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וחשיפה  )סיכון ענפי( רעידות אדמה ושריפותחשיפה לאינפלציה )סיכון מאקרו(, חשיפה ל : פרט לכך החברה חשופה לסיכוני
  .)סיכון מיוחד( יםיחיד יםשוכרל
 

)להלן:  2015של החברה לשנת  התקופתידוח א' )תיאור עסקי התאגיד( ב פרקל 18 ףסעי ורא, לתיאור גורמי סיכון של החברה
 6.1סעיף המובא ב, (2016-01-017496)מס' אסמכתא:  2016במרץ  29ביום על ידי החברה כפי שפורסם , "(הדוח התקופתי"
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 בע"מ גירון פיתוח ובניה

 )בתשקיף זה: "החברה"(

 מבוא - 1פרק 
 

  כללי 1.1

 

 5כחברה פרטית. ביום  1981בדצמבר  7"( התאגדה בישראל ביום החברהגירון פיתוח ובניה בע"מ )להלן "

בנובמבר  27הפכה החברה לחברה ציבורית וזאת בעקבות פרסום תשקיף של החברה, מיום  2000בדצמבר 

 "(הבורסהאביב בע"מ )להלן: "-לניירות ערך בתל נרשמו מניותיה של החברה למסחר בבורסה, על פיו 2000

בעקבות הצעת רכש מלאה שבוצעה על ידי בעל  )במסגרת תשקיף זה לא ביצעה החברה גיוס הון כלשהו(.

חברת אגרת חוב , אך נותרה 2010בספטמבר  19השליטה בחברה, הפכה החברה לחברה פרטית ביום 

"(, בשל החזקות חוק ניירות ערך)להלן: " 1968-אגיד מדווח, כהגדרתו בחוק ניירות ערך התשכ"חתשהינה 

 הציבור באגרות חוב של החברה.

* 

קיבלה את כל ההיתרים, האישורים והרישיונות הדרושים על פי כל דין להצעת ניירות הערך  חברהה

 המוצעים על פי תשקיף זה, להנפקתם ולפרסום התשקיף.

* 

היתרה של רשות ניירות ערך לפרסם את התשקיף משום אימות הפרטים המובאים בו או אישור אין ב

  .מהימנותם או שלמותם, ואין בו משום הבעת דעה על טיבם של ניירות הערך המוצעים

* 

א)ו( 23בסעיף כהגדרתו  ,תשקיף המדףמכוח  ההצעניירות הערך אינם מוצעים במועד זה, אלא במסגרת 

 ערך, אשר תיעשה על פי דוח הצעת מדף בו יושלמו פרטים מיוחדים לאותה הצעה.לחוק ניירות 

* 

תשקיף מדף זה  מכוחאשר יוצעו  ךניירות הערהבורסה נתנה אישור עקרוני המתייחס לרישום למסחר של 

  "(.האישור העקרוני)להלן: " באמצעות דוחות הצעת מדף

* 

או למהימנותם או המדף רטים המובאים בתשקיף של הבורסה אישור לפהעקרוני אין לראות באישור 

 המדף לשלמותם, ואין בו משום הבעת דעה על החברה או על טיבם של ניירות הערך המוצעים בתשקיף

 יוצעו בדו"ח הצעת המדף.או על המחיר בו הם 

* 

ערך הניירות  מתן האישור העקרוני אינו מהווה אישור לרישום ניירות הערך למסחר והרישום למסחר של

לבקשה לרישום ניירות ערך למסחר על פי דו"ח הצעת מדף אשר יוגש בהתאם  אישוריהיה כפוף לקבלת 

דו"ח הצעת )להלן: " 2005-לחוק ניירות ערך ותקנות ניירות ערך )הצעת מדף של ניירות ערך(, התשס"ו

  "(. מדף

* 

ח הצעת אין במתן האישור העקרוני משום התחייבות למתן אישור לרישום ניירות הערך למסחר על פי דו"

מדף. על אישור בקשה לרישום ניירות ערך למסחר על פי דו"ח הצעת מדף יחולו הוראות תקנון הבורסה 

 וההנחיות על פיו כפי שיהיו בתוקף בעת הגשת הבקשה לרישום על פי דו"ח הצעת המדף.
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  וסה"כ הון עצמירווח , יתרת הוןהמניות, קרנות הון   1.1

 

 של החברה נכון למועד פרסום התשקיף הון המניות 1.2.1
 

הון מונפק ונפרע  הון רשום )מניות( סוג המניות
 )מניות(

מספר מניות בהון 
מונפק ונפרע בניכוי 

 רדומותהמניות ה
בנות  מניות רגילות

 15,900,989 16,269,4601 10,000,000,000 ע.נ.ש"ח  0.01

 
 

 

 (באלפי ש"ח) 1016במרץ  31ום של החברה לי עצמיה וןהה 1.2.2

 
 167 הון מניות

 279,118 וקרנות פרמיה על מניות

 (6,264)  מניות אוצר

 113,633 רווחיתרת 

 386,654  סה"כ הון

 
 

 חברה שהינן במחזור במועד התשקיףבדבר תעודות התחייבות של ה פרטים 1.3

 
ודירוגן  , תנאיהן"(אגרות החובהחוב )סדרות ג' עד ה'( של החברה שבמחזור )להלן: " לפרטים אודות אגרות

ולתקופת ביניים  2015בדצמבר  31בדוחות דירקטוריון החברה( לשנה שהסתיימה ביום  17ראה סעיף 

 12.4-ו 12.3גילוי ייעודי למחזיקי אגרות החוב( וכן סעיפים  –)חלק חמישי  2016במרץ  31שהסתיימה ביום 

לתשקיף  6בפרק  6.4-ו 6.1המובאים בסעיפים , 2015לפרק א' )תיאור עסקי התאגיד( בדוח התקופתי לשנת 

 .זה על דרך של הפניה

, מס' 2012בפברואר  2דוח הצעת מדף של החברה מיום פורטו בפרטים נוספים אודות תנאי אגרות החוב 

-2013-01, מס' אסמכתא 2013בפברואר  5דוח הצעת המדף של החברה מיום בו 2012-01-032436אסמכתא 

, מס' 2013בדצמבר  5דוח הצעת מדף של החברה מיום ב, ביחס לאגרות החוב )סדרה ג'( של החברה, 031200

 18דוח הצעת מדף של החברה מיום בדרה ד'(, וס, ביחס לאגרות החוב )2013-01-090490אסמכתא 

  דרה ה'(.סלאגרות החוב ), ביחס 2014-01-198318, מס' אסמכתא 2014בנובמבר 

 

                                                           
מניות החברה מוחזקות על ידי החברה עצמה ולפיכך נחשבות כמניות רדומות )כהגדרת  368,471מתוך כמות המניות האמורה,   1

 "(.המניות הרדומות( אשר אינן מקנות זכויות כלשהן כל עוד הן בבעלות החברה )להלן: "1999-המונח בחוק החברות, התשנ"ט



 1-ב

 

 פרטי הצעת ניירות הערך  - 2פרק 

עה של ניירות ערך על פי תשקיף מדף זה, אשר לפיו יכול יוצעו, ביחד או לחוד, בהתאם צה

: "חוק ניירות ערך"(, תהיה )להלן 1968 –א לחוק ניירות ערך, התשכ"ח 23להוראות סעיף 

באמצעות דוחות הצעת מדף אשר בהם יושלמו כל הפרטים המיוחדים לאותה הצעה, לרבות 

פרטי ותנאי ניירות הערך והרכב היחידות המוצעות, בהתאם להוראות כל דין ובהתאם לתקנון 

 ולהנחיות הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ, כפי שיהיו באותה עת. 

 



 

 

 1 -ג 

 

 פרק 3 - הון החברה

 
 הון המניות לתאריך התשקיף  3.3

 

 

 שקדמו למועד התשקיףבשלוש השנים החברה חלו בהון השינויים ש 3.3

  רשום הון 1.2.1

מועד שנת התשקיף ועד ללא חל שינוי בהונה הרשום של החברה בשלוש השנים שקדמו ל 

 התשקיף.

 

  מונפק ונפרעהון  1.2.2

לא חלו שינויים בהון המניות המונפק והנפרע של החברה בשלוש השנים שקדמו לשנת 

 עט כמפורט להלן:התשקיף ועד למועד התשקיף, למ

 מהות השינוי תאריך

ת וינמ
רגילות בנות 

ש"ח  0.03
 ע.נ.

תמורה 
שנתקבלה בגין 
המניות )באלפי 

 ש"ח(

סה"כ הון מונפק 
 ונפרע )בש"ח(

 11,500,781 - - - 11,500,781 01/01/2011יתרה ליום 

11/12/2011 
ה בשליטת הקצת מניות לחבר

כנגד נכס  בעל השלטה בחברה
 2מקרקעין

2,768,679 

זכויות בנכס 
נדל"ן 

להשקעה 
בשווי הוגן של 

אלפי  54,600
 ש"ח

16,269,460 

 16,269,460 54,600 16,269,460 סה"כ
  

  

 

 

 

 

 

 

                                                 
    מניות רדומות. 168,471בנטרול   1
2

בעלת מניות בחברה  ,"(דסטיני גלובל)להלן:" לדסטיני גלובל בע"מהקצתה החברה  2011לדצמבר  11 ביום  
כנגד רכישת מלוא זכויות ש"ח ע.נ  0.01בנות של החברה מניות רגילות  2,768,679ליטת בעל השליטה בחברה, בש

ות ההקצה האמורה, נכון בבעק. החכירה של דסטיני גלובל בנכס מקרקעין בירושלים, הידוע כ"בית האומות"
ש"ח ע.נ כ"א.  0.01ה בנות מניות רגילות של החבר 15,900,989-למועד התשקיף, דסטיני גלובל מחזיקה ב

 מיוםו, 2011-01-194205, מס' אסמכתא 2011נובמבר  18יום מ דוחות מיידיים של החברה ראהנוספים לפרטים 
, המובאים בתשקיף זה 2011-01-094911 -ו 2011-01-094924, 2011-01-094912, מס' אסמכתא 2011בדצמבר  11

 על דרך הפניה.

 הון רשום סוג המניה
 (מס' מניות)

הון מונפק ונפרע 
 (מס' מניות)

הון מונפק ונפרע בניכוי 
 )מס' מניות( מניות רדומות

ש"ח  0.01מניות רגילות בנות 
 "(המניותע.נ כ"א )להלן: "

10,000,000,000 16,269,460 15,900,9891 



 

 

 2 -ג 

 

  

  החברהההחזקה בניירות הערך של  3.3
 

נכון למועד התשקיף, החזקות בעלי העניין , הדירקטורים שלהלפי מיטב ידיעת החברה ו

 :לקמןהינן כד בניירות הערך של החברה

 

חברה  הינה"( גלובל דסטיניבע"מ )להלן: " לובלגדסטיני  ,ומנהליה מיטב ידיעת החברהל (1)

בעל )להלן: " , מנכ"ל, דירקטור ובעל השליטה בחברהבשליטת מר אבי רויכמןפרטית 

 :חברות פרטיות בשליטתו יעל ידבמלואה המוחזקת   ,"(השליטה

, למיטב ידיעת שהינה ("דסטיני אחזקות"( בע"מ )להלן: 1991דסטיני אחזקות ) .א

מההון  90%ת בשליטתו של בעל השליטה המחזיק מעל החברה, חברה פרטי

 הון דסטיני"( )וביתרת הון דסטיניהמונפק והנפרע של דסטיני אחזקות )להלן: "

 מחזיק מר אריה עובדיה יו"ר דירקטוריון החברה(. 

שהינה, למיטב ידיעת החברה, חברה פרטית לינדלי השקעות ואחזקות בע"מ     .ב

 בשליטתו ובבעלותו המלאה של בעל השליטה.  

מניות החברה מתוך הסך האמור מוחזקות ע"י  11,818,702למיטב ידיעת החברה,  

עבור דסטיני גלובל , בנאמנות 51-006286-2נות בע"מ, מס. חברה: פועלים שרותי נאמ

 .עפ"י הסכם נאמנותכבעלים 

אביב -לניירות ערך בתל , רכשה החברה בעסקה מחוץ לבורסה2008נובמבר ב 20ביום  (2)

המניות מניות רגילות של החברה )להלן: " 168,471 "(הבורסהבע"מ )להלן: "

 של החברה המלאה הבבעלותבשליטתה ושכירות בע"מ )חברה בת  -גירון מ "(,הנרכשות

צוין כי, בהתאם י .2008בנובמבר  20ירקטוריון החברה מיום בהתאם להחלטת ד

, המניות (חוק החברות"")להלן:  1999-)א( לחוק החברות, התשנ"ט108להוראות סעיף 

 .הנרכשות אינן מקנות זכויות כלשהן כל עוד הינן בבעלות החברה

 

 בניירות ערך של החברה ועסקאות מסחר  3.3

 

ו בחוק החברה הינה חברת אגרות חוב, כהגדרתה בחוק החברות והינה תאגיד מדווח, כהגדרת

( )לא המירות( ה'-ג' ות, בשל החזקות הציבור באגרות חוב )סדר1968-, התשכ"חניירות ערך

  ., אשר רשומות למסחר בבורסההחברהשל 
 

 

 שם המחזיק
מספר 
 המניות

הון זכויות בשיעור החזקה ב
)%( 

 הצבעהזכויות שיעור החזקה ב
 ודיבידנד

)%( 

 100 97.74 15,900,989 (1)דסטיני גלובל בע"מ 

גירון פיתוח ובניה 
 (2)בע"מ

168,471 2.26 - 

 300 300 363,369,360 סה"כ בעלי עניין



 1  -ד  

 1הזכויות הנלוות למניות החברה - 4פרק 

תר המגנ"א אהזכויות הנלוות למניות החברה מעוגנות בתקנון החברה, כפי שפורסם על ידי החברה ב 

 ,2011 באוקטובר 5, במסגרת דוח מיידי מיום www.magna.isa.gov.ilשל רשות ניירות ערך בכתובת: 

 ."(התקנוןהמובא התשקיף זה על דרך הפניה )להלן: " ,2011-01-292344מס' אסמכתא 

 :להלן תובא תמצית הפרטים מתקנון החברה אודות הזכויות הנלוות למניות החברה 

 ש"ח ערך נקוב כל אחת.  0.01הון מניות החברה מורכב ממניות רגילות רשומות על שם בנות  (1)

גילה, שכל דרישות רכויות ביניהן לכל דבר ועניין, וכל מניה לות הינן שוות זיכל המניות הרג (2)

 התשלום בגינה נפרעו במלואן, מקנה למחזיק את הזכויות המפורטות להלן:

זכות להיות מוזמן ולהשתתף בכל האסיפות הכלליות של החברה וזכות לקול אחד בגין כל   (א)

  ;ה השתתףמניה רגילה שברשותו, בכל הצבעה, בכל אסיפה כללית של החברה ב

 ;וזכות לקבלת מניות הטבה, אם יחולקו ,זכות לקבלת דיבידנדים, אם וכאשר יחולקו  (ב)

 זכות להשתתף בחלוקת עודף נכסי החברה בעת פירוקה.  (ג)

  :להלן ריכוז הוראות התקנון המשקפות את עיקרי הזכויות הנלוות למניות החברה (3)

 הסעיף/ים בתקנון הוראות

 13-19 שינוי זכויות של מניות החברה

 42-50 העברת מניות החברה ומסירתן

 51-53 2ניירות ערך הניתנים לפדיון

 54-56 שינוי הון

 57-66 אסיפות כלליות של בעלי המניות

 78-88 כלליותבאסיפות דיונים וקבלת החלטות 

 89-90 הזכות למינוי דירקטורים

 135-142 חלוקת דיבידנד ומניות הטבה

 155 הרזכויות בפירוק החב
 

 107, בסעיף 78-80, בסעיפים 95-)ג( ו-)א( ו90)א(, בסעיפים 100-ו 65 יצוין כי החברה כללה בסעיפים

לחוק החברות, , 259-ו,  107, 81, 222-ו 59)א(, 50לתקנונה הוראות בהתאם לסעיפים  156ובסעיף 

 ,בהתאמה. להלן נוסחם:1999-התשנ"ט

 )א(100-ו 65 פיםסעי

ין מסוים או לפרק זמן מסוים ילענ ליטול סמכויות הנתונות לאורגן אחראסיפה הכללית רשאית ה"

. נטלה האסיפה הכללית סמכויות הנתונות לפי החוק יןיות הענבשלא יעלה על פרק הזמן הנדרש בנסי

לדירקטוריון, יחולו על בעלי המניות הזכויות, החובות והאחריות החלות על דירקטורים לעניין 

בשינויים המחויבים, ובכלל זה יחולו עליהם, בשים לב להחזקותיהם בחברה, הפעלת אותן סמכויות, 

להשתתפותם באסיפה ולאופן הצבעתם, הוראות הפרקים השלישי, הרביעי והחמישי של החלק 

 ;השישי לחוק החברות"

____________________________ 
למען הסר ספק יודגש כי הזכויות הנלוות למניות החברה כפופות להוראות הדין )לרבות, מבלי לגרוע מכלליות האמור   1

 (."חוק ניירות ערך"( )להלן: 1968-ב לחוק ניירות ערך, התשכ"ח46לעיל, סעיף 
שבהון החברה יהיה סוג מניות אחד בלבד, המקנה  תנאי לרישום מניות החברה הוא ,ב' לחוק ניירות ערך46על פי סעיף   2

זכויות הצבעה שוות ביחס לערכן הנקוב. אין בהוראה כאמור כדי למנוע מהחברה מלהנפיק מניות בכורה, ובלבד שחלפה 
 שנה מיום שמניותיה נרשמו לראשונה למסחר.
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שלא "הדירקטוריון רשאי ליטול סמכויות הנתונות למנהל הכללי, לעניין מסוים או לפרק זמן מסוים, 

, והכל על פי שיקול דעת הדירקטוריון, בהחלטה שתתקבל ה על פרק הזמן הנדרש בנסיבות הענייןיעל

 ;ברוב קולות הדירקטורים"

 95-ו )ג(-ו )א(90 פיםסעי 

השנתית. כל דירקטור  יל של בעלי המניות שתתקבל באסיפה"הדירקטורים ייבחרו בהחלטה ברוב רג

 ;שנבחר יכהן עד לאסיפה השנתית הבאה"

רשאית , ברוב רגיל של בעלי המניות, והיא בכל עת לפטר דירקטור"האסיפה הכללית רשאית 

 ]ההדגשה אינה במקור[ ;... אחר כדירקטור בחברה..." להחליט אותה עת למנות במקומו אדם

 ראש פיםוסאו דירקטורים נהדירקטורים רשאים למנות באופן מיידי או למועד עתידי דירקטור "

 5, ובלבד שהמספר הכולל של חברי הדירקטוריון לא יעלה על ה השנתית הבאהעד לאסיפ נויכה

 דגשה אינה במקור[ה]ה ;"1חברים

 80-78 פיםסעי

 מן השעה מחצית תוך חוקי מניין נוכח יהיה כן אם אלא כללית באסיפה דיון בשום לפתוח אין"

 יתהווה, זה בתקנון או החברות בחוק אחרת מותנה בהם מקרים להוציא. לפתיחתה שנקבע המועד

 לפחות המחזיק אחד מניות בעל לפחות, כוח-בא ידי-על או בעצמו, נוכח שיהיה בשעה חוקי מניין

 [במקור אינה ההדגשה]; "בחברה ההצבעה מזכויות (50%) אחוזים חמישים

שעה מן המועד שנקבע לאסיפה לא יימצא המניין החוקי, היא תידחה לאותו ה מחציתאם כעבור "

 , אם צוין בהודעה על האסיפהלכל מועד אחראו ע הבא, באותה שעה ובאותו מקום, יום בשבו

 [במקור אינה ההדגשה] ;נים שלשמם נקראה האסיפה הראשונה..."ובאסיפה הנדחית ידונו העניי

ראש לאותה אסיפה. בחירת יושב ראש האסיפה תעשה בתחילת -בכל אסיפה כללית ייבחר יושב"

פוף לקיום מנין חוקי, על ידי מזכיר החברה או על ידי בעל מניות שתפתח, בכהדיון באסיפה, 

 ]ההדגשה אינה במקור[ ;"שמזכיר החברה הסמיך לעניין זה

 107סעיף 

. דירקטור לכל אחד קול יהיה בדירקטוריון בהצבעה. רגיל ברוב יתקבלו בדירקטוריון החלטות"

 דגשה אינה במקור[]הה ;"מכריע או נוסף קול יהיה לא הדירקטוריון ראש-ליושב

 156סעיף 

חברה רשאית, לפטור מראש נושא משרה בה מאחריותו, כולה או מקצתה, בשל נזק עקב ה   )א("

 הפרת חובת הזהירות כלפיה;

 מראש דירקטור מאחריותו כלפיה על אף האמור בסעיף קטן )א( החברה אינה רשאית לפטור    ()ב

 ."חוק החברותת חובת הזהירות בחלוקה, כמשמעותה בעקב הפר

 

 

 

____________________________ 
1

 טוריון לא יעלה על שבעה.במקרה שיידרש מינוי שני דירקטורים חיצוניים מספרם הכולל של חברי הדירק  
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 הנפקהתמורת הייעוד  – 5פרק 
 

 
 תמורת ההצעה 5.5

במועד תשקיף מדף זה החברה אינה מציעה ניירות ערך כלשהם, ולפיכך לא תהיה כל 

                תמורה מיידית בעקבות פרסום תשקיף המדף. 

 

 ייעוד התמורה 5.5

חות הצעת מדף, על פי דובמידה שיוצעו בעתיד ניירות ערך על בסיס תשקיף מדף זה 

מורה שתתקבל מהנפקות אלה תיועד למטרות שונות, כפי שתחליט הנהלת החברה. הת

מדף שתפרסם החברה היא  ח הצעתד ספציפי לתמורת ההנפקה על פי דוהיה וייקבע יעו

ח הצעת המדף. כמו כן, במסגרת דוח הצעת המדף, תודיע החברה כיצד תפורט בדו

, בתקופה שעד לשימוש בפועל בתמורת ההנפקה בכוונתה להשקיע את תמורת ההנפקה

 בגין ההצעה כאמור.

  

  ימינימאלסכום  5.5

 זה.מדף אשר יש להשיגו על פי תשקיף  ,להנפקה ילאמינימלא נקבע סכום 
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 תיאור עסקי התאגיד ופעילותו – 6פרק 

 כללי 1.1

מבנה וצורה(,  -לתקנות ניירות ערך )פרטי התשקיף וטיוטת תשקיף  (1)א44-ו ב'1 ותבהתאם לתקנ

, תיאור עסקי החברה נכלל בתשקיף זה על דרך ההפניה "(תקנות פרטי תשקיף)להלן: " 1919-התשכ"ט

 מרץב 29כפי שפורסם ביום  ,2015לחלק א' )תיאור עסקי התאגיד( בדוח התקופתי של החברה לשנת 

 ."(הדוח השנתי)להלן: "( 2011-01-017491)מס' אסמכתא:  2011

 :שינויים, חידושים הבהרות ותוספות לדוח השנתי 1.2

ב"שיטת השנתי לעניין ניהול לחלק א' )תיאור עסקי התאגיד( בדוח )ג( 7.1.2בהמשך למתואר בסעיף  1.2.1

 נכסים המושכריםחלק מהשטחים המושכרים על ידי הקבוצה יחד עם בעלי זכויות נוספים בהפול" של 

לחלקה של , יובהר, כי הנתונים המוצגים בדוח השנתי ביחס לנכסים האמורים מיוחסים אך ורק על ידה

 .בלבד החברה בהם ולזכויות הנובעות מהם לחברה

הדוח )להלן: " 2011רסמה החברה את דוח הביניים לרבעון הראשון של שנת פ 2011במאי  21ביום  1.2.2

הכולל התייחסות לשינויים וחידושים מהותיים אשר אירעו בעסקי החברה בשלושת  "(הרבעוני

לדוח הדירקטוריון. המידע האמור בדוח  2 ףת סעיבמסגר 2011במרץ  31החודשים שהסתיימו ביום 

 על דרך ההפניה.בתשקיף זה מובא ( 2011-01-035031)מס' אסמכתא:הרבעוני 

בהתחשב במגבלות חלוקת דיבידנדים על ידי החברה בהתאם לשטרי הנאמנות לאגרות החוב )סדרות ג'  1.2.3

השנתי, ובמגבלת רווחים ראויים  לחלק א' )תיאור עסקי התאגיד( בדוח  4.2עד ה'(, כמפורט בסעיף 

, הרווחים הניתנים לחלוקה, על בסיס דוחותיה 1999-לחוק החברות, התשנ"ט 302לחלוקה על פי סעיף 

 2011ביוני  2יום שמועד חלוקתו נקבע ל, בנטרול הדיבידנד 2011במרץ  31הכספיים של החברה ליום 

 אלפי ש"ח.  29,173-ים בככממסת

-, ג' וד' ותלאגרות חוב )סדר ניםשל הנאמ יםשנתי ותפרסמה החברה דוח 2011י ביונ 21-ו 19, 7 מיםבי 1.2.4

 7של החברה מיום  יםמיידי ות. לפרטים ראו דוחםלה על יד וכפי שנמסר בהתאמה, ,( של החברהה'

 ,2011-01-052434אסמכתא  מס', 2011ביוני  19מיום , 2011-01-041111אסמכתא  מס' ,2011ביוני 

   .קיף זה על דרך הפניהשתב יםהמובאבהתאמה, , 2011-01-015803אסמכתא  מס', 2011ביוני  21ומיום 

של הנאמן את מינויו אסיפת מחזיקי אגרות החוב )סדרה ד'( של החברה אישררה  2011ביוני  28ביום  1.2.5

, 1918 –( לחוק ניירות ערך, תשכ"ח 1)אב35, בהתאם לסעיף ( בע"מ1975הרמטיק נאמנות ) ,המכהן

 כנאמן למחזיקי אגרות החוב )סדרה ד'( של החברה, וזאת עד לפירעון סופי ומלא של אגרות החוב

כחלק  מושל הנאמן לאגרות החוב )סדרה ד'( כפי שפורס יםמייד יםהאמורות. לפרטים נוספים ראו דיווח

 4וביום , 2011-10-054384, מס' אסמכתא 2011ביוני  21ממערך דיווחי החברה במערכת המגנ"א ביום 

 בתשקיף זה על דרך הפניה. יםהמובא, 2011-10-074173, מס' אסמכתא 2011ביולי 

של הנאמן את מינויו אסיפת מחזיקי אגרות החוב )סדרה ה'( של החברה אישררה  2011ביולי  19ביום  1.2.1

, כנאמן 1918 –( לחוק ניירות ערך, תשכ"ח 1)אב35, בהתאם לסעיף רזניק פז נבו נאמנויות בע"מ ,המכהן

האמורות.  '( של החברה, וזאת עד לפירעון סופי ומלא של אגרות החובהלמחזיקי אגרות החוב )סדרה 

לפרטים נוספים ראו דיווחים מיידים של הנאמן לאגרות החוב )סדרה ה'( כפי שפורסמו כחלק ממערך 

ביולי  20, וביום 2011-10-078521, מס' אסמכתא 2011י ביול 10דיווחי החברה במערכת המגנ"א ביום 

 , המובאים בתשקיף זה על דרך הפניה.2011-10-081212, מס' אסמכתא 2011
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 מהותיות ת ובחברות קשורותנוהשקעות בחברות ב 1.3

 :כלולות מהותיותת וחברות נופרטים על חברות ב 1.3.1

 .2.51%%נושאת ריבית בשיעור של הלוואה  (1)

אלפי ש"ח אשר  80,000ושטר הון בסך  2.51%%את ריבית בשיעור אלפי ש"ח נוש 5,451-הלוואה בסכום של כ  (2)
 אינו צמוד ואינו נושא ריבית.

 

 (2011.3.31שיעור ההחזקה )לתאריך    1.3.2

  כלולות מהותיותת וחברות נופרטים על חברות ב)א( 

בסמכות למנות 
 דירקטורים

 שם החברה נייר הערך בהון בהצבעה

 גירון שכירות בע"מ מניות 100% 100% 100%

 ( בע"מ2000)  פ. גירון אחזקות מניות 100% 100% 100%

  אי.אי.סי.אי. אינטרנשיונל בע"מ מניות 100% 100% 100%

 
 של גירון שכירות בע"ממהותיות פרטים על חברות מוחזקות ( ב)

 שיעור ההחזקה החברה המחזיקה מדינת התאגדות שם החברה

 100% גירון שכירות בע"מ ישראל ( בע"מ1991דסטיני נכסים )
 

  כלולות מהותיותשינויים בהשקעות בחברות בת ובחברות  1.3.3

מהותיים ביחס להשקעות החברה לא חלו שינויים  2011במרץ  31יימו ביום תסים שהחודש 3בתקופה של 
 מהותיות שלה.בחברות בת 

 

של ריבית( מוניהול  דמימ)מדיבידנד, מהותיות והכנסות  כלולות מהותיותוהכנסות של חברות בנות  1.3.4

 מהן )באלפי ש"ח( החברה 

  1201רבעון ראשון של שנת 

 רווח )הפסד( שם החברה
 דיבידנד דמי ניהול ריבית נקי כולל

 - 2,522 719 27,341 גירון שכירות בע"מ

 - 258 20 155 ( בע"מ2000אחזקות  )פ. גירון 

 - - 54 979 אי.אי.סי.אי. אינטרנשיונל בע"מ

 2014-ו 2015לפרטים כאמור אודות השקעות החברה בחברות בנות וחברות כלולות מהותיות בשנים 

לעיל( ובדוח  1.1פרק ד' )פרטים נוספים על התאגיד( בדוח השנתי )כהגדרתו בסעיף ב 11-13תקנות ראה 

, 2015-01-053182, מס' אסמכתא 2015במרץ  11, כפי שפורסם ביום 2014התקופתי של החברה לשנת 

 המובאים בתשקיף זה על דרך הפניה.בהתאמה, 

יתרת הלוואות 
תנו ישנ

התקבלו( ש)
 6201.31.3ליום 

 באלפי ש"ח

בדוח ערך 
הכספי הנפרד  

ליום  החברה  של
6201.3.31  

 באלפי ש"ח

שער המניה/נייר 
הערך ההמיר 

הרשום למסחר 
בבורסה ליום 

6201.3.31 

 שווי נקוב
מספר 
 מניות

 סוג
/נייר מניה

 ערך המיר

ש
ם
 

ה
 ח

 

118,021 
(1)

 
 רגילות 17 ש"ח 1.7 לא רשום למסחר 483,411

גירון שכירות 
 בע"מ

3,104
 רגילות 100 ש"ח 100 לא רשום למסחר (4,313) (1)

  פ. גירון אחזקות
 ( בע"מ2000)

85,451 
(2)

 רגילות 100 ש"ח 100 לא רשום למסחר 8,192 
אי.אי.סי.אי. 

 אינטרנשיונל בע"מ
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 הסברי הדירקטוריון 1.4

שנה מצב ענייני החברה ל לעדירקטוריון ה דוחותא)א( לתקנות פרטי תשקיף, 44ב ו1בהתאם לתקנות 

בתשקיף מובאים  2011במרץ  31יום תקופת הביניים שהסתיימה בול 2015בדצמבר  31יום שהסתיימה ב

 בהתאמה.  ,הרבעוני א' של הדוחלפרק ו של הדוח השנתי בדרך של הפניה לפרק ב'זה 

  

 מעריך שווי והערכות שווי  1.5

, יובהר, כי 2015בדצמבר  31בהמשך למפורט בדוח הדירקטוריון של החברה לשנה שהסתיימה ביום  

, אשר פרטים לגביה פורטו בהערכות השווי אשר צורפו אגמי-טרייסטמן רלימעריכת השווי של החברה, גב' 

" כהגדרת המונח בעמדת סגל משפטית של רשות ניירות מעריך שווי מהותי מאוד" יתההי ,לדוח השנתי

: גילוי על קיומה של תלות בין מעריך השווי לבין התאגיד וגילוי בנוגע למעריך שווי 105-30 ערך 

, ביחס לנתונים שנכללו בדוחות הכספיים של החברה לשנה מהותיות מאוד לתאגידשהערכותיו 

, שכן היא ביצעה הערכה של כלל נכסי נדל"ן להשקעה של החברה 2015בדצמבר  31שהסתיימה ביום 

הסתכם  , כפי שנכלל בדוח הכספי השנתי של החברה,2015בדצמבר  31הכולל ליום ערכם אשר  ,)במאוחד(

 .2015בדצמבר  31י החברה )במאוחד( ליום כסמסך נ 81.8%-מיליון ש"ח אשר היוו כ 878.3-לסך של כ

 מהותית מאוד , אשר צורפה ת שווייחס לגילוי תמציתי אודות הערכת בכמו כן, להלן תובא טבלה מעודכנ 

היוון שיעור ביחס ל הבהרההכוללת ון( )לקיון אשלדוח שנתי ביחס לנכס נדל"ן להשקעה מהותי מאוד )קנ

 :(עיקרי

 אשקלון קניון

 2013 שנת 2014 שנת 2015 שנת (100% – בנכס התאגיד חלק. 100% לפי נתונים)

 308,930 352,000 358,100 "ח(ש באלפי) שנקבע השווי

 השווי מעריך זהות
-רלי טרייסטמן

 אגמי

-רלי טרייסטמן
 אגמי

-רלי טרייסטמן
 אגמי

 כן כן כן ?תלוי בלתי המעריך האם

 כן כן כן ?שיפוי הסכם קיים האם

 שאליו התאריך) השווי הערכת של התוקף תאריך
 (השווי הערכת מתייחסת

31/12/2015 31/12/2014 31/12/2013 

  השווי הערכת מודל
 (אחר עלות/הכנסה/השוואה)

 הכנסות היוון הכנסות היוון הכנסות היוון

השווי הערכת לצורך ששימשו עיקריות הנחות  

 ההערכה
 בגישת

 היוון
 תזרימי

 מזומנים
(Income 

Approach) 

 (Gross Leasable Area) השכרה-בר שטח
 * (ר"מ) בחישוב בחשבון שנלקח

8,537                
 חניה 4,221+ 

8,588                
 חניה 4,221+ 

7,709                
 חניה 4,193+ 

-בר השטח מתוך מייצג תפוסה שיעור
 )%( שווי הערכת לצורך ההשכרה

100% 100% 100% 

 ממוצעים מייצגים חודשיים שכירות דמי
 "ח(ש) שווי הערכת לצורך מושכר ר"למ

212 214 212 

 הערכת לצורך מייצג NOI/  מייצג תזרים
 "ח(ש באלפי) שווי

27,100 27,240 24,208 

 מכפיל/  תשואה שיעור/  היוון שיעור
 )%( השווי הערכת לצורך שנלקח

7.5%-10% 7.5%-10% 8%-10% 

 8% 7.5% 7.5% שיעור היוון עיקרי

 "חש באלפי בשווי שינוי  לשווי רגישות ניתוחי

 שיעורי
 היוון

 (11,100) (21,200) (20,200)  0.5% של עליה

 18,250 24,200 23,000 0.5% של ירידה

  .כפי שפורט בדוח השנתי, בנכס)בלבד( הנתונים להלן מיוחסים למלוא זכויותיה של החברה  *
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תמציתי אודות הערכת שווי של נכסי נדל"ן להשקעה של החברה אשר מהווים גילוי לגבי טבלאות  ,כמו כן

( של החברה, כפי שנכללו 'ה-דרות ג' וסבטוחות להבטחת התחייבויותיה כלפי מחזיקי אגרות החוב )

בר השכרה שנלקח  טחכי ש -יובהר , 2015בדצמבר  31בנספח לדוח הדירקטוריון לשנה שהסתיימה ביום 

נכס הנדל"ן הרלוונטי, סך הזכויות בב בלבדבחשבון בחישוב ערכם מיוחס למלוא זכויותיה של החברה 

כפי שפורט למרות שחלקם משווקים יחד עם שטחים נוספים ב"שיטת הפול", כפי שצוין בדוח השנתי, 

 .השנתילחלק א' )תיאור עסקי התאגיד( בדוח )ג( 7.1.2בסעיף 

 

 



 

 1 -ז  

ניהול החברה - 7פרק   

 דירקטוריון החברה 7.1

ד"ר אריה עובדיה )יו"ר לפרטים אודות הדירקטורים המכהנים בחברה למועד התשקיף, דהיינו:  

)דירקטור בלתי תלוי(, בזיל חפר  , אברהם רויכמן )דירקטור ומנכ"ל החברה(, יואבהדירקטוריון(

בפרק ד' )פרטים נוספים  26תקנה  ו, רא( ותגיל רובנר )דירקטורית חיצונית(דירקטור חיצוניגמזו )

, מס' 2016במרס  29כפי שפורסם ביום  ,2015על התאגיד( בדוח תקופתי של החברה לשנת 

 . דרך הפניה, המובא בתשקיף זה על "(הדוח השנתי)להלן: " 2016-01-017496אסמכתא 

 
 נושאי משרה בכירה 7.2

)בנוסף לדירקטורים  המכהנים בחברה למועד התשקיף כירההבנושאי המשרה לפרטים אודות 

 דוד גולדבאום)סמנכ"ל כספים(,  שגיא כהן, דהיינו:  לעיל( 7.1ומנכ"ל החברה כאמור בסעיף 

בפרק ד'  א26תקנה  ורא, )חשב( ואליהו להט )מבקר פנימי( יעקב ברלץ)סמנכ"ל פיתוח עסקי(, 

 .השנתי)פרטים נוספים על התאגיד( בדוח 

 

 מורשי החתימה של התאגיד  7.3 

, בחברה ו/או בתאגיד נשלט אין גורם יחיד אשר יכול לחייב בחתימתו את התשקיףנכון למועד 

   .החברה ו/או את התאגיד הנשלט מבלי להידרש לאישורו של גורם נוסף

 
 המתייחסות למינוי, כהונה ומילוי מקום של דירקטורים הוראות תקנון החברה 7.4

באוקטובר  5מסגרת דוח מיידי , אותו פרסמה החברה בהחברה שלהמעודכן ההתאגדות  תקנון 

 "(התקנון"בתשקיף זה בדרך של הפניה )להלן: , המובא 2011-01-292344, מס' אסמכתא 2011

   לחברי הדירקטוריון: כולל, בין היתר, את ההוראות הבאות ביחס

 סעיפים בתקנון הנושא

ספר חברי הדירקטוריון, דרכי מינויים וסיום כהונתם, זכותו של דירקטור מ

למינוי דירקטור חליף תחתיו, זכותו של הדירקטור לשכר בגין כהונתו ומס' 

 הדירקטורים החיצוניים המינימלי בדירקטוריון החברה ומשך כהונתם

89-97 

הדירקטוריון ותפקידיו, לרבות התוויית מדיניות החברה ופיקוח על סמכויות 

ביצוע תפקידי המנהל הכללי ופעולותיו, זכותו להאציל מסמכויותיו ו/או ליטול 

 מסמכויותיו של המנהל הכללי

98-100 

ישיבות הדירקטוריון, לרבות, אופן זימון הישיבות, דרכי כינוסן, סדר היום 

מניין החוקי לפתיחת הישיבה, דרכי ניהולה ואופן בישיבות הדירקטוריון, ה

 קבלת ההחלטות בה

101-112 

 113-116 הקמת ועדות הדירקטוריון, סמכויותיהן ואופן פעולתן

מתן פטור מאחריות מראש לנושאי משרה בחברה, ביטוח אחריות נושא משרה, 

יבות שיפוי בדיעבד של נושאי משרה בשל חבות או הוצאה כמפורט בתקנון והתחי

 מראש לשפות נושא משרה שתוגבל לאירועים ולסכום או לאמת מידה

156-160 

 

 פרטים נוספים 7.5

 רעננה, 3ז'בוטינסקי  - המשרד הרשום של החברה 7.5.1

 , ארנסט אנד יאנגקוסט פורר גבאי את קסירר -  רואי החשבון של החברה 7.5.2

 , תל אביב3רחוב עמינדב 

  



 1-ח 

 ונושאי משרה בכירה בחברהבעלי עניין  - 8פרק 
 

 בחברה תגמולים לבעלי עניין ולנושאי משרה בכירה 8.8

להלן פירוט התגמולים שניתנו לכל אחד מחמשת בעלי התגמולים הגבוהים ביותר מבין נושאי  1.1.1

ולבעלי  "(נושאי המשרה הבכירההמשרה הבכירה בחברה או בתאגידים שבשליטתה )יחד להלן: "

בחברה או בתאגיד ו/או העסקתו , ואשר ניתנו לו בקשר עם כהונתו המועסקים בחברההעניין 

 1970-, לפי התוספת השישית לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, תש"לשבשליטתה

 והינם על בסיס רבע שנתי(:  מעסיק )הנתונים להלן מבטאים עלות 

 )*(  כולל הוצאות אחזקת רכב וטלפון נייד.
 )**( כולל הוצאות אחזקת טלפון נייד. 

 )***( לפני מע"מ
 

דירקטוריון פעיל של  מועמדים לחברה שירותי מנכ"ל ויו"ר 2010באפריל  1בתוקף מיום  (1)

"(, אשר הינה, למיטב דסטיני השקעות( בע"מ )להלן: "1993החברה על ידי דסטיני השקעות )

ידיעת החברה, חברה פרטית בשליטת בעל השליטה בחברה, כנגד תגמולים על פי הסכם ניהול 

 בין החברה לבין דסטיני השקעות. לפרטים אודות עיקרי תנאי התקשרותה של החברה בהסכם

בפרק א'  10.3.1סעיף הניהול עם דסטיני השקעות )לרבות דמי ניהול ומענקים שנתיים( ראו 

 6בפרק  6.1בסעיף המובא  2015בדוח התקופתי של החברה לשנת  )תיאור עסקי התאגיד(

 . לתשקיף זה על דרך של הפניה

יונל בע"מ מכהן כמנכ"ל חברת הבת אי.אי.סי.אי אינטרנש( "יוסי כהן"מר יוסי כהן )להלן:  (2)

. הסכם ההעסקה עם בעל השליטה בחברהומשמש נשיא וחבר דירקטוריון בתאגיד זר בבעלות 

ברבעון הראשון של לא חל שינוי בגובה התגמול החודשי ליוסי כהן . יוסי כהן אינו קצוב בזמן

שולמו ליוסי  2016הרבעון הראשון של שנת . יצויין כי במהלך ועד למועד התשקיף 2016שנת 

  .מילוי תפקידו בתאגיד הזרבנוסף לשכרו גם עמלות בגין כהן 

 פרטי מקבל התגמולים
   בש"ח(עבור שירותים )תגמולים 

 2086בגין רבעון ראשון 
סה"כ 
 )בש"ח(

 תפקיד שם
היקף 
 משרה

שיעור 
החזקות 

בהון 
 חברהה

 מענק שכר
תשלום 
מבוסס 

 מניות

דמי 
 ניהול

דמי 
 ייעוץ

 אחר עמלה

 
דסטיני 

השקעות 
(1993 )

 בע"מ

 
(1)

 

שירותי ניהול מנכ"ל )
באמצעות מר אבי 

  (רויכמן בלבד
 מלאה

--- 

--- 617,641 --- 365,442 --- --- 103,631
)*( 

1,016,721 
)***( 

יו"ר דירקטוריון 
שירותי ניהול באמצעות )

  (אריה עובדיה בלבד

רבע 
 משרה

--- 154,412 --- 91,360 --- --- --- 245,772 

 

יוסי כהן 
(2)

 

מנכ"ל חברת הבת 
בבעלות מלאה 

אי.אי.סי.אי אינטרנשיונל 
בע"מ וכן נשיא וחבר 
דירקטוריון מטעם 

בתאגיד זר החברה 
 בבעלות בעל השליטה

 ("התאגיד הזר")להלן: 

 122,667 --- מלאה
)**( 

--- --- --- --- 40,056 --- 162,723 

שגיא כהן 
(3)

 
 144,222 --- מלאה סמנכ"ל כספים

)*( --- --- --- --- --- --- 144,222 

דוד 
 גולדבאום

(4)
 

סמנכ"ל פיתוח עסקי של 
 החברה

70% 
 משרה

--- ---  --- --- --- 105,000 --- --- 105,000 
)***( 

דירקטורים 
(5)

 
 דירקטור

 
--- --- 51,972 --- --- --- --- --- --- 51,972 



 2-ח 

 .2009ביוני  29מכהן כסמנכ"ל הכספים של החברה החל מיום  "(שגיא כהן מר שגיא כהן )להלן: (3)

ברבעון הסכם ההעסקה עמו אינו קצוב בזמן. לא חל שינוי בגובה התגמול החודשי לשגיא כהן 

 .ועד למועד התשקיף 2016הראשון של שנת 

בפברואר  1( מכהן כסמנכ"ל פיתוח עסקי של החברה מיום "גולדבאום"דוד גולדבאום )להלן: מר  (4)

וחלף העסקתו כעובד בחברה, ניתנים שירותי ניהול על ידי  2009במרץ  1. יצוין כי החל מיום 2001

דל זמנית היקף גוה 2013באפריל  15בתוקף מיום . חברת ניהול באמצעותו באותו התפקיד

, וזאת לצורך טיפולו בהרחבת הקניון של החברה באשקלון 70%-ל 50%-המשרה של גולדבאום מ

עד פתיחת כל השטחים המסחריים החדשים )בעקבות ההרחבה( על ידי השוכרים לקהל או עד 

קבלת תעודת גמר להרחבה מעיריית אשקלון, לפי המאוחר, והתגמול לו זכאי גולדבאום בתקופה 

 לגולדבאום החודשי התגמול בגובה שינוי חל לא. הועלה בהתאם לגידול בשיעור המשרהזו 

  .ועד למועד התשקיף 2016ברבעון הראשון של שנת 

צים )ה"ה בזיל גמזו לדח" כולל תשלוםגמול דירקטורים )גמול השתתפות בישיבות וגמול שנתי(  (5)

בהתאם  הונתם כדירקטורים בחברהולמר יואב חפר )דירקטור בלתי תלוי( בגין כותגיל רונבר( 

לתנאים כדלקמן: גמול השתתפות וגמול שנתי, בגובה הסכומים המזעריים הקבועים בתוספת 

השנייה ובתוספת השלישית לתקנות החברות )כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני(, 

זכאים  םאינ)אבי רויכמן ואריה עובדיה(  המכהנים בחברה. יתר הדירקטורים 2000-תש"ס

לגמול כלשהו בגין כהונתם כדירקטורים בחברה )למעט תגמול עבור שירותי יו"ר דירקטוריון 

 ( לעיל(.1) פעיל כאמור בס"ק
 

ולבעלי העניין המועסקים  נושאי המשרה הבכירהלפרטים אודות תנאי כהונתם והעסקתם של 

 ק א' )תיאור עסקי התאגיד(בפר 10.3.1סעיף ראו  2014-ו 2015בחברה במתכונת לעיל ביחס לשנים 

לתשקיף  6בפרק  6.1בסעיף "( המובא הדוח השנתי)להלן: " 2015בדוח התקופתי של החברה לשנת 

כפי  ,2014בדוח התקופתי של החברה לשנת  א' )תיאור עסקי התאגיד( , פרקזה על דרך של הפניה

וכן  ,"(הקודם השנתי הדוח)להלן: " 2015-01-053112, מס' אסמכתא 2015במרץ  16שפורסם ביום 

ולפי  בהתאמה השנתי הקודם,בפרק ד' )פרטים נוספים על התאגיד( בדוח השנתי ובדוח  21 תקנה

  , בכפוף למפורט להלן:, המובאים בתשקיף זה על דרך הפניההעניין

דוח ריכוז ממצאים בנושא גילוי בדבר תגמולים לבעלי עניין ונושאי משרה בכירה בהתאם "בעקבות 

, בחנה החברה מחדש את 2016יוני  חודש אשר פורסם על ידי הרשות לניירות ערך במהלך "21לתקנה 

והתגלו פערי גילוי לא מהותיים למעט בשנת  2014 -2015ביחס לשנים האמורה יישום הוראות התקנה 

-ביחס לתגמול שניתן ליוסי כהן אשר במסגרתו נמצא כי עלות שכרו בפועל הייתה נמוכה בכ 2014

 לות שכרו כפי שדווחה.מע 10%
  

 פטור, שיפוי וביטוח נושאי משרה 1.1.2

בפרק ד' )פרטים א 29תקנה  אושיפוי וביטוח אחריות נושאי המשרה בחברה ר ,לפרטים אודות פטור

 .)כהגדרתו לעיל( נוספים על התאגיד( בדוח השנתי

 

 בחברה שליטה העסקאות עם בעל   8.2

עם ו/או חברה קשורה של החברה  ברה בשליטתהאו חו/בהן התקשרה החברה  ,פרטים בדבר עסקאותל

פרסום התשקיף או שהינן בתוקף במועד  מועד פרסוםבמהלך השנתיים שקדמו ל בעל השליטה בחברה

א בפרק ד' 29-ו 22 ותראו תקנ, היה עניין אישי באישורן עלי השליטההתשקיף, או עסקאות כאמור שלב

ק א' )תיאור עסקי התאגיד( בדוח השנתי, המובאים בפר 10.3.1)פרטים נוספים על התאגיד( וכן סעיף 

 .בתשקיף זה על דרך הפניה

 
 



 3-ח 

 החזקת ניירות ערך על ידי בעלי עניין בחברה 8.8

 של החברה ובניירות ערך המירים למיטב ידיעת החברה והדירקטורים שלה, החזקות בעלי עניין במניות

חודשים למועד  12-תאריך שקדם בבסמוך למועד פרסום התשקיף ו ,ו/או חברת בת ו/או חברה קשורה

  .לעיל 3בפרק  3.3כמפורט בסעיף הן כאמור 



 1 - ט

 דו"חות כספיים - 9פרק 
 

 
 דוחות כספיים 9.1

 -שקיף לתקנות ניירות ערך )פרטי התשקיף וטיוטת תד' 60-ו )א(ב60 ,ב'6בהתאם לתקנות  

  :"(התקנות)להלן: " 1969-מבנה וצורה(, התשכ"ט

והדוחות הכספיים הנפרדים הכספיים המאוחדים המבוקרים של החברה הדוחות  (א)

הדוחות ")להלן:   2015בדצמבר  31תיימה ביום לשנה שהס המבוקרים של החברה

לדוח התקופתי של החברה בתשקיף זה על דרך ההפניה  יםנכלל "(השנתייםהכספים 

)להלן:  2016-01-017496, מס' אסמכתא 2016במרס  29, כפי שפורסם ביום 2015לשנת 

 ;"(הדוח השנתי"

ם הנפרדים והדוחות הכספייהדוחות הכספיים המאוחדים הסקורים של החברה  (ב)

)להלן:  2016במרץ  31 לתקופת הביניים שהסתיימה ביום של החברה הסקורים

של  הבינייםלדוח בתשקיף זה על דרך ההפניה  יםנכלל "(הרבעונייםהדוחות הכספים "

 , מס' אסמכתא2016מאי ב 26, כפי שפורסם ביום 2016לרבעון הראשון של שנת החברה 

 ."(וניהרבעהדוח )להלן: " 2016-01-035031

 
 על הדיווח הכספי ועל הגילוי בדבר אפקטיביות הבקרה הפנימיתדוחות  9.2

 ה' לתקנות:60-ב' ו6בהתאם לתקנות 

דוח בדבר אפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי בתוספת הצהרות  (א)

קיף זה על דרך הפניה נכללים בתש 2015בדצמבר  31מנהלים לשנה שהסתיימה ביום 

 השנתי;לדוח 

דוח בדבר אפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי בתוספת הצהרות  (ב)

נכללים בתשקיף זה על דרך  2016במרץ  31מנהלים לתקופת הביניים שהסתיימה ביום 

 הפניה לדוח הרבעוני.

 
 החשבון המבקר רואה חוות דעת 9.3

  :לתקנות 62-ו ב'6ות בהתאם לתקנ 

בחינת אפקטיביות הבקרה הפנימית של רואה החשבון המבקר דוח ודוחות הביקורת  (א)

נכללים בתשקיף זה  ,ביחס לדוחות הכספיים השנתיים ,"(המבקר)להלן: " של החברה 

 הפניה לדוח השנתי; על דרך

נכללים בתשקיף זה על  ,ביחס לדוחות הכספיים הרבעוניים ,של המבקרדוחות הסקירה  (ב)

 ;יהפניה לדוח הרבעונ רךד

ניתנה הסכמתו של המבקר להכללה בתשקיף זה, לרבות על דרך של הפניה, של  לחברה (ג)

"(. מכתבי ההסכמה ההסכמה)להלן: " )ב( לעיל-דוחות המבקר, המפורטים בס"ק )א( ו

 של המבקר מצורפים לתשקיף זה להלן.

 

 דוח אירועים 9.4

א לתקנות, 56ב)ב( לתקנות מובא להלן דוח אירועים, כהגדרתו בתקנה 60בהתאם לתקנה  

ועד  הרבעונייםשאירעו לאחר מועד חתימת הדוחות הכספיים בדבר אירועים מהותיים 

 .מועד מתן ההיתר לתשקיף זה



  2 -ט 

 דוח אירועים

מבנה וצורה(,  -א' לתקנות ניירות ערך )פרטי התשקיף וטיוטת תשקיף 56כהגדרתו בתקנה 

 )להלן:  "התקנות" ו"הדוח", לפי העניין( 1969 –התשכ"ט 

 

 

 31"( ליום החברהר מועד החתימה על הדוחות הכספיים של גירון פיתוח ובניה בע"מ )להלן: "לאח

( 2016באוגוסט  21) תשקיףל מתן ההיתר(, ועד למועד 2016במאי  26)אשר נחתמו ביום  2016במרץ 

 לא חלו אירועים מהותיים בחברה, כמשמעותם  על פי התקנות. 

 

 

 

 2016אוגוסט ב 21תאריך : 
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 2016אוגוסט ב 21

 :לכבוד
 בע"מ גירון פיתוח ובניה הדירקטוריון של

 5ז'בוטינסקי 
 רעננה

 
 ,.נ.א.ג

 2016אוגוסט עד סוף חודש  הגשהלהמיועד  בע"מ גירון פיתוח ובניהנדון: תשקיף מדף של ה

בע"מ  פיתוח ובניהגירון תשקיף המדף של בלהכללה )לרבות בדרך של הפניה( הננו להודיעכם כי אנו מסכימים 

המפורטים את הדוחות שלנו , 2016אוגוסט המיועד להיות מוגש לרשות ניירות ערך עד סוף חודש )"החברה"( 

 : להלן

 31של החברה לימים  המאוחדים על הדוחות הכספיים 2016במרס  28דוח רואה החשבון המבקר מיום  (1

 .2015בדצמבר  31ולכל אחת משלוש השנים בתקופה שהסתיימה ביום  2014-ו 2015בדצמבר 

 

של ביקורת של רכיבי בקרה פנימית על דיווח כספי  על 2016במרס  28דוח רואה החשבון המבקר מיום  (2

, תקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידים(ל)ג(  'ב9, בהתאם לסעיף 2015בדצמבר  31ליום החברה 

 .1970-התש"ל

 

 31על המידע הכספי הנפרד של החברה לימים  2016במרס  28מיום  מיוחד של רואה החשבון המבקרדוח  (3

ג' 9לפי תקנה  2015 בדצמבר 31ולכל אחת משלוש השנים בתקופה שהסתיימה ביום  2014-ו 2015בדצמבר 

 . 1970-לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידים(, התש"ל

 

על מידע כספי תמציתי מאוחד של החברה ליום  2016 במאי 26דוח סקירה של רואה החשבון המבקר מיום  (4

 באותו תאריך. השל שלושה חודשים שהסתיימ ולתקופה 2016 במרס 31

 

על תמצית המידע הכספי הביניים הנפרד של  2016במאי  26דוח מיוחד של רואה החשבון המבקר מיום  (5

ד' 38ולתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה באותו תאריך לפי תקנה  2016 במרס 31החברה ליום 

 .1970-לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידים(, התש"ל

 

 

 קוסט פורר גבאי את קסירר

 רואי חשבון



 1-י

 פרטים נוספים - 10פרק 
 

 חוות דעת עורך דין 1.01

 
 החברה קיבלה את חוות הדעת המשפטית הבאה:

 
 

  

 לכבוד
 בע"מ רון פיתוח ובניהגי

 3רח' ז'בוטינסקי 
 רעננה

  2.16באוגוסט  21
 .394       מספרנו:

 
 ג0א0נ0,

 )להלן: " גירון פיתוח ובניה בע"מתשקיף מדף בדבר הצעה לציבור של ניירות ערך של  הנדון:
 "החברה", בהתאמה(-תשקיף המדף" ו

 
 

תשקיף המדף  לבקשתכם, הריני לאשר בזאת בקשר לתשקיף המדף, כי למועד

 הדירקטורים של החברה נתמנו כדין ושמותיהם נכללים בתשקיף המדף0

 
 זו תיכלל בתשקיף המדף0 מים כי חוות דעתנומסכי הרינו

 

 בכבוד רב,

 איגור כץ, עו"ד

 דין-עורכי -שמעונוב ושות' 

 

adv.com-www.is 
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 Igor Katz  איגור כץ

 Liron Azriel  לירון עזריאל
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 Barak Baruch  ברק ברוך

 Eyal Natanian  איל נתניאן

 Maayan Blumenfeld  מעיין בלומנפלד

 Benjamin Ben Zimra  בנימין בן זמרה

 Asaf Ohayon  אסף אוחיון

 Nadav Katz  נדב כץ



 2-י

 

 הוצאות ההנפקה 1.02
 

צאות הקשורות בפרסום תשקיף מדף זה, החברה לא נשאה בהוצאות כלשהן ההו מלבד 1.0201

ולא קיבלה על עצמה התחייבויות לשלם בקשר עם הצעת ניירות ערך של החברה מכוחו 

 האמורים0 עמלה על ניירות הערך

 
, אם וככל שיפורסם, תהיינה מכוח תשקיף מדף זה במועד גיוס הון על פי דו"ח הצעת מדף 1.0202

נוספות, הקשורות בהצעת ניירות הערך שיוצעו על פי דו"ח הצעת המדף0 לחברה הוצאות 

א לתקנות ניירות ערך )אגרת בקשה למתן היתר לפרסום 4בהתאם להוראות סעיף 

, תוספת האגרה תשולם בעד ניירות הערך המוצעים על פי תשקיף 5..2-תשקיף(, התשס"ו

 0ח הצעת מדף מכוחו בסכומים ובמועדים כקבוע בתקנות אלה"המדף במועד פרסום דו

 
ההוצאות הקשורות בהצעת ניירות ערך שהונפקו על ידי החברה בשנתיים שקדמו  1.0203

 ש"ח0מיליון  102-כהסתכמו בסך כולל של  1לתאריך התשקיף
 

 

 הקצאת ניירות ערך של החברה שלא בתמורה מלאה במזומנים 1.03

החברה לא הקצתה ולא התחייבה להקצות ניירות בשנתיים שקדמו לתאריך התשקיף,  

 0ערך שלא בתמורה למזומנים
 

 עיון במסמכים 1.04

וכן בכל דוח, אישור או חוות דעת הנזכרים  ובתקנון החברה המדף ניתן לעיין בתשקיף 

 לות0מקובהבשעות העבודה  ,, רעננה3ברחוב ז'בוטינסקי במשרדי החברה המדף  בתשקיף

ובכל דוח או חוות דעת אשר נכללו בתקנון החברה  ,המדף כמו כן ניתן לעיין בתשקיף

של רשות ניירות  ההפצהבאתר  , בהתאם לפרטי ההפניה,בתשקיף המדף על דרך הפניה

 www.magna.isa.gov.il 0בכתובת ערך 

 

 הערכות שווי 1.05

נדל"ן להשקעה מהותי מאוד של החברה  של נכס, 2.15בדצמבר  31ליום  ,שוויההערכות 

של נכסי נדל"ן להשקעה המשמשים כבטוחות להבטחת התחייבויות החברה כלפי ו

לדוח התקופתי של החברה לשנת צורפו  ה'( של החברה-מחזיקי אגרות החוב )סדרות ג' ו

, ומובאות 17496.-1.-2.16, מס' אסמכתא 2.16במרס  29, כפי שפורסם ביום 2.15

  0דף זה על דרך הפניהבתשקיף מ

 מכתביוכן  להכללת הערכות השווי האמורות על דרך הפניההסכמות מעריך השווי 

, העשויים לשנות באופן מהותי את 2.15בדצמבר  31היעדר שינויים, לאחר החברה אודות 

 לתשקיף מדף זה0 ים, מצורפמסקנותיהן של הערכות השווי האמורות

                                                 
, 2.13באוגוסט  19נושא תאריך החברה המדף החברה על פי תשקיף  ך שלהוצאות בגין הנפקת ניירות ער  1

 2.140בנובמבר  16כפי שתוקן בתיקון תשקיף מיום 



 

 

 

21.08.2016 
 לכבוד

 גירון פיתוח ובניה בע"מ
 ,3רח' ז'בוטינסקי 

 43363רעננה 
 
 
 
 
 

 תשקיף מדף של גירון פיתוח ובניה בע"מהנדון: 

 

"( הצפוי להתפרסם החברהבקשר לתשקיף המדף של גירון פיתוח ובניה בע"מ )להלן: "
 23מיום  יחוות דעת , כיהמסכימ י"(, אנהתשקיף)להלן: " 2016אוגוסט במהלך חודש 

, ב"הייטק "שטראוס עלית" עכושווין ההוגן של זכויות החברה בבדבר בחינת  2016במרס 
" 2000" ראשון לציון, ב"גירון 1ב"הייטק " ראשון לציון, 2" ראשון לציון, ב"הייטק 3

 אשקלון "גירון"קניון וב, ב"בית גירון" ראשון לציון, ב"בית אומות" ירושלים ראשון לציון
לדוח התקופתי של החברה ליום  וואשר צורפ 2015בדצמבר  31-ליום ה יעל יד ואשר בוצע

וכן  ,(2016-01-017496)מס' אסמכתא  2016במרס  29כפי שפורסם ביום  2015בדצמבר  31
הסכמתי זו, יצורפו ו/או יאוזכרו על דרך הפניה בתשקיף ובכל דוח הצעת מדף שתפרסם 

 .החברה מכוחו

 

 

       

 ,רב  בכבוד                
 
 

 אגמי טרייסטמן רלי
 מקרקעין ושמאית משפטנית

 
     



 
 

 )"החברה"( גירון פיתוח ובניה בע"מ
 
 

 2016באוגוסט  21

 

 ,לכל מאן דבעי

 

 

" ראשון לציון, 3"הייטק  ,עלית" בעכו-"שטראוסבשם  יםהחברה הידוע ילנכס שוויהערכת  הנדון:

" ראשון לציון, "בית גירון" ראשון 2000" ראשון לציון, "גירון 1" ראשון לציון, "הייטק 2"הייטק 

 "(ת השוויוהערכ)" אשקלון "גירון"קניון "בית אומות" ירושלים ולציון, 

 

שבנדון, להלן פרטים נוספים על פי תקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים  השווית ובקשר עם הערכ

, אשר אינם מופיעים בגוף "(תקנות דוחות תקופתיים ומיידים)להלן: " 1970-ומיידיים(, התש"ל

 :ת השוויוהערכ

 

 

 בדצמבר 31הינו  ןותאריך התוקף שלה 2016במרס  23ת תאריך ות השווי נושאוהערכ (1)

יום  90-חלפו למעלה מ מכתבנו זה,מועד נכון לולפיכך "( תאריך התוקף)להלן: " 2015

  דוחות תקופתיים ומיידים.מתאריך התוקף כהגדרת המונח בתקנות 

 

ועד למועד  ףתוקה לעיל, לא התרחשו שינויים לאחר תאריך 1על אף האמור בסעיף  (2)

 .לתאריך התוקף ת השוויואת מסקנות הערכבאופן מהותי העשויים לשנות  מכתבנו זה,

 

 

 

 בכבוד רב,

 

 גירון פיתוח ובניה בע"מ



-יא  1  

 

  י מ ו ת ח ת  -  11 פרק 

 

 :החברה

  

 ______________________  בע"מ גירון פיתוח ובניה

 

 הדירקטורים:

 

  ______________________ אריה עובדיה

 

 ______________________ אברהם רויכמן

 

 ______________________ יואב חפר )דירקטור בלתי תלוי(

            

 ______________________ בזיל גמזו )דח"צ(

 

 ______________________ תגיל רובנר )דח"צ(
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