעלי אורך חיים מוגדר, שנרכשו על ידי הקבוצה, לרבות הסדרי זיכיון, ם אחריםנכסים בלתי מוחשיי
 בדבר 'בכ3ראה גם באור , לענין נכסים בלתי מוחשיים בגין הסדרי זיכיון. בניכוי הפחתות והפסדים מירידת ערך שנצברו

  .הסדר זיכיון למתן שירותים
  
  עלויות עוקבות  )3(

מוכרות כנכס בלתי מוחשי אך ורק כאשר הן מגדילות את ההטבה הכלכלית העתידית הגלומה בנכס עוקבות  עלויות
קפות לדוח רווח והפסד עם נז, מאיצלרבות עלויות הקשורות למותגים שפותחו באופן ע, יתר העלויות. בגינו הן הוצאו

  .התהוותן
  
  הפחתה  )4(

פחת -סכום בר. י מוחשי על פני אורך חייו השימושייםפחת של נכס בלת-הפחתה היא הקצאה שיטתית של הסכום בר
  .בניכוי ערך השייר שלו, או סכום אחר המחליף את העלות, הוא העלות של נכס

  
של הנכסים הבלתי  יםעל פני אומדן אורך החיים השימושי הפחתה נזקפת לדוח רווח והפסד לפי שיטת הקו הישר

מאחר ושיטה זו משקפת את תבנית הצריכה החזויה של ההטבות , מוחשיים מהמועד שבו הנכסים זמינים לשימוש
  . הכלכליות העתידיות הגלומות בנכס בצורה הטובה ביותר

  
אורך החיים השימושיים וערך השייר נבחנים מחדש לפחות בכל סוף תקופת דיווח , האומדים בדבר שיטת ההפחתה

  .ומותאמים בעת הצורך
  

  .15 באור ראה, זיכיון הסכם במסגרת מוחשי בלתי נכס ערך ירידת לעניין
  
  ן להשקעה"נדל  .ו
  

) על ידי החברה כבעלים או בחכירה מימונית(המוחזק ) או שניהם -או חלק ממבנה  -קרקע או מבנה (ן "ן להשקעה הוא נדל"נדל
  :ושלא לצורך, לצורך הפקת הכנסות שכירות או לשם עליית ערך הונית או שניהם

  
  או; למטרות מנהלתיותאו שימוש בייצור או הספקת סחורות או שירותים   .1
  .מכירה במהלך העסקים הרגיל  .2
  

השווי ההוגן נקבע על ידי מעריכי שווי חיצוניים בלתי תלויים . ן להשקעה לפי מודל השווי ההוגן"הקבוצה מציגה את הנדל
  .ובעלי כישורים מקצועיים מתאימים
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  )המשך( ות החשבונאיתעיקרי המדיני - 3באור 
  
  )המשך(ן להשקעה "נדל  .ו
  

 הכנסות בסעיף ומוכרים בספרים לערכו הנכס מגריעת התמורה השוואת לפי נקבעים להשקעה ן"נדל מגריעת הפסד או רווח
  .והפסד רווח בדוח, העניין לפי, אחרות הוצאות או אחרות

  
  מלאי  .ז
  

והיא , )FIFO" (נכנס ראשון יוצא ראשון"עלות המלאי נקבעת לפי שיטת . מלאי נמדד כנמוך מבין העלות וערך המימוש נטו
במקרה של מלאי בתהליך ייצור ומלאי מוצרים . כוללת את העלויות לרכישת המלאי ולהבאתו למקומו ולמצבו הקיימים

טו הוא אומדן ערך המימוש נ. המבוסס על קיבולת נורמאלית, כוללת העלות את החלק המיוחס של תקורות הייצור, גמורים
  . בניכוי אומדן העלות להשלמה ואומדן העלויות הדרושות לביצוע המכירה, מחיר המכירה במהלך העסקים הרגיל

  
  מלאי מקרקעין ודירות למגורים  .ח
  

עלות המלאי כוללת את העלויות לרכישת המלאי . מלאי מקרקעין ודירות למגורים נמדד כנמוך מבין העלות וערך המימוש נטו
ומלאי  בניהבמקרה של מלאי בתהליך . ולהבאתו למקומו ולמצבו הקיימים) לרבות דמי חכירה תפעולית ששולמו מראש(

ערך המימוש נטו הוא אומדן מחיר המכירה במהלך . הבניהקורות כוללת העלות את החלק המיוחס של ת, גמורים בניינים
  .בניכוי אומדן העלות להשלמה ואומדן העלויות הדרושות לביצוע המכירה, העסקים הרגיל

  
מוכר לפי שוויו , מלאי מקרקעין הנרכש על ידי הקבוצה בעסקת קומבינציה בתמורה למתן שירותי בניה למוכר המקרקעין

  .הקרקע במקביל להכרה בהתחייבות למתן שירותי בניה ההוגן במועד מסירת
  

במסגרתה מתחייבת הקבוצה למסירת מזומן כתלות , מלאי מקרקעין הנרכש על ידי הקבוצה בעסקת קומבינציית תקבולים
  . נמדד בהתאם לשווי ההוגן של הקרקע במועד הרכישה, בגובה המחיר שבו ימכרו הדירות שיבנו על הקרקע

  
בתמורה להעברת חלק מהכנסות , רי מקרקעין בגין קרקע הנרכשת על ידי החברה במסגרת עסקת קומבינציההתחייבות למוכ

. התחייבות זו מוצגת במסגרת סעיף זכאים ויתרות זכות. נמדדת בהתאם לשוויה ההוגן כנגד הכרה בהתחייבות פיננסית, המיזם
הנוכחי של תזרימי המזומנים הצפויים להיות משולמים  בתקופות דיווח עוקבות נמדדת ההתחייבות הפיננסית בגובה הערך

של ההתחייבות מדי תקופה והשינויים בערך ההתחייבות  תהמקוריהאפקטיבית כאשר הם מהוונים בשיעור הריבית , בעתיד
  .הכנסות מימוןוונכללים בהוצאות  נזקפים לרווח והפסד מדי תקופה

  
. את גובה התקבולים הצפוי והן את המועד הצפוי של קבלת התקבוליםעל החברה לאמוד הן , בחישוב ההתחייבות האמורה

  .בהתבסס על ניסיון העבר ומצב השוק, אומדנים אלו מבוססים על מחירונים ותחזית מכירות שהוכנו על ידי הנהלת החברה
  
  עבודות הקמה בתהליך  .ט
  

הצפוי להגבות מהלקוחות בגין העבודה , שטרם הוצאו חשבונות בגינו, את הסכום ברוטו עבודות הקמה בתהליך משקפות
בניכוי חיובים שהוצאו ללקוחות בתהליך , סכום זה נמדד לפי עלויות שהתהוו בתוספת רווחים שהוכרו. שבוצעה עד לאותו מועד
העלות כוללת את כל העלויות המתייחסות ישירות לפרויקטים שבנידון בתוספת הקצאת עלויות . הבניה והפסדים שהוכרו

בהתבסס על הקיבולת הנורמאלית של , קבועות ומשתנות שהקבוצה נשאה בהן במהלך ביצוע העבודות על פי החוזהתקורה 
  .הפעילות

עבודות ההקמה בתהליך מוצגות בדוח על המצב הכספי בגין כל החוזים בהם העלויות שהתהוו בתוספת רווחים שהוכרו עולים 
אזי , לו מלקוחות עולים על העלויות שהתהוו בתוספת רווחים שהוכרובמקרים בהם התשלומים שנתקב. על הגבייה מלקוחות

  .ההפרש מוכר בדוח על המצב הכספי כהכנסה נדחית 
  
  היוון עלויות אשראי  .י
  

במהלך התקופה הנדרשת להשלמה ולהקמה עד , הוונו לנכסים כשיריםאשראי שאינו ספציפי ועלויות עלויות אשראי ספציפי 
עלויות אשראי שאינו ספציפי מהוונות באותו אופן לאותה השקעה בנכסים כשירים או . ימושם המיועדלמועד בו הם מוכנים לש

לאותו חלק ממנה שלא ממומן באשראי ספציפי תוך שימוש בשיעור שהוא הממוצע המשוקלל של שיעורי העלות בגין אותם 
  .ות לרווח והפסד עם התהוותןעלויות אשראי אחרות נזקפ. מקורות אשראי שעלותם לא הוונה באופן ספציפי
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  )המשך( עיקרי המדיניות החשבונאית - 3באור 
  
  ירידת ערך   .יא
  
  נכסים פיננסיים שאינם נגזרים  ) 1(

נבחנת כאשר קיימת ראייה אובייקטיבית לכך  שאינו מוצג בשווי הוגן דרך רווח והפסד ירידת ערך של נכס פיננסי
השפיע באופן שלילי על אומדן תזרימי  שונה בנכס ואירוע הפסד זההפסד התרחש לאחר מועד ההכרה לרא שאירוע

  .הניתן לאמידה מהימנה המזומנים העתידיים של הנכס
  

ארגון מחדש של , ראייה אובייקטיבית לכך שחלה ירידת ערך של נכסים פיננסיים עשויה לכלול הפרת חוזה על ידי חייב
קיום סממנים לכך שחייב , סכום המגיע לקבוצה המתבסס על תנאים אשר הקבוצה לא היתה שוקלת במקרים אחרים

 .או מנפיק חוב יפשוט רגל או היעלמות שוק פעיל עבור נייר ערך
  

  חוב מכשירי של ערך לירידת ראיות
הן ברמת הנכס הבודד והן ברמה  אחרים חייביםויתרות לקוחות , הלוואותהקבוצה בוחנת ראיות לירידת ערך לגבי 

לגבי . והחייבים שהינם משמעותיים באופן פרטני נבחנים ספציפית לירידת ערך הלקוחות, ההלוואותיתרות . קולקטיבית
מבוצעת בחינה קולקטיבית לירידת ערך על ידי , והחייבים שאינם מהותיים באופן פרטני חותהלקו, ההלוואותיתרות 

  .קיבוצם בהתאם למאפייני סיכון דומים
 

עיתוי קבלת , בבחינה קולקטיבית של ירידת ערך הקבוצה עושה שימוש במגמות היסטוריות של ההסתברות להפרה
לה בדבר השאלה האם ההפסדים בפועל צפויים להיות גדולים או בהתאם לשיקול דעת ההנה, ההחזר וסך ההפסד בפועל

  .קטנים יותר בהשוואה להפסדים העולים מהמגמות ההיסטוריות לאור המצב הכלכלי ותנאי האשראי הקיימים
  

  מופחתת בעלות הנמדדים פיננסים נכסים של ערך מירידת בהפסדים טיפול
מחושב כהפרש בין ערך הנכס בספרים לבין הערך הנוכחי , מופחתת הנמדד לפי עלות, הפסד מירידת ערך של נכס פיננסי

הפסדים נזקפים לדוח . של הנכס מהוון בשיעור הריבית האפקטיבית המקורית, של אומדן תזרימי המזומנים העתידיים
ת הכנסת ריבית בגין נכסים שערכו נפגם מוכרת באמצעו. רווח והפסד ומוצגים כהפרשה להפסד כנגד יתרת החייבים

  .שימוש בשיעור הריבית ששימש להיוון תזרימי המזומנים העתידיים לצורך מדידת ההפסד מירידת ערך
  

  ערך מירידת הפסד ביטול
 הערך מירידת בהפסד ההכרה לאחר שהתרחש לאירוע אובייקטיבי באופן לייחסו ניתן כאשר מבוטל ערך מירידת הפסד

 לרווח נזקף מופחתת עלות לפי הנמדדים פיננסים נכסים בגין ערך מירידת הפסד ביטול. )כגון פירעון על ידי החייב(
 . והפסד

  
  נכסים שאינם פיננסיים  )2(

  
  ערך ירידת בחינת עיתוי

נבדק בכל מועד , מלאי ונכסי מס נדחים, ן להשקעה"שאינם נדל, הערך בספרים של הנכסים הלא פיננסיים של הקבוצה
מחושב אומדן סכום בר , כאמור, באם קיימים סימנים. דיווח כדי לקבוע האם קיימים סימנים המצביעים על ירידת ערך

  . ההשבה של הנכס
  

  השבה בר סכום מדידת
, שווי הוגן(ל נכס או של יחידה מניבת מזומנים הינו הגבוה מבין שווי השימוש ומחיר המכירה נטו הסכום בר ההשבה ש
מהוונת הקבוצה את תזרימי המזומנים העתידיים החזויים לפי שיעור , בקביעת שווי השימוש). בניכוי הוצאות מכירה

  . ונים הספציפיים המתייחסים לנכסהמשקף את הערכות השוק לגבי ערך הזמן של הכסף והסיכ, היוון לפני מסים
  

  מזומנים מניבות יחידות קביעת
מקובצים יחד לקבוצת הנכסים הקטנה ביותר  אשר אינם ניתנים לבחינה פרטניתהנכסים , למטרת בחינת ירידת ערך

יחידה ("אשר הינם בלתי תלויים בעיקרם בנכסים ובקבוצות אחרות , אשר מניבה תזרימי מזומנים משימוש מתמשך
  . ")מניבת מזומנים

  
  ערך מירידת בהפסד הכרה

, הפסדים מירידת ערך מוכרים כאשר הערך בספרים של הנכס או של יחידה מניבת מזומנים עולה על הסכום בר ההשבה
מוקצים להפחתת הערך בספרים של , הפסדים מירידת ערך שהוכרו לגבי יחידות מניבות מזומנים. ונזקפים לרווח והפסד

  .באופן יחסי, ם ביחידה מניבת המזומניםהנכסים האחרי
  

 ערך מירידת הפסד ביטול
האם קיימים סימנים לכך  נבדקבכל מועד דיווח  ,הפסדים מירידת ערך בתקופות קודמות הוכרו לגביהםנכסים 

הפסד מירידת ערך מבוטל אם חל שינוי באומדנים ששימשו לקביעת הסכום בר . קטנו או לא קיימים עוד אלו שהפסדים
אינו עולה על הערך בספרים , אחרי ביטול ההפסד מירידת הערך, אך ורק במידה שהערך בספרים של הנכס, ההשבה

  .שהיה נקבע אלמלא הוכר הפסד מירידת ערך, בניכוי פחת או הפחתות
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  )המשך( עיקרי המדיניות החשבונאית - 3באור 
  
  )המשך(ירידת ערך   .יא
 
 השקעות בחברות כלולות ובישויות בשליטה משותפת המטופלות לפי שיטת השווי המאזני  )3(

  
כאשר קיימת ראייה אובייקטיבית המצביעה על , השקעה בחברה כלולה או בישות בשליטה משותפת נבחנת לירידת ערך

  ).לעיל) 1(סעיף כמפורט ב(ירידת ערך 
 

הקבוצה מבצעת הערכה של , במידה וקיימת ראיה אובייקטיבית המצביעה על כך שיתכן שנפגם ערכה של ההשקעה
 .סכום בר ההשבה של ההשקעה שהינו הגבוה מבין שווי השימוש ומחיר המכירה נטו שלה
י של אומדן תזרימי המזומנים בקביעת שווי שימוש של השקעה בחברה כלולה הקבוצה אומדת את חלקה בערך הנוכח

כולל תזרימי המזומנים מהפעילויות של החברה הכלולה והתמורה , אשר חזוי שיופקו על ידי החברה הכלולה, העתידיים
או את הערך הנוכחי של אומדן תזרימי המזומנים העתידיים אשר חזוי כי ינבעו , ממימושה הסופי של ההשקעה

  .פימדיבידנדים שיתקבלו ומהמימוש הסו
 

עולה על הסכום בר , לאחר יישום שיטת השווי המאזני, הפסד מירידת ערך מוכר כאשר הערך בספרים של ההשקעה
 .ונזקף לרווח והפסד, ההשבה

 
הפסד מירידת ערך יבוטל אם ורק אם חלו שינויים באומדנים ששימשו , הפסד מירידת ערך אינו מוקצה לנכס כלשהו

, הערך בספרים של ההשקעה. עה מהמועד בו הוכר לאחרונה ההפסד מירידת ערךבקביעת הסכום בר ההשבה של ההשק
לא יעלה על הערך בספרים של ההשקעה שהיה נקבע לפי שיטת השווי המאזני אילולא , אחרי ביטול ההפסד מירידת ערך

  .הוכר הפסד מירידת ערך
  
  הטבות לעובדים  .יב
  
  טבות לאחר סיום העסקהה  )1(

התכניות ממומנות בדרך כלל על ידי הפקדות לחברות ביטוח או . כניות הטבה לאחר העסקהבקבוצה קיימות מספר ת
  .והן מסווגות כתכניות הטבה מוגדרת, לקרנות המנוהלות בידי נאמן

  
  תכניות להטבה מוגדרת

מחויבות נטו של . מוגדרת להפקדה תכנית שאינה העסקה סיום לאחר הטבה תכנית הינה מוגדרת להטבה תכנית
מחושבת לגבי כל תכנית בנפרד על ידי , המתייחסת לתכנית הטבה מוגדרת בגין הטבות לאחר סיום העסקה, הקבוצה

הטבה זו . גיע לעובד בתמורה לשירותיו בתקופה השוטפת ובתקופות קודמותתאומדן הסכום העתידי של ההטבה ש
יוון נקבע בהתאם לתשואה במועד הדיווח על שיעור הה. מוצגת לפי ערך נוכחי בניכוי השווי ההוגן של נכסי התכנית

החישובים נערכים על ידי . שהמטבע שלהן ומועד פירעונן דומים לתנאי המחויבות של הקבוצה, אגרות חוב ממשלתיות
  . אקטואר מוסמך לפי שיטת יחידת הזכאות החזויה

 
הערך הנוכחי של הטבות כלכליות מוכר נכס עד לסכום נטו של  ,נוצר נכס נטו לקבוצהכאשר לפי תוצאות החישובים 

הטבה כלכלית בצורת החזרים או . הקטנה בהפקדות עתידיות לתוכניתשל הזמינות בצורה של החזר מהתוכנית או 
 .כאשר ניתן לממשה במהלך חיי התוכנית או לאחר סילוק המחויבותלקבוצה זמינה כהקטנת הפקדות עתידיות תחשב 

  .לתוכנית רלוונטיות באם, מזערית דההפק דרישות בחשבון יובאו זה בחישוב
  

, לתשלום סכומים נוספים ביחס לשירותים שניתנו בעבר, במסגרת דרישת הפקדה מזערית, כאשר קיימת חובה, כן כמו
במידה בה סכומים כאמור לא יהיו זמינים , )הגדלת התחייבות נטו או הקטנת נכס נטו(מכירה החברה במחויבות נוספת 

  .של החזר מהתוכנית או הקטנה בהפקדות עתידיות כהטבה כלכלית בצורה
 

אותו חלק מההטבות המוגדלות המתייחס לשירותי עבר של , לעובדים החברהכאשר חל שיפור בהטבות שמעניקה 
במידה שההטבות . נזקף לרווח והפסד לפי שיטת הקו הישר על פני התקופה הממוצעת עד להבשלת ההטבות, העובדים

  .אה נזקפת מיידית לרווח והפסדההוצ, מבשילות מיידית
  

החברה מכירה ברווחים או בהפסדים בגין הצמצום או , כאשר מתרחש צמצום או סילוק של תוכנית הטבה מוגדרת
שינוי כלשהו ; רווחים או הפסדים כאמור כוללים שינוי כלשהו שנובע בערך הנוכחי של המחויבות. הסילוק ברווח והפסד

  .התוכניתובע בשווי ההוגן של נכסי שנ
  

  .את כל הרווחים וההפסדים האקטואריים הנובעים מתכנית הטבה מוגדרת ,לדוח רווח והפסד, הקבוצה זוקפת מיידית
  

הוצאות מכירה , עלויות ריבית ותשואה צפויה על נכסי התוכנית שנזקפו לרווח והפסד מוצגות בסעיפי עלות המכר
  .הוצאות השכרושיווק והוצאות הנהלה וכלליות בהתאם לזקיפת 
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  )המשך( עיקרי המדיניות החשבונאית - 3באור 
  
  )המשך(הטבות לעובדים   .יב
  
  )המשך( טבות לאחר סיום העסקהה  )1(

ולפי תנאי הפוליסות יתרת הרווח הריאלי שהצטבר  2004לחברה קיימות פוליסות ביטוחי מנהלים אשר הוצאו לפני שנת 
  . שתופריעל רכיב הפיצויים תשולם לעובד במועד 

במידה (נכסי התוכנית כוללים הן את יתרת רכיב הפיצויים והן את יתרת הרווח הריאלי שהצטבר , בגין פוליסות כאמור
  .על הפקדות לפיצויים עד למועד הדיווח ומוצגים בשווי הוגן) שהצטבר

ההטבה המוגדרת  רכיב תוכנית: נכסי תוכנית אלה משמשים לתוכנית הטבה מוגדרת הכוללת שני רכיבי התחייבויות
ורכיב נוסף שהינו המחויבות לתשלום של יתרת הרווח הריאלי , המחושבת באופן אקטוארי כאמור לעיל, בגין הפיצויים

רכיב זה נמדד בגובה יתרת הרווח הריאלי שהצטבר בפועל למועד . במועד פרישת העובד) במידה שהצטבר(שהצטבר 
  .הדיווח

  
  לטווח קצרעובד הטבות   )2(

 וההוצאה נזקפת בעת שניתן השירות המתייחס, ות בגין הטבות לעובדים לזמן קצר נמדדות על בסיס לא מהווןמחויבוי
  . בעת ההיעדרות בפועל -)כמו חופשת לידה(או במקרה של היעדרות שאינן נצברות 

  
ם הצפוי להיות בסכו מוכרת, הפרשה בגין הטבות לעובדים לזמן קצר בגין בונוס במזומן או תכנית השתתפות ברווחים

כאשר לקבוצה יש מחויבות נוכחית משפטית או משתמעת לשלם את הסכום האמור בגין שירות שניתן על ידי  ,משולם
  .המחוייבותהעובד בעבר וניתן לאמוד באופן מהימן את 

 ההתחייבות בו למועד בהתאם מתבצע ארוך לטווח אחרות כהטבות או קצר לטווח כהטבות לעובדים הטבות סיווג
  ).Due to be settled( לתשלום עומדת

  
  הפרשות  .יג
  

הניתנת לאמידה , כתוצאה מאירוע שהתרחש בעבר, משפטית או משתמעת, נוכחית הפרשה מוכרת כאשר לקבוצה יש מחוייבות
ההפרשות נקבעות על ידי היוון תזרימי . וכאשר צפוי כי תידרש זרימת הטבות כלכליות לסילוק המחויבות, בצורה מהימנה

הכסף ואת הסיכונים המשקף את הערכות השוק השוטפות לערך הזמן של , המזומנים העתידיים בשיעור ריבית לפני מס
 .הערך בספרים של ההפרשה מותאם בכל תקופה על מנת לשקף את חלוף הזמן ומוכר כהוצאות מימון. הספציפיים להתחייבות

 את תסלק החברה אם יתקבל שהשיפוי) Virtually Certain( למעשה וודאי, אם ורק, אם שיפוי בנכס מכירה הקבוצה
  .ההפרשה סכום על עולה אינו השיפוי בגין שמוכר הסכום. המחויבות

  
  תביעות משפטיות  )1(

הפרשה בגין תביעות מוכרת כאשר לקבוצה קיימת מחויבות משפטית בהווה או מחויבות משתמעת כתוצאה מאירוע 
כי הקבוצה תידרש למשאביה הכלכליים לסילוק ) more likely than not(יותר סביר מאשר לא , שהתרחש בעבר

  .נמדדת ההפרשה בהתאם לערכה הנוכחי, כאשר השפעת ערך הזמן מהותית. אותה באופן מהימןהמחויבות וניתן לאמוד 
  
  חוזים מכבידים  )2(

הפרשה לחוזים מכבידים מוכרת כאשר ההטבות הצפויות להתקבל מהחוזים על ידי הקבוצה נמוכות ביחס לעלויות 
על פי הנמוך מבין הערך הנוכחי של העלות ההפרשה נמדדה . הבלתי נמנעות כתוצאה מעמידה במחויבויותיה החוזיות

  . החזויה לביטול החוזה והערך הנוכחי של העלות החזויה נטו להמשך קיום החוזה
  
  אחריות/לבדק הפרשה  )3(

בניה למגורים נזקפת  ייזוםכך שלגבי עבר בהתבסס על ניסיון המחושבת הפרשה לתיקונים בתקופת הבדק והאחריות   
ההפרשה כאמור לעיל משוחררת לדוח רווח והפסד בשנים בהן . ורה בגין הדירות שנמסרותממה 1.65%הפרשה בשיעור 

בשנה  7%, בשנה הראשונה שלאחר השנה שבה נוצרה ההפרשה 3%: צפויות הוצאות התיקונים שבגינן נוצרה ההפרשה
. בשנה השביעית 26% -בשנה השישית ו 22%, בשנה החמישית 18%, בשנה הרביעית 14%, בשנה השלישית 10%, יהיהשנ

הוצאות . נרשמות הפרשות ספציפיות בגין העבודות השונות עד כמה שהפרשות כאלו דרושות, לגבי יתר הפרויקטים
  .תיקונים בגין עבודות שבגינן לא נוצרה הפרשה נרשמות במועד המוקדם ביותר שבו ניתן להעריכן

  
  לגמר הפרשה  )4(

  .ם להערכת מהנדסי החברההפרשה בגין השלמה ותיקונים מחושבת בהתא  
  
  השבחה להיטל הפרשה  )5(

  .ן להשקעה אשר מוצג בשווי ההוגן"ההתחייבות מייצגת את התחייבות החברה לתשלומי היטלי השבחה בגין נדל  
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  )המשך( עיקרי המדיניות החשבונאית - 3באור 
  
  הכנסות  .יד
  
  מכירת סחורות  )1(

נמדדת על פי השווי ההוגן של התמורה שנתקבלה או העומדת  במהלך העסקים הרגיל ההכנסה ממכירת סחורות
במקרים בהם תקופת האשראי היא קצרה ומהווה את . הנחות מסחריות והנחות כמות, בניכוי החזרות והנחות, להתקבל

  .האשראי המקובל בענף התמורה העתידית אינה מהוונת
  

המשמעותיים  הסיכוניםש) בדרך כלל ביצוע של הסכם מכירה(קיימת ראייה משכנעת  הקבוצה מכירה בהכנסה כאשר
קיימת אפשרות להעריך באופן מהימן את , קבלת התמורה צפויה, וההנאות מהבעלות על הסחורה עוברים לקונה

ין להנהלה כאשר א, אפשרות החזרת הסחורה והעלויות שהתהוו או שיתהוו בגין העסקה ניתנות לאמידה באופן מהימן
אם צפוי כי תוענק הנחה וסכומה ניתן  .מעורבות נמשכת עם הסחורה וכן כאשר ההכנסה ניתנת למדידה באופן מהימן

  .ההנחה מנוכה מההכנסה ממכירת הסחורות, למדידה באופן מהימן
העברת הסיכונים , של חוזה המכירה םהספציפיי םעיתוי העברת הסיכונים והתשואות משתנה בהתאם לתנאי

 .הלקוח לחזקתוהתשואות מתקיימת בדרך כלל כאשר מוצרים מגיעים 
  
  בניינים למכירהמכירת מלאי   )2(

  
. נמדדת על פי השווי ההוגן של התמורה שנתקבלה או העומדת להתקבל בניינים למכירהההכנסה ממכירת מלאי 

קבלת התמורה , ברים לקונההקבוצה מכירה בהכנסה כאשר הסיכונים המשמעותיים וההנאות מהבעלות על המלאי עו
קיימת אפשרות להעריך באופן מהימן את אפשרות החזרת המלאי והעלויות שהתהוו או שיתהוו בגין העסקה , צפויה

כאשר אין להנהלה מעורבות נמשכת עם המלאי וכן כאשר ההכנסה ניתנת למדידה באופן , ניתנות לאמידה באופן מהימן
  .מהימן

  
  .עם מסירת הדירה לרוכש, בדרך כלל, העברת הסיכונים והתשואות מתקיימת, בישראללגבי מכירת דירות למגורים 

 
מכירה הקבוצה , הקמה לבעל קרקע בתמורה לקבלת הקרקע שירותיבעסקאות קומבינציה בהן מספקת הקבוצה 

שואות בגין תלאור כך שמתקיימת העברה מתמשכת של סיכונים ו, התאם לשיעור ההשלמה של העבודהבבהכנסה 
ביחס , החוזה שהתהוו עד למועד הבדיקה תעור עלויוינקבע בהתייחס לש, יעור ההשלמה כאמורש. תמבוצעה ההעבוד

  .החוזה לאומדן סך עלויות
 
  שירותים  )3(

  
אומדן שלב . במועד הדיווח, הכנסה משירותים שהוענקו נזקפת לרווח והפסד באופן יחסי לשלב השלמת העסקה

  .ת העבודה שבוצעהההשלמה מחושב בהתייחס לסקיר
  
  חוזי הקמה  )4(

  
כאשר ניתן לאמוד באופן , באופן יחסי לשיעור השלמת החוזה, ההכנסות וההוצאות מחוזי הקמה נזקפות לרווח והפסד

הכנסות מחוזה הקמה כוללות את הסכום המקורי שנכלל בחוזה בתוספת סכומים בגין שינויים . מהימן את תוצאותיו
 עם מוכרות החוזה עלויות .במידה וצפויה הכנסה ושניתן למדוד אותה בצורה מהימנה, תביעות ותמריצים, בעבודה
  .בחוזה שנקבעה עתידית לפעילות המיוחס נכס יוצרות הן כאשר למעט, היווצרן

  .שיטת שיעור ההשלמה נקבעת בהתאם לאופי הפרויקט
ההכנסה מהחוזה רק בגובה העלויות שסביר מוכרת , כאשר אין אפשרות להעריך באופן מהימן את תוצאות חוזה הבנייה

  .הפסד צפוי מחוזה הקמה נזקף מיידית לרווח והפסד. כי ניתן יהיה להשיבן
  
  הכנסה מדמי שכירות  )5(

  
הכנסות אלה  .על פני תקופת השכירות, ן להשקעה מוכרים ברווח והפסד לפי שיטת הקו הישר"דמי שכירות מנדל

  .בדוח רווח והפסד רשמות בסעיף הכנסות מהשכרת מבניםנ
  
  הסדרי זיכיון  )6(

  
עור ההשלמה של העבודה יזיכיון מוכרות בהתבסס על ש הסדריבמסגרת  או שדרוג הכנסות המיוחסות לשרותי הקמה

). לעיל )4(ראה סעיף (חוזי הקמה מבאופן עקבי למדיניות החשבונאית שאימצה הקבוצה לגבי הכרה בהכנסה  שבוצעה
. הכנסות ממתן שירותי תפעול או הכנסות ממתן שירותים אחרים מוכרות בתקופה שבה מספקת הקבוצה את השירותים

, ת באופן יחסייהתמורה שמתקבלת מוקצ, זיכיון הסדרכאשר הקבוצה מספקת יותר מסוג אחד של שירותים במסגרת 
   .הות סכומים אלה בנפרדבמידה וניתן לז, המסופקיםבהתאם לשווי הוגן של השירותים 
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  )המשך( עיקרי המדיניות החשבונאית - 3באור 
  
  מענקי ממשלה  .טו
  

מוכרים לראשונה בשווי הוגן כאשר קיים ביטחון סביר שהם יתקבלו ושהקבוצה תעמוד בתנאים בלתי מותנים מענקי ממשלה 
באותן , נזקפים לדוח רווח והפסד באופן שיטתי, מענקים המתקבלים כפיצוי על הוצאות בהן נשאה הקבוצה. המזכים בקבלתם

מוצגים בניכוי מהנכס , מענקי ממשלה המתקבלים לצורך רכישת נכס. תקופות בהן נזקפות ההוצאות לדוח רווח והפסד
  .לאורך תקופת החיים השימושיים של הנכס, המתייחס ונזקפים לדוח רווח והפסד באופן שיטתי

  
 - בהתאם ל , )forgivable loans(טי מחקר ופיתוח מטופלים כהלוואות הניתנות למחילה מענקים מהמדען הראשי בגין פרויק

IAS 20 .אלא אם כן באותו יום וודאי , מענקי מדען שהתקבלו מוכרים כהתחייבות לפי שוויה ההוגן ביום קבלת המענקים
בערך הנוכחי , אם קיימים, השינוייםו, סכום ההתחייבות נבחן מחדש בכל תקופה. באופן סביר כי הסכום שהתקבל לא יוחזר

הפרש בין התמורה לשווי ההוגן במועד . של תזרימי המזומנים המהוונים בריבית המקורית של המענק נזקפים לדוח רווח והפסד
 . פיתוחמחקר וקבלת המענק מוכר כהקטנת הוצאות 

  
  חכירות  .טז

  
  חכירה תשלומי
 תקופת לאורך, הישר הקו שיטת לפי והפסד לרווח נזקפים, מותנים החכיר דמי למעט, תפעולית חכירה במסגרת תשלומים
 תקופת לאורך, הישר הקו שיטת לפי החכירה הוצאות כל מסך נפרד בלתי כחלק מוכרים שנתקבלו חכירה תמריצי. החכירה
  .והפסד לרווח התהוותם עם נזקפים, תפעולית חכירה במסגרת המשתלמים מינימאליים חכירה תשלומי. החכירה
 יתרת הפחתת לבין המימון הוצאות בין נחלקים, מימונית חכירה במסגרת המשתלמים, מינימאליים חכירה תשלומי

 היתרה על קבוע תקופתית ריבית שיעור שמתקבל כך, החכירה מתקופת תקופה לכל מוקצית המימון הוצאת. ההתחייבות
  .מתבררת ההתניה כאשר, מותנים חכירה דמי בגין, מתעדכנים המינימאליים החכירה תשלומי. ההתחייבות של הנותרת

  
  חכירה מכיל הסדר אם קביעה
  .חכירה מכיל הוא אם או חכירה הוא הסדר אם קובעת הקבוצה, מחדש בחינתו בעת או ההסדר בתחילת
  :הבאים התנאים שני מתקיימים אם חכירה מכיל או חכירה הוא הסדר

   וכן; ספציפיים בנכסים או בנכס בשימוש תלוי ההסדר קיום  •
  בנכס לשימוש זכות מכיל ההסדר  •

 השווה בסכום ובהתחייבות בנכס מכירה הקבוצה מהימן באופן התשלומים את להפריד מעשי זה אין אם, מימונית חכירה לגבי
 בגין גלומה מימון הוצאת ומוכרת התשלומים ביצוע עם מופחתת ההתחייבות עוקבות בתקופות. הבסיס נכס של ההוגן לשווי

  .הרוכש של התוספתית הריבית בשיעור שימוש תוך ההתחייבות
  
  הכנסות והוצאות מימון  .יז
  

שינויים בשווי ההוגן של נכסים פיננסיים , הכנסות מדיבידנדים ,הכנסות מימון כוללות הכנסות ריבית בגין סכומים שהושקעו
באמצעות שיטת הריבית , ריבית מוכרות עם צבירתן הכנסות. רווחים מהפרשי שערוהמוצגים בשווי הוגן דרך רווח והפסד 

באם מתקבל הדיבידנד בגין מניות . הכנסות מדיבידנדים מוכרות במועד בו מוקנית לקבוצה הזכות לקבלת תשלום. האפקטיבית
  .מכירה הקבוצה בהכנסות מדיבידנד ביום האקס, סחירות

 
  .גן דרך רווח והפסד כוללים גם הכנסות מדיבידנדים וריביותשינויים בשווי ההוגן של נכסים פיננסים המוצגים בשווי הו

  
שינויים בשווי ההוגן של , שינויים בגין ערך הזמן בגין הפרשות, הוצאות מימון כוללות הוצאות ריבית על הלוואות שנתקבלו

   .הפסדים מירידת ערך של נכסים פיננסיים, נכסים פיננסיים המוצגים בשווי הוגן דרך רווח והפסד
 .נזקפות לדוח רווח והפסד לפי שיטת הריבית האפקטיבית, שאינן מהוונות על נכסים כשירים, לויות אשראיע

וכתלות , כתלות בתנודות בשער החליפין, כהכנסות מימון או כהוצאות מימון, רווחים והפסדים מהפרשי שער מדווחים בנטו
  ).בנטו, רווח או הפסד(בפוזיציה שלהן 
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  )המשך( דיניות החשבונאיתעיקרי המ - 3באור 
  
  הוצאת מסים על ההכנסה  .יח
  

 או להון ישירות נזקפים אולדוח רווח והפסד  מיסים שוטפים ונדחים נזקפים. מסים שוטפים ונדחים יםכולל הכנסהמסים על 
   .או ברווח כולל אחרמוכרים ישירות בהון פריטים אשר מ ונובעים במידה אחר כולל לרווח

  
  שוטפים מסים
 המס שיעורי לפי מחושב כשהוא, לשנה במס החייבת ההכנסה על) להתקבל או( להשתלם הצפוי המס סכום הינו השוטף המס

  .קודמות שנים בגין מסים גם כוללים שוטפים מסים. הדיווח למועד למעשה נחקקו או שנחקקו החוקים לפי החלים
  

   וודאיות לא מס עמדות
 תידרש הקבוצה כי לא מאשר צפוי יותר כאשר מוכרת, נוספות וריבית מס הוצאות לרבות, וודאיות לא מס עמדות בגין הפרשה

  .המחויבות לסילוק הכלכליים למשאביה
 

  נדחים מסים
בהתייחס להפרשים זמניים בין הערך בספרים של נכסים והתחייבויות לצורך דיווח כספי לבין הינה ההכרה במסים נדחים 
ההכרה לראשונה בנכסים : מכירה במסים נדחים לגבי ההפרשים הזמניים הבאיםהקבוצה לא . ערכם לצרכי מסים

וכן הפרשים , ובהתחייבויות בעסקה שאינה מהווה צירוף עסקים ושאינה משפיעה על הרווח החשבונאי ועל הרווח לצרכי מס
י שהם יתהפכו בעתיד הנראה במידה ואין זה צפו, בישויות בשליטה משותפת ובחברות כלולות, הנובעים מהשקעה בחברות בנות

המסים הנדחים נמדדים לפי שיעורי המס הצפויים לחול על ההפרשים . ובמידה והקבוצה שולטת במועד היפוך ההפרש לעין
 . מועד הדיווחבהתבסס על החוקים שנחקקו או שנחקקו למעשה ל, הזמניים במועד בו ימומשו

  
כאשר צפוי שבעתיד תהיה  טבות מס והפרשים זמניים הניתנים לניכויה, בגין הפסדים מועברים נכס מס נדחה מוכר בספרים

ובמידה ולא צפוי כי הטבות המס , מועד דיווחנכסי המסים הנדחים נבדקים בכל . אותם שכנגדה ניתן יהיה לנצל, הכנסה חייבת
  .הם מופחתים, המתייחסות יתממשו

  
  נדחים מסים והתחייבויות נכסי קיזוז

 מסים והתחייבויות נכסי לקיזוז לאכיפה הניתנת חוקית זכות וקיימת במידה נדחים מסים תחייבותוהה נכסי מקזזת החברה
, שונות בחברות או, נישומה חברה באותה מס רשות אותה ידי על הממוסה במס חייבת הכנסה לאותה מיוחסים והם, שוטפים
  .זמנית בו מיושבים המסים והתחייבויות שנכסי או נטו בסיס על שוטפים מסים והתחייבות נכסי לסלק בכוונתן אשר

  
  בינחברתיות עסקאות

  .מס נדחה בגין עסקאות בינחברתיות בדוח המאוחד נרשם לפי שיעור המס החל על החברה הרוכשת
  
  פעילות מופסקת  .יט

  
המייצג קו עסקים משמעותי נפרד או אזור גיאוגרפי משמעותי נפרד של , פעילות מופסקת הינה מרכיב של עסקי הקבוצה

הסיווג כפעילות מופסקת נעשה . המוחזק למכירה או לחלוקה או שהינו חברה בת שנרכשה במטרה למוכרה, פעילות שמומש
בגין . אם הדבר קרה קודם לכן, ריונים לסיווג כמוחזקת למכירהבמועד בו מומשה הפעילות או כאשר היא מקיימת את הקריט

כאילו הופסקה הפעילות מתחילת תקופת ההשוואה , כל פעילות מופסקת הוצגו מחדש מספרי ההשוואה בדוח רווח והפסד
 .34 באור ראה, המוקדמת ביותר

  
  רווח למניה  .כ
  

הרווח הבסיסי למניה מחושב על ידי חלוקת . ניות הרגילות שלההקבוצה מציגה נתוני רווח למניה בסיסי ומדולל לגבי הון המ
במספר הממוצע המשוקלל של המניות הרגילות שהיו במחזור  החברההרווח או ההפסד המיוחסים לבעלי המניות הרגילות של 

 וח מדוללרו הקבוצה אינה מציגה, אין לחברה מניות פוטנציאליות לפיכך. לאחר התאמה בגין מניות באוצר, השנהבמשך 
  .למניה

  
  עסקאות עם בעל שליטה  .אכ
  

  .נכסים והתחייבויות שלגביהם בוצעה עסקה עם בעל שליטה נמדדים לפי שווי הוגן במועד העסקה
  .זוקפת החברה את ההפרש בין השווי ההוגן לבין התמורה מהעסקה להון, בשל העובדה כי מדובר בעסקה במישור ההוני
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  )המשך( החשבונאיתעיקרי המדיניות  - 3באור 
  
  זיכיון למתן שירותים  הסדרי  .בכ
  

, להקמה ולתפעול מתקן בתמורה לתשלומים קבועים ומשתנים ציבורייםזיכיון למתן שירותים עם גופים  הסדריבמסגרת 
ו כאשר יש לה זכות בלתי מותנית לקבל עבור שירותי ההקמה א מכירה הקבוצה בנכס פיננסי ממועד תחילת ההקמה של המתקן

מהגופים הנכס הפיננסי משקף את התשלומים הבלתי מותנים שעתידים להתקבל . השדרוג מזומן או נכס פיננסי אחר
מכירה החברה בנכס בלתי  מועד מאותו, כמו כן. מתאימה שנקבעת בהתאם לסיכון של המזמיןונושא ריבית סיכון  הציבוריים

, )הנכס הפיננסי כאמור לעיל( מהמזמיןתקן מעבר לסכום המובטח ההקמה של המשירותי  השווי ההוגן שלמוחשי המהווה את 
נכס זה מופחת החל מהמועד בו המתקן מופעל באופן . המשקף את הזכות לגבות דמי שימוש מציבור המשתמשים במתקן

  .ועד לתום תקופת הזיכיון המאפשר את גביית דמי השימוש מהציבור
 

  .מופחתת בעלות עוקבות ובתקופות הוגן בשווי לראשונה ההכרה במועד נמדדים כאמור םיפיננסי נכסים
  

כולל עלויות אשראי , נכסים בלתי מוחשיים כאמור נמדדים במועד ההכרה לראשונה בשווי הוגן ובתקופות עוקבות בעלות
  .הפחתות והפסדים מירידת ערך, שהוונו ובניכוי פחת

  
  דיווח מגזרי  .גכ
  

  :על שלושת התנאים הבאים מגזר פעילות הינו רכיב של הקבוצה העונה
  
לרבות הכנסות והוצאות , עוסק בפעילויות עסקיות שמהן הוא עשוי להניב הכנסות ובגינן עשויות להתהוות לו הוצאות  .1

  ;המתייחסות לעסקאות בין חברות הקבוצה
מנת לקבל  על, תוצאותיו התפעוליות נסקרות באופן סדיר על ידי מקבל ההחלטות התפעוליות הראשי של הקבוצה  .2

  וכן; החלטות לגבי משאבים שיוקצו לו ועל מנת להעריך את ביצועיו
  .קיים לגביו מידע כספי נפרד זמין  .3
  
  תקנים חדשים ופרשנויות שטרם אומצו  .דכ
  
  "). התקן" – להלן( פיננסיים מכשירים, IFRS 9) 2010( בינלאומי  כספי דיווח תקן  )1(

 הכרה: פיננסיים מכשירים IAS 39 בינלאומי חשבונאות תקן של הכוללת ההחלפה בפרויקט השלבים אחד הינו זה תקן
 נכסים של ומדידה לסיווג ביחס IAS 39 -ב המופיעות הדרישות את מחליף הוא כאשר") IAS 39" - להלן( ומדידה
  . פיננסיות והתחייבויות פיננסיים
 לסיווג הבסיס כאשר הוגן ושווי מופחתת עלות: פיננסיים נכסים מדידת של עיקריות קטגוריות שתי ישנן, לתקן בהתאם

 החוזיים המזומנים תזרימי מאפייני ועל פיננסיים נכסים לניהול הישות של העסקי המודל על מתבסס חוב מכשירי לגבי
 של העסקי המודל של המטרה אם מופחתת עלות לפי תימדד חוב במכשיר השקעה, לתקן בהתאם. הפיננסי הנכס של

 זכאות יוצרים החוזיים תנאיו וכן שלהם החוזיים המזומנים תזרימי את לגבות מנת על נכסים להחזיק היא הישות
 לפי יימדדו האחרים החוב נכסי כל. בלבד וריבית קרן של תשלומים מהווים אשר ספציפיים במועדים מזומנים לתזרימי

 שהוא מארח חוזה הכוללים מעורבים מחוזים יותר מופרדים לא משובצים נגזרים, בנוסף. והפסד רווח דרך הוגן שווי
 השקעה, כן כמו. דלעיל לקריטריונים בהתאם סיווג לצורך ייבחן כולו המעורב החוזה, זאת במקום. פיננסי נכס

 מאפשר התקן, זאת עם יחד. והפסד לרווח יזקפו ההוגן בשווי השינויים כאשר הוגן שווי לפי תימדד הוניים במכשירים
 ההוני המכשיר של ההוגן בשווי שינויים להציג לבחור, למסחר מוחזק שאינו הוני במכשיר הראשונית ההכרה בעת

 על דיבידנדים. והפסד לרווח לעולם יסווגו לא האחר הכולל לרווח שיזקפו הסכומים כאשר האחר הכולל הרווח במסגרת
 באופן מהווים הם אם אלא והפסד חברוו יוכרו, האחר הכולל לרווח נזקפים שלהם שהשערוכים הוניים מכשירים
  . ראשונית השקעה החזר מובהק

  
   שהופיעו כפי, פיננסיות התחייבויות של ומדידה לסיווג המתייחסות ההוראות את ככלל שמר התקן

 התחייבויות של ההוגן בשווי השינוי סכום כי ככלל דורש IAS 39  ,)2010 (IFRS 9 -מ בשונה, זאת עם.  IAS 39 -ב
 לשינויים המיוחס, פיננסית ערבות וחוזי הלוואה למתן מחויבויות למעט, והפסד רווח דרך הוגן לשווי שיועדו פיננסיות
 פיצול אם, אולם . והפסד ברווח תוכר הסכום יתרת כאשר, אחר כולל ברווח יוכרו ההתחייבות של האשראי בסיכון
 ההוגן בשווי השינוי כל אזי, והפסד ברווח)  accounting mismatch( חשבונאית התאמה בחוסר להחמרה מביא כאמור
 החריג את מבטל גם החדש התקן. והפסד לרווח לעולם יסווגו לא אחר כולל ברווח שהוכרו סכומים. והפסד ברווח יוכר

 ההוגן שוויו את למדוד ניתן שלא מצוטט לא הוני למכשיר הקשורים התחייבויות שהם נגזרים בעלות למדוד שהתיר
  .הוגן בשווי יימדדו אלה נגזרים. כזה מכשיר מסירת ידי על לסלקם ושיש, מהימן באופן
 וכן גילוי למתן בכפוף, מותר מוקדם יישום. מכן לאחר או 2015 בינואר 1 ביום המתחילות שנתיות לתקופות ייושם התקן
 של בדרך ייעשה התקן יישום. לתקן בנספח המפורטים, אחרים IFRS לתקני התיקונים של במקביל לאימוץ בכפוף
  .בתקן המפורטות המעבר להוראות בהתאם, מסוימות הקלות למעט, למפרע יישום

  .מוקדם ליישום כוונה ללא הכספיים הדוחות על התקן אימוץ השלכות את בוחנת הקבוצה
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  )המשך( עיקרי המדיניות החשבונאית - 3באור 
  
  )המשך( תקנים חדשים ופרשנויות שטרם אומצו  .דכ
  
 בישויות זכויות בדבר וגילויים משותפים הסדרים, כספיים דוחות איחוד בנושא חשבונאיים תקנים של חדשה מערכת  )2(

 .אחרות
 וכן משותפים והסדרים כספיים דוחות איחוד בנושא הקיימת התקינה את למעשה מחליפה החדשה התקנים מערכת
  .כלולות בחברות להשקעות ביחס שינויים מספר כוללת

  
  :שפורסמו החדשים התקנים פירוט להלן

  
   ").התקן" - להלן( מאוחדים כספיים דוחות, IFRS 10 בינלאומי כספי דיווח תקן
 למטרות ישויות – איחוד, SIC 12 הנחיות ואת ונפרדים מאוחדים כספיים דוחות, IAS 27 הנחיות את מחליף התקן

  .נפרדים כספיים דוחות לעניין רק תקפות להיות ימשיכו IAS 27 שהנחיות כך, כספיים דוחות איחוד לעניין מיוחדות
  

 ביחס ייושם זה מודל. אותה לאחד עליו ולכן במוחזקת שולט משקיע האם קביעה לצורך חדש שליטה מודל מציג התקן
 הנובעות משתנות לתשואות זכאי או חשוף הוא כאשר במוחזקת שולט משקיע, למודל בהתאם. המוחזקות הישויות לכל

 וקיים מוחזקת באותה שלו) power( הכוח באמצעות אלו תשואות על להשפיע יכולת בעל הוא, במוחזקת ממעורבותו
  .ותשואות כוח בין קשר

  
  :הקיימות האיחוד להנחיות ביחס השינויים עיקרי להלן

 ונדרש שולט מי בקביעה הרלוונטיות והנסיבות העובדות כל וניתוח דעת שיקול הפעלת הדורש מודל מציג התקן  •
  . מוחזקת ישות לאחד

 כיום המצויות מוחזקות ישויות הן, המוחזקות הישויות לכל ביחס שייושם יחיד שליטה מודל מציג התקן  •
  .SIC 12 בתחולת כיום המצויות מוחזקות ישויות והן IAS 27 בתחולת

 יחייב במוחזקת אפקטיבית שליטה של שקיומה כך, שליטה הערכת לצורך בחשבון יובאו" פקטו דה" נסיבות  •
  .דוחות איחוד

 זכויות רק ולא, משמעותיות שהן הפוטנציאליות ההצבעה זכויות כל בחשבון יובאו, שליטה של קיומה בהערכת  •
 ההצבעה זכויות של ולתנאים לקיומן לסיבות, למבנה להתייחס יש. מיידי למימוש הניתנות פוטנציאליות הצבעה

  .הפוטנציאליות
 בעת סוכן או כמנהל פועל החלטות מקבל האם הבחינה לצורך אינדיקאטורים ורשימת יישום הנחיות כולל התקן  •

  .במוחזקת שולט משקיע האם הבחינה
 ביחס תעשה שהבחינה כך) silos( מישות לחלק  ביחס שליטה יבחן משקיע בהם למקרים הנחיות מספק התקן  •

  .מישות חלק המהווים והתחייבויות נכסים לקבוצות או ספציפיים והתחייבויות לנכסים
  .לכך התייחסות הייתה לא הקיימת שבתקינה בעוד, )protective rights( מגנות זכויות של הגדרה כולל התקן  •
 אחד היא אלא, במוחזקת שולט שהמשקיע קובעת לכשעצמה אינה ממוחזקת ולהטבות לסיכונים החשיפה  •

 .שליטה הערכת בעת שיבחנו מהגורמים
  

 הקלה למעט( למפרע יישום של בדרך מכן לאחר או 2013 בינואר 1 ביום המתחילות שנתיות לתקופות ייושם התקן
, בכללותה החדשים התקנים מערכת של מוקדם ליישום בכפוף וכן גילוי למתן בכפוף, אפשרי מוקדם יישום). מסוימת
 בישויות זכויות בדבר גילויים IFRS 12, משותפים הסדרים IFRS 11 - במקביל שפורסמו הנוספים התקנים גם כלומר
  .IAS 28) 2011(  -ו  IAS 27)2011(, אחרות
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  )המשך( עיקרי המדיניות החשבונאית - 3באור 
  
  )המשך( תקנים חדשים ופרשנויות שטרם אומצו  .דכ
  
 בישויות זכויות בדבר וגילויים משותפים הסדרים, כספיים דוחות איחוד בנושא חשבונאיים תקנים של חדשה מערכת  )2(

  .)המשך( אחרות
  

   ").התקן" - להלן( משותפים הסדרים, IFRS 11 בינלאומי כספי דיווח תקן
, IAS 28 מהנחיות חלק ומתקן") IAS 31" - להלן( משותפות בעסקאות זכויות,  IAS 31 הנחיות את מחליף התקן

  .כלולות בחברות השקעות
 כהגדרתה( שליטה ישנה יותר או צדדים לשני בהם כהסדרים") Joint arrangement(" משותפים הסדרים מגדיר התקן

  .משותפות ועסקאות משותפות פעילויות: קטגוריות לשתי ומחלקם, משותפת) IFRS 10 -ב
  

  :השינויים עיקרי להלן
 כאשר רק מתקיימת והיא, הסדר על וחוזית מוסכמת שליטה חלוקת הינה") Joint control(" משותפת שליטה  •

 ההסדר פעילויות לגבי החלטות לקבל בכדי, השליטה את ביניהם החולקים הצדדים של אחד פה הסכמה נדרשת
  .הרלוונטיות

 בנכסים זכויות ישנן המשותפת השליטה בעלי לצדדים בהם הסדרים -") Joint operations(" משותפות פעילויות  •
 במבנה מאוגד המשותף ההסדר אם בין, להסדר הקשורות ההתחייבויות לקיום ומחויבויות להסדר הקשורים

  .נפרד כמבנה מאוגד אינו אם ובין, נפרד
 משותפת בשליטה בנכסים IAS 31 לפי החשבונאי לטיפול דומה משותפות בפעילויות החשבונאי הטיפול  •

 התקנים לפי בהם וטיפול ובעסקאות בהתחייבויות, בנכסים הכרה כלומר, משותפת בשליטה ובעסקאות
  . הרלוונטיים

 לצדדים ואשר נפרדת כישות מאוגדים אשר המשותפים ההסדרים כל -") Joint venture(" משותפות עסקאות  •
  . המשותף ההסדר של נטו בנכסים זכויות ישנן המשותפת השליטה בעלי

  ). היחסי האיחוד שיטת את ליישם האפשרות בוטלה( בלבד המאזני השווי שיטת לפי יטופלו משותפות עסקאות  •
 לשערך הקיימת ההוראה את מבטל המתוקן IAS 28  - להיפך או, משותפת לשליטה מהותית מהשפעה מעבר  •

  . כאמור מעברים בעת, בהשקעה הנותרות או הקיימות הזכויות את הוגן לשווי
•  IAS 28 כי קובע המתוקן IFRS 5 העונה, משותפת עסקה או כלולה בחברה, ממנה חלק או, השקעה על חל 

 המאזני השווי שיטת, למכירה כמוחזק שסווג ההשקעה חלק למימוש עד. למכירה כמוחזקת לסיווג לקריטריונים
  .למכירה כמוחזק סווג שלא ההשקעה חלק על מיושמת להיות ממשיכה

  

 קיימות אך, למפרע יישום של בדרך מכן לאחר או 2013 בינואר 1 ביום המתחילות שנתיות לתקופות ייושם התקן
 ליישום בכפוף וכן גילוי למתן בכפוף, אפשרי מוקדם יישום. מסוימים במקרים למפרע היישום לאופן פרטניות הוראות
 דוחות  IFRS 10 - במקביל שפורסמו הנוספים התקנים גם כלומר, בכללותה החדשים התקנים מערכת של מוקדם
  .IAS 28) 2011(  -ו  IAS 27)2011( ,אחרות בישויות זכויות בדבר גילויים IFRS 12, מאוחדים כספיים

  

   ").התקן" - להלן( אחרות בישויות זכויות בדבר גילויים, IFRS 12 בינלאומי כספי דיווח תקן
 משותפת בשליטה ישויות( משותפים בהסדרים, בנות בחברות לזכויות ביחס מקיפות גילוי דרישות מכיל התקן

  ). structured entities( מובנות ובישויות כלולות בחברות, )משותפות ועסקאות
 ליישום בכפוף, אפשרי מוקדם יישום. מכן לאחר או 2013 בינואר 1 ביום המתחילות שנתיות לתקופות ייושם התקן
 הסדרים IFRS 11 - במקביל שפורסמו הנוספים התקנים גם כלומר, בכללותה החדשים התקנים מערכת של מוקדם

 .IAS 28) 2011(  -ו   IAS 27)2011(, מאוחדים כספיים דוחות IFRS 10, משותפים
 ביישום ליישם מבלי מוקדם באופן IFRS 12 תחת הנדרשות הנוספות הגילוי דרישות את לכלול ניתן, זאת עם יחד

  .הנוספים התקנים את מוקדם
  

    .הכספיים הדוחות על התקנים אימוץ של ההשלכות בבחינת החלה טרם הקבוצה
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  )המשך( המדיניות החשבונאיתעיקרי  - 3באור 
  
  )המשך( תקנים חדשים ופרשנויות שטרם אומצו  .דכ
  
  "). התקן" -להלן( הוגן שווי מדידת, IFRS 13 בינלאומי כספי דיווח תקן  )3(

 יחיד מקור יהווה שהוא כך השונים IFRS -ה בתקני המופיעות הוגן שווי מדידת אופן לגבי ההנחיות את מחליף זה תקן
 לגבי הנחיות מסגרת קובע, הוגן שווי מהו מגדיר התקן כך לצורך. IFRS -ה תחת הוגן שווי מדידת אופן לגבי להנחיות

 או נכסים למדידת חדשות דרישות קובע אינו התקן. הוגן שווי למדידת בקשר גילוי דרישות וקובע הוגן שווי מדידת אופן
  .הוגן בשווי התחייבויות

  
 או הוגן שווי לפי אותם למדוד לבחור ניתן או נדרש אשר הישות של הוניים ומכשירים התחייבויות, נכסים על יחול התקן
 על יחול לא התקן, זאת עם יחד. הרלוונטיים  IFRS-ה תקני תחת שלהם ההוגן השווי על גילוי לגביהם ניתן אשר

 IAS בתחולת אשר חכירה עסקאות ועל, מניות מבוסס תשלום, IFRS 2 בתחולת אשר מניות מבוסס תשלום עסקאות
 מימוש שווי מדידת: כגון( הוגן שווי מדידות אינן אך הוגן לשווי שדומות מדידות על יחול לא התקן, כן כמו. חכירות, 17
  ).נכסים ערך ירידת, IAS 36 תחת שימוש שווי ומדידת מלאי של נטו

  
 ייושם התקן. גילוי למתן בכפוף אפשרי מוקדם יישום. 2013 בינואר 1 ביום המתחילות שנתיות לתקופות ייושם התקן
 לראשונה ליישום הקודמות לתקופות השוואתי מידע על יחולו לא התקן של הגילוי דרישות כאשר פרוספקטיבי באופן
  .התקן של

  
  .הכספיים הדוחות על התקן אימוץ של ההשלכות בבחינת החלה טרם הקבוצה

  
  "). התיקון" - להלן( אחר כולל רווח פריטי הצגת בדבר כספיים דוחות הצגת, IAS 1 -ל תיקון  )4(

 ההכרה שלאחר אחר כולל רווח שפריטי כך, הכספיים בדוחות אחר כולל רווח פריטי של ההצגה אופן את משנה התיקון
 לרווח יועברו לא שלעולם אחר כולל רווח מפריטי בנפרד יוצגו, והפסד לרווח יועברו הכולל הרווח במסגרת לראשונה
 זאת עם, "אחר כולל ורווח והפסד רווח על דוח"ל" הכולל הרווח על דוח"מ הדוח שם את משנה התיקון, בנוסף. והפסד
 מכן לאחר או 2012 ביולי 1 ביום המתחילות שנתיות לתקופות יחול התיקון. חלופיים בשמות להשתמש רשאיות חברות
  .גילוי מתן תוך אפשרי מוקדם יישום. למפרע יישום של בדרך וייושם

  
  "). התיקון" -להלן( עובד הטבות, IAS 19 -ל תיקון  )5(

  :לעובדים בהטבות החשבונאי לטיפול בקשר שינויים מספר כולל התיקון
  

  :השינויים עיקרי להלן
" הרצועה שיטת" -כ הידועה, אקטואריים והפסדים ברווחים ההכרה את לדחות האפשרות את מבטל התיקון  •

)corridor method (והפסד ברווח ישירות אקטואריים והפסדים ברווחים להכיר האפשרות את מבטל ובנוסף .
  ;האחר הכולל הרווח דרך בהון מיידית  יוכרו האקטואריים וההפסדים הרווחים כל, כך בעקבות

  ;לא או הבשילו ההטבות האם קשר ללא עבר שירותי בגין בעלויות מיידית  הכרה דורש התיקון  •
 ההיוון בשיעור נטו מוגדרת להטבה) נכס( המחויבות הכפלת ידי על יתבצע נטו, המימון) הוצאות( הכנסות חישוב  •

 ההפסדים או הרווחים חישוב גם השתנה, לכך בהתאם. מוגדרת להטבה המחויבות למדידת המשמש
  ;האקטואריים

 שבמקום כך, ארוך לטווח אחרות עובד הטבות ושל קצר לטווח עובד הטבות של ההגדרה את משנה התיקון  •
 ניצול למועדי הישות בצפי תלוי הסיווג יהיה, הזכאות מועד לפי ארוך לטווח או קצר לטווח הסיווג את לקבוע
  ; ההטבות מלוא

 מאפייני בדבר יותר איכותי מידע לספק, היתר בין, נועדו אשר מוגדרות הטבה תכניות בגין גילוי דרישות הוספו  •
  ;אלו בתכניות הכרוכים והסיכונים  מוגדרות הטבה תוכניות

, IAS 37 -ל בהתאם, מכירה הישות בו המועד מבין במוקדם יוכרו שהן כך פיטורין בגין הטבות הגדרת הובהרה  •
, פיטורין בגין הטבות תשלום גם הכולל מבני שינוי בגין בעלויות, תלויים ונכסים תלויות התחייבויות, הפרשות

  .פיטורין בגין הטבות לתשלום הצעתה את חזרה למשוך יותר יכולה אינה הישות בו המועד לבין
  

 למפרע יישום של בדרך וייושם מכן לאחר או 2013 בינואר 1 ביום המתחילות שנתיות לתקופות יחול התיקון
  .גילוי מתן תוך אפשרי מוקדם יישום). בתיקון המנויות מסוימות הקלות למעט(
  

  .הכספיים הדוחות על התיקון אימוץ השלכות בבחינת החלה טרם הקבוצה
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  )המשך( עיקרי המדיניות החשבונאית - 3באור 
  

  )המשך( תקנים חדשים ופרשנויות שטרם אומצו  .דכ
  

  ").התיקון" -להלן (העברות של נכסים פיננסיים , גילויים: מכשירים פיננסיים, 7תיקון לתקן דיווח כספי בינלאומי   )6(
  :לרבות גילויים בגין, דרישות גילוי חדשות בנוגע להעברות נכסים פיננסייםהתיקון מציג 

, גילויים בדבר הסיכונים וההטבות המיוחסים לנכסים אלו, לרבות, נכסים פיננסיים אשר לא נגרעו במלואם  •
ההגבלות הקיימות על שימוש הקבוצה , היחס בין הנכסים המועברים להתחייבויות המתייחסות לנכסים אלו

  וכן; בנכסים אלו ועוד
הערך בספרים , לרבות, נכסים פיננסיים אשר נגרעו במלואם אך הקבוצה שומרת על מעורבות נמשכת בהם  •

החשיפה המקסימאלית של הקבוצה להפסדים בגין , והשווי ההוגן המייצג את מעורבות הקבוצה בנכסים אלו
הרווח או הפסד מהעברת הנכס וההכנסה או  ניתוח של תזרימי המזומנים הבלתי מהוונים וכן, נכסים אלו

  .ההוצאה הנובעים מהמעורבות הנמשכת של הקבוצה בנכס
  

הגילויים מכוח התיקון אינם נדרשים . או לאחר מכן 2011ביולי  1התיקון ייושם לתקופות שנתיות המתחילות ביום 
  .בכפוף למתן גילוי, ם מוקדם אפשרייישו. עבור תקופות המוצגות במספרי השוואה שהחלו טרם כניסת התיקון לתוקף

  
, IAS 32ולתקן חשבונאות בינלאומי , גילויים: פיננסיים מכשירים, IFRS 7 בינלאומי כספי דיווח לתקן תיקון  )7(

" IAS32 -התיקון ל"ו "IFRS 7 -ל התיקון" - להלן(פיננסיים והתחייבויות  נכסיםקיזוז  -הצגה: מכשירים פיננסיים
  .)בהתאמה
אם זכות זו , מבהיר שלישות קיימת באופן מיידי זכות משפטית ניתנת לאכיפה לקזז סכומים שהוכרו IAS 32 -ל התיקון

או פשיטת רגל , וכן ניתנת לאכיפה הן במהלך העסקים הרגיל והן במקרה של חדלות פרעון; לא מותנית באירוע עתידי
פיננסיים אשר קוזזו בדוח  נכסים עבור חדשות גילוי תדרישו מכיל IFRS 7 - התיקון ל. של הישות ושל כל הצדדים שכנגד

  .או הסכמים דומים) master netting arrangements(או כפופים להסדרי אב להתחשבנות נטו ; על המצב הכספי
  

ייושם לתקופות המתחילות  IAS 32 - התיקון ל. 2013 בינואר 1 בתאריך המתחילות לתקופות ייושם IFRS 7 -ל התיקון
אך כפוף ליישום , מותר IAS 32 -יישום מוקדם של התיקון ל. הוראות התיקונים ייושמו למפרע. 2014בינואר  1בתאריך 
  .IFRS 7 - התיקון ל

  
  :שערי חליפין ובסיס הצמדה  .הכ
  

  :להלן נתונים בדבר מדדי המחירים לצרכן ושערי החליפין המשמעותיים
  

  בדצמבר 31ליום   בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום 
2011  2010  2009  2011  2010  2009  

  שער הספוט במועד הדיווח  השינוי %
  3.775   3.549   3.821   )0.7(  )6.0(  7.7   ב"דולר ארה 1
  50.387   59.478   63.025   1.16   18.04   5.96   פורינט הונגרי 1

  99.2   101.8   104.0   3.9   2.7   2.2   מדד המחירים לצרכן בנקודות
  
 

  שווי הוגןקביעת  - 4באור 
  

נדרשת הקבוצה לקבוע את השווי ההוגן של נכסים והתחייבויות פיננסיים , כחלק מכללי המדיניות החשבונאית ודרישות הגילוי
מידע נוסף לגבי . או גילוי על בסיס השיטות המתוארות להלן/ערכי השווי ההוגן נקבעו לצרכי מדידה ו. ושאינם פיננסיים

  .שווי ההוגן ניתן בביאורים המתייחסים לאותו נכס או התחייבותההנחות ששימשו בקביעת ערכי ה
  
  נכסים בלתי מוחשיים  .א
  

, במועד ההכרה לראשונה, נמדדים, במסגרת הסדרי זיכיון, נכסים בלתי מוחשיים המתקבלים בעבור אספקת שירותי הקמה
  . בהתבסס על השווי ההוגן של שרותי ההקמה שסופקו

  
  )בהקמה להשקעה ן"נדל לרבות( להשקעה ן"נדל  .ב
  

אשר הינו בעל , ן להשקעה שלה לפחות בכל שנה באמצעות שמאי חיצוני ובלתי תלוי"הקבוצה אומדת את השווי של תיק הנדל
ערכי השווי ההוגן . ן לגביו נעשית ההערכה"כישורים מקצועיים מוכרים מתאימים וניסיון עדכני באשר למיקום ולסוג הנדל

ן להשקעה ביום "ן להשקעה הינו אומדן הסכום שבו ניתן היה למכור את הנדל"שווי השוק של נדל. מבוססים על ערכי שוק
  .הפועלים בצורה מושכלת, בעסקה בין קונה מרצון למוכר מרצון, ביצוע ההערכה
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  )המשך( קביעת שווי הוגן - 4באור 
  
  )המשך( )בהקמה להשקעה ן"נדל לרבות( להשקעה ן"נדל  .ב
  

ן להשקעה בהתחשב באומדן סך תזרימי המזומנים "מבוצעות הערכות שווי של הנדל, טפים בשוק פעילבהיעדר מחירים שו
המהוונים בשיעור , ן מתבססת על תזרימי המזומנים השנתיים נטו"הערכת שווי הנדל. ן"הצפויים להתקבל מהשכרת הנדל

 אשר, שכירות הסכמי בפועל קיימים כאשר. ים הגלומים בתזרימי המזומנים נטותשואה המשקף את הסיכונים הספציפי
 השכירות תשלומי את לשקף בכדי התאמות מבוצעות, החזויים השכירות מתשלומי מהותי באופן שונים בגינם התשלומים

  .החוזה בתקופת בפועל
  

או אלה  סוג הדיירים הנמצאים בפועל בנכס המושכר או האחראיים למילוי התחייבויות השכירותב מתחשבותההערכות השווי 
חלוקת האחריות בין ; לרבות הערכה כללית לגבי מהימנות האשראי שלהם, העשויים להיות במושכר לאחר השכרת מושכר פנוי

 אלו פרמטרים שבהם מקומות באותם, ן"ויתרת אורך החיים הכלכלי של הנדל; הקבוצה והשוכר לגבי אחזקת וביטוח הנכס
  . רלוונטיים

  
, הקמתו השלמת לאחר להשקעה ן"הנדל של ההוגן השווי אמידת ידי על מוערך ההוגן שוויו, בהקמה להשקעה ן"נדל לעניין
 התחשבות תוך, רלוונטי כאשר, יזמי רווח ובניכוי השלמתו לצורך לנבוע הצפויות ההקמה עלויות אומדן של הנוכחי הערך בניכוי
  .להשקעה ן"הנדל נכס של והמאפיינים הרלוונטיים הסיכונים בגין מותאם אשר תשואה בשיעור

  
שיעורי ההיוון ששימשו את מעריכי . הערכות השווי נערכו בעיקרן בשיטת היוון תזרימי המזומנים הצפויים לנבוע מהנכסים

  .מיקום הנכס וטיב השוכרים, לשנה והם נקבעו בהתחשב בסוג הנכס ויעודו 13%-8%השווי הינם בשיעור של 
תוביל  0.5%ח וירידה של "ש מליון 8תוביל לשינוי של  0.5%כאשר עליה של , בקבוצה טווח התשואות לעיל מהווה אומדן קריטי

  .בדצמבר 31ן להשקעה ליום "ח בשווי ההוגן של הנדל"ש מליון 9לשינוי של 
  

צירפה החברה לדוח תקופתי זה הערכות , 1970-ל"התש, )דוחות תקופתיים ומידיים(לתקנות ניירות ערך ' ב8בהתאם לסעיף 
  .הותיות מאד לחברהשווי מ

על פי עמדה משפטית , לצורך מתן גילוי אודותיהן או צירופן, לצורך כך בחנה החברה את מהותיותן של הערכות שווי נכסים
"). עמדת הרשות(" 2010שפרסמה רשות ניירות ערך בחודש דצמבר , פרמטרים לבחינת מהותיות הערכות שווי: 105-23מספר 
או יותר מסך נכסי החברה בדוחות המאוחדים  10%ותית מאד אם נושא הערכת השווי מהווה הערכת שווי תיחשב מה, ככלל

עולה על , המתייחס לבעלים של החברה לפי העניין, או אם השפעת השינוי בשווי על הרווח הנקי או הכולל, ")המבחן המאזני("
הערכת שווי "). המבחן התוצאתי("דיווח לתקופת ה, בהתאמה, המתייחס לבעלים של החברה, מהרווח הנקי או הכולל 10%

  .5%שאינה מהותית מאד תיחשב מהותית אם מי מהמבחנים הכמותיים לעיל עולה על 
צירפה החברה לדוח התקופתי הערכות , 1970 –ל "התש, )דוחות תקופתיים ומיידיים(לתקנות ניירות ערך ' ב8בהתאם לתקנה 

 - בהיקף כולל של כ 2011בדצמבר  31שקעה והנכסים הבלתי מוחשיים ליום ן לה"שווי מהותיות מאוד לקבוצה של חלק מהנדל
  .ח"מליון ש 287

  
  השקעות במניות ובמכשירי חוב  .ג
  

נקבע תוך התייחסות למחיר המכירה המצוטט , השווי ההוגן של נכסים פיננסיים הנמדדים לפי שווי הוגן דרך רווח והפסד
  .המסחר למועד הדיווח רתיבסג, )Quoted closing bid price(שלהם 
  .פיננסיים מכשירים בדבר ,36 ביאור ראה הוגן שווי היררכיית לגבי נוסף למידע

  
  הלוואות וחייבים לרבות לקוחות וחייבים אחרים  .ד
  

למעט בגין עבודות הקמה בתהליך אך כולל חייבים בגין , השווי ההוגן של הלוואות וחייבים לרבות לקוחות וחייבים אחרים
המהוונים על פי שיעור ריבית השוק למועד , נקבע על בסיס הערך הנוכחי של תזרימי המזומנים העתידיים, יכיוןהסדרי ז
  .מחושב השווי ההוגן של לקוחות וחייבים אחרים לצורך מתן גילוי בלבד, בתקופות עוקבות למועד ההכרה הראשוני. הדיווח

  
  יםהתחייבויות פיננסיות שאינן נגזר  .ה
  

 הערכה טכניקת ובאמצעות, )ריבית בעקום שימוש כגון( בשוק נצפים בנתונים מירבית התחשבות תוך נמדד ההוגן השווי
 למועד השוק ריבית שיעור פי על המהוונים, והריבית הקרן מרכיב בגין העתידיים המזומנים תזרימי היוון שיטת את הכוללת
  .הדיווח

  
  נגזרים  .ו

  
. זמין באם) Quoted price( המצוטט מחירם על מבוסס חוץ מטבע על ואופציות) Forward( אקדמה חוזי של ההוגן השווי
 בחוזה הנקוב Forward -ה מחיר בין ההפרש היוון בסיס על האקדמה חוזי של ההוגן השווי נאמד, כאמור מצוטט מחיר בהעדר
 המשמשים מתאימים ריבית בעקומי שימוש תוך, לפדיון עד החוזה של התקופה יתרת בגין הנוכחי Forward -ה מחיר לבין

  .הארוך בטווח IRS ועסקאות הקצר בטווח Libor ריביות על והמתבססים נגזרים לתמחור
  .פיננסיים מכשירים בדבר ,36 ביאור ראה הוגן שווי היררכיית לגבי נוסף למידע
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  מזומנים ושווי מזומנים - 5באור 
 

  בדצמבר 31ליום 
2011  2010  

  ח"שאלפי   ח"אלפי ש

  6,655   7,220   יתרות בבנקים

  13,194   13,998   פיקדונות לפי דרישה
 21,218   19,849  

  
בדבר  36סיכון מטבע וניתוח רגישות לנכסים הפיננסיים מפורטת בבאור , שיעור ריביתאשראי וחשיפת הקבוצה לסיכון 

  .פיננסיים מכשירים
  
  
  ניירות ערך סחירים - 6אור ב
  

  בדצמבר 31ליום 
2011  2010  

  ח"אלפי ש  ח"אלפי ש

  השקעות מוחזקות למסחר

  19,625   26,297   מניות

  8,883   -   תעודות השתתפות בקרנות להשקעות משותפות בנאמנות

  :אגרות חוב ממשלתיות וקונצרניות

  48,297   49,570   בהצמדה למדד

  42,862   38,765   לא צמוד

  23,470   27,348   ח"צמוד מט

 141,980   143,137  
  
  .'ב38 ראה באורדבר שעבודים ב
  

בדבר  36סיכון מטבע וניתוח רגישות לנכסים הפיננסיים מפורטת בבאור , שיעור ריביתאשראי וחשיפת הקבוצה לסיכון 
  .פיננסיים מכשירים

  
  
  פקדונות לזמן קצר  - 7אור ב
  

 משועבדים לטובת בנקים שהתחייבו להעמיד מימון לפרוייקט ,רוכשי דירותמ מתשלומים שהתקבלוח "מהווה פקדונות בש
בדצמבר  31ליום ( 0 - 3% בשיעורח ונושאים ריבית "נקובים בש 2011בדצמבר  31ליום  הפקדונות. ופקדונות משועבדים אחרים

2010 -   0-1.5%.(  
  
  
  לקוחות - 8אור ב
  

  בדצמבר 31ליום 
2011  2010  

  ח"אלפי ש  ח"אלפי ש

  38,707   40,181   חובות פתוחים 

  2,906   3,061   המחאות ושטרות לגביה

  54,779   41,716   הכנסות לקבל 

 84,958   96,392  

  )2,266(  )2,069(  בניכוי הפרשה לחובות מסופקים

 82,889   94,126  
  

 בדבר, 36חשיפת הקבוצה לסיכוני אשראי ולסיכוני מטבע והפסדים בגין ירידת ערך המתייחסת ללקוחות מפורטות בבאור 
  .מכשירים פיננסיים



  מנרב אחזקות בערבון מוגבל וחברות מאוחדות שלה
  באורים לדוחות הכספיים 

  
  

34 
 

  אחריםחייבים  - 9אור ב
  

    

  בדצמבר 31ליום 
2011  2010  

  ח"אלפי ש  ח"אלפי ש

  *28,863   3,102   הכנסות לקבל

  16,280   15,592   מקדמות לספקים

  5,539   11,579   הוצאות מראש

  975   466   מוסדות ממשלתיים

  403   309   עובדים

  4,711   9,177   אחרים
 40,225   56,771  

  
  .2009בשנת  בדבר מכירת טכנולוגיה בתחום הביוטכנולוגיה) 17(37 ראה באורלמידע נוסף   *
  

 בדבר, 36חשיפת הקבוצה לסיכוני אשראי ולסיכוני מטבע והפסדים בגין ירידת ערך המתייחס לחייבים מפורטת בביאור 
  .מכשירים פיננסיים

  
  

  מלאי - 10באור 
  
 

  בדצמבר 31ליום 
2011  2010  

  ח"אלפי ש  ח"אלפי ש

  3,150   2,767   עזר וחומרי צריכה, חומרי גלם

  2,551   1,281   מלאי מוצרים גמורים
 4,048   5,701  

    
  
  
  מלאי בנינים למכירה - 11אור ב
  

  בדצמבר 31ליום 
2011  2010  

  ח"אלפי ש  ח"אלפי ש

  434,945   623,630   קרקע והוצאות בניה אחרות

  )41,887(  )119,825(  בניכוי עלויות מצטברות שנזקפו לרווח והפסד

  )862(  -   בניכוי הפרשה לירידת ערך
 503,805   392,196  

  309,614   306,751   חודשים 12מתוכו מלאי אשר חזוי שיושב לאחר יותר מ 
  
  עבודות הקמה בתהליך - 12אור ב
 

  בדצמבר 31ליום 
2011  2010  

  ח"אלפי ש  ח"אלפי ש

  114,716   159,379   עלויות שהתהוו 
  )108,067(  )145,448(  בניכוי עלויות מצטברות שנזקפו לרווח והפסד

  )295(  )354(  בניכוי הפרשה להפסד

 13,577   6,354  
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  בלתי שוטף -מלאי קרקעות  - 13אור ב
  

אשר סווגה , וכן קרקע בבעלות בהונגריה 2046 - 2047שנים עד לשנים  49בחכירה לתקופה של בישראל קרקעות בעיקר מהווה 
  .קרקעות בלתי שוטףממלאי בניינים למכירה למלאי  2011בדצמבר  31ליום 

בוצעה  2009 -ו 2010בשנים , ח"אלפי ש 1,869 -בוצעה הפחתה לירידת ערך מלאי קרקעות בלתי שוטף בסך של כ 2011בשנת 
  .הפחתה זו נרשמה במסגרת הרווח הגולמי. בהתאמה, ח"אלפי ש 1,169 -ח ו"אלפי ש 863הפחתה לירידת ערך בסך 

  
  

 יתרות חובה לזמן ארוך  - 14באור 
  

  הרכב  .א
 
  

  בדצמבר 31ליום 

  2010  2011  ריבית אפקטיבית  תנאי הצמדה

  ח"אלפי ש  ח"אלפי ש

  72,051   70,537  6.1% מדד מחירים לצרכן  'נכס פיננסי א

  56,246   55,897  6% מדד מחירים לצרכן  'נכס פיננסי ב

  -    4,090   5% -  הלוואה לזמן ארוך

  1,882   1,791   5% לצרכןמדד מחירים   הלוואה לזמן ארוך

 132,315   130,179  

  )5,198(  )5,626(  בניכוי חלויות שוטפות
 126,689   124,981  

  
  .בדבר מכשירים פיננסיים, 36באור חשיפת הקבוצה לסיכוני אשראי המתייחסת ליתרות חובה לזמן ארוך מפורטת ב

  
  תנועה במהלך השנה  .ב

  
  

  בדצמבר 31יום שנה שהסתיימה בל

2011  2010  

  ח"אלפי ש  ח"אלפי ש

  131,696   130,179   בינואר 1יתרה ליום 

  -    4,000   מתן הלוואה לזמן ארוך

  )12,752(  )13,198(  פרעון נכס פיננסי במהלך השנה

  11,235   11,334   ריבית והפרשי הצמדה

  130,179   132,315   בדצמבר 31יתרה ליום 
  

  פרעוןיתרות  לפי זמני   .ג
 
  

  בדצמבר 31ליום 

2011  2010  
  ח"אלפי ש  ח"אלפי ש

  5,198   5,626   )חלויות שוטפות(שנה ראשונה 

  5,508   5,953   שנה שניה

  5,827   6,299   שנה שלישית

  6,165   6,665   שנה רביעית
  107,481   107,772   מעל חמש שנים

 132,315   130,179  
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  נכס בלתי מוחשי - 15באור 
 
  

  כ"סה  הסכמי זיכיון  תוכנה

  ח"אלפי ש  ח"אלפי ש  ח"אלפי ש

  עלות

  71,845   71,845   -    2010בינואר  1יתרה ליום 

  2,978   321   2,657   תוספות

  74,823   72,166   2,657   2010בדצמבר  31יתרה ליום 

  74,823   72,166   2,657   2011בינואר  1יתרה ליום 

  289   35   254   תוספות

  75,112   72,201   2,911   2011בדצמבר  31יתרה ליום 

  הפחתות והפסדים מירידת ערך

  1,361   1,361   -    2010בינואר  1יתרה ליום 

  10,000   10,000   -    )להלן' סעיף ב(הפרשה בגין ירידת ערך 

  2,904   2,904   -    הפחתה

  14,265   14,265   -    2010בדצמבר  31יתרה ליום 

  14,265   14,265   -   2011בינואר  1יתרה ליום 

  1,445   1,445   -   )להלן' סעיף ב(הפרשה בגין ירידת ערך 

  3,276   2,591   685   הפחתה

  18,986   18,301   685   2011בדצמבר  31יתרה ליום 

  56,126   53,900   2,226   2011בדצמבר  31יתרה מופחתת ליום 

  60,558   57,901   2,657   2010בדצמבר  31יתרה מופחתת ליום 

  70,484   70,484   -    2010 בינואר 1יתרה מופחתת ליום 
  

  ).7(37בדבר נכס בלתי מוחשי ראה גם באור למידע 
  

  הפחתות והפסדים מירידת ערך  .א
  

הפסדים מירידת ערך בגין נכס בלתי . עלות המכר סעיףב מוכרותהפחתות בגין נכס בלתי מוחשי במסגרת הסכם זיכיון 
  . להלן' ראה סעיף ב - אחרות הוצאות סעיףמוחשי כאמור נזקפים ל

  
  ערך מירידת הפסד  .ב
  

ועד  2009הסתיימה בחודש יולי ) BOTפרויקט (הקמתו של הנכס הבלתי מוחשי במסגרת הסכם זיכיון למתן שירותים 
אשר הוערך בהתבסס , החברה אמדה את הסכום בר ההשבה של הנכס. 17%-אוכלס בשיעור של כ הנכס  למועד הדיווח

הסכום בר . 10%-8.5%תוך היוון תזרימי המזומנים הצפויים מהנכס בשיעור היוון של , על שווי זכויות החברה בנכס
מתמצות בזכות ליהנות החברה  ההשבה הוערך לפי שיטה זו בהתייחס לכך כי הנכס יוחזר בתום תקופת ההפעלה וזכויות

ידי שמאי -שווי זכויות החברה בנכס הוערך על. זכאות לתקבולי שכר דירה במהלך תקופת ההפעלהמהפעלת הנכס ו
וטיב  הנכס מיקום ,וייעודו הנכס בסוג אומדן שיעור ההיוון נעשה בהתחשב. בעל כישורים מתאימים, חיצוני בלתי תלוי

 - עלה על הסכום בר ההשבה שלו בכ 2011בדצמבר  31ליום  ,הנכס בספריםערך , השומה שהתקבללבהתאם  .השוכרים
 הכירה החברה ולפיכך, ח"ש מליון 10 -הסכום בר ההשבה שלו בכעל  עלה, 2010בדצמבר  31ליום ח ו"מליון ש 1.5
לפרטים  .בהתאמה, 2010 -ו 2011ים רווח והפסד לשנדוח הפסד מירידת ערך אשר נזקף לסעיף הוצאות אחרות בב

  ).7(37 ראה באור, נוספים אודות הנכס
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 רכוש קבוע - 16באור 
  
 

 התקנות 
 ושיפורים ריהוט וציוד מכונות

  סך הכל במושכר  כלי רכב משרדי )1(וציוד בתי קירור קרקע ובנינים
  ח"אלפי ש  ח"אלפי ש  ח"אלפי ש  ח"אלפי ש  ח"אלפי ש  ח"אלפי ש  ח"אלפי ש

  עלות 

  106,798   5,199   1,842   17,207   45,214   21,245   16,091   2011בינואר  1יתרה ליום 

  11,607   1,680   -   6,376   3,551   -   -   תוספות

  )200(  )200(  -   -   -   -   -   גריעות

  118,205   6,679   1,842   23,583   48,765   21,245   16,091   2011בדצמבר  31יתרה ליום 

  פחת שנצבר

  63,514   1,000   723   7,359   32,924   17,894   3,614   2011בינואר  1יתרה ליום 

  5,223   768   224   248   2,712   918   353   זקיפת פחת

  -   -   -   -   -   -   -   גריעות

  4   -   -   4   -   -   -   השפעת שינויים בשערי חליפין

  68,741   1,768   947   7,611   35,636   18,812   3,967   2011בדצמבר  31יתרה ליום 

  49,464   4,911   895   15,972   13,129   2,433   12,124   2011בדצמבר  31יתרה מופחתת ליום 
  
  
למידע בדבר . לחברה אפשרות לרכוש את המנוף החכור במחיר הזדמנותי. ח"אלפי ש 2,500 -כולל מנוף חכור בחכירה מימונית בעלות מופחתת של כ, 2011בדצמבר  31ליום   )1(

  .19 ראה באורהתחייבויות בגין חכירה מימונית 
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 )המשך(רכוש קבוע  - 16באור 
  
 

 התקנות 
 ושיפורים ריהוט וציוד

  סך הכל במושכר  כלי רכב  משרדי )1(מכונות וציוד בתי קירור קרקע ובנינים
  ח"אלפי ש  ח"אלפי ש  ח"אלפי ש  ח"אלפי ש  ח"אלפי ש  ח"אלפי ש  ח"אלפי ש

  עלות 

  101,824   4,013   2,037   17,084   41,428   21,171   16,091   2010בינואר  1יתרה ליום 

  5,484   1,186   315   123   3,786   74   -    תוספות

  )510(  -    )510(  -    -    -    -    גריעות

  106,798   5,199   1,842   17,207   45,214   21,245   16,091   2010בדצמבר  31יתרה ליום 

  פחת שנצבר

  59,073   743   1,006   7,065   30,177   16,973   3,109   2010בינואר  1יתרה ליום 

  4,930   257   227   273   2,747   921   505   זקיפת פחת

  )510(  -    )510(  -    -    -    -    גריעות

  21   -    -    21   -    -    -    השפעת שינויים בשערי חליפין

  63,514   1,000   723   7,359   32,924   17,894   3,614   2010בדצמבר  31יתרה ליום 

  43,284   4,199   1,119   9,848   12,290   3,351   12,477   2010בדצמבר  31יתרה מופחתת ליום 
  
למידע בדבר . לחברה אפשרות לרכוש את המנוף החכור במחיר הזדמנותי. ח"אלפי ש 3,000 -כולל מנוף חכור בחכירה מימונית בעלות מופחתת של כ, 2010בדצמבר  31ליום   )1(

  .19התחייבויות בגין חכירה מימונית ראה באור 
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  ן להשקעה"נדל - 17באור 
  

  תנועה במהלך השנה  .א
 

  ן"נדל

  מבנים להשכרה
להשקעה  

  סך הכל  בהקמה
2011 2010 2011  2011  2010  

  ח"אלפי ש  ח"אלפי ש  ח"אלפי ש  ח"אלפי ש  ח"אלפי ש

  242,342   244,742   -   242,342   244,742   בינואר 1יתרה ליום 

          :תוספות במהלך השנה

  -    128   128   -    -   ן להשקעה בהקמה"נדל

  -    2,200   -   -    2,200   היטל השבחה

  -    2,328   128   -    2,200   כ תוספות במהלך השנה "סה

  2,400   9,700   -   2,400   9,700   עליה בשווי הוגן

  244,742   256,770   128   244,742   256,642   בדצמבר 31יתרה ליום 
  

  ן להשקעה"שיטות הערכת השווי של נדל  .ב
  

  .ב בדבר קביעת שווי הוגן4ובביאור ' ו3ן להשקעה בקבוצה מפורטות בביאור "השיטות לפיהן נקבע השווי ההוגן של נדל
  

  הסכומים שהוכרו בדוח רווח והפסד  .ג
 

  בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום 
2011 2010  2009  

  ח"אלפי ש  ח"אלפי ש  ח"אלפי ש

  16,910   17,263   16,139   ן להשקעה"הכנסות משכירות ומשרותי ניהול ואחזקה בגין נדל
ן להשקעה שהפיק הכנסות "הוצאות תפעוליות ישירות הנובעות מנדל

  )4,636(  )2,636(  )4,766(  שכירות

  4,800   2,400   9,700   ן להשקעה"עליה בשווי הוגן של נדל
 21,073   17,027   17,074  

  
  ן להשקעה"פרטים בדבר זכויות במקרקעין המשמשות את הקבוצה כנדל  .ד

  
אלפי  244,742 - 2010(ח "אלפי ש 256,770 -כולל כ 2011בדצמבר  31ן להשקעה במאוחד ליום "השווי ההוגן של הנדל

  .המתייחסים לקרקע ובניינים בבעלות הקבוצה) ח"ש
  
  

  חברות מוחזקות המטופלות לפי שיטת השווי המאזני - 18באור 
  

  פרטים בדבר הלוואות ויתרות חובה לזמן ארוך   .א
  

  :פרוט בסיסי הצמדה ותנאי ריבית
  

  בדצמבר 31ליום   שיעור ריבית ליום 

  2010  2011  2011בדצמבר  31  תנאי הצמדה

  ח"אלפי ש  ח"אלפי ש  %-ב

  9,188   8,130    -    לא צמוד  שטר הון

  9,813   4,110    -    לא צמוד  הלוואות בעלים

  96   -   פורינט הונגרי  הלוואה לזמן ארוך

 12,240   19,097  
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  )המשך(חברות מוחזקות המטופלות לפי שיטת השווי המאזני  - 18באור 
  

 תמצית נתונים כספיים לגבי ישויות בשליטה משותפת המטופלות לפי שיטת השווי המאזני  .ב
  

  :בידי הקבוצהללא התאמה לשיעורי הבעלות המוחזקים , להלן תמצית נתונים כספיים לגבי ישויות בשליטה משותפת המטופלות לפי שיטת השווי המאזני
  

 התחייבויות נכסים 
  רווח סך שאינן התחייבויות שאינם נכסים 

  )הפסד(  הוצאות  הכנסות  התחייבויות  שוטפות  שוטפות  סך נכסים  שוטפים  שוטפים ח"באלפי ש

2011  

  )3,274(  9,167   5,893   27,582   -   27,582   17,501   8,461   9,040   יישויות בשליטה משותפת בהונגריה

  )203(  114,063   113,860   249,671   -   249,671   260,809   42,884   217,925   יישויות בשליטה משותפת בישראל
 226,965   51,345   278,310   277,253   -   277,253   119,753   123,230  )3,477(  

2010  

  )5,202(  10,651   5,449   32,590   -    32,590   24,992   8,600   16,392   יישויות בשליטה משותפת בהונגריה

  3,636   37,074   40,710   13,994   11,520   2,474   17,558   -    17,558   יישויות בשליטה משותפת בישראל
 33,950   8,600   42,550   35,064   11,520   46,584   46,159   47,725  )1,566(  

2009  

  )8,869(  23,277   14,408   40,462   -    40,462   37,199   9,680   27,519   בשליטה משותפת בהונגריה יישויות

  )479(  10,479   10,000   159,486   38,615   120,871   159,414   159,173   241   יישויות בשליטה משותפת בישראל
 27,760   168,853   196,613   161,333   38,615   199,948   24,408   33,756  )9,348(  
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  )המשך(חברות מוחזקות המטופלות לפי שיטת השווי המאזני   - 18באור 
  

  פרטים בדבר הכנסות מחברות מוחזקות  .ג
 

  בדצמבר 31ליום 

2011  2010  2009  

  ח"אלפי ש  ח"אלפי ש  ח"אלפי ש

  בגין ישויות בשליטה משותפות

  3,522   5,450   3,690   ניהול ושירותיםדמי , ריבית
  
  

  הלוואות ואשראי מתאגידים בנקאיים  - 19באור 
  

מידע . הנמדדים בעלות מופחתת, באור זה מספק מידע בדבר התנאים החוזיים של הלוואות ואשראי נושאי ריבית של הקבוצה
  .בדבר מכשירים פיננסיים, 36ניתן בביאור , מטבע חוץ ונזילות, נוסף בדבר החשיפה של הקבוצה לסיכוני ריבית

  
  הרכב  .א
  

  בדצמבר 31ליום 
2011  2010  

  ח"אלפי ש  ח"אלפי ש

  התחייבויות שוטפות

      :אשראי מתאגידים בנקאיים

  6,358   6,099   משיכות יתר

  240,807   253,106   הלוואות לזמן קצר

 259,205   247,165  

  :חלויות שוטפות של התחייבויות לזמן ארוך

  47,794   76,301   חלויות שוטפות של הלוואות מבנקים

  573   620   חלויות שוטפות של חכירה מימונית
 336,126   295,532  

      התחייבויות שאינן שוטפות

  232,037   206,503   הלוואות מבנקים

  3,113   2,592   התחייבות בגין חכירה מימונית

  )48,367(  )76,921(  בניכוי חלויות שוטפות
 132,174   186,783  

  
  פרטים בדבר ריבית והצמדה  .ב
 

  בדצמבר 31ליום   שיעור ריבית ליום 
  2010  2011  2011בדצמבר  31 תנאי הצמדה

  ח"אלפי ש  ח"אלפי ש  %-ב   

  6,358   6,099   משיכות יתר מבנקים

  240,807   253,106   4.55-6.45 לא צמוד  הלוואות לזמן קצר מבנקים

  6,519   6,633   4.55-6 לא צמוד  הלוואות לזמן ארוך מבנקים

  129,078   84,061   2.9-4.95 צמוד למדד  הלוואות לזמן ארוך מבנקים 

  99,553   118,401   5.15-6.1 צמוד למדד  הלוואות לזמן ארוך מבנקים

 468,300   482,315  
  ).ב(38 ראה באורבדבר שעבודים 
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  )המשך(הלוואות ואשראי מתאגידים בנקאיים  - 19באור 
  
  יתרות לפי זמני פירעון  .ג
  

  בדצמבר 31ליום 
2011  

  ח"אלפי ש

2013   47,639  

2014   23,346  

2015   22,905  

2016   16,031  

  22,253   מעל חמש שנים

  132,174   שאינן שוטפות בניכוי חלויות שוטפותסך התחייבויות 
  
  מגבלות חוזיות ואמות מידה פיננסיות  .ד
  

ח "מיליוני ש 80 -הינה בסך של כ 2011בדצמבר  31להבטחת התחייבויות חברות מאוחדות לזמן ארוך לבנקים שיתרתן ליום 
מחויבות כלפי הבנק בדבר שיעור מינימאלי של , בין השאר, התחייבה החברה לעמוד באמות מידה פיננסיות ואחרות הכוללות

כפי שאלה הוגדרו בהסכם לשמירה על הון , לסך כל התחייבויות החברה, של החברה במשך תקופת האשראי" הון העצמי"יחס ה
  .שנתיתעצמי מינימלי ושמירה על רווחיות 

יהיה , או בקרות אירועים מסוימים המפורטים בהסכם, כולן או מקצתן, במידה והחברה לא תעמוד באמות המידה הפיננסיות
  .נכון למועד הדיווח עומדת החברה באמות המידה הפיננסיות שנקבעו. הבנק רשאי להעמיד את האשראי האמור לפירעון מיידי

  
  

  ספקים - 20באור 
 

  בדצמבר 31ליום 

2011  2010  

  ח"אלפי ש  ח"אלפי ש

  41,302   38,551   חובות פתוחים

  23,951   30,012   המחאות ושטרות לפירעון
 68,563   65,253  

  
  .בדבר מכשירים פיננסיים, 36 ראה באור, לחשיפת הקבוצה לסיכוני מטבע ונזילות בגין ספקים
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  זכאים אחרים - 21באור 
 

  בדצמבר 31ליום 

2011  2010  

  ח"אלפי ש  ח"אלפי ש

  929   2,008   מקדמות מלקוחות

  55,099   60,628   הפרשה להשלמת עבודות בניה ואחרות

  7,624   6,914   עובדים והתחייבויות אחרות בשל שכר

  3,695   7,187   מוסדות

  13,757   11,872   הוצאות לשלם

  3,559   8,584   זכאים ויתרות זכות אחרים

 97,193   84,663  
  

  .בדבר מכשירים פיננסיים, 36 ראה באור, לחשיפת הקבוצה לסיכוני מטבע ונזילות בגין חלק ויתרות הזכאים
  
  

  הפרשות - 22באור 
  
  

  סך הכל  חוזה מכביד  תביעות משפטיות

  ח"אלפי ש  ח"אלפי ש  ח"אלפי ש

  40,703   4,868   35,835   2011בינואר  1יתרה ליום 

  1,685   -   1,685   במהלך השנההפרשות שנוצרו 

  )6,293(  )394(  )5,899(  הפרשות שמומשו במהלך השנה

  )3,434(  -   )3,434(  הפרשות שבוטלו במהלך השנה

  32,661   4,474   28,187   2011בדצמבר  31יתרה ליום 

  :ההפרשות מוצגות כדלקמן

  28,187   -   28,187   שוטף

  4,474   4,474   -   בלתי שוטף

 28,187   4,474   32,661  
  

  משפטיות תביעות
סכומן של תביעות אלו מסתכם  2011בדצמבר  31ליום . במהלך העסקים השוטף הוגשו כנגד חברות הקבוצה תביעות משפטיות

 הנהלות לדעת. )38ח מיוחס לתביעת עיריית באר שבע כפי שמפורט בבאור "ש ליונימ 150 -סך של כ( ח"ש מליוני 267 -של כ לסך
נכללו בדוחות הכספיים הפרשות , חוות דעת משפטיות באשר לסיכוי התביעות על, היתר בין, המתבססת, הקבוצה חברות

במקום בו נדרשו הפרשות לכיסוי החשיפה כתוצאה , )ח"מליוני ש 36 2010בדצמבר  31ליום ( ח"מליוני ש 28נאותות בסך של 
  .38ראה גם באור  .מתביעות כאמור

  
  

  מכביד לחוזה הפרשה
 לתקופה של ))4(37 באור גםראה (בחוזה לתפעול של מכון טיהור שפכים , מ"מי מנשה בע, התקשרה חברה מאוחדת 2005בשנת 

החברה . שינויים בתנאי השוק גרמו לכך שההכנסות מתפעול המכון נמוכות מהוצאות התפעול. 2029שנים המסתיימת בשנת  24
 5המאוחדת הכירה בהפרשה בגין הערך הנוכחי של התשלומים העתידיים בניכוי הערך הנוכחי של ההכנסות הצפויות בסך של 

  .ישר לאורך חיי הפרויקט ההפרשה מופחתת לפי קו, 2009ח בשנת "מליוני ש
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  הטבות לעובדים - 23באור 
  

  .הטבות לעובדים כוללות הטבות לאחר סיום העסקה והטבות לטווח קצר
לקבוצה תוכניות הטבה מוגדרות בגינן היא מפקידה סכומים בקופות מרכזיות , באשר להטבות לעובדים לאחר סיום העסקה

  .בפוליסות ביטוח מתאימות, לפיצויים
יות ההטבה המוגדרות מזכות את העובדים הזכאים להטבה בתשלום חד פעמי המבוסס על שכרם החודשי האחרון מוכפל תוכנ

  .בשנת הותק שלהם
 

  בדצמבר 31ליום 

2011  2010  

  ח"אלפי ש  ח"אלפי ש

  20,565   20,945   ערך נוכחי של מחויבויות

  13,089   13,513   שווי הוגן של נכסי התכניות 

  7,476   7,432   התחייבות שהוכרה בגין תכנית הטבה מוגדרתסך 

  התנועה בערך נוכחי במחויבות בגין תוכניות הטבה מוגדרות) 1(

2011  2010  

  ח"אלפי ש  ח"אלפי ש

  19,065   20,565   בינואר 1מחויבות בגין תכניות הטבה מוגדרות ליום 

  )2,037(  )3,470(  הטבות ששולמו 

  2,363   2,900   שוטףעלויות שרות 

  750   728   עלויות ריבית

  424   222   הפסדים אקטואריים 

  20,565   20,945   בדצמבר 31מחויבות בגין תכניות הטבה מוגדרות ליום 

  התנועה בנכסי התוכנית) 2(

2011  2010  

  ח"אלפי ש  ח"אלפי ש

  12,269   13,089   בינואר 1שווי הוגן של נכסי התכניות ליום 

  1,989   2,347   סכומים שהופקדו

  )1,989(  )2,108(  הטבות ששולמו 

  514   500   תשואה צפויה מנכסי התוכניות

  306   )315(  אקטואריים  )הפסדים( רווחים

  13,089   13,513   בדצמבר 31שווי הוגן של נכסי התכניות ליום 
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  )המשך(הטבות לעובדים  - 23באור 
  

  והפסדהוצאה שנזקפה לרווח ) 3(

  בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום 

2011  2010  2009  

  ח"אלפי ש  ח"אלפי ש  ח"אלפי ש

  2,523   2,363   2,900   עלויות שרות שוטף

  875   750   728   עלויות ריבית

  )532(  )514(  )500(  תשואה צפויה על נכסי התכנית

  )132(  118   537   הפסדים אקטואריים) רווחים(

 3,665   2,717   2,734  

  ההוצאה נכללה בסעיפים הבאים בדוח רווח והפסד

  בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום 

2011  2010  2009  

  ח"אלפי ש  ח"אלפי ש  ח"אלפי ש

  817   839   1,132   עלות המכר

  275   566   763   הוצאות מכירה ושיווק

  1,642   1,312   1,770   הוצאות הנהלה וכלליות

 3,665   2,717   2,734  

  התשואה בפועל והצפויה) 4(

  בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום 

2011  2010  2009  

  ח"אלפי ש  ח"אלפי ש  ח"אלפי ש

  1,453   820   185   התשואה בפועל על נכסי התכנית

  532   514   500   התשואה הצפויה על נכסי התוכנית

2011  2010  2009  

%  %  %  

  4.05   3.80   3.53   בדצמבר 31ביום שיעור ההיוון 

  4.35   3.78   3.70   בינואר 1תשואה צפויה על נכסי תוכנית ליום 

  2.65   3.00   2.33   שיעור עליות שכר עתידיות
  

  .ההנחות בדבר שיעור התמותה העתידי מבוססות על נתונים סטטיסטיים שפורסמו ועל לוחות תמותה מקובלים
  

  נתונים היסטוריים  )5(
  

 בדצמבר 31ליום  

 2007 2008 2009 2010 2011 ח"ש באלפי

  15,101   17,375   19,065   20,565   20,945   הטבה מוגדרתנוכחי של המחויבות בגין תכנית  ערך

  7,073   10,446   12,269   13,089   13,513   שווי הוגן של נכסי התכנית

  8,028   6,929   6,796   7,476   7,432   גרעון בתוכנית
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  וקרנות הון – 24באור 
  

  הון מניות  .א
  :ההרכב  )1(

  2010 -ו 2011בדצמבר  31ליום 

  מונפק ונפרע  רשום

  ח"אלפי ש  ח"אלפי ש

  425   1,697   שקל חדש ערך נקוב 1בנות ' מניות רגילות א

  4,713   8,303   )2(שקל חדש ערך נקוב  5בנות ' מניות רגילות ב

 10,000   5,138  
  .אביב-רשומות למסחר בבורסה לניירות ערך בתלמניות ה )2(

  
קיבלה האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה החלטה בדבר חלוקת מניות הטבה  2000בחודש מרס   )3(

 1,885,100 -ו. נ.ח ע"ש 1מניות רגילות בנות  849,744מתוך יתרה העודפים הנומינליים בסך של  200%בשיעור של 
  .חלוקת מניות ההטבה טרם הושלמה. נ.ח ע"ש 5מניות רגילות בנות 

  
  זכויות המניות  )4(
  

ח "ש 5בנות ' ומניות רגילות ב, ח נקוב כל אחת"ש 1בנות ' הון המניות של החברה מחולק למניות רגילות א  )1(
  .ערך כל אחת

  
אחד עבור לבעל מניה יהיה קול . להשתתף ולהצביע באסיפות הכלליות, כל מניה מקנה זכות לקבל הזמנות  )2(

  .ללא תלות בערכה הנקוב, כל מניה שבעלותו
  
בכל , לכל המניות זכויות שוות ביניהן ביחס לסכומי ההון ששולמו או שזוכו כמשולמים על ערכן הנקוב  )3(

להחזר ההון ולהשתתפות בחלוקת עודף נכסי , חלוקת מניות הטבה וכל חלוקה אחרת, הקשור לדיבידנד
  .ן הנקובלפי יחס ערכ, החברה בפירוק

  
 הפרשי תרגום של פעילות חוץקרן   .ב

  .קרן התרגום כוללת את כל הפרשי מטבע החוץ הנובעים מתרגום דוחות כספיים של פעילויות חוץ
  

  קרן הערכה מחדש  .ג
  .ן להשקעה"קרן הערכה מחדש מתייחסת לשערוך רכוש קבוע בטרם סווג מחדש כנדל

  
  י חברה מאוחדת"החברה המוחזקות עמניות   .ד

  .קרן מניות באוצר כוללת את עלות מניות החברה המוחזקת בידי הקבוצה
  

 40,410 - 2010בדצמבר  31ליום (מניות  61,394-ב 2011בדצמבר  31חברה מאוחדת בבעלות מלאה מחזיקה נכון ליום 
  .ח"ש לפיא 13,504של  בעלותמהון המניות המונפק של החברה  6% -כשל החברה המהוות . נ.ח ע"ש 5בנות ) מניות

  
החליט דירקטוריון החברה כי החברה תרכוש מעת לעת מניות של החברה במועדים ובסכומים על פי שיקול  2011במאי 

אישר דירקטוריון  2011באוקטובר . ח"מיליוני ש 2דעת הנהלת החברה ובכל מקרה סך הרכישות לא יעלה על סכום של 
 4פים לסכום כולל של ח נוס"מיליון ש 2 -מניות החברה ב החברה להגדיל את תוכנית המסגרת לרכישה עצמית של

אישר דירקטוריון החברה להגדיל את תוכנית המסגרת לרכישה עצמית של מניות  2011בנובמבר  30ביום ו ח"מיליון ש
, רכשה החברה בתקופת הדיווח, בהתאם לכך. ח"מיליון ש 6ח לסכום כולל של "מיליון ש 2החברה בסך נוסף של 

 ראה .ח"מליון ש 4.8 -מניות של החברה בהיקף כספי של כ 20,984 -סך של כ, המלאהבאמצעות חברה בת בבעלותה 
   .בדבר רכישות נוספות לאחר מועד הדיווח )ב(41 באור
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  )המשך(וקרנות  הון – 24באור 
  

  רווח כולל אחר  .ה
  

  מתייחס לבעלי מניות החברה

  הכל רווחסך   זכויות שאינן  קרן תרגום של

  מקנות שליטה  כ"סה  פעילויות חוץ
כולל ) הפסד(

  אחר

  ח"אלפי ש  ח"אלפי ש  ח"אלפי ש  ח"אלפי ש

2011  

  )583(  56   )639(  )639(  הפרשי תרגום מטבע חוץ בגין פעילויות חוץ

  104   -   104   104   מסים בגין רכיבים של רווח כולל אחר

)535(  )535(   56  )479(  

2010  

  )2,777(  )9(  )2,768(  )2,768(  הפרשי תרגום מטבע חוץ בגין פעילויות חוץ

  620   -    620   620   מסים בגין רכיבים של רווח כולל אחר

)2,148(  )2,148(  )9(  )2,157(  

2009  

  )198(  31   )229(  )229(  הפרשי תרגום מטבע חוץ בגין פעילויות חוץ

  21   -    21   21   רווח כולל אחרמסים בגין רכיבים של 

)208(  )208(   31  )177(  

  
  

  הכנסות - 25באור 
  

  מתן שירותים ומביצוע עבודות, ממכירות
  
  

  בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום 

2011  2010  2009  

  ח"אלפי ש  ח"אלפי ש  ח"אלפי ש

  247,516   64,940   105,847   ממכירת בניינים

  23,418   8,968   11,515   ממכירת מוצרים

  13,216   12,815   15,751   מהפעלת מכונים לטיהור שפכים

  8,807   9,466   10,076   מהפעלת בתי קירור

  260,107   263,165   334,467   )1(מביצוע עבודות 

 477,656   359,354   553,064  
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  )המשך(הכנסות  - 25באור 
  

  בדבר הכנסות מצטברות מעבודות ארוכות מועדפרטים נוספים   )1(
  

   
  ביצוע עבודות  בניה למגורים  ביצוע עבודות  בניה למגורים  ביצוע עבודות  בניה למגורים

  לשנה  לשנה לשנה לשנה לשנה לשנה
  מצטבר   שהסתיימה מצטבר   שהסתיימה מצטבר  שהסתיימה מצטבר  שהסתיימה  מצטבר  שהסתיימה מצטבר  שהסתיימה

  ליום  ביום  ליום  ביום  ליום  ביום  ליום  ביום  ליום  ביום  ליום  ביום

  2009בדצמבר  31 2010בדצמבר  31 2011בדצמבר  31

  ח"אלפי ש  ח"אלפי ש  ח"אלפי ש  ח"אלפי ש  ח"אלפי ש  ח"אלפי ש

  814,984   260,107   573,492   247,516   1,078,149   263,165   638,432   64,940   1,317,712   334,467   163,442   105,847   הכנסות

  )757,344(  )244,705(  )500,498(  )204,026( )1,004,194( )246,850( )543,337(  )42,839( )1,228,561( )312,422( )120,086(  )81,374(  עלויות 

  )2,113(  )1,466(  )1,169(  )1,169(  )1,001(  1,112   )2,032(  )863(  )527(  )527(  )3,901(  )1,869( הפרשה להפסדים 

  55,527   13,936   71,825   42,321   72,954   17,427   93,063   21,238   88,624   21,518   39,455   22,604   רווח לתקופה
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  )המשך(הכנסות  - 25באור 
  

  מהשכרת מבנים
  

  בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום 

2011  2010  2009  
  ח"אלפי ש  ח"אלפי ש  ח"אלפי ש

  14,543   17,538   15,846   הכנסות השכרה

  2,367   2,748   2,881   הכנסות משרותי ניהול ואחזקת מבנה

 18,727   20,286   16,910  
  
  

 עלות המכר - 26באור 
  

  בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום 

2011  2010  2009  

  ח"אלפי ש  ח"אלפי ש  ח"אלפי ש

            -ההכנסה  לפי מקורות)      א(

  205,195   43,702   83,243   מכירת בניינים וקרקעות למגורים

  246,171   245,738   312,949   ביצוע עבודות

  20,642   8,600   9,958   מכירת מוצרים

  12,776   10,691   11,702   תפעול מכונים לטיהור שפכים

  6,963   6,135   6,299   הפעלת בתי קירור

  6,059   5,867   7,682   אחזקת מבנים

 431,833   320,733   497,806  

        -לפי מרכיביה )       ב(

  65,220   53,763   59,981   רכישת מוצרים גמורים, שימוש במוצרים

  193,764   212,489   271,120   )כולל עבודות חוץ(עבודה 

  2,369   863   2,396   נטו מימושירידת ערך מלאי לשווי 

  7,161   3,788   3,934   פחת

  4,327   5,867   7,682   אחזקת מבנים

  224,965   43,963   86,720   הוצאות ייצור אחרות 

 431,833   320,733   497,806  
  
  

 חקר ופיתוחהוצאות מ - 27באור 
  
  

  בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום 

2011  2010  2009  

  ח"אלפי ש  ח"אלפי ש  ח"אלפי ש

  -    -    1,119   )1( נלוותמשכורות והוצאות , שכר

  -    -    28   חומרים

  -    -    567   אחרות
 1,714    -    -  

  .דיםבדבר הטבות לעוב 23ראה גם באור   )1(
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  הוצאות מכירה ושיווק - 28באור 
  

  בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום 

2011  2010  2009  

  ח"אלפי ש  ח"אלפי ש  ח"אלפי ש

  3,939   1,519   1,749   )1( משכורות והוצאות נלוות, שכר

  3,855   1,831   4,730   פרסום ויחסי ציבור

  9   139   594   פחת

  864   927   408   הוצאות מכירה ושווק אחרות
 7,481   4,416   8,667  

 .בדבר הטבות לעובדים 23ראה גם באור   )1(
  
  

  הוצאות הנהלה וכלליות - 29באור 
 

  בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום 

2011  2010  2009  

  ח"אלפי ש  ח"אלפי ש  ח"אלפי ש
  21,277   25,943   26,540   )1( משכורות והוצאות נלוות, שכר

  1,800   -    )429(  לחובות מסופקים) ביטול הפרשה(הפרשה 
  372   544   1,163   פחת והפחתות

  18,341   13,713   7,493   הוצאות הנהלה וכלליות אחרות

 34,767   40,200   41,790  

 .בדבר הטבות לעובדים 23ראה גם באור   )1(
  
  

  נטו, אחרות) הכנסות(הוצאות  - 30באור 
 

  בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום 

2011  2010  2009  

  ח"אלפי ש  ח"אלפי ש  ח"אלפי ש

  -    10,000   1,445   )1(הפרשה לירידת ערך של נכס בלתי מוחשי 

  )1,160(  -    -   רווח הון מימוש פעילות

  5,000   -    )394(  לחוזה מכביד) הפחתת הפרשה( הפרשה

  -    )100(  )12(  רווח הון ממימוש רכוש קבוע

  3,840   9,900   1,039   נטו, אחרות) הכנסות(הוצאות 
  

  .'ב 15 ראה באור  )1(
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  הכנסות והוצאות מימון - 31באור 
  

  נזקפו לרווח והפסד
  

  בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום 

2011  2010  2009  

  ח"אלפי ש  ח"אלפי ש  ח"אלפי ש

  4,114   5,749   8,917   הכנסות ריבית מפיקדונות בבנקים
שינוי נטו בשווי ההוגן של נכסים פיננסיים הנמדדים לפי שווי 

  22,652   607   457   הוגן דרך רווח והפסד

  -    -    2,679   רווח נטו משינוי בשערי חליפין
הנמדדים לפי עלות הכנסות מימון בגין נכסים פיננסיים 

  16,233   16,285   11,044   מופחתת

  42,999   22,641   23,097   הכנסות מימון שנזקפו לרווח והפסד

הוצאות ריבית על התחייבויות פיננסיות הנמדדים לפי עלות 
  )30,070(  )28,660(  )30,213(  מופחתת

  88   )995(  )163(  נטו משינוי בשערי חליפין) הפסד(רווח 
בשווי הוגן של נכסים פיננסיים הנמדדים לפי שווי  שינוי נטו

  -    )574(  )3,023(  הוגן דרך רווח והפסד

  )3,637(  )831(  )7,223(  הוצאות מימון אחרות

  )11,561(  -    -   הפסד מירידת ערך חייבים

  4,075   4,718   10,782   בניכוי עלויות אשראי שהוונו

  )41,105(  )26,342(  )29,840(  הוצאות מימון שנזקפו לרווח והפסד

  1,894   )3,701(  )6,743(  נטו שנזקפו לרווח והפסד, מימון) הוצאות(הכנסות 

  
  

  מסים על הכנסה - 32באור 
  

  פרטים בדבר סביבת המס בה פועלת הקבוצה  .א
  
  תיקונים לפקודת מס הכנסה   )1(

תיקוני חקיקה ליישום התוכנית הכלכלית (עבר בכנסת חוק ההתייעלות הכלכלית , 2009ביולי  14ביום   )א(
הפחתה הדרגתית נוספת של שיעור מס , בין היתר, אשר קבע, 2009-ט"התשס, )2010 -ו 2009לשנים 

ים שיעורי מס החברות החל, בהתאם לתיקונים האמורים. ואילך 2016בשנת המס  18% -החברות עד ל
בשנת המס , 2010-25%בשנת המס , 26% - 2009בשנת המס  : ואילך הינם כדלקמן 2009בשנת המס 

    , 2014-21%בשנת המס , 22% – 2013בשנת המס , 2012-23%בשנת המס , 2011-24%
  .18%ואילך יחול שיעור מס חברות של  2016ובשנת המס  20% -2015 בשנת המס  

  

. 2011ב "התשע -)תיקוני חקיקה(ת את החוק לתיקון נטל המס אישרה הכנס 2011בדצמבר  5ביום 
ושיעור מס , כאמור לעיל, אשר נקבעה בחוק ההתייעלות הכלכלית, בהתאם לחוק תבוטל הפחתת המס

  .25%ואילך יעמוד על  2012חל משנת חברות ה
  

בהתאם המסים השוטפים ויתרות המסים הנדחים לתקופות המדווחות בדוחות כספיים אלה מחושבים 
  .לשיעורי המס החדשים כפי שנקבעו בחוק ההתייעלות הכלכלית

  
חושבו בהתאם לשיעור המס החדש כפי שנקבע בחוק  2011בדצמבר  31יתרות המסים הנדחים ליום 

השפעת השינוי בשיעור המס על הדוחות . בהתאם לשיעור המס הצפוי במועד ההיפוך, לתיקון נטל המס
של  מתבטאת בגידול בעתודה למס נדחה כנגד הוצאות מסים נדחים בסך 2011בדצמבר  31הכספיים ליום 

  .ח"ש מליוני 10 -כ
  

הוראת שעה לגבי  - 174' מס(פורסם ברשומות חוק לתיקון  פקודת מס הכנסה  2010בפברואר  4ביום   )ב(
לפי הוראת השעה בקביעת "). הוראת השעה: "להלן( 2010-ע"התש) 2009 -ו 2008, 2007שנות המס 

אימוץ תקני דיווח כספי " -  29' לא יחול תקן חשבונאות מס 2007-2009ההכנסה החייבת בשנות המס 
בינואר  12ביום . אף אם יושם לצורך עריכת הדוחות הכספיים, ")29תקן : "להלן)" (IFRS(בינלאומיים 

גם בקביעת לא יחול  29כך שתקן , אשר במסגרתו תוקנה הוראת השעה, לפקודה 188פורסם תיקון  2012
   . 2011 -ו 2010ההכנסה החייבת בשנות המס 
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  )המשך(מסים על הכנסה  - 32באור 
  

  )המשך(פרטים בדבר סביבת המס בה פועלת הקבוצה   .א
  

  אינפלציהמיסוי בתנאי   )2(
. 1985בתוקף החל משנת המס ") החוק: "להלן( 1985 - ה"התשמ, )תיאומים בשל אינפלציה(מס הכנסה  חוק

 ל"הנדרשות על פי החוק הנ השונות ההתאמות. רכי מס על בסיס ריאליולצ התוצאותהחוק הנהיג מדידה של 
  . ריאליאמורות להביא למיסוי הכנסות על בסיס 

  
קופת הגבלת ת) (20' תיקון מס) (תיאומים בשל אינפלציה(התקבל בכנסת חוק מס הכנסה  2008בפברואר  26ביום 

תחולתו של חוק התיאומים תסתיים בשנת המס , בהתאם לתיקון"). התיקון" -להלן ( 2008-ח"התשס, )התחולה
למעט הוראות המעבר שמטרתן למנוע עיוותים בחישובי , לא יחולו עוד הוראות החוק 2008ומשנת המס , 2007
  .המס

. ת לצרכי מס לבסיס מדידה ריאליואילך לא מחושבת התאמה של ההכנסו 2008משנת המס , בהתאם לתיקון
, הופסקה ההצמדה למדד של סכומי הפחת על נכסים קבועים ושל סכומי הפסדים מועברים לצרכי מס, כמו כן

. והצמדתם למדד הופסקה ממועד זה ואילך, 2007באופן שסכומים אלה מתואמים עד למדד של סוף שנת המס 
  .2008וב המסים השוטפים והמסים הנדחים החל משנת השפעת התיקון לחוק התיאומים קיבלה ביטוי בחיש

  
  הטבות מתוקף החוק לעידוד השקעות הון  )3(

: להלן( 1959ט "בהתאם לחוק עידוד השקעות הון התשי" מפעל מאושר"לחברה בת של הקבוצה הוענק מעמד של 
ות במס לגבי המפעל תקופת ההטב. 2004המועד בו אושרה התוכנית כמפעל מאושר היה אוקטובר . ")חוק עידוד"

) שטח מושכר למפעלים מאושרים(% ל מותנות בקיום תנאי האישור "ההטבות הנ. המאושר טרם החלה
  .החברה טרם מילאה את כל תנאים אלו, וחיולתאריך הד. והקריטריונים הקבועים בחוק

  
  מסים על הכנסה ) הכנסות(מרכיבי הוצאות   .ב

 
  

  בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום 
2011  2010  2009  

  ח"אלפי ש  ח"אלפי ש  ח"אלפי ש

  מסים שוטפים) הכנסות(הוצאות 

  )14(  2,147   3,002   מסים שוטפים

  )8,777(  )105(  5,616   מסים שנים קודמות

 8,618   2,042  )8,791(  

  מסים נדחים) הכנסות(הוצאות 

  10,151   1,468   )3,704(  יצירה והיפוך של הפרשים זמניים

  )10,980(  -    9,899   שינוי בשיעור המס

  )9,620(  3,510   14,813   מסים על הכנסה) הכנסות(סך הוצאות 
  

  מסים על הכנסה בגין מרכיבי רווח כולל אחר  .ג
 
  

  בדצמבר 31ליום 
2011  2010  2009  

  ח"אלפי ש  ח"אלפי ש  ח"אלפי ש

  )21(  )620(  )104(  הפרשי תרגום מטבע חוץ בגין פעילות חוץ
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  )המשך(מסים על הכנסה  - 32באור 
  

 התאמה בין המס התיאורטי על הרווח לפני מסים על הכנסה לבין הוצאות המסים  .ד
 

  בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום 

2011  2010  2009  

  ח"אלפי ש  ח"אלפי ש  ח"אלפי ש

  רווח לפני מסים על ההכנסה 

  22,292   1,555   21,477   מפעילות נמשכת 

  26%  25%  24%  שיעור המס הסטטוטורי

  5,796   389   5,154   מס מחושב לפי שיעור המס העיקרי

  :בחבות המס בגין) חסכון(תוספת 

  )10,980(  -    9,899   השפעת שינוי שעור המס

  נטרול מס מחושב בגין חלק החברה 

  1,252   196   247   ברווחי חברות מוחזקות המטופלות לפי שיטת השווי המאזני 

  -    2,500   -   הוצאות לא מוכרות

  )1,745(  -    -   הפרשים בשיעורי המס
יצירת מסים נדחים בגין הפסדים והטבות משנים קודמות 

  )7,182(  שבגינם לא נרשמו מסים נדחים בעבר
הפסדים והטבות לצורכי מס מהתקופה בגינם לא נרשמו 

  4,935   845   2,201   מסים נדחים

  )8,777(  -    5,616   מסים בגין שנים קודמות

  )101(  )420(  )1,122(  הפרשים אחרים

 14,813   3,510  )9,620(  
  

  נכסי והתחייבויות מסים נדחים  .ה
  

  נכסי והתחייבויות מסים נדחים שהוכרו  )1(
מסים . לעילהמסים הנדחים בגין חברות בישראל מחושבים לפי שיעור מס הצפוי לחול במועד ההיפוך כמפורט 

  .נדחים בגין חברות בנות הפועלות מחוץ לישראל חושבו לפי שיעורי המס הרלוונטיים בכל מדינה
  

  :נכסי והתחייבויות מסים נדחים מיוחסים לפריטים הבאים
  
  

  אחרים  ניכויים רכוש
  כולל  והפסדים קבוע
  הטבות  להעברה נכסים ן"ונדל

  סך הכל  לעובדים  לצרכי מס  פיננסיים  להשקעה
  ח"אלפי ש  ח"אלפי ש  ח"אלפי ש ח"אלפי ש ח"אלפי ש

 מס נדחה ) התחייבות(יתרת נכס 
  )25,289(   1,912   5,708   )7,794(   )25,115(   2010בינואר  1ליום 

  )1,468(   6,571   )2,494(   )3,978(   )1,567(  שינויים אשר נזקפו לרווח והפסד 
 מס נדחה ) התחייבות(יתרת נכס 

  )26,757(   8,483   3,214   )11,772(   )26,682(   2010בדצמבר  31ליום 
  )6,161(   4,153   10,067   )7,223(   )13,158(  שינויים אשר נזקפו לרווח והפסד 

 מס נדחה ) התחייבות(יתרת נכס 

  )32,918(   12,636   13,281   )18,995(   )39,840(   2011בדצמבר  31ליום 
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  )המשך(מסים על הכנסה  - 32באור 
  
  )המשך( נכסי והתחייבויות מסים נדחים  .ה
  
  :המיסים הנדחים מוצגים כדלקמן  )2(
 
  

  בדצמבר 31ליום 
2011  2010  

  ח"אלפי ש  ח"אלפי ש

  )33,976(  )43,238(  במסגרת התחייבויות שאינן שוטפות

  7,219   10,320   שוטפיםבמסגרת נכסים שאינם 

  )26,757(  )32,918(  2011בדצמבר  31יתרת התחייבות נטו ליום 
  
 רכי מס להעברה לשנים הבאותולצ ניכוייםו הפסדים  )3(
  

 ולחברות לחברה. ח"מיליון ש 7 -מסים נדחים בגין הפסדים לצרכי מס בסך של כלראשונה בשנת הדוח יצרה החברה 
 -כ של סכום לכדי דיווחה ליום ומגיעים הבאה לשנה המועברים אינפלציה בשל וניכוי מס לצרכי הפסדים שלה מאוחדות

 מיליון 17 - כ של סכום לגבי נדחים מסים רשמונ לא מתוכם  )ח מיוחס לחברה"מיליון ש 29 -מתוכם כ( ח"ש מיליון 68
  .ח"ש
. לניכוי הניתנים הזמניים ההפרשים ניצול ועל מס לצורכי הפסדים ניצול על זמן הגבלת אין, הקיימים המס חוקי לפי
 יהיה ניתן שכנגדה, חייבת הכנסה בעתיד תהיה כי צפוי זה שאין כיוון, אלה פריטים בגין הוכרו לא נדחים מסים נכסי
  .המס הטבות את לנצל

  
  שומות מס  .ו

  
לחברות מאוחדות . 2007סופיות עד וכולל שנת המס הנחשבות כוחלק מהחברות המאוחדות קיבלו שומות מס  החברה

  . 2006נוספות שומות הנחשבות כסופיות עד וכולל שנת המס 
  
  

 למניה ) הפסד(רווח  - 33באור 
  

  בסיסי ומדולל למניה) הפסד(רווח 
 אלפי 7,272התבסס על הרווח המיוחס לבעלי המניות הרגילות בסך של  2011בדצמבר  31הרווח הבסיסי למניה ליום  חישוב

מחולק בממוצע המשוקלל של מספר  )בהתאמה, ח"אלפי ש 98,845 -ח ושל"שאלפי  22,064רווח של : 2009 -ו 2010בשנים (ח "ש
אלפי  4,935: 2009-ו 2010 בשנים(ח ערך נקוב מניות "אלפי ש 4,910 בסך של) בנטרול מניות באוצר(המניות הרגילות שבמחזור 

  :באופן הבא, )בהתאמה נקוב מניות ערך ח"אלפי ש 4,940 - וח "ש
  

  המיוחס למחזיקי המניות הרגילות) הפסד(רווח 
 

  בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום 

2011  2010  2009  

  ח"אלפי ש  ח"אלפי ש  ח"אלפי ש

  98,845   22,064   7,272   רווח לשנה המיוחס לבעלי המניות הרגילות

המניות מפעילות נמשכת המיוחס לבעלי ) הפסד(רווח 
  32,895   )1,441(  7,047   הרגילות

  65,950   23,505   225   רווח מפעילות מופסקת המיוחס לבעלי המניות הרגילות
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  )המשך(למניה ) הפסד(רווח  - 33באור 
  

  ממוצע משוקלל של מספר המניות הרגילות
 
  

  בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום 

2011  2010  2009  

  .נ.ח ע"ש 1באלפי מניות 
בינואר הזהה לממוצע משוקלל של מספר  1יתרה ליום 

בסיסי ) הפסד(המניות הרגילות ששימשו לצורך חישוב רווח 
  425   425   425   למניה

  
 

  בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום 

2011  2010  2009  

  .נ.ח ע"ש 5באלפי מניות 

  943   943   943   בינואר  1יתרה ליום 

  )40(  )41(  )46(  י הקבוצה"המוחזקות עהשפעת מניות החברה 
ממוצע משוקלל של מספר המניות הרגילות ששימשו לצורך 

  903   902   897   בסיסי למניה) הפסד(חישוב רווח 
  
  

  פעילות מופסקת - 34באור 
  

 מוצגות תוצאות הפעילות. מכרה הקבוצה את זכויותיה בקשר עם מוצרי אגרוגרין 2009במהלך שנת , )17(37כמתואר בבאור 
  .על מנת להציג בנפרד את הפעילות המופסקת מהפעילות הנמשכת, כפעילות מופסקת

  
 

2011 2010 2009  

  ח"אלפי ש  ח"אלפי ש  ח"אלפי ש

  הכנסות

  5,256   6,311   1,840   ממכירות וממתן שירותים

  עלויות והוצאות

  5,029   5,200   1,284   עלות המכירות והשירותים

  227   1,111   556   רווח גולמי

  520   -    -   הוצאות מחקר ופיתוח

  1,329   579   126   הוצאות הנהלה וכלליות

  )91,738(  )30,844(  )592(  הכנסות אחרות

  90,116   31,376   1,022   רווח תפעולי

  )2,183(  )161(  )797(  הוצאות מימון

  87,933   31,215   225   לאחר מימון) הפסד(רווח 

  )21,983(  )7,710(  -   מסים על הכנסה

  65,950   23,505   225   לשנה) הפסד(רווח 
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  דיווח מגזרי - 35באור 
  

יחידות עסקיות . אשר מהווים יחידות עסקיות אסטרטגיות של הקבוצה, מגזרים בני דיווח כמפורט להלן ארבעהלקבוצה 
עבור כל . אשר מנוהלים בנפרד לצורך הקצאת משאבים והערכת ביצועים אסטרטגיות אלו כוללות מגוון מוצרים ושרותים

  . מקבל ההחלטות התפעוליות הראשי סוקר לפחות אחת לרבעון את הדוחות הניהוליים הפנימיים, יחידה עסקית אסטרטגית
  

 :להלן תאור תמציתי של הפעילות העסקית בכל אחד ממגזרי הפעילות של הקבוצה
  כקבלן מבצעביצוע עבודות בניה   •
  מכירת בניינים  •
  במגזר איכות הסביבה B.O.Tהקמה והפעלה של מכונים לטיהור שפכים בשיטת   •
  השכרה וניהול נכסים  •
הפעלת בתי קירור ותעשיה שאינם מקיימים את הספים הכמותיים למגזר , מגזר אחרים כולל הפעלת חטיבה ביולוגית    •

  .בר דיווח
  

  .בדבר המדיניות החשבונאית', גכ3המדיניות החשבונאית של המגזרים העסקיים זהה לזו המוצגת בביאור 
  

תוצאות . חברתיות לפי מחירי שוק מקובלים ללקוחות חיצוניים בגין מוצרים דומים- החברה מתמחרת את עסקאותיה הבין
  .לצורך עריכת דוחות כספיים מאוחדים, כאמור, עסקאות אלה מבוטלות
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  )המשך(דיווח מגזרי  - 35באור 
  

  :2011בדצמבר  31וצאות עסקיות של המגזרים לשנה שנסתיימה ביום ת
  

 השכרה
 וניהול איכות בניה  עבודות
  סך הכל  התאמות  אחרים  נכסים  הסביבה  למכירה  קבלניות

  ח"אלפי ש

  477,656  )1,840(  23,431  -  15,751   *105,847  334,467  מחיצונייםהכנסות ממכירות ומביצוע עבודות 

  18,727  18,727  הכנסות מהשכרת וניהול מבנים מחיצוניים

  -   )62,828(  -   6,248   -   880   55,700  הכנסות בין מגזריות

 390,167  106,727  15,751  24,975  23,431  )64,668(  496,383  

  424,151  )62,489(  21,183  -  12,060  83,243  370,154  השרותים והעבודות שבוצעו, עלות המכירות

  7,682   -   -   7,682   -   -   -  הוצאות אחזקת וניהול מבנים

  64,550   )2,179(  2,248   17,293   3,691   23,484   20,013  גולמי) הפסד(רווח 

  29,249   )2,723(  )1,811(  **19,569   3,726   8,228   2,260  מגזרי) הפסד(רווח 

  )6,743( נטו, הוצאות מימון

  )1,029( חלק בהפסדי חברות מוחזקות המטופלות לפי שיטת השווי המאזני

  21,477  רווח לפני מסים על ההכנסה 

  1,314,395   )209,394(  45,667  335,882  130,123   ***747,966  264,151  נכסים מזוהים

  220,549  נכסים לא מזוהים

  1,534,944  סך הכל נכסים

  567,599   )283,537(  28,622  91,045  47,354  549,381  134,734  התחייבויות מזוהות

  531,554  התחייבויות לא מזוהות

  1,099,153  סך הכל התחייבויות

  9,944   1,160   984   4,036   -   1,412   2,352  פחת והפחתות

  12,024   635   309   163   -   6,270   4,647  השקעות הוניות
  .ח"אלפי ש 319ל בסך של "ההכנסות ממכירות כוללות והכנסות ממכירות בחברות בחו  )*(
  .ח"אלפי ש 1,445בסך של ח וירידת ערך נכס בלתי מוחשי "אלפי ש 9,700 -ן להשקעה בסך של כ"כולל רווח משערוך נדל  )**(
  .ח"ש אלפי 3,696נכסים בהונגריה בסך  כולל  )***(

  )1('ג36בדבר לקוח עיקרי ראה באור 
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  )המשך(דיווח מגזרי  - 35באור 
  

  :2010בדצמבר  31וצאות עסקיות של המגזרים לשנה שנסתיימה ביום ת
 

 השכרה
 וניהול איכות בניה  עבודות
  סך הכל התאמות  אחרים נכסים הסביבה למכירה קבלניות

  ח"אלפי ש

  359,354  )6,172(  24,606  -  12,815   *64,940  263,165  הכנסות ממכירות ומביצוע עבודות מחיצוניים

  20,286  -   -  20,286  -  -   -  הכנסות מהשכרת וניהול מבנים מחיצוניים

  -   )40,328(  -   7,106   -   879   32,343  הכנסות בין מגזריות

 295,508  65,819  12,815  27,392  24,606  )46,500(  379,640  

  314,866  )43,450(  24,550  -  10,690  43,563  279,513  השרותים והעבודות שבוצעו, עלות המכירות

  5,867   -   -   5,867   -   -   -  הוצאות אחזקת וניהול מבנים

  58,907   )3,050(  56   21,525   2,125   22,256   15,995  גולמי) הפסד(רווח 

  6,791   )4,302(  )1,691(  **1,890   1,915   11,728   )2,749( מגזרי) הפסד(רווח 

  )3,701( נטו, הוצאות מימון

  )1,535( חלק בהפסדי חברות מוחזקות המטופלות לפי שיטת השווי המאזני

  1,555  רווח לפני מסים על ההכנסה 

  1,120,381   )197,053(  27,056  318,994  136,715   ***569,282  265,387  נכסים מזוהים

  253,068  נכסים לא מזוהים

  1,373,449  סך הכל נכסים

  403,776   )260,133(  26,077  74,396  54,843  385,740  122,853  התחייבויות מזוהות

  535,509  התחייבויות לא מזוהות

  939,285  סך הכל התחייבויות

  17,834   650   1,011   12,904   -   1,035   2,234  פחת והפחתות

  8,462   2,757   74   321   -   1,506   3,804  השקעות הוניות
  
  .ח"אלפי ש 424ל בסך של "ההכנסות ממכירות כוללות הכנסות ממכירות בחברות בחו  )*(
  .ח"אלפי ש 10,000ח וירידת ערך נכס בלתי מוחשי בסך של "אלפי ש 2,400 -ן להשקעה בסך של כ"משערוך נדלכולל רווח   )**(
  .ח"אלפי ש 5,738כולל נכסים בהונגריה בסך   )***(
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  )המשך(דיווח מגזרי  - 35באור 
  

  :2009בדצמבר  31וצאות עסקיות של המגזרים לשנה שנסתיימה ביום ת
  

 השכרה
  חטיבה וניהול איכות בניה עבודות תעשיה
  סך הכל  התאמות  אחרים  ביולוגית  נכסים  הסביבה  למכירה  קבלניות  ומסחר

  ח"אלפי ש

  553,064   )5,256( 8,808   5,256  -  13,216   *247,516  260,107  23,417  הכנסות ממכירות ומביצוע עבודות מחיצוניים

  16,910  -   -   -  16,910  -  -  -  -  מחיצונייםהכנסות מהשכרת וניהול מבנים 

  -   )29,830(  -   -   5,989   -   877   22,964   -  הכנסות בין מגזריות

 23,417  283,071  248,393  13,216  22,899  5,256   8,808 )35,086(   569,974  

  491,747   )32,631( 11,163   5,029  -  12,776  205,195  269,573  20,642  השרותים והעבודות שבוצעו, עלות המכירות

  6,059   -   -   -   6,059   -   -   -   -  הוצאות אחזקת וניהול מבנים

  72,168   )2,455(  )2,355(  227   16,840   440   43,198   13,498   2,775  גולמי) הפסד(רווח 

  22,671   )91,307(  )2,387(  90,116   **11,207   )8,270(  32,045   428   )9,161( מגזרי) הפסד(רווח 

  1,894  נטו, הוצאות מימון
חלק בהפסדי חברות מוחזקות המטופלות לפי שיטת השווי 

  )2,273( המאזני

  22,292  רווח לפני מסים על ההכנסה 

  964,932   )167,763( 7,454   1,923  348,803  136,731  ***384,957  243,780  9,047  נכסים מזוהים

  216,114  נכסים לא מזוהים

  1,181,046  סך הכל נכסים

  291,362   )253,501( 3,266   8,883  91,311  53,904  258,883  119,384  9,232  התחייבויות מזוהות

  475,226  התחייבויות לא מזוהות

  766,588  סך הכל התחייבויות

  7,542   -   808   99   1,999   -   929   1,435   2,272  פחת והפחתות

  11,321   -   367   20   4,481   -   1,941   4,437   75  השקעות הוניות
  .ח"אלפי ש 500ל בסך של "ההכנסות ממכירות כוללות הכנסות ממכירות בחברות בחו  )*(
  .ח"אלפי ש 4,800 -ן להשקעה בסך של כ"כולל רווח משערוך נדל  )**(
  .ח"אלפי ש 10,442כולל נכסים בהונגריה בסך של   )***(
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  מכשירים פיננסיים וניהול סיכונים - 36באור 
  
  כללי  .א

  :הנובעים משימוש במכשירים פיננסייםהקבוצה חשופה לסיכונים העיקריים הבאים 
  סיכון אשראי  •
  סיכון נזילות  •
  סיכון שוק  •

מדיניות , מטרות הקבוצה, בביאור זה ניתן מידע כמותי ואיכותי בדבר החשיפה של הקבוצה לכל אחד מהסיכונים שלעיל
  .ותהליכים לגבי מדידה וניהול של הסיכון

  
  המסגרת לניהול סיכונים  .ב

  . לבסס את מסגרת ניהול הסיכונים של הקבוצה ולפקח עליה מצויה בידי הדירקטוריון האחריות המקיפה
לקבוע הגבלות הולמות , מדיניות ניהול הסיכונים של הקבוצה גובשה בכדי לזהות ולנתח את הסיכונים העומדים בפני הקבוצה

הול הסיכונים נסקרות באופן שוטף בכדי המדיניות והשיטות לני. לסיכונים ובקרות ולפקח על הסיכונים והעמידה בהגבלות
הקבוצה פועלת לפיתוח סביבת בקרה , באמצעות הכשרה ותקני ונהלי ניהול. לשקף שינויים בתנאי השוק ובפעילות הקבוצה

  .יעילה בה כל העובדים מבינים את תפקידם ומחויבותם
ניהול הסיכונים של הקבוצה ונהליה והיא  ועדת הביקורת של הדירקטוריון מפקחת על מעקב ההנהלה אחר הציות למדיניות

בתהליך הפיקוח נעזרת ועדת . בוחנת את ההתאמה של מסגרת ניהול הסיכונים ביחס לסיכונים העומדים בפני הקבוצה
הביקורת הפנימית עוסקת בבדיקות שוטפות ובבדיקות לפי דרישה של הבקרות והנהלים לניהול . הביקורת בביקורת הפנימית

  .וצאותיהן מדווחות לוועדת הביקורתשת, הסיכונים
  
  סיכון אשראי  .ג

 וסיכון אשראי הוא סיכון להפסד כספי שיגרם לקבוצה באם לקוח או צד שכנגד למכשיר פיננסי לא יעמוד בהתחייבויותי
  .ת ערךמהלוואות שניתנו לצדדים שלישיים ומהשקעות בניירו ,והוא נובע בעיקר מחובות של לקוחות וחייבים אחרים, החוזיות

  לקוחות וחייבים אחרים
למאפיינים הדמוגראפיים של בסיס . החשיפה של הקבוצה לסיכוני אשראי מושפעת בעיקר מהאפיון האישי של כל לקוח

 - כ. יש השפעה מועטה על סיכון האשראי, כולל הסיכון לאי יכולת פירעון בענף ובמדינה בה פועל הלקוח, הלקוחות של הקבוצה
לא , עם זאת. )מול לקוח יחיד 17% -כ 2010בשנת (עיקריים  ותלקוחשני נובעות מעסקאות מכירה מול , המהכנסות הקבוצ 32%

  . קיים ריכוז גיאוגרפי של סיכון אשראי
 הקבוצה קבעה מדיניות אשראי לפיה כל לקוח חדש שהיקף הפעילות מולו מהותי לקבוצה ולפעילות נבחן פרטנית בדבר איכות

הבדיקה נעשית על ידי אנשי הכספים הרלוונטיים . האשראי שלו לפני שמוצעים לו תנאי המשלוח והתשלום המקובלים בקבוצה
  .לפעילותו

הקבוצה . כך שבמקרה של אי תשלום יכולה להיות לקבוצה דרישה מובטחת, מכירת טובין הינה בכפוף לתנאי שמירת בעלות
  .של לקוחות וחייבים אחרים אינה דורשת בטחונות לגבי יתרות חובה

. הקבוצה מכירה בהפרשה לירידת ערך המשקפת את הערכתה לגבי הפסדים שהתרחשו מלקוחות וחייבים אחרים ומהשקעות
  .המרכיבים העיקריים של הפרשה זו הם מרכיבי הפסד ספציפיים המתייחסים לחשיפות משמעותיות ספציפיות

  
  חשיפה לסיכון אשראי  )1(

חות או בהתעלם מערכם בספרים של בטו, הנכסים הפיננסיים מייצג את חשיפת האשראי המרבית הערך בספרים של
  .חיזוקי אשראי אחרים כלשהם

  :לקוחות וחייבים לפי הצד שכנגד הינה כדלקמן, החשיפה המרבית לסיכון אשראי בגין מזומנים ושווי מזומנים

  בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום 

2011  2010  

  ח"אלפי ש  ח"אלפי ש

  19,849   21,218   מזומנים ושווי מזומנים בבנקים

  2,319   1,793   לקוחות שוכרים

  87,574   78,538   לקוחות מזמיני עבודות

  4,233   2,558   לקוחות אחרים

  143,137   141,980   ניירות ערך סחירים

  105,569   161,913   הלוואות ופקדונות לזמן קצר

  33,977   12,589   חייבים ויתרות חובה

  129,929   132,065   יתרות חובה לזמן ארוך

  19,097   12,240   הלוואות לחברות מוחזקות

 564,894   545,684  
 31ח מתוך סך הערך בספרים של ההלוואות והחייבים ליום "ש מליוני 14 יםמהוו, של הקבוצה יםהעיקרי הלקוחות
  .במגזר עבודות קבלניות םה הינאל ותלקוח). ח"ש מליוני 18: 2010בדצמבר  31ליום ( 2011בדצמבר 
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  )המשך( מכשירים פיננסיים וניהול סיכונים - 36באור 
  
  )המשך( סיכון אשראי  .ג
  
  )המשך( חשיפה לסיכון אשראי  )1(

  
  :החשיפה המרבית לסיכון אשראי בגין השקעות במכשירי חוב לפי הצד שכנגד הינה כדלקמן

 
  בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום 

2011  2010  

  ח"אלפי ש  ח"אלפי ש

  השקעות מוחזקות למסחר

  56,790   52,703   אגרות חוב שהונפקו על ידי ממשלת ישראל

  57,839   62,980   אגרות חוב שהונפקו על ידי תאגידים אחרים 
 115,683   114,629  

  
  
  גיול חובות והפסדים מירידת ערך  )2(
  

  :לקוחותלהלן גיול חובות של 
 

  בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום 

2011  2010  

  ירידת ערך  ברוטו ירידת ערך ברוטו

  ח"אלפי ש  ח"אלפי ש  ח"אלפי ש  ח"אלפי ש

   -    86,241   -   80,214   אינם בפיגור

   -     -    -   259   יום 0-30פיגור של 

   -     -    232   659   יום 31-120פיגור של 

   -    7,250   -   154   שנה -יום  120פיגור של 

  2,266   2,901   1,837   3,672   פיגור של מעל שנה
 84,958   2,069   96,392   2,266  

  
  :התנועה בהפרשה לירידת ערך בגין יתרות לקוחות שניתנו במשך השנה היתה כדלקמן

  
  

  בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום 

2011 2010  

  ח"אלפי ש  ח"אלפי ש

  3,450   2,266   בינואר 1יתרה ליום 

  )1,184(  )197(  הפסד שהוכר מירידת ערך

  2,266   2,069   בדצמבר 31יתרה ליום 
  

אלא אם הקבוצה משוכנעת שאין סיכוי לגבות את , חשבונות ההפרשות לירידת ערך משמשים להכרה בהפסדים מירידת ערך
  .הפיננסי סכום החוב ואז מקוזז הסכום שאינו ניתן לגביה ישירות כנגד הנכס

  
  .והלוואות בפיגור אחרים לקבוצה אין יתרות חייבים
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  )המשך( מכשירים פיננסיים וניהול סיכונים - 36באור 
  
  נזילותסיכון   .ד
  

סיכון נזילות הוא הסיכון שהקבוצה לא תוכל לעמוד במחויבויותיה הקשורות בהתחייבויותיה הפיננסיות המסולקות על ידי 
את מידת הנזילות , ככל הניתן, גישת הקבוצה לניהול סיכוני הנזילות שלה היא להבטיח. מסירת מזומן או נכס פיננסי אחר

רגילים ובתנאי לחץ מבלי שיגרמו לה הפסדים בלתי רצויים או לפגיעה  בתנאים, המספקת לעמידה בהתחייבויותיה במועד
  . במוניטין

דבר המסייע לה לעקוב אחר דרישות , כולל דוחות תזרים חודשיים בפעילויות העיקריות, הקבוצה משתמשת בדוחות חודשיים
ות מספקות של מזומנים על פי הקבוצה מוודאת קיומם של רמ. תזרים המזומנים ולמקסם את תשואת המזומנים מהשקעותיה

; כולל הסכומים הדרושים לעמידה בהתחייבויות הפיננסיות, יום 60דרישה לתשלום הוצאות התפעול הצפויות לתקופה של 
כגון אסונות , האמור אינו מביא בחשבון את ההשפעה הפוטנציאלית של תרחישים קיצוניים שאין אפשרות סבירה לצפותם

  . טבע
  

גילוי זה אינו כולל סכומים אשר לגביהם . כולל אומדן תשלומי ריבית, עון החוזיים של התחייבויות פיננסיותלהלן מועדי הפיר
  :קיימים הסכמי קיזוז

  

 2011בדצמבר  31ליום 

  מעל תזרים

  חמש  שנה  שנה  שנה  שנה שנה מזומנים הערך
  שנים חמישית  רביעית שלישית  שניה ראשונה חוזי בספרים

  ח"אלפי ש  ח"אלפי ש  ח"שאלפי 
אלפי 

  ח"ש
אלפי 

  ח"ש
אלפי 

  ח"ש
אלפי 

  ח"אלפי ש  ח"ש

  התחייבויות פיננסיות שאינן נגזרים

  -   -   -   -   -   259,205   259,205   259,205  אשראי מתאגידים בנקאיים לזמן קצר

  -   -   -   -   -   68,563   68,563   68,563   קבלני משנה  ונותני שרותים , ספקים

  -   -   -   -   -   71,803   71,803   71,803   זכאים אחרים

 27,240  53,353   86,033   233,510   209,095   הלוואות לזמן ארוך וחלויות שוטפות
 

25,626 
 

17,644  23,614  

 608,666   633,081   485,604   53,353  27,240 
 

25,626 
 

17,644  23,614  
  
  

  2010בדצמבר  31ליום 

  מעל תזרים

  חמש  שנה  שנה  שנה שנה שנה מזומנים הערך
  שנים  חמישית  רביעית  שלישית  שניה  ראשונה  חוזי  בספרים

 ח"אלפי ש ח"אלפי ש ח"אלפי ש ח"אלפי ש ח"אלפי ש ח"אלפי ש ח"אלפי ש ח"אלפי ש

 התחייבויות פיננסיות שאינן נגזרים
אשראי מתאגידים בנקאיים לזמן 

  -    -    -    -    -   247,165  247,165  247,165   קצר

  -    -    -    -    -    65,253   65,253   65,253  קבלני משנה ונותני שרותים , ספקים

  -    -    -    -    -    75,245   75,245   75,245   זכאים אחרים

  39,852   24,494   25,023   40,264   78,970   59,197  267,800  235,150  הלוואות לזמן ארוך וחלויות שוטפות
 622,813  655,463  446,860  78,970   40,264   25,023   24,494   39,852  

  
 9באור בדבר לקוחות ו ,8באור  ,בדבר יתרות חובה לזמן ארוך ,14ראה באור , למידע בדבר מועדי הפירעון של נכסים פיננסיים

   ויתרות חובה חייביםבדבר 
  

 ח מובטחות בשעבוד הכוללות"ש מליוני 80לקבוצה הלוואות בנקאיות בסך של , בדבר הלוואות ואשראי ,19כמתואר בבאור 
נכון . הפרה של אמת מידה פיננסית עשויה לגרום לקבוצה להידרש לפרוע חלק מההלוואות מוקדם יותר. אמות מידה פיננסיות

  . שנקבעו פיננסיותהמידה האמות עומדת בלמועד הדיווח החברה 
  
לא צפוי שתזרימי המזומנים הכלולים בניתוח מועדי הפירעון עשויים להתרחש מוקדם יותר , בד התחייבויות פיננסיות אלהמל

    .באופן משמעותי או בסכומים שונים באופן משמעותי
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  )המשך(מכשירים פיננסיים וניהול סיכונים  - 36באור 
  
  סיכון שוק  .ה
  

שיעורי ריבית ומחירים , מדד המחירים לצרכן, כגון שערי חליפין של מטבע חוץ, סיכון שוק הוא הסיכון ששינויים במחירי שוק
מטרת ניהול סיכוני השוק הינה . ישפיעו על הכנסות הקבוצה או על ערך החזקותיה במכשירים פיננסיים, של מכשירים הוניים

  .תוך כדי מיקסום התשואה, סגרת פרמטרים מקובליםלנהל ולפקח על החשיפה לסיכוני שוק במ
  
  סיכוני מדד ומטבע חוץ  )1(
  

  סיכון מטבע
וקניות הנקובות או צמודות למטבעות השונים ממטבעות הפעילות המתאימים של  מכירותהקבוצה חשופה לסיכון מטבע בגין 

  .ח"אות הם שהמטבע בו נקובות עיקר העסק. אך גם דולר ואירו, ח"בעיקר ש, חברות הקבוצה
מוודאת הקבוצה שהחשיפה נטו שלה תשמר ברמה , באשר לנכסים והתחייבויות כספיים אחרים הנקובים במטבעות חוץ

  .כמענה לחוסר איזון בטווח הקצר, "ספוט"של מטבעות חוץ לפי שערי , בעת הצורך, על ידי קניה ומכירה, מקובלת
  
 החשיפה לסיכון מדד ומטבע חוץ  )א(

  :הינה כדלקמן, המבוסס על ערכים נקובים, לסיכון מדד ומטבע חוץחשיפת הקבוצה 
  

  2011בדצמבר  31ליום 

  צמוד למדד

  המחירים
  כ"סה  אחר  דולר  לצרכן  לא צמוד

  ח"אלפי ש  ח"אלפי ש  ח"אלפי ש  ח"אלפי ש ח"אלפי ש

  :נכסים שוטפים

  21,218   803   3,298   -   17,117   מזומנים ושווי מזומנים

  141,980   7,456   34,158   49,570   50,796   ניירות ערך סחירים

  161,913   -   -   -   161,913   הלוואות ופקדונות לזמן קצר

  82,889   175   -   -   82,714   לקוחות

  12,589   -   230   559   11,800   חייבים ויתרות חובה

  5,376   -   -   5,376   -   חלויות שוטפות של נכס פיננסי 

  :נכסים שאינם שוטפים

  126,689   -   -   122,599   4,090   יתרות חובה לזמן ארוך

  12,240   -   -   -   12,240   הלוואות לחברות מוחזקות

  564,894   8,434   37,686   178,104   340,670   סך הכל נכסים

  :התחייבויות שוטפות

  336,126   -   -   74,669   261,457   אשראי מתאגידים בנקאיים

  68,563   93   -   -   68,470   ספקים קבלני משנה ונותני שירותים

  71,803   8   -   -   71,795   זכאים אחרים

  :התחייבויות שאינן שוטפות

  132,174   -   -   128,413   3,761   הלוואות לזמן ארוך מבנקים

  608,666   101   -   203,082   405,483   סך הכל התחייבויות

  )43,772(  8,333   37,686   )24,978(  )64,813(  כ החשיפה בדוח על המצב הכספי"סה
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  )המשך(מכשירים פיננסיים וניהול סיכונים  - 36באור 
  
  )המשך( סיכון שוק  .ה
  
  )המשך( סיכוני מדד ומטבע חוץ  )1(
  
 )המשך( החשיפה לסיכון מדד ומטבע חוץ  )א(
  

 2010בדצמבר  31ליום 

  צמוד למדד

  המחירים
  כ"סה  אחר  דולר לצרכן לא צמוד

  ח"אלפי ש  ח"אלפי ש  ח"אלפי ש  ח"אלפי ש  ח"אלפי ש

  :נכסים שוטפים

  19,849   702   127   5,750   13,270   מזומנים ושווי מזומנים

  143,137   24,320   27,659   48,297   42,861   ניירות ערך סחירים

  105,569   -    -    -    105,569   הלוואות ופקדונות לזמן קצר

  94,126   227   -    -    93,899   לקוחות

  33,977   -    -    653   33,324   חייבים ויתרות חובה

  4,948   -    -    4,948   -    חלויות שוטפות של נכס פיננסי 

  :נכסים שאינם שוטפים

  124,981   -    -    124,981   -    יתרות חובה לזמן ארוך

  19,097   96   -    -    19,001   מוחזקותהלוואות לחברות 

  545,684   25,345   27,786   184,629   307,924   סך הכל נכסים

  :התחייבויות שוטפות

  295,532   -    -    42,298   253,234   אשראי מתאגידים בנקאיים

  65,253   107   -    -    65,146   ספקים קבלני משנה ונותני שירותים

  75,245   325   -    -    74,920   זכאים אחרים

  :התחייבויות שאינן שוטפות

  186,783   -    -    186,333   450   הלוואות לזמן ארוך מבנקים

  622,813   432   -    228,631   393,750   סך הכל התחייבויות

  )77,129(  24,913   27,786   )44,002(  )85,826(  כ החשיפה בדוח על המצב הכספי"סה
  
  ניתוח רגישות  )ב(

היו , בדצמבר ושינוי במדד המחירים לצרכן 31לתאריך , כאמור להלן, ח"שינוי בשערי החליפין של המטבעות הבאים אל מול הש
הניתוח שלהלן מבוסס על שינויים ). לאחר מס(את הרווח וההפסד ואת ההון בסכומים המוצגים להלן ) מקטינים(מגדילים 

ניתוח זה נעשה . הקבוצה הם אפשריים באופן סביר נכון לתום תקופת הדיווחשלדעת , בשערי החליפין ובמדד המחירים לצרכן
. נשארו קבועים ובהתעלם מהשפעה כלשהי של מכירות ורכישות חזויות, ובמיוחד שיעורי הריבית, בהנחה שכל שאר המשתנים

  .נעשה בהתאם לאותו בסיס 2010שנת  הניתוח לגבי

  2011בדצמבר  31ליום 

  ירידה  עליה

  הון  רווח והפסד  הון  רווח והפסד  ח"באלפי ש

  110   110   )110(  )110(  1% -שינוי במדד המחירים לצרכן ב

  )1,884(  )1,884(  1,884   1,884   5% -ב ב"שינוי בשער החליפין של דולר ארה

  2010בדצמבר  31ליום 

  ירידה  עליה

  הון  רווח והפסד  הון  רווח והפסד  ח"באלפי ש

  )404(  )404(  404   404   1% -במדד המחירים לצרכן בשינוי 

  )1,389(  )1,389(  1,389   1,389   5% -ב ב"שינוי בשער החליפין של דולר ארה
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  )המשך(מכשירים פיננסיים וניהול סיכונים  - 36באור 
  
  )המשך( סיכון שוק  .ה
  
  ן שיעורי ריביתסיכו  )2(
  

  סיכון שערי ריבית
כמו כן הקבוצה חשופה לשינויים בשווי . ריבית בשל החזקה במכשירי חוב נושאי ריבית משתנההקבוצה חשופה לסיכון שערי 

  .הנמדדים בשווי הוגן, בשל החזקה במכשירי חוב נושאי ריבית קבועה, כתוצאה משינויים בשערי ריבית, הוגן
  
  סוג ריבית  )א(

  :של הקבוצהלהלן פירוט בדבר סוג הריבית של המכשירים הפיננסיים נושאי הריבית 

  בדצמבר  31ליום 

  2010  2011  ח"באלפי ש

      מכשירים בריבית קבועה

  334,665   395,176   נכסים פיננסיים

  )317,478(  )242,856(  התחייבויות פיננסיות
 152,320   17,187  

  מכשירים בריבית משתנה

  25,274   28,733   נכסים פיננסיים

  )164,837(  )225,444(  התחייבויות פיננסיות
)196,711(  )139,563(  

  
  ניתוח רגישות השווי ההוגן לגבי מכשירים בריבית קבועה  )ב(

לשינוי בשעורי הריבית , נכסים והתחייבויות בריבית קבועה של הקבוצה אינם נמדדים בשווי הוגן דרך רווח והפסד לכן
  .הפסדוהלא צפויה כל השפעה על הרווח  ,למועד הדיווח

  
  ריבית משתניםבניתוח רגישות תזרים מזומנים לגבי מכשירים   )ג(

 להלן המוצגים בסכומים ההפסדו הרווח ואת ההון את )מקטין( מגדיל היה, הדיווח במועד ריביתשיעורי הב 1% של שינוי
 2010הניתוח לגבי שנת . קבועים נשארו, חוץ מטבע שערי ובמיוחד, משתניםה שיתר בהנחה נעשה זה ניתוח. )לאחר מס(

  .נעשה בהתאם לאותו בסיס

  2010בדצמבר  31ליום   2011בדצמבר  31ליום 

  רווח והפסד והון רווח והפסד והון

  קיטון בריבית  גידול בריבית  קיטון בריבית  גידול בריבית  ח"באלפי ש

  1,396   )1,396(  1,967   )1,967(  מכשירים בריבית משתנה

 
  הוגןשווי   .ו
  
  שווי הוגן בהשוואה לערך בספרים  )1(
  

, ניירות ערך סחירים, מסוימים לרבות מזומנים ושווי מזומנים והתחייבויות פיננסיותפיננסיים הערך בספרים של נכסים 
אשראי , נגזרים, יתרות חובה לזמן ארוך, הלוואות לחברות מוחזקות, השקעות אחרות לזמן קצר, חייבים אחרים, לקוחות
  .תואם או קרוב לשווי ההוגן שלהם, זכאים אחריםו ספקים, הלוואות ואשראי לזמן קצר ,גידים בנקאייםמתא

הינם , והערכים בספרים המוצגים בדוח על המצב הכספי ותוההתחייבויות הפיננסיהפיננסיים השווי ההוגן של יתר הנכסים 
  :כדלקמן

  בדצמבר 31ליום 

2011  2010  

  שווי הוגן  ערך בספרים   שווי הוגן ערך בספרים  ח"באלפי ש

  :התחייבויות שאינן שוטפות

  233,659   235,150   204,635   209,095   הלוואות לזמן ארוך מבנקים
  

  .בדבר הבסיס לקביעת השווי ההוגן ,4אור בר אופן קביעת השווי ההוגן ראה בלמידע נוסף בד
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  )המשך(מכשירים פיננסיים וניהול סיכונים  - 36באור 
  
  )המשך( שווי הוגן  .ו
  
 שיעורי הריבית ששימשו בקביעת השווי ההוגן  )2(
  

מבוססים על עקומת התשואה הממשלתית , היכן שמתייחס, שיעורי הריבית ששימשו להיוון אומדן תזרימי המזומנים הצפויים
  .מתאיםבתוספת מרווח אשראי קבוע , למועד הדיווח

  :ל הינן כדלקמן"הריביות הנ 2011בדצמבר  31נכון ליום 
  ).5%ח "בש: 2010( 5.25% –ח "ם בנקאיים בשהתחייבויות לתאגידי

  
    היררכיית שווי הוגן  )3(
  

בשוק פעיל ) לא מתואמים(מחירים מצוטטים ( 1הינם כולם ברמה הנמדדים בשווי הוגן , המכשירים הפיננסיים בקבוצה
  ).םלמכשירים זהי

  
  

  התקשרויות – 37באור 
  
פרויקטים החברה התקשרה במהלך העסקים הרגיל בעסקאות קומבינציה לרכישת מקרקעין המיועדים לבניית   )1(

מסויימים למכירה בתמורה למתן שרותי בנייה לבעלי הקרקע או בתמורה לתשלום אחוזים מסויימים מתקבולי 
  .קעיןהמכירה העתידיים מהפרוייקטים שיוקמו על המקר

  
  .חברות הקבוצה העוסקות בתחום הבניה מתקשרות במהלך העסקים הרגיל שלהם בהסכמים עם ספקים וקבלני משנה  )2(
  
  מכון טיהור בבאר שבע  )3(

, מימון, בהסכם עם עיריית באר שבע לתכנון 2000מ התקשרה בחודש פברואר "בע) 1993(חברה מאוחדת מנרב תשתיות 
בתמורה לקבלת , הפעלה ואחזקה של מכון טיהור שפכים לטיפול בשפכי העיר באר שבע ומספר ישובים סמוכים, הקמה

תעריפי התשלום שנקבעו הינם בהתאם לאיכות . תשלומים מעיריית באר שבע לפי כמות השפכים שיוזרמו למכונים
, 2025אשר תסתיים בחודש ינואר ) כולל תקופת ההקמה(שנים  25ההתקשרות הינה לתקופה של . הקולחים המטוהרים

  . ובסופה יועבר המכון ללא תמורה נוספת לעירייה
מו התקבולים השנתיים עירייה התחייבה להעברת כמות מינימלית של שפכים למכון הטיהור ובהתאם לכך יסתכה

יגדלו הכנסות , בהתאם להתחייבות העירייה. עם תחילת התפעול) בהצמדה למדד(ח "מיליון ש 13.8-המינימאליים בכ
מכון הטיהור הופעל . 2015בשנת  38%עד לגידול מצטבר של , בממוצע 12%שנתיות אלה מדי חמש שנים בשיעור של כ

  .2002בשנת 
במידה וימצא שהכמות היומית של השפכים המוזרמים תגדל מעבר , 2017ודש ינואר יריית באר שבע זכאית עד לחע

  .להערכת החברה לא תדרש לבצע הרחבה זו .לדרוש מהחברה המאוחדת להרחיב את מכון הטיהור, לכמות מוסכמת
יורי העירייה תהא רשאית להביא לסיום ההתקשרות עוד קודם לתום תקופת החוזה וזאת בתמורה לתשלום ערכו הש

 יובא לא החברה להערכתאולם . של החוזה אשר יקבע כפונקציה של מרכיבים שונים על פי נוסחה שנקבעה בהסכם
 הצדדים בין המתקיימים המשפטיים ההליכים התקדמות לאור היתר בין הצפוי מהסיום מוקדם בשלב לסיומו ההסכם

 צפי אין מתקיימים הם עוד וכל, ההסכם תקופת לסיום עובר להסתיים צפויים אינם אשר, להלן 38המפורטים בבאור 
  .לסיום ההסכם הבאת בגין לחברה לשלם שיש הסכום לאור וכן, לסיום ההסכם שיובא

  
  .להלן 38 ראה באורבדבר התביעה שהוגשה כנגד החברה המאוחדת על ידי עיריית באר שבע במסגרת הליך בוררות 

  
  ג"מכון טיהור שפכים בנתב  )4(

בהסכם עם רשות שדות התעופה  2005פברואר התקשרה בחודש , ")מי מנשה: "להלן( מ"מנשה בע מי, חברה מאוחדת
. הקמה ותפעול של מכון טיהור שפכים ומתקנים הנדסיים עבור נמל התעופה בן גוריון, תכנון, למימון) ת"רש–להלן (

ת ללא "יימסר המכון לרש אשר בסיומה, שנים ממועד החתימה על ההסכם 24לתקופה של  BOTהמכון יוקם בשיטת 
  .ת"חד ולחוד עם מי מנשה כלפי רשמנרב הנדסה אחראית לביצוע ההסכם בי. תמורה

על פי ההסכם מי מנשה תקים את המכון ותשא בכל ההשקעה הכרוכה בכך ובתום תקופת ההקמה תפעיל את המכון 
ל מי מנשה לעמוד בכמויות ע, במהלך תקופת ההפעלה. בהתאם לדרישות המקצועיות המפורטות במסמכי ההסכם
איכות הקולחין והבוצה תהיה על פי קריטריונים  כמפורט . מינימום מובטחות של שפכים שיוזרמו למכון ויטופלו בו

  .בהסכם
מי מנשה התחייבה להרחיב את המכון במידה וימצא כי הספיקה היומית הממוצעת השנתית תעלה על קיבולת מסוימת 

  .לפי המוקדם, פני תום תקופת ההסכםשנים ל חמשובכל מקרה בתוך 
  . ק שפכים שיוזרמו למכון"בתמורה תהא מי מנשה זכאית לתשלום חודשי קבוע ותשלום משתנה עבור כל מ

  .2007החלה בחודש אוקטובר והפעלתו , 2005הקמת המכון החלה ברבעון השלישי של שנת 
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  )המשך(ות התקשרוי – 37באור 
  
  מוסא נבימכון טיהור שפכים   )5(

לביצוע פרויקט לבין החברה ) מכון ירושלים -להלן (מ "מפעלי ביוב וטיהור ירושלים בענחתם הסכם בין  2008 מרסב
ההכנסות הצפויות מהפרויקט הן . תפעול ואחזקה של מתקן טיהור שפכים מזרחית לירושלים, להקמה BOT -בשיטת ה 

אשר בסיומה יימסר מכון טיהור , נה ממועד החתימה על ההסכםש 25 -ח על פני תקופת הפעלה של כ "מיליון ש 200 -כ 
  .השפכים למכון ירושלים ללא תמורה
מ לבין החברה להקמת שותפות "נחתם הסכם שותפות בין מקורות פיתוח וייזום בע, לצורך התקשרות החברה בהסכם

, מכלל ההכנסות הצפויות מהפרויקט 50%וכיוצא בזאת הכנסות החברה הצפויות מהפרויקט יעמדו על  בחלקים שווים
  .ח"מיליוני ש 100

  .2012צפויה במהלך שנת  הטיהורהפעלת מכון 
  
  בית סוהר בבאר שבע  )6(

, לבאר שבעתפעול ומימון של בית סוהר דרומית , הפעלה, הקמה, נחתם הסכם לביצוע פרויקט לתכנון 2006בינואר 
לבין ) המזמינה -להלן (בין ממשלת ישראל ושירות בתי הסוהר , )כולל תקופת ההקמה(שנים  25 -למשך כ PFIבשיטת 

מ "ואפריקה ישראל להשקעות בע   חברה פרטית בבעלות משותפת של חברה מאוחדת, מ"בע) 2005(א ניהול והפעלה .ל.א
  ).המציעה או הזכיינית -להלן ) (בחלקים שווים(
סך התקבול השנתי הצפוי שישולם למציעה בגין הפעלת בתי הסוהר . מקומות כליאה 800 -ית הסוהר עתיד לכלול כב

 47 -כמו כן זכאית המציעה למענק הקמה של כ. ח בכל אחת משנות ההפעלה"מיליון ש 64 - שנים מוערך בכ 22 -למשך כ
  .ינה להפעלת בית הסוהרח אשר ישולם למציעה עם תום ההקמה וקבלת אישור המד"מיליון ש

בוצעו , 2006אשר החלו באוקטובר , עבודות ההקמה בפרויקט. הושלמה הסגירה הפיננסית לפרויקט 2007בחודש מרס 
 .2009והושלמו במהלך שנת , באמצעות עסקה משותפת של מנרב הנדסה ודניה סיבוס

  ). העתירה - להלן (בית סוהר בניהול פרטי צ כנגד חוקיותו של החוק המתיר הפעלה של "הוגשה עתירה לבג 2005בשנת 
שמכוחו ניתן להפעיל בית סוהר בניהול , לפקודת בתי הסוהר 28צ פסק דין לפיו תיקון "ניתן על ידי בג 2009בנובמבר 

  .לאור פסק הדין לא ניתן להמשיך בביצועו של הפרויקט האמור. הינו לא חוקתי ועל כן בטל, פרטי
חלקה של החברה בפרויקט הינו (ח "מליון ש 250 -ויקט ובהיערכות להפעלתו סכום של כהזכיינית השקיעה בהקמת הפר

50% .(  
ום הסכם סי -להלן(המסדיר את סיום הפרויקט , א.ל.נחתם הסכם בין מדינת ישראל לבין א 2010במרס  28ביום 

בהיערכות להפעלתו , קטתקבל השבה מלאה של ההוצאות שהושקעו בהקמת הפרוי. א.ל.נקבע כי א ובמסגרת) הפרויקט
וכן פיצוי בגין , מ"ח בתוספת מע"מליון ש 250 -בסכום של כ, לרבות תקורות והוצאות עקיפות תלויות, ובשימורו

הכספיים . מ"ח בתוספת מע"מליון ש 279 -הינו כ. א.ל.הסכום הכולל שישולם לא. הוצאות ועלויות נלוות ובגין הפסדים
  .זה במלואושולם סכום  2011בדצמבר  31ליום 

וקבלן ההקמה , 2010באפריל  18מסרה את מבנה בית הסוהר למדינה ביום . א.ל.א, בהתאם להסכם סיום הפרויקט
למדינה . א.ל.וזאת חלף הערבויות שהעמידה א(כלפי המדינה . א.ל.העמיד ערבויות בנקאיות להבטחת התחייבויות א

  ). קודם לכן
  .ח"מליון ש 14 -רווח בסך של כ 2010הכספיים לשנת  בעקבות האמור לעיל רשמה החברה בדוחותיה

  
   -פרויקט הפארק הביוטכנולוגי בירושלים  )7(

אשר הייתה , )המזמינה -להלן (מ "ביופארק בע בהסכם עם חברת יוניהדהתקשרה חברה מאוחדת  2005ש אפריל בחוד
וזאת לאחר שזכתה , הדסהמדיצינית מ והסתדרות "ת בעימוחזקת בחלקים שווים על ידי נכסי האוניברסיטה העבר

בקשר להקמה והפעלה של פארק ביוטכנולוגי בקמפוס הרפואי , שפרסמה המזמינה, בהליך של הזמנה להציע הצעות
זכות חכירת  לאחר השלמת הקמת הפארק תקבל החברה המאוחדת. עין כרם בירושלים" הדסה"בסמוך לבית החולים 

החברה המאוחדת תהיה . 2031בדצמבר  31וזאת עד לתאריך , רק ביוטכנולוגימשנה במקרקעי הפרויקט ותפעיל בהם פא
, בין היתר, החברה המאוחדת תהא אחראית. רשאית להשכיר שטחים אך ורק לשוכרים העוסקים בתחום מדעי החיים

 מחויבת החברה המאוחדת להפעיל חניון ,כמו כן. לתחזק את הפרויקט ולספק לשוכרים שירותי ניהול ותחזוקה
. ר"מ 9,288מעבר לשטח מקסימלי של , כן התחייבה החברה לשלם למזמינה סכום נוסף בגין כל שטח שיושכר. בפרויקט

לפיו , המזמינה קיבלה אישור מקדמי  מרשות המסים. סכום התשלום הנוסף תלוי בהסבת אישור המפעל המאושר
שנים ולא תהווה  25 -משנה תהיה קצרה מכך שחכירת ה, תקופת התכנון וההקמה לא יחשבו לחלק מתקופת החכירה

. שסכומה משתנה לאורך שלבי הפרויקט השונים, על החברה להעמיד למזמינה ערבות ביצוע. עסקה החייבת במס שבח
החברה  , בנוסף. במצב תקין ושמיש ללא תמורה כלשהיא, תמסור החברה למזמינה את הפרויקט, בתום תקופת ההפעלה

  .כותיואחראית לבדק המבנה ולמער
במקביל הוסב ההסכם ובעלי המניות הקודמים של . רכשה החברה את מלוא הון המניות של המזמינה 2006בסוף שנת 

ביופארק קיבלה מעמד של מפעל מאושר  יוניהד. ביופארק תשמש כמקימה ומפעילה המזמינה הינם המזמינים ויוניהד
מגובה ההשקעה  24%לפיו תהא זכאית למענק בשיעור של , 1959-ט"במסלול מענקים לפי חוק עידוד השקעות הון התשי

  .ח"מליוני ש 6.8-מתוכו התקבל סך של כ. ח"מיליון ש 7.6 -סך המענק נאמד ב. בכפוף לתנאי כתב האישור, המאושרת
  .החלה החברה בהפעלת הפארק הביוטכונולוגי 2009בחודש יולי 

  .'ב15 ראה באור, זיכיוןהלעניין ירידת ערך נכס בלתי מוחשי במסגרת הסכם 
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  )המשך(ות התקשרוי – 37באור 
  
  'פרוייקט מנהרות הרכבת לירושלים קטע ב  )8(

במסילת הרכבת ' קטע ב תלבניי") המזמין("מ "י רכבת ישראל בע"זכתה מנרב הנדסה במכרז שפורסם ע 2010ביולי 
מנרב הנדסה ניגשה למכרז באמצעות מיזם . מ"ק 7-באורך של כ הכולל בין היתר עבודת מינהור, המהירה לירושלים

המתמחה בביצוע עבודות , )חברה שהתאגדה תחת דיני מדינת רוסיה( Moscow Metrostrovמשותף יחד עם חברת 
ח וסך ההוצאות בפרוייקט צפוי "מליוני ש 530 -היקף הפרוייקט מוערך בכ. 50%חלקה של החברה במיזם הינו . מינהור
ותף קיבל צו המיזם המש 2010בדצמבר . חודשים 40- הפרוייקט יימשך כ, להערכת החברה. ח"מליוני ש 510-ת כלהיו

  .התחלת עבודה
  .השקעות החברה במיזם המשותף מטופלות לפי שיטת השווי המאזני

  
  הקמת מתקן התפלה באשדוד  )9(

לבניית מתקן התפלת מים בעיר ") מקורות("מ "במכרז של חברת מקורות ייזום ופיתוח בע הקבוצהזכתה  2009בנובמבר 
  .אשדוד
המיזם ) ("חברה שהתאגדה תחת דיני מדינת ספרד( Sadytניגשה למכרז באמצעות מיזם משותף יחד עם חברת  הקבוצה
 המשותף של החברה במיזםחלקה . הינה חברה המתמחה בהקמה ותפעול של מתקני התפלה Sadytחברת "). המשותף

ק "מיליון מ 100ים בהספק של - לתכנון והקמה של מתקן התפלת מי Turn Keyהמכרז הינו מכרז בשיטת . 33%הינו 
  .דונם באזור התעשיה הצפוני באשדוד 90המתקן עתיד להיות מוקם על שטח של כ . בשנה

 - חודשים לתכנון ו 6מהם , חודשים 30ט ייארך להערכת החברה הפרויק.  מיליארד שקל 1.5 - היקף הפרויקט מוערך בכ
  .חודשים לבניית הפרויקט 24

ובתום התקופה  -מול המדינה  B.O.Tשנה במסגרת הסכם  25לאחר השלמת בנייתו יופעל המתקן בידי מקורות למשך 
  . יועבר לידי המדינה

אשר נחתם בינן לבין  2009במבר בנו 23על הסכם המאשרר את תוקף ההסכם מיום  Sadyt -חתמו החברה ו 2011במרס 
. להתחיל בביצוע עבודות מוקדמות על פי הוראות המכרז Sadyt -ול קבוצה ומקורות הורתה ל, מקורות לביצוע המכרז

  .ות מלאהתקבל צו התחלת עבוד 2012נחתמה הסגירה הפיננסית לפרויקט ובפברואר  2011בדצמבר 
  .השווי המאזני השקעות החברה במיזם המשותף מטופלות לפי שיטת

  
  פרויקט להקמת בית ספר להנדסה ולמדעי המחשב לאוניברסיטה העברית בירושלים  )10(

להקמת בית ספר להנדסה , נקבעה מנרב הנדסה כזוכה במכרז שפרסמה האוניברסיטה העברית בירושלים 2008בדצמבר 
כלל העבודות "). הפרויקט" –להלן (ם ר בקמפוס גבעת רם ירושלי"מ 20,000 -בשטח בנייה כולל של כ, ולמדעי המחשב

  .2012של שנת שני צפויות להסתיים במהלך רבעון במסגרת הפרויקט 
 2010ובחודש דצמבר , ח"מיליון ש 8ס "נחתם הסכם נוסף לביצוע עבודות האלומיניום ע 2010ביוני , להסכם זה בהמשך

 80 -בכ מוערכות הפרויקט מן הצפויות הכנסותה סך. ח"מיליון ש 20 -ס כ"נחתם הסכם נוסף לביצוע עבודות הגמר ע
  .ח"ש מיליון

  
  עם רכבת ישראל להקמת תחנת וולפסוןהסכם   )11(

מ לביצוע פרויקט עבודות תשתית למסילת "נקבעה מנרב הנדסה כזוכה במכרז שפרסמה רכבת ישראל בע 2009בפברואר 
בהתאם לתנאי "). הפרויקט" -להלן (לפסון וולפסון ותחנת רכבת וו -צ מערב ב קטע תל אביב "ראשל -א "רכבת ת
. חודשים ממועד קבלת צו התחלת עבודה 22 -צפויות העבודות במסגרת הפרוייקט להימשך תקופה של כ , המכרז

  .על פי הסכם שנחתם עם המזמינה, ח"מיליון ש 65 -ההכנסות הצפויות מן הפרויקט מוערכות בכ 
  
  ם חיפה"חולים רמבהקמת בנייני אשפוז וחניון בבית   )12(

לביצוע ") המזמין"להלן (ם "נקבעה מנרב הנדסה כזוכה במכרז שפרסמו ידידי המרכז הרפואי רמב 2010בפברואר 
להלן (ם "עבודות הקמה של שני בנייני אשפוז וחניון תלת קומתי שישמש בית חולים בחירום בבית החולים רמב

חודשים ממועד  24 -במסגרת הפרוייקט להימשך תקופה של כבהתאם לתנאי המכרז צפויות העבודות "). הפרוייקט"
נחתמה תוספת  2011בספטמבר ). 2010י המזמין החדש בחודש מאי "צו התחלת עבודות נמסר ע(קבלת צו התחלת עבודה 

  . ח"מליון ש 266 -מן הפרוייקט מוערכות בכהבת ההכנסות הצפויות של החברה . ח"מליון ש 49להסכם על סך 
  

  א לאמנות"קט הקמת בניין חדש למוזיאון תפרוי  )13(
זכתה עסקה משותפת שהוקמה בין מנרב הנדסה ודניה סיבוס בחלקים שווים בפרויקט להקמת בניין  2010במהלך שנת 

סך של הסתכמו לההכנסות של העסקה המשותפת מן הפרויקט . א לאומנויות בצמוד למוזיאון הקיים"חדש למוזיאון ת
  . 2011פרויקט הסתיים במהלך הרבעון השני של שנת ה. ח"מיליון ש 145 -כ
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  )המשך(ות התקשרוי – 37באור 
  
  פרויקט גשר ומסילת רכבת יבנה   )14(

לביצוע פרויקט , ")הרכבת: "להלן(מ "זכתה מנרב הנדסה במכרז שפורסם על ידי רכבת ישראל בע, 2005במהלך שנת 
עבודות תשתית ובטון למסילות והקמת תחנת , קטע מחלף יבנה, אשדוד- צ"עבודות תשתית במסילת הרכבת ראשל

תשתית הרכבת מחלף יבנה בכללותו  נתקבל צו התחלת עבודה לביצוע עבודות 2006בספטמבר . הרכבת יבנה מערב
 147 -ידי החברה בכ-המהוות חלק מהעבודות בפרויקט ושההכנסות הצפויות בגינן מוערכות על, ותחנת יבנה מערב

  .2012ראשון  והסתיים במהלך רבעון 2007ביצוע העבודות בפרויקט החל ברבעון הראשון של שנת . ח"מיליון ש
  
  משה דיין-צ מערב יוספטל"פרויקט תשתית למסילת ראשל  )15(

לביצוע , ")הרכבת: "להלן(מ "זכתה מנרב הנדסה במכרז שפורסם על ידי רכבת ישראל בע, 2007ברבעון השלישי של שנת 
 27 -צפויות העבודות במסגרת הפרויקט להימשך כ, בהתאם לתנאי המכרז. פרויקט עבודות תשתית למסילת הרכבת
ביצוע העבודות בפרויקט . ח"מיליון ש 145 -ינם בסך של בכה ידי החברה-כות עלחודשים וההכנסות הצפויות בגינן מוער

  . 2012והסתיים במהלך הרבעון הראשון של שנת  2007החל ברבעון הרביעי של שנת 
  

  פרויקט הקמת אצטדיון כדורגל עירוני חדש בפתח תקוה  )16(
חלקה של מנרב הנדסה (ה ביחד עם דניה סיבוס ידי מנרב הנדס-זכתה שותפות שהוקמה על 2007ברבעון השני של שנת 

מיליון  139 -ההכנסות הצפויות של השותפות מן הפרויקט הינן בסך של כ. בפרויקט להקמת איצטדיון כדורגל) 49%הנו 
רביעי הפרוייקט הסתיים במהלך רבעון . ח בהסכם חתום והיתרה בגין עבודות נוספות"מיליון ש 106 -כ, מתוכם. ח"ש
 . 2011שנת  של

  
  מכירת טכנולוגיה בתחום הביוטכנולוגיה  )17(

למכירת כל , ")הרוכש: " להלן(כימיה -התקשרה מנרב תשתיות בשני הסכמים עם חברה בתחום האגרו 2009ינואר ב
זכויות חוזיות , אשר כללו זכויות קניין רוחני, AgroGreenזכויות מנרב תשתיות בקשר עם שני מוצרים מפעילות 

  .כאשר כל הסכם מתייחס לקו מוצרים אחר, בתחום הדברה ביולוגית של מזיקים בחקלאות, מקצועי מסוימות וידע
  

התמלאו התנאים המתלים להשלמת ההסכם הראשון והקונה שילמה לחברה ) מועד ההשלמה -להלן ( 2009במרס 
התמלאו  2009בנובמבר . ח"מליון ש 74 -ח שבגינה נוצר לחברה רווח לאחר מס בסך של כ"מליון ש 108תמורה בסך 

  .והחברה רשמה רווח בסכום שאינו מהותי. התנאים המתלים להשלמת ההסכם השני
בכפוף לעמידה במספר אבני דרך המותנות בין , בהתאם להוראות שני ההסכמים זכאית החברה לקבל תמורה נוספת

  .ל ותחילת מכירות"השאר בקבלת אישור של רשויות רגולטוריות בחו
  .בע שנים ממועד ההשלמהל יתקבלו בתוך כאר"כל אבני הדרך הנהחברה צופה ש

ו של הרוכשת למשך בהתאם להוראות ההסכם מנרב תשתיות תהא זכאית לקבל שיעור מסוים מסך המכירות נט, כמו כן
 .תקופות משתנות

 
 שירותים כםלהס בהתאם") השירותים: "להלן( לרוכש וייצור מעבדתי ייעוץ שירותי לתת הקבוצההמשיכה  ,זאת עם

 תיתן בה התקופה ,השירותים הסכם להוראות בהתאם"). הסכם השירותים: "להלן(הרוכש  לבין החברה בין שנחתם
 .התקופה להארכת ואפשרות שונה תקופה קיימת שירות סוג לכל כאשר ,בזמן שירותים תחומה החברה

  .הסתיימה התקופה האמורה ולא מומשה האפשרות להארכתה 2011באפריל 
  

באשר להשלמת אבן דרך  Agro greenנתקבלה בידי החברה הודעת הקונה בעסקת  2010במהלך הרבעון השני של שנת 
נתקבל בידי החברה  2010בדצמבר  21ביום . ח"מיליון ש 5 -וכיוצא בזאת החברה קיבלה סך של כ הראשוןסכם העל פי ה

מיליון  28.5 -וכיוצא בזאת החברה קיבלה סך של כ הראשוןהסכם ההודעת הקונה על עמידתה באבן הדרך השניה על פי 
  .ח"מיליון ש 23.5הוא  2010הרווח לאחר מס בגין אבני דרך אלו בשנת . 2011ח בחודש ינואר "ש

  .34ראה גם באור 
  
  מכירת פעילות אמבין  )18(

החברה רווח בסכום רשמה , כתוצאה ממכירה זו. אמבין חתמה החברה על הסכם למכירת פעילות מנרב 2009בנובמבר 
  .שאינו מהותי
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  )המשך(התקשרויות  - 37באור 
  
 -להלן(יחידות דיור  96הכולל , התקשרה מנרב פרויקטים בהסכם עם ראשי ועד דיירי מתחם בראשון לציון 2011בינואר   )19(

בה לאחר , לפיו תתקשר מנרב פרויקטים עם בעלי הזכויות במתחם בעסקה במתווה של עסקת פינוי בינוי, ")המתחם"
  . יחידות דיור על פי התכנון המוצע 380 -כ, תנאים מתליםבכפוף לקיום , פינוי הדירות הקיימות תקים מנרב פרויקטים

אשר טרם (הוצאתו לפועל של הפרויקט כפופה להתקיימותם של מספר תנאים מתלים , כמקובל בעסקאות פינוי בינוי
אישור תוכנית בנין עיר חדשה למתחם ופינוי , וביניהם חתימת כלל בעלי הזכויות במתחם על הסכם מחייב) התקיימו
יצוין כי התקיימותם של התנאים האמורים עשויה להתארך תקופה ממושכת וכי אין כל ודאות כי . ם בפועלהמתח

  .תנאים אלו יתקיימו
  
הודעה לפיה מנרב פרויקטים נקבעה כזוכה במכרז ") המינהל" -להלן(פרסם מנהל מקרקעי ישראל , 2011בפברואר   )20(

  ).בהתאמה, "המכרז" -ו" המגרש" -להלן(אתר ציפור הצפון  -ן יחידות דיור במודיעי 114לחכירת מגרש לבניית 
שנים  98 -שנים עם אופציה לחכירתם ל 98תרכוש מנרב פרויקטים את זכויות החכירה במגרש למשך , על פי תנאי המכרז

 - של כ בנוסף להוצאות פיתוח בסך כולל, ח"מליון ש 20 -בתמורה לתשלום דמי חכירה מהוונים בסך כולל של כ, נוספות
הפקידה מנרב פרויקטים ערבות בנקאית לטובת , לצורך הגשת ההצעה במכרז"). התמורה: "להלן יחד(ח "מליון ש 18.5

  . ערבות זו תהווה חלק מתשלום התמורה בגין המגרש. ח"מיליון ש 2 -בסך כולל של כ, המינהל
לחתום על , זה לשלם את הוצאות הפיתוחמנרב פרויקטים נדרשה להסדיר את תנאי המכרז ובכלל , על פי תנאי המכרז

יום מיום החלטת  45כל זאת בתוך , ח"מיליון ש 1.4 - חוזה בנייה והשלמת הפיתוח ולהנפיק ערבויות בסך כולל של כ
בנוסף נדרשה מנרב פרויקטים להשלים את התשלום עבור המגרש ולחתום על . ועדת המכרזים בדבר זכייתה במכרז

  . נכון למועד הדיווח הקבוצה ביצעה את המפורט לעיל. ממועד החלטת ועדת המכרזיםיום  60תוך , חוזה פיתוח
מיליון  120 -עלות ההשקעה הצפויה בפרויקט הינה כסך . יחידות דיור 114בכוונת מנרב פרויקטים לבנות על המגרש 

פועלת מנרב פרויקטים ). מ"עלא כולל מ(ח "מיליון ש 138 -והיקף ההכנסות הצפוי בפרויקט הינו כ) מ"לא כולל מע(ח "ש
  .וח הוחל שיווק הפרויקטיולאחר תאריך הד. הסכם ליווי בנקאי לצורך מימון הקמת הפרויקטלסגירת 

  
מ "הצעה לבעלי המניות ולנושיה העיקריים של חברת נאות הפסגה מודיעין עלית בע, הגישה מנרב פרויקטים 2011במרס   )21(

בספטמבר . ח"מיליון ש 135.2 -מהון המניות של נאות הפסגה בתמורה לסך של כ 100%לרכישת ") נאות הפסגה: "להלן(
במהלך תקופת הדוח קיבלה הקבוצה הודעה כי הצעתה . ח"מיליון ש 140הגישה הקבוצה הצעה משופרת בסך של  2011

  .לא התקבלה
  

ד "יח 100 -קומות ובו כ 10ל בניין בן בהסכם קומבינציה לתכנון ובנייה ש' התקשרה מנרב פרויקטים עם צד ג 2011ביוני   )22(
. אביב-המצוי ברחוב הרב הרצוג שבשכונת בבלי בתל" קולנוע דקל"ומרכז מסחרי במתחם הידוע כמתחם " דיור מוגן"ל

מהתמורה אשר תתקבל מסויים התחייבה מנרב פרויקטים לשלם למוכר אחוז , בתמורה לרכישת זכויות המוכר במתחם
לצורך הוצאתו לפועל של . וזאת בהתאם לגובה התמורה שתתקבל, ד"מכירת חלק מיח אצל מנרב פרויקטים בגין

הצדדים קבעו , לפיכך. הפרויקט קיים צורך להגיע להסדר ולהסכם עם בעלי החנויות הקיימות במרכז המסחרי במתחם
נכון . ימוש הסכם זהמ עם בעלי החנויות כתנאי למ"חודשים מיום חתימת הסכם זה לצורך ניהול מו 12פרק זמן של עד 
 ךלאחר תארי, לפני הליכי תכנון לקראת הוצאת היתרי בנייה, ע"מצויה הקרקע לאחר אישור התב, למועד דיווח זה

  . חודשים 18 -חודשים ל 12 -מ עם בעלי החנויות מ"הדיווח הוארכה תקופת המו
  
דונם  17.8 -ציה לרכישת קרקע בשטח של כעם צדדים שלישיים בהסכם קומבינ, התקשרה מנרב פרויקטים 2011ביוני   )23(

בתמורה לרכישת . שבהוד השרון" שביל התפוזים"ד למגורים במתחם הידוע כמתחם "יח 90 - בנייה ושיווק של כ, לתכנון
במסגרת ההסכם תקדם מנרב פרויקטים בשיתוף . הזכויות בקרקע יהיו זכאים בעלי הקרקע לאחוז מהדירות בפרויקט

הקרקע הינה , נכון למועד דיווח זה. ון ובניה תוכנית בניין עיר במתחם לשם הקמת הפרויקטהועדה המקומית לתכנ
  .קרקע חקלאית הכלולה בשטח לפיתוח עירוני על פי תוכניות מתאר ארציות

  
  קומבינציה הסכמי  )24(

, במזומן ורכישה קומבינציה הסכמי בשני קרקעות בעלי יחידים מספר עם פרויקטיםמנרב  התקשרה 2008 מרס בחודש
  .תקווה בפתח למגורים פרויקט של, פרויקטים מנרב ידי על, ושיווק בנייה, לתכנון
בנוסף , ח"ש מליון 5 - כ סך שלר "מ 2,000 - כ של כולל בשטח קרקע עבור למוכרים ישולם הראשון ההסכם במסגרת
 קרקע עבור למוכרים ישולם השני ההסכם במסגרת. במגרש שיבנו מהדירות 25% -  כ על יעמוד המוכרים של חלקם
  .במגרש שיבנו מהדירות 29% - כ על יעמוד המוכרים של וחלקםח "ש מליון 13 - כ של סךר "מ 8,000 - כ של כולל בשטח
 קבלת לאחר נמצאים בניינים ארבעה, ע בעסקה זו"התבפ "בניינים המתוכננים ע 5מתוך , למועד הדוחות הכספיים נכון

 החמישיואילו הבניין , רביעיה הבנייןלאחר תאריך הדוח החלה בנית , מהם בשלבי בנייה שונים לושהוש בנייה היתרי
עלות ההשקעה הצפויה  .2012בשלב האחרון לפני קבלת ההיתר הצפוי להתקבל במהלך הרבעון השני של שנת  נמצא

  .ח"ש ליוןמ 160 - הינו כ  בפרוייקטהיקף ההכנסות הצפוי . ח"ש מליון 135 -הינה כ  בפרוייקט
 29עתרה לבית המשפט אחת מבעלות הקרקע שעל המגרש שבבעלותה אמור להיבנות בנין בן  2009דצמבר  בחודש

לטענת מנרב . בתביעה למתן סעד הצהרתי כי ההסכם בין הצדדים בטל לאור הודעת ביטול שמסרה לחברה, יחידות דיור
תובענת בעלת הקרקע לביטול ההסכם נדחתה על ידי  .ההסכם שנחתם בין הצדדים תקף ובוטל שלא כדין פרוייקטים

, 2011בפברואר  22בית המשפט המחוזי והוגש על ידה ערעור לבית המשפט העליון אשר דיון מקדמי בו נקבע ליום 
במהלך תקופת הדוח נחתם הסכם פשרה בין . במהלכו נמחק הערעור לאור אי התייצבות של המערערת בפני בית המשפט

  .חזור לתוקףל צד נסוג מטענותיו וההסכם המקורי יהצדדים לפיו כ
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  )המשך(התקשרויות  - 37באור 
  

בהסכם לרכישת קרקע ") המוכרים("עם חברה שהינה צד שלישי לא קשור , התקשרה מנרב פרויקטים 2010בחודש יוני   )25(
במסגרת הסכם זה שילמה . כל אחד בהוד השרון ד"יח 61ד בשני בניינים בני "יח 122בניה ושיווק של , במזומן לתכנון

מ צמודים למדד המחירים לצרכן לחודש פברואר "ח בתוספת מע"מליוני ש 67 -מנרב פרויקטים למוכרים סכום של כ
היקף ההכנסות הצפוי מהפרויקט ). מ"לא כולל מע(ח "מליוני ש 180 -עלות ההשקעה הצפויה בפרוייקט הינה כ. 2010

חודשים ממועד התחלת  36 -הקמתו של הפרוייקט צפויה להסתיים בתום כ). מ"לא כולל מע(ח "יוני שמל 195 -מוערך בכ
בניית הבנין הראשון החלה ובניית הבניין , התקבלו היתרי בניה לשני בנייניםנכון לתאריך הדיווח . של כל בנין הבניה

  .2012להתחיל במהלך שנת  ההשני צפוי
  
בהסכם לרכישת קרקע במזומן המיועדת ") המוכרים("מנרב פרויקטים עם בעלי קרקע  התקשרה 2010בחודש יולי   )26(

במסגרת הסכם זה שילמה מנרב פרויקטים למוכרים . ד בארבעה בניינים בראשון לציון"יח 178בניה ושיווק של , לתכנון
). מ"לא כולל מע(ח "ליוני שמ 212 -עלות ההשקעה הצפויה בפרוייקט הינה כ. מ"ח בתוספת מע"מליוני ש 59 - סכום של כ

הקמתו של הפרוייקט צפויה להסתיים ). מ"לא כולל מע(ח "מליוני ש 235-היקף ההכנסות הצפוי מהפרויקט מוערך בכ
נכון למועד . ע"נכון למועד ההתקשרות הקרקע מצויה לאחר אישור התב. חודשים ממועד התחלת הבנייה 48-בתום כ

כמו , 2012במהלך הרבעון הראשון של שנת  החלהבניית הבניין השני , הראשון יןבניהבבניית וח זה החברה החלה יודה
  .שבנייתם החלה שני הבנייניםמתקדם של בשיווק נמצאת החברה  ,כן

  
  פרויקט גבעת זאב  )27(

תביעה לבית המשפט המחוזי בירושלים כנגד משרד השיכון והממונה על הבינוי  2001מנרב פרויקטים הגישה בשנת 
בעקבות זכייתה של מנרב פרויקטים במכרז להקמת פרויקט דיור בגבעת זאב , לביטול ההסכמים שנכרתו ביניהם ,ש"ביו

  . 2000עקב נסיבות של סיכול על רקע מהומות אוקטובר , זאת. בירושלים
יעה כאשר חלקה של מנרב פרויקטים בתב(ח "מיליון ש 60 -תביעה כספית בסך של כולמתן סעד הצהרתי  הינההתביעה 

ש המחוזי את המדינה "חייב ביהמ בוי בית משפט המחוזי "ניתן פסק הדין ע 2008ולי יב). ח"מיליון ש 30 -הכספית הנו כ
  .להשיב למנרב פרויקטים את מלוא הכספים והערבויות שהושקעו ונמסרו למדינה בקשר עם רכישת הזכויות במקרקעין

במסגרת , בקשה לעיכוב ביצוע של פסק הדיןורעור על פסק הדין הגישה המדינה לבית המשפט העליון ע  2008בספטמבר 
וכן שני , בקשה זו סוכם כי עד למועד שמיעת הערעור מנרב פרויקטים תקבל את מלוא הערבויות שהעבירה למדינה

  . בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק, שלישים מהתשלומים ששילמה למדינה
ח המהווים שני שלישים "ש מליון 21 -כ סך של וכן פרויקטים את הערבויות השיבה המדינה למנרב 2008בנובמבר 

  . מהתשלומים ששילמה מנרב פרויקטים למדינה
   .םביחס לרכיבים שלא נפסקו לזכות  ערעור, יחד עם החברות האחרות, מנרב פרויקטים הגישה  2008אוקטובר ב

תחל לבנות על המקרקעין כאשר תמורת רב פרויקטים מנבימים אלו הצדדים מצויים בהליך אישור הסכם פשרה לפיו 
מיום ביצוע העסקה כחוק והפיתוח עבורה ישולמו למדינה כשהם נושאים הפרשי הצמדה וריבית המקורית הקרקע 

  .1999בשנת 
  
  .לעיל) ד(24בדבר תוכנית לרכישה עצמית של מניות ראה באור   )28(
  
  ).א(41 באור ראה הדיווחבדבר התקשרות לאחר מועד   )29(
  
  :מידע בקשר לפעולות בניה  )30(

  כ"סה  חוזי ביצוע  חוזי מכירה מספר חוזי 

  ח"אלפי ש  ח"אלפי ש  ח"אלפי ש מכירה שנקשרו

סכום חוזי המכירה וחוזים לביצוע 
  492,503   270,000   222,503   141   עבודות שנקשרו במהלך השנה

חוזי מכירה וחוזים לביצוע עבודות 
מכירתם טרם הושלמה עד שהקמתם או 

  1,284,458   751,000   533,458   במצטבר 2011בדצמבר  31ליום 
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  תלויות תהתחייבויו - 38באור 
  
  משפטיות תביעות .א
  

הזוכה , על פי המכרז. בקשר למכוני טיהור שפכים לעיר באר שבע BOTמכרז  97עירית באר שבע פרסמה בסוף שנת 
שכל אחד , האחד בצידה המערבי של באר שבע והשני בצידה המזרחי, אחראי לתכנן ולהקים על חשבונו שני מכוני ביוב

, שנים 25 -לתקופה של כ, להפעיל את המכונים על חשבונו, ק ליום"מ 27,000מהם מותאם לטיפול בשפכים בספיקה של 
ר של ביוב שטוהר על "זכאי הזוכה לתשלום בגין כל מ, בגין כל התחייבויותיו. ולמסור אותם לעירייה בסיום התקופה

לעכב את הקמתו של אחד מהמכונים , זמן קצר לאחר מכן ביקשה העירייה. המחיר האמור נקבע בהליך המכרזי. ידו
בחודש פברואר . לצורך דיון בשינוי במיקומו, באר שבע שהיה אמור להיות ממוקם בצידה המזרחי של, נשוא המכרז

החברה . ן"לאור לחץ של יזמי נדל, וזאת מיוזמתה ומשיקוליה שלה, הודיעה העירייה על ביטול המכון המזרחי 2001
אשר מסוגל לטפל במלוא הספיקה , החברה הקימה במיקומו של המכון המערבי מכון טיהור בנפח כפול.  הסכימה לכך

הוגשו במסגרת הליך הבוררות המתקיים על פי  2005בחודש דצמבר . ק"מ 54,000 -במכרז לשני המכונים  שנקבעה
סכום התביעה הנתבע . ההסכם בין מנרב תשתיות לבין עיריית באר שבע כתבי תביעה הדדיים מטעם כל אחד מהצדדים

, בין היתר, וזאת) 2005נכון לדצמבר (ח "יון שמיל 42 -ידי מנרב תשתיות מעיריית באר שבע על פי כתב התביעה הינו כ-על
עיכובים בבניה ושינויים , עלות עבודות שבוצעו על יד הקבוצה -ובכלל זה, ידי העירייה-בעילה של הפרת ההסכם על

אשר גרמו למנרב , אי עמידה ביעדי כמויות, עיכובים בתשלומים, ידי עיריית באר שבע-החזקת ערבויות על, תכנוניים
ידי העירייה ממנרב תשתיות על פי כתב תביעה מתוקן -סכום התביעה הנתבע על. נזקים ולעלויות בהן נשאהתשתיות ל

בקשר עם הקמת מכון טיהור אחד , בין היתר, וזאת, )2007נכון לתחילת שנת (ח "מיליון ש 150 -שהוגש הינו בסך של כ
הוקם , בהקשר זה לטענת מנרב תשתיות(צידי העיר הכולל עלויות תשתיות הולכת שפכים בין , במקום שני מכוני טיהור

ליקויים בהקמת ובהפעלת המכון שהוקם ודרישת העירייה להקטנת כמויות , )מכון אחד בהתאם לאישור העירייה
יש לציין כי עד עתה שילמה העירייה את מלוא התשלומים כפי שנקבעו בהסכם . השפכים להן התחייבה על פי ההסכם

  .ך העירייה לשלם סכומים אלו כפי שנקבע בהסכםולהערכת החברה תמשי
  .מ לסגירת התיק"הצדדים מנהלים מו. הוגש כתב הגנה וכן כתב תביעה שכנגד, נכון למועד הדוח

להערכת החברה לא יובא ההסכם לסיומו בשלב מוקדם מהסיום הצפוי בין היתר לאור התקדמות ההליכים המשפטיים 
וכל עוד הם מתקיימים אין צפי , ויים להסתיים עובר לסיום תקופת ההסכםהמתקיימים בין הצדדים אשר אינם צפ

  .וכן לאור הסכום שעל העירייה לשלם לחברה באם תרצה להביא ההסכם לסיום, שיובא ההסכם לסיום
להערכת הנהלת , בסכום אשר משקף, ההפרשה שנכללה בדוחות הכספיים נרשמה כנגד עלויות ההשקעה בפרויקט

בקשר עם , אם וככל שתידרש, באופן סביר את הסכום שתידרש לשלם, על חוות דעת יועצה המשפטיהחברה ובהתבסס 
  .כפי שהיא ידועה נכון למועד פרסום הדוחות הכספיים, המחלוקת

    
  .22ראה גם באור 

  
  עבודיםש .ב
  
בנקאיים לזמן קצר  ח ואשראי מתאגידים"ש מליון 209 -הלוואות לזמן ארוך מבנקים ומאחרים בסכום של כ הבטחתל )1(

ח לבנקים שונים רשמו החברה והחברות המאוחדות שלה שעבודים קבועים בדרגה ראשונה "ש מליון 259 -בסכום של כ 
לקבלת תקבולים משוכרים על נכסי  זכויות, על כספי חשבונות, מסוימים בפרוייקטיםוללא הגבלה בסכום על זכויותיהן 

  .על זכויות הביטוח של הרכוש ועל חלק מתיקי ניירות הערך, ן המניותעל הו, על המוצבה והציוד, דלא ניידי
  
ברות מאוחדות מסוימות שעבדו לבנקים שונים בשעבוד קבוע בדרגה ראשונה וללא הגבלה בסכום את זכויותיהן ח )2(

 י רוכשי דירות להם הוציאו הבנקים"בפרוייקטים מסוימים להבטחת כספים שהבנקים עשויים להידרש לשלם ע
הבטחת השקעות של ( )ירותד(ח בהתאם לחוק המכר "מליון ש 517 -ערבויות שיתרתם לתאריך הדיווח בסכום של כ

  .1974 -ה "התשל) רוכשי דירות
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  )המשך( תלויות תהתחייבויו - 38באור 
  
  רבויותע .ג
  

  .חברה וחברות מאוחדות נתנו ערבויות הדדיות לבנקים ללא הגבלה בסכוםה
  

  : (*)להלןדכ נןהי 2011, בדצמבר 31הערבויות ליום 

  ח"מיליוני ש

  517   (**)ערבויות בנקאיות לפי חוק מכר דירות) 1

  116   ערבויות בנקאיות להבטחת ביצוע וטיב עבודות קבלניות ואשראי ספקים) 2

  64   ערבויות החברה לאחרים) 3
 697  

  
  .לעיל' ל ראה סעיף ב"הנבדבר בטחונות שניתנו להבטחת הערבויות   (*)

  
להבטחת התשלומים של רוכשי דירות נותנת החברה ערבויות בנקאיות או פוליסות ביטוח על פי חוק המכר   (**)

החברה מתחייבת לתקופת בדק ואחריות כקבוע . 1974-ה"תשל, )הבטחת השקעות של רוכשי דירות) (דירות(
  .ערבויות מאת הקבלן המבצע, בדרך כלל, ו מקבלת החברהכנגד מחוייבות ז. 1973- ג"התשל) דירות(בחוק המכר 

  
  .הקבוצה העמידה בטחונות כנגד ערבויות של חברות המטופלות לפי שיטת השווי המאזני לטובת מזמיני עבודה

  
  משרה נושאי וביטוח שיפוי  .ד
  

אסיפות הכלליות של בעלי המניות של החברה תיקנו את תקנותיהן בשנים קודמות באופן שתאפשרנה שיפוי וביטוח ה
כמו כן נקבעה מדיניות שיפוי וביטוח אחריותם של נושאי משרה והכל בכפוף להוראות . של נושאי משרה בהתאם לדין

  .הדין ולהגבלות נוספות
 

לרבות למר אברהם , של החברה הוצאת כתבי שיפוי לנושאי המשרה בחברהאישרה האסיפה הכללית  2004אוקטובר ב
במסגרת כתב השיפוי החברה מתחייבת לשפות את בעל השליטה ורעייתו על פי . זיוה קוזניצקי' קוזניצקי ורעייתו גב

לא תעלה על  ,ידי החברה על פי החלטת השיפוי בגין חבות במסגרת כתבי השיפוי האחריות- כתבי השיפוי שיוצאו להם על
  : הגבוה מבין השניים

בהתאם לדוחות הכספיים השנתיים המאוחדים , מהונה העצמי של החברה במועד מתן השיפוי בפועל 25%) א(
  ; והמבוקרים האחרונים שאישרה החברה

  ; ב"מיליון דולר ארה) עשרה( 10) ב(
  .ו התקשרה החברהמחברת ביטוח במסגרת ביטוח ב, אם יתקבלו, והכל בנוסף לסכומים שיתקבלו

  
, אישרה האסיפה הכללית של החברה הוצאת כתבי שיפוי חדשים לנושאי המשרה בחברה 2006בחודש מאי , בהקשר זה

לחוק  3' בהתאם לתיקון מס, זיוה קוזניצקי וילדיהם המכהנים כנושאי משרה בחברה' גב, לרבות למר אברהם קוזניצקי
  . להם בעבר כאמור לעילוזאת בנוסף לכתבי השיפוי שהוצאו , החברות

במסגרת כתב השיפוי החברה מתחייבת לשפות את נושאי המשרה בשל כל חבות או הוצאה שתוטל עליהם עקב פעולות 
או /או שיעשו בתוקף היותם נושאי משרה בחברה או נושאי משרה מטעם החברה בחברות מוחזקות של החברה ו/שעשו ו

על פי כתבי השיפוי , במצטבר, יפוי שתשלם החברה לכל נושאי המשרהסכום הש. בכל חברה אחרת בה לחברה אינטרס
פי החלטת השיפוי בגין חבות במסגרת כתב השיפוי האחריות לא תעלה על -ידי החברה על-או יוצאו להם על/שהוצאו ו

 מהונה העצמי של החברה במועד מתן השיפוי בפועל בהתאם לדוחות הכספיים השנתיים המאוחדים והמבוקרים 25%
  .האחרונים שאישרה החברה

  
כתב השיפוי של בעל השליטה , לעיל 21כאמור בתקנה , לחוק החברות 16יצוין כי בהמשך לכניסתו לתוקף של תיקון 

כי בכוונת החברה להביא , יוער, יחד עם זאת. 2011בחברה ובני משפחתו המכהנים כנושאי משרה בחברה פקע בנובמבר 
כנדרש , סח כתב שיפוי לבעל השליטה ובני משפחתו המכהנים כנושאי משרה בחברהבהקדם לאישור האסיפה הכללית נו

 לחוק החברות 16בהתאם לתיקון 
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  צדדים קשורים ובעלי עניין - 39באור 
  
  זהות בעלי עניין וצדדים קשורים  .א
  

אנשי מפתח ניהוליים של החברה וחבר , דירקטורים, בעלי עניין והצדדים הקשורים של החברה הינם ישויות בשליטה משותפת
  .של אדם הנזכר לעיל, )Close member of the Familiy(קרוב משפחה 

  
. ר הדירקטוריון הקבוע"וידי הדירקטוריון כי-ל החברה ומונה על"סיים מר אברהם קוזניצקי את כהונתו כמנכ, 2011בנובמבר 
מובהר כי . ל החברה"ידי הדירקטוריון לכהן כמנכ-ל הכספים של החברה ומונה על"סיים כהונתו כסמנכ, מר פנחס דקל, כמו כן

החברה תזמן , כמו כן). ל הכספים של החברה"כסמנכ(ל החברה הנכנס הינם כפי שהיו טרם מינויים כאמור "תנאי העסקת מנכ
  .ר הדירקטוריון"עלי המניות בחברה לצורך אישור תנאי כהונתו של יואסיפה כללית של ב

  
  .בדבר ישויות הקבוצה, 40 ראה באורבאשר לחברות בנות 

  
 עסקאות עם צדדים קשורים   .ב
  

  :בוצעו מספר עסקאות במהלך השנה כמפורט להלן, בין החברה וצדדים קשורים
  

  בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום 

2011  2010  2009  

  ח"אלפי ש  ח"אלפי ש  ח"אלפי ש

  3,522   5,450   3,690   מצדדים קשוריםודמי ניהול הכנסות ריבית 
  
 :צדדים קשורים הכלולות בדוח על המצב הכספיויתרות עם בעלי עניין   .ג
  

  בדצמבר 31ליום 

2011  2010  

  ח"אלפי ש  ח"אלפי ש

      :במסגרת הנכסים

  -    8,061   חייבים ויתרות חובה

  19,097   12,240   הלוואות לחברות כלולות

  :במסגרת ההתחייבויות

  2,594   6,103   צדדים קשוריםיתרות עם 

    
  
 :ואנשי מפתח ניהוליים הטבות שניתנו לבעלי עניין  .ד

    
  בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום 

2011  2010  2009  

  ח"אלפי ש  ח"אלפי ש  ח"אלפי ש

  9,475   6,388   7,302   ניהוליים שכר ונלוות לאנשי מפתח

  7   9   10   מספר האנשים אליהם מתייחס ההטבה

  147   209   244   גמול דירקטורים אשר אינם מועסקים בחברה

  3   3   3   מספר האנשים אליהם מתייחסת ההטבה
  

   



  מוגבל וחברות מאוחדות שלה מנרב אחזקות בערבון
  באורים לדוחות הכספיים 

  
  

75 
 

  )המשך( צדדים קשורים ובעלי עניין - 39באור 
  
 ):המשך( ניהוליים מפתח ואנשי עניין לבעלי שניתנו הטבות  .ד
  
החליטה האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה החלטות בדבר עדכון תנאי העסקה לבעלי שליטה  2008במאי   )1(

  :כלהלן 2005כפי שאושר בחודש ינואר בחברה ודירקטורים המועסקים 
  

שכרו . ר הדירקטוריון"והיום מכהן כיו ל החברה"הן כמנכיכאשר אישור תנאי העסקת בעל השליטה בחברה   .א
בתוספת תנאים , 2001ח ברוטו לחודש ובהצמדה למדד בגין חודש ינואר "אלפי ש 85סך של על החודשי ישאר 

   .לפני מס) מאוחד(מרווחי החברה  3%וכן קבלת מענק שנתי של , רכב והחזר הוצאות, סוציאליים כלליים
  

 42.6לפיו שכרו החודשי יהיה , מ"פרויקטים בע ל חברת הבת מנרב"כמנכעדכון תנאי העסקת דירקטור המכהן   .ב
יתר תנאי העסקתו יישארו ללא . רכב והחזר הוצאות, ח ברוטו לחודש בתוספת תנאים סוציאליים נלווים"אלפי ש
במידה , מרווחי מנרב פרויקטים לפני מס לפי דוחותיה הכספיים 2%תשלום מענק שנתי בשיעור של : שינוי
ותשלום שכר דירקטורים בהתאם לשכר המשולם ליתר הדירקטורים , ח"מיליון ש 5וח לפני מס יעלה על והרו

  .בחברה
  
לפיו , מ"עדכון תנאי העסקת דירקטור המכהן כמנהל חטיבת הבניה למגורים בחברת הבת מנרב הנדסה ובניין בע  .ג

יתר . ליים נלווים רכב והחזר הוצאותח ברוטו לחודש בתוספת תנאים סוציא"אלפי ש 42.6שכרו החודשי יהיה 
מ לפני מס לפי "מרווחי מנרב הנדסה ובנין בע 2%תשלום מענק שנתי בשיעור : תנאי העסקתו יישארו ללא שינוי

ותשלום שכר דירקטורים בהתאם לשכר , ח"מיליון ש 5במידה והרווח לפני מס יעלה על , דוחותיה הכספיים
  .המשולם ליתר הדירקטורים בחברה

  
המכהנים ) 1999-ט"התשנ, כהגדרת המונח בחוק החברות(כי ביחס לבעל השליטה בחברה וקרוביו , יובהר, קשר זהבה

החל ממועד זה ייתקשרו הצדדים בהסכם , 2011התגמולים המפורטים להלן נזקפו עד לדצמבר , כנושאי משרה בחברה
- ט"התשנ, לחוק החברות 16תאם לתיקון ידי האסיפה הכללית כנדרש בה-העסקה מחודש על פי תנאים שיאושרו על

  .יצוין כי החברה פועלת להביא את תגמולם לאישור האסיפה הכללית של החברה בהקדם. 1999
  
 שליטה בעל לבין החברה בין שנחתם להסכם בכפוף, כי הוחלט 2008 מרסמ דירקטוריון וישיבת ביקורת ועדת בישיבת  )2(

 מיצירות חלק חודשים 24 על תעלה שלא תקופה למשך לו יושאלו כי קובע אשר, החברהל "כמנכ הןיכאשר  בחברה
  .ח"ש 800 של בסך לחברה חודשי תשלום כנגד וזאת, החברה שבבעלות האומנות
  .2012עד לספטמבר  נוספות בשנתיים הוארך זה הסכם

  
התחייבויות החברה וחברות בעל השליטה בחברה נתן ערבויות בלתי מוגבלות בסכום לבנקים מסוימים להבטחת   )3(

  .מאוחדות כלפי אותם בנקים
  
  .'ד38 ראה באורבדבר שיפוי נושאי משרה   )4(
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  ישויות הקבוצה - 40באור 
  
  חברות המוחזקות במישרין על ידי החברה  .א

  היקף ההשקעה  סכומים שהעמידה החברה

  בחברה מאוחדת  לחברה המאוחדת זכויות

  בדצמבר 31ליום  החברה מדינת

  2010  2011  ערבויות  הלוואות  בהון  התאגדות

  123,587   121,581   -   2,200   100%  ישראל  מ"מנרב הנדסה ובניין בע

  162,742   165,349   -   -   100%  ישראל  מ"מנרב פרויקטים בע

  )5,246(  )10,475(  -   33,804   100%  ישראל  מ"יוניהד ביופארק בע

  -    354   -   4,110   50%  ישראל  שותפות נבי מוסא

  -    -   22,500   -   92.5%  ישראל  מ"מבט לנגב בע
  
  .ח"מליון ש 13קיבלה החברה דיבידנד מחברה מאוחדת בסך של  2010ת שנבמהלך   .ב
  
  חברות המוחזקות על ידי חברות בנות  .ג

  2010בדצמבר  31ליום   2011בדצמבר  31ליום 
  שליטה  בעלות  שליטה בעלות

%  %  %  %  

  מ"י מנרב הנדסה בע"חברות המוחזקות ע

  איחוד מלא  100   100   100   100   מ"צוות עוז משאבי אנוש בע

  אקוויטי  50   50   50   50   מ"בע) 2005(ניהול והפעלה . א.ל.א

IVM   33   33    -     -   אקוויטי  

Minrav MMS Ltd   50   50   50   50  אקוויטי  

  מ"פרויקטים בעי מנרב "חברות המוחזקות ע

  איחוד מלא  100   100   100   100   מ"בע) 1993(מנרב תשתיות 

  איחוד מלא  100   100   100   100   מ"בוני ערי דן בע

  איחוד מלא  80   80   80   80   מ"גן האירוס בע

Minrav Investments Hungary KFT.   100   100   100   100  איחוד מלא  

  מ"בע) 1993(תשתיות י מנרב "חברה המוחזקות ע

  איחוד מלא  100   100   100   100   מ"מי מנשה בע
 Minrav Investments Hungaryי "חברות המוחזקות ע

KFT.  

Minron KFT.   50   50   50   50  אקוויטי  

Minron-CPH2 Project KFT   50   50   50   50  אקוויטי  

Domain.hu KFT   80   80   80   80  איחוד מלא  

Minrav ofer KFT   100   100   100   100  איחוד מלא  

   Minron-CPH2 Project KFTי "חברה המוחזקת ע

Central Park Hungary 2 KFT   100   100   100   100  איחוד מלא  

  חברות לא פעילות

  לא פעילה  100   100   100   100   מ"מנרב מלונאות בע
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  הדיווחמועד רועים לאחר יא - 41באור 
 
ובינת תקשורת  )"זיסאפל "-להלן( ביחד עם נכסי זיסאפל י החברה"חברה שהוקמה ע( התקשרו מבט לנגב, 2012בינואר   .א

ל בצומת "הצעה משותפת במסגרת מכרז שפרסם משרד הביטחון לבנייה ולתפעול קריית ההדרכה של צהלצורך הצעת 
חברה אשר למיטב ידיעת (מ "יחד עם אלקטרה פאוור בע יסאפלהחברה וז, )")המכרז" ("דים"עיר הבה"המכונה , הנגב

נוגע לרכישת ב, )בהתאמה, אלקטרה פאוור -אלקטרה ו -להלן( מ"בת בבעלות מלאה של אלקטרה בע-החברה הינה חברת
, ידי חברות קשורות לאלקטרה-על, ועסקאות נוספות הכרוכות בה, ידי אלקטרה פאוור במבט לנגב-מניות וזכויות על

  .ף לקיום התנאים המתלים המפורטים בהסכםכפו
ירכשו ) החברות הקשורות -להלן(אלקטרה פאוור וכן חברות קשורות בבעלות אלקטרה , בהתאם להוראות ההסכם

  : בסכומים ובתנאים הקבועים בהסכם, מניות וזכויות בגופים המשתתפים בהצעת מבט לנגב במכרז כמפורט להלן
  ; ט לנגב באמצעות הקצאת מניותמהמניות והזכויות במב 25%) א(
  ; בקבלן ההקמה של הפרויקט 30%) ב(
  ; בקבלן המשנה להקמה של הפרויקט 30%) ג(
  . מהמניות והזכויות בקבלן התפעול המיועד באמצעות הקצאת מניות 25%) ד( -ו
מסך הלוואות הבעלים  27% -מכלל הוצאות המכרז וכן ב 25% -אלקטרה פאואר תישא ב, פי הוראות ההסכם-על

אלקטרה תתחייב ותהא ערבה לכל התחייבויות אלקטרה פאוור והחברות הקשורות בקשר . שתידרשנה לצורך הפרויקט
  .עם הפרויקט

מותנית באישור ועדת , ובכלל זה, ים בהסכםהשלמת העסקה כפופה להתקיימותם של מספר תנאים מתלים הקבוע
עדכון מסמכי העסקה ; בהכרזה על מבט לנגב כמציע המועדף במכרז וחתימה על הסכם הזיכיון עם המדינה, המכרזים

וקבלן התפעול לצורך ביצוע הפרויקט , קבלן המשנה להקמה, קבלן ההקמה, או תתקשר מבט לנגב/בהם התקשרה ו
  .פי הדין לצורך השלמת העסקה-פי מסמכי המכרז ואישורים הנדרשים על-על ולקבלת האישורים הנדרשים

  
טרם , נכון למועד הדוח. לפיה זכתה מבט לנגב במכרז התקבלה בחברה הודעה מאת ועדת המכרזים 2012בפברואר 

  . התקשרה החברה בהסכם זיכיון עם משרד הביטחון בנוגע לפרויקט
  
  

 3,046 -של כסך , המלאהבאמצעות חברה בת בבעלותה , רכשה החברהלאחר מועד הדיווח  ,לעיל 'ד24בהמשך לבאור   .ב
באמצעות , ספיים מחזיקה החברהנכון למועד אישור הדוחות הכ. ח"מיליון ש 0.7 -מניות של החברה בהיקף כספי של כ

 .מניות 64,440 -בכחברת הבת 
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  מ"מנרב אחזקות בע
 

' ג9נפרד המובא לפי תקנה כספי מידע 
דוחות תקופתיים (לתקנות ניירות ערך 

  1970 -ל "התש, )ומיידיים
  

נתונים כספיים מתוך הדוחות 
הכספיים המאוחדים המיוחסים 

  2011בדצמבר  31לחברה עצמה ליום 



 
  

 

  מ "בעמנרב אחזקות 
  1970 -ל "התש, )דוחות תקופתיים ומיידיים(לתקנות ניירות ערך ' ג9נפרד המובא לפי תקנה כספי מידע 

  2011בדצמבר  31נתונים כספיים מתוך הדוחות הכספיים המאוחדים המיוחסים לחברה עצמה ליום 

 
  תוכן העניינים

  עמוד  
  

  2  על מידע כספי נפרד החשבון המבקר הרואמיוחד של  דוח

    

  3  נתונים על המצב הכספי

  4  נתוני רווח והפסד

  5  נתונים על הרווח הכולל 

  6  נתונים על תזרימי המזומנים 

  7  למידע הכספי הנפרד מידע נוסף

  



  
  03   684  8000  טלפון  סומך חייקין  

  03   684  8444  פקסימיליה  KPMGמגדל המילניום 
  www.kpmg.co.il  אינטרנט  609תא דואר , 17רחוב הארבעה 

   61006תל אביב 

 
 

   
של  KPMGשותפות ישראלית וחברה ברשת , סומך חייקין

 KPMG International - פירמות עצמאיות המאוגדות ב
Cooperative  ,(“KPMG International”)  ישות שוויצרית. 

  

  

  
  
  
  

  לכבוד
  מ"המניות של מנרב אחזקות בע בעלי

  
  3הבושם ' רח

  אשדוד
  
  ,.נ.א
  

דוחות תקופתיים (לתקנות ניירות ערך ' ג9דוח מיוחד של רואי החשבון המבקרים על מידע כספי נפרד לפי תקנה :  הנדון
  1970 -ל "התש, )ומיידיים

                          
                              

של מנרב   1970 -ל "התש,  )דוחות תקופתיים ומיידיים(לתקנות ניירות ערך ' ג9כספי הנפרד המובא לפי תקנה ביקרנו את המידע ה
 31ולכל אחת משלוש השנים שהאחרונה שבהן הסתיימה ביום  2010 -ו 2011בדצמבר  31לימים ") החברה" -להלן(מ "אחזקות בע

אחריותנו היא לחוות דעה על המידע הכספי . וריון וההנהלה של החברההמידע הכספי הנפרד הינו באחריות הדירקט. 2011בדצמבר 
  .הנפרד בהתבסס על ביקורתנו

  
על פי תקנים אלה נדרש מאיתנו לתכנן את הביקורת ולבצעה . ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל

ביקורת כוללת בדיקה מדגמית של . וטעית מהותיתבמטרה להשיג מידה סבירה של ביטחון שאין במידע הכספי הנפרד הצגה מ
ביקורת כוללת גם בחינה של הכללים החשבונאיים שיושמו . ראיות התומכות בסכומים ובפרטים הכלולים במידע הכספי הנפרד

ת בעריכת המידע הכספי הנפרד ושל האומדנים המשמעותיים שנעשו על ידי הדירקטוריון וההנהלה של החברה וכן הערכת נאותו
  .אנו סבורים שביקורתנו מספקת בסיס נאות לחוות דעתנו. ההצגה של המידע הכספי הנפרד

  
דוחות תקופתיים (לתקנות ניירות ערך ' ג9בהתאם להוראות תקנה , מכל הבחינות המהותיות, המידע הכספי הנפרד ערוך, לדעתנו

  .1970 –ל "התש, )ומיידיים
  

לדוחות הכספיים המאוחדים של הקבוצה בדבר  'א38ים את תשומת הלב לאמור בבאור אנו מפנ, ל"מבלי לסייג את חוות דעתנו הנ
תביעה שהוגשה כנגד חברה מאוחדת אשר מצויה בהליך בוררות על ידי עיריית באר שבע בקשר עם הסכם להקמת מכוני טיהור 

  .שפכים
      

  
  
  

 סומך חייקין
  רואי  חשבון 

  
  

  2012במרס  25
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  על המצב הכספינתונים 
  

  בדצמבר  31ליום 

2011  2010  

  ח"אלפי ש  ח"אלפי ש  מידע נוסף

      נכסים שוטפים
  10,621   8,353   3  מזומנים ושווי מזומנים

  124,832   127,051   4  ניירות ערך סחירים
  19,265   13,811   5  פקדונות לזמן קצר

  13,818   20,341   לקוחות
  8,856   5,102   חייבים אחרים

  725   1,630   נכסי מסים שוטפים

  178,117   176,288   כ נכסים שוטפים"סה

      נכסים שאינם שוטפים
  12,134   12,040   רכוש קבוע

  244,742   256,770   6  ן להשקעה"נדל
  1,632   1,541   יתרות חובה לזמן ארוך

  236,076   223,760   7  השקעה בחברות מוחזקות
  55,339   58,971   7  הלוואות לחברות מוחזקות

  2,657   2,226   נכס בלתי מוחשי

  552,580   555,308   כ נכסים שאינם שוטפים"סה

  730,697   731,596   כ נכסים"סה

      התחייבויות שוטפות
  108,697   100,791   10  מתאגידים בנקאיים אשראי
  2,124   1,489   קבלני משנה ונותני שירותים אחרים, ספקים
  22,336   38,706   חברות קבוצה -זכאים 

  10,512   12,072   זכאים אחרים

  5,500   151   הפרשות

  149,169   153,209   כ התחייבויות שוטפות"סה

      התחייבויות שאינן שוטפות
  79,667   68,633   10  הלוואות לזמן ארוך מתאגידים בנקאיים

  5,830   7,029   ן להשקעה"התחייבויות בגין נדל
  32,000   32,000   7  לחברה מוחזקת -שטר הון 

  3,882   3,877   הטבות לעובדים

  25,729   30,474   9  התחייבויות מסים נדחים 

  147,108   142,013   כ התחייבויות שאינן שוטפות"סה

  296,277   295,222   כ התחייבויות "סה

      הון
  7,091   7,091   הון מניות

  16,602   16,602   קרנות הון ופרמיה על מניות
  6,567   6,567   קרן הערכה מחדש

  )4,582(  )5,117(  הפרשי תרגום מטבע חוץ בגין פעילות חוץ
  )4,251(  )9,034(  מניות באוצר

  412,993   420,265   יתרת עודפים

  434,420   436,374   כ הון המייחס לבעלים של החברה"סה

  730,697   731,596   כ התחייבויות והון "סה
  

  
  

        

  הגר דחבש    פנחס דקל    אברהם קוזניצקי
  חשבת    כללימנהל     ר דירקטוריון"יו

  2012 במרס 25:תאריך אישור הדוחות הכספיים
  .מנוחלק בלתי נפרד מ המהוו הכספי הנפרדמידע ל ףהמצור המידע הנוסף
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  רווח והפסדנתוני 
 

  בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום 

2011  2010  2009  

  ח"אלפי ש  ח"אלפי ש  ח"אלפי ש מידע נוסף

      הכנסות

  15,237   17,263   16,139   מהשכרת מבנים ודמי ניהול מחיצוניים

  9,314   11,141   11,270   7  הקבוצהמהשכרת מבנים ודמי ניהול מחברות 

 27,409   28,404   24,551  

          עלויות והוצאות

  4,636   2,636   4,766   הוצאות אחזקת מבנים

  19,915   25,768   22,643   רווח גולמי

  1,091   924   1,139   הוצאות מכירה ושיווק

  12,193   15,011   9,789   הוצאות הנהלה וכלליות

  )4,800(  )2,400(  )9,700(  ן להשקעה"בשווי הוגן של נדלעליה 

  -   )100(  -   הכנסות אחרות

  11,431   12,333   21,415   רווח תפעולי

  29,652   10,184   11,633   הכנסות מימון
  )16,242(  )13,656(  )16,996(  הוצאות מימון

  13,410   )3,472(  )5,363(  נטו, מימון) הוצאות(הכנסות 

  24,841   8,861   16,052   נטו, לאחר הוצאות מימון רווח

  חברות מוחזקות) הפסדי(חלק ברווחי 
  62,738   14,261   )3,917(  *המטופלות לפי שיטת השווי המאזני 

  87,579   23,122   12,135   רווח לפני מסים על הכנסה

  11,266   )1,058(  )4,863(  9  מסים על הכנסה

  98,845   22,064   7,272   לבעלים של החברהרווח נקי לתקופה המיוחס 
  
  
  

 -ו ח"שלפי א 23,505 ,ח"אלפי ש 225 שלבסך , 2009 -ו 2010, 2011כולל רווח מפעילות מופסקת בחברה מאוחדת לשנים   *
 .דוחות הכספיים המאוחדים של הקבוצהל 34לפרטים נוספים ראה באור . בהתאמה, ח"שלפי א 65,950
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  נתונים על הרווח הכולל
  

  

  בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום 

2011  2010  2009  

  ח"אלפי ש  ח"אלפי ש  ח"אלפי ש

  98,845   22,064   7,272   רווח נקי לשנה המיוחס לבעלים של החברה

  מרכיבים של רווח כולל אחר

  )208(  )2,148(  )535(  נטו ממס, הפרשי תרגום מטבע חוץ בגין פעילויות חוץ

  )208(  )2,148(  )535(  נטו ממס , הפסד כולל אחר לשנה

  98,637   19,916   6,737   כ רווח כולל לשנה המיוחס לבעלים של החברה"סה
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  על תזרימי המזומנים נתונים
  

  בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום 

2011  2010  2009  

  ח"אלפי ש  ח"אלפי ש  ח"אלפי ש

  תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת
  98,845   22,064   7,272   רווח נקי לשנה המיוחס לבעלים של החברה

  :התאמות
  638   650   1,160   והפחתות פחת

  )4,800(  )2,400(  )9,700(  ן להשקעה"עליה בשווי הוגן של נדל
  )12,271(  11,086   13,688   נטו, עלויות מימון

  -   )100(  -   רווח הון ממכירת רכוש קבוע
        חברות מוחזקות) ברווחי(חלק החברה בהפסדי 

  )62,738(  )14,261(  3,917   המטופלות לפי שיטת השווי המאזני 

  )11,266(  1,058   4,863   מסים על הכנסה) הכנסות(הוצאות 

 21,200   18,097   8,408  

  2,706   )13,117(  )6,263(  שינוי בלקוחות וחייבים אחרים
  3,890   )5,595(  830   שינוי בספקים וזכאים אחרים
  )13,488(  )10,345(  13,082   שינוי בזכאים חברות הקבוצה

  219   93   )5(  בהטבות לעובדים שינוי
  )2,386(  3,250   )5,349(  שינוי בהפרשות

  3,704   646   )360(  מס הכנסה שהתקבל

  מזומנים נטו שנבעו מפעילות
  3,053   )6,971(  23,135   שוטפת ) ששימשו לפעילות( 

        תזרימי מזומנים לפעילות השקעה
  3,160   407   494   ריבית שהתקבלה

  )806(  )100(  )381(  קבוערכישת רכוש 
  -   )2,657(  )254(  השקעה בנכס בלתי מוחשי

  -   -   )128(  להשקעהן "השקעה בנדל
  -   -   )1,228(  ן להשקעה"שינוי התחייבות בגין נדל

  )10,436(  783   )5,302(  נטו, ניירות ערך סחירים) השקעה(מימוש 
  -   100   -   תמורה ממימוש רכוש קבוע

  47,000   13,000   -   מחברות מוחזקותדיבידנד שהתקבל 
  )28,099(  8,834   5,454   נטו, פקדונות לזמן קצר) הפקדה(פרעון 
  18,836   16,633   5,608   נטו, הלוואות לחברות מוחזקות פרעון

  250   250   -   פרעון הלוואה לזמן ארוך לאחרים

  29,905   37,250   4,263   מזומנים נטו שנבעו מפעילות השקעה

          תזרימי מזומנים לפעילות מימון
  )54,098(  )2,802(  )407(  נטו, אשראי לזמן קצר מבנקים

  27,260   3,000   5,000   קבלת הלוואות לזמן ארוך מתאגידים בנקאיים
  )16,738(  )20,089(  )22,751(  פרעון הלוואות לזמן ארוך מתאגידים בנקאיים

  )9,956(  )8,868(  )11,508(  ריבית ששולמה

  )53,532(  )28,759(  )29,666(  מזומנים נטו ששימשו לפעילות מימון

  )20,574(  1,520   )2,268(  נטו במזומנים ושווי מזומנים) ירידה(עליה 

  29,675   9,101   10,621   מזומנים ושווי מזומנים לתחילת השנה

  9,101   10,621   8,353   מזומנים ושווי מזומנים לסוף השנה
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  מידע נוסף למידע הכספי הנפרד
  
  כללי-1

, ")דוחות מאוחדים" -להלן ( 2011בדצמבר  31להלן נתונים כספיים מתוך הדוחות הכספיים המאוחדים של הקבוצה ליום 
המוצגים בהתאם לתקנה , ")מידע כספי נפרד" -להלן (המיוחסים לחברה עצמה , המפורסמים במסגרת הדוחות התקופתיים

 התוספת" -להלן ( 1970-ע"התש) דוחות תקופתיים ומיידיים(ערך והתוספת העשירית לתקנות ניירות ") התקנה" -להלן (ג 9
  .בעניין מידע כספי נפרד של התאגיד") העשירית

  
  .יש לקרוא את המידע הכספי הנפרד ביחד עם הדוחות המאוחדים

  
   -כספי נפרד זה  במידע

  
  .מ"מנרב אחזקות בע - החברה  )1(
עם , במישרין או בעקיפין, שדוחותיהן מאוחדים באופן מלא, לרבות שותפות, חברות -  בנותחברות /מאוחדות חברות  )2(

  .דוחות החברה
, שהשקעת החברה בהן כלולה, לרבות שותפות או מיזם משותף, חברות מאוחדות וחברות - מוחזקות חברות  )3(

  .בדוחות הכספיים על בסיס השווי המאזני, במישרין או בעקיפין
  
  החשבונאית שיושמה במידע הכספי הנפרד המדיניות יקריע -2
  

כללי המדיניות החשבונאית אשר פורטו בדוחות המאוחדים יושמו בעקביות לכל התקופות המוצגות במידע הכספי הנפרד על 
  :לרבות האופן בו סווגו הנתונים הכספיים במסגרת הדוחות המאוחדים בשינויים המתחייבים מהאמור להלן, ידי החברה

  
  הכספיים הנתונים הצגת  .א
  
  נתונים על המצב הכספי   )1(

בדבר סכומי הנכסים וההתחייבויות הכלולים בדוחות המאוחדים המיוחסים לחברה עצמה מידע נתונים אלו כוללים 
מידע , כמו כן נכלל במסגרת הנתונים הללו. תוך פירוט לפי סוגי הנכסים וההתחייבויות, )למעט בגין חברות מוחזקות(

של סך הנכסים בניכוי סך , המיוחס לבעלי החברה עצמה, בהתבסס על הדוחות המאוחדים, בדבר סכום נטו
 .בגין חברות מוחזקות, ההתחייבויות

  
  נתונים על הרווח הכולל   )2(

בפילוח בין רווח או הפסד , נתונים אלו כוללים מידע בדבר סכומי ההכנסות וההוצאות הכלולים בדוחות המאוחדים
. תוך פירוט לפי סוגי ההכנסות וההוצאות, )למעט בגין חברות מוחזקות(המיוחסים לחברה עצמה , כולל אחר ורווח

של , בהתבסס על הדוחות המאוחדים המיוחס לבעלי החברה עצמה, מידע בדבר סכום נטו, כמו כן הנתונים כוללים
 .תוצאות פעילות של חברות מוחזקות סך ההכנסות בניכוי סך ההוצאות בגין

  
  על תזרימי המזומנים  נתונים  )3(

נתונים אלו כוללים פירוט של סכומי תזרימי המזומנים הכלולים בדוחות המאוחדים המיוחסים לחברה עצמה 
בפילוח לפי תזרים , כשהם לקוחים מתוך הדוח על תזרימי המזומנים המאוחד, )למעט בגין חברות מוחזקות(

, תזרימי מזומנים בגין פעילות שוטפת. מימון תוך פירוט מרכיביהםפעילות השקעה ופעילות , מפעילות שוטפת
במסגרת הפעילות , פעילות השקעה ופעילות מימון בגין עסקאות עם חברות מוחזקות מוצגים בנפרד בנטו

  .בהתאם למהות העסקה, המתייחסת
  
  עסקאות בין החברה לחברות מוחזקות  .ב
  
  הצגה  )1(

אשר בוטלו במסגרת הכנת הדוחות , והוצאות הנובעות מעסקאות הדדיותיתרות הדדיות בקבוצה והכנסות 
יחד עם יתרות דומות מול , הוצגו בנפרד מהיתרה בגין חברות מוחזקות והרווח בגין חברות מוחזקות, המאוחדים

הוצגו , רווחים והפסדים שטרם מומשו הנובעים מעסקאות בין החברה לחברות מוחזקות שלה. צדדים שלישיים
  .רת היתרה בגין חברות מוחזקות ובמסגרת הרווח בגין חברות מוחזקותבמסג

  
  מדידה  )2(

עסקאות שבוצעו בין החברה לחברות מאוחדות שלה נמדדו בהתאם לעקרונות ההכרה והמדידה הקבועים בתקני 
דים המתווים את הטיפול החשבונאי בעסקאות מעין אלו המבוצעות מול צד, ")IFRS("דיווח כספי בינלאומיים 

  .שלישיים
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  )המשך(החשבונאית שיושמה במידע הכספי הנפרד  המדיניות יקריע -2
  
  שינויים במדיניות החשבונאית  .ג

  
  ן להשקעה"מסים נדחים בגין נדל

מסים נדחים , מסים על הכנסה IAS 12 -הקבוצה מיישמת ביישום מוקדם את התיקון ל , 2011בינואר  1החל מיום 
לפיה מסים נדחים בגין נכסי , הניתנת לסתירה, בהתאם לתיקון נקבעה חזקה"). התיקון" -להלן (ן להשקעה "בגין נדל

יחושבו תחת הנחה " ן להשקעה"נדל" IAS 40ן להשקעה הנמדדים על פי מודל השווי ההוגן בהתאם להוראות "נדל
החזקה ניתנת , יחד עם זאת. ן להשקעה הינו באמצעות מכירה בלבד"הנדל שאופן השבת הערך בספרים של נכסי

ותכלית המודל העסקי של ) depreciable(ן להשקעה הינו בר פחת "במקרים בהם נכס הנדל) rebutted(לסתירה 
התיקון .  החברה בהחזקת הנכס הינה לצרוך באופן מהותי את כל ההטבות הכלכליות הגלומות בנכס במהלך חייו

 IFRS -המטופל בהתאם ל, ן להשקעה שנרכשו במסגרת צירוף עסקים"יושם גם בחישוב מסים נדחים בגין נכסי נדלמ
  .ן להשקעה הינה בהתאם למודל השווי ההוגן"במידה והמדידה העוקבת של נכסי הנדל, צירופי עסקים 3

לפיה המסים " מעורבת"ן גישה בחישוב התחייבויות מסים נדחים הביאה הקבוצה בחשבו, עד למועד יישום התיקון
ן ואילו המסים "הנדחים בגין מרכיב הקרקע חושבו בהתאם לבסיס המס ושיעור המס החל על מכירת נכסי נדל

הנדחים בגין מרכיב המבנה חושבו בהתאם לאופן שבו החברה צופה לצרוך את ההטבות הכלכליות הגלומות בנכסי 
תוקף חלק מהמסים הנדחים בגין נכסים בני פחת הוכרו בהתאם טרם כניסת התיקון ל, בהתאם. ן להשקעה"הנדל

    . לשיעור מס המתייחס לצריכה השוטפת של הנכס ולא בהתאם לשיעור המס המתייחס לרווח ממכירה
לאימוץ התיקון לא היתה השפעה מהותית על הדוחות הכספיים של . אימוץ התיקון נעשה בדרך של יישום למפרע

י של החברה בהחזקת הנכס לפיו צופה החברה לצרוך באופן מהותי את כל ההטבות הקבוצה לאור המודל העסק
  .הכלכליות הגלומות בנכס במהלך חייו

  
  
  מזומנים ושווי מזומנים - 3
  

  בדצמבר  31ליום 

2011  2010  

  ח"אלפי ש  ח"אלפי ש
  3,177   5,594   יתרות בבנקים

  7,444   2,759   פיקדונות לפי דרישה
 8,353   10,621  

  
  
  ניירות ערך סחירים - 4
 

  בדצמבר  31ליום 

2011 2010  

  ח"אלפי ש  ח"אלפי ש
      השקעות מוחזקות למסחר

  19,625   26,267   מניות

  8,883    -    תעודות השתתפות בקרנות להשקעות משותפות בנאמנות

  :אגרות חוב ממשלתיות וקונצרניות

  39,994   41,125   בהצמדה למדד

  32,860   32,311   לא צמוד

  23,470   27,348   ח"צמוד מט
 127,051   124,832  

  
  
  פקדונות לזמן קצר - 5
  

  ).1.85% -2010בדצמבר  31ליום ( 2.58%בשיעור  2011בדצמבר  31ליום כולל פקדון שאינו צמוד ונושא ריבית 
  
  

  ן להשקעה"נדל - 6
  

  .הקבוצהלדוחות הכספיים המאוחדים של  17ראה באור 
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  השקעות והלוואות לחברות מוחזקות - 7
  

  הרכב השקעות ורשימת חברות הקבוצה  .א
  

  .לדוחות הכספיים המאוחדים של הקבוצה 40ראה באור 
  
  התקשרויות ועסקאות מהותיות עם חברות מוחזקות, קשרים  .ב
  
  ערבויות פיננסיות  )1(
  

לדוחות הכספיים המאוחדים של ' ג38בקשר עם ערבויות פיננסיות שהעמידה החברה לטובת חברות מוחזקות ראה באור 
  .הקבוצה

  
  הלוואות  )2(

  
  :להלן פרטים בדבר הלוואות לחברות מאוחדות

  
 

  שיעור הריבית

  בדצמבר 31ליום   בדצמבר 31ליום 

  2010 2011 2011 תנאי הצמדה

  ח"אלפי ש %

  43,366   51,679   3.8   לא צמוד  הלוואות לחברות מאוחדות

  9,813   4,110   -  לא צמוד  הלוואות לחברות מאוחדות

  2,160   3,182   -  צמוד לפורינט  הלוואות לחברות מאוחדות

 58,971   55,339  
  
  
  שרותים לחברות הקבוצה  )3(
  

  . פיננסי ומשפטי שהיא מספקת להן, החברה גובה דמי ניהול מחברות בנות עבור שרותי ייעוץ ניהולי
  . החברה משכירה שטחים לחברות הבנות ומקבלת מהן שכר דירה

 
 

  בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום 

2011 2010 2009  

  ח"אלפי ש
  3,325   4,035   5,022   הכנסות דמי ניהול

  5,989   7,106   6,248   דירההכנסות שכר 

 11,270   11,141   9,314  
  
  .ח"מליוני ש 13קיבלה החברה דיבידנד מחברה מאוחדת בסך של  2010שנת במהלך   )4(

  
  

  .אינו מובטח וטרם נקבע בגינו מועד פרעון, ח מהווה שטר הון שאינו נושא ריבית או הצמדה"מליוני ש 32יתרה בסך   )5(
  
 40,410 - 2010בדצמבר  31ליום (מניות  61,394-ב 2011בדצמבר  31בבעלות מלאה מחזיקה נכון ליום חברה מאוחדת   )6(

, ח"אלפי ש 13,504החברה בעלות של  מהון המניות המונפק של 6% -של החברה המהוות כ. נ.ח ע"ש 5בנות ) מניות
  .לדוחות הכספיים המאוחדים) ד(24ראה גם באור 
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  מכשירים פיננסיים - 8
  

  סיכון נזילות  .א
  

גילוי זה אינו . כולל אומדן תשלומי ריבית בסכומים לא מהוונים ,להלן מועדי הפירעון החוזיים של התחייבויות פיננסיות
  :לגביהם קיימים הסכמי קיזוזכולל סכומים אשר 

  
  

  
 2011בדצמבר  31ליום 

  
  מעל  תזרים

  
  חמש  שנה  שנה  שנה  שנה  שנה  מזומנים  הערך

  שנים  חמישית  רביעית שלישית  שניה ראשונה חוזי בספרים
  ח"אלפי ש

התחייבויות פיננסיות  
              שאינן נגזרים

  אשראי מתאגידים 
   -     -     -     -     -    83,227   83,227   83,227   בנקאיים לזמן קצר

קבלני משנה ונותני , ספקים
  שרותים 

 1,489   1,489   1,489    -     -     -     -     -   

   -     -     -     -     -    38,706   38,706   38,706   חברות הקבוצה -זכאים 
   -     -     -     -     -    7,136   7,136   7,136   זכאים אחרים

הלוואות לזמן ארוך  
  15,086   10,069   15,796   16,804   19,531   21,338   98,624  86,197   וחלויות שוטפות

  
 216,755   229,182   151,896   19,531   16,804   15,796   10,069   15,086  

  
  

  

  
 2010בדצמבר  31ליום 

  
  מעל  תזרים

  
  חמש  שנה  שנה  שנה  שנה  שנה  מזומנים  הערך

  שנים  חמישית  רביעית שלישית  שניה ראשונה חוזי בספרים
  ח"אלפי ש

התחייבויות פיננסיות  
                  שאינן נגזרים

  אשראי מתאגידים 
                

   -     -     -     -     -    83,634   83,634   83,634   בנקאיים לזמן קצר 
קבלני משנה  , ספקים

  ונותני שרותים 
 2,124   2,124   2,124    -     -     -     -     -   

   -     -     -     -     -    22,336   22,336   22,336   חברות הקבוצה -זכאים 
   -     -     -     -     -    6,410   6,410   6,410   זכאים אחרים

הלוואות לזמן ארוך 
  24,535   15,402   15,893   17,047   18,758   29,845   121,480   104,730   וחלויות שוטפות

  
 219,234   235,984   144,349   18,758   17,047   15,893   15,402   24,535  

  
  

  .'ג10להרחבה בדבר אמות מידה פיננסיות ראה באור 
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  )המשך(מכשירים פיננסיים  -8
  

  סיכוני מדד ומטבע חוץ  .ב
  
 החשיפה לסיכון מדד ומטבע חוץ  )1(

  :הינה כדלקמן, המבוסס על ערכים נקובים, חשיפת הקבוצה לסיכון מדד ומטבע חוץ
  
  

  2011בדצמבר  31ליום   

  
  צמוד למדד

  
  המחירים

  כ"סה  אחר  דולר  לצרכן  לא צמוד

  ח"אלפי ש  ח"אלפי ש  ח"אלפי ש  ח"אלפי ש ח"אלפי ש

  :נכסים שוטפים

  8,353   561   3,161   -   4,631   מזומנים ושווי מזומנים

  127,051   7,456   34,158   41,125   44,312   ניירות ערך סחירים

  13,811    -     -     -    13,811   הלוואות ופקדונות לזמן קצר

  20,341    -     -     -    20,341   לקוחות

  4,495    -    230   323   3,942   חייבים ויתרות חובה

  :נכסים שאינם שוטפים

  1,541    -     -    1,541    -    יתרות חובה לזמן ארוך

  58,971   3,182   -   -   55,789   הלוואות לחברות מוחזקות

  סך הכל נכסים
 142,826   42,989   37,549   11,199   234,563  

  :התחייבויות שוטפות

  )100,791(   -     -    )17,564(  )83,227(  אשראי מתאגידים בנקאיים

  )1,489(   -     -     -    )1,489(  ספקים קבלני משנה ונותני שירותים

  )38,706(  )38,706(  חברות קבוצה  –זכאים 

  )7,136(   -     -     -    )7,136(  זכאים אחרים

  :התחייבויות שאינן שוטפות

  )68,633(   -     -    )68,633(   -    הלוואות לזמן ארוך מבנקים

  )32,000(  -   -   -   )32,000(  שטר הון

  סך הכל התחייבויות
)162,558(  )86,197(   -   -  )248,755(  

  )14,192(  11,199   37,549   )43,208(  )19,732(  נטו, סך היתרה המאזנית
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  )המשך(מכשירים פיננסיים  -8
  

  )המשך( סיכוני מדד ומטבע חוץ  .ב
  
 )המשך( החשיפה לסיכון מדד ומטבע חוץ  )1(

  

  2010בדצמבר  31ליום   

  
  צמוד למדד

  
  המחירים

  כ"סה  אחר  דולר  לצרכן  לא צמוד

  ח"אלפי ש  ח"אלפי ש  ח"אלפי ש  ח"אלפי ש ח"אלפי ש

  :נכסים שוטפים
          

  10,621    -    2,350    -    8,271   מזומנים ושווי מזומנים

  124,832   9,952   27,659   39,993   47,228   ניירות ערך סחירים

  19,265    -     -     -    19,265   הלוואות ופקדונות לזמן קצר

  13,818    -     -     -    13,818   לקוחות

  6,663    -     -    282   6,381   חייבים ויתרות חובה

  :נכסים שאינם שוטפים
          

  1,632    -     -    1,632    -    יתרות חובה לזמן ארוך

  55,339   -   -   2,160   53,179   הלוואות לחברות מוחזקות

  סך הכל נכסים
 148,142   44,067   30,009   9,952   232,170  

  :התחייבויות שוטפות
          

  )108,697(   -     -    )19,294(  )89,403(  אשראי מתאגידים בנקאיים

  )2,124(   -     -     -    )2,124(  ספקים קבלני משנה ונותני שירותים

  )22,336(   -     -     -    )22,336(  חברות קבוצה  –זכאים 

  )6,410(   -     -     -    )6,410(  זכאים אחרים

  :התחייבויות שאינן שוטפות
          

  )79,667(   -     -    )79,667(   -    הלוואות לזמן ארוך מבנקים

  )32,000(  -   -   -   )32,000(  שטר הון

  סך הכל התחייבויות
)152,273(  )98,961(   -   -  )251,234(  

  )19,064(  9,952   30,009   )54,894(  )4,131(  נטו, סך היתרה המאזנית
  

  ניתוח רגישות  )2(
) מקטינה(מגדילה  ההיית, במדד המחירים לצרכןבדצמבר ועליה  31ח כנגד המטבעות הבאים לתאריך "התחזקות הש

, ניתוח זה נעשה בהנחה שכל שאר המשתנים. את ההון העצמי ואת הרווח או ההפסד בסכומים המוצגים להלן
  .נעשה בהתאם לאותו בסיס 2010הניתוח לגבי שנת . קבועים ונשאר, ובמיוחד שעורי הריבית

 
  בדצמבר  31ליום 

2011 2010  

  )הפסד(רווח   הון עצמי  )הפסד(רווח  הון עצמי

  ח"אלפי ש  ח"אלפי ש  ח"אלפי ש ח"אלפי ש
  )491(  )491(  )404(  )404(  1% -עליה במדד המחירים לצרכן ב

ב "עליה בשער החליפין של דולר ארה
  5% -ב

 1,877   1,877   1,500   1,500  

  
  

במדד המחירים לצרכן בשיעור דומה לתאריך ח בשיעורים דומים כנגד המטבעות האמורים ולירידה "להחלשות הש
 .בהנחה שכל שאר המשתנים נשארו קבועים, ובאותם סכומים, אם כי בכיוון הפוך, השפעה זהה הבדצמבר היית 31
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  )המשך(מכשירים פיננסיים  - 8
  

 סיכון שיעורי ריבית  .ג
  

  סוג ריבית  )1(
  

  :נושאי הריבית של הקבוצהלהלן פירוט בדבר סוג הריבית של המכשירים הפיננסיים 
  
 

  בדצמבר 31ליום 

2011  2010  

  ח"אלפי ש
      מכשירים בריבית קבועה

  152,359   102,574   נכסים פיננסיים

  )187,808(  )113,558(  התחייבויות פיננסיות

  
)10,984(  )35,449(  

  מכשירים בריבית משתנה
  

  23,365   16,570   נכסים פיננסיים

  )556(  )55,866(  פיננסיותהתחייבויות 

  
)39,296(   22,809  

  
  
  מסים על הכנסה - 9

  
  תיקונים לפקודת מס הכנסה  .א

בהתאם לחוק . 2011 ב"התשע -)תיקוני חקיקה(אישרה הכנסת את החוק לתיקון נטל המס  2011בדצמבר  5ביום 
 2012ושיעור מס חברות החל משנת , כאמור לעיל, אשר נקבעה בחוק ההתייעלות הכלכלית, תבוטל הפחתת המס

  .25%ואילך יעמוד על 
  

חושבו בהתאם לשיעור המס החדש כפי שנקבע בחוק לתיקון נטל  2011בדצמבר  31יתרות המסים הנדחים ליום 
 31השפעת השינוי בשיעור המס על הדוחות הכספיים ליום . עד ההיפוךבהתאם לשיעור המס הצפוי במו, המס

  .ח"מליוני ש 9 -של כ מתבטאת בגידול בעתודה למס נדחה כנגד הוצאות מסים נדחים בסך 2011בדצמבר 
  
  מסים על ההכנסה הכלולים בדוחות רווח והפסד  .ב

  בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום 

2011  2010  2009  

  ח"אלפי ש
  )4,127(  )335(  92   מסים שנים קודמות) הכנסות(הוצאות 

  )7,139(  1,393   4,771   מסים נדחים) הכנסות(הוצאות 
 4,863   1,058  )11,266(  

  
  מסים על הכנסה בגין מרכיבי רווח כולל אחר  .ג

 26בסך של  חוץהפרשי תרגום מטבע חוץ בגין פעילות במסים נדחים ישירות בהון בגין  2011החברה הכירה בשנת 
  .ח"אלפי ש

  
  נכסי והתחייבויות מסים נדחים  .ד

  

  נכסי והתחייבויות מסים נדחים שהוכרו  )1(
יעור מס ההתחייבויות מחושבות לפי ש. ן להשקעה של החברה"התחייבויות מסים נדחים שהוכרו מיוחסות לנדל

את כל ההטבות הכלכליות הגלומות הצפוי לחול במועד ההיפוך וזאת בהתאם לכוונת החברה לצרוך באופן מהותי 
 7 -דים לצרכי מס בסך של כבשנת הדוח יצרה החברה מסים נדחים בגין הפס, כמו כן .בנכסים במהלך חייהם

  .ח"ש.מיליון
  

  התחייבויות מסים נדחים שלא הוכרו  )2(
חברות אלו לא הוכרה מאחר וההחלטה האם למכור , להשקעה בחברות כלולות ותהתחייבות מסים נדחים המתייחס

  .ובכוונתה שלא לממשן בעתיד הנראה לעין, נתונה בידי הקבוצה
  

 רכי מס להעברה לשנים הבאותולצ ניכוייםו הפסדים  )3(
 -לכדי סכום של כ לתאריך הדיווחלצרכי מס המועברים לשנה הבאה ומגיעים עסקיים והפסדי הון לחברה הפסדים 

  .ח"מיליון ש 26
  
  שומות מס  .ה

  
  .2007סופיות עד וכולל שנת המס הנחשבות כשומות מס  חברהל
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  מתאגידים בנקאיים ומנותני אשראי אחריםוהלוואות אשראי  - 10
  

  הרכב  .א
  

  בדצמבר 31ליום 

  בדצמבר 31  בדצמבר 31

2011  2010  

  ח"אלפי ש  ח"אלפי ש

  התחייבויות שוטפות

      :אשראי לזמן קצר

  556   252   משיכת יתר

  83,078   82,975   הלוואות לזמן קצר

  
 83,227   83,634  

  :חלויות שוטפות של הלוואות לזמן ארוך

  25,063   17,564   מבנקים

  108,697   100,791   סך הכל התחייבויות שוטפות

  התחייבויות שאינן שוטפות

  104,730   86,197   הלוואות מבנקים

  )25,063(  )17,564(  בניכוי חלויות שוטפות

  79,667   68,633   סך הכל התחייבויות שאינן שוטפות
  
  

  פרטים בדבר ריבית והצמדה  .ב
  
 

  שיעור הריבית

  בדצמבר 31ליום   בדצמבר 31ליום 

  2010  2011 2011 תנאי הצמדה

  ח"אלפי ש %
  משיכת יתר מבנקים

    
 252   556  

  83,078   82,975   4.95-5.7  לא צמוד  הלוואות לזמן קצר מבנקים

  98,961   86,197   2.9-6  צמוד  הלוואות לזמן ארוך מבנקים

  הלוואות לזמן ארוך מבנקים
    

  -    5,769  

 169,424   188,364  
  
  מגבלות על התאגיד בקבלת אשראי  .ג

  
 ח"מיליוני ש 80 -הינה בסך של כ 2011בדצמבר  31להבטחת התחייבויות חברות מאוחדות לזמן ארוך לבנקים שיתרתן ליום 

מחויבות כלפי הבנק בדבר שיעור מינימאלי , בין השאר, התחייבה החברה לעמוד באמות מידה פיננסיות ואחרות הכוללות
כפי שאלה הוגדרו בהסכם לשמירה , לסך כל התחייבויות החברה, של החברה במשך תקופת האשראי" הון העצמי"של יחס ה

  .ושמירה על רווחיות שנתית על הון עצמי מינימלי
, או בקרות אירועים מסוימים המפורטים בהסכם, כולן או מקצתן, במידה והחברה לא תעמוד באמות המידה הפיננסיות

נכון למועד הדיווח עומדת החברה באמות המידה הפיננסיות . יהיה הבנק רשאי להעמיד את האשראי האמור לפירעון מיידי
  .שנקבעו

 



 1 - ד 
 

  פרטים נוספים על החברה - ' פרק ד

  תיאור עסקי התאגיד - א 8תקנה 

תיאור התאגיד והתפתחות עסקיו כפי שחלו בשנה האחרונה בהתאם לפרטים ולעקרונות שבתוספת 

מהווים  1969- ט"התשכ, )מבנה וצורה - פרטי התשקיף וטיוטת התשקיף (הראשונה לתקנות ניירות ערך 

  ).'פרק אראו (חלק בלתי נפרד מדוח זה 

  הערכת שווי - ב 8תקנה 

ח מצורפים בהמשך לפרק זה "הערכות שווי מהותיות מאוד ששימשו בסיס לקביעת ערכם של נתונים בדו

  . ח זה להלן"ומהווים חלק בלתי נפרד מדו

  דוחות כספיים  -  9תקנה 

המבקר ן בצרוף חוות דעת רואה החשבו 2011שנת החברה ל לשהמבוקרים ו המאוחדים הדוחות הכספיים

  ).'ג פרק ורא(מהווים חלק בלתי נפרד מדוח זה 

   דוח על אפקטיביות הבקרה הפנימית - ב 9תקנה 

דוח שנתי בדבר הערכת הדירקטוריון וההנהלה את אפקטיביות הבקרה הפנימית מהווה חלק בלתי נפרד 

  ).'ראו פרק ה(מדוח זה 

   נתונים כספיים מתוך הדוחות הכספיים המאוחדים המיוחסים לחברה עצמה -  ג9תקנה 

המיוחסים כחברת , דוחות כספיים ובהם נתונים כספיים מתוך הדוחות הכספיים המאוחדים של החברה

. ח זה"בצרוף חוות דעת רואה החשבון מהווים חלק בלתי נפרד מדו, ")ח הכספי הנפרד"הדו: "להלן(אם 

   .)'ראו פרק ג(

  מצבת התחייבויות של התאגיד - ד 9תקנה 

מהווה חלק סמוך לאחר דוח תקופתי זה מצבת ההתחייבויות של החברה כפי שפורסמה על ידי החברה ב

   .בלתי נפרד מדוח זה

  דוח הדירקטוריון על מצב עניני התאגיד -  10תקנה 

  ).'ב פרק ורא(מהווה חלק בלתי נפרד מדוח זה  2011דוח הדירקטוריון על מצב עניני התאגיד לשנת 
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   ח"באלפי ש 2011תמצית דוחות על הרווח הכולל לכל אחד מהרבעונים של שנת  - ' א10תקנה 

 כ"סה 4רבעון  3רבעון  2רבעון  1רבעון  
מכירת דירות , הכנסות מביצוע עבודות

 ומתן שירותים
 99,944  102,937  167,030  107,745  477,656 

 18,727  4,236  5,011  4,724  4,756  הכנסות מהשכרת מבנים
 )431,833( )104,704( )146,758( )91,580( )88,791( עלות הכנסות
 64,550  7,277  25,283  16,081  15,909  רווח גולמי

 9,700  9,700  -   -   -   נטו, ן להשקעה"עליית ערך נדל
 )43,962( )8,142( )13,157( )10,563( )12,100( והנהלה וכלליות,מכירה , פ"הוצאות מו

 )1,039( )1,039( -   -   -   נטו, הכנסות אחרות
 29,249  7,796  12,126  5,518  3,809  תפעולי) הפסד(רווח 

 )6,743( 792  )2,636( )4,783( )116( נטו, מימון) הוצאות(הכנסות 
 22,506  8,588  9,490  735  3,693  לפני מסים על הכנסה) הפסד(רווח 

 )14,813( )10,186( )3,435( )773( )419( מיסים על ההכנסה
חברות ) הפסדי(חלק החברה ברווחי 

 נטו, מוחזקות
)267(  530  36 )1,328( )1,029( 

נטו , מפעילות מופסקת) הפסד(רווח 
 225  -   -   327  )102( ממס
 6,889  )2,926( 6,091  819  2,905  כ רווח נקי לתקופה"סה

  שימוש בתמורת ניירות הערך תוך התייחסות ליעדי התמורה על פי התשקיף - ' ג10תקנה 

  .החברה לא הציעה ניירות ערך לציבור באמצעות תשקיף בתקופת הדוח
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  רשימת השקעות בחברות בת ובחברות קשורות לתאריך הדוח על המצב הכספי -  11תקנה 

מדינהחברה
מועד 

מספר מניותסוג מניותהתאגדות

ח"באלפי ששיעורי אחזקהנ.כ ע"סה

ח"בש

בהצבעהבהון

בסמכות 
למנות 

דירקטורים

הלוואות

ערך מתואם 
כולל 

הלוואות 
וקרן הון 
מהפרשי 
 יתרה31.12.2011 תרגום

מועד 
לא צמוד/צמודריבית פרעון

8,500,000 8,500,000רגילות17.1.83ישראלמ"מנרב הנדסה ובניין בע

100% 100% 100% 2,200 2016 
פריים 

 +
0.3% 

1183.7 1,183,702רגילות א 123,781  לא צמוד

500 100,000רגילות ב

 165,349  -  -  -  -  1,000,000100%100%100% 1,000,000רגילות9.6.88ישראלמ"מנרב פרויקטים בע
 23,329  -  -  -  33,804 10,000,000100%100%100% 10,000,000רגילות6.1.03ישראלמ"יוניהד ביופארק בע
 4,464  לא צמוד -  2033 4,110 50%50%50%-  - שותפות כללית 1.11.10ישראלמנרב נבי מוסא- שותפות מקורות

 -   -  -  -  -  1,000,00093%93%93% 1,000,000רגילות18.5.11ישראל מ"מבט לנגב בע
 524  -  -  -  -  10,00050%50%50% 1,000,000רגילות31.7.05ישראלמ"בע) 2005(ניהול והפעלה . א.ל.א

 250  -  -  -  - 2,000,000100%100%100% 2,000,000רגילות8.3.05ישראלמ"צוות עוז משאבי אנוש בע
IVM 33%33%33%-  - שותפות כללית06.06.11ישראל -  -  -  -  - 

Minrav MMS 5  -  -  -  - 10,00050%50%50% 10,000רגילות14.09.10ישראל 
 50,752  -  -  -  - 22,900100%100%100% 22,900רגילות28.12.93ישראלמ"בע) 1993(מנרב תשתיות 

 )3,514( צמוד לפורינט -  -  4,817 100%100%100%-  - - 29.01.03הונגריהמ"מנרב אינווסטמנטס בע
 )557( -  -  -  - 25,200100%100%100% 25,200רגילות6.7.95ישראל מ"ערי דן בעבוני 

 )1,592( -  -  -  - 31,30080%80%80% 31,300רגילות13.10.96ישראל מ"גן האירוס בע
 12,986  -  -  -  16,203 12,000100%100%100% 12,000רגילות6.2.05ישראל מ"מי מנשה בע

Minron Kft 458  לא צמוד -  -  1,981 50%50%50%-  - - 10.5.04הונגריה 
Minron -CPH2 Project Kft 7,672  לא צמוד -  -  10,958 50%50%50%-  - - 31.12.06הונגריה 

Central Park Hungary  2 Kft 50%50%50%-  - - 24.6.03הונגריה -  -  -  -  - 
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    שינויים בהשקעות בחברות בת ובחברות הקשורות בתקופת הדוח -  12תקנה 

   .בהשקעות החברה בחברות בנות שלה ובחברות קשורות לה שינוייםלא בוצעו , במהלך תקופת בדוח

   הדוח חברות קשורות והכנסות התאגיד מהן לתאריך, הרווח הכולל של חברות בת -  13תקנה 

 שם החברה

רווח 
) הפסד(

 כולל 

)  הוצאות( דמי ניהול דיבידנד
הכנסות 
 ריבית

 )302( -  -  2,259  *מ"מנרב הנדסה ובניין בע
 )441( 3,522  -  2,853  **מ"מנרב פרויקטים בע
 1,192  -  -  )5,229( מ"יוניהד ביופארק בע
 -  2,000  -  354 מנרב נבי מוסא- שותפות מקורות

 171  1,200  215  )472(מ"בע) 2005(ניהול והפעלה . א.ל.א
 -  -  -  9 מ"צוות עוז משאבי אנוש בע

 )940( 1,500  -  )1,476(מ"בע) 1993(מנרב תשתיות 
 -  -  -  )1,858(מ"מנרב אינווסטמנטס בע

 )9( -  -  )14( מ"בוני ערי דין בע
 -  -  -  )51( מ"גן האירוס בע
 615  -  -  619  מ"מי מנשה בע

Minron Kft )2,774(  -  -  - 
Minron -CPH2 Project Kft 1,865  -  -  - 

Central Park Hungary  2 Kft -  -  -  - 
  .ח"ש מליון 1.5 - כלסך של  הסתכם 2011 בשנתלפני מס של מנרב הנדסה  הרווח  *

  .ח"ש מליון 7.5 - כ של לסך הסתכם 2011 בשנת פרויקטים מנרב של מס לפני הרווח  **

  רשימת הלוואות -  14תקנה 

  . מתן הלוואות אינו אחד מעיסוקיה העיקריים של החברה

   מסחר בבורסה  -  20תקנה 

ח לא נרשמו ניירות ערך למסחר ולא חלה הפסקת מסחר "במהלך תקופת הדו, למיטב ידיעת החברה

בבורסה  למעט הפסקות מסחר קצובות של הבורסה לניירות ערך בתל אביב מייד בסמוך לאחר פרסום 

  . או דיווחים מהותיים אחרים של החברה/דוחות כספיים ו

   תגמולים לבעלי עניין ולנושאי משרה בכירה  -  21תקנה 

כפי שהוכרו , התגמולים שניתנו על ידי החברה, לפי מיטב ידיעתם של החברה ומנהליה, להלן יפורטו

התגמולים הגבוהים ביותר מבין לבעלי העניין ולכל אחד מחמשת בעלי , בדוחות הכספיים לשנת הדיווח

כהגדרת (לבעל השליטה בחברה וקרוביו כי ביחס , יובהר, בהקשר זה. נושאי המשרה הבכירה בקבוצה

התגמולים המפורטים להלן , המכהנים כנושאי משרה בחברה) 1999- ט"התשנ, המונח בחוק החברות

כם העסקה מחודש על פי תנאים החל ממועד זה יתקשרו הצדדים בהס, 2011בדצמבר  15נזקפו עד ליום 

יצוין כי . 1999- ט"התשנ, לחוק החברות 16לתיקון  ידי האסיפה הכללית כנדרש בהתאם- על שיאושרו

  . החברה פועלת להביא את תגמולם לאישור האסיפה הכללית של החברה בהקדם
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 תגמולים עבור שירותים פרטי מקבל התגמולים

 תפקיד שם
היקף 
משרה

שיעור 
החזקה 

בהון 
 מענק שכרהתאגיד

דמי 
 ייעוץ

אחר 
דמי (

, ניהול
דמי 

שכירות 
, עמלה
 )ריבית

גמול 
 כ"סהדירקטורים

 2,389,356  -   -   -   644,000  1,745,356  65% 100% ר הדירקטוריון"יו )1(אברהם קוזינצקי 

 )2(דרור קוזינצקי 
ל מנרב "מנכ

 976,863  18,000  -   -   152,000  806,863  -  100% מ"פרויקטים בע

 )3(ערן קוזינצקי 

מנהל חטיבת 
המגורים במנרב 
 843,521  18,000  -   345,718  -   479,803  -  100% מ"הנדסה ובניין בע

 1,227,429  -   -   -   245,000  982,429  -  100% ל החברה"מנכ )4(פנחס דקל 

 )5(שמעון שוגל 
ל מנרב הנדסה "מנכ

 997,704  -   -   -   180,000  817,704  -  100% מ"ובניין בע
 247,166  -   -   -   -   247,166  -  100% חשבת החברה )6(הגר דחבש 

 בעלי עניין

 -   -   -   -   -   -   5.2% -  דירקטור בחברה )7(זיוה קוזינצקי 
 -   -   -   -   -   -   -  -  דירקטור בחברה  )8(רונית קוזניצקי 

 137,466  30,000  -   -   -   107,466  -  100% עובדת בחברה )9(רותי גנץ 
 244,174  244,174  -   -   -   -   -  -  -  )10(גמול דירקטורים שאינם מפורטים בטבלה זו 

).קרן השתלמות והפרשות לביטוח מנהלים, אובדן כושר עבודה(שכר ברוטו חודשי ועלות הפרשות סוציאליות , שכר ונלוות לשכר כוללים. לותהינם במונחי ע הסכומים  * 
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ר דירקטוריון החברה "עת מונה כיו, 2011בנובמבר  30ל החברה עד ליום "מנכבתמורה לכהונתו כ )1(

זכאי היה אברהם , במשרה מלאה, )ר הדירקטוריון כאמור לעיל"ואשר טרם אושרו תנאי כהונתו כיו(

זכאי היה בנוסף . 2001ח צמוד למדד ינואר "ש 85,000בסך כולל של ) ברוטו(למשכורת חודשית 

- ת ביטוח המנהלים סכום השווה להחברה תפריש לפוליס: כדלקמן, ופת גמלאברהם להפקדה לק

כמו כן ינוכו , מהמשכורת על חשבון תגמולים 7.5%- מהמשכורת על חשבון פיצויי פיטורים ו 8.33%

החברה מפרישה לקרן : זכאי לקרן השתלמות כדלקמןהיה אברהם , בנוסף. לתגמולים 7%מהשכר 

כמו כן . ת ברוטומהמשכור 2.5%מהמשכורת ברוטו ואברהם מפריש  7.5%השתלמות סכום של 

החברה , בנוסף .ימי חופשה בשנה ולדמי מחלה בהתאם להוראות הדין 26- ל זכאיהיה אברהם 

שווי הרכב וכן טלפון נייד חלקי של גילום , רכב לרבות ההוצאות בגין הרכב, מעמידה לרשות אברהם

א במסגרת זכאי אברהם להחזר מהחברה בגין הוצאות שהוציהיה כמו כן . לרבות ההוצאות בגינו

   .תפקידו וזאת כנגד הצגת קבלות

. מהרווח המאוחד לפני מס 3%- כן קובע הסכם ההעסקה כי אברהם יהא זכאי למענק שנתי השווה ל

 .ח"ש אלפי 600 - זכאי אברהם למענק בסך של כ 2011בגין שנת 

  .ניתן לסיים את הסכם העסקתו של אברהם במתן הודעה מוקדמת כדין

) ברוטו(במשרה מלאה דרור זכאי למשכורת חודשית  מ"ל מנרב פרויקטים בע"כמנכבתמורה לכהונתו  )2(

או /בנוסף זכאי דרור לביטוח מנהלים ו. 2006ח צמוד למדד חודש ינואר "ש 42,600בסך כולל של 

 8.33%- החברה תפריש לפוליסת ביטוח המנהלים סכום השווה ל: כדלקמן, להפקדה לקרן פנסיה

כמו כן , מהמשכורת ברוטו על חשבון תגמולים 5%- ון פיצויי פיטורים ומהמשכורת ברוטו על חשב

בביטוח אובדן , במסגרת הפוליסה האמורה, את דרור ביטחההחברה . לתגמולים 5%ינוכו מהשכר 

: דרור זכאי לקרן השתלמות כדלקמןהיה , בנוסף. מהשכר ברוטו 2.5%כושר עבודה בסכום של עד 

מהמשכורת  2.5%מהמשכורת ברוטו ודרור מפריש  7.5%ום של החברה מפרישה לקרן השתלמות סכ

   .ימי חופשה בשנה ולדמי מחלה בהתאם להוראות הדין 24- ל זכאיהיה כמו כן דרור , ברוטו

שווי הרכב וכן חלקי של גילום , לרשות דרור רכב לרבות ההוצאות בגין הרכב עמידהמהחברה , בנוסף

כן זכאי דרור להחזר מהחברה בגין הוצאות שהוציא במסגרת כמו . טלפון נייד לרבות ההוצאות בגינו

   .תפקידו וזאת כנגד הצגת קבלות

דרור , ח בשנה"מיליון ש 5מ יעלה על "ככל שרווח מנרב פרויקטים בע, כן קובע הסכם ההעסקה כי

לפי דוחותיה הכספיים , מ לפני מס"מרווחי מנרב פרויקטים בע 2% - יהא זכאי למענק שנתי השווה ל

  .ח"אש 150 - זכאי דרור למענק של כ 2011בגין שנת . מ"מנרב פרויקטים בע של

  .ניתן לסיים את הסכם העסקתו של דרור במתן הודעה מוקדמת כדין

  .ח"אלף ש 18זכאי דרור לגמול שנתי בגין היותו דירקטור בחברה בסך של , בנוסף על הסכם ההעסקה

במשרה  מ"ת המגורים במנרב הנדסה ובניין בעחטיבבקרה תקציבית ומנהל בתמורה לכהונתו כמנהל  )3(

. 2006צמוד לחודש ינואר  ח"ש 42,600בסך כולל של ) ברוטו(מלאה ערן זכאי למשכורת חודשית 

החברה תפריש לפוליסת ביטוח : כדלקמן, או להפקדה לקרן פנסיה/בנוסף זכאי ערן לביטוח מנהלים ו

מהמשכורת  5%- שבון פיצויי פיטורים ומהמשכורת ברוטו על ח 8.33%- המנהלים סכום השווה ל

במסגרת , החברה מבטחת את ערן. לתגמולים 5%כמו כן ינוכו מהשכר , ברוטו על חשבון תגמולים

ערן היה , בנוסף. מהשכר ברוטו 2.5%בביטוח אובדן כושר עבודה בסכום של עד , הפוליסה האמורה

מהמשכורת ברוטו  7.5%ום של החברה מפרישה לקרן השתלמות סכ: זכאי לקרן השתלמות כדלקמן
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ימי חופשה בשנה ולדמי מחלה בהתאם  24- ל כמו כן ערן זכאי, מהמשכורת ברוטו 2.5%וערן מפריש 

   .להוראות הדין

שווי הרכב וכן חלקי של גילום , לרשות ערן רכב לרבות ההוצאות בגין הרכב העמידההחברה , בנוסף

ערן להחזר מהחברה בגין הוצאות שהוציא במסגרת  כמו כן זכאי. טלפון נייד לרבות ההוצאות בגינו

  . תפקידו וזאת כנגד הצגת קבלות

מרווחי מנרב הנדסה ובניין  2%- כן קובע הסכם ההעסקה כי ערן יהא זכאי למענק שנתי השווה ל

לפי דוחותיה הכספיים של מנרב הנדסה ובניין . ח"מיליון ש 5במידה ורווחיה יעלו על , מ לפני מס"בע

  . לא זכאי ערן למענק בהתאם לתנאי העסקתו 2011נת בש. מ"בע

חדלו להתקיים יחסי עובד מעביד בין ערן לבין החברה והחל , 2011יצוין כי החל מחודש אוגוסט 

העמיד ערן שירותי ניהול כנגד תשלום דמי ניהול לחברה באמצעות חברה מטעמו בהיקף ממועד זה 

  .בחברה ובאותה עלות לחברה במסגרתה הועסק כעובדמשרה זהה להיקף המשרה 

  .ח"אלף ש 18זכאי ערן לגמול שנתי בגין היותו דירקטור בחברה בסך של , בנוסף על הסכם ההעסקה

וכן בגין  2011בנובמבר  30ל הכספים של החברה במשרה מלאה עד ליום "סמנכבתמורה לכהונתו כ )4(

בסך ) ברוטו(פנחס זכאי למשכורת חודשית , במשרה מלאה החל ממועד זה החברהל "כהונתו כמנכ

, ל החברה"כמנכ סבגין כהונתו של פנח .2011צמודים למדד ינואר , ח ברוטו"אלפי ש 60של כולל 

  . מרווחי החברה 2.5%בגובה  תילבונוס שנ פנחסזכאי 

  : כדלקמן, או להפקדה לקרן פנסיה/לביטוח מנהלים וזכאי פנחס , ל"בגין כהונתו כמנכ

מהמשכורת ברוטו על חשבון  8.33%- לפוליסת ביטוח המנהלים סכום השווה ל פרישהמהחברה 

. לתגמולים 5%מהשכר מנוכים כמו כן , מהמשכורת ברוטו על חשבון תגמולים 5%- פיצויי פיטורים ו

פנחס זכאי . מהשכר ברוטו 2.5%בביטוח אובדן כושר עבודה בסכום של עד  פנחסאת  מבטחתהחברה 

מהמשכורת ברוטו  7.5%לקרן השתלמות סכום של מפרישה החברה : ןהלות כדלזכאי לקרן השתלמ

   .מהמשכורת ברוטו 2.5% פנחס מפרישו

זכאי להחזר מהחברה פנחס  .ימי חופשה בשנה ולדמי מחלה בהתאם להוראות הדין 25- ל זכאיפנחס 

, רכב , פנסחלרשות מעמידה החברה  .וציא במסגרת תפקידו וזאת כנגד הצגת קבלותמבגין הוצאות ש

דלק וגילום חלקי של שווי שימוש , תיקונים, ביטוח, רישוי(נשיאה בהוצאות רכב מקובלות לרבות 

  .וכן טלפון נייד לרבות ההוצאות בגינו )ברכב

בסך ) ברוטו(שמעון למשכורת חודשית זכאי , ל מנרב הנדסה במשרה מלאה"בתמורה לכהונתו כמנכ )5(

: כדלקמן, או להפקדה לקרן פנסיה/זכאי שמעון לביטוח מנהלים ובנוסף . ח"ש 50,000כולל של 

מהמשכורת ברוטו על חשבון פיצויי  8.33%- החברה תפריש לפוליסת ביטוח המנהלים סכום השווה ל

החברה . לתגמולים 5%כמו כן ינוכו מהשכר  מהמשכורת ברוטו על חשבון תגמולים 5%- פיטורים ו

 2.5%בביטוח אובדן כושר עבודה בסכום של עד , אמורהבמסגרת הפוליסה ה, מבטחת את שמעון

החברה מפרישה לקרן השתלמות סכום : כדלקמן שמעון זכאי לקרן השתלמות, בנוסף. מהשכר ברוטו

ימי  24- ל כמו כן שמעון זכאי, מהמשכורת ברוטו 2.5%מפריש  שמעוןמהמשכורת ברוטו ו 7.5%של 

החברה מעמידה לרשות שמעון רכב לרבות , בנוסף .חופשה בשנה ולדמי מחלה בהתאם להוראות הדין

כמו כן זכאי . שווי הרכב וכן טלפון נייד לרבות ההוצאות בגינוחלקי של גילום  ,ההוצאות בגין הרכב

   .שמעון להחזר מהחברה בגין הוצאות שהוציא במסגרת תפקידו וזאת כנגד הצגת קבלות
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, על חשבון מענק זה. לות אותה הוא מנהלמרווחי הפעי 4%זכאי שמעון למענק שנתי בסך , בנוסף

מקדמה זו אינה מוחזרת לחברה במקרה שהמענק . ח"אלפי ש 15ניתנת לשמעון מקדמה חודשית בסך 

  . השנתי המחושב נמוך מסכום המקדמה

למשכורת  זכאית הגר. מ"על ידי החברה כחשבת בחברת מנרב אחזקות בע מועסקתדחבש  הגר )6(

החברה : כדלקמן, לביטוח להפקדה לקרן פנסיה הגרנוסף זכאית ב. ח"ש 25,000- חודשית בסך כ

 5%- מהמשכורת ברוטו על חשבון פיצויי פיטורים ו 8.33%- תפריש לפוליסת ביטוח סכום השווה ל

 הגרהחברה מבטחת את   .לתגמולים 5%כמו כן ינוכו מהשכר , מהמשכורת ברוטו על חשבון תגמולים

זכאית לקרן השתלמות  הגר, כמו כן. מהשכר ברוטו 2.5%עד בביטוח אובדן כושר עבודה בסכום של 

 2.5% המפריש והגרמהמשכורת ברוטו  7.5%החברה מפרישה לקרן השתלמות סכום של : כדלקמן

   .חופשה בשנה ולדמי מחלה בהתאם להוראות הדין ימי 20- ל זכאית הגרכמו כן . מהמשכורת ברוטו

וכן טלפון נייד לרבות , לרבות ההוצאות בגין הרכב רכב, הגרהחברה מעמידה לרשות , בנוסף

להחזר מהחברה בגין הוצאות שהוציאה במסגרת תפקידה וזאת  הגרכמו כן זכאית . ההוצאות בגינו

   .כנגד הצגת קבלות

  .במתן הודעה מוקדמת כדין הגרניתן לסיים את הסכם העסקתה של 

כדירקטורית בחברה זיוה לא זכאית זיוה קוזניצקי הינה אשתו של בעל השליטה בחברה ומכהנת  )7(

גמול דירקטורים בשיעור שלא עולה על הסכום הקבוע בחוק למעט , לקבל תשלום כלשהו מהחברה

לרבות , רכב לתשלום גמול דירקטורים לדירקטורים מן הציבור המשולם לה באמצעות העמדת

 . ההוצאות בגין הרכב

, לא זכאית לקבל תשלום כלשהו מהחברה וניתר. רונית קוזניצקי אבנון מכהנת כדירקטורית בחברה )8(

גמול דירקטורים בשיעור שלא עולה על הסכום הקבוע בחוק לתשלום גמול דירקטורים למעט 

  .לרבות ההוצאות בגין הרכב, רכבלדירקטורים מן הציבור המשולם לה באמצעות העמדת 

 5,500בסך כולל של ) טוברו(זכאית למשכורת חודשית רותי . בחברה במשרה מלאהמועסקת רותי גנץ  )9(

החברה תפריש : כדלקמן, או להפקדה לקרן פנסיה/בנוסף זכאית רותי לביטוח מנהלים ו. ח"ש

 5%- מהמשכורת ברוטו על חשבון פיצויי פיטורים ו 8.33%- לפוליסת ביטוח המנהלים סכום השווה ל

, את רותי ביטחהה החבר. לתגמולים 5%כמו כן ינוכו מהשכר , מהמשכורת ברוטו על חשבון תגמולים

, בנוסף. מהשכר ברוטו 2.5%בביטוח אובדן כושר עבודה בסכום של עד , במסגרת הפוליסה האמורה

 7.5%החברה מפרישה לקרן השתלמות סכום של : לקרן השתלמות כדלקמןהייתה רותי זכאית 

ימי  22ל  תזכאיהייתה כמו כן רותי . מהמשכורת ברוטו 2.5%מהמשכורת ברוטו ורותי מפרישה 

 .חופשה בשנה ולדמי מחלה בהתאם להוראות הדין

שווי הרכב חלקי של גילום , לרבות ההוצאות בגין הרכב  ,לרשות רותי רכבהעמידה החברה , בנוסף

כמו כן זכאית רותי להחזר מהחברה בגין הוצאות שהוציאה . וכן טלפון נייד לרבות ההוצאות בגינו

   .במסגרת תפקידה וזאת כנגד הצגת קבלות

אלף  30זכאית רותי לגמול שנתי בגין היותה דירקטור בחברה בסך של , בנוסף על הסכם ההעסקה

  .ח"ש

  .ניתן לסיים את הסכם העסקתה של רותי במתן הודעה מוקדמת כדין

דלעיל זכאים  ובביאוריםדירקטורים נוספים בחברה אשר אינם מפורטים בטבלה  –דירקטורים  גמול )10(

 כללים(לגמול שנתי וגמול עבור ישיבות בגובה הסכום הקבוע בהתאם לתקנות החברות , כל אחד

  .מסווגת החברה בה לדרגה בהתאם, 2000 - ס"התש) חיצוני לדירקטור והוצאות גמול בדבר
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  בעל שליטה  -  א21תקנה 

  .הינו מר אברהם קוזניצקיבעל השליטה בחברה , נכון למועד הדוח ולכל אורכה של תקופת הדוח

    עסקאות עם בעל שליטה -  22תקנה 

עם נעשו עסקאות , בשנת הדיווח או במועד מאוחר לסוף שנת הדיווח ועד למועד הגשת הדוח, למיטב ידיעת החברה

   :כמפורט להלן, ן או שלבעל השליטה יש עניין אישי באישור/ובעל השליטה 

אישרה האסיפה הכללית של החברה הוצאת כתבי שיפוי לנושאי המשרה  2004בחודש אוקטובר   .א

במסגרת כתב השיפוי החברה . זיוה קוזניצקי' לרבות למר אברהם קוזניצקי ורעייתו גב, בחברה

ידי החברה על פי - מתחייבת לשפות את בעל השליטה ורעייתו על פי כתבי השיפוי שיוצאו להם על

) א: (לא תעלה על הגבוה מבין השניים, בגין חבות במסגרת כתבי השיפוי האחריות יהחלטת השיפו

בהתאם לדוחות הכספיים השנתיים , מהונה העצמי של החברה במועד מתן השיפוי בפועל 25%

והכל ; ב"מיליון דולר ארה) עשרה( 10) ב(; המאוחדים והמבוקרים האחרונים שאישרה החברה

 .ביטוח בו התקשרה החברהמחברת ביטוח במסגרת , ם יתקבלוא, בנוסף לסכומים שיתקבלו

אישרה האסיפה הכללית של החברה הוצאת כתבי שיפוי חדשים  2006 בחודש מאי, בהקשר זה

זיוה קוזניצקי וילדיהם המכהנים  'גב, מר אברהם קוזניצקילרבות ל, נושאי המשרה בחברהל

וזאת בנוסף לכתבי השיפוי שהוצאו , ותלחוק החבר 3' בהתאם לתיקון מס, כנושאי משרה בחברה

במסגרת כתב השיפוי החברה מתחייבת לשפות את נושאי המשרה בשל כל . להם בעבר כאמור לעיל

או שיעשו בתוקף היותם נושאי משרה בחברה /חבות או הוצאה שתוטל עליהם עקב פעולות שעשו ו

חברה אחרת בה לחברה או בכל /או נושאי משרה מטעם החברה בחברות מוחזקות של החברה ו

על פי כתבי השיפוי שהוצאו , במצטבר, סכום השיפוי שתשלם החברה לכל נושאי המשרה. אינטרס

פי החלטת השיפוי בגין חבות במסגרת כתב השיפוי האחריות לא - ידי החברה על- או יוצאו להם על/ו

הכספיים בהתאם לדוחות  מהונה העצמי של החברה במועד מתן השיפוי בפועל 25%תעלה על 

  .השנתיים המאוחדים והמבוקרים האחרונים שאישרה החברה

כתב השיפוי , לעיל 21כאמור בתקנה , לחוק החברות 16יצוין כי בהמשך לכניסתו לתוקף של תיקון 

. 2011בנובמבר  30של בעל השליטה בחברה ובני משפחתו המכהנים כנושאי משרה בחברה פקע ביום 

כי בכוונת החברה להביא בהקדם לאישור האסיפה הכללית נוסח כתב שיפוי , ערוי, יחד עם זאת

לחוק  16כנדרש בהתאם לתיקון , לבעל השליטה ובני משפחתו המכהנים כנושאי משרה בחברה

  .החברות

לרבות לאחריות בעל השליטה , החברה מתקשרת בפוליסת ביטוח אחריות לנושאי המשרה בחברה  .ב

. זיוה קוזניצקי וילדיהם המכהנים כנושאי משרה בחברה' גב, ימר אברהם קוזניצק, בחברה

פוליסה לביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה נועדה לבטח את נושאי המשרה בשל חבות ה

מחדל או כל פעולה שביצעו או יבצעו בתוקף תפקידם כנושאי משרה , שתוטל עליהם עקב מעשה

לגבי נושאי המשרה הזכאים ולגבי בעלי , ידה או בחברות המוחזקות על/בחברה בחברות בנות ו

אשר מכהנים ואשר יכהנו כנושאי משרה בה , אשר  כיהנו, בהווה ובעתיד, השליטה בחברה בעבר

הכיסוי הביטוחי הינו בגבול מקסימאלי "). בעלי השליטה מעת לעת(" 1997בינואר  1החל מתאריך 

העלות של פרמיית הביטוח בגין , כמו כן. חובמצטבר לתקופת הביטו, מיליון דולר לתביעה 3של עד 

  . ב"דולר ארה 8,500 - הפוליסה הנרכשת לחברה הינה בסך של כ

 .נחתם בין החברה לבין בעל השליטה בה הסכם לשאילת חפצי אומנות, 2008בספטמבר  18ביום   .ג

במסגרת הסכם השאילה בעל השליטה רשאי לשאול מהחברה חפצי אומנות אשר שווים לא יעלה על 

בהסכם נקבע כי החברה היא . מ"ח כולל מע"ש 800דשי בסך ווזאת כנגד תשלום ח משוויון 20%

$ 1,000 - בסך של כ(שתשא בעלות פרמיית הביטוח עבור יצירות האומנות שיושאלו לבעל השליטה 
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בעל השליטה התחייב במסגרת ההסכם , ל"כנגד נשיאת החברה בתשלום פרמיית הביטוח הנ). לשנה

תמונות בביתו ולהציגן בפני גורמים עסקיים הנפגשים בביתו בפגישות עסקיות במהלך לתלות את ה

ההסכם קובע כי בכל מקרה שבו תסתיים כהונתו , בנוסף. וכתרומה לתדמיתה של החברה, כהונתו

השאלת חפצי האומנות . של בעל השליטה לפני סיום תקופת השאילה יושבו חפצי האומנות לחברה

הקלות (לתקנות החברות ' ב1כגמול לנושא משרה בהתאם להוראות סעיף  לבעל השליטה תיחשב

אישרו ועדת  2011במרץ  31וביום  2011במרץ  27ביום . 2000- ס"תש) בעסקאות עם בעלי עניין

בספטמבר  18את הארכת הסכם זה לשנתיים נוספות החל מיום , בהתאמה, הביקורת והדירקטוריון

2010. 

 י בעלי ענין בתאגיד"המוחזקים ע אחריםע "מניות וני: ונושאי משרה בכירה ענייןהחזקות בעלי  -  24תקנה 

   ח"ככל האפשר סמוך לתאריך פרסום הדוו, בתאריך הדוח

מוחזקים ניירות הערך של החברה בידי , פרסום דוח זהבסמוך למועד , למיטב ידיעת החברה ומנהליה

   :כדלהלן בעלי ענין

 שם בעל העניין

מניות 
' ברגילות 

 5.00בנות 
נ .ח ע"ש

 א"כ

מניות 
' רגילות א

 1.00בנות 
נ .ח ע"ש

 א"כ

ללא (שיעור החזקה 
 )דילול

שיעור החזקה 
 )בדילול מלא(

זכויות הון
זכויות 
 הצבעה

זכויות 
 הון

זכויות 
 הצבעה

 72.37% 62.14% 72.37% 62.14% 380,416 562,483.56 אברהם קוזינצקי
 6.83% 5.20% 6.83% 5.20% 44,392 44,555.94 זיוה קוזינצקי

 0.00% 6.27% 0.00% 6.27% --  64,440 מ"מנרב הנדסה ובניין בע
אס ניהול .אמ. אנאליסט אי

 1.73% 2.19% 1.73% 2.19% --  22,484 מ"בע) 1986(קרנות בנאמנות 
 2.2% 2.79% 2.2% 2.79% --  28,645 מ"אנליסט קופות גמל בע

 - מ"מנורה מבטחים החזקות בע
 0.13% 0.17% 0.13% 0.17% --  1,758 נוסטרו

 - מ"מנורה מבטחים החזקות בע
 4.38% 5.55% 4.38% 5.55% --  57,012 משתתפים ברווחים

 - מ"מנורה מבטחים החזקות בע
 2.7% 3.43% 2.7% 3.43% --  35,205 מנורה מבטחים גמל ופנסיה

  ח"ערך המירים למועד פרסום הדוהון המניות המונפק וניירות , הון המניות הרשום - א 24תקנה 

ח "ש 1.00בנות , 'א מניות רגילות 1,697,500 - מורכב מהונה הרשום של החברה  ,הדוחפרסום נכון למועד 

  .א"נ כ.ח ע"ש 5.00בנות ', מניות רגילות ב 1,660,500 - ומ א"כ. נ.ע

ח "ש 1.00בנות , 'א רגילותמניות  424,872 - מורכב משל החברה  מונפקהונה ה ,הדוחפרסום נכון למועד 

  .א"נ כ.ח ע"ש 5.00בנות ', מניות רגילות ב 942,576 - ומ א"כ. נ.ע
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   מרשם בעלי המניות -  ב24תקנה 

  :מרשם המחזיקים במניות ובניירות הערך האחרים של החברה הינו כדלקמן, למיטב ידיעת החברה

 סוג נייר
נייר ערך ' מס

 בבורסה 
 כמות שם המחזיק

 5.00בת ' מניה רגילה ב

 . נ.ח ע"ש
 942,576 מ"החברה לרישומים של בנק פועלים בע 0155036

 1.00בת ' מניה רגילה א

 .נ.ח ע"ש
1550011  

1.  

 380,416 אברהם קוזניצקי

 44,392 זיוה קוזניצקי

  מען רשום  - א 25תקנה 

.77101אשדוד , 3, רחוב הבושם                                :כתובת

08-8516242, 08-856262 :טלפון

08-8521295:פקס

 Holdings@Minrav.co.il:  כתובת הדואר האלקטרוני

   הדירקטורים של התאגיד -  26תקנה    

 ר דירקטוריון"יו -  קוזניצקי אברהם

 8280398 מספר זיהוי

 1941 תאריך לידה

 רחובות, 19רופין  דין- מען להמצאת כתבי בית

 .ישראלית נתינות

 .לא חברותו בוועדה או וועדות של הדירקטוריון

 .לא האם חבר דירקטוריון זה הנו דירקטור חיצוני

של חברה בת או , הדירקטור הנו עובד של התאגיד

 חברה קשורה שלו או של בעל עניין בו
 .לא

 1969 תחילת כהונה

 15עד ליום , ר הדירקטוריון של החברה"יו השנים האחרונות 5- השכלה ועיסוק ב
 30ל החברה עד ליום "ומנכ 2009בספטמבר 

  . 2011בנובמבר 

 .השכלה תיכונית

מנרב : משמש כדירקטור בחברות הבאות משמש כדירקטור בחברות הבאות
יוניהד , מנרב תשתיות, מנרב הנדסה, פרויקטים
 .בוני ערי דן וגן האירוס, מי מנשה, ביופארק

זיוה קוזניצקי ואביהם של הדירקטורים ' נשוי לגב משפחתית לבעל עניין אחר בחברהקרבה 
ערן , דרור קוזניצקי, אבנון- רונית קוזניצקי
 .קוזניצקי ורות גנץ

 .לא בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית
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 דירקטורית -  זיוה קוזניצקי

 3749033 מספר זיהוי

  1942 תאריך לידה

 רחובות, 19רופין  דין- ביתמען להמצאת כתבי 

 ישראלית נתינות

 .לא חברותו בוועדה או וועדות של הדירקטוריון

 .לא האם חבר דירקטוריון זה הנו דירקטור חיצוני

של חברה בת או , הדירקטור הנו עובד של התאגיד

 חברה קשורה שלו או של בעל עניין בו
 לא

  1969 תחילת כהונה

 האחרונותהשנים  5- השכלה ועיסוק ב
  . השכלה תיכונית

ר דירקטוריון "מנהלת תחום תכנון פנים במנרב ויו
 .2011בספטמבר  15עד ליום  2011החברה בשנת 

 --  משמש כדירקטור בחברות הבאות

אשר נחשב בעל  רעייתו של אברהם קוזניצקי קרבה משפחתית לבעל עניין אחר בחברה
, אבנון- השליטה בחברה ואימם של רונית קוזניצקי

 .ערן קוזניצקי ורותי גנץ, דרור קוזניצקי

 .לא בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית

 דירקטור -  ערן קוזניצקי

  022795611 מספר זיהוי

  1966 תאריך לידה

 שוהם, 92קדם  דין- מען להמצאת כתבי בית

 .ישראלית נתינות

 .לא חברותו בוועדה או וועדות של הדירקטוריון

 .לא האם חבר דירקטוריון זה הנו דירקטור חיצוני

של חברה בת או , הדירקטור הנו עובד של התאגיד

 חברה קשורה שלו או של בעל עניין בו
 .כן

  1992 תחילת כהונה

במנהל  הנדסאי בנין ובעל תואר בוגר: השכלה השנים האחרונות 5- השכלה ועיסוק ב
  .עסקים

 .מ"מנהל בחברת מנרב הנדסה ובניין בע

מי , מ"גן האירוס בע, מ"בע) 1993(מנרב תשתיות  משמש כדירקטור בחברות הבאות
 .מ"ומנרב הנדסה ובניין בע, מ"מנשה בע

בנם של מר אברהם קוזניצקי הנחשב לבעל השליטה  קרבה משפחתית לבעל עניין אחר בחברה
, אחיהם של דרור קוזניצקי ,בחברה וזיוה קוזניצקי

 .אבנון ורותי גנץ- רונית קוזניצקי

 .לא בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית
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 דירקטור -  קיצדרור קוזני

 24389868 מספר זיהוי

  1969 תאריך לידה

 גבעת שמואל, 16אברהם בוני  דין- מען להמצאת כתבי בית

 .ישראלית נתינות

 .לא הדירקטוריוןחברותו בוועדה או וועדות של 

 .לא האם חבר דירקטוריון זה הנו דירקטור חיצוני

של חברה בת או , הדירקטור הנו עובד של התאגיד

 חברה קשורה שלו או של בעל עניין בו
 .כן

  1988 תחילת כהונה

  . השכלה תיכונית השנים האחרונות 5- השכלה ועיסוק ב

 .מ"ל מנרב פרויקטים בע"מנכ

מנרב , מ"מי מנשה בע, מ"יוניהד ביופארק בע בחברות הבאותמשמש כדירקטור 
 .מ"מ ומנרב הנדסה ובניין בע"פרויקטים בע

בנו של מר אברהם קוזניצקי הנחשב לבעל השליטה  קרבה משפחתית לבעל עניין אחר בחברה
- רונית קוזניצקי, אחיהם של ערן קוזניצקי, בחברה

 .אבנון ורותי גנץ

 .לא ופיננסיתבעל מומחיות חשבונאית 

  דירקטורית -  אבנון- רונית קוזניצקי

59255711 מספר זיהוי

  1965 תאריך לידה

 .הרצליה, 6צלע דרום  דין- מען להמצאת כתבי בית

 .ישראלית נתינות

 .לא חברותו בוועדה או וועדות של הדירקטוריון

 .לא האם חבר דירקטוריון זה הנו דירקטור חיצוני

של חברה בת או , של התאגידהדירקטור הנו עובד 

 חברה קשורה שלו או של בעל עניין בו
 לא

  1992 תחילת כהונה

 PHDהנדסאית מוצרים ובעלת תואר : השכלה השנים האחרונות 5- השכלה ועיסוק ב
  .בנטורופתיה

 .ל בחברת מנרב תשתיות"מנכ

 .מ"מנרב פרויקטים בע משמש כדירקטור בחברות הבאות

בתו של מר אברהם קוזניצקי הנחשב לבעל השליטה  עניין אחר בחברהקרבה משפחתית לבעל 
אחותם של ערן , בתה של זיוה קוזניצקי, בחברה

 .דרור קוזניצקי ורותי גנץ, קוזניצקי

 .לא בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית
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  דירקטורית -  רותי גנץ

28567923 מספר זיהוי

  1971 תאריך לידה

 .יבנה, 40ברקן  דין- מען להמצאת כתבי בית

 .ישראלית נתינות

 .לא חברותו בוועדה או וועדות של הדירקטוריון

 .לא האם חבר דירקטוריון זה הנו דירקטור חיצוני

של חברה בת או , הדירקטור הנו עובד של התאגיד

 חברה קשורה שלו או של בעל עניין בו
 .כן

  1992 תחילת כהונה

 .השכלה תיכונית השנים האחרונות 5- השכלה ועיסוק ב

 .מ"מ ומנרב הנדסה בע"חברת מי מנשה בע משמש כדירקטור בחברות הבאות

בתו של מר אברהם קוזניצקי הנחשב לבעל השליטה  קרבה משפחתית לבעל עניין אחר בחברה
אחותם של ערן , בתה של זיוה קוזניצקי, בחברה

 .אבנון - דרור קוזניצקי ורונית קוזניצקי , קוזניצקי

 .לא מומחיות חשבונאית ופיננסיתבעל 

 דירקטור -  יצחק יוחאי' פרופ

3548062 מספר זיהוי

  1941 תאריך לידה

 .פתח תקווה, 132רוטשילד  דין- מען להמצאת כתבי בית

 .ישראלית נתינות

ובוועדה לבחינת הדוחות  חבר בוועדת ביקורת חברותו בוועדה או וועדות של הדירקטוריון
 .הכספיים

 .לא חבר דירקטוריון זה הנו דירקטור חיצוניהאם 

של חברה בת או , הדירקטור הנו עובד של התאגיד

 חברה קשורה שלו או של בעל עניין בו
 .לא

  1983 תחילת כהונה

בחינוך ומוסמך במינהל ' בעל תואר פרופ: השכלה השנים האחרונות 5- השכלה ועיסוק ב
  . הציבורי

בר  באוניברסיטתר דסק דרום אמריקה "מכהן כיו
 .אילן

 --  משמש כדירקטור בחברות הבאות

 .לא קרבה משפחתית לבעל עניין אחר בחברה

 .כן בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית
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 דירקטור חיצוני -  עדי גרוס

22416127 מספר זיהוי

  1974 תאריך לידה

 .רמת גן' ב3יחזקאל ' רח דין- מען להמצאת כתבי בית

 .ישראלית נתינות

ובוועדה לבחינת הדוחות  חבר בוועדת ביקורת חברותו בוועדה או וועדות של הדירקטוריון
 .הכספיים

 .כן האם חבר דירקטוריון זה הנו דירקטור חיצוני

של חברה בת או , הדירקטור הנו עובד של התאגיד

 חברה קשורה שלו או של בעל עניין בו
 .לא

  2008 תחילת כהונה

בעל תואר ראשון בכלכלה מאוניברסיטת בן גוריון  השנים האחרונות 5- השכלה ועיסוק ב

)) M.B.Aתואר שני במינהל עסקים  , )באר שבע(
היחידה , מאוניברסיטת תל אביב ובוגר הטכניון

הסבת אקדמאים  - לימודי תעודה - ללימודי המשך
  .לתכנות מתקדם

  .חבר וועדת ביקורת

החברה הישראלית  - מנהל אגף חיתום באשרא
  .מ"טוח יצוא בעלבי

 ZURICHמנהל פיתוח עסקי עבור חברת הביטוח 
 ).יועץ(

 --  משמש כדירקטור בחברות הבאות

 .לא קרבה משפחתית לבעל עניין אחר בחברה

 .כן בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית
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  דירקטורית חיצונית - זיוה עצמון 

003240546 מספר זיהוי

  1942 תאריך לידה

 .יפו, 14/2שמואל אביצור  דין- כתבי ביתמען להמצאת 

 .ישראלית נתינות

ובוועדה לבחינת הדוחות  חבר בוועדת ביקורת חברותו בוועדה או וועדות של הדירקטוריון

 .הכספיים

 .כן האם חבר דירקטוריון זה הנו דירקטור חיצוני

של חברה בת או , הדירקטור הנו עובד של התאגיד

 בעל עניין בוחברה קשורה שלו או של 
 .לא

  2006 תחילת כהונה

בעלת תואר בוגר במשפטים מהאוניברסיטה  השנים האחרונות 5- השכלה ועיסוק ב

 Postלימודי, א"השלוחה בת, העברית ירושלים
Graduate -  התמחות בדיני השוק המשותף

וכן לימודים בחוג למדעי , מאוניברסיטת אמסטרדם
האקדמאית של במכללה ) פסיכולוגיה(ההתנהגות 

  .יפו- תל אביב

עורכת דין במגוון תחומים , חברת ועדת ביקורת
מיסוי , ר קרן גמלאות השתלמות"סגנית יו, ומגשרת

 .ופנסיה של לשכת עורכי הדין בישראל

 --  משמש כדירקטור בחברות הבאות

 .לא קרבה משפחתית לבעל עניין אחר בחברה

 .כן בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית

     נושאי משרה בכירה - ' א26 תקנה

 ל"מנכ -  פנחס דקל

22416127 מספר זיהוי

  1966 תאריך לידה

 1.12.2006 תאריך תחילת כהונה

חברה בת או חברה קשורה שלו , תפקיד בתאגיד

 או של בעל עניין בו
 .אין

 .לא קרבה משפחתית לבעל עניין אחר בחברה

תואר בוגר בכלכלה וחשבונאות ומוסמך במנהל  השנים האחרונות 5- השכלה ועיסוק ב
  .  א"עסקים מאוניברסיטת ת

כיהן כמנהל כספים של אלישרא מערכות 
  .מ"אלקטרוניות בע

 30ל הכספים של החברה עד ליום "כיהן כסמנכ
 .2011בנובמבר 
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  מבקר פנים -  אורי אילן

052350063 מספר זיהוי

  1954 תאריך לידה

 25.7.2009 תאריך תחילת כהונה

חברה בת או חברה קשורה שלו , תפקיד בתאגיד

 או של בעל עניין בו
 .אין

 .לא קרבה משפחתית לבעל עניין אחר בחברה

תואר בוגר בכלכלה וחשבונאות מהאוניברסיטה  השנים האחרונות 5- השכלה ועיסוק ב
  . העברית בירושלים

, רואי חשבון, מן אלמגור זהרטשותף במשרד בריי
רואי חשבון ' שותושותף במשרד זהר את זהר 

רואי ' נגור ושות, כץ, ושותף בכיר במשרד אילן
 .חשבון

  חשבת - הגר דחבש 

043045699 מספר זיהוי

 1981 תאריך לידה

 07.04.2011 תאריך תחילת כהונה

חברה בת או חברה קשורה שלו , תפקיד בתאגיד

 עניין בואו של בעל 
 אין

 לא קרבה משפחתית לבעל עניין אחר בחברה

תואר בוגר בכלכלה ניהול וחשבונאות ומוסמך  השנים האחרונות 5- השכלה ועיסוק ב
חשבת דיווח .  א"במנהל עסקים מאוניברסיטת ת

מ "כספי בחברת אפריקה ישראל להשקעות בע
 .ח סומך חייקין"ומבקרת במשרד רו

  עצמאיים מורשי חתימה - ב 26תקנה 

  . לתאגיד אין מורשי חתימה עצמאיים

  רואה החשבון של התאגיד -  27תקנה 

  . יפו –אביב - תל, 17מרחוב הארבעה , סומך חייקין KPMGשל החברה הינם  רואה החשבון

  שינוי בתזכיר או בתקנון -  28תקנה 

  .לא חל שינוי בתקנון החברה, במהלך תקופת הדוח

    הדירקטוריםהמלצות והחלטות  -  29תקנה 

ה הארכת כהונתו של מר במסגרתה אושר, התקיימה אסיפה כללית שנתית ומיוחדת, במהלך תקופת בדוח

 )א(29לא התקבלו כל החלטות המפורטות בתקנה , מעבר לאמור. עדי גרוס כדירקטור חיצוני בחברה

  .1970- ל"התש, )דוחות תקופתיים ומיידיים(לתקנות ניירות ערך 
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  החלטות אסיפה כללית מיוחדת - ) ג(29תקנה 

אושרה הארכת כהונתו של , התקיימה אסיפה כללית שנתית ומיוחדת במסגרתה, 2011בנובמבר  30ביום 

  .2008צ בחברה החל משנת "עדי גרוס המשמש כדח

ראו , לפרטים בדבר אישור עסקאות עם בעל השליטה וכן עסקאות שלבעל השליטה עניין אישי באישורן

  .לעיל 22תקנה 

   החלטות החברה - א 29תקנה 

ראו , לפרטים בדבר פוליסת הביטוח לנושאי משרה אשר בתוקף נכון למועד פרסום דוח תקופתי זה  .א

  . לעיל 22לתקנה ' סעיף ב

ראו סעיף , לפרטים בדבר כתבי שיפוי לנושאי משרה אשר בתוקף נכון למועד פרסום דוח תקופתי זה  .ב

 .לעיל 22לתקנה ' א

ראו , עסקאות עם בעל השליטה וכן עסקאות שלבעל השליטה עניין אישי בהןלפרטים בדבר אישור   .ג

  .לעיל 22תקנה 

  

  2012במרץ  25 :תאריך

  

  

 פנחס דקל אברהם קוזניצקי

 ל"מנכ ר הדירקטוריון"יו
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  מ"בע מנרב אחזקות
  דוח בדבר הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי

  כללי .5.1

אחראית לקביעתה והתקיימותה של , החברה בפיקוח הדירקטוריון של, )"החברה"(מ "בעמנרב אחזקות ת הנהל

   .חברהבקרה פנימית נאותה על הדיווח הכספי ועל הגילוי ב

  :םינחברי ההנהלה ה, לעניין זה

 ;ל"כמנ, פנחס דקל .5.1.1

 ;חשבת, הגר דחבש .5.1.2

  הבקרה הפנימית .5.2

אשר תוכננו בידי המנהל הכללי , חברהבקרה פנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי כוללת בקרות ונהלים הקיימים ב

, או בידי מי שמבצע בפועל את התפקידים האמורים, ונושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים או תחת פיקוחם

אשר נועדו לספק מידה סבירה של ביטחון בהתייחס למהימנות הדיווח הכספי ולהכנת , חברהבפיקוח דירקטוריון ה

על פי הוראות  מתא מפרסילגלות בדוחות שה תנדרש חברהולהבטיח כי מידע שה, בהתאם להוראות הדין הדוחות

  .מסוכם ומדווח במועד ובמתכונת הקבועים בדין, מעובד, הדין נאסף

נצבר , לותו כאמורגל תנדרש חברהבקרות ונהלים שתוכננו להבטיח כי מידע שה, בין השאר, הבקרה הפנימית כוללת

לרבות למנהל הכללי ולנושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים או למי שמבצע בפועל , חברהומועבר להנהלת ה

  .יבהתייחס לדרישת הגילו, וזאת כדי לאפשר קבלת החלטות במועד המתאים, את התפקידים האמורים

בקרה פנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי אינה מיועדת לספק ביטחון מוחלט שהצגה , בשל המגבלות המבניות שלה

  .מוטעית או השמטת מידע בדוחות תימנע או תתגלה

 חברהביצעה בדיקה והערכה של הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי ב, בפיקוח הדירקטוריון, ההנהלה

הערכת אפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי והגילוי שביצעה ההנהלה בפיקוח  ;שלהוהאפקטיביות 

  :הדירקטוריון כללה

. מיפוי וזיהוי החשבונות והתהליכים העסקיים אשר החברה רואה אותם כמהותיים מאוד לדיווח הכספי והגילוי

לרבות בקרות , ברמת הארגוןבקרות  וכללרכיבי הבקרה הפנימית . בחינת בקרות מפתח ובדיקת אפקטיביות הבקרות

מלאי : עסקייםהבקרות בתהליכים כן וה של דיווח כספי ובקרות כלליות של מערכות מידע ריסגהעריכה והתהליכי  על

ת האפקטיביות שביצעה ההנהלה הערכ על בהתבסס; מלאי עבודות בביצוע וניהול יתרות מזומנים, בניינים למכירה

 הדיווח על הפנימית הבקרה כי, מסקנה לכלל הגיעו החברה והנהלת הדירקטוריון, פורט לעילבפיקוח הדירקטוריון כמ

  ;ינה אפקטיביתה, ")הדיווח מועד(" 2011בדצמבר  31 ליום חברהב הגילוי ועל הכספי

המחשוב  בסביבת הכלליות בבקרות ליקוייםדיווחה החברה לראשונה על , 2010בדוח התקופתי של החברה לשנת 

)ITGC ( החלטת לאור אלו ליקויים נבעו, היתר בין ".על משתמשי"הרשאות  ובניהול תוכנה שינויי ניהול בתהליך 

: להלן) (Enterprise Resource Planning System( ארגון משאבי לתכנון אינטגרטיבית מערכת ליישם החברה

 חלף, לשפר את המידע הכספי והתפעולי המנוהל בחברה בכדי, 2010החל מהרבעון השלישי לשנת ") ERP מערכת"

גישה  החברה העניקה, ERP מערכת הטמעתלצורך . לניהול מידע אשר הייתה קיימת בחברה הקודמת התוכנה

תהליך  בבחינתהליקויים האמורים התגלו .  ERP -ומיישמים של חברה חיצונית לכל מודולי מערכת ה מפתחיםל
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ITGC ,דיווחה על הפנימית בבקרה מהותית חולשה לכדיהצטרפו  אלה ליקויים .2010 לשנת עיהרבי הרבעון במהלך 

 כספיים נתונים לשנות לחברההחיצוניים  גורמיםבאה לידי ביטוי באפשרות  האמורההחולשה . בחברה כספיה

 .ללא תהליך בקרה ובכך להשפיע על הדיוק בדיווח הכספי בזדון או בטעות ואחרים

  .ובכך תוקנה החולשה המהותית האמורה לעיל החריגות ההרשאות בוטלו, 2011שנת ל השני רבעוןהבמהלך 

דיווחה החברה לראשונה , 2010בדוח התקופתי של החברה לשנת , מעבר לחולשה המהותית האמורה לעיל

 הנוגעות הבהרות לקבלת בבקשה 2011 פברואר חודש במהלך לחברהניירות ערך  רשות סגלעל פניית 

 עם בקשר הזכויות למכירת ביחס, היתר בין, 2009 שנת במהלך החברה נקטה בו החשבונאי לטיפול

 שלובקשר עם אופן חלוקת מגזרי הפעילות  ")הביולוגית החטיבה" או" גרין אגרו("  Agro-greenפעילות

המתייחסות נמצאו ליקויים בבקרות האמורה  בבדיקה .ן להשקעה"החברה והסיווג של רווחי שערוך מנדל

בגין מימוש נכסים  הטיפול החשבונאי בבקרות בקשר לבחינת השלכות מגזרים ברי דיווח וליקויים לזיהוי

 לכדי מצטרפים אלה ליקויים .הכספיים הדוחות וסגירת לעריכה ההליך במסגרת, ופעילויות או חלק מהן

 של הפרסום מועד קרבת ונוכח האמור לאור. בחברה כספי דיווח על הפנימית בבקרה מהותית חולשה

 של בדרך הרלוונטיות לתקופות הכספיים דוחותיה את לתקן החברה החליטה, 2010 לשנת התקופתי הדוח

הכוללים , נהלי בקרה נוספים הנהיגההחברה , כמו כן. 2010 לשנת התקופתי הדוח במסגרת מחדש הצגה

התקינה  לדרישות בהתאםמבחנים איכותיים  ביצוענייר ניתוח אנליטי למענה על מבחני סף כמותיים וכן 

הונהג תשאול מנהלי כספים ביחידות העסקיות בדבר מימוש של .  דיווח ברי מגזרים לזיהוי החשבונאית

 הליך, החברה להערכת. הפנימי הדיווח מערך אתבכדי לשפר , שינויים מבניים, מרכיבים או פעילויות

 2010הדוח התקופתי לשנת  הגשת מועד עם ברובו ושלםה לעיל כאמור החברה של הדיווח מערך שיפור

   .2011 לשנת הראשון הרבעון הדוח פרסום למועד עדוהושלם במלואו 
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  הצהרות מנהלים .5.3

 ל"הצהרת מנכ .5.3.1

  :מצהיר כי, פנחס דקל, אני

 ;)"הדוחות"( 2011לשנת ) "החברה"( מ"מנרב אחזקות בעשל  בחנתי את הדוח התקופתי .5.3.1.1

כוללים כל מצג לא נכון של עובדה מהותית ולא חסר בהם מצג של עובדה  הדוחות אינם, לפי ידיעתי .5.3.1.2

לא יהיו מטעים , לאור הנסיבות שבהן נכללו אותם מצגים, מהותית הנחוץ כדי שהמצגים שנכללו בהם

 ;בהתייחס לתקופת הדוחות

נות מכל הבחי, הדוחות הכספיים ומידע כספי אחר הכלול בדוחות משקפים באופן נאות, לפי ידיעתי .5.3.1.3

לתאריכים ולתקופות החברה תוצאות הפעולות ותזרימי המזומנים של , את המצב הכספי, המהותיות

 ;שאליהם מתייחסים הדוחות

, עדת הביקורת של דירקטוריון החברהלדירקטוריון ולוו, חברהגיליתי לרואה החשבון המבקר של ה .5.3.1.4

  :הכספי ועל הגילוי בהתבסס על הערכתי העדכנית ביותר לגבי הבקרה הפנימית של הדיווח

 הפנימית הבקרה של בהפעלתה או בקביעתה המהותיות והחולשות המשמעותיים הליקויים כל את  .א

, לאסוף חברהשל ה הלהשפיע לרעה על יכולת סביר באופן העלולים הגילוי ועל הכספי הדיווח על

לסכם או לדווח על מידע כספי באופן שיש בו להטיל ספק במהימנות הדיווח הכספי והכנת , לעבד

  ; הדוחות הכספיים בהתאם להוראות הדין

שבה מעורב המנהל הכללי או מי שכפוף לו במישרין , בין מהותית ובין שאינה מהותית, מיתכל תר  .ב

תי בבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל או מעורבים עובדים אחרים שיש להם תפקיד משמעו

  ;הגילוי

  :חברהלבד או יחד עם אחרים ב, אני .5.3.1.5

המיועדים , או וידאתי קביעתם וקיומם תחת פיקוחי של בקרות ונהלים, קבעתי בקרות ונהלים  .א

כהגדרתן בתקנות ניירות  לרבות חברות מאוחדות שלה, הבטיח שמידע מהותי המתייחס לחברהל

ובחברות  מובא לידיעתי על ידי אחרים בחברה, 2010- ע"התש, )דוחות כספיים שנתיים(ערך 

  ; בפרט במהלך תקופת ההכנה של הדוחות, המאוחדות

המיועדים , או וידאתי קביעתם וקיומם תחת פיקוחי של בקרות ונהלים, קבעתי בקרות ונהלים  .ב

, הדיווח הכספי והכנת הדוחות הכספיים בהתאם להוראות הדין להבטיח באופן סביר את מהימנות

 .לרבות בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים

 את זה בדוח והצגתי, הגילוי ועל הכספי הדיווח על הפנימית הבקרה של האפקטיביות את הערכתי  .ג

  .הדוחות למועד כאמור הפנימית הבקרה של האפקטיביות לגבי וההנהלה הדירקטוריון מסקנות

    .על פי כל דין, יל כדי לגרוע מאחריותי או מאחריות כל אדם אחראין באמור לע  

  

  

  

 2012 במרץ 25: תאריך    ל"מנכ, פנחס דקל
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 חשבתהצהרת  .5.3.2

   :כי המצהיר, דחבש הגר, אני

לשנת ) "החברה"( מ"מנרב אחזקות בעאת הדוחות הכספיים ומידע כספי אחר הכלול בדוחות של  בחנתי .5.3.2.1

  ;)"הדוחות"( 2011

 של נכון לא מצג כל כוללים אינם בדוחות הכלול האחר הכספי והמידע הכספיים הדוחות, ידיעתי לפי .5.3.2.2

 הנסיבות לאור, בהם שנכללו שהמצגים כדי הנחוץ מהותית עובדה של מצג בהם חסר ולא מהותית עובדה

  ;הדוחות לתקופת בהתייחס מטעים יהיו לא, מצגים אותם נכללו שבהן

מכל הבחינות , הדוחות הכספיים ומידע כספי אחר הכלול בדוחות משקפים באופן נאות, ידיעתי לפי .5.3.2.3

לתאריכים ולתקופות  חברההתוצאות הפעולות ותזרימי המזומנים של , את המצב הכספי, המהותיות

  ;שאליהם מתייחסים הדוחות

, החברהל דירקטוריון לדירקטוריון ולוועדת הביקורת ש, חברהה של המבקר החשבון לרואה גיליתי .5.3.2.4

  :הגילוי ועל הכספי הדיווח על הפנימית הבקרה לגבי ביותר העדכנית הערכתי על בהתבסס

 הפנימית הבקרה של בהפעלתה או בקביעתה המהותיות והחולשות המשמעותיים הליקויים כל את  .א

 הכלול האחר הכספי ולמידע הכספיים לדוחות מתייחסת שהיא ככל הגילוי ועל הכספי הדיווח על

לסכם או לדווח , לעבד, לאסוף חברהשל ה הלהשפיע לרעה על יכולת סביר באופן העלולים, בדוחות

על מידע כספי באופן שיש בו להטיל ספק במהימנות הדיווח הכספי והכנת הדוחות הכספיים 

 ; בהתאם להוראות הדין

מי שכפוף לו במישרין שבה מעורב המנהל הכללי או , בין מהותית ובין שאינה מהותית, כל תרמית  .ב

או מעורבים עובדים אחרים שיש להם תפקיד משמעותי בבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל 

  ;הגילוי

  :חברהב אחרים עם יחד או לבד, אני .5.3.2.5

 המיועדים, פיקוחי תחת ונהלים בקרות של וקיומם קביעתם וידאתי או, ונהלים בקרות קבעתי  .א

כהגדרתן בתקנות ניירות  השל מאוחדות חברות רבותל, חברהל המתייחס מהותי שמידע להבטיח

ככל שהוא רלוונטי לדוחות הכספיים ולמידע כספי , 2010- ע"התש, )דוחות כספיים שנתיים(ערך 

בפרט במהלך , ובחברות המאוחדות חברהב אחרים ידי על לידיעתי מובא, אחר הכלול בדוחות

 ; תקופת ההכנה של הדוחות

המיועדים , וידאתי קביעתם וקיומם של בקרות ונהלים תחת פיקוחנואו , קבעתי בקרות ונהלים  .ב

, להבטיח באופן סביר את מהימנות הדיווח הכספי והכנת הדוחות הכספיים בהתאם להוראות הדין

 ;לרבות בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים

יחסת ככל שהיא מתי, הערכתי את האפקטיביות של הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי  .ג

מסקנותיי לגבי הערכתי ; לדוחות הכספיים ולמידע הכספי האחר הכלול בדוחות למועד הדוחות

  .כאמור הובאו לפני הדירקטוריון וההנהלה ומשולבות בדוח זה

  .על פי כל דין, אין באמור לעיל כדי לגרוע מאחריותי או מאחריות כל אדם אחר

  2012 במרץ 25: תאריך    חשבת, הגר דחבש
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