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  העניינים תוכן

 החברהתאור עסקי   -  פרק א'

 החברהדוח הדירקטוריון על מצב עסקי   -   פרק ב'

  2013בדצמבר  31דוחות כספיים ליום   -   פרק ג'

 ושאלון ממשל תאגידי החברהפרטים נוספים על   -  פרק ד' 
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  הגדרות

ש"ח ע.נ. אגרות חוב (סדרה א') של החברה, שהונפקו  250,000,000  -  "אגרות החוב"
  לציבור במסגרת תשקיף החברה.

  ); 514833888 -(מס' חברה  מגדלי הים התיכון גני תקווה בע"מ  - "גני תקווה"

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

  ן;מדד המחירים לצרכ  - "המדד"

(לשעבר: מג'יקפיוצ'ר  )512719485 - (מס' חברה  בע"מ מגדלי הים התיכון  -  "החברה" ׁ 
  בע"מ);

  החברה וחברות המצויות בשליטתה, במישרין ובעקיפין;  -  "הקבוצה"

 המוחזקות הבת וחברות), להלן כהגדרתן( 82 ומשכנות החזקות משכנות  - " משכנות חברות"
  ;ידן על

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

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

  ;2012 -חוק הדיור המוגן, התשע"ב  -  "חוק הדיור המוגן"

 ;)520016148 -מ (מס' חברה"בע הדר חצרות  -" הדר חצרות"

  ; )513943426 -(מס' חברה מ "בע יורופורט  - יורופורט""

  );550234025 –שותפות מוגבלת (מס' שותפות  -א'  Iקרן מנוף   - א'"I"מנוף 

  );550234033 –שותפות מוגבלת (מס' שותפות  -ב'  Iקרן מנוף   - ב'"I"מנוף 

 –קיי סי פי אס השקעות, שותפות מוגבלת (מס' שותפות  - א'  IIקרן מנוף   - א'"II"מנוף 
550234439;(  

 –שותפות מוגבלת (מס' שותפות קיי סי פי אס השקעות,  -ב'  IIקרן מנוף   -  "ב'II"מנוף 
550234454;(  

  ;S&P Maalot  - ""מעלות

  ; )520034034 - מ (מס' חברה "בע) 1982( כלל משכנות  -" 82 משכנות"

  ;)520031899 - מ (מס' חברה "בע התיכון הים מגדלי - כלל משכנות  -" ים בת משכנות"

  ;)513846170 -מ (מס' חברה "בע החזקות כלל משכנות  - "החזקות משכנות"

  ;)511316820 -(מס' חברה  מ"בע סבא - כפר כלל משכנות  - " סבא כפר משכנות"

  ;)512562569-(מס' חברה  מ"בע נורדיה התיכון הים מגדלי  -  "נורדיה"

  ;)510541436 - (מס' חברה  מ"בע סביון צומת התיכון הים מגדלי  -" סביון צומת"

 מ"בע ובניו לוין ולב") סנסבט) ("512612045 -  חברה' מס( מ"בע סנסבט  -" לוין קבוצת"
, חברות בשליטתו של מר בוריס ")לוין לב) ("512272741 -  חברה' מס(

  ;לוין

 של בשליטתו חברה), 513163345 -  חברה' מס( מ"בע השקעות מ.ק.א.א  -" קירשנבאום קבוצת"
 בוריס בידי מוחזקים 8.3%( בחברה השליטה בעל, קירשנבאום מוטי
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), 514205921 – חברה' מס( מ"בע מוגן דיור וברט); "מ.ק.א.א(" לוין)
  ");ברט(" בחברה השליטה בעל של המלאה בשליטתו חברה

  ;ב'Iא' ומנוף Iמנוף   -  ""קרנות בראשית

  ;ב'IIא' ומנוף IIמנוף   -  "KCPS"קרנות 

  ;KCPSקרנות בראשית וקרנות   -  "קרנות המנוף"

  ;2010- ירות ערך (דוחות כספיים שנתיים), התש"עתקנות ני - "תקנות דוחות כספיים"

  ;1970-תקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל  - "תקנות הדוחות"

או "תשקיף החברה" 
  -  "התשקיף"

(מס'  2014במרץ,  27תשקיף להשלמה והודעה שפרסמה החברה ביום 
  )., בהתאמה2014-01-001986, -, ו2014-01-001977אסמכתאות: 
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  תוכן עניינים -  פרק א' 

  עמוד  נושא  סעיף

  10   חלק א'

  10  פעילות החברה  1.1

  10  תיאור ההתפתחות הכללית של עסקי החברה  1.2

  10  תרשים מבנה ההחזקות של הקבוצה  1.2.1  

  11  אופיו ותוצאותיו של כל שינוי מבני, מיזוג או רכישה מהותיים  1.2.2  

  13  הפעילות תחום  1.3

  13  השקעות בהון החברה ועסקאות במניותיה  1.4

  13  הסכם השקעת יורופורט והקרנות  1.4.1  

  13  השקעה בהון הקבוצה בהתאם להסכם הלוואת בעלי המניות  1.4.2  

  13  2012הסכם השקעה בהון הקבוצה מחודש אוגוסט   1.4.3  

  14  הנפקת ניירות ערך ואגרות חוב לציבור  1.4.4  

  15  חלוקת דיבידנדים  1.5

המועדים והסכומים של דיבידנדים שהחברה חילקה בשנתיים   1.5.1  

  האחרונות

15  

  15  מגבלות חיצוניות שמשפיעות על יכולת הקבוצה לחלק דיבידנד   1.5.2  

  16  מדיניות חלוקת דיבידנד  1.5.3  

  17  מידע אחר חלק ב'

  17  מידע כספי לגבי תחומי הפעילות של החברה  1.6

  17  נתונים כספיים של החברה (מאוחד)  1.6.1  

  17  סביבה כלכלית והשפעת גורמים חיצוניים על פעילות החברה  1.7

  18  כלכלית המאקרו הסביבה  1.7.1  

  18  המצב הכלכלי בישראל  1.7.1.1    

  19  שוק הנדל"ן למגורים בישראל  1.7.1.2    

  21  תיאור עסקי התאגיד  חלק ג'

  21      כללי  1.8

  21  השלישי הגילמידע כללי על פעילות הדיור המוגן לאוכלוסיית   1.9

  21  מבנה תחום הפעילות והשינויים החלים בו  1.9.1  

מגבלות, חקיקה, תקינה ואילוצים מיוחדים החלים על תחום   1.9.2  

  הפעילות

22  

  22לאוכלוסיית הגיל  שינויים בהיקף הפעילות בתחום הדיור המוגן  1.9.3  
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  השלישי

 הגילת לאוכלוסייגורמי הצלחה קריטיים בתחום פעילות הדיור   1.9.4  

  השלישי

23  

  23  ידע, ניסיון וניהול  1.9.4.1    

  23  איתנות פיננסית  1.9.4.2    

  23  רמת בית הדיור המוגן  1.9.4.3    

  24  מיקום ונגישות  1.9.4.4    

  24  גודל ומוניטין  1.9.4.5    

  20  שביעות רצון הדיירים  1.9.4.6    

  25  חסמי הכניסה והיציאה העיקריים  1.9.5  

  25  חסמי הכניסה העיקריים   1.9.5.1    

  25  חסמי יציאה עיקריים  1.9.5.2    

  25  תחליפים למוצרי תחום הדיור המוגן ושינויים החלים בהם  1.9.6  

  25  מבנה התחרות בתחום הדיור המוגן והשינויים החלים בו  1.9.7  

  26  ים בתחום הפעילותמוצרים ושירותים עיקרי  1.10

  26  הזכות להשתמש ביחידת דיור ובשטחים הציבוריים  1.10.1  

  27  שירותים בסיסיים  1.10.2  

  27  שירותים לפי הסכם  1.10.3  

  27  שירותי רשות  1.10.4  

  27  שירותי מחלקה סיעודית  1.10.5  

  27  מגמות ושינויים בביקוש ובהיצע של שירותי הדיור המוגן  1.10.6  

  28  פילוח הכנסות ורווחיות בתחום הפעילות  1.11

  28  לקוחות  1.12

  28    כללי  1.12.1  

  28  הסכם משתכן  1.12.2  

  30  שיווק ומכירות  1.13

  30    מכירות עתידיות  1.14

  31    תחרות  1.15

  31    כללי  1.15.1  

  31  מתחרים עיקריים  1.15.2  

תחרות ומעמדה השיטות העיקריות של הקבוצה להתמודדות עם ה  1.15.3  

  התחרותי של הקבוצה

31  

  32    מתקנים  1.16

  32    כללי  1.16.1  

  32  הקבוצה במקרקעין  זכויות  1.16.2  

  32  החברה קבוצת שביצעה מאוד ומהותיות מהותיות שווי ערכותה  1.16.3  

  32  רכוש קבוע  1.16.4  

  33    הון אנושי  1.17
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  33  תרשים המבנה הארגוני של החברה  1.17.1  

  33  תיאור המבנה הארגוני  1.17.2  

  33  מספר העובדים המועסקים בקבוצה  1.17.3  

  34  תלות מהותית בעובד מסוים  1.17.4  

  34  תגמול לעובדים  1.17.5  

  35  הסכמי העסקה  1.17.6  

  35  עובדי ההנהלה הבכירה  1.17.7  

  35      ספקים  1.18

  35    הון חוזר  1.19

  35    כללי  1.19.1  

  35   לקוחות אשראי  1.19.2  

  36  אשראי מספקים  1.19.3  

  36  התחייבויות בגין דיירים  1.19.4  

  37    מימון  1.20

  37  מקורות המימון העומדים לרשות הקבוצה  1.20.1  

  37  כללי  1.20.1.1    

  38 קופתהקבוצה לתמקורות המימון של  -טבלה מרכזת   1.20.1.2    

ו לאחר שהתקבלהקבוצה מקורות המימון של   1.20.1.3    

  תקופת הדוח

42  

  43  שיעורי הריבית הממוצעת   1.20.2  

  43  מגבלות על נטילת אשראי  1.20.3  

  43    דירוג  1.20.4  

  43  הערכת החברה בדבר גיוס מקורות נוספים  1.20.5  

  43      מיסוי  1.21

  43  סיכונים סביבתיים  1.22

  44  מגבלות ופיקוח על פעילות החברה  1.23

  44    כללי  1.23.1  

  44  כפיפות הפעילות לחוקים ספציפיים  1.23.2  

  48  הסכמים מהותיים  1.24

  48  2012הסכם אוגוסט   1.24.1  

  48  הסכם ניהול עם יו"ר דירקטוריון החברה וסגן יו"ר הדירקטוריון  1.24.2  

  48  הסכם הלוואה עם גוף מוסדי  1.24.3  

  48  גני תקווה  1.24.4  

  48  הסכם עם מועדון צרכנות  1.24.5  

  49  לוין לב הלוואת הסכם  1.24.6  

  49 דיור מוגן בירושלים  מבנה בנוי עליהם הסכם רכישת מקרקעין  1.24.7  

  49  הסכם להקמת דבוקת שליטה בחברה  1.24.8  

  50  הליכים משפטיים  1.25
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  50  יעדים ואסטרטגיה עסקית  1.26

  50 האסטרטגיה וכוונות התאגיד לעתיד  1.26.1  

  50  טים עיקריים שהתאגיד מתכנן או מבצעפרויק  1.26.2  

  51  כניסה לאזורים גיאוגרפים חדשים  1.26.3  

  51  יצירת מרכזי רווח נוספים  1.26.4  

  51    התייעלות  1.26.5  

  51  שינויים משמעותיים במבנה ההון  1.26.6  

  52  צפי להתפתחות בשנה הקרובה  1.27

  52    דיון בגורמי סיכון  1.28

  52  יכון הנובעים מסביבתו הכללית של התאגידגורמי ס  1.28.1  

  54  גורמי סיכון הנובעים מהענף בו פועלת הקבוצה  1.28.2  

  57  גורמי סיכון ייחודיים לקבוצה  1.28.3  

  61  גילוי בהתאם להנחיית נדל"ן להשקעה  1.29

  61  תמצית התוצאות  1.29.1  

  62  אזורים גיאוגרפים  1.29.2  

  63  ן מניבפילוח שטחי נדל"  1.29.3  

  63  פילוח שווי נדל"ן מניב  1.29.4  

  NOI   64פילוח  1.29.5  

  64  פילוח רווחי שערוך  1.29.6  

פילוח תשלומי דיירים ממוצעים, שיעורי תפוסה ותשואה ממוצעים   1.29.7  

  בפועל

64  

  65  צפויות בגין חוזים חתומים הכנסות  1.29.8  

  65  שוכרים עיקריים  1.29.9  

  66  ה לענף ספציפיחשיפ  1.29.10  

  66  נכסים בהקמה  1.29.11  

  66  רכישת ומכירת נכסים (מצרפי)   1.29.12  

  FFO  66התאמה לרווחי  - התאמות הנדרשות ברמת התאגיד    1.29.13  

  67  בתי הדיור המוגן של הקבוצה –מרכזת  טבלה  1.29.14  

  68  הצגת נכסים מהותיים  1.30

  68 ים בבת הבית  1.30.1  

  68  הצגת הנכס  1.30.1.1    

  69  נתונים עיקריים  1.30.1.2    

  70  פילוח מבנה הכנסות ועלויות  1.30.1.3    

  70  חתומים שכירות חוזי בגין צפויות הכנסות  1.30.1.4    

  70    מימון ספציפי  1.30.1.5    

  70  שעבודים ומגבלות משפטיות מהותיות בנכס  1.30.1.6    

  71  פרטים אודות הערכת שווי  1.30.1.7    

  72  סבא בכפר הבית  1.30.2  
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  73  הצגת הנכס  1.30.2.1    

  74  נתונים עיקריים  1.30.2.2    

  74  פילוח מבנה הכנסות ועלויות  1.30.2.3    

  74  חתומים שכירות חוזי בגין צפויות הכנסות  1.30.2.4    

  74    מימון ספציפי  1.30.2.5    

  75  סשעבודים ומגבלות משפטיות מהותיות בנכ  1.30.2.6    

  76  פרטים אודות הערכת שווי  1.30.2.7    

  77  הבית בצומת סביון  1.30.3  

  77  הצגת הנכס  1.30.3.1    

  78  נתונים עיקריים  1.30.3.2    

  79  פילוח מבנה הכנסות ועלויות  1.30.3.3    

  79  חתומים שכירות חוזי בגין צפויות הכנסות  1.30.3.4    

  79    מימון ספציפי  1.30.3.5    

  79  שעבודים ומגבלות משפטיות מהותיות בנכס  1.30.3.6    

  80  פרטים אודות הערכת שווי  1.30.3.7    

  81  הבית ברמת השרון  1.30.4  

  81  הצגת הנכס  1.30.4.1    

  82  נתונים עיקריים  1.30.4.2    

  83  פילוח מבנה הכנסות ועלויות  1.30.4.3    

  83  יםחתומ שכירות חוזי בגין צפויות הכנסות  1.30.4.4    

  83    מימון ספציפי  1.30.4.5    

  84  שעבודים ומגבלות משפטיות מהותיות בנכס  1.30.4.6    

  85  פרטים אודות הערכת שווי  1.30.4.7    

  86  הבית בנורדיה  1.30.5  

  86  הצגת הנכס  1.30.5.1    

  87  נתונים עיקריים  1.30.5.2    

  88  פילוח מבנה הכנסות ועלויות  1.30.5.3    

  88  חתומים שכירות חוזי בגין צפויות הכנסות  1.30.5.4    

  88    מימון ספציפי  1.30.5.5    

  89  שעבודים ומגבלות משפטיות מהותיות בנכס  1.30.5.6    

  90  פרטים אודות הערכת שווי  1.30.5.7    

  91  הבית בגני תקווה (בהקמה)  1.30.6  

  91  הצגת הנכס  1.30.6.1    

  92  נתונים עיקריים   1.30.6.2    

  93  פעילות שיווק  1.30.6.3    

  94  מימון ספציפי  1.30.6.4    

  95  שעבודים ומגבלות משפטיות מהותיות בנכס   1.30.6.5    

  96  פרטים אודות הערכת השווי  1.30.6.6    
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   פרק א'

  החברה עסקי תיאור

קר , הסו2013בדצמבר,  31מתכבד להגיש בזאת את תיאור עסקי התאגיד ליום  החברהדירקטוריון 

, כפי שחלו בתקופה של שנים עשר חודשים שנסתיימה ביום הוהתפתחות עסקי החברהאת תיאור 

"). הנתונים הכספיים הכלולים בדוח זה נקובים בש"ח אלא אם תקופת הדוח(" 2013בדצמבר,  31

, 2013בדצמבר,  31מעודכנים ליום ונתונים המופיעים בדוח זה נכונים לתאריך הדוח,  צוין אחרת. 

  א אם צוין אחרת.אל

 חברהפעילות ה -  לליכ 1.1

  - תחום פעילות אחדב, בשליטתה חברות ובאמצעות בעצמה מאז הקמתה, פועלת חברהה

  .בישראל השלישי הגיל יתלאוכלוסי מוגן והפעלה של בתי דיור ייזום

 חברהתיאור ההתפתחות הכללית של עסקי ה 1.2

  הקבוצהחזקות של התרשים מבנה ה 1.2.1

בחברות שאינן החזקה (לא כולל הקבוצה ות של חזקהלהלן תרשים מבנה ה

   :1מועד הדוחפעילות) ל

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                            
, הוקמה מגדלי הים התיכון בע"מ, חברה בת בבעלות מלאה של החברה, שרכשה את 2014בינואר,  12ביום  1

בפרק ד' להלן. לפרטים נוספים אודות  11ים נוספים אודות חברות הקבוצה, ראה תקנה המקרקעין בירושלים. לפרט
  להלן. 1.2.3.3רכישת המקרקעין בירושלים, ראה סעיף 
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 אופיו ותוצאותיו של כל שינוי מבני, מיזוג או רכישה מהותיים  1.2.2

הגיל  יתאחד לאוכלוסימוגן בית דיור  חברההפעילה ה ,2010עד שנת  1.2.2.1

 חברהל ידי הזה הוקם ע מוגן בית דיור. השרון ברמת הבית - השלישי

  .2006 -2004 במהלך השנים 

בהסכם לרכישת כל ההון  חברההתקשרה ה ,2009בדצמבר  1ביום  1.2.2.2

, באותה עת הפעילהשהמונפק והנפרע של משכנות החזקות, חברה 

הגיל  תלאוכלוסיימוגן ארבעה בתי דיור באמצעות חברות בשליטתה, 

 ון"תחת המותג "מגדלי הים התיכ , ופעלהוקרקע פנויההשלישי 

הושלמה העסקה נשוא  ,2010באפריל  18ביום  .")הסכם הרכישה("

חברות ה, בעצמה ובאמצעות חברהה מועד זהומ הרכישה סכםה

הבעלים והמפעילה של רשת בת חמישה בתי דיור  נהבשליטתה, היש

נמצאת הקבוצה  2013החל משנת  .הגיל השלישי יתלאוכלוסימוגן 

 (ג) להלן), 1.23.2מפורט בסעיף (כ בגני תקווהבהליכי הקמה של הבית 

מקרקעין בירושלים המיועד רכשה הקבוצה , 2014בפברואר,  6ביום ו

  להלן).  1.2.2.5לשמש כבית דיור מוגן (כמפורט בסעיף 

 חברההושלמה עסקת השקעה ב ,הסכם הרכישהבבד עם השלמת  בד 1.2.2.3

ל ובע יורופורטהפכו וממועד זה  ,ועל ידי יורופורט קרנות המנוףעל ידי 

 

  מגדלי הים התיכון בע"מ

 מג'יקפיוצ'ר בע"מ) -(לשעבר 

100%  
  משכנות כלל החזקות בע"מ

100%  
  ) בע"מ1982משכנות כלל (

100%   
  בע"מ חצרות הדר

100% 
משכנות כלל 

  בע"מ סבא-כפר

100%  
דלי מג –משכנות כלל 
  בע"מ הים התיכון

66.6%   
מגדלי הים התיכון 

  בע"מ נורדיה

100%   
מגדלי הים התיכון 

  בע"מ צומת סביון

הבית בכפר סבא

הבית ברמת השרון

 בסביון הבית הבית בנורדיה הבית בבת ים

הבית בגני תקווה

80% 
מגדלי הים התיכון 
  גני תקווה בע"מ



 

 12-א
 

עם . חברההשליטה בבעלי להיות  השליטה בה, מר מוטי קירשנבאום,

זאת, לאחר השלמת הנפקת ניירות הערך של החברה לציבור ורישומם 

למסחר בבורסה בהתאם לתשקיף החברה, השתנה מבנה השליטה 

בחברה. לפרטים אודות הסכם להקמת דבוקת שליטה בחברה 

א' בפרק ד' 21נה והשליטה בחברה למועד פרסום הדוח, ראה תק

 .להלן

, פרסמה החברה תשקיף, שבמסגרתו הונפקו 2014בפברואר,  27ביום  1.2.2.4

ונרשמו ניירות  (מניות ואגרות חוב) ניירות הערך של החברה לציבור

 להלן. 1.4.4לפרטים ראה סעיף  הערך של החברה למסחר בבורסה.

 הסכם רכישת מצודת ירושלים 1.2.2.5

") הרוכשת(" חברהבת של ה, התקשרה חברה 2014בפברואר,  6ביום 

ו/או למי מבעלי השליטה בה  חברהעם צד שלישי שאינו קשור ל

"), בהסכם לרכישת זכויות המוכר במקרקעין בירושלים, המוכר("

מ"ר, עליהם  5,445, בשטח כולל של 30114בגוש  89הידועים כחלקה 

מ"ר  15,300-בנוי מבנה הידוע כ"מצודת ירושלים" בשטח כולל של כ

", הרכישה הסכם"-" והממכרד לשמש כבית דיור מוגן ("ומיוע

  בהתאמה). 

), תשלם הרוכשת as-isבתמורה לרכישת הממכר במצבו כמות שהוא (

"), באופן התמורהבתוספת מע"מ ("₪ מיליון  103למוכר סך כולל של 

  כדלקמן:

שולם למוכר בסמוך למועד  ,בתוספת מע"מ₪ מיליון  31סך של  .1

"). מתוך התשלום התשלום הראשון"חתימת הסכם הרכישה (

ועבר לבנק, לצורך סילוק ה₪ מיליון  29.5- הראשון, סך של כ

 משכנתא שהועמדה למוכר ואשר נרשמה לטובת הבנק על הממכר.

 4בתוספת מע"מ, ישולם למוכר עד ליום ₪ מיליון  36 -סך של כ .2

 "). התשלום השני(" 2014ביולי, 

ת מע"מ, תשולם למוכר בתוספ₪ מיליון  36 -היתרה בסך של כ .3

 31במועד מסירת החזקה בממכר, שתחול לא יאוחר מיום 

 . לרוכשת זכות להקדים את מועד מסירת החזקה.2014בדצמבר, 

הרוכשת תישא במס רכישה בגין רכישת הממכר, בשיעורים ובמועדים 

  הקבועים בחוק.

החל ממועד חתימת ההסכם, רשאית הרוכשת בהתאם לשיקול דעתה, 

  ודות בנכס לצורך התאמת הנכס לשיווק. לבצע עב

מסכום התמורה,  10%הצדדים הסכימו על פיצוי מוסכם בשיעור 

במקרה של הפרה יסודית של הסכם הרכישה שבעקבותיה בוטל 

  הסכם הרכישה.
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בהתאם לתב"ע החלה  ,הממכר אינו מאוכלס ומיועדלמועד הדוח, 

- יחידות דיור, כ 116 -עליו לשמש כבית דיור מוגן, וכולל, בין היתר, כ

  מקומות חניה, שטחים ציבוריים ושטחי שירות.  100

רכישת הממכר צפויה להיות ממומנת באמצעות הון עצמי ובאמצעות 

טרם סוכם), והממכר מיועד לשמש כבית מועד הדוח ליווי פיננסי (של

  דיור מוגן.

 ישיהגיל השל יתלאוכלוסי מוגן רוייזום והפעלה של בתי די -תחום הפעילות  1.3

מוגן בתחום פעילות אחד והוא ייזום והפעלה של בתי דיור  חברהממועד הקמתה עוסקת ה

  .הגיל השלישי יתלאוכלוסי

של  הקמתופועלת להיא בישראל ומוגן חמישה בתי דיור  הקבוצהמפעילה  ,למועד הדוח

ראה  ,גני תקווההבית בבקשר עם ההסכמים להקמת (לפרטים  שישימוגן בית דיור 

מקרקעין  חברהרכשה ה ,2014בפברואר,  6כמו כן, ביום . להלן) 1.24.9- ו 1.20.1.2 פיםסעי

המיועד לשמש כבית דיון מוגן. " ירושלים מצודת"כ הידוע מבנה בנוי עליהם בירושלים

  לעיל. 1.2.2.5לפרטים ראה סעיף 

יור ד בבתיומאופיין  גבוה, -בינוני ל יעד ממעמד סוציו אקונומי פעילות פונה לקהתחום ה

הגיל השלישי  יתלאוכלוסיהמוגן ושירותים יוקרתיים. בתי הדיור גבוהה ברמת גימור  מוגן

לדיירים עצמאיים המעוניינים ומסוגלים להתגורר בדירה ולקיים אורח חיים  מיועדים

כוללים מתן זכות שימוש בדירה בבית  הקבוצהעצמאי. שירותי הדיור המסופקים על ידי 

בעצמה  ,לדיירים הקבוצהים של בית הדיור. בנוסף מעמידה במתקנים המשותפוהדיור 

פעילויות תרבות, חברה, חוגים  :שירותים נלווים כגון ,ו/או באמצעות קבלני משנה

כל . בועוד שירותי תחזוקה וניקיון, שירותים רפואיים מסוימים, שירותי שמירהוספורט, 

, המופעלת (אחת או יותר) קיימת מחלקה סיעודית הקבוצהשל  המוגןבתי הדיור אחד מ

מקרב , לרבות הגיל השלישי סיעודית מקרב  הימיועדת לאוכלוסי, ועל ידי קבלני משנה

  דיירי הבית. 

מאפשר לדיירים  להמשיך לנהל חיים הגיל השלישי  יתלאוכלוסיהמוגן בבתי הדיור הדיור 

המכילה את נוחה ומרווחת, תוך הנאה מסביבה תומכת, ביחידת דיור פרטיים ועצמאיים, 

  כל שירותי הקהילה הדרושים, תחת קורת גג אחת. 

 ועסקאות במניותיה חברההשקעות בהון ה 1.4

  .להלן 1.20.1.2ראה סעיף  -  יורופורט והקרנותהסכם השקעת  1.4.1

ראה סעיף  -  בעלי המניותהסכם הלוואת השקעה בהון הקבוצה בהתאם ל 1.4.2

  להלן. 1.20.1.2

   2012אוגוסט השקעה בהון הקבוצה מחודש הסכם  1.4.3

, לפיו חברהנחתם הסכם השקעה נוסף בין כל בעלי מניות ה 2012 אוגוסט בחודש

מיליון  15-כסכום כולל נוסף של  הקבוצההתחייבו בעלי המניות להשקיע בהון 

הסכם אוגוסט (" לאותו המועד חברהבש"ח, כל אחד לפי שעור החזקותיו 
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 חברההי מניות , הושקעו על ידי בעל2012הסכם אוגוסט לבהתאם  .)"2012

כנגד הקצאה של  ,מיליון ש"ח 11.7בהון הקבוצה סך של  )למעט קבוצת לוין(

לאחר ש, באופן חברההוהקצאה של מניות  82שטרי הון נדחים של משכנות 

לפרטים אודות החזקות בעלי עניין חזקותיה של קבוצת לוין. הדוללו ההקצאה 

  בפרק ד' להלן. 24בחברה, ראה תקנה 

 ת ערך ואגרות חוב לציבורהנפקת ניירו 1.4.4

, פרסמה החברה תשקיף, לפיו הונפקו לציבור 2014בפברואר,  27ביום 

ונמכרו, במסגרת  "),מניות ההנפקה(" החברה של רגילותמניות  24,176,000

הצעת מכר של כל בעלי המניות של החברה (כפי שהיו עובר לביצוע ההנפקה), 

", מניות המכר"-" ות המכרהצעמניות רגילות של החברה (" 24,176,000

 בנותשל החברה  ')א סדרה( חוב אגרות של. נ.ע ח"ש 250,000,000כן בהתאמה), ו

מניות ההנפקה ומניות המכר, הונפקו  ").אגרות החוב(" אחת כל. נ.ע ח"ש 1

  ). 1מניה אחת (כל ש"ח עבור  4.6לציבור במחיר של ונמכרו 

 תעמוד החוב אגרות קרן. 3.55% בשיעור של  שנתית ריבית נושאות אגרות החוב

 עד 2015 מהשנים אחת בכל מרץ בחודש 31 ביום שנתיים תשלומים 6 - ב לפירעון

 חודשים לשישה אחת תשולם') א סדרה( החוב אגרות על הריבית). כולל( 2020

 ממועד קלנדרית שנה כל של ספטמבר בחודש 30 וביום מרץ בחודש 31 ביום

 מרץ בחודש 31 ביום הסופי פרעונן מועד ועד') א סדרה( החוב אגרות הקצאת

 בספטמבר 30 ביום יחול החוב אגרות בגין הראשון הריבית תשלום. 2020 שנת

2014  .  

 111,210 -התמורה המיידית שהתקבלה בחברה בגין מניות ההנפקה הייתה כ

אלפי  250,000-כואילו התמורה בגין אגרות החוב הסתכמה לסך של אלפי ש"ח, 

  אלפי ש"ח. 361,210-אגרות החוב, ובסך הכל, כש"ח בגין 

  הצעת מכר של בעלי מניות החברה

בעלי מניות החברה (כפי שהיו עובר לפרסום , הציעו המכר במסגרת הצעת

  התשקיף), מניות של החברה כדלקמן:

כמות המניות שהוצעו   ם המציעש  

  על ידו

שיעור החזקה 

  לפני הצעת המכר

שיעור החזקה 

אחרי הצעת המכר 

ורישום מניות 

 החברה למסחר

  

  11.37%  13.78%  100,000  א.א.ק.מ  קירשנבאום קבוצת

  5.74%  9.18%  2,674,530  ברט 

  9.09%  13.76%  3,326,166  לב לוין   לוין קבוצת
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כמות המניות שהוצעו   ם המציעש  

  על ידו

שיעור החזקה 

  לפני הצעת המכר

שיעור החזקה 

אחרי הצעת המכר 

ורישום מניות 

 החברה למסחר

  

  3.90%  5.90%  1,426,084  סנסבט 

  13.22%  22.95%  8,323,589  יורופורט  יורופורט

  6.26%  9.47%  2,289,549  א' Iמנוף   בראשית קרנות

  6.26%  9.47%  2,289,549  ב' Iמנוף 

  5.14%  7.78%  1,880,421  א'  IIמנוף   KCPS קרנות

  5.10%  7.72% 1,866,113  'ב IIמנוף 

  

 חלוקת דיבידנדים 1.5

 חילקה בשנתיים האחרונות  חברהשההמועדים והסכומים של דיבידנדים  1.5.1

 .לא חילקה דיבידנדים ממועד הקמתה חברהה 1.5.1.1

 -בכ 2013, בדצמבר 31הסתכמה ליום  חברהמאזן היתרת העודפים ב 1.5.1.2

ש"ח. הרווח המצטבר לתקופה של שנתיים שהסתיימה ביום מיליון  328

  ש"ח.מיליון  85 - הינו כ ,2013, בדצמבר 31

  לחלק דיבידנד הקבוצהמגבלות חיצוניות שמשפיעות על יכולת  1.5.2

 לבצע שלא החברהבהתאם לשטר הנאמנות של אגרות החוב, התחייבה  1.5.2.1

 מניות של עצמית רכישה לרבות( החברות בחוק כהגדרתה" חלוקה"

 הראויים מהרווחים 50% על העולה בשיעור"), חלוקה) ("החברה

 כספיים דוחות על בהתבסס, הרלוונטי במועד) במצטבר( לחלוקה

 עובר החברה ידי על שפורסמו אחרונים) שנתיים או רבעונים( מאוחדים

 שנקבעו בהגבלות עומדת אמורכ שהחלוקה ובלבד החלוקה למועד

 לבצע שלא החברההתחייבה  כן כמו. דין כל והוראות הנאמנותבשטר 

 400 -מ יפחת העצמי ההון חלוקה לאחר, בו במקרה כאמור חלוקה

 או רבעונים( מאוחדים כספיים דוחות על בהתבסס ,ח"ש מיליון

 םבהתא, הגיע טרם מועד באותו כי ובתנאי( שפורסמו אחרונים) שנתיים
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 של עוקבים כספיים דוחות לפרסום האחרון המועד, הדין להוראות

  .)החברה

ת הסכם הלוואמכוח  על חלוקת דיבידנד מגבלות חוזיותלחברה היו  1.5.2.2

. הלוואת הקרנות ןלהל 1.20.1.2ראה סעיף (לפרטים נוספים  הקרנות

  ובשל כך, בוטלו המגבלות האמורות.לאחר מועד הדוח נפרעה 

 ף מוסדיהסכם הלוואה עם גו 1.5.2.3

 82משכנות  ביןהסכם הלוואה מגבלות חוזיות מכוח לפרטים אודות 

מיליון  80הלוואה בסך  לקבלת ,2013באפריל,  11מיום  גוף מוסדיו

   להלן. 1.20.1.2סעיף , ראה ש"ח

 מדיניות חלוקת דיבידנד 1.5.3

האם  חברהבכל שנה, לאחר אישור הדוחות הכספיים לשנה הקודמת, תבחן ה

ספיות של פעילותה בשנה שחלפה ונוכח תוכניותיה לפיתוח נוכח התוצאות הכ

 חברה. דירקטוריון החברהבשנה הקרובה ניתן לחלק דיבידנד לבעלי מניות ה

אפשרית בהתחשב, בין  חברהייבחן, בין היתר, באם חלוקת דיבידנד על ידי ה

תוך התחשבות בתוכניות עתידיות  חברההיתר, בתזרים המזומנים הצפוי של ה

כפי שתהיינה מעת לעת ובכפוף להוראות כל דין. ככל  חברהצת השל קבו

יאפשרו זאת, היא תשאף לחלק דיבידנד בסכום  חברהשהנתונים הכספיים של ה

 - "החברה של העצמי ההון" זה יןילענ( החברה של העצמי מההון 2% שישקף

 לסכום השווה סכום בתוספת האם החברה של לבעלים המיוחס ההון כ"הס

 שקדמה השנה לתום השנתיים הכספיים לדוחות בהתאם) דחיםהנ המיסים

  .ההחלטה למועד

נד דיבכי יהיה ביכולתה לחלק די חברההאמור לעיל איננו מהווה מצג של ה 

יהיה  חברהודירקטוריון ה ,לחלק את הדיבידנד חברהכאמור או התחייבות של ה

ה מסוימת. רשאי לפי שיקול דעתו הבלעדי להחליט כי לא יחולק דיבידנד בשנ

   יהיה רשאי בכל עת, לשנות את מדיניות הדיבידנד הנ"ל. חברהדירקטוריון ה
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  מידע אחר -חלק שני 

 חברההמידע כספי לגבי תחומי הפעילות של  1.6

  )."IFRS"וח כספי בינלאומי (וערוכים בהתאם לתקני די חברההדוחות הכספיים של ה

   תחום פעילות אחד. חברהיש למועד הדוח ל

, אלא אם של הקבוצהמאוחדים פיים סכמתייחסים לדוחות בדוח התקופתי הנתונים  כל

  . 2כן נאמר במפורש אחרת

- ו 2012, 2013לשנים בדצמבר  31ליום (מאוחד)  חברההנתונים כספיים של  1.6.1

 :3(באלפי ש"ח)  2011 - ו 2012 ,2013 כל אחת מהשניםלו ,2011

   .להלןג' פרק ראה  ,רהחבשל ה לפרטים נוספים אודות הדוחות הכספיים

  2011שנת  2012שנת   2013שנת   

הכנסות
4116,259 115,189 111,110  

  71,239 73,092 576,646הפעילות לתחום המיוחסות עלויות

  13,174  12,742  15,829  6עלויות שאינן מיוחסות

  110,694 48,112 184,045  להשקעה"ן הנדל של ההוגן שינוי בשווי

  4,524 )73( )2,940(  אחרות, נטוהכנסות (הוצאות) 

  141,915 77,394  204,889  רווח מפעולות רגילות, נטו

רווח מפעולות רגילות המיוחס לבעלים של 

 החברה האם
179,790  67,127 122,950  

 לזכויות המיוחסות רגילות מפעולות רווח

 שליטה מקנות שאינן
25,099  10,267  18,965  

  1,907,588 1,956,181  2,199,197  ילותסך הנכסים המיוחסים לתחום הפע

סך ההתחייבויות המיוחסות לתחום 

  הפעילות
1,685,537  1,535,024 1,515,203  

  

  

 

                                                            
 יורופורט של מקדמית לפנייה 2013 דצמבר מחודש הרשות לתשובת בהתאם כי יצוין 2

)http://www.isa.gov.il/Download/IsaFile_8152.pdf( ,הגיל לאוכלוסיית המוגן הדיור בתי את להציג יש 
 בדוחותיה השינויים עיקר, חברהה ידיעת למיטב. קבוע כרכוש ולא להשקעה ן"כנדל הכספיים בדוחות השלישי
 הכללת, היתר בין, הינם, בועק כרכוש הצגתם מול אל להשקעה ן"כנדל מוגן דיור בתי הצגת עם הכספיים
 במסגרת ולא), הפסד או( רווח בדוח רגילות מפעולות הרווח במסגרת המוגן הדיור בתי של ההוגן בשווי השינויים

 הרווח במסגרת המוגן הדיור בתי בגין פחת הוצאות רישום אי, וכן, הקבוע הרכוש של מחדש הערכה בגין הון קרן
, 2013 בספטמבר 30 ליום הכספיים בדוחותיה כאמור הרשות תשובת את יישמה חברהה. רגילות מפעולות
  .להלן 9 בפרק המוצגים

  הואיל ולחברה תחום פעילות אחד לא בוצעה חלוקה לתחומי פעילות.   3
   מחיצוניים.מהותיות הכנסות לה אין ו חברה תחום פעילות אחדל  4 
  טפות, הוצאות המכירה ושיווק (כולל עלויות העלויות המיוחסות, נכללו הוצאות התפעול השו במסגרת   5
 מרבית באופן ישיר לתחום הפעילות. ן, והוצאות הנהלה וכלליות, שניתן לייחסלנדל"ן בהקמה) המיוחסות שיווק     

  .מהותיות אינן המשתנות ההוצאות, קבועות הינן המיוחסות העלויות
   לייחסן ניתן שלא וכלליות הנהלה והוצאות ושיווק המכירה הוצאות נכללו מיוחסות שאינן העלויות במסגרת  6

מענק שניתן כמו כן, נכללה הוצאה חד פעמית בגין השוטף של כל אחד מבתי הדיור המוגן.  לתפעול ישיר באופן    
מרבית העלויות שאינן מיוחסות הינן קבועות. בפרק ד' להלן. 21החברה. לפרטים ראה סעיף תקנה  מנכ"לל
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  חברהלית והשפעת גורמים חיצוניים על פעילות הכסביבה כל 1.7

באשר למגמות, האירועים וההתפתחויות  , למיטב ידיעתה,חברהלהלן יובאו הערכות ה

והערכתה, יש להם או  חברה, אשר למיטב ידיעת החברהל הכלכלית ש המאקרובסביבה 

ל תוצאותיה העסקיות או על ההתפתחויות בתחומי עצפויה להיות להם השפעה כלכלית 

  והשלכותיהם. חברהההפעילות של 

  7כלכלית המאקרו הסביבה 1.7.1

מתמקדת בתחום הדיור המוגן בישראל. הואיל ופעילות  חברהפעילותה של ה  

לשינויים במצב המשק  חברהחשופה ה ,הנדל"ן המקומי מתרכזת בשוק חברהה

 חברההה של והצלחת בפרט. פעילויותיה למגורים הישראלי בכלל ובענף הנדל"ן

שבהם ישראל את כלכלת  ותהמאפיינ כלכליותמגמות מקרו בתלויות, בין היתר, 

שיעור הצמיחה, שיעורי הריבית, מצב שוק ההון, שיעור המועסקים ושינויים 

   נדל"ן. המשפיעים בעיקר על הביקוש לנכסי ,ההכנסהת וברמ

 8המצב הכלכלי בישראל 1.7.1.1

בישראל אך  חלה האטה מסויימת בצמיחת המשק ,2013שנת במהלך 

 .מצד שני התקופה התאפיינה בנטייה חיובית של שוק ההון

 כפי 2012דומה לשנת היה  הישראלי המשק של הצמיחה קצב ,2013בשנת 

 בתוצר 3.4% -ו 3.3%-של כ בשיעור בעליה, תרהי בין, ביטוי לידי שבא

 וזאת לעומת עליה בשיעור של ,2012ולשנת  2013 לשנת, הגולמי המקומי

- בכ 2013בשנת  עלהבתוך כך התוצר הגולמי לנפש  .2011 בשנת 4.6%

אלפי ש"ח  130-לעומת התקופה המקבילה אשתקד והסתכם בכ 1.4%

  אינפלציה). במחירים שוטפים (היינו ללא ניכוי השפעות

עלתה  2013האינפלציה השנתית במהלך שנת  ,על פי נתוני בנק ישראל

  ).3%-1%שקבע בנק ישראל ( היעדבתוך  - 1.8%בשיעור של 

להתפתחויות ולזעזועים בשווקים הפיננסיים והריאליים כאחד השפעה 

לגייס מימון לפעילותה השוטפת וארוכת  חברהמהותית על יכולתה של ה

 את ליישם חברהה של יכולתה על ם על תנאי האשראי שלה,הטווח, כמו ג

 והן המזומנים בהיקף המזומנים הן תזרים על ,העסקיות תוכניותיה

בגורמים ענפיים המשפיעים על  חברהתלות ה, זאת בשל קבלתם בעיתוי

  לסוגיו.ההיצע והביקוש לנדל"ן 

                                                            
  :בקישור הבא ,יתרה בין, ישראל בנק אתר מתוך םלקוחי הנתונים  7

http://www.boi.org.il/he/NewsAndPublications/PressReleases/Pages/23-09-2013- 
Oct2013Interest.aspx.  

  הנתונים לקוחים מתוך אתר הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בקישור הבא:    8
http://www.cbs.gov.il/reader/newhodaot/hodaa_template.html?hodaa=201408059 , ומתוך אתר בנק ישראל

‐http://www.boi.org.il/he/NewsAndPublications/RegularPublications/Pages/doch‐mm/INF2013 בקישורים הבאים:

01h.aspx ,http://www.boi.org.il/he/NewsAndPublications/RegularPublications/Pages/IMF201302h.aspx  
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  9שוק הנדל"ן למגורים בישראל 1.7.1.2

 המאמצים בקרקעות, למרות היצע הענף ממשיך לסבול ממגבלה של

קצב  את להאיץ ישראל ומשרד השיכון מקרקעי המוגברים של מינהל

 בין מחירי הדירות, שכר קשר מתקיים זמן לאורך .שיווק הקרקעות

מחירי הדיור מגורמים  מושפעים הקצר, הדירה והריבית הריאלית. בטווח

הבנייה התחלות  ביחס לאוכלוסייה, היקף נוספים, ובהם מלאי הדירות

העלייה השנתי, הריאלי, של מחירי הדירות  שיעור ורמת הפעילות במשק.

ירד קצב  2010בשנת  15% -: מעלייה של כ2011התמתן במהלך שנת 

ירדו מחירי  2011. ברבעון האחרון של 2011בסוף  7%-עלייתם והגיע לכ

   .1.1% -הדירות בשיעור של כ

הדירות של הלמ"ס ואינם במחירי הדירות, הנמדדים על פי סקר מחירי 

 ספטמבר - אוגוסט  בחודשים נכללים במדד המחירים לצרכן, נרשמה

ספטמבר חודש החודשים שהסתיימו ב 12-, וב0.6%עלייה של  2013

 12-דומה לקצב השינוי שנרשם בה, 10.1%-עליה בשיעור של כ נרשמה 

 בשנה שנסתיימה. התחלות הבנייה באוגוסטבחודש החודשים שהסתיימו 

- לעומת כיחידות דיור אלף  43-של כרמה מצטברת  הגיעו  אוגוסטחודש ב

מספר בספטמבר נמשכה הירידה ב. במרץ בשנה שהסתיימה אלף 40

אולם נראה שהירידה נובעת בעיקר מגורמים העסקאות בשוק הדיור 

   . 10עונתיים

בחודש הוקמה  ,לפעול להוזלת מחירי הדיורממשלת ישראל כוונת  נוכח

התקבלה  2013ועדת שרים לענייני דיור, ובחודש מאי  2013אפריל 

החלטת ממשלה שעניינה הקמת "פרויקט לאומי לדיור" ואימוץ דוח 

הצוות הבין משרדי, שכלל את הפעולות הבאות: קידום חקיקה רלוונטית 

להוזלת מחירי הדיור, הסמכת קבינט הדיור להכריז על מתחמים ככאלה 

הסדרת ו ניהול וקידום התכנון, הפיתוח, שמיועדים לדיור לאומי בעדיפות

  .11הזמינות של מתחם דיור מועדף

                                                            
המידע לקוח מפרסום של משרד הבינוי והשיכון "התפתחות ענף הבנייה ופעילות משרד הבינוי והשיכון, יולי    9

בת: " בכתו2011"התפתחות ענף הבנייה ופעילות משרד הבינוי והשיכון, מאי  - "  ו2010
http://moch.gov.il/SiteCollectionDocuments/hoveret_meyda/oct2010.pdf;   

, ומפרסומי חטיבת http://moch.gov.il/SiteCollectionDocuments/hoveret_meyda/may2011.pdfבכתובת: 
" בכתובת: 125-128המחקר של בנק ישראל "ההתפתחויות הכלכליות בחודשים האחרונים, פרסומים מספר 

http://www.bankisrael.gov.il/develheb/develheb127/develheb.pdf .  
בכתובת:  2011רית (דוח אינפלציה) למחצית הראשונה והמחצית השנייה של אדוח המדיניות המוניט ,כמו כן

http://www.bankisrael.gov.il/deptdata/general/infrep/heb/inf-11-3.pdfופרסומי מנהל הכנסות המדינה ,, 
  .http://ozar.mof.gov.il/hachnasotבכתובת: 

  :בכתובת ,תרהי בין, ישראל בנק אתר מתוך לקוחים הנתונים  10
http://www.boi.org.il/he/NewsAndPublications/PressReleases/Pages/25-11-2013-Interest.aspx. 

  :בכתובת ,תרהי בין, משרד ראש הממשלה אתר מתוך לקוחים הנתונים  11
http://www.pmo.gov.il/Secretary/GovDecisions/2013/Pages/dec987.aspx. 
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להוזלת מחירי הדיור להשכרה, ובחודש פועלת כמו כן, ממשלת ישראל 

קיבלה הממשלה החלטה על הקמת חברה ממשלתית  2013ספטמבר 

  .12ייעודית לשם קידום דיור להשכרה במסגרת הפרויקט הלאומי לדיור

 תמושפעגיל השלישי ה יתלאוכלוסיהמוגן הדיור  בתחום חברההפעילות 

השוק של דירת המגורים אותה  שווימהשינויים בשוק הדירות למגורים. 

והיכולת שלו  חברההשל המוגן לצורך כניסתו לבתי הדיור  הדייר מוכר

למכור את דירתו בקלות ובמהירות, יכולים להשפיע על קצב שיווק 

יחידות הדיור (הפיקדונות). קשר זה ועל מחיר  חברההיחידות הדיור של 

 המעברבגין התשלום  םעבור ,בא לידי ביטוי בעיקר עבור חלק מהדיירים

ו/או השכרת  במכירת תלויהגיל השלישי  יתלאוכלוסי המוגן לבית דיור

נכסם הפרטי. עליה ו/או ירידה במחירי הנכסים משפיעה על יכולתם 

  לבית הדיור. להשלים את המעבר  אלההפיננסית של דיירים 

באשר למגמות, האירועים וההתפתחויות בסביבה המאקרו  חברהההערכות 

פועלת, אשר הייתה להם או צפויה להיות להם השפעה על היא כלכלית בה 

כהגדרתו בחוק  פעילותה ועל תוצאותיה העסקיות הינן מידע הצופה פני עתיד,

רמים אשר אינם אשר אינו וודאי, שכן הוא מושפע ממכלול גו ניירות ערך,

להשפעת הגורמים המפורטים במסגרת  ,בין היתר ,בשליטתה של החברה ונתון

  גורמי הסיכון.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                            
  :בכתובת ,תרהי בין, משרד ראש הממשלה אתר מתוך חיםלקו הנתונים  12

http://www.pmo.gov.il/Secretary/GovDecisions/2013/Pages/dec770.aspx. 
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  בתחום הפעילות חברהתיאור עסקי ה -חלק שלישי 

 כללי  1.8

הגיל  תלאוכלוסיי מוגן והפעלה של בתי דיורבניה , , תכנוןפועלת בתחום הייזוםהקבוצה 

, ת הגיל השלישיזכות שימוש ביחידות דיור לאוכלוסיישל , שעיקרה הקניה השלישי

מתן שירותים נלווים וושל המבנה ומתקניו  יחידות הדיורניהול ותחזוקה מלאה של 

פועלות  המוגן בכל בתי הדיור ,. בנוסףהכל במסגרת קורת גג אחת ,לדיירים בבתים

. (ד) 1.23.2אה סעיף (לפרטים ר מחלקות סיעודיות המתופעלות על ידי מפעילים חיצוניים

  . להלן)

  השלישי הגיל יתלאוכלוסי המוגן מידע כללי על פעילות הדיור 1.9

  והשינויים החלים בו הפעילותמבנה תחום  1.9.1

  .ובתי אבות ןלבתי דיור מוג מחולקגיל השלישי ה יתלאוכלוסי הדיור ענף

 אקונומיות-סוציו משכבותהגיל השלישי  יתלאוכלוסי בעיקרפונים  בתי האבות

 האבות בתי. שבדרך כלל אינם מסוגלים לנהל אורח חיים עצמאי ונמוכות נוניותבי

 הדיור ביחידות שימוש רשות בעיקר הכולל בסיסי דיור פתרון לתת מיועדים

 םאינ בתי האבות. ומצומצם מינימאלי שירותים וסל הדיירים לרשות המועמדות

  .שונה יעד סייתאוכלובתי האבות פונים לו הואילבתי הדיור המוגן ל ףתחלי

הגיל השלישי  יתפונה בעיקר לאוכלוסיהגיל השלישי  תלאוכלוסיי המוגן הדיור

בתי האבות מייעדים ש , כיווןשונה באופן מהותי מבתי האבותומבוססת כלכלית ה

אינם מנהלים את חייהם באופן עצמאי בדרך כלל את שרותיהם לדיירים ש

הדיירים מתגוררים  ים צמודים., לשירותים סיעודיים ורפואילעיתים ונזקקים

 לחלוטין עצמאית הינה והתנהלותם ,ועניין דבר לכל דירה שהןביחידות הדיור 

  . המוגן הדיור בית ידי על מוכתבת או תלויה ואיננה

מציע לאוכלוסיית היעד פתרונות דיור גיל השלישי ה תלאוכלוסיי המוגןהדיור 

ואיכותי, הנותן מענה לצרכים  ברמה גבוהה ביחד עם סל שירותים נלווים מגוון

. לרשות הדיירים של הבית וחברתיים תרבותייםשל אוכלוסיה זו, לרבות צרכים 

 ,חוגיםחדרי בריכת שחיה, ספא וחדרי כושר,  :מתקנים כגוןבדרך כלל עומדים 

   וכדומה.מרפאה  מסעדה, קפיטריה

 רתהגב של תוצאה הינהגיל השלישי ה תלאוכלוסיי המוגן הדיור התפתחות

 דיור לבית למעבר ביחסגיל השלישי ה תאוכלוסיי של תפיסה ושינוי המודעות

 תבאוכלוסיי וגידול, בארץ החיים ובתוחלת החיים ברמת עלייה עם יחד, מוגן

 המוגן הדיור שוק כולל, חברהה להערכת. הכלכליות היכולות בעלתגיל השלישי ה

  . שרוןהו דן גוש באזורי בןרו, דיור יחידות 12,500 -כהגיל השלישי  תלאוכלוסיי
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 הסתכם 13הגיל השלישי יתלאוכלוסי המוגן הדיור בתחום הציבור פיקדונות היקף

   .מיליארד ש"ח 11 - בכ  2011בשנת 

  קהל היעד

בתחום הפעילות מתאימות, על פי רוב,  המוגן הדיור המוצעות בבתי הדיור יחידות

 בינוני ומעלה, אקונומי - סוציוומעלה, בחתך  70לאוכלוסיה עצמאית, בגילאי 

דמי האחזקה החודשיים בגין לשלם את והפיקדון  דמיאשר ביכולתם להפקיד את 

יחידת הדיור, בהתאם להסכם המשתכן שנחתם עם הדיירים (ראה פירוט בעניין 

 פונה הפעילות תחוםכאמור,  להלן). 1.12.2דמי המשתכן ודמי האחזקה בסעיף 

 של המוגן הדיור לבתי הממוצע הכניסהל גיו ומעלה 70 בגילאים לקהל בעיקר

  .78 הינו הקבוצה

 הפעילותמגבלות, חקיקה, תקינה ואילוצים מיוחדים החלים על תחום  1.9.2

, חברההמגבלות חקיקה ופיקוח החלים על חוק הדיור המוגן ולפרטים אודות 

  להלן.  1.23.2ראה סעיף 

  השלישי הגיל תלאוכלוסיי המוגןהדיור שינויים בהיקף הפעילות בתחום  1.9.3

יה המהווה את קהל היעד תורם באופן משמעותי לגידול התחום. יגידול האוכלוס

הינם פתרון מגורים הגיל השלישי  תלאוכלוסיי המוגן גם ההכרה בכך שבתי הדיור

הצמודה לבתי האבות  מהתדמיתתוך התרחקות זו לאוכלוסיה מכובד ואיכותי 

ה. הגורמים העיקריים תחום זתרמה ותורמת להתפתחותו של  ,המסורתיים

 תלאוכלוסיי המוגן משפיעים על היקף הפעילות בתחום הדיור חברהשלהערכת ה

  :השלישי הגיל

 כלל בתוך השלישי הגיל אוכלוסיית שיעור וגידול החיים בתוחלת עליה 1.9.3.1

  .בישראל האוכלוסייה

 ושל שנים 2.5 -  ב הגברים של החיים תוחלת עלתה, האחרון בעשור

 הייתה 65 בן גבר של החיים תוחלת, 2012 בשנת. םשני 2.1 - ב הנשים

  .14שנים 21.2 הייתה זה בגיל אישה של החיים תוחלת, שנים 19.9

  .השלישי הגיל לאוכלוסיית המוגן הדיור של התדמית שינוי 1.9.3.2

 .השלישי הגיל אוכלוסיית של החיים רמת עליית 1.9.3.3

  

 

                                                            
 המופיע" 2011 - ב המוגן הדיור ענף" -ו" " 2010 -ב המוגן הדיור ענף" ברדסטריט אנד דן מפרסום לקוחים הנתונים  13

 http://duns100.dundb.co.il/ts.cgi?tsscript=press_show&cat_id=27:בכתובות
http://duns100.dundb.co.il/ts.cgi?tsscript=press_show1&cat_id=48  ,פורסם לא, החברה ידיעת למיטב 

   .לעיל הפרסומים  מאז בענף עדכני מידע
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  לישיהש הגיל תלאוכלוסייגורמי הצלחה קריטיים בתחום פעילות הדיור  1.9.4

מתאפיין בצורך להתאימו מעת לעת לדרישות  חברההפעילות של התחום 

ולסטנדרטים הנדרשים על ידי קהלי היעד הרלוונטיים, ובצורך לנקוט במגוון 

שירותים נוספים ולמיצובו בהתאם לדרישות קהלי  אספקתפעולות לשיפור הקיים, 

  היעד כאמור. 

 תלאוכלוסייתיים בתחום הדיור , גורמי ההצלחה הקריטיים המהוחברהת הכלהער

  הינם:הגיל השלישי 

 ידע, ניסיון וניהול  1.9.4.1

, לא כל שכן רשת של בתי מוגן ניהול בית דיורהקמה של בית דיור מוגן ו

ם ייחודיהינם דיור מוגן, הינו מורכב ודורש ידע וניסיון בכל הנושאים אשר 

וכן  הרשתבדגש על תפעול בתי הדיור המוגן של  לאוכלוסיית הגיל השלישי

לתחום כולל מומחיות  םבכל הקשור לתחומי השיווק, וכוח האדם הייחודיי

בנושאים  הפיננסיים. ליכולת לנהל בית דיור באופן יעיל כמו גם היכולת 

למצות את היתרונות שקיימים ברשת של בתי דיור מוגן באופן מיטבי, יש 

 בענף. חשיבות רבה בהתמודדות של בתי הדיור מול המתחרים הקיימים

 איתנות פיננסית 1.9.4.2

לצורך הקמה, תפעול וניהול רשת של בתי דיור מוגן, נדרשת איתנות 

פיננסית ויכולת לספק את צרכי המימון המשתנים של הרשת. לאיתנות 

פיננסית של בית הדיור המוגן יש חשיבות רבה, בין היתר, בשלבי השיווק, 

להצטרף לבית שכן מרכיב חשוב על פיו הלקוחות בוחנים את האפשרות 

הדיור המוגן הינו על ידי הערכתם את האיתנות הפיננסית של בית הדיור 

המוגן ושל רשת בתי הדיור המוגן עימם הם עומדים להתקשר זאת לאור 

העובדה שחלק מכספי הפיקדון יוחזרו לדייר (או לשאריו) במועד סיום 

 ההתקשרות. 

חידות והשטחים , היהשלישי הגיל תלאוכלוסיי המוגן רמת בית הדיור 1.9.4.3

  הציבוריים

של ושל יחידות הדיור , המוגן  סטנדרט גבוה של בניה וגימור של בית הדיור

הינו בין הגורמים העיקריים המשפיעים על  ,בו השטחים הציבוריים

המשפיעים גורמים נוספים כמו כן, הדיירים לבחור בבית דיור זה או אחר. 

נלווים לדיור, גיוונם ואיכותם טיב השירותים ה: על בחירתו של הדייר הינם

גודל יחידות הדיור,  ;המקצועית; איכות הדיור ומתקני השירות הנלווים לו

 ,ככל הניתן ם,התאמתוקיומם של שטחים פתוחים ושירותי אירוח, 

פיתוח שירותים נוספים וחיי וכן  ,עצמאיתלסטנדרטים של דירת מגורים 

צובו של בית הדיור חשיבות במיכל אלה הינם בעלי  -קהילה ענפים

  לעומת מתחריו.הגיל השלישי  תלאוכלוסיי
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  מיקום ונגישות 1.9.4.4

הוא גורם מרכזי הגיל השלישי  תלאוכלוסיי המוגן מיקומו של בית הדיור

בהצלחתו. מיקום מרכזי ונגיש המאפשר גם גישה למרכזים סביבתיים 

 גןהמו בית הדיור מו שלכמו כן, מיקומהווה יתרון. הדיור באזור של בית 

, הדיירמרכז חייו הקודם של למקום מגוריהם של ילדיו ומשפחתו וביחס 

. זה או אחר מוגן בבית דיורהדייר הינו גורם משמעותי המשפיע על בחירת 

מיקום אטרקטיבי יותר של בית הדיור ממתג את בית הדיור כמקום 

יוקרתי יותר, ומשפיע על המחיר וגובה דמי הפיקדונות אותם ניתן לגבות 

  ין יחידות הדיור. בג

  ומוניטיןגודל  1.9.4.5

המתנהל ביעילות ומספק הגיל השלישי  תלאוכלוסיי מוגן בית דיור

שירותים ברמה גבוהה לדייריו יוצר לעצמו מוניטין חיובי ונתפס כבעל 

  תדמית חיובית.

מיתוג נכון של בית דיור, דהיינו ייחוס של ערכים חיוביים כגון איכות, ל

, וליצירת עמדה ותפיסה מת לכסף וכיו"בהנאה, יוקרה, תמורה הול

חיוביים בקרב הצרכנים בנוגע לבית הדיור ישנה חשיבות במיצוב בית 

  הדיור ביחס למתחריו.

כגון: , לגופים גדולים הפועלים בתחוםהמוקנים  נותיתרו םכמו כן, ישנ

היכולת לגבש צוות ניהולי מקצועי  ,היכולת לקבל מימון הנדרש לפעילות

את מגוון המשימות הניהוליות הנדרשות תוך התמקדות  המסוגל לנהל

יכולת ניהול  ,יכולת המיקוח מול ספקים ולקוחות ,במספר נכסים במקביל

יכולת להקנות תחושת ביטחון ללקוחות הומותג חזק בפריסה רחבה 

   .פוטנציאליים

איתנות ויציבות יתרה מזאת, גופים גדולים הפועלים בתחום הינם בעלי 

גמישות  ,)סיכוןה פיזורועל ידי כך (רחבה  ופריסה פיזורנים מונה כלכלית

   .להשקיע במיתוג, במתקנים ובדיירים עצמםוכן ביכולתם פיננסית 

 פחותלהיות מושפעים  נוטים,מתקנים של מגוון בעלי גופים גדוליםבנוסף, 

  ; אחד באתר בלעדיתתלות  אין ,לפיזור ותודות ,מקומיותת כלכליו ממגמות

לקוחות פוטנציאליים ולים, בעלי מספר בתי דיור, מאפשרים לגופים גד

טרם ברשת, המתעניינים בפרויקט עתידי להתרשם מאיכות בתי הדיור 

   .שהוקם הפרויקט החדש

 שביעות רצון הדיירים 1.9.4.6

הינו כלי שיווקי מול לקוחות פוטנציאליים של דיירים מרוצים מספר רב 

  )."חבר מביא חבר"-ו ("שיווק מפה לאוזן"
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  הגיל השלישי תלאוכלוסייהכניסה והיציאה העיקריים של תחום הדיור חסמי  1.9.5

  חסמי הכניסה העיקריים  1.9.5.1

  , חסמי הכניסה העיקריים הינם: חברהלהערכת ה

ת בית דיור מוגן הקמהצורך בידע, ניסיון ומוניטין הנדרשים ל  )א(

, וניהול קומפלקס מגורים מורכב כגון בית לאוכלוסיית הגיל השלישי

 .לאוכלוסיית הגיל השלישי דיון מוגן

לאוכלוסיית הגיל  עלויות הקמה ורכישה גבוהות של בתי דיור מוגן  )ב(

 . השלישי

בעלות  להקמת בית דיור מוגןהעומדות בדרישות מחסור בקרקעות   )ג(

  .כדאיות כלכלית

שיון וחובת הקמת ידרישות הרגולציה הקובעות תנאי סף (כגון ר  )ד(

מוגן של בתי דיור  מחלקה סיעודית, במקרה המתאים) להפעלה

 . הגיל השלישי יתלאוכלוסי

  יציאה עיקריים  חסמי 1.9.5.2

קושי במציאת רוכש לתחום הפעילות בגלל שוויים הגבוה של   )א(

בניהול בית  והידע והניסיון הנדרש הפרויקטים המוקמים במסגרתו

 .דיור מוגן

להלן) והן לאור  1.23.2הן לאור חוק הדיור המוגן (כמפורט בסעיף   )ב(

שתכן עם הדיירים, לא ניתן לפנות בית דיור מוגן תנאי הסכם המ

 מדיירים בתוך פרק זמן קצר.

ושינויים החלים הגיל השלישי  תלאוכלוסיי המוגן תחליפים למוצרי תחום הדיור 1.9.6

 בהם

הקיימת היום היא הגיל השלישי  תלאוכלוסיימוגן החלופה המרכזית לדיור 

, לרבות הטיפולים כאשר השירותים התומכים ,בביתוהלקוח הישארותו של 

אחד השיקולים  ,חברהלהערכת ההרפואיים, ניתנים לו בביתו או בסביבתו. 

הינו חיי החברה הגיל השלישי  תהמרכזיים בהחלטה לעבור לבית דיור לאוכלוסיי

לפיכך, בנושאים אלו, החלופות הניתנות  .ותחושת הביטחון אותם מציע בית הדיור

   אינה מהווה פיתרון בעבורו.  במסגרת הישארותו של הלקוח בדירתו,

והשינויים החלים הגיל השלישי  תלאוכלוסיי המוגן מבנה התחרות בתחום הדיור 1.9.7

  בו

 מושפעת ממיקום ביתהגיל השלישי  תלאוכלוסייהמוגן התחרות בין בתי הדיור 

כמו גם ממגוון  ,ומסטנדרט הבניה של היחידות והשטחים הציבוריים שלו 15הדיור

המוגן דיור ההמוצעים לדייריו. תחרות ישירה בין בתי ומאיכות השירותים 

                                                            
  דיור לאוכלוסייה המבתי  4% - ) ממוקמים במרכז הארץ ורק כ80%( בתי הדיור לאוכלוסייה המבוגרתרוב   15

  ). 2010לשנת  Dun's 100בדרום הארץ (נתון זה מבוסס על ממוקמים  המבוגרת     
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הגיל  תלאוכלוסיימוגן תהיה בעיקר בין בתי דיור הגיל השלישי  תלאוכלוסיי

ה הרווחת יהמתחרים על אותה אוכלוסיה מבחינה גיאוגרפית, שכן הנטיהשלישי 

 הגיל השלישי תלאוכלוסיי מוגן לחפש בית דיור היאבקרב הלקוחות הפוטנציאליים 

באזור קרוב לבית המגורים המקורי או קרוב למגורי הילדים של הדיירים 

  הפוטנציאליים. 

רשתות מספר במאופיין הגיל השלישי  תלאוכלוסייהמוגן שוק הדיור  ,באופן כללי

בית ""אחוזות רובינשטיין" , הקבוצה, "משעןכגון "הגיל השלישי  תדיור לאוכלוסיי

זיקות בבית דיור מוגן אחד או שניים המחחברות וכן  "120עד "-ו, "בכפר

  לאוכלוסיית הגיל השלישי.

 הפעילותעיקריים בתחום  מוצרים ושירותים 1.10

  ובשטחים הציבוריים הזכות להשתמש ביחידת דיור 1.10.1

מקנה לדיירים את הזכות  הקבוצה,של , באמצעות בתי הדיור המוגן חברהה

  . השבבעלותשלישי הגיל ה תלאוכלוסייהמוגן ביחידת דיור בבית הדיור  להשתמש

החל  ,מגוון של יחידות דיורהגיל השלישי  תלאוכלוסיי המוגן בבתי הדיור

חדרי מגורים, עם או בלי  4מיחידות בנות חדר מגורים אחד ועד יחידות בנות 

יחידות הדיור הן מרווחות ומפוארות  ,. בדרך כללאו מחסן מרפסת או גינה

ם ומקלחת או אמבטיה חדישים, וכוללות מטבחון חדש ומודרני, חדר שירותי

ארונות קיר, דוד חשמלי או אספקה קבועה של מים חמים, מיזוג אויר, לחצני 

  . וטלוויזיהטלפון  - מצוקה וחיבורים לתקשורת ומדיה 

 שטחים כוללים הקבוצה הגיל השלישי שבבעלות המוגן לאוכלוסיית הדיור בתי

 ,ספריה, והרצאות חוגים יחדר, מועדון, לובי קבלה, כגון מרווחים ציבוריים

 הדיור המוגן מבתי בחלק. ושטחים ירוקים כנסת בית מסעדה, קפיטריה,

   .ובריכה ספא, כושר מכון גם הגיל השלישי יש לאוכלוסיית

 ם בסיסייםשירותי 1.10.2

לספק  מחויב בית דיור מוגןשל מפעיל  ,בהתאם להוראות חוק הדיור המוגן

דמי האחזקה החודשיים, ובכללם:  לדיירים שירותים שונים, הנכללים במחיר

ליחידות הדיור, לשטחים הציבוריים, למערכות ההפעלה ולציוד  השירותי אחזק

שמעמידה המפעילה בבית הדיור המוגן, שירותי ניקיון לשטחים הציבוריים 

(למעט ליחידות הדיור), כניסה מבוקרת לבית הדיור המוגן, הפעלת מנגנון מענה 

דיירים לאורך כל שעות היממה, מתן שירותי בריאות אנושי לקריאות עזרה של 

לדיירים באמצעות אחות (לרבות ניהול מידע רפואי לגבי הדיירים והפנייה לטיפול 

רפואי בכפוף לרצונם), שירותי עזרה ראשונה במשך כל שעות היממה בידי אדם 

שקיבל הכשרה מתאימה לכך, פעילות תרבות העשרה וספורט ושירותי עבודה 

  לית.סוציא
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 לפי הסכםשירותים  1.10.3

שירותים נוספים הכלולים במחיר דמי הקבוצה בנוסף לשירותי החובה, מעמידה 

האחזקה החודשיים, כגון: אספקת מים ליחידת הדיור, שירותי מודיעין ודלפק 

הקבלה, מקום חניה אחד לדייר על בסיס מקום פנוי ושימושים בשטחים הציבוריים 

 בריכת השחייה וחדר הכושר. של בית הדיור המוגן, לרבות

  רשות שירותי 1.10.4

אפשרות לדייר  , ישנהשל הקבוצה המוגן הדיור במסגרת השירותים הניתנים בבתי

שירותים נוספים שאינם נכללים במסגרת דמי האחזקה להזמין או לצרוך 

, קפה מסעדה, בית החודשיים, הניתנים בחלקם בידי מפעילים חיצוניים, דוגמת

   מכון יופי, כביסה, גיהוץ וכיוב'. מינימרקט, מספרה,

  שירותי מחלקה סיעודית 1.10.5

 מחלקה הגיל השלישי שמפעילה הקבוצה קיימת המוגן לאוכלוסיית הדיור בבתי

 הפעלת( המחלקה שטחי את השוכר, חיצוני מפעיל ידי על המופעלת, סיעודית

, שהאחריות להוצאתו הבריאות ממשרד רישיון קבלת מצריכה סיעודיות מחלקות

  . על מפעיל המחלקה הסיעודיתבדרך כלל ה חל

 התדרדר הבריאותי שמצבם הבית לדיירי, הרחב לקהל מיועדת הסיעודית המחלקה

 להחלמה הזקוקים לדיירים וכן הסיעודית למחלקה לעבור נדרשים ובשל כך הם

 עדיפות הנותנים הסדרים ישנם מבתי הדיור המוגן בחלק. רפואי אשפוז לאחר

, אולם. הרחב הקהל פני המוגן על הדיור בבית עודית לדיירהסי למחלקה במעבר

 המחלקה מפעיל עם ישירות, נפרד בהסכם להתקשר הדייר על המקרים ברוב

  .הסיעודית

 הגיל תלאוכלוסיי המוגן מגמות ושינויים בביקוש ובהיצע של שירותי הדיור 1.10.6

 השלישי 

 -לכ 2010 בשנת כםשהסת שנתי מחזורגיל השלישי ה תלאוכלוסיי המוגן הדיור לענף

 נצפתה. ח"ש כמיליון הינו דייר בעבור ממוצע פיקדון שווי כאשר, ח"ש מיליארד 1.5

 לבין  2010 -  ו 2009 בשנים בישראל ן"הנדל במחירי העלייה שיעור בין קורלציה

 לפרטים .הגיל השלישי יתלאוכלוסי הדיור בבתי הממוצע בפיקדון העלייה שיעור

  . לעיל 1.9.7 סעיף ראה ,התחרות מבנה על נוספים

הגיל  לאוכלוסיית הדיור המוגן בבתי הממוצעת התפוסה שיעור עמד הדוח, למועד

 - כ של ממוצעים תפוסה וזאת בהשוואה לשיעורי ,94% - כ על הקבוצה השלישי של

לפרטים נוספים על שיעורי התפוסה בהתאמה.  2011-ו 2012בשנים  92%-ו 93%

  להלן. 1.29.7ראה סעיף  - בבתי הדיור המוגן של הקבוצה 
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 הפעילותבתחום פילוח הכנסות ורווחיות  1.11

 15ביאור ראה  חברהבתחום הפעילות של ה יותרווחהוהתפלגות הכנסות  פרטים בדברל

   .להלן ג' בפרק המאוחדים לדוחות הכספיים (א)

  לקוחות 1.12

 כללי 1.12.1

  לקוחות עיקריים:  ם שללקבוצה שני סוגי

אקונומי - הגיל השלישי, בחתך סוציו אוכלוסייתלקוחות פרטיים מקרב   )א(

 המוגן הדיור בית קיים בו באזור התגוררובינוני ומעלה אשר ברובם 

 הדיירים עם ההתקשרות. הצטרפו הם לאוכלוסיית הגיל השלישי שאליו

 זכות את מסדירה בהסכם מבוצעתגיל השלישי ה תלאוכלוסייהמוגן  בדיור

לפרטים . זכאי הוא להם יםהשירות ואת הדיור ביחידת הדייר של השימוש

  1.12.2 ףאודות עיקרי ההסכמים השונים הנחתמים עם הדיירים, ראה סעי

  להלן.

מתן שירותים לצורך המוגן בית הדיור  משטחילקוחות השוכרים חלקים   )ב(

קפיטריה, מסעדה,  ,, כגון: מספרההמוגן אחרים לדיירי בתי הדיור

 הסכמים. גם לחיצוניים , וכן מחלקה סיעודית המיועדתמינימרקט וכיוב'

 לתקופות הינם (למעט ההסכמים עם מפעילי המחלקה הסיעודית) אלה

 השכירות ודמי, ), לא כולל אופציות הארכהשנים 3 עד שנה( יחסית קצרות

 הסיעודיות המחלקות מפעילי עם ההסכמים .המושכר השטח לפי נקבעים

, לא כולל שנים 10 עד 5 בין( ארוכות לתקופות הסכמים כלל בדרך הם

 . המיטות מספר פי לע נקבעים השכירות דמי כאשר), אופציות הארכה

בדוחות  (א) 15ביאור לפרטים נוספים אודות הכנסות משוכרים ראה 

 להלן.ג' בפרק המאוחדים הכספיים 

לקוח לה אין ואין תלות בלקוח בודד כלשהו לקבוצה לעיל,  1.9.4.7כאמור בסעיף 

   או יותר מסך הכנסות הקבוצה. 10%שההכנסות ממנו מהוות 

 הסכם משתכן 1.12.2

 תובלעדי המלא שימוש זכות, מעניק לדייר בבית הדיור המוגן משתכןה הסכם

שטחים הציבוריים, על פי ב, וכן להשתמש דיור ביחידתלצורך מגורים בלבד 

על פי הסכם  המוגן הדיור בביתולעשות שימוש בשירותים הניתנים ייעודם, 

  .מוגבלת בלתי לתקופה, המשתכן

 שינויים( שונים בנוסחים הסכמים הינם הדיירים עם הקיימים ההסכמים

 צרכיםב ,החלים בטעמי הלקוחות ושינויים התחום מהתפתחות הנובעים

, לרבות כתוצאה המוגן הדיור בית של והן הדיירים של הן השונים והתנאים

  ). מכניסתו לתוקף של חוק הדיור המוגן
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 פיקדון, ההסכם תקופת לכל, הדייר מפקיד ,ןהמשתכ בהסכם ההתקשרות םע

הגיאוגרפי של  ולמיקום הדיור יחידת לגודל בהתאם, היתר בין, הנקבע בסכום

 הפיקדוןאחוז מסויים מ מחולט, המשתכן להסכם בהתאם. המוגן הדיור בית

) בכל שנה בה מתגורר הדייר בבית 16לשנה, בתוספת מע"מ 3%(בדרך כלל עד 

 תקופת("שנים  12 - קופת החילוט מוגבלת בדרך כלל להדיור המוגן, כאשר ת

 יעשה הדייר אם גם וזאת, הפיקדון של החילוט נפסק שלאחריה"), החילוט

 וסיום המשתכן הסכם סיום עם. יותר ארוכה תקופה הדיור ביחידת שימוש

, הפיקדון יתרת של להחזר )שאריו או( הדייר זכאי, הדיור ביחידת השימוש

בעבר, חלק מהפיקדונות הוצמדו . 17ריבית נושא אינו אך למדד צמוד כשהוא

 בדצמבר 3 מיום החל, המוגן הדיור לשער החליפין של הדולר, אך בהתאם לחוק

  .למדד ורק אך צמודים הפיקדונות כל, 2012

 על משכון כגון, הפיקדון יתרת השבת להבטחת בטוחה ניתנת לדיירלרוב 

 הדיור יחידת בגין שיתקבלו ומיםהסכ לקבלת הקבוצה של העתידיות זכויותיה

 החרגה מכתב ניתן הדיור המוגן מבתי ובחלק הדייר במקום שיבוא חלופי מדייר

 בית של לאפשרויות בהתאם הכל( המקרקעין על שעבוד לו שיש הפיננסי מהמוסד

נרשמת הערת אזהרה המבטיחה את זכות השימוש והמגורים לרוב ). הדיור המוגן

  תקופת ההתקשרות. למשך של הדייר ביחידת הדיור

 ,עת בכל הסכם המשתכן את לסיים רשאי הדיירבהתאם לחוק הדיור המוגן, 

 להביא רשאית מצידה הקבוצה. שלושה חודשיםשל  מוקדמת הודעהכפוף למתן ב

 הסכם את הביטל הקבוצה כאשר, היתר בין, סיום המשתכן לידי הסכם את

 סביר זמן בתוך תיקן לא ירשהדי לאחר ,הדייר של יסודית הפרה בשלהמשתכן 

יחידת  את פינה לא שהדייר. ככל לתיקונה ארכה לו שניתנה לאחרו ההפרה את

 .אלה בנסיבותיחידת הדיור  פינוי לגבי תנאי כוללמשתכן ה והסכם, במועד הדיור

 הפיקדון יתרת להחזר מחויבת הקבוצה לאחר סיומו, ,המשתכן הסכם פי על

ידת הדיור או מיום סיום הסכם המשתכן, לפי לא יאוחר ממועד השבת יח לדייר

   .לו שניתנו בד בבד, מחויב הדייר להשיב לקבוצה את הביטחונות המאוחר.

, (צמודים למדד חודשיים אחזקה דמי הדייר משלם, חילוטה לדמי בנוסף

 נוספים לפרטים .בבית הדיור המוגן לוהניתנים  שירותים בגין בתוספת מע"מ 

  . לעיל 1.10.4עד  1.10.2 פיםסעי ראה, רכאמו השירותים אודות

בהסכמים שנחתמו לאחר פרסום החוק כאמור, לחוק הדיור המוגן,  בהתאם

 מעבר, החודשיים הנגבים מדייר את דמי האחזקה להעלות הקבוצהרשאית 

 הדיור בית של השוטף התפעול בעלויות לשינוי בהתאם מדדה עליית לשיעור

 עם הדיירשנחתם המשתכן  בהסכם שנקבע ביהמר מהשיעור יותר לאאך , המוגן

 .)8%הסכמי המשתכן שנחתמים כוללים שיעור מירבי של  עד  למועד הדוח(נכון 

 המגבלה חלה לא, המוגן הדיור חוק פרסום לפני שנחתמו להסכמים ביחס

                                                            
 ."מ, בתוספת מע2.6%-על כ בעיקר עמדלוט החיבעבר, שיעור  16
על  הסכמים בהם נקבעה, בתנאים מסוימים, השבה של הפקדון עם ריביתהמוגן, בעבר נחתמו בחלק מבתי הדיור  17

  בהסכמים מסוג זה. הקבוצה. כיום לא מתקשרת יתרת הפיקדון וזאת  במהלך תקופת החילוט בלבד



 

 30-א
 

למעט בהסכמי משתכן בהם קיימת  בעניין השיעור המרבי לעיל האמורה

מעבר  2%לרוב שיעור של בעבר כלל ( ה המותרחסות ספציפית לשיעור העלאייהת

שהמנגנון הקבוע בהסכמי  חברהעוד בעניין זה, מעריכה ה .לעליית המדד)

המשתכן וחוק הדיור המוגן, בעניין העלאת דמי האחזקה החודשיים, יותירו לה 

מרחב גמישות מספק להתמודד עם שינוי עלויות התפעול השוטף של בתי הדיור 

הניתנים לדייר צמודים למדד  םמהשירותיהעובדה שחלק זאת לאור  ,המוגן

אם הם  המחירים לצרכן ועליות מחיר תשומות מעבר למדד המחירים לצרכן גם

לפחות בחלקה אם לא בכולה השפעתם אינה מהותית וכאמור  ,ם בודדיםיבאחוז

 . נושא הדייר

  )חילוטהסכם פיקדון מוגדל (פיקדון לקוח ללא 

 בדומה, ת הדיורביחידהשימוש  זכות את לדייר קנהמ המוגדל הפיקדון הסכם

 מוגדל פיקדוןהדייר  מפקיד ,זה הסכם לתנאי בהתאם כאשר, המשתכן להסכם

 הסכם פי על המופקד הפיקדון סכוםמ 30% - בכ הגדול בסכום, ריבית נושא שאינו

 להוראות דומותזה  הסכם הוראות יתר כל. דיור יחידת לאותה ביחס המשתכן

 ביחידת השימוש וסיום המוגדל הפיקדון הסכם תקופת סיום עם .כןהמשת הסכם

, הפיקדון של) חילוט דמי ניכוי ללא( מלא להחזר שאריו או הדייר זכאי, הדיור

   . למדד צמוד כשהוא

הופקדו על ידי  ההסכמים שבהתאם להם הסתכם מספר 2013, בדצמבר 31יום ל

הסכמי משתכן לאותו  1,153 - כ מתוך ,הסכמים 156 -בכפיקדון מוגדל דיירים 

   .מועד

 שיווק ומכירות 1.13

פנימי ועצמאי מכירות מערך מפעילה ו ,אינה נעזרת בסוכנים או גורמים חיצוניים חברהה

של טלמרקטינג ואנשי מכירות, שתפקידם לאתר לקוחות פוטנציאליים ולשמור על קשר 

 . משתכןעד לחתימה על הסכם  , עם לקוחות המביעים התעניינות

מדיה  באמצעיפרסום בהן  ,שלה בדרכים שונות המוגן וצה משווקת את בתי הדיורהקב

ואירועי שיווק לקהל הרחב ימי שיווק ללקוחות פוטנציאליים  , דיוור ישיר,שונים

של הקבוצה הינו  עקיףאפיק שיווק  כן, כמו .השוניםהמוגן בתי הדיור המתקיימים ב

של המוגן , באמצעות דיירי בתי הדיור "שיווק מפה לאוזן"ו בצורת "חבר מביא חבר"

לפרטים אודות . ללקוחות פוטנציאליים אחריםהמוגן הקבוצה הממליצים על בתי הדיור 

  להלן. 1.24.9שיתוף פעולה עם מועדון צרכנים, ראה סעיף 

  . במערך השיווק שלה גורם כלשהואו תלות בלקבוצה אין הסכמי בלעדיות 

 מכירות עתידיות 1.14

שאינן מסוג מסוים  חברהבבתי הדיור המוגן של ה ים ביחידות דיורלקוחות המעוניינ

, לפיו מצורפים עם הקבוצה בהסכם עתידילעיתים "), מתקשרים "הזכאים(פנויות 

לגבי יחידות הדיור מן הסוג המבוקש הקבוצה לרשימת המתנה המנוהלת על ידי הזכאים 
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בדרך כלל, לתקופה של , ", בהתאמה)"ההסכם העתידי - " ו "רשימת ההמתנה( על ידם

  . עד שנה

 םלזכאיהקבוצה מודיעה , י הזכאיםסוג המבוקש על ידהיחידת דיור מ במועד בו מתפנה

ככל שהזכאים משיבים בחיוב ביחס ליחידה שהוצעה על כך, בהתאם לרשימת המתנה. 

להם, על הצדדים לחתום על נספח להסכם העתידי, בו מושלמים פרטים שהיו חסרים 

על ההסכם העתידי (גובה דמי האחזקה, מועד קבלת החזקה ביחידת  בעת החתימה

  הדיור, חלוקת תשלומים וכיוב'). 

 תחרות 1.15

 כללי 1.15.1

 עשרות פועלים בישראלהגיל השלישי  תלאוכלוסיי המוגן הדיור בתי בתחום

. תחוםב מובהק באופן גדול גוף קיים לא, זה תקופתי דוח לתאריך כאשר גופים

, בתחוםלגדולים  הנחשבים, נוספים גופים מספר מיםקיי, חברהה ידיעת למיטב

הגיל  תלאוכלוסיימוגן  דיור בתי חמישה עד שניים בין וניהולם בבעלותם אשר

 דיור בתי. הקבוצה שלהמוגן  הדיור לבתי גיאוגרפית בקרבה המצוייםהשלישי 

 הדיור לבתי דומה סטנדרט ובעלי אחד כל דיור יחידות מאות בני הינם אלהמוגן 

המוגן  הדיור בשוק הקבוצה של חלקה, חברהה להערכת. הקבוצה של

  .10% -כ הינוהגיל השלישי  תלאוכלוסיי

מיקום בית הדיור  את למנות ניתן, התחרות בהונס סביבם המרכזיים הצירים בין

 בית הדיור המוגן ועיצוב איכות, מחיר, השירות רמת, השירותים היצעהמוגן, 

 לשמר מנת על אלו צירים לחיזוק העת כל פועלים בענף השחקנים. הדיור יחידתו

  .שלהם השוק בפלח וחדשים קיימים מתחרים נגיסת ולמנוע מעמדם את

 מתחרים עיקריים 1.15.2

הגיל  תלאוכלוסייהמוגן כאמור לעיל, נתון מרכזי בתחרות בין בתי הדיור 

מתחרים אשר הוא המיקום הגיאוגרפי היחסי של המתחרים השונים. השלישי 

ים קרובים לבתי הדיור גיאוגרפי יםהממוקמים באזור מוגן בתי דיור יםמפעיל

. השל יםהעיקרי יםהמתחר םהינ הקבוצהשל הגיל השלישי  תלאוכלוסייהמוגן 

שאינם מצויים בתחומים גיאוגרפיים הגיל השלישי  תלאוכלוסייהמוגן בתי דיור 

 קהל יעד בדרך כלל אינם פונים לאותו, לבתי הדיור המוגן של הקבוצהסמוכים 

  . ולכן אינם נחשבים למתחרים באופן ישיר

השיטות העיקריות של הקבוצה להתמודדות עם התחרות ומעמדה התחרותי  1.15.3

 של הקבוצה

  השיטות העיקריות של הקבוצה להתמודדות עם התחרות הן: .1

הכוללים  ,המוגן דיורהשל בתי ברמה גבוהה ביותר הקמה ותחזוקה   )א(

ינים ברמה ובאיכות גבוהים. לשם מתקני נוחות ושירותים נלווים זמ
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שבבעלותה המוגן השקעות מהותיות בבתי הדיור  הקבוצהמבצעת  ,כך

  ;ובתחזוקתם

שיפור והתחדשות מתמדת ברמת הפעילויות והשירותים הניתנים   )ב(

  ;לדיירים

 לעיל.  1.13כאמור בסעיף  ,מערך שיווק ומחלקת מכירות הפעלת  )ג(

 וצה.מיתוג איכותי של בתי דיור המוגן של הקב  )ד(

על מעמדה התחרותי של הקבוצה בתחום זה, משפיעים לטובה הגורמים  .2

גודלה  וותק בתחום הפעילות; המוניטין הטוב של הקבוצה;הבאים: 

 המוגן של בתי הדיור המיקום הגיאוגרפי המרכזיופריסתה של הרשת; 

; איתנותה הפיננסית של הקבוצה; מנוסהמקצועית ו(במרכז הארץ); הנהלה 

תאמים לדרישות ומבתי הדיור הינם חדישים ומודרניים ושל מבנים ה

 מקצועי בתוך בתי הדיור עצמם;ענף ומערך שירות השוק; 

על מעמדה התחרותי של הקבוצה בתחום זה, משפיעים לרעה הגורמים  .3

הבאים כניסת מתחרים גדולים נוספים לתחום הפעילות המסוגלים להקים 

ית דיור מוגן בקרבה גאוגרפית הקמת ב ולממן פרויקטים בהיקפים גדולים;

   לאחד מבתי הדיור המוגן של הקבוצה.

  מתקנים 1.16

 כללי 1.16.1

 .להלן 1.30סעיף לפרטים אודות בתי הדיור המוגן של הקבוצה, ראה  .1

בשטח של  משרדים שכרה שם, בהרצליה שוכנים חברהה של ההנהלה משרדי .2

 ניםש 3 של לתקופה מ"ר מושכרים לשוכרי משנה) 169מ"ר (מתוכם  561 -כ

 הסכם להארכת אופציה ניתנה חברהל כאשר, 2016 ביוני 30 - ב המסתיימת

, דמי השכירות הדוח מועדנכון ל. נוספת השנ של לתקופה השכירות

 19 - כ  ש"ח בניכויאלפי  71 -החודשיים בגין המשרדים עומדים על סך של כ 

דירה, דמי  שכר כולל(סכום זה  אלפי ש"ח אשר מתקבלים משוכר המשנה

 וחניות). יהולנ

 במקרקעין הקבוצה  זכויות 1.16.2

  .להלן 1.29.14ראה סעיף  הקבוצההזכויות במקרקעין השונים של אודות לפרטים 

 חברהה קבוצת שביצעה מאוד ומהותיות מהותיות שווי ערכותה 1.16.3

לאוכלוסיית הגיל השלישי של המוגן לפרטים אודות הערכות שווי של בתי הדיור 

  להלן. 1.30 ף, בסעיחברהותיים מאוד של ההצגת נכסים מה, ראה הקבוצה
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 רכוש קבוע 1.16.4

  הינו זניח. הקבוצה, הרכוש הקבוע של הדוח מועדל

  הון אנושי 1.17

 חברהארגוני של ההמבנה התרשים  1.17.1

 

   תיאור המבנה הארגוני 1.17.2

משנה למנכ"ל וסמנכ"ל  מכהנים יו"ר דירקטוריון, מנכ"ל, הקבוצהבהנהלה של 

ומנהלי הבתים. הנושאים  וק ומכירותשיוסמנכ"ל סמנכ"ל תפעול,  כספים,

כפופות  םבתפקידים אלו הינם מקבלי החלטות לגבי פעילות הקבוצה והחלטותיה

  . חברההקבעת על ידי דירקטוריון נלמדיניות ה

 בקבוצה מספר העובדים המועסקים  1.17.3

, 2013 כל אחת מהשנים לבדצמבר ש 31להלן מצבת העובדים של הקבוצה ליום 

   :2011 - ו 2012

ספר מ 

עובדים 

 31ליום 

בדצמבר 

2013 

 מספר

 העובדים

 31 ליום

, בדצמבר

2012  

 מספר

 העובדים

 31 ליום

, בדצמבר

2011  

  5  5  5  הנהלהו מטה
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ספר מ 

עובדים 

 31ליום 

בדצמבר 

2013 

 מספר

 העובדים

 31 ליום

, בדצמבר

2012  

 מספר

 העובדים

 31 ליום

, בדצמבר

2011  

  13  16  18 מחלקת כספים

 22 32 29 מחלקת שיווק ומכירות

(כולל  הדיור בתי תפעול

  מנהלי הבתים)
162  165 178 

 218 216 214 סה"כ עובדים

וכן  18שירותי ניקיון ואבטחה מקבלני שירותיםמקבלת עיל, הקבוצה לאמור ל בנוסף

  .שירותי כוח אדם נוספים, בהתאם לצורך

 תלות מהותית בעובד מסוים  1.17.4

 לקבוצה לא קיימת תלות בעובד מסוים. 

 עובדיםלתגמול  1.17.5

או פרויקט מיוחד שעשו. המענקים מיוחד מאמץ בגין נוהגת לתגמל עובדים  הקבוצה

אינם חלק קבוע. המענקים אינם ניתנים במועד ו ת הקבוצהחלטת הנהלניתנים על פי ה

מספר גורמים, בקביעת גובה המענק נלקחים בחשבון העסקה של העובדים. המתנאי 

  . ו של העובד בקבוצה, תחומי אחריותו, תרומה לפעילות הקבוצה וכדומהתפקידכגון 

  תכנית להקצאת אופציות לעובדים

לעובדים תכנית להקצאת אופציות  חברהאימץ דירקטוריון ה, 2014בפברואר,  24ביום 

(בכפוף להוראות כל דין ולהיתרים הנדרשים לצורך  ההקבוצו חברהונושאי משרה ב

  :19הענקת האופציות בפועל), שעיקריה כדלקמן

מניות  3,660,000-לבסך הכל למימוש ניתנת כמות האופציות במצטבר שיוקצו תהיה   .א

   .חברההשל 

המימוש אשר תוקצה בפועל כתוצאה ממימוש האופציות תקבע בהתאם  כמות מניות  .ב

), וזאת Cashless Exerciseלשווי ההטבה הכספי הגלום באופציות במועד המימוש (

                                                            
והאבטחה  . למועד הדוח, שירותי הניקיון1996-ו"תשנ, אדם כוח ניקבל ידי על עובדים העסקת חוקכהגדרתם ב 18

  עובדי קבלן. 200-בקבוצה מתופעלים על ידי כ

באותו המועד, החליט גם דירקטוריון החברה להקצות, מתוך סך כתבי האופציה שניתן להקצות בהתאם לתכנית,  19
בפרק ד'  21שרה   בקבוצה. לפרטים ראה תקנה כתבי אופציה (שאינם רשומים למסחר) לעובדים ונושאי מ 2,805,763

  להלן.
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 מחיר ,מקרה בכלעל פי מחיר המימוש התיאורטי שייקבע במועד הקצאת האופציות. 

  .בהנפקה חברהה שווי את המשקף ממחיר יפחת לא המימוש

 שליטה בעלי או ענין בעלי יהיו שלא או/ו שאינם, בקבוצה לעובדיםיות יוקצו האופצ  .ג

לא  -(דהיינו ולאחר ההקצאה תהאופציו הענקת במועד מכוח החזקותיהם חברהב

מכוח  חברהיוקצו אופציות לעובדים בקבוצה שהינם בעלי עניין או בעלי שליטה ב

 . )חברההחזקה במניות ה

למימוש  תפציות שיוקצו לכל ניצע, תהיינה ניתנומכמות האו 25%תקופת הבשלה:   .ד

 6חודשים החל ממועד ההקצאה. האופציות תהיינה ניתנות למימוש עד תום  12בכל 

 שנים ממועד הקצאתן.

 הסכמי העסקה 1.17.6

 את המאפשרים העסקה בהסכמי מועסקים, בכירים עובדים שאינם, הקבוצה עובדי

על עובדי  חלים לאועד הדוח, מל. להסכם הצדדים אחד רצון לפי העסקתם הפסקת

 ההרחבה וצווי העבודה דיני הוראות את מקיימת הקבוצה. קיבוציים הסכמים הקבוצה

 את וכן, 20")ההרחבה צו(" במשק מקיף פנסיוני לביטוח ההרחבה צו לרבות, עליה החלים

 לתנאים זכאים מהעובדים חלק, כן כמו. 1995 - ה"התשנ, הלאומי הביטוח חוק הוראות

 יותר גבוהים הפרשה שיעורי הכוללים, ההרחבה צו מכוח המוענקים מאלה יותר יםמשופר

 חלק זכאים, בנוסף). 8.33% -מ יותר לא מקרה בכל אך( פיטורין לפיצויי לתגמולים

 ממשכורתו 7.5% חודש מדי הקבוצה מפרישה אליה, השתלמות לקרן הקבוצה מעובדי

  .ממשכורתו 2.5% העובד מפריש כשבמקביל, העובד של החודשית

 עובדי ההנהלה הבכירה 1.17.7

בפרק ד'  21תקנה , ראה בחברהשאי המשרה הבכירה ושל נ העסקה תנאי בדבר לפרטים

  להלן.

 ספקים 1.18

ושירותי התחזוקה  , אבטחה, ניקיוןהספקים העיקריים של הקבוצה הינם ספקי האנרגיה

  .המוגן של הקבוצה הדיורלבתי 

 הון חוזר 1.19

 כללי 1.19.1

 להלן. בפרק ב' בדוח הדירקטוריון 1.3.6לפרטים ראה סעיף   

  לקוחות אשראי 1.19.2

, מראש משולמיםהמוגן  הדיור בבתי הדיירים י"ע המשולמים האחזקה דמי

  הקבוצה. הדייר חשבון לחיוב קבע הוראות באמצעות מרביתם, חודש כל בתחילת

לבית  דיירה תכניס טרם הפיקדון תשלום את לפרוס ,מסוימים במקרים ,נוהגת

                                                            
 .1957 -פי חוק הסכמים קיבוציים, התשי"ז צו הרחבה לביטוח פנסיוני מקיף במשק ל 20
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 התשלומים כאשר ,חודשים שלושה עד של בדרך כלל לתקופה ,הדיור המוגן

) סיעודיות מחלקות בעיקר( שכירות בגין התשלומים מרבית. למדד צמודים

  .מראש משולמים

 אשראי מספקים  1.19.3

 ובמרבית יום 105 - ל 45 בין שנעות לתקופות מספקים אשראי מקבלת הקבוצה

 ממרצים האשראי, כן וכמ. יום 45+  שוטף של לתקופה הינו האשראי המקרים

  . יום 15+  שוטף, כלל בדרך, הינו חוגים ומפעילי

 התחייבויות בגין דיירים  1.19.4

 1.12.2לפרטים אודות אופן החזרת יתרת הפיקדון לדייר (או שאריו), ראה סעיף 

   לעיל.

 בגיל המתחשבת, אקטוארית הערכה על וכן, הקבוצה של ניסיונה על בהתבסס

 העזיבה שיעור, בפועל הדיירים של העזיבה יעוריובש תמותה בלוחות, הדייר

   לשנה. 10%- כ החזוי הינו רב שנתי ממוצעב

   :כדלקמן לדיירים התחייבויותיה פירעון את חברהה צופה לפיכך

 
31.12.2013  
  באלפי ש"ח

 100,565חודשים 12בתוך 
   1,019,649  חודשים 12-מעבר ל

  1,120,214    

 בגין ההתחייבויות של הקצר לזמן הסיווג אלה בנסיבות כי, סבורה הקבוצה

 ההון ושל, בכלל הקבוצה של הכספי מצבה בהצגת מהותי לעיוות גורם דיירים

 המודל את משקפת אינה כזו הצגה שכן, בפרט שלה השוטף והיחס החוזר

 הנהלת רואה שבה הדרך את תואמת ואינה הקבוצה פועלת לו שבהתאם העסקי

  .הכספי מצבה אתהקבוצה 

 החדשים מהדיירים מלא פיקדון מקבלת חיובי תזרים נוצר דיירים תחלופת עתב

 את בתוכו ומגלם, הכניסה במועד הדיור יחידות של השוק שווי לפי נקבע אשר

 מהדיירים בעבר שהתקבלו לפיקדונות ביחס (ככל שחלה) ן"הנדל ערך עליית

 יקדונותהפ יתרת בגובה שלילי תזרים וכנגדו, הסתיים הסכם המשתכן עמם

 ברוב, שנשחקו לאחרעמם הסתיים הסכם המשתכן  הדיירים של הצמודים

בדרך כלל  תזרים מהווה . ההפרשבתוספת מע"מ 36%21 של עד בשיעורהמקרים 

  . הדיירים מתחלופת שנובע) נטו( חיובי

 פני צופה מידע הינו, לדיירים ההתחייבויות פירעון עם בקשר הקבוצה הערכות

 הנהלת הערכות על נסמך, בין היתר, אשר, ניירות ערךעתיד כהגדרתו בחוק 

. אקטואריות והערכות ניסיון עבר של הקבוצה בתחום הפעילות על הקבוצה,

                                                            
 .מועד הדוחל גוהנה החילוט ושיעור לתקופת בהתאם 21
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הדיירים  של העזיבות בהיקפי משינויים כתוצאה להשתנות יכול ההחזר היקף

   .ו/או משינויים שהקבוצה איננה יכולה לצפות ו/או להעריך

   מימון 1.20

 (א) 13 ביאור ראה, הקבוצה ידי על שניתנו וערבויות שעבודים ודותא נוספים לפרטים

 .להלן ג' בפרקהמאוחדים  הכספיים בדוחות

 מקורות המימון העומדים לרשות הקבוצה 1.20.1

  כללי 1.20.1.1

 פיקדונות על בעיקר מתבססיםהנזילים של הקבוצה  מקורותה

 הדיור בתי של לראשונה אכלוס בעת מתקבלים אשר מדיירים

 הנובע המזומנים בתזרים חיובי מעודףוצאה וזאת כת המוגן,

 מתחלופת ,המוגן הדיור בית הקמת לעלויות ביחס פיקדונות מקבלת

תמורת ההנפקה שהתקבלה  וממקורות מימון הכוללים: הדיירים

. בנקאיים מתאגידים הלוואותו בחברה לאחר פרסום התשקיף,

 שבין מההפרש, בעיקר, השוטפת פעילותה את מממנת הקבוצה

 שנפרעו הפיקדונות לסכומי מדיירים שנתקבלו הפיקדונות מיסכו

  . אחזקה מדמי הנובעות מהכנסות וכן ,לדיירים
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  הדוח קופתהקבוצה לת מימון שלהמקורות  -טבלה מרכזת  1.20.1.2

סכום   המלווה

ההלוואה/מסגרת 

  האשראי באלפי ש"ח

  201312.31.ליום 

מקבל 

  ההלוואה

  ריבית ומועדי פירעון  ייםבטחונות עיקר  תיאור ההלוואה/מסגרת האשראי

קרנות 

  המנוף

  

  מיליון ש"ח  100- כ

מועד לאחר  נפרעה

  הדוח

  

משכנות 

החזקות, 

  82משכנות 

  חברהה

  

  

 100בסכום כולל של  2010באפריל,  18הלוואה מיום 

 30במועד זה, הועמד בפועל סך של . מיליון ש"ח

. מספר חודשים לאחר מכן, הועמד סכום ש"חמיליון 

  . ש"חמיליון  5 נוסף בסך של

 המנוף קרנות העמידו 2012 באפריל 2 ביום, בנוסף

 , ח"ש מיליון 9.1 - כ של בסך נוספת הלוואה חברהל

 יתרת עמדה, הנוספת ההלוואה העמדת שלאחר כך

כולל ( ח"ש מיליון 112-כ של סך על לקרנות ההלוואה

הצמדה שנצברה עד אותו מועד על ההלוואה 

הלוואת או " "הקרנותהלוואת  הסכםהראשונית) ("

  ).הקרנות"

, נפרעה הלוואת הקרנות, 2014במרץ,  11ביום 

באמצעות תמורת ההנפקה שהתקבלה לאחר פרסום 

  תשקיף החברה.

על מניות של חלק  שעבודים שונים

מחברות הקבוצה, על זכויות חלק 

מחברות הקבוצה בבתי הדיור המוגן, וכן 

חשבונות בהם מופקדים כספי  על

  .שמשולמים על ידי הדייריםהפיקדונות 

 (א) 13לפרטים נוספים ראה ביאורים 

 חברהבדוחות הכספיים המאוחדים של ה

  להלן. ג'בפרק 

הוסרו לאור פירעון הלוואת הקרנות, 

  לעיל. השעבודים

   

קרנות 

  המנוף

חלק מהסכם הלוואת 

   הקרנות

מועד לאחר   נפרעה

  הדוח

משכנות 

החזקות, 

  82משכנות 

  חברהה

באפריל,  11ם הלוואת הקרנות מיום תיקון להסכ

לפיו "), התיקון להסכם הלוואת הקרנות(" 2011

יתרת החלק השני של הלוואת  82הועמדה למשכנות 

מיליון ש"ח, כך שסכום ההלוואה  65הקרנות, בסך 

 100 - הכולל שהועמד על ידי הקרנות הסתכם לכ

  מיליון ש"ח.

  .חברהערבות של ה

בוטלה  לאור פירעון הלוואת הקרנות,

  הערבות שניתנה על ידי החברה.
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קרנות 

  המנוף

חלק מהסכם הלוואת 

   הקרנות

מועד לאחר   נפרעה

  הדוח

משכנות 

החזקות, 

  82משכנות 

  חברהה

לטובת קרנות המנוף שעבוד על זכויות שיעבוד 

החכירה של נורדיה במקרקעין של שלב ב' של הבית 

בנורדיה (לפרטים אודות המקרקעין עליהם נבנה 

מסמך (" להלן) 1.30.5ית בנורדיה, ראה סעיף הב

עומדת באמות  82, משכנות מועד הדוחל .)ההסכמות"

המידה הפיננסיות החלות עליה בהתאם להלוואה 

  הנ"ל.

  

שעבוד על זכויות החכירה של שלב ב' 

  בבית בנורדיה.

התחייבות של נורדיה כלפי קרנות המנוף 

  משעבוד נכסיה (שעבוד שלילי).

 (א) 13ים ראה ביאורים לפרטים נוספ

 חברהבדוחות הכספיים המאוחדים של ה

  להלן.ג' בפרק 

הוסרו לאור פירעון הלוואת הקרנות, 

  האמורים לעיל. השעבודים

  

תאגיד 

  בנקאי

משכנות   "חש מיליון 24

  החזקות

הלוואת מיליון ש"ח (" 30הלוואה בסכום כולל של 

  "). החזקות

  , ההלוואה נפרעת כסדרה.הדוח למועד

עבודים שונים על נכסי משכנות ש

  החזקות.

 (א) 13לפרטים נוספים ראה ביאורים 

 חברהבדוחות הכספיים המאוחדים של ה

  להלן.ג' בפרק 

  

 2.9%ריבית פריים בתוספת של   .א

, עומדת על הדוח מועד לשנה. ל

 לשנה. 5.4%שיעור של 

קרן ההלוואה נפרעת בשישה   .ב

 24החל מיום  תשלומים שנתיים,

 תשלומים ארבעה - 2012בפברואר, 

 כל ח"ש מיליון 3 בסך ראשונים

 מיליון  7.5 בסך נוסף תשלום, אחד

 10.5 בסך אחרון ותשלום ח"ש

  .ח"ש מיליון

תאגיד 

  בנקאי

 ש"ח מיליון 27.5

  )אשראי(מסגרת 

מיליון ש"ח  27.5מסגרת אשראי בסכום כולל של  צומת סביון

, המיועדת לערבויות בנקאיות ")אשראי סביון("

  . והלוואה שניתנה לצומת סביוןיירים לד

, סך האשראי המנוצל במסגרת אשראי הדוח מועדל

(עבור ערבויות  מיליון ש"ח 13.8- סביון עומד על כ

סך האשראי המנוצל  פרסום הדוח,דיירים). למועד 

מיליון הלוואה  18(מתוכו  ש"חמיליון  23.7-עומד על כ

   לזמן ארוך והיתרה בגין ערבויות דיירים).

  .חברהערבות של ה

שעבודים שונים על נכסיה של צומת 

  סביון.

בדוחות  לפרטים נוספים ראה ביאור

בפרק  חברההכספיים המאוחדים של ה

  להלן. ג'

  

 2.15%ריבית פריים בתוספת של   .א

, עומדת על הדוח מועדלשנה. ל

 לשנה. 4.65%שיעור של 

 40 - קרן ההלוואה והריבית יפרעו ב  .ב

 4מיום תשלומים רבעוניים החל 

  .2014במאי, 
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תאגיד 

  בנקאי

, 2013, בפברואר 20יום ועמד החל מהלגני תקווה   גני תקווה  "חש מיליון 37

אשראי, לרבות אשראי לצורך העמדת ערבויות, 

מיליון  228 -מיליון ש"ח לכ 197 -בסכום שינוע בין כ

ש"ח, בהתאם ליעדי עמידה בשיווק של הבית בגני 

אשראי כספי בסך של  כולל תקווה. האשראי כאמור

מיליון ש"ח  74-מיליון ש"ח (מתוכו עד כ 212-עד כ

יוכל לשמש כערבויות לטובת הדיירים), וכן אשראי 

 16-עד לסך של כ ,נוסף המיועד לערבויות דיירים

 31יום לעד הינו תוקפו של האשראי , .מיליון ש"ח

  ").הסכם הליווי(" 2017במאי 

עמדה לגני קודם להתקשרות בהסכם הליווי, הו

מיליון  37 - תקווה על ידי הבנק הלוואה בסך של כ

ש"ח למימון רכישת המקרקעין עליהם יבנה הבית 

 24.4"), מתוכה סך של הלוואת הקרקעבגני תקווה ("

מיליון ש"ח נחשבים כחלק ממסגרת האשראי שיועמד 

שניתנה  תלחברה במסגרת הסכם הליווי. יתרת הלווא

מיליון  12.6קע, בסך של הקר קודם לכן לצורך רכישת

, איננה חלק מיליון ש"ח) 37-כ - (סך כל ההלוואה  ש"ח

מההלוואה שתועמד במסגרת הסכם הליווי והיא 

מיוחסת למקרקעין שעליהם יבנו שלבי הבית בגני 

(ג) להלן).  1.23.2תקווה האחרים (לפרטים ראה סעיף 

 30הינו ההלוואה בגין הקרקע  תמועד פירעונה של יתר

  .2016 ,במאי

ההון העצמי שנדרש מגני תקווה לצורך הקמת הבית 

מיליון ש"ח  76-בסכום שינוע בין כבגני תקווה הינו 

 בשיווק עמידה ליעדי בהתאם  מיליון ש"ח 106 - כל

יועמד בהתאם להתקדמות ו ,תקווה בגני הבית של

משכנתא מדרגה ראשונה על מלוא 

  ן.הזכויות של גני תקווה במקרקעי

  שעבודים שונים על נכסיה של גני תקווה.

  .82ערבות מתמדת של משכנות כלל 

  (א) 13לפרטים נוספים ראה ביאורים 

 חברהבדוחות הכספיים המאוחדים של ה

  להלן.ג' בפרק 

  

  

 2.1%ריבית פריים בתוספת של   .א

משולמת אחת לרבעון  ,לשנה

, עומדת על הדוח מועדל קלנדרי.

 לשנה. 4.6%שיעור של 

בהתאם  תיפרעקרן ההלוואה   .ב

לקצב הפקדת פיקדונות על ידי 

דיירים חדשים, החל ממועד 

 אכלוס הבית בגני תקווה לראשונה

  .2017במאי,  31ועד ליום 
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יפחת  . סכום ההון העצמי הקמת הבית בגני תקווה

ו יחתמו הסכמי משתכן במועד ב -באופן להלן ,כאמור

עם דיירים, לפיהם התחייבו דיירים להפקיד דמי 

מיליון ש"ח, יופחת  114- פיקדון בסך של לפחות כ

מיליון ש"ח; במועד בו יחתמו  91-ההון העצמי לכ

הסכמי משתכן עם דיירים, לפיהם התחייבו דיירים 

מיליון  162.5-להפקיד דמי פיקדון בסך של לפחות כ

 מועדמיליון ש"ח. ל 76-העצמי לכ ש"ח, יופחת ההון

, עמדה גני תקווה ביעדים האמורים לעיל, וההון הדוח

 להקמת הבית בגני תקווה עומד על סךהנדרש העצמי 

מיליון ש"ח, מתוכו הועמדו על ידי גני  76 -של כ

   מיליון ש"ח. 70.4-כמועד הדוח תקווה ל

לגני תקווה ניתנה זכות להקדמת פירעון ההלוואה, 

  ט בהסכם הליווי.כמפור

  ח.מיליון ש" 80הלוואה בסך   82משכנות   "חש מיליון 80  גוף מוסדי

לפרטים נוספים אודות אמות מידה פיננסיות בגין 

בדוחות הכספיים  (א) 11סעיף הלוואה זו, ראה 

  להלן.  המאוחדים בפרק ג'

, ההלוואה הנ"ל נפרעת כסדרה ומשכנות מועד הדוחל

עומדת באמות המידה הפיננסיות החלות עליה  82

   בהתאם להלוואה הנ"ל.

לגוף  82, הודיעה משכנות 2014במרץ,  27ביום 

המוסדי כי בהתאם לזכות העומדת לה על פי הסכם 

ההלוואה, היא תפרע בפירעון מוקדם את מלוא יתרת 

זכויות משכנות כפר סבא וחצרות שעבוד 

בית  - הדר בעסקה המשותפת (דהיינו 

שעבודים ; המוגן בכפר סבא) הדיור

ן משכנות כלל כפר סבא צפים על רכוש

 .חברהערבות של הוחצרות הדר; 

 (א) 13 לפרטים נוספים ראה ביאורים

 חברהבדוחות הכספיים המאוחדים של ה

   להלן.ג' בפרק 

 5לאחר הפירעון הצפוי של הלוואה ביום 

, תפעל החברה להסרת 2014במאי, 

 ,לשנה 6.5%יעור של ריבית בש  .א

 משולמת אחת צמודה למדד,

 . לרבעון

(צמודה  נפרעת ההלוואה קרן  .ב

תשלומים רבעוניים  27 - ב למדד)

בפברואר  5יום החל מ, (לא שווים)

  . 2020באוגוסט  5יום ועד ל, 2014



 

 42-א
 

  שהתקבלו לאחר תקופת הדוחהקבוצה מקורות המימון של  1.20.1.3

                                                            
    הפירעון של הצפוי המועד לפני ימים 14 יקבע אשר אלטרנטיבית ריבית לפי ההלוואה של םהעתידיי התשלומים היוון שבין ההפרש בגובה הינה המוקדם הפירעון עמלת, ההלוואה הסכם פי על 22
    לפי ההלוואה של העתידיים התשלומים של ההיוון ערך לבין) 2% של שנתי שיעור בתוספת, דומה ממוצע חיים משך בעלות למדד צמודות ממשלתיות חוב אגרות על הממוצעת התשואה שהיא(

  .ההלוואה על החל הריבית שיעור

. 22בתוספת עמלה בגין הפירעון המוקדם ,ההלוואה

  .2014במאי,  5הפירעון המוקדם צפוי להתבצע ביום 

  לעיל. השעבודים

סכום   המלווה

ההלוואה/מסגרת 

  ש"חהאשראי באלפי 

  31.12.2013ליום 

מקבל 

  ההלוואה

  ריבית ומועדי פירעון  בטחונות עיקריים  תיאור ההלוואה/מסגרת האשראי

אגרות חוב (סדרה א') שהונפקו לציבור במסגרת   החברה   250,000,000  ציבור

   תשקיף החברה.

 לפרטים בדבר מגבלות על חלוקת דיבידנד ראה סעיף

   לעיל. 1.5.2

התאם לשטר הנאמנות של אמות מידה פיננסיות ב

  : אגרות החוב (סדרה א')

(כולל החברה של  המאוחד הנומינאליעצמי ההון ה  .א

לא (ש"ח מיליון  300-) לא יפחת ממיעוט זכויות

 .)צמוד למדד

(הון עצמי בצירוף  CAP-ל נטו חס של חוב פיננסיי  .ב

 .55%) לא יעלה על ומיסים נדחים נטו חוב פיננסי

לא  ם מפעילות שוטפתיחס חוב פיננסי נטו לתזרי  .ג

  .18יעלה על 

  אין ביטחונות.

  

  

 במרץ 31 ביום, שנתיים תשלומים  .א

 2020 עד 2015 מהשנים אחת כל של

 מחמשת א"שכ באופן), כולל(

 16.6% יהווה הראשונים התשלומים

 אגרות של הכולל הנקוב ערכן מקרן

 17% יהווה האחרון והתשלום החוב

 אגרות של הכולל הנקוב ערכן מקרן

  .בהחו

בשיעור השקלית הקבועה הריבית   .ב

 אחת תשולם 3.55%שנתי של 

 -ו במרץ 31 בימים, חודשים לשישה

 מהשנים אחת כל של בספטמבר 30

 התקופה בעד), כולל( 2020 עד 2014

 ביום שנסתיימה החודשים 6 של

  .התשלום למועד הקודם
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  שיעורי הריבית הממוצעת 1.20.2

   23ייחודי לשימוש מיועדות אינן אשר להלוואות ממוצעת ריבית שיעור  

  ארוך לזמן הלוואות  קצר לזמן הלוואות  

עד  1.1.2013

31.12.2013  

עד  1.1.2012

31.12.2012  

עד  1.1.2013

.201331.12  

עד  1.1.2012

31.12.2012  

  6.15%  4.85%  5.21%  4.00%  בנקאיים אשראי מקורות

  7.37%  7.24%  -  -  בנקאיים לא אשראי מקורות

 אשראילת על נטימגבלות  1.20.3

למועד הדוח, לעיל.  1.20.1.2ראה סעיף  לפרטים  - מוסדי גוף עם הלוואה הסכם

עומדת הקבוצה במגבלות החלות עליה בהתאם להסכם הנ"ל בקשר עם נטילת 

 אשראי.

  דירוג 1.20.4

שהנפיקה החברה על פי התשקיף מדורגת. לפרטים ראה אגרת החוב  1.20.4.1

 בפרק ב' להלן. 4.3סעיף 

נה מדורגת. לפרטים אודות הסכם הלוואה עם הלוואה מגוף מוסדי הי 1.20.4.2

 לעיל.  1.20.1.2גוף מוסדי, ראה סעיפים 

 בדבר גיוס מקורות נוספים חברההערכת ה 1.20.5

לא תידרש לגייס מקורות נוספים מעריכה כי  חברה, ההדוחפרסום  מועדל

שהתקבלה בחברה לאחר  תמורת ההנפקהמעבר לבמהלך התקופה הקרובה 

רך מילוי יעדי ההנפקה או לכיסוי תפעול עסקיה לצו ,פרסום תשקיף החברה

  .השוטפים

  מיסוי 1.21

בדוחות  19 באור ראה, הקבוצה על החלות המיסויבדבר הוראות  נוספים לפרטים

  . להלןג'  פרקבהמאוחדים הכספיים 

  סיכונים סביבתיים ודרכי ניהולם 1.22

 השפעה להם להיות צפויה או להם יש אשר סביבתיים סיכונים , איןחברהה להערכת

  .הקבוצה מלבד סיכונים סביבתיים בקשר עם הקמת בתי דיור מוגן חדשים על מהותית

  

  

                                                            
  .ינו זהה לשיעור הריבית האפקטיביתשיעור הריבית הממוצעת ה 23
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 חברהמגבלות ופיקוח על פעילות ה 1.23

 כללי 1.23.1

חוק התכנון  חוק הדיור המוגן, הינה, בין היתר,הקבוצה הרגולציה החלה על 

, הפיקוח על מצרכים ושירותיםחוק  ,1981 -, התשמ"א והבניה, חוק הגנת הצרכן

. דינים נוספים , וחקיקה המתייחסת להפעלת מחלקה סיעודית1951 –שי"ח הת

, הינם חוק ההגבלים העסקיים חברהנטיים לפעילותה של הוהעשויים להיות רלו

, חקיקה מתחום דיני 2006- , תשס"ו, חוק התובענות הייצוגיות1988- תשמ"ח

  וכן הוראות וצווים מנהליים נוספים.  העבודה

 וקים ספציפייםכפיפות הפעילות לח 1.23.2

 המוגן הדיור חוק  .א

 , פורסם ברשומות חוק הדיור המוגן, אשר עיקריו כדלקמן:2012ביוני  3ביום 

 ,הפעלת בית דיור מוגן תחייב קבלת רישיון הפעלה פרטני לאותו בית .1

תנאים שנקבעו בחוק, לרבות זכות בעלות  פרבמסותנה תקבלתו אשר 

 דיור בית הפעלת המוגן. קעין עליהם הוקם בית הדיוראו חכירה במקר

 הכרוכה עבירה מהווה, הרישיון תנאי פי על שלא או רישיון ללא מוגן

אחריות פלילית על נושאי המשרה בתאגיד המטילה  פלילית בענישה

 ,מועד הדוחל במקרה של הפעלת בית דיור מוגן ללא רישיון כאמור.

הממונה על בתי הדיור המוגן מטעם משרד הרווחה והשירותים 

 .ברתיים טרם החל בהליכי הענקת רישיונות הפעלה לבתי דיור מוגןהח

, טרם הותקנו התקנות שמכוחן ניתן להעניק רישיון הפעלה מועד הדוחל

  לבית דיור מוגן.

הסכם התקשרות בכתב בין בעל הרישיון לבין מי שמבקש  חובת עריכת .2

 זכויות והתחייבויות הצדדים. את יסדיר אשר, בביתלהיות דייר 

כמו כן,  .בחוק ת חייב לספק לדייר את סל שירותי החובה שנקבעהבי .3

ככל שבעל רישיון התחייב ליתן שירותים מעבר לשירותי החובה, אין 

הוא רשאי לצמצם את היקפם או לגרוע מטיבם, אלא אם כן, קיבל את 

הסכמת הדייר בכתב עובר לביצוע השינוי בשירותים לפי הסכם 

ספק לדייר את כל השירותים המנויים חובת בעל רישיון ל המשתכן. 

בהסכם שאותם התחייב לתת ושאינם שירותי חובה לפי החוק לא יחול 

דיור  בעל רישיון של ביתעל הסכמי התקשרות שנכרתו לפני יום תחילתו.

, יבטיח כי בבית תפעל מחלקה יחידות דיור 250 לפחות שבו מוגן

קום באותה סיעודית והוא יאפשר לדייר הבית שנדרש לאשפוז מ

 .)על פי חוק מחלקה (אלא אם ניתן לו פטור מחובה זו

את דמי האחזקה וכל תשלום שאין לדייר אפשרות  לא ניתן להעלות .4

ממשית לוותר עליו מעבר לשיעור עליית המדד, אלא בהתאם לשינוי 
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מהשיעור  יותרבעלויות התפעול השוטף של הבית, ובכל מקרה, לא 

עד  שנכרתו משתכן הסכמי לגבי .המרבי שנקבע בהסכם ההתקשרות

 בהם נקבע לאש שישה חודשים לאחר מועד פרסום חוק הדיור המוגן

כמו . לעיל בעניין השיעור המרבי המגבלה תחול לא, כאמור מירבי שיעור

 .הבית את עזיבתו בשל רק תשלום מדייר לגבות כן, לא ניתן

קדון או מהפי 7%אין לקבל מדייר על חשבון הפיקדון סכום העולה על  .5

ש"ח, לפי הנמוך מביניהם, אלא אם בעל הרישיון מסר לדייר  70,000

ביטח את הדייר אצל מבטח והדייר צוין כמוטב  אוערבות בנקאית, 

 40%העביר  אובלתי חוזר בחוזה הביטוח ודמי הביטוח שולמו מראש, 

רשם משכנתא ראשונה על המקרקעין לטובת  אומהפיקדון לנאמן, 

 על לוותר בחר הדייר אם אלא זאתת בעל הרישיון, הדייר, לפי בחיר

מהעלות  20% -. בעל הרישיון יישא ב בכתב כאמור בטוחה קבלת

תחילתו לאור העובדה ש הכרוכה בהבטחת הכספים, וביתר יישא הדייר.

, חודשים ממועד פרסום חוק הדיור המוגן 30של האמור בסעיף זה הינה 

העתידי של הוראות סעיף זה, בוחנת הנהלת הקבוצה את אופן היישום 

, השוק הביטוחי אינו מציע מועד הדוחבין היתר, לאור העובדה של

לפרטים נוספים , מוצרים ביטוחיים שיכולים לתת מענה לדרישות לעיל

 (ד) להלן. 1.28.2ראה סעיף 

 מהוראות חלק אולם ,2012בדצמבר  3תה ביום יהי החוק של תחילתו .6

 תנאים, מוגן דיור בית להפעלת לרישיון הדרישה, היתר בין(בהם,  החוק

 הגבלות, לדייר השירותים אספקת חובת, מוגן דיור בית של לפעילותו

שירותי, הבטוחות  נותני עם התקשרות או עובדים העסקת לעניין

ועוד) יחולו החל מהמועד שבו חלפו שנתיים וחצי מיום  שיינתנו לדיירים

 שנים מיום התחילה.  5וך בת - הקמת מחלקה סיעודית וחובת ,לההתחי

 הצעת חוק לתיקון חוק הדיור המוגן  .ב

הוגשה על ידי מספר חברי כנסת הצעת חוק פרטית  2013בנובמבר,  25ביום 

לחוק הדיור המוגן, בקשר עם הבטוחות  57-ו 27שעניינה תיקון סעיף 

  ").הצעת החוקלהבטחת כספי הפקדון של הדיירים ("

הפקדון שהפקיד הדייר, על בעל רשיון  בהתאם להצעת החוק, להבטחת כספי

למסור לדייר ערבות בנקאית אוטונומית, על חשבון בעל הרשיון, שתפקע 

 ) תוקם1במועד בו תימסר החזקה בדירה לדייר וככל שיתקיימו כל אלה: (

מהפיקדון  4%-מוגן, שבה יופקד סכום השווה להדיור הקרן מקומית לבית 

קרן ענפית, לכל בתי הדיור המוגן,  קם) תו2(שהפקיד כל אחד מהדיירים; 

) 3(מהפיקדון שהפקיד כל אחד מהדיירים;  1%-שבה יופקד סכום השווה ל

שם שעבוד ראשון לטובת הדייר, על כל הסכומים שיקבל בעל הרישיון בגין רי

הערת אזהרה לטובת הדייר אצל רשם  ) תרשם4; (הדירה שבה מתגורר הדייר

צע רישום כאמור, בטרם מסירת החזקה אם לא ניתן היה לבוהמקרקעין 
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בדירה מסיבות שאינן תלויות בבעל הרישיון, יבוצע הרישום בהקדם האפשרי 

שיעבוד על בית הדיור  מגוף שהוא בעלאישור לדייר  ) יימסר5; (לאחר מכן

המוגן או ביחס אליו, לפיו השעבוד לא יחול על הדירה של הדייר, ועל 

  .הסכומים שיתקבלו בגינה

, לא ניתן להעריך אם הצעת החוק תאושר ומתי ומה יהיה הדוח מועדל

  הנוסח הסופי של התיקון שיאושר.

 היתרי בנייה   .ג

מחויבת בקבלת היתר בניה מרשויות  חברהעל פי חוק התכנון והבניה, ה

. ועדות השלישי הגיל תלאוכלוסייהתכנון השונות לצורך הקמת בתי הדיור 

בארץ רשאיות להעניק היתרי בניה  בכל אזורהמוסמכות התכנון והבניה 

בתוכנית כאמור ובלבד שהיתרים אלה עומדים בתנאים הקבועים 

  . הסטטוטורית החלה על הקרקע

  גני תקווה

 לתכנון המקומית הועדה בין, 2006 בפברואר 8 יוםשנחתם ב להסכם בהתאם

 7 חלקות של הרשומים הבעלים ובין") המקומית הועדה(" אפק מצפה ובניה

 לבין) בהתאמה", תקווה בגני המקרקעין" -ו" המוכרים(" 6717 גושב 11-ו

 בגני ןבמקרקעי המוכרים זכויות אתמשכנות בת ים  רכשה, בת ים משכנות

 תכנית את המקומית לוועדה הגישהמשכנות בת ים . וכבעלי ונרשמה תקווה

 לגבי שאושרה הישנה שבתכנית לבינוי תיקון שכללה, 1/5094/מק/ממ

, בנוסף. קומות בין שטחים וניוד) 5094/ ממ תכנית( תקווה גניב המקרקעין

 שהיא( 5094/2/ממ תכנית את המקומית לוועדה משכנות בת ים הגישה

 כך נוספות בניה זכויות התבקשו שבה), המחוזית הועדה בסמכות תכנית

 . ר"מ 51,000-בכ יסתכם המצטברות הבניה זכויות שהיקף

 בגין לשנה התקף מותנה בניה היתר התקבל, 2010, בנובמבר 23 ביום

 17 ביום האמורות, לפיו ניתן לבצע עבודות חפירה ויסודות. התוכניות

במקרקעין עליהם משרד מכירות  להקמתהתקבל היתר בניה  2013בינואר, 

התקבל היתר בניה  ,2013 ,בפברואר 14 ביום. תקווה יגנצפוי לקום הבית ב

מ"ר  17,115- מ"ר, וכ 18,228-לל של כבשטח כו בית דיור מוגןמותנה להקמת 

הבית בגני מ"ר) (המהווים את שלב א' של  35,343 -לשטחי שירות (בסה"כ כ

). ההיתר מותנה כאמור בתשלום היטל השבחה, מילוי דרישות נוספות תקווה

בהתאם לתב"ע החלה על המקרקעין בעניין מתן היתר בניה והמצאת 

בניה  התקבל היתר ,2013 ,במאי 7 ביוםאישורים רגולאטורים מקובלים. 

יחידות דיור.  223היתר להקמת להקמת הבית בגני תקווה, הכולל, בין היתר, 

, הבית בגני תקווה צפוי להיבנות בשני שלבי בניה, חברהה תכניותעל פי 

יחידות דיור ומחלקה סיעודית, ובשלב  223 , בין היתר,כאשר בשלב א' ייבנו

מתאים, שבקשה בעניינו הוגשה לוועדה (בכפוף לקבלת היתר בניה  ב'

יחידות  325נוספות, ובסך הכל  יחידות דיור 102 המקומית לתכנון ובנייה)
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בקשה לשינוי התב"ע החלה על המקרקעין,  כמו כן החברה הגישה. דיור

- יחידות הדיור בבית בגני תקווה ל את מספר ליהגדלשמטרותיה, בין היתר, 

354.  

הבית בגני תקווה  בקשר לתכניות בנייתיל המידע הכלול בסעיף זה לע

מידע צופה פני עתיד, בגדר ושינוי התב"ע החלה על המקרקעין הינם 

כהגדרתו בחוק ניירות ערך, אשר התרחשותם תלויה בגורמים חיצוניים 

קצב השלמת בניית הבית בגני , לרבות, אך לא רק, חברהשאינם בשליטת ה

בניית הבית בגני צורך ל טיות, הןתקווה והחלטות רשויות מוסמכות רלוונ

האמור . אין כל וודאות כי והן לצורך שינוי התב"ע (על שלביו כאמור) תקווה

 חברהתהיינה לפי הערכת ה םתרחשותיתרחש בפועל, או כי תוצאות הלעיל 

  כאמור.

 הפעלת מחלקה סיעודית  .ד

 חברה, כל המחלקות הסיעודיות שבבתי הדיור המוגן של ההדוח מועדל

. האחריות לקבלת ההיתרים יםחיצוני יםת ומופעלות על ידי מפעילמושכרו

למעט בבית , הנדרשים להפעלת המחלקה הסיעודית חלה על המפעיל החיצוני

  הוצאת ההיתרים הנדרשים.לשאחראית היא  חברהברמת השרון, לגביו ה

 הסכמים מהותיים 1.24

 לעיל. 1.4.3לפרטים ראה סעיף  - 2012הסכם אוגוסט  1.24.1

ראה תקנה  - ם יו"ר דירקטוריון החברה וסגן יו"ר הדירקטוריוןע הסכם ניהול 1.24.2

 בפרק ד' להלן. 21

 .לעיל 1.20.1.2 לפרטים ראה סעיף  - הסכם הלוואה עם גוף מוסדי  1.24.3

 לעיל. 1.20.1.2לפרטים ראה סעיף  - גני תקווה 1.24.4

 הסכם עם מועדון צרכנות 1.24.5

ת למועדון הצעה המופני משכנות בת יםנחתמה על ידי  ,2013בינואר,  3ביום 

יוצעו לחברי מועדון הצרכנות ובני  ,), שבהתאם לה"הצרכנות מועדון"צרכנות (

הקמת לצורך הוקמה ש(, ת גני תקווהמדרגה ראשונה, על ידי חברמשפחותיהם 

, יחידות דיור בבית שיבנה על ידה בגני תקווה ומיועד 24בגני תקווה)הבית 

ר עם חברי המועדון ובני וחברת גני תקווה תתקשהגיל השלישי  יתלאוכלוסי

בין היתר, . משפחותיהם בהסכם משתכן לבית שעתיד להיבנות בגני תקווה

                                                            
עם גני תקווה, לאחר שהתקבל  משכנות בת יםבמקביל לחתימה על ההסכם עם מועדון הצרכנות, התקשרה 24

ד מוע(" 31.12.2012המיסים אישור מקדמי, בהסכם פיצול לפיו הוסכם כי כל הפעילות שבוצעה עד יום  מרשות
בקשר עם גני תקווה תפוצל ותועבר לחברת גני תקווה, וכי ממועד הפיצול תהיה גני משכנות בת ים ב ")הפיצול
בגני תקווה. בין יתר התנאים של האישור המקדמי, נקבע  הביתהבעלים של כל הזכויות והחובות בקשר עם  תקווה

 רית שהיתה בחברה המתפצלת בשנתייםבתקופה של שנתיים ממועד הפיצול, תמשך הפעילות הכלכלית העיק כי
 שקדמו למועד הפיצול, בשנתיים שלאחר הפיצול תהיה לכל אחת מהחברות פעילות כלכלית עצמאית נפרדת

 ) לפקודה, ומקורה בפעילות החברה המתפצלת לפני הפיצול. עוד1(2שההכנסות ממנה מתחייבות במס לפי סעיף 
     משווי הקרקע על פי 0.5%בשיעור של שלם גני תקווה מס רכישה נקבע כי בגין העברת המקרקעין בגני תקווה ת

  הערכת שמאי.
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בתחום  )במישרין או בעקיפין( תקופת אי תחרותל התחייב, מועדון הצרכנות

הכוללות, בין היתר, מגבלת זמן  בכפוף למגבלות שנקבעו בהסכםהדיור המוגן, 

לוס שנקבעו, ואפשרות לעסוק בתחום לתקופת אי התחרות עד לעמידה ביעדי אכ

הדיור המוגן בקשר עם בתי דיור מוגן בסטנדרט נמוך יותר מהבית בגני תקווה או 

   ק"מ מהבית בגני תקווה. 30ברדיוס העולה על 

 משכנות בת יםבנוסף, ובמקביל להתקשרות עם מועדון הצרכנות, נחתם בין 

) הסכם לפיו ישתפו "המשקיעה החברה"וחברה הקשורה למועדון הצרכנות (

ת גני השקע הסכם"גני תקווה כבעלי מניות (בהקמת הבית בהצדדים פעולה 

מההון העצמי הנדרש  20%). סך השקעת החברה המשקיעה יעמוד על "תקווה

ובתנאים מסוימים יופחת סכום ההשקעה, כתלות להקמת הבית בגני תקווה 

המועדון ובני  שישווקו לחבריבבית בגני תקווה במספר יחידות הדיור 

  .מיליון ש"ח 10 -משפחותיהם, אך בכל מקרה לא פחות מ

הסכם בעלי המניות גני תקווה קובע, בין היתר, כי לחברה המשקיעה יהיה 

זכויות בעלי המניות דירקטורים בחברת גני תקווה.  5דירקטור אחד מתוך 

החלטות מהותיות בנושאים ספציפיים שנקבעו בחברת גני תקווה יהיו שוות ו

כגון,  ,מבעלי המניות או הדירקטורים, לפי העניין 85%בהסכם מחייבות רוב של 

מכירה או העברה של כל או עיקר נכסי גני תקווה, הפסקת פעילות גני  :בין היתר

), שינוי תחום הפעילות, התקשרות עם 25%תקווה או צמצומה באורח ניכר (מעל 

עניין, רכישה ו/או ביצוע של פרויקטים חדשים ושעבוד נכסים מהותיים של בעלי 

  גני תקווה.

הסכם בעלי המניות בגני תקווה קובע גם זכות הצעה ראשונה במכירת מניות 

חברת גני תקווה וכן זכות הצטרפות וחובת הצטרפות במקרים מסוימים בהם 

  ימכרו מניות חברת גני תקווה. 

  להלן.ג' בפרק ) (ד13יאור לפרטים נוספים ראה ב

  לוין לב הלוואת הסכם 1.24.6

 ללב להעמיד החזקות משכנות הסכימה, 2010 באפריל 18 מיום להסכם בהתאם

 לב הלוואת").  לוין לב הלוואת הסכם(" ח"ש מיליון 13 של בסכום הלוואה לוין

 לוין לב הלוואת. לשנה 7.75% של בשיעור ריבית ונשאה למדד צמודה היתה לוין

 יום לאחר שנפרעה, ח"ש אלפי 111 בסך יתרה למעט, 2013, במרץ 7 ביום נפרעה

  .2013 בספטמבר 30

ראה סעיף  -  בירושלים דיור מוגן מבנה בנוי עליהם הסכם רכישת מקרקעין 1.24.7

 לעיל. 1.2.2.5

  א' בפרק ד' לעיל.21ראה תקנה  - הסכם להקמת דבוקת שליטה בחברה 1.24.8

  

 



 

 49-א
 

 הליכים משפטיים 1.25

לדוחות  (ג) 13, ראה ביאור הקבוצהו חברהשל המשפטיים  לפרטים אודות הליכים

  .להלןג'  בפרקהמאוחדים הכספיים 

  יעדים ואסטרטגיה עסקית 1.26

 ת התאגיד לעתידוהאסטרטגיה וכוונ 1.26.1

 תלאוכלוסיי חדשים מוגן בתי דיורשוטף מיזמים להקמת  באופןבוחנת הקבוצה 

ביקוש של אזורי בעיקר במתאימות, וכן פועלת לאיתור קרקעות  השלישי הגיל

 5קבעה לעצמה יעד ולפיו בתקופה של  חברההבהקשר זה הנהלת  .קהל היעד

היא תפעל לשם זיהוי ואיתור מקרקעין  2014בינואר,  1השנים החל מיום 

פוטנציאליים, בניסיון להתקשר בעסקאות לשם הקמה של שני פרויקטים חדשים 

עליהם בנוי מבנה דיור ן לפרטים אודות רכישת מקרקעי. מוגן להקמת בתי דיור

  לעיל. 1.2.2.5בירושלים, ראה סעיף מוגן 

אפשרויות שונות  חברההינה גוף מוביל בתחום ולפיכך לעיתים מזהה ה חברהה

, בתים קיימיםרשתות/בחינה של רכישה או מיזוג עם  בדרך שלגם  להתרחבות

ת יתרון וא הפריסה הגיאוגרפית וזאת בכדי להביא לידי ביטוי את יתרון הגודל

  .שיש לקבוצה בתחום הפעילותוהידע הניסיון 

 חברהוכוונות ה אסטרטגיה העסקיתלהמידע הכלול בסעיף זה להלן ביחס 

הינו מידע צופה פני עתיד, כהגדרתו בחוק ניירות ערך,  שהובאה לעיל לעתיד

, בהם בין היתר זמינות אשר התרחשותו תלויה בגורמים חיצוניים לקבוצה

ויקטים פוטנציאליים לרכישה וכן זמינות מקורות מימון קרקעות ו/או פר

. אין כל וודאות כי המידע יתרחש בפועל, או כי לביצוע פרויקטים כאמור

  . תוצאות התרחשותו תהיינה לפי הערכת הקבוצה

 פרויקטים עיקריים שהתאגיד מתכנן או מבצע 1.26.2

יף גני תקווה, ראה סעבהיתר הבניה שהתקבל להקמת הבית לפרטים אודות 

 25של הבית בגני תקווה ב'שלב הקמת לקדם את  חברהבכוונת ה לעיל.(ג)  1.23.2

, בניסיון לקדם את 2014כבר בתחילת שנת  ב'ולהגיש בקשה להיתר בניה לשלב 

בקשה  הוגשהכמו כן  .הבית בגני תקווהשלב א' של הקמת במקביל להקמתו, 

ת בגני תקווה מעבר לשינוי תב"ע וזאת על מנת להגדיל את מספר היחידות בבי

  .מועד הדוחלשני השלבים המתוכננים ל

עליהם בנוי מבנה לעיל בעניין רכישת מקרקעין  1.2.2.5בהמשך לאמור בסעיף 

 לצורך בממכר הדיור יחידות לשיווק לפעול חברהבירושלים, בכוונת הדיור מוגן 

 הגיל לאוכלוסיית המוגן הדיור בתי מרשת כחלק, מוגן דיור כבית הפעלתו

  .מפעילה היא אותה השלישי

                                                            
    יחידות דיור  325 -יחידות דיור, מתוך כ 223 -כ הבית בגני תקווה (לגביו ניתן היתר בניה כאמור) יבנושל  א'בשלב  25

 .להיבנות בשלב א' של הבית בגני תקווההמתוכננות      
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בנוסף בוחנת הקבוצה אפשרויות שונות להרחבת כמות יחידות הדיור בבתי 

הדיור המוגן הקיימים של הרשת זאת על ידי הוספת יחידות דיור במקומות בהם 

עדיין קיימים שטחים אשר ניתן לנצל אותם לשטחי דיור וכן על ידי ביצוע פעולות 

  ניה נוספים.במטרה לקבל אישורים לשטחי ב

 חדשים םגיאוגרפיכניסה לאזורים  1.26.3

 תחדשים לאוכלוסיי מוגן שוטף מיזמים להקמת בתי דיור  באופןהקבוצה בוחנת 

  באזורי הביקוש של קהל היעד.בעיקר  ,השלישי הגיל

  יצירת מרכזי רווח נוספים 1.26.4

, ובוחנת מעת לעת בניסיון לייצר מרכזי רווח נוספיםפועלת מעת לעת הקבוצה 

כמו  .יות כניסה לפעילויות נוספות המיועדות לאוכלוסיית הגיל השלישיאפשרו

 התאמת התשלומים הנגבים על ידהמעת לעת את הצורך ב הקבוצה בוחנת ,כן

לדיירים  בגין השירותים השונים המסופקים על ידה לעליה במחירי התשומות,

   בבתי הדיור המוגן של הקבוצה.

 התייעלות 1.26.5

חנת הקבוצה באופן שוטף יכולות התייעלות כחלק מפעילותה השוטפת בו

תפעולית וחסכון בתחומים שונים, בהם תחומי צריכת האנרגיה.באמצעות 

תהליכים אלו, פועלת החברה לשיפור יעילות הצריכה הקיימת של הקבוצה, הן 

באמצעות ניצול איכותי יותר של משאבים שלא נוצלו כראוי, והן באמצעות 

ל הקבוצה, כל זאת כאמור, לצורך הפחתת עלויות שדרוג המערכות הנוכחיות ש

  תפעול.

 שינויים משמעותיים במבנה ההון 1.26.6

לחברה אין יעדים לשינויים משמעותיים במבנה ההון הנוכחי שלה. להלן יוצגו 

  שינויים שחלו בהון החברה בתקופת הדוח.

  ועד למועד פרסומו שינויים בהון הרשום במהלך תקופת הדוח

 סה"כ הון רשום בש"ח  מהות הפעולה  תאריך

  37,000  יתרת פתיחה  1.1.2013

  10,000,000 מניות 999,963,000-הגדלת ההון הרשום ב 30.1.2014
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  ועד למועד פרסומו שינויים בהון המונפק במהלך תקופת הדוח

  סה"כ הון מונפק בש"ח  מהות הפעולה  תאריך

  11,833  יתרת פתיחה  1.1.2013

  11,833  1:100חס של פיצול מניות בי 30.1.2014

  1,183,300  מניות 117,146,700הקצאת  24.2.2014

  1,425,060   26מניות 24,176,000הקצאת   6.3.2014

  

 צפי להתפתחות בשנה הקרובה 1.27

ולניסיון הגודל יתרונות תוך שימוש ב ,מאמצים להשקיעהקבוצה בכוונת  ,בשנה הקרובה

המוגן של תן לדיירי כל בתי הדיור השירות הני בשיפור וייעולהרב שנצבר לה בתחום, 

  וביסוסו בשוק.  "מגדלי הים התיכון" הקבוצה, חיזוק מותג ב וכן ,הקבוצה

ירחיב  ופתיחת בית דיור מוגן נוסף בירושלים הקמת הבית בגני תקוה, חברהלהערכת ה

את פריסתה הגיאוגרפית של הרשת, יגדיל את יתרון גודלה ובכך גם את יעילותה של 

  . הרשת

 ון בגורמי סיכוןדי 1.28

ים עתידיים המידע הכלול בסעיף זה להלן ביחס לאפשרות התרחשותם של אירוע

ה ומצבה הכספי של הקבוצה הינו מידע צופה פני עתיד, יקהעלולים להשפיע על עס

כהגדרתו בחוק ניירות ערך, אשר התרחשותו תלויה בגורמים חיצוניים לקבוצה. אין כל 

ל, או כי תוצאות התרחשותו תהיינה לפי הערכת וודאות כי המידע יתרחש בפוע

  הקבוצה. 

 גורמי סיכון הנובעים מסביבתו הכללית של התאגיד 1.28.1

 תכלכליסביבה מקרו   .א

להביא לירידה בביקוש עלולים האטה כלכלית ואי ודאות בשוק הישראלי 

. בתנאים של אי ודאות כלכלית, מתגברת השלישי הגיל יתלאוכלוסילדיור 

החלטות הנוגעות למעבר לקבל שלא  גיל השלישיה תוסייהנטייה בקרב אוכל

, וזאת גם בשל הנטייה שלהם לחסוך השלישי הגיל יתלאוכלוסימוגן לדיור 

  בעת שכזו במטרה לעזור לבני משפחתם. 

  

                                                            
של מניות על ידי בעלי מניות (כפי שהיו עובר לפרסום תשקיף החברה) על פי תשקיף  הנפקת מניות והצעת מכר 26

 החברה.



 

 52-א
 

  האטה בשוק הנדל"ן  .ב

האטה בשוק הנדל"ן ובפרט האטה בשוק דירות יד שנייה המלווה בירידת 

ולה להביא לירידה בביקוש לדיור על השכירות ודמימחירי הדירות 

השוק של דירת המגורים אותה מפנה הדייר  שווי. השלישי הגיל יתלאוכלוסי

לצורך כניסתו לבתי הדיור של הקבוצה והיכולת שלו למכור את דירתו 

בקלות ובמהירות יכולים להשפיע על קצב שיווק יחידות הדיור של הקבוצה 

קשר זה בא לידי ביטוי בעיקר עבור  .ועל מחיר יחידות הדיור (הפיקדונות)

חלק מהדיירים עבורו התשלום בגין מעבר לבית הדיור תלוי במכירת ו/או 

השכרת נכסם הפרטי. עליה ו/או ירידה במחירי הנכסים משפיעה על יכולתם 

    . המוגן הפיננסית של דיירים אלו להשלים את המעבר לבית הדיור

 שינויים במדד המחירים לצרכן   .ג

כל בתי הדיור מצמידים את סכום הפיקדון למדד  ,האחרונותבשנים 

המחירים לצרכן. פיקדונות אלו מתקבלים מדיירים עם כניסתם ומחולטים 

 להסכםבהתאם לעיל),  1.12.2החילוט (כהגדרתה בסעיף לאורך תקופת 

 כשהיא צמודה, מוחזרת המופחתת היתרה שנחתם עם הדייר,המשתכן 

במדד המחירים לצרכן חדה עלייה  ההחזר.למדד המחירים לצרכן ביום 

של הקבוצה, בשל החזר פיקדונות בסכומים העסקיות  ע בתוצאותופגעלולה ל

  מהותיים יותר. 

  שינוי בשיעור ריבית הפריים  .ד

(נכון לחודש  2.5%, ירד שיעור ריבית הפריים, עד לשיעור של 2013בשנת 

פגוע בתוצאות . עליה חדה בשיעור ריבית הפריים עלול ל)201327דצמבר 

מהלוואות הקבוצה הינן חלק , הדוח מועדהעסקיות של הקבוצה, הואיל ול

 הלוואות המושפעות משינוי שיעור ריבית הפריים.

 עליית שכר המינימום במשק   .ה

הקבוצה מקבלת שירותים מספקים חיצוניים המעסיקים עובדים אשר 

הוצאותיה שכרם מושפע משכר המינימום. עליה בשכר המינימום תגדיל את 

  של הקבוצה ואת התמורה המשתלמת לאותם הספקים. 

 עלייה בתוחלת החיים   .ו

בפרט  ,ובישראל ,בכלל ,בעולם בשנים האחרונות, חלה עליה בתוחלת החיים

שיעורי התפוסה  שמגדילה את, לעיל) 1.9.3.1ראה סעיף  ,(לפרטים נוספים

המזומנים  תזרימיואת  המוגן בבתי הדיורומקטינה את תחלופת הדיירים 

התוצאות עלולה להשפיע על לכן ודיירים, מתחלופת פיקדונות מהקבוצה של 

הקבוצה בוחנת מעת לעת את נתוני עליית תוחלת  .העסקיות של הקבוצה

                                                            
27 http://www.boi.org.il/he/bankingsupervision/data/pages/ribhahdh.aspx 
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החיים בישראל, ומתאימה בהתאם את תקופות החילוט ושיעורי החילוט 

   בהסכמי משתכן (חדשים) של דיירים בבתי הדיור המוגן.

 רות החיסכון של הדיירמקוקיטון ב  .ז

ם פנסיה ונכסי, על כספי בין היתרמקורות החיסכון של הדייר מבוססים, 

מפולת בשוקי ההון יכולה להוביל לקריסה של גופים פנסיונים . פיננסים

וירידה משמעותית בשווי הנכסים הפיננסים שבבעלות הדייר. כל אלו יכולים 

היעד, על ידי כך שלא יהיו  קהל להקטין משמעותית את מקורות החיסכון של

בידם מספיק אמצעים לתשלום דמי הפיקדון ולא יאפשרו להם להתאכלס 

 דייר . כמו כן, השפעה כאמור יכול שתחול עלהקבוצהבבתי הדיור המוגן של 

אלץ אותו לצמצם את הוצאותיו ולסיים את שהותו בבית ת, באופן שקיים

  הדיור המוגן.

   הקבוצהפועלת  גורמי סיכון הנובעים מהענף בו 1.28.2

  התגברות ההיצע והביקוש למוצרים חליפיים  .א

לעיל, בשנים האחרונות קיימת עליה במגוון השירותים  1.9.1כאמור בסעיף 

פתרונות המוצעים לאדם המבוגר במסגרת דירתו הפרטית. מגמת הומתן 

ההתפתחות בשוק השירותים לגיל השלישי עלולה להביא לירידה בביקוש 

  . השלישי הגיל יתוסילאוכלמוגן לדיור 

 תחרות  .ב

הגדילה את כמות  הגיל השלישי יתלאוכלוסי המוגן ההתעוררות בשוק הדיור

חדשים מוגן המתחרים בסביבתה העסקית של הקבוצה. פתיחת בתי דיור 

וגידול בהיצע באזור הגיאוגרפי בו פועלים בתי גיל השלישי ה יתלאוכלוסי

, עלולה לגרום לירידה של הקבוצהגיל השלישי ה היתלאוכלוסיהדיור 

ולתחרות מחירים בין בתי הדיור בתי הדיור המוגן של הקבוצה בביקוש ל

  . גיל השלישיה יתלאוכלוסי השוניםהמוגן 

יחידות דיור. גידול על שיווק הקבוצה חשופה לתחרות על רכישת נכסים ו

בזמינות של כספים להשקעה ועליה ברמת העניין בהשקעות במקרקעין 

קטין את הלהעמקת התחרות ובכך להעלות מחירי הרכישה ול עלולה לגרום

התשואות על השקעות כאמור. תחרות זו עלולה להשפיע על רמות התפוסה 

בנכסים, במיוחד לנוכח קיומם של נכסים מתחרים של שטחים ויחידות דיור 

   .בסמיכות לנכסיה של הקבוצה (כאמור לעיל)

  פגיעה במוניטין  .ג

 הן באמצעות עובדיה והן באמצעות ים,ים לדיירעוסקת במתן שירות חברהה

ם הניתנים על ידי צדדים שלישיים, כגון שירותי מרפאה, שירותי שירותי

לקוייה  םאספקת שירותי הסעדה, אבטחה, חוגים ואירועי תרבות, וכיו"ב.
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לחשיפה  להביא יםעלולו/או שאינה עומדת בסטנדרטים שמציבה הקבוצה 

   .וניטין שצברה הקבוצהבמפגיעה ו שלילית תקשורתית

  

  בטחונות בהתאם לחוק הדיור המוגן  .ד

, לא תוכל הקבוצה 2015בהתאם לחוק הדיור המוגן, החל מתחילת שנת 

 70,000מהפיקדון או  7%לקבל מדייר על חשבון הפיקדון סכום העולה על 

. ה לדייר בטוחה להשבת הפיקדוןמסרנש"ח, לפי הנמוך מביניהם, אלא אם 

. בהתאם חוק הדיור המוגן פרסום מיום חודשים 30 לאחר תחול זו הוראה

 הכרוכה מהעלות 20% - באמור לשאת  הרישיון בעללחוק הדיור המוגן, 

 . עם זאת, לדייר קיימת הזכותהדייר אמור לשאת וביתר, הכספים בהבטחת

בחלק מהסכמי המשתכן שנחתמו  .כאמור בטוחה קבלת בכתב על לוותר

יירים התחייבות כי לפי דרישתם, תועמד להם בעבר עם דיירים, ניתנה לד

(בעלות מלאה שתושת על הדיירים).  ןערבות בנקאית בגובה יתרת הפיקדו

, היקף הדיירים שדרשו ערבות בנקאית כאמור איננה הדוח מועדנכון ל

מהותית. עם זאת, הקבוצה אינה יכולה להעריך האם דיירים יוותרו על 

  רו בבטוחה חלופית שתוצע להם. קבלת בטוחה כאמור בחוק או שייבח

, חלק מהבטוחות הדוח מועדלו היות ההוראה יישום אופןהחברה בוחנת  את 

במסגרת  םהמוצעות אינן קיימות (ביטוח) או לא ניתן לתת אותן לדיירי

פעילות הקבוצה (משכנתא). יתר האפשרויות (ערבות בנקאית, כספים 

  .עותייםבנאמנות) דורשות מקורות מימון בהיקפים משמ

  ופסיקה רגולציה ,אכיפה  .ה

גיל השלישי ה יתלאוכלוסיהמוגן שינוי חקיקה או תקינה ביחס לענף הדיור 

באופן שיכביד את הנטל המימוני ו/או התפעולי ), לעיל 1.23.2סעיפים  ,(ראה

ועל  ,ורווחיותההקבוצה עלול להשפיע הן על פעילות על ענף הדיור המוגן, 

הניתנים  והשירותים ת הגיל השלישיסיילאוכלו מוגן הביקוש לדיור

  . במסגרתו

אשר רק לאחרונה חוקק חוק המסדיר כ ,ענף הדיור המוגן הינו תחום מתפתח

. לאור , חוק הדיור המוגןבאופן חלקי נושאים מסוימים הקשורים בענף

אינו מתייחס במלואו העובדה שמדובר בענף מתפתח ושחוק הדיור המוגן 

תינתן פרשנות ייתכן ובעתיד פעילות, התחום לכלל הנושאים הנובעים מ

משפטית נוספת לנושאים שטרם הוסדרו במסגרת חוק הדיור המוגן ו/או 

י ו/או שינוישחוק הדיור המוגן אינו נותן עליהם מענה מספק, או שיחולו 

  על פעילות ורווחיות הקבוצה.להשפיע שעשוי נוספים, באופן חקיקה  עדכוני

שעניינה תיקון , 2013בנובמבר,  25ביום  שהוגשה היה והצעת החוק הפרטית,

ההסדר הקבוע בחוק הדיור המוגן בקשר עם הבטוחות להבטחת כספי 

לעיל) תאושר בנוסחה הנוכחי, (ב)  1.23.2(ראה סעיף  הפקדון של הדיירים
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לתקופות  הקבוצה להידרש להעמיד לדיירים ערבויות בנקאיותעשויה 

לא ניתן לרשום  םבה מוגן בבתי דיורכבטוחה לפקדון, במיוחד  ארוכות

מכתבי ליתן לדיירים שעבוד ראשון לטובת הדייר וכן, לרשום , הערות אזהרה

 להיות השפעה מהותית על יכולתה של הקבוצהלכך עלולה  .החרגה לדיירים

יצוין, כי בהתאם  לממן את פעילותה. לאכלס את בתי הדיור שבבעלותה ו/או

רשום ל, ניתן יהיה לרשום הערת אזהרה להצעת החוק, גם במקרים שבהם

להעמיד מקורות  חברההיהיה על  מכתבי החרגה כאמור,ליתן שעבוד ראשון ו

בהיקף משמעותי לטובת הדיירים, וגם לכך עלולה להיות השפעה מהותית על 

   יכולת הקבוצה לממן את פעילותה ועל רווחיות הקבוצה.

נוי בטעמי הדיירים השקעות גבוהות בשירותים ובתשתיות בהתאם לשי  .ו

 ועליה ברמת החיים

הדרישות והסטנדרטים החדשים של אוכלוסיית היעד הובילו לבניית בתי 

כמו כן, השינוי בטעמם של הדיירים  .יותר ויוקרתייםאיכותיים מוגן דיור 

מצריך את התאמתן של יחידות הדיור, ככל הניתן, לסטנדרטים ולדרישות 

די בתחזוקה גבוהה, התאמות ושיפורים החדשות של הדיירים. הצורך התמי

ביחידות הדיור, לרבות שיפורים טכנולוגיים, שיפור וייעול רמת השירותים 

והפעילויות המוצעים לדיירים, יחד עם פיתוח השטחים הציבוריים 

השקעות עלול לדרוש מהקבוצה להשקיע והתאמתם למגוון פעילויות אלה, 

  .   המוגן בתי הדיור תוקובתחז בתשתיות ,בשירותיםיותר גבוהות 

 הסיעוד ענףשינויים במדיניות הממשלה לגבי   .ז

ענף וברגולציה החלה על הקבוצה חשופה לשינויים במדיניות הממשלה 

פיקוח  ים(הכולל בפרט ,הסיעודענף ו בכלל, ,גיל השלישיה תהדיור לאוכלוסיי

   דיה של דיירים במוסדות סיעודיים).על דמי הטיפול הסיעודי וסובסי

 יכון נזילותס  .ח

סיכוני נזילות נובעים מניהול ההון החוזר של הקבוצה וכן מהוצאות המימון 

והחזרי הקרן של מכשירי החוב של הקבוצה. סיכון נזילות הינו הסיכון 

שהקבוצה תתקשה לקיים מחויבויות הקשורות להתחייבויות פיננסיות 

אפת להחזיק הקבוצה שו שסילוקן יהיה על ידי מזומן או נכס פיננסי אחר.

ההון יתרות מזומנים (או קווי אשראי מתאימים), על מנת לענות על דרישות 

של עבר העל תחזיות הקבוצה וניסיון  ותמבוססאשר החזויות, החוזר 

אין לקבוצה אפשרות להעריך את עם זאת, בתחום הפעילות. הקבוצה 

  תוצאות התממשות הסיכון והשפעתו על הקבוצה.

 ישת נכסים סיכונים הכרוכים ברכ  .ט

בדרך של רכישת  חברההתרחבות עסקית עתידית בתחומי פעילותה של ה

נכסים חדשים טומנת בחובה סיכונים שונים העלולים להשפיע לרעה על 
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ועל יכולתה להפיק תזרים מזומנים חיובי  חברהההוצאות התפעוליות של ה

יות ויציב מפעילותה. סיכונים אלו כוללים, בין היתר, חבויות בלתי צפו

בבדיקת הנאותות ואשר מצגים נתגלו הכרוכות בנכס הנרכש אשר לא 

והתחייבויות שניתנו על ידי המוכר טרם ביצוע העסקה אינם מספקים הגנה 

ערכות הנוגעות הנאותה כנגדן; אי התממשות או התממשות בחסר של 

לרווחיות הפעלת הנכס הנרכש; הוצאות בלתי צפויות הכרוכות ברכישה, 

בהפעלת הנכס הנרכש; הוצאות הנוגעות לרכישה של נכסים  במימון או

  שאינן בנות השבה (דוגמת מקדמות בגין עסקה שלא השתכללה).

 נכסים והקמת סיכונים הכרוכים בפיתוח  .י

נכסי מקרקעין (פרויקטים יזמיים והסבת נכסים קיימים), והקמת פיתוח 

, מצבה חברהכרוך בסיכונים משמעותיים העלולים להשפיע לרעה על עסקי ה

הכספי ותוצאות פעילותה. סיכונים אלו כוללים, בין היתר, חריגה תקציבית 

בהוצאות הפיתוח אשר עלולה להטיל הוצאות נוספות או עיכוב בפעולת 

בשיווק יה ועיכובים יהבנייה תוך יצירת הוצאה מוגדלת לשרות חוב ולבנ

שורי ייעוד ם שונים (דוגמת אייהנכסים; צורך בהשגת אישורים רגולטורי

ה), אשר עשויים לגרום לעיכוב בפרויקטים ולהוצאות יבניהיתרי הנכסים, 

במחירים שיווק נכסים או לשיווק נוספות; אי עמידה ביעדים הנוגעים 

ליקויים בבנייה העלולים למנוע קבלת הנמוכים מהתכנון התקציבי; 

נפש ו/או קויי בניה חמורים שיגרמו לפגיעה בשונים; לי רגולטוריםאישורים 

(הלוואת ליווי בית דיור מוגן קושי בהשגת מימון קבוע לצרכי פיתוח רכוש; 

בנייה) וכן מימון להפעלת הנכס לאחר השלמת הבנייה; תביעות משפטיות 

לא תעמוד בהתחייבויות כלפיהם;  חברהשהמצידם של הדיירים במידה 

הפעלתם סיכונים הכרוכים בניהול נכסים חדשים ופרק הזמן הנדרש לטובת 

  היעילה.

   חברהשינוי בתזרים המזומנים הנובע משינוי בהערכות ה  .יא

מתחלופת פיקדונות של דיירים הנכנסים לבתי  חברהתזרים המזומנים של ה

הדיור המוגן של הקבוצה ודיירים עוזבים, מבוסס על תחזיות הנשענות 

 בעיקר על נתונים סטטיסטיים ואקטואריה. ייתכן כי בשנים מסוימות, היקף

כניסת דיירים חדשים ועזיבת דיירים במקביל תהיה שונה מהותית מתחזית 

בשנה  חברה, באופן שישפיע באופן מהותי על תזרים המזומנים של החברהה

  .או בתקופה מסויימת

  גורמי סיכון ייחודיים לקבוצה  1.28.3

  ם עם דייריםסיום מוקדם של הסכמי  .א

בר סוגי (לפרטים בד הנחתמים עם דייריםוהסכמי המשתכן הואיל 

בכל  לסיום מוקדםניתנים לעיל)  1.12.2 ףההסכמים עם הדיירים, ראה סעי

, לגרום לפגיעה מהותית םהסכמי גדולה של כמות, עלול סיום מוקדם של עת
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החילוט בתוצאות הכספיות של הקבוצה, הן בגלל הפסקת תשלומי דמי 

החזר והן בגלל  ,החודשיים האחזקהודמי לעיל)  1.12.2(כהגדרתם בסעיף 

  פיקדונות דיירים בסכומים מהותיים. 

 דרישה להעמדת ביטחונות  .ב

בחלק מהסכמי המשתכן שנחתמו בעבר עם דיירים, ניתנה לדיירים 

התחייבות כי לפי דרישתם תועמד להם ערבות בנקאית בגובה יתרת הפקדון. 

מועד דיירים שמבקשים לקבל ערבות בנקאית כאמור נושאים בעלותה. ל

רים שמחזיקים בערבויות בנקאיות אינה מהותית. עם זאת, כמות הדייהדוח 

ככל שדיירים רבים יממשו את הזכות שניתנה להם בהסכמים וידרשו 

מהקבוצה העמדת ערבות בנקאית, עלול הדבר לגרום לפגיעה מהותית 

  בתוצאות הכספיות של הקבוצה. 

 וחוב  ותמימון באמצעות הלווא  .ג

בהיקפים משמעותיים, וסדיים וגופים מלקבוצה התחייבויות לבנקים 

, ואגרות חוב המגובות, בחלק מהמקרים, בשעבודים על נכסי הקבוצה

חלק מתזרים המזומנים המופק  .שהחברה הנפיקה לציבור (ללא ביטחונות)

, ולא ניתן הנ"ל חובות ההתחייבויותלפירעון מיועד מנכסים בבעלות הקבוצה 

ם מזומנים מספק לפירעון להבטיח שהקבוצה תמשיך להפיק מפעילותה תזרי

. הקבוצה תהיה חשופה לסיכונים הקשורים במימון אלה החובות התחייבות

באמצעות הלוואות, לרבות הסיכון שלא ניתן יהיה למחזר את חובותיה 

המובטחים על ידי נכסי הקבוצה או בערבויות כאמור, או שתנאי מחזור 

ות הנוכחיות. כמו מתנאי ההלווא מבחינת הקבוצה נחותיםההלוואות יהיו 

כן, היה והקבוצה לא תוכל לעמוד בתשלומי משכנתא בגין נכס שבבעלותה, 

היא עלולה לספוג הפסדים כתוצאה ממימוש זכויות חילוט, מכירה או 

סעדים אחרים של המלווה. היה והקבוצה לא תעמוד בהתחייבויותיה מכוח 

ול להשפיע חובות המשכנתאות או מסגרת האשראי המנוצלת שלה, הדבר על

מעבר לכך, פגיעה בתזרים המזומנים  על חלוקת דיבידנדים על ידי  הקבוצה.

 של הקבוצה עלול לפגוע ביכולת פירעון אגרות החוב.

 התחייבויות מגבילות   .ד

המשכנתאות ומסגרות האשראי של הקבוצה, וכן משכנתאות ומסגרות 

לרבות  אשראי אותן תיטול הקבוצה בעתיד, כוללות התחייבויות שונות,

מגבלות על יכולת הקבוצה ליטול הלוואות נוספות, למכור את נכסיה ולבצע 

מיזוגים ואיחודים וכן רכישות שונות. בנוסף לכך, משכנתאות ומסגרות 

לכלול מגבלות על יכולת הקבוצה להעביר או לשעבד עלולות אשראי אחרות 

קת הנפכמו כן, במסגרת את הנכסים הממושכנים ללא הסכמת המלווה. 

 התחייבויות מגבילותהחוב, נטלה על עצמה החברה התניות פיננסיות.  אגרות

להגביל את יכולתה של הקבוצה לקדם יוזמות עלולות של הקבוצה  אלו
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עסקיות מסוימות העשויות להיות לטובתה, וכן עלולות לפגוע בנזילות של 

יות נכסי הקבוצה נוכח המגבלות ביחס למכירת נכסים. אי עמידה בהתחייבו

מגבילות של הקבוצה עלולה לגרום לאירוע הפרה של הסכמי המימון של 

הקבוצה, כולם או חלקם, או לגרור את העמדתם לפירעון מיידי, דבר שישפיע 

  לרעה על הקבוצה. 

  טבלת גורמי סיכון

סיכוני מקרו, סיכונים  –בטבלה הבאה מוצגים גורמי הסיכון שתוארו לעיל על פי טיבם 

, על פי חברהה, אשר דורגו בהתאם להערכת הנהלת לקבוצהנים מיוחדים ענפיים וסיכו

  . הבכללותהקבוצה השפעתם על עסקי 

  מידת ההשפעה    

השפעה   גורמי סיכון  

  גדולה

השפעה 

  בינונית

השפעה 

  קטנה

קרו
מ

סיכוני 
 

 

     x  תכלכליסביבה מקרו 

     x  האטה בשוק הנדל"ן 

     x  במדד המחירים לצרכן יםשינוי

  x     וי בשיעור ריבית הפרייםשינ

   x    עליית שכר המינימום במשק

   x    עליה בתוחלת החיים 

    x  קיטון במקורות החיסכון של הדייר 

ם
פיי
ם ענ

סיכוני
 

 

    x    התגברות ההיצע והביקוש של מוצרים חלופיים 

   x    תחרות 

     x  פגיעה במוניטין 

    x  בטחונות בהתאם לחוק הדיור המוגן

     x  , רגולציה ופסיקהכיפהא

בשירותים ובתשתיות בהתאם לשינוי  השקעות גבוהות

  עליה ברמת החייםו בטעמי הדיירים
    x 
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  מידת ההשפעה    

השפעה   גורמי סיכון  

  גדולה

השפעה 

  בינונית

השפעה 

  קטנה

 x      שינויים במדיניות הממשלה בענף הסיעוד

     x  נזילותסיכון 

     x  רכישת נכסיםסיכונים הכרוכים ב

   x    נכסיםוהקמת פיתוח סיכונים הכרוכים ב

   x     חברהים המזומנים הנובע משינוי בהערכות השינוי בתזר

ם
חדי

מיו
ם 
סיכוני

 
 

    x    סיום מוקדם של הסכמים עם דיירים 

    x   דרישה להעמדת ביטחונות

   x    מימון באמצעות הלוואה

  x      התחייבויות מגבילות 
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  גילוי בהתאם להנחיית נדל"ן להשקעה 1.29

 תמצית התוצאות 1.29.1

 אות תחום הפעילות (באלפי ש"ח) :להלן תמצית תוצ  

  
  לשנה שנסתיימה ביום

31.12.2013 31.12.2012 31.12.2011 

  111,110  115,189  116,259  סך הכנסות הפעילות (מאוחד)**

  48,592  51,858  52,088  רווח גולמי (מאוחד)

  110,694  48,112  184,045  ***)מאוחד( רווחים משערוכים

NOI זהים מנכסים )Same Property NOI (41,180  42,347  *  

NOI זהים מנכסים )Same Prorerty NOI ( (חלק התאגיד) 37,907  36,605  *  

  37,723  42,347  41,180  (מאוחד)  NOIסה"כ

  34,177  37,907  36,605  (חלק התאגיד) NOIסה"כ 

   .לא נדרש*

, נרשמים **הוצאות ריבית בגין הסכמי משתכן הכוללים מרכיב ריבית המשולמת לדייר

  בהוצאות המימון ולא בניכוי מהכנסות פעילות.

ובשנת  2013בשנת הסתכמו אשר  ,בגני תקווההבית  ת***כולל רווחי והפסדי שערוך בגין הקמ

 2011ובשנת  אלפי ש"ח בהתאמה 2,183 -אלפי ש"ח  וכ 17,262 -ברווחי שערוך בסך של כ 2012

   .אלפי ש"ח 3,519 -בהפסדי שערוך בסך של כ
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 אזורים גיאוגרפים 1.29.2

יובאו נתונים . להלן בלבד בתחומי מדינת ישראל מתבצעת חברהה, פעילות הדוח מועדל

  :בקשר עם המאפיינים הכלכליים העיקריים של מדינת ישראל

  

  בדצמבר 31ליום   

2013 2012  2011  

 871,827 929,763 1,053,167  תוצר מקומי גולמי (במיליוני ש"ח)*

 111,300 117,600  130,731  תוצר לנפש (במיליוני ש"ח)*

  4.7%  3.3%  3.3%  שיעור צמיחה בתוצר המקומי**

  2.9%  1.5%  1.4%  שיעור צמיחה בתוצר לנפש**

  2.2%  1.6%  1.8%  שיעור האינפלציה***

  4.7%  4.4%  3.8%  התשואה על חוב ממשלתי לטווח הארוך****

 A1  A1 A1   דירוג חוב ממשלתי לטווח*****

 3.471 3.733 3.821 שע"ח מטבע מקומי ביחס לדולר ליום האחרון של השנה******

  

  

 כתובת:ב, 2014, במרץ 6על פי פרסומי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מיום  *

http://www.cbs.gov.il/publications14/yarhon0214/pdf/f1.pdf 

 :כתובתב,  2014, במרץ 10** על פי הודעה לעיתונות של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מיום 

http://www.cbs.gov.il/reader/newhodaot/hodaa_template.html?hodaa=201408059.  

 15מיום  2013 לשנת*** על פי הודעה לעיתונות של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בדבר עליות מדד המחירים 

   :כתובתב, 2014, בינואר

http://www.cbs.gov.il/reader/newhodaot/hodaa_template.html?hodaa=201410011 

בדבר שיעורי התשואה הנומינלית לפידיון של אג"ח לא צמודות בריבית קבועה על פי פרסום של בנק ישראל  ****

כתובת ב), להלן 2014, בפברואר 2 שנים המתעדכן באופן שוטף (העדכון האחרון של הלוח הינו מיום 10- (שחר) ל

   :האינטרנט

http://www.boi.org.il/he/dataandstatistics/pages/mainpage.aspx?Level=3&Sid=42&SubjectType=2  

  :כתובתב, 2013, באוגוסט 15 משרד האוצר מיוםעל פרסומי ***** 

http://www.financeisrael.mof.gov.il/FinanceIsrael/pages/En/PressReleases/NewRelease.aspx?pr=2

0130820  

 : כתובתב, 2013, בדצמבר 31מתוך אתר בנק ישראל ליום  ******

http://www.boi.org.il/he/Markets/ExchangeRates/Pages/Default.aspx  
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 פילוח שטחי נדל"ן מניב  1.29.3

 בדצמבר 31ליום   

2013  

 בדצמבר 31ליום 

2012  

  135,001  135,001  במאוחד  *שטחי נדל"ן מניב (מ"ר)

  124,172  124,172 חלק התאגיד

  1,196  1,195  במאוחד כמות יחידות דיור בנכסים המניבים**

  1,096  1,095 חלק התאגיד

  100%  100%  במאוחד  אחוז מסך שטח הנכסים

  100%  100% חלק התאגיד

  

ר שטחי הציבור בבתי שיעו כילאור העובדה . מבונה של הביתהשטח ה נתון המתייחס לכלל* 

ושטחי הציבור  , מתוך סך שטחי הבית הוא גדול באופן יחסיחברההדיור המוגן שמפעילה ה

ממעטת לעשות שימוש בנתון זה  חברהלפיכך הנהלת ה נועדו לשרת אף הם את דיירי הבתים

הסכמי משתכן מול דיירים  והנתון הרלוונטי לבחינת התוצאות הוא כמות יחידות הדיור.

  הדיור המוגן מתייחסים בעיקרם לפונקציונאלית של יחידת הדיור ולא לשטחה. בתחום

   ,מתייחס ליחידות הדיור בלבד בגינם נחתמו הסכמי משתכן ואינו מתייחס לשוכרי משנה **

  בעיקר המחלקה הסיעודית. שינוי בכמות היחידות על פני תקופות הדיווח נובע מחיבור יחידות 

  ם ליחידות דיור גדולות יותר. קטנות והפיכתן במשך השני

   

 (באלפי ש"ח)פילוח שווי נדל"ן מניב  1.29.4

 31ליום   

  בדצמבר

2013  

 31ליום 

  בדצמבר

2012  

  

  

  

  

  שווי נדל"ן מניב*

 במאוחד

  1,792,400  1,961,900  המניבים הנכסים שווי

  1,036,211  1,106,133  **דיירים פיקדונות יתרת - בניכוי

  756,189  855,767  מניבים נכסים, נטו שווי

חלק 

  התאגיד

  1,623,600  1,774,233  שווי הנכסים המניבים

  943,267  1,007,265  **דיירים פיקדונות יתרת - בניכוי

  680,333  766,968  מניבים נכסים, נטו שווי

אחוז מסך שווי 

  הנכסים

  100%  100%  במאוחד

  100%  100%  חלק התאגיד

  השווי לבתי הדיור המוגן של הקבוצה. הנתונים הוצגו בהתאם להערכות* 

 בגין ההתחייבות ובתוספת עתידיים הסכמים בגין מקדמות בניכוי ההינ דיירים פיקדונותיתרת  **

  .במלואם שולמו שטרם אף על שנחתמו הסכמים

  

  

  



 

 63-א
 

  (באלפי ש"ח)  NOIפילוח 1.29.5

    

 31לשנה שנסתיימה ביום 

  בדצמבר

  

2013  2012  2011  

NOI 37,723  42,347  41,180  במאוחד  

חלק 

  התאגיד
36,605  37,907  34,177  

NOI *52,750  54,013  64,512  במאוחד  מותאם  

חלק 

  התאגיד
57,774  48,440  47,634  

מותאם של  NOI -ו NOIאחוז מסך 

  הנכסים

  100%  100%  100%  במאוחד

חלק 

  התאגיד
100%  100%  100%  

יימו במעמד חתימת הסכמי * הכנסות מחילוט משקפות את התנאים המסחריים אשר התק

  שנים אחרונות.  10המשתכן ומבטאים בממוצע תנאי עסקה היסטוריים על פני תקופות של 

"NOI "בהנחה של מחירים  כולל התאמות למרכיב ההכנסות מחילוט פיקדונות - מותאם

בהנחה שכל הסכמי המשתכן  מעודכנים על פיהם נחתמים הסכמי משתכן בכל תקופת דיווח וכן

  כוללים מרכיב של חילוט. הינם

  (באלפי ש"ח) *פילוח רווחי שערוך 1.29.6

    

  בדצמבר 31לשנה שנסתיימה ביום 

  

2013  2012  2011  

  114,213  45,929  162,468  במאוחד  רווחי שערוך

  98,118  39,325  143,951  חלק התאגיד

  100%  100%  100%  במאוחד  אחוז מסך רווחי השערוך

  100%  100%  100%  חלק התאגיד

  .רווחי שערוך בגין נדל"ן בהקמההנתונים אינם כוללים  *

 יתשואה ממוצעים בפועל (לפי שווו תשלומי דיירים ממוצעים, שיעורי תפוסה פילוח 1.29.7

  ) , במאוחדבסוף שנהנטו 

  

 31לשנה שנסתיימה ביום 

  בדצמבר

2013  2012  

  תשלומי דיירים ממוצעים לחודש ליחידת דיור (ש"ח)*

  
7,704  7,689  

  7,512  8,190מי דיירים ממוצעים לחודש ליחידת דיור מחוזים תשלו
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 31לשנה שנסתיימה ביום 

  בדצמבר

  שנחתמו בתקופה (ש"ח)

  93%  94%  שיעורי תפוסה ממוצעים

  5  5  מספר נכסים מניבים

  5.6%  4.8%  שיעורי תשואה ממוצעים בפועל

  7.1%  7.5%  מותאמים** שיעורי תשואה

  

לום דמי אחזקה חודשיים והכל כולל הכנסות מחילוט פיקדונות וכן תש -  "תשלומי דיירים" *

של שטחים הנתון אינו כולל הכנסות מהשכרה בהתאם לקבוע בהסכם המשתכן עם הדייר. 

  מחלקה סעודית).בעיקר שונים ( לשוכריםשאינן יחידות דיור 

  מותאם מחולק בשווי נטו של הנכסים לסוף תקופה. NOI -"תאמיםומתשואה  י"שיעור **

  תומיםצפויות בגין חוזים ח הכנסות 1.29.8

תקופת הכרה 

 בהכנסה

 מימוש תקופת אופציות שוכרים- בהנחת אי

  הכנסות 

מדיירים 

(באלפי 

 **ש"ח)

הכנסות 

משוכרים 

(אומדן) (באלפי 

 *ש"ח)

מספר אומדן  

הסכמי משתכן 

דיירים עם 

 **שיסתיימו

אומדן מספר 

שוכרים הסכמי 

 *שיסתיימו

 1 201424,0931,94126 - 1רבעון 

 0 201424,0931,94126 - 2רבעון 

 0 201424,0931,94126 - 3רבעון 

 11 201424,0931,94126 - 4רבעון 

 3 201586,7805,41998שנת 

 1 201677,5414,66094שנת 

 1 201768,7363,98589שנת 

 2018שנת 

 ואילך 
369,147 22 744 2 

 19 698,57621,8501,129סה"כ 

  סה משוכרים הינה על בסיס הסכמים/ הסכמות מול שוכרי המשנה.תקופת ההכרה בהכנ* 

לגבי תקופת סיום הסכמי הקבוצה ** תקופת ההכרה בהכנסות מדיירים הינה על בסיס תחזית 

  המשתכן. 

 על, היתר בין, נסמך אשר, ערך ניירות בחוק כהגדרתו עתיד פני צופה מידע הינו, זה צפי

 צפי היקף .אקטואריות והערכות הפעילות בתחום הקבוצה של עבר ניסיון על, הקבוצה הערכות

 משינויים או/ו הדיירים של העזיבות בהיקפי משינויים כתוצאה להשתנות יכול ההכנסות

   .להעריך או/ו לצפות יכולה איננה שהקבוצה

  

 וכרים עיקרייםש 1.29.9

  (במאוחד). חברהאו יותר מהכנסות ה 10%לקבוצה אין שוכרים שההכנסות מהם מהוות 
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 חשיפה לענף ספציפי 1.29.10

  לקבוצה אין חשיפה לענף כלשהו.

 נכסים בהקמה 1.29.11

  להלן. 1.30.6ראה סעיף 

  רכישת ומכירת נכסים (מצרפי) 1.29.12

  .2013עד  2011כסים בשנים לא היו רכישות או מכירות של נ

 FFOהתאמה לרווחי  -  מות הנדרשות ברמת התאגידתאה 1.29.13

 
FFO לשנה שנסתיימה ביום 

31.12.201331.12.201231.12.2011

 באלפי ש"ח, מאוחד בלתי מבוקר

 20,123 17,034 87,518רווח (הפסד) נקי (מאוחד)

 - - - התאמות :

שינויים בערך של נכסי נדל"ן להשקעה, נכסי נדל"ן להשקעה בהקמה, 

 קרקעות ונכסי השקעה נוספים
)184,045( )48,112( )110,694( 

ם הנמדדים בשווי הוגן דרך רווח שינויים בשווי הוגן מכשירים פיננסיי

 והפסד
- 5,945 430 

 47,158 17,886 67,109 הוצאות מיסים

התאמות המתייחסות לחלקן של הזכויות שאינן מקנות שליטה ברווח 

 הנקי
)5,003( )9,954( )4,504( 

 46,426 10,228 19,608הפחתת עלויות מימון בגין פיקדונות דיירים

 4,753 2,855 3,404ייבויות פיננסייםהפרשי הצמדה נכסים והתח

 )25,579( )26,406( )26,436(בניכוי הכנסות מחילוט פיקדונות דיירים

 43,478 62,852 98,076  *לדיירים פיקדונות החזר בניכוי מדיירים פיקדונות תקבול בגין תזרים

  -  -  )37,014(  בהקמה מנכס דיירים פיקדונות תקבולי בניכוי

 )4,524( 73 6,719) אחרות והתאמות חד פעמיותהוצאות (הכנסות

 - 2,218 3,347 שיווק נכס בהקמה

 )100( )141( )293( בניכוי מיסים ששולמו

FFO /ריאליFFO 34,47816,967 32,990 לפי גישת ההנהלה 

  . חברההמוצג בדוחות הכספיים של ה שוטפת מפעילות מזומניםה תזריםבהתאם ל *
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  הדיור המוגן של הקבוצהבתי  –מרכזת  טבלה 1.29.14

 חלק  שם הנכס

 התאגיד

  * בנכס

מספר יח' 

  דיור

שיעור 

  תפוסה

  שווי

  הנכס

יתרת פיקדונות 

  **הדיירים

שווי נטו 

  נכסים

  סה"כ הכנסות

  

  NOIסה"כ 

 שנה שנסתיימה ביום - ל

  )ש"ח באלפי( 31.12.2013

  31.12.2013ליום 
31.12.2013 

  ש"ח)(באלפי 

31.12.2013   

  )ש"חפי (באל

31.12.2013 

   )ש"ח(באלפי 

 4,809  21,366 130,067  165,333  100%27993.9%295,400נכס מניב -דיור מוגן הבית בבת ים

 5,311***22,890 100%29690.9%438,000241,101196,899נכס מניב -דיור מוגן הבית בכפר סבא

 15,4136,496 100%13497.8%231,300129,015102,285נכס מניב -דיור מוגן הבית בסביון

 24,26710,839 100%18696.8%434,200274,079160,121נכס מניב -דיור מוגן הבית ברמת השרון

 30,54313,725 67%30095.3%563,000296,605266,395נכס מניב -דיור מוגן הבית בנורדיה

 80% נכס בהקמה -דיור מוגן  הבית בגני תקווה
  223 -שלב א' 

 102 -שלב ב' 
 ל.ר. ל.ר. 132,000  ****0 132,000 ל.ר.

 סה"כ

נכסי דיור מוגן  5

מניבים ונכס נוסף 

 בהקמה

 -- 

1,195 

יחידות 

  קיימות 

יחידות  325

 בהקמה

94.4% 2,093,900 1,106,133 987,767 114,479 41,180 

  .100% לפי מוצגים בטבלה הנתונים *
  .במלואם שולמו שטרם אף על שנחתמו הסכמים בגין ההתחייבות ובתוספת עתידיים הסכמים בגין מקדמות בניכוי ההינ ייריםד פיקדונות** יתרת 

 בניכוי הוצאות ריבית בגין הסכמי משתכן הכוללים מרכיב ריבית המשולמת לדייר.  ***
  נדל"ן בהקמה.בניכוי מקדמות בגין הסכמי משתכן שנחתמו בקשר עם  דיירים פיקדונותיתרת  ****
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 מאוד הצגת נכסים מהותיים 1.30

 ים-בבת הבית 1.30.1

  הצגת הנכס 1.30.1.1

 31.12.13פירוט ליום   

 הבית בבת יםשם הנכס:

 , בת ים2הים מיקום הנכס:

 32,000) מבונה של כלל הנכסים שטחי הנכס (שטח

 279סה"כ יחידות דיור בנכס 

 מבנה האחזקה בנכס 

הנכס נמצא בבעלות מלאה של 

חברה בת ים,  בתמשכנות 

שהינה  ,82) של משכנות 100%(

) של 100%חברה נכדה (

 .חברהה

חלק התאגיד האפקטיבי בנכס (אם הנכס נמצא בחברה 

הכפלת חלק התאגיד בחברה המוחזקת בחלק  - מוחזקת 

 החברה המוחזקת בנכס): 

100% 

ציון שמות השותפים לנכס (אם השותפים מחזיקים למעלה מ 

או אם השותפים הינם צדדים קשורים  מן הזכויות בנכס 25%

 כהגדרתם בהנחייה זו) 

 ל.ר.

 18.4.2010תאריך רכישת הנכס 

 בעלותפרוט זכויות משפטיות בנכס (בעלות, חכירה וכד'): 

 בעלותמצב רישום זכויות משפטיות:

 איןזכויות בנייה בלתי מנוצלות משמעותיות 

 אין יהום קרקע וכיו"ב):נושאים מיוחדים (חריגות בניה מהותיות, ז

 איחוד שיטת הצגה בדוחות הכספיים (איחוד/איחוד יחסי/שווי מאזני) 

 ל.ר.פרטים על נכס שנמכר
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  נתונים עיקריים 1.30.1.2

  

 בגין ההתחייבות ובתוספת עתידיים הסכמים בגין מקדמות בניכוי ההינ דיירים פיקדונותיתרת  *
  .במלואם שולמו שטרם אף על שנחתמו הסכמים

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  .100%(נתונים לפי 

 )100%-חלק התאגיד בנכס 

  שנת

2013 

  שנת

2012 

שנת 

2011  

בתאריך 

רכישת 

 הנכס

  שווי הוגן בסוף תקופה

 (באלפי ש"ח)
295,400 269,100 257,700 

שווי הוגן ברכישה 

 (באלפי ש"ח)
236,700 

יתרת פיקדונות דיירים  - בניכוי 

  בסוף התקופה 

 (באלפי ש"ח)*

165,333 155,620 146,909 

יתרת  - בניכוי 

פיקדונות דיירים 

ברכישה (באלפי 

 ש"ח)

130,595 

  שווי נכס,נטו 

 ח)"(באלפי ש
130,067 113,480 110,791 

וי זכויות "שו -בנטו 

החברה בנכס" 

 (באלפי ש"ח)

106,105 

  רווחי או הפסדי שערוך 

 ח)"(באלפי ש
 18/04/2010 מועד הרכישה 22,597 8,780 25,356

 95.7% שיעור תפוסה (%) 93%93.8%95%שיעור תפוסה ממוצע (%)

מספר יחידות מאוכלסות בפועל 

 (לסוף התקופה)
262 259 259  

  
  סה"כ הכנסות 

 ח)"ש(באלפי 
21,366 20,959 20,397 

  
תשלומי דיירים ממוצעים לחודש 

 ליחידת דיור (ש"ח)
5,730 5,614 5,502 

  
 לחודש ממוצעים דיירים תשלומי

 שנחתמו מחוזים דיור ליחידת

 )ח"ש( בתקופה

6,422 6,315 5,837 
  

NOI 4,8095,2263,328  ח)"(אלפי ש 

NOI 9,2157,3906,906 ח)"מותאם (אלפי ש 

 3.7%4.61%3%שיעור תשואה בפועל (%)

 7.08%6.51%6.23%שיעור תשואה מותאם (%)
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  פילוח מבנה הכנסות ועלויות 1.30.1.3

  . 100%ונים לפי (נת

 )100%-חלק התאגיד בנכס 

  שנת

 2013 

  שנת 

2012 

  שנת

 2011 

 (באלפי ש"ח)הכנסות :

 2,976 3,4003,116משחיקת פקדונות דיירים 

 14,842 15,07515,021משירותים לדיירים (תפעול)

 2,579 2,8912,822מהשכרה (בעיקר מחלקה סיעודית)

 20,397 21,36620,959סה"כ הכנסות 

  עלויות:

 14,837 14,89414,146ניהול, אחזקה ותפעול 

 60 922 פחת 

 2,172 1,6541,565הוצאות אחרות 

 17,069 16,55715,733סה"כ עלויות 

 5,500 6,4636,791רווח גולמי

NOI 4,8095,226 3,328 

  

  חתומים שכירות חוזי בגין צפויות הכנסות 1.30.1.4

  . 100%(נתונים לפי 

 ) 100%-התאגיד בנכס  חלק

  שנת

2014 

  שנת

2015 

  שנת

2016 

  שנת

2017 

 2018שנת 

 ואילך

 ש"ח)(באלפי 

 63,269 11,670 13,236 16,65114,901הכנסות מדיירים 

 22 1,675 2,140 2,6572,442הכנסות משוכרים

 63,291 13,345 15,376 19,30817,343 סה"כ 

  

   מימון ספציפי 1.30.1.5

  ציפי לבית בבת ים.לא קיים מימון ספ

 שעבודים ומגבלות משפטיות מהותיות בנכס  1.30.1.6

  הסכום המובטח ע"י השעבוד  פירוט   סוג

31.12.2013   

 ש"ח)(באלפי 

אין.איןשעבודים  

הערות  אחר

 אזהרה 

לזכות הדיירים בבית הדיור המוגן נרשמת 

הערת אזהרה בלשכת רישום המקרקעין 

חידת להבטחת זכות המגורים והשימוש בי

 הדיור.
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 פרטים אודות הערכת שווי 1.30.1.7

  . 100%(נתונים לפי 

 ) 100%-חלק התאגיד בנכס 
 2011שנת  2012שנת  2013שנת 

 295,400269,100257,700השווי שנקבע (באלפי ש"ח)

 משרד ברק פרידמן כהן ושות'זהות מעריך השווי

 שמות המעריכים והשכלתם

 - , רענן דוד1982ון משנת מהנדס אזרחי בוגר הטכני -משה פרידמן

) מהאוניברסיטה MAשמאי מקרקעין בעל תואר שני בכלכלה (

 העברית בירושלים

 כן כןכןהאם המעריך בלתי תלוי?

 כן כןכןהאם קיים הסכם שיפוי?

 31/12/2011 31/12/201331/12/2012תאריך התוקף של הערכת השווי 

 העתידיהיוון תזרים המזומנים מודל הערכת השווי 

פרמטרים עיקריים שנלקחו בהערכת השווי :

 מ"ר 32,000 מ"ר 32,000מ"ר 32,000סה"כ שטחים מבונים של כלל הבית

 278 279279סה"כ יחידות הדיור

 93% 94%93%שיעור תפוסה ליום ההערכה

  146,909  155,620  165,333  יתרת פיקדונות בפועל (אלפי ש"ח)

 6 66תקופת ההחלפה הראשונה 

 98,79394,21895,822הכנסה צפויה מתחלופה ראשונה 

  שיעור היוון להכנסות 

 מתחלופת דיירים 
9% 9.5% 9.5% 

 18,91019,20019,100שווי דירות במלאי (אלפי ש"ח)

 10% 10%10%שיעור תחלופה שנתי

 2.6% 3%2.6%שיעור חילוט ממוצע  

 7,587 9,5937,851עודף שנתי ממוצע מתחלופה  

הכנסה שנתית מדמ"ש משטחים  

 מושכרים לחיצוניים (אלפי ש"ח)
2,760 2,340 2,700 

שיעור היוון להכנסות משטחים 

 מושכרים
8.5% 8.5% 8.5% 

 )1,920()1,610()1,180(עודף מתפעול שוטף 

 1,440 1,4401,440פחת כלכלי (אלפי ש"ח)

ניתוחי רגישות לשווי 

 שנתי שיעור תחלופה 

עליה של 

1% 300,800 273,100 261,600 

 שיעור תחלופה שנתי 

ירידה של 

1% 290,100 265,100 253,900 

שיעור היוון להכנסות 

 מתחלופת דיירים

עליה של 

0.5% 292,300 267,100 255,900 

שיעור היוון להכנסות 

 מתחלופת דיירים

ירידה של 

0.5% 298,900 271,300 259,700 
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 סבא בכפר הבית 1.30.2

 הצגת הנכס 1.30.2.1

 31.12.13פירוט ליום   

 הבית בכפר סבאשם הנכס:

 , כפר סבא58אנצ'ו סירני מיקום הנכס:

 27,195פיצול לפי שימושים  -שטחי הנכס (שטח בנוי) 

 296סה"כ יחידות דיור בנכס 

מבנה האחזקה בנכס (תיאור אחזקה דרך חברות מוחזקות, 

 ההחזקה שלהן בנכס) לרבות שיעורי ההחזקה בהן ושיעורי

הנכס נמצא בבעלות מלאה 

בחלקים שווים של חצרות 

הדר ומשכנות כפר סבא 

בע"מ, חברות בנות 

 ,82) של משכנות 100%(

שהינה חברה נכדה 

 .חברהה) של 100%(

חלק התאגיד האפקטיבי בנכס (אם הנכס נמצא בחברה מוחזקת 

הכפלת חלק התאגיד בחברה המוחזקת בחלק החברה  -

 קת בנכס): המוחז

100% 

ציון שמות השותפים לנכס (אם השותפים מחזיקים למעלה מ 

מן הזכויות בנכס או אם השותפים הינם צדדים קשורים  25%

 כהגדרתם בהנחייה זו) 

 ל.ר.

 18/04/2010תאריך רכישת הנכס 

 בעלותפרוט זכויות משפטיות בנכס (בעלות, חכירה וכד'): 

 בעלותמצב רישום זכויות משפטיות:

 איןזכויות בנייה בלתי מנוצלות משמעותיות 

 אין נושאים מיוחדים (חריגות בניה מהותיות, זיהום קרקע וכיו"ב):

 איחוד שיטת הצגה בדוחות הכספיים (איחוד/איחוד יחסי/שווי מאזני) 

 ל.ר.פרטים על נכס שנמכר
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  נתונים עיקריים 1.30.2.2

. חלק 100%(נתונים לפי 

 )100%-ד בנכס התאגי

  שנת 

2013  

שנת 

2012  

שנת 

2011    

בתאריך 

  רכישת הנכס

שווי הוגן בסוף תקופה (באלפי 

 ש"ח)
438,000426,500 422,600 

שווי הוגן ברכישה (באלפי 

 ש"ח)
387,800 

יתרת פיקדונות דיירים  - בניכוי 

 בסוף התקופה (באלפי ש"ח)*
241,101211,404 208,723 

ות יתרת פיקדונ - בניכוי 

 דיירים ברכישה (באלפי ש"ח)
187,111 

 213,877 196,899215,096 שווי נכס,נטו (באלפי ש"ח)
"שווי זכויות החברה  -בנטו 

 בנכס" (באלפי ש"ח)
200,689 

 18/04/2010 מועד הרכישה9,0913,14225,832רווחי שערוך (באלפי ש"ח)

 93.7% סה (%)שיעור תפו89.2%88.4%91.7%שיעור תפוסה ממוצע (%)

מספר יחידות מאוכלסות בפועל 

 (לסוף התקופה)
269 257 269 

  
22,89023,26123,100 סה"כ הכנסות (באלפי ש"ח)**

תשלומי דיירים ממוצעים לחודש 

 ליחידת דיור (ש"ח)
 6,642 6,733 6,494 

  
תשלומי דיירים ממוצעים לחודש 

ליחידת דיור מחוזים שנחתמו 

 בתקופה (ש"ח)

8,060 7,252 8,030 
  

NOI 5,3117,0807,737 *** ח)"(אלפי ש

NOI (אלפי ש"ח) 12,17911,34312,515 מותאם

2.7%3.29%3.62%שיעור תשואה בפועל (%)

6.19%5.27%5.85%שיעור תשואה מותאם (%)

 הסכמים בגין ההתחייבות וספתובת עתידיים הסכמים בגין מקדמות בניכוי ההינ דיירים פיקדונות* יתרת 

  .במלואם שולמו שטרם אף על שנחתמו

  בניכוי הוצאות ריבית בגין הסכמי משתכן הכוללים מרכיב ריבית המשולמת לדייר.  **

נכללו הוצאות בקשר עם מאמצי שיווק ספציפיים בבית בכפר סבא לעומת תקופות מקבילות  2013 בשנת*** 

  עלויות השיווק הכלל רשתיות.בהן יוחסו לבית בכפר סבא חלקו ב
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 ועלויות הכנסות מבנה פילוח 1.30.2.3

  .100%(נתונים לפי 

 )100%-חלק התאגיד בנכס 

  שנת

2013  

  שנת

2012  

  שנת

2011  

  הכנסות:

 4,113 4,293 3,936משחיקת פקדונות דיירים* 

 18,106 17,97818,004משירותים לדיירים (תפעול)

 881 976964סיעודית) מהשכרה (בעיקר מחלקה

 23,100 22,89023,261סה"כ הכנסות 

  עלויות:

 13,468 14,332 14,904ניהול, אחזקה ותפעול 
 29 15 - פחת 

 1,866 1,834 2,675  **הוצאות אחרות 
 15,363 16,181 17,579סה"כ עלויות 
 9,603 8,914 7,986רווח גולמי

NOI 5,311 7,080 7,737 

  .הוצאות ריבית בגין הסכמי משתכן הכוללים מרכיב ריבית המשולמת לדיירוי * בניכ   

נכללו הוצאות בקשר עם מאמצי שיווק ספציפיים בבית בכפר סבא לעומת  2013** בשנת 

  תקופות מקבילות בהן יוחסו לבית בכפר סבא חלקו בעלויות השיווק הכלל רשתיות.

  חתומים שכירות חוזי בגין צפויות הכנסות 1.30.2.4

. חלק 100%תונים לפי (נ

 ) 100%-התאגיד בנכס 

  שנת

2014 

  שנת

2015 

  שנת

2016 

  שנת

2017 

 2018שנת 

 ואילך

 (באלפי ש"ח)

 64,093 13,853 16,076 18,472 21,021הכנסות מדיירים 
 - - - - -הכנסות משוכרים

 64,093 13,853 16,076 18,472 21,021 סה"כ 
  

 מימון ספציפי 1.30.2.5

  ציפי לבית בכפר סבא.לא קיים מימון ספ
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 שעבודים ומגבלות משפטיות מהותיות בנכס  1.30.2.6

  הסכום המובטח ע"י השעבוד  פירוט    סוג

31.12.2013   

 ש"ח)(באלפי 

שעבודים  

   
  אין.  

 1.20.1.2במסגרת הסכם הלוואה עם גוף מוסדי (כמפורט בסעיף 

שהונפקו  , לאחר פירעון אגרות החוב82התחייבה משכנות לעיל), 

לעיל)  לגרום לכך שחצרות הדר  1.20.1.2על ידה (כמפורט בסעיף 

 ,בדרגה ראשון צף שעבודומשכנות כפר סבא ישעבדו, בין היתר, ב

ן. השעבוד האמור לא יחול על מניות נורדיה רכוש כלאת 

פירעון אגרות החוב לאחר לאור  .שמוחזקות על ידי חצרות הדר

 השעבודים האמורים לעיל., נרשמו 2013בחודש דצמבר  82

הערות  אחר

 אזהרה 

לזכות הדיירים נרשמת הערת אזהרה בלשכת רישום המקרקעין 

 .להבטחת זכות המגורים והשימוש ביחידת הדיור
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 פרטים אודות הערכת השווי  1.30.2.7

 ) 100%-. חלק התאגיד בנכס 100%(נתונים לפי 
  שנת

 2013 

  שנת

 2012 

  שנת

 2011 

 438,000426,500422,600השווי שנקבע (באלפי ש"ח) 

 משרד ברק פרידמן כהן ושות' זהות מעריך השווי

 שמות המעריכים והשכלתם

, רענן 1982מהנדס אזרחי בוגר הטכניון משנת  -משה פרידמן

) MAשמאי מקרקעין בעל תואר שני בכלכלה ( - דוד

 מהאוניברסיטה העברית בירושלים

 כן כןכןבלתי תלוי?האם המעריך 

 כן כןכןהאם קיים הסכם שיפוי?

 31/12/2011 31/12/201331/12/2012תאריך התוקף של הערכת השווי 

 היוון תזרים המזומנים העתידי מודל הערכת השווי 

פרמטרים עיקריים שנלקחו בהערכת השווי :

 מ"ר 27,195 מ"ר 27,195מ"ר 27,195 סה"כ שטחים בנויים

 297 296297 יחידות הדיור סה"כ

 91%87%91%שיעור תפוסה ליום ההערכה

 241,101211,404208,723יתרת פקדונות בפועל ( אלפי ש"ח)

 6 66תקופת ההחלפה הראשונה

 147,341143,052147,413הכנסה צפויה מתחלופה ראשונה

 9%9.5%9.5%שיעור היוון להכנסות מתחלופת דיירים

 30,39050,11035,200רות במלאי (אלפי ש"ח)שווי די

 10%10%10% שיעור תחלופה שנתי

 3%2.6%2.6% שיעור חילוט ממוצע

 14,33311,84811,370עודף שנתי ממוצע מתחלופה

 860 890960הכנסה שנתית מדמ"ש משטחים מושכרים לחיצוניים

 8.5%8.5%8.5%שיעור היוון להכנסות משטחים מושכרים

 2501,6202,730 עודף מתפעול שוטף* 

 1,4141,4141,414פחת כלכלי (אלפי ש"ח)

 ניתוחי רגישות לשווי 

 1%446,000432,500428,400עליה של  שיעור תחלופה שנתי 

 430,000420,500416,800 1%ירידה של  שיעור תחלופה שנתי 

שיעור היוון להכנסות מתחלופת 

 דיירים

עליה של 

0.5% 
431,300 420,500 416,100 

שיעור היוון להכנסות מתחלופת 

 דיירים

ירידה של 

0.5%  
445,400 433,100 429,800 

, נכללו הוצאות בקשר עם מאמצי שיווק ספציפיים בבית בכפר סבא, לעומת תקופות מקבילות 2013שנת ב* 

  בהן יוחסו לבית בכפר סבא חלקו בעלויות השיווק הכלל רשתיות.
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 סביוןצומת הבית ב 1.30.3

 הצגת הנכס  1.30.3.1

 31.12.13פירוט ליום   

 הבית בצומת סביוןשם הנכס:

 , אור יהודה9האיריס מיקום הנכס:

 22,160פיצול לפי שימושים  -שטחי הנכס (שטח בנוי) 

 134סה"כ יחידות דיור בנכס 

מבנה האחזקה בנכס (תיאור אחזקה דרך חברות מוחזקות, 

 ה בהן ושיעורי ההחזקה שלהן בנכס) לרבות שיעורי ההחזק

הנכס נמצא בבעלות מלאה 

חברה בת , של צומת סביון

 ,82) של משכנות 100%(

שהינה חברה נכדה 

 חברהה) של 100%(

חלק התאגיד האפקטיבי בנכס (אם הנכס נמצא בחברה מוחזקת 

הכפלת חלק התאגיד בחברה המוחזקת בחלק החברה  -

 המוחזקת בנכס): 

100% 

מות השותפים לנכס (אם השותפים מחזיקים למעלה מ ציון ש

מן הזכויות בנכס או אם השותפים הינם צדדים קשורים  25%

 כהגדרתם בהנחייה זו) 

 ל.ר.

 18/04/2010תאריך רכישת הנכס 

 חכירהפרוט זכויות משפטיות בנכס (בעלות, חכירה וכד'): 

 מצב רישום זכויות משפטיות:

הסכם חכירה עם המועצה 

מקומית אור יהודה, ה

בתוקף עד ליום 

, עם אופציה 31.12.2096

שנים  49- להארכה ל

 נוספות.

 איןזכויות בנייה בלתי מנוצלות משמעותיות 

 אין נושאים מיוחדים (חריגות בניה מהותיות, זיהום קרקע וכיו"ב):

 איחוד שיטת הצגה בדוחות הכספיים (איחוד/איחוד יחסי/שווי מאזני) 

 ל.ר.נכס שנמכרפרטים על 
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 נתונים עיקריים  1.30.3.2

  .100%(נתונים לפי 

 )100%-חלק התאגיד בנכס 

  שנת

2013 

  שנת

2012 

  שנת

2011  

בתאריך 

רכישת 

 הנכס

שווי הוגן בסוף תקופה (באלפי 

 ש"ח)
231,300 208,300 201,000 

שווי הוגן ברכישה 

 (באלפי ש"ח)
178,800 

יתרת פיקדונות  - בניכוי 

התקופה (באלפי דיירים בסוף 

 ש"ח)*

129,015  127,950 121,380 

יתרת  - בניכוי 

פיקדונות דיירים 

ברכישה (באלפי 

 ש"ח)

102,918 

 79,620 80,350 102,285 שווי נכס,נטו (באלפי ש"ח)

"שווי  -בנטו 

זכויות החברה 

בנכס" (באלפי 

 ש"ח)

75,882 

18/04/2010 מועד הרכישה 21,8606,1939,433רווחי שערוך (באלפי ש"ח)

 85.8% שיעור תפוסה (%) 97.9%96.7%91.6%שיעור תפוסה ממוצע (%)

מספר יחידות מאוכלסות 

 בפועל (לסוף התקופה)
131 132 126 

  
 15,41314,97214,244ח)"סה"כ הכנסות (באלפי ש

תשלומי דיירים ממוצעים 

 לחודש ליחידת דיור (ש"ח)
7,818 7,819 7,818 

  
רים ממוצעים תשלומי דיי

לחודש ליחידת דיור מחוזים 

 שנחתמו בתקופה (ש"ח)

6,230 6,652 6,925 
  

NOI (אלפי ש"ח) 6,4965,5675,673 

NOI (אלפי ש"ח) 8,5247,1256,833 מותאם 

 6.35%6.93%7.12%שיעור תשואה בפועל (%)

 8.33%8.87%8.58%שיעור תשואה מותאם (%)

 בגין ההתחייבות ובתוספת עתידיים הסכמים בגין מקדמות בניכוי ההינ דיירים תפיקדונו* יתרת 

  .במלואם שולמו שטרם אף על שנחתמו הסכמים
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 פילוח מבנה הכנסות ועלויות  1.30.3.3

  .100%(נתונים לפי 

 )100%-חלק התאגיד בנכס 

  שנת

 2013 

  שנת

 2012 

  שנת

2011 

 (באלפי ש"ח)הכנסות :

 3,116 3,2843,263דיירים  מחילוט פקדונות

 8,571 9,4269,162משירותים לדיירים (תפעול)

 2,557 2,7032,547מהשכרה (בעיקר מחלקה סיעודית)

 14,244 15,41314,972סה"כ הכנסות 

עלויות:

 7,464 7,9528,295ניהול, אחזקה ותפעול 

 50 5050 פחת 

 1,057 9151,060הוצאות אחרות 

 8,571 8,9179,405לויות סה"כ ע

 6,730 7,4116,627רווח גולמי

NOI 6,4965,567 5,673 

  

 הכנסות צפויות בגין חוזי שכירות חתומים 1.30.3.4

  . 100%(נתונים לפי 

 ) 100%-חלק התאגיד בנכס 

שנת 

2014 

שנת 

2015 

שנת 

2016 

שנת 

2017 

 2018שנת 

 ואילך

  (באלפי ש"ח)

 48,523 8,746 11,71710,7199,725הכנסות מדיירים 

 - 2,310 2,5942,5202,520הכנסות משוכרים

 14,31113,23912,24511,05648,523 סה"כ 

 

 ימון ספציפי מ 1.30.3.5

   .לעיל 1.20.1.2 סעיף ראה, סביון לצומת שהועמדה אשראי מסגרת אודות לפרטים

  

 שעבודים ומגבלות משפטיות מהותיות בנכס 1.30.3.6

  "י השעבוד  הסכום המובטח עפירוט   סוג

31.12.2013   

 ש"ח(באלפי 

  אין.  שעבודים  

לפרטים אודות בטוחות שניתנו על ידי צומת 

סביון להבטחת מסגרת אשראי שניתנה לה על ידי 

 לעיל. 1.20.1.2בנק, ראה סעיף 
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 פרטים אודות הערכת השווי  1.30.3.7

  . 100%(נתונים לפי 

 ) 100%-חלק התאגיד בנכס 
 2011שנת  2012שנת  2013שנת 

 201,000 208,300 231,300השווי שנקבע (באלפי ש"ח) 

 משרד ברק פרידמן כהן ושות'זהות מעריך השווי

 שמות המעריכים והשכלתם
שמאי  - , רענן דוד1982מהנדס אזרחי בוגר הטכניון משנת  -משה פרידמן

) מהאוניברסיטה העברית בירושליםMAמקרקעין בעל תואר שני בכלכלה (

 כן כןכןבלתי תלוי?האם המעריך 

 כן כןכןהאם קיים הסכם שיפוי?

 31/12/2011 31/12/2012 31/12/2013תאריך התוקף של הערכת השווי 

 היוון תזרים המזומנים העתידימודל הערכת השווי 

פרמטרים עיקריים שנלקחו בהערכת השווי :

 מ"ר 22,160 מ"ר 22,160 מ"ר 22,160סה"כ שטחים בנויים

 134 134 134יחידות הדיור סה"כ

 94% 99% 98%שיעור תפוסה ליום ההערכה

 121,380 127,950 129,015יתרת פקדונות בפועל ( אלפי ש"ח)

 11 710תקופת ההחלפה הראשונה

 55,258 59,835 57,447הכנסה צפויה מתחלופה ראשונה

 9.5% 9%9.5%שיעור היוון להכנסות מתחלופת דיירים

 7,100 2,500 3,500ות במלאי (אלפי ש"ח)שווי דיר

 10% 10% 10%שיעור תחלופה שנתי

 2.6% 3%2.6%שיעור חילוט ממוצע

 4,998 5,207 6,245עודף שנתי ממוצע מתחלופה

הכנסה שנתית מדמ"ש משטחים 

 מושכרים לחיצוניים
2,680 2,550 2,640 

שיעור היוון להכנסות משטחים 

 מושכרים
8.5% 8.5% 8.5% 

 120 190 670עודף מתפעול שוטף 

 499 499 499פחת כלכלי (אלפי ש"ח)

ניתוחי רגישות לשווי 

 שיעור תחלופה שנתי 

עליה של 

1% 
234,600 210,500 203,100 

 שיעור תחלופה שנתי 

ירידה של 

1%  
227,900 206,100 199,000 

שיעור היוון להכנסות 

 מתחלופת דיירים

עליה של 

0.5% 
228,300 206,200 199,000 

שיעור היוון להכנסות 

 מתחלופת דיירים

ירידה של 

0.5%  
234,600 210,700 203,200 
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 הבית ברמת השרון 1.30.4

 הצגת הנכס 1.30.4.1

 31.12.13פירוט ליום   

 הבית ברמת השרוןשם הנכס:

 , רמת השרון23הנצח מיקום הנכס:

 21,160פיצול לפי שימושים  -שטחי הנכס (שטח בנוי) 

 186"כ יחידות דיור בנכס סה

מבנה האחזקה בנכס (תיאור אחזקה דרך חברות מוחזקות, 

 לרבות שיעורי ההחזקה בהן ושיעורי ההחזקה שלהן בנכס) 

הנכס נמצא בבעלות מלאה 

 חברהה של

חלק התאגיד האפקטיבי בנכס (אם הנכס נמצא בחברה מוחזקת 

הכפלת חלק התאגיד בחברה המוחזקת בחלק החברה  -

 וחזקת בנכס): המ

 ל.ר.

ציון שמות השותפים לנכס (אם השותפים מחזיקים למעלה מ 

מן הזכויות בנכס או אם השותפים הינם צדדים קשורים  25%

 כהגדרתם בהנחייה זו) 

 ל.ר.

 תאריך רכישת הנכס 

 חברההוקם על ידי ה

 2006בשנת 

 חכירהפרוט זכויות משפטיות בנכס (בעלות, חכירה וכד'): 

 ישום זכויות משפטיות:מצב ר

עיריית מ מהוונת חכירה

 25עד ליום  השרון רמת

, עם אופציית 2052ביוני 

עד  חברההארכה של ה

 .2101ביוני  25ליום 

 איןזכויות בנייה בלתי מנוצלות משמעותיות 

 אין נושאים מיוחדים (חריגות בניה מהותיות, זיהום קרקע וכיו"ב):

 איחוד יחוד/איחוד יחסי/שווי מאזני) שיטת הצגה בדוחות הכספיים (א

 ל.ר.פרטים על נכס שנמכר
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  *תונים עיקרייםנ 1.30.4.2

  . 100%(נתונים לפי 

 ) 100%-חלק התאגיד בנכס 
 2011שנת 2012שנת 2013שנת 

370,200 434,200382,100שווי הוגן בסוף תקופה (באלפי ש"ח)

יתרת פיקדונות דיירים בסוף  - בניכוי 

 התקופה (באלפי ש"ח)**
274,079 262,406 267,678 

שווי נכס,נטו (באלפי ש"ח)
160,121 119,694 102,522 

8,067 50,6118,002רווחי שערוך (באלפי ש"ח)

98.9% 98.7%98.8%שיעור תפוסה ממוצע (%)

מספר יחידות מאוכלסות בפועל 

 (לסוף התקופה)
180 184 185 

  24,267ח)סה"כ הכנסות (באלפי ש"

 
25,084 24,425 

הכנסות ממוצעות ליחידת דיור 

 ח)"משירותים לדיירים לחודש  (ש
9,865 9,773 9,562 

דמי שכירות ממוצעים ליחדת דיור  

בחוזים שנחתמו בתקופה (לחודש) 

 (ש"ח)

11,509 9,743 9,208 

NOI 10,839  ח)"(אלפי ש  

 
11,153 10,346 

NOI (אלפי ש"ח) 11,148 14,38011,437 מותאם

10.09% 6.77%9.32%שיעור תשואה בפועל (%)

10.87% 8.98%9.56%שיעור תשואה מותאם (%)

  .חברהה ידי על הוקם השרון ברמת הבית *

 בגין ההתחייבות ובתוספת עתידיים הסכמים בגין מקדמות בניכוי ההינ דיירים פיקדונות** יתרת 

  .םבמלוא שולמו שטרם אף על שנחתמו הסכמים
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 פילוח מבנה הכנסות ועלויות  1.30.4.3

  . 100%(נתונים לפי 

 ) 100%-חלק התאגיד בנכס 
2011שנת 2012שנת 2013שנת 

 (באלפי ש"ח)הכנסות :

 6,858 6,8876,880משחיקת פקדונות דיירים 

 16,214 16,01816,770משירותים לדיירים (תפעול)

 1,353 1,3621,434מהשכרה (בעיקר מחלקה סיעודית)

 24,425 24,26725,084סה"כ הכנסות 

 עלויות:

 12,560 11,99812,727ניהול, אחזקה ותפעול 

 -33פחת (ככל שנרשם)

 1,519 1,4271,201הוצאות אחרות 

 14,079 13,42813,931סה"כ עלויות 

 11,865 12,26612,354רווח גולמי

NOI 10,83911,153 10,346 

  

 הכנסות צפויות בגין חוזי שכירות חתומים 1.30.4.4

  . 100%(נתונים לפי 

 ) 100%-חלק התאגיד בנכס 

 ואילך 2018שנת 2017שנת 2016שנת 2015שנת  2014שנת 

 ש"ח)(באלפי 

 68,641 14,434 20,68818,52516,434הכנסות מדיירים  

 - - --622הכנסות משוכרים

 68,641 14,434 21,31018,52516,434 סה"כ 

  

 מימון ספציפי 1.30.4.5

  לא קיים מימון ספציפי לבית ברמת השרון.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 83-א
 

 שעבודים ומגבלות משפטיות מהותיות בנכס  1.30.4.6

  

  

  

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 סוג

   

 

  הסכום המובטח ע"י השעבוד  פירוט 

31.12.13  

 (באלפי ש"ח)

  ללא הגבלת סכום, לטובת משכנות החזקות.משכנתא שעבודים 

 1.20.1.2, (כמפורט בסעיף הסכם הלוואת הקרנותהתאם לב

משכנות החזקות מבנק את מלוא זכויותיו רכשה , לעיל)

. הדוח, נפרעה) מועד(של בהלוואה שניתנה על ידו לחברה

הסכם בין הבנק ובין החברה ומשכנות בהתאם לבהתאם לכך, 

החזקות, הומחתה למשכנות החזקות ההלוואה האמורה 

מה לטובת הבנק משכנתא מדרגה ראשונה שהיתה רשו ,ובנוסף

 505על זכות החכירה של החברה במקרקעין הידועים כחלקה 

שהבטיחה את ההלוואה, (הבית ברמת השרון)  6418בגוש 

  .הועברה לטובת משכנות החזקות

לזכות הדיירים בבית הדיור המוגן נרשמת הערת אזהרה הערות אזהרה  אחר

 בלשכת רישום המקרקעין להבטחת זכות המגורים והשימוש

 ביחידת הדיור.
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 פרטים אודות הערכת השווי  1.30.4.7

  . 100%(נתונים לפי 

 ) 100%-חלק התאגיד בנכס 
 2011שנת  2012שנת  2013שנת 

 370,200 434,200382,100השווי שנקבע (באלפי ש"ח) 

 משרד ברק פרידמן כהן ושות'זהות מעריך השווי

 שמות המעריכים והשכלתם
שמאי  - , רענן דוד1982מהנדס אזרחי בוגר הטכניון משנת  -מןמשה פריד

 ) מהאוניברסיטה העברית בירושליםMAמקרקעין בעל תואר שני בכלכלה (

 כן כןכןהאם המעריך בלתי תלוי?

 כן כןכןהאם קיים הסכם שיפוי?

 31/12/2011 31/12/2012 31/12/2013תאריך התוקף של הערכת השווי 

 היוון תזרים המזומנים העתידיווי מודל הערכת הש

פרמטרים עיקריים שנלקחו בהערכת השווי :

 מ"ר 21,160 מ"ר 21,160 מ"ר 21,160סה"כ שטחים בנויים

 186 186186סה"כ יחידות הדיור

 99% 97%99%שיעור תפוסה ליום ההערכה

 265,678 274,079262,406יתרת פיקדונות בפועל (אלפי ש"ח) 

 8 67ההחלפה הראשונהתקופת 

 79,120 91,76288,455הכנסה צפויה מתחלופה

 9.5% 9%9.5%שיעור היוון להכנסות

 1,980 9,5403,400שווי דירות במלאי ( אלפי ש"ח) 

 10% 10%10%שיעור תחלופה שנתי

 2.6% 3%2.6%ממוצע שיעור שחיקה 

 9,580 12,4259,919עודף שנתי ממוצע מתחלופה

 1,350 1,3601,440הכנסה שנתית מדמ"ש 

שיעור הייוון להכנסות מתחלופת 

 דיירים
8.5%  8.5% 8.5% 

 1,540 2,8301,610עודף מתפעול שוטף 

 476 476476פחת כלכלי ( אלפי ש"ח) 

ניתוחי רגישות לשווי

 שיעור תחלופה שנתי 

עליה של 

1% 
441,100 386,900 374,600 

 שיעור תחלופה שנתי 

ירידה של 

1%  
427,300 377,300 365,700 

שיעור היוון להכנסות 

 מתחלופת דיירים

עליה של 

0.5% 
427,500 377,600 365,900 

שיעור היוון להכנסות 

 מתחלופת דיירים

ירידה של 

0.5%  
441,700 387,100 374,900 
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 הבית בנורדיה 1.30.5

 הצגת הנכס 1.30.5.1

 31.12.13פירוט ליום   

 יההבית בנורד שם הנכס:

 מושב נורדיהמיקום הנכס:

 32,486פיצול לפי שימושים  -שטחי הנכס (שטח בנוי) 

 300סה"כ יחידות דיור בנכס 

מבנה האחזקה בנכס (תיאור אחזקה דרך חברות מוחזקות, 

 לרבות שיעורי ההחזקה בהן ושיעורי ההחזקה שלהן בנכס) 

הנכס נמצא בבעלות מלאה 

חברה בת  ,של נורדיה

 ,82של משכנות ) 66.7%(

שהינה חברה נכדה 

 חברהה) של 100%(

חלק התאגיד האפקטיבי בנכס (אם הנכס נמצא בחברה מוחזקת 

הכפלת חלק התאגיד בחברה המוחזקת בחלק החברה  -

 המוחזקת בנכס): 

66.7% 

ציון שמות השותפים לנכס (אם השותפים מחזיקים למעלה מ 

צדדים קשורים מן הזכויות בנכס או אם השותפים הינם  25%

 כהגדרתם בהנחייה זו) 

מושב שיתופי נורדיה 

 )מנורדיה 33.3%חזיק (מ

 18/04/2010תאריך רכישת הנכס 

 חכירהפרוט זכויות משפטיות בנכס (בעלות, חכירה וכד'): 

 מצב רישום זכויות משפטיות:

חכירה מקרן קיימת 

שלב א' עד ליום  -לישראל 

 עד; שלב ב' 24.11.2047

 31.7.2055 ליום

 איןזכויות בנייה בלתי מנוצלות משמעותיות 

 אין נושאים מיוחדים (חריגות בניה מהותיות, זיהום קרקע וכיו"ב):

 איחוד שיטת הצגה בדוחות הכספיים (איחוד/איחוד יחסי/שווי מאזני) 

 ל.ר.פרטים על נכס שנמכר
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 נתונים עיקריים  1.30.5.2

  .100%(נתונים לפי 

)66.7%יד בנכס חלק התאג

2013שנת 

  

 

שנת 

2012 
    2011שנת 

בתאריך 

רכישת 

  הנכס

שווי הוגן בסוף תקופה 

 (באלפי ש"ח)*
563,000 506,400487,500 

שווי הוגן 

ברכישה (באלפי 

 ש"ח)

417,100 

יתרת פיקדונות  - בניכוי 

דיירים בסוף התקופה (באלפי 

 ש"ח)**

296,605 278,831255,676 

יתרת  - בניכוי 

יקדונות דיירים פ

ברכישה (באלפי 

 ש"ח)

195,478 

 227,569231,824 266,395 שווי נכס,נטו (באלפי ש"ח)

"שווי  -בנטו 

זכויות החברה 

בנכס" (באלפי 

 ש"ח)

221,622 

18/04/2010 מועד ההקמה48,284 55,55019,812רווחי שערוך (באלפי ש"ח)

 82.3%ור תפוסה (%)שיע85.4% 93.9%90.3%שיעור תפוסה ממוצע (%)

מספר יחידות מאוכלסות 

 בפועל (לסוף התקופה)
286 278 266 

  
26,796 30,54328,945ח)"סה"כ הכנסות (באלפי ש

תשלומי דיירים ממוצעים 

 לחודש ליחידת דיור (ש"ח)
8,241 8,164 7,965 

  
תשלומי דיירים ממוצעים 

לחודש ליחידת דיור מחוזים 

 )שנחתמו בתקופה (ש"ח

9,064 8,394 8,213 
  

NOI (אלפי ש"ח) 10,639 13,72513,322

NOI (אלפי ש"ח) 15,348 20,21516,718 מותאם

4.59% 5.15%5.85%שיעור תשואה בפועל (%)

6.62% 7.59%7.35%שיעור תשואה מותאם (%)

 של בסך, בנורדיה הבית הקמת ןבגי שנותרו תשלומים קוזזו 2011, בדצמבר 31, ליום הכספיים בדוחות *

  .ח"ש מיליון 1.3-כ

 בגין ההתחייבות ובתוספת עתידיים הסכמים בגין מקדמות בניכוי ההינ דיירים פיקדונות** יתרת 

  .במלואם שולמו שטרם אף על שנחתמו הסכמים
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 פילוח מבנה הכנסות ועלויות  1.30.5.3

  . 100%(נתונים לפי 

 ) 66.7%-חלק התאגיד בנכס 
 2013ת שנ

שנת 

2012 

 2011שנת 

  

(באלפי ש"ח) הכנסות :

 6,8866,368  7,149מחילוט פקדונות דיירים 

 21,29619,88718,375משירותים לדיירים (תפעול)

 2,0982,1722,053מהשכרה (בעיקר מחלקה סיעודית)

 30,54328,94526,796סה"כ הכנסות 

 עלויות:

 14,31913,68813,993ניהול, אחזקה ותפעול 

 57 4253פחת (ככל שנרשם)

 2,4571,8822,107הוצאות אחרות 

 16,81815,62316,157סה"כ עלויות 

 16,18215,20412,746 רווח גולמי

NOI 13,72513,32210,639 

  

 הכנסות צפויות בגין חוזי שכירות חתומים 1.30.5.4

  

 מימון ספציפי 1.30.5.5

   בנורדיה.לבית לא קיים מימון ספציפי 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  . 100%(נתונים לפי 

) 66.7%-חלק התאגיד בנכס 

 2017שנת  2016שנת  2015שנת  2014ת שנ
 2018שנת 

 ואילך

  (באלפי ש"ח)

 124,620 20,033 26,29424,16322,070 הכנסות מדיירים  

 - - -1,889456 הכנסות משוכרים 

 124,620 20,033 28,18324,61922,070 סה"כ 
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 בודים ומגבלות משפטיות מהותיות בנכס שע 1.30.5.6

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  הסכום המובטח ע"י השעבוד  פירוט   סוג

31.12.2013   

 (באלפי ש"ח)

שעבודים  

  

אין.משכנתא

הערות  אחר

 אזהרה 

לזכות הדיירים בבית הדיור המוגן נרשמת 

הערת אזהרה בלשכת רישום המקרקעין 

להבטחת זכות המגורים והשימוש ביחידת 

 הדיור.
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 פרטים אודות הערכת השווי  1.30.5.7

  . 100%(נתונים לפי 

 ) 66.7%-חלק התאגיד בנכס 
 2011שנת  2012שנת  2013שנת 

 487,500 506,400 563,000השווי שנקבע (באלפי ש"ח) 

 משרד ברק פרידמן כהן ושות'זהות מעריך השווי

 שמות המעריכים והשכלתם

 - , רענן דוד1982מהנדס אזרחי בוגר הטכניון משנת  -פרידמןמשה 

) מהאוניברסיטה MAשמאי מקרקעין בעל תואר שני בכלכלה (

 העברית בירושלים

 כן כןכןהאם המעריך בלתי תלוי?

 כן כןכןהאם קיים הסכם שיפוי?

 31/12/201331/12/201231/12/2011תאריך התוקף של הערכת השווי 

 היוון תזרים המזומנים העתידית השווי מודל הערכ

פרמטרים עיקריים שנלקחו בהערכת השווי :

 מ"ר 32,486מ"ר 32,486מ"ר 32,486סה"כ שטחים בנויים

 302 300300סה"כ יחידות הדיור

 88% 95%93%שיעור תפוסה ליום ההערכה

 255,676 296,605278,831יתרת פיקדונות בפועל (אלפי ש"ח)

 10 810פת ההחלפה הראשונהתקו

 166,752 181,169177,784הכנסה צפויה מתחלופה ראשונה

 9.5% 9%9.5%שיעור היוון לתחלופת דיירים

 48,630 20,37029,270שווי דירות במלאי (אלפי ש"ח)

 10% 10%10%שיעור תחלופה שנתי

 2.6% 3%2.6%שיעור חילוט ממוצע

 13,176 16,44013,555עודף שנתי ממוצע מתחלופה

הכנסה שנתית מדמ"ש משטחים 

 מושכרים לחיצוניים
1,963 2,170 2,020 

שיעור היוון להכנסות משטחים 

 מושכרים
8.5% 8.5% 8.5% 

 2,943 4,9703,810עודף מתפעול שוטף 

 731 731731פחת כלכלי (אלפי ש"ח)

 ניתוחי רגישות לשווי

 שיעור תחלופה שנתי
עליה של 

1% 
571,400 512,100 490,600 

 שיעור תחלופה שנתי
ירידה של 

1% 
554,600 500,600 484,500 

שיעור היוון להכנסות 

 מתחלופת דיירים

עליה של 

0.5% 
552,300 498,200 480,000 

שיעור היוון להכנסות 

 מתחלופת דיירים

ירידה של 

0.5% 
574,800 515,300 495,800 
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 הבית בגני תקווה (בהקמה) 1.30.6

 גת הנכסהצ 1.30.6.1

 31.12.13פירוט ליום   

הבית בגני תקווה שם הנכס:

 הנגב פינת האורנים, גני תקווה מיקום הנכס:

 מ"ר 9,140שטח הקרקע :

שטחי הנכס המתוכננים להיבנות, 

 מפוצלים לפי שימושים:
46,827 

סה"כ יחידות דיור המתוכננות 

 להיבנות בנכס 

   223 -שלב א' 

 102 -שלב ב' 

חזקה בנכס (תיאור מבנה הא

אחזקה דרך חברות מוחזקות, 

לרבות שיעורי ההחזקה בהן 

 ושיעורי ההחזקה שלהן בנכס) 

) של 80%חברה בת ( ,הנכס נמצא בבעלות מלאה של גני תקווה

שהינה חברה  ,82) של משכנות 100%חברה בת (בת ים, משכנות 

 חברהה) של 100%נכדה (

 חלק התאגיד האפקטיבי בנכס (אם

 -נמצא בחברה מוחזקת הנכס 

הכפלת חלק התאגיד בחברה 

המוחזקת בחלק החברה המוחזקת 

 בנכס): 

80% 

ציון שמות השותפים לנכס (אם 

 25%השותפים מחזיקים למעלה מ 

מן הזכויות בנכס או אם השותפים 

הינם צדדים קשורים כהגדרתם 

 בהנחייה זו) 

 מחברת גני תקווה  20%צד שלישי בלתי קשור מחזיק ב 

 18/04/2010תאריך רכישת הקרקע : 

 תאריך התחלת עבודות הקמה :

  01/07/2013שלב א' 

 שלב ב' טרם החל

פרוט זכויות משפטיות בנכס 

 (בעלות, חכירה וכד'): 
 בעלות

זכויות בנייה משמעותיות שצפויות 

 להיות בלתי מנוצלות :
 מ"ר 3,396

 בעלותמצב רישום זכויות משפטיות:

ו מקורות מימון ציון האם נמצא

להמשך הקמת הנכס (בכלל זה, יש 

לציין תנאים מתלים מרכזיים 

להעמדת מימון כאמור והאם 

 התאגיד עומד בהם לתאריך הדוח)

  . הבית בגני בתקווהקיים מימון בנקאי לשלב א' של 

יופחת בהתאם לקצב אשר  ,ש"חמ'  106הון עצמי נדרש בשלב א' 

   ש"ח.מליון  76עד למינימום של  השיווק

  ש"ח  ליוןמ 228מימון בנקאי לשלב א' 

 לעיל. לפרטים נוספים ראה טבלת מימון ספציפי

נושאים מיוחדים (חריגות בניה 

 מהותיות, זיהום קרקע וכיו"ב):
 אין

שיטת הצגה בדוחות הכספיים 

 (איחוד/איחוד יחסי/שווי מאזני) 
 איחוד
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 31.12.13פירוט ליום   

  "מבע הנדסהקן .ברמ - ודיפון חפירהקבלן עבודות זהות קבלן מבצע :

 שיכון ובינוי סולל בונה תשתיות בע"מ-קבלן מבצע

שיטת התחשבנות (פאושלי/כתב 

 כמויות/אחר):
 פאושלי

 ל.ר.פרטים על מכירת הנכס

 

 נתונים עיקריים  1.30.6.2

. חלק התאגיד 100%(נתונים לפי 

 ) 80%- בנכס 
 2011שנת  2012שנת  2013שנת 

 75,50075,50075,500עלות רכישה התחלתית (באלפי ש"ח) **

עלות שוטפת שהושקעה בתקופה (אלפי 

 ש"ח)***
26,058 7,531 2,230 

סה"כ עלות מצטברת לסוף תקופה 

 (באלפי ש"ח)**** 
113,959 87,901 80,370 

שווי הוגן בסוף תקופה (באלפי ש"ח) 

***** 
132,000 87,901 80,370 

 )3,519(21,5772,183רווחי או הפסדי שערוך (באלפי ש"ח) 

מועד השלמה צפוי (כפי שדווח בסוף כל 

 תקופה)
 * *30/05/2016שלב א' 

עלות השקעה כוללת צפויה (כפי שדווחה 

 כולל לא -ח) "בסוף כל תקופה) (באלפי ש

  * קרקע

  262,129שלב א'  

 75,073שלב ב'  
* * 

עלות השקעה שטרם הושקעה (כפי 

 שדווחה בסוף כל תקופה) (באלפי ש"ח)

   213,170א'  שלב 

 75,073שלב ב'  
* * 

 קרקע כולל לא - שיעור השלמה תקציבי 

 (%) 

  18.7%שלב א' 

 0%שלב ב' 
* * 

NOI (בש"ח) משימושי ביניים ** * 

  * הנתון אינו רלוונטי.

  .ח"ש מיליון 10.5 -כ של בסךכישה במועד עסקת משכנות, כוללת עלויות שהושקעו על ידי המוכרת, ** עלות הר

  *** בגין שלב א' בלבד.

  ח וכן אינן כוללות עלויות"מליון ש 13.5 -**** ההשקעות אינן כוללות עלויות מימון בעלים בסך של כ

  מליון ש"ח. 11.8 -מימון  בנקאי בגין הקרקע, בסך כולל של כ

  הנכס הוצג בספרי החברה כקרקע בשווי הוגן שנאמד על פי שווי קרקע פנויה  2011-2012***** בשנים 

   הבניה תחילת עם, 2013 משנת החל) בתכנון בעיקר(  שהושקעו עלויות בתוספתבגישת ההשוואה 

   ההשוואה גישת עם יחד החילוץ בגישת מוערך ן"הנדל), המימון והסדרת שיווק תחילת לאחר(

  ).שווה בחלוקה(
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 פעילות שיווק  1.30.6.3

  .100%(נתונים לפי 

)80%-חלק התאגיד בנכס 

 2013שנת   

 1רבעון 2רבעון  3רבעון  4רבעון  לכל התקופה

מוקמות כמות יחידות 

לגביהן נחתמו הסכמי 

 משתכן בתקופה השוטפת**

102  6 13 33 50 

שיעור מהיחידות המוקמות 

לגביהן נחתמו הסכמי 

משתכן בתקופה השוטפת 

*** (%) 

45.7%  2.7% 5.8% 14.8% 22.4% 

שיעור מהיחידות המוקמות 

לגביהן נחתמו הסכמי 

 משתכן במצטבר (%)***

45.7%  45.7% 43.0% 37.2% 22.4% 

היקף פיקדונות דיירים 

הנובעים מהסכמי משתכן 

שנחתמו בתקופה השוטפת 

  (באלפי ש"ח)

190,333  12,109  25,171  63,045  90,008  

סכום המקדמות על חשבון 

פיקדונות דיירים הנובעים 

מהסכמי משתכן שהתקבלו 

בתקופה השוטפת (באלפי 

  ש"ח)

37,014   2,058  8,584  15,692  10,680  

וצעים תשלומי דיירים ממ

לחודש ליחידת דיור מחוזים 

 שנחתמו התקופה (ש"ח)

10,943  11,552 11,300 11,109 10,667 

סה"כ הכנסה שנתית (לאחר 

השלמה) מחוזים חתומים 

 (באלפי ש"ח) ***

13,394  832 1,763 4,399 6,400 

שיעור מהיחידות המוקמות 

לגביהן נחתמו הסכמי 

משתכן סמוך למועד חתימת 

 )***, ****הדוח במצטבר (%

48.9%  * * * * 

   לא רלוונטי. *

  .2013החל בשנת  השיווק **

 בלבד מתוך יחידות 180משווקת  חברהה ,מועד הדוחנכון ל יחידות שלב א' בלבד. 223מחושב על בסיס  ***

  .הבית בגני תקווהשלב א' של 

 .2014, במרץ 17  נכון לתאריך ****
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 28מימון ספציפי 1.30.6.4

 'אהלוואה /הלוואותספציפי  מימון

  בדוח על המצב הכספי  יתרות

: המקורי תאריך נטילת ההלוואה

   2013בפברואר,  20

  סכום ההלוואה המקורי:

 אלפי ש"ח  37,000 

31.12.2013   

 "ח)ש(אלפי 

 לזמן כהלוואות מוצג

 : קצר
 בנקאית הלוואה לשלם ריבית

 "חאש 403 -

 לזמן כהלוואות מוצג

 : ארוך
 37,000 - בנקאית הלוואה

31.12.2012   

 "ח)ש(אלפי 

 לזמן כהלוואות מוצג

 : קצר
 37,198 - בנקאית הלוואה

 לזמן כהלוואות מוצג

 : ארוך
- 

 37,403(אלפי ש"ח)  31.12.2013הוגן ליום  שווי

 אשראי שטרם נוצלה (אלפי ש"ח)  מסגרת
 ח"ש אלפי 166,539 של סך

 מסגרת כנגד תנוצל אשר

 .בנקאיות וערבויות אשראי

 4.50%(%) 31.12.2013 ליום אפקטיבית ריבית שיעור

 פירעון קרן וריבית  מועדי

 אחת משולמות ריביות

 תפרע ההלוואה קרן, לרבעון

 סך(למעט  31/05/2017 ביום

 בגין"ח ש אלפי 12,600 של

 נקבע שפרעונה' ב שלב קרקע

 )31/05/2016 ליום

 פיננסיות מרכזיות  התניות
 עד יהעצמ ההון מלוא השקעת

 .01/05/2014 ליום

 מרכזיות אחרות  התניות

 בסך  הבניה בתקציב עמידה

  "ח.ש מיליון 255-כ של כולל

 הבית ופתיחת הבניה השלמת

 .2016 יולי לחודש עד לאכלוס

 לאהאם הופרו תניות מרכזיות או אמות מידה פיננסיות לתום תקופת הדיווח  ציון

 לא(כן/לא) non-recourseמסוג  האם

 

  

  

 

                                                            
  לעיל. 1.20.1.2סעיף לפרטים נוספים ראה  28
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 שעבודים ומגבלות משפטיות מהותיות בנכס  1.30.6.5

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  הסכום המובטח ע"י השעבוד  פירוט   סוג

31.12.2013   

 (באלפי ש"ח)

שעבודים  

  

  ללא הגבלת סכום, לטובת בנק.משכנתא

 לעיל. 1.20.1.2לפרטים נוספים ראה סעיף 
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 פרטים אודות הערכת השווי 1.30.6.6

 2011שנת  2012שנת  (**) 2013שנת  ) 80%-חלק התאגיד בנכס . 100%(נתונים לפי 

 132,00087,90180,370השווי שנקבע (באלפי ש"ח) 

משרד ברק פרידמן כהן ושות' זהות מעריך השווי

שמאי מקרקעין בעל  - , רענן דוד1982מהנדס אזרחי בוגר הטכניון משנת  -משה פרידמןשמות המעריכים והשכלתם

 ) מהאוניברסיטה העברית בירושליםMAלכלה (תואר שני בכ

 כן כןכןהאם המעריך בלתי תלוי?

 כן כןכןהאם קיים הסכם שיפוי?

 31/12/201331/12/201231/12/2011תאריך התוקף של הערכת השווי 

 השוואההשוואהשילוב של חילוץ והשוואה מודל הערכת השווי 

הערכת השווי בגישת החילוץ 

  ההקמה

 )Construction( 

מועד סיום הקמה משוער שנלקח בחשבון 

 בהערכת השווי (תאריך)

  31/05/2016שלב א' 

 שנים מסיום שלב א' 6 -שלב ב' 
* * 

סך השקעה הונית נדרשת להקמת הנכס, 

 שטרם הוצאה (אלפי ש"ח) 

  213,170שלב א'  

 75,073שלב ב'  
* * 

   25%-שלב א'   שיעור מרווח יזמי (%)

 30%- ב'  שלב  
* * 

סכום המרווח היזמי שיוכר בהמשך תקופת 

ההקמה החל ממועד הערכת השווי ואילך 

 (אש"ח) 

  78,205 -שלב א' 

 39,402 -שלב ב' 
* * 

לאחר ההקמה בגישת היוון 

  תזרים המזומנים העתידי 

 

 * *46,827סה"כ שטחים שייבנו (במ"ר)

   223 -שלב א'  סה"כ יחידות הדיור

 102 - שלב ב'
* * 

 עודף שנתי ממוצע מתחלופה (באלפי ש"ח)
  12,539שלב א' 

 5,558שלב ב' 
* * 

  *  *  9.5%  שיעור היוון להכנסות מתחלופת דיירים
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  2011שנת  2012שנת   (**) 2013שנת   )80%-. חלק התאגיד בנכס 100%(נתונים לפי 

הערכת השווי 

 בגישת החילוץ 

לאחר ההקמה 

ם בגישת היוון תזרי

  המזומנים העתידי 

  

  הכנסה שנתית מדמ"ש משטחים מושכרים לחיצוניים

 ( אלפי ש"ח) 
734 * * 

שיעור היוון להכנסות משטחים מושכרים
9.0% * * 

   391,025 - שלב א' שווי פרויקט כפרויקט גמור

  170,744 -שלב ב'
* * 

 * * 3.00% שיעור חילוט ממוצע

  ( עבור שני השלבים יחד) שווי לפי גישת החילוץ בלבד

 ( אלפי ש"ח) 
139,700 * * 

ניתוחי רגישות לשווי

 
* * 

עליה של   שיעור היוון להכנסות מתחלופת דיירם

0.25%  
131,100 *  *  

ירידה של    שיעור היוון להכנסות מתחלופת דיירים

0.25% 
133,000 *  *  

 * * 136,000 5%עליה של   השפעת מחיר על המלאי

  *  *  128,100  5%ירידה של    השפעת מחיר על המלאי
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  2011שנת   2012שנת   (**) 2013שנת   )80%-. חלק התאגיד בנכס 100%(נתונים לפי 

הערכת השווי 

בגישת ההשוואה 

)Sales 

Comparison 

Approach( 

פרמטרים מרכזיים:

  2,265  2,265  2,265  (בש"ח) שווי למטר עיקרי

 325325325ות הדיור עפ"י תכנון סה"כ מספר יחיד

 2,550-5,229 2,550-5,229 2,550-5,229טווח מחירים למ"ר של קרקעות ברות השוואה (ש"ח) 

 434מספר הקרקעות ברות השוואה 

לגבי הקרקעות העיקריות שנלקחו לצורך ההשוואה 

(ככל שרלוונטי) יצוינו: שם/זיהוי, מיקום ושטח 

 הקרקע

, 5713 גוש,  ר"מ 5,971 בגודל בותברחו קרקע

 101 חלקה

 בגודל תקווה בפתח קרקע

 חלקה,  6372 גוש,  ר"מ 6,492

392 

,  ר"מ 13,671 בגודל תקווה בפתח קרקע

 217 - ו 22 חלקה 6372 גוש

 65,000 65,00065,000שווי מרכיב הקרקע בלבד (באלפי ש"ח)

ות שווי לפי גישת ההשוואה בלבד (קרקע כולל עלוי

 שהושקעו) (אלפי ש"ח 
124,370 87,901 80,370 

  * לא רלוונטי.

  הערכת השווי ההוגן מתבססת על שילוב של גישת החילוץ וגישת ההשוואה בחלקים שווים. **
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  3201בדצמבר,  31דו"ח הדירקטוריון לשנה שנסתיימה ביום  -פרק ב 

  

תקופה שהסתיימה לוהקבוצה  עסקי התאגידאת דוח הדירקטוריון על מצב מתכבד להגיש  דירקטוריון החברה

  . הדוחות, בהתאם לתקנות )"תקופת הדוח"( 2013בדצמבר  31יום ב

 פעולותיו, הונו העצמי ותזרימי המזומנים הסברי הדירקטוריון למצב עסקי התאגיד, תוצאות .1

  שלו

 אירועים מהותיים בתקופת הדוח ולאחריו 1.1

 )IPOראשונה לציבור של החברה ( הנפקה 1.1.1

, שבמסגרתו הונפקו לראשונה להשלמה , פרסמה החברה תשקיף2014בפברואר,  27ביום 

ה סעיף לפרטים רא כך נרשמו למסחר בבורסה.ניירות הערך של החברה לציבור ובהתאם ל

 לפרק א'.  1.4.4

 רעון מוקדם של הלוואת הקרנותיפ 1.1.2

, נפרעה הלוואת הקרנות, באמצעות תמורת ההנפקה שהתקבלה לאחר 2014במרץ,  11ביום 

  לפרק א'.  1.20.1.2. לפרטים ראה סעיף פרסום תשקיף החברה

 אופציות לעובדיםהקצאת  1.1.3

  לפרק א'. 1.17.5 לפרטים אודות תוכנית להקצאת אופציות לעובדים, ראה סעיף

לפרטים אודות הקצאת כתבי אופציה לא רשומים לעובדים ונושאי משרה בקבוצה, ראה 

 לפרק ד'. 21תקנה 

 הסכם הלוואה עם גוף מוסדי 1.1.4

  לפרק א'. 1.20.1.2לפרטים ראה סעיף 

 גני תקווההסכם  1.1.5

  לפרק א'. 1.20.1.2ראה סעיף לפרטים 

 הסכם עם מועדון צרכנות 1.1.6

 לפרק א'. 1.24.5לפרטים ראה סעיף 

  82פירעון אגרות החוב של משכנות  1.1.7

 לפרק ג'. 12לפרטים ראה באור 

 דיור מוגן בירושלים מבנה בנוי עליהם הסכם רכישת מקרקעין 1.1.8

 לפרק א'. 1.24.7סעיף לפרטים ראה 

 הסכם ניהול עם יו"ר הדירקטוריון וסגן יו"ר הדירקטוריון 1.1.9

  לפרק ד'. 21לפרטים ראה תקנה 
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 בחברה שליטההסכם להקמת דבוקת  1.1.10

  לפרק א'. 1.24.8לפרטים ראה סעיף 

  העסקית תווסביב התאגידתיאור  1.2

  לפרק א'. 1.4 - ו 1.3, 1.2פים לפרטים אודות תיאור התאגיד וסביבתו העסקית, ראה סעי

   כספיה מצבה 1.3

 סעיף במאזן
סעיף 
  בדוח

31.12.2013 31.12.2012 

ח "סכום באלפי ש
אחוז מסך 
 וז מסך המאזןאח ח"סכום באלפי ש המאזן

 100% 1,956,181 100% 2,199,197   סך המאזן
 3% 51,022 5% 100,666 1.2.1 נכסים שוטפים

 96% 1,880,301 95% 2,093,900 1.2.2 נדל"ן להשקעה
התחייבויות 

שוטפות (למעט 
תחייבויות בגין ה

 דיירים)

1.2.3 82,802 4% 144,939 7% 

ויות בגין בהתחיי
 53% 1,033,187 51% 1,120,214 1.2.4 דיירים

התחייבויות לא 
 18% 356,898 22% 482,521 1.2.5 שוטפות

 22% 421,157 23% 513,660 1.2.6 הון
  

  נכסים שוטפים 1.3.1

 חלקם, בבנקים ונכסים פיננסיים מזומנים ברובם כוללים הקבוצה של השוטפים נכסיה

 ועבדים) ומיועדים(חלקם מש מועד קצרי בפיקדונות מופקדים וחלקם שוטפים בחשבונות

, להחזר התחייבויות ולמימון עלויות ההקמה של הבית בגני החברה של השוטפת לפעילות

) 1, נובעת בעיקר: (2012 רבדצמב 31ביחס ליום  מועד הדוחברכוש השוטף ל תקווה. העלייה

עליה בפיקדונות המשועבדים, משיווק יחידות דיור בבית בגני תקווה, לטובת ערבויות 

בגני  אלפי ש"ח, אשר ישמשו להקמת הבית 37,201לדיירים עתידיים בסך של  שהועמדו

) כספים שהתקבלו במסגרת ההלוואה מהגוף המוסדי שהופקדו בפיקדונות 2; (תקווה

  אלפי ש"ח.  8,174משועבדים לטובת הגוף המוסדי בסך של 

  

  נכסים בלתי שוטפים 1.3.2

ה בשווי הוגן של הנדל"ן להשקעה. עליית הבלתי שוטפים נובעת בעיקר מעליי בנכסיםהעלייה 

  נובעת בעיקר מהגורמים הבאים: ,2012בדצמבר  31ביחס ליום  מועד הדוחהשווי ההוגן ל

  עליית מחירי הפיקדונות של יחידות הדיור בבתי הרשת בהתאם לעסקאות שנחתמו

 . תקופת הדוחבמהלך 

 מ 0.5%יעור של הפחתת שיעור ההיוון של התזרים מתחלופת דיירים והתפעול בש– 

 . 9% –ל 9.5%
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  בממוצע מ  תקופת הדוחעליה בשיעור השחיקה הנקוב בהסכמים שנחתמו במהלך)– 

 בתוספת מע"מ). 3% –ל  2.6%

  השקעות בהקמת הבית בגני תקווה ועליית ערכו לאור קבלת היתר הבניה, תחילת

 פועל.  , השגת מקורות המימון להקמתו ותחילת הבניה בבגני תקווה שיווק הבית

  .עליה בעודף מפעילות הניהול שנבעה, בין היתר, מהמשך אכלוסו של הבית בנורדיה 

  

בוחנת את השווי ההוגן של נדל"ן להשקעה בניכוי התחייבויות בגין דיירים, זאת  חברהה

מאחר שהתחייבויות אלו הינן חלק בלתי נפרד ממרכיב השווי ההוגן של בית הדיור המוגן. 

דל"ן להשקעה, נטו בניכוי התחייבויות בגין דיירים (לא כולל נדל"ן להלן פרוט בדבר נ

  להשקעה בהקמה): 

  

  2012 בדצמבר 31ליום  2013 בדצמבר 31ליום    

  נדל"ן מניב לדיור מוגן (באלפי ש"ח)  

  1,792,400  1,961,900  שווי הנכסים המניבים (*)

  )1,036,211(  )1,106,133(  יתרת פיקדונות דיירים (*) –בניכוי 

  756,189  855,767  שווי נטו, נכסים מניבים

  

  (*) מוצג בהתאם להערכות השווי. 

  התחייבויות שוטפות (למעט התחייבויות בגין דיירים) 1.3.3

 , נובעת בעיקר 2012בדצמבר  31ביחס ליום  מועד הדוחהירידה בהתחייבויות שוטפות ל

אלפי ש"ח לאור פירעון מוקדם  44,790 - מירידה בחלויות שוטפות של אגרות החוב בסך של כ

אלפי  37,000מירידה באשראי מתאגידים בנקאיים בסך של וכן  2013שבוצע בחודש דצמבר 

ש"ח, לאור סיווג האשראי שמימן את רכישת המקרקעין בגני תקווה מהתחייבויות שוטפות 

  .והלהתחייבויות בלתי שוטפות במסגרת הסכם שנחתם עם בנק לליווי בניית הבית בגני תקו

  התחייבויות בגין דיירים  1.3.4

נובעת    2012בדצמבר  31ביחס ליום  2013 דצמברב 31העלייה בהתחייבויות בגין דיירים ליום 

אלפי ש"ח (כולל  98,076) עליה בשל קבלת פיקדונות בניכוי החזר פיקדונות בסך של 1בעיקר: (

) עליה 2ני תקווה); (אלפי ש"ח בגין מקדמות מדיירים עתידיים של הבית בג 37,014סך של 

(כולל  ) ירידה הנובעת מחילוט פיקדונות3( -אלפי ש"ח; ו 20,097בשל הפרשי הצמדה בסך של 

  אלפי ש"ח. 31,146מע"מ) בסך של 
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  התחייבויות שאינן שוטפות 1.3.5

נובעת בעיקר:  2012בדצמבר  31ביחס ליום  מועד הדוחלשוטפות  שאינן בהתחייבויות עלייהה

אלפי  80,000בסך של  2013הגוף המוסדי במהלך הרבעון השני לשנת ) קבלת ההלוואה מ1(

אלפי ש"ח מתוכה הוצגו במסגרת חלויות שוטפות במסגרת התחייבויות  8,914 - ש"ח (כ

אלפי ש"ח שמימן את רכישת המקרקעין בגני  37,000סיווג האשראי בסך של  )2שוטפות); (

פות במסגרת הסכם שנחתם עם בנק תקווה מהתחייבויות שוטפות להתחייבויות בלתי שוט

אלפי ש"ח מבעל מניות  9,490) קבלת הלוואה בסך של 3( לליווי הקמת הבית בגני תקווה;

בחברה מאוחדת במסגרת העמדת חלקו בהון העצמי הנדרש למימון הקמת הבית בגני תקווה; 

ליית ערך ממיסים נדחים בשל ע תנובע אלפי ש"ח במסים נדחים שברובה 66,689) עליה בסך 4(

) 5; (2014החל משנת  והוצאות מס חד פעמיות כתוצאה משינוי בשיעור המס נדל"ן להשקעה

ונפרעו  להתחייבות שוטפת ואלפי ש"ח אשר סווג 44,799- בקיזוז אגרות חוב בסך של כ

  . בפירעון מוקדם

  

 הון חוזר  1.3.6

שהסתכם לסך של  (ללא התחייבויות בגין דיירים), חיובי חוזר הון , היה לקבוצהמועד הדוחל

בדצמבר  31 יוםמיליוני ש"ח ב 94מיליוני ש"ח לעומת הון חוזר שלילי שהסתכם לסך של  18

מעליה ביתרת הנכסים הפיננסיים (הנובע בעיקר  בעיקר נובע ר בהון החוזרהשיפו. 2012

, שהסתכמו 2013שנת  במהלךמקבלת פיקדונות מדיירים בבית בגני תקווה, שבנייתו החלה 

מיליון ש"ח), וכן מעליה בפיקדונות המיועדים לתשלומי החוב השוטף  37 - בכ הדוחותלתאריך 

מיליון ש"ח,  37הלוואה בסך של ה ,עם תחילת הקמתו של הבית בגני תקווהשל הקבוצה. 

כהלוואה  סווגהסווגה לזמן קצר בתקופות קודמות, אשר קרקע בגני תקווה והשהועמדה כנגד 

יות הלא שוטפות. כמו כן, לקבוצה יחידות דיור זמינות לשיווק לזמן ארוך במסגרת ההתחייבו

בהתחשב בהתחייבויות בגין הרשומות בסעיף נדל"ן להשקעה במסגרת הנכסים הלא שוטפים. 

אשר הסתכם הון חוזר שלילי  קבוצה, ל")בתי הרשתהדיור המוגן של הקבוצה ("דיירים בבתי 

ש"ח, מיליון  1,127מיליון ש"ח וסך של  1,102, לסך של 2012, בדצמבר 31ליום ו המאזןליום 

 הדיירים של זכותם מתוקף שוטפת כהתחייבות מוצגות דיירים בגין התחייבויות .בהתאמה

 בהערכה, הקבוצה של ניסיונה על בהתבסס, כך עם יחד. עת המשתכן בכל לסיים את הסכם

 של העזיבה עוריובשי תמותה בלוחות, הדייר לבתי הרשת כניסת בגיל המתחשבת אקטוארית

 בבתי הרשת הינה לדייר הממוצעת הצפויה השהייה תקופת הקבוצה כי צופה בפועל, הדיירים

לאור  לשנה). 10%- כ הינובתי הרשת  בכלל הצפוי הממוצע העזיבה (שיעור שנים 10 - כ

 מיליון 101 - כ של בסך לדיירים התחייבויות לפרוע תידרש היא מעריכה הקבוצה כי ,האמור

  .מועד הדוחמ חודשים עשר שנים תוךב, ח"ש

  

בהתחשב בהערכה האמורה, בקשר להחזר פיקדונות הדיירים, לקבוצה גרעון בהון החוזר בסך 

מממנת את החזר הפיקדונות באמצעות פיקדונות המתקבלים  חברההמיליון ש"ח.  83של 

ידות מהדיירים החדשים בעת אכלוס היחידות המתפנות. בנוסף, מעבר לתחלופה של היח

, לקבוצה יתרת יחידות מלאי שאינן מאוכלסות מועד הדוחנכון ל ,כמתואר לעיל ,המאוכלסות
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מיליון ש"ח. מלאי זה כלול בסעיף נדל"ן  83- אשר שווים בהתאם להערכת השווי הסתכם בכ

  , אין בגרעון בהון החוזר כאמור כדי להצביע על בעיית נזילות.חברההלהשקעה. להערכת 

  

 על מבוססת והיא , כהגדרתו בחוק ניירות ערך,עתיד פני צופה מידעבגדר  הינה זו הערכה

 כתוצאה להשתנות יכול ההחזר היקף .לעיל כאמור אקטוארית והערכההקבוצה  ניסיון

ובהתאם לתמהיל  )החיים בתוחלת שינוי בעיקר( דיירים של עזיבות בהיקפי משינויים

קף הפירעון בפועל של התחייבויות יחידות הדיור שיתפנו בבתי הרשת, כך שבפועל, הי

  .חברההלדיירים יכול להיות שונה מהערכות 

  

 תוצאות הפעילות 1.4

, ראו 2013על הרווח הכולל (מאוחד) לכל אחד מהרבעונים של שנת תמצית דוחות אודות לפרטים 

 א' לפרק ד'.10תקנה גם 

 סה"כ הכנסות (באלפי ש"ח)  1.4.1

 1רבעון 

2013  

  2רבעון 

2013  

  3רבעון 

2013  

  4בעון ר

2013  

2013  2012  

28,730 28,518  29,439  29,572  116,259 115,189 

 

 (באלפי ש"ח) מדמי אחזקה מדיירים ושירותים אחרים הכנסות 1.4.2

 1רבעון 

2013  

  2רבעון 

2013  

  3רבעון 

2013  

  4רבעון 

2013  

2013  2012  

19,700 19,481  20,077  20,534  79,792 78,844  

  

מדד ומתפוסת בשירותים אחרים ברובן מושפעות מהשינויים הכנסות מדמי אחזקה מדיירים ו

אשתקד, הכנסות משירותים אחרים כללו הכנסות מהסעדה  בתי הרשת. בתקופה המקבילה

אלפי ש"ח. הכנסות אלו לא  1,615 - עצמית בבית בכפר סבא ובבית ברמת השרון, בסך של כ

תים הנ"ל עברו לשירותי הב 2012זאת מאחר שבמהלך שנת  ,תקופת הדוחבנכללו בהכנסות 

הסעדה באמצעות מפעיל חיצוני, שמחויב בדמי שכירות חודשיים. ההכנסות מדמי אחזקה 

  . 3.3% -בכ 2013 שנת ושירותים אחרים, בנטרול מרכיב ההסעדה, עלו במהלך
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 (באלפי ש"ח) הכנסות מחילוט פיקדונות 1.4.3

 1רבעון 

2013  

  2רבעון 

2013  

  3רבעון 

2013  

  4רבעון 

2013  

2013  2012  

6,540 6,526  6,779  6,591  26,436 26,406 

  

 3) בסיס ההצמדה של הפיקדונות (עד ליום 1ההכנסות מחילוט פיקדונות מושפעות בעיקר: (

מפיקדונות החברה היו צמודי דולר (לאור כניסתו לתוקף של חוק  35% -כ 2012בדצמבר 

ר ופיקדונות אלו הפכו לפיקדונות , הופסקה ההצמדה לדול2012בדצמבר  3הדיור המוגן ביום 

) תקופת 3) תפוסת בתי הרשת;  (2צמודי מדד בדומה לרוב המכריע של יתר הפיקדונות); (

החילוט מוגבלת בהסכם המשתכן עם הדייר, לרוב לתקופה של  השהות של הדיירים (תקופת

 - עלה בכ הכנסות מחילוט הוצמדו לשינוי במדד בלבד אשר תקופת הדוחשנים). במהלך  12עד 

בהכנסות מחילוט ביחס לתקופה המקבילה אשתקד נובעת, בין  יה המזעריתיהעל. 1.9%

(עד  2012במהלך הרבעון הרביעי לשנת  2.6%-היתר, מירידה בשער החליפין של הדולר בכ

תקופת שהשפיעה על יתרת הפיקדונות המחולטים ב לכניסתו לתוקף של חוק הדיור המוגן)

  .הדוח

 (באלפי ש"ח) שנההכנסות משוכרי מ 1.4.4

 1רבעון 

2013  

  2רבעון 

2013  

  3רבעון 

2013  

  4רבעון 

2013  

2013  2012 

2,490 2,511  2,583  2,447  10,031 9,939 

  

לעומת התקופה המקבילה אשתקד נובעת מעליה בהכנסות  ת הדוחיה בתקופיעיקר העל

ספות החל בבית בסביון כתוצאה מהשכרת מיטות נו ובייחודמהשכרת המחלקות הסיעודיות 

 .2012מחודש יולי 

 

 (באלפי ש"ח) עלות ההכנסות 1.4.5

 1רבעון 

2013  

  2רבעון 

2013  

  3רבעון 

2013  

  4רבעון 

2013  

2013  2012  

15,415 15,535  16,667  16,554  64,171 63,331 

  

תפעול  והוצאותהוצאות תפעול מורכבות בעיקרן מהוצאות שכר, אנרגיה ומים, אחזקה 

בעלויות אחזקה עליה מפה המקבילה אשתקד נובעת בעיקר ביחס לתקוה יהעליאחרות. 

 .כתוצאה מעליה בשיפוץ דירות בהחלפה בבית בכפר סבא ובבית בבת ים ושמירה על הקיים
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 (באלפי ש"ח) הוצאות מכירה ושיווק 1.4.6

 1רבעון 

2013  

  2רבעון 

2013  

  3רבעון 

2013  

  4רבעון 

2013  

2013  2012 

2,912 2,852  2,024  2,150  9,938  8,128 

 

ביחס לתקופה המקבילה אשתקד נובעת  2013כירה ושיווק בשנת עיקר העלייה בהוצאות מ

 3,347 - בסך של כ בתקופת הדוחשהסתכמו  בגין הבית בגני תקווההוצאות פרסום עליה במ

  . 2012אלפי ש"ח בשנת  2,218ש"ח לעומת אלפי 

 

 (באלפי ש"ח) הוצאות הנהלה וכלליות 1.4.7

 1רבעון 

2013  

  2רבעון 

2013  

  3רבעון 

2013  

  4רבעון 

2013  

2013  2012  

3,876 3,436  7,239  3,815  18,366 14,375 

  

הוצאות הנהלה וכלליות כוללות בעיקר את הוצאות השכר של עובדי המטה, הוצאות בגין 

עלויות משפטיות ויועצים שונים, דמי ניהול לצדדים קשורים והוצאות שכירות ואחזקה של 

ביחס לתקופה המקבילה אשתקד בתקופת הדוח יה י. העלבהרצליההחברה משרדי מטה 

למנכ"ל החברה  ממענק חד פעמי, בין היתר, מיוחסת בעיקר לעליה בהוצאות שכר הנובעת

  משפטיות שוטפות. ובהוצאות

 

 (באלפי ש"ח) הכנסות (הוצאות) אחרות, נטו 1.4.8

 1רבעון 

2013  

  2רבעון 

2013  

  3רבעון 

2013  

  4רבעון 

2013  

2013  2012 

35  )12(  )580(  )2,383( )2,940( )73( 

ביחס לתקופה המקבילה אשתקד נובעת מעדכון  ת הדוחה בהוצאות אחרות, נטו בתקופיהעלי

  הפרשה לתביעות משפטיות.
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 (באלפי ש"ח) , נטוהוצאות מימון 1.4.9

 1רבעון 

2013  

  2רבעון 

2013  

  3רבעון 

2013  

  4רבעון 

2013  

2013  2012  

5,340 14,736  22,932  7,194  50,202 42,423 

  

ביחס לתקופה המקבילה אשתקד נובעת בעיקר מ: תקופת הדוח בבהוצאות המימון, נטו  עליה

בהוצאות משערוך פיקדונות דיירים, בין היתר, בגלל הפסקת הצמדת חלק  עליה) 1(

, עד 2012בשנת ( 1.91% -בכ תקופת הדוחשעלה ב מהפיקדונות לדולר והצמדתם לשינוי במדד

שבו הופסקה, לפי חוק הדיור המוגן, הצמדת הפיקדונות לדולר, ירד שער  3.12.2012ליום 

מגוף  תקופת הדוחבשל הלוואה שהתקבלה בעליה בהוצאות מימון )  2( -; ו)0.29% -הדולר בכ

  מוסדי. 

  

 (באלפי ש"ח) הוצאות מיסים על הכנסה 1.4.10

 1רבעון 

2013  

  2רבעון 

2013  

  3רבעון 

2013  

  4רבעון 

2013  

2013  2012  

4,150 8,706  50,357  3,896  67,109 17,886 

  

הוצאות המס של הקבוצה נובעות בעיקר מיצירת עתודה למיסים נדחים בשל העלייה בשווי 

הוגן של נדל"ן להשקעה בניכוי הכנסות מסים נדחים בשל הפסדים שוטפים והפסדים 

   מועברים מתקופות קודמות.

  

 חקיקה(תיקוני  לאומיים עדיפויות סדרי ילשינו החוק בכנסת אושר ,2013 ביולי 29 ביום

 יועלה כי, לפיו, בין היתר, נקבע 2013-"גהתשע), 2014-ו 2013 לשנים התקציב יעדי להשגת

 .25% על במקום 26.5% על יעמוד שהוא כך, 1.5% -ב 2014 משנת החל חברות על המס שיעור

נכסים בגין מיסים נדחים , עודכנו ההתחייבויות וה2013כתוצאה מכך, ברבעון השלישי לשנת 

 14,272של הקבוצה, כנגד רישום להוצאות מיסים על הכנסה, בעלת אופי חד פעמי בהיקף של 

אלפי ש"ח. יצוין, כי מדובר בהוצאה שאינה תזרימית אלא בחלק מהמקרים בהם תממש 

 . נכסים החברה
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 (באלפי ש"ח) לתקופה(הפסד) רווח  1.4.11

 1רבעון 

2013  

  2רבעון 

2013  

  3ון רבע

2013  

  4רבעון 

2013  

2013  2012  

)2,982( 14,434  79,401  )3,335( 87,518  17,034 

 

 מימון ומקורות נזילות 1.5

 פעילות שוטפת 1.5.1

אלפי ש"ח  87,126הסתכם לסך של  תקופת הדוחבתזרים המזומנים החיובי מפעילות שוטפת 

ת בעיקר יה נובעיאלפי ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. העל 51,404בהשוואה לסך של 

קבלת  אלפי ש"ח. 37,014מקבלת פיקדונות מדיירים עתידיים בבית בגני תקווה בסך של 

פקדונות מדיירים כוללת קבלת פקדונות בגין יחידות דיור ששווקו לראשונה בבית בגני תקווה 

  ובבית בנורדיה, כדלקמן:  

  

נה (באלפי ש"ח) ששווקו לראשויחידות דיור קדונות בגין יתזרימי מזומנים בגין קבלת פ  

2013 2012 

48,260  21,062  

  

 פעילות השקעה 1.5.2

אלפי ש"ח  45,351הסתכם לסך של  תקופת הדוחבתזרים המזומנים ששימש לפעילות השקעה 

אלפי ש"ח בתקופה המקבילה  8,081בהשוואה למזומנים שנבעו מפעילות השקעה בסך 

 אשתקד. 

אלפי ש"ח בפיקדון משועבד בנאמנות  25,168 - ) השקעה, נטו של כ1הירידה נובעת בעיקר מ: (

 תלטובת ההלוואה מגוף מוסדי ובפיקדון משועבד לטובת ערבויות שהועמדו כנגד פיקדונו

) השקעה בנדל"ן להשקעה (בעיקר להקמת הבית בגני 2( -בגני תקווה; ו בביתדיירים שנתקבלו 

  תקווה).

  

 פעילות מימון 1.5.3

אלפי ש"ח  36,629הסתכם לסך של  קופת הדוחתבפעילות מימון ל ששימשתזרים המזומנים 

 אלפי ש"ח ששימש לפעילות מימון בתקופה המקבילה אשתקד.  53,487לעומת תזרים של 

כוללים קבלת ההלוואה מגוף  בתקופת הדוחהרכיבים המהותיים של התזרים מפעילות מימון 

אלפי ש"ח.  11,006אלפי ש"ח וקבלת הלוואה ממועדון צרכנות בסך של  79,304מוסדי בסך של 

אלפי ש"ח וקרן וריבית בגין  98,667קרן וריבית של אגרות החוב בסך  החברהמנגד, פרעה 

אלפי ש"ח. בתקופה המקבילה אשתקד  30,465ובעלי מניות בסך  , גוף מוסדיהלוואות לבנקים
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עיקר התזרים ששימש לפעילות מימון הוא בגין פירעון קרן וריבית של אגרות החוב בסך של 

  אלפי ש"ח.  53,114

 

 )(FFO Funds From Operations - מדד ה 1.5.4

 FFO  )Funds From–לצורך מתן מידע נוסף על תוצאות הפעילות, מובא להלן מדד ה 

Operations( מדד זה, שמשתמשים בו בעולם, מאפשר בסיס נאות להשוואה בין חברות נדל"ן .

בארה"ב), ובהגדרתו, מבטא רווח   REIT –(ארגון חברות ה  NAREITימניב. המדד פורסם ע"

נקי, בנטרול הכנסות והוצאות מעליית/ירידת שווי נדל"ן והכנסות/הוצאות חד פעמיות, 

סבורה, כי על מנת לשקף נכונה את המדד כאמור, בנוסף לאמור  החברהבתוספת פחת. הנהלת 

, את הוצאות המיסים שלא שולמו במזומן, את  FFO-לעיל, יש לנטרל מחישוב ה

אות/הכנסות הפרשי הצמדה בגין ההתחייבויות והנכסים הפיננסיים. בנוסף, ניטרלה הוצ

את ההכנסות מחילוט פיקדונות הדיירים ובמקומן כללה את העודף  FFO - בחישוב ה חברהה

התזרימי הנובע מתחלופת הדיירים (קבלת פיקדונות בניכוי החזר פיקדונות הכלולים בתזרים 

  המזומנים מפעילות שוטפת). 

  

באלפי 
  ש"ח

 לשנה שנסתיימה ביום 
31/12/2013  31/12/2012  

FFO 32,990 34,478 
  

מעליה בהוצאות , נובעת בעיקרה 2012ביחס לשנת תקופת הדוח ב  FFO–במדד ה ירידהה

נתקבלה הלוואה מגוף מוסדי ששימשה  2013המימון בתקופת הדוח. במהלך חודש מאי 

. תקופת  2013החוב אשר נפרעו במלואם בחודש דצמבר לטובת פירעון  קרן וריבית אגרות 

  הדוח כוללת ריביות הן בגין אגרות החוב והן בגין ההלוואה מגוף מוסדי.

  

 פרטים אודות מקורות המימון 1.5.5

 %  ש"חבאלפי  31/12/2013

 68% 513,660 הון עצמי וזכויות מיעוט

 29% 225,343 התחייבויות פיננסיות לזמן ארוך
 4% 33,953 ננסיות שוטפותהתחייבויות פי

)12,201(  טחוןיבניכוי כרית הב  )1%(  

 100% 760,755  סה"כ
 

מתבססים בעיקר על קבלת פיקדונות מדיירים, הלוואות  הקבוצהמקורות המימון של 

מממנת את פעילותה  הקבוצהקרנות המנוף והון עצמי. , גופים מוסדיים, מתאגידים בנקאיים

בין סכומי הפיקדונות שנתקבלו לסכומי הפיקדונות שנפרעו, וכן השוטפת, בעיקר, מההפרש ש

   מהכנסות הנובעות מדמי אחזקה ודמי שכירות.

  

  

  



 

  11 -ב                                                                        
 

  של הקבוצה אמות המידה הפיננסיותאודות פרטים  1.5.6

  גוף מוסדי -הגורם המלווה  

  עמידה באמות מידה פיננסיות 

 בתניה החברה עמידת וחישוב ציון מועד הדוחל ההתניה חישוב תוצאות  אמת המידה הפיננסית  
  מועד הדוחל נכון

שבין יתרת ההלוואה  )LTVיחס כיסוי החוב (1
  לשווי ההוגן של הבית בכפר סבא

  40%  55%קטן מ 

  BBB  A-/STABLE - גדול מ BBBהלוואה מדורגת בדירוג עולה על   2
או לפחות יתרה עודפת  130%-גדול מ  82של משכנות  יחס שרות חוב  3

  לאחר שרות חוב ש"חון מילי 10של 
יתרה ו 313% -יחס שעומד על כ

  ש"חמיליון  81עודפת של 
ללא זכויות מיעוט ובניכוי (חברה ההון עצמי של   4

  מיליון ש"ח 444  ש"חמיליון  270-גדול מ  הלוואות לגופים קשורים)

 

 לסיכוני שוק ודרכי ניהולם  חשיפה .2

 סיכוני שוק בחברה ניהולהאחראי על  2.1

, מר חברהעל ניהול סיכוני השוק הוא המשנה למנכ"ל וסמנכ"ל הכספים של ה החברהאחראי ב

. , מר דורון ארנון, על פעילותו בתחום זהחברהאופיר רוזנבוים. מר רוזנבוים מדווח למנכ"ל ה

  .א' לפרק ד'26ראה תקנה רוזנבוים, מר לפרטים אודות 

 

  ומדיניות הקבוצה בניהול סיכוני שוקסיכוני השוק  תיאור 2.2

 ,כלכליים –סיכונים ענפיים וסיכונים מאקרו  ,יםיייחוד סיכוןה בגורמי כרוכ הקבוצה עילותפ

   .פרק א'ל 1.28ף בסעיכמפורט 

ה בוחנת באופן שוטף את סיכוני השוק ופועלת לצמצום החשיפה הכלכלית בסיכונים חברהנהלת ה

יניות ניהול סיכוני השוק מפקח על מד החברהדירקטוריון . העלויות הכרוכות בכךאלה, תוך בחינת 

  . ומנחה את ההנהלה

  

  על מדיניות ניהול סיכוני שוק ואופן מימושה הפיקוח 2.3

המשנה למנכ"ל וסמנכ"ל הכספים של המנפיקה, מר  ואה השוק סיכוני ניהול על בחברה האחראי

   , מר דורון ארנון, על פעילותו בתחום זה.החברהאופיר רוזנבוים. מר רוזנבוים מדווח למנכ"ל 
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  הצמדה בסיסי  וחד 2.4

  :(אלפי ש"ח) 3.20112.13להלן דוח ההצמדה של הקבוצה ליום 

  

צמוד למדד  
המחירים 
 לצרכן

לא   פריטיםלא צמוד
 כספיים

 סה"כ

    נכסים
 44,152 -44,152- מזומנים ושווי מזומנים

 51,143 -1,03550,108 נכסים פיננסים לזמן קצר
 3,435 -3,435-לקוחות ודיירים

 1,936 -1,936- חייבים ויתרות חובה
  70  70  -  -  השקעה מטופלת לפי שיטת השווי המאזני

  4,169  -  4,169  -  פקדונות והלוואות לזמן ארוך
  392  392  -  -  רכוש קבוע

 2,093,9002,093,900--נדל"ן להשקעה
 1,035103,8002,094,3622,199,197סה"כ נכסים

     
    יבויותהתחי

ומנותני אשראי  אשראי מתאגידים בנקאיים
 אחרים

  
9,015  

  
10,331 

-   
19,346 

  16,314  -  16,314  -  םהתחייבות לספקים ונותני שירותי
  14,607  -  183  14,424  הלוואות מצדדים קשורים 

 32,535 -31,608  927 זכאים ויתרות זכות
  1,120,214  -  -  1,120,214  דייריםהתחייבות בגין 
  ואחרים ארוך מתאגידים בנקאייםהלוואות לזמן 

71,664 
  

58,000 
  
- 

  
129,664 

  9,490  -  -  9,490  הלוואה מבעל מניות בחברה מאוחדת
  86,189  -  -  86,189  הלוואות מצדדים קשורים לז"א

 253,534 253,534--מיסים נדחים
 3,644 3,644--, נטוהתחייבות בגין הטבות לעובדים

 1,685,537 1,311,923116,436257,178 התחייבויות סה"כ
()1,310,888( סה"כ נכסים בניכוי התחייבויות ׁ ׁ 12,636(1,837,184513,660 
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 מבחני רגישות  2.5

להלן פירוט אודות המכשירים הפיננסיים של המנפיקה אשר רגישים לסיכוני השוק הכרוכים בהם. 

וצגו מספר פעמים בהתאם לניתוח הרגישות לכל אחד המכשירים הרגישים לסיכוני שוק שונים י

  מהסיכונים.

נדרשים  ,לישראל ניירות ערך ידי רשותעל  ,2010בפברואר,  28ביום בהתאם להבהרה שפורסמה 

השינוי האבסולוטי אשר נבדק במבחני הקיצון  ני מבחני קיצון נוספים במבחני הרגישות לריבית.ש

   .2%הינו 

   :2013 ,ברדצמב 31וי ההוגן ליום להלן ניתוח הרגישות לשו

  

  :רגישות לשינויים בריבית הריאלית (אלפי ש"ח)

  

  רגישות לשינויים במדד (אלפי ש"ח) 

  .בגין שינוי במדד 0.2% -ו 0.1%הרגישות בוצע בשיעור של  ניתוח

     

הרגיש המכשיר

מהשינוי(הפסד)  רווח

 הוגן שווי

 מהשינוי(הפסד)  רווח

 0.2% של עלייה
 המחירים במדד

 לצרכן

 0.1% של עלייה
 המחירים במדד

 לצרכן

 0.1% של ירידה
 המחירים במדד

 לצרכן

 של ירידה
 במדד 0.2%

 המחירים
 לצרכן

 פקדונות
 לזמן והלוואות

)1( 1,035 1 2 ארוך  )2(  
 לזמן הלוואות

 מצדדים ארוך
)217( קשורים  )109(  )108,666(  109 217 
 מנותני הלוואה
)178( אחרים אשראי  )89(  )88,796(  89 178 
 מבעל ההלווא
 בחברה מניות

)19( מאוחדת  )9(  )9,490(  9 19 
 בגין התחייבויות

)2,240( דיירים  )1,120(  )1,120,214(  1,120 2,240 
)2,652("כ סה  )1,326()1,326,131(1,326 2,652 

 המכשיר
 הרגיש

מהשינוי(הפסד)  רווח

 הוגן שווי

 מהשינוי(הפסד)  רווח

 מבחן
 של עלייה

10% 
 של עלייה
 5% של ירידה 5%

 של ירידה
   מבחן 10%

 קיצון
 בריבית
  הריאלית

 בריבית
 הריאלית

 בריבית
 תהריאלי

 בריבית
 קיצון הריאלית

 הלוואות
 ארוך לזמן

 מצדדים
 קשורים

3,630 682 342 )108,666(  )344(  )690(  )3,857(  

 הלוואה
 מנותני
 אשראי
 אחרים

5,528 1,199 603 )88,796(  )609(  )1,227(  )6,164(  

 הלוואה
 מניות מבעל
 בחברה
 מאוחדת

647 411 208 )9,490(  )214(  )434(  )707(  

)10,728()2,351()1,167()206,952( 1,153 9,8052,292"כסה  
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  תאגידי ממשלבטי יה .3

 מדיניות מתן תרומות 3.1

  לחברה אין מדיניות מתן תרומות. 

 משרה בכירהתגמולים לבעלי עניין ולנושאי  3.2

דירקטוריון החברה ערך דיון בדבר הקשר שבין התגמולים שניתנו לנושאי המשרה בחברה בהתאם 

, לבין תרומתו של כל אחד מנושאי 1970תקופתיים ומידיים התש"ל לתקנות דוחות  21לתקנה 

  . הדיון נערך לגבי כל אחד מנושאי המשרה בנפרד.בתקופת הדוחהמשרה 

- פרק ד', נקבעו, בין היתר, עלל 21י משרה בכירה המפורטים בתקנה ולנושאהתגמולים לבעלי עניין 

פי היקף עסקי החברה, מורכבות הטיפול והתרומה האישית של כל בעל תפקיד להצלחת החברה 

ועסקיה וזאת, בין היתר, לאור המשימות המוטלות עליהם בניהול החברה, לאור מורכבות 

בפניהם ניצבת החברה ובהתחשב בשיעורם ובסכומי תפקידיהם ופעילותם בשים לב לאתגרים 

התקבול המקובלים בחברות ציבוריות בישראל. להערכת דירקטוריון החברה, התגמולים הכוללים 

למנכ"ל ולמנהלים הבכירים לסגן יו"ר הדירקטוריון הפעיל, שניתנו ליו"ר הדירקטוריון הפעיל, 

  תרומתם לחברה והינם הוגנים וסבירים.משקפים את 

  

 דירקטורים בעלי מומחיות חשבונאית ופיננסית 3.3

בעלי  את המספר המזערי הראוי של דירקטוריםהחברה , טרם קבעה דוחהפרסום  מועדלנכון 

  .מיומנות חשבונאית ופיננסית

 

 גילוי בדבר הליך אישור הדוחות הכספיים 3.4

אום, יוסי ה"ה מוטי קירשנב .1חברההוא האורגן המופקד על "בקרת העל" ב חברהדירקטוריון ה

שטיינמן, רן גרודצקי וגבריאל לב הינם בעלי מומחיות חשבונאית ופיננסית וכל אחד מהם מסר 

הצהרה בדבר מומחיותו כאמור עובר למינויו. לפרטים נוספים אודות חברי הדירקטוריון, ראה 

  .ד'פרק ל 26תקנה 

ת המשנה למנכ"ל בראשו חברהעל הליך עריכת הדוחות הכספיים מופקדת ההנהלה הבכירה של ה

, חברהוסמנכ"ל הכספים ובפיקוחו של המנכ"ל. במסגרת הליך אישור הדוחות הכספיים של ה

ימים לפני מועד הישיבה  3מועברת טיוטת הדוחות הכספיים וטיוטת דוח דירקטוריון לפחות 

ולקבל מענה על השאלות ומתן  חברההקבועה לאישור הדוחות. הדירקטורים מוזמנים לפנות ל

סוקר  הדוחות הכספיים, לאישור חברהדירקטוריון ה ישיבת ות בקשר עם הדוחות. במהלךהבהר

את עיקרי הדוחות הכספיים וכן את הסוגיות  חברההמשנה למנכ"ל וסמנכ"ל הכספים של ה

הערכות מהותיות ואומדנים שנעשו במסגרת הדוחות הכספיים;  המהותיות בדיווח הכספי לרבות

בדיווח הכספי; שלמות ונאותות הגילוי בדוחות הכספיים; המדיניות  הבקרות הפנימיות הקשורות

החשבונאית שאומצה והטיפול החשבונאי שיושם בעניינים מהותיים של הקבוצה; וכן הערכות 

                                                 
 ה של הוועדה.למינוי חברההפועלת , בימים אלה .לבחינת הדוחות הכספיים טרם מונתה הוועדה פרסום הדוח, מועדנכון ל 1
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בנוסף, שווי, לרבות ההנחות והאומדנים שבבסיסן, שעליהן נסמכים נתונים בדוחות הכספיים. 

והשפעת פעילות זו על הדוחות הכספיים  הקבוצהת של את פעילותה השוטפ ,חברההסוקר מנכ"ל 

 חברי ידי על מועלות שאלות הדיון בדירקטוריון במסגרת ומדגיש סוגיות מהותיות. חברההשל 

את  נאמנה הכספיים מייצגים הדוחות ובאם הביקורת במהלך בדבר סוגיות שעלו הדירקטוריון

המקצועית  חברה, נותן את חוות דעתובנוסף לכך, רו"ח המבקר של ה .חברהה של הכספי מצבה

  .דוחות הכספייםהקשורות בביחס לסוגיות חשבונאיות 

 על והן חברהה סמנכ"ל הכספים של ידי על הן לצורך, בהתאם נענות הנדונות והסוגיות השאלות

 אישור את להצבעה יו"ר הדירקטוריון מעלה הדיון לאחר .חברהה של החשבון המבקר רואה ידי

נענה  לא לגביהן סוגיות או שאלות נותרו מחברי הדירקטוריון למי באם ים ומבררהדוחות הכספי

 הדוחות, הרי מן העולות בסוגיות והשאלות דנים חברי הדירקטוריון שכלל לשביעות רצונו. מכיוון

. בנוסף, קובע הדירקטוריון האם חברהה של הכספיים העל לדוחות בקרת אחראים לביצוע שכולם

כבותן של הדוחות הכספיים, הם הועברו לעיונם זמן סביר לפני הישיבה, תוך ציון לאור היקפן ומור

 .ימי עסקים מהווים זמן סביר בנסיבות העניין 3כי 

 בחברה הפנימיבדבר המבקר  גילוי 3.5

בימים אלה, פועלת החברה למינוי של  ., לא מכהן בחברה מבקר פניםנכון למועד פרסום הדוח

 מבקר פנים.

  המבקר  ה החשבוןרוא פרטים בדבר 3.6

  החשבון המבקר רואהשם  .3.1.1

  .זיו האפט -  BDOהמבקר של החברה הינו משרד החשבוןרואה 

 שכר ושעות עבודת המבקר .3.1.2

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

שנה/ 
 תקופה

שעות עבודה בגין 
בקורת וסקירת דוחות 

 כספיים

שעות עבודה בגין 
 שירותים אחרים

שכ"ט בגין בקורת 
וסקירת דוחות 
 ח"כספיים באלפי ש

בגין שכ"ט עבודה 
שירותים אחרים 

 ח"באלפי ש

2012 2,165 - 288 - 
20131,838 1,100328 250 
"כסה  4,003 1,100 616 250 
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  נוהל עסקאות זניחות 3.7

ם וכללייקווים מנחים נוהל הקובע  חברה, אומץ על ידי דירקטוריון ה2013בדצמבר  24ביום 

קשורה שלה עם בעל עניין בה ("עסקת בעל או של חברה מאוחדת ו חברהשל עסקה של ה הסיווגל

)(א) לתקנות ניירות ערך (דוחות כספיים שנתיים), 6(א)(41עניין") כעסקה זניחה, כאמור בתקנה 

. כללים אלו ישמשו גם לצורך בחינת היקף הגילוי בדוחות תקופתיים ובתשקיף של 2010 -התש"ע

  יין אישי באישורה, לגבי עסקה עם בעל שליטה או שלבעל השליטה יש ענ חברהה

לתקנות פרטי תשקיף, וכן לבחינת הצורך במסירת  54לתקנות הדוחות ובתקנה  22כקבוע בתקנה 

  ) לתקנות הדוחות. 6א(37דוח מיידי בגין עסקה כאמור, כקבוע בתקנה 

יובהר, כי עסקאות שיסווגו כזניחות כפופות לאישור כדין, אולם עסקאות אלה אינן מצריכות 

  יידי בגינן. פרסום דוח מ

על פי הנוהל שאומץ, עסקת בעל עניין שאינה עסקה חריגה, תיחשב כעסקה זניחה במקרה בו היקף 

  העסקאות (במונחים שנתיים, ככל שמדובר בתשלום עיתי שוטף) לא יעלו על המפורט להלן:

 אלפי ש"ח לשנה. 500בהיקף כולל של עד  -בעסקאות לרכישת מוצרים  .א

 אלפי ש"ח לשנה. 200בהיקף כולל של  - יעוץ ו/או ניהול בעסקאות לקבלת שירותי י  .ב

 אלפי ש"ח לשנה. 300בהיקף כולל של עד  -בעסקאות לקבלת שירותי תפעול שונים   .ג

  אלפי ש"ח לשנה. 1,000בהיקף כולל של עד  -בעסקאות לקבלת שירותי שיפוץ נכסים   .ד

נאי שוק, או העשויה מובהר, כי עסקה שאינה במהלך העסקים הרגיל של החברה, או שאינה בת

  להשפיע באופן מהותי על רווחיות החברה, רכושה או התחייבויותיה, לא תסווג כעסקה זניחה. 

שמתקיימות בעסקת בעל עניין נסיבות שבגינן, על אף  חברהאם וככל שיהיה סבור דירקטוריון ה

ההקלות עמידתה של העסקה בהגדרת עסקה זניחה, אין מקום להחיל עליה חלק ו/או את כלל 

הקבועות בדין בקשר עם עסקאות זניחות, יהא רשאי הדירקטוריון להחריג עסקה זו מהגדרתה 

  כעסקה זניחה. 

הנ"ל זניח, אינו מהותי ומבוצע בהתאם לתנאי שוק.  השירותיםהמצטבר השנתי של הסכמי  ההיקף

  .להתקשר מעת לעת בעסקאות כאמור תחת נוהל עסקאות זניחות חברהה בהתאם, עשויה

, בעת בחינתה של עסקת בעלי חברהבהתאם להנחיית רשות ניירות ערך ולהחלטת דירקטוריון ה

עם בעל העניין או  חברהאת כלל העסקאות מאותו סוג שעשתה ה חברהעניין יבחן דירקטוריון ה

 .עם תאגידים בשליטתו של בעל העניין באותה תקופה (שנה בדרך כלל)

  גילוי בדבר מורשי חתימה בחברה 3.8

  בחברה מורשי חתימה בלעדיים.אין 
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  הוראות גילוי בקשר עם הדיווח הפיננסי של הקבוצה .4

  נתונים כספיים המיוחסים לחברה כחברה אם 4.1

, חברהדוח כספי נפרד של הפרק ב' ג' לתקנות דוחות תקופתיים, מצורף כנספח ל9בהתאם לתקנה 

 .בצירוף חוות דעת רואה החשבון המבקר

 איים קריטייםאומדנים חשבונשימוש ב 4.2

  . פרק ג'ד' ל 2לפרטים אודות אומדנים חשבוניים קריטיים, ראה ביאור 
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  הוראות גילוי למחזיקי אגרות החוב .5

סדרת 
אגרות 
  החוב

מועד 
הנפקת 
  הסדרה

סך כל 
שוויה 
הנקוב 
במועד 

ההנפקה 
(באלפי 

  ש"ח)

השווי 
הנקוב 

בתאריך 
  הדוח

השווי 
הנקוב 
כשהוא 
מוערך 
מחדש 

לפי תנאי 
ההצמדה 
לתאריך 

הדוח 
(באלפי 

  ש"ח)

סכום 
הריבית 
הצבורה 

 31ליום 
  בדצמבר 

2013  
(באלפי 

  ש"ח)

השווי 
ההוגן של 
הסדרה 

כפי 
שנכלל 
בדוחות 

הכספיים 
 31ליום 

בדצמבר 
2013 

(באלפי 
  ש"ח)

השווי 
הבורסאי 

 31ליום 
בדצמבר 

2013  
(באלפי 

  ש"ח)
   

סוג 
הריבית 
  ושיעורה

מועדי 
תשלום 
  הקרן

מועדי 
תשלום 
  הריבית

בסיס 
ההצמדה 
  ותנאיה

האם אגרות 
החוב 

ניתנות 
להמרה 

לנייר ערך 
  אחר

זכות החברה לבצע פדיון 
מוקדם או המרה כפויה 
של אגרות החוב לניירות 
ערך האחרים והתנאים 

  למימושה

תאור הנכסים 
המשועבדים להבטחת 
ההתחייבות לתאריך 

  הדוח

אגרות חוב 
  (סדרה א')

  -  -  -  -  -  250,000  2014מרץ 

  
בית רי

שנתית 
קבועה 
בשיעור 

של 
3.55% 

(שקלית) 
שאינה 
צמודה 
למדד 

המחירים 
  לצרכן

   
6 

תשלומים 
שנתיים 

 31ביום 
בחודש 

מרץ בכל 
אחת 

מהשנים 
עד  2015

2020 
  (כולל)

  
 פעמיים
 בשנה

 31ביום 
 -במרץ ו

30 
בספטמבר 
בכל אחת 
מהשנים 

עד  2014
2020 
  (כולל)

  
-  

  
  לא

  
החברה רשאית, לפי 

לעדי, שיקול דעתה הב
להעמיד את אגרות החוב 
לפדיון מוקדם, מלא או 

חלקי, והכל בכפוף 
להנחיות רשות ניירות 
ערך ולהוראות תקנון 
הבורסה וההנחיות 

מכוחו, כפי שיהיו במועד 
הרלוונטי. הסכום 

שישולם למחזיקי אגרות 
החוב במקרה של פדיון 
מוקדם, יהיה הסכום 

) 1הגבוה מבין הבאים: (
 שווי שוק של יתרת

אגרות החוב שבמחזור, 
אשר ייקבע על פי מחיר 

הסגירה הממוצע של 
אגרות החוב בשלושים 

ימי המסחר שקדמו 
למועד קבלת החלטת 
הדירקטוריון בדבר 
 ;ביצוע הפדיון המוקדם

) הערך ההתחייבותי 2(
של אגרות החוב 

העומדות לפדיון מוקדם 
) יתרת 3( ;שבמחזור

תזרים המזומנים של 
ות אגרות החוב העומד

לפדיון מוקדם כשהיא 
מהוונת לפי תשואת 
האג"ח הממשלתי 

לשנה.  2%בתוספת 
יחושב החל ממועד 

הפדיון המוקדם ועד 
שנקבע למועד הפירעון 

תשלום הרלוונטי ביחס ל
אגרות החוב של 

 העומדות לפדיון מוקדם
  מלא או חלקי.

  
  אין
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  אגרות החוב (סדרה א') 5.1

  . 2020בשנת  ןלפירעואגרות החוב (סדרה א') עומדות 

עד ו 2014 פברוארב 24ם פי שטר הנאמנות מיו- החברה עמדה בכל התנאים וההתחייבויות על

(סדרה א')  , ולמיטב ידיעת החברה לא קיימת עילה להעמדת אגרות החובדוחהלמועד פרסום 

  לפירעון מיידי.

  תחייבותהתעודות ההנאמן לפרטים בדבר  5.2

  ה א)אגרות חוב (סדר 

  

  

  ) בע"מ1975הרמטיק נאמנות (   –הנאמנות שם חברת  (א) 

  510705197ח.פ. 

שם האחראי על סדרת תעודות ההתחייבות בחברת  (ב) 

   –הנאמנות 

  , מנכ"ל משותףמר דן אבנון

  03-5272272טלפון :   –פרטי ההתקשרות  (ג) 

  03-5271736פקס : 

  63573, מיקוד  תל אביב 113וב הירקון רח   -כתובת למשלוח מסמכים  (ד) 

  ירוג אגרות החוב שבמחזורד 5.3

  :להלן פרטים אודות דירוג אגרות החוב שבמחזור במועד דוח זה

  

  ובהתחייבות כלפי מחזיקי אגרות החוב עמידה בתנאים 5.4

עומדת החברה בכל התנאים וההתחייבויות לפי שטר הנאמנות ולא  ,הדוחפרסום  מועדלנכון 

  מיידי.לפירעון התקיימו התנאים המקימים עילה להעמדת תעודות ההתחייבות 

  סימני אזהרה בתאגיד 5.5

) 14(ב)(10דרתם בתקנה הדוח לא מתקיימים בתאגיד סימני אזהרה כהגפרסום  מועדנכון ל

  לתקנות.

דירוג במועד   הסדרה

  ההנפקה

  תאריך  חברה מדרגת  דירוג עדכני 

אגרות חוב 
  )א'(סדרה 

A- stable  A- stable   מעלות  

24.2.2014  
27.2.2014  
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החברה, מביעים בזה את הערכתם לעובדי החברה ומנהליה על תרומתם ומסירותם  והנהלת הדירקטוריון

  של החברה.  לקידומה

  

  

  , מנכ"לדורון ארנון    , יו"ר הדירקטוריוןמוטי קירשנבאום

  2014במרץ  27 ,תל אביב



  

 

  

   ג'פרק 

  דוחות כספיים

  
  

 



 

  

  

  

  

  

  

  

  

  מגדלי הים התיכון בע"מ

  2013מבר דצב 31ליום דוחות כספיים 

  )IFRSערוכים בהתאם לתקני דיווח כספי בינלאומיים (

  



  

  

  

  

  

  

  מגדלי הים התיכון בע"מ 

  2013בר דצמב 31 ליוםדוחות כספיים 

  

  תוכן העניינים

  

  

  עמוד                                                                                

  

    1  על הדוחות הכספייםדוח רואה החשבון המבקר 
  

  2-3  דוחות  מאוחדים על המצב הכספי
  

  4   דוחות  מאוחדים על רווח או הפסד ורווח כולל אחר
  

  5-7  דוחות  מאוחדים על השינויים בהון
  

  8-10  דוחות  מאוחדים על תזרימי המזומנים
  

  11-64  ביאורים לדוחות הכספיים  
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  דוח רואה החשבון המבקר לבעלי המניות של מגדלי הים התיכון בע"מ הנדון : 

  

  

ביקרנו את הדוחות המאוחדים על המצב הכספי המצורפים של מגדלי הים התיכון בע"מ (להלן: "החברה") לימים 
ותזרימי ואת הדוחות המאוחדים על רווח או הפסד ורווח כולל אחר, השינויים בהון  2012-ו 2013בדצמבר  31

. דוחות כספיים אלה הינם 2013בדצמבר  31המזומנים לכל אחת משלוש השנים בתקופה שהסתיימה ביום 
באחריות הדירקטוריון וההנהלה של החברה. אחריותנו היא לחוות דעה על דוחות כספיים אלה בהתבסס על 

  .ביקורתנו

  

ת תקנים שנקבעו בתקנות רואי חשבון (דרך ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל, לרבו
פי תקנים אלה נדרש מאיתנו לתכנן את הביקורת ולבצעה במטרה -. על1973-פעולתו של רואה חשבון), התשל"ג

להשיג מידה סבירה של ביטחון שאין בדוחות הכספיים הצגה מוטעית מהותית. ביקורת כוללת בדיקה מדגמית 
שבדוחות הכספיים. ביקורת כוללת גם בחינה של כללי החשבונאות  של ראיות התומכות בסכומים ובמידע

שיושמו ושל האומדנים המשמעותיים שנעשו על ידי הדירקטוריון וההנהלה של החברה וכן הערכת נאותות 
  .ההצגה בדוחות הכספיים בכללותה. אנו סבורים שביקורתנו מספקת בסיס נאות לחוות דעתנו

  

הדוחות הכספיים המאוחדים הנ"ל משקפים באופן נאות, מכל הבחינות  לדעתנו, בהתבסס על ביקורתנו,
ואת  2012-ו 2013בדצמבר  31המהותיות, את המצב הכספי של החברה והחברות המאוחדות שלה לימים 

תוצאות פעולותיהן, השינויים בהון ותזרימי המזומנים שלהן לכל אחת משלוש השנים בתקופה שהסתיימה ביום 
) והוראות תקנות ניירות ערך (דוחות כספיים IFRSבהתאם לתקני דיווח כספי בינלאומיים ( 2013בדצמבר  31

  .2010-שנתיים), התש"ע
   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   2014 במרץ, 27 תל אביב,

  

 זיו האפט                    
 חשבון  רואי                 

  



  מגדלי הים התיכון בע"מ 

  (באלפי ש"ח) דוחות מאוחדים על המצב הכספי
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 31.12.2012 31.12.2013ביאור 
    נכסים

    נכסים שוטפים:

 44,15239,006 3מזומנים ושווי מזומנים   

 51,1438,261 4נכסים פיננסיים לזמן קצר   

 3,4352,687   לקוחות ודיירים   

  1,068 1,936   חייבים ויתרות חובה   

  51,022 100,666סה"כ נכסים שוטפים      
      

    נכסים לא שוטפים:

  90  70 שיטת השווי המאזני השקעה המטופלת לפי   

 4,16924,504 5פקדונות והלוואות לזמן ארוך   

  264  392   נטו, קבוע רכוש   

     1,880,301 2,093,900 6  נדל"ן להשקעה  
 1,905,159 2,098,531 סה"כ נכסים לא שוטפים      

   

   

   

   
   
   
   

   

   
   
   
   

   

      
 2,199,197 1,956,181 
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 31.12.2012 31.12.2013 ביאור 
    התחייבויות והון

    התחייבויות שוטפות:
 47,700 19,346 7אשראי אחרים ומנותני בנקאייםאשראי מתאגידים    
 43,779   -  12  חלויות שוטפות של אגרות חוב   
 13,478  16,314 8 התחייבויות לספקים ונותני שירותים   
 14,330  14,607 11 הלוואות מצדדים קשורים    
    25,652  32,535  9 זכאים ויתרות זכות   
 144,939 82,802  (למעט התחייבויות בגין דיירים)סה"כ התחייבויות שוטפות    

     1,033,187   1,120,214  10 התחייבויות בגין דיירים   
  1,178,126   1,203,016   סה"כ התחייבויות שוטפות      

   התחייבויות לא שוטפות:

  24,000  129,664 11  ואחרים בנקאייםהלוואות לזמן ארוך מתאגידים    
  -   9,490  11  הלוואות מבעל מניות בחברה מאוחדת     
 98,522   86,189  11  הלוואות לזמן ארוך מצדדים קשורים   
 44,140  - 12  אגרות חוב   
 186,845  253,534 16  מסים נדחים   
    3,391 3,644 התחייבויות בגין הטבות לעובדים, נטו   

 356,898  482,521  סה"כ התחייבויות לא שוטפות      
  

  1,685,537  1,535,024 
    הון:

   14 הון המיוחס לבעלים של חברת האם
 12  12   הון מניות    

 116,272  116,797   קרנות הון   
      254,714  327,593   עודפים   

       370,998  444,402  האם סה"כ הון המיוחס לבעלים של חברת      
    50,159  69,258  14הון מיוחס לזכויות שאינן מקנות שליטה

 421,157  513,660   סה"כ הון
    

   
   2,199,197   1,956,181 

     2014, במרץ 27
 אופיר רוזנבויםארנוןדורון לוין בוריסמוטי קירשנבאום תאריך אישור 
  סמנכ"ל כספים  מנכ"ליו"ר הדירקטוריון סגןיו"ר הדירקטוריון הדוחות הכספיים

 ומשנה למנכ"ל

  

  

    .הביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים      



  מגדלי הים התיכון בע"מ 

  (באלפי ש"ח) דוחות  מאוחדים על רווח או הפסד ורווח כולל אחר
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  לשנה שהסתיימה ביום   

31.12.2011 31.12.2012 31.12.2013  ביאור 

     
  111,110  115,189   116,259א 15 הכנסות

     )62,518( )63,331(  )64,171(ב' 15 עלות ההכנסות
  48,592   51,858   52,088   רווח גולמי  

  110,694   48,112   184,045    להשקעה"ן נדל שווי הוגן ערך עליית

  )7,606( )8,128(  )9,938(ג' 15 הוצאות מכירה ושיווק

  )14,289( )14,375(  )18,366('ד 15  הוצאות הנהלה וכלליות

     4,524  )73(  )2,940('ה 15נטוהכנסות(הוצאות) אחרות, 
  141,915  77,394   204,889   רווח מפעולות רגילות  

  )78,064( )44,036(  )51,485('ו 15 הוצאות מימון

     3,430   1,613   1,283 'ז 15  מימון הכנסות
  )74,634(  )42,423(  )50,202(   הוצאות מימון, נטו

 חלק החברה בהפסדי חברה המטופלת
 לפי שיטת השווי המאזני, נטו

 
)60(  )51 (   -     

  67,281  34,920   154,627  לפני ניכוי מסים  על ההכנסה רווח  

     )47,158( )17,886(  )67,109(16 מסים על הכנסה
  20,123  17,034   87,518  לתקופה רווח  

      

     :לתקופה מיוחס ל רווח

  12,038  12,613   72,879  בעלים של חברת האם

     8,085  4,421   14,639 זכויות שאינן מקנות שליטה
  87,518   17,034  20,123  

   
     רווח בסיסי ומדולל למניה רגילה

  ש"ח (באגורות) :  0.01
 של חברת האם  לבעלים

     
   

  0.013 0.011  180.062  רווח למניה:
  

  

  

  

  

  

  .הביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים 



  מגדלי הים התיכון בע"מ 

  דוחות  מאוחדים על השינויים בהון (באלפי ש"ח)
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  :2013בדצמבר  31לשנה שהסתיימה ביום 

      הון המיוחס לבעלים של החברה האם    

  ביאור  
הון 
 מניות

קרן הון בגין 
פעולות בין 

תאגיד לבעל 
 שליטה בו

הון בגין קרן 
עסקאות מול 
זכויות שאינן 
  הכל-סך עודפים מקנות שליטה

זכויות 
שאינן 
מקנות 
  סה"כ הון  שליטה

         
 421,157 370,99850,159 254,714 -116,272 12   2013בינואר  1יתרה ליום 

          
         :2013שינויים במהלך שנת 

 87,518 14,639 72,87972,879-- -  נקירווח 

 4,921 4,174 747-747- - ד' (ב) 13מאוחדת בחברה חבילה הנפקת

 קרן הון בגין הלוואה שנתקבלה מבעלי 
      64 286 )222( - )222( - - ד' (ב) 13        מניות בחברה מאוחדת

 513,660 69,258 444,402 327,593 525 116,272 12  2013בדצמבר  31יתרה ליום 
       

  
  
  
  
  
  
  

  

  

  

  

  

  הביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים.
  
  



  מגדלי הים התיכון בע"מ 

  דוחות מאוחדים על השינויים בהון (באלפי ש"ח)
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  :2012בדצמבר  31לשנה שהסתיימה ביום 

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  הביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים.
  
  

      הון המיוחס לבעלים של החברה האם    

  ביאור  
הון 
 מניות

קרן הון בגין 
פעולות בין 

תאגיד לבעל 
  הכל-סך עודפים שליטה בו

זכויות שאינן 
מקנות 
  הוןסה"כ   שליטה

        
 392,385 346,64745,738 104,535242,101  11   2012בינואר  1יתרה ליום 

         
        :2012שינויים במהלך שנת 

 17,034 4,421 12,613 12,613 -  -   נקירווח 

 11,737 -    11,737- 11,737  -   )6( 14 הנפקת שטר הון של חברה מאוחדת לבעלי שליטה

1 -1-- 1 )3( 14 הנפקת מניות      
 421,157 50,159 370,998 254,714 116,272 12  2012בדצמבר  31יתרה ליום 

    



  מגדלי הים התיכון בע"מ 

  דוחות מאוחדים על השינויים בהון (באלפי ש"ח)
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  :2011בדצמבר  31לשנה שהסתיימה ביום 

 

  

  

  

  
  
  
  
  

  הביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים.
  

  

      לבעלים של החברה האםהון המיוחס     

  ביאור  
הון 
 מניות

קרן הון בגין 
פעולות בין 

תאגיד לבעל 
  הכל-סך עודפים שליטה בו

זכויות שאינן 
מקנות 
  סה"כ הון  שליטה

        
 341,975  74,250230,063304,32237,653  9    2011בינואר  1יתרה ליום 

         
        :2011שינויים במהלך שנת 

 20,123  8,085 12,038 12,038   -   -    נקירווח 

 30,285   -30,285-  30,285   - )6(14  שליטההנפקת שטר הון של חברה מאוחדת לבעלי 

2  -  2-    -  2  )2(14הנפקת מניות     
 392,385  104,535242,101346,64745,738  11   2011בדצמבר  31יתרה ליום 

   



  מגדלי הים התיכון בע"מ 

  (באלפי ש"ח) דוחות מאוחדים על תזרימי המזומנים
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  ביוםלשנה שהסתיימה     
 31.12.2011 31.12.201331.12.2012 ביאור  
      

     תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת:

  20,123   17,034  87,518   לתקופה רווח
  

      התאמות:

  )25,579(  )26,406(  )26,436(   חילוט פיקדונות דיירים 

  46,426   10,228   19,608    שיערוך פיקדונות מדיירים

  196   143   100   פחת 
 המטופלת לפי שיטת השווי חלק החברה בהפסדי חברה

  המאזני, נטו
  

60   51   -  

  47   73   )23(   הפסד (רווח) ממכירת רכוש קבוע

  )430(  5,945   -    אופציית הגנה על הדולר ירידת (עליית) ערך בגין
 )6,000(  -   -   הרכישה מחיר מהתאמת הכנסה

  48,214   17,886   67,109   מסים נדחים, נטו

  9,977   12,246   16,910   עלויות מימון, נטו
  15,222   9,606   8,296 12בגין אגרות חוב  והפסד מפדיון מוקדם ריבית ,שערוך

     )110,694(   )48,112(  )184,045(  "ן להשקעהנדל הוגן שווי ערךעליית 
   )10,903(  )1,306(  )2,498(  

     והתחייבות:שינויים בסעיפי רכוש 

  )2,002(  )1,251(  )790(  עליה בנכסים פיננסיים לזמן קצר

  )187(  54   )748(   ירידה (עליה) בלקוחות

  195   87   )1,064(   ויתרות חובה ירידה (עליה) בחייבים

  1,740   )2,329(  273   עלייה (ירידה) בספקים ונותני שירותים

  432   )2(  7    עליה (ירידה) בהלוואות מצדדים קשורים

  )3,204(  )3,488(  2,482   זכות  עליה (ירידה) בזכאים ויתרות

  92,741   124,145   154,089    קבלת פיקדונות מדיירים 

  )49,263(  )61,293(  )56,013(    החזר פיקדונות לדיירים 

  )2,150(  )4,641(  -    הדולר השקעה באופציית הגנה על
  -   1,276   -   מכירת אופציית הגנה על הדולר

    116   293  86  עליה בהתחייבויות בשל הטבות לעובדים,  נטו
   87,419   51,545   35,920  

    )100(  )141(  )293(   מס הכנסה ששולם
    35,820   51,404   87,126  שוטפת מזומנים, נטו, מפעילות     

  

  

  

  הביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים.
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  לשנה שהסתיימה ביום    
 31.12.2011 31.12.201331.12.2012 ביאור  

      
    השקעה: תזרימי מזומנים מפעילות

  )18,001(  )12,874( )24,038(   להשקעה"ן בנדלהשקעה 
   -   )27(  )272(    קבוע ברכוש השקעה

  )500(  )1,101(  )37,263( )1(א'  4 השקעה בפיקדון משועבד
    1,101   599    משועבד פיקדון פירעון

  -  -   )76,192(  נאמנותבהסכם  בפיקדון השקעה
  )55,000(  -   -    השקעה בפיקדון מוגבל

  55,000   -   -    פירעון פיקדון מוגבל
  -   -   )600(   מיועדיםביתרת מזומנים  שינוי

 315  95  64  תמורה ממכירת רכוש קבוע
  1,011   -   88,287   בנאמנות  בהסכםמשיכה מפיקדון 

  6,157   13,696   3,542    החזר הלוואות שנתנו לבעלי עניין
  -   6,000   -    תקבול בגין התאמת מחיר הרכישה

  -   )500(  )500(   מאוחדת בחברהמניות  בעלימתן הלוואה ל
  1,068   459   279   קשור מצד שהתקבלה ריבית

    1,372   1,232   743    ריבית שהתקבלה
  )8,578(  8,081   )45,351(  מזומנים, נטו, מפעילות השקעה

     
    מימון: תזרימי מזומנים מפעילות
 )3,611( )6,520( )3,047(  פירעון הלוואות לזמן ארוך
  )6,157(  -   )14,319(   פירעון הלוואות מבעלי עניין

  20,007   11,737   -   הנפקת שטרי הון לצדדים קשורים
 )4,229( )2,324( )4,641(   ריבית ששולמה

  )6,212(  )8,590(  )8,458(   קשור לצד ששולמה ריבית
 2  1  -   הנפקת הון מניות

  )43,157(  )43,572(  )89,230( 12  פירעון קרן אגרות חוב
 )12,602( )9,542( )9,437( 12ריבית ששולמה בגין אגרות חוב
  80,000   5,753   -    קבלת הלוואות מצדדים קשורים

  -  -   11,006 )4(11 בחברה  מאוחדת קבלת  הלוואות מבעל מניות
  -  -   2,334 )4(11  בת בחברה הון הנפקת

  30,000   -   79,304    ואחריםקבלת הלוואות לזמן ארוך מתאגיד בנקאי 
   )74,163( )430( )141(  אשראי מתאגידים  בנקאיים לזמן קצר, נטו

   )20,122( )53,487( )36,629(  מזומנים, נטו, מפעילות מימון
 7,120  5,998  5,146   מזומנים עליה במזומנים ושווי 

   25,888  33,008  39,006  השנהלתחילת  יתרת מזומנים ושווי מזומנים
 33,008  39,006  44,152  השנהלסוף  יתרת מזומנים ושווי מזומנים

  

  נפרד מהדוחות הכספיים. הביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי
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  פעילות מימון והשקעה שאינה כרוכה בתזרים מזומנים: -נספח א' 

  לשנה שהסתיימה ביום  

  31.12.2013 31.12.2012 31.12.2011 
     

 2,562 941 3,864 באשראי להשקעה"ן נדלרכישת 

     

  -  3,387  -  תנועה בין בעלי עניין

        

  10,278  -  -  להוןבעלים אשר הומרה  הלוואת

  

  
   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים.הביאורים 
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  כללי: - 1ביאור 

("החברה")  עוסקת בעצמה ובאמצעות חברות בשליטתה, בייזום והפעלה של בתי דיור הים התיכון בע"מ  מגדלי  .א

"הבית  -הגיל השלישי  תיילאוכלוס, הפעילה החברה בית דיור אחד 2010עד שנת  .השלישי הגיל תיילאוכלוס

  . 2004-2006החברה במהלך השנים  ידי עלברמת השרון". בית דיור זה הוקם 

משכנות החזקות  חברת, התקשרה החברה בהסכם לרכישת כל ההון המונפק והנפרע של 2009בדצמבר  1ביום 

הגיל השלישי  תיילאוכלוס("עסקת משכנות"), חברה המפעילה, באמצעות חברות בשליטתה, ארבעה בתי דיור 

   .תחת המותג "מגדלי הים התיכון"

, הושלמה העסקה נשוא ההסכם, ומאותו מועד החברה, בעצמה ובאמצעות חברות 2010באפריל  18ביום 

אשר וכן של קרקע הגיל השלישי   תיילאוכלוסבשליטתה, היא הבעלים והמפעילה של רשת בת חמישה בתי דיור 

 רה בת של החברה חב, רכשה 2014בפברואר,  6כן, ביום  כמובית דיור נוסף.  2013משנת  החל עליה מוקם

  (א) להלן. 21ראה ביאור  בית דיור בנוי עליהםמקרקעין בירושלים 

מנוף, קרן בראשית הבחברה על ידי קרנות בד בבד עם השלמת עסקת משכנות, הושלמה עסקת השקעה 

ונחתמו הסכמים  ("קרנות המנוף") ועל ידי יורופורט (חברה מדווחת בשליטת מר מוטי קירשנבאום),   KCPSוקרן

, 2014במרץ  11ליום  ועדוממועד זה  באשר להרכב הדירקטוריון וזכויות ההצבעהבעלי המניות בחברה  כלל בין

ט, להיות בעלת השליטה הפכה יורופור ,(ג) להלן)  21(ראה ביאור  בבורסה למסחר החברה מניותמועד רישום 

ערב להקמת "דבוקת שליטה" בין בעלי המניות כם הס ונחתםההסכמים שנחתמו בתאריך זה בוטלו , בחברה

  .בחברה היחידה שליטההיורופורט להיות בעלת  חדלהבעקבות כך ו ההנפקה 

  'יקפיוצ'ר בע"מ למגדלי הים התיכון בע"מ.ממג 2013בנובמבר  13 ביוםשינתה את שמה  החברה

  פרטים בדבר שערי מטבע חוץ ומדד המחירים לצרכן:  .ב

   המחירים לצרכן ושערי החליפין של הדולר ושיעורי השינוי בהם בתקופת החשבון:להלן פרטים על מדדי 

  

  ליום  

  31.12.2013 
   :מדד המחירים לצרכן ( בנקודות)

 102.3  )2012לפי מדד בגין (בסיס 

 102.2  )2012לפי מדד ידוע (בסיס 

 3.471  דולר) 1-דולר של ארה"ב (בש"ח ל
  

  

  

  
שיעור השינוי 

  באחוזים

  
לשנה שהסתיימה 

  ביום

  31.12.2013 
   :מדד המחירים לצרכן 

 1.82  לפי מדד בגין 

 1.91  לפי מדד ידוע 

 )7.02(  דולר) 1-דולר של ארה"ב (בש"ח ל
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  עיקרי המדיניות החשבונאית: - 2ביאור 

  ):IFRSאימוץ תקני דיווח כספי בינלאומיים (  א.

  הכספי הבינלאומיים. הדוחות הכספיים מצייתים להוראות תקני הדיווח

  עקרונות עריכת דוחות כספיים:  ב.

), שנתיים כספייםלפי תקנות ניירות ערך (דוחות  הנדרש הנוסףהשנתיים כוללים את הגילוי  כספייםה ותהדוח

  .2010-"עהתש

כאשר כל הערכים עוגלו לאלף הקרוב,  ),(ה) להלן2ביאור ראה הדוחות הכספיים מוצגים בהתאם למטבע ההצגה (

  צוין אחרת. כן לא אםא

קבי בכל תקופות הדיווח המוצגות בדוחות הכספיים, המדיניות החשבונאית המוצגת בביאור זה יושמה באופן ע

  .אלא אם כן צוין אחרת 

הדוחות הכספיים נערכו תוך יישום עקרון העלות, למעט נכסים והתחייבויות לגביהם יושם מודל השווי ההוגן, בין 

  דיור מוגן לאוכלוסיית הגיל השלישי. כבתי יםהמשמשנדל"ן ה נכסיהיתר, 
  

יישום לראשונה של תקני דיווח כספי בינלאומיים חדשים, תיקונים לתקנים והבהרות חדשות הרלוונטיים   ג.

        לחברה:

 " או "התקן"):IFRS 10בדבר דוחות כספיים מאוחדים (בסעיף קטן זה: " 10תקן דיווח כספי בינלאומי  .1

. התקן מגדיר מחדש את המונח שליטה בחברות בנות. IASB-על ידי ה IFRS 10פורסם  2011בחודש מאי   

ישויות למטרות  -של הוועדה המתמדת לפרשנויות בדבר איחוד  12כמו כן, התקן מבטל את פרשנות מספר 

 מיוחדות.

רה כוללים את הנושאים השינויים העיקריים שנכללים בתקן והמהווים את המדיניות החשבונאית של החב  

 הבאים:

-  IFRS 10  קובע כי שליטה היא הבסיס היחידי לאיחוד חברות, כאשר הגדרת שליטה הורחבה לעומת

התקינה הקיימת. החברה שולטת בחברה אחרת כאשר היא חשופה, או בעלת זכויות, לתשואות משתנות 

ות באמצעות כוח ההשפעה שלה ממעורבותה בחברה האחרת ויש לה את היכולת להשפיע על אותן תשוא

 על אותה חברה.

 איחוד חברות בהן קיימת שליטה בפועל (דה פקטו).  -

זכויות הצבעה פוטנציאליות תילקחנה בחשבון בבחינת שליטה אם הן ניתנות למימוש מיידי והן ממשיות   -

 ת למימוש מיידי.בהתאם לקביעה בתקן. יחד עם זאת, ייתכן ויהיה צורך להתחשב גם בזכויות שאינן ניתנו

 ).Principal) ובעל מניות עיקרי (Agentנוספה הדרכה בדבר זיהוי יחסי סוכן (  -

 2013בינואר  1החל מהדוחות הכספיים לתקופה השנתית המתחילה ביום  IFRS 10החברה מיישמת את 

 בדרך של יישום למפרע בהתאם להוראות המעבר בתקן. 

  .  מהותית לא הייתה השפעה על הדוחות הכספיים IFRS 10ליישום של 
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  עיקרי המדיניות החשבונאית (המשך): - 2ביאור 

יישום לראשונה של תקני דיווח כספי בינלאומיים חדשים, תיקונים לתקנים והבהרות חדשות הרלוונטיים   ג.

  (המשך): לחברה

 "התקן"):"" או IFRS 13בדבר מדידת שווי הוגן (בסעיף קטן זה:  13תקן דיווח כספי בינלאומי  .2

 מקיפה מסגרת בקביעת, הוגן שווי מהו מגדיר התקן. IASB-על ידי ה IFRS 13פורסם  2011בחודש מאי 

 צורך יש מתי קובע אינו התקן. הוגן שווי של מדידה בעת הנדרשות הגילוי ובדרישות הוגן שווי למדוד כיצד

  .הכספיים בדוחות הוגן בשווי להשתמש

) מהנכס או ההתחייבות, כלומר המחיר exit priceומתייחס למחיר היציאה ( התקן משנה את הגדרת שווי הוגן

  שיתקבל על מכירת הנכס או שישולם על העברת ההתחייבות.

 כלכליות הטבות להפיק בשוק משתתף של היכולת את בחשבון מביאה פיננסיים לא לנכסים הוגן שווי מדידת

 בשימוש בנכס שישתמש בשוק אחר למשתתף ומכירת ידי על או שלו המיטבי בשימוש הנכס באמצעות

  .שלו המיטבי

 שווי מדידת אודות גילויים או הוגן בשווי מדידה מתיר או דורש אחר בינלאומי כספי דיווח תקן כאשר חל התקן

  .במפורש מתחולתו שהוצאו חריגים למעט, הוגן

 2013בינואר  1החל מהדוחות הכספיים לתקופה השנתית המתחילה ביום  IFRS 13מיישמת את  החברה

 נדרשושלא  התקן של הגילוי לדרישות בהתייחס השוואתי מידע הוצג לא, לכך בהתאםבדרך של מכאן ולהבא. 

  .להלן (ב)6 -ו') ו(ט2 יםביאור ראה. לגילויים הנדרשים בהתאם לתקן, בעבר

או  IFRS 12"גילוי של זכויות בישויות אחרות (בסעיף קטן זה: "בדבר  12תקן דיווח כספי בינלאומי  .3

  :"התקן")

. התקן מאגד לתוכו את דרישות הגילוי לגבי זכויות IASB-על ידי ה IFRS 12פורסם  2011בחודש מאי 

  החברה בחברות בנות, בחברות כלולות, בהסדרים משותפים ובישויות מובנות שאינן מאוחדות.

בדרך של יישום למפרע בהתאם להוראות המעבר בתקן. לגילויים הנדרשים  IFRS 12מיישמת את  החברה

  .22 ביאור ראה -בהתאם לתקן 

  

בדבר הצגת דוחות כספיים, הצגת פריטי רווח כולל אחר (בסעיף קטן  1תיקון לתקן חשבונאות בינלאומי  .4

  "):IAS 1-זה: "תיקון ל

מתייחס בעיקרו לאופן הצגת  IAS 1-. התיקון לIAS 1-תיקון ל IASB-פורסם על ידי ה 2011בחודש יוני 

פריטים של רווח כולל אחר. התיקון דורש להציג סעיפים עבור סכומים של רווח כולל אחר כשהם מסווגים לפי 

  מהותם, ולקבצם לכאלה שבהתאם לתקני דיווח כספי בינלאומיים אחרים:

 וכן; הפסד או לרווח מכן לאחר מחדש ויסווגו ייתכן -

  סווגו מחדש לאחר מכן לרווח או הפסד.לא י -

כמו כן, כאשר פריטי רווח כולל אחר מוצגים לפני מס והסכום המצרפי של המס המתייחס לפריטים אלה מוצג 

יש להקצות את סכום המס בין שתי קבוצות  IAS 1-ל לתיקון בהתאם אזי, IAS 1בסכום אחד, כפי שמאפשר 

  אלו.
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  החשבונאית (המשך):עיקרי המדיניות  - 2ביאור 

יישום לראשונה של תקני דיווח כספי בינלאומיים חדשים, תיקונים לתקנים והבהרות חדשות הרלוונטיים   ג.

  (המשך): לחברה

בדבר הצגת דוחות כספיים, הצגת פריטי רווח כולל אחר (בסעיף  1תיקון לתקן חשבונאות בינלאומי  .4

  :(המשך) ")IAS 1-קטן זה: "תיקון ל

כמו כן, בוצע תיקון לשם הדוח על הרווח הכולל והוא ייקרא "דוח על רווח או הפסד ורווח כולל אחר", והובהר, 

כי כאשר מוצג דוח יחיד, החלק של רווח או הפסד יוצג לפני החלק של רווח כולל אחר אשר יבוא לאחריו, 

ד יוצג מייד לפני הדוח המציג רווח וכאשר מוצג דוח על רווח או הפסד בנפרד, הדוח הנפרד על רווח או הפס

  כולל.

בינואר  1החל מהדוחות הכספיים לתקופה השנתית המתחילה ביום  IAS 1-ל התיקון את מיישמת החברה

  בדרך של יישום למפרע. 2013

  .מהותית השפעה תהיהי לאהתקן על הדוחות הכספיים  ליישום

  הנחות מפתח בהסתייעות באומדנים מהותיים:  ד.

), דורשת מההנהלה לערוך IFRSהדוחות הכספיים של החברה בהתאם לתקני דיווח כספי בינלאומיים (הכנת 

  אומדנים ולהניח הנחות המשפיעים על הסכומים המוצגים בדוחות הכספיים. 

הצגת הנתונים  אומדנים אלו מצריכים לעיתים שיקול דעת בסביבה של אי וודאות והינם בעלי השפעה מהותית על

  בדוחות הכספיים. 

נדרשה הנהלת החברה , החברה של הכספיים הדוחות בהכנת המשמשים חשבונאיים אומדנים שלבעת גיבושם 

להניח הנחות באשר לנסיבות ואירועים הכרוכים באי וודאות משמעותית. בשיקול דעתה בקביעת האומדנים, 

ות, גורמים חיצוניים ועל הנחות סבירות בהתאם לנסיבות ססת הנהלת החברה על ניסיון העבר, עובדות שונמתב

  המתאימות לכל אומדן. התוצאות בפועל עשויות להיות שונות מאומדני ההנהלה.

ולשינוי בהערכות  החשבונאית המדיניות יישום תוך שנערכו, משמעותיים דעת ושיקולימידע בדבר אומדנים  להלן

  ובהנחות אלה יש פוטנציאל של השפעה מהותית על הדוחות הכספיים:

  הפניה  השלכות אפשרויות  הנחות עיקריות  נושא
        

קביעת שוויו ההוגן של הנדל"ן   נדל"ן להשקעה 

 על, היתר,בין  בהתבסס להשקעה

, שיעורי תפוסה, היוון שיעורי

שיעורי תחלופת דיירים, רווח 

 להשקעה"ן ובנדל(הפסד) הפעלה, 

 ורווח הבניה עלויות גם בהקמה

  .יזמי

שינוי ביתרת הנדל"ן להשקעה 

שווי  ערך (ירידת) עליית ובסעיף

  ברווח והפסד נדל"ן להשקעה הוגן

   6ביאור 

הנחה לגבי צפי למימוש הטבת   מסים נדחים

  המס בעתיד

ביטול של נכס מס לרווח  הכרה או

  דוהפס

  

  16ביאור 
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  עיקרי המדיניות החשבונאית (המשך): - 2ביאור 

  הנחות מפתח בהסתייעות באומדנים מהותיים (המשך):  ד.

  

  הפניה  השלכות אפשרויות  הנחות עיקריות  נושא

התחייבויות 

  תלויות

הערכת סיכוי התביעות נגד חברות 

הקבוצה ומדידת ההתחייבויות 

הפוטנציאליות המתייחסות 

  לתביעות

ביטול או יצירת הפרשה בגין 

תביעה והכרה בהכנסות/הוצאות 

  בהתאמה

         9ביאור 

  13וביאור 

  

  מטבע פעילות ומטבע הצגה:  ה.

מטבע הפעילות: מטבע הפעילות המציג נאמנה, בצורה הטובה ביותר, את ההשפעות הכלכליות של   .1

עסקאות, אירועים ונסיבות הינו מטבע הש"ח. כל עסקה שמבצעת הפעילות, שאינה במטבע הפעילות שלה, 

  ) להלן.ז(2, ראה ביאור הינה עסקה במטבע חוץ

  מוצגים במטבע ש"ח.מטבע ההצגה: הדוחות הכספיים של החברה   .2

  
   :דוחות כספיים מאוחדים    .ו

  :חברות בנות  .1

 את לה ויש מושקעת בישות ממעורבותה משתנות לתשואות, זכויות בעלת או, חשופה החברה כאשר

 מסווגת אשר ישות באותה שולטת החברה, שלה ההשפעה כוח באמצעות אלה תשואות על להשפיע היכולת

  .משתנות והנסיבות העובדות כאשר בת בחברה שליטתה את מחדש מעריכה החברה. בת כחברה

 כדוחות שלה הבנות והחברות החברהמאוחדים מציגים את הדוחות הכספיים של הכספיים הדוחות ה

מאבדת שליטה.  החברהישות כלכלית אחת החל מהמועד בו מושגת שליטה ועד למועד בו  של כספיים

אשר הוכרו בנכסים ותזרימי מזומנים, הנובעים  והפסדים, רווחים והוצאות הכנסותלפיכך, יתרות הדדיות, 

  , בוטלו במלואם.הקבוצה שלבין הישויות  קבוצתיות תוך עסקאותמ

 החברה עם אחידה חשבונאית במדיניות שימוש תוך הוכנו הבנות החברות של הכספיים הדוחות, כן כמו

  .דומות בנסיבות דומים ואירועים עסקאות לגבי

  :שליטה מקנות שאינן זכויות .2

, בעקיפין או במישרין, לייחוס ניתן שאינו הבנות החברות בהון החלק את מייצגות שליטה מקנות שאינן זכויות

  .לחברה

שינויים בשיעור ההחזקה לאחר השגת שליטה שאינם כרוכים באיבוד שליטה מטופלים כעסקה הונית. 

הזכויות שאינן מקנות שליטה נזקף  שבו מתואמותסכום הלבין או התקבלה  ששולמהההפרש בין התמורה 

  . נפרדת הון לקרןישירות 

 לבין אחר כולל רווח יתרות בין סכומים מחדש מייחסת החברה, לעיל כאמור החזקה בשיעורי שינויים בעת

  .שליטה מקנות שאינן זכויות
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  עיקרי המדיניות החשבונאית (המשך): - 2ביאור 

  עסקאות במטבע חוץ:  .ז

  שאינן במטבע הפעילות טופלו כלהלן:עסקאות 

עסקה הנקובה במטבע חוץ נרשמה, בעת ההכרה לראשונה, במטבע הפעילות, תוך שימוש בשער החליפין   .1

  המיידי בין מטבע הפעילות לבין מטבע החוץ במועד העסקה.

בתאריך בכל תאריך מאזן, פריטים כספיים במטבע חוץ מתורגמים תוך שימוש בשער החליפין המיידי   .2

    המאזן.

הפרשי שער הנובעים מסילוק של פריטים כספיים, או הנובעים מתרגום של פריטים כספיים לפי שערי חליפין   .3

שונים מאלה ששימשו לתרגום בעת ההכרה לראשונה במהלך התקופה, או מאלה ששימשו לתרגום בדוחות 

  כספיים קודמים, יוכרו ברווח או הפסד בתקופה בה נבעו.
  

  דה:הצמ  .ח

או לשער הדולר נכללו לפי המדד / שער הדולר המתאים לגבי המחירים לצרכן נכסים והתחייבויות הצמודים למדד 

  כל נכס או התחייבות.

  הלוואות צמודות למדד נמדדות בעלות מופחתת כאשר היתרה לתאריך המאזן צמודה למדד.

  שווי מזומנים:  .ט

סכומים ידועים של ל לבנקכשווי מזומנים נחשבות השקעות לזמן קצר ברמת נזילות גבוהה, אשר ניתנות להמרה 

מזומנים ואשר חשופות לסיכון בלתי משמעותי של שינויים בשווי, כאשר נותרה תקופה קצרה לפירעון, עד שלושה 

  חודשים ממועד הרכישה. 
  

  

  מכשירים פיננסיים:  י.

  :נכסים פיננסיים  .1

  נכס פיננסי הוכר כאשר החברה הפכה לצד להוראות החוזיות של המכשיר. 

נכס פיננסי מסווג במועד ההשקעה לאחת מהקבוצות הבאות בהתאם למטרה לשמה נרכש הנכס הפיננסי. 

  להלן הקבוצות לרבות הטיפול החשבונאי שיינקט בקשר עם כל אחת מהקבוצות:

  או הפסד:  נכסים פיננסיים בשווי הוגן דרך רווח  א)

נכסים פיננסיים מוחזקים למסחר או נכסים פיננסיים שיועדו בעת ההכרה הראשונית בהם בשווי הוגן 

דרך רווח והפסד. נכסים פיננסיים בקבוצה זו נמדדים בשווי הוגן כאשר השינויים בשווי ההוגן נזקפים 

  התהוותן. לדוח רווח והפסד. עלויות עסקה המיוחסות לנכסים אלה מוכרות בדוח רווח והפסד בעת 

  הלוואות וחייבים:  ב)

נכסים פיננסיים, שאינם נגזרים, בעלי תשלומים קבועים או שניתנים לקביעה ושאינם מצוטטים בשוק 

  פעיל. 

הלוואות וחייבים נמדדים לראשונה בשווי הוגן בתוספת עלויות עסקה שניתן לייחסן במישרין. לאחר 

תת בהתאם לשיטת הריבית האפקטיבית בניכוי הכרה לראשונה, נכסים אלה נמדדים בעלותם המופח

  הפרשות לירידת ערך. 
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  עיקרי המדיניות החשבונאית (המשך): - 2ביאור 
  

  :(המשך) מכשירים פיננסיים  י.

  התחייבויות פיננסיות:  .2

  התחייבות פיננסית הוכרה כאשר החברה הפכה לצד להוראות החוזיות של המכשיר. 

  בעלות מופחתת:התחייבויות פיננסיות הנמדדות 

ים, נמדדות לראשונה בנקאי יםתאגידהתחייבויות פיננסיות בקבוצה זו, כדוגמת אגרות חוב או הלוואות מ

בשווי הוגן בניכוי עלויות עסקה שניתן לייחסן במישרין. לאחר ההכרה לראשונה, התחייבויות אלה נמדדות 

  בעלותן המופחתת בהתאם לשיטת הריבית האפקטיבית.

  דיירים: פיקדונות  .3

עם מאפיין דרישה ולפיכך מוצגים לפי השווי ההוגן  שוטפת פיקדונות הדיירים מהווים התחייבות פיננסית

  הזהה לשווי ההתחייבות לתאריך המאזן. 

  הפרשות:  .אי

החברה מכירה בהפרשות בדוחות הכספיים כאשר קיימת לחברה מחויבות (משפטית או משתמעת) כתוצאה 

שיידרש תזרים שלילי של משאבים המגלמים הטבות כלכליות כדי לסלקה וכן ניתן לערוך מאירועי העבר, צפוי 

אומדן מהימן של סכום המחויבות. הסכום המוכר כהפרשה הינו האומדן הטוב ביותר של הוצאה הנדרשת לסילוק 

לפי המחויבות הקיימת בתאריך המאזן. כאשר ההשפעה של ערך הזמן הינה מהותית, סכום ההפרשה יימדד 

  הערך הנוכחי של ההוצאות הנדרשות לסילוק המחויבות.

  חכירות:  .בי

חכירה היא הסכם לפיו המחכיר מעביר לחוכר בתמורה לתשלום או לסדרת תשלומים את זכות השימוש בנכס  .1

(חכירה המעבירה באופן מהותי את כל  לתקופת זמן מוסכמת. קיימים שני סוגים של חכירות: חכירה מימונית

הסיכונים וההטבות הנלווים לבעלות בנכס, ללא קשר להעברת הזכות הקניינית בסופו של ההסדר) וחכירה 

  תפעולית (חכירה שאינה חכירה מימונית).

  חכירות של קרקע ומבנים: .2

כאשר החכירה כוללת מרכיבי קרקע ומבנים, החברה מעריכה את הסיווג של כל מרכיב כחכירה תפעולית או 

בדבר חכירות. בקביעה אם  17כחכירה מימונית בנפרד בהתאם להוראות הסיווג בתקן חשבונאות בינלאומי 

ע יש באופן רגיל מרכיב הקרקע מהווה חכירה תפעולית או חכירה מימונית, החברה מביאה בחשבון שלקרק

  אורך חיים כלכליים לא מוגדר.

כאשר שולמו דמי חכירה מראש והחכירה סווגה כחכירה מימונית: הסכום ששילמה החברה מראש בגין 

  .מופחת ואינו להשקעה"ן נדלחכירה מימונית, מסווג במאזן במסגרת סעיף 

  .להשקעה"ן כנדלות סווגו מבנים שהוקמו על קרקע בחכירה ממינהל מקרקעי ישראל ומרשויות מקומי
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  עיקרי המדיניות החשבונאית (המשך): - 2ביאור 

  עלויות אשראי:  .גי

עלויות אשראי מוכרות כהוצאה בתקופת התהוותן, למעט מקרים בהם ניתן לייחסן ישירות לרכישה, להקמה או 

תקופת ההקמה. היוון עלויות עלויות אלה מהוונות לעלות אותם הנכסים על פני לייצור של נכסים כשירים, אז 

אשראי כחלק מעלות נכס כשיר יחל כאשר יציאות בגין הנכס מתהוות, עלויות אשראי מתהוות וכן הפעילויות 

מפסיקה להוון עלויות אשראי  הנדרשות לשם הכנת הנכס לשימושו המיועד או למכירתו הינן בתהליך. החברה

כנת הנכס הכשיר לשימושו המיועד או למכירתו הושלמו. כאשר באופן מהותי כל הפעילויות הנדרשות לשם ה

  במהלך תקופות ממושכות בהן מופסק הפיתוח הפעיל, משהה החברה את היוון עלויות האשראי.

  נדל"ן להשקעה לרבות נדל"ן להשקעה בהקמה:  .יד

בנדל"ן המוחזקת על ידי חוכר בחכירה תפעולית סווגה כנדל"ן להשקעה ומטופלת בהתאם למודל השווי  זכות  .1

השווי ההוגן של זכות זו תחושב בהתאם לתזרימי המזומנים נטו  מדידת. להלן 4 בסעיף כאמורההוגן 

  מהוונים, הנובעים מאותה הזכות בתוספת ההתחייבות בגין החכירה בהתאם לערכה בספרים.

השירותים שמספקת החברה לשוכרי הנדל"ן להשקעה מהווים מרכיב בלתי משמעותי, באופן יחסי, מההסדר   .2

  בכללותו.

  לפי עלות בתוספת עלויות עסקה.  מבוצעתמדידה לראשונה של נדל"ן להשקעה   .3

נדל"ן  למודל השווי ההוגן לפיו בהתאםלמדוד את הנדל"ן להשקעה  בחרהלראשונה, החברה  ההכרהלאחר   .4

את תנאי השוק בתאריך המאזן כאשר השינויים בשווי ההוגן מוכרים  שמשקףבשווי הוגן  נמדדלהשקעה 

  ו הפסד.ארווח ב

שווי הוגן של נדל"ן להשקעה אינו משקף גורמים במידה שהם לא זמינים באופן כללי לקונים מרצון ומוכרים   .5

ובע מיצירת תיק של נדל"ן במיקומים שונים, שילוב מרצון, הפועלים בצורה מושכלת, לדוגמה: ערך נוסף הנ

פורה בין נדל"ן להשקעה לבין נכסים אחרים, זכויות חוקיות או הגבלות חוקיות, שהן ספציפיות רק לבעלים 

הנוכחי, הטבות מס או היטלי מס, שהם ספציפיים רק לבעלים הנוכחי, וכיוצ"ב. בנוסף, שווי הוגן של נדל"ן 

תרחיב את הנדל"ן וכן אינו משקף את ההטבות  אויאה הונית עתידית שתשפר להשקעה אינו משקף יצ

  העתידיות מיציאה עתידית זו.

  סעיף נדל"ן להשקעה. במסגרת מוצג -"ן להשקעה בהקמה נדל  .6
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  עיקרי המדיניות החשבונאית (המשך): - 2ביאור 

  :הוגן שווי  .וט

  :מידרג השווי ההוגן

לצורכי גילוי, החברה מסווגת מדידות שווי הוגן לאחת מהרמות במידרג השווי ההוגן המשקף את משמעותיות 

  הנתונים ששימשו בעת ביצוע המדידות. מידרג השווי ההוגן הינו:

  מחירים מצוטטים (לא מתואמים) בשווקים פעילים עבור נכסים זהים או התחייבויות זהות. - 1רמה 

, אשר ניתנים לצפייה לגבי הנכס או ההתחייבות, 1שאינם מחירים מצוטטים הכלולים ברמה נתונים  - 2רמה 

  במישרין או בעקיפין.

  נתונים שאינם ניתנים לצפייה עבור הנכס או ההתחייבות. - 3רמה 

כאשר הנתונים ששימשו למדידת שווי הוגן מסווגים לרמות שונות במידרג השווי ההוגן, החברה מסווגת את 

השווי ההוגן בכללותה לרמה הנמוכה ביותר של הנתון שהוא משמעותי למדידה בכללותה. החברה  מדידת

מפעילה שיקול דעת בהערכת המשמעותיות של נתון מסוים למדידה בכללותה תוך הבאה בחשבון של גורמים 

  ספציפיים לנכס או להתחייבות.

  הכרה בהכנסה:  .טז

שהתקבלה או אמורה להתקבל ומייצגת סכומים המתקבלים בגין  ההכנסה נמדדת לפי שוויה ההוגן של התמורה

מוצרים או שירותים המסופקים במהלך העסקים הרגיל, בניכוי הנחות, מע"מ, מסים וניכויים אחרים הקשורים 

  למכירות. 

  הכנסות מחילוט פקדונות נזקפות לדוח רווח והפסד עם התהוותן.  .1

הכנסות והוצאות מימון בגין שערוך יתרת פקדונות, וכן הכנסות משירותים אחרים נזקפו לדוח רווח והפסד    .2

  עם התהוותן.

  נזקפות לדוח רווח והפסד באופן יחסי בהתאם לתקופת הסכם השכירות -הכנסות מדמי שכירות  .3

    רות.נזקפות לדוח רווח והפסד עם ביצוע השי -אחזקה שוטפת דמי מ הכנסות .   4

  הכנסות ריבית מוכרות לפי שיטת הריבית האפקטיבית לדוח רווח והפסד. -הכנסות ריבית   .5

הכנסות החברה כוללות רק תזרים חיובי ברוטו של הטבות כלכליות שמקבלת החברה ו/או זכאית לקבל בעבור 

  עצמה, לכן סכומים שגבתה החברה עבור צד שלישי אינם מהווים הכנסה של החברה.

  הטבות לעובדים:  .זי

ולא באמצעות הערכה   shut-down, השתמשה החברה בשיטת החתך לתאריכילצורך חישוב ההתחייבות, נטו 

 הנדרשתהחשבונאית במועד המאזן, אינה שונה מהותית מהמדיניות  החברה הנהלתאקטוארית, אשר להערכת 

  .  IAS 19 -ל בהתאם
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  (המשך):עיקרי המדיניות החשבונאית  - 2ביאור 

  מסים על הכנסה:  .חי

החברה נוקטת בשיטה של ייחוס מסים. בהתאם לכך הדוחות הכספיים כוללים מסים נדחים בגין הפרשים   .1

הכנסה. הפרשים אלה נובעים בעיקר מהפרשים בין היתרה - זמניים בין הדיווח הכספי לבין הדיווח לצרכי מס

הכנסה, מפער -ים שיותרו בעתיד כפחת לצורכי מסהמופחתת של הסעיפים בדוחות הכספיים לבין הסכומ

  בעיתוי זקיפת הוצאות והכנסות מסוימות ומיתרות להעברה של הפסדים לצורכי מס.

נכסי מסים נדחים והתחייבויות מסים נדחים נמדדים לפי שיעורי המס הצפויים להתייחס לתקופה שבה   .2

המס וחוקי המס אשר נחקקו או אשר חקיקתם ימומש הנכס או תסולק ההתחייבות, בהתבסס על שיעורי 

  הושלמה למעשה, עד לתאריך המאזן.

של מסים נדחים הנובעים מנדל"ן להשקעה שנמדד תוך שימוש במודל השווי ההוגן מתבצעת על  המדידה  .3

"ן הנדל אם מופרכת זו הנחהבסיס ההנחה שהערך בספרים של הנדל"ן להשקעה יושב באמצעות מכירה. 

 הכלכליות ההטבות כל את במהות לצרוך שמטרתו עסקי במודל מוחזק והואפחת -בר הוא להשקעה

  .מכירה באמצעות ולא זמן לאורך להשקעה"ן בנדל הגלומות

את הטיפול החשבונאי בנושא ההכרה במסים נדחים הנובעים מהמדידה בשווי הוגן של נדל"ן החברה בחנה  

את ההנחה  להפריךמנת שתוכל  עלזמינות מספיקות  ראיות יש להכי  למסקנה והגיעהפחת -להשקעה בר

לפיכך החברה מודדת מסים נדחים הנובעים מנדל"ן  בדבר השבת ערכו בספרים של הנכס באמצעות מכירה.

בנדל"ן  הגלומותההטבות  את תצרוךכי  הנחההבסיס  עללהשקעה שנמדד תוך שימוש במודל השווי ההוגן 

  .להשקעה באמצעות שימוש

החברה יוצרת נכס מס נדחה בגין כל ההפרשים הזמניים הניתנים לקיזוז, אם צפויים רווחים חייבים במס   .4

שכנגדם ניתן יהיה לקזזם. אלא אם נכס המסים הנדחים נובע מההכרה לראשונה בנכס או בהתחייבות 

נה משפיעה בעסקה אשר אינה צירוף עסקים ואשר בעת העסקה אינה משפיעה על הרווח החשבונאי וגם אי

 על ההכנסה החייבת (ההפסד לצורך מס). 

החברה מכירה בהתחייבות מסים נדחים בגין כל ההפרשים הזמניים החייבים במס, אלא אם התחייבות   .5

המסים הנדחים נובעת כתוצאה מהכרה לראשונה במוניטין או מהכרה לראשונה בנכס או בהתחייבות 

ועד העסקה, אין השפעה על הרווח החשבונאי ועל ההכנסה במסגרת עסקה שאינה צירוף עסקים ואשר במ

  החייבת (ההפסד לצורך מס).

סכומי בגין הפרשים זמניים הנוצרים בין נדל"ן להשקעה  עבורהחברה יוצרת נכס/התחייבות מסים נדחים    .6

 31במאזן לבין בסיס המס שלהם הנמדד בסכומים מתואמים עד ליום מוצגים ההנכסים וההתחייבויות 

  .2007בדצמבר 

החברה והחברות המאוחדות לא הכירו בהתחייבות מסים נדחים בגין הפרשים זמניים שנוצרו בגין השקעה   .7

בחברות מוחזקות. הפרשים זמניים אלו עשויים להתחייב במס, במידה והחברה או חברות מאוחדות יממשו 

ק בהן ולפתחן, והואיל ואין בכוונת את ההשקעה בחברות מוחזקות. מכיוון שהשקעות אלה נרכשו כדי להחזי

  החברה או החברות המאוחדות לממשן, לא הוכרה התחייבות כאמור.
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  עיקרי המדיניות החשבונאית (המשך): - 2ביאור 

  :(המשך) מסים על הכנסה  .יח

אשר מוכרים,  מסים שוטפים ומסים נדחים מוכרים ברווח או הפסד, למעט אם הם נובעים מעסקה או ארוע  .8

  באותה תקופה או בתקופה אחרת מחוץ לרווח והפסד או כתוצאה מצרוף עסקים. 

  :פעילות בין תאגיד ובעל שליטה  .יט

הלוואה שניתנה לבעל השליטה או הלוואה שהתקבלה מבעל השליטה מוצגת במועד ההכרה לראשונה בדוחות   

הכספיים של החברה כנכס או כהתחייבות, לפי העניין, על פי שוויה ההוגן כאשר ההפרש בין סכום ההלוואה 

כרה לראשונה, מוצגת שהתקבלה או שניתנה לבין שוויה ההוגן במועד ההכרה לראשונה נזקף להון. לאחר הה

  ההלוואה בדוחות הכספיים של החברה בעלותה המופחתת תוך ישום שיטת הריבית האפקטיבית.

  רווח למניה:  .כ

רגילות המניות הלמניה לגבי רווח או הפסד, המיוחס לבעלי  והמדוללאת סכומי הרווח הבסיסי  מחשבתהחברה 

רגילות  מניותלמניה מחושב על ידי חלוקת רווח או הפסד, המיוחס לבעלי  והמדוללהרווח הבסיסי . של החברה

  של החברה, בממוצע משוקלל של מספר המניות הרגילות הקיימות במחזור במהלך התקופה.

  :תקופת המחזור תפעולי  .אכ

  חודשים. 12עולה על  התקופת המחזור התפעולי של החברה אינ

השפעת תקני דיווח כספי בינלאומיים חדשים, תיקונים לתקנים והבהרות חדשות בתקופה שלפני יישומן   .בכ

  היכולים להשפיע על הדוחות הכספיים: 

  "):IFRS 9בדבר מכשירים פיננסיים (להלן: " 9תקן דיווח כספי בינלאומי  .1

 IASדרך להחלפת המהווה את השלב הראשון ב IFRS 9את  IASB-פרסם ה 2009בחודש נובמבר   א)

  , מכשירים פיננסיים: הכרה ומדידה, ודן רק בסיווג ומדידה של נכסים פיננסיים.39

IFRS 9  קובע שבמועד ההכרה לראשונה, כל הנכסים הפיננסיים יסווגו לאחת משתי קבוצות

  (קטגוריות) מדידה: עלות מופחתת או שווי הוגן.

ידה תהיה בשווי הוגן דרך רווח או הפסד אלא אם קובע כי המד IFRS 9לעניין השקעה במכשירי חוב, 

  מתקיימים שני התנאים הבאים, אז המדידה תהיה בעלות מופחתת:

המטרה של המודל העסקי של החברה היא להחזיק בנכס הפיננסי על מנת לגבות/ לקבל את   )1

  -תזרימי המזומנים החוזיים מהנכס הפיננסי, וכן 

י הם כאלו שקובעים כי במועדים ספציפיים יתקבלו ממנו התנאים החוזיים של הנכס הפיננס  )2

תזרימי מזומנים שהם במהותם רק תשלומי קרן וריבית בגין הקרן (המכשיר מנוהל על בסיס 

  תשואה חוזית).
  

יחד עם זאת, ניתן במקרים מסוימים למדוד את מכשיר החוב בשווי הוגן דרך רווח או הפסד, גם 

במידה והיעוד לשווי הוגן מבטל או מקטין משמעותית חוסר עקביות בהתקיים שני התנאים לעיל, 

  בהכרה או במדידה בדוחות הכספיים.

סיווג מחדש בין קבוצות המדידה לאחר ההכרה לראשונה אינו אפשרי, אלא אם החברה משנה באופן 

  יסודי את המודל העסקי שלה לניהול נכסים פיננסיים או אם הסיווג מחדש נדרש.
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  עיקרי המדיניות החשבונאית (המשך): - 2ביאור 

השפעת תקני דיווח כספי בינלאומיים חדשים, תיקונים לתקנים והבהרות חדשות בתקופה שלפני יישומן   .כב

  היכולים להשפיע על הדוחות הכספיים (המשך): 

  ") (המשך):IFRS 9בדבר מכשירים פיננסיים (להלן: " 9תקן דיווח כספי בינלאומי  .1

  (המשך):    )א

קובע כי המדידה תהיה בשווי הוגן דרך רווח או הפסד. יחד  IFRS 9לעניין השקעה במכשירים הוניים, 

עם זאת, לגבי מכשירים הוניים שאינם מוחזקים לצורכי מסחר, יכולה החברה במועד ההכרה 

לראשונה לבחור להכיר בכל השינויים בשוויי ההוגן של המכשיר ההוני ברווח כולל אחר (למעט 

ות מדיבידנדים). סיווגים מרווח כולל אחר לרווח או הפסד לא אפשריים, כמו כן אין צורך בבחינת הכנס

  .בחירה זו אינה ניתנת לשינוי ירידת ערך.

  , הדן בהתחייבויות פיננסיות.IFRS 9חלק נוסף של  IASB-פרסם ה 2010בחודש אוקטובר   ב)

במרבית הנושאים לגבי התחייבויות פיננסיות אינו שונה מהותית  IFRS 9הטיפול החשבונאי שקובע 

  :למעט הנושאים העיקריים להלן, IAS 39-במהאמור 

התחייבויות שיועדו לשווי הוגן (פרט למחויבויות למתן הלוואות וחוזי ערבות פיננסית שייועדו     )1

ן מידי תקופה יופרד השינוי בשווי ההוג IFRS 9- בהתאם ל -כשווי הוגן דרך רווח או הפסד) 

החלק שמיוחס לסיכון אשראי יוכר ברווח כולל אחר ויתרת השינוי בשווי ההוגן  -לשני חלקים 

תוכר ברווח או הפסד, אלא אם בעקבות ההפרדה נוצר חוסר הקבלה חשבונאית, ואז אין לבצע 

  הפרדה זו. סכומים שיזקפו לרווח כולל אחר לא יסווגו מחדש לרווח או הפסד.

2(  9 IFRS  ביטל את החריג בדבר מדידה בעלות של נגזרים המהווים התחייבויות שקשורות

  למכשיר הוני שאינם ניתנים למדידה בשווי הוגן מהימן. נגזרים אלה ימדדו בשווי הוגן.

  .בעיקרו בחשבונאות גידור הדן, IFRS 9חלק נוסף של  IASB-העל ידי  רסםופ 2013בחודש נובמבר   ג)

, פחות , מבוסס יותר על עקרונותIAS 39-, ביחס למודל הקיים בIFRS 9-הגידור במודל חשבונאות   

השינויים  .מורכב ומשקף באופן טוב יותר את פעילות ניהול הסיכונים של חברות בדוחות הכספיים

  העיקריים במודל החדש הינם:

  .80%-125% של הכמותי הסף ביטול כולל ,של בחינת אפקטיביות הגידור טושיפ -

  .לגבי הסיכונים אותם ניתן לגדר מגבלותהוסרו  -

 פיננסיים שאינם נגזרים עשויים להיות כשירים כמכשירים מגדרים. מכשיריםכי  הקביעה -

  .החברה נוקטת שבה הסיכונים ניהול פעילויות לגבי יותר מקיפות גילוי דרישות הוספת -

ברווח או הפסד ולאפשר צפוי להקטין את התנודתיות  IFRS 9-ב הגידורחשבונאות  ודליישום מ  

  .IAS 39לחברות ליישם חשבונאות גידור במצבים רבים יותר מאשר ניתן במודל הנוכחי של 

אם כי  ,IFRS 9, הוסר מועד התחילה של 2013בנובמבר  IFRS 9פרסום החלק הנוסף של  בעקבות   )ד  

  תוכל: IFRS 9מוקדם אפשרי, תוך מתן גילוי לכך. חברה הבוחרת באימוץ מוקדם של  אימוץ  

 נכסים  , אשר דן בהוראות הסיווג והמדידה של 2009כפי שפורסם בנובמבר  IFRS 9את  ליישם .1

  ;בלבד פיננסיים

, אשר דן בהוראות הסיווג והמדידה הן של 2010כפי שפורסם באוקטובר  IFRS 9ליישם את  .2

 נכסים פיננסיים והן של התחייבויות פיננסיות;
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  עיקרי המדיניות החשבונאית (המשך): - 2ביאור 

השפעת תקני דיווח כספי בינלאומיים חדשים, תיקונים לתקנים והבהרות חדשות בתקופה שלפני יישומן   .כב

  היכולים להשפיע על הדוחות הכספיים (המשך): 

  ") (המשך):IFRS 9בדבר מכשירים פיננסיים (להלן: " 9תקן דיווח כספי בינלאומי  .1

  (המשך):ד)      

  ; או2013כפי שפורסם בנובמבר  IFRS 9את מלוא הוראות  ליישם .3

    פיננסיות  התחייבויותלגבי ההצגה של רווחים והפסדים בגין  IFRS 9הוראות את  ליישם   .4

  .בלבד) הרלוונטיים הגילויים(לרבות  הפסד או רווח דרך הוגן כשווי שיועדו  

 להעריך ביכולתהעל הדוחות הכספיים, אולם בשלב זה אין  IFRS 9החברה בוחנת את ההשפעה האפשרית של 

  .על דוחותיה הכספיים קיימת באם ההשפעה את

  :2012-2010 בינלאומיים כספי דיווח לתקני שנתיים שיפורים .2

התיקונים שנכללו במסגרת . 2012-2010שנתיים  יםשיפור IASB-מו על ידי הרסופ 2013 דצמבר בחודש

או לאחר מכן (עבור  2014ביולי  1השיפורים השנתיים חלים החל מהתקופות השנתיות המתחילות ביום 

) בדרך של יישום למפרע, למעט אם נאמר 2015בינואר  1החברה, מהתקופות השנתיות המתחילות ביום 

  אחרת להלן. אימוץ מוקדם אפשרי, תוך מתן גילוי לכך.

 :העיקרייםלהלן סקירת התיקונים 

  :הבשלה תנאי הגדרת - מניות מבוסס תשלום בדבר 2 בינלאומי כספי דיווח לתקן תיקון  )א

 שקודם", שירות"תנאי -ו" ביצוע"תנאי  עבור הגדרות ונוספו" שוק"תנאי -ו" הבשלה"תנאי  הגדרות תוקנו

  :כי מבהיר התיקון, היתר בין. הבשלה תנאי בהגדרת נכללו לכן

 תנאי בהשלמת כשל הוא, ההבשלה תקופת במהלך שירות לתת מפסיק שכנגד הצד אם -

 .הופסק השירות בגינה לסיבה קשר ללא וזאת, השירות

 שירות למתן משתמעת או מפורשת מחויבות לכלול עליו, ביצוע לתנאי ייחשב שתנאי מנת על -

)service requirement.( 

 ישות של לפעילות או הוניים מכשירים של) לשווי(או  למחיר גם קשור להיות יכול ביצוע תנאי -

 בכללותה החברה לפעילות קשור להיות יכול וכן, עצמה החברה של דווקא ולאו בקבוצה אחרת

 שתקופת הובהר, כן כמו). בודד לעובד ואף מסוימת למחלקה(למשל,  ממנה לחלק רק או

 התחלת ממועד משמעותי באופן מוקדם במועד להתחיל יכולה לא הביצוע תנאי השלמת

 .השירות לתקופת מעבר להימשך יכולה לא וכן השירות תקופת

 הינו שלהן ההענקה שמועד מניות מבוסס תשלום עסקאות לגבי ולהבא מכאן של בדרך ייושם התיקון

  .מכן לאחר או 2014 ביולי 1 ביום
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  עיקרי המדיניות החשבונאית (המשך): - 2יאור ב

השפעת תקני דיווח כספי בינלאומיים חדשים, תיקונים לתקנים והבהרות חדשות בתקופה שלפני יישומן   .כב

  היכולים להשפיע על הדוחות הכספיים (המשך): 

  (המשך): 2012-2010 בינלאומיים כספי דיווח לתקני שנתיים שיפורים .2

  :בהנהלה מפתח אנשי - קשור לצד בהקשר גילויים בדבר 24 בינלאומיחשבונאות  לתקן תיקון  )ב

להגדרת "צד קשור" בתקן נוספה גם חברה (וכן כל חבר בקבוצה שהחברה היא חלק ממנה) אשר 

המדווחת או לחברה אם של הישות המדווחת (להלן:  מפתח בהנהלה לישותמספקת שירותים של אנשי 

  "חברת הניהול"). 

ין שירותי חברת הניהול, אולם לא בהתאם לכך, יידרש לתת גילוי לסכומים שהוכרו על ידי החברה בג

  יידרש לתת גילוי לסך התיגמול של חברת הניהול לאנשי המפתח בהנהלה שלה עצמה.

    .2015לשנת דוחות הכספיים ל התיקון, ככל שתהא, תקבל ביטוי בביאוריםהשפעת היישום של 

  :2013-2011 שיפורים שנתיים לתקני דיווח כספי בינלאומיים .3

התיקונים שנכללו במסגרת . 2013-2011שנתיים  יםשיפור IASB-מו על ידי הרסופ 2013 דצמבר בחודש

או לאחר מכן (עבור  2014ביולי  1השיפורים השנתיים חלים החל מהתקופות השנתיות המתחילות ביום 

  ). אימוץ מוקדם אפשרי, תוך מתן גילוי לכך.2015בינואר  1החברה, מהתקופות השנתיות המתחילות ביום 

 IAS 40ובין  IFRS 3הבהרת יחסי הגומלין שבין  -נדל"ן להשקעה  בדבר 40 בינלאומיחשבונאות  לתקן תיקון

  :בעת סיווג נדל"ן כנדל"ן להשקעה

בקביעה האם מדובר בנדל"ן  IAS 40ל"ן, יש לבחון את הוראות נדשל  השבעת רכיש לתקן מבהיר התיקון

  בקביעה האם מדובר בצירוף עסקים. IFRS 3להשקעה ובאופן בלתי תלוי את הוראות 

התיקון ייושם בדרך של מכאן ולהבא לגבי רכישות של נדל"ן להשקעה החל מהתקופה הראשונה שבה 

החברה אימצה את התיקון. חברה יכולה לבחור ליישם את התיקון לרכישות פרטניות שהתרחשו לפני מועד 

  .התחילה בהתאם להוראות המעבר שנקבעו בתיקון לתקן
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  מזומנים ושווי מזומנים: - 3ביאור 

  הרכב:
שיעור ריבית   

 מתואם
  

  31.12.2013 31.12.2013 31.12.2012 
  %     

       בשקלים:
  4,063 3,702  ובבנקיםמזומנים בקופה 

    34,943 40,450  0.4-0.74  פקדונות לזמן קצר (*)
  39,006 44,152   הכל-סך

  
  לתקופות של עד שלושה חודשים. בנקאייםלזמן קצר המופקדים בתאגידים  פקדונות  (*)

  נכסים פיננסיים: - 4ביאור 

  .   הרכב:א
  31.12.2013 31.12.2012 

      
     קצר לזמן פיננסיים נכסים

  4,437  41,334 )1פיקדונות משועבדים בתאגיד בנקאי (

  185  8,174  ) 2ריבית לקבל ( כוללמשועבדים בהתאם להסכם נאמנות  קדונותיפ

  3,639 - )3קשורים (הלוואות לצדדים 

  -  1,035 )4( מאוחדת בחברה מניות לבעלי הלוואה

  -  600  מיועד  מזומן

  2,687  3,435  ודיירים לקוחות

  83 93 חייבים

  11,031  54,671  נכסים פיננסיים לזמן קצר הכל סך
  

   
     ארוך לזמן פיננסיים נכסים

  24,000  4,027 ) 2משועבדים בהתאם להסכם נאמנות( פקדונות

  -  142 ליסינג תפעולי פקדון
   

     504  - )4( מאוחדת בחברה מניות לבעלי הלוואה
  24,504  4,169 נכסים פיננסיים לזמן ארוך הכל סך

   
  35,535 58,840 פיננסיים נכסים הכל-סך

    
  

אי לדיירי הדיור בנק כנגד ערבויות שהעמיד תאגיד תאגיד בנקאימשועבדים ב ,שקליים לא צמודיםפיקדונות  )1(

 בגין מקדמות בעיקר כוללת 2013 ברדצמב 31 ליום היתרה .להלן) 2א' ( 11ו  ד' 10ראה ביאור  המוגן

 .בהקמה"ן נדל עם בקשר דיירים עם שנחתמו  אלפי ש"ח 37,201 בסך של משתכן הסכמי

 הלוואה לטובת נאמנות בחשבונות ,שקליים לא צמודים פיקדונותהינה בגין  2013בדצמבר  31היתרה ליום  )2(

  ) להלן. 1( 5ראה ביאור  2012בדצמבר  31לגבי היתרה ליום  .להלן) 3' (א 11 ביאור ראה ,מוסדי גוףמ

  .להלן(ב) )1' (א 19ביאור  ראה )3(

  .להלן) 3( 5 ביאור ראה 2012 בדצמבר 31 וליום ,2013 ברדצמב 31 ליום היתרה לגבי )4(

  .להלן 'א 13 ביאור ראה כבטוחה ששועבדו פיננסיים נכסים לעניין  .ב
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  פקדונות והלוואות לזמן ארוך:  - 5יאור ב

  הרכב:
  31.12.2013 31.12.2012 

    
  24,000 - )1פקדון בהתאם להסכם נאמנות (

  -  4,027  )2בנאמנות ( פקדון

  504  - )3בחברה מאוחדת (הלוואה לבעלי מניות 

     -  142 תפעולי ליסינג פקדון
  24,504  4,169  הכל-סך

     

להבטחת מקור כספי לפירעון התחייבויותיה על פי  פיקדון שנועדבהתאם לשטר הנאמנות הפקידה החברה  )1(

נפרע במהלך חודש דצמבר,  . הפיקדוןלטובת הנאמן של אגרות החוב שועבדפיקדון זה  ,תנאי אגרות החוב

  .להלן 12 באור ראה פירעון מוקדם של אגרות החוב במסגרת 2013

 כספי מתוך"ח ש מיליון 4 של סכוםהחברה  שלבת  חברה הפקידהלהסכם ההלוואה עם גוף מוסדי  בהתאם )2(

) 3א ( 11ראה ביאור , ההלוואה פי על התשלומים להבטחת, למלווה המשועבד, נאמנות בחשבון ההלוואה

  .להלן

קרן ההלוואה בתוספת הפרשי  .4%בגין הלוואה צמודה למדד הנושאת ריבית שנתית בשיעור של  יתרה )3(

  .2014בדצמבר,  31הצמדה וריבית בגינה תפרע בתשלום אחד לא יאוחר מיום 
  

  

  נדל"ן להשקעה: - 6ביאור 

  הרכב במאזן:  א.
  2013 2012  

  
"ן נדל

  להשקעה

 
דל"ן נ

להשקעה 
  סה"כ  בהקמה

"ן נדל
  להשקעה

נדל"ן 
להשקעה 
  סה"כ  בהקמה 

  3 רמה                  3 רמה                  

 1,818,064  80,370 1,737,694 1,880,301  87,901 1,792,400  בינואר 1יתרה ליום 
              

              תוספות במהלך השנה:

  11,442  2,664  8,778  23,584  16,552  7,032  רכישות

  2,683  2,683  -  5,970  5,970  -   אשראי עלויותהיוון 

  עליית ערך שווי 
  48,112  2,184  45,928  184,045  21,577  162,468  הוגן נדל"ן להשקעה

          
  סה"כ תוספות 
  62,237  7,531  54,706  213,599  44,099  169,500  במהלך השנה

    
  1,880,301  87,901  1,792,400  2,093,900  132,000  1,961,900  תקופה לסוףיתרה   

    
 
 

  

  

  



  מגדלי הים התיכון בע"מ 

  (באלפי ש"ח) 2013 בדצמבר 13ליום ביאורים לדוחות הכספיים 
  

- 27 -  

 

  נדל"ן להשקעה (המשך): - 6ביאור 

   פרטים בדבר השווי ההוגן:  .ב

  טכניקות הערכה ונתונים ששימשו במדידות שווי הוגן: )1(

החברה מעריכה את השווי ההוגן של הנדל"ן להשקעה באמצעות מעריך שווי חיצוני, בלתי תלוי, בעל 

  רלוונטיים, ובעל ניסיון עדכני במיקום ובסוג הנדל"ן להשקעה הנמדד.כישורים מקצועיים 

 של מהימנים אומדנים על המתבססות, מזומנים תזרימי תחזיות היוון על בהתבסס נמדד ההוגן השווי

 אקטואריות והערכות, ושוכרים דיירים עם הסכמים ידי על, בין היתר, הנתמכים, עתידיים מזומנים תזרימי

 תחשיבי על גם, היתר בין, האומדנים נתמכים בהקמה להשקעה"ן בנדל. דיירים של תחלופה שיעורי לגבי

 ההקמה של הראשונה בתקופה בהקמה להשקעה"ן בנדל. מקובלים יזמי רווח ושיעורי צפויים עלויות

, מצב ובאותו מיקום באותו, דומה"ן לנדל פעיל בשוק שוטפים מחיריםעל סמך  גםההוגן  השווי משוקלל

 הערכותמשקף  אשר, ההיוון שיעורהשווי החיצוני קובע את  מעריך . דומים אחרים ולחוזים לחכירה הכפוף

 תזרים מהוון בסיסם על אשר, המזומנים תזרימי של והעיתוי הסיכון לגבי הוודאות חוסר בדבר שוטפות שוק

 31וליום  9% בעיקר ינוה  2013 בדצמבר 31 ליום ההיוון שיעורההוגן.  השווי קביעת לצורך המזומנים

  .9.5%הינו בעיקר  2012בדצמבר 

  :3 ברמה המסווגותכמותי לגבי מדידות שווי הוגן  מידע )2(

  :נתונים משמעותיים שאינם ניתנים לצפייה ששימשו במדידת השווי ההוגן  )א

  
  טכניקת
  נצפים לא נתונים  שווי הערכת

ליום  טווח
בדצמבר  31

2013  

ממוצע 
ליום  משוקלל

בדצמבר  31
2013  

 תזרימי תחזיות היוון  :להשקעה"ן נדל
  מזומנים

 שנתי תחלופה עוריש
   דייריםשל  

  
  היוון  שיעור

10%  
  

9%            

10%  
  

9%              

 תזרימי תחזיות היוון  בהקמה להשקעה "ןנדל
, בתקופה מזומנים
 ההקמה של הראשונה
ההוגן  השווי משוקלל

 מחיריםעל סמך  גם
 פעיל בשוק שוטפים
  דומה"ן לנדל

  היוון  שיעור
  

  יזמי רווחשיעור 

9.5%    
  

25%-30% 

9.5%     
  

26.4%  

  נצפים:-רגישות מדידות השווי ההוגן לשינויים בנתונים לא  ב)

"ן הנדלעל שוויו ההוגן של  משפיעיםשל דיירים התחלופה השנתי  עורישו ההיוון בשיעורי שינויים

הנדל"ן להשקעה בהקמה. של שוויו ההוגן  על משפיע היזמי הרווח בשיעור שינוי, בנוסף, להשקעה

 תוביל ההיוון בשיעור ירידה ואילוההוגן של הנדל"ן להשקעה  בשווי לירידה תוביל ההיוון בשיעור עליה

 הלעלי ובילתשל דיירים  השנתי התחלופה בשיעור עליהלהשקעה.  ן"הנדל של הוגןה בשווי לעליה

תוביל לירידה בשווי של דיירים השנתי  התחלופה בשיעור ירידה ואילו להשקעה"ן נדלשל ה הוגןה שוויב

תוביל לירידה בשוויו ההוגן של הנדל"ן להשקעה, עליה בשיעור הרווח היזמי  ןההוגן של הנדל"

 לעליה בשוויו ההוגן של הנדל"ן להשקעה בהקמה.להשקעה בהקמה ואילו ירידה ברווח היזמי תוביל 
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  נדל"ן להשקעה (המשך): - 6ביאור 
  

  :דיירים בגין התחייבויות בניכוי נטו, להשקעה"ן נדל  .ג

להלן)  10בניכוי ההתחייבויות בגין דיירים (כמפורט בביאור  ,להשקעה"ן הנדל של ההוגן השווי אתבוחנת  החברה

 ההוגן השוויבלתי נפרד ממרכיב השווי ההוגן של הנכס. להלן פירוט בדבר  חלק הינן אלו שהתחייבויותזאת מאחר 

  הנדל"ן להשקעה, נטו בניכוי התחייבויות הדיירים: של

  31.12.2013 31.12.2012   
  1,880,301  2,093,900 )1נדל"ן להשקעה ( הוגן שווי

    )1,033,187( )1,120,214(דיירים בגין התחייבות
  847,114   973,686  הכל-סך

   
  

 התקופות במהלך יםבנכס שהושקעו תוספות לאחר הינה 2012-ו, 2013 ברדצמב 31 לימים היתרה  )1( 

הקמה להשקעה ב(מתוכם בגין נדל"ן  בהתאמהש"ח אלפי  14,125 -ש"ח ואלפי  29,554 של בסך האמורות

  לעיל. א'  6כמתואר בסעיף  אש"ח בהתאמה) 5,347-אש"ח ו 22,522בסך של 

   .להלןד' (ד)  13 -' (ב) וד 13 ביאוריםראה  התקשרויות:   .ד

  זכויות החברה והחברות המאוחדות במקרקעין הינן כדלקמן:  .ה

  

 סיום
 תקופת
  31.12.2012  31.12.2013  (*)חכירה

    
 סבא וכפרבבת ים בבית הדיור המוגן  זכויות בעלות

 להקמת בית דיור מוגן בגני תקווה ובפרוייקט
 

865,400  783,501  

   זכויות בחכירה מימונית:

  506,400  563,000 **בית הדיור המוגן בנורדיה

  208,300  231,300 2096בית הדיור המוגן בצומת סביון

     382,100  434,200 2052 בית הדיור המוגן ברמת השרון
  1,880,301  2,093,900   הכל-סך

    

  .החכירה תקופת להארכת אופציה קיימת בנוסף  (*) 

 סיום' ב שלב ובגין, 2047 בשנת יהיה החכירה תקופת סיום' א שלב בגין, שלבים שני כולל להשקעה"ן הנדל  (**) 

  .2055 בשנת יהיה החכירה תקופת

לאחר , "חשאלפי  1,798,500נדל"ן להשקעה משועבד בשווי של  קבוצהל 2013בדצמבר  31ליום  – שעבודים   .ו

שחררו קרנות  ,)) להלן5א' ( 11ראה ביאור (ת קרנות המנוף ובעקבות פירעון מוקדם של הלווא ,תאריך המאזן

    .להלן' א 13ראה ביאור  בנוסף וברמת השרון,  על בית הדיור המוגן בנורדיה יםהשעבוד המנוף את
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  אשראי אחרים:ים ומנותני בנקאיאשראי מתאגידים  - 7ביאור 

  הרכב:
  

 בסיס הצמדה
שיעור ריבית 

  מתואם
    

  31.12.2013 31.12.2013 31.12.2013 31.12.2012 
    %    

  44,700  7,331  4.01 ללא הצמדה )2(-)1הלוואות לזמן קצר מתאגידים בנקאיים (

     3,000 12,015    חלויות שוטפות של הלוואות לזמן ארוך 
  47,700 19,346    הכל-סך

   
  

מיליון  37 -בסך של כ בת חברהשהועמדה ל בנקאימתאגיד  הלוואהכוללת  היתרה 2012בדצמבר  31 ליום )1(

 בהתאם. תקווה גני בפרויקט המקרקעין רכישת למימון ששימשה לשנה 2% בתוספת פריים ריבית נושאתש"ח 

ראה סווגה ההלוואה לזמן הארוך  2013לליווי פרויקט גני תקווה, בחודש פברואר  בנקאילהסכם עם תאגיד 

  .להלן) 2(  א' 11 ביאור

 30בהתאם להסכם מיום  בנקאיאשראי מתאגיד  מסגרתהיתרה כוללת  ,2012 -ו, 2013 מברדצב 31 לימים )2(

מיליון ש"ח. המסגרת מתחדשת מידי שנה. המסגרת נושאת ריבית משתנה  7.5בסך כולל של  2011ביוני 

   .לשנה 4.01% הינו, 2013מבר דצב 31ששיעורה ליום 

  התחייבויות לספקים ונותני שירותים: - 8ביאור 

  הרכב:
  31.12.2013 31.12.2012 

      
  8,089 10,058  חשבונות פתוחים

  946 1,089  המחאות לפירעון

     4,443 5,167  הוצאות לשלם
  13,478 16,314  הכל-סך
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זכות:-זכאים ויתרות - 9ביאור   

  הרכב:
  31.12.2013 31.12.2012 

   
  4,042 7,214 התחייבויות לעובדים בשל שכר ומשכורת

  1,264 1,709 התחייבות לעובדים בגין ימי חופשה והבראה

  1,773 1,773 מאוחדת בחברהדיבידנד לשלם 

  644 632  הכנסות מראש

  5,852 5,996  מוסדות

  2,755  1,471 ריבית לשלם 

  4,439  4,439  מס הכנסה לשלם

  4,526  8,874  לתביעות הפרשה

     357 427אחרים
  25,652 32,535 הכל-סך

   
  

  התחייבות בגין דיירים: - 10ביאור 

 איתם שנחתמו הסכמים פי על הדיור ביחידת שימוש זכות עבור שהפקידו פיקדונות בגין לדיירים התחייבות  א.

 הסכםכמו כן, רכשו דיירים פוטנציאליים נוספים אופציות לאכלוס יחידות דיור בעתיד. על פי  ").משתכן("הסכם 

) בכל שנה בה מתגורר בתוספת מע"מ אחוזים 3 עד 2.5  כללבאחוז מסוים (בדרך  הפיקדון מחולט המשתכן

של  החילוט נפסק שלאחריה שנים 12 עד כלל בדרך מוגבלת החילוטהדייר בבית הדיור המוגן, כאשר תקופת 

וזאת גם אם הדייר יעשה שימוש ביחידת הדיור תקופה ארוכה יותר. עם סיום הסכם המשתכן, זכאי  ,הפיקדון

 2%הדייר או שאריו להחזר של יתרת הפיקדון, כשהוא צמוד למדד המחירים לצרכן (בחלק מההסכמים בתוספת 

 קיימים). ר למצוין לעילכנגד הגדלת אחוז החילוט על הפיקדון מעב החילוט תקופת לאורךעל יתרת הפיקדון  לשנה

ומוחזר במלואו (צמוד למדד) בתום תקופת השימוש  מחולטשאינו  ,מוגדל פיקדון הדייר מפקיד בהם הסכמים גם

  ביחידת הדיור.

, הופסקה ההצמדה לדולר של להלן(א)  20, מועד תחולתו של חוק הדיור המוגן ראה ביאור 2012בדצמבר  3ביום    ב.

אשר היו צמודים עד למועד זה לשער החליפין של הדולר. החל ממועד תחולת חוק הדיור כל הפיקדונות מדיירים 

  המוגן פיקדונות אלו צמודים למדד המחירים לצרכן.
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  התחייבות בגין דיירים (המשך): - 10ביאור 

מניות ובעלי  (כנגד שיפוי מהחברה) ההתחייבויות לדיירים, המובטחות בערבות חברות הקבוצה, בעלי מניות  ג.

, הסתכמו לסך של 2012בדצמבר  31ליון ש"ח (ליום ימ 398 -לסך של כ 2013 מברדצב 31 יוםלשעבר הסתכמו ל

  )."חש מיליון 331

לצורך הבטחת התחייבות החברה לדיירים, התחייבו חברות הקבוצה להעמיד ערבות בנקאית לחלק מהדיירים,   ד.

 2012 -ו ,2013 מברדצב 31 יוםנושאים הדיירים. נכון לבמידה וידרשו זאת, כאשר בעלות הנפקת הערבויות 

, בנוסף .בהתאמהמיליון ש"ח,  13.4 -ו, "חש מיליון 11 -סך של כלהסתכמו  הערבויות הבנקאיות שניתנו לדיירים 

 היחידה למסירת עד בהקמה להשקעה"ן נדל עם בקשרהעמידה החברה ערבויות  2013מבר דצב 31נכון ליום 

  "ח.ש מיליון 37-כ של בסך לדייר

, 2013 ספטמברב 30בהתבסס על ניסיונה של החברה ועל הערכה אקטוארית, שביצעה החברה ליום   .ה

המתחשבת בגיל הדייר, לוחות תמותה ושיעורי העזיבה של הדיירים בפועל, החברה מעריכה את תקופת השהות 

בממוצע. על בסיס הערכותיה צופה  שנים 10 -בכ ת הגיל השלישייאוכלוסילהצפויה של הדיירים בבתי הדיור 

  החברה כי תידרש לעמוד בהתחייבויות לדיירים כדלקמן:

  

  31.12.2013 
   

 100,565  חודשים 12 בתוך

 1,019,649 חודשים 12 ל מעבר

  1,120,214 
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  הלוואות לזמן ארוך: - 11ביאור 

 הרכב:  .א
 

 ריבית פירעון מועדי
 בסיס

 הצמדה

ההלוואה   יתרת
 31.12.2013ליום 

 באלפי ש"ח 
 העמדת מועד

 פרטים  ההלוואה

תשלומים רבעוניים רצופים,  24 -ת תיפרע בהריבי
ארבעה תפרע ב. הקרן 2011במאי  24החל מיום 

מיליון  3תשלומים שנתיים שווים כל אחד בסך של 
מיליון ש"ח  7.5, 2012בפברואר  24ש"ח החל מיום 

מיליון ש"ח ביום  10.5 -ו  2016בפברואר  24ביום 
 . 2017בפברואר  24

 בנקאי מתאגיד הלוואה 2011 פברואר 24,000 שקלי  2.9%+  פריים
)1( לחברת משכנות החזקות

   2.1% + פריים  2017במאי  31ליווי עד הלוואת 

    

לחברת גני  ליווי הלוואת 2013 פברואר 24,400 שקלי
 בגני הבית להקמתתקווה 
  )2' (א שלב - תקווה

  2.1% + פריים 2016במאי  30 ביום

    

 לחברת גני תקווה  הלוואה 2013 פברואר 12,600 שקלי 
  'ב שלב מקרקעין כנגד

תשלומים  27 -ההלוואה (קרן וריבית) תפרע ב
 2רבעוניים, שני התשלומים הראשונים יהיו בסך של 

התשלומים העוקבים יהיו  12מיליון ש"ח כל אחד, 
התשלומים  12מיליון ש"ח כל אחד,   2.4בסך של 

מיליון ש"ח כל אחד  3לאחר מכן יהיו בסך של 
ם מיליון ש"ח. התשלו 11.2ותשלום אחרון בסך של 

 2014בפברואר  5הראשון (קרן וריבית) שולם ביום 
 בוצעו, כמו כן 2020באוגוסט  5ביום ישולם והאחרון 

רק הריבית  שולמהשני תשלומים נוספים בהם 
  .2013בנובמבר  5 -ו 2013באוגוסט  5בתאריכים 

שנתיים ממועד העמדת  בתום-  6.5%
ההלוואה, ככל שלא יארע אירוע הפרה 

שיעור  בהסכם), יפחת(כהגדרתו 
היה והחברה לא , 6.3% -הריבית ל

תעמוד ביחס כיסוי חוב (ביחס 
בחברות כפר סבא וחצרות  למקרקעין

 -הדר, כהגדרתם בהסכם) גבוה מ
פלוס , שיעור   BBB ו/או בדירוג  45%

תנאי,  בגין כל 0.5%הריבית יעלה ב 
 .וכמפורט בהסכם ההלוואה

 לחברת מוסדי מגוף הלוואה 2013 אפריל 80,526 מדד
 )3( 82 משכנות



  מגדלי הים התיכון בע"מ 

  (באלפי ש"ח) 2013בדצמבר  31ליום ביאורים לדוחות הכספיים 
  

- 33 - 

 

  הלוואות לזמן ארוך: - 11ביאור 

 :(המשך) הרכב  .א

 הצמדה בסיס ריבית פירעון  מועדי
ההלוואה  ליום  יתרת

 פרטים  ההלוואה העמדת מועד באלפי ש"ח  31.12.2013

  ליסינג מחברות הלוואה  153 מדד 7% 

 
5.4%-6.5%  )12,015( 

שוטפות בגין  חלויות 
  הלוואות לזמן ארוך 

    
129,664  

 ארוך לזמן הלוואות"כ סה 
 ואחרים בנקאיים מתאגידים

     
לחברת גני תקווה הלוואה  2013 ינואר  9,490 מדד  8% אחרת יוסכם כן אם אלא, 2018 בינואר 1 -  ב

מבעל מניות בחברה 
  )4( מאוחדת

        
שוטפים הריבית משולמת בתשלומים רבעוניים 

ואילו הקרן נפרעת בשישה עשר תשלומים 
. שמונת 2013במרץ  25 החל מיום רבעוניים

 3.5התשלומים הראשונים של הקרן בסך של 
ושמונת התשלומים הבאים מיליון ש"ח כל אחד 

אחר תאריך ל .ש"ח כל אחדמיליון  10.5 בסך של
  )5ראה סעיף (המאזן בוצע פירעון מוקדם 

- ו 2010במהלך השנים ) 1(  100,613 מדד  7.75%
  מיליון ש"ח. 100 - 2011

 9.1 - 2012) אפריל 2(
 מיליון ש"ח.

הלוואות לזמן ארוך מצדדים 
לחברת משכנות   קשורים

חברת משכנות ,  82
  )5(החזקות  ולחברה 

      

)14,424(  

שוטפות בגין  חלויות  
מצדדים  הלוואות לזמן ארוך

  קשורים

      
86,189  

 ארוך לזמן הלוואות"כ סה  
  מצדדים קשורים
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  :(המשך) הלוואות לזמן ארוך - 11ביאור 

 :(המשך) הרכב  .א
 

 לה אשר לחברת משכנות החזקות "ח.ש אלפי 27,000הינה בסך של  2012 בדצמבר 31 יוםל היתרה )1(

   .בהסכם כמפורט ההלוואה פירעון להקדמת זכות ניתנה, ההלוואה הועמדה

, בהתאם ש"ח ליון ימ 106-ל 76והיקף ההון העצמי בין  , ש"ח ליון ימ 228 -ל 197היקף האשראי ינוע בין  )2(

 וההון, לעיל האמורים ביעדים תקווה גני חברת עמדה,  המאזן ליוםנכון  ליעדי עמידה בשיווק הפרויקט.

  ש"ח. מיליון 76 -כ של סך על עומד תקווה בגני הבית להקמת הנדרש העצמי

  מגבלות חוזיות ואמות מידה פיננסיות: )3(

  נדרשת לעמוד באמות מידה פיננסיות בקשר להלוואה זו, להלן אמות המידה:  82משכנות  חברת

על  שבין יתרת ההלוואה לשווי הוגן של הבית בכפר סבא לא יעלה")  LTV-"יחס ה -כיסוי החוב (או  יחס  )א(

55% . 

 מינוס של חברת הדירוג מעלות או על דירוג מקביל   BBBתהא מדורגת בדירוג העולה על  ההלוואה  )ב(

 .מידרוגשל חברת הדירוג 

 82 משכנות חברת של הצפוי הפירעון סך לבין  82 משכנות חברת של הפנויים המזומנים סך בין היחס  )ג(

 בלפחות גבוה יהיה 82 משכנות חברת של הפנויים המזומנים סך, לחילופין או, 130% לפחות יהיה

 יתקיים לא זו בפסקה שהאמור ככל. 82 משכנות חברת של הצפוי הפירעון מסך"ח ש מיליון עשרה

 בדיקה ממועד חודשים 6 תוך אם ההסכם הוראות של הפרה הדבר יהווה לא מסוים בדיקה במועד

 .זו בפסקה האמור מחדש התקיים כאמור

העצמי של החברה (ללא זכויות מיעוט ובניכוי נכסים לא מוחשיים והלוואות לגופים קשורים) לא  ההון  )ד(

 יפחת ממאתיים ושבעים מיליון ש"ח ביותר ממועד בדיקה אחד. 

   באמות מידה אלו. עמידה מתקיימתנכון למועד הדוח, 

  .בהסכם שנקבעו מסוימים בתנאים ההלוואה פירעון להקדמת זכות ניתנה 82 משכנות לחברת

פירעון מוקדם את מלוא על כך שתפרע בלגוף המוסדי  82חברת משכנות  הודיעהלאחר תאריך המאזן 

  ה' להלן. 21ראה ביאור  יתרת ההלוואה

וכן מגבלות על חברות כפר  82ות בנוסף נקבעו מגבלות על משיכת כספים ונעשה שעבוד על נכסי משכנ

סבא וחצרות הדר בנוגע ללקיחת התחייבויות פיננסיות, חלוקת דיבידנד או פירעון על חשבון הלוואות 

  בעלים ושיעבוד נכסיהן.

ד' (ב)  13ידי החברה המשקיעה בחברת גני תקווה ראה ביאור   למועד מתן הלוואות הבעלים אשר נתנו על )4(

מוצגות ההלוואות כאמור לאחר ניכוי ההפרש בין סך התמורה ששולמה לבין שווים ההוגן, הפרש זה   להלן,

. ש"ח אלפי  2,652  -הסתכם לסך של כ 2013בדצמבר  31נכלל במסגרת ההון של החברה ונכון ליום 

לסך   2013בדצמבר  31ליום  נכון הפחתת ההפרש האמור אשר נצברת לזכות הלוואות הבעלים הסתכמה

 אלפי ש"ח. לחברת גני תקווה ניתנה זכות להקדמת פירעון ההלוואה כמפורט בהסכם. 139 -של כ
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  הלוואות לזמן ארוך (המשך): - 11ביאור 

 109.7-מלוא ההלוואות, סך הפירעון המוקדם עמד על כ ,מוקדם בפירעוןנפרעו , 2014במרץ,  11ביום    )5(

 ). אש"ח 9,023בסך  ועמלת פירעון מוקדםאש"ח  251בסך מיליון ש"ח (כולל מע"מ 

לאחר  הינה 2012בדצמבר  31וליום  2013בר דצמב 31קשורים ליום  מצדדים ארוך לזמן ההלוואות יתרת

בסעיף הלוואות לזמן  תוהמוצג, בהתאמהש"ח  אלפי 14,154 ו"ח שאלפי  14,424של  בסך שוטפות חלויות

 לחברה שוטפת התחייבות גםקצר מצדדים קשורים. בנוסף כולל סעיף הלוואות לזמן קצר מצדדים קשורים 

  .האם

  להלן. א 13, ראה ביאור אלו ותהלוואבגין שעבודים שרשמה הקבוצה בגין   .ב
  

  אגרות חוב:  - 12ביאור 

שנתית נשאו ריבית ו, אגרות החוב היו צמודות למדד המחירים לצרכן 2006אגרות החוב הונפקו בחודש אוגוסט 

  .2011באוגוסט  13תשלומים שנתיים שווים החל מיום  4 -לפירעון בועמדו  7.3%בשיעור של 

, בהסכמת כל מחזיקי אגרות החוב, פרעה חברה בת בפירעון מוקדם את התשלום 2013בדצמבר,  15 ביום

"ח ש מיליון 44.8 מתוכם"ח, ש מיליון 47.7 -כ על עמד המוקדם הפדיון סך .החוב גרותהרביעי והאחרון של א

 לאחר. הצמדה הפרשי וףבציר, הריבית פירעון בגין"ח ש מיליון 2.9 -ו הצמודה החוב אגרות קרן פירעון בגין

  .החוב אגרות עם בקשר מחויבות קיימת לא לחברה, כאמור המוקדם הפדיון

  שעבודים, ערבויות, התחייבויות תלויות והתקשרויות:  - 13ביאור 

  שעבודים:        א.

  ) לעיל.1(א'  11ביאור  ראה בנקאי מתאגיד הלוואה  

 משכנות חברתוחלק מההון הרשום והבלתי מונפק של  והמונפקההון הרשום  כלשעבוד קבוע, על  .1

החזקות, לרבות כל הזכויות, ההכנסות והתמורות שיש  משכנותחברת  ידי על המוחזקת 82

 בגין החזקות אלו.  החזקות משכנות לחברתושתהיינה 

 .בנקאי תאגידהחזקות בחשבון  משכנות חברתקבוע על כל זכויות  שעבוד .2

הרכוש וזכויות הרכוש שיש לחברת משכנות החזקות כעת ושיהיו לה  ,הכספים כל על צף שעבוד .3

 בעתיד בזמן כלשהו.

ועל כל הכספים  תהיה זכאית לקבל כדמי ניהול החזקות משכנות חברתש הכספים כל על צף שעבוד .4

 על חשבון הלוואת בעלים.  החברהשהיא זכאית ו/או תהיה זכאית לקבלם מאת 

על כל ניירות ערך  ,משכנות החזקות שטרם נפרע חברת של הרשום המניות הון על קבוע שעבוד .5

 וכן על מוניטין. בנקאיהמסמכים והשטרות אשר בידי תאגיד 

  : לעיל) 2( א' 11 ביאור ראה בנקאימתאגיד  ליווי הלוואת  

פרויקט גני ל המיועדים מקרקעיןחברת בת ים ב שלזכויותיה  מלואמשכנתא מדרגה ראשונה על  .1

 תקווה.

  .תקווה גני בפרויקט שלה הזכויות מלוא ועל תקווה גני תשעבוד צף על כל רכושה ונכסיה של חבר   .2

 על לרבות גני תקווה בפרויקט גני תקווה חברתשעבוד קבוע בדרגה ראשונה על מלוא הזכויות של    .3

 .שלה נפרע והבלתי הרשום המניות הון

 והפירות שהצטברו ויצטברו בגינו. בנקאי בתאגידן וקדון כספי בחשבישעבוד קבוע על פ   .4
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  שעבודים, ערבויות, התחייבויות תלויות והתקשרויות (המשך): - 13ביאור 

  שעבודים:  (המשך):      א.

  .לעיל) 3(א'  11 ביאור ראה מוסדי מגוף הלוואה  

סבא בעסקה  כפר חברתו הדר חצרות חברת) כל הזכויות של 1: (לעדרגה ראשונה מ קבוע שעבוד .1

הבנוי על הקרקע שבבעלות שתי החברות) בכל הנוגע למקרקעין של  המוגןהמשותפת (בית הדיור 

 קדונותיפ על הדר חצרות חברתכפר סבא וחברת  ) כל הזכויות של2בכפר סבא ( המוגן הדיור בית

על פי  הדר חצרות וחברת סבא כפר חברות) כל הזכויות של 3. (בנקאיבתאגיד בחשבונות כספיים 

 עלוחצרות הדר  אסבכפר  חברות) כל זכויות 4פוליסות הביטוח בקשר עם המקרקעין בכפר סבא. (

 .הנאמנות הסכם פי

 בת חברתו 82משכנות  חברת ידי על המוחזקות המניות כל) 1: (על ראשונה מדרגה קבוע שעבוד .2

 חברת ידי על בעתיד יועמדו/או ו שהועמדו הבעלים הלוואות) 2. (הדר וחצרות סבא כפר בחברות ים

 פי על 82 משכנות חברת זכויות כל) 3. (הדר חצרות וחברת סבא כפר חברות לטובת 82 משכנות

 הביטחון כרית, החוב אגרות פיקדון חשבון, ההלוואה חשבון עם בקשר כך ובכלל, הנאמנות הסכם

 .הנאמנות הסכם פי על ים בת חברת) כל זכויות 4. (הנוספת הביטחון וכרית הראשונה

 .הדר וחצרות סבא כפר חברות של רכושן על צף שעבוד .3

  .לעיל )5א' ( 11 ביאור ראהמצדדים קשורים  הלוואה

משכנות החזקות המוחזקות על ידי  חברת) כל המניות של 1על: (מדרגה ראשונה  קבוע שעבוד .1

) כל זכות לפיצוי או לשיפוי 3) כל המניות והזכויות האחרות שיוצאו בגינן או מכוחן. (2החברה. (

) כל הזכויות שיהיו לחברה כנגד הנאמן 4שתהיה לחברה בשל אובדן הזכויות, הכספים והנכסים. (

 על פי הסכם הנאמנות.

 . שלהמניות הבלתי מונפק של החברה ועל המוניטין שעבוד קבוע ראשון בדרגה על הון ה .2

שעבוד צף ראשון בדרגה על מפעליה, עסקיה וכל הנכסים והזכויות, מכל מין או סוג שהם, שיש  .3

 לחברה ו/או שיהיו לחברה.

שעבוד צף ראשון בדרגה על זכותה של החברה לקבל כספים מאת הדיירים בבית הדיור המוגן  .4

הגיל השלישי ברמת השרון, על כל הכספים, הפיקדונות והזכויות של החברה בחשבון  לאוכלוסיית

 ספציפי וכל הסכומים, הנכסים האחרים והזכויות הנצברים בהם. בנק

 .החזקות משכנותשעבוד קבוע שני בדרגה, לגבי הון המניות הבלתי מונפק והמוניטין של חברת  .5

 משכנות חברתכל הנכסים והזכויות שיש ו/או יהיו ל שעבוד צף שני בדרגה, על מפעליה עסקיה ואת .6

 וכל הנובע מהן.  82משכנות  חברת, למעט מניות החזקות

בקרקע  נורדיהשעבודים צפים ו/או קבועים ו/או המחאה על דרך השעבוד, על כל זכויות חברת  .7

  .ונכסים הקשורים לבו המוגן הדיור ביתתקבולי בבנקאי, החשבון התאגיד בנורדיה, ב

 .בנורדיה המוגן הדיור בביתב'  שלב, על המנוף קרנות לטובתכנתא בדרגה ראשונה, מש .8

וכן  בנורדיה המוגן הדיור בביתא'   שלב על, 82 משכנותחברת   לטובת, ראשונה בדרגה משכנתא .9

 .הביטוח וזכויות סחירים ומסמכים שטרות, כספים על שעבוד
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  שעבודים, ערבויות, התחייבויות תלויות והתקשרויות (המשך): - 13ביאור 

  שעבודים:  (המשך):  א.

  .(המשך) לעיל )5א' ( 11 ביאור ראהמצדדים קשורים  הלוואה  

נורדיה  חברתבהלוואות ובטוחות  82) כל זכויות חברת  משכנות 1: (לע בדרגה ראשון קבוע שעבוד .10

בהלוואת הבעלים לפי הסכם ההלוואה  82משכנות  חברת) כל זכויות 2אי. (בנק שנרכשו מאת תאגיד

 חברת) כל זכויות 3. (2011באוגוסט  4לבין חברת נורדיה ביום  82משכנות  חברתשנחתם בין 

ותאגיד בנקאי , חברת נורדיה 82משכנות  חברתלפי הסכם ניהול ההלוואה שנחתם בין  82משכנות 

) 4עם ניהול הלוואת ובטוחות חברת נורדיה והלוואת הבעלים החדשה. (בקשר  2011באוגוסט  4ביום 

 בשל אובדן הזכויות הכספים והנכסים. 82 משכנות לחברתכל זכות לפיצוי או לשיפוי שתהיה 

הדיור  ביתעל  במשכנתאכל זכויותיה של חברת משכנות החזקות  על ,בדרגה ראשון קבוע שעבוד .11

 .השרון ברמתהמוגן 

שחררו  ,לעיל )5א' ( 11ראה ביאור הלוואות שהעמידו קרנות המנוף הבמסגרת הפירעון המוקדם של 

 הנ"ל. השעבודיםאת קרנות המנוף 

 :להלן(ג)  'ד 13ראה ביאור  מסגרת אשראי מתאגיד בנקאי

  זכויות של חברת צומת סביון בחשבון תאגיד בנקאי.העל כל ראשונה  מדרגהשעבוד קבוע  .1

כל הזכויות על פי חוזה החכירה עם עיריית אור יהודה בקשר  על הראשונ מדרגה קבוע שעבוד .2

 בצומת סביון. בית הדיור המוגןלמקרקעין שעליו קיים 

על כל הנכסים, הכספים הרכוש והזכויות מכל סוג שהוא שיש לחברת צומת  ראשונה מדרגה צףשעבוד  .3

 סביון כעת ושיהיו לה בעתיד. 

על הון המניות של חברת צומת סביון שטרם נדרש ו/או נדרש וטרם מדרגה ראשונה  שעבוד קבוע .4

נפרע, על המוניטין, על זכויות חברת צומת סביון לפטור ו/או להקלה ו/או הנחה ממס וכן על כל ני"ע, 

 .בנקאיהתאגיד ההמסמכים והשטרות בידי 

  .ואחרים לעיל' ד 10 ביאור ראה בגין דיירים התחייבויות

רשמו שעבודים לטובת דיירים בבתי הדיור  נורדיהווחברות סביון, כפר סבא, חצרות הדר  החברה .1

  המוגן על זכויות עתידיות לקבלת כספים מדייר חלופי.

חצרות הדר וכפר סבא רשמו שעבוד קבוע בדרגה ראשונה לטובת תאגידים סביון, נורדיה חברות  .2

ספציפיים כנגד ערבויות שהועמדו על ידי תאגידים אלו  בנקים על פיקדונות כספיים בחשבונות בנקאי

 לטובת דיירים.

  ערבויות:  ב.

  התחייבות בגין דיירים. עילל(ד)  10 -(ג)  ו 10ראה ביאור  .1

 ידי עלשהועמד  אשראיאי להבטחת בנקחברה מאוחדת של החברה העמידה ערבות כלפי תאגיד  .2

  .עילל) 2( א' 11ראה באור - תקווה בגני הבית להקמת ליווי הסכםבמסגרת  אי בנקההתאגיד 
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  שעבודים, ערבויות, התחייבויות תלויות והתקשרויות (המשך): - 13ביאור 

  (המשך): ערבויות  .ב

 משכנותחברת   התחייבויות לקיום מוסדיהעמידו ערבות כלפי גוף  החברהשל  בנות וחברות החברה .3

. יצוין כי במעמד מתן הערבות על לעיל) 3( א' 11ההלוואה עם גוף מוסדי ראה גם ביאור  הסכם לפי 82

נחתמה במקביל ערבות של החברה להלוואות שהעמידו קרנות המנוף  המוסדי גוףידי החברה ל

לקרנות המנוף מכתב המאשר כי זכותו למימוש הערבות של החברה  המוסדי גוףובמקביל מסר ה

במסגרת הפירעון המוקדם של   מהחברה בגין הלוואות שהעמידו. להפרעכפופה לזכות הקרנות 

של הערבות שחררו קרנות המנוף את , לעיל )5א' ( 11ראה ביאור הלוואות שהעמידו קרנות המנוף ה

  .החברה להלוואות שהעמידו

שהועמד על ידי התאגיד   העמידה ערבות כלפי תאגיד בנקאי להבטחת אשראי החברה .4

  .להלן(ג)  'ד 13 ביאור ראה סביון לחברת  הבנקאי

  התחייבויות תלויות:  ג.

 שלה העבר סיוןינ סמך על, למסקנה מגיעה המשפטיים יועציה ובעזרת שהוגשה תביעה כל בוחנת הקבוצה  

 המשפטיים יועציה על ובהסתמך החברה הנהלת לדעת. הכספיים בדוחות בהפרשה להכיר יש האם, ושלהם

, להלן פירוט התביעות המהותיות שעומדות כנגד החברה ו/או נאותה הינה הכספים בדוחותיה ההפרשה

  חברות הבנות שלה למועד הדוחות:

שביצע את עבודות הבניה בבית הדיור המוגן ברמת השרון נגד החברה על סך  קבלןהגיש ש תביעה  .1

  .מקוםבגין עבודות שביצע ב לוהחברה חייבת  ושלטענתאלפי ש"ח בגין סכומים  8,854 -של כ

 הקבלןונגד חברת האם של  ווכן הגישה נגד הקבלןהגישה כתב הגנה בו דחתה את טענות  החברה  

אלפי ש"ח בגין הנזקים שנגרמו לה עקב האיחור בהשלמת  28,878-תביעה שכנגד בסך של כ

  . הקבלןהרשלנית והלקויה של  ווהליקויים שנגרמו עקב עבודת המוגן הדיור בביתהעבודות 

וחוות דעתו הוגשה  לבחון את טענות הצדדים המשפט בית מטעם מומחה מונה 2012בחודש יולי   

  .      2014בחודש פברואר 

מיליון ש"ח בגין ניצול יתר של זכויות בניה  3.7הוגשה על ידי עיריית רמת השרון על סך של ש תביעה  .2

  ובגין שטח שהינו שטח סגור, שלגביו טוענת העיריה שיש לסווגו "כשטח עיקרי".

  ., הוגש כתב הגנה מטעם החברה2012בחודש נובמבר   

לחוק התכנון  197על פי סעיף  בבית הדיור המוגן בצומת סביוןתביעה של בעלי מקרקעין הגובלים   .3

לפי לפיצויים וכן תביעה ם אלפי ש"ח בשל ריבית על סכומים שנפסקו לטובת 848והבניה בסך של 

פרויקט להקמת בית דיור מוגן בבעלי מקרקעין הגובלים  על ידיאלפי ש"ח  970של בסך  197סעיף 

  .תוכנית לבניית בית הדיור המוגן הנ"לבגני תקווה וזאת בגין אישורה של 

חברת בית בכפר שירותי ניהול (לבתי אבות וחברות בניה) בע"מ וחברת בית הגישו  תביעה אשר  . 4

  תביעה לצו מניעה קבוע, מתן חשבונות וסעד כספי, שהוערך על ידן בסך של בגין  בכפר סבא בע"מ  

  חצרות הדר  ("הנתבעות").     חברתו ים בת חברתכנגד החברה, ש"ח (לצורכי אגרה)  1,500,000  

במסגרת התביעה נטען, בין היתר, להטעיה, עשיית עושר שלא במשפט והפרה של סימן המסחר        

   "הבית בכפר" שבבעלות חברת הבית בכפר.
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  שעבודים, ערבויות, התחייבויות תלויות והתקשרויות (המשך): - 13ביאור 

  התחייבויות תלויות (המשך):  ג.

  (המשך):  .4

מהווים העתקה של מסעות פרסומיים של  בנוסף נטען, כי קמפיינים שיווקיים שפרסמו הנתבעות  

התובעות, וזאת, עפ"י הנטען, במטרה להטעות את ציבור הצרכנים לסבור כי רשת הבית בכפר ובית 

    חד הם. הדיור המוגן "הבית בכפר סבא"

  תשלום בגין עבודות שבוצעו  אי"ח שעניינה שמיליון  4.7של  סך על נורדיה חברת כנגד' ג צד הודעת   .5

  .  בנורדיה המוגן הדיור ביתעל ידי קבלן משנה בהקמת   

   על שבוצעו עבודות תשלום אי שעניינה"ח שמיליון  7.7 -סך של כ  על כמו כן הוגשה תביעה נוספת       

  בנורדיה. המוגן הדיור בית בהקמת אחר משנה קבלן ידי

את הטיפול  וקיבל על עצמ הראשי הקבלןהסכם לפיו נחתם וחברת נורדיה  הראשי הקבלןבין       

החברה  ,ןעצמ ותוהתחייב לשאת בכל העלויות הכרוכות בניהול ההליך ובתוצאות התובענ ותבתובענ

 תשאשלהערכת החברה היא לא  היות, אלו ותלא רשמה בדוחותיה הכספיים הפרשה בגין תביע

  בסכומים מהותיים בגין תביעות אלה.

  :התקשרויות  .ד

  הסכם עם ארגון צרכנים:  .א

 מועדוןהצעה המופנית למועדון צרכנות ("ים  בת חברתנחתמה על ידי  2013בינואר,  3 ביום  

 יחידותלה יוצעו לחברי מועדון הצרכנות ובני משפחה שלהם מדרגה ראשונה,  שבהתאם"), הצרכנות

 מועדון עם ההתקשרותגני תקווה ("ב הנבנה השלישי הגיל לאוכלוסיית מוגן דיור בפרוייקט דיור

במסגרת מבצע שייוחד לחברי המועדון ובני משפחותיהם בתקופות שנקבעו בהתקשרות  ")הצרכנות

  עם מועדון הצרכנות. 

 חברת תשלם,  המעניק זכות שימוש ביחידת הדיור משתכן הסכם לגביה שנחתם דיור יחידת כל בגין  

 2 של מסך יותר לא הכל ובסך מ"מע בתוספת, ח"ש אלפי 10 של סך הצרכנות למועדון תקווה גני

  .מ"מע בתוספת ח"ש מיליון
  
 :תקווה גני בחברת השקעה הסכם  .ב

 למועדון הקשורה וחברה ים בת חברת בין נחתם, הצרכנות מועדון עם להתקשרות ובמקביל, בנוסף  

מועד השלמת , 2013 בינואר 27 ביוםהועמד  לפיו הסכם") המשקיעה החברה" - זה בסעיף( הצרכנות

על ידי החברה המשקיעה לחברת גני תקווה הון עצמי בסך של  ,הסכם ההשקעה ("מועד ההשלמה")

שלה במניות  מיליון ש"ח (" הון עצמי של החברה המשקיעה"), המשקף את יחס ההחזקות 2.3-כ

מיליון  10.7). כמו כן במועד ההשלמה העמידה החברה המשקיעה סך של 20%חברת גני תקווה (

  . במימון הקמת בית הדיור המוגן בגני תקווהש"ח כהלוואת בעלים, וזאת בהתאם לחלקה היחסי 

ההון העצמי והלוואת הבעלים אשר הועמדו לחברת גני תקווה על ידי החברה המשקיעה במועד 

ההשלמה ("התמורה") אשר תמורתן הקצתה חברת גני תקווה לחברה המשקיעה את המניות בהתאם 

  להסכם ההשקעה, טופלו בדוחות הכספיים של החברה כהנפקת חבילה.
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  שעבודים, ערבויות, התחייבויות תלויות והתקשרויות (המשך):  - 13ביאור 

  (המשך): התקשרויות  .ד

 :(המשך) תקווה גני בחברת השקעה הסכם   .ב

 את המסדיר, ההשלמה במועד לתוקף שנכנס מניות בעלי הסכם נחתם ההשקעה להסכם במקביל  

  .")תקווה גני המניות בעלי הסכם(" וניהולה תקווה גני חברת של המניות החזקת

בעלי המניות יעמידו לחברת גני תקווה את ההון העצמי הדרוש , תקווה גני מניות בעלי הסכם פי על  

הון ובין בדרך של הלוואת בעלים) באופן יחסי בהפרוייקט (בין בדרך של השקעה להשלמת 

 השלמת לשם תקווה גני לחברת להעמיד ידרשו שהם המקורות כי מעריכיםלהחזקותיהם. הצדדים 

כמו כן, כולל הסכם בעלי . ")המניות בעלי מימון(" ח"ש מיליון 129.2 של לסך יסתכמו הפרוייקט

 עיקר או כל של העברה או מכירהבמקרים של  היתר ביןהמניות גני תקווה זכויות לחברה המשקיעה 

 תחום שינוי), 25% מעל( ניכר באורח צמצומה או תקווה גני פעילות הפסקת, תקווה גני נכסי

 מהותיים נכסים ושעבוד חדשים פרויקטים של ביצוע או/ו רכישה, עניין בעלי עם התקשרות, הפעילות

  .תקווה גני של

  :בנקאי מתאגיד אשראי   .ג

 27.5 של כולל בסכום אשראי מסגרת סביון לחברת בנקאי תאגיד העמיד, 2013, בדצמבר 24 ביום  

מיליון ש"ח  13.8 -נוצלה מסגרת אשראי בסך של כלתאריך המאזן  נכון"). סביון אשראי(" ח"ש מיליון

  בנקאיות שהעמיד התאגיד הבנקאי לדיירים).(כנגד ערבויות 

להעמיד לבעלי מניותיה או לגוף קשור להם,  לאסביון  חברת ה, התחייבסביון אשראי פירעון להבטחת  

 חברתהלוואות ו/או לפרוע להם הלוואות בעלים אם הפירעון יגרום לכך שסכום הלוואות הבעלים ב

לעיל והועמדה  'א 13רת סביון שעבודים, ראה ביאור חב רשמה כן כמו "ח.שמיליון  78 -סביון יפחת מ

  לעיל. )4( 'ב 13  ביאורערבות על ידי החברה ראה 

 :תקווה בגני מוגן דיור בית להקמת בפרוייקט ראשי קבלן עבודות ביצוע הסכם   .ד

("הקבלן")  תיקבלנ החבר לביןחברת גני תקווה נחתם הסכם ("ההסכם") בין   2014בינואר,  5  ביום

  .תקווה בגני מוגן דיור בית הקמת בשלב א' של ראשי קבלן עבודות לביצוע

מוגן במקרקעין  דיור ביתשל  שלב א להקמת בנייהה עבודותאת מרבית  הקבלןההסכם יבצע  פי על

  בגני תקווה.  6717בגוש  11, 10, 9מ"ר, הידועים כחלקות  9,500 -בשטח של כ

ש"ח ,  אלפי 165,329  של בסך לתשלום בתמורה בהסכם התחייבויותיו כל את לבצע מתחייב הקבלן

אוגוסט בגין חודש מדד  הינובצירוף מע"מ. הסכום צמוד לעליית מדד תשומות הבניה (מדד בסיס 

2013.(  

 1 מיום החל חודשים 27 בתוך, ההסכם להוראות בהתאם לחברה המבנה את למסור מתחייב הקבלן

  . 2014 ,בינואר
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  שעבודים, ערבויות, התחייבויות תלויות והתקשרויות (המשך):  - 13ביאור 

  (המשך): התקשרויות  .ד

 (המשך): תקווה בגני מוגן דיור בית להקמת בפרוייקט ראשי קבלן עבודות ביצוע הסכם   .ד

  –בהתאם להסכם  בטחונות

מסך  10% של בשיעור בנקאית ערבות לחברה הקבלן ימסור, בהסכם התחייבויותיו קיום להבטחת .1

 ההסכם + מע"מ. תמורת

 בתקופת הקבלן התחייבויות בערבות להבטחת מילוי לעילבעת מסירת העבודות תוחלף הערבות  .2

מסך   5%חודשים  בשיעור של   36לתקופה של עד לחברה ערבות בנקאית  ימסור הקבלן .הבדק

  ואשר תיפחת על פני תקופת הבדק בהתאם לקבוע בהסכם. )מע"מ(ללא תמורת ההסכם 

ויתגלה ליקוי מהותי בבניין, יידחו מועדי הקטנת הערבות הבנקאית, כאמור, עד לתיקון הליקוי   במידה

 .המפקח להחלטת בהתאם

הון עצמי: - 14ביאור   

   הרכב הון המניות:
  מונפק ונפרע רשום  
  31.12.2013 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2012    

  11,833  11,833 37,000   37,000ש"ח ע.נ. כ"א 1מניות רגילות בנות 
   

  .מניות 4,750 החברה הנפיקה בחברה ההשקעה עסקת הושלמה עת 2010 באפריל 18 ביום  .1

 הון .  ימניות במסגרת המרת הלוואות בעלים לשטר 1,918הנפיקה החברה   2011אוגוסט  בחודש  . 2

  העמדת הלוואות בעלים כנגד הנפקת שטרי הון.מניות במסגרת  1,365הנפיקה החברה  2012בחודש אוגוסט   .3

ש"ח ע.נ.  0.01ש"ח ע.נ הפכה למניה בת  1ה בת באופן שבו כל מני פוצלו מניות החברה 2014בינואר  30 ביום. 4

 .ע.נ "חש 0.01מניות בנות  1,000,000,000- ום לכמו כן ,לאחר הפיצול האמור הגדילה החברה את ההון הרש

 117,146,700מניות הטבה לבעלי המניות הקיימות בהיקף של חילקה החברה  2014בפברואר,  24ביום 

  "ח. ש 0.01נ של מניות בנות ע.
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(המשך): הון עצמי - 14ביאור   

  :השנה בסוף במחזור הקיימות המניות מספר לבין השנה בתחילת במחזור הקיימות המניות מספר בין התאמה .5
  

  2013  2012  2011  
 רגילות מניות  

   בנות
  .נ.ע"ח ש 1

 רגילות מניות
   בנות

  .נ.ע"ח ש 1

 רגילות  מניות
   בנות

  .נ.ע"ח ש 1
  מספר מניות  
      

  8,550  10,468  11,833  בינואר  1ליום  יתרה
     1,918  1,365 - הנובעות מהנפקה במזומן  מניות
  10,468  11,833  11,833  התקופהלסוף  יתרה  

      

  

אלפי ש"ח בגין שטרי הון בסך  116,272לחברה קרן הון בגין פעולות בין תאגיד לבעל שליטה בו בסך של    .6

ת ומאוחד ותחבר ידי על קודמות בשניםאלפי ש"ח שהונפקו  750אלפי ש"ח בניכוי עמלה של  117,022של 

 ואינם החברה של פירוקה במועד רק לפירעון עומדים, להעברה ניתנים אינם ההון שטרילבעלי שליטה. 

 הוןה שטריאת  שקיבלובעלי המניות  הסכימו  2014בפברואר,  24בתאריך . והצמדה ריבית נושאים

 82 ומשכנות החזקות משכנותחברות  של נדחות למניות שברשותם הון שטר כל להמיר, לעיל האמורים

 .בפירוק המניות של הנקוב לערכן למעט, בחברה כלשהי זכות לבעליהן מקנות שאינן

  .לעיל) 3(א'  11ראה ביאור ת נוב ותבחבר דיבידנד חלוקת על למגבלות בנוגע. 7  
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   פירוטים נוספים לסעיפי דוחות רווח והפסד: - 15ביאור 

  לשנה שהסתיימה ביום 
 31.12.2013 31.12.2012 31.12.2011 

     
    הכנסות:  א.

 76,108 78,844 79,792ושירותים אחרים (*)מדיירים הכנסות מדמי אחזקה 

 25,579  26,406 26,436 הכנסות מחילוט פקדונות

    9,423 9,939 10,031משוכרי משנההכנסות 
 116,259 115,189 111,110 

   
     עלות ההכנסות:  ב.

 17,095 18,110 17,462 שכר עבודה ונלוות

 13,740 14,270 14,703משנה, יועצים ונותני שירותיםקבלני 

 9,244 10,806 10,927  אנרגיה ומים

 2,513 2,647 2,142  מסים עירוניים      

 10,056 7,898 9,528אחזקה ושמירה על הקיים

 3,514 3,590 3,676  תרבות ורווחה

    6,356  6,010  5,733 הוצאות תפעוליות אחרות
 64,171 63,331 62,518 

   
   הוצאות מכירה ושיווק:  ג.

 2,444 2,513 3,802 שכר עבודה ונלוות

 4,007 3,573 2,154 הוצאות פרסום

    1,155 2,042 3,982הוצאות מכירה אחרות
 9,938 8,128 7,606 

  

 3,695 -אלפי ש"ח ו 3,401"ח, שאלפי  2,970הכנסות שכירות מדיירים בהסכמים ללא פיקדון בסך של  כולל  (*)  

  בהתאמה. 2011-ו  2012,  2013אלפי ש"ח לשנים 
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  פירוטים נוספים לסעיפי דוחות רווח והפסד (המשך): - 15ביאור 
  

  ביום שהסתיימה לשנה 
 31.12.2013 31.12.2012 31.12.2011 

    
    הוצאות הנהלה וכלליות:  ד. 

 6,106  7,923  11,802 )1( שכר עבודה ונלוות

 4,266  2,723   2,696  שכר מקצועי 

 1,811  1,817  1,845 )2(דמי ניהול לבעלי עניין

 536  577  614 מאוחדת בחברהדמי ניהול לבעלי מניות

 1,249  1,086  1,126 שכ"ד והוצאות משרד

    321  249  283  אחרות
  18,366  14,375  14,289 

   
   
    (הוצאות) אחרות, נטו: הכנסות  ה. 

  6,000  -   - )3מכירה (התאמת מחיר 

  )1,429(  -  )2,963(  הוצאות אחרות

    )47(  )73(  23ממכירת רכוש קבוע )הפסדרווח (
 )2,940(  )73(  4,524 

    

    הוצאות מימון:  ו. 
 4,818 2,646 7,105 ואחרים םיתאגידים בנקאי

 46,426 10,228 19,608 מדיירים בגין פקדונות
 8,279 10,677 10,703  צדדים קשורים

 15,222 9,606 8,296  אגרות חוב

 3,276 4,926 5,455 מע"מ ריבית רעיונית

  -  5,945  - )4( הגנה מעסקאות הפסדים
    43 8 318 אחרות

 51,485 44,036 78,064 
   

  
     הכנסות מימון:  ז. 

 1,426 353 182 צדדים קשורים
 573 643 405 תאגידים בנקאיים

 654 531 588  פיקדון בנאמנות

  430  -  -  )4הגנה (מעסקאות  רווחים
    347 86 108 אחרות

 1,283 1,613 3,430 
   

  )5א' ( 19 ביאור ראה )1(

  ).2א' ( 19ראה ביאור  )2(

 טענות כל סילוק כנגד, לאחריו שנחתם פשרה והסכם 2011 שנת במהלך שסוכמו להסכמות בהתאם סכומים )3(

  .משכנות בעסקת מהמוכרת הבת והחברה החברה ותביעות

 .חשבונאית מוכרת שאינה הגנה עסקת היוותה ההתקשרות, הדולרעל שער  להגנה סחירות אופציות בגין )4(
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  מסים על הכנסה: - 16ביאור 

  הרכב יתרת מסים נדחים:  א.

  
 ביום שהסתיימה לשנה

31.12.2013      

31.12.2012 
תנועה שהוכרה 
 ברווח או הפסד

 תנועה 
   31.12.2013 אחרת

   
 מסים נדחים בגין:     

 261,664 81,905 - 343,569   להשקעה"ן נדל

)62,207( )16,276( - )78,483( הפסדים לצורך מס

)1,046( )339( - )1,385(  הטבות לעובדים

)11,566(  1,819 )420(     אחרים )10,167(
 186,845 67,109 )420( 253,534     

) 'ה(16אור יראה בההיפוך הצפוי לחול במועד חברות המסים הנדחים בגין החברות מחושבים לפי שיעור מס 

   .עילל

 הפסדים לצרכי מס להעברה לשנים הבאות: .ב

 474 -המגיעים ליום המאזן לכדי סכום מותאם של כ לשנים הבאותלקבוצה הפסדים לצרכי מס המועברים 

הפסדים אלו  מתוך(ש"ח, הניתנים לקיזוז כנגד הכנסה חייבת במס שתהיה לאותן חברות בשנים הבאות מיליוני 

 מתוך "ח הינם הפסדים לצרכי מס להעברה לשנים הבאות שנקבעו בהסכם פשרה).ש מיליוני 154 -סך של כ

המס  תמבוססים על דוחות המס שהגישו חברות הקבוצה בגין שנש"ח  מיליוני 425 -כסך של  הנתונים הללו

  "ח.ש מיליוני 49 -כ בסך של 2013 לשנתרווח או הפסד לצורכי מס  אומדןבתוספת ו 2012

מסים נדחים בגין הפסדים לצורכי  ורשמלא , החזקהשהינן חברות  חברות בנות, 2013מבר דצב 31ליום  נכון  .ג

  מיליוני ש"ח).  75  -בסך של כ 31.12.2012ש"ח (ליום  מיליוני 102 -מס בסך של כ

 בעבר בידה שנוצרו הונייםמסים נדחים בגין הפסדים  רשמהלא  הקבוצה 2012 -ו 2013מבר דצב 31ליום  נכון  

  "ח. ש מיליוני 8 -לצורכי מס בסך של כ

  הרכב הטבת (הוצאות) מסים על הכנסה:  .ד

  שהסתיימה ביום  לשנה  
  31.12.2013 31.12.2012 31.12.2011 

     
   הטבת מסים שוטפים:

 -  -  -בגין התקופה השוטפת

    1,056  -  -התאמות בגין שנים קודמות, נטו 
 -  -  1,056 

   
   הטבת (הוצאות) מסים נדחים:

 3,716  )17,886( )52,837(של הפרשים זמניים יצירה והיפוך

 )14,272( שינוי בשיעור המס
- )51,930(    

 )47,158( )17,886( )67,109( הכל-סך
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  מסים על הכנסה (המשך): - 16יאור ב

  שיעור המס ושינוי בשיעורי המס החלים על הקבוצה:  .ה

  .25% -2013 -ו 2012 יםבשנ, 24% - 2011שיעורי המס שחלו על הקבוצה הינם  בשנת 

אשר ביטל את מתווה  2011-התפרסם החוק לשינוי נטל המס (תיקוני חקיקה), התשע"ב 2011בדצמבר  6ביום 

הפחתת מס החברות שנקבע במסגרת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום התכנית הכלכלית 

וקבע כי שיעור מס החברות (לרבות מס רווחי הון ומס שבח) יעמוד על  2009- ), התשס"ט2010-ו 2009ים לשנ

  .2012החל משנת  25%

 התקציב יעדי להשגת חקיקה(תיקוני  לאומיים עדיפויות סדרי לשינוי החוק בכנסת אושר 2013 ביולי 29 ביום

 ("החוק"). 2013-"גהתשע), 2014-ו 2013 לשנים

 על יעמוד שהוא כך, 1.5%-ב 2014 משנת החל חברות על המס שיעור יועלה כי נקבע החוק הוראות יתר בין

  .25% על במקום 26.5%

 אלפי 4,998 -כ של בסך, גידול הינה 2013 ברדצמב 31 שהסתיימו ביום הכספיים הדוחות על השינוי השפעת

  .נדחים מיסים התחייבויות יתרת בגין"ח ש אלפי 19,270 -כ של בסך וגידול נדחים מיסים נכסי יתרת בגין"ח ש

 יסולקו או הנכסים ימומשו שבה התקופה על לחול החזויים המס בשיעורי מהשינוי כתוצאה הנובע השינוי סך

 מיסים כהוצאות  2013מבר דצב 31שהסתיימה ביום  בשנה הוכר אלפי ש"ח  14,272בסך של  ההתחייבויות

 .הפסד או ברווח הכנסה על

  
  :הנדחים המסים של הצפויים המימוש מועדי  .ו

  .חודשים 12 - מיותר תקופה של  לאחריושבו  אוצופה כי עיקר המיסים הנדחים יסולקו  החברה
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  מסים על הכנסה (המשך): - 16ביאור 

  המס התיאורטי:  .ז

  המסים: להלן מובאת התאמה בין המס התיאורטי על הרווח לפני מסים על ההכנסה לבין הוצאות

  שהסתיימה ביום  לשנה  
  31.12.2013 31.12.2012 31.12.2011 

    

 67,281  34,920 154,627לתקופה לפני מסים על ההכנסה רווח
   

    
 24% 25% 25% שיעורי המס הרגילים

   
    

 16,147  8,730  38,657 המס התיאורטי

     
    תוספת (חסכון) במס בגין:

  1,193  -  - שעורי מס שונים ששימשו לחישוב מסים נדחים 

 4,230   3,084  6,453 הפרשים זמניים בגינם לא נזקפו מסים נדחים

 הטבה הנובעת מהפסד מס, מזיכוי מס או מהפרש
  זמני מתקופה קודמת שלא הוכר בעבר אשר שימש   
  )5,668(    )408(  752  להקטנת הוצאות מסים נדחים    

 )12,108(  -   - נדחה שנוצר לראשונה בגין הסכם שומותמס 

 )671( 6,480  6,975הוצאות לא מוכרות והכנסה רעיונית

  45,091  -   14,272שינוי בשיעורי המס בישראל

    )1,056(  -   -קודמות שנים בגין מסים
 47,158  17,886  67,109  הכל-סך   

   
  

  :הסכם שומות .ח

הסדר פשרה אשר קבע בשומה סופית את ההכנסה החייבת של כל אחת מחברות נחתם  2011בדצמבר  19ביום 

  . 2009בדצמבר  31הבת של החברה בגין השנים הרלוונטיות ושבמחלוקת עד וכולל 

   .2007 המס שנת וכולל ד(או הנחשבות כסופיות) ע סופיות מס שומות לחברה

  

  

   



  מגדלי הים התיכון בע"מ 

  (באלפי ש"ח) 2013בדצמבר  31ליום ביאורים לדוחות הכספיים 
  

- 48 - 

 

  פיננסיים:מכשירים  - 17ביאור 

  אופן קביעת השווי ההוגן:  א.

השווי ההוגן של מכשירים פיננסיים כגון מזומנים ושווי מזומנים, לקוחות וחייבים לזמן קצר וספקים בשל אופיים, 

  וזכאים לזמן קצר מהווה קירוב נאות לערכם בספרים.

     

ההוגן לתאריך המאזן,  ערכם בספרים משקף את שוויים

מאחר ושיעור הריבית הממוצע לגביהם אינו שונה באופן 

מהותי משיעור הריבית המקובל בשוק לגבי פריטים דומים 

 לתאריך המאזן.

- נכסים והתחייבויות בלתי סחירים לזמן קצר 

 נושאי ריבית בעלי מועד פירעון קבוע

אשר  השווי ההוגן של נכסים והתחייבויות בריבית משתנה,

לא חלו שינויים מהותיים בגינם, נקבע בהתאם לתנאים 

 החוזיים של המכשיר.

- נכסים והתחייבויות בריבית משתנה

השווי ההוגן של הלוואות לזמן ארוך הנושאות ריבית קבועה 

מבוסס על חישוב הערך הנוכחי של תזרימי המזומנים לפי 

ם שיעור ריבית המקובל להלוואות דומות בעלות מאפייני

 דומים.

- הלוואות לזמן ארוך בריבית קבועה
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  מכשירים פיננסיים (המשך): -17ביאור 

  להלן נתונים בדבר השווי ההוגן של המכשירים הפיננסיים שערכם בספרים אינו מהווה קירוב סביר לשווי הוגן:   ב.

 

  31.12.2013 31.12.2012  31.12.2011  

  
ערך 
  שווי הוגן  בספרים

ערך 
  שווי הוגן בספרים

ערך 
  שווי הוגן  בספרים

       התחייבויות פיננסיות: 

  אחרים אשראי מנותנילזמן ארוך  הלוואות
  -  -  -  -  88,796  82,318 )ובנטרול הוצאות נדחות לשלם וריבית שוטפות חלויות(כולל   

              
          123,940 133,879  90,37090,745--אגרות חוב (כולל ריבית לשלם)

 מצדדים קשורים  לזמן ארוך הלוואות
     95,073  101,798  117,193  112,676 108,666 101,081)ובנטרול הוצאות נדחות לשלם וריבית(כולל חלויות שוטפות   

  

  למעט היתרות הרשומות מעלה החברה מעריכה כי יתרת המכשירים הפיננסיים במאזני החברה מוצגים בקירוב לשוויים ההוגן.
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  (המשך):מכשירים פיננסיים  - 17ביאור 
  

  :סיכונים ניהול מדיניות  .ג

ריבית וסיכון מחיר  סיכון (לרבות שוק סיכון: כגון, שונים פיננסיים לסיכונים אותה חושפות הקבוצה פעילויות  

ניהול הסיכונים הכוללת של הקבוצה מתמקדת בפעולות לצמצום  תוכניתאחר), סיכון אשראי וסיכון נזילות. 

  מינימלי של השפעות שליליות אפשריות על הביצועים הפיננסיים של הקבוצה. 

  : שוק סיכוני  .ד

 כתוצאה ישתנו פיננסי מכשיר של העתידיים המזומנים תזרימי או ההוגן שהשווי מהסיכון נובעים שוק סיכוני  

  . שוק במחירי משינויים

   :פיננסיים והתחייבויות נכסים של הצמדה תנאי להלן  )1
  

  צמוד לא
 המחיריםמדד

  הכל-סך  לצרכן
  

  2013בדצמבר  31 ליום    
        נכסים:  

       נכסים שוטפים:  

  44,152  -  44,152 מזומנים ושווי מזומנים  

  51,143  1,035  50,108 קצר לזמן פיננסים נכסים  

  3,435  -  3,435  לקוחות    

     93  -  93  חייבים    
   97,788  1,035  98,823  

       :שוטפים לא נכסים  

     4,169  -  4,169 והלוואות לזמן ארוך פקדונות  
   4,169  -  4,169  

        התחייבויות:  

       התחייבויות שוטפות:  
אשראי מתאגידים בנקאיים ומנותני אשראי   

  7,331  -  7,331  אחרים

  183  - 183 קשוריםהלוואות מצדדים   
  16,314  -  16,314 התחייבויות לספקים ולנותני שירותים אחרים  
  11,074  -  11,074 זכות ויתרות זכאים  

  1,120,214  1,120,214  -  דיירים בגין התחייבות  
   

   34,902  1,120,214  1,155,116  

       התחייבויות לא שוטפות:  
 יםבנקאי מתאגידים ארוך לזמן הלוואות  

  143,028  81,490  61,538 (כולל חלויות שוטפות וריבית לשלם) ומאחרים

  9,490  9,490  - מאוחדת בחברה מניות מבעלי הלוואות  

(כולל קשורים מצדדים ארוך לזמן הלוואות  
     100,729  100,729  - חלויות שוטפות וריבית לשלם)

   61,538  191,709  253,247     
 )1,305,371(  )1,310,888(  5,517 חשיפה מאזנית, נטו הכל-סך            
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   מכשירים פיננסיים (המשך): -17ביאור 

  (המשך): שוק סיכוני  .ד

  (המשך): פיננסיים והתחייבויות נכסים של הצמדה תנאי להלן  )1
    

  צמוד לא
 המחירים מדד

  הכל-סך  לצרכן
  2012 בדצמבר 31 ליום      
        נכסים:    

       נכסים שוטפים:    

  39,006   -    39,006  מזומנים ושווי מזומנים    

  8,076   3,639   4,437  קצר לזמן פיננסים נכסים    

  2,687   -    2,687   לקוחות      

     83   -    83   חייבים      
     46,213   3,639   49,852  

       :שוטפים לא נכסים    
 (כולל ריבית  ארוךוהלוואות לזמן  פקדונות    

     24,689   504   24,185   לקבל)
     24,185   504  24,689  

        התחייבויות:    

       התחייבויות שוטפות:    
ומנותני ם יבנקאיאשראי מתאגידים     

  )44,700(  -    )44,700(  אשראי אחרים

התחייבויות לספקים ולנותני שירותים     
  )13,478(  -    )13,478(  אחרים

  )6,658(  -    )6,658( זכות ויתרות זכאים    

  )1,033,187(  )1,033,187(  -   דיירים בגין התחייבות    
   

    )64,836(  )1,033,187(  )1,098,023(  
       התחייבויות לא שוטפות:    

 יםבנקאי יםתאגידמ ארוך לזמן הלוואות    
(כולל חלויות שוטפות וריבית  ומאחרים

  )27,178(  -    )27,178(  לשלם)

(כולל קשורים מצדדים ארוך לזמן הלוואות    
  )112,978(  )112,978(  -    חלויות שוטפות וריבית לשלם)

  
  

(כולל חלויות שוטפות וריבית  חוב אגרות
     )90,370(  )90,370(  -    לשלם)

    )27,178(  )203,348(  )230,526(     
  )1,254,008(  )1,232,392(  )21,616( חשיפה מאזנית, נטו הכל-סך             
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  מכשירים פיננסיים (המשך): - 17ביאור 

  סיכוני שוק (המשך):  .ד

  .    סיכוני מחיר אחרים :2

החברה חשופה לסיכון תזרים מזומנים בגין שינויים במדד המחירים לצרכן עבור חוזים בהם פיקדון    

  הדיירים בבתי הדיור צמוד למדד וכן בשל הלוואות שהינן צמודות למדד.

רגישות לשינוי במדד המחירים לצרכן שאליו חשופה הקבוצה, כאשר שאר המשתנים נשארים להלן ניתוח   

  קבועים, והשפעתם על הרווח (הפסד) לפני מס:

  ביום שהסתיימה/תקופה לשנה  
  לצרכן המחירים במדד השינוי  
  4%+ 2%+  4%-  2%-  

          או הפסד הרווח על השפעה

31.12.2013  )52,436(  )26,218(  52,436  26,218  

31.12.2012  )49,166(  )24,583(  49,166  24,583  

  סיכון נזילות:  .ה

סיכוני נזילות נובעים מניהול ההון החוזר של הקבוצה וכן מהוצאות המימון והחזרי הקרן של מכשירי החוב של   

פיננסיות שסילוקן הקבוצה. סיכון נזילות הינו הסיכון שהקבוצה תתקשה לקיים מחויבויות הקשורות להתחייבויות 

  יהיה על ידי מזומן או נכס פיננסי אחר.

הקבוצה שואפת להחזיק יתרות מזומנים (או קווי אשראי מתאימים), על מנת לענות על הדרישות החזויות, 

  .העבר של הקבוצה על תחזיות הקבוצה וניסיון בהתבסס

  

  רווח למניה לבעלי מניות חברת האם: - 18ביאור 

  למניה: ומדולל ירווח בסיס

להלן נתוני הרווח לתקופה המיוחס לבעלים של חברת האם ומספר המניות שהובאו בחשבון לצורך חישוב הרווח 

ש"ח ערך נקוב של החברה, והתאמות שנערכו לצורך חישוב הרווח למניה בחישוב  0.01המיוחס לבעלי מניה רגילה 

  .לעיל )4(14 ביאור ראה המאזן אריךהחברה לאחר תלפרטים אודות פיצול מניות וחלוקת מניות הטבה של  בסיסי.
 

  לשנה שהסתיימה ביום   
   31.12.2013  31.12.2012 31.12.2011 
       :באגורות למניהחישוב רווח בסיסי ומדולל  
  12,038  12,613 72,879  רווח מפעילויות נמשכות 
         

ממוצע משוקלל של מספר המניות הרגילות של החברה  ששימש 
  118,330,000    למניה והמדוללבחישוב הרווח הבסיסי 

  
110,330,000 

  
93,440,000

        
     0.013  0.011  0.062  באגורות למניהרווח 
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  קשורים:עסקאות עם בעלי עניין וצדדים  - 19ביאור 

  עסקאות עם צדדים קשורים ובעלי עניין:  א.

 הסכמי הלוואות קבוצת בוריס לוין:  )1

משכנות החזקות להעמיד לקבוצת  חברת , הסכימה2010באפריל  18בהתאם להסכם מיום   )א

מיליון ש"ח. קרן ההלוואה, בתוספת הפרשי הצמדה בגינה  13בוריס לוין הלוואה בסכום של 

  . 2011בדצמבר  31תיפרע בתשלום אחד עד לא יאוחר מיום 

, תשלום 7.75% שנתי של בשיעורריבית בתוספת  המחירים לצרכן צמודה למדדההלוואה  קרן

  רבעוני.הריבית הינו 

אישר דירקטוריון החברה את בקשתה של קבוצת בוריס לוין לדחיית   2011בדצמבר,  28ביום 

  .2012בפברואר  28מועד פירעון ההלוואה ליום 

 בחודש נפרעה אשר"ח שאלפי  111יתרה בסך  למעט, ההלוואה נפרעה 2012במרץ,  7ביום 

 .2013נובמבר 

 ש"ח.מיליון  3.4 -העמידה החברה לקבוצת בוריס לוין הלוואה בסכום של כ 2012 ביוני 28 ביום  )ב

 מספרלאחר  .7.75%ריבית בשיעור שנתי של בתוספת ההלוואה צמודה למדד המחירים לצרכן 

 קבוצת פרעה 2013 יולי חודש בסוף, ההלוואה פירעון מועדי דחיית שעיקרם, להסכם תיקונים

   .ההלוואה סכום מלא את לוין

 הסכם ניהול יורופורט:  )2

בהסכם  התקשרה יורופורט בע"מ ("יורופורט") ביחד עם קרנות המנוף, 2010במרץ  24יום ב

יורופורט תעמיד לחברה שירותי ניהול, באמצעות מר מוטי הוסכם כי  ומסגרתהשקעה בחברה ב

  קירשנבאום אשר משמש כיו"ר הדירקטוריון של החברה.

החברה ו/או איזו מחברות הבת שלה  שילמה פי ההסכם הנ"ל, בתמורה לשירותי הניהול על

צמודים למדד המחירים לצרכן היו שש"ח לשנה,  1,700,000ליורופורט דמי ניהול בסך כולל של 

כמו כן ביטחה החברה את מר מוטי קירשנבאום במסגרת ביטוח נושאי  שולמו על בסיס חודשי.ו

  המשרה של החברה.

   . של הסכם ניהול יורופורט הסתיים תוקפו, 2014 בפברואר, 24 ביום
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  עסקאות עם בעלי עניין וצדדים קשורים (המשך): - 19ביאור 

  עסקאות עם צדדים קשורים ובעלי עניין (המשך):  א.

  :החברהניהול עם יו"ר דירקטוריון  הסכם     ) 3

 הניהולאישרה האסיפה הכללית, לאחר אישור הדירקטוריון, את הסכם  2014בפברואר,  24 ביום

 מבעלי השליטה בחברה ) של מר מוטי קירשנבאום ("מר קירשנבאום"),100%בבעלות ( חברה עם

ומסתיימת ביום  2014במרץ,  1וזאת לתקופה שתחילתה ביום  הניהול"), חברת" -הניהול" ו הסכם("

שירותי ניהול, הכוללים את העמדת   הניהול תעמיד חברת הניהול. על פי הסכם 2017בפברואר,  28

משרה. במידה ובמהלך  80%בהיקף של  החברהשל   שירותיו של מר קירשנבאום כיו"ר פעיל

למעט  תקופת הסכם הניהול יחול שינוי שליטה (כהגדרתה בחוק ניירות ערך) בחברת הניהול,

העברת שליטה לקרוב משפחה מדרגה ראשונה וכל עוד מר קירשנבאום מוסיף לבצע באופן אישי 

 הניהולת לחבר להודיע, צדדי חד באופן, החברהתהא רשאית  את השירותים מטעם חברת הניהול, 

   .בכתב על הפסק לאלתר של הסכם הניהול

אלפי ש"ח  147.5לחברת הניהול דמי ניהול בסך של  תשלם החברהלהסכם הניהול,  בהתאם

טלפון נייד, עלות האחזקה של וכן תישא ב )2014לחודש בתוספת מע"מ (צמוד למדד חודש ינואר, 

כל עוד הינם בקשר לשרותי הניהול הוצאות משרד ושרותי משרד, והוצאות טיסה ושהות בחו"ל 

  הניתנים על ידה.

  :החברהיו"ר דירקטוריון  סגןהסכם ניהול עם     )  4

אישרה האסיפה הכללית, לאחר אישור הדירקטוריון, את הסכם הניהול  2014בפברואר,  24 ביום

הניהול"  הסכם(" מבעלי השליטה בחברה) של מר בוריס לוין ("מר לוין"), 100%בבעלות ( חברהעם 

, בפברואר 28 ביום ומסתיימת 2014, במרץ 1 ביום שתחילתה לתקופה וזאת ,הניהול") חברת" -ו

 של שירותיו העמדת את הכוללים, ניהול שירותי הניהול חברת תעמיד הניהול הסכם פי על. 2017

  משרה.  40%בהיקף של  החברהפעיל של  דירקטוריון מר לוין כסגן יו"ר

ובמהלך תקופת הסכם הניהול יחול שינוי שליטה (כהגדרתה בחוק ניירות ערך) בחברת  במידה

 באופן לבצע מוסיף לוין מר עוד וכל ראשונה מדרגה משפחה לקרוב שליטה העברת למעט הניהול,

 תלחבר להודיע, צדדי חד באופן, החברהתהא רשאית , הניהול חברת מטעם השירותים את אישי

   .הניהול בכתב על הפסק לאלתר של הסכם הניהול

אלפי ש"ח לחודש  37.5לחברת הניהול דמי ניהול בסך של  החברהלהסכם הניהול, תשלם  בהתאם

  ).2014בתוספת מע"מ (צמוד למדד חודש ינואר, 

 תגמול מנכ"ל:  )5

("הסכם  2010 במרץ 23תנאי ההעסקה של מנכ"ל החברה מוסדרים בהסכם עבודה אישי מיום 

  מנכ"ל"), אשר החליף את הסכם העבודה הקודם של המנכ"ל שהיה תקף עד לאותו מועד.

אלפי ש"ח, צמוד למדד  50בהתאם להסכם מנכ"ל, המנכ"ל יהיה זכאי לשכר חודשי בסך של 

  המחירים לצרכן, שיעודכן מדי רבעון. החברה מבטחת את המנכ"ל בביטוח מנהלים ומפרישה מדי 
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  עסקאות עם בעלי עניין וצדדים קשורים (המשך): - 19ביאור 

  עסקאות עם צדדים קשורים ובעלי עניין (המשך):  א.

 תגמול מנכ"ל (המשך):  )5

קרן השתלמות, פיצויי פיטורין,  לרבות חודש לקופת ביטוח המנהלים את כל ההפרשות המקובלות 

   קופת תגמולים ואובדן כושר עבודה.

מעמידה החברה למנכ"ל רכב מנהלים וטלפון סלולארי ונושאת בעלותם, כולל בגילום המס  בנוסף

  החל בגינם. 

הנקי של  בתזריםאלפי ש"ח, מותנה  450בנוסף, זכאי המנכ"ל לבונוס שנתי מקסימאלי של עד 

  .החברה (בהתאם למדרגות שנקבעו בהסכם)

תוספת להסכם המנכ"ל הכוללת הענקת מענק מיוחד  נחתמה, 2013בדצמבר  25לכך, ביום  בנוסף

בהנפקה טרום השקעה  החברה) שווי I: (שבין מההפרש) אחד(אחוז  1% של בשיעורלמנכ"ל 

)PRE-MONEY (לבין מיליון ש"ח 544.3אשר נקבע על  לציבור מניות יוקצו לו שבהתאם) :II שווי (

  ליום המאזן. ש"ח ליוןימ 241.6הבסיס שהינו בסך של 

 של זכאותו התגבשה), להלן(ג)  21 ביאורמניות החברה למסחר בבורסה (ראה  רישום לאחר

 לתשלום המענק המיוחד. ל"המנכ

ת שכר למנכ"ל והוצא 2013 בדצמבר 31הזכאות הנ"ל רשמה החברה בדוחות הכספיים ליום  בגין

  . "חש אלפי 3,027בסך  

יום  90לידי סיום בכל עת ולאחר הודעה מוקדמת בת  המנכ"ל הצדדים רשאים להביא את הסכם

("תקופת ההודעה המוקדמת"). כמו כן, בהתאם להסכם, בתמורה להתחייבותו של המנכ"ל שלא 

חודשים לאחר תום תקופת  6להתחרות בעסקי החברה במשך תקופת ההודעה המוקדמת ועד תום 

סקתו לא התרחש בנסיבות מיוחדות, ההודעה המוקדמת ("תקופת הצינון"), ובכפוף לכך שסיום הע

המנכ"ל יהיה זכאי לכך שהחברה תשלם לו דמי הסתגלות בסכום השווה לשכרו החודשי (כולל 

הפרשות לביטוח מנהלים, סוציאליות, דמי הבראה, חופשה וכיוב', אולם לא כולל מענקים מיוחדים 

  ובונוסים) למשך ששת החודשים של תקופת הצינון.

  .עילל )5( א' 11ראה ביאור  -בקשר להסכם הלוואת קרנות המנוף   )6

 בעל הוא, אשר יו"ר הדירקטוריון פרטית חברה, מ"בע העתיד גל לבין הקבוצה מחברות חלק בין   )7

 )והדרכה פיקוח ,ניהולתפעול (לרבות  שירותי העתיד גל מעניקה לפיהם הסכמים נחתמו, בה עניין

 הינם ההסכמים תקופות. לדיירים חוגים הענקת וכן המוגן הדיור בבתי והבריכה הכושר מועדון של

 הדדיות להודעות בהתאם נוספים חודשים 12 של לתקופות המוארכים א"כ חודשים 12 של לתקופות

  .ההסכם תקופת תום לפני יום 60 לפחות של לצדדים הניתנות
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  עסקאות עם בעלי עניין וצדדים קשורים (המשך): - 19ביאור 

  עסקאות עם צדדים קשורים ובעלי עניין (המשך):  א.

שאינם  בסכומים נכסים שיפוץ  שירותי לעת מעת לקבוצה העניקו שבשליטתו וחברות לוין בוריס מר   )8

  מיליון ש"ח בשנה. 1-עולים על כ

 אישור שנתקבל לאחר החברה של הכללית האסיפה אישרה, 2014 בפברואר, 24 ביום

 שירותי לקבלת בהסכם, החברה של מלאה בשליטה בת חברה של התקשרותה את, הדירקטוריון

 בבית דיור בירושלים, לוין בוריס מר של מלאהה תובשליטאשר הינה  חברה עם שיפוץ עבודות

 ,(א) להלן) 21(ראה ביאור  אותו רכשה חברה בת של החברה  מוגן דיור כבית לשמש המיועד

  .ח"ש מיליון 2.5 -כ של בהיקף

  התחייבויות:  ב.

  חברות מאוחדות לבעלי עניין בחברה:ו להלן פירוט יתרות החברה

 

  ביאור
בסיס 
 הצמדה

 שיעור 
ריבית 
 31.12.2012 31.12.2013 נקוב

   %    
      

 התחייבויות פיננסיות לזמן 
    קצר

 צמוד
  176  183   למדד

 התחייבויות לזמן ארוך כולל 
  חלויות שוטפות בניכוי 

 )5(א'  11 * נדחותהוצאות עסקה 
צמוד 
 112,676  100,613**7%למדד

     
  .לעיל )5א' ( 11ראה ביאור , 2014במרץ,  11ביום הלוואות מקרנות המנוף אשר נפרעו בפירעון מוקדם    *

  .0.75%עמלת אשראי שנתית נוספת בסך **  
  

  השקעות:  ג.
  

 עניין בחברה:חברות מאוחדות בבעלי ו להלן פירוט יתרות החברה
  

 31.12.2012 31.12.2013  ביאור 

 
  3,639 -  )3( 4 הלוואות וחובות שוטפים   

  

  תגמול לבעלי מניות:  ד.

  תגמול לבעלי עניין שנתנה החברה:
  

 לשנה שהסתיימה ביום   

 31.12.2011 31.12.2012 31.12.2013  ביאור 

 

מספר   
בעלי 
 אלפי ש"ח עניין

מספר 
בעלי 
 עניין

אלפי 
 ש"ח

מספר 
בעלי 
 עניין

אלפי 
 ש"ח

    
  דמי ניהול בעלי
 1,811 1 1,817 1 1,845  1  )2א'( 19  שליטה יורופורט
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  עסקאות עם בעלי עניין וצדדים קשורים (המשך): - 19ביאור 

  : עסקאות עם בעלי עניין  ה.
 

  לשנה שהסתיימה ביום  
 31.12.2011 31.12.2012 31.12.2013  ביאור  
      

          מימון הוצאות

  8,279  10,677  10,703  'ו 15  הלוואות שנתקבלו
        

          מימון הכנסות

  1,426  353  182  'ז 15  הלוואות שניתנו
          

  871  1,607  1,604  )7א'( 19  הוצאות תפעול והנהלה וכלליות(*)
   
    

  .התקשרות שאינה מהותית עם צד קשור ליו"ר הדירקטוריון -הנהלה וכלליות (*)
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  השפעת חקיקה ורגולציה על פעילות החברה : -20ביאור 

  ("החוק") : 2012 -חוק הדיור המוגן, התשע"ב   .א

בחוק  פורסם החוק הכולל בין היתר הטלת חובות ומגבלות על מפעילי בתי דיור מוגן.  2012ליוני  3ביום 

התקשרות עם ראות בדבר הפעלת בית הדיור המוגן, בין היתר, הוראות בדבר חובת רישוי, והונקבעו, 

  דיירים, ופינוי דיירים. 

  כמו כן נקבעו בחוק הוראות בנוגע להתחשבנות עם דיירים ובנוגע לפקדונות הדיירים, כדלקמן:  

 אין לגבות מדייר תשלום רק בשל עזיבתו את הבית. .1

אין להעלות את גובה דמי האחזקה וכל תשלום שאין לדייר אפשרות ממשית לוותר עליו מעבר לשיעור  .2

עליית המדד, אלא בהתאם לשינוי בעלויות התפעול השוטף של הבית, ובכל מקרה, לא יותר מהשיעור 

המרבי שנקבע בהסכם ההתקשרות. לגבי הסכמים שנכרתו לפני יום תחילת החוק, כהגדרתו להלן, 

 לא נקבע בהם שיעור מירבי, לא תחול המגבלה כאמור.ו

ש"ח, לפי הנמוך  70,000מהפיקדון או  7%אין לקבל מדייר על חשבון הפיקדון סכום העולה על  .3

מביניהם, אלא אם בעל הרישיון מסר לדייר ערבות בנקאית, או ביטח את הדייר אצל מבטח והדייר צוין 

מהפיקדון לנאמן, או  40%יטוח שולמו מראש, או העביר כמוטב בלתי חוזר בחוזה הביטוח ודמי הב

רשם משכנתא ראשונה על המקרקעין לטובת הדייר, לפי בחירת בעל הרישיון, זאת אלא אם הדייר 

מהעלות הכרוכה בהבטחת  20% - בחר לוותר על קבלת בטוחה כאמור בכתב. בעל הרישיון יישא ב

 מהסכמי בחלק. החוק פרסום מיום חודשים 30 רלאח תחול זו הוראההכספים, וביתר יישא הדייר. 

 ערבות להם תועמד, דרישתם לפי כי התחייבות לדיירים ניתנה, דיירים עם בעבר שנחתמו המשתכן

, הדוחות הכספיים(בעלות מלאה שתושת על הדיירים). נכון לתאריך  הפיקדון יתרת בגובה בנקאית

היקף הדיירים שדרשו ערבות בנקאית כאמור איננה מהותית. עם זאת, הקבוצה אינה יכולה להעריך 

  האם דיירים יוותרו על קבלת בטוחה כאמור בחוק או שייבחרו בבטוחה חלופית שתוצע להם. 

חלק מהבטוחות המוצעות אינן  הכספייםהדוחות  ולמועד היות ההוראה יישום אופןהחברה בוחנת  את 

במסגרת פעילות הקבוצה (משכנתא). יתר האפשרויות  םימות (ביטוח) או לא ניתן לתת אותן לדייריקי

  .(ערבות בנקאית, כספים בנאמנות) דורשות מקורות מימון בהיקפים משמעותיים

שפורסם שיעור עליית המדד  בתוספתלאחר סיום ההסכם, ישיב בעל הרישיון לדייר את יתרת הפיקדון  .4

 לפני יום השבת הפיקדון לעומת המדד שפורסם לפני יום תשלום הפיקדון. 

הפעלת בית דיור מוגן ללא רישיון או שלא על פי תנאי הרישיון, מהווה עבירה הכרוכה בענישה פלילית.  .5

 החוק מטיל גם אחריות פלילית על נושא משרה בתאגיד למניעת העבירות האמורות.

) אולם חלק מהוראות החוק 2012ביוני,  3חודשים ממועד פרסומו ברשומות ( 6היא  תחילתו של החוק .6

(בהם, בין היתר, הדרישה לרישיון להפעלת בית דיור מוגן, תנאים לפעילותו של בית דיור מוגן, חובת 

אספקת השירותים לדייר, הגבלות לעניין העסקת עובדים או התקשרות עם נותני שירותים וכיו"ב) 

 5עד שבו חלפו שנתיים וחצי מיום התחילה וחובת הקמת מחלקה סיעודית בתוך יחולו החל מהמו

חובת בעל רישיון לספק לדייר את כל השירותים המנויים בהסכם שאותם התחייב שנים מיום התחילה. 

  לתת ושאינם שירותי חובה לפי החוק לא יחול על הסכמי התקשרות שנכרתו לפני יום תחילתו.
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  : (המשך) חקיקה ורגולציה על פעילות החברההשפעת  -20ביאור 

  : ")החוק הצעת("  2012 -"בהתשע- המוגן הדיור חוק לתיקון הצעה  .ב

 57-ו 27הוגשה על ידי מספר חברי כנסת הצעת חוק פרטית שעניינה תיקון סעיף  2013בנובמבר,  25 ביום

של  הפקדון"), בקשר עם הבטוחות להבטחת כספי המוגן הדיור("חוק  2012 –"ב התשעלחוק הדיור המוגן, 

  ").החוקהדיירים ("הצעת 

 בנקאית ערבות לדייר למסור שיוןיר בעל על, הדייר שהפקיד קדוןיהפ כספי להבטחת, החוק להצעת בהתאם

: אלה כל שיתקיימו וככל לדייר בדירה החזקה תימסר בו במועד שתפקע, שיוןיהר בעל חשבון על, אוטונומית

מהפיקדון שהפקיד כל אחד  4%-מוגן, שבה יופקד סכום השווה להדיור הקרן מקומית לבית  תוקם) 1(

מהפיקדון  1%-קרן ענפית, לכל בתי הדיור המוגן, שבה יופקד סכום השווה ל תוקם) 2( וכןמהדיירים; 

על שם שעבוד ראשון לטובת הדייר, על כל הסכומים שיקבל בר) י3( וכןשהפקיד כל אחד מהדיירים; 

אם והערת אזהרה לטובת הדייר אצל רשם המקרקעין  תרשם) 4הרישיון בגין הדירה שבה מתגורר הדייר; (

לא ניתן היה לבצע רישום כאמור, בטרם מסירת החזקה בדירה מסיבות שאינן תלויות בבעל הרישיון, יבוצע 

וד על בית הדיור המוגן שיעב בעל שהוא מגוףאישור  לדייר יימסר) 5הרישום בהקדם האפשרי לאחר מכן; (

  .או ביחס אליו, לפיו השעבוד לא יחול על הדירה של הדייר, ועל הסכומים שיתקבלו בגינה

  .שיאושר התיקון של הסופי הנוסח יהיה ומה ומתי תאושר החוק הצעת אם להעריך ניתן לא זה דוח למועד  

  אירועים לאחר תאריך המאזן: - 21ביאור 

  : ירושליםב בית דיור רכישת הסכם  .א

, התקשרה חברה בת של החברה ("הרוכשת") עם צד שלישי שאינו קשור לחברה 2014בפברואר,  6 ביום

ו/או למי מבעלי השליטה בה ("המוכר"), בהסכם לרכישת זכויות המוכר במקרקעין בירושלים הידועים 

 15,300-לל של כבשטח כו בית דיורמ"ר, עליהם בנוי  5,445, בשטח כולל של 30114בגוש  89כחלקה 

  "הסכם הרכישה", בהתאמה). -מ"ר ומיועד לשמש כבית דיור מוגן ("הממכר" ו

מיליון ש"ח  103), תשלם הרוכשת למוכר סך כולל של as-isבתמורה לרכישת הממכר במצבו כמות שהוא (

  בתוספת מע"מ ("התמורה"), באופן כדלקמן:

("התשלום  הרכישה הסכם חתימת למועד בסמוך למוכר שולם בתוספת מע"מ "חש מיליון 31 של סך .1

 משכנתא סילוק לצורך, לבנק הועבר"ח ש מיליון 29.5- כ של סך, הראשון התשלום מתוך"). הראשון

 .הממכר על הבנק לטובת נרשמה ואשר למוכר שהועמדה

 ("התשלום השני").  2014ביולי,  4מיליון ש"ח בתוספת מע"מ, ישולם למוכר עד ליום  36 -של כ סך .2

, בממכר החזקה מסירת במועד למוכר תשולם"מ, מע בתוספת"ח ש מיליון 36 -כ של בסך היתרה .3

 .החזקה מסירת מועד את להקדים זכות לחברה. 2014, בדצמבר 31 מיום יאוחר לא שתחול

 במס רכישה בגין רכישת הממכר, בשיעורים ובמועדים הקבועים בחוק.הרוכשת תישא 

ממועד חתימת ההסכם, רשאית הרוכשת בהתאם לשיקול דעתה, לבצע עבודות בנכס לצורך התאמת  החל

  הנכס לשיווק. 
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  אירועים לאחר תאריך המאזן: - 21ביאור 

  :(המשך) ירושליםב בית דיור רכישת הסכם  .א

 הסכם של יסודית הפרה של במקרה, התמורה מסכום 10% בשיעור מוסכם פיצוי על הסכימו הצדדים

  .הרכישה הסכם בוטל שבעקבותיה הרכישה

 - אינו מאוכלס כיום ומיועד בהתאם לתב"ע החלה עליו, לשמש כבית דיור מוגן, וכולל, בין היתר, כ הממכר

  מקומות חניה, שטחים ציבוריים ושטחי שירות.  100-יחידות דיור, כ 116

 :לעובדים אופציות להקצאת ניתתכ  .ב

 בכפוף( הקבוצה לעובדי אופציות להקצאתתכנית  ה, אימץ דירקטוריון החבר2014, בפברואר 24 ביום

  :כדלקמן שעיקריה), בפועל האופציות הענקת לצורך הנדרשים ולהיתרים דין כל להוראות

   .החברהשל  מניות 3,660,000-ל הכל בסך למימוש ניתנת תהיה שיוקצו במצטבר האופציות כמות .1

 ההטבה לשווי בהתאם תקבע האופציות ממימוש כתוצאה בפועל תוקצה אשר המימוש מניות כמות .2

 המימוש מחיר פי על וזאת), Cashless Exercise( המימוש במועד באופציות הגלום הכספי

 המשקף ממחיר יפחת לא המימוש מחיר, מקרה בכל. האופציות הקצאת במועד שייקבע התיאורטי

 .בהנפקה החברה שווי את

 מכוחחברה ב שליטה בעלי או ענין בעלי יהיו שלא/או ו שאינם, בקבוצה לעובדים יוקצו האופציות .3

דהיינו לא יוקצו אופציות לעובדי הקבוצה   ,ההקצאה ולאחר הענקת האופציות במועד החזקותיהם

 במניות החברה.ח אחזקה ושהינם בעלי עניין או בעלי שליטה בחברה מכ

 חודשים 12 בכל למימוש ניתנות תהיינה, ניצע לכל שיוקצו האופציות מכמות 25%: הבשלה תקופת .4

 .הקצאתן ממועד שנים 6 תום עד למימוש ניתנות תהיינה האופציות. ההקצאה ממועד החל

 שנתקבל לאחר החברה של הכללית האסיפה אישרה, 2014בפברואר,  24 ביוםמכוח התוכנית לעיל, 

אופציות  1,341,887אופציות למנכ"ל החברה וסך של  1,463,876סך של  להקצות הדירקטוריון אישור

  ש"ח כפי שנקבע במסגרת ההנפקה. 4.6של למניה בסך  ושמימ במחירלנושאי משרה נוספים, 

 :לציבור חוב ואגרות ערך ניירות הנפקת  .ג

 בבורסה לניירות ערך בתל אביב  לציבור הונפקו לפיו, תשקיף החברה פרסמה, 2014, בפברואר 27 ביום

 במסגרת, ונמכרו, ש"ח כל אחת  0.01בע.נ של  ("מניות ההנפקה") החברה של רגילותמניות  24,176,000

 רגילות מניות 24,176,000), ההנפקה לביצוע עובר שהיו(כפי  החברה של המניות בעלי כל של מכר הצעת

 הונפקו וכן, ש"ח כל אחת 0.01בע.נ של  )בהתאמה", המכר"מניות -ו" המכר("הצעת  החברה של

("אגרות  אחת כל. נ.ע ח"ש 1 בנות') של החברה א סדרה( חוב אגרות של. נ.ע ח"ש 250,000,000

   ).1ש"ח עבור כל מניה אחת ( 4.6החוב"). מניות ההנפקה ומניות המכר, הונפקו ונמכרו לציבור במחיר של 

 תשלומים 6 -ב לפירעון תעמוד החוב אגרות קרן. 3.55%של  בשיעור שנתית ריבית נושאות החוב אגרות

 התשלומים מחמשת ל אחדשכ באופן ,)כולל( 2020 עד 2015 מהשנים אחת בכל מרץב 31 ביום שנתיים

   מקרן 17% יהווה האחרון והתשלום החוב אגרות של הכולל הנקוב ערכן מקרן 16.6% יהווה הראשונים
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  :(המשך) תאריך המאזןאירועים לאחר  - 21ביאור 

 :(המשך) הנפקת ניירות ערך ואגרות חוב לציבור  .ג

 מרץב 31הריבית על אגרות החוב תשולם אחת לשישה חודשים ביום  .החוב אגרות של הכולל הנקוב ערכן

 31 ביום הסופי פרעונן מועד ועד החוב אגרות הקצאת ממועד קלנדרית שנהשל כל  ספטמברב 30וביום 

  .  2014 בספטמבר 30 ביום יחול החוב אגרות בגין הראשון הריבית תשלום. 2020 מרץב

  , להלן אמות המידה: שהונפקולאגרות החוב נדרשת לעמוד באמות מידה פיננסיות בקשר  החברה

   מיליון ש"ח (לא  300-ההון העצמי הנומינאלי המאוחד של החברה (כולל זכויות מיעוט) לא יפחת מ .1

  צמוד למדד).

  .55%(הון עצמי בצירוף חוב פיננסי נטו ומיסים נדחים) לא יעלה על  CAP-פיננסי נטו ליחס של חוב  .2

 .18יחס חוב פיננסי נטו לתזרים מפעילות שוטפת לא יעלה על  .3

 החברה של המאוחדים הכספיים דוחותיה פי על וזאת פיננסיות אילו ת מידהומאמ במקרה של חריגה

, יעלה שיעור הריבית השנתית שתישא יתרת הקרן הבלתי מסולקת של אגרות המבוקרים או הסקורים

בגין כל  וזאת ,טרם השינוי, כפי שיהיה באותה עתמעל שיעור הריבית  0.25%של  ריביתהחוב בשיעור 

בגין כל חריגה מאותה אמת העלאת שיעור הריבית תיעשה רק פעם אחת, חריגה מאמת מידה פיננסית. 

החריגה ועד לפירעון מלא של יתרת הקרן הבלתי מסולקת של  ממועד העלאת הריבית תחול .מידה פיננסית

 המידה באמת עומדת החברה לפיהם החברה של כספיים דוחות פרסום למועד עד אואגרות החוב 

 הריבית שיעור, יותר או אחת, אחרת פיננסית מידה באמת גם חריגה שחלה ככל. המוקדם לפי, הפיננסית

 .במצטבר, 1% על מקרה בכל יעלה לא הנוסף

  לחברה נתנה זכות להקדמת מועד פירעון אגרות החוב כמפורט בשטר הנאמנות של אגרות החוב.

אלפי ש"ח, ואילו  111,210 -בסך של כשהתקבלה בחברה בגין מניות ההנפקה הייתה  המיידית התמורה

   "ח.ש אלפי 361,210-כ הכלאלפי ש"ח, ובסך  250,000-התמורה בגין אגרות החוב הסתכמה לסך של כ

  .(ללא מע"מ) אש"ח 10,855 -כהסתכמו בסך של  אגרות החובו בגין מניות ההנפקההוצאות ההנפקה 

  מקרנות המנוף : תוהלווא של מוקדם פירעון  .ד

) מכספי ) לעיל5א' ( 11ראה ביאור (הלוואות קרנות המנוף  בפירעון מוקדם, נפרעו 2014במרץ,  11ביום 

  תמורת הנפקת אגרות החוב ראה סעיף ג לעיל.

  : מוסדי ףמגו להלוואה מוקדם פירעון לביצוע הודעה מתן  .ה

לגוף המוסדי כי בהתאם לזכות העומדת לה על פי הסכם  82, הודיעה חברת משכנות 2014במרץ,  27ביום 

, היא תפרע בפירעון מוקדם את מלוא יתרת ההלוואה ) לעיל)3א' ( 11מהגוף המוסדי (ראה ביאור  ההלוואה

בגובה ההפרש  . על פי הסכם ההלוואה, עמלת הפירעון המוקדם הינהבתוספת עמלה בגין הפירעון המוקדם

י המועד הצפוי יום לפנ 14שבין היוון התשלומים העתידיים של ההלוואה לפי ריבית אלטרנטיבית אשר יקבע 

של הפירעון (שהיא התשואה הממוצעת על אגרות חוב ממשלתיות צמודות למדד בעלות משך חיים ממוצע 

) לבין ערך ההיוון של התשלומים העתידיים של ההלוואה לפי שיעור 2%דומה, בתוספת שיעור שנתי של 

במאי,  5פוי להתבצע ביום הפירעון המוקדם צ , והכל כמפורט בהסכם ההלוואה.הריבית החל על ההלוואה

2014.  
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  :זכויות בישויות אחרות – 22ביאור 

  :הרכב הקבוצה  .א

 
דיור מוגן  בית

לאוכלוסיית הגיל 
 המוחזקהשלישי 

 החברה ידי על

 שיעור ההחזקה

 בהצבעה   
בהון 
 המניות

 שם החברה
 חברה
 מחזיקה

מדינת 
 % % ההתאגדות

     חברות מאוחדות במישרין:
("חברת משכנות כלל החזקות בע"מ

  ")החזקותמשכנות 

 100 100 ישראל החברה -

     : חברות מאוחדות לא במישרין
) 1982מגדלי הים התיכון משכנות כלל (

 ")82 משכנות("חברת  בע"מ

משכנות  -

 החזקות

 100 100 ישראל

 כפר("חברת משכנות כלל כפר סבא בע"מ

 ")סבא

משכנות  -

82 

 100 100 ישראל

משכנות  - ")הדר חצרות("חברת  חצרות הדר בע"מ

82 

 100 100 ישראל

 - - ישראל  )1( סבא בכפר הבית עסקה משותפת 

("חברת  מגדלי הים התיכון נורדיה בע"מ

 ")נורדיה

משכנות  בנורדיה הבית

82 

 66.66 66.66 ישראל

 מגדלי הים התיכון צומת סביון בע"מ

  ")סביון"חברת (

 בצומת הבית

  סביון

משכנות 

82 

 100 100 ישראל

משכנות כלל מגדלי הים התיכון בע"מ

 ")ים בת("חברת 

משכנות  ים בבת הבית

82 

 100 100 ישראל

 חברת"( )2( משכנות כלל גני תקווה בע"מ
  )"תקווה גני

  80  80  ישראל  בת ים תקווה בגני הבית

 משכנות - )3( מש. שחר בתי אבות בע"
82   

  100  100  ישראל

 לשיטת בהתאם המטופלותחברות 

 : המאזני השווי

   

  

 משכנות -  )3( מפסגות חיפה בע"
82 

 50 50 ישראל

 משכנות -  )3( מבע" ליינרטק
82  

  50  50  ישראל

  .הדר חצרות וחברת סבא כפר חברת ידי על שווים בחלקים מוחזקתעסקה משותפת ה) 1(

  לעיל. (ב) 'ד 13ראה ביאור ) 2(

  ) החברה אינה פעילה.3(

  . 2010כל החברות נרכשו בשנת 
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  (המשך): זכויות בישויות אחרות -22ביאור 

  :(המשך) הרכב הקבוצה  .א

 31.12.2013  

 
סכומים שהעמידה (קיבלה) החברה לחברה 

  מאוחדת
היקף 
 השקעה

 הלוואות שם החברה

 ערבויות
ן בגי

 התחייבויות
 לדיירים

ערבויות 
 בחברה  אחרות

     
    חברות מאוחדות במישרין:

 346,613  (*) 31,321   )17,160()5,899(משכנות כלל החזקות בע"מ
     

    חברות מאוחדות לא במישרין:

  (*)151,923 -  -  ) בע"מ1982מגדלי הים התיכון משכנות כלל (

   -  - משכנות כלל כפר סבא בע"מ

   -  -  חצרות הדר בע"מ

   10,223 83  עסקה משותפת 

   8,503 )7( מגדלי הים התיכון נורדיה בע"מ

  (**) 13,800 6,117 4 מגדלי הים התיכון צומת סביון בע"מ

   4,785 )5,913(משכנות כלל מגדלי הים התיכון בע"מ

     
    :המאזנילפי שיטת השווי  המטופלותחברות 

   - -  פסגות חיפה בע"מ
 

  .לעיל )3( 'ב 13  ביאור ראה(*) 

  ) לעיל.4' (ב 13  ביאור ראה) *(*
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  (המשך): זכויות בישויות אחרות -22ביאור 

 :שליטה מקנות שאינן זכויות על פיננסי מידע  .ב

 הסכומים. מהותיות שהן שליטה מקנות שאינן זכויות להן שיש בנות חברות על מתומצת פיננסי מידע להלן

  :חברתיות בין עסקאות קיזוז לפני החברה של המאוחדים הדוחות מראות הינם

  31.12.2013  31.12.2012  
  חברת נורדיה  

 ובזכויות ההצבעה של המניות בהון זכויות שיעור
  33.33%  33.33%  הזכויות שאינן מקנות שליטה  

   50,558  58,407  שוטפים נכסים
  506,948  563,274  שוטפים לא נכסים

  286,689  294,544 שוטפות התחייבויות
  120,353  141,095  שוטפות לא התחייבויות

  150,464  186,042  נטו נכסים

  50,159  62,014 מקנות שליטה שאינן הזכויות של בספרים ערך
     

  

לשנה 
שהסתיימה 

ביום 
31.12.2013  

לשנה 
שהסתיימה 

ביום 
31.12.2012  

  חברת נורדיה 

  28,945  30,543  הכנסות

  13,260  35,578  לתקופה רווח

  33,695  19,079 שוטפת מפעילות מזומנים תזרים
  )34,816(  )2,099( השקעה מפעילות מזומנים תזרים
  )6,465(  )12,466(  מימון מפעילות מזומנים תזרים

  )7,586(  4,514 נטו, מזומנים תזרים

  4,421  11,859 לזכויות שאינן מקנות שליטה המיוחס לתקופה רווח

 :נוסף מידע  .ג

  :שליטה איבוד ללא בנות בחברות הבעלות בזכויות שינויים .1

 גני חברתממניות  20% בדרך של הקצאה באמצעות חברת בת ים החברה מכרה 2013 ינואר בחודש

לחברה המשקיעה טופלה  המניות הקצאת במועדתקווה  גני לחברתאשר הועמדה  התמורה. תקווה

 העצמי להון שנזקף החלק. עילל' (ב) ד 13 ביאורבדוחות הכספיים של החברה כהנפקת חבילה ראה 

 בחברת ההחזקה שיעוראלפי ש"ח ו 4,921הנפקת החבילה הינו בסך של   בגין תקווה גניחברת  של

  .80%-קטן ל תקווה גני

גין עסקאות מול זכויות שאינן מקנות שליטה בקרן ההון ב בגידול הכירה החברה, מהעסקה כתוצאה

  אלפי ש"ח. 747בסך 

  ' (ב).ד 13 ביאור ראה -שליטה מקנות שאינן הזכויות בעלי של מגינות זכויות .2



 

 

  
  
  
  

  מגדלי הים התיכון בע"מ 

  2013בדצמבר  31דוחות כספיים נפרדים ליום 

  
  
  
  
  



  
  

 

 

  מגדלי הים התיכון בע"מ  חברת

  2013בדצמבר  31 מידע כספי נפרד ליום

  1970-ג' לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל9לפי תקנה 

  
  
  
  

  תוכן העניינים
  
  
  

  עמוד   

  1  דוח מיוחד של רואה החשבון המבקר על מידע כספי נפרד

  2-3   סכומי הנכסים, ההתחייבויות וההון המיוחס לחברה עצמה כחברה אם

  4  המיוחסים לחברה עצמה כחברה אם סכומי הכנסות והוצאות

  5-7  סכומי תזרימי המזומנים המיוחסים לחברה עצמה כחברה אם

  8-15  מידע מהותי נוסף המתייחס לחברה עצמה כחברה אם
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בע"מ על מידע דוח מיוחד של רואה החשבון המבקר לבעלי המניות של מגדלי הים התיכון   הנדון:

 1970-ג לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל9כספי נפרד לפי תקנה 

  

ג לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידים), 9ביקרנו את המידע הכספי הנפרד המובא לפי תקנה 

ולכל אחת  2012-ו 2013בדצמבר  31של מגדלי הים התיכון בע"מ (להלן: "החברה") לימים   1970-התש"ל

. המידע הכספי הנפרד הינו באחריות 2013בדצמבר  31משלוש השנים שהאחרונה שבהן הסתיימה ביום 

 הדירקטוריון וההנהלה של החברה. אחריותנו היא לחוות דעה על המידע הכספי הנפרד בהתבסס על ביקורתנו. 

תקנים אלה נדרש מאיתנו לתכנן את  פי-ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל. על

הביקורת ולבצעה במטרה להשיג מידה סבירה של ביטחון שאין במידע הכספי הנפרד הצגה מוטעית מהותית. 

ביקורת כוללת בדיקה מדגמית של ראיות התומכות בסכומים ובפרטים הכלולים במידע הכספי הנפרד. ביקורת 

מו בעריכת המידע הכספי הנפרד ושל האומדנים המשמעותיים כוללת גם בחינה של הכללים החשבונאיים שיוש

שנעשו על ידי הדירקטוריון וההנהלה של החברה וכן הערכת נאותות ההצגה של המידע הכספי הנפרד. אנו 

  סבורים שביקורתנו מספקת בסיס נאות לחוות דעתנו. 

הותיות, בהתאם להוראות תקנה לדעתנו, בהתבסס על ביקורתנו, המידע הכספי הנפרד ערוך, מכל הבחינות המ

  .1970-ג לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידים), התש"ל9

  

   

  
 

 

 

 

 

 

 

 זיו האפט

  רואי חשבון

  .2014 במרץ, 27 תל אביב,
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  מגדלי הים התיכון בע"מ 

  כחברה אם (באלפי ש"ח)סכומי הנכסים, ההתחייבויות וההון המיוחס לחברה עצמה 

  
  

 31.12.2012 31.12.2013 ביאור 
   נכסים

    נכסים שוטפים:

 10,221  10,473  מזומנים ושווי מזומנים

 3,936 87 נכסים פיננסים לזמן קצר

 138 289   לקוחות ודיירים

    739147   חייבים ויתרות חובה
 14,442  11,588  סה"כ נכסים שוטפים

       

       

       נכסים לא שוטפים:

 301,070  346,613 יתרה בגין חברות מוחזקות, נטו

  382,100  434,200 2  "ן להשקעה נדל

    45  -   רכוש קבוע, נטו
 683,215  780,813 סה"כ נכסים לא שוטפים  

       

       

       

       

       

       

       

       
       

       
   

  792,401  697,657 
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  מגדלי הים התיכון בע"מ 

  סכומי הנכסים, ההתחייבויות וההון המיוחס לחברה עצמה כחברה אם (באלפי ש"ח)

  

 31.12.2012 31.12.2013 ביאור 
     התחייבויות והון

      התחייבויות שוטפות:

 1,385  2,256  התחייבות לספקים ונותני שירותים

 23,789  12,001 3 הלוואות מצדדים קשורים 

     7,509  15,612  זכאים ויתרות זכות
 32,683 29,869  (למעט התחייבויות בגין  דיירים)סה"כ התחייבויות שוטפות       

    265,678  274,835 התחייבות בגין דיירים    
 298,361  304,704  סה"כ התחייבויות שוטפות  

       
      התחייבויות לא שוטפות:

 28,063  43,071 5 מסים נדחים

    235 224 התחייבויות בגין הטבות לעובדים, נטו
 28,298  43,295 סה"כ התחייבויות לא שוטפות  

   347,999  326,659  

       הון:

       הון המיוחס לחברה עצמה כחברה אם

 12 12  הון מניות 

 116,272  116,797  קרנות הון

    254,714  327,593  עודפים
    370,998  444,402  עצמה כחברה אם סה"כ הון המיוחס לחברה    

       
          

    792,401  697,657 
  

  
  
  
  
  
  
  

  הביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים.
  

      2014במרץ,  27
 אופיר רוזנבויםדורון ארנוןבוריס לויןמוטי קירשנבאום תאריך אישור 
יו"ר סגן  יו"ר הדירקטוריון הדוחות הכספיים

הדירקטוריון
  סמנכ"ל כספים  מנכ"ל

 ומשנה למנכ"ל
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  מגדלי הים התיכון בע"מ 

  סכומי הכנסות והוצאות המיוחסים לחברה עצמה כחברה אם (באלפי ש"ח)

  

  שהסתיימה ביוםלשנה     
 31.12.2011 31.12.2012 31.12.2013 ביאור  

          
 24,424 25,085 24,265  הכנסות 

    )12,560(  )12,730( )12,001(   עלות ההכנסות
  11,864  12,355 12,264    רווח גולמי

  8,067  8,001 250,608 ערך שווי הוגן נדל"ן להשקעה יתעלי

 )2,972( )1,872( )680(   הוצאות מכירה ושיווק

 )7,014( )5,798( )8,146(   הוצאות הנהלה וכלליות
    - - )3,275(   אחרות הוצאות
 9,945 12,686 50,771    מפעולות רגילות רווח

 )8,846( )6,906( )8,060(    מימון הוצאות

 172 196 209   הכנסות מימון

    12,003 10,231 45,017  רווח בגין חברות מוחזקות, נטו
 13,274 16,207 87,937   ההכנסה על מסים ניכוי לפנירווח 

     )1,236(  )3,594( )15,058(  5 הכנסה על מסים
 12,038 12,613 72,879  רווח לתקופה המיוחס לחברה עצמה כחברה אם

   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  מהדוחות הכספיים.הביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד 
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 מגדלי הים התיכון בע"מ

  סכומי תזרימי המזומנים המיוחסים לחברה עצמה כחברה אם (באלפי ש"ח)

  

  

  

  

  

  

  הביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים.

  לשנה שהסתיימה ביום  
  31.12.201331.12.2012 31.12.2011 
    

    תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת:

 12,038  12,613  72,879 רווח לתקופה המיוחס לחברה עצמה כחברה אם

     
    התאמות בגין:

 )6,857( )6,880( )6,887(  חילוט פיקדונות דיירים 

  7,042  3,931  4,992  שיערוך פיקדונות מדיירים

   )8,067(   )8,001(  )50,608(  להשקעה"ן נדל ערך עליית

   )12,003(   )10,231(  )45,017( בגין חברות מוחזקות, נטו רווח

  -  -   12  קבוע רכוש ממכירת רווח

  -  3  -פחת

  1,236 3,594  15,058 מסים נדחים, נטו

    364 660  914 עלויות מימון נטו
 )8,657( )4,311( )6,247(    

    שינויים בסעיפי רכוש והתחייבות:

 - )141( )182(עליה בנכסים פיננסיים לזמן קצר

 163 )2( )151( ירידה (עליה) בלקוחות

 330 )14( )618(בחייבים ויתרות חובהירידה (עליה) 

 947 )496( 892עליה (ירידה) בספקים ונותני שירותים

 468 )724( 5,797עליה (ירידה) בזכאים ויתרות זכות 

  17,203  17,939   26,473  קבלת פקדונות מדיירים

  )16,123(  )13,416(  )14,182(  החזר פקדונות לדיירים

    154 )31( )11(הטבות לעובדים, נטו גיןעליה (ירידה) בהתחייבויות ב
          9,361  )1,196(  )3,105(  

     )35(  )28(  )51(  מס הכנסה ששולם
    )3,140( )1,224( 9,310מזומנים, נטו, מפעילות שוטפת  
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  מגדלי הים התיכון בע"מ 

  סכומי תזרימי המזומנים המיוחסים לחברה עצמה כחברה אם (באלפי ש"ח)

  

  לשנה שהסתיימה ביום   
  31.12.201331.12.2012 31.12.2011

    
    תזרימי מזומנים מפעילות השקעה:

  )528(  )652( )210(השקעה בנדל"ן להשקעה

  -  -  29 קבוע רכוש ממימוש תמורה

  -  -  3,431 עניןהלוואות שניתנו לבעלי  החזר

  -  -  279 קשור מצד שהתקבלה ריבית

    22 31 29 ריבית שהתקבלה
 )506( )621( 3,558מפעילות השקעה מזומנים, נטו,

        
       תזרימי מזומנים מפעילות מימון:

  -  -  )225(  ריבית ששולמה

  -  )528(  )332( ריבית ששולמה לצד קשור

  2  1  -  הון מניותהנפקת 

  -  5,753  - קבלת הלוואות מבעלי עניין

  )8,944(  )1,105(  - בתפירעון הלוואה מחברה 

  -  - )9,342( קשורים מצדדיםפירעון הלוואה 

  2,844  5,012  )2,717( אשראי מחברות בנות, נטו 

  )6,098(  9,133 )12,616( מזומנים, נטו, מפעילות מימון
        

 במזומנים ושווי מזומניםעליה (ירידה) 
252  7,288  )9,744(  

  12,677  2,933  10,221 יתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת השנה

  2,933  10,221  10,473 יתרת מזומנים ושווי מזומנים לסוף השנה
             

  

  

  

  

  

  

  הביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים.
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  מגדלי הים התיכון בע"מ 

 סכומי תזרימי המזומנים המיוחסים לחברה עצמה כחברה אם (באלפי ש"ח)

  
  פעולות מימון והשקעה שאינן כרוכות בתזרימי מזומנים -נספח א' 

  
  לשנה שהסתיימה ביום  
  31.12.2013 31.12.2012 31.12.2011 

      
 - 3,291  1,300 "ן להשקעה באשראינדלרכישת 

     
 הנפקת שטרי הון  השקעה בחברה מאוחדת באמצעות

 30,285 11,737 -ובעלי עניין בחברה לבעלי השליטה  
     

 -  3,387 - תנועה בין בעלי עניין
        

  
  
  

  
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים.ה



  מגדלי הים התיכון בע"מ 

 (באלפי ש"ח) 2013בדצמבר  31מידע מהותי נוסף המתייחס לחברה עצמה כחברה אם ליום 
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 :פרטים על המידע הכספי הנפרד - 1ביאור 

נתונים כספיים מתוך הדוחות  "החברה") כולל -להלן (מגדלי הים התיכון בע"מ המידע הכספי הנפרד של   א.

ג 9הכספיים המאוחדים של החברה, המיוחסים לחברה עצמה כחברה אם, וערוך בהתאם לנדרש בתקנה 

  .1970-ומיידיים), התש"לולתוספת העשירית לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים 

 2המדיניות החשבונאית שיושמה במידע הכספי הנפרד זהה למדיניות החשבונאית המפורטת בביאור 

בכפוף לאמור בסעיף זה לעיל ולמפורט  2013 דצמברב 31לדוחות הכספיים המאוחדים של החברה ליום 

  בסעיף ב' להלן.

  "מ.בע התיכון הים למגדלי"מ בע'יקפיוצ'ר ממג 2013 בנובמבר 13 ביוםשינתה את שמה  החברה

  .מהותיות חוסר מפאת בהון השינויים על דוחות מציגה אינה החברה

  הטיפול בעסקאות בין חברתיות:  ב.

במידע הכספי הנפרד הוכרו ונמדדו עסקאות בין החברה לבין חברות מאוחדות אשר בוטלו בדוחות   .1

הכספיים המאוחדים. ההכרה והמדידה נעשתה בהתאם לעקרונות ההכרה והמדידה שנקבעו בתקני 

  דיווח כספי בינלאומיים כך שעסקאות אלו טופלו כעסקאות שבוצעו מול צדדים שלישיים. 

לים במידע הכספי הנפרד הוצגו יתרות בין חברתיות והכנסות והוצאות בגין עסקאות בין בדוחות הכלו  .2

תרה בגין חברות מוחזקות, יה"חברתיות, שבוטלו במסגרת הדוחות הכספיים המאוחדים, בנפרד מ

באופן ש"ההון המיוחס לבעלים של חברת האם",  נטו", "רווח (הפסד) בגין חברות מוחזקות, נטו"

על בסיס הדוחות המאוחדים של החברה,  ,ד) לתקופה המיוחס לבעלים של חברת האם""הרווח (הפס

הינם זהים, בהתאמה, ל"הון המיוחס לחברה עצמה כחברה אם", "לרווח (הפסד) לתקופה מיוחס 

  לחברה עצמה כחברה אם" על בסיס המידע הכספי הנפרד של החברה.

עצמה כחברה אם מוצגים תזרימי המזומנים, נטו,  במסגרת סכומי תזרימי המזומנים המיוחסים לחברה  .3

בגין עסקאות עם חברות מאוחדות במסגרת פעילות שוטפת, פעילות השקעה או פעילות מימון, 

  בהתאם לרלוונטיות.

  האמור לעיל לא יחול על עסקאות שביצעה החברה עם צדדים שלישיים בהקשר עם חברות מאוחדות.  .4

  

 

 



  מגדלי הים התיכון בע"מ 

 (באלפי ש"ח) 2013בדצמבר  31מידע מהותי נוסף המתייחס לחברה עצמה כחברה אם ליום 
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:להשקעה נדלן - 2ביאור   

  הרכב במאזן:  א.
 2013 2012 

"ןנדל
  "כסה  להשקעה

"ן נדל
  סה"כ  להשקעה

        
              370,200  370,200  382,100 382,100 בינואר 1יתרה ליום 

       תוספות במהלך השנה:
  3,899  3,899  1,492 1,492  רכישות

        8,001  8,001  50,608 50,608 נדל"ן להשקעה  הוגןעליית ערך שווי 
                   11,900  11,900  52,100 52,100 במהלך השנהסה"כ תוספות  
  382,100  382,100  434,200 434,200 תקופה לסוףתרה י 

   
  

  פרטים על נדל"ן להשקעה:  ב.

החברה מעריכה את השווי ההוגן של הנדל"ן להשקעה באמצעות מעריך שווי חיצוני, בלתי תלוי, בעל כישורים         

  מקצועיים רלוונטיים, ובעל ניסיון עדכני במיקום ובסוג הנדל"ן להשקעה הנמדד.

 זרימית של מהימנים אומדנים על המתבססות, מזומנים תזרימי תחזיות היוון על בהתבסס נמדד ההוגן השווי

 שיעורי לגבי אקטואריות והערכות, ושוכרים דיירים עם הסכמים ידי על, בין היתר, הנתמכים, עתידיים מזומנים

 בדבר שוטפות שוק הערכות המשקפים, ההיוון שיעורי את קובע החיצוני השווי מעריך. דיירים של תחלופה

 לצורך המזומנים תזרים מהוון בסיסם על אשר, המזומנים תזרימי של תוייוהע כוןיהס לגבי הוודאות חוסר

הינו  2012בדצמבר  31וליום  9% בעיקר הינו 2013 בדצמבר 31 ליום ההיוון שיעור. ההוגן השווי קביעת

  .9.5%בעיקר 

  
  הלוואות מצדדים קשורים: - 3ביאור 

  הרכב:
  31.12.2013 31.12.2012 
      

  14,339  11,818 )1( הלוואות מחברות בנות

 178 183  הלוואה מחברת האם 

   9,272- הלוואה מבעלי עניין
 23,789 12,001  הכל -סך

   

 .4.1% של בשיעור שנתית ריבית נושאות הלוואות )1(
  

  



  מגדלי הים התיכון בע"מ 

 (באלפי ש"ח) 2013בדצמבר  31מידע מהותי נוסף המתייחס לחברה עצמה כחברה אם ליום 
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  :פיננסיות התחייבויות - 4ביאור 

  : פיננסיות התחייבויות של הצמדה תנאי להלן  .א
  

  צמוד לא
 המחירים מדד

  הכל-סך  לצרכן
  2013 בדצמבר 31 ליום    
        התחייבויות:  
       התחייבויות שוטפות:  

  2,256  -  2,256 התחייבויות לספקים ונותני שירותים   
  8,063  -  8,063 זכות ויתרות זכאים  
  183  183 - האם מחברת הלוואה  
  11,818  11,818 - בנות מחברות הלוואות  
        274,835  274,835 - דיירים בגין התחייבות  
  297,155  286,836  10,319 סה"כ התחייבויות פיננסיות 

   
  

  

  
  צמוד לא

 המחירים מדד
  הכל-סך  לצרכן

  2012 בדצמבר 31 ליום    
        התחייבויות:  
       התחייבויות שוטפות:  

  1,385  -  1,385 התחייבויות לספקים ונותני שירותים   
  3,500  -  3,500 זכות ויתרות זכאים  
  178  178  - האם מחברת הלוואה  
  14,339  14,339 - בנות מחברות הלוואות  
  9,280  9,280 - (כולל ריבית לשלם) הלוואה מבעלי עניין  
        265,678  265,678 - דיירים בגין התחייבות  
  294,360  289,475  4,885 סה"כ התחייבויות פיננסיות 

     

  סיכון נזילות:  .ב

וכן מהוצאות המימון והחזרי הקרן של מכשירי החוב של  חברהנובעים מניהול ההון החוזר של הסיכוני נזילות 

תתקשה לקיים מחויבויות הקשורות להתחייבויות פיננסיות  שהחברהסיכון נזילות הינו הסיכון  .החברה

  שסילוקן יהיה על ידי מזומן או נכס פיננסי אחר.

שואפת להחזיק יתרות מזומנים (או קווי אשראי מתאימים), על מנת לענות על הדרישות החזויות,  החברה

  .חברהההעבר של  וניסיון החברהעל תחזיות  בהתבסס

  

  

  



  מגדלי הים התיכון בע"מ 

 (באלפי ש"ח) 2013בדצמבר  31מידע מהותי נוסף המתייחס לחברה עצמה כחברה אם ליום 
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  :מסים על ההכנסה -5ביאור 

  הרכב יתרת מיסים נדחים:  א.
    לשנה שהסתיימה ביום

31.12.2012
תנועה שהוכרה 
ברווח או הפסד

 תנועה 
31.12.2013 אחרת   

         
 מסים נדחים בגין:     

 55,758 18,641 - 74,399   להשקעה"ן נדל

)26,549( )2,872( - )29,421( הפסדים לצורך מס

)127( )15( - )142( הטבות לעובדים

    אחרים )1,765( )50( )696(  )1,019(
 28,063 15,058 )50( 43,071     

 

 החברה, הצפוי לחול במועד ההיפוך החברות בישראל מחושבים לפי שיעור מס ההחבר המסים הנדחים בגין   ב.

  .חודשים 12 -מתקופה של יותר  לאחריושבו  אוצופה כי עיקר המיסים הנדחים יסולקו     

 הפסדים לצרכי מס להעברה לשנים הבאות: .ג

 123,983 -הפסדים לצרכי מס המועברים לשנה הבאה המגיעים ליום המאזן לכדי סכום מותאם של כ לחברה  

 סךהנתונים הללו  מתוך .הבאותבשנים  לחברהאלפי ש"ח, הניתנים לקיזוז כנגד הכנסה חייבת במס שתהיה 

 אומדןבתוספת ו 2012בגין שנת המס  החברה המבוססים על דוחות המס שהגישאלפי ש"ח  119,307של 

  ."חש אלפי 4,676של  בסך 2013 לשנתרווח או הפסד לצורכי מס 

  שיעור המס ושינוי בשיעורי המס החלים על הקבוצה:  ד.

  .25% -2013-ו 2012 יםבשנ, 24% - 2011הינם בשנת  החברהשיעורי המס שחלו על   

אשר ביטל את  2011-התשע"בהתפרסם החוק לשינוי נטל המס (תיקוני חקיקה),  2011בדצמבר  6ביום   

מתווה הפחתת מס החברות שנקבע במסגרת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום התכנית 

וקבע כי שיעור מס החברות (לרבות מס רווחי הון ומס שבח)  2009-), התשס"ט2010-ו 2009הכלכלית לשנים 

  .2012החל משנת  25%יעמוד על 

 התקציב יעדי להשגת חקיקה(תיקוני  לאומיים עדיפויות סדרי לשינוי החוק בכנסת אושר 2013 ביולי 29 ביום  

 (להלן: "החוק"). 2013-"גהתשע), 2014-ו 2013 לשנים

 על יעמוד שהוא כך, 1.5%-ב 2014 משנת החל חברות על המס שיעור יועלה כי נקבע החוק הוראות יתר בין  

  .25% על במקום 26.5%
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  :(המשך) ההכנסהמסים על  - 5ביאור 

  :(המשך) שיעור המס ושינוי בשיעורי המס החלים על הקבוצה   .ד

 בגין"ח ש אלפי 1,708 -כ של בסך, גידול הינה 2013 דצמברב 31 ליום הכספיים הדוחות על השינוי השפעת  

  .נדחים מיסים התחייבויות יתרת בגין"ח ש אלפי 4,157 -כ של בסך וגידול נדחים מיסים נכסי יתרת

 יסולקו או הנכסים ימומשו שבה התקופה על לחול החזויים המס בשיעורי מהשינוי כתוצאה הנובע השינויסך 

 על מיסים כהוצאות 2013מבר דצב 31שהסתיימה ביום  בשנה הוכראלפי ש"ח  2,449בסך של  ההתחייבויות

 .הפסד או ברווח הכנסה

 

  מסים על הכנסה: הוצאותהרכב     .ה
   ביוםלשנה שהסתיימה 

31.12.2011 31.12.2012 31.12.2013  
 מסים נדחים הוצאות   

יצירה והיפוך של הפרשים זמניים )12,609( )3,594( 8,078

    שינוי בשיעור המס )2,449( - )9,314(
 הכל-סך )15,058( )3,594( )1,236(

   

  שומות מס:  .ו

  .2007וכולל שנת המס לחברה שומות סופיות (או הנחשבות כסופיות) עד 
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  :התקשרויות ועסקאות מהותיות - 6ביאור 

  א.    רכישת השליטה בחברת משכנות כלל החזקות בע"מ:

, התקשרה החברה בהסכם לרכישת כל ההון המונפק והנפרע של חברת משכנות 2009בדצמבר  1ביום 

חברות בשליטתה, ארבעה בתי דיור החזקות (להלן: "עסקת משכנות"), חברה המפעילה, באמצעות 

  .הגיל השלישי תחת המותג "מגדלי הים התיכון" תיילאוכלוס

, הושלמה העסקה נשוא ההסכם, ומאותו מועד החברה, בעצמה ובאמצעות חברות 2010באפריל  18ביום 

ע הגיל השלישי וכן של קרק תייבשליטתה, היא הבעלים והמפעילה של רשת בת חמישה בתי דיור לאוכלוס

 חברה בת של החברה , רכשה 2014בפברואר,  6כן, ביום  כמובית דיור נוסף.  2013החל משנת עליה מוקם 

 החברה של המאוחדים הכספיים לדוחות(א)  21ראה ביאור לפרטים  בית דיור בנוי עליהםמקרקעין בירושלים 

  .2013 בדצמבר 31 ליום

מנוף, קרן בראשית הבד בבד עם השלמת עסקת משכנות, הושלמה עסקת השקעה בחברה על ידי  קרנות 

ונחתמו  (להלן: "קרנות המנוף") ועל ידי יורופורט (חברה מדווחת בשליטת מר מוטי קירשנבאום),   KCPSוקרן

 11ליום  ועדזה ועד בעלי המניות בחברה באשר להרכב הדירקטוריון וזכויות ההצבעה וממ כלל בין הסכמים

ט, להיות הפכה יורופור (ב) להלן) , 7(ראה ביאור  בבורסה למסחר החברה מניות, מועד רישום 2014במרץ 

כם להקמת "דבוקת שליטה" בין הס ונחתםההסכמים שנחתמו , בתאריך זה בוטלו בחברהבעלת השליטה 

  .בחברה היחידה שליטההיורופורט להיות בעלת  ובעקבות כך חדלה ערב ההנפקהבעלי המניות 

  :בנות בחברות דיבידנדים לחלוקת מגבלות  .    ב

  .2013 בדצמבר 31 ליום החברה של המאוחדים הכספיים לדוחות) 3( 11 ביאור ראה לפרטים  

  :המאזן תאריך לאחר אירועים - 7ביאור 

  וחלוקת מניות הטבה: רשום הגדלת הון מניות ,מניות פיצול  .א

ש"ח  0.01ש"ח ע.נ הפכה למניה בת  1פוצלו מניות החברה באופן שבו כל מניה בת  2014בינואר  30 ביום

 0.01מניות בנות  1,000,000,000-ע.נ. כמו כן ,לאחר הפיצול האמור הגדילה החברה את ההון הרשום ל

מניות הטבה לבעלי המניות הקיימות בהיקף של חילקה החברה  2014בפברואר,  24ביום . "ח ע.נ ש

  "ח. ש 0.01מניות בנות ע.נ של  117,146,700
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  :(המשך) המאזן תאריך לאחר אירועים - 7ביאור 

 :לציבור חוב ואגרות ערך ניירות הנפקת  .ב

 בבורסה לניירות ערך בתל אביב  לציבור הונפקו לפיו, תשקיף החברה פרסמה, 2014, בפברואר 27 ביום

 במסגרת, ונמכרו, ש"ח כל אחת  0.01בע.נ של  ("מניות ההנפקה") החברה של רגילותמניות  24,176,000

 רגילות מניות 24,176,000), ההנפקה לביצוע עובר שהיו(כפי  החברה של המניות בעלי כל של מכר הצעת

 הונפקו וכן, ש"ח כל אחת 0.01בע.נ של  )בהתאמה", המכר"מניות -ו" המכר("הצעת  החברה של

("אגרות החוב").  אחת כל. נ.ע ח"ש 1 בנות') של החברה א סדרה( חוב אגרות של. נ.ע ח"ש 250,000,000

   ).1ש"ח עבור כל מניה אחת ( 4.6מניות ההנפקה ומניות המכר, הונפקו ונמכרו לציבור במחיר של 

 תשלומים 6 -ב לפירעון תעמוד החוב אגרות קרן. 3.55%של  בשיעור שנתית ריבית נושאות החוב אגרות

 התשלומים מחמשת ל אחדשכ באופן ,)כולל( 2020 עד 2015 מהשנים אחת בכל מרץב 31 ביום שנתיים

 ערכן מקרן 17% יהווה האחרון והתשלום החוב אגרות של הכולל הנקוב ערכן מקרן 16.6% יהווה הראשונים

וביום  במרץ 31. הריבית על אגרות החוב תשולם אחת לשישה חודשים ביום החוב אגרות של הכולל הנקוב

 מרץב 31 ביום הסופי פרעונן מועד ועד החוב אגרות הקצאת ממועד קלנדרית שנהשל כל  בספטמבר 30

  .  2014 בספטמבר 30 ביום יחול החוב אגרות בגין הראשון הריבית תשלום. 2020

  , להלן אמות המידה: לאגרות החוב שהונפקונדרשת לעמוד באמות מידה פיננסיות בקשר  החברה

צמוד    מיליון ש"ח (לא  300-ההון העצמי הנומינאלי המאוחד של החברה (כולל זכויות מיעוט) לא יפחת מ .1

  למדד).

  .55%(הון עצמי בצירוף חוב פיננסי נטו ומיסים נדחים) לא יעלה על  CAP-יחס של חוב פיננסי נטו ל .2

 .18יחס חוב פיננסי נטו לתזרים מפעילות שוטפת לא יעלה על  .3

 החברה של המאוחדים הכספיים דוחותיה פי על וזאת פיננסיות אילו ת מידהומאמ חריגהבמקרה של 

 , יעלה שיעור הריבית השנתית שתישא יתרת הקרן הבלתי מסולקת של אגרות החובהמבוקרים או הסקורים

בגין כל חריגה  וזאת טרם השינוי, כפי שיהיה באותה עתמעל שיעור הריבית  0.25%של  ריביתבשיעור 

בגין כל חריגה מאותה אמת מידה העלאת שיעור הריבית תיעשה רק פעם אחת, מאמת מידה פיננסית. 

החריגה ועד לפירעון מלא של יתרת הקרן הבלתי מסולקת של אגרות  ממועד העלאת הריבית תחול .פיננסית

 לפי, הפיננסית המידה תבאמ עומדת החברה לפיהם החברה של כספיים דוחות פרסום למועד עד אוהחוב 

 יעלה לא הנוסף הריבית שיעור, יותר או אחת, אחרת פיננסית מידה באמת גם חריגה שחלה ככל. המוקדם

 .במצטבר, 1% על מקרה בכל

  לחברה נתנה זכות להקדמת מועד פירעון אגרות החוב כמפורט בשטר הנאמנות של אגרות החוב.
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  :(המשך) המאזן תאריך לאחר אירועים - 7ביאור 

 :לציבור חוב ואגרות ערך ניירות הנפקת  .ב

אלפי ש"ח, ואילו  111,210 -בסך של כשהתקבלה בחברה בגין מניות ההנפקה הייתה  המיידית התמורה

   "ח.ש אלפי 361,210-כ הכלאלפי ש"ח, ובסך  250,000-התמורה בגין אגרות החוב הסתכמה לסך של כ

  אש"ח (ללא מע"מ). 10,855 -כהוצאות ההנפקה בגין מניות ההנפקה ואגרות החוב הסתכמו בסך של 

.  

  
 



 

 

  

  חברהפרטים נוספים על ה –ד'  פרק

 הערכות שווי מהותיות ומהותיות מאוד שביצעה החברה –'ב(ט)8תקנה  .1

  . לפרק א'  1.30הותיות ומהותיות מאוד שביצעה החברה, ראה סעיףלפרטים בדבר הערכות שווי מ

  באלפי ש"ח)( 2013על הרווח הכולל (מאוחד) לכל אחד מהרבעונים של שנת   תמצית דוחות –א' 10תקנה  .2

רבעון    
ראשון 

2013 

רבעון 
שני 
2013 

רבעון 
שלישי 

2013 

רבעון 
רביעי 
2013 

 2013 שנתי

 116,259 29,572 29,439 28,518 28,730  הכנסות

 )64,171( )16,554( )16,667( )15,535( )15,415( עלות ההכנסות

 52,088 13,018 12,772 12,983 13,315 רווח גולמי

 184,045 3,091 149,789 31,213 )48( רך נדל"ן להשקעהע (ירידת)  עליית

  )9,938(  )2,150(  )2,024(  )2,852(  )2,912(  הוצאות מכירה ושיווק

 )18,366( )3,815( )7,239( )3,436( )3,876( הוצאות הנהלה וכלליות

 )2,940( )2,383( )580( )12( 35  אחרות, נטו (הוצאות)הכנסות 

 204,889 7,761 152,718 37,896 6,514  רווח מפעולות רגילות

 )51,485( )7,453( )23,252( )15,182( )5,598(  הוצאות מימון

  1,283  259  320  446  258  הכנסות מימון

 )50,202( )7,194( )22,932( )14,736( )5,340(  הוצאות מימון, נטו

חלק החברה בהפסדי חברה המטופלת לפי 
  )60(  )6(  )28(  )19(  )7(  שיטת השווי המאזני

 154,627 561 129,758 23,141 1,167  הכנסההמסים על ניכוי רווח לפני 



 

 2 - ד 
  

רבעון    
ראשון 

2013 

רבעון 
שני 
2013 

רבעון 
שלישי 

2013 

רבעון 
רביעי 
2013 

 2013 שנתי

 )67,109( )3,896( )50,357( )8,706( )4,150( מיסים על ההכנסה

 87,518 )3,335( 79,401 14,435 )2,983(  רווח (הפסד) לתקופה

       לתקופה מיוחס ל: (הפסד)רווח 

 72,879 )3,084( 68,775 10,368 )3,180( בעלים של חברת האם

 14,639 )251( 10,626 4,067 197  זכויות שאינן מקנות שליטה

 87,518 )3,335( 79,401 14,435 )2,983(  (הפסד) לתקופה סך הכל רווח

 התשקיף פי- עלשימוש בתמורת ניירות ערך תוך התייחסות ליעדי התמורה  –ג' 10תקנה  .3

אלפי ש"ח בגין המניות,  111,210 -בכקיף החברה, הסתכמה שהתקבלה בהתאם לתשהתמורה המיידית ברוטו 

 111,210-, וכ")תמורת ההנפקה(" אלפי ש"ח 361,210-אלפי ש"ח בגין אגרות החוב, ובסך הכל, כ 250,000-כ

 שהשתתפו בהצעת המכר של המניות(כפי שהיו עובר לפרסום התשקיף) אלפי ש"ח לכל בעלי מניות החברה 

"). בהתאם ליעדי התמורה שפורטו בתשקיף, תמורת ההנפקה שהתקבלה מיועדת בעלי המניות המציעים("

  לשמש כדלקמן:

תמורת ההנפקה שהתקבלה בגין הנפקת המניות, תשמש למימון פעילותה העסקית של החברה   .א

חלפת רחבת פעילותה בתחום הדיור המוגן ולהלהוהקבוצה, להרחבת פעילותה בתחום הגיל השלישי, 

  עתה.כפי שתחליט הנהלת החברה מעת לעת, על פי שיקול ד ,אשראים של הקבוצה

תמורת ההנפקה שהתקבלה בגין הצעת המכר של בעלי המניות המציעים, הועברה לבעלי המניות   .ב

  המציעים כאמור.

לפירעון מלוא ההלוואות שהועמדו אגרות החוב, שימשה הנפקת בגין שהתקבלה  תמורת ההנפקה  .ג

מיליון ש"ח (כולל  109.7 -נות המנוף. ההלוואות הנ"ל, בסך של כהחברה על ידי קרלחברות בנות של 

 .2014במרץ  11ביום  , נפרעו)אלפי ש"ח 9,023בסך של  מוקדםמע"מ ועמלת פירעון 

 



 

 

   2013בדצמבר  31ליום  מהותיותבת ובחברות קשורות  בחברותרשימת ההשקעות  -11תקנה  .4

  

  שם חברה

  

  מחזיקשם 

  

מניות או ניירות ערך 

  םהמירי

שוויים 

הנקוב של 

ניירות 

  הערך

  

ערך בדוח 

הכספי 

  הנפרד

(באלפי 

  ש"ח)

שערם של 

המניות 

וניירות 

 הערך

ההמירים 

הרשומים 

למסחר 

בבורסה 

נכון ליום 

2.201331.1 

(באלפי 

  ש"ח)

שיעור 

המניות 

וניירות 

הערך 

ההמירים 

המוחזקים 

בידי 

החברה 

מתוך סך 

כל ניירות 

הערך 

המונפקים 

 מסוג זה

 ) (באחוזים

על ידי החברה  חזקההעור יש

  (באחוזים) במישרין או בעקיפין

  

  יתרת הלוואות 

  (באלפי ש"ח)

סוג 

נייר 

  הערך

מספר 

ניירות 

  הערך

מועד   יתרה

  פרעון

בסיס 

  הצמדה

  ריבית

בסמכות  בהצבעה  בהון

למנות 

 דירקטורים

משכנות כלל 

החזקות 

  בע"מ

 -- -- -- --  100%  100%  100%  --  -- 346,613  2,000  2,000  רגילה  החברה

משכנות כלל 

  ) בע"מ1982(

משכנות כלל 

  החזקות בע"מ
 -- -- -- --  100%  100%  100%  --  -- --  69,321.06 69,321,060  רגילה

חצרות הדר 

  בע"מ

משכנות כלל 

  1) בע"מ1982(

  רגילה

  (א)

235,000  

40,390  

23.5  

20.195  
-- --  --  100%  100%  100%  -- -- -- -- 

                                                 

חזקותיהם לזכויות הצבעה, זכות לקבלת דיבידנד ו/או כל זכות אחרת, למעט קבלתהמההון המונפק והנפרע של חצרות הדר מוחזק על ידי צדדים שלישיים אשר אינם זכאים בגין  2.81%      1
  הערך הנקוב של מניותיהם בעת פירוק חצרות הדר.   
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  רגילה

  יסוד

  הנהלה

7  

3  

0.00035  

0.00015  

משכנות כלל 

סבא  - כפר

  בע"מ

משכנות כלל 

) בע"מ 1982(

ומשכנות 

מגדלי הים 

  2התיכון בע"מ

  100  100  רגילה
-- --  --  100%  100%  100%  

-- -- -- -- 

משכנות כלל 

מגדלי הים  -

 התיכון בע"מ

משכנות כלל 

  ) בע"מ1982(
  100%  100%  100%  --  -- --  11,833  1,183,300  רגילה

-- -- -- -- 

מגדלי הים 

התיכון 

  נורדיה בע"מ

משכנות כלל 

) בע"מ 1982(

וחצרות הדר 

  3בע"מ

  66.6%  66.6%  66.6%  --  -- --  666  666  רגילה
-- -- -- -- 

מגדלי הים 

התיכון צומת 

  סביון בע"מ

משכנות כלל 

) בע"מ 1982(

וש.שחר בתי 

  4אבות בע"מ

  ב' רגילה

 רגילה א'

12,110  

3,066  

12.11  

3.066  
 --  --   --  100%  100%  100%  -- -- -- -- 

מגדלי הים 

התיכון גני 

  תקווה בע"מ

משכנות כלל 

מגדלי הים 

  5התיכון בע"מ

  800  800  רגילה
 --  --   --  80%  80%  80%  

-- -- -- -- 

                                                 
 מוחזק באמצעות מגדלי הים התיכון.  1%- ו 82מההון המונפק והנפרע של משכנות כפר סבא מוחזק באמצעות משכנות  99%    2
  מוחזק באמצעות חצרות הדר.  33.3%-ו 82מההון המונפק והנפרע של נורדיה מוחזקת באמצעות משכנות  33.3%    3
  .)82באמצעות חברת ש.שחר (חברה בשליטה מלאה של משכנות מההון המונפק והנפרע של צומת סביון מוחזק  8.33%    4
 מההון המונפק והנפרע של גני תקווה מוחזק על ידי מועדון צרכנים. 20%    5
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מג'יקפיוצ'ר 

השקעות 

  6בע"מ

משכנות כלל 

  ) בע"מ1982(
  100  100  רגילה

 --  --   --  100%  100%  100%  
-- -- -- -- 

מגדלי הים 

התיכון 

ארנונה 

  7בע"מ

מגדלי הים 

  התיכון בע"מ
  100  100  רגילה

 --  --   --  100%  100% 100%  
-- -- -- -- 

ש. שחר בתי 

אבות בע"מ 

  (לא פעילה)

משכנות כלל 

  ) בע"מ1982(

  רגילה

  הנהלה

1,000  

1  

1,000  

1   --  --   --  100%  100%  100%  
-- -- -- -- 

חברת חלקה 

 7146 בגוש 16

בע"מ (לא 

  פעילה)

 - משכנות כלל

מגדלי הים 

  התיכון בע"מ

  רגילה

  נדחית

10  

1  

0.001  

1   --  --   --  100%  100%  100%  
-- -- -- -- 

חברת חלקה 

 7146בגוש  17

בע"מ (לא 

  פעילה)

משכנות כלל 

) בע"מ 1982(

 -ומשכנות כלל

מגדלי הים 

  8התיכון בע"מ

  0.00011  11  רגילה
 --  --   --  100%  100%  100%  -- -- -- -- 

חברת חלקה 

 7146בגוש  18

בע"מ (לא 

 - משכנות כלל

מגדלי הים 

  התיכון בע"מ

  רגילה

  נדחית

10  

1  

0.001  

1   --  --  --  100%  100%  100%  
-- -- -- -- 

                                                 
  .2013באוקטובר  24ביום הוקמה     6
  .2014בינואר  12הוקמה ביום     7
 . 82מוחזק באמצעות משכנות  9.1%-צעות מגדלי הים התיכון ובע"מ מוחזק באמ 7146בגוש  17מההון המונפק והנפרע של חברת חלקה  90.9%    8
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  פעילה)

ליינרטק 

(לא  9בע"מ

  פעילה)

משכנות כלל 

  ) בע"מ1982(
  100  100  רגילה

 --  --  --  50%  50%  50%  -- -- -- -- 

בית אבות 

גות חיפה פס

(לא  10בע"מ

  פעילה)

משכנות כלל 

) בע"מ 1982(

ומשכנות כלל 

מגדלי הים 

  התיכון בע"מ

  נדחית

  רגילה

85,000  

8,000  

85,000  

8,000  
 --   --  --  50%  50%  50%  --  --  -- --  

                                                 
 בהליכי פירוק.    9

 בהליכי פירוק.    10



 

 

 בתקופת הדוח מהותיותובחברות קשורות  בתשינויים בהשקעות בחברות  -  12תקנה  .5

  השקעות בחברות בת ובחבורת קשורות מהותיות.בתקופת הדוח, לא חלו שינויים ב

  ןמה חברהוהכנסות המהותיות קשורות חברות ו בתהכנסות של חברות  -  13תקנה  .6

 :ח)"(מיליוני ש 2013בדצמבר  31- לשנה שנסתיימה ב

רווח  שם החברה
(הפסד) 
לפני מס 
ופריטים 
 מיוחדים

רווח 
(הפסד) 
 נקי

דיבידנד לאחר  דיבידנד
הדוח על תאריך 
 11ב הכספיהמצ

דמי ניהול לאחר דמי ניהול 
הדוח על  תאריך 

  12המצב הכספי

 ריבית

  --   --   --   --   --   )8,891(  )8,891(  משכנות כלל החזקות בע"מ 

  --   --   --   --   --   )10,896(  )10,536(  ) בע"מ 1982משכנות כלל (

(כולל חלקה  חצרות הדר בע"מ

  בעסקה המשותפת)
6,394  1,949   --   --   --   --   --  

 סבא בע"מ -נות כלל כפרמשכ

(כולל חלקה בעסקה 

  המשותפת)

6,002  1,790   --   --   --   --   --  

מגדלי הים  -משכנות כלל 

  התיכון בע"מ
27,639  14,618   --   --   --   --   --  

מגדלי הים התיכון נורדיה 

  בע"מ
55,578  35,575   --   --   --   --   --  

מגדלי הים התיכון צומת סביון 

  בע"מ
24,224  16,468   --   --   --   --   --  

מגדלי הים התיכון גני תקווה 

  בע"מ
11,364  10,912   --   --   --   --   --  

  --   --   --   --   --   --   --   13מג'יקפיוצ'ר השקעות בע"מ

מגדלי הים התיכון ארנונה 

  14בע"מ
 --   --   --   --   --   --   --  

ש. שחר בתי אבות בע"מ (לא 

  פעילה)
 --   --   --   --   --   --   --  

                                                 
 או שהיא זכאית לקבלו עבור תקופת הדוח או עבור תקופה שלאחר הדוח על המצב הכספידיבידנד שקיבלה החברה לאחר תאריך    11

  מכן.  
   או שהיא זכאית לקבלם עבור תקופת הדוח או עבור תקופה הכספי הדוח על המצבדמי ניהול שקיבלה החברה לאחר תאריך    12

  שלאחר מכן.  
  .2013באוקטובר  24ביום הוקמה    13
  .2014בינואר  12הוקמה ביום    14
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רווח  שם החברה
(הפסד) 
לפני מס 
ופריטים 
 מיוחדים

רווח 
(הפסד) 
 נקי

דיבידנד לאחר  דיבידנד
הדוח על תאריך 
 11ב הכספיהמצ

דמי ניהול לאחר דמי ניהול 
הדוח על  תאריך 

  12המצב הכספי

 ריבית

 7146בגוש  16חברת חלקה 

  ילה)בע"מ (לא פע
 --   --   --   --   --   --   --  

 7146בגוש  17חברת חלקה 

  בע"מ (לא פעילה)
 --   --   --   --   --   --   --  

 7146בגוש  18חברת חלקה 

  בע"מ (לא פעילה)
 --   --   --   --   --   --   --  

  --   --   --   --   --   --   --   (לא פעילה) 15ליינרטק בע"מ

 16בית אבות פסגות חיפה בע"מ

  (לא פעילה)
 --   --   --   --   --   --   --  

אם מתן הלוואות היה אחד מעיסוקיו העיקריים  מועד הדוחרשימת קבוצות של יתרות הלוואות ל -  14קנה ת .7

  חברהשל ה

  . חברההעיקריים של ה האחד מעיסוקי אינואין. מתן הלוואות 

ניירות ערך  ניירות ערך שנרשמו למסחר או שהופסק המסחר בהם –מסחר בבורסה  – 20תקנה   )א(

 למסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביב בתקופת הדוחשהנפיקה החברה ושנרשמו 

  בתקופת הדוח לא נרשמו למסחר ניירות ערך שהנפיקה החברה.

  :בהתאם למפורט להלן, של החברה למסחר בבורסה ערךהניירות נרשמו  2014במרץ,  11ביום אולם, 

  .ע"נ כ"א₪  0.01מניות רגילות בנות  142,506,000  .1

 חוב (סדרה א').ע"נ אגרות ₪  250,000,000 .2

רשומות) שיוקצו לעובדים בחברה שאינן מניות שתנבענה ממימוש אופציות ( 2,805,763כמו כן, נרשמו  .3

  שאינם בעלי עניין, ולא יהפכו לבעלי ענין, מכוח החזקותיהם.

 ניירות ערך של החברה שהופסק בהם המסחר בתקופת הדוח  )ב(

 ה.ר בניירות הערך של החברחסהדוח לא הופסק המ בתקופת

                                                 
 בהליכי פירוק.    15
 בהליכי פירוק.    16
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   תגמולים לבעלי עניין ולנושאי משרה בכירה -21תקנה  .8

נושאי כל אחד מחמשת בעלי התגמולים הגבוהים ביותר מבין להלן פירוט בדבר תגמולים שניתנו ל .8.1

 בתאגידיםה, בקשר עם כהונתם בחברה או תשבשליט ובתאגידיםבכירה בחברה המשרה ה

 כפי שהוכרו בדוחות הכספיים לשנת הדיווח, שבשליטתה, לפי העניין, על ידי החברה ועל ידי אחרים

   :(הנתונים באלפי ש"ח)

 פרטי מקבלי התגמולים
  תגמולים בעבור שירותים

  )לחברהבמונחי עלות  מוצגים(סכומי התגמול 
 )אלפי ש"ח(

תגמולים אחרים 
(סכומי התגמול 

במונחי עלות  מוצגים
  )לחברה

 )אלפי ש"ח(

 

היקף  תפקיד שם
 משרה

שיעור 
החזקה 

ון בה
 החברה

 מענק ) 1(שכר
תשלום 
מבוסס 
 מניות

דמי 
 ניהול

דמי 
 אחר עמלה ייעוץ

/ ריבית
 דמי

 שכירות

דמי 
 פרישה

 סה"כ
(אלפי 
 ש"ח)

דורון 

  ארנון 
  4,562  -  -  -  -  -  -  -  3,476  1,086  -  100%  מנכ"ל

אופיר 

  רוזנבוים

משנה 

למנכ"ל 

וסמנכ"ל 

  כספים

100%  -  722  250  -  -  -  -  -  -  -  972  

תומר 

  זנברגרו

סמנכ"ל 

  תפעול
100%  -  483  70  -  -  -  -  -  -  -  553  

ביאטריס 

  קפלן

מנהלת 

  בחברה בת
100%  -  676  -  -  -  -  -  -  -  -  676  

שלמה 

  גוטמן

מנהל 

  בחברה בת
100%  -  575  -  -  -  -  -  -  -  -  575  

  .תהשתלמו וקרן מנהלים ביטוח, סלולרי טלפון, רכב, לשכר נלוות הוצאות, חודשית משכורת כולל השכר )1(
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בעלי  בכירה בחברההמשרה הנושאי כל אחד משלושת להלן פירוט בדבר תגמולים שניתנו ל .8.2

כפי שהוכרו , לבדה , בקשר עם כהונתם בחברה, על ידי החברההתגמולים הגבוהים ביותר בחברה

לפי (הנתונים בא לעיל 8.1 שבסעיף בטבלה נמנים אינם ואשר בדוחות הכספיים לשנת הדיווח (סולו),

  ש"ח):

 פרטי מקבלי התגמולים
  תגמולים בעבור שירותים

  )לחברהבמונחי עלות  מוצגים(סכומי התגמול 
 )אלפי ש"ח(

תגמולים אחרים 
(סכומי התגמול 

במונחי עלות  מוצגים
  )לחברה

 )אלפי ש"ח(

 

היקף  תפקיד שם
 משרה

שיעור 
החזקה 

בהון 
 החברה

 מענק ) 1(שכר
תשלום 
מבוסס 
 מניות

דמי 
 ניהול

מי ד
 אחר עמלה ייעוץ

/ ריבית
 דמי

 שכירות

דמי 
 פרישה

 סה"כ
(אלפי 
 ש"ח)

עפרה 

  סעדה

מנהלת 

הבית 

ברמת 

  השרון

100%  -  360  -  -  -  -  -  -  -  -  360  

לעיל,  8.2 - ו 8.1לכל בעל עניין בחברה, שאינו נמנה בסעיפים להלן פירוט בדבר תגמולים שניתנו  .8.3

לו על ידי החברה או על ידי תאגיד שבשליטתו  למעט חברה בת של החברה, אם התגמולים ניתנו

 - בקשר עם שירותים שנתן כבעל תפקיד בחברה או בתאגיד בשליטתו, בין אם מתקיימים יחסי עובד

  :בתקופת הדוחמעביד ובין אם לאו ואף אם בעל העניין אינו נושא משרה בכירה בחברה, 

 פרטי מקבלי התגמולים
  תגמולים בעבור שירותים

  )לחברהבמונחי עלות  מוצגיםמול (סכומי התג
 )אלפי ש"ח(

תגמולים אחרים 
(סכומי התגמול 

במונחי עלות  מוצגים
  )לחברה

 )אלפי ש"ח(

 

היקף  תפקיד שם
 משרה

שיעור 
החזקה 

בהון 
 החברה

 מענק ) 1(שכר
תשלום 
מבוסס 
 מניות

דמי 
 ניהול

דמי 
 אחר עמלה ייעוץ

/ ריבית
 דמי

 שכירות

דמי 
 פרישה

 סה"כ
(אלפי 
 ש"ח)

יורופורט 

  17בע"מ
-  -  13.22%18  -  -  -  1,845  -  -  -  -  -  1,845  

  

  פרטים נוספים –תגמול לדירקטורים  .8.4

  .19לא שולמו תגמולים לדירקטורים של החברה 2013בשנת 

 

 

                                                 
  יו"ר דירקטוריון החברה, מר מוטי קירשנבאום, הינו בעל השליטה ביורופורט.    17
  פרסום הדוח.נכון למועד     18
  , יו"ר דירקטוריון החברה, מר מוטי קירשנבאום,2014בפברואר,  28עד ליום למיטב ידיעת החברה וכפי שנמסר לה מיורופורט,     19

  להלן. 10.1.2ראה סעיף קיבל תגמול מיורופורט, בין היתר, בגין כהונתו כיו"ר דירקטוריון החברה. לפרטים נוספים,   
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 פרטים נוספים –ה וחברות הבת שלה תגמול למנכ"ל החבר .8.5

, ותנאי 2004באפריל  1וחברות הבת שלה, מר דורון ארנון, החל לכהן בחברה ביום  חברההמנכ"ל 

בהתאם  וכפי שתוקן מעת לעת. 2010במרץ,  23העסקתו מוסדרים בהסכם עבודה אישי שנערך ביום 

אלפי ש"ח. (צמוד למדד, שיעודכן מדי רבעון).  50, זכאי מר ארנון לשכר חודשי בסך של תולהסכם העסק

  אלפי ש"ח. 65 -השכר החודשי עומד על סך של כ מועד פרסום הדוחלנכון 

מבטחת את מר ארנון בביטוח מנהלים ומפרישה מדי חודש לקופת ביטוח המנהלים את כל  חברהה

). כמו 2.5%), אבדן כושר עבודה (5%), קופת תגמולים (8.33%המקובלות בגין פיצויי פיטורין ( ההפרשות

בנוסף, משכרו החודשי של מר ארנון.  7.5%-מדי חודש לקרן השתלמות סך השווה ל חברהכן, מפרישה ה

  ש"ח לחודש. 500לדמי הבראה בסך של  ןזכאי מר ארנו

רכב מנהלים וטלפון סלולארי ונושאת  חברהההעסקה עם מר ארנון, מעמידה לטובתו ה להסכםבהתאם 

  בעלותם, לרבות גילום המס החל בגינם. 

של בנוסף, זכאי מר ארנון לבונוס שנתי בשיעורים המפורטים להלן שיחושבו מתוך התזרים הנקי 

  כדלקמן: 20חברהה

 אלפי ש"ח.  250סך של  - מיליון ש"ח בשנה  30מיליון ש"ח ועד  25בעבור תזרים נקי של   )א(

 אלפי ש"ח.  300סך של  - מיליון ש"ח בשנה  40מיליון ש"ח ועד  30בעבור תזרים נקי של      )ב(

 . אלפי ש"ח 400סך של  - מיליון ש"ח בשנה  45מיליון ש"ח ועד  40בעבור תזרים נקי של      )ג(

 אלפי ש"ח. 450סך של  -מיליון ש"ח ומעלה לשנה  45בעבור תזרים נקי של      )ד(

שמר ארנון יעבוד רק חלק משנה קלנדארית, הוא יהיה זכאי לחלק היחסי של המענק, על פי  ככליצוין, כי 

. תקופת ההודעה המוקדמת, כהגדרתה להלן, לצורך חברההחלק של אותה שנה קלנדרית בה הוא עבד ב

  מענק, תיחשב חלק מתקופת ההעסקה. חישוב ה

(אחוז אחד)  1%שיעור של השווה לש"ח,  3,014,739 בסך שלמר ארנון מענק מיוחד יקבל בנוסף לכך, 

מניות הוקצו ) שבהתאם לו הPRE-MONEYבהנפקה טרום השקעה ( חברה) שווי הIמההפרש שבין: (

  ש"ח. 242,844,123בסיס שהינו בסך של ) שווי הIIלבין: ( ש"ח, 544,318,000 דהיינו סך של לציבור,

סיום בכל עת ולאחר הודעה מוקדמת בת  ארנון לידיהצדדים רשאים להביא את הסכם ההעסקה של מר 

ארנון שלא להתחרות מר "). כמו כן, בתמורה להתחייבותו של תקופת ההודעה המוקדמתימים (" 90

ים לאחר תום תקופת ההודעה חודש 6במשך תקופת ההודעה המוקדמת ועד תום  חברהבעסקי ה

"), ובכפוף לכך שסיום העסקתו לא התרחש בנסיבות מיוחדות, מר ארנון תקופת הצינוןהמוקדמת ("

תשלם לו דמי הסתגלות בסכום השווה לשכרו החודשי (כולל הפרשות לביטוח  חברהיהיה זכאי לכך שה

                                                 
  למעט מפיקדונות שנתקבלו בגין אכלוס יחידותלות שוטפת בתוספת קבלה והחזר של פיקדונות מדיירים, מזומנים שנבעו מפעי     20

  החברה.של בהתאם לדוחות הכספיים המאוחדים המבוקרים דיור בפרויקטים חדשים, והכל   
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קים מיוחדים ובונוסים) למשך מנהלים, סוציאליות, דמי הבראה, חופשה וכיוב', אולם לא כולל מענ

  .ששת החודשים של תקופת הצינון

כתבי אופציות שאינם  1,463,876אישר דירקטוריון החברה להקצות למר ארנון  2014בפברואר  24ביום 

ש"ח ע.נ., בהתאם לתכנית  0.01רשומים, אשר כל אחד מהם ניתן למימוש למניה רגילה אחת של החברה 

ונושאי משרה בחברה ובקבוצה אשר אושרה על ידי דירקטוריון החברה. להקצאת אופציות לעובדים 

לפרטים נוספים  ימים ממועד הגשת התכנית לרשות המיסים. 30יוקצו בפועל בחלוף  ותאופציכתבי ה

  לפרק א'. 1.17.5ראה סעיף 

 פרטים נוספים -ל של החברה גמול לסמנכ"ל הכספים ומשנה למנכ"ת .8.6

וחברות הבת שלה, מר אופיר רוזנבוים,  חברהל וסמנכ"ל הכספים של התנאי ההעסקה של המשנה למנכ"

  , כפי שתוקן מעת לעת.2011באפריל,  10מוסדרים בהסכם עבודה אישי מיום 

") וכן שכר הבסיסאלפי ש"ח (" 35, זכאי מר רוזנבוים לשכר חודשי בסך של תובהתאם להסכם העסק

להפרשות סוציאליות  א יהיה זכאי מר רוזנבויםאלפי ש"ח שלגביהם ל 8תוספת לשכר הבסיס בסך של 

למועד פרסום נכון עודכן שכר הבסיס של מר רוזנבוים ועומד  ,2014. החל מחודש ינואר כמפורט להלן

  אלפי ש"ח. 45על סך  הדוח

מבטחת את מר רוזנבוים בביטוח מנהלים ומפרישה מדי חודש לקופת ביטוח המנהלים את כל  חברהה

). כמו 2.5%) אבדן כושר עבודה (5%), קופת תגמולים (8.33%בגין פיצויי פיטורין (ההפרשות המקובלות 

  משכרו החודשי.  7.5%-מדי חודש לקרן השתלמות ע"ש מר רוזנבוים סך השווה ל חברהכן, מפרישה ה

טלפון סלולארי ונושאת בעלותו,  חברהבהתאם להסכם ההעסקה עם מר רוזנבוים, מעמידה לטובתו ה

המס החל בגינו. כמו כן, זכאי מר רוזנבוים לקבלת מענקים שנתיים, בהתאם לקריטריונים  לרבות גילום

  .חברהבמסגרת מדיניות התגמול לנושאי משרה ב חברהשיקבעו על ידי ה

לציבור, בסכום של ניירות הערך של החברה  תנפקמר רוזנבוים מענק מיוחד בעבור ה יקבלבנוסף לכך, 

  ש"ח. 300,000

סיום בכל עת ולאחר הודעה מוקדמת  לידי להביא את הסכם ההעסקה של מר רוזנבויםהצדדים רשאים 

  .ימים 90בת 

כתבי אופציות שאינם  853,928אישר דירקטוריון החברה להקצות למר רוזנבוים  2014בפברואר  24ביום 

תכנית ש"ח ע.נ., בהתאם ל 0.01רשומים, אשר כל אחד מהם ניתן למימוש למניה רגילה אחת של החברה 

להקצאת אופציות לעובדים ונושאי משרה בחברה ובקבוצה אשר אושרה על ידי דירקטוריון החברה. 

לפרטים נוספים  ימים ממועד הגשת התכנית לרשות המיסים. 30יוקצו בפועל בחלוף  ותאופציכתבי ה

  .לפרק א' 1.17.5ראה סעיף 
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 פרטים נוספים  –תגמול לסמנכ"ל התפעול  .8.7

, מוסדרים בהסכם תומר רוזנברגוחברות הבת שלה, מר  חברהשל ההתפעול נכ"ל תנאי ההעסקה של סמ

  , כפי שתוקן מעת לעת.2010, בספטמבר 21עבודה אישי מיום 

אלפי ש"ח. החל מחודש ינואר  28לשכר חודשי בסך של  ,רוזנברג, זכאי מר תובהתאם להסכם העסק

  אלפי ש"ח. 35על סך  פרסום הדוח]ד למוענכון ועומד  רגעודכן שכר הבסיס של מר רוזנב ,2014

בביטוח מנהלים ומפרישה מדי חודש לקופת ביטוח המנהלים את כל  מבטחת את מר רוזנברג חברהה

). כמו 2.5%) אבדן כושר עבודה (5%), קופת תגמולים (8.33%ההפרשות המקובלות בגין פיצויי פיטורין (

  משכרו החודשי.  7.5%-סך השווה לזנברג רומדי חודש לקרן השתלמות ע"ש מר  חברהכן, מפרישה ה

מנהלים. כמו כן, מעמידה רכב  חברה, מעמידה לטובתו ההתאם להסכם ההעסקה עם מר רוזנברגב

חל בגינו. כמו כן, זכאי , לרבות גילום המס הלטובתו החברה טלפון סלולארי אשר החברה נושאת בעלותו

שיקבעו על ידי החברה במסגרת מדיניות ים לקבלת מענקים שנתיים, בהתאם לקריטריונמר רוזנברג 

  התגמול לנושאי משרה בחברה.

לציבור, בסכום של ניירות הערך של החברה  תנפקמענק מיוחד בעבור הרוזנברג מר בנוסף לכך, יקבל 

  ש"ח. 100,000

סיום בכל עת ולאחר הודעה מוקדמת  לידי רגהצדדים רשאים להביא את הסכם ההעסקה של מר רוזנב

  .מיםי 30בת 

כתבי אופציות שאינם  487,959אישר דירקטוריון החברה להקצות למר רוזנברג  2014בפברואר  24ביום 

ש"ח ע.נ., בהתאם לתכנית  0.01רשומים, אשר כל אחד מהם ניתן למימוש למניה רגילה אחת של החברה 

ון החברה. להקצאת אופציות לעובדים ונושאי משרה בחברה ובקבוצה אשר אושרה על ידי דירקטורי

לפרטים נוספים  ימים ממועד הגשת התכנית לרשות המיסים. 30יוקצו בפועל בחלוף  ותאופציכתבי ה

  .לפרק א' 1.17.5ראה סעיף 

 פרטים נוספים –תגמול למנהלת בחברה בת .8.8

, ותנאי 1992 ,באפריל 16לכהן בחברה הבת ביום  המנהלת הבית בצומת סביון, גב' ביאטריס קפלן, החל

  כפי שתוקן מעת לעת. ,1992 ,באפריל 29סדרו בהסכם עבודה אישי שנערך ביום העסקתה הו

אלפי ש"ח (צמוד לעליית מדד יוקר  30בהתאם להסכם העסקתה, זכאית גב' קפלן לשכר חודשי בסך של 

  אלפי ש"ח. 33 - השכר החודשי עומד על סך של כ למועד פרסום הדוחהמחייה). נכון 

טוח מנהלים ומפרישה מדי חודש לקופת ביטוח המנהלים את כל מבטחת את גב' קפלן בבי החברה

). כמו 2.5%ה () אבדן כושר עבוד5%), קופת תגמולים (8.33%ההפרשות המקובלות בגין פיצויי פיטורין (

  משכרה החודשי של גב' קפלן. 7.5%- מדי חודש לקרן השתלמות סך השווה ל כן, מפרישה החברה
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ונושאת וטלפון סלולארי רכב מנהלים גב' קפלן לטובת ברה הח, מעמידה התבהתאם להסכם העסק

  ".13"משכורת -. כמו כן, זכאית גב' קפלן לם, לרבות גילום המס החל בגינםבעלות

  25 , בסכום שלניירות הערך של החברה לציבור תנפקמענק מיוחד בעבור הגב' קפלן קבל תבנוסף לכך, 

  ש"ח.אלפי 

סיום בכל עת ולאחר הודעה מוקדמת בת  לידיקה של גב' קפלן הצדדים רשאים להביא את הסכם ההעס

  ימים. 60

 פרטים נוספים –תגמול למנהל בחברה בת  .8.9

במרץ  16תנאי ההעסקה של מנהל הבית בבת ים, מר שלמה גוטמן, הוסדרו בהסכם עבודה אישי מיום 

2008 .  

רוטו (צמוד לעליית מדד אלפי ש"ח ב 24, זכאי מר גוטמן לשכר חודשי בסך של תובהתאם להסכם העסק

  אלפי ש"ח. 28 -השכר החודשי עומד על סך של כ למועד פרסום הדוחיוקר המחייה). נכון 

מבטחת את מר גוטמן בביטוח מנהלים ומפרישה מדי חודש לקופת ביטוח המנהלים את כל  החברה

). כמו 2.5%דה (בו) אבדן כושר ע5%), קופת תגמולים (8.33%ההפרשות המקובלות בגין פיצויי פיטורין (

  משכרו החודשי של מר גוטמן.  7.5%- ה מדי חודש לקרן השתלמות סך השווה לכן, מפרישה החבר

ונושאת וטלפון סלולארי רכב מנהלים  מר גוטמן לטובתהחברה ידה , מעמתובהתאם להסכם העסק

  ".13"משכורת -. כמו כן, זכאי מר גוטמן לם, לרבות גילום המס החל בגינםבעלות

 25, בסכום של ניירות הערך של החברה לציבור תנפקמענק מיוחד בעבור הגוטמן ף לכך, יקבל מר בנוס

  .ש"חאלפי 

סיום בכל עת ולאחר הודעה מוקדמת בת  לידיהצדדים רשאים להביא את הסכם ההעסקה של מר גוטמן 

  ימים. 60

 פרטים נוספים -תגמול למנהל בחברה בת .8.10

, הוסדרו בהסכם עבודה אישי מיום גב' עפרה סעדיה, שרוןרמת ההבית ב תתנאי ההעסקה של מנהל

  . וכפי שעודכנו מעת לעת 31.12.12

החל מחודש  .אלפי ש"ח ברוטו 20לשכר חודשי בסך של גב' סעדיה  ת, זכאיתהבהתאם להסכם העסק

  אלפי ש"ח. 25על סך  למועד פרסום הדוחנכון ועומד  גב' סעדיהעודכן שכר הבסיס של  ,2014 פברואר

בביטוח מנהלים ומפרישה מדי חודש לקופת ביטוח המנהלים את כל גב' סעדיה מבטחת את  חברהה

). כמו 2.5%דה () אבדן כושר עבו5%), קופת תגמולים (8.33%ההפרשות המקובלות בגין פיצויי פיטורין (

  גב' סעדיה.משכרו החודשי של  7.5%- ה מדי חודש לקרן השתלמות סך השווה לכן, מפרישה החבר
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טלפון  ונושאת בעלותו וכן רכב מנהליםגב' סעדיה ידה החברה לטובת , מעמתההתאם להסכם העסקב

  . ולרבות גילום המס החל בגינ אשר החברה נושאת בעלותוסלולארי 

סיום בכל עת ולאחר הודעה מוקדמת  לידי גב' סעדיההצדדים רשאים להביא את הסכם ההעסקה של 

 .םימי 60בת 

 חברהבהשליטה  –א' 21תקנה  .9

בעלת השליטה בחברה היתה יורופורט. למיטב ידיעת החברה, בעל השליטה  ,2014במרץ,  11ליום עד 

, ממועד זה ואילך, נכנס לתוקף הסכם להקמת דבוקת שליטה בחברהביורופורט הינו מר מוטי קירשנבאום. 

  שעיקריו הן כדלקמן: 

מניות גרעין ק והנפרע של החברה ("מהון המניות המונפ 45.1%וקם גרעין שליטה בחברה שיכלול ה  .א

על ידי קבוצת קירשנבאום מייד לאחר ההנפקה על פי המוחזקות ורכב מכל המניות המ"), השליטה

מהון המניות המונפק והנפרע של החברה, כל  17.11% -כהמהוות מניות  24,385,471התשקיף, וסה"כ 

 % 12.99-כהמהוות מניות  18,507,750"כ וסהעל ידי קבוצת לוין מייד לאחר ההנפקה המוחזקות המניות 

מניות של כל אחת  7,125,662 -מהון המניות המונפק והנפרע של החברה מיד לאחר ההנפקה, וכ

 מהון המניות המונפק והנפרע של החברה. 5%-כהמהוות , KCPSמיורופורט, קרנות בראשית וקרנות 

כפופה למתן זכות  KCPSראשית וקרנות מכירה של מניות גרעין השליטה על ידי יורופורט, קרנות ב  .ב

  באום וקבוצת לוין.הצעה ראשונה לקבוצת קירשנ

מכירה של מניות גרעין השליטה על ידי קבוצת קירשנבאום או קבוצת לוין כפופה למתן זכות הצטרפות   .ג

. מכירת מניות שאינן חלק ממניות גרעין השליטה כפופה KCPSליורופורט, קרנות בראשית וקרנות 

 ת הודעה מוקדמת על כוונה למכור אותן ליתר בעלי המניות.למסיר

או חברה , מיזוג ההחברהשעל סדר יומן החלטה לשנוי תקנון חברה לפני קיום אסיפות כלליות של ה  .ד

או בעלי מניותיה, יקיימו בעלי מניות גרעין השליטה אסיפה מקדימה שבה תיקבע חברה הסדר עם נושי ה

 .וריםדרך ההצבעה שלהם בנושאים האמ

ויתר הצדדים יתמכו במינוי החברה לכל אחד מהצדדים להסכם זכות להמליץ על דירקטור לדירקטוריון   .ה

  .כאמור

זכות להמליץ על דירקטור חיצוני אחד ולקבוצת קירשנבאום, קבוצת  KCPSלקרנות בראשית וקרנות   .ו

 . י אחדלוין ויורופורט זכות להמליץ על דירקטור חיצוני שני ועל דירקטור בלתי תלו

ובעד מינוי מר בוריס לוין כסגן החברה הצדדים יצביעו בעד מינוי מר מוטי קירשנבאום כיו"ר דירקטוריון   .ז

  .בהסכם ניהול עימםחברה ויצביעו בעבור התקשרות החברה יו"ר דירקטוריון ה
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ור בתחום הדיחברה קבוצת קירשנבאום וקבוצת לוין התחייבו כלפי יתר הצדדים להסכם לא להתחרות ב  .ח

  .)21המוגן (לא כולל פעילות בתחום בתי האבות המופעלת על ידי קבוצת לוין

פרע של נמההון המונפק וה 5% - ככל שמי מהצדדים יחזיק במניות בגרעין השליטה בשיעור הנמוך מ  .ט

 אינה צד להסכם זה. החברהיפקעו הוראות הסכם זה כלפי אותו צד. יצויין, כי חברה ה

קבוצת  -גרעין השליטה, דהיינובעלי המניות של  החברה בעלי השליטה בה הינםעת מן האמור לעיל ולמיטב ידי

  קירשנבאום, קבוצת לוין, יורופורט וקרנות המנוף.

מוטי  יחידים המפורטים להלן:הבהתאם למידע שנמסר לחברה על ידי בעלי מניותיה כאמור לעיל, 

נשטיין, יוסי לאור, יגאל שרמייסטר, רן גרודצקי, יורם אילת, יאיר סרוסי, יעקב וייבוריס לוין, קירשנבאום, 

סירא, גלעד -גבריאל פרל, עמנואל וסרמן, צוריאל לביא, גבריאל לב, צבי פורמן, שי אילון, יוסף דאובר, הדי בן

, הינם בעלי השליטה בבעלי , בהתאמהריכטר -הלוי, גלעד שביט, אורי עינן, טל קינן, יצחק ראאב וצפי הדר

  .ן השליטההמניות של גרעי

  יכול שייחשבו כבעלי השליטה בה.הינם בעלי השליטה בחברה או יחידים המפורטים לעיל , הלפיכך

  עסקאות עם בעל שליטה -  22תקנה  .10

  ) לחוק החברות4(270עסקאות המנויות בסעיף  .10.1

 ובעל השליטה בה של החברההסכם ניהול עם יו"ר הדירקטוריון  .10.1.1

הכללית, לאחר אישור הדירקטוריון, את הסכם אישרה האסיפה  2014 פברואר,ב 24ביום 

"), חברה בבעלותו הסכם הניהול" -חברת הניהול" ובע"מ ("רון בן טל הניהול עם חברת 

, וזאת בחברההשליטה  יבעלמ "),מר קירשנבאום) של מר מוטי קירשנבאום ("100%(

פי הסכם . על 2017בפברואר,  28ומסתיימת ביום  2014 במרץ, 1לתקופה שתחילתה ביום 

הניהול תעמיד חברת הניהול שירותי ניהול, הכוללים את העמדת שירותיו של מר 

בהתאם להסכם הניהול תהיה . משרה 80%החברה בהיקף של קירשנבאום כיו"ר פעיל של 

לגרום למינויו של מר קירשנבאום כנושא משרה מטעמה בחברות  החברהרשאית 

יחול שינוי שליטה (כהגדרתה בחוק ניירות במידה ובמהלך תקופת הסכם הניהול  הקבוצה.

למעט העברת שליטה לקרוב משפחה מדרגה ראשונה וכל עוד מר  ערך) בחברת הניהול,

תהא רשאית קירשנבאום מוסיף לבצע באופן אישי את השירותים מטעם חברת הניהול, 

הניהול בכתב על הפסק לאלתר של הסכם הניהול  ת, באופן חד צדדי, להודיע לחברהחברה

והחל מאותו המועד לא תהיה חברת הניהול זכאית לתמורה כלשהי בקשר עם הסכם 

הניהול לאלתר הסכם את לבטל  החברהרשאית הניהול. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, תהא 

  וללא הודעה מוקדמת ו/או פיצוי כלשהו במקרים הקבועים בהסכם הניהול.

                                                 
  .חברהיובהר, כי תחום בתי האבות אינו תחום המתחרה באופן ישיר בתחום הפעילות של ה    21
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אלפי  147.5לחברת הניהול דמי ניהול בסך של  החברההסכם הניהול, משלמת בהתאם ל

  .)2014(צמוד למדד חודש ינואר,  ש"ח לחודש בתוספת מע"מ

  .מר קירשנבאוםשבבעלות טלפון נייד שא בעלות האחזקה של ית החברה

ושירותי  משרד מהחברהעוד נקבע בהסכם הניהול, כי חברת הניהול תהיה זכאית לקבל 

, ותישא בכל הניהולעל פי הסכם  החברהלצורך ביצוע התחייבויותיה כלפי  משרד

ובמתן שירותי המשרד ההוצאות הקבועות והמשתנות הכרוכות בשימוש ובהחזקת 

  .המשרד

, לינה ושהות במחלקת עסקים כמו כן, חברת הניהול תהיה זכאית להחזר הוצאות טיסה

הניתנים  להניהו ירותיהינם בקשר לשבהתאם לקבלות שתמציא לה חברת הניהול כל עוד 

  על ידה. 

למעט כאמור לעיל, ולמעט ביטוח ושיפוי בתנאים אשר לא יהיו טובים יותר מתנאי 

, לא יהיו חברת החברההביטוח והשיפוי של יתר הדירקטורים המכהנים בדירקטוריון 

  הול. בקשר עם הסכם הני מהחברההניהול ו/או מר קירשנבאום זכאים לכל תמורה אחרת 

  

 הסכם ניהול יורופורט .10.1.2

במסגרת הסכם השקעת יורופורט והקרנות (לפרטים נוספים אודות הסכם השקעת 

הסכם המסדיר את היקף ואופן  ), נחתםלפרק א' 1.2.3.2יורופורט והקרנות, ראה סעיף 

את העמדת שירותיו של מר  שכללו, חברהל העמידהורופורט שימתן שירותי הניהול 

, 2014בפברואר  24. ביום ")הסכם ניהול יורופורט(" של החברה פעיל קירשנבאום כיו"ר

  תוקפו של הסכם ניהול יורופורט הסתיים. 

קירשנבאום, לרבות ביטוח נושאי משרה מר יורופורט נשאה בכל עלויות העסקתו של 

ביטחה החברה את מר קירשנבאום במסגרת  על אף האמור לעיל, לו יורופורט. שערכה

  נושאי משרה בחברה. ביטוח אחריות

ו/או איזו מחברות הבת  חברהבתמורה לשירותי הניהול על פי ההסכם הנ"ל, שילמה ה

אלפי ש"ח לשנה, שיהיו צמודים למדד  1,700שלה ליורופורט דמי ניהול בסך כולל של 

, עמד הסכום הנ"ל (כולל הפרשי הצמדה 2013דצמבר ב 31וישולמו על בסיס חודשי. ליום 

  אלפי ש"ח. 155של למדד) על סך 

מוטי מר התחייב במסגרת הסכמות עם בעלי המניות ביורופורט,  ,2014בפברואר,  25ביום 

את  2014קירשנבאום להעביר ליורופורט במהלך החודשים מרץ עד יולי (כולל) בשנת 

/או אצל חברה בשליטתו בגין הסכם ההפרש בסכומים שבין התמורה שתתקבל אצלו ו
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ובין התמורה שהוא אמור היה לקבל בחודשים אלה  טוריון החברהניהול עם יו"ר דירק

  ש"ח.אלפי  550 - , המסתכמת בסה"כ לכבגין הסכם ניהול יורופורט

  דמי ניהול ששולמו על ידי יורופורט לחברה בשליטת יו"ר דירקטוריון 

בינואר  28בהתאם להסכם ניהול מיום למיטב ידיעת החברה וכפי שנמסר לה מיורופורט, 

"), קיבלה יורופורט מחברת ניהול שבבעלותו הסכם הניהול, כפי שתוקן מעת לעת ("2007

") שירותי ניהול. בהתאם להסכם הניהול, חברת הניהולהמלאה של מר קירשנבאום ("

אלפי ש"ח (צמוד למדד בגין חודש  100קיבלה חברת הניהול דמי ניהול חודשיים בסך של 

 80%חוק) וזאת בתמורה לשירותים בהיקף של , בתוספת מע"מ בשיעורו כ2010ינואר 

משרה. יורופורט נשאה בהוצאות ההחזקה בגין רכב המנהלים שהועמד על ידי חברת 

הניהול לקירשנבאום, לרבות כל ההוצאות הקבועות והמשתנות הכרוכות בהחזקתו, 

  והוצאות הטלפון הנייד. 

עתו של מר קירשנבאום , אישרו האורגנים המוסמכים ביורופורט את הצ2012באוגוסט 

להפחית את הגמול החודשי המשולם לחברת הניהול, לתקופה של שנתיים ממועד 

כפי שנמסר לחברה על ידי ו אלפי ש"ח. בהתאם לכך 40האישור, לסכום חודשי של 

הסתכמו דמי הניהול ששולמו על ידי יורופורט לחברת הניהול בסך  2013שנת ב, יורופורט

  אלפי ש"ח. 498של 

בהתאם להסכם הניהול, התמורה  ב ידיעת החברה וכפי שנמסר לה מיורופורט,למיט

ששולמה לחברת הניהול שולמה לה גם בגין השירותים של מר קירשנבאום כיו"ר 

ובחברה בת בשליטת יורופורט והוא לא קיבל מהן תמורה כלשהי  חברהדירקטוריון פעיל ב

החל  ונושאי משרה של חברות אלה).  בגין כהונתו בהן (למעט הכללתו בביטוח דירקטורים

שירותים של יו"ר , ליורופורט, בין היתר ה חברת הניהולמעמיד ,2014במרץ  1 יוםמ

 .2015בספטמבר  30ם ועד ליוזאת דירקטוריון ומנכ"ל ללא תמורה 

 ובעל שליטה בהחברה של ה סגן יו"ר הדירקטוריוןעם ניהול הסכם  .10.1.3

הכללית, לאחר אישור הדירקטוריון, את הסכם  אישרה האסיפה 2014 פברוארב 24ביום 

"), חברה הסכם הניהול" - חברת הניהול" ובע"מ ("לב לוין ובניו הניהול עם חברת 

, וזאת לתקופה בחברההשליטה  יבעלמ "),לויןמר (" בוריס לוין) של מר 100%בבעלותו (

 ,סכם הניהול. על פי ה2017בפברואר,  28ומסתיימת ביום  2014במרץ,  1שתחילתה ביום 

יו"ר סגן כלוין תעמיד חברת הניהול שירותי ניהול, הכוללים את העמדת שירותיו של מר 

בהתאם להסכם הניהול תהיה . משרה 40%החברה בהיקף של פעיל של דירקטוריון 

במידה  כנושא משרה מטעמה בחברות הקבוצה.לוין לגרום למינויו של מר  החברהרשאית 

ל יחול שינוי שליטה (כהגדרתה בחוק ניירות ערך) בחברת ובמהלך תקופת הסכם הניהו

למעט העברת שליטה לקרוב משפחה מדרגה ראשונה וכל עוד מר לוין מוסיף לבצע  הניהול,

, באופן חד צדדי, החברהתהא רשאית באופן אישי את השירותים מטעם חברת הניהול, 

החל מאותו המועד לא להודיע לחברה הניהול בכתב על הפסק לאלתר של הסכם הניהול ו
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תהיה חברת הניהול זכאית לתמורה כלשהי בקשר עם הסכם הניהול. מבלי לגרוע מהאמור 

הניהול לאלתר וללא הודעה מוקדמת ו/או הסכם את לבטל  החברהרשאית לעיל, תהא 

  פיצוי כלשהו במקרים הקבועים בהסכם הניהול.

אלפי ש"ח  37.5הול בסך של לחברת הניהול דמי ני החברה תשלםבהתאם להסכם הניהול, 

  .)2014(צמוד למדד חודש ינואר,  לחודש בתוספת מע"מ

למעט כאמור לעיל, ולמעט ביטוח ושיפוי בתנאים אשר לא יהיו טובים יותר מתנאי 

, לא יהיו חברת החברההביטוח והשיפוי של יתר הדירקטורים המכהנים בדירקטוריון 

 .בקשר עם הסכם הניהול מהחברהרת זכאים לכל תמורה אח לויןהניהול ו/או מר 

  הסכם ניהול הלוואת קרנות המנוף  .10.1.4

 א'. לפרק 1.20.1.2לפרטים אודות ניהול הלוואת קרנות המנוף, ראה סעיף  

 הסכם הלוואת בעלי מניות .10.1.5

  לפרק א'. 1.20.1.2 ראה סעיףם אודות הסכם הלוואת בעלי מניות, לפרטי

 2012הסכם אוגוסט  .10.1.6

 .לפרק א' 1.4.3 , ראה סעיף2012ט ם אודות הסכם אוגוסלפרטי

   הסכם למתן הלוואה בין קבוצת לוין לבין החברה .10.1.7

(שנפרעה באופן  לפרטים אודות הסכם למתן הלוואה בין קבוצת לוין לבין החברה

 לפרק א'. 1.24.6 , ראה סעיף)2013בספטמבר,  30סופי ביום 

 ןערבויות לדיירים שניתנו על ידי קבוצת קירשנבאום וקבוצת לוי .10.1.8

עד להשלמת עסקת יורופורט והקרנות, העמידו קבוצת קירשנבאום וקבוצת לוין ערבויות 

לחלק מהדיירים בבית ברמת השרון, וזאת להבטחת השבת דמי הפיקדון שהופקדו על ידי 

, קיימות ערבויות של קבוצת קירשנבאום וקבוצת למועד פרסום הדוחנכון  אותם דיירים.

. ממועד השלמת הסכם השקעת יורופורט כל אחת יון ש"חמיל 90 -של ככולל לוין בסך 

  והקרנות, חדלו קבוצת קירשנבאום וקבוצת לוין להעמיד ערבויות לדיירים חדשים.

, חברה, בהסכמת כל בעלי המניות של החברה, נחתמה על ידי ה2013בדצמבר,  24ביום 

 חברהייבה הכלפי קבוצת לוין וקבוצת קירשנבאום, שבהתאם לה התח חברההתחייבות ה

לשפות את קבוצת לוין ו/או קבוצת קירשנבאום ו/או מי מטעמן בכל מקרה שבו מי מהן 

תידרש לשלם סכומים כלשהם ו/או לשאת בהוצאות כלשהן בגין ו/או בקשר עם הערבויות 

ובלבד שהסכומים ו/או הערבויות ו/או ההוצאות כאמור לעיל, לא יעלו בכל מקרה כאמור, 

 180עבור כל אחת מקבוצות קירשנבאום ולוין כאמור (ובסך הכל, מיליון ש"ח  90על 
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לבעלי עניין,  חברה, סך כל הערבויות של הלמועד פרסום הדוחבהתאם לכך,  מיליון ש"ח).

  .22מיליון ש"ח 180במישרין ו/או בעקיפין, עומדים על סך של 

עניין בה לא ה כי בעלי חברההשל הסכימו בעלי מניות  ,2014בפברואר,  24כמו כן, ביום 

 חברההש"ח) ו מיליון 180יעניקו ערבויות לדיירים (מעבר לערבויות הקיימות כאמור בסך 

בגין ערבויות כאמור, מעבר לשיפוי שניתן לקבוצת קירשנבאום  בה לא תשפה בעלי עניין

 .וקבוצת לוין

 פטור ושיפוי  .10.1.9

בלת אישור , לאחר קהחברההחליטה האסיפה הכללית של  ,2014בפברואר,  24ביום 

 ,לשיפוי של הדירקטורים ונושאי המשרה חברהלאשר את התחייבות ה הדירקטוריון,

במישרין ו/או  ,/או בחברות המצויות בשליטתהו בחברה ,לעת המכהנים ו/או שיכהנו מעת

, בכפוף לכך כי ו/או לנמנים עימם וכן למנכ"ל החברה בעל השליטה בהללרבות  ,בעקיפין

לכל הדירקטורים ונושאי המשרה, במצטבר, לא  החברהשלם סכום השיפוי המרבי שת

, על פי דוחותיה הכספיים האחרונים, כפי שיהיו החברהמההון העצמי של  25%יעלה על 

נכון למועד תשלום השיפוי בפועל, בתוספת סכומים שיתקבלו מחברת ביטוח במסגרת 

  .החברהביטוח בו התקשרה 

  

יעול הליכי אכיפה מנהלית ברשות ניירות ערך כתב השיפוי מותאם, בין היתר, לחוק י

 לשפות נושאי משרה בה בקשר עם לחברה, ומאפשר 2011(תיקוני חקיקה) (התשע"א) 

  .אירועים מסוימים הקשורים להליכי אכיפה כאמור

  

בנוסף, אישרה האסיפה הכללית כאמור, מתן התחייבות לפטור מאחריות לדירקטורים 

 בחברהלרבות לבעל השליטה , ברות המצויות בשליטתהו/או בח בחברהולנושאי המשרה 

  .ומנכ"ל החברה

 ביטוח דירקטורים ונושאי משרה .10.1.10

את התקשרותה  החברההאסיפה הכללית של ואישררה אישרה  ,2014בפברואר,  24ביום 

בפוליסה לביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה, המכהנים ואשר יכהנו  החברהשל 

לרבות דירקטורים ונושאי משרה שהינם בעל שלה,  בתהובחברות  בחברהמעת לעת 

דצמבר ב 27חודשים החל מיום  12למשך  ,החברההשליטה ו/או הנמנים עימם ומנכ"ל 

, בגבול האחריות המבוטח שלא יעלה ")2014פוליסת (" 2014בדצמבר  26וכלה ביום  2013

ההשתתפות  .ש"חאלף  60שלא תעלה על שנתית , ובפרמיה מיליון ש"ח למקרה 40על 

לתביעות בכל  ש"חאלפי  30בלבד הינה בסך  החברה החלה על 2014בפוליסת העצמית 

העולם למעט תביעות ני"ע ותביעות בארה"ב וקנדה ולגבי תביעות בני"ע ערך ותביעות 

                                                 
  ד פרסום הדוח, אין לבעלי עניין בחברה, במישרין ו/או בעקיפין, חובות לחברה.למוע    22
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 כוללתכמו כן,  אלפי ש"ח לכל תביעה. 140בארה"ב וקנדה ההשתתפות העצמית הינה 

ונספח קדימות התשלום  )Entity Cover(מה בתביעות ני"ע עצ לחברה, כיסוי 2014פוליסת 

  ).Order of Paymentsלנושאי המשרה והדירקטורים (

  ) לחוק החברות4(270עסקאות שאינן מנויות בסעיף  .10.2

  החברות בקבוצההסכמים בין  .10.2.1

היחסים בין חברות הקבוצה לבין עצמן, מתקשרות חברות הקבוצה בינן לבין  במסגרת

נים, לרבות הסכמי ניהול, הלוואות והסכמים למתן שירותים על ידי עצמן בהסכמים שו

  עובדים לבתי דיור מוגן אחרים בקבוצה. 

שירותים מסוימים ניתנים על ידי עובדים של חברה  -שירותים הניתנים על ידי עובדים

אחת ליתר חברות הקבוצה, כמו גם שירותים המתקבלים בחברה אחת על ידי עובדים של 

ות בחברות הקבוצה. עבור שירותים אלו מבוצעת התחשבנות שוטפת בין חברות אחר

  חברות הקבוצה.

ישנן הלוואות אשר נושאות ריבית והצמדה והינן צמודות חברות הקבוצה בין  -הלוואות

 למדד. 

פרק א'). ל 1.16.1(כמפורט בסעיף משרדים  החברהשוכרת  למועד פרסום הדוחנכון ליום 

ווה חלק בלתי נפרד ממנו (אך לא נכלל בשטח שבשכירות שטח הצמוד למשרדים ומה

, יורופורט והחברה רט וחברה בת של יורופורט. החברה) הינו שטח ששוכרת יורופוהחברה

הבת התקשרו כל אחת בנפרד ובמישרין בהסכם שכירות עם המשכיר של המשרדים, 

רה הבת קיים , יורופורט והחבהחברהונושאות כל אחת בנפרד בעלויות השכירות. בין 

 מנגנון התחשבנות בגין הוצאות אחזקת המשרדים, שהיקפן זניח.

 לבין מר מנחם רש (אביה של אשתו של קירשנבאום) הסכם משתכן בין החברה .10.2.2

בהסכם משתכן עם מר מנחם רש, אביה של  החברה, התקשרה 2009בדצמבר  22ביום 

ות כאמור, הינה אשתו של קירשנבאום, בעל השליטה בקבוצת קירשנבאום. ההתקשר

 .והיא נערכה בהתאם לתנאי שוקחברה התקשרות במהלך העסקים הרגיל של ה

 הסכמים בין הקבוצה לבין גל העתיד .10.2.3

, חצרות הדר ומשכנות כפר סבא ונורדיה, לבין חברהבין חלק מחברות הקבוצה ובכללן: ה

ניין בה , הוא בעל עחברהגל העתיד בע"מ, חברה פרטית שמר קירשנבאום, בעל השליטה ב

"), נחתמו הסכמים נפרדים, לפיהם מעניקה גל העתיד שירותי הפעלה, ניהול, גל העתיד("

פיקוח והדרכה של מועדון הכושר והבריכה בבתי הדיור המוגן וכן הענקת חוגים לדיירים. 

 12חודשים כ"א המוארכים לתקופות של  12תקופות ההסכמים הינם לתקופות של 

יום לפני תום  60דעות הדדיות הניתנות לצדדים של לפחות חודשים נוספים בהתאם להו
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המצטבר השנתי של ההתקשרויות האמורות מבוצע בהתאם  ההיקףתקופת ההסכם. 

  לתנאי שוק.

לאחר שנתקבל אישור  חברה, אישרה האסיפה הכללית של ה2014בפברואר,  24ביום 

קבוצה כאמור, לפיו הדירקטוריון, תיקון להסכמים בין גל העתיד לבין חלק מחברות ה

הצדדים . עוד נקבע, כי חודשים, החל ממועד אישורו 36תקופת ההסכם הינה לתקופה של 

 .יום מראש 30יהיו רשאים להביא את ההסכם לסיומו בהודעה בכתב, 

 עם הגב' אריאלה קירשנבאום חברההתקשרות של ה .10.2.4

בל אישור , אישרה האסיפה הכללית של החברה לאחר שנתק2014בפברואר,  24 ביום

בהסכם לקבלת שירותי  חברהאת התקשרות ה ,2013בדצמבר  24 הדירקטוריון לכך מיום

, מר מוטי קירשנבאום, חברהעיצוב מגב' אריאלה קירשנבאום, אשתו של בעל השליטה ב

. בהתאם להסכם מעניקה הגב' 2014בינואר  1חודשים החל מיום  36לתקופה של 

יבור של בתי הדיור המוגן וליחידות הדיור בבתי קירשנבאום, שירותי עיצוב לשטחי הצ

לגב' קירשנבאום  חברה"). בעבור שירותי העיצוב תשלם השירותי העיצובהדיור המוגן ("

אלפי ש"ח לחודש, המשקפים את היקף השירותים הניתנים על ידה בפועל.  24 - סך של כ

 .23יום מראש 30כל צד רשאי לסיים את ההסכם בהודעה בת 

 החברה עם חברת סחלב התקשרות של .10.2.5

לאחר שנתקבל אישור  חברה, אישרה האסיפה הכללית של ה2014 ,בפברואר 24ביום 

ם לקבלת , בהסכחברהאת התקשרותה של חברה בת בשליטה מלאה של ה, הדירקטוריון

מר בוריס מלאה של  חברה בשליטה ,סחלב חברה לבנין בע"מעבודות שיפוץ עם שירותי 

 2.5 -בהיקף של כ ודת ירושלים" והמיועד לשמש כבית דיור מוגןבמבנה הידוע כ"מצ ,לוין

  ש"ח.מיליון 

 חברהנוהל עסקאות זניחות ב .10.2.6

קווים מנחים נוהל הקובע  החברה, אומץ על ידי דירקטוריון 2013בדצמבר  24ביום 

ה או חברה מאוחדת שלה עם בעל עניין בה כעסקה זניחה, סיווג עסקה של החברלוכלליים 

הדוחות ובתקנות דוחות כספיים. לפרטים אודות נוהל עסקאות זניחות  כאמור בתקנות

  .פרק ב'ל 3.7, ראה סעיף החברהכאמור שאימצה 

  

  

                                                 
 . לחודשאלפי ש"ח (בתוספת מע"מ)  12.5שולם לגב' קירשנבאום, עבור שירותי העיצוב, סכום קבוע בסך של  2013במהלך שנת    23
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  החזקות בעלי עניין ונושאי משרה בכירה -  24תקנה  .11

 6 מיוםשל החברה  םמיידי יםחוויבחברה, ראה דונושאי משרה בכירה החזקות בעלי עניין  אודותלפרטים 

-2014 - ו 2014-01-01008, 2014-01-009999, 2014-01-008223 (מס' אסמכתא: 2014במרץ  10 - ו 2014במרץ 

  .הכללה על דרך של הפנייה יםמהוו הנ"ל יםהאזכור .), בהתאמה01-010014

 לתאריך הדוחהון רשום, הון מונפק וניירות ערך המירים נכון  –א' 24תקנה  .12

ש"ח ערך נקוב כל  0.01מניות רגילות בנות  1,000,000,000: של החברה רשוםההון מספר המניות הכלולות ב

  אחת.

ש"ח ערך  0.01מניות רגילות בנות  142,506,000: של החברה נפרעהמונפק וההון מספר המניות הכלולות ב

   נקוב כל אחת.

ות מניות רגיל 142,506,000: של החברה בניכוי המניות הרדומות נפרעהמונפק וההון מספר המניות הכלולות ב

  ש"ח ערך נקוב כל אחת. 0.01בנות 

  מרשם בעלי מניות –ב' 24תקנה  .13

מס' ( 2014במרץ  6 וםימשל החברה  יחברה, ראה דוח מיידאודות מרשם בעלי המניות של הלפרטים 

 .הכללה על דרך של הפנייה המהווהנ"ל  האזכור .)2014-01-008175אסמכתא: 

  מען רשום  -  א'25תקנה  .14

  ., הרצליה פיתוח8 שדרות אבא אבןכתובת: 

  073-2266440, פקסימיליה: 073-2266444טלפון: 

  .info@meditowers.co.il: כתובת הדואר האלקטרוני
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  חברההדירקטורים של ה – 26תקנה  .15

  להלן פרטים על הדירקטורים המכהנים בדירקטוריון החברה נכון לתאריך הדוח: 

  רן גרודצקי  ף שטיינמןיוס  לב גבריאל מאיר  בוריס לוין  מוטי קירשנבאום  שם:

  

  059830075  07973456  057083479  013296694  054207501  מס' זהות:

  20.3.1965  16.02.1938  12.6.1961  26.12.1957  22.6.1957  תאריך לידה:

  ,84אחד העם רח'   מען:

  תל אביב

  6520611מיקוד 

  ,11רח' ההגנה 

  נס ציונה

  70422מיקוד 

  ,1551ת"ד 

  בית ינאי

  40293מיקוד 

, תל 4רח' אלקחי 

  יפו - אביב

  6949704מיקוד 

  משרדי "קרן בראשית",

  ,2רח' וייצמן 

  64239תל אביב 

  ישראלית  ישראלית  ישראלית  ישראלית  ישראלית  נתינות:

חברות בועדות 

  הדירקטוריון:

  לא  לא  לא  לא  לא

  לא  לא  לא  לא  לא  :בלתי תלוי

עובד התאגיד, 

חברה בת, 

חברה קשורה 

או של בעל 

  :עניין

יו"ר דירקטוריון  

מנכ"ל החברה, 

  ויו"ר דירקטוריון

 יורופורט בע"מ

ויו"ר דירקט 

 קפיטל

אינווסטמנטס 

  בע"מ

שותף מנהל בקרן   לא

KCPS 

שותף מנהל בקרן   לא

  בראשית

תחילת כהונה 

  כדירקטור:

2.2.2003  18.12.2001  18.4.2010 

  

14.4.13  20.12.2012  

בחשבונאות  B.A  השכלה:

וכלכלה, 

סיטת תל אוניבר

 אביב.

  

B.A  במנהל

עסקים, המכללה 

  למנהל.

M.BA 

אוניברסיטת 

  סטנפורד.

B.S.C-  הנדסת

תעשייה, 

אוניברסיטת תל 

  אביב.

B.A  בכלכלה

ויחסים 

בינלאומיים, 

האוניברסיטה 

העברית 

  בירושלים.

M.B.A  במנהל

עסקים, 

תואר ראשון במשפטים, 

  ב.אוניברסיטת תל אבי

  

תואר שני במנהל עסקים 

)MBA התמחות ,(

 Sternבמימון ושיווק, 

School of Business, 
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  רן גרודצקי  ף שטיינמןיוס  לב גבריאל מאיר  בוריס לוין  מוטי קירשנבאום  שם:

  

האוניברסיטה 

העברית 

  בירושלים.

N.Y.U. 

ניסיון עסקי 

בחמש השנים 

  האחרונות:

יו"ר דירקטוריון 

ומנכ"ל יורופורט 

בע"מ,                      

יזם בתחום 

  הנדל"ן.

מנכ"ל רשת בתי 

  חולים גראטריים,

מנכ"ל חברת בניה 

  פרטית.

מנהל בקרן שותף 

K.C.P.S.  

  

מנכ"ל דיור ב.פ. 

בע"מ, דירקטור 

ויועץ בחברת 

יורופורט בע"מ, 

משקיע ויועץ 

  למשקיעים מחו"ל

שותף מנהל בקרן  - 2009

  בראשית,

סמנכ"ל  -2004-2008

  בכיר, קרן מרקסטון.

תאגידים 

אחרים בהם 

  הוא דירקטור:

דירקטור בחלק 

מחברות הקבוצה, 

יורופורט בע"מ, 

 דירקט קפיטל

אינווסטמנטס 

בע"מ, גל העתיד 

בע"מ, גל העתיד 

) בע"מ), 96נ.י.ב (

גל העתיד (קרית 

אונו) בע"מ, גל 

העתיד אשדוד 

) בע"מ, גל 2000(

העתיד ר"ג בע"מ, 

גו אקטיב ויצמן 

בע"מ, גו אקטיב 

מועדוני  - מכבי

כושר בע"מ, גו 

אקטיב מכבי 

בע"מ, טל בן רון 

בע"מ, רון בן טל 

בע"מ, אדמוב 

בע"מ,  97פיתוח 

א.א.ק.מ. בע"מ, 

ברט השקעות דיור 

מוגן בע"מ, 

ליינטרק בע"מ, 

פסגות חיפה 

 Eatwithבע"מ, 

LTD, Social 

studio LTD.  

דירקטור בחלק 

מחברות הקבוצה. 

דירקטור בקבוצת 

  לוין.

אורבן איירונטיקס 

בע"מ. דירקטור 

  בחברות הקבוצה.

  

דירקטור בחברות 

  הקבוצה,

יורופורט בע"מ, 

 ע"מדיור ב.פ ב

וחברות בנות 

, מקבוצת דיור

קרן  ,בע"מ תדאוני

מידאס השקעות 

בע"מ, מצופית 

באובב סחר בע"מ, 

והשקעות בע"מ, 

הודו ונצ'רס 

החזקות בע"מ, 

אמירן א.ר.י 

השקעות בע"מ, 

Lilium S P Zoo ,

ראונד פוינט 

יורופורט בע"מ, 

גני שרונה (אמטא) 

 פוינט  ראונדבע"מ, 

, בע"מ מידאס

אמירן מגדל 

ילניום בע"מ, המ

חברה לניהול, 

מזרח רחוק ניהול 

  (פ.א.מ.) בע"מ

דירקטור בחברות 

הקבוצה, רן גרודצקי 

אחזקות והשקעות 

) בע"מ, בראשית 1996(

שותף כללי בע"מ,  

סאנאפלאואר השקעות 

מתחדשות בע"מ, גלעם 

ניהול ושיווק אג"ח 

בע"מ, ש. שחר בתי 

אבות בע"מ,  ליברטי 

  פרופרטיס בע"מ.
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  רן גרודצקי  ף שטיינמןיוס  לב גבריאל מאיר  בוריס לוין  מוטי קירשנבאום  שם:

  

ה של בן משפח

בעל עניין אחר 

  בתאגיד:

  לא  לא  לא  לא  לא

מיומנות 

חשבונאית 

ופיננסית 

(לרבות לצורך 

עמידה במספר 

המזערי שקבע 

 הדירקטוריון):

  כן  כן  כן  לא  כן
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  , נכון לתאריך הדוח:חברהלהלן פרטי נושאי המשרה הבכירה של ה

  ביאטריס קפלן  רונן פיורסקי  עוזי זליכה  תומר רוזנברג  זנבויםאופיר רו  דורון ארנון  שם:
אביגדור 

  רוטשילד
  עפרה סעדיה  שלמה גוטמן  אורי שירן

  057503567  54185855  56413404  055987424  013646765  033820150  058261264  033860271  027451079  028573988  מס' זהות:

תאריך 

  לידה:

5.9.1971  6.9.1974  21.05.1977  27.6.1963  26.5.1977  12.2.1949  06.02.1960 12.04.1960  07.12.1956  08.02.1962  

תאריך 

תחילת 

  כהונה:

1.4.2004  10.4.2011  17.10.10  26.5.2013  1.9.2010  01.02.1998  01.08.2008  15.02.2011  16.03.2008  01.08.2012  

תפקיד 

, בחברה

חברת בת 

שלה, 

בחברה 

קשורה שלה 

או בבעל 

  עניין בה:

משנה למנכ"ל   מנכ"ל הקבוצה

וסמנכ"ל כספים 

  של הקבוצה

סמנכ"ל תפעול 

  של הקבוצה

  

סמנכ"ל שיווק 

ומכירות של 

  הקבוצה

מנהלת הבית   החברהחשב של 

  בסביון

  מנהל הבית 

  בכפר סבא

מנהל הבית 

  בנורדיה

  מנהל הבית 

  בבת ים

  

מנהלת הבית 

  ברמת השרון

לימודי  ראיית   השכלה:

חשבון, מכללת 

  .רמת גן

  רואה חשבון.

בוגר כלכלה 

וחשבונאות, 

אוניברסיטת בר 

אילן.מוסמך 

עו"ד. בוגר  

  משפטים,

מכללת שערי 

  משפט.

B.A   במנהל

  עסקים,

אוניברסיטת 

  דרבי.

  רואה חשבון.

בוגר כלכלה 

וחשבונאות, 

טה האוניברסי

העברית 

B.A  בכלכלה

וניהול, 

אוניברסיטה 

כללית, בואנוס 

איירס, 

 .ארגנטינה

לימודי ניהול 

בתי מלון 

במכללת אילת, 

שלוחה של אונ' 

 ).1995בן גוריון. (

M.S.A ,

במנהל 

 -עסקים

התמחות 

בניהול בתי 

מלון, 

בוגר התכנית 

להכשרת מנהלים 

למוסדות ומרכזים 

  לגיל השלישי,

 -אוניברסיטת תל

תואר ראשון 

 -בסוציולוגיה

התמחות 

בחינוך, 

האוניברסיטה 

  הפתוחה.
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  ביאטריס קפלן  רונן פיורסקי  עוזי זליכה  תומר רוזנברג  זנבויםאופיר רו  דורון ארנון  שם:
אביגדור 

  רוטשילד
  עפרה סעדיה  שלמה גוטמן  אורי שירן

משפטים, 

אוניברסיטת         

  בר אילן.

  

מוסמך  מנהל 

  עסקים,

הקריה 

האקדמית 

  אונו.

  

  

  
  בירושלים.

  

  

  

  

אוניברסיטת 

ג'ונסון 

אנדוולס, רוד 

איילנד 

  .1988ארה"ב, 

 

B.A 

זרחנות במ

ומדעי 

המדינה, 

אוניברסיטת 

  .1986חיפה, 

  אביב.

  

  

בוגרת 

התוכנית  

להכשרת 

מנהלים 

למוסדות 

ומרכזים לגיל 

השלישי, 

אוניברסיטת 

  ביב. א -תל 

נסיון עסקי 

בחמש 

השנים 

  האחרונות:

סמנכ"ל כספים   מנכ"ל הקבוצה

– Redstone 

,holdings  

 - סמנכ"ל כספים

סיביל 

אינטרנשיונאל 

קונסולטינג 

  בע"מ.

2007 – 2010 – 

  משרד החוץ

רמ"ט ס. שר 

  החוץ,

דירקטור 

  חיצוני בחברת

-M+W High 

Tech Project 

Israel L.t.d. 

מנכ"ל חברת 

  ארנון פז,

מנהל מכירות 

  ארצי, דפי זהב.

חשב בחברת 

  מטאלינק בע"מ,

  .בחברהחשב 

מנהלת הבית 

  בסביון.

  

מנהל הבית 

  בכפר סבא,

 מנהל הבית

  ברמת השרון.

מנהל הבית 

  בנורדיה.

2008-2011- 

מנהל מלון 

אסטרל ויליג', 

  אילת.

2006-2008- 

סמנכ"ל מלון 

  ספורט, אילת.

מנהל הבית בבת 

  ים.

מנהלת תפעול 

ברמת הבית 

השרון. מנהלת 

הבית ברמת 

  השרון.
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  ביאטריס קפלן  רונן פיורסקי  עוזי זליכה  תומר רוזנברג  זנבויםאופיר רו  דורון ארנון  שם:
אביגדור 

  רוטשילד
  עפרה סעדיה  שלמה גוטמן  אורי שירן

  

בעל עניין 

או  בחברה

בן משפחה 

של נושא 

משרה 

בכירה או 

של בעל עניין 

  :בחברה

  לא  לא  לא  לא  לא  לא  לא  לא  לא  לא



 

 

  חברהמורשה חתימה של ה - 'ב26תקנה  .17

  מורשי חתימה עצמאיים.  חברהאין ל

 חברהרואי החשבון של ה -27תקנה  .18

  ישראל  BDO  שם המשרד:

בית אמות ביטוח בניין ב', דרך מנחם בגין   ן:מע

  , תל אביב46-48

קרבה לבעל שליטה/נושא משרה 

  בחברה:

למיטב ידיעת החברה, רואה החשבון או 

שותפו אינו בעל עניין או בן משפחה של בעל 

  .עניין או של נושא משרה בכירה בתאגיד

  שינוי בתזכיר או בתקנון  -  28תקנה  .19

נוסח המלא של תקנון ל ערך של החברה למסחר, לא בוצעו שינויים בתקנון החברה.ממועד רישום ניירות ה

 הנ"ל אזכור). ה2014-01-008325 (אסמכתא: 2014במרץ,  7 יוםמ החברה שפרסמה מיידי דוח ראההחברה, 

  .ההפניי הכללה על דרך של המהוו

  המלצות והחלטות הדירקטורים  – 29תקנה  .20

 מפורטים בתקנה אשר אינן טעונות אישור האסיפה הכלליתבנושאים ה וןהדירקטוריהחלטות  .20.1

בנושאים ממועד רישום ניירות הערך של החברה למסחר, לא התקבלו החלטות דירקטוריון 

  אינן טעונות אישור האסיפה הכללית.ר שהמפורטים בתקנה א

 החלטות אסיפה כללית שנתקבלו שלא בהתאם להמלצות הדירקטורים .20.2

  אסיפה כללית בחברה. נתכנסה ך של החברה למסחר, לאממועד רישום ניירות הער

  המיוחדת החלטות האסיפה הכללית .20.3

  אסיפה כללית בחברה.נתכנסה ממועד רישום ניירות הערך של החברה למסחר, לא 

 החלטות החברה  - א' 29תקנה  .21

 : אין.לחוק החברות 255אישור פעולות לפי סעיף  .21.1
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 : אין.אושרה (א) לחוק החברות אשר לא254פעולה לפי סעיף  .21.2

 : אין. ) לחוק החברות1(270עסקאות חריגות הטעונות אישורים מיוחדים לפי סעיף  .21.3

 פטור, ביטוח או התחייבות לשיפוי .21.4

, שבתוקף פטור ושיפוי וביטוח דירקטורים ונושאי משרה ילפרטים אודות החלטות החברה בנושא

  .לעיל 10.1.10 - ו 10.1.9 , ראה סעיפיםבתאריך הדוח

  ל תאגידישאלון ממש .22

 .2013מצ"ב, שאלון ממשל תאגידי לשנת 

 



1 

  תאגידי ממשל שאלון

  -במסגרת שאלון זה תשומת לב כי 

ותשובה  √ – משבצת הרלוונטית באמצעות. תשובה "נכון" תסומן בולהיפך, תקין תאגידי ממשל של לקיומו חיובית אינדיקציה מהווה השאלות מן אחת כל לגבי" נכון" תשובה שבה במתכונת ערוך השאלון )1(

לצורך קבלת מידע נוסף (ולפי העניין), ; בא למצות את כל היבטי הממשל התאגידי הרלוונטיים לתאגיד, אלא עוסק במספר היבטים בלבד אינוהשאלון ר ספק יובהר כי למען הס; X -אמצעותנכון" תסומן ב"לא 

 יש לעיין בדיווחים השוטפים של התאגיד.

   ;31.12.2013ועד ליום  1.1.2013 "שנת הדיווח" משמעה מיום )2(

 המסגרת הנורמטיבית. במקרה שהשאלה מתייחסת להוראת חובה מצוין הדבר במפורש;לצד כל שאלה מצוינת  )3(

 ;")*(אשר תסומן כך : " הרלוונטית השאלה מן הפניה תוך ,לשאלון סיום הערות במקרה שתאגיד מבקש להוסיף מידע העשוי להיות חשוב למשקיע סביר בקשר עם תשובותיו בשאלון, יוכל לעשות כן במסגרת )4(

   רקטוריוןהדי עצמאות

  
  נכון 

  
 נכון לא

  
  מסגרת נורמטיבית

 )*( יותר. או חיצוניים דירקטורים שני בתאגיד כיהנו הדיווח שנת בכל  .1
  

 , כאמורימים 90אם תקופת הזמן בה לא כיהנו שני דירקטורים חיצוניים אינה עולה על  בשאלה זו ניתן לענות "נכון"
 כיהנו לא (בימים) בה הזמן תקופתתצוין (נכון/לא נכון)  שהיא תשובהכל ב ואולם) לחוק החברות, 10((ב)א.363בסעיף 

בדיעבד, תוך הפרדה בין  שאושרה ת כהונהתקופ גם זה ובכלל(הדיווח  בשנת יותר או חיצוניים דירקטורים שניבתאגיד 
   :הדירקטורים החיצונים השונים)

  
  דירקטור א':  

  
  דירקטור ב':  

  
 -  :שאלון זה פרסום למועד נכוןהמכהנים בתאגיד  יםהחיצוני הדירקטורים מספר

  

  הוראת חובה
  

 רותבהח לחוק 239 סעיף

2.  
  א.

  
   _____ _____  )*( -:  שאלון זה פרסום למועד נכון מספר הדירקטורים הבלתי תלויים המכהנים בתאגיד

 1סעיף  -חוק החברות 



2 

  ב.
  

  )*( -שאלון זה פרסום למועד נכון
  

שליש מבין   - )בעל שליטה - או מי שמחזיק בדבוקת שליטה (בסעיף זה  בתאגיד שיש בו בעל שליטה -
  .ירקטוריון, לפחות, בלתי תלוייםחברי הד

  
  ים.רוב חברי הדירקטוריון בלתי תלוי  -בתאגיד שאין בו בעל שליטה -

  
  

    הוראות  לתוספת  הראשונה)
, ממשל תאגידי מומלצות)

א) 9(ג)(48-א) ו9(ב)(10תקנה ו
 לתקנות הדוחות

  ג.
   תלויים. בלתי דירקטוריםלי של אמינימ/מספר  1שיעור בו יכהן בתקנון כי התאגיד קבע

  
   - יצוין "נכון" הינה אם תשובתכם

  
  .לא נקבע : בתקנון שנקבע תלויים הבלתי הדירקטורים מספר/שיעור

  
  :תלויים) הדיווח (לענין כהונת דירקטורים בלתי בשנת התקנון עמד בפועל בהוראת התאגיד

  כן �

  לא �

  במשבצת המתאימה).   x (יש לסמן

    

הם קיימו בשנת ונמצא כי  (והדירקטורים הבלתי תלויים) עם הדירקטורים החיצוניים בשנת הדיווח נערכה בדיקה .3
ים) (והבלתי תלוי החיצוניים הדירקטורים של זיקה היעדר לעניין החברות לחוק (ו)- ו )ב(240 סעיף את הוראתהדיווח 

   .)*( – (או בלתי תלוי) וכן מתקיימים בהם התנאים הנדרשים לכהונה כדירקטור חיצוני המכהנים בתאגיד
  

  שערך את הבדיקה האמורה:  גורםיצוין ה -הינה "נכון"  אם תשובתכם

    

א. 245  ,241 ,(ב)240 פיםיסע
 לחוק החברות 246 -ו

למנהל הכללי, במישרין או בעקיפין (למעט  2כפופים אינם דיווח,ה שנת במהלך בתאגיד כיהנו אשר הדירקטורים כל .4
  דירקטור שהוא נציג עובדים, אם קיימת בתאגיד נציגות לעובדים).

  
  עמדו שלא הדירקטוריםמספר  יצוין  -  )כפוף למנהל הכללי כאמור (קרי, הדירקטור "לא נכון" הינה אם תשובתכם

 ._____ האמורה: במגבלה

   3עיף ס -חוק החברות 
(הוראות  לתוספת  הראשונה

  ממשל תאגידי מומלצות) 

 

                                                                 
   . 1/3תלויים יצוין  , בתאגיד בו נקבע שיעור של שליש דירקטורים בלתילדוגמה ,. כךהדירקטורים מספר מסוים מתוך כל -"שיעורבשאלון זה " 1
2

  לעניין שאלה זו.  "כפיפות"לא ייחשב כ ,עצם כהונה כדירקטור בתאגיד מוחזק 
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לגבי גילוי המשתתפים בדיון ו/או בהצבעה כאמור, התאגיד מכל הדירקטורים  ביקשדירקטוריון ישיבת  טרם התחלת כל .5
    ., לפי הענייןנושא שעל סדר יומה של הישיבהב ו/או ניגוד עניינים שלהם אישי ענייןקיומו של 

  
האם דירקטורים שהודיעו על קיומו של ענין אישי ו/או ניגוד עניינים, השתתפו בדיון ו/או בהצבעה כאמור יצוין בנוסף, 
  :(ב) לחוק החברות)278לרוב הדירקטוריון היה עניין אישי כאמור בסעיף דיון ו/או הצבעה ש(למעט 

  
   ._____כן. שיעור הדירקטורים כאמור שהשתתפו בדיון ו/או בהצבעה:   �
  

  .(יש להוסיף שורות נוספות לפי מספר הדיונים/הצבעות שהיו בשנת הדיווח)
  

  .לא  
 

     
 278 -ו 269, 255פים סעי

 רותבהח לחוק

 לפי דירקטור לבקשת בהתאם, התאגיד חשבון על מקצועי ייעוץ שירותי להעמיד הדירקטוריון סירב לא הדיווח, בשנת .6
   ך.החברות, ככל שנתבקש לכ לחוק )א(266 סעיף

 
 ונימוקי לבקשה הדירקטור יפורטו נימוקי –"לא נכון" (קרי, הדירקטוריון סירב כאמור)  הינה אם תשובתכם
  ._____לאמור:  גילוי ניתן בו המיידי תינתן הפנייה לדיווח לחלופין לבקשה, או היענות-לאי הדירקטוריון

 .(הדירקטוריון לא נתבקש כאמור) לא רלוונטי 

   

 החברות לחוק) א(266 סעיף
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בישיבות  נכח לא, בתאגידבכירה אחר משרה  או נושא דירקטור שאינו, מטעמו) מי ו/או השליטה (לרבות קרובו בעל  .7
  שהתקיימו בשנת הדיווח.  הדירקטוריון

  
משרה  ו/או נושא דירקטוריון אם תשובתכם הינה "לא נכון" (קרי, בעל שליטה ו/או קרובו ו/או מי מטעמו שאינו חבר

נוסף בישיבות יצוינו הפרטים הבאים לגבי נוכחות האדם ה – בתאגיד נכח בישיבות הדירקטוריון כאמור)ה בכיר
  הדירקטוריון כאמור:

  
  ._____זהות: 

  
  ._____תפקיד: 

  
  ._____ פירוט הזיקה לבעל השליטה (אם מי שנכח אינו בעל השליטה עצמו):

  לא �   כן �האם היה זה לשם הצגת נושא מסוים: 

  במשבצת המתאימה)   xלסמן (יש 
  

  ._____שיעור נוכחותו בישיבות הדירקטוריון שהתקיימו בשנת הדיווח: 
  

  לא רלוונטי (בתאגיד אין בעל שליטה). �
  

    

  לחוק החברות 106סעיף 

  

 

 
 

   הדירקטורים וכישורי שירותכ

  
 נכון

  
  נכון לא

  
  תנורמטיבימסגרת 

, בתאגידכהונתם של כלל הדירקטורים לסיים מיידית את אפשרות הילה את המגבקיימת הוראה  לאבתקנון התאגיד   .8
   נחשבת מגבלה). אינהקביעה ברוב רגיל  –זה  (לעניין שאינם דירקטורים חיצוניים

   –יצוין (קרי, קיימת מגבלה כאמור)  תשובתכם הינה "לא נכון" אם

 

  

לחוק  222 - ו 85פים סעי
ב. לחוק 46, סעיף החברות

  ניירות ערך
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  _____________. פרק הזמן שנקבע בתקנון לכהונת דירקטור:  א.

  

 

  

   
  ._____הרוב הדרוש שנקבע בתקנון לסיום כהונתם של הדירקטורים:   ב.

 
  

   
  ._____סיום כהונתם של הדירקטורים: לשם הכללית אסיפה במנין חוקי שנקבע בתקנון   ג.

 
  

   
  ._____ון: תקנב ות אלוהרוב הדרוש לשינוי הורא  ד.

 
  

היה  יומה סדר שעל הכללית אסיפהה זימון למועד עובר הצהירושכיהנו בתאגיד במהלך שנת הדיווח  הדירקטורים כל .9
וכי לא  תפקידם ביצוע לשם הראוי הזמן את להקדיש (תוך פירוטם) והיכולת הדרושים הכישורים להם יש כי ,מינוים

לחוק החברות, ולעניין דירקטור בלתי תלוי מתקיים בהם  227 -ו 226פים מתקיימות לגביהם ההגבלות האמורות בסעי
   .לחוק החברות 1) להגדרה "דירקטור בלתי תלוי" שבסעיף 2(-) ו1גם האמור בפסקאות (

 : _____.לגביהם האמור התקיים שלא הדירקטורים יצוינו שמות  -  "לא נכון" הינה אם תשובתכם

  
  הוראת חובה

ב. 224 -וא.224 פיםסעי
 לחוק החברות

החל על התאגיד והדירקטורים,  חדשים, בתחום עסקי התאגיד ובתחום הדין לדירקטורים הכשרה לתאגיד יש תוכנית .10
   , בין השאר, לתפקיד שהדירקטור ממלא בתאגיד.תמכהנים, המותאמ דירקטוריםהכשרת המשך ל תכנית וכן

  הדיווח: בשנת לההופע התוכנית יצוין האם -אם תשובתכם הינה "נכון"

   כן �

  לא �

 במשבצת המתאימה)   x(יש לסמן 

  

(א)  4סעיף  -חוק החברות 
(הוראות  לתוספת הראשונה

 ממשל תאגידי מומלצות)

 , החלות על התאגיד התאגידי הממשל הטמעת הוראות על אחראי) הדירקטוריון אדם אחר שמינה או( הדירקטוריון ר"יו .11
   הדיווח. שנת במהלך תאגידי בממשל הקשורים בנושאים הדירקטורים לעדכון ופעל

  ותפקידו:  נא ציינו את שמו, האחראי (חלף יו"ר הדירקטוריון) לתפקיד אחר אדם מינה הדירקטוריון אם

  דורון ארנון, מנכ"ל

  
(ב)  4סעיף  -חוק החברות 

לתוספת הראשונה (הוראות 
 ממשל תאגידי מומלצות) 
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12. 
 א.

חשבונאיתמומחיותבעלילהיותשעליהםבדירקטוריון דירקטורים שלנדרש מזערירמספבתאגיד נקבע
  ופיננסית. 

  2יצוין המספר המזערי שנקבע:  - אם תשובתכם הינה "נכון"

  
  הוראת חובה 

) לחוק 12(א)(92סעיף 
 החברות

  ב.
 דירקטורים, ופיננסית תהחשבונאי המומחיות בעל החיצוני לדירקטור בנוסף בכל שנת הדיווח כיהנו בתאגיד,

  הדירקטוריון. קבע שאותו במספר ופיננסית חשבונאית מומחיות בעלי נוספים

בשאלה זו ניתן לענות "נכון" אם תקופת הזמן בה לא כיהנו דירקטורים נוספים בעלי מומחיות חשבונאית 
 לא (בימים) בה הזמן ופת, ואולם בכל תשובה שהיא (נכון/לא נכון) תצוין תקימים 60ופיננסית אינה עולה על 

  ._____ :בתאגיד דירקטורים כאמור כיהנו

   
 

  הוראת חובה

 (ד) לחוק החברות219סעיף 

  ג.
  5הדיווח: שנת במהלך בתאגיד מספר הדירקטורים שכיהנו

   .4ופיננסית:  חשבונאית כשירות בעלי

  5מקצועית:  כשירות בעלי

הדיווח, יינתן הנתון של המספר הנמוך ביותר (למעט  שהיו שינויים במספר הדירקטורים כאמור בשנת במקרה
  מקרות השינוי) של דירקטורים מכל סוג שכיהנו בשנת הדיווח. ימים 60בתקופת זמן של 

_____ _____ 

  

(ד), 219), 12(א)(92סעיפים 
) לחוק החברות, 1(א240

) 9(ג)(48-)(א) ו9(ב)(10תקנה 
  לתקנות הדוחות

 

13. 
  א.

(ד) לחוק החברות לענין גיוון הרכב 239חיצוני בשנת הדיווח, קוימה הוראת סעיף דירקטורמינויבמועד
  הדירקטוריון משני המינים. 

 רלוונטי (לא מונה דירקטור חיצוני בשנת הדיווח) לא  

  
   

  הוראת חובה

 (ד) לחוק החברות239סעיף 

  ב.
  .)*( – חברים משני המינים הדירקטוריון כלל הרכב הדיווח שנת בכל

  ._____יצוין פרק הזמן (בימים) בו לא התקיים האמור:  - תשובתכם הינה "לא נכון" אם 

, ימים 60בשאלה זו ניתן לענות "נכון" אם תקופת הזמן בה לא כיהנו דירקטורים משני המינים אינה עולה על 
משני  טוריםדירק בתאגיד כיהנו לא (בימים) בה הזמן ואולם בכל תשובה שהיא (נכון/לא נכון) תצוין תקופת

  ._____ :המינים

    
  

 2סעיף  -חוק החברות 
לתוספת הראשונה (הוראות 

  ממשל תאגידי מומלצות)

  
  .ג

  : )*( – מספר הדירקטורים מכל מין המכהנים בדירקטוריון התאגיד נכון למועד פרסום שאלון זה

  0,  נשים: 5גברים: 
_____ _____ 
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אסיפה כלל הדירקטוריון ישיבות     ית)(וכינוס 

  
 נכון

  
 נכון לא

  
  תנורמטיבימסגרת 

14.   
  א.

  : )*( – הדיווח בשנת כל רבעון במהלך שהתקיימו הדירקטוריון ישיבות מספר
  

  - ): 2013שנת רבעון ראשון (
  - רבעון שני:

  - רבעון שלישי: 
  - רבעון רביעי:

_____  
  

_____ 
  

א. 224 -ו 98,  97סעיפים 
 לחוק החברות

  .ב
 מות הדירקטורים שכיהנו בתאגיד במהלך שנת הדיווח, יצוין שיעור השתתפותו בישיבותלצד כל אחד מש

במהלך  לרבות ישיבות ועדות הדירקטוריון בהן הוא חבר, וכמצוין להלן) שהתקיימו - בס"ק זה הדירקטוריון (
  )*( -   הדיווח (ובהתייחס לתקופת כהונתו): שנת

  רים).(יש להוסיף שורות נוספות לפי מספר הדירקטו

_____  _____ 

שיעור   שם הדירקטור
השתתפותו 

בישיבות 
  הדירקטוריון

  

שיעור 
השתתפותו 

בישיבות ועדת 
לגבי ביקורת (
חבר דירקטור ה

  וועדה זו)ב

עור השתתפותו שי
בישיבות הועדה 
לבחינת הדוחות 

לגבי (כספיים 
חבר דירקטור ה

  וועדה זו)ב

שיעור השתתפותו בישיבות 
נוספות ועדות דירקטוריון 

(תוך ציון שם  בהן הוא חבר
  הועדה)

  מוטי קירשנבאום
  ל.ר.  ל.ר.  ל.ר. ל.ר.

  בוריס לוין   
 _____  _____  ל.ר.  ל.ר.  ל.ר. ל.ר.

  לב גבריאל מאיר   
 _____  _____  ל.ר.  ל.ר.  ל.ר. ל.ר.
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  יוסף שטיינמן   
  _______  ______  ל.ר.  ל.ר.  ל.ר. ל.ר.

   
  

  רן גרודצקי
  _____  _____  ל.ר.  ל.ר.  ל.ר. ל.ר.

 

בשנת הדיווח קיים הדירקטוריון דיון אחד לפחות לעניין ניהול עסקי התאגיד בידי המנהל הכללי ונושאי המשרה    .15
  )*( –הכפופים לו, בלא נוכחותם, לאחר שניתנה להם הזדמנות להביע עמדתם. 

_____  _____  

 5סעיף  - חוק החברות
לתוספת הראשונה (הוראות 

 ממשל תאגידי מומלצות)

  בשנת הדיווח כונסה אסיפה שנתית (ולא יאוחר מתום חמישה עשר חודשים לאחר האסיפה השנתית האחרונה).    16

     

  הוראת חובה
  

   לחוק החברות 60סעיף 

  

   הדירקטוריון ראש ויושב הכללי המנהל תפקידי בין הפרדה

  
 נכון

  
 נכון לא

  
  תנורמטיבימסגרת 

17.  
  .דירקטוריון ר"יו בתאגיד ןכיה הדיווח שנת בכל

כאמור ימים  60יו"ר דירקטוריון אינה עולה על ן בתאגיד אם תקופת הזמן בה לא כיה בשאלה זו ניתן לענות "נכון"
כיהן  לא (בימים) בה הזמן תצוין תקופתבכל תשובה שהיא (נכון/לא נכון) , ואולם )) לחוק החברות2א.(363בסעיף 

  ._____ :ירקטוריון כאמורבתאגיד יו"ר ד
 

  

  הוראת חובה
  

 לחוק החברות(א) 94  סעיף

18.   
  מנהל כללי. בתאגיד כיהן הדיווח שנת לכב

בסעיף  כאמור ימים 90מנכ"ל אינה עולה על  בתאגיד "נכון" אם תקופת הזמן בה לא כיהןבשאלה זו ניתן לענות 
כיהן בתאגיד  לא (בימים) בה הזמן תצוין תקופתנכון)  בכל תשובה שהיא (נכון/לא) לחוק החברות, ואולם 6א.(363

  ._____ :מנכ"ל כאמור

  
  הוראת חובה

  
  לחוק החברות 119סעיף 
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בתאגיד בו מכהן יו"ר הדירקטוריון גם כמנכ"ל התאגיד ו/או מפעיל את סמכויותיו, כפל הכהונה אושר בהתאם  .19
  (ג) לחוק החברות.121סעיף הוראות ל

 ו/או כפל הכהונה את אישרה אשר הכללית אודות האסיפה נא הפנו לדיווח המיידי - "נכון" אם תשובתכם הינה
  ._____הפעלת הסמכויות כאמור: 

 (ככל שלא מתקיים בתאגיד כפל כהונה כאמור). לא רלוונטי  

 

  הוראת חובה

לחוק  121 - ו 95פים סעי
 החברות

   הדירקטוריון. ר"יו של קרוב אינו ל"המנכ .20

  –(קרי, המנכ"ל הנו קרוב של יו"ר הדירקטוריון)  לא נכון"תכם הינה "אם תשוב

  

לחוק  121 - ו 95סעיפים 
 החברות

 _____ _____  ._____תצוין הקרבה המשפחתית בין הצדדים:   א.

  ב.
     (ג) לחוק החברות:121בהתאם לסעיף  כהונה אושרהה

  כן � 

  לא �

  במשבצת המתאימה)   x(יש לסמן 

__________ 

21.  
   .למעט כדירקטור ,בתאגידבכירה  כנושא משרה מכהן כמנכ"ל או אינובעל שליטה או קרובו 

  לא רלוונטי (בתאגיד אין בעל שליטה). �

   לחוק החברות 106סעיף  
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  הביקורת ועדת 

  
נכון

  
 נכון לא

  
  תנורמטיבימסגרת 

22. 
 _____ _____  (*). הדיווח שנת במהלך רתהביקו בועדת היו חברים החיצוניים הדירקטורים כל

  הוראת חובה
  

 לחוק החברות 115סעיף 

23.  
 _____ _____  (*). חיצוני דירקטור הוא הביקורת ועדת ר"יו

  הוראת חובה
  

 לחוק החברות 115סעיף 

24. 
 _____ _____ (*) – בשנת הדיווח כיהן לא הביקורת בועדת

  הוראת חובה
  

 לחוק החברות 115סעיף 

  (*)  -   קרובו. או השליטה בעל  א.

  לא רלוונטי (בתאגיד אין בעל שליטה). �

_____ _____ 

 

 _____ _____  (*)  - הדירקטוריון. ר"יו  ב.

 _____ _____  (*)  - בשליטתו. תאגיד בתאגיד או בידי השליטה בעל ידי על או התאגיד ידי על המועסק דירקטור  ג.

 _____ _____  (*)  - קבע. דרך שירותים בשליטתו תאגיד בתאגיד או השליטה לבעל או אגידלת הנותן דירקטור  ד.

  (*)  - השליטה. בעל על דירקטור שעיקר פרנסתו  ה.

  לא רלוונטי (בתאגיד אין בעל שליטה). �

_____ _____ 

25.  
  הוראת חובה _____ _____בשנת הדיווח בישיבות  נכח לאמי שאינו רשאי להיות חבר בוועדת ביקורת, ובכלל זה בעל שליטה או קרובו, 
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 (ה) לחוק החברות 115סעיף   (*)  - . (ה) לחוק החברות115בהתאם להוראות סעיף ועדת הביקורת, למעט 

חברי  של שהתקיימו בשנת הדיווח היה רוב הביקורת ולקבלת החלטות בכל ישיבות ועדת לדיון חוקי מנין .26
  (*)  -   ואחד מהם לפחות היה דירקטור חיצוני. בלתי תלויים כחים היו דירקטוריםרוב הנוכאשר הועדה, 

 ._____: שיעור הישיבות בהן לא התקיימה הדרישה כאמור יצוין   - אם תשובתכם הינה "לא נכון" 
_____ _____ 

  הוראת חובה

 א. לחוק החברות116סעיף 

27. 
לפי העניין, , המבקר החשבון ורואה הפנימי ת בנוכחות המבקרלפחו אחת ישיבה הדיווח בשנת קיימה הביקורת ועדת

 (*)  -  ליקויים בניהול העסקי של התאגיד.לעניין , של נושאי משרה בתאגיד שאינם חברי הוועדה ובלא נוכחות

_____ _____ 

  הוראת חובה

) לחוק החברות, 1(117סעיף 
 6סעיף  -חוק החברות 

לתוספת  הראשונה (הוראות 
 מומלצות) ממשל תאגידי

28. 
 הועדהלבקשת הועדה ו/או  ר"יו הועדה, היה זה באישור חבר להיות רשאי שאינו מי נכח בה הביקורת ועדת ישיבות בכל

  (*)  - . (לגבי היועץ המשפטי ומזכיר התאגיד שאינו בעל שליטה או קרובו)

  
_____ _____ 

  הוראת חובה

 (ה) לחוק החברות 115סעיף 

29. 
 לליקויים בקשר התאגיד עובדי של בתלונות הטיפול אופן לגביבתוקף הסדרים שקבעה ועדת הביקורת  בשנת הדיווח היו

 _____ _____ (*)  -  כאמור. שהתלוננו לעובדים שתינתן ההגנה ולגבי עסקיו בניהול
  הוראת חובה 

 ) לחוק החברות6(117סעיף 
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( תפקידי הכספיים  הדוחות  לבחינת  בעבודתההועדה - להלן הועדה   הכספיים הדוחות לאישור המקדימה ) 

  

  
נכון

  
 נכון לא

  
  תנורמטיבימסגרת 

לפני  סביר זמן הדירקטוריון בפני שהוגשו בשנת הדיווח הובאו הכספיים לדוחות בנוגע הועדה של המלצותיה  א.  .30
  (*)  -. , ודיווחה לו על כל ליקוי או בעיה שהתגלו במהלך הבחינההדיון בדירקטוריון

_____ _____ 

  
  הוראת חובה

  

אישור הדוחות ) לתקנות 3(2תקנה 
והנחיית גילוי בעניין  הכספיים,

  הליך אישור הדוחות הכספיים. 

  לקראת ישיבת הדירקטוריון  המלצותיצוין פרק הזמן (בימים) אותו קבע הדירקטוריון כזמן סביר להעברת   ב.
 _____ _____  .י עסקיםימ 3הרבעוניים:  או התקופתיים הדוחות בה יאושרו

  

  ג.

  (*)  -: בין מועד העברת ההמלצות לדירקטוריון למועד אישור הדוחות הכספייםבפועל מספר הימים שחלפו 

  -):    2013דוח רבעון ראשון (שנת 
  -דוח רבעון שני:                            
  - דוח רבעון שלישי:                       

  -                           דוח שנתי:        

_____ _____ 

, והמבקר הפנימי קיבל הודעות על קיום הדירקטוריוןות הועדה וישיב לכל הוזמן התאגיד של המבקר החשבון רואה  .31
    - הדיווח. שנתהמתייחסים לתקופות הנכללות ב התאגיד של הכספיים הדוחות נדונו בההישיבות כאמור, 

    הוראת חובה  
  

לחוק החברות, תקנה  168 סעיף
) לתקנות  אישור הדוחות 2(2

 .הכספיים

       להלן: המפורטים התנאים התקיימו בכל שנת הדיווח, כל הבועד  .32
  הוראת חובה

  
לתקנות אישור הדוחות  3תקנה 

  הכספיים.
  

 _____ _____  (*)  - .(במועד הדיון בועדה ואישור הדוחות כאמור) מספר חבריה לא פחת משלושה  א.
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  ב.

  

  -  כהונת חברי ועדת ביקורת). (ג) לחוק החברות (לענין-ב) ו(115בה כל התנאים הקבועים בסעיף  התקיימו
(*)  

_____ _____ 

  
 _____ _____  (*)  - יו"ר הועדה הוא דירקטור חיצוני.  ג.

  
 _____ _____  (*)  - כל חבריה דירקטורים ורוב חבריה דירקטורים בלתי תלויים.   ד.

לכל חבריה היכולת לקרוא ולהבין דוחות כספיים ולפחות אחד מהדירקטורים הבלתי תלויים הוא בעל   ה.  
 _____ _____  (*)  -  מומחיות חשבונאית ופיננסית.  

  
 _____ _____  (*)  -  חברי הוועדה נתנו הצהרה עובר למינוים.  ו.

  
  ז.

חבריה ובלבד שרוב הנוכחים היו דירקטורים בלתי  המניין החוקי לדיון ולקבלת החלטות בוועדה היה רוב
 _____ _____  (*)  - תלויים ובהם דירקטור חיצוני אחד לפחות.

כאמור לא אם תשובתכם הנה "לא נכון" לגבי אחד או יותר מסעיפי המשנה של שאלה זו, יפורט אילו מהתנאים   
 _____ _____  ._____: התקיים
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  מבקר  חשבון רואה

 
  
 נכון

  
 לא נכון

  
  תנורמטיבימסגרת 

33. 
 הניחה את דעתה כי היקף עבודתו של רואה החשבון המבקר בגיןהביקורת (ו/או הועדה לבחינת הדוחות הכספיים)ועדת

הינם נאותים לשם ביצוע עבודת , הדיווח בשנת הביקורת שעות להיקף ושכר טרחתו ביחס בשנת הדיווח שירותי ביקורת
 (*)  - .ביקורת ראויה

_____  ______  
  ) לחוק החברות5(117סעיף 

34. 
  המלצותיה טרם מינויו של רואה החשבון המבקר, העבירה ועדת הביקורת (ו/או הועדה לבחינת הדוחות הכספיים) את

  (*)  -  .המבקר החשבון רואה היקף עבודתו ושכרו של עם לאורגן הרלוונטי בתאגיד, בקשר

X  א מונה רואה חשבון מבקר)ל (בשנת הדיווח לא רלוונטי.  

יצוין האם האורגן הרלוונטי בתאגיד פעל על פי המלצות ועדת הביקורת (ו/או הועדה לבחינת  - אם תשובתכם הינה "נכון" 
  הדוחות הכספיים):

  כן �

 הניח(תוך ציון זהותו) (במקרה שהתשובה היא "לא", נא פרטו בהערות סיום לשאלון זה כיצד האורגן הרלוונטי לא  �

  ).עם היקף עבודתו ושכרו של רואה החשבון המבקרדעתו בקשר 

  במשבצת המתאימה).   x(יש לסמן 

  

_____  ______  

  ) לחוק החברות5(117סעיף 

35. 
החשבוןרואהעבודתבחנה בשנת הדיווח כי לא היתה מגבלה עלהביקורת (ו/או הועדה לבחינת הדוחות הכספיים)ועדת

  (*)  - המבקר.
 חוק ניירות ערך ותקנותיו  ______  _____

(לעניין "דוחות מבוקרים 
  כדין")

36. 
  

 הביקורת בממצאי המבקר החשבון רואה עםבשנת הדיווח  דנה )ה לבחינת הדוחות הכספייםועדה (ו/או הביקורת ועדת
  (*)  -. והשלכותיהם

לתקנות אישור  2תקנה   ______  _____
הדוחות הכספיים, חוק 

 לתוספת 6סעיף  -החברות 
הראשונה (הוראות ממשל 

  תאגידי מומלצות) 
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37. 
, טרם מינויו של רואה החשבון המבקר, בדבר הניחה את דעתה )הועדה לבחינת הדוחות הכספיים (ו/או הביקורת ועדת

  (*)  - ומורכבותו. התאגיד פעילות אופי לאור וזאת ביקורת בתאגיד לביצוע התאמת כשירותו

X מונה רואה חשבון מבקר(בשנת הדיווח לא  לא רלוונטי.(     

 חוק ניירות ערך ותקנותיו  ______  _____
(לעניין "דוחות מבוקרים 

  כדין")

38. 
  

נא פרטו את מספר השנים בהם מכהן השותף המטפל במשרד רואה החשבון המבקר בתפקידו (כרואה חשבון מבקר 
  .31.12.2013שנים נכון ליום  5 בתאגיד):

  
_____  

  
_____  

 רך ותקנותיוחוק ניירות ע
(לעניין "דוחות מבוקרים 

  כדין")

39. 
  

  (*)  - הוזמן. ןלבחינת הדוחות הכספיים אליה הועדהבשנת הדיווח בכל ישיבות השתתף רואה החשבון המבקר 

(ב) לחוק החברות,  168סעיף   ______  _____
לתקנות  אישור  2תקנה 

  הדוחות הכספיים  

 

  עניין בעלי עם עסקאות

 
  
 נכון

  
 א נכוןל

  
  תנורמטיבימסגרת 

40. 
  

התאגיד אימץ נוהל, שאושר בידי ועדת ביקורת, שעניינו עסקאות בעלי עניין על מנת להבטיח כי עסקאות כאמור יאושרו 
 (*)  -  כדין.

    

,         255, 253, 117סעיפים 
 לחוק החברות 270-278

41. 

 

  

 ידי התאגיד או נותן לו שירותי ניהול.- מועסק על אינותו) בעל השליטה או קרובו (לרבות חברה שבשליט

   –אם תשובתכם הינה "לא נכון" (קרי, בעל השליטה או קרובו מועסק על ידי התאגיד או נותן לו שירותי ניהול) יצוין 

 .3התאגיד מקרב בעל השליטה בו ו/או קרובו (לרבות חברות שבשליטתם):  ידי-על המועסקים מספר  -

  סכמי העסקה ו/או שירותי הניהול כאמור אושרו בידי האורגים הקבועים בדין: האם ה  -

 
    

 ) לחוק החברות4(270סעיף 
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כן 

 לא  

  במשבצת המתאימה)   x(יש לסמן 

._____לא רלוונטי (בתאגיד אין בעל שליטה).  �

42. 
   תחום אחד או יותר).התאגיד (ב של פעילותו בתחום נוספים עסקים איןהשליטה  למיטב ידיעת התאגיד, לבעל

 השליטה בו: ובעל התאגיד פעילויות בין לתיחום יצוין האם נקבע הסדר –תשובתכם הינה " לא נכון"  אם

   כן  �

  לא  �

  במשבצת המתאימה)   x(יש לסמן 

  לא רלוונטי (בתאגיד אין בעל שליטה). �

    

סעיף , לחוק החברות 254סעיף 
פרט לחוק ניירות ערך ( 36

  )הסביר חשוב למשקיע

הערות 

  סיום

 לראשונה הונפקו שבמסגרתו, תשקיף החברה פרסמה, 2014, בפברואר 27 ביום – לעיל 1,2,3,13,22-37,39לות לעניין שא )*(
לכינוס אסיפה כללית  תפעל החברהבהתאם לחוק החברות,  .בבורסה למסחרהם  ונרשמו לציבור החברה של הערך ניירות

   להיות "תאגיד מדווח".לא יאוחר משלושה חודשים מהמועד שבו הפכה  םראשוני ייםלצורך מינוי דירקטורים חיצונ

   

                מוטי קירשנבאום: הדירקטוריון ר"וי

  2014 ,במרץ 27 תאריך החתימה:



 

  

 

  הערכות שווי 

  
  

 



 

 

 

 0202           בפברואר        02                

  מספרנו: 12875405/124202

 

 לכבוד

 מגדלי הים התיכון בע"מ )לשעבר מג'יקפיוצ'ר בע"מ(

 

,א4נ4  

 

 -עדכון להערכת שווי בית דיור לאוכלוסיה המבוגרת 

 נורדיה" -"מגדלי הים התיכון 

 (5000בגוש  00-ו 02)חלקות 

 

מגדלי הים התיכון בע"מ )לשעבר סמנכ"ל כספים, חב'  –ידי מר אופיר רוזנבוים -התבקשנו על

 – 1040040201"החברה"(, לעדכן את הערכת שווי הנכס הנדון ליום  -)להלן מג'יקפיוצ'ר בע"מ( 

 של החברה4וזאת לצורך עריכת הדו"חות הכספיים 

 

)להלן:  124940201, שנערכה ליום 12875402חוות דעת זו מהווה עדכון ובהמשך להערכתנו מס' 

 "(4המלאהחוות הדעת "

 

של מועצת שמאי המקרקעין  0740חוות הדעת המלאה נערכה בהתאם להוראות תקן מס' 

-ערך, התשכ"ח)פרוט מזערי נדרש בשומות מקרקעין המבוצעות לצורך דיווח עפ"י חוק ניירות 

כמשמעותו  –ולצורך יישום תקינה חשבונאית(, ולצורך קביעת "השווי ההוגן" של הנכס  0995

(, ולצורך יישום בתקן חשבונאות IFRS13מדידת שווי הוגן ) – 01בתקן דיווח כספי בינלאומי 

 (IAS404נדל"ן להשקעה ) – 22בינלאומי 

 

יפורסם  ורף לדו"חות הכספיים של החברה, וכןהננו נותנים בזאת את הסכמתנו, כי עדכון זה יצ

 לציבור4

 

כלכלה ושמאות מקרקעין  –ההתקשרות בין החברה לבין משרד ברק פרידמן כהן ושות' 

 12400402014בוצעה ביום 

 

הננו להבהיר, כי משרד ברק פרידמן כהן ושות' מספק שרותי שמאות מקרקעין למזמין 

 אים לבין מזמין העבודה4העבודה, ואולם לא קיימת תלות בין השמ

 

 הננו להבהיר כי שכר טרחתנו בגין ההערכה אינו מותנה בתוצאות ההערכה4

 

במסגרת ההתקשרות ניתן לנו ע"י החברה כתב שיפוי, ולפיו מתחייב מזמין העבודה לשפות 

את השמאים במידה ותוטל עליהם חבות כספית כתוצאה מעריכת שומה זו, ולמעט מקרים של 

 רשלנות4

 

 



 

-2- 

 

 

 להלן העדכון לחוות דעתנו:

 10400402014 –המועד הקובע להערכה  .1

 פרטי הנכס )ללא שינוי(: .2

 5000   גוש:

  00      02   חלקות:

 מ"ר 10,892   מ"ר 01,202 שטח החלקות הרשום:

   מגרש א'   020מגרש    מגרשים:

 עפ"י תכנית מס'  עפ"י תכנית מס'

 00/00-2צש/במ/  12/2-00צש/מק/

 מ"ר 12,222 -כ   מ"ר  02,919  המגרשים:שטח 

 בית דיור לאוכלוסיה המבוגרת  סוג הנכס: 

  שלב א'    שלב ב'  שלב בפרויקט:

 מ"ר 09,208   מ"ר 09,270   שטח בנוי:

 נורדיה   מיקום:

 חכירה מהוונת ממינהל מקרקעי ישראל  הזכויות בקרקע:

נורדי בע"מ בפרויקט בתוספת זכויות חב' מגדלי הים התיכון  הזכויות המוערכות:

התחייבויות החברה כלפי הדיירים )יתרת הפיקדונות הבלתי 

 מחולטת(

 תאור כללי של הפרויקט  .3

נורדיה", הינו פרויקט דיור לאוכלוסיה המבוגרת הממוקם  -כפר הגמלאים "מגדלי הים התיכון 

 במושב נורדיה שבשרון4

 

שנים ושלב ב' שבנייתו  עשרלפני כ הכפר נבנה בשני שלבים: שלב א' שבנייתו הושלמה

 שנים4 כארבעהושלמה לפני 

 

 12,222ששטחו  00/00-2שלב א' של הפרויקט נבנה על מגרש א' עפ"י תכנית מס' צש/במ/

 (50004בגוש  00מ"ר )חלק מחלקה 

 

יחידות דיור  55 -דירות במבנה המרכזי )בניה רוויה( ו 51יחידות דיור:  070שלב א' כולל 

 מ"ר4 09,222 -במבנים דו משפחתיים צמודי קרקע, בשטח בנוי כולל של כ

עפ"י תכנית מס'  020שלב ב' של הפרויקט נבנה בצמוד ומצפון לשלב א' על מגרש מס' 

 (50004בגוש  00וכן חלק מחלקה  02קה מ"ר )חל 02,919, ששטחו 12/00-2צש/מק/

 

דירות בבניה רוויה  25דירות במבנה המרכזי )בניה רוויה(,  20יחידות דיור :   009שלב ב' כולל 

יחידות דיור במבנים דו משפחתיים צמודי קרקע, בשטח בנוי  22 -)מכונים "מבנני כפר סבא"( ו

 מיטות4 99סיעודית המכילה כמו כן כולל שלב ב' מחלקה  מ"ר4 09,272 -כולל של כ
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 4המלאהללא שינוי מחוות הדעת  – המצב התכנוני .4

 4המלאהללא שינוי מחוות הדעת  – המצב המשפטי .5

 נתוני התפעול בפרויקט .6

להלן הנתונים הכלכליים של תפעול הפרויקט, לגביהם חל שינוי ביחס לנתונים שהוצגו בחוות 

 ו ע"י הנהלת החברה:(, כפי שנמסרו לנ124940201)למועד  המלאההדעת 

 

 סה"כ בפרויקט סעיף

 122 דירות לשיווק

 02 דירות פנויות

 ₪ א'  099,928 -כ יתרת פיקדונות

1הכנסה שנתית מחילוט
 ₪ א'  5,219 -כ 

 עקרונות התחשיב .7

 לצורך חישוב תזרים המזומנים יובאו בחשבון המרכיבים המפורטים להלן:

  דייר )תקבול בערך דירה מלא מדייר נכנס מול תזרים המזומנים החיובי בעת החלפת

 החזר פיקדון לאחר שחיקה לדייר יוצא(4

 4הכנסה צפויה מדירות פנויות 

 4הכנסות משטחים מושכרים לזכיינים חיצוניים 

 4רווח מפעילות ניהול ואחזקה שוטפת 

 :הוצאות מע"מ 

 4שחיקת הפיקדון הינה הכנסה לחברה ולפיכך החברה מחויבת בתשלום מע"מ 

 פ"י פסיקת בית המשפט העליון, החברה מחויבת בתשלום מע"מ בגין ריבית רעיונית ע

 )כולל מע"מ( על הפיקדונות )יתרת החוב לדיירים(4 1408%בשיעור של 

  הוצאה הנאמדת בשיעור מסוים מעלות בניה ישירה המוערכת של המבנים  –פחת כלכלי

חידוש ציוד ותחזוקה פיסית )הינה למעשה הגורם האחראי ליצירת מקור כספי עתידי ל

 של הבניינים לאורך השנים(4

                                            

 
הסכום כולל  המתבצעת בספרי החברה, בהתאם לחוזים שנחתמו עם הדיירים4 פעולת החילוט הינה פעולה חשבונאית 1

 מע"מ4
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 תחשיב השווי .8

 

 

 : באורים

 

 10400402014עפ"י נתוני החברה נכון למועד הקובע  (0

 

 שווי הפרויקט נקבע בהתחשב במחירי מכירה בפועל בפרויקט4 (0

 

 שווי הדירות במלאי נקבע עבור הדירות במלאי הנוכחי4 (1

 

 4המלאהללא שינוי מהנתונים בחוות הדעת  (2

 

 

 

 

 

 

 

 

ריכוז נתוני שיווק ותפעול לחודש 12/2013

באור

                 300מספר יח"ד כולל

                 286מספר יח"ד משווק

1                  14יתרת מלאי

2    464,400,000סה"כ שווי הפרויקט )דמי הפקדון(

3      20,370,000סה"כ שווי דירות במלאי

1    296,605,000יתרת פיקדונות בפועל

1        8,436,000הכנסה שנתית מחילוט

3.0%שיעור שחיקה ממוצע )ללא מע"מ; עפ"י חוזים(

10%שיעור תחלופה שנתי )לאחר החלפה ראשונה(

                    8תקופה עד לגמר החלפה ראשונה

4        1,963,000הכנסה שנתית מדמי שכירות )כולל סיעודית(

4      21,100,000הכנסה שנתית מדמי אחזקה ושירותים

4      14,600,000עלות שרותי הניהול והאחזקה

4        1,530,000הוצאות מכירה ושיווק

4    146,200,000אומדן תחשיבי לעלות בניה ישירה )לחישוב הפחת( 
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תחשיב השווי

אומדן הכנסות מהחלפה קרובהא.

    296,605,000(A)יתרת פיקדונות בפועל

      (8,436,000)שחיקה שנתית ממוצעת

                    4מחצית תקופה עד לגמר החלפה ראשונה

     (33,744,000)(B)שחיקה עד מחצית תקופה עד לגמר החלפה ראשונה

    262,861,000(A+B=C) יתרת פיקדונות בפועל בניכוי שחיקה 

    444,030,000סה"כ שווי דירות משווקות )שווי כולל בניכוי שווי דירות במלאי(

   (262,861,000)(C)בניכוי יתרת פקדונות לאחר שחיקה 

    181,169,000הכנסה צפויה מתחלופה ראשונה

                    4מחצית תקופה עד לגמר החלפה ראשונה

9.0%שיעור היוון

128,344,687ערך נוכחי של תמורה נוספת מהחלפה ראשונה  

צפי הכנסות מדירות פנויותב.

                  14סה"כ דירות במלאי

      20,370,000שווי דירות במלאי

90%מקדם הפחתה לשיווק

   18,333,000סה"כ הכנסה נוספת מדירות במלאי

תוספת הכנסה מתחלופת דיירים בעתידג.

    464,400,000סה"כ שווי הדירות )דמי הפקדון לכלל הדירות(

10%שיעור תחלופה שנתי

      46,440,000הכנסה שנתית ממוצעת בגין החלפות דיירים

65%שיעור ההחזר )מחושב לתקופה של 10 שנים(

     (30,000,240)בניכוי החזר פקדונות

      16,439,760עודף שנתי ממוצע מתחלופת דיירים

9.0%שיעור היוון

    182,664,000סה"כ השווי מתחלופה עתידית של דיירים

                    9מס' שנים עד לשנה מייצגת 

   84,103,580ערך נוכחי של הכנסה עתידית מחילופי דיירים

הכנסות נוספותד.

        1,963,000הכנסה שנתית מדמי שכירות

8.5%שיעור היוון

   23,094,118סה"כ שווי שטחים מושכרים
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 בדיקת רגישות:

 

 

 

 

רווח מתפעול שוטף )נורמטיבי(ה.

      21,100,000הכנסה שנתית מדמי אחזקה ושירותים

     (14,600,000)עלות שרותי הניהול והאחזקה

      (1,530,000)הוצאות שיווק

        4,970,000סה"כ עודף שנתי מתפעול

9.0%שיעור היוון

   55,222,222שווי פעילות הניהול

הוצאות מע"מ ופחת כלכליו.

3.0%שיעור שחיקה נטו )ללא מע"מ(

2.8%ריבית רעיונית בגין דמי פיקדון )ללא מע"מ(

      (1,601,667)מע"מ בגין שחיקה שנתית )על פקדון בפועל(

      (1,470,457)מע"מ בגין ריבית רעיונית )על פקדון בפועל(

         (731,000)פחת כלכלי )0.5% מעלות בניה ישירה(

      (3,803,124)סה"כ הוצאות מע"מ ופחת כלכלי

9.0%שיעור היוון

  (42,256,933)סה"כ ערך נוכחי של תשלומי מע"מ ופחת כלכלי

סיכום התחשיבז.

    128,344,687(א)הכנסות מהחלפה קרובה

      18,333,000(ב)הכנסות מדירות במלאי

      84,103,580(ג)הכנסות עתידיות מתחלופת דיירים

      23,094,118(ד)הכנסות משטחים מושכרים

      55,222,222(ה)רווח מתפעול שוטף )נורמטיבי(

     (42,256,933)(ו)הוצאות פחת ומע"מ

         (480,000)הפחתת ע.נ של אומדן דמי היוון להארכת תק' חכירה 

266,360,674סה"כ שווי זכויות החברה בפרויקט  

    296,605,000בתוספת יתרת פקדונות

562,965,674סה"כ שווי הנכס  

563,000,000ובמעוגל  

563,000 10.00%9.50%9.00%8.50%8.00%

8.00%528,700  537,000  546,100   556,300   567,500   

9.00%535,700  544,700  554,600   565,500   577,800   

10.00%542,700  552,300  563,000  574,800   588,100   

11.00%549,700  560,000  571,400   584,100   598,400   

12.00%556,600  567,600  579,800   593,400   608,700   

שיעור 

תחלופה 

שנתי

שיעור היוון לתזרימי הכנסה/הוצאה
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 נתונים נוספים: .9

הנכס הוערך על ידנו בעבר לצורך הדו"חות הכספיים של החברה בשלוש השנים  4א

 כדלקמן: –האחרונות 

 

 ₪אלפי  221,722 - 1040040202למועד 

 ₪אלפי  225,022 - 1042140200למועד 

 ₪אלפי  282,922 - 1242940200למועד 

 ₪אלפי  285,022 - 1242940200למועד 

 ₪אלפי  257,822 - 1040040200למועד 

 ₪אלפי  259,222 - 1042140200למועד 

 ₪ אלפי  292,522 - 1242940200למועד 

 ₪אלפי  299,922 - 1242940200למועד 

 ₪אלפי  829,222 - 1040040200למועד 

 ₪אלפי  829,122 - 1042140201למועד 

 ₪אלפי  825,522 - 1242940201למועד 

 ₪אלפי  890,822 - 1242940201למועד 

 

כפי שנמסר לנו ע"י החברה, לא בוצעו הערכות שווי ע"י שמאים אחרים בשלוש השנים  4ב

 האחרונות4

 

כפי שנמסר לנו ע"י החברה, לא בוצעו עסקאות מכר זכויות בנכס הנדון בשלוש שנים  4ג

 מכירת זכויות דיור4האחרונות, למעט 

 

בסך של  124940201כפי שנמסר לנו ע"י החברה, הנכס רשום בספרי החברה נכון ליום  4ד

 4₪ אלפי  890,822

 

 ההערכה .11

בשוק החופשי, במכירה ממוכר  –ר האמור לעיל, הננו מעריכים את שווי הנכס הנדון לאו

מרצון לקונה מרצון, נקי מכל חוב, שעבוד, משכנתא וזכויות צד ג', למעט רוכשי זכויות שימוש 

שישים )חמש מאות ₪  563,111,111 בסך של –ביחידות דיור והשוכרים החופשיים 

 מיליון שקלים חדשים(. ושלושה

 

 הערה: השווי המוערך, המפורט לעיל, אינו כולל מס ערך מוסף4
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 הצהרות .11

 הננו מצהירים כי אין לנו כל עניין אישי בנכס נשוא השומה, בבעלי הזכויות בו או במזמין 4א

 השומה4

 

 09994 –פי תקנות שמאי המקרקעין )אתיקה מקצועית(, התשכ"ו -דו"ח הוכן על  4ב

 

השומה ולמטרת השומה בלבד4 השומה אינה מהווה תחליף השומה הוכנה לצרכי מזמין  4ג

משפטי ואין להסתמך עליה לכל מטרה אחרת4 השימוש בשומה נאסר על כל צד  לייעוץ

 שלישי שאינו מזמין השומה, ועורך השומה לא יהיה אחראי להסתמכות כלשהי כאמור4

 

 

 

 

  בכבוד רב,

 

 

 

 

 

 

 רענן דוד                                                                    משה פרידמן        

 ( ושמאי מקרקעיןMAכלכלן )                                          מהנדס ושמאי מקרקעין 

 

 

 0542140202תאריך חתימה סופי: 

 



 

 

 

0202        בפברואר              02            

  מספרנו: 12082400/124202

 

 לכבוד

 מגדלי הים התיכון בע"מ )לשעבר מג'יקפיוצ'ר בע"מ(

 

,ג4א4נ4  

 

 -עדכון להערכת שווי בית דיור לאוכלוסיה המבוגרת 

 השרון כפר סבא" –"מגדלי הים התיכון 

 

מגדלי הים התיכון בע"מ )לשעבר סמנכ"ל כספים, חב'  –ידי מר אופיר רוזנבוים -התבקשנו על

 – 1040040201"החברה"(, לעדכן את הערכת שווי הנכס הנדון ליום  -)להלן מג'יקפיוצ'ר בע"מ( 

 וזאת לצורך עריכת הדו"חות הכספיים של החברה4

 

)להלן:  124940201, שנערכה ליום 12082402זו מהווה עדכון ובהמשך להערכתנו מס' חוות דעת 

 4("המלאה"חוות הדעת 

 

של מועצת שמאי המקרקעין  0.40חוות הדעת המלאה נערכה בהתאם להוראות תקן מס' 

-)פרוט מזערי נדרש בשומות מקרקעין המבוצעות לצורך דיווח עפ"י חוק ניירות ערך, התשכ"ח

כמשמעותו  –ורך יישום תקינה חשבונאית(, ולצורך קביעת "השווי ההוגן" של הנכס ולצ 0998

(, ולצורך יישום בתקן חשבונאות IFRS13מדידת שווי הוגן ) – 01בתקן דיווח כספי בינלאומי 

 (IAS404נדל"ן להשקעה ) – 22בינלאומי 

 

של החברה, וכן יפורסם הננו נותנים בזאת את הסכמתנו, כי עדכון זה יצורף לדו"חות הכספיים 

 לציבור4

 

כלכלה ושמאות מקרקעין  –ההתקשרות בין החברה לבין משרד ברק פרידמן כהן ושות' 

 12400402014בוצעה ביום 

 

הננו להבהיר, כי משרד ברק פרידמן כהן ושות' מספק שרותי שמאות מקרקעין למזמין 

 ה4העבודה, ואולם לא קיימת תלות בין השמאים לבין מזמין העבוד

 

 הננו להבהיר כי שכר טרחתנו בגין ההערכה אינו מותנה בתוצאות ההערכה4

 

במסגרת ההתקשרות ניתן לנו ע"י החברה כתב שיפוי, ולפיו מתחייב מזמין העבודה לשפות את 

השמאים במידה ותוטל עליהם חבות כספית כתוצאה מעריכת שומה זו, ולמעט מקרים של 

  רשלנות4
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 דעתנו:להלן העדכון לחוות 

 10400402014 – המועד הקובע להערכה .1

 פרטי הנכס )ללא שינוי(: .2

 .920   גוש:

 009)חלק(,  9   חלקות:

 ג'9/00/2בתכנית מס' כס/מק/ 0מס'    מגרש:

 מ"ר 02,992  שטח מגרש:

 בית דיור לאוכלוסיה המבוגרת   סוג הנכס:

 מ"ר 090,.0 -כ  שטח בנוי כולל:

 , כפר סבא08סירני רח' אנצ'ו   כתובת עירונית:

בעלות פרטית רשומה ע"ש החברות משכנות כלל כפר סבא בע"מ  הזכויות בקרקע:

  1וחצרות הדר בע"מ, בחלקים שווים

זכויות החברות בפרויקט בתוספת התחייבויות החברה כלפי  הזכויות המוערכות:

 הדיירים )יתרת הפיקדונות הבלתי מחולטות(

 

 תאור כללי של הפרויקט .3

 -ו 9השרון כפר סבא" ניצב על חלקות  -"מגדלי הים התיכון  -ר לאוכלוסיה המבוגרת בית הדיו

 0מ"ר )ברוטו(, אשר אוחדו למגרש מס'  11,298, ששטחן הרשום הכולל הינו .920בגוש  009

מ"ר )לאחר הפרשה לצורכי  02,992ג', בשטח קרקע נטו של 2/9/00לפי תכנית מס' כס/מק/

 ציבור, וכולל שפ"פ(4

 

בשני שלבים עיקריים: תחילה נבנה שלב א' ושש שנים  92 -רויקט נבנה במהלך שנות ההפ

 אחריו נבנה שלב ב'4

 

יח"ד )שלב ג'(, ומהווה חלק מהמבנה  8שנים נבנתה תוספת בניה הכוללת  כארבעלפני 

 יחידות דיור4 099שנבנה בשלב א'4 בסה"כ כולל הפרויקט 

 

קומות מעל קומת כניסה ומעל קומת קרקע תחתונה, מבנה מרכזי הכולל שתי  –שלב א' 

 יחידות דיור ושטחים ציבוריים4 0.9מ"ר, ומכיל   00,998בשטח בנוי כולל של 

 

קומות, אשר נבנו על החלק הדרומי של המגרש4 המבנים  1-2חמישה מבנים בני  –שלב ב' 

 מ"ר4 .00,00יחידות דיור ומעט שטחים ציבוריים, בשטח בנוי כולל של  002כוללים 

 

                                            

 
 "החברות"(4 –( בע"מ )להלן 0980חברות אלו הן חברות בנות של חב' משכנות כלל ) 1
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 4המלאהללא שינוי מחוות הדעת  – המצב התכנוני .4

 4המלאהללא שינוי מחוות הדעת  – המצב המשפטי .5

 נתוני התפעול בפרויקט .6

להלן הנתונים הכלכליים של תפעול הפרויקט, לגביהם חל שינוי ביחס לנתונים שהוצגו בחוות 

 (, כפי שנמסרו לנו ע"י הנהלת החברה: 124940201)למועד  המלאההדעת 

 

 סה"כ בפרויקט סעיף

 099 דירות לשיווק

 .0 דירות פנויות

 ₪ א'  020,020 -כ יתרת פיקדונות

2הכנסה שנתית מחילוט
 ₪ א'  2,922 -כ 

 עקרונות התחשיב .7

 לצורך חישוב תזרים המזומנים יובאו בחשבון המרכיבים המפורטים להלן:

  החיובי בעת החלפת דייר )תקבול בערך דירה מלא מדייר נכנס מול החזר תזרים המזומנים

 פיקדון לאחר שחיקה לדייר יוצא(4

 4הכנסה צפויה מדירות פנויות 

 4הכנסות משטחים מושכרים לזכיינים חיצוניים 

 4רווח מפעילות ניהול ואחזקה שוטפת 

 :הוצאות מע"מ 

  יבת בתשלום מע"מ4שחיקת הפיקדון הינה הכנסה לחברה ולפיכך החברה מחו 

  עפ"י פסיקת בית המשפט העליון, החברה מחויבת בתשלום מע"מ בגין ריבית רעיונית

 )כולל מע"מ( על הפיקדונות )יתרת החוב לדיירים(4 1400%בשיעור של 

  הוצאה הנאמדת בשיעור מסוים מעלות בניה ישירה המוערכת של המבנים  –פחת כלכלי

מקור כספי עתידי לחידוש ציוד ותחזוקה פיסית של  )הינה למעשה הגורם האחראי ליצירת

 הבניינים לאורך השנים(4

                                            

 
הסכום כולל  פעולת החילוט הינה פעולה חשבונאית המתבצעת בספרי החברה, בהתאם לחוזים שנחתמו עם הדיירים4 2

 מע"מ4
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 תחשיב השווי .8

 

 

 : באורים

 

 10400402014עפ"י נתוני החברה נכון למועד הקובע  (0

 

 4תחשב במחירי מכירה בפועל בפרויקטשווי הפרויקט נקבע בה (0

 

 שווי הדירות במלאי נקבע עבור הדירות במלאי הנוכחי4 (1

 

 4המלאהללא שינוי מהנתונים בחוות הדעת  (2

 

 

 

 

 

 

באורריכוז נתוני שיווק ותפעול לחודש 12/2013

                   296מספר יח"ד כולל

                   269מספר יח"ד משווק

1                     27יתרת מלאי

2      404,900,000סה"כ שווי הפרויקט )דמי הפקדון(

3        30,390,000סה"כ שווי דירות במלאי

1      241,101,000יתרת פיקדונות בפועל

1          4,644,000הכנסה שנתית מחילוט

3.0%שיעור שחיקה ממוצע )ללא מע"מ(

10%שיעור תחלופה שנתי

                      6תקופה עד לגמר החלפה ראשונה

4             890,000הכנסה שנתית מדמי שכירות

4        17,620,000הכנסה שנתית מדמי אחזקה ושירותים

4        15,380,000עלות שרותי הניהול והאחזקה

4          1,990,000הוצאות מכירה ושיווק

4      141,400,000אומדן תחשיבי לעלות בניה ישירה )לחישוב הפחת(
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תחשיב השווי

אומדן הכנסות מהחלפה קרובהא.

      241,101,000(A)יתרת פיקדונות בפועל

         (4,644,000)שחיקה שנתית ממוצעת

                      3מחצית תקופה עד לגמר החלפה ראשונה

       (13,932,000)(B)שחיקה עד מחצית תקופה עד לגמר החלפה ראשונה

      227,169,000(A+B=C) יתרת פיקדונות בפועל בניכוי שחיקה 

      374,510,000סה"כ שווי דירות משווקות )שווי כולל בניכוי שווי דירות במלאי(

     (227,169,000)(C)בניכוי יתרת פקדונות לאחר שחיקה 

      147,341,000הכנסה צפויה מתחלופה ראשונה

                      3מחצית תקופה עד לגמר החלפה ראשונה

9.0%שיעור היוון

    113,774,286ערך נוכחי של תמורה נוספת מהחלפה ראשונה

צפי הכנסות מדירות פנויותב.

                     27סה"כ דירות במלאי

        30,390,000שווי דירות במלאי

90%מקדם הפחתה לשיווק

      27,351,000סה"כ הכנסה נוספת מדירות במלאי

תוספת הכנסה מתחלופת דיירים בעתידג.

      404,900,000סה"כ שווי הדירות )דמי הפקדון לכלל הדירות(

10%שיעור תחלופה שנתי

        40,490,000הכנסה שנתית ממוצעת בגין החלפות דיירים

65%שיעור ההחזר )מחושב לתקופה של 10 שנים(

       (26,156,540)בניכוי החזר פקדונות

        14,333,460עודף שנתי ממוצע מתחלופת דיירים

9.0%שיעור היוון

      159,260,667סה"כ השווי מתחלופה עתידית של דיירים

                      8מס' שנים עד לשנה מייצגת

      79,927,558ערך נוכחי של הכנסה עתידית מחילופי דיירים

הכנסות נוספותד.

             890,000הכנסה שנתית מדמי שכירות

8.5%שיעור היוון

      10,470,588סה"כ שווי שטחים מושכרים
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 בדיקת רגישות:

 

 

 

 

 

פעילות הניהולה.

        17,620,000הכנסה שנתית מדמי אחזקה ושירותים

       (15,380,000)עלות שרותי הניהול והאחזקה

         (1,990,000)הוצאות שיווק

             250,000סה"כ עודף שנתי מתפעול

9.0%שיעור היוון

        2,777,778שווי פעילות הניהול

הוצאות מע"מ ופחת כלכליו.

3.0%שיעור שחיקה נטו )ללא מע"מ(

1.5%ריבית רעיונית בגין דמי פיקדון )ללא מע"מ(

         (1,301,945)מע"מ בגין שחיקה שנתית )על פקדון בפועל(

           (650,973)מע"מ בגין ריבית רעיונית )על פקדון בפועל(

         (1,414,000)פחת כלכלי )1% מעלות בניה ישירה(

         (3,366,918)סה"כ הוצאות מע"מ ופחת כלכלי

9.0%שיעור היוון

    (37,410,201)סה"כ ערך נוכחי של תשלומי מע"מ ופחת כלכלי

סיכום התחשיבז.

      113,774,286(א)הכנסות מהחלפה קרובה

        27,351,000(ב)הכנסות מדירות במלאי

        79,927,558(ג)הכנסות עתידיות מתחלופת דיירים

        10,470,588(ד)הכנסות משטחים מושכרים

          2,777,778(ה)רווח מתפעול שוטף

       (37,410,201)(ו)הוצאות פחת ומע"מ

    196,891,009סה"כ שווי זכויות החברה בפרויקט

      241,101,000בתוספת יתרת פקדונות

    437,992,009סה"כ שווי הנכס

    438,000,000ובמעוגל

438,000 10.00%9.50%9.00%8.50%8.00%

8.00%411,900  416,700  422,000      427,800   434,400   

9.00%418,600  424,000  430,000      436,600   444,000   

10.00%425,300  431,300  438,000    445,400   453,700   

11.00%432,000  438,600  446,000      454,200   463,400   

12.00%438,700  445,900  454,000      463,000   473,100   

שיעור 

תחלופה 

שנתי

שיעור היוון לתזרימי הכנסה/הוצאה
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 נתונים נוספים .9

הנכס הוערך על ידנו בעבר לצורך הדו"חות הכספיים של החברה בשלוש השנים  4א

 כדלקמן: –האחרונות 

 

 ₪אלפי  190,222 - 1040040202למועד 

 ₪אלפי  198,222 - 1042140200למועד 

 ₪אלפי  220,922 - 1242940200למועד 

 ₪אלפי  228,822 - 1242940200למועד 

 ₪אלפי  200,922 - 1040040200למועד 

 ₪אלפי  200,122 - 1042140200למועד 

 ₪ אלפי  202,122 - 1242940200למועד 

 ₪אלפי  209,022 - 1242940200למועד 

 ₪אלפי  209,022 - 1040040200למועד 

 ₪אלפי  209,022 - 1042140201למועד 

 ₪אלפי  209,222 - 1242940201למועד 

 ₪אלפי  210,022 - 1242940201למועד 

 

כפי שנמסר לנו ע"י החברה, לא בוצעו הערכות שווי ע"י שמאים אחרים בשלוש השנים  4ב

 האחרונות4

 

כפי שנמסר לנו ע"י החברה, לא בוצעו עסקאות מכר זכויות בנכס הנדון בשלוש שנים  4ג

 דיור4 האחרונות, למעט מכירת זכויות

 

בסך של  124940201כפי שנמסר לנו ע"י החברה, הנכס רשום בספרי החברה נכון ליום  4ד

 4₪ אלפי  210,022

 ההערכה .11

בשוק החופשי, במכירה ממוכר  –לאור האמור לעיל, הננו מעריכים את שווי הנכס הנדון 

כויות שימוש מרצון לקונה מרצון, נקי מכל חוב, שעבוד, משכנתא וזכויות צד ג', למעט רוכשי ז

 שלושים)ארבע מאות ₪  438,111,111 בסך של –ביחידות דיור והשוכרים החופשיים 

 מיליון שקלים חדשים(. ושמונה

 

 

 הערה: השווי המוערך, המפורט לעיל, אינו כולל מס ערך מוסף4
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 הצהרות .11

 במזמין הננו מצהירים כי אין לנו כל עניין אישי בנכס נשוא השומה, בבעלי הזכויות בו או 4א

 השומה4

 

 09994 –פי תקנות שמאי המקרקעין )אתיקה מקצועית(, התשכ"ו -הדו"ח הוכן על 4ב

 

השומה הוכנה לצרכי מזמין השומה ולמטרת השומה בלבד4 השומה אינה מהווה תחליף  4ג

לייעוץ משפטי ואין להסתמך עליה לכל מטרה אחרת4 השימוש בשומה נאסר על כל צד 

 עורך השומה לא יהיה אחראי להסתמכות כלשהי כאמור4שלישי שאינו מזמין השומה, ו

 

 

 

 

 

 בכבוד רב,

  

 

     

 

 

 רענן דוד                                                              משה פרידמן       

 ( ושמאי מקרקעיןMAמהנדס ושמאי מקרקעין                                               כלכלן )

 

 0842140202תאריך חתימה סופי: 



 

 

 

0202בפברואר                      02  

  מספרנו: 122704054124202

 

 לכבוד

 (בע"מ מגדלי הים התיכון בע"מ )לשעבר מג'יקפיוצ'ר

 

 ג4א4נ4,

 -עדכון להערכת שווי בית דיור לאוכלוסיה המבוגרת 

 בת ים" –התיכון "מגדלי הים 

 (7517בגוש  187-)חלק( ו 172, 12, 51-15)חלקות 

 

מגדלי הים התיכון בע"מ סמנכ"ל כספים, חב'  –ידי מר אופיר רוזנבוים -התבקשנו על

"החברה"(, לעדכן את הערכת שווי הנכס הנדון ליום  -)להלן )לשעבר מג'יקפיוצ'ר בע"מ( 

 הכספיים של החברה4וזאת לצורך עריכת הדו"חות  – 1040040201

 

 124940201, שנערכה ליום 12270402חוות דעת זו מהווה עדכון ובהמשך להערכתנו מס' 

 4"(המלאה"חוות הדעת )להלן: 

 

של מועצת שמאי המקרקעין  0740חוות הדעת המלאה נערכה בהתאם להוראות תקן מס' 

ניירות ערך,  )פרוט מזערי נדרש בשומות מקרקעין המבוצעות לצורך דיווח עפ"י חוק

 –ולצורך יישום תקינה חשבונאית(, ולצורך קביעת "השווי ההוגן" של הנכס  0991-התשכ"ח

(, ולצורך יישום בתקן IFRS13מדידת שווי הוגן ) – 01כמשמעותו בתקן דיווח כספי בינלאומי 

 (IAS404נדל"ן להשקעה ) – 22חשבונאות בינלאומי 

 

 ון זה יצורף לדו"חות הכספיים של החברה, וכןהננו נותנים בזאת את הסכמתנו, כי עדכ

 יפורסם לציבור4

 

כלכלה ושמאות מקרקעין  –ההתקשרות בין החברה לבין משרד ברק פרידמן כהן ושות' 

 12400402014בוצעה ביום 

 

הננו להבהיר, כי משרד ברק פרידמן כהן ושות' מספק שרותי שמאות מקרקעין למזמין 

 בין השמאים לבין מזמין העבודה4 העבודה, ואולם לא קיימת תלות

 

 הננו להבהיר כי שכר טרחתנו בגין ההערכה אינו מותנה בתוצאות ההערכה4

 

במסגרת ההתקשרות ניתן לנו ע"י החברה כתב שיפוי, ולפיו מתחייב מזמין העבודה לשפות 

את השמאים במידה ותוטל עליהם חבות כספית כתוצאה מעריכת שומה זו, ולמעט מקרים 

 נות4של רשל
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 להלן העדכון לחוות דעתנו:

 10400402014 – המועד הקובע להערכה .5

 

 

 פרטי הנכס )ללא שינוי(: .1

 7029   גוש:

 017-)חלק( ו 072, 01, 05-00   חלקות:

 122בתכנית מס'  0מס'    מגרש:

 מ"ר 9,505  שטח מגרש:

 בית דיור לאוכלוסיה המבוגרת   סוג הנכס:

 מ"ר 10,222 -כ  שטח בנוי כולל:

 , בת ים0רח' הים   כתובת עירונית:

 בעלות פרטית   הזכויות בקרקע:

זכויות החברה בפרויקט בתוספת התחייבות החברה כלפי הדיירים  הזכויות המוערכות:

 )יתרת הפיקדונות הבלתי מחולטות(

 

 

 כללי של הפרויקט  רתאו .2

לפי  0רש מס' בת ים" ניצב על מג -"מגדלי הים התיכון  -בית הדיור לאוכלוסיה המבוגרת 

 יחידות דיור בשני בניינים4 079מ"ר ומכיל  9,505, בשטח קרקע של 122תכנית מס' 

 

קומות מגורים מעל קומה ציבורית, קומת גלריה,  00הבניין הצפוני הינו בניין בן  –בניין א' 

 מ"ר4 09,712קומת קרקע, ושתי קומות מרתף, בשטח בנוי כולל של 

 

יחידות דיור משלים ושטחים  11יחידות דיור,  015שנים, מכיל  01 -הבניין שנבנה לפני כ

 ציבוריים4

 

קומות מגורים מעל קומת גלריה, קומת קרקע, ושתי  01הבניין הדרומי הינו בניין בן  –בניין ב' 

 מ"ר4 05,007קומות מרתף, בשטח בנוי כולל של 

 

 יעודית  ושטחים ציבוריים4יחידות דיור, מחלקה ס 022שנים, מכיל  00 -הבניין שנבנה לפני כ
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 4המלאהללא שינוי מחוות הדעת  -המצב התכנוני .1

 

 

 4המלאהללא שינוי מחוות הדעת  – המצב המשפטי .1

 

 

 נתוני התפעול בפרויקט .7

להלן הנתונים הכלכליים של תפעול הפרויקט, לגביהם חל שינוי ביחס לנתונים שהוצגו בחוות 

 (, כפי שנמסרו לנו ע"י הנהלת החברה: 124940201)למועד  המלאההדעת 

 

 מהות סעיף

  079 דירות לשיווק

 07 דירות פנויות

 ₪א'  095,111 -כ יתרת פיקדונות 

 ₪א'  2,200 -כ  1הכנסה שנתית מחילוט

 

  

                                            

 
1

הסכום כולל  פעולת החילוט הינה פעולה חשבונאית המתבצעת בספרי החברה, בהתאם לחוזים שנחתמו עם הדיירים4 

 מע"מ4
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 עקרונות התחשיב .7

 לצורך חישוב תזרים המזומנים יובאו בחשבון המרכיבים המפורטים להלן:

 

  בעת החלפת דייר )תקבול בערך דירה מלא מדייר נכנס מול החזר תזרים המזומנים החיובי

 פיקדון לאחר שחיקה לדייר יוצא(4

 כנסה צפויה מדירות פנויות4ה 

 4הכנסות משטחים מושכרים לזכיינים חיצוניים 

 4רווח מפעילות ניהול ואחזקה שוטפת 

 :הוצאות מע"מ 

 ום מע"מ4שחיקת הפיקדון הינה הכנסה לחברה ולפיכך החברה מחויבת בתשל 

  עפ"י פסיקת בית המשפט העליון, החברה מחויבת בתשלום מע"מ בגין ריבית רעיונית

 )כולל מע"מ( על הפיקדונות )יתרת החוב לדיירים(4 1405%בשיעור של 

  הוצאה הנאמדת בשיעור מסוים מעלות בניה ישירה המוערכת של המבנים  –פחת כלכלי

פי עתידי לחידוש ציוד ותחזוקה פיסית של )הינה למעשה הגורם האחראי ליצירת מקור כס

 הבניינים לאורך השנים(4
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 תחשיב השווי .8

 

 

 : באורים

  

 10400402014עפ"י נתוני החברה נכון למועד הקובע  (0

 

 שווי הפרויקט נקבע בהתחשב במחירי מכירה בפועל בפרויקט4 (0

 

 שווי הדירות במלאי נקבע עבור הדירות במלאי הנוכחי4 (1

 

 4המלאהללא שינוי מהנתונים בחוות הדעת  (2

 

 

 

 

 

 

 

באורריכוז נתוני שיווק ותפעול לחודש 12/2013

                   279מספר יח"ד כולל

                   262מספר יח"ד משווק

1                     17יתרת מלאי

2      271,000,000סה"כ שווי הפרויקט )דמי הפקדון(

3        18,910,000סה"כ שווי דירות במלאי

1       165,333,000יתרת פיקדונות בפועל

1          4,012,000הכנסה שנתית מחילוט

3.0%שיעור שחיקה ממוצע )ללא מע"מ; עפ"י חוזים(

10%שיעור תחלופה שנתי

                      6תקופה עד לגמר החלפה ראשונה

4          2,330,000הכנסה שנתית מדמי שכירות )ללא שימוש בגג(

4             430,000הכנסה שנתית מדמי שכירות - שימוש בגג

4        15,050,000הכנסה שנתית מדמי אחזקה ושירותים

4        15,600,000עלות שרותי הניהול והאחזקה

4             630,000הוצאות מכירה ושיווק

4      144,000,000אומדן תחשיבי לעלות בניה ישירה )לחישוב הפחת( 
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תחשיב השווי

אומדן הכנסות מהחלפה קרובהא.

      165,333,000(A)יתרת פיקדונות בפועל

         (4,012,000)שחיקה שנתית ממוצעת

                      3מחצית תקופה עד לגמר החלפה ראשונה

       (12,036,000)(B)שחיקה עד מחצית תקופה עד לגמר החלפה ראשונה

      153,297,000(A+B=C) יתרת פיקדונות בפועל בניכוי שחיקה 

      252,090,000סה"כ שווי דירות משווקות )שווי כולל בניכוי שווי דירות במלאי(

     (153,297,000)(C)בניכוי יתרת פקדונות לאחר שחיקה 

        98,793,000הכנסה צפויה מתחלופה ראשונה

                      3מחצית תקופה עד לגמר החלפה ראשונה

9.0%שיעור היוון

      76,286,323ערך נוכחי של תמורה נוספת מהחלפה ראשונה

צפי הכנסות מדירות פנויותב.

                     17סה"כ דירות במלאי

        18,910,000שווי דירות במלאי

90%מקדם הפחתה לשיווק

      17,019,000סה"כ הכנסה נוספת מדירות במלאי

תוספת הכנסה מתחלופת דיירים בעתידג.

      271,000,000סה"כ שווי הדירות )דמי הפקדון לכלל הדירות(

10%שיעור תחלופה שנתי

        27,100,000הכנסה שנתית ממוצעת בגין החלפות דיירים

65%שיעור ההחזר )מחושב לתקופה של 10 שנים(

       (17,506,600)בניכוי החזר פקדונות

          9,593,400עודף שנתי ממוצע מתחלופת דיירים

9.0%שיעור היוון

      106,593,333סה"כ השווי מתחלופה עתידית של דיירים

                      8מס' שנים עד לשנה מייצגת

      53,495,600ערך נוכחי של הכנסה עתידית מחילופי דיירים

הכנסות נוספותד.

          2,330,000הכנסה שנתית מדמי שכירות )ללא שימוש בגג(

8.5%שיעור היוון

        27,411,765סה"כ שווי ההכנסות

             430,000הכנסה שנתית מדמי שכירות - שימוש בגג

10.0%שיעור היוון

          4,300,000סה"כ שווי ההכנסות

      31,711,765סה"כ שווי שטחים מושכרים
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 בדיקת רגישות:

 

 

 

פעילות הניהולה.

        15,050,000הכנסה שנתית מדמי אחזקה ושירותים

       (15,600,000)עלות שרותי הניהול והאחזקה

           (630,000)הוצאות שיווק

         (1,180,000)סה"כ גרעון שנתי מתפעול

9.0%שיעור היוון

    (13,111,111)שווי פעילות הניהול

הוצאות מע"מ ופחת כלכליו.

3.0%שיעור שחיקה נטו )ללא מע"מ(

2.8%ריבית רעיונית בגין דמי פיקדון )ללא מע"מ(

           (892,798)מע"מ בגין שחיקה שנתית )על פקדון בפועל(

           (819,659)מע"מ בגין ריבית רעיונית )על פקדון בפועל(

         (1,440,000)פחת כלכלי )1% מעלות בניה ישירה(

         (3,152,458)סה"כ הוצאות מע"מ ופחת כלכלי

9.0%שיעור היוון

    (35,027,306)סה"כ ערך נוכחי של תשלומי מע"מ ופחת כלכלי

סיכום התחשיבז.

        76,286,323(א)הכנסות מהחלפה קרובה

        17,019,000(ב)הכנסות מדירות במלאי

        53,495,600(ג)הכנסות עתידיות מתחלופת דיירים

        31,711,765(ד)הכנסות משטחים מושכרים

       (13,111,111)(ה)גרעון מתפעול שוטף

       (35,027,306)(ו)הוצאות פחת ומע"מ

           (300,000)בניכוי אומדן עלות להסדרת שימושים

    130,074,270סה"כ שווי זכויות החברה בפרויקט

      165,333,000בתוספת יתרת פקדונות

    295,407,270סה"כ שווי הנכס

    295,400,000ובמעוגל

295,400 10.00%9.50%9.00%8.50%8.00%

8.00%280,500  282,500  284,700   287,200  289,900  

9.00%284,900  287,400  290,100   293,000  296,300  

10.00%289,400  292,300  295,400  298,900  302,800  

11.00%293,900  297,100  300,800   304,800  309,300  

12.00%298,400  302,000  306,100   310,700  315,800  

שיעור 

תחלופה 

שנתי

שיעור היוון לתזרימי הכנסה/הוצאה
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 נתונים נוספים .9

הנכס הוערך על ידנו בעבר לצורך הדו"חות הכספיים של החברה בשלוש השנים  4א

 כדלקמן: –האחרונות 

 

 ₪אלפי  012,122 - 1040040202למועד 

 ₪אלפי  012,122 - 1042140200למועד 

 ₪אלפי  011,022 - 1242940200למועד 

 ₪אלפי  020,222 - 1242940200למועד 

 ₪אלפי  057,722 - 1040040200למועד 

 ₪אלפי  057,022 - 1042140200למועד 

 ₪ אלפי  090,222 - 1242940200למועד 

 ₪אלפי  090,722 - 1242940200למועד 

 ₪אלפי  099,022 - 1040040200למועד 

 ₪אלפי  099,122 - 1042140201למועד 

 ₪אלפי  070,122 - 1242940201למועד 

 ₪אלפי  095,522 - 1242940201למועד 

 

כפי שנמסר לנו ע"י החברה, לא בוצעו הערכות שווי ע"י שמאים אחרים בשלוש השנים  4ב

 האחרונות4

 

כפי שנמסר לנו ע"י החברה, לא בוצעו עסקאות מכר זכויות בנכס הנדון בשלוש שנים  4ג

 דיור4האחרונות, למעט מכירת זכויות 

 

בסך של  124940201כפי שנמסר לנו ע"י החברה, הנכס רשום בספרי החברה נכון ליום  4ד

 4₪ אלפי  095,522

 

 

 ההערכה .52

בשוק החופשי, במכירה ממוכר  –לאור האמור לעיל, הננו מעריכים את שווי הנכס הנדון 

זכויות שימוש  מרצון לקונה מרצון, נקי מכל חוב, שעבוד, משכנתא וזכויות צד ג', למעט רוכשי

 וחמשה תשעים)מאתיים ₪  191,122,222בסך של  –ביחידות דיור והשוכרים החופשיים 

 מאות אלף שקלים חדשים(. וארבעמיליון 

 

 השווי המוערך, המפורט לעיל, אינו כולל מס ערך מוסף4 הערה: 
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 הצהרות .55

 כויות בו או במזמיןהננו מצהירים כי אין לנו כל עניין אישי בנכס נשוא השומה, בבעלי הז 4א

 השומה4

 

 09994 –פי תקנות שמאי המקרקעין )אתיקה מקצועית(, התשכ"ו -הדו"ח הוכן על 4ב

 

השומה הוכנה לצרכי מזמין השומה ולמטרת השומה בלבד4 השומה אינה מהווה תחליף  4ג

לייעוץ משפטי ואין להסתמך עליה לכל מטרה אחרת4 השימוש בשומה נאסר על כל צד 

 ין השומה, ועורך השומה לא יהיה אחראי להסתמכות כלשהי כאמור4שלישי שאינו מזמ

 

 

 

 בכבוד רב,

 

 

 

 

 

 

 רענן דוד                                                                    משה פרידמן        

 מקרקעין( ושמאי MAכלכלן )                                            מהנדס ושמאי מקרקעין 

 

 

 

 0142140202תאריך חתימה סופי: 



 

 

     

 0202 בפברואר                    02  

  מספרנו: 12755407/124202

 

 לכבוד

 (בע"מ מגדלי הים התיכון בע"מ )לשעבר מג'יקפיוצ'ר

 

 נ4,ג4א4

 -עדכון להערכת שווי בית דיור לאוכלוסיה המבוגרת 

 צומת סביון" –הים התיכון "מגדלי 

 (5007בגוש  20)חלק מחלקה 

 

מגדלי הים התיכון בע"מ סמנכ"ל כספים, חב'  –ידי מר אופיר רוזנבוים -התבקשנו על

"החברה"(, לעדכן את הערכת שווי הנכס הנדון ליום  -)להלן )לשעבר מג'יקפיוצ'ר בע"מ( 

 החברה4וזאת לצורך עריכת הדו"חות הכספיים של  – 1040040201

 

 124940201, שנערכה ליום 12755402חוות דעת זו מהווה עדכון ובהמשך להערכתנו מס' 

 4"(המלאה"חוות הדעת )להלן: 

 

של מועצת שמאי המקרקעין  0540נערכה בהתאם להוראות תקן מס'  המלאהחוות הדעת 

, )פרוט מזערי נדרש בשומות מקרקעין המבוצעות לצורך דיווח עפ"י חוק ניירות ערך

 –של הנכס  "השווי ההוגן"ולצורך יישום תקינה חשבונאית(, ולצורך קביעת  0997-התשכ"ח

(, ולצורך יישום בתקן IFRS13מדידת שווי הוגן ) – 01דיווח כספי בינלאומי  כמשמעותו בתקן

 4(IAS40נדל"ן להשקעה ) –40  בונאות בינלאומיחש

 

וכן לדו"חות הכספיים של החברה,  הננו נותנים בזאת את הסכמתנו, כי עדכון זה יצורף

 יפורסם לציבור4

 

כלכלה ושמאות מקרקעין  –ההתקשרות בין החברה לבין משרד ברק פרידמן כהן ושות' 

 12400402014בוצעה ביום 

 

הננו להבהיר כי משרד ברק פרידמן כהן ושות' מספק שרותי שמאות מקרקעין למזמין 

 לבין מזמין העבודה4העבודה, ואולם לא קיימת תלות בין השמאים 

 

 הננו להבהיר כי שכר טרחתנו בגין ההערכה אינו מותנה בתוצאות ההערכה4

 

במסגרת ההתקשרות ניתן לנו ע"י החברה כתב שיפוי, ולפיו מתחייב מזמין העבודה לשפות 

את השמאים במידה ותוטל עליהם חבות כספית כתוצאה מעריכת שומה זו, ולמעט מקרים 

 של רשלנות4
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 העדכון לחוות דעתנו: להלן

 10400402014 – המועד הקובע להערכה .1

 

 

 פרטי הנכס )ללא שינוי(: .2

 5007   גוש:

 )חלק( 20   חלקה:

 ה'(002)עפ"י תכנית מס' מאא/ 0מס'    מגרש:

 מ"ר 7,022  שטח מגרש:

 בית דיור לאוכלוסיה המבוגרת   סוג הנכס:

 מ"ר 00,092 -כ  שטח בנוי כולל:

 , אור יהודה9איריס  רח'  כתובת עירונית:

 חכירה מהוונת מעיריית אור יהודה  הזכויות בקרקע:

זכויות חב' מגדלי הים התיכון צומת סביון בע"מ בפרויקט בתוספת  הזכויות המוערכות:

התחייבויות החברה כלפי הדיירים )יתרת הפיקדונות הבלתי 

 4מחולטת(

 

 

 תאור כללי של הפרויקט .3

 0צומת סביון" ניצב על מגרש מס'  -"מגדלי הים התיכון  -בית הדיור לאוכלוסיה המבוגרת 

צפוני ודרומי )להלן:  –מ"ר, בנוי בשני אגפים  7,022ה', בשטח קרקע של 002לפי תכנית מס' 

 "אגף א'" ו"אגף ב'", בהתאמה(4

 

הקומות  7בשני שלבים: בשלב הראשון נבנו  92 -הפרויקט נבנה החל מסוף שנות ה

 הקומות הנוספות והושלמה בניית אגף ב'4  9שנים אחריו נבנו  הראשונות באגף א', עשר

 

קומות מגורים מעל קומת כניסה ושתי קומות מרתף, משמש כבית דיור  01אגף א' בן 

 לאוכלוסיה מבוגרת4 

 

 קומות מעל קומת עמודים וקומת מרתף, משמש למחלקה הסיעודית4  2אגף ב' בן 

 

 חדרים סיעודיים4 59 -יחידות דיור ו 012סה"כ מכיל הפרויקט 

 

 

 4המלאהללא שינוי מחוות הדעת  – המצב התכנוני .4
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 4המלאהללא שינוי מחוות הדעת  – המצב המשפטי .5

 

 

 נתוני התפעול בפרויקט .6

להלן הנתונים הכלכליים של תפעול הפרויקט, לגביהם חל שינוי ביחס לנתונים שהוצגו בחוות 

 (, כפי שנמסרו לנו ע"י הנהלת החברה:124940201)למועד  המלאההדעת 

 

 סה"כ בפרויקט סעיף

 012 דירות לשיווק

 1 דירות פנויות

 ₪ א'  009,207 -כ יתרת פיקדונות

1הכנסה שנתית מחילוט
 ₪ א'  1,757 -כ 

 

 

 עקרונות התחשיב .7

 להלן:לצורך חישוב תזרים המזומנים יובאו בחשבון המרכיבים המפורטים 

  תזרים המזומנים החיובי בעת החלפת דייר )תקבול בערך דירה מלא מדייר נכנס מול החזר

 פיקדון לאחר שחיקה לדייר יוצא(4

 4הכנסה צפויה מדירות פנויות 

 4הכנסות משטחים מושכרים לזכיינים חיצוניים 

 4רווח מפעילות ניהול ואחזקה שוטפת 

 :הוצאות מע"מ 

  לחברה ולפיכך החברה מחויבת בתשלום מע"מ4שחיקת הפיקדון הינה הכנסה 

 פ"י פסיקת בית המשפט העליון, החברה מחויבת בתשלום מע"מ בגין ריבית רעיונית ע

 )כולל מע"מ( על הפיקדונות )יתרת החוב לדיירים(4 1407%בשיעור של 

  הוצאה הנאמדת בשיעור מסוים מעלות בניה ישירה המוערכת של המבנים  –פחת כלכלי

שה הגורם האחראי ליצירת מקור כספי עתידי לחידוש ציוד ותחזוקה פיסית של )הינה למע

 הבניינים לאורך השנים(4

                                            

 
הסכום כולל  החילוט הינה פעולה חשבונאית המתבצעת בספרי החברה, בהתאם לחוזים שנחתמו עם הדיירים4פעולת  1

 מע"מ4
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 תחשיב השווי .8

 

 

 : באורים

 

 10400402014עפ"י נתוני החברה נכון למועד הקובע  (0

 

 שווי הפרויקט נקבע בהתחשב במחירי מכירה בפועל בפרויקט4 (0

 

 במלאי הנוכחי4שווי הדירות במלאי נקבע עבור הדירות  (1

 

 4המלאהללא שינוי מהנתונים בחוות הדעת  (2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

באורריכוז נתוני שיווק ותפעול לחודש 12/2013

                   134מספר יח"ד כולל

                   131מספר יח"ד משווק

1                      3יתרת מלאי

2      176,400,000סה"כ שווי הפרויקט )דמי הפקדון(

3          3,500,000סה"כ שווי דירות במלאי

1      129,015,000יתרת פיקדונות בפועל

1          3,875,000הכנסה שנתית מחילוט

3.0%שיעור שחיקה ממוצע )ללא מע"מ; עפ"י חוזים(

10%שיעור תחלופה שנתי )לאחר החלפה ראשונה(

                      7תקופה עד לגמר החלפה ראשונה

4          2,680,000הכנסה שנתית מדמי שכירות

1             450,000הכנסה נוספת ממיטות נוספות במחלקה הסיעודית

4          9,360,000הכנסה שנתית מדמי אחזקה ושירותים

4          8,400,000עלות שרותי הניהול והאחזקה

4             290,000הוצאות מכירה ושיווק

4        99,700,000אומדן תחשיבי לעלות בניה ישירה )לחישוב הפחת(
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תחשיב השווי

אומדן הכנסות מהחלפה קרובהא.

      129,015,000(A)יתרת פיקדונות בפועל

         (3,875,000)שחיקה שנתית ממוצעת

                    3.5מחצית תקופה עד לגמר החלפה ראשונה

       (13,562,500)(B)שחיקה עד מחצית תקופה עד לגמר החלפה ראשונה

      115,452,500(A+B=C) יתרת פיקדונות בפועל בניכוי שחיקה 

      172,900,000סה"כ שווי דירות משווקות )שווי כולל בניכוי שווי דירות במלאי(

     (115,452,500)(C)בניכוי יתרת פקדונות לאחר שחיקה 

        57,447,500הכנסה צפויה מתחלופה ראשונה

                    3.5מחצית תקופה עד לגמר החלפה ראשונה

9.0%שיעור היוון

      42,489,184ערך נוכחי של תמורה נוספת מהחלפה ראשונה

צפי הכנסות מדירות פנויותב.

                      3סה"כ דירות במלאי

          3,500,000שווי דירות במלאי

95%מקדם הפחתה לשיווק

        3,325,000סה"כ הכנסה נוספת מדירות במלאי

תוספת הכנסה מתחלופת דיירים בעתידג.

      176,400,000סה"כ שווי הדירות )דמי הפקדון לכלל הדירות(

10%שיעור תחלופה שנתי

        17,640,000הכנסה שנתית ממוצעת בגין החלפות דיירים

65%שיעור ההחזר )מחושב לתקופה של 10 שנים(

       (11,395,440)בניכוי החזר פקדונות

          6,244,560עודף שנתי ממוצע מתחלופת דיירים

9.0%שיעור היוון

        69,384,000סה"כ השווי מתחלופה עתידית של דיירים

                    8.5מס' שנים עד לשנה מייצגת

      33,352,938ערך נוכחי של הכנסה עתידית מחילופי דיירים

הכנסות נוספותד.

          2,680,000הכנסה שנתית מדמי שכירות

             450,000הכנסה נוספת מסיעודית

          3,130,000סה"כ הכנסה

8.5%שיעור היוון

      36,823,529סה"כ שווי שטחים מושכרים
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 בדיקת רגישות:

 

 

 

פעילות הניהולה.

          9,360,000הכנסה שנתית מדמי אחזקה ושירותים

         (8,400,000)עלות שרותי הניהול והאחזקה

           (290,000)הוצאות שיווק

             670,000סה"כ עודף שנתי מתפעול

9.0%שיעור היוון

        7,444,444שווי פעילות הניהול

הוצאות מע"מ ופחת כלכליו.

3.0%שיעור שחיקה נטו )ללא מע"מ(

2.8%ריבית רעיונית בגין דמי פיקדון )ללא מע"מ(

           (696,681)מע"מ בגין שחיקה שנתית )על פקדון בפועל(

           (639,608)מע"מ בגין ריבית רעיונית )על פקדון בפועל(

           (498,500)פחת כלכלי )0.5% מעלות בניה ישירה(

         (1,834,789)סה"כ הוצאות מע"מ ופחת כלכלי

9.0%שיעור היוון

    (20,386,547)סה"כ ערך נוכחי של תשלומי מע"מ ופחת כלכלי

סיכום התחשיבז.

        42,489,184(א)הכנסות מהחלפה קרובה

          3,325,000(ב)הכנסות מדירות במלאי

        33,352,938(ג)הכנסות עתידיות מתחלופת דיירים

        36,823,529(ד)הכנסות משטחים מושכרים

          7,444,444(ה)רווח מתפעול שוטף

       (20,386,547)(ו)הוצאות פחת ומע"מ

           (390,110)השקעה בשיפוץ מחלקה סיעודית וגרייס שכירות

           (400,000)השקעות בחניה

    102,258,439סה"כ שווי זכויות החברה בפרויקט

      129,015,000בתוספת יתרת פקדונות

    231,273,439סה"כ שווי הנכס

    231,300,000ובמעוגל

231,300 10.00%9.50%9.00%8.50%8.00%

8.00%220,100  222,200  224,600   227,200  230,200  

9.00%222,900  225,300  227,900   230,900  234,200  

10.00%225,700  228,300  231,300  234,600  238,300  

11.00%228,400  231,400  234,600   238,200  242,300  

12.00%231,200  234,400  237,900   241,900  246,400  

שיעור 

תחלופה 

שנתי

שיעור היוון לתזרימי הכנסה/הוצאה
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 נתונים נוספים: .9

הנכס הוערך על ידנו בעבר לצורך הדו"חות הכספיים של החברה בשלוש השנים  4א

 כדלקמן: –האחרונות 

 

 ₪אלפי  090,022 - 1040040202למועד 

 ₪אלפי  091,722 - 1042140200למועד 

 ₪אלפי  092,022 - 1242940200למועד 

 ₪אלפי  099,022 - 1242940200למועד 

 ₪אלפי  020,222 - 1040040200למועד 

 ₪אלפי  022,722 - 1042140200למועד 

 ₪אלפי  029,222 - 1242940200למועד 

 ₪אלפי  027,222 - 1242940200למועד 

 ₪אלפי  027,122 - 1040040200למועד 

 ₪אלפי  027,222 - 1042140201למועד 

 ₪אלפי  029,222 - 1242940201למועד 

 ₪אלפי  012,022 - 1242940201למועד 

 

כפי שנמסר לנו ע"י החברה, לא בוצעו הערכות שווי ע"י שמאים אחרים בשלוש השנים  4ב

 4האחרונות

 

כפי שנמסר לנו ע"י החברה, לא בוצעו עסקאות מכר זכויות בנכס הנדון בשלוש שנים  4ג

 למעט מכירת זכויות דיור4האחרונות, 

 

בסך של  124940201כפי שנמסר לנו ע"י החברה, הנכס רשום בספרי החברה נכון ליום  4ד

 4₪ אלפי  012,022

 

 

 ההערכה .11

בשוק החופשי, במכירה ממוכר  –לאור האמור לעיל, הננו מעריכים את שווי הנכס הנדון 

מרצון לקונה מרצון, נקי מכל חוב, שעבוד, משכנתא וזכויות צד ג', למעט רוכשי זכויות שימוש 

 ואחדשלושים )מאתיים ₪  231,311,111בסך של  –ביחידות דיור והשוכרים החופשיים 

 שקלים חדשים(. ףאל ושלוש מאות מיליון

 

 

 הערה: השווי המוערך, המפורט לעיל, אינו כולל מס ערך מוסף4
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 הצהרות .11

הננו מצהירים כי אין לנו כל עניין אישי בנכס נשוא השומה, בבעלי הזכויות בו או  4א

 במזמין השומה4

 

 09994 –פי תקנות שמאי המקרקעין )אתיקה מקצועית(, התשכ"ו -הדו"ח הוכן על 4ב

 

לצרכי מזמין השומה ולמטרת השומה בלבד4 השומה אינה מהווה השומה הוכנה  4ג

תחליף לייעוץ משפטי ואין להסתמך עליה לכל מטרה אחרת4 השימוש בשומה נאסר 

על כל צד שלישי שאינו מזמין השומה, ועורך השומה לא יהיה אחראי להסתמכות 

 כלשהי כאמור4

 

 

 

 בכבוד רב,

 

 

 

 

 

 

 רענן דוד                                                                    משה פרידמן        

 ( ושמאי מקרקעיןMAכלכלן )                                          מהנדס ושמאי מקרקעין 

 

 

 0742140202תאריך חתימה סופי: 



 

 

 

0202          בפברואר            02     

12675406 124202/   מספרנו:  

 

 

 לכבוד

 (בע"מ מגדלי הים התיכון בע"מ )לשעבר מג'יקפיוצ'ר

 

 א4נ4,

 -עדכון להערכת שווי בית דיור לאוכלוסיה המבוגרת 

 השרון""הבית ברמת 

 (8146בגוש  505)חלק מחלקה 

 

מגדלי הים התיכון בע"מ )לשעבר סמנכ"ל כספים, חב'  –ידי מר אופיר רוזנבוים -התבקשנו על

 – 1040040201"החברה"(, לעדכן את הערכת שווי הנכס הנדון ליום  -)להלן מג'יקפיוצ'ר בע"מ( 

 וזאת לצורך עריכת הדו"חות הכספיים של החברה4

 

)להלן:  124940201, שנערכה ליום 12675406מהווה עדכון ובהמשך להערכתנו מס'  חוות דעת זו

 4"(המלאה"חוות הדעת 

 

של מועצת שמאי המקרקעין  0740חוות הדעת המלאה נערכה בהתאם להוראות תקן מס' 

-)פרוט מזערי נדרש בשומות מקרקעין המבוצעות לצורך דיווח עפ"י חוק ניירות ערך, התשכ"ח

כמשמעותו  –ך יישום תקינה חשבונאית(, ולצורך קביעת "השווי ההוגן" של הנכס ולצור 0951

(, ולצורך יישום בתקן חשבונאות IFRS13מדידת שווי הוגן ) – 01בתקן דיווח כספי בינלאומי 

 (IAS404נדל"ן להשקעה ) – 22בינלאומי 

 

יפורסם  החברה, וכן הננו נותנים בזאת את הסכמתנו, כי עדכון זה יצורף לדו"חות הכספיים של

 לציבור4

 

כלכלה ושמאות מקרקעין בוצעה  –ההתקשרות בין החברה לבין משרד ברק פרידמן כהן ושות' 

 12400402014ביום 

 

הננו להבהיר, כי משרד ברק פרידמן כהן ושות' מספק שרותי שמאות מקרקעין למזמין 

 העבודה, ואולם לא קיימת תלות בין השמאים לבין מזמין העבודה4

 

 הננו להבהיר כי שכר טרחתנו בגין ההערכה אינו מותנה בתוצאות ההערכה4

 

במסגרת ההתקשרות ניתן לנו ע"י החברה כתב שיפוי, ולפיו מתחייב מזמין העבודה לשפות את 

השמאים במידה ותוטל עליהם חבות כספית כתוצאה מעריכת שומה זו, ולמעט מקרים של 

 רשלנות4
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 :להלן העדכון לחוות דעתנו

 10400402014 –המועד הקובע להערכה  .4

 פרטי הנכס )ללא שינוי(: .2

 5201   גוש:

 626  חלק מחלקה:

 )ארעי( )עפ"י חוזה חכירה( 0מס'    מגרש:

 מ"ר )עפ"י חוזה חכירה( 1,119469  שטח מגרש:

 בית דיור לאוכלוסיה המבוגרת   סוג הנכס:

 מ"ר 00,052 -כ  שטח בנוי כולל:

 , רמת השרון01הנצח רח'   כתובת עירונית:

 חכירה מהוונת מהמועצה המקומית רמת השרון   הזכויות בקרקע:

זכויות חב' מג'יקפיוצ'ר בע"מ בפרויקט בתוספת התחייבויות חברה  הזכויות המוערכות:

 כלפי הדיירים )יתרת הפיקדונות הבלתי מחולטת(

 תאור כללי של הפרויקט  .3

)ארעי(, בשטח  0ת השרון" ניצב על מגרש מס' "הבית ברמ -בית הדיור לאוכלוסיה המבוגרת 

מ"ר )עפ"י חוזה החכירה(, המהווה חלק ממגרש ביעוד לבנייני ציבור עפ"י  1,192 -קרקע של כ

 52014בגוש  626מ"ר, הרשום כחלקה  00,016, בשטח קרקע של 100תכנית מס' רש/מק/

 

ם בשני בניינים )להלן: יחידות דיור, מחלקה סיעודית ושטחים ציבוריי 015הפרויקט מכיל 

 קומות מגורים מעל קומת קרקע, ושתי קומות מרתף4 2"בניין מיתר" ו"בניין ענבל"( בני 

 

קומות מגורים מעל קומת קרקע  2הבניין המזרחי הינו בניין בצורת מלבן, בן  -בניין מיתר 

 המשמשת בחלקה למגורים ובחלקה לשימושים ציבוריים, ושתי קומות מרתף4

 

 שנים כולל יחידות דיור ושטחים ציבוריים4 כתשעשנבנה לפני הבניין 

 

קומות מגורים מעל קומת קרקע  2", בן Lהבניין המערבי הינו בניין בצורת האות " -בניין ענבל 

המשמשת בחלקה למגורים ובחלקה לשימושים ציבוריים, קומה המשמשת למחלקה 

 הסיעודית ושתי קומות מרתף4

 

יחידות לדיור משלים,  01שנים כולל בנוסף ליחידות דיור רגילות,  עכתשהבניין שנבנה לפני 

 מיטות ושטחים ציבוריים4 15מחלקה סיעודית הכוללת 
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 4המלאהללא שינוי מחוות הדעת  –המצב התכנוני  .1

 4המלאהללא שינוי מחוות הדעת  –המצב המשפטי  .5

 נתוני התפעול בפרויקט .8

להלן הנתונים הכלכליים של תפעול הפרויקט, לגביהם חל שינוי ביחס לנתונים שהוצגו בחוות 

 (, כפי שנמסרו לנו ע"י הנהלת החברה: 124940201)למועד  המלאההדעת 

 

 סה"כ בפרויקט סעיף

 015 דירות לשיווק

 5 דירות פנויות

 ₪ א'  072,279 -כ יתרת פיקדונות

1הכנסה שנתית מחילוט
 ₪ א'  1,007 -כ 

 עקרונות התחשיב .7

 לצורך חישוב תזרים המזומנים יובאו בחשבון המרכיבים המפורטים להלן:

  תזרים המזומנים החיובי בעת החלפת דייר )תקבול בערך דירה מלא מדייר נכנס מול החזר

 פיקדון לאחר שחיקה לדייר יוצא(4

 4הכנסה צפויה מדירות פנויות 

 חיצוניים4 הכנסות משטחים מושכרים לזכיינים 

 ווח מפעילות ניהול ואחזקה שוטפת4ר 

 :הוצאות מע"מ 

 4שחיקת הפיקדון הינה הכנסה לחברה ולפיכך החברה מחויבת בתשלום מע"מ 

  עפ"י פסיקת בית המשפט העליון, החברה מחויבת בתשלום מע"מ בגין ריבית רעיונית

 )כולל מע"מ( על הפיקדונות )יתרת החוב לדיירים(4 1406%בשיעור של 

  הוצאה הנאמדת בשיעור מסוים מעלות בניה ישירה המוערכת של המבנים  –פחת כלכלי

)הינה למעשה הגורם האחראי ליצירת מקור כספי עתידי לחידוש ציוד ותחזוקה פיסית של 

 הבניינים לאורך השנים(4

                                            

 
הסכום כולל  פעולת החילוט הינה פעולה חשבונאית המתבצעת בספרי החברה, בהתאם לחוזים שנחתמו עם הדיירים4 1

 מע"מ4
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 תחשיב השווי .6

 

 

 : באורים

 

 10400402014עפ"י נתוני החברה נכון למועד הקובע  (0

 

 הפרויקט נקבע בהתחשב במחירי מכירה בפועל בפרויקט4שווי  (0

 

 שווי הדירות במלאי נקבע עבור הדירות במלאי הנוכחי4 (1

 

 4המלאהללא שינוי מהנתונים בחוות הדעת  (2

 

 

 

 

 

 

 

 

ריכוז נתוני שיווק ותפעול לחודש 12/2013

באור

                 186מספר יח"ד כולל

                 180מספר יח"ד משווק

1                    6יתרת מלאי

2    351,000,000סה"כ שווי הפרויקט )דמי הפקדון(

3        9,540,000סה"כ שווי דירות במלאי

1    274,079,000יתרת פיקדונות בפועל

1        8,127,000הכנסה שנתית מחילוט

3.0%שיעור שחיקה ממוצע )ללא מע"מ(

10%שיעור תחלופה שנתי )לאחר החלפה ראשונה(

                    6תקופה עד לגמר החלפה ראשונה

4        1,360,000הכנסה שנתית מדמי שכירות

4      15,800,000הכנסה שנתית מדמי אחזקה ושירותים

4      12,610,000עלות שרותי הניהול והאחזקה

4          360,000הוצאות מכירה ושיווק

4      95,200,000אומדן תחשיבי לעלות בניה ישירה )לחישוב הפחת( 
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תחשיב השווי

אומדן הכנסות מהחלפה קרובהא.

    274,079,000(A)יתרת פיקדונות בפועל

      (8,127,000)שחיקה שנתית ממוצעת

                 3.0מחצית תקופה עד לגמר החלפה ראשונה

     (24,381,000)(B)שחיקה עד מחצית תקופה עד לגמר החלפה ראשונה

    249,698,000(A+B=C) יתרת פיקדונות בפועל בניכוי שחיקה 

    341,460,000סה"כ שווי דירות משווקות )שווי כולל בניכוי שווי דירות במלאי(

   (249,698,000)(C)בניכוי יתרת פקדונות לאחר שחיקה 

      91,762,000הכנסה צפויה מתחלופה ראשונה

                 3.0מחצית תקופה עד לגמר החלפה ראשונה

9.0%שיעור היוון

   70,857,100ערך נוכחי של תמורה נוספת מהחלפה ראשונה

צפי הכנסות מדירות פנויותב.

                    6סה"כ דירות במלאי

        9,540,000שווי דירות במלאי

98%מקדם הפחתה לשיווק

     9,349,200סה"כ הכנסה נוספת מדירות במלאי

תוספת הכנסה מתחלופת דיירים בעתידג.

    351,000,000סה"כ שווי הדירות )דמי הפקדון לכלל הדירות(

10%שיעור תחלופה שנתי

      35,100,000הכנסה שנתית ממוצעת בגין החלפות דיירים

65%שיעור ההחזר )מחושב לתקופה של 10 שנים(

     (22,674,600)בניכוי החזר פקדונות

      12,425,400עודף שנתי ממוצע מתחלופת דיירים

9.0%שיעור היוון

    138,060,000סה"כ השווי מתחלופה עתידית של דיירים

                 8.0מס' שנים עד לשנה מייצגת 

   69,287,659ערך נוכחי של הכנסה עתידית מחילופי דיירים

הכנסות נוספותד.

        1,360,000הכנסה שנתית מדמי שכירות

8.5%שיעור היוון

   16,000,000סה"כ שווי שטחים מושכרים
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 :בדיקת רגישות

 

 

 

 

פעילות הניהולה.

      15,800,000הכנסה שנתית מדמי אחזקה ושירותים

     (12,610,000)עלות שרותי הניהול והאחזקה

         (360,000)הוצאות שיווק

        2,830,000סה"כ עודף שנתי מתפעול

9.0%שיעור היוון

   31,444,444שווי פעילות הניהול

הוצאות מע"מ ופחת כלכליו.

3.0%שיעור שחיקה נטו )ללא מע"מ(

2.8%ריבית רעיונית בגין דמי פיקדון )ללא מע"מ(

      (1,480,027)מע"מ בגין שחיקה שנתית )על פקדון בפועל(

      (1,358,781)מע"מ בגין ריבית רעיונית )על פקדון בפועל(

         (476,000)פחת כלכלי )0.5% מעלות בניה ישירה(

      (3,314,808)סה"כ הוצאות מע"מ ופחת כלכלי

9.0%שיעור היוון

  (36,831,201)סה"כ ערך נוכחי של תשלומי מע"מ ופחת כלכלי

סיכום התחשיבז.

      70,857,100(א)הכנסות מהחלפה קרובה

        9,349,200(ב)הכנסות מדירות במלאי

      69,287,659(ג)הכנסות עתידיות מתחלופת דיירים

      16,000,000(ד)הכנסות משטחים מושכרים

      31,444,444(ה)רווח מתפעול שוטף

     (36,831,201)(ו)הוצאות פחת ומע"מ

160,107,203סה"כ שווי זכויות החברה בפרויקט  

    274,079,000בתוספת יתרת פקדונות

434,186,203סה"כ שווי הנכס  

434,200,000ובמעוגל  

434,200 10.00%9.50%9.00%8.50%8.00%

8.00%409,900  414,800  420,300   426,500  433,300  

9.00%415,700  421,200  427,300   434,100  441,700  

10.00%421,500  427,500  434,200  441,700  450,100  

11.00%427,300  433,800  441,100   449,300  458,500  

12.00%433,100  440,200  448,000   456,900  466,900  

שיעור 

תחלופה 

שנתי

שיעור היוון לתזרימי הכנסה/הוצאה
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 נתונים נוספים: .9

 הנכס הוערך על ידנו בעבר לצורך הדו"חות הכספיים של החברה בשלוש השנים 4א

 כדלקמן: –האחרונות 

 

 ₪אלפי  150,522 - 1040040202למועד 

 ₪אלפי  151,122 - 1042140200למועד 

 ₪אלפי  155,722 - 1242540200למועד 

 ₪אלפי  157,922 - 1242940200למועד 

 ₪אלפי  172,022 - 1040040200למועד 

 ₪אלפי  172,722 - 1042140200למועד 

 ₪ אלפי 171,122 - 1242540200למועד 

 ₪אלפי  175,522 - 1242940200למועד 

 ₪אלפי  110,022 - 1040040200למועד 

 ₪אלפי  110,922 - 1042140201למועד 

 ₪אלפי  111,522 - 1242540201למועד 

 ₪אלפי  212,922 - 1242940201למועד 

 

כפי שנמסר לנו ע"י החברה, לא בוצעו הערכות שווי ע"י שמאים אחרים בשלוש השנים  4ב

 האחרונות4

 

כפי שנמסר לנו ע"י החברה, לא בוצעו עסקאות מכר זכויות בנכס הנדון בשלוש שנים  4ג

 האחרונות, למעט מכירת זכויות דיור4

 

 –₪ אלפי  212,922כפי שנמסר לנו ע"י החברה, הנכס רשום בספרי החברה בסך של  4ד

 4 124940201נכון ליום 

 ההערכה .40

בשוק החופשי, במכירה ממוכר  –לאור האמור לעיל, הננו מעריכים את שווי הנכס הנדון 

מרצון לקונה מרצון, נקי מכל חוב, שעבוד, משכנתא וזכויות צד ג', למעט רוכשי זכויות שימוש 

 שלושיםמאות  ארבע₪ ) 131,200,000בסך של  –ביחידות דיור והשוכרים החופשיים 

 אלף שקלים חדשים(. ומאתייםמיליון  וארבעה

 

 

 הערה: השווי המוערך, המפורט לעיל, אינו כולל מס ערך מוסף4
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 הצהרות  .44

הננו מצהירים כי אין לנו כל עניין אישי בנכס נשוא השומה, בבעלי הזכויות בו או במזמין   א4

 השומה4 

 

 09554 –פי תקנות שמאי המקרקעין )אתיקה מקצועית(, התשכ"ו -הדו"ח הוכן על ב4

 

השומה הוכנה לצרכי מזמין השומה ולמטרת השומה בלבד4 השומה אינה מהווה תחליף  ג4

לייעוץ משפטי ואין להסתמך עליה לכל מטרה אחרת4 השימוש בשומה נאסר על כל צד  

 שלישי שאינו מזמין השומה, ועורך השומה לא יהיה אחראי להסתמכות כלשהי כאמור4 

 

 

 

 בכבוד רב,

 

 

 

 

 

 

 

 רענן דוד                                                                    משה פרידמן        

 ( ושמאי מקרקעיןMAכלכלן )                                            מהנדס ושמאי מקרקעין 

 

 0142140202תאריך חתימה סופי: 

 



 

 

 

 4102 בפברואר          17

ספרנו:מ 34642.01/414202      

 

 לכבוד

 מגדלי הים התיכון בע"מ )לשעבר מג'יקפיוצ'ר בע"מ(

 

 ג4א4נ,

 

 בהקמה - בית דיור לאוכלוסיה המבוגרתהערכת שווי עדכון 
 רח' האורנים בגני תקווה 

 (7707בגוש  7-00חלקות )

 

מגדלי הים התיכון בע"מ )לשעבר סמנכ"ל כספים, חב'  –ידי מר אופיר רוזנבוים -התבקשנו על

 – 4040444104(, לעדכן את הערכת שווי הנכס הנדון ליום "החברה" -)להלן ( בע"מ מג'יקפיוצ'ר

 וזאת לצורך עריכת הדו"חות הכספיים של החברה4

 

)להלן:  414244104, שנערכה ליום 42724401ון ובהמשך להערכתנו מס' חוות דעת זו מהווה עדכ

 (4 "חוות הדעת המלאה"

 

של מועצת שמאי המקרקעין  0740חוות הדעת המלאה נערכה בהתאם להוראות תקן מס' 

-)פרוט מזערי נדרש בשומות מקרקעין המבוצעות לצורך דיווח עפ"י חוק ניירות ערך, התשכ"ח

כמשמעותו  –קינה חשבונאית(, ולצורך קביעת "השווי ההוגן" של הנכס ולצורך יישום ת 0271

(, ולצורך יישום בתקן חשבונאות IFRS13מדידת שווי הוגן ) – 04בתקן דיווח כספי בינלאומי 

 (IAS404נדל"ן להשקעה ) –21בינלאומי  

 

וכן יפורסם הננו נותנים בזאת את הסכמתנו, כי עדכון זה יצורף לדו"חות הכספיים של החברה, 

 לציבור4

 

כלכלה ושמאות מקרקעין  –ההתקשרות בין החברה לבין משרד ברק פרידמן כהן ושות' 

 41404441044בוצעה ביום 

 

הננו להבהיר, כי משרד ברק פרידמן כהן ושות' מספק שרותי שמאות מקרקעין למזמין 

 העבודה, ואולם לא קיימת תלות בין השמאים לבין מזמין העבודה4

 

 הבהיר כי שכר טרחתנו בגין ההערכה אינו מותנה בתוצאות ההערכה4הננו ל

 

במסגרת ההתקשרות ניתן לנו ע"י החברה כתב שיפוי, ולפיו מתחייב מזמין העבודה לשפות את 

השמאים במידה ותוטל עליהם חבות כספית כתוצאה מעריכת שומה זו, ולמעט מקרים של 

 רשלנות4
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 להלן עדכון חוות דעתנו:

 

 הקובע להערכההמועד  .1

 40404441044הינו  –המועד הקובע להערכה זו 

 מועד הביקור בנכס .2

 4740441024, ביום ממשרדנו שמאי מקרקעין  – גיא יופהביקור במקום נערך ע"י 

 )ללא שינוי( הנכספרטי  .3

 7707 גוש:

 00 01 2 1 7 חלקות:

  ,2,17  2,1,4  2,1,1  2,1,2  2,111 שטח החלקות הרשום )מ"ר(:
 

 מ"ר ,41,40 סה"כ שטח החלקות הרשום:

 122,/4בתכנית ממ/ 010מגרש מס'  מגרש:

 מ"ר 2,024 שטח המגרש:

 בהקמה בית דיור לאוכלוסיה המבוגרת סוג הנכס:

 רח' האורנים, גני תקווה מיקום:

 בעלות פרטית הזכויות בקרקע:

 כללי של הנכסאור ת .4

להקמת פרויקט של בית דיור לאוכלוסיה המבוגרת, הנמצא  הינו מגרש המיועדהנכס הנדון 

 ברח' האורנים פינת רח' הנגב בגני תקווה4

, ששטחן 7707בגוש  7-00הנכס הינו חלק מחטיבת קרקע ריקה ופנויה הידועה כחלקות 

 מ"ר )שטח רשום לפני הפקעות(4 ,41,40הרשום הכולל הינו 

המיועד לדיור מוגן, בשטח קרקע של  122,/4בתכנית מס' ממ/ 010הנכס מסומן כמגרש מס' 

 מ"ר4  2,024

 והחלו בוצעו עבודות חפירה –היה המגרש מגודר בגדר איסכורית  במקוםבמועד הביקור 

 4למבנה המתוכן לקום על המגרש בניית יסודותב
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ביתן משרד מכירות הוצב  ,מערבי של המתחם, בקרן הרחובות האורנים והנגב-בחלקו הדרום

 זמני4

 :גבולות המגרש

 חלקה ועליה פרויקט בבניה ושטחי עיבוד חקלאיים של המושב גת רימון4 – צפון

 שטח חקלאי4 – מזרח

 רח' האורנים ומעברו שכונת מגורים4 –דרום 

 רח' הנגב ומעברו שטח חקלאי4 – מערב

    

 מדרוםתצלום חטיבת הקרקע במבט 
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 4ללא שינוי מחוות הדעת המלאה – המצב התכנוני .5

 

 ללא שינוי מחוות הדעת המלאה4 –המצב המשפטי  .6

 

 מצב הפרויקט .7

 :הפרויקט תכנוןסיכום מצב 

 על המגרש נשוא השומה עתיד להיבנות בית דיור לאוכלוסיה מבוגרת הנמצא בשלבי תכנון

 ראשוניים4  ושיווק

 :בפרויקט להלן סיכום שטחי הבניה

 

 : ותהער

כפי שנמסר לנו מהחברה, לאחר הוצאת ההיתר נערכו שיחות עם הועדה המקומית  (0)

 מ"ר4  441 -והוסכם, כי יערך תיקון להיתר לפיו יופחת השטח העיקרי עבור שלב א' ב

 ההיתר לשלב א' כולל את המחלקה הסיעודית4 (4)

"כ )סה מאושרת התכנון המוצע אינו מנצל את מלוא הזכויות המותרות לבניה עפ"י תב"ע (4)

תב"ע י "פער לשימושים עיקריים4 מ" 4,427, כך שנותרת יתרה לניצול של מ"ר( 41,711

 -מס' יחידות הדיור מ עודפות במגרש ע"י הגדלתהבניה הזכויות  מתוכנן לנצל את כנהבה

יצוין, כי 4 הגדלת סך השטחים למטרות עיקריות(יחידות דיור ללא  42)הוספת  4,2 -ל ,44

 4של הפרויקט תכנון שלב ב'ישתנה  )ככל שתאושר( המוצעתהתכנית אישור לאחר 

 :מצב השיווקסיכום 

עד  עפ"י עסקאות שנחתמו)שלב א'(  מכירת זכויות שימוש ביחידות דיורלהלן עיקרי נתוני 

 למועד חוות הדעת:

 

הערותשלב תכנוניברוטושירותעיקרישלב

(מ"ר)(מ"ר)(מ"ר)

עפ"י היתר בניה, בניכוי 22317,97717,33535,312א'

220 מ"ר עיקריים

)2( ,)1(

עפ"י תכנית אדריכלית - 1027,3274,40811,735ב'

טרם הוגשה לאישור 

הועדה המקומית

)3(

32525,30421,74347,048סה"כ

כמות 

יח"ד

סכום כולל של 

דמי פקדון

מחיר ממוצע 

ליח"ד

102₪ 190,773₪ 1,870

כמות יח"ד 

ששווקו

(באלפים)
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 פרויקט: תקציב

 בהקמתההוצאות שהושקעו "י החברה נתוני תקציב להקמת הפרויקט וכן עהוצגו בפנינו 

 40404441044פרויקט נכון למועד ה

 מוסד פיננסי4הפרויקט עם וליווי כמו כן נמסר לנו, כי החברה חתמה על הסכם למימון 

נכון למועד הקובע )ללא מע"מ(,  , ללא עלויות הקרקע,להלן ריכוז נתוני התקציב וההשקעות

הסכמים עם , בהתבסס בין היתר על שנקבעו ע"י החברהכפי בחלוקה לשלבי הפרויקט 

  :קבלנים ויועצים

  

 : הערה

 2,446 -בסך כולל של כהינן  מרכז מבקריםעלויות בגין ה המפורטות לעיל שקעותההבכלל 

 קשורות בעיקרן למבנה המכירות היביל שהוצב על המגרש4והן  ₪אלפי 

  

סה"כ בפרויקט:

 יתרה לגמרהוצאה מצטברתסה"כ תקציב סעיף

213,169,789 48,959,211₪ 262,129,000₪ ₪סה"כ שלב א'

75,073,000 0₪ 75,073,000₪ ₪סה"כ שלב ב'

288,242,789 48,959,211₪ 337,202,000₪ ₪סה"כ בפרויקט
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 תחשיבים .8

 בגישת החילוץ תחשיב השווי 140

 

הכנסות מדמי פקדון:א.

שלב ב'שלב א'

דמי פקדון כמות

ממוצעים 

לדירה

סה"כ שווי

                   102מלאי דירות        177,388,622    1,739,104       102דירות מכורות )*(

דמי פקדון         176,818,394    1,461,309       121דירות במלאי

ממוצעים לדירה

1,539,314         

157,010,000     354,207,015  1,588,372     223סה"כ  

הכנסות מחילוט )דמי השתתפות(:ב.

     157,010,000        354,207,015סה"כ דמי הפקדון לכלל הדירות

3.54%3.54%שיעור שחיקה שנתי )כולל מע"מ(

         5,558,154          12,538,928הכנסה שנתית משחיקה

9.5%9.5%שיעור היוון

       58,506,884        131,988,719סה"כ השווי מתחלופה עתידית של דיירים

                       6                          6מס' שנים עד לשנה מייצגת

    33,940,814       76,568,846ערך נוכחי של הכנסה עתידית מחילופי דיירים

הכנסות נוספות:ג.

               734,400הכנסה שנתית מדמי שכירות - סיעודית )הערכה(

9.0%שיעור היוון

                  -         8,160,000סה"כ שווי המחלקה הסיעודית

הוצאות מע"מ ופחת כלכליד.

2.75%2.75%ריבית רעיונית בגין דמי פיקדון )ללא מע"מ(

          (847,854)           (1,912,718)מע"מ בגין שחיקה שנתית )על פקדונות(

          (778,397)           (1,756,026)מע"מ בגין ריבית רעיונית )על פקדונות(

          (293,386)              (882,800)פחת כלכלי )0.5% מעלות בניה ישירה(

       (1,919,637)           (4,551,544)סה"כ הוצאות מע"מ ופחת כלכלי

9.5%9.5%שיעור היוון

  (20,206,703)     (47,910,991)סה"כ ערך נוכחי של תשלומי מע"מ ופחת כלכלי

סיכום התחשיבה.

     157,010,000        354,207,015(א)פקדונות

       33,940,814          76,568,846(ב)הכנסות עתידיות מתחלופת דיירים

                   -            8,160,000(ג)הכנסות משטחים להשכרה

     (20,206,703)         (47,910,991)(ד)הוצאות פחת ומע"מ

170,744,111     391,024,870סה"כ שווי הפרויקט כגמור  
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כאמור, 4₪ אלפי  021,774 -עבור הזכויות שנמכרו הינן בסך של כ )*( כאמור, סה"כ דמי הפקדון

4 הסכום המוצג בתחשיב הינו 4% -קיים מיעוט הסכמים בהם נקבעו דמי השתתפות אחרים מ

 סטנדרטיים4הלאחר נטרול ההפרש מדמי השתתפות 

 

 

 1%4בשיעור היוון של  שנים 7)**( המקדם מחושב לדחייה של 

 

אומדן עלויות הקמה )ללא עלויות בגין הקרקע(:

סעיף

       18,323,000          67,144,000כלליות

         5,180,000          16,960,000מימון וליווי

       51,570,000        178,025,000הקמה

    75,073,000     262,129,000סה"כ עלויות הקמה

                   -          48,959,211עלויות הקמה עד 31.12.2013

    75,073,000     213,169,789יתרת עלויות הקמה

תחשיב שווי הנכס במצבו:

     170,744,111        391,024,870שווי הפרויקט כגמור

     30%131,341,624        25%312,819,896בהפחתת רווח יזם )בהתאם לשלב הנוכחי(

     (75,073,000)       (213,169,789)בניכוי אומדן יתרת עלויות הקמה

    56,268,624       99,650,107יתרה לקרקע

שווי הנכס בערכים נוכחיים:

סה"כ שווי הנכס שלב

בערכים שוטפים

מקדם 

ערך נוכחי 

)**(

סה"כ שווי 

בערכים נוכחיים

22,7,1,017 22,7,1,0171.00₪ ₪שלב א'

2,1,771,,4 7,471,7420.63₪, ₪שלב ב'

135,108,885 155,918,731₪ ₪סה"כ

שווי עתודת הקרקע:

שווי יתרת זכויות הבניה הוערך בדחיה עד למימוש הצפוי

3,396יתרת זכויות בניה )לא כלולות בתכנון נוכחי(

11,,4 ₪שווי מ"ר קרקע מבונה

1,212,1,1 ₪סה"כ שווי בערכים שוטפים

88%0.54מקדם דחיה

4,586,370 ₪סה"כ שווי בערכים נוכחיים
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 בגישת ההשוואהתחשיב השווי  144

 

₪ אלפי  777 -)*( השקעות אלו אינן כוללות הוצאות שלהערכתנו אינן תורמות לשווי בסך של כ

 4 1)בעיקרן הוצאות ביטוח(

 

 סיכום השווי 144

 

                                            

 
, כי בשיטת השווי השיורי המוצגת לעיל מצוינות כל ההוצאות הואיל ובשיטת השווי השיורי בהקשר זה נציין 1

 החשיבות העיקרית הינה ליתרת ההוצאה שיש להשקיע בפרויקט4

סיכום שווי הנכס במצבו:

סה"כ שוויייחוס

22,7,1,017 ₪שלב א

2,1,771,,4 ₪שלב ב

17,471,,2 ₪עתודה

139,695,254 ₪סה"כ שווי הנכס במצבו

139,700,000 ₪ובמעוגל

28,700זכויות בניה לשימושים עיקריים

2,265 ₪שווי קרקע למ"ר מבונה עיקרי

65,005,500 ₪סה"כ שווי קרקע

45,836,234 ₪השקעות מצטברות עד 31.12.2013 )*(

110,841,734 ₪סה"כ שווי הקרקע כולל השקעות

10%רווח יזמי חלקי לשלב נוכחי

121,925,908 ₪סה"כ שווי כולל רווח יזמי חלקי

2,445,714 ₪מרכז מבקרים

124,371,622 ₪סה"כ שווי כולל מרכז מבקרים

124,370,000 ₪ובמעוגל

מקדם שוויגישת השומה

שקלול

שווי משוקלל

111,,74,01 042,471,11150%₪ ₪השוואה

72,1,1,111 042,711,11150%₪ ₪חילוץ

132,035,000 ₪סה"כ

132,000,000 ₪ובמעוגל
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 ניתוח רגישות .9

להלן בחינת ההשפעה על שווי הנכס של שינוי שיעורי ההיוון לתזרימי ההכנסה/הוצאה 

 למלאי הלא מכור: החזויים ולשינוי במחירי המכירה

 

 נתונים נוספים .10

בשלוש השנים האחרונות הנכס הוערך על ידינו במסגרת הדו"חות הכספיים של החברה  4א

 כדלקמן: –

 

  ₪ אלפי  71,021  בסך של – 4040444101למועד 

  ₪אלפי  11,471  בסך של – 4040444100למועד 

  ₪אלפי  71,,,1 בסך של  – 4040444104למועד 

  ₪אלפי  044,411 בסך של  – 4141744104למועד 

  ₪אלפי  041,111 בסך של  – 4141244104למועד 

 

 הגידול בשווי נובע מתוספת הוצאות שנצברו בפרויקט, ללא שינוי של שווי מרכיב הקרקע4

 לא הובא לידיעתנו הערכות שנעשו ע"י שמאי מקרקעין אחרים4 4ב

, ידכם, לא בוצעו עסקאות מכר בנכס הנדון בשלוש שנים האחרונות-על לנוכפי שנמסר  4ג

 4למעט הסכם הפיצול המפורט לעיל

בסך של  414244104ידכם, הנכס רשום בספרי החברה נכון ליום -על לנוכפי שנמסר  4ד

 4₪ לפיא 041,111

 הערכה .11

בשוק החופשי, במכירה  –במצבו  לאור האמור לעיל, הננו מעריכים את שווי הנכס הנדון

בסך של   –ממוכר מרצון לקונה מרצון, נקי מכל חוב, שעבוד, משכנתא וזכויות צד ג' 

 מיליון שקלים חדשים(. ושניים שלושיםמאה ) ₪ 132,000,000

  

#######10.00%9.75%9.50%9.25%9.00%

-10.00%122,500,000123,400,000 124,200,000    125,100,000  126,100,000  

-5.00%126,400,000127,200,000 128,100,000    129,000,000  130,000,000  

0.00%130,300,000131,100,000 132,000,000  133,000,000  134,000,000  

5.00%134,200,000135,000,000 136,000,000    136,900,000  138,000,000  

10.00%138,100,000138,900,000 139,900,000    140,900,000  141,900,000  

שינוי 

במחירי 

המכירה

 למלאי 

הלא 

מכור

שיעור היוון לתזרימי הכנסה/הוצאה
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 הערות:

 השווי המוערך, המפורט לעיל, אינו כולל מס ערך מוסף4 4א

מועצת שמאי המקרקעין )פרוט של  0740להוראות תקן מס' הערכה זו הוכנה בהתאם  4ב

-מזערי נדרש בשומות מקרקעין המבוצעות לצורך דיווח עפ"י חוק ניירות ערך, התשכ"ח

 4ולצורך יישום תקינה חשבונאית 0271

 הצהרות .12

כל עניין אישי בנכס נשוא השומה, בבעלי הזכויות בו או במזמין  לנוכי אין  מצהירים הננו 4א

 השומה4

 02774 –מאי המקרקעין )אתיקה מקצועית(, התשכ"ו פי תקנות ש-הדו"ח הוכן על 4ב

השומה הוכנה לצרכי מזמין השומה ולמטרת השומה בלבד4 השומה אינה מהווה תחליף  4ג

לייעוץ משפטי ואין להסתמך עליה לכל מטרה אחרת4 השימוש בשומה נאסר על כל צד 

 כאמור4שלישי שאינו מזמין השומה, ועורך השומה לא יהיה אחראי להסתמכות כלשהי 

 

 

 בכבוד רב,

 

 

 

 

 משה פרידמן                                                      רענן דוד      

 מהנדס ושמאי מקרקעין                   ( ושמאי מקרקעיןMAכלכלן )
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