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המצגת .כאמור הצעות לקבלת הזמנה או החברה של הערך ניירות לרכישת הצעה מהווה אינה והיא בלבד מידע למסירת נועדה זו מצגת  

 ופרסומים הרבעוניים ,התקופתיים חותיה"דו לרבות לציבור החברה של בדיווחיה בעיון הצורך את להחליף מיועדת ואינה תמציתית הינה

 .החברה י"ע שפורסמו ככל אחרים

כוללת המצגת .בזהירות אליהם להתייחס יש ולפיכך החברה של והערכות אומדנים על בחלקם המבוססים ונתונים מידע כוללת המצגת  

 המתייחסים ואומדנים הערכות ,מטרות ,תחזיות וכן ,בהם הגלום הפוטנציאל מימוש לרבות ,לנכסיה ביחס החברה של הערכות או/ו תכניות

 .החברה בשליטת ואינה וודאית אינה התממשותם ואשר עתיד פני צופה מידע המהווים ,עתידיים עניינים או לאירועים

כפי העסקית וסביבתה פעילותה תחומי ,הנוכחי מצבה לגבי החברה של והערכות תחזיות על היתר בין מבוסס זה עתיד פני צופה מידע  

  נסיבות או אירועים שישקפו מנת על ,כאמור תחזית אן הערכה של שינוי או/ו בעדכון מחויבת אינה החברה) המצגת פרסום במועד שהינם

 ושאינם מראש להעריכם ניתן שלא מגורמים שתושפע יכול כאמור עתיד פני צופה מידע של התממשותו .(המצגת תאריך לאחר שיחולו

  במצב שינויים ,פעילותה על המשפיעים חיצוניים בגורמים ,החברה של והכלכלית הכללית בסביבה התפתחויות לרבות ,החברה בשליטת

 .אחרים נוספים וגורמים מניבים נכסים של ובהיצעים בביקושים תנודות ,החברה פועלת בהם ן"הנדל בשווקי או/ו הכלכלי

מהתוצאות מהותית שונות להיות עשויות פעילותה תוצאות ולפיכך יתממשו ותכניותיה הערכותיה ,ציפיותיה כי וודאות כל אין לחברה  

 פארק ,התפלה מתקני ,הכח לתחנת הקשור בכל ,זה ובכלל החברה עסקי קידום הליכי כי ויודגש יובהר .זו ממצגת משתמעות או המוערכות

  בהשלמת מותנית והצלחתם בלבד והתחלתי מקדמי בשלב מצויים זו במצגת כאמור ,אשר ואחרים איירפארק מיזם ,פלמחים התעשייה

  ,רגולטורים ,סטטוטוריים הליכים השלמת ,הרלוונטית החקיקה פי על כשירות בתנאי עמידה ,היתר ובין רבים בתנאים ועמידה הליכים

  בידי אינה עליהם השליטה ואשר ,ארוכות תקופות פני על להתמשך יכולים אשר ביותר מורכבים ועסקיים ,מימוניים ,תכנוניים ,הנדסיים

  של אישורן היתר בין טעונה הליכים אותם השלמת כי העובדה בשל גם ,וזאת בהצלחה יושלמו אלה הליכים כי וודאות כלל אין ואשר החברה

  ומחיר מועד ,זמינות ,יכולת לעניין רבה ודאות אי קיימת בנוסף .המוסמכים התכנון מוסדות ידי על מתאר תכנית או/ו עיר בניין תכניות

  החברה ביכולת ,היתר בין ,והצלחתם לקידומם היכולת תלויה ,ההליכים של מורכבותם לאור כן כמו .הכח תחנת למיזם טבעי גז אספקת

   .קידומם לצורך אחרים ואו/ הנדסיים או/ו אסטרטגיים או/ו פיננסים שותפים עם ולהתקשר לאתר

 

 הבהרה משפטית

2 



3 3 

 נרכשה השליטה בחברה על ידי מר חיים גייר ומאז פועלת החברה כחברת   2001בשנת

 .השקעות והחזקות

תעשייה ותעופה, אנרגיה, ן להשקעה"נדל: תחומים עיקריים 4 -פעילות החברה מתרכזת ב. 

איתור וביצוע השקעות נוספות בעלות סדר גודל משמעותי, החברה פועלת לייזום. 

 (.לא כולל רווחי שיערוך)מרווחי החברה  50%החברה אמצה מדיניות חלוקת דיבידנד של 

 מיליון שקל127.5 : 2002משנת ( דיבידנדים ורכישה עצמית של מניות)סך חלוקות ההון . 

 

 כרטיס ביקור
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 תחומי פעילות

ן "נדל

להשקעה  

 –בישראל 

פארק 

תעשיות  

 .פלמחים

 –אנרגיה 

יזום תחנת  

הכח 

בפארק  

התעשייה  

 .פלמחים

 –תעשייה 

מפעל 

  ספנקריט

לבנייה  

 .מתועשת

 –תעופה 

יזום מתחם  

איירפארק 

בשדה 

התעופה  

 .עבדה



 -ן להשקעה בישראל "נדל

 פלמחיםפארק התעשייה 
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בקרבה , ן הייחודיים במרכז הארץ"אחד ממתחמי הנדל

   .לצירי תנועה מרכזיים ואזורי ביקוש
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 כללי -פארק פלמחים 

 המהווים את מתחם פארק פלמחים, דונמים 300מהזכויות בכ  100%החברה מחזיקה ב  . 

ן המעניינים בישראל הכולל שטחי תעסוקה והתפלה"אחד ממתחמי הנדל  . 
 .  בקרבה לצירי תנועה מרכזיים ואזורי ביקוש, מיקום הפארק והיקף שטחו ייחודיים במרכז הארץ

תוכניות מתאר: 

  ע לאזור תעשייה"תב  . 

  תכניות מתאר ארציות למתקני התפלת מים וחיבור גז טבעי. 

   (.ר"מ 1,000 -כ)אפשרות לתחנת דלק וכן שטחי מסחר 

2030שטח זה מושכר בחוזה שכירות עד לשנת . דונם 40 -במתחם נכס מניב שהינו מתקן התפלה בשטח של כ. 
 .BOTולא  BOO -מתקן זה הינו מתקן ההתפלה היחיד בישראל שנבנה בשיטת ה

יתרת שטח המתחם מושכרת לתקופות ביניים לשוכרים שונים ומיועדת לפיתוח עתידי. 

 

7 



 אסטרטגיה -פארק פלמחים 
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01 02 03 
  השכרה לתקופות ביניים

עם  , של שטחים פתוחים

אפשרות פינוי בהתראות  

 .  קצרות יחסית

  תזרים מזומנים

משמעותי תוך עלייה  

מתמדת בגובה דמי  

 .השכירות

האמור מאפשר גמישות  •

ניהולית ביחס  

לאפשרויות המימוש  

 .  בעתיד

  תכנון ובחינת אפשרויות

השימוש העתידי המיטבי  

 .  בשטחי הפארק

 הבנייה  היקף זכויות

 במתחם עומד על

 .ר"מ 190,000 -כ

 מתקני התפלה

  בפארק קיים מתקן

התפלה המושכר לחברת 

 .דרך הים

  בחינת אפשרויות לקידום

הקמת מתקן התפלה 

 .  נוסף

 כחתחנת 

 כחקידום הקמת תחנת  

 .  בפארק התעשייה

 קידום מתקני

 תשתית

 תכנון

 עתידי

השכרה שוטפת 

 של שטחים



 תכנון עתידי –פארק פלמחים 
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 :במתחם הבנייה זכויות היקפי פירוט

 היקף זכויות בניה   גודל שטח

 ר"מ120,000 -כ דונם 193 -כ   שטח לתעשייה

 למתקני עם יעוד שטח לתעשייה

 *התפלה 
 ר"מ 70,000 -כ דונם 107 -כ

 ר"מ 190,000 -כ דונם 300 -כ כ"סה

  תכנית באישור ,היתר בין ,צורך קיים ,נוסף התפלה מתקן הקמת לצורך זה שטח מימוש לשם .התפלה מתקני להקמת מיועד זה שטח *

  והיתרה (דונם 40 -כ) הקיים ההתפלה למתקן משמש השטח זה בשלב .ישראל מדינת מצד התפלה למתקן בביקוש וכן מפורטת עיר בניין

 .פתוחה לאחסנה
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 תכנית מתאר –פארק פלמחים 



 מתקן התפלה -פארק פלמחים 

 מתקן ההתפלה היחיד בישראל הפועל בשיטת BOO 

 ,(Built, Operate, Own)קרי בסוף התקופה המתקן 

 .  אינו חוזר למדינה אלא נותר בידי הבעלים  

 2030תקופת הסכם השכירות עד שנת. 

 .    צמוד למדד, לשנה₪ מיליון  6 -דמי שכירות של כ

שתי חלופות בתום התקופה: 

שנים 10+ שנים  10 -מכרז להשכרת הקרקע ל  

 :או. ד שאינו נמוך מהקיים"נוספות בשכ

פארק פלמחים תרכוש את המתקן 

 .  לפי שווי כלכלי שיקבע מעריך שווי

 למתקן יעילות גבוהה מאד מבחינת גודל השטח. מיליון קוב לשנה 90כושר יצור מים של. 

מיליארד  1 -אומדן היקף ההשקעות במתקן ההתפלה הינו כ, למיטב ידיעת החברה₪* . 

11 

  2012יוני , מ לשוק ההון"נתון זה לקוח ממצגת חברת גרנית הכרמל בע* 



 הניתנות לסיום  לתקופות ביניים , ויצורכשטחים פתוחים לאחסון מושכרים , מעבר למתקן ההתפלהיתרת השטחים

 .90%-תפוסה של כ שיעור . חודשים 24 -תוך כ

 ואחרים( חברת בת של החברה)ספנקריט פלמחים , קבוצת דניה סיבוס, שלמה רכב, בונהסולל : עיקרייםשוכרים  .  

 מימוש עתידי מיטבישטחים לטובת בפינוי גמישות. 

עליה בהכנסות דמי השכירות. 

 דונם אשר הזכויות בו נרכשו לאחרונה 30 -צופה החברה השכרת שטח נוסף בהיקף של כ 2015משנת. 

 שוכרים קיימים –פארק פלמחים 
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 .  הבת ספנקריטדמי השכירות ממתקן ההתפלה ומחברת את כולל * 
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 זכויות נוספות –פארק פלמחים 

 :שכונת מגורים בקיבוץ פלמחים

יחידות  100 -הצפויה לכלול כ, לפארק פלמחים זכות סירוב לביצוע בניית שכונת המגורים בקיבוץ פלמחים

בשלב זה טרם ידוע באיזה מתכונת תבנה השכונה וזאת בכפוף לנהלי רשות מקרקעי . דיור צמודות קרקע

 .ישראל והחלטת הקיבוץ

 

 :גן אירועים

ע מאושרת  "לרכישת זכויות בגן אירועים בעל תב, בכפוף לאישור רשות מקרקעי ישראל, לפארק פלמחים זכות

 .הממוקם בסמוך לקיבוץ פלמחים וזאת בדרך של החלפת שטחים מתוך שטחי פארק התעשייה

 .דונם 9 -שטח גן האירועים כולל שטח חניה צמוד הינו כ
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 –אנרגיה 

 בפארקהכח ייזום תחנת 

 התעשייה פלמחים
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 תחנת הכח פלמחים

רישיון מותנה להקמת תחנת  , רשות החשמל החליטה להעניק לחברה בת בבעלות מלאה של החברה

קבלת הרישיון  . 400MWבעלת הספק של , כח בפארק התעשייה פלמחים אשר תופעל בגז טבעי

 .מותנית בחתימת שר האנרגיה והמים

ח"מיליארד ש 1.9 -אומדן ראשוני של תקציב הפרויקט עומד על כ  . 

 לאחרונה הוקמה על ידי משרד האנרגיה ומשרד האוצר וועדת יוגב אשר מטרתה להמליץ על כללי

מסקנות ראשונות של הוועדה  . רגולציה חדשים לפעילות חברת החשמל ומשק החשמל בכללותו

 .    פורסמו לאחרונה וטרם יושמו

 בהיקף מהותי , לצרף שותפים אסטרטגיים ופיננסים לפרויקטהאפשרות ובוחנת שוקלת החברה

 .שטרם נקבע
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 יתרונות לתחנת הכח פלמחים

16 

החלטת  
מליאת  
 רשות

 החשמל

זמינות  
קרקע בידי  

 החברה
קירבה 
לחיבור 
לרשת  
 החשמל

קירבה לים 
המאפשרת  

בחינת 
 קירור מי ים

מתקני 
 התפלה

תכנון חיבור  
 לגז טבעי

אזור 
תעשייה 
 מאושר



 –תעשייה 

 מפעל ספנקריט

 לבנייה מתועשת
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, פלטות בטון דרוכות המשמשות בבנייני מגורים

 .  לוגיסטיקה ותעשייה, מרכזים מסחריים, משרדים



 מפעל ספנקריט לבנייה מתועשת

 :ספנקריט פלמחים

עוסקת  , שהינה חברת בת בבעלות מלאה של החברה, ספנקריט
 .שנה 30 -בתחום הבנייה המתועשת מזה למעלה מ

מותג של מוניטין ואמינות שנבנה לאורך שנים.  

מערך מכירות בעל מאגר לקוחות נרחב. 

 

 :המוצרים

מרכזים  , משרדים, פלטות בטון דרוכות המשמשות בבנייני מגורים
 .  לוגיסטיקה ותעשייה, מסחריים

קירות טרומיים. 

אלמנטים לתשתיות. 

ספנקריט בוחנת הרחבת הפעילות ליצור מוצרים נוספים. 
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 תוצאות כספיות – פלמחים ספנקריט

 עקב תנופת הבנייה במשק, מצמיחה משמעותית ספנקריטבשנים האחרונות נהנית. 

עליה במחירי המכירה תוך יציבות בעלויות. 
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 –תעופה 

 ייזום מתחם איירפארק

 עבדהבשדה התעופה 
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 הדמיה איירפארק
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 ב"מתחם בארה



 איירפארק

 לשדה התעופה עבדה שבנגבהממוקם בצמוד וחלפי מטוסים והשבחה של מטוסים טיפול , לשימורמתחם. 

 תוואי , שדה התעופה עבדהלתשתיות טייס אזרחיים מרחבי העולם ונבחר בשל סמיכותו צפוי לשרת כלי המתחם
 .המתאים במיוחד לפעילות המתחםהקרקע ומזג האוויר היבש 

 

 :המתוכננתהפעילות 

השבחת ותחזוקת כלי טיס, שיפוץ, וכן פירוק, שימור וחניית מטוסים. 

 חידוש ציי התעופה העולמיים והצורך באחסון כלי טיס לתקופות שונותבעלייה עקב שימור וחנית מטוסים מצוי תחום. 

 לקוחות מאירופה ואסיההפעילות במתחם צפויה להתמקד בשירות של. 

 

 : המיזםסטטוס 

 קרקע  החברה פועלת להשלמת ההליכים להקצאת . 2013תוקף בשנת המתאר של המיזם אושרו וקיבלו תכניות 
 .דונם מרשות מקרקעי ישראל 1,100 -כבהיקף של המיזם 

 שותפים אסטרטגים ותפעוליים בתחום הפעילות המתכוננתהחברה בוחנת גיוס  . 

23 



 סיכום ותוכניות עתידיות. א

 נתונים פיננסיים. ב
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 סיכום ותוכניות לעתיד –אס .אי.איי

 פלמחיםכח תחנת 

תשתית רחב היקף  פרויקט 

.  חשיבות לאומיתבעל 

הפרויקט ובחינת  קידום 

 .שילוב משקיעים

 

 פארק תעשייה פלמחים

,  ן הייחודיים במרכז הארץ"אחד ממתחמי הנדל

 .הכולל שטחי תעסוקה ומתחם התפלה

 .בעל פוטנציאל פיתוח משמעותי

 עסקאות חדשות

ייזום עסקאות תוך  

התבססות על חוסנה  

הפיננסית ויכולתה  

 .הניהולית

 

 ספנקריט

פעילות יציבה בעלת שולי  

בחינת  . רווח משמעותיים

אפשרויות להתרחבות  

לתחומים ומוצרים נוספים  

 .הבנייהבתחום 

NEW 

 איירפארק

מתחם ייחודי בתחום  

 .התעופה

המשך קידום המייזם ובחינת  

 .גיוס שותפים



 ח"מיליון ש127.5:  2002 - 05/2014 -כ חלוקות הון מ"סה

 נתונים פיננסיים –אס .אי.איי
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 דיבידנד שהוכרז אך טרם חולק* 
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 נתונים פיננסיים –מ "החזקות בע אס.אי.איי

 31/12/2011 31/12/2012 31/12/2013 31/03/2014 (ח"באלפי ש)מאזניים  נתונים

 118,688 70,487 81,127 72,788 נכסים שוטפים

 66,240 64,769 67,179 66,599 רכוש קבוע

 266,700 275,500 324,100 324,100 ן להשקעה"נדל

 21,431 22,698 22,723 26,488 נכסים לא שוטפים אחרים

 473,059 433,454 495,129 489,975 כ נכסים"סה

 64,433 30,028 37,024 30,049 אשראי מתאגידים בנקאיים ואחרים

 10,992 - - - אגרות חוב

 67,243 69,347 84,489 87,349 התחייבויות מסים נדחים

 21,691 15,464 20,841 16,071 התחייבויות אחרות

 164,359 114,839 142,354 133,469 כ התחייבויות"סה

 308,700 318,615 352,775 356,506 כ הון"סה

 473,059 433,454 495,129 489,975 כ הון והתחייבויות"סה

 31/12/2011 31/12/2012 31/12/2013 31/03/2014 יחסים פיננסיים

 65.3% 73.5% 71.2% 72.8% מאזן /הון

 13.6% 6.9% 7.5% 6.1% מאזן/ חוב
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 Q1 2014 2013 2012 2011 (ח"באלפי ש)רווח והפסד  נתונים

 11,777 16,123 17,021 4,853 ן להשקעה"הכנסות שכירות ממקרקעין ומנדל

 47,096 49,690 55,607 13,919 הכנסות ממכירות ומתן שירותים

 105,328 8,800 39,173 - ן להשקעה"התאמת שווי הוגן של נדל

 45 798 123 24 הכנסות אחרות

 164,246 75,411 111,924 18,796 כ הכנסות"סה

 36,438 38,696 38,318 9,444 עלות ההכנסות

 16,612 11,193 13,171 2,686 שיווק הנהלה וכלליות הוצאות מכירה

 111,196 25,522 60,435 6,666 רווח מפעולות

 (1,973) 439 615 157 (הוצאות מימון)הכנסות 

 14,890 724 244 3,413 תוצאות חברות בשליטה משותפת

 (36,712) (5,329) (18,348) (4,561) מסים על ההכנסה

 18,900 851 913 121 רווח כולל אחר

 106,301 22,207 43,859 5,796 כ רווח כולל לתקופה"סה

 14.79 4.34 8.87 1.18 (ח"בש)רווח למניה 

 מ"אס החזקות בע.אי.איי –נתונים כספיים 



 מ"החזקות בע אס.אי.איי

 תודה
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