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 ואישור הבורסה לניירות ערך בת"א )"הבורסה"( להצעתטרם ניתן היתר רשות ניירות ערך 
יתכנו . זו פי טיוטת תשקיף-לעואין לרכוש או להתחייב לרכוש ניירות ערך , ניירות הערך לציבור
ביחס לנוסח התשקיף שיקבל את היתר רשות  הנכללים בטיוטת התשקיףשינויים בפרטים 

 .ניירות ערך ואישור הבורסה
 

 בע"מ מנרב פרויקטים
 )"החברה"(

 

 מדף תשקיף
 וכן תשקיף להשלמה הנפקה ראשונה לציבור

 של

, אשר יוצעו לציבור לפי העניין( ״,מניות רגילות״ או ״המניות המוצעות)״ ע.נ. כל אחת של החברהש"ח  0.001מניות רגילות, רשומות על שם, בנות עד ]*[ 
 ;"(התשקיףעל פי תשקיף להשלמה זה וההודעה המשלימה )"

 ושל
)לפרטים נוספים ראו  "((1כתבי אופציה )סדרה )" מניות רגילות של החברה]*[ ( רשומים על שם, הניתנים למימוש לעד 1כתבי אופציה )סדרה ]*[ עד 

 לתשקיף(. 2.1סעיף 
מוצעים לציבור בדרך של הצעה אחידה, כאמור בתקנות ניירות  "(ניירות הערך המוצעים" ( )להלן יחדיו:1המניות המוצעות וכתבי האופציה )סדרה 

 ש"ח ליחידה, בדרך של מכרז על מחיר היחידה,]*[ יחידות, במחיר שלא יפחת מסך של  [*] -ב 2007-התשס"ז ,ערך )אופן הצעת ניירות ערך לציבור(
 :"(יחידה)" כשהרכב ומחיר כל יחידה הינו כדלהלן

בכוונת החברה להתקשר עם משקיעים מסווגים בהתקשרות מוקדמת לפיה יגישו המשקיעים המסווגים התחייבויות מוקדמות לרכישת היחידות 
 לתשקיף. ב'בפרק  2.3.6בכמויות ובמחירים ליחידה אשר יפורסמו בהודעה המשלימה שתפרסם החברה. לפרטים ראו סעיף 

לתשקיף, ולפרטים בפרק ב'  2.3.7.1לפרטים אודות מספר היחידות שבאפשרות החברה להקצות למשקיעים מסווגים לאחר תאריך המכרז, ראו סעיף 
 לתשקיף.בפרק ב'  2.3.7.2אודות מספר היחידות שבאפשרות החברה להקצות לכלל המזמינים לאחר תאריך המכרז, ראו סעיף 

 שהי, ניירות הערך המוצעים לא יוקצו ולא ירשמו למסחר.היה ותבוטל ההנפקה מסיבה כל

 ההצעה לציבור על פי תשקיף זה היא ההצעה הראשונה של ניירות הערך של החברה לציבור.

 ולתקנות "(חוק ניירות ערך)" 1968-( לחוק ניירות ערך, התשכ"ח2()1)א16לאחר פרסומו של תשקיף זה, תפרסם החברה הודעה משלימה בהתאם לסעיף 
(. במסגרת ההודעה המשלימה, יושלמו ו/או יעודכנו כל הפרטים "ההודעה המשלימה") 2007-ניירות ערך )הודעה משלימה וטיוטת תשקיף(, תשס"ז

שקיף החסרים בתשקיף זה, לרבות, אך לא רק, שינויים ככל שיהיו, בכמות ובתנאי ניירות הערך המוצעים וכן המועד והתקופה להגשת הזמנות על פי ת
 לתשקיף. ב'בפרק  2.9ה. לפרטים בנוגע להודעה המשלימה ראו סעיף ז

מניות רגילות של החברה, אגרות חוב  -תשקיף זה מהווה גם תשקיף מדף, מכוחו תוכל החברה להנפיק סוגי ניירות ערך שונים, בהתאם להוראות הדין 
יתנים למימוש למניות, כתבי אופציה הניתנים למימוש לאגרות חוב שאינן שאינן ניתנות להמרה, אגרות חוב הניתנות להמרה למניות, כתבי אופציה הנ

 ."(ניירות הערך הכלולים)" שניתנות להמרה וניירות ערך מסחריים, כתבי אופציה הניתנים למימוש לאגרות חוב ניתנות להמרה

ניירות ערך, באמצעות דוחות הצעת מדף בהם יושלמו כל א)ו( לחוק 23הצעתם של ניירות ערך מכוח תשקיף מדף זה תיעשה בהתאם להוראות סעיף 
  הפרטים המיוחדים לאותה הצעה, בהתאם להוראות כל דין )ובכלל זה הוראות תקנון הבורסה וההנחיות מכוחו(, כפי שיהיו מעת לעת.

כלכליים -מקרו לסיכונים חשיפה: מאקרוא. סיכוני  להלן יובאו תמצית גורמי הסיכון בעלי השפעה גדולה על עסקי החברה, נכון למועד התשקיף:
. לפרטים נוספים "ןנדל עם בקשר הממשלה מדיניות: ענפיים סיכונים. ב; בפרט החברה של הפעילות ובתחומי בכלל הכלכלית בסביבה והרעה בישראל

 לתשקיף. פרק ו'ב 6.7.8בדבר גורמי הסיכון החלים על פעילות החברה ראו סעיף 

, כאשר תוצאות התחום לבניה ומכוני טיהור שפכיםתחומי פעילות המדווחים כמגזרים עסקיים בדוחותיה הכספיים )יזום  לחברה שנילמועד התשקיף, 
(. בין החברה לבין בעל השליטה בה, מר אברהם קוזניצקי, לא קיים הסדר לתיחום כפעילות מופסקת 30.9.2016האחרון מוצגות בדוחות הכספיים ליום 

אינו מבצע  מר קוזניצקיבהם פועלת החברה. בפועל, למועד התשקיף,  לא התחייב שלא לבצע במישרין פעילות בתחומים מר קוזניצקיפעילויות ו
ם בדבר הסדר תיחום פעילות בין החברה לחברת האם, מנרב אחזקות בע"מ, ראו סעיף לפרטי בתחומים בהם פעולת החברה.במישרין פעילות מהותית 

   פרק ח' לתשקיף.ב)יב( 8.2

כל ההוצאות הכרוכות בהנפקת ניירות הערך המוצעים על פי תשקיף זה והשיעור שמהוות הוצאות ההנפקה מתמורת ההנפקה הצפויה עבור כל  סך
 ניירות הערך המוצעים על פי תשקיף זה, יפורטו במסגרת ההודעה המשלימה.

ם חתמים בראשות דיסקונט חיתום והנפקות בע״מ באופן בכוונת החברה להתקשר בהסכם חיתום קודם למועד ההודעה המשלימה עם קונסורציו
זו  שניירות הערך על פי תשקיף זה יהיו מובטחים בחיתום חלקי או מלא. עמלות החיתום, הניהול, הריכוז ההפצה וההוצאות האחרות הכרוכות בהצעה

למועד התשקיף, אין כל וודאות, כי הסכם חיתום כאמור ושיעורן מתוך התמורה המיידית ברוטו יפורטו במסגרת ההודעה המשלימה. יובהר, כי נכון 
 יחתם וניירות הערך של החברה יובטחו בחיתום חלקי או מלא.

 פרק ג' לתשקיף.לפרטים בדבר עסקאות במניות שנעשו בשנה שקדמה למועד פרסום התשקיף ראו 

  .נכון למועד התשקיף לא חלות על החברה מגבלות על חלוקת דיבידנד

( הינו ]*[ ש"ח. השווי האמור של כל כתב אופציה 1השווי הכלכלי של כל כתב אופציה )סדרה ש״ח.  ]*[ הינויבי של מניה רגילה אחת המחיר האפקט
ן מבוסס על נוסחת החישוב שנקבעה בהנחיות הבורסה, כאשר מניה מונפקת ביחד עם כתבי אופציה, כשסטיית התקן השבועית הינה ]*[ ושיעור ההיוו

  ]*[.השנתי הינו 

 ]*[תאריך התשקיף: 

 הרכב היחידה מחיר כולל

 ש"ח למניה]*[ מניות רגילות במחיר מינימאלי של  ]*[ ש"ח ]*[

 (, ללא תמורה1כתבי אופציה )סדרה  ]*[ ללא תמורה

 סה״כ המחיר המינימאלי ליחידה ש"ח ]*[
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 מבוא -פרק א' 

 הגדרות 1.1

 בתשקיף זה תהיינה למונחים הבאים המשמעות הרשומה לצידם:

 "מ;בע דן ערי בוני - "דן ערי"בוני 

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

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

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

 מי מנשה בע"מ; - "מי מנשה"

 אחזקות בע"מ; מנרב - אחזקות" מנרב"

 ;.Minrav Investments Hungary Kft - "אינווסטמנטס מנרב"

 מנרב הנדסה ובנין בע"מ; - "מנרב הנדסה"

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

 ( בע"מ;1995) הרצליה טק סיטי - "הרצליה טק"סיטי 

 ;"מבע 2012 שהם פארק טק סיטי - "שהם פארק טק"סיטי 

 משותפת בע"מ; עיסקה מנרב-שני רותם - "מנרב"רותם שני 

 ;2007-התשס"זתקנות ניירות ערך )אופן הצעת ניירות ערך לציבור(,  - "תקנות אופן הצעה לציבור"

-תקנות ניירות ערך )הודעה משלימה וטיוטת תשקיף(, התשס"ז - "תקנות הודעה משלימה"
2007; 

(, וצורה מבנה - התשקיף וטיוטת התשקיף)פרטי  ערך ניירות תקנות - "תשקיף פרטי תקנות"
 .1969-"טהתשכ

 כללי 1.2

שונה שמה  27.12.2004ביום  .בע"מ 88מנרב פרויקטים בשם  9.6.1988בישראל ביום החברה התאגדה 

 לשם הנוכחי.

 היתרים ואישורים להצעה ראשונה של ניירות הערך על פי תשקיף להשלמה זה 1.3

קיבלה את כל ההיתרים, האישורים והרישיונות הדרושים על פי כל דין להצעת ניירות הערך  החברה 1.3.1

 על פי תשקיף זה, להנפקתם ולפרסום התשקיף.

שקיף, משום אימות הפרטים המובאים בו או אישור תלפרסם את האין בהיתר רשות ניירות ערך  1.3.2

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

המניות הקיימות בהון החברה, המניות  הבורסה נתנה את אישורה העקרוני לתשקיף להשלמה לפיו 1.3.3

( והמניות אשר תנבענה 1זה, כתבי האופציה )סדרה  אשר תונפקנה לציבור על פי תשקיף להשלמה

עומדים בתנאים הקבועים בתקנון  "(ניירות הערך המוצעים( )"1סדרה ממימוש כתבי האופציה )

רישום ניירות הערך המוצעים  "(.אישור הבורסה לתשקיף להשלמה"הבורסה ובהנחיות על פיו )

וף לקיום פיזור מזערי של החזקות הציבור לציבור על פי תשקיף להשלמה זה וההודעה המשלימה כפ
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במניות החברה, לקיום שווי ושיעור מזערי של אחזקות הציבור במניות החברה ושווי מניות החברה, 

 כנדרש מחברה חדשה מסוגה של החברה.

 מתן האישור כאמור אינו מהווה אישור לרישום ניירות הערך המוצעים למסחר, והרישום למסחר של 1.3.4

יהיה כפוף לקבלת אישור לרישום ניירות הערך המוצעים, למסחר על פי הודעה  ניירות הערך המוצעים

 2.9משלימה שתפורסם בהתאם להוראות חוק ניירות ערך ותקנות הודעה משלימה, כמפורט בסעיף 

 "(.ההודעה המשלימה"לתשקיף )בפרק ב' 

ל פי תשקיף זה, יינתן טרם פרסומה של אישור הבורסה לרישום למסחר של ניירות הערך המוצעים ע 1.3.5

 לתשקיף.בפרק ב'  2.9ההודעה המשלימה, כמפורט בסעיף 

למסחר של השלמה משום התחייבות למתן אישור לרישום לאין לראות באישור הבורסה לתשקיף  1.3.6

פי ההודעה המשלימה. על אישור בקשה לרישום  פי תשקיף זה לציבור על ניירות הערך המוצעים על

פי ההודעה המשלימה יחולו הוראות תקנון הבורסה -ניירות הערך המוצעים לציבור, על למסחר של

 וההנחיות על פיו כפי שיהיו בתוקף בעת הגשת הבקשה לרישום למסחר על פי ההודעה המשלימה.

אין לראות באישור האמור של הבורסה אישור לפרטים המובאים בתשקיף, למהימנותם או  1.3.7

בעת דעה כלשהי על החברה או על טיבם של ניירות הערך המוצעים לשלמותם, ואין בו משום ה

 .בתשקיף או על המחיר בו הם מוצעים

 המדף לתשקיף הנוגעים ואישוריםהיתרים  1.4

 מדף לפרסום תשקיףדין כל שיונות הדרושים על פי יהחברה קיבלה את כל ההיתרים, האישורים והר 1.4.1

פיו -א לחוק ניירות ערך, והצעת ניירות ערך על23. תשקיף זה הינו תשקיף מדף, כהגדרתו בסעיף זה

  תיעשה על פי דוחות הצעת מדף בהם יושלמו הפרטים המיוחדים לאותה הצעה.

ניירות ערך לפרסם את התשקיף משום אימות הפרטים המובאים בו או לרשות האין בהיתרה של  1.4.2

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

הערך הכלולים בתשקיף זה ואשר ניירות ל המתייחסהחברה קיבלה מהבורסה את אישורה העקרוני  1.4.3

 . ל פי דוחות הצעת מדףיוצעו, ככל שיוצעו, ע

האמור של הבורסה אישור לפרטים המובאים בתשקיף או למהימנותם או אישור באין לראות 

ת הערך המוצעים או על הי על החברה או על טיבם של ניירולשלמותם, ואין בו משום הבעת דעה כלש

 .המחיר בו יוצעו

מתן אישור עקרוני זה אינו מהווה אישור לרישום ניירות הערך המוצעים למסחר, והרישום למסחר 

פי דוח הצעת -של ניירות הערך יהיה כפוף לקבלת אישור לרישום ניירות הערך המוצעים למסחר על

בהתאם לחוק ניירות ערך ותקנות ניירות ערך )הצעת מדף של ניירות ערך(, מדף, אשר יפורסם 

 "(.דוח הצעת מדף)" 2005-התשס"ו

-אין במתן אישור עקרוני זה משום התחייבות למתן אישור לרישום ניירות הערך המוצעים למסחר על

מדף, יחולו פי דוח הצעת -פי דוח הצעת מדף. על אישור לרישום ניירות הערך המוצעים למסחר על

פיו, כפי שיהיו בתוקף בעת הגשת הבקשה לרישום למסחר -הוראות תקנון הבורסה וההנחיות על

 כאמור.



 3 -א 
 

 הון החברה 1.5

 -( ש"ח מחולק למיליון) 1,000,000הוא  ,הון המניות הרשום של החברה, נכון למועד התשקיף 1.5.1

 ."(מניות רגילות)" ש"ח ערך נקוב כל אחת 0.001מניות רגילות בנות  מיליארד() 1,000,000,000

 .מניות רגילות 60,192,000 -מורכב מ ,נכון למועד התשקיף של החברה והנפרע הונה המונפק 1.5.2

הונה המונפק והנפרע של החברה לאחר ההנפקה )בהנחה כי מלוא המניות המוצעות לציבור על פי  1.5.3

 מניות רגילות. ]*[ -תשקיף זה יירכשו( יורכב מ

   2016.9.30ליום הרכב ההון העצמי של החברה  1.5.4

  :ש"ח( הינו כדלקמן באלפי) 2016 בספטמבר 30הרכב ההון עצמי של החברה ליום 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

          הון מניות
 

10 
 61,350   פרמיה על מניותקרנות הון ו 
 הפרשי תרגום מטבע חוץ בגין פעילות חוץ 

 
4,124 

  226,020  עודפיםיתרת  
    

  291,504  הון המיוחס לבעלים של החברהסה"כ 
   

 סה"כ הון
 

  291,504 
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 פרטי ההצעה - ב'פרק  

( לחוק ניירות 2()1)א16לאחר פרסומו של תשקיף זה, תפרסם החברה הודעה משלימה, בהתאם להוראות סעיף 

הפרטים הניתנים לעדכון או יעודכנו כל /ערך ולתקנות הודעה משלימה. במסגרת ההודעה המשלימה, יושלמו ו

להלן, לרבות אך לא רק, כמות ניירות  2.9בתשקיף זה בהתאם להוראות תקנות הודעה משלימה וכמפורט בסעיף 

 הערך המוצעים במסגרת התשקיף והמחיר המינימאלי ליחידה.

 ניירות הערך המוצעים 1.1

 מוצעים בזה לציבור ניירות הערך שלהלן על ידי החברה:

"מניות או  ״המניות״.נ. כ״א של החברה )ש"ח ע 100.0רגילות, רשומות על שם, בנות  מניות ]*[ 1.1.1

 ; וכן"(רגילות

ומים על שם, הניתנים למימוש לעד רש ״(,(1״כתבי אופציה )סדרה ( )1כתבי אופציה )סדרה  ]*[ 1.1.1

, ועד בכלל, כך שכל ]*[מניות רגילות בכל יום מסחר, החל מיום רישומם למסחר ועד ליום ]*[ 

( יהיה ניתן למימוש למניה רגילה אחת כנגד תשלום במזומן של מחיר 1כתב אופציה )סדרה 

)כולל(  ]*[(, אשר לא ימומש עד ליום 1ש"ח )לא צמוד(. כתב אופציה )סדרה ]*[ מימוש בסך של 

לא יהיה  יפקע ויהא בטל ולא יקנה למחזיק בו זכות כלשהי כלפי החברה. למרות האמור לעיל,

( ביום הקובע לקבלת מניות הטבה, להצעה בדרך של 1ניתן לממש את כתבי האופציה )סדרה 

 זכויות, לחלוקת דיבידנד, לאיחוד הון, לפיצול הון או להפחתת הון )כל אחד מהנ״ל יקרא להלן:

חל יום האקס של אירוע חברה לפני היום הקובע של אירוע חברה, לא יבוצע  ״(.אירוע חברה״

 מוש ביום האקס האמור.מי

ניירות " או "ניירות הערך" יחדיו להלן:בפרק זה ( יקראו 1המניות וכתבי האופציה )סדרה 

 ".הערך המוצעים

 מבנה ההצעה לציבור 1.1

 היחידות, בהצעה אחידה כאמור בפרק ב' לתקנות אופן הצע]*[  -ניירות הערך יוצעו לציבור ב

 בדרך של מכרז על מחיר היחידה, כשהרכב כל יחידה הינו כדלקמן: ,לציבור

 מחיר הרכב היחידה

 ש"ח]*[  ש"ח למניה ]*[מניות רגילות במחיר מינימאלי של ]*[ 

 -- ( ללא תמורה1כתבי אופציה )סדרה ]*[ 

 ש"ח]*[  סה"כ המחיר המינימאלי ליחידה

 

 "(.המחיר המינימאלי ליחידה" ש"ח ליחידה ) ]*[ -מחיר היחידה שייקבע במכרז לא יפחת מ

)סדרה  אופציה כתב כל של הכלכלי השוויהמחיר האפקטיבי של מניה רגילה אחת הינו ]*[ ש״ח. 

 בהנחיות שנקבעה החישוב נוסחת על מבוסס אופציה כתב כל של האמור השווי"ח. ש]*[  הינו( 1

 ושיעור]*[  הינה השבועית התקן כשסטיית, אופציה כתבי עם ביחד מונפקת מניה כאשר, הבורסה

 ]*[. הינו השנתי ההיוון

 פרטי ההצעה האחידה בדרך של מכרז על מחיר היחידה 1.2

 החתימות רשימת 1.2.1

המכרז על מחיר היחידות, לרבות שעת פתיחת יום המכרז וסגירתו יפורט במסגרת ההודעה  מועד

ני פרסום ההודעה המשלימה שמועד הפתיחה של רשימת החתימות לא יחל לפהמשלימה, ובלבד 

ממועד  לפחות( ( שעות מסחר בבורסה5חמש )( שעות )מתוכן 7ויסתיים לא לפני תום שבע )

   "(.יום הגשת הבקשות" או "ום המכרז)"יפרסום ההודעה המשלימה 
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 הגשת בקשות לרכישת יחידות 1.2.1

בהודעה המשלימה יו יפורסמו את הבקשות לרכישת היחידות יש להגיש לרכז ההנפקה, אשר פרט

במישרין או באמצעות בנקים או באמצעות חברים אחרים בבורסה  "(,רכז ההנפקה")

בקשה שתתקבל אצל המורשים לקבלת בקשות  "(.המפיצים" או "המורשים לקבלת בקשות)"

באותו יום,  20:17ביום המכרז, או שתתקבל אצל רכז ההנפקה לאחר השעה  20:16לאחר השעה 

לא תיענה על ידי החברה. הבקשות לרכישת יחידות תועברנה לרכז ההנפקה על ידי המורשים 

, במעטפות סגורות, אשר תישמרנה סגורות עד 18:00לקבלת בקשות ביום המכרז עד השעה 

למועד האחרון להגשת הבקשות, ותוכנסנה לתיבה סגורה על ידי רכז ההנפקה, ביחד עם הבקשות 

 שו ישירות אליו.אשר הוג

 הבקשות תעמודנה בתנאים הבאים:

כל מבקש יציין בבקשתו את מספר היחידות שהוא מבקש לרכוש ואת מחיר היחידה המוצע  .א

על ידו, אשר לא יפחת מהמחיר המינימאלי ליחידה. בקשה שהוצע בה מחיר הנמוך מהמחיר 

 המינימאלי ליחידה, יראוה כבקשה שלא הוגשה.

כל מבקש רשאי להגיש עד שלוש בקשות במחירים שונים, ובלבד שמרווחי המחיר הנקובים  .ב

ש"ח, באופן שבו ככל שהמחיר המינימאלי לא יתוקן במסגרת ההודעה  ]*[של  בסךיהיו 

 ]*[המשלימה, אזי המדרגה הראשונה שבה ניתן להזמין יחידות מעל למחיר המינימאלי הינה 

 ש"ח וכו'. ]*[ש"ח,  ]*[יחידות במחיר של ש"ח, ולאחריה ניתן להזמין 

ביחד עם בן משפחתו הגר עימו ולרבות משקיע מסווג עימו לצורך פרק זה,  "מבקש"

)אם וככל שהחברה תתקשר עם משקיעים מסווגים על פי  התקשרה החברה לרכישת יחידות

 .הודעה המשלימה( כפי שיפורט בהודעה המשלימה

יחידות שלמות בלבד. בקשה שתוגש לגבי חלק כלשהו של ניתן להגיש בקשות לרכישת  .ג

יחידה, יראו אותה כבקשה המוגשת לגבי מספר היחידות השלמות הנקוב בה בלבד, וחלק 

היחידה הכלול בבקשה יראו אותו כאילו לא נכלל בה מלכתחילה. בקשה שמספר היחידות 

 הנקוב בה פחות מיחידה אחת לא תתקבל.

כרז הינן בלתי חוזרות. כל בקשה תחשב כהתחייבות בלתי הבקשות לרכישת יחידות במ .ד

חוזרת מצד המבקש לקבל את ניירות הערך שיוקצו לו כתוצאה מהיענות מלאה או חלקית 

לבקשתו, ולשלם באמצעות רכז ההנפקה את המחיר המלא, על פי תנאי התשקיף וההודעה 

תנאי התשקיף וההודעה  המשלימה, של ניירות הערך שיוקצו לו עקב היענות לבקשתו על פי

המשלימה. הגשת בקשות על ידי המורשים לקבלת בקשות עבור לקוחותיהם תיחשב 

כהתחייבות מצידם להיות אחראים וחייבים כלפי החברה, החתמים ורכז ההנפקה, לתשלום 

מלוא התמורה שתגיע לחברה בגין בקשות שהוגשו באמצעותם ואשר נענו, במלואן או 

 בחלקן.

 תפתיחת המעטפו 1.2.2

, תיפתח התיבה ותפתחנה המעטפות בנוכחות נציג 18:00ביום המכרז, בסמוך לאחר השעה 

החברה ורואה החשבון של החברה, אשר יפקחו על קיום נאות של הליכי המכרז, יסוכמו ויעובדו 

 תוצאות המכרז.
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 אופן קביעת המחיר ליחידה והקצאת היחידות 1.2.2

או  "מחיר הרכישה"שהבקשות לרכישתן תענינה, תונפקנה במחיר אחיד ליחידה ) היחידותכל 

אשר יהיה המחיר הגבוה ביותר, אשר הבקשות לרכישת יחידות במחיר זה,  "(,המחיר האחיד"

ביחד עם בקשות שהוגשו במחירים גבוהים ממנו, יספיקו להקצאת כל היחידות המוצעות לציבור 

 לימה.על פי תשקיף זה וההודעה המש

  אופן חלוקת היחידות למבקשים 1.2.5

 הקצאת היחידות תיעשה כמפורט להלן:

לרבות יחידות שבקשות  במקרה שהמספר הכולל של היחידות הכלולות בבקשות שתתקבלנה .א

המוצעות לציבור  היחידותיפחת מהמספר הכולל של  לרכישתן התקבלו ממשקיעים מסווגים

תיענינה כל הבקשות במלואן, בכפוף להתקיימות דרישות תקנון והנחיות  -על פי התשקיף 

להלן. במקרה כזה, יהיה מחיר היחידה למבקשים  1.8.1 -ו 1.8.1הבורסה כמפורט בסעיפים 

 1.15המחיר המינימאלי ליחידה, ויתרת היחידות תירכשנה על ידי החתמים כאמור בסעיף 

ובמידה ולא ייחתם הסכם חיתום כאמור, היחידות  ,ככל שייחתם הסכם החיתום() להלן

   .הנ"ל לא תונפקנה.

כולל יחידות במקרה בו המספר הכולל של היחידות הכלולות בבקשות שתתקבלנה  .ב

יהיה שווה או יעלה על מספר היחידות שהבקשות לרכישתן התקבלו ממשקיעים מסווגים 

 היחידות המוצעות תיעשה כדלקמן:המוצעות לציבור, הקצאת 

 תענינה במלואן. -בקשות הנוקבות במחיר ליחידה הגבוה מהמחיר האחיד  (1)

 לא תענינה. -בקשות הנוקבות במחיר ליחידה הנמוך מהמחיר האחיד  (1)

שהמחיר הנקוב בהן  )לא כולל בקשות שהתקבלו ממשקיעים מסווגים( בקשות (2)

תענינה באופן יחסי,  - "(אחידבקשות הנוקבות במחיר ה)" שווה למחיר האחיד

כך שכל מבקש יקבל מתוך סך היחידות המוצעות לציבור שיוותר לחלוקה לאחר 

ולאחר היענות היענות לבקשות במחיר ליחידה הגבוה מהמחיר האחיד, 

חלק השווה למשקיעים מסווגים אשר ביקשו במחיר היחיד ליחידה )ככל שיהיו( 

יר האחיד, לבין המספר הכולל של ליחס שבין מספר היחידות שהזמין במח

)בניכוי חלקם של  שבהן ננקב המחיר האחיד היחידות הכלולות בכל הבקשות

 .המשקיעים המסווגים(

 

לעיל לא תביא להתקיימות פיזור מזערי בניירות הערך  ב'אם הקצאה כאמור בפסקה  .ג

בהצעה, תבוטל להלן, אזי במידה ומשקיעים מסווגים ישתתפו  1.8 בסעיף כמפורטהמוצעים 

 :עדיפות ההקצאה למשקיעים מסווגים וכל הבקשות במכרז תענינה כדלקמן

 ;תענינה במלואן -בקשות הנוקבות במחיר ליחידה הגבוה מהמחיר האחיד ליחידה  (1)

 ;בקשות הנוקבות במחיר ליחידה הנמוך מהמחיר האחיד ליחידה לא תענינה (1)

במועד  ים, אם וככל שיהיוידי משקיעים מסווג-בקשות )לרבות בקשות שהוגשו על (2)

תענינה באופן יחסי כך שכל  -( הנוקבות במחיר האחיד ליחידה ההודעה המשלימה

מבקש, יקבל מתוך סך היחידות המוצעות לציבור, )שיוותר לחלוקה לאחר הענות 

לבקשות במחיר ליחידה הגבוה מהמחיר האחיד(, חלק השווה ליחס שבין מספר 

לבין המספר הכולל של היחידות הכלולות בכל היחידות שהזמין במחיר האחיד 
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על פי ההודעה  הבקשות )כולל בקשות ממשקיעים מסווגים, אם וככל שיהיו

 ד.( שבהן ננקב המחיר האחיהמשלימה

הקצאה כאמור בפסקה ג' לעיל, לא יביא להתקיימות דרישות הפיזור המזערי בשל אם  .ד

 :י הבקשות במכרז תענינה כדלקמןלהלן, אז 1.8 בסעיף כמפורטבניירות הערך המוצעים, 

 לא תענינה. -בקשות הנוקבות במחיר ליחידה הנמוך מהמחיר האחיד ליחידה  (1)

בקשות הנוקבות במחיר האחיד ליחידה ו/או במחיר ליחידה הגבוה מהמחיר האחיד  (1)

ליחידה )לרבות בקשות שהוגשו על ידי משקיעים מסווגים, אם וככל שיהיו(, תענינה 

כל מזמין במחיר האחיד ליחידה ו/או במחיר ליחידה הגבוה באופן יחסי, כך ש

מהמחיר האחיד ליחידה, יקבל מתוך סך כל היחידות המוצעות, מספר השווה ליחס 

שבין מספר היחידות שהזמין במחיר האחיד ליחידה ו/או במחיר ליחידה הגבוה ממנו 

ר האחיד לבין המספר הכולל של היחידות הכלולות בכל הבקשות, בהן ננקב המחי

 .ליחידה ו/או מחיר ליחידה הגבוה ממנו

' לעיל לא תתקיימנה דרישות הפיזור המזערי במניות ד פסקהאם כתוצאה מהקצאה לפי  .ה

להלן, רכז ההנפקה יקבע מחיר אחיד חדש ליחידה, אשר לא יפחת  1.8.1כמפורט בסעיף 

המחיר האחיד החדש יהיה המחיר  ״(.המחיר האחיד החדש״מהמחיר המינימאלי ליחידה )

ליחידה הגבוה ביותר שבו ניתן יהיה להקצות את היחידות המוצעות באופן שיתקיים הפיזור 

להלן, ובלבד שלמבקש לא תוקצינה יחידות במספר גבוה מזה  1.8.1המזערי כאמור בסעיף 

בפסקה  שהזמין או במחיר ליחידה גבוה מזה שננקב בבקשתו. נקבע מחיר אחיד חדש כאמור

׳ לעיל ובמקום "המחיר האחיד" ייראו כאילו דזו, תעשה ההקצאה בהתאם לאמור בפסקה 

 נאמר ״המחיר האחיד החדש״.

׳ לעיל לא תביא להתקיימות דרישות הפיזור המזערי במניות האם גם היענות כאמור בפסקה  .ו

 להלן. 1.1.2להלן, יחול סעיף  1.8.1כנדרש בסעיף 

פי ההיענות במכרז כאמור לעיל ייווצרו שברי יחידות, הם  אם בהקצאת ניירות הערך על .ז

יעוגל כלפי מטה  0.5-ומעלה יעוגל ליחידה, ושבר הנמוך מ 0.5יעוגלו, באופן ששבר שהינו 

ולא יהא זכאי ליחידה. עודפים של יחידות שיוותרו כתוצאה מהעיגול כאמור יירכשו על ידי 

 ף זה.רכז ההנפקה, במחיר ליחידה שנקבע על פי תשקי

כל מבקש ייחשב כאילו התחייב בבקשתו לרכוש את כל היחידות שיוקצו לו כתוצאה  .ח

 מהיענות מלאה או חלקית לבקשתו, לפי הכללים המפורטים לעיל.

 קבלת התחייבות מוקדמת ממשקיעים מסווגים 1.2.6

על פי תקנות אופן הצעה לציבור, במקרה של חתימת יתר בהצעה אחידה, תהא ההקצאה 

 המסווגים כדלקמן:למשקיעים 

היחס בין כמות ניירות הערך שהוגשו לגביהם הזמנות במחיר  - ״חתימת יתר״ בסעיף זה,

הכמות שנותרה ״ היחידה שנקבע, לבין הכמות שנותרה לחלוקה, ובלבד שהוא עולה על אחד.

כמות ניירות הערך שהוצעה בתשקיף, לאחר שנוכתה ממנה כמות ניירות הערך  - ״לחלוקה

 גביהם הזמנות במחיר ליחידה הגבוה ממחיר היחידה שנקבע.שהוגשו ל

במקרה של חתימת יתר, הקצאה למשקיע מסווג לפי התחייבות מוקדמת שנתן תיעשה באופן 

 הבא:

( %100לא עלתה חתימת היתר על חמש, יוקצו לכל משקיע מסווג מאה אחוזים ) 1.2.6.1

משקיע מסווג מהכמות שהתחייב לרכוש; עלתה חתימת היתר על חמש, יוקצו לכל 

 ( מהכמות שהתחייב לרכוש.%50חמישים אחוזים )
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 1.2.6.1לא היתה כמות ניירות הערך שנותרה לחלוקה מספיקה להקצאה כאמור בסעיף  1.2.6.1

לעיל, אזי תוקצה הכמות שנותרה לחלוקה למשקיעים המסווגים לפי חלקה היחסי של 

ותו מחיר כל התחייבות מוקדמת מתוך סך ההתחייבויות המוקדמות שהוגשו בא

 ליחידה.

הזמנות המשקיעים המסווגים תיחשבנה הזמנות שהוגשו על ידי הציבור לצורך קביעת  1.2.6.2

המחיר האחיד ליחידה. ההקצאה למשקיעים המסווגים תהיה במחיר האחיד ליחידה 

 כפי שנקבע במכרז.

במקרה שלא תתקיים חתימת יתר, תיחשבנה הזמנות המשקיעים המסווגים במסגרת  1.2.6.2

 ת שהוגשו על ידי הציבור לצורך חלוקת ניירות הערך למזמינים.המכרז כהזמנו

  הקצאות נוספות לאחר תאריך המכרז 1.2.7

 הקצאה נוספת למשקיעים מסווגים 1.2.7.1

החברה תהא רשאית, עד תום יום העסקים הראשון שלאחר ההקצאה לציבור ולא יאוחר ממועד  (א)

רישום ניירות הערך המוצעים למסחר להקצות למשקיעים המסווגים שהתחייבו בהתחייבות 

להלן, כמות נוספת של היחידות המוצעות, אשר תפורט בהודעה  1.12מוקדמת כמפורט בסעיף 

 ההודעה המשלימהמהכמות שהוצעה על פי  %15יעלה על  המשלימה ובהיקף כולל שלא

תיעשה בהתאם לאחת  ״(. ההקצאה הנוספת למסווגיםההקצאה הנוספת למסווגים)״

( להלן, כאשר אמת המידה שתיבחר להקצאה כאמור 2( עד )1מאמות המידה המפורטות בס״ק )

 תפורט בהודעה המשלימה: 

תוקצה כמות היחידות לכל משקיע מסווג שהגיש התחייבות מוקדמת  (1)

המוצעות לפי חלקה היחסי של הכמות להשלמת ההתחייבות שלו מתוך סך 

הכמות להשלמת " ההתחייבויות שהוגשו. בסעיף זה, הכמות להשלמת

כמות היחידות שניתנה לגביהן התחייבות מוקדמת במחיר  - "ההתחייבות

, בניכוי האחיד או במחיר האחיד החדש, לפי העניין, או במחיר גבוה ממנו

 כמות המניות שהוקצו בשל ההתחייבות המוקדמת האמורה.

למשקיע מסווג שהגיש התחייבות מוקדמת במחיר הגבוה ביותר תוקצה  (1)

מלוא הכמות להשלמת ההתחייבות שלו, לאחריה למשקיע מסווג שהגיש 

התחייבות מוקדמת במחיר הבא בגובהו, וכך הלאה עד מלוא הכמות 

מסווג אחד שהגיש התחייבות מוקדמת באותו  הנוספת; היה יותר ממשקיע

 ( לעיל.1המחיר, תיעשה ההקצאה לכל אחד מהם לפי האמור בס"ק א)

 היחידותלכל משקיע מסווג שהגיש התחייבות מוקדמת תוקצה כמות  (2)

 המוצעות, לפי חלקה היחסי של התחייבותו מתוך סך כל ההתחייבויות.

בהרכב זהה ליחידות שניתנה לגביהם התחייבות ההקצאה הנוספת למסווגים תהיה של יחידות  (ב)

 מוקדמת.

 ההקצאה הנוספת למסווגים תיעשה במחיר האחיד או במחיר האחיד החדש, לפי העניין. (ג)

)ו( להלן, למשקיע מסווג לא יוקצו יחידות בכמות כוללת העולה  -)ה( ו פסקאותבכפוף לאמור ב (ד)

 נהקט פסקהפי החלופה האמורה בעל הכמות שננקבה בהתחייבות המוקדמת שהגיש, למעט על 

 ( לעיל.2)א()

אלא אם ציינו המשקיעים המסווגים אחרת, הרי שהתחייבותם המוקדמת של המשקיעים  (ה)

המוזמנת על ידם, ולפיכך  היחידותהמסווגים תיחשב כהסכמתם להקצאה של עד מלוא כמות 

יבו החברה תהיה רשאית לבצע הקצאה נוספת כאמור למשקיעים מסווגים, אשר התחי
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בהתחייבות מוקדמת עם החברה, ואשר נקבו בהזמנות שהוגשו על ידם, במחיר ליחידה אשר 

שווה למחיר האחיד )או למחיר האחיד החדש, לפי העניין( או במחיר גבוה מהמחיר האחיד )או 

מהמחיר האחיד החדש, לפי העניין( מבלי לפנות פעם נוספת לאותם משקיעים מסווגים, ובלבד 

 פת תבוצע לפי אמת המידה שתפורט בהודעה המשלימה.שההקצאה הנוס

במקרים שבהם יציין משקיע מסווג אחד או יותר, כי הוא מבקש שלא להשתתף בהקצאה נוספת  (ו)

שאלמלא כן היה משקיע כאמור זכאי להקצאתם לפי  ניירות הערךכאמור בסעיף זה לעיל, אזי 

 חולו על ההקצאה התנאים בסעיף זה.זה, יוקצו למשקיעים המסווגים האחרים, וי 1.2.7.1סעיף 

 נוספת לכלל המזמינים הקצאה 1.2.7.1

בכפוף לאמור בהודעה המשלימה, במקרה בו תהא חתימת יתר, כהגדרתה בתקנות אופן הצעה 

לציבור, תהא החברה רשאית להקצות לכלל המזמינים שהגישו הזמנות במחיר האחיד או במחיר 

העניין, כמות נוספת של ניירות הערך המוצעים, אשר האחיד החדש או במחיר הגבוה ממנו, לפי 

( מהכמות שהוצעה %15תפורט בהודעה המשלימה, בהיקף שלא יעלה על חמישה עשר אחוזים )

 לעיל. 1.2.5על פי ההודעה המשלימה, אשר יוקצו בהתאם לסעיף 

 חשבון מיוחד 1.2

נאמנות מיוחד על שם סמוך לפני יום המכרז, יפתח רכז ההנפקה אצל תאגיד בנקאי חשבון  1.2.1

 ״(.החשבון המיוחד״החברה בקשר להנפקה, וימסור למורשים לקבלת בקשות את פרטיו )

המיוחד ינוהל על ידי רכז ההנפקה באופן בלעדי עבור ובשם החברה. המורשים לקבלת  החשבון

בקשות יפקידו בחשבון המיוחד את כל הסכומים ששולמו בגין היחידות שהבקשות לרכישתן נענו 

 .וההודעה המשלימה על פי תנאי התשקיף, ורכז ההנפקה ינהג בהם ויפעל על פי תנאי התשקיף

היה ותתקיימנה במלואן דרישות הבורסה לעניין הפיזור המזערי ושווי ושיעור אחזקות ציבור 

להלן, אזי תוך יום עסקים אחד לאחר שנתקבלו אצלו כספי תמורת  1.8במניות כאמור בסעיף 

רכז ההנפקה לחברה את כל הכספים שהופקדו בחשבון המיוחד בצירוף הפירות  ההנפקה, יעביר

אשר נצברו בגינם, בניכוי הסכומים אשר יגיעו לחתמים ולמורשים לקבלת בקשות, על פי הסכם 

, כנגד העברת תעודות בגין המניות ומכתבי הקצאה בגין כתבי )ככל שזה ייחתם( החיתום

כל עוד לא הועברה  "(.החברה לרישומים") ומים בע"מלמזרחי טפחות חברה לרישהאופציה 

תמורת ההנפקה לחברה, תוחזק תמורת ההנפקה בחשבון המיוחד ותושקע בפיקדונות נזילים לא 

 צמודים נושאי ריבית.

לעיל, תבוטל ההנפקה, לא  1.1.2אם יתברר כי לא התקיימו כל דרישות הבורסה כמפורט בסעיף  1.2.1

 יוקצו ניירות הערך המוצעים ולא ייגבו כספים מהמזמינים.

 נפקהההודעה על תוצאות ה 1.5

ביום המסחר הראשון שלאחר יום הגשת הבקשות, תימסר הודעה על ידי רכז  10:00השעה  עד 1.5.1

ההנפקה, באמצעות המורשים לקבלת בקשות, למבקשים אשר בקשותיהם נענו במלואן או 

. ההודעה תציין את המחיר האחיד ליחידה שנקבע במכרז, כמות היחידות שתוקצינה ואת בחלקן

בצהריים, יעבירו  11:20התמורה המגיעה מהם בעבורן. עם קבלת ההודעה, ובאותו יום עד השעה 

המבקשים באמצעות המורשים לקבלת בקשות, לרכז ההנפקה, את מלוא התמורה המגיעה מהם 

ענתה הזמנתם כאמור בהודעה האמורה, לחשבון המיוחד כאמור בסעיף בגין היחידות לגביהן נ

 לעיל. 1.2
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ביום העסקים הראשון שלאחר יום הגשת הבקשות, תודיע החברה בדוח מיידי לרשות ניירות  1.5.1

( ימי עסקים נוספים שלאחר מכן תפרסם על כך 2ערך ולבורסה על תוצאות המכרז, ותוך שלושה )

 הנפוצים בישראל בשפה העברית.הודעה בשני עיתונים יומיים 

 תעודות מניה, פיצול וויתור 1.6

החברה לבקשה לרכישת יחידות על פי תשקיף זה, כולה או מקצתה, תעביר החברה  נענתה 1.6.1

למזמינים שבקשתם לרכישת יחידות נענתה, תוך יום עסקים אחד מהיום בו נתקבלו הכספים 

אצל רכז ההנפקה, את ניירות הערך הכלולים ביחידות שהבקשה לרכישתן נענתה ואשר תמורתן 

עודות מניה בגין המניות ומכתבי הקצאה בגין כתבי האופציה שולמה במלואה, על ידי משלוח ת

( הכלולים באותן יחידות, לחברה לרישומים. העברת ניירות הערך המוצעים לא תיעשה 1)סדרה 

שווי ושיעור החזקות ציבור ויתר  ,בטרם נוכח רכז ההנפקה כי התקיימו דרישות פיזור מזערי

 להלן. 1.8התנאים לרישום כאמור בסעיף 

עודות ומכתבי ההקצאה יהיו ניתנים להעברה, לפיצול או לוויתור לטובת אחרים על ידי הגשת הת 1.6.1

בקשה על כך לחברה בנוסח המקובל למטרה זו, בצירוף התעודה או מכתב ההקצאה. כל 

ההוצאות הכרוכות בהעברה, פיצול או ויתור, כאמור, והיטלים אחרים אם יהיו כאלה, יחולו על 

 ידו.המבקש וישולמו על 

לציבור על פי תשקיף זה וההודעה המוצעות המניות ובהון החברה כל המניות הקיימות  1.6.2

( יירשמו במרשם בעלי המניות 1כל המניות שתנבענה ממימוש כתבי האופציה )סדרה ו המשלימה

 שם החברה לרישומים. של החברה על

 רישום למסחר בבורסה 1.7

נתנה את אישורה העקרוני לתשקיף להשלמה, לפיו ניירות הערך המוצעים לציבור על פי  הבורסה 1.7.1

תשקיף זה וניירות הערך הקיימים בהון החברה במועד התשקיף עומדים בתנאים הקבועים 

 בתקנון הבורסה ובהנחיות על פיו.

ניות עובר לפרסום ההודעה המשלימה, החברה תפנה לבורסה בבקשה לרשום בה למסחר את המ 1.7.1

את המניות ו( המוצעים לציבור על פי תשקיף זה וההודעה המשלימה 1וכתבי האופציה )סדרה 

 .בהון החברה ערב הרישום למסחר הקיימות

על פי תשקיף זה וההודעה  ניירות הערך המוצעיםאישור הבורסה לרישום למסחר בה של  1.7.2

יינתן טרם פרסומה של של המניות הקיימות בהון החברה ערב הרישום למסחר, ו המשלימה

 להלן. 1.9ההודעה המשלימה כמפורט בסעיף 

( ימי עסקים לאחר יום המכרז תפנה החברה לבורסה בבקשה לרשום בה למסחר, על 1תוך שני ) 1.7.2

 1.8פי האישור האמור, את ניירות הערך האמורים. אישור הבורסה יהיה כפוף לאמור בסעיף 

 להלן. 1.8.2יחולו הוראות סעיף  להלן. היה וניירות הערך לא ירשמו למסחר,

 פיזור מזערי, שיעור ושווי החזקות ציבור  1.8

על פי הנחיות הבורסה, רישום למסחר בבורסה של ניירות הערך המוצעים על פי תשקיף זה  1.8.1

שווי ושיעור החזקות הציבור במניות החברה לאחר הרישום שמותנה בכך וההודעה המשלימה 

הבורסה לחברה חדשה מסוגה של החברה הנרשמת בבורסה  למסחר לא יפחתו מהקבוע בהנחיות

 ״(.דרישות שווי ושיעור החזקות הציבור״ )לעיל ולהלן:
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רישום למסחר של ניירות הערך המוצעים על פי תשקיף זה בבורסה מותנה בפיזור מזערי כמו כן,  1.8.1

 של החזקות הציבור במניות כמפורט בטבלה להלן:

 שווי החזקה מזערי למחזיק מזערימספר מחזיקים  סוג נייר הערך

 ש״ח 16,000 *25 מניות

 

מחזיק אחד ששווי החזקותיו עולה על שווי החזקה מזערי למחזיק הנדרש  - ״מחזיק״ בסעיף זה

לפי סעיף זה לעיל, או מחזיק ביחד עם אחרים, ששווי החזקותיהם במשותף עולה על שווי 

 ההחזקה המזערי למחזיק כאמור.

 במניות שוק כעושה השוק עושה ישמש לפיו שוק עושה עם בהסכםהואיל והחברה התקשרה * 

 המזערי המחזיקים מספר ,פיו על וההנחיות הבורסה בתקנון הקבועים הכללים פי על, החברה

 . 1מחזיקים 100חלף  25 הינו המוצעות במניות

לעיל, תבוטל ההנפקה על פי  1.8.1 -ו 1.8.1כמפורט בסעיפים לא התקיימו דרישות הבורסה  1.8.2

תשקיף זה ולא ירשמו למסחר בבורסה ניירות הערך המוצעים על פי תשקיף זה, ולא ייגבו בגינם 

 כספים מהמזמינים.

במקרה של ביטול הנפקת ניירות הערך המוצעים לציבור על פי תשקיף זה כאמור לעיל, תדווח 

ותפרסם החברה הודעה על ביטול החברה על כך בדוח מיידי לרשות ניירות ערך ולבורסה, 

ההנפקה ביום העסקים הראשון שלאחר מכן בשני עיתונים יומיים בעלי תפוצה רחבה, היוצאים 

 לאור בישראל בשפה העברית.

ותירכשנה יחידות על ידי )ככל שזה ייחתם( להלן  1.15באם יופעל הסכם החיתום המפורט בסעיף  1.8.2

מההתחייבות החיתומית, כך שלאחר הפעלת הסכם חתמים שיהפכו לבעלי עניין בחברה כתוצאה 

החיתום כאמור, יפחת שווי ושיעור החזקות הציבור מהנדרש על פי הנחיות הבורסה ביחס 

לחברה חדשה מסוגה של החברה, יפקידו החתמים, ככל שנדרש מהם, את המניות החסרות 

א לעמידה בדרישות להשלמת שווי ושיעור החזקות הציבור במניות כנדרש )אם וככל שהדבר יבי

ושיעור החזקות הציבור כאמור(, בידי נאמן שהוא חבר בורסה ושאינו קשור לאחד מהחתמים 

בהנפקה זו, ויורו לו באופן בלתי חוזר למכור, לפי שיקול דעתו הבלעדי, את המניות הנ״ל בתוך 

מכר תקופה של שלושה חודשים ממועד הרישום למסחר, כאשר לפחות מחצית מכמות המניות תי

בתקופה של חודש וחצי ממועד הרישום למסחר. בנסיבות בהן חתם אחד או יותר יהא בעל עניין 

בחברה, החברה תדווח עליו כבעל עניין ותמשיך לדווח על שיעור החזקות בעל העניין כל עוד 

 החתם יהא בעל עניין בחברה, כהגדרתו בחוק ניירות ערך.

 הודעה משלימה 1.9

( לחוק 1()1)א16, תפרסם החברה הודעה משלימה בהתאם לסעיף לאחר פרסומו של תשקיף זה 1.9.1

ניירות ערך. במסגרת ההודעה המשלימה יושלמו ו/או יעודכנו כל הפרטים החסרים בתשקיף זה, 

 לרבות אך לא רק, פרטים בדבר שינויים, כלל שיהיו, בכמות ובתנאי ניירות הערך המוצעים.

אם לתקנות הודעה משלימה ובכלל זאת, בהודעה המשלימה יכללו הפרטים הנדרשים בהת 1.9.1

 הנתונים כדלקמן:

                                                           
"(, על פיו ישמש עושה השוק כעושה שוק במניות החברה, עושה השוק)"טרייד בע"מ ההסכם הינו עם מיטב דש  1

"(. ההסכם הינו לתקופה של שנה החל מיום המסחר ההסכםתקנון הבורסה וההנחיות על פיו )"בהתאם להוראות 
קבלת אישור הבורסה למינוי ים שבהם הינם י, שהעיקר"(המועד הקובע)" השביעי לאחר התקיימות תנאים מתלים

והתחלת  השלמת הליך הנפקת מניות החברה בבורסהו )טרם התקבל( עושה השוק כעושה שוק במניות החברה
בתום שנה לאחר המועד הקובע יוארך ההסכם באופן אוטומטי . מסחר במניות החברה בבורסה באופן רציף

"(. החברה תהיה רשאית להביא את ההסכם לכדי התקופות הנוספותחודשים כל אחת )" 11לתקופות נוספות בנות 
שאי להביא את ההסכם לכדי סיום ימים מראש. עושה השוק יהיה ר 25סיום בכל עת בהודעה מוקדמת בכתב של 

    ימים מראש. 25במהלך התקופות הנוספות בהודעה מוקדמת בכתב של 
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 אישור הבורסה לרישום למסחר של ניירות הערך המוצעים לציבור על פי התשקיף. (א)

 מועד המכרז והמועד להגשת הבקשות לרכישת היחידות מטעם הציבור. (ב)

ע בהודעה קביעת כמות ניירות הערך המוצעים לציבור והמחיר המזערי ליחידה. החברה רשאית להודי (ג)

המשלימה על שינוי הכמות הכוללת של ניירות הערך המוצעים על פי תשקיף זה או על שינוי המחיר 

, ומכפלת הכמות במחיר לא תשונה %10-המזערי ליחידה, ובלבד שאף אחד מהם לא שונה ביותר מ

 מן המכפלה האמורה הנגזרת מן הכמות והמחיר המזערי שצוינו בתשקיף זה. %20-ביותר מ

. %10 -(, ובלבד שלא ישונה מחיר המימוש ביותר מ1קביעת מחיר המימוש של כתבי אופציה )סדרה  (ד)

, בכל ה)ג( לעיל כאילו נאמר ב פסקהבמקרה שתנאי זה ישונה במסגרת ההודעה המשלימה, יקראו את 

 .%20במקום  %10 -, ו%10במקום  %10מקום, 

שינויים לעניין כמות ניירות הערך המוצעים לציבור והמחיר המזערי ליחידה העולים על השיעורים  (ה)

 ( לתקנות הודעה משלימה. 2א)1)ד( לעיל, ובלבד שיתקיימו הוראות תקנה  -הנקובים בס"ק )ג( ו

פירוט ההתחייבויות המוקדמות שניתנו, לרבות שמות המשקיעים המסווגים כהגדרתם בתקנות אופן  (ו)

הצעה לציבור, כמות ומחיר היחידה להם התחייבו המשקיעים המסווגים ואמת המידה שתיבחר 

 .לעיל (2( עד )1))א( 1.2.7.1 פיםלהקצאה נוספת מתוך אמות המידה המפורטות בסעי

פירוט ההוצאות בשל הצעת ניירות הערך והנפקתם, לרבות עמלות עבור התחייבות מוקדמת, ריכוז  (ז)

 והפצה. 

תיקונו מתחייב כתוצאה מהשינוי בתנאי ניירות הערך המוצעים, לרבות הוצאות, תמורת כל פרט אשר  (ח)

 ניירות הערך וייעודה.

 פרטי הסכם החיתום )ככל שייחתם(. (ט)

 לעיל.  1.2.7.1כמות ניירות הערך אשר יכול ויוקצו בהקצאה נוספת כמפורט בסעיף  (י)

נ״א ותופץ באופן ובמקומות שבהם ההודעה המשלימה תוגש לרשות ניירות ערך באמצעות מערכת המג

 פורסם תשקיף זה. עם פרסומה תהפוך ההודעה המשלימה לחלק בלתי נפרד מתשקיף זה.

 הימנעות מעשיית הסדרים 1.10

)והחתמים, אם וככל שיהיו, על פי מתחייבים, בחתימתם על תשקיף זה, והדירקטורים  החברה 1.10.1

להימנע מלעשות הסדרים ההודעה המשלימה, יתחייבו בחתימותיהם על ההודעה המשלימה(, 

שאינם כתובים בתשקיף בקשר להצעת ניירות ערך המוצעים על פי תשקיף זה, הפצתם ופיזורם 

למכור את ניירות בציבור, ומתחייבים להימנע מלהעניק זכות לרוכשי ניירות ערך על פי התשקיף 

 הערך שרכשו מעבר למפורט בתשקיף.

)והחתמים, אם וככל שיהיו, על פי מתחייבים, בחתימתם על תשקיף זה,  הדירקטוריםו החברה 1.10.1

להודיע לרשות ניירות ערך על ההודעה המשלימה, יתחייבו בחתימותיהם על ההודעה המשלימה(, 

 לעיל. 1.10.1ת כאמור בסעיף כל הסדר הידוע להם עם צד ג׳, הסותר את ההתחייבויו

)והחתמים, אם וככל שיהיו, על פי מתחייבים, בחתימתם על תשקיף זה,  דירקטוריםו החברה 1.10.2

להימנע מלהתקשר עם צד ג׳ ההודעה המשלימה, יתחייבו בחתימותיהם על ההודעה המשלימה(, 

 לעיל. 1.10.1כלשהו שלפי מיטב ידיעתם ערך הסדרים בניגוד לאמור בסעיף 

)והחתמים, אם וככל שיהיו, על פי  מתחייבים, בחתימתם על תשקיף זה, הדירקטוריםו החברה 1.10.2

הזמנות לניירות לקבל לא ההודעה המשלימה, יתחייבו בחתימותיהם על ההודעה המשלימה(, 

 ערך מהנפקה זו ממפיץ שלא התחייב בכתב לנהוג בהתאם להוראות סעיף זה. 

 הימנעות מדילול הון 1.11
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מתאריך פרסום התשקיף ועד הקצאת ניירות הערך על פי תשקיף זה, לא תעשה בתקופה שהחל 

החברה כל פעולה, להוציא ההנפקה לפי תשקיף זה, אשר יש בה משום דילול הון כמשמעותו 

 בתקנות פרטי תשקיף.

 מיסוי ניירות הערך המוצעים על פי תשקיף זה 1.11

השלכות המס הקשורות  כמקובל בעת קבלת החלטות על השקעות כספים, יש לשקול את

בהשקעה בניירות הערך המוצעים. ההוראות הכלולות בתשקיף בדבר מיסוי ניירות הערך 

משקפות את הוראות הדין כפי שהינן למועד התשקיף, ואלה עשויות להשתנות עד למועד הצעתם 

 בפועל של ניירות הערך האמורים על פי תשקיף זה. כמו כן, ההוראות אינן מתיימרות להוות

פרשנות מוסמכת של הוראות החוק הנזכרות בתשקיף, ואינן כוללות בין היתר, את הוראות סעיף 

 )מס יסף( , הקובע מס נוסף"(הפקודה)" 1961-פקודת מס הכנסה ]נוסח חדש[, התשכ"אלב 111

( ומעלה, ואינן 1017ש"ח )מעודכן לשנת  620,000לבעלי הכנסה שנתית העולה על  %2בשיעור של 

, בהתאם לנתונים המיוחדים ולנסיבות הייחודיות לכל וספציפי ום יעוץ מקצועיבאות במק

 משקיע.

תושבי ישראל  תושבי חוץ וכן יובהר, שהאמור להלן מתייחס לאופן מיסויים של משקיעים

כהגדרתם בפקודה.  /"תושב חוזר""תושב חוזר ותיק" -"תושב ישראל לראשונה" ו בגדר שאינם

 /"תושב חוזר""תושב חוזר ותיק" -"תושב ישראל לראשונה" ו-יצוין כי ביחס ליחיד שהיה ל

כהגדרתם בפקודה, עשויות לחול השלכות מס שונות מאלו המתוארות להלן ומוצע כי תושבים 

 כאמור יפנו לקבלת יעוץ פרטני לשם בחינת זכאותם להטבות מס בישראל.

חלות על ניירות הערך המוצעים על פי תשקיף זה הסדרי המס המתוארים  ,וםלפי הדין הקיים כי

 להלן: ובכלליות בתמצית

 רווח הון ממכירת ניירות ערך המוצעים 1.11.1

ממכירות ניירות ערך על ידי יחיד תושב ישראל חייב  2לפקודה, רווח הון ריאלי 91בהתאם לסעיף 

, %15לפקודה, אך בשיעור שלא יעלה על  111במס בשיעור המס השולי של היחיד בהתאם לסעיף 

ויראו את רווח ההון כשלב הגבוה ביותר בסולם הכנסתו החייבת. זאת, למעט לגבי מכירת 

מחזיק, במישרין או מי שקרי,  -ברה בח "בעל מניות מהותי" ניירות ערך על ידי יחיד שהינו

 -בחברה  4לפחות באחד או יותר מאמצעי השליטה %10 -ב 3בעקיפין, לבדו או יחד עם אחר

החודשים שקדמו למכירה כאמור, אשר  11 -במועד מכירת ניירות הערך או במועד כלשהו ב

בהתאם לסעיף כן,  . כמו%20שיעור המס לגבי רווח הון ריאלי בידיו יהיה בשיעור שלא יעלה על 

הוצאות ריבית ריאלית והפרשי הצמדה בשל ניירות הערך יחויב  שניכהיחיד  א)ב( לפקודה,101

עד לקביעת הוראות ותנאים לניכוי וזאת , %20רווח ההון ממכירת ניירות הערך במס בשיעור של 

( לפקודה. שיעור המס המופחת 9א)א()101לפי סעיף  והפרשי הצמדה הוצאות ריבית ריאלית

בגדר הכנסה מ"עסק",  עולהכאמור לא יחול לגבי יחיד שההכנסה בידיו ממכירת ניירות הערך 

( לפקודה. יחיד כאמור יחויב במס בהתאם לשיעור המס השולי לפי 1)1בהתאם להוראות סעיף 

 לפקודה. 111סעיף 

ניה נסחרת בבורסה בידי יחיד שהינו "בעל מניות מהותי" ב לפקודה, במכירת מ92בהתאם לסעיף 

החודשים שקדמו לה, יוקטן סכום רווח ההון הריאלי הנובע  11במועד המכירה או במהלך 

ואילך,  1.1.1006מהמכירה בסכום השווה לחלק הרווחים הראויים לחלוקה שנצברו מיום 

 ות לרווחים בחברה.בחברה שמניותיה נמכרות, באופן יחסי לחלקו של המוכר בזכ

                                                           
 לפקודה. 88כהגדרת מונח זה בסעיף   2
 לפקודה. 88כהגדרת מונח זה בסעיף   3
 לפקודה. 88כהגדרת מונח זה בסעיף   4
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חבר בני אדם יהיה חייב במס על רווח הון ריאלי ממכירת ניירות ערך בשיעור מס החברות 

 (.%12 - 1017לפקודה )בשנת המס  116הקבוע בסעיף 

( לפקודה, פטורים ממס 1)9קרן נאמנות פטורה וכן קופות גמל וגופים הפטורים ממס לפי סעיף 

. על הכנסותיה של הפקודהבגין רווחי הון ממכירת ניירות ערך כאמור, בהתאם ובכפוף לתנאי 

יחול שיעור המס החל על הכנסתו  , שלא תבעה בניכוי את הוצאות המימון,קרן נאמנות חייבת

 הכנסה אינה מהווה בידיו הכנסה מ"עסק" או מ"משלח יד" בידיו.של יחיד שה

במכירת מניות שמקורן בכתבי אופציה שמומשו למניות, יראו כמחיר המקורי של מניות אלה 

)לצורך חישוב רווח ההון( את המחיר המקורי של כתבי האופציה ויראו כהוצאות השבחה את 

צורכי מס יראו את יום הרכישה של מניות התשלום ששולם בעד מימושן למניות. כמו כן, ל

 כאמור כיום הרכישה של כתבי האופציה.

)יחיד או חבר בני אדם( פטור ממס על רווחי הון במכירת ניירות ערך הנסחרים  5ככלל, תושב חוץ

בבורסה בישראל, אם רווח ההון אינו במפעל הקבע שלו בישראל ובלבד שניירות הערך נרכשו 

בבורסה. האמור לעיל לא יחול לגבי חבר בני אדם תושב חוץ אם תושבי לאחר שנרשמו למסחר 

או יותר מההכנסות או מהרווחים  %15 -ישראל הם בעלי שליטה בו, או הנהנים, או הזכאים ל

א לפקודה. במקרה 68של חבר בני האדם תושב החוץ, במישרין או בעקיפין כאמור לפי סעיף 

בין  שנחתמה הוראות אמנת המס )אם קיימת( בחון אתמומלץ לשפטור כאמור אינו חל, ככלל, 

המצאה מראש של אישור מתאים ב לרבות הצורךמדינת התושבות של תושב החוץ, בין ישראל ל

 מרשות המסים.

לעניין ניכוי המס במקור מרווח ההון הריאלי במכירת ניירות הערך המוצעים, בהתאם לתקנות 

מרווח הון במכירת נייר ערך, במכירת יחידה בקרן מס הכנסה )ניכוי מתמורה, מתשלום או 

המשלם למוכר שהוא יחיד תמורה במכירת  6, חייב1001-נאמנות או בעסקה עתידית(, התשס״ג

 7מרווח ההון הריאלי. לגבי נייר ערך שאינו צמוד למדד %15ניירות הערך, ינכה מס בשיעור של 

. חייב המשלם למוכר שהוא חבר ההון מרווח %15או למטבע חוץ ינוכה מס במקור בשיעור של 

)א( 116לפי סעיף  החל חברותהבני אדם תמורה במכירת ניירות הערך ינכה מס בשיעור של מס 

. זאת, בכפוף לאישורי או מהתשלום, לפי העניין אליימרווח ההון הר (1017 -נכון ל %12) לפקודה

יסים ובכפוף לקיזוז הפסדים פטור )או שיעור מופחת( מניכוי מס במקור שהופק ע״י רשות המ

 שרשאי המנכה במקור לבצע.

בהתקיים תנאים מסוימים הקבועים בתקנות. כמו כן,  ,לתושב חוץ לא ינוכה מס במקור כאמור

לא ינוכה מס במקור לקופות גמל, קרנות נאמנות וגופים נוספים הפטורים מניכוי מס במקור לפי 

 הדין.

)ד( 91אם במועד המכירה לא נוכה מלוא המס במקור מרווח ההון הריאלי, יחולו הוראות סעיף 

לפקודה וההוראות מכוחו בדבר דיווח ותשלום מקדמה על ידי המוכר בגין מכירה כאמור, ביום 

בששת החודשים שבוצעה בינואר של כל שנת מס, בשל מכירה של ניירות ערך  21ביולי וביום  21

 דש שבו חל יום הדיווח.שקדמו לחו

ככלל, ככל שניירות הערך המוצעים על פי תשקיף מדף זה יימחקו ממסחר בבורסה, שיעור המס 

מהתמורה, כל עוד לא הומצא אישור  %20שינוכה במקור בעת מכירתם )לאחר המחיקה( יהיה 

 מפקיד השומה המורה על שיעור ניכוי מס במקור אחר )לרבות פטור מניכוי מס במקור(.

 קיזוז הפסדים 1.11.1

                                                           
 .לפקודה 1כהגדרת מונח זה בסעיף   5
 .האמורותכהגדרת מונח זה בתקנות   6
 .לפקודה 91 שבסעיף" למדד צמודים"אינם  הגדרת גם ראה. לפקודה 88 בסעיף זה מונח כהגדרת  7



  11 -ב  

 

ככלל, הפסדים ממכירת ניירות הערך המוצעים יותרו בקיזוז רק במקרים בהם אילו היו נוצרים 

רווחי הון הם היו חייבים במס. הפסד הון ממכירת ניירות הערך בידי יחיד או חברה, ניתן יהיה 

ההפסד/רווח  לפקודה, בין אם 91לקיזוז כנגד רווח הון ריאלי על פי העקרונות הקבועים בסעיף 

נוצרו מנכס )לרבות נייר ערך סחיר( בישראל, ובין אם מחוצה לה )למעט רווח הון אינפלציוני 

(. הפסד הון שהיה בשנת המס ממכירת ניירות הערך יהיה בר 2.5-ל 1חייב אשר יקוזז ביחס של 

 קיזוז גם כנגד הכנסות דיבידנד או ריבית מאותו נייר הערך. הפסד הון שהיה בשנת המס

ממכירת ניירות הערך יהיה בר קיזוז, באותה שנת מס, גם כנגד הכנסות דיבידנד או ריבית 

מניירות ערך אחרים, ובלבד ששיעור המס החל על הריבית או הדיבידנד מניירות ערך אחרים 

 %12) )א( לפקודה116לפי סעיף  החל חברותהמס שיעור יחיד או  לגבי %15אינו עולה  על  שקיבל

 . לגבי חברה (1710 -נכון ל

)ב( לפקודה 91הפסד שלא ניתן לקזזו כאמור לעיל, יקוזז כנגד רווח הון בלבד כאמור בסעיף 

בשנות המס הבאות, בזו אחר זו, לאחר השנה בה נוצר ההפסד, ובלבד שהוגש לפקיד השומה דוח 

תקנות מס הכנסה )ניכוי מתמורה, מתשלום או מרווח  בהקשר זה,לשנת המס בה היה ההפסד. 

, 1011-הון במכירת נייר ערך, במכירת יחידה בקרן נאמנות או בעסקה עתידית(, התשע"א

כי במסגרת חישוב רווח ההון לצורכי ניכוי המס במקור ממכירת ניירות ערך נסחרים,  ,קובעות

יקזז החייב בניכוי המס  "(חיריםניירות ס)" יחידות של קרנות נאמנות ועסקאות עתידיות

במקור את הפסד ההון שנוצר ממכירת ניירות סחירים שהיו בניהולו ובכפוף לכך שהרווח נוצר 

 באותה שנת מס שבה נוצר ההפסד, בין טרם יצירת ההפסד ובין לאחר המועד האמור.

יה(, בשל אינפלצתיאומים מס הכנסה )לחוק  9הפסד ריאלי מניירות ערך כהגדרתו בסעיף 

ולא קוזז לפני אותו יום  1006בינואר  1-)כנוסחו לפני ביטולו(, שהיה לפני יום ה 1985-התשמ"ח

כאמור, ניתן יהיה לקיזוז רק כנגד רווח  9ושניתן להעבירו לשנים הבאות לפי הוראות סעיף 

 ממכירת ניירות ערך הנסחרים בבורסה.

י חבר בני אדם, יופחת מסכום הפסד ג לפקודה, במכירת מניה על יד92בהתאם להוראות סעיף 

החודשים שקדמו  12ההון אשר נוצר ממכירת המניה, סכום דיבידנד שהתקבל בשל המניה במשך 

 %15למכירה אך לא יותר מסכום ההפסד, למעט דיבידנד ששולם עליו מס בישראל בשיעור של 

 או יותר.

 שיעור המס שיחול על הכנסות מדיבידנד בגין מניות התאגיד 1.11.2

דיבידנד שמקורו במניות התאגיד, ובלבד שאינו דיבידנד שמקורו במפעל מאושר או מפעל מוטב 

יהיה חייב,  "(,חוק העידוד)" 1959-או מפעל מועדף כהגדרתם בחוק לעידוד השקעות הון, תשי"ט

בעל מניות ", למעט לגבי יחיד שהינו %15ככלל, במס בידי יחידים תושבי ישראל בשיעור של 

החודשים שקדמו לו,  11מהלך אגיד במועד קבלת הדיבידנד או במועד כלשהו בבת "מהותי

 .%20יהיה שיעור המס לגביו ש

)ב( לפקודה קובע, כי בחישוב 116סעיף  לגבי חבר בני אדם )מי שאינו יחיד( תושב ישראל,

הכנסתו החייבת של חבר בני אדם )למעט חברה משפחתית(, לא תיכלל הכנסה מחלוקת רווחים 

מדיבידנד שמקורו בהכנסות שהופקו או שנצמחו בישראל ואשר נתקבלו במישרין או בעקיפין או 

מחבר בני אדם אחר החייב במס חברות ואינו דיבידנד שמקורו במפעל מאושר או מפעל מוטב או 

 מפעל מועדף.

דיבידנד שמקורו בהכנסות שהופקו או נצמחו מחוץ לישראל וכן דיבידנד שמקורו מחוץ לישראל, 

. דיבידנד המתקבל בידי חברה משפחתית יחויב בשיעור %15יהיה חייב במס חברות בשיעור של 

למעט אם "הנישום המייצג" הינו "בעל מניות מהותי" בחברה המחלקת, שאז  ,%15של 

. דיבידנד בידי תושב חוץ שאינו בעל מניות מהותי יהיה חייב %20הדיבידנד ימוסה בשיעור של 
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דיבידנד בידי יחיד או חבר בני אדם תושב חוץ שהינו בעל מניות מהותי, לו ואי, %15בשיעור של 

 ,%20החודשים שקדמו לו, ימוסה בשיעור של  11-במועד קבלת הדיבידנד או במועד כלשהו ב

מול מדינת התושבות  עליהן חתומה מדינת ישראל הרלבנטיות אמנות המסהוראות כפוף לבוהכל 

 .של תושב החוץ

 לעיל, דיבידנד שישלם התאגיד מתוך רווחי "מפעל מאושר" ו/או "מפעל מוטב"האמור  על אף

 עשוי להיות חייב בשיעור מס מופחתהזכאי להטבות מס מכוח חוק העידוד  ו/או "מפעל מועדף"

( בהתאם למסלול המס וההטבות לרבות תושבי חוץ)הן לגבי יחידים והן לגבי חבר בני אדם 

 ניעת כפל מס עליהן חתומה מדינת ישראל.כפוף לאמנות למב הרלבנטי וכן

במס בהתאם לשיעורי המס החלים על ככלל דיבידנד המתקבל בידי קרן נאמנות חייבת יחויב 

( 1)9וכן קופות גמל וגופים אחרים הפטורים ממס בהתאם לסעיף  פטורה היחיד. קרן נאמנות

אמור אינן מהוות בידיהם לפקודה, יהיו פטורים ממס בגין דיבידנד כאמור, ובלבד שההכנסות כ

 הכנסה מ"עסק" או מ"משלח יד".

 ,1005-בהתאם לתקנות מס הכנסה )ניכוי מריבית, מדיבידנד ומרווחים מסוימים(, התשס"ו

חבר בני  ואלתושב חוץ )יחיד /או ליחיד וששולם שיעור המס שיש לנכות במקור על דיבידנד 

 "בעל מניות מהותי" במקרה שבו אותו יחיד או תושב חוץ הינו אדם( בגין מניות התאגיד, לרבות 

ואשר מניותיו  ,החודשים שקדמו לו 11 מהלךבתאגיד, במועד קבלת הדיבידנד או במועד כלשהו ב

. לגבי יחיד או תושב חוץ שהנו בעל מניות %15רשומות ומוחזקות בחברת הרישומים, יהיה  

ינוכה מס במקור בשל  -מוחזקות בחברת הרישומים אשר מניותיו אינן רשומות ואינן ומהותי 

יהיה  חוץ. מובהר כי שיעור ניכוי המס במקור לתושב ה%20דיבידנד כאמור בשיעור של  חלוקת

, וכן עם מדינת תושבותו )אם אכן( למניעת כפל מס שנכרתההרלבנטית להוראות האמנה  גם כפוף

 .לעיתים לצורך בהמצאת אישור מתאים מרשות המיסים

א ינוכה מס במקור בגין תשלומים לקופות גמל, קרנות נאמנות וגופים נוספים הפטורים מניכוי ל

מס במקור לפי הדין. כמו כן, ככל שלגבי הדיבידנד נקבע שיעור מס מוגבל על פי דין, ינוכה מס 

 במקור על פי השיעור שנקבע גם אם בעל המניות הינו חבר בני אדם תושב ישראל. 

מדיבידנד ששילם חבר בני אדם תושב ישראל שמניותיו רשומות למסחר  ניכוי מס במקור

 בבורסה בשל מניות המוחזקות בחברה לרישומים, יהיה באמצעות מוסד כספי.

יש לציין כי בשל השינויים המהותיים שחלו במיסוי שוק ההון בשנים האחרונות, טרם התגבשה 

מספר פרשנויות לגבי אופן יישומן. יתרה מזאת,  הפרקטיקה הנאותה ליישום ההוראות לעיל, ואף ייתכנו

ייתכנו שינויים נוספים מעבר לשינויים שבוצעו עד כה בהוראות. מטבע הדברים, לא ניתן לצפות את 

 תוכנם והשפעתם של השינויים האמורים.

השלכות המס הקשורות בהשקעה מלוא כמקובל בעת קבלת החלטות על השקעות כספים, יש לשקול את 

בניירות הערך המוצעים. האמור לעיל אינו מתיימר להיות פרשנות מוסמכת של הוראות החוק הנזכרות 

לעיל או תיאור ממצה של הוראות המס הנוגעות למיסוי ניירות ערך, ואינו בא במקום יעוץ מקצועי בנדון, 

קיע. מוצע כי רוכשי ניירות הערך המוצעים יפנו בהתאם לנתונים המיוחדים ולנסיבות הייחודיות לכל מש

 בהתאם לנתונים המיוחדים הנוגעים לכל רוכש נייר ערך.וספציפי לקבלת יעוץ מקצועי 

 משקיעים מסווגים 1.12

במהלך התקופה שעד פרסום ההודעה המשלימה, תהיה החברה רשאית להתקשר בהתקשרות  1.12.1

יעים מסווגים, לפיה תקבל החברה מוקדמת ביחס לחלק מהיחידות המוצעות לציבור, עם משק

מהמשקיעים המסווגים התחייבות מוקדמת להגשת הזמנות במכרז לרכישת היחידות המוצעות 

 כפי שיפורט בהודעה המשלימה.
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או שהינו תאגיד כאמור  לחוק ניירות ערך (1א)ב()15משקיע המנוי בסעיף  - "משקיע מסווג" 1.12.1

אלפי ש"ח  800רכוש ניירות ערך בשווי כספי של ( לחוק ניירות ערך, המחויב ל1א)ב()15בסעיף 

 .לפחות

קבלת התחייבויות מוקדמות מהמשקיעים המסווגים, והקצאת ניירות הערך המוצעים  1.12.2

 .לציבור הצעה אופן למשקיעים המסווגים נעשתה ותיעשה על פי הוראות תקנות

יוקצו ניירות הערך המחיר בו יוקצו ניירות הערך למשקיעים המסווגים יהיה זהה למחיר בו  1.12.2

 לציבור.

משקיע מסווג רשאי על פי הנחיות הבורסה ביום המכרז, עד לסגירת רשימת החתימות במכרז,  1.12.5

בהודעה בכתב שימסור לרכז, לשנות את מחיר היחידה בו נקב בהתחייבותו ובלבד שמחיר 

 היחידה יהא גבוה מהמחיר הנקוב בהזמנתו כפי שתפורט בהודעה המשלימה.

ווגים רשאים להזמין במועד המכרז כמות יחידות העולה על זו הנקובה משקיעים מס 1.12.6

בהתחייבותם המוקדמת, ואולם יחידות עודפות שתוזמנה, לא תחשבנה כהתחייבויות משקיעים 

 מסווגים לעניין התשקיף, אלא כהזמנות שהוגשו על ידי הציבור.

וגשו על ידי הציבור לצורך התחייבויות שהוגשו על ידי משקיעים מסווגים תחשבנה כהזמנות שה 1.12.7

 קביעת מחיר ליחידה.

התמורה שתשולם על ידי המשקיעים המסווגים תועבר לרכז ההנפקה באמצעות חברי הבורסה,  1.12.8

 ותופקד על ידו בחשבון המיוחד. 20:11ביום המסחר הראשון שלאחר יום המכרז עד השעה 

ביחידות שתימכרנה להם  המשקיעים המסווגים יהיו רשאים למכור את ניירות הערך הכלולים 1.12.9

 החל ממועד רישומם למסחר בבורסה ולא יחולו עליהם הוראות חסימה.

למשקיעים המסווגים שיתקשרו עם החברה בהתקשרות מוקדמת כאמור בסעיף זה, עשויה  1.12.10

החברה לשלם עמלת התחייבות מוקדמת בשיעור שיפורט בהודעה המשלימה. שיעור העמלה 

 ה לכל המשקיעים המסווגים.שישולם יהיה סביר, מקובל וזה

 המוצעים ךתנאי ניירות הער 1.12

 תנאי המניות המוצעות 1.12.1

( תהיינה 1המוצעות על פי תשקיף זה והמניות שתנבענה ממימוש כתבי האופציה )סדרה  המניות

שוות בזכויותיהן למניות הרגילות הקיימות בהונה של החברה, ותזכינה את בעליהן במלוא 

הדיבידנדים במזומנים או במניות הטבה, ובכל חלוקה אחרת, אשר היום הקובע את הזכות 

או לאחריו, לפי העניין. הזכויות הנלוות למניות החברה מפורטות לקבלתן הינו ביום המימוש 

 לתשקיף זה. ד'בפרק 

 ( המוצעים1תנאי כתבי האופציה )סדרה  1.12.1

 (1תקופת ומחיר המימוש של כתבי האופציה )סדרה  (א)

 הרישום למסחר והמסחר של כתבי האופציה כאמור מותנה ברישום מניות החברה למסחר.

ע.נ. כ״א של החברה  ש"ח 0.001מניות רגילות בנות  ]*[ -( ניתנים למימוש ל1כתבי האופציה )סדרה  ]*[

( למסחר בבורסה 1בכל יום מסחר, החל מיום רישומם של כתבי האופציה )סדרה  "(מניות המימוש״)

לעיל(, כך שכל כתב אופציה  1.1.1חברה״ כאמור בסעיף  )כולל( )למעט ביום הקובע ל״אירוע ]*[ועד 

ע.נ. של החברה, בכפוף להתאמות  ש"ח 0.001רגילה אחת  ( יהיה ניתן למימוש למניה1)סדרה 

שלהלן, כנגד תשלום במזומן של  )ט(1.12.1 -ו)ח( 1.12.1ולהוראות להגנת המחזיקים כמפורט בסעיפים 

 מחיר המימוש כאמור להלן.



  15 -ב  

 

ש״ח )לא צמוד(, החל ממועד רישומם למסחר ועד  ]*[( יהיה 1של כתבי האופציה )סדרה  המימושמחיר 

 ״(.מחיר המימוש״. תנאי זה לא ישתנה לאורך תקופת המימוש )]*[ ליום

 (1פקיעת כתבי האופציה )סדרה  (ב)

דהיינו, שהודעת  ״(,תום תקופת המימוש״)כולל( ) ]*[( אשר לא ימומש עד יום 1כתב אופציה )סדרה 

המימוש ו/או מחיר המימוש ו/או מכתב ההקצאה בגינו לא יתקבלו עד אותו התאריך בחברה, או 

 במסלקת הבורסה, לא יקנה למחזיק בו זכות כלשהי, ויהיה בטל ומבוטל לאחר התאריך הנ״ל.

 מימוש כתבי האופציה (ג)

המימוש מכוח כתבי האופציה כל מחזיק בכתב אופציה אשר ירצה לממש את זכותו לרכוש את מניות 

שבבעלותו, לפי העניין, יעשה זאת, במהלך תקופת המימוש, באמצעות הבנקים או חברי הבורסה 

 האחרים, על ידי מתן הודעת מימוש, באופן המתואר להלן.

הודעת המימוש תוגש לחברה, במישרין במשרדה הרשום או באמצעות הבנק או חבר הבורסה האחר, 

מוש על גבי טופס, כפי שייקבע על ידי החברה, בצירוף מכתבי ההקצאה עד תום תקופת המי

המתייחסים לכתבי האופציה, הכלולים בבקשה והסכום במזומן של מחיר המימוש, לפי העניין בגין 

 כל כתבי האופציה שמימושם מבוקש.

ה של תאריך המימוש ייחשב היום בו נמסרה הודעת מימוש לחברה, במקרה של מחזיק רשום, ובמקר

מחזיק שאינו רשום, היום בו קיבלה מסלקת הבורסה מחבר הבורסה הודעות על מימוש כתב 

על מבקש המימוש  ״(.תאריך המימוש״האופציה, הממלאת אחר כל התנאים המפורטים בתשקיף זה )

יהיה לחתום, בכל עת שיידרש לכך על ידי החברה, על כל מסמך שיהיה דרוש בהתאם להוראות כל דין 

 נון החברה, לשם הקצאת מניות המימוש. לא תינתן זכות לממש חלקי כתב אופציה.או תק

 חוקי העזר של מסלקת הבורסה בדבר לוח הזמנים למימוש כתבי האופציה המוצעים (ד)

ייתן הודעת מימוש  ״(המורשים״כל המחזיק בכתבי אופציה באמצעות בנקים וחברי בורסה אחרים, )

 זמנים למימוש כתבי האופציה קובעים כדלקמן:באמצעותם. חוקי העזר בדבר לוח ה

במשרדי חבר הבורסה, באמצעותו מוחזקים כתבי  11:00 הודעת מימוש שתתקבל עד שעה .1

ביום המסחר הבא  11:00 האופציה, תועבר על ידי החבר למסלקת הבורסה לא יאוחר משעה

 אחריו.

, תחייב מסלקת 11:00 קיבלה מסלקת הבורסה הודעה מחבר הבורסה בדבר מימוש עד .1

הבורסה את חבר הבורסה בתמורה הכספית ותזכה בהתאם את החברה לרישומים, זאת לא 

 ביום המסחר הבא לאחר שנמסרה לה ההודעה כאמור. 11:00יאוחר משעה 

, תעביר החברה 11:00 ( לעיל עד שעה1קיבלה החברה לרישומים הודעת זיכוי כאמור בס״ק ) .2

 11:00 ש למשרדי החברה המנפיקה לא יאוחר משעהלרישומים האמורה את בקשת המימו

 ביום המסחר הבא אחריו.

מדי יום מסחר,  11:00( לעיל שתתקבל לאחר השעה 2( עד )1כל הודעה מאלה המנויות בס״ק ) .2

 ביום המסחר הבא אחריו. 11:00תחשב כאילו התקבלה לפני השעה 

תקופת המימוש אינו יום למרות האמור לעיל, במועד תום תקופת המימוש, ואם מועד תום  .5

מסחר, ביום המסחר הבא, על חברי מסלקת הבורסה להעביר למסלקה את בקשות המימוש 

. המימוש יבוצע באותו יום. חבר המסלקה שלא הגיש בקשה עד 09:00הסופיות עד השעה 

השעה האמורה, תראה אותו המסלקה כמי שלא מימש את זכותו לממש, וכתבי האופציה 

 תו יפקעו.שיוחזקו באמצעו
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לעיל, מודגש בזה כי על מימוש כתבי האופציה יחולו חוקי העזר של מסלקת  למרות האמור .6

 הבורסה כפי שיהיו ביום המימוש בפועל.

 מחזיקים, הקצאה מרשם (ה)

החברה לא תוציא תעודות בגין כתבי האופציה והחזקתן תהיה באמצעות מכתב הקצאה שתנפיק 

תחזיק ותנהל במשרדה הרשום מרשם מחזיקי כתבי  החברה על שם החברה לרישומים. החברה

אופציה ובו יירשמו שמות מחזיקי כתבי האופציה, כתובותיהם וכמות כתבי האופציה הרשומים על 

שמם. כן תרשמנה במרשם כל העברות הבעלות בכתבי האופציה. החברה רשאית לסגור את המרשם 

 ום בשנה, ביחס לכל מרשם.י 20מדי פעם לתקופה או לתקופות שלא תעלינה ביחד על 

 הקצאת מניות המימוש ורישומן למסחר (ו)

מסחר לאחר קבלת הודעת המימוש, תקצה החברה למבקשים )על שם החברה לרישומים(  שני ימיתוך 

, תפנה לאור האישור לרישום למסחר של מניות המימוש בבורסהואת מניות המימוש המגיעות להם, 

ת המימוש תירשמנה למסחר בבורסה בסמוך ככל האפשר החברה לבורסה בבקשה לגרום כי מניו

בהתאם לאמור בתקנון הבורסה, כל המניות שתנבענה ממימוש כתבי האופציה, יירשום  .לאחר מכן

 במרשם בעלי המניות על שם החברה לרישומים.

המבקש לא יהיה זכאי להקצאת חלק ממניית מימוש אחת, אולם כל עודפי מניות המימוש שיתהוו 

 10יום מהמועד שתתהווה כמות של לפחות  20מימוש, אם יתהוו, יימכרו על ידי החברה תוך בעת ה

יום מתאריך  12מניות, והתמורה נטו )לאחר ניכוי היטלים, תשלומי חובה ועמלה( תשולם לזכאים תוך 

ש״ח, אך ניתן יהיה לקבל  50 -המכירה. החברה לא תשלח המחאות לזכאים בסכומים הקטנים מ

 כאמור במשרדי החברה.סכומים 

 כתבי האופציה אשר מומשו ייחשבו למבוטלים החל מתאריך ההקצאה של מניות המימוש.

 זכויות מניות שינבעו ממימוש כתבי האופציה (ז)

מתאריך המימוש יהיו מניות המימוש שוות בזכויותיהן לזכויות המניות הרגילות הקיימות בחברה, 

הזכויות, אשר היום הקובע את הזכאות לקבלתם, כפי ויזכו את בעליהן במלוא הדיבידנדים או 

 שייקבע על פי החלטת דירקטוריון החברה, הוא בתאריך המימוש או לאחריו.

איחוד  התאמת מספר מניות המימוש בגין חלוקת מניות הטבה ו/או זכויות ו/או חלוקת דיבידנד ו/או (ח)

 הון

הקובע לעניין הזכאות להשתתף  בכל מקרה של חלוקת מניות הטבה ו/או זכויות, אשר התאריך

הינו לפני תאריך המימוש, אזי תנהג החברה  ״(,היום הקובע״ )ח( זה:1.12.1בחלוקתן )להלן בסעיף 

 ביחס למחזיקי כתבי האופציה אשר טרם מומשו עד לתאריך הקובע, כדלקמן:

זכויות בכפוף לאמור להלן, אם החברה תחלק מניות הטבה, תשמרנה  -לגבי הצעת מניות הטבה  .1

המחזיקים בכתבי האופציה כך שמספר המניות הנובעות מהמימוש שמחזיק כתב אופציה יהיה 

זכאי להן עם מימושם יגדל או יקטן, במספר המניות מאותו סוג שמחזיק כתב האופציה היה זכאי 

להן כמניות הטבה, אילו מימש את כתב האופציה עד ליום המסחר שלפני יום האקס. מחיר 

כל כתב אופציה לא ישתנה כתוצאה מהוספת מניות כאמור. במקרה של התאמות לפי המימוש של 

סעיף קטן זה, לא יהיה המבקש זכאי לקבל חלק ממניה שלמה אחת. מספר מניות המימוש להן 

יהיה זכאי מחזיק כתב אופציה יותאם רק במקרה של חלוקת מניות הטבה כאמור או במקרה של 

להלן, אך לא במקרה של הנפקות אחרות כלשהן )כולל הנפקות  הנפקה בדרך של זכויות, כאמור

 לבעלי עניין(.
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לרכישת  זכויותככל שתוצענה לבעלי המניות של החברה, בדרך של זכויות,  -לגבי הנפקת זכויות  .1

ניירות ערך כלשהם, יותאם מספר המניות הנובעות מהמימוש למרכיב ההטבה בזכויות, כפי 

הנעילה של המניה בבורסה ביום המסחר האחרון לפני יום שהוא מתבטא ביחס שבין שער 

 ה״אקס״ לבין שער הבסיס של המניה ״אקס זכויות״.

 ההתאמה המפורטות לעיל אינן ניתנות לשינוי. שיטות

לעיל, תודיע החברה על יחס המימוש  1 -ו 1בקרות אירוע מהאירועים המפורטים בפסקאות  .2

 בו תסחרנה המניות ״אקס זכויות/ אקס הטבה״. החדש לא יאוחר ממועד פתיחת המסחר ביום

אם תחלק החברה דיבידנד לבעלי מניות רגילות של החברה, אשר התאריך הקובע את הזכות  .2

יקדם למועד המימוש של כתבי האופציה, אזי מחיר  ״(היום הקובע לקבלת דיבידנד״לקבלתו )

נעילה של המניה בבורסה המימוש יוכפל ביחס שבין שער הבסיס ״אקס דיבידנד״ לבין שער ה

ביום המסחר האחרון לפני יום ה״אקס דיבידנד״. החברה מתחייבת להודיע בדיווח מיידי על 

מחיר המימוש המותאם לפני פתיחת המסחר ביום בו תיסחרנה המניות ״אקס דיבידנד״. שיטת 

 התאמה זו אינה ניתנת לשינוי.

או תחלקן בחלוקת משנה, יוקטן או אם תאחד החברה את המניות הרגילות שבהונה המונפק,  .5

יוגדל, לפי המקרה, מספר מניות המימוש שתוקצינה עקב מימוש כתבי האופציה לאחר פעולה 

כאמור, אולם המחזיק בכתב אופציה לא יהיה זכאי לקבל חלק ממניה. כל חלקי מניות שיתהוו 

ו על ידי החברה כתוצאה מפעולה כאמור, לאחר שייצברו לכמות סבירה למכירה בבורסה, ימכר

בבורסה במשך תקופה של חודש ימים ממועד ההקצאה האמורה והתמורה נטו, לאחר ניכוי 

יום מתאריך המכירה. החברה  12הוצאות המכירה, עמלות והיטלים אחרים, תשולם לזכאים תוך 

, אך ניתן יהיה לקבל סכומים כאמור ש״ח 50 -לא תשלח המחאות בגין סכומים של פחות מ

 .חברהבמשרדי ה

 הוראות להגנת המחזיקים בכתבי אופציה בתקופת המימוש (ט)

 תשקיף זה וכל עוד לא ימומשו או לא יפקעו כתבי האופציה על פי תשקיף זה, אולם בכל מתאריך

 מקרה לא יאוחר מתום תקופת המימוש, תחולנה ההוראות הבאות:

מימוש מתחת לערכה החברה תימנע מחלוקת מניות הטבה העשויה להביא להפחתת מחיר מניית  .1

 ( לעיל.1)ח()1.12.1הנקוב וזאת מבלי לפגוע באפשרות החברה לנהוג לפי האמור בסעיף קטן 

החברה תשמור כמות מספקת של מניות רגילות בהונה הרשום להבטחת ההקצאה של כל המניות  .1

העשויות לנבוע ממימוש כל כתבי האופציה שבמחזור, ובמקרה הצורך תגרום להגדלת ההון 

 ום שלה.הרש

החברה לא תשנה את הזכויות הנלוות למניות הרגילות ולא תנפיק מניות מסוג חדש הזכאיות  .2

בעודף רכושה של החברה בעת פירוק, אלא באישור החלטה מיוחדת של מחזיקי כתבי  להשתתף

 האופציה כאמור להלן.

עיתונים  במקרה של קבלת החלטה על פירוק החברה מרצון, תפרסם החברה הודעה על כך בשני .2

בכתבי  מחזיקיומיים בשפה העברית בעלי תפוצה רחבה בישראל, אשר תפרט, בין היתר, כי כל 

האופציה יחשב כאילו ניצל את זכות המימוש שלו לפני קבלת ההחלטה )ללא צורך בתשלום קודם 

יום ממועד הפרסום האמור על  20של מחיר המימוש(, אלא אם כן ייתן הודעה בכתב לחברה בתוך 

יתורו על הזכות האמורה. לא נתן המחזיק בכתבי האופציה הודעה כאמור תוך פרק הזמן ו

האמור, יהיה זכאי המחזיק להשתתף בסכום שהיה מקבל בפירוק החברה כמחזיק במניות עקב 

מימוש כתבי האופציה שברשותו ולפי העניין, למניות ערב קבלת החלטת הפירוק, ובניכוי מחיר 

 ל מחלקו בפירוק כאמור, אם תיוותר יתרה לחלוקה.המימוש מהכספים שיקב
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לא יאוחר מאשר שלושה שבועות ולא מוקדם מאשר ארבעה שבועות לפני תום תקופת המימוש,  .5

בשפה העברית ותשלח  בישראלתפרסם החברה הודעה בשני עיתונים יומיים בעלי תפוצה רחבה, 

ים במרשם מחזיקי כתבי הודעה בכתב לכל מחזיקי כתבי האופציה ששמותיהם יהיו רשומ

 אופציה על המועד האחרון למימוש כתבי האופציה ועל מחיר המימוש.

כל הודעה למחזיק כתבי האופציה תשלח בדואר רשום למחזיקי כתבי האופציה הרשומים  .6

ממועד  עסקיםבמרשם מחזיקי כתבי האופציה והיא תיחשב כאילו נמסרה בתום שני ימי 

 ני עיתונים יומיים בשפה העברית בעלי תפוצה רחבה בישראל.משלוחה כאמור, וכן תפורסם בש

 זכויות מחזיקי כתבי אופציה שינוי (י)

מהקולות המצביעים באסיפה כללית של מחזיקי כתבי  %75בהחלטה מיוחדת שתתקבל ברוב של 

יכולה החברה להגיע לידי הסדר עם מחזיקי כתבי האופציה בקשר לכל זכות או תביעה שיש  האופציה

להם. אותן הוראות בתקנון ההתאגדות של החברה המתייחסות לאופן כינוסן של אסיפות כלליות של 

בעלי המניות בחברה ואופן ניהולן תחולנה, בשינויים המחויבים, על אסיפות כלליות של מחזיקי כתבי 

ופציה. בהצבעה באסיפות של המחזיקים בכתבי האופציה יהיה לכל מחזיק בכתב אופציה קול הא

 אחד בגין כל כתב אופציה. הצבעה באסיפה כללית של מחזיקי כתבי אופציה תהייה במניין קולות.

למרות האמור לעיל, בהתאם להנחיות הבורסה, תנאי כתבי האופציה ככל שנוגע לתקופת המימוש, 

אינם ניתנים  -וש, תנאי ההצמדה והתאמות בגין חלוקת מניות הטבה, זכויות ודיבידנד מחיר המימ

לשינוי. על אף האמור לעיל, ניתן, על פי הנחיות הבורסה, לשנות את מחיר המימוש ו/או תקופת 

 250המימוש ו/או שיטת ההצמדה בדרך של הסדר או פשרה, אשר אושר על ידי בית משפט לפי סעיף 

 ת. לחוק החברו

 רכישת כתבי אופציה על ידי החברה ו/או חברה בת שלה ו/או תאגיד אחר בשליטתה (יא)

החברה שומרת לעצמה, בכפוף לכל הוראה שבדין, את הזכות לרכוש בכל עת בבורסה ומחוצה לה, בכל 

מחיר שייראה לה, את כתבי האופציה שיהיו במחזור באותה עת. במקרה של רכישה כאמור, תפרסם 

לרכוש  רשאיםהחברה, יהיו  דו"ח מיידי. חברה בת של החברה או תאגיד אחר בשליטתהחברה על כך 

ו/או למכור מעת לעת כתבי אופציה מההנפקה שתבוצע על פי תשקיף זה, על פי שיקול דעתם הבלעדי. 

כתבי האופציה שיוחזקו על ידי החברה, חברה בת שלה או תאגיד אחר בשליטתה, ייחשבו כנכס של 

 הבת שלה או התאגיד האחר בשליטתה כאמור, לפי העניין. החברה, החברה

היה והחברה, חברה הבת שלה או תאגיד אחר בשליטתה ירכשו את כתבי האופציה כאמור, אזי 

 הבתהמניות שתנבענה ממימוש כתבי האופציה, ככל שתוצענה בעתיד למכירה על ידי החברה, החברה 

דהיינו על פי תשקיף לפי חוק ניירות ערך או בהקצאה  או התאגיד האחר כאמור, יוצעו כמניות חדשות,

 פרטית )לרבות החלת כללי החסימה הקבועים בדין ביחס להצעתם על פי הצעה פרטית(.

 העברה ופיצול כתבי האופציה (יב)

מכתבי ההקצאה של כתבי האופציה ניתנים להעברה ולוויתור ובלבד שיוגש לחברה שטר העברה:  (1)

יהא במתכונת דומה לשטר העברת מניות. החברה תחזיק במשרדה העברה מתאים. שטר ההעברה 

הרשום פנקס ובו רשימה של מחזיקי כתבי האופציה הרשומים אצלה. החברה תהיה רשאית לסגור 

יום בכל שנה. הוראות תקנון  20את הפנקס ולא להרשות בו העברות לתקופות שלא תעלינה על 

ן, יחולו בשינויים המחויבים על העברת מכתבי החברה החלות על העברת מניות משולמות במלוא

 ההקצאה של כתבי האופציה

: כל מכתב הקצאת כתבי אופציה ניתן לפיצול למספר מכתבי הקצאה, אשר סך כל מספר פיצול (1)

כתבי האופציה הכלולים בהם, שווה למספר כתבי האופציה שנכללו במכתב הקצאה שפיצולו 
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חתומה על ידי הבעלים הרשום של אותו מכתב הקצאה,  מבוקש. הפיצול יעשה על פי בקשת פיצול

בצרוף מכתב ההקצאה שפיצולו מבוקש. כל הוצאות הכרוכות בפיצול, לרבות מס בולים ותשלומי 

 חובה אחרים, אם יהיו כאלה, יחולו על מבקש הפיצול. 

 חיתום 1.15

המשלימה עם  בכפוף להוראות כל דין, בכוונת החברה להתקשר בהסכם חיתום קודם למועד ההודעה

מ באופן שניירות הערך על פי תשקיף זה יהיו אשות דיסקונט חיתום והנפקות בע״קונסורציום חתמים בר

מובטחים בחיתום חלקי או מלא. עמלות החיתום, הניהול, הריכוז , ההפצה וההוצאות האחרות הכרוכות 

ברוטו יפורטו במסגרת ההודעה המשלימה. יובהר, כי נכון  בהצעה זו ושיעורן מתוך התמורה המיידית

למועד התשקיף, אין כל וודאות, כי הסכם חיתום כאמור יחתם וניירות הערך של החברה יובטחו בחיתום 

 חלקי או מלא.

כמו כן, בכפוף להוראות כל דין, בגין הצעת ניירות ערך על פי תשקיף זה, תהיה החברה רשאית להתקשר עם 

לשלם עמלות הפצה, למי שישמש כמפיץ, בשיעור ועל פי יתר התנאים כפי שיפורטו בהודעה  מפיצים,

 המשלימה.



  1 - ג 
 

 הון המניות של החברה והמחזיקים בו - 'גפרק 

 הון המניות הרשום של החברה  1.3

מניות רגילות  1,000,000,000 -מורכב מש"ח ה 1,000,000הינו  הון המניות הרשום של החברה, נכון למועד התשקיף 1.1.1

 ."(מניות רגילות)" ש"ח ע.נ. כ"א 0.001בנות 

כל המניות בהון  .מניות רגילות 60,193,000 -מורכב מ נכון למועד התשקיף, של החברה והנפרע הונה המונפק 1.1.3

 החברה מונפקות ונפרעות במלואן.

 התפתחות הון מניות החברה 1.3

 של החברההמונפק והנפרע  ,השינויים בהון המניות הרשום

 1:1000הון המניות הרשום של החברה ביחס של אישרה האסיפה הכללית של החברה לפצל את  37.13.3016ביום 

 ."(הפיצול)" ע.נ. כ"א₪  0.001מניות רגילות בנות  1,000 -ע.נ. תהפוך ל₪  1.00באופן שכל מניה רגילה בת 

הטבה לכל בעלי הענקה של מניות  , לאחר הפיצול,אישרה האסיפה הכללית של החברה לבצע 37.13.3016ביום 

המניות של החברה, כך שבגין כל מניה רגילה אחת שתוחזק על ידי בעל מניות בחברה, בעל המניות יהיה זכאי 

 מניות רגילות של החברה ללא תמורה. 31.8לקבל 

השנים שקדמו לתאריך התשקיף שינויים בהון הרשום, המונפק והנפרע של  1ו במהלך , לא חללעיל למעט האמור

 החברה. 

 המחזיקים בניירות הערך של החברה 1.1

בעלי אודות ניירות ערך של החברה המוחזקים על ידי  מיטב ידיעת החברה והדירקטורים שלה,, לפי להלן פרטים 1.1.1

  :"(מצבת ההחזקות)" 1סמוך לתאריך התשקיףבחברה העניין 

שם סוג וסדרה  שם בעל העניין
 של נייר ערך

 כמות 
 ניירות ערך

 החזקה )בדילול מלא(שיעור  שיעור החזקה
 בהצבעה % בהון % בהצבעה % בהון %

 100% 100% 100% 100% 60,193,000 מניות רגילות מנרב אחזקות בע"מ

 :2החברה למסחר על פי תשקיף זה מניותלאחר השלמת רישום  1.1.3

שם סוג וסדרה  שם בעל העניין
 של נייר ערך

 כמות 
 ניירות ערך

 )בדילול מלא(שיעור החזקה  שיעור החזקה
 בהצבעה % בהון % בהצבעה % בהון %

     60,193,000 מניות רגילות מנרב אחזקות בע"מ
      מניות רגילות ציבור

כתבי אופציה 
 (1)סדרה 

     

 בעל השליטה בחברה 1.3

אחזקות, אשר מחזיקה )במועד הקודם לרישום מניות החברה למסחר על פי תשקיף להשלמה  מנרבהחברה רואה ב

 ., כבעלת השליטה בחברהמהונה המונפק והנפרע של החברה ומזכויות ההצבעה בה 100% -זה(, ב

אביב, ובעל -למיטב ידיעת החברה, מנרב אחזקות הינה חברה ציבורית אשר נסחרת בבורסה לניירות ערך בתל

 טה בה הינו מר אברהם קוזניצקי. השלי

  

                                                        
מניה אחת של החברה מטעמים היסטוריים. מניות אלו הועברו  , החזיקו כל אחד מה"ה דרור ורונית קוזניצקי31.13.3016עד ליום   1

 למנרב אחזקות ללא תמורה. 31.13.3016ביום 
 : יושלם בסמוך למועד פרסום התשקיף.הערה לטיוטה     2
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 חסימת ניירות ערך 1.3

 :הגדרות 1.5.1

לרבות מי שמחזיק בניירות ערך המירים או בזכות כלשהי לקבלת מניות אשר בהנחה שימומשו יהיה  - ״בעל עניין״

 המחזיק כאמור בעל ענין.

עובד שהינו בעל עניין בחברה מכוח החזקת מניות או שיהיה לבעל עניין בחברה מכוח  - ״עובד שהינו בעל עניין״

החזקת מניות לאחר ההנפקה לעובדים לרבות בהנחה שיממש את כל ניירות הערך ההמירים שאינם רשומים 

 למסחר בבורסה, המוחזקים על ידו, לרבות אלו שיוקצו לו בהנפקה לעובדים.

 כל אחד מאלה: - ״שום למסחרמניות שהוקצו לפני הרי״

עשר חודשים לפני הגשת הבקשה -מניות שהוקצו או שנרכשו מבעל ענין, בתקופה שתחילתה שניים )א(

 לרישום למסחר וסופה במועד הרישום למסחר;

עשר חודשים לפני -מניות שהוקצו במסגרת המרה של ניירות ערך המירים, בתקופה שתחילתה שניים )ב(

 למסחר, וסופה במועד הרישום למסחר; הגשת הבקשה לרישום

ניירות ערך המירים שהוקצו או נרכשו, בכל מועד שהוא לפני הרישום למסחר, ולא מומשו לפני הרישום  )ג(

 למסחר.

 למעט:

 מניות שהוצעו לציבור על פי תשקיף. )א(

מסחר, עשר חודשים לפני הגשת הבקשה לרישום ל-מניות הטבה שהוקצו בתקופה שתחילתה שניים )ב(

 וסופה במועד הרישום למסחר, בגין מניות שהוקצו לפני התקופה האמורה.

: לרבות השאלה, מתן אופציה על מניות חסומות או קבלתה אף אם מועד מימושה חל לאחר ״פעולה או עסקה״

תום תקופת החסימה, העברת זכויות הצבעה בשל מניות חסומות או הסכם אחר, שנכרת בין בכתב ובין בעל פה 

בתקופת החסימה של ניירות הערך נשוא ההסכם, ושיש בו התחייבות של מחזיק במניות חסומות להפעיל את 

 אמצעי השליטה שלו בתאגיד בשל אותן מניות בדרך הקבועה בהסכם.

 לרבות נייר ערך המיר. - ״מניה״

בעל עניין במועד כאמור , למעט על מי שנהיה זקות(חבמועד הרישום למסחר )קרי, מנרב א על בעלי העניין בחברה 1.5.3

כתוצאה מרכישת מניות שיוצעו במסגרת הצעה לציבור על פי תשקיף זה )על פיו תירשם החברה לראשונה למסחר(, 

 יחולו תנאי החסימה הבאים:

בשלושת החודשים שתחילתם במועד רישום המניות למסחר, לא יעשה בעל עניין כל עסקה או פעולה  (א)

 ״(.המניות החסומות״ רישום למסחר )להלן:במניות המוחזקות בידו במועד ה

החל מתחילת החודש הרביעי שלאחר מועד הרישום למסחר ועד תום החודש השמונה עשר שלאחר מועד  (ב)

 3.5%הרישום, רשאי בעל עניין לבצע כל עסקה או פעולה במניות החסומות בשיעור שאינו עולה על 

החסומות לצורך פיסקה זו יעשה על בסיס  מכמות המניות החסומות מדי חודש. חישוב כמות המניות

 מצטבר.

בתום שמונה עשר חודשים שלאחר מועד הרישום למסחר לא תהיה עוד מניעה לביצוע כל עסקה או פעולה  (ג)

 במניות החסומות.
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זה לעיל, ניתן לבצע עסקה או פעולה במניות החסומות במקרים ובתנאים המפורטים  1.5למרות האמור בסעיף  1.5.1

 להלן:

 להציע לציבור בהצעת מכר מניות חסומות.ניתן  (א)

החל מתום ששה חודשים ממועד הרישום למסחר ניתן להעביר מניות חסומות, בעסקה מחוץ לבורסה,  (ב)

זה  1.5ובלבד שמקבל המניות יתחייב כי על המניות שקיבל ימשיכו לחול תנאי החסימה כאמור בסעיף 

 לעיל.

שחרר מחסימה מניות חסומות וזאת לשם העברתן לעושה מנכ״ל הבורסה, או מי שהוסמך על ידו, רשאי ל (ג)

 שוק לצורך עשיית שוק בהתאם לאמור בחלק השלישי לתקנון הבורסה ובהנחיות על פיו.

ניתן להעמיד את המניות החסומות כמשכון ובלבד שמימוש המשכון יהיה רק לאחר תום תקופת המניעה  (ד)

 קבעה בהנחיות הבורסה.זה לעיל, שנ 1.5של כל עסקה או פעולה כאמור בסעיף 

ניתן להעביר מניות חסומות ממחזיק במניות חסומות, לתאגיד בבעלותו המלאה או לתאגיד המחזיק  (ה)

במלוא הבעלות בו, בתנאי שמקבל המניות יתחייב כי על המניות שקיבל ימשיכו לחול תנאי החסימה 

 זה לעיל. 1.5שחלו במועד הרישום למסחר כאמור בסעיף 

 קה או פעולה במניות החסומות בהתקיים התנאים הבאים:ניתן לבצע כל עס (ו)

במקום המניות מושא העסקה או הפעולה יחסמו מניות אחרות המוחזקות על ידי תאגיד  (1)

בבעלותו המלאה של המחזיק במניות החסומות או על ידי המחזיק במלוא הבעלות במחזיק 

 המניות החסומות.

הים למניות החסומות מושא העסקה או הפעולה, המניות שיחסמו יהיו מסוג ובכמות הז (3)

והמחזיק בהן יתחייב כי יחולו עליהם תנאי החסימה שחלו על המניות החסומות מושא העסקה 

 זה לעיל, למשך תקופת החסימה שנותרה. 1.5או הפעולה כאמור בסעיף 

של המחזיק במניות )ה( או )ו( לעיל על ידי תאגיד בבעלותו המלאה  פסקאותנחסמו ניירות ערך כאמור ב (ז)

  החסומות, לא יחול שינוי בבעלות בתאגיד כאמור עד לתום תקופת החסימה.

 לעניין סעיף קטן זה:

 בין אם המחזיק הוא בעל עניין ובין אם לא.  - ״מחזיק במניות חסומות״

 בין במישרין ובין בעקיפין. - ״בבעלותו המלאה״ או ״מלוא הבעלות״

יחולו על מניות שהוצעו במסגרת ההצעה לציבור על פי תשקיף זה, לפיו נרשמת לעיל לא  1.5.3 ףהוראות סעי 1.5.3

 החברה לראשונה למסחר, ונרכשו לפני הרישום למסחר.

 הוראות כלליות 1.5.5

 3"(הנאמן" )להלן בסעיף זה: ]*[לפני רישום מניות החברה למסחר בבורסה המניות החסומות יופקדו בידי  (א)

במשך תקופת החסימה באופן שהמניות החסומות הרשומות בספרי החברה על שם החברה לרישומים 

תוחזקנה אצל חבר בורסה בפיקדון המתנהל על שם הנאמן, כאשר רק לנאמן תהיה זכות חתימה 

 בפיקדון.

                                                        
בורסה  בהתאם להנחיות על פי החלק השני לתקנון הבורסה, ״נאמן״ לעניין סעיף זה הינו, בין היתר, חברה לנאמנות שבנק או חבר  3

הוא החברה האם שלה או החברה האחות שלה, עורך דין או חברה לנאמנות של עורכי דין ורואה חשבון או חברה לנאמנות של רואי 
חשבון. ככל שתבקש החברה לשנות את הנאמן לאחר פרסום תשקיף זה, במסגרתו יוצעו מניות החברה לציבור, תפרסם על כך 

 ן החדש ובלבד שהינו עומד בתנאים האמורים לעיל.הודעה לציבור, עם פרטים אודות הנאמ
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, על נחסמו מניות על פי הוראות דלעיל, תחול החסימה על מניות הטבה שיחולקו בגין המניות החסומות (ב)

 מניות הנובעות מהמרת ניירות ערך המירים חסומים ועל זכויות שחולקו בגינן ללא תמורה.

נחסמו מניות על פי הוראות דלעיל והוצעו בגין המניות החסומות מניות בדרך של זכויות בתמורה, ינהג  (ג)

 המחזיק במניות החסומות על פי אחת הדרכים שלהלן:

המניות החסומות ובתמורה שיקבל מהמכירה ירכוש ניירות ימכור בבורסה את הזכויות בגין  (1)

ערך הזהים למניות החסומות ועליהם יחולו הוראות החסימה החלות על המניות החסומות 

 המוחזקות בידו.

 ינצל את הזכויות בגין המניות החסומות. (3)

ר ה״אקס זכויות" על המניות שתנבענה מניצול הזכויות, למעט אותה כמות של מניות ששוויה על פי מחי

יחולו הוראות החסימה החלות על המניות החסומות המוחזקות  -כשווי השקעתו בגין ניצול הזכויות 

 בידו.

זה לעיל יחולו גם על ניירות ערך המירים שאינם רשומים  1.5בהתאם להנחיות הבורסה, הוראות סעיף  (ד)

ך הנובעים מהם. תקופת החסימה למסחר, על זכויות הניתנות למימוש לניירות ערך ועל ניירות הער

 .של ניירות הערך של החברה בבורסה תימנה מיום הרישום לראשונה
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1הזכויות הנלוות למניות החברה – 'דפרק 
 

. להלן )כולל( 4.9עד  4.1להלן תיאור תמציתי של הוראות תקנון החברה בנושאים המנויים בסעיפים 

לעיין בנוסח המלא של תקנון החברה באתר המגנ"א לאחר הפיכת החברה לחברה ציבורית, ניתן יהיה 

להלן  4.9עד  4.1(. התיאור התמציתי בסעיפים https://www.magna.isa.gov.ilשל רשות ניירות ערך )

 אינו מהווה תחליף לעיון בנוסח המלא של התקנון כאמור. 

 זכויות המניות  4.1

( מיליארד) 1,000,000,000 -( ש"ח מחולק למיליון) 1,000,000הון המניות הרשום של החברה הוא   4.1.1

 "(.המניות הרגילות"ש"ח ערך נקוב כל אחת )להלן:  0.001מניות רגילות בנות 

 כל המניות הרגילות הינן שוות זכויות ביניהן לכל דבר ועניין וכל מניה רגילה מקנה למחזיק בה: 4.1.4

זכות להיות מוזמן ולהשתתף באסיפות הכלליות של החברה, הן השנתיות והן המיוחדות,  4.1.4.1

וזכות לקול אחד בגין כל מניה רגילה בכל הצבעה בכל אסיפה כללית של החברה בה 

 ;השתתף המחזיק בה

זכות לקבלת דיבידנדים, אם וכאשר יחולקו, וזכות לקבלת מניות הטבה אם וכאשר  4.1.4.4

יחסי לערכן הנקוב של המניות, ומבלי להתחשב בכל פרמיה הכל באופן  -תחולקנה 

 .ששולמה עבורן

זכות להשתתף בחלוקת עודף נכסי החברה לאחר פירוקה בהתאם לחלקה היחסי בהון  4.1.4.4

 .המניות המונפק של החברה

  הזכות למינוי דירקטורים  4.4

לפרטים אודות הוראות תקנון ההתאגדות של החברה המתייחסות למינוי חברי דירקטוריון 

 לתשקיף. בפרק ז'  7.7החברה, ראה סעיף 

 2חלוקת דיבידנד ומניות הטבה  4.4

 דיבידנד 4.4.1 

 .ידי דירקטוריון החברה-החלטה על חלוקה תתקבל על  4.4.1.1  

הדירקטוריון יכול, לפני שיציע דיבידנד כלשהו, להפריש מתוך רווחי  4.4.1.4

החברה סכומים, כפי שימצא לנכון, כקרן שמורה לצרכים מסוימים, 

והוא יכול להשקיע את הסכומים המופרשים כנ"ל בהשקעות כאלו אשר 

ימצא לנכון ומדי פעם בפעם לטפל בהשקעות אלו ולשנותן ולעשות 

ן לטובת החברה, ולהשתמש בקרן או בכל חלק שימוש בכולן או במקצת

ממנה בעסקי החברה, מבלי להיות חייב להחזיק אותן בנפרד משאר 

 .נכסי החברה

כפוף לכל זכויות מיוחדות או מוגבלות הצמודות למניות כלשהן,  4.4.1.4

דיבידנד במזומן יחולק וישולם לבעלי המניות באופן יחסי לסכום ההון 

ידיהם, וזאת מבלי -של המניות המוחזקות עלהנפרע על ערכן הנקוב 

 .להתחשב בפרמיה ששולמה עליהן

                                                           
הוראות התקנון המתוארות בפרק זה תכנסנה לתוקף באופן אוטומטי לפני הרישום למסחר של מניות החברה,  1

למסחר כאמור בפרק ב' לתשקיף. עם היוודע תוצאות המכרז לציבור לפיו התקיימו דרישות הבורסה לרישום 
ב' לחוק ניירות ערך, בהון החברה יהיה סוג מניות אחד בלבד המקנה זכויות הצבעה שוות 46בכפוף להוראות סעיף 

ביחס לערכן הנקוב. כל המניות בהון המוצא של החברה תהיינה נפרעות במלואן. כל המניות בהון המוצא של 
מרשם בעלי המניות של החברה על שם חברה לרישומים בהתאם לתקנון החברה וכל המניות שתונפקנה תרשמנה ב

 הבורסה.
 חלוקת מניות הטבה וחלוקת דיבידנד כפופה לחוקי העזר של מסלקת הבורסה ולהוראותיה כפי שיהיו מעת לעת.  2

https://www.magna.isa.gov.il/
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הדירקטוריון רשאי לקבוע מדי פעם בפעם את אופן תשלום הדיבידנדים  4.4.1.4

או חלוקת מניות ההטבה וההסדרים הקשורים בכך למחזיקי מניות. 

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל רשאי הדירקטוריון לשלם כל 

ידי משלוח שיק בדואר לכתובתו של -ם או כספים בגין מניות עלדיבידנדי

או בהעברה  מחזיק המניות כפי שהיא רשומה במרשם בעלי המניות

 .בנקאית

הדירקטוריון רשאי לעכב כל דיבידנד, הטבה, או זכויות או סכומים  4.4.1.5

העומדים לתשלום בגין מניות שלגביהן יש לחברה עכבון/שעבוד 

ת המימוש לשם סילוק החובות בגינן יש לחברה ולהשתמש בתמור

 .עכבון/שעבוד

ה על טשנים מיום ההחל 7דיבידנד שתשלומו לא נדרש תוך תקופה של  4.4.1.6

 .חלוקתו יראו את הזכאי לו כמוותר עליו והוא יחזור לבעלות החברה

במקרה של בעלים משותפים למניה, רשאי כל אחד מהם לתת אישור  4.4.1.7

וקף בעד כל דיבידנד שישולם על המניה, ובעד כספים קבלה בעל ת

 .אחרים או זכויות הנאה הניתנים ביחס לאותה מניה

 מניות הטבה  4.4.4 

 החברה רשאית לחלק מניות הטבה.  4.4.4.1  

הדירקטוריון רשאי להחליט כי מניות ההטבה תהיינה מסוג מניות   4.4.4.4

את הזכות להשתתף בחלוקת מניות ההטבה, או  המקנות למחזיקיהן

מסוג אחד שיחולק לכל הזכאים בלי להתחשב בסוג המניות המוחזק 

 .ידיהם, או שילוב של סוגי מניות-על

 זכויות בפירוק 4.4

אלא אם נקבע במפורש  -במקרה של פירוק החברה, בין מרצון ובין באופן אחר, אזי  4.4.1 

 :תחולנה ההוראות הבאות -של מניה כלשהי  בתקנון או בתנאי ההוצאה אחרת

אם נכסי החברה לאחר תשלום חובותיה אינם מספיקים להחזרת כל הון  4.4.1.1

המניות הנפרע, וקיימים בחברה בעלי מניות שטרם פרעו את מניותיהם אזי 

יוציא המפרק דרישות תשלום לאותם בעלי מניות לפרעון הסכומים שטרם 

כסי החברה לאחר תשלום חובותיה בתוספת הסכומים נפרעו בגין מניותיהם. נ

פי פיסקה זו )במידה שהוצאו( יקראו -שיגבו מכוח דרישות התשלום שיוצאו על

 ".נכסי העודפין" להלן:

 באישור החברה בהחלטה ברוב רגיל יכול המפרק לחלק בעין את נכסי העודפין 4.4.1.4

של החברה או כל חלק מהם בין בעלי המניות וכן למסור כל נכס מנכסי העודפין 

 .לידי נאמן בפקדון לזכות בעלי המניות כפי שהמפרק ימצא לנכון

 שינויים בהון ושינויים בזכויות הנלוות למניות 4.5

 , בהחלטה ברוב רגיל:יכולה החברה 4.5.1

יצירת מניות חדשות בערך ידי -להגדיל את הון מניותיה בסכום שיוחלט על  4.5.1.1

נקוב, בתנאים ובזכויות כפי שיוחלט. החלטה כאמור יכול שתתקבל בין אם כל 

המניות הקיימות הוצאו או הוחלט להוציאן ובין אם טרם הוצאו או טרם 

 ;הוחלט להוציאן

להוציא מניות בין אלה הכלולות בהונה המקורי ובין אלה הנובעות               4.5.1.4

ויות עדיפות או בזכויות נחותות או להוציא מההון שטרם מהגדלת הון, בזכ

הוצא מניות פידיון ולפדותן או להוציא מניות בזכויות מוגבלות מיוחדות או 
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בהגבלות בקשר עם חלוקת דיבידנדים, זכויות הצבעה, סילוק ההון, או בקשר 

כפי  -עם עניינים אחרים כפי שיקבע בהחלטה, או, בהעדר הוראות בהחלטה 

 ;ע הדירקטוריוןשיקב

 ;כפוף להוראות החוק, להוציא מניות פידיון ולפדותן               4.5.1.4

אלא אם תנאי ההוצאה של אותו סוג המניות מתנים אחרת, לשנות,                4.5.1.4

לבטל, להמיר, להרחיב, להוסיף או לשנות באופן אחר את הזכויות, זכויות 

או שאינם קשורים באותה עת היתר, היתרונות, ההגבלות וההוראות הקשורים 

 ;באחד הסוגים

 ;כפוף להוראות החוק, לבטל הון מניות רשום שטרם הוקצה               4.5.1.5

לאחד ולחלק מחדש את הון מניותיה למניות בערכים נקובים גדולים                4.5.1.6

 ;מערכי המניות הקיימות

כולן או מקצתן  ידי חלוקה מחודשת של מניותיה הקיימות,-לחלק על               4.5.1.7

את הון מניותיה, כולו או מקצתו, למניות בנות ערך נקוב יותר קטן מהערך 

 ;הנקוב של המניות הקיימות, בהתאם להוראות החוק

להפחית את הון מניותיה באותו אופן ובאותם התנאים ובקבלת                4.5.1.4

 .פי החוק-האישורים הנדרשים על

מחזיקים של מניות או סוג מניות שהוצאו, לרבות גם מניות הזכויות המיוחדות המוקנות ל 4.5.4

ידי יצירתן או -שהוצאו בזכויות בכורה או בזכויות מיוחדות אחרות, לא ייחשבו כאילו שונו על

הנפקתן של מניות נוספות בדרגה שווה עמן, אלא אם מותנה אחרת בתנאי ההנפקה של אותן 

 .מניות

הוספה או שינוי אחר בזכויות, זכויות היתר, היתרונות, ההגבלות שינוי, המרה, ביטול, הרחבה,  4.5.4

וההוראות הקשורים בסוג מניות מסוים שהונפק לבעלי מניות בחברה, כפופה להסכמה מאת בעלי 

המניות מאותו סוג שהונפקו, שתינתן בכתב מהבעלים של כל המניות שהוצאו מאותו סוג או 

דהיינו, באסיפת  -ת של בעלי מניות מן הסוג הזה בהחלטה ברוב רגיל שתתקבל באסיפה מיוחד

 סוג.

תקנון בדבר אסיפות כלליות תחולנה, בשינויים המחויבים לפי העניין, על כל אסיפת סוג ההוראות 

 .שהיא של מניות ממניות החברה

לשם ביצוע כל החלטה כאמור רשאי הדירקטוריון ליישב לפי ראות עיניו כל קושי שיתעורר. מבלי  4.5.4

מסמכות הדירקטוריון כאמור, הרי שבמקרה שכתוצאה מאיחוד יהיו בעלי מניות שאיחוד לגרוע 

 :מניותיהם מותיר שברים, יהיה הדירקטוריון רשאי

למכור את סך כל השברים ולמטרה זו למנות נאמן אשר על שמו                4.5.4.1

תוצאנה תעודות המניות הכוללות את השברים, אשר ימכרם והתמורה 

 -כוי עמלות והוצאות תחולק לזכאים; או שתתקבל בני

להקצות לכל בעל מניות שהאיחוד מותיר לגביו שבר, מניות מסוג               4.5.4.4

המניות שלפני האיחוד, משולמות במלואן, במספר כזה אשר איחודן עם השבר 

יספיק למניה אחת מאוחדת שלמה, והקצאה כאמור תחשב כבת תוקף סמוך 

 ;לפני האיחוד

לקבוע כי בעלי מניות לא יהיו זכאים לקבל מניה מאוחדת בגין שבר של                 4.5.4.4

מניה מאוחדת, הנובע מאיחודן של מחצית או פחות ממספר המניות שאיחודן 

יוצר מניה מאוחדת אחת, ויהיו זכאים לקבל מניה מאוחדת בגין שבר של מניה 
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יות שאיחודן יוצר מניה מאוחדת הנובע מאיחודן של יותר ממחצית ממספר המנ

 .מאוחדת אחת

עשה ילעיל תחייב הוצאת מניות נוספות אזי פרעונן  4.5.4.4או  4.5.4.4 סעיפיםבמקרה שפעולה לפי 

בדרך שבה ניתן לפרוע מניות הטבה. איחוד וחלוקה כאמור לא יחשבו כשינוי זכויות המניות נשוא 

 האיחוד והחלוקה.

מניות בנות ערך נקוב גדול יותר, רשאי הדירקטוריון לקבוע הסדרים בכל מקרה של איחוד מניות ל 4.5.5

כדי להתגבר על כל קושי העלול להתעורר בקשר לאיחוד, וביחוד רשאי הוא לקבוע אילו מניות 

יאוחדו למניה זו או אחרת, ובמקרה של איחוד מניות שאינן בבעלות בעלים אחד, רשאי הוא 

ת, אופן מכירתה ואופן חלוקת התמורה )נטו( ולמנות לקבוע סידורים למכירת המניה המאוחד

ידי אותו אדם תהיה בת תוקף ולא תשמענה -אדם לשם ביצוע ההעברה, וכל פעולה שתעשה על

 .טענות נגדה

או ניתנים  , הדירקטוריון רשאי להנפיק מניות וניירות ערך אחרים, המיריםתקנוןהכפוף להוראות  4.5.6

למימוש למניות, עד גבול הון המניות הרשום של החברה, ובכלל זה יהיה רשאי להקצותן )או לטפל 

בהן בדרך אחרת( לאותם האנשים, תמורת מזומנים או בתמורה אחרת שלא במזומנים, באותם 

ים; הסייגים והתנאים, בין בפרמיה, בערכן הנקוב או בנכיון, באותם מועדים כפי שימצא למתאימ

ולהעניק לכל אדם זכות לדרוש הקצאת כל מניות במשך אותה תקופה וכנגד אותה תמורה כפי 

 שיקבע הדירקטוריון.

במקרה של הצעת מניות למחזיק במניות החברה, אין חובה להציע הצעה דומה לכל מחזיקי  4.5.7

 .המניות בחברה

בעלי מניות ביחס לתמורה, לסכומי עם הקצאת מניות רשאי הדירקטוריון לקבוע תנאים שונים ל 4.5.4

 .דרישות התשלום ו/או זמני פרעונן

 ע"י מחזיק רשום העברת מניות החברה ומסירתן 4.6

העברת מניות של החברה לא תירשם אלא אם נמסר לחברה שטר העברה מתאים. שטר  4.6.1 

ידי המעביר ומקבל ההעברה, והמעביר ייחשב כאילו -על העברת מניה בחברה יחתם

נשאר בעל המניה עד שנרשם שמו של מקבל ההעברה במרשם בעלי המניות בגין המניה 

 .המועברת

שטר ההעברה של מניה יערך בצורה כדלהלן או באופן דומה לה ככל האפשר או בצורה  4.6.4 

 :ידי הדירקטוריון-רגילה או מקובלת שתאושר על

ש"ח ששולם _______ תמורת הסך של  "(המעביר" )להלן: _________-מ _____ י"אנ
מעביר בזה למקבל  "(,ההעברה מקבל" )להלן: _________-מ ________ידי -לי על

 כל אחת, המסומנים במספרים ש"ח ערך נקוב____  ** בנות_____ההעברה* מניות
להיות בידי מקבל  פרויקטים בע"מ מנרב ועד בכלל, של חברת____  עד_____ 

פי כל התנאים שלפיהם החזקתי אני -ההעברה, מנהלי עזבונו, אפוטרופסיו ובאי כוחו, על
-אותן ערב חתימת כתב זה, ואני מקבל ההעברה, מסכים בזה לקבל את המניות הנ"ל על

 פי התנאים הנ"ל.
 ._____שנת_____ לחודש____ ולראיה באנו על החתום ביום

________   _________________ 
 מקבל ההעברה        המעביר  
 

_________________  _______________________ 
 עד לחתימת מקבל ההעברה     עד לחתימת המעביר   
 

__________________ 
 * ציין את כמות המניות
 ** ציין את סוג המניות
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)כולל תעודת המניה המועברת( אשר יחד עם שטר ההעברה יש להגיש לחברה כל מסמך  4.6.4

יושארו כל המסמכים האמורים בידי  -הדירקטוריון ידרוש בקשר להעברה. אושרה העברת המניה 

 .החברה

הדירקטוריון רשאי לא להכיר בכתב העברה עד שתצורף לו תעודת המניה המועברת וכל ראיה  4.6.4

אחרת שהדירקטוריון ידרוש לשם הוכחת זכותו של המעביר להעביר את המניה ותשלום אגרת 

 .ידי הדירקטוריון. שטרי העברה שיירשמו ישארו בידי החברה-העברה אם נקבעה על

העברת מניות, יודיע על כך למעביר לא יאוחר משלושה שבועות מתאריך סרב הדירקטוריון לאשר  4.6.5

 .קבלת שטר ההעברה, והמסמכים בקשר להעברה שלא אושרה יוחזרו למגישם, אם ידרוש זאת

 .כל שטר העברה יתייחס לסוג אחד של מניות בלבד, אלא אם הדירקטוריון יסכים אחרת 4.6.6

ידי -בור רישום ההעברה, בסכום שייקבע מדי פעם בפעם עלהחברה תהיה זכאית לגבות תשלום ע 4.6.7

 .הדירקטוריון

ידי -מבצעי צוואה או מנהלי העזבון ובאין כאלה, יורשיו של בעל מניה שנפטר, והם בלבד, יוכרו על 4.6.4

החברה כבעלי זכות קנין במניות של אותו בעל מניה, ובמקרה שבעל המניה היה אחד מהמחזיקים 

תכיר החברה בהם כבעלי זכות קנין שהיתה לבעל המניה שנפטר במניה. אין  -במשותף במניה 

-באמור לעיל כדי לשחרר את עזבון המנוח שהחזיק במשותף מכל התחייבות בקשר למניה כל

 .ידיו במשותף עם אחרים-שהיא שהוחזקה על

נכסים של בעל מי שנעשה זכאי למניה עקב מותו של בעל מניה וכן מי שנתמנה כנאמן או כונס  4.6.9

רשאי, לאחר שהביא אותן ראיות  "(,הזכאי למניה" מניה פושט רגל )כל אחד מאלה, להלן:

שידרוש ממנו הדירקטוריון להוכחת זכותו, לבקש להירשם כבעל מניה לגבי אותה מניה, או 

 .להעבירה בהתאם להוראות הכלולות בתקנון ביחס להעברה לאדם אחר

דיבידנדים ולשאר הזכויות כאילו היה הבעלים הרשום של המניה אף אם זכאי ל -הזכאי למניה  4.6.10

לא נרשם כך, אולם לפני הרשמו כבעל מניה לגבי אותה מניה, הוא לא יהא זכאי מכח אותה מניה 

 .ליהנות מכל זכות של בעל מניה לקבל הזמנות לאסיפות החברה להשתתף ולהצביע בהן

טוריון בכל עת לדרוש מהזכאי למניה לבחור להירשם בעצמו או אף האמור לעיל, רשאי הדירק-על  4.6.11

יום מתאריכה, יהיה הדירקטוריון  60להעביר את המניה, והיה אם לא ימלא אחר ההודעה תוך 

רשאי לעכב כל דיבידנדים, חלוקה אחרת או כספים אחרים המשולמים בקשר למניה, עד אשר 

חשב הדבר כאישור הדירקטוריון לרשום את תימלאנה דרישות ההודעה. הוצגה דרישה כאמור י

הזכאי למניה כבעליה, אולם תישמר זכות הדירקטוריון לסרב לאשר העברת המניה לאחר בהתאם 

 לעיל. 4.6.4סעיף להוראות 

החברה רשאית להשמיד כתבי העברת מניותיה מתום שלוש שנים מרישום ההעברה, ותעודות  4.6.14

מביטולן, ויניחו לכאורה כי כל שטרי ההעברה והתעודות לאחר שלוש שנים  -מניה שבוטלו 

 .שהושמדו היו בעלי תוקף מלא ושההעברות, הביטולים והרישומים שנעשו מכוחם היו כדין

 אסיפה כללית שנתית ואסיפה כללית מיוחדת - אסיפות בעלי מניות 4.7

הדירקטוריון או ידי -אסיפה שנתית תכונס לפחות אחת לשנה במועד ובמקום שיקבע על 4.7.1 

חודשים אחרי האסיפה השנתית הקודמת  15 -ידי מזכיר החברה ולא יאוחר מ -על

אם לא התקיימה אסיפה שנתית כאמור, תתקיים  "(.אסיפה שנתית" האחרונה, )להלן:

האסיפה השנתית בחודש שלאחר החודש האחרון בו היה על הדירקטוריון לקיימה, ושני 

סה על חשבון החברה, ככל האפשר באותו אופן שבו חייב בעלי מניות כלשהם רשאים לכנ

 .הדירקטוריון לכנס אסיפות

שפרק וכל מקום  ",אסיפות מיוחדות" האסיפות של בעלי המניות שאינן אסיפות שנתיות תקראנה 4.7.4

 .אסיפה כללית בלא לציין כי היא אסיפה שנתית הכוונה היא לאסיפה מיוחדתזה מתייחס ל
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החברה רשאית לקבוע מועד קובע לצורך הזכאות לקבל הזמנות לאסיפות כלליות, להשתתף  4.7.4

 .ולהצביע בהן, בהתאם להוראות הדין

 .החברה לא תמסור הודעה לבעלי המניות בחברה בדבר זימון אסיפה כללית שנתית או מיוחדת 4.7.4

 האסיפה השנתית: 4.7.5

 תדון בדוחות הכספיים השנתיים ובדוח הדירקטוריון; 4.7.5.1

 תמנה את הדירקטוריון; 4.7.5.4

 תמנה רואה חשבון מבקר לחברה; 4.7.5.4

תדון בכל העניינים האחרים אשר יש או ניתן לדון בהם באסיפה שנתית, לפי  4.7.5.4

 או לפי החוק. החברהתקנון 

 החברה בעניינים המפורטים להלן יתקבלו באסיפה כללית של בעלי המניות בחברה: החלטות 4.7.6

 ;החברהשינוי תקנון                4.7.6.1

  מינוי דירקטורים חיצוניים לחברה;               4.7.6.4

פי -אישור פעולות ועסקאות הטעונות אישור האסיפה הכללית על               4.7.6.4

 לחוק החברות; 475עד  464 -ו 455סעיפים 

 אישור מיזוג.               4.7.6.4

פי דרישה -כן עלהדירקטוריון רשאי לכנס, לפי שיקול דעתו, אסיפה מיוחדת, והוא חייב לעשות  4.7.7

. כל דרישה כזו צריכה לפרט את המטרות לשמן יש החברות )ב( לחוק64בכתב כמפורט בסעיף 

 ידי הדורשים ותימסר למשרד.-לזמן אסיפה, תיחתם על

אם בכל זמן שהוא לא ימצא בישראל מספר דירקטורים המספיק להוות מנין חוקי לשם התכנסות  4.7.4

דירקטור או כל שני בעלי מניות בחברה לכנס אסיפה כללית לזימון אסיפה כללית, רשאי כל 

 ידי הדירקטוריון.-מיוחדת ובאותו אופן עד כמה שאפשר שבו מכנסים אסיפות על

 הדיון באסיפות כלליות 4.4

אין לפתוח בדיון באסיפה כללית אלא אם כן יהיה נוכח מנין חוקי בעת פתיחתה. למעט מקרים  4.4.1

ידי -או בחוק, יתהווה מנין חוקי בשעה שיהיו נוכחים, בעצמם או על בהם מותנה אחרת בתקנון

כוח או באופן אחר שהחוק מאפשר, לפחות שני בעלי מניות רגילות המחזיקים או המייצגים -באי

 .מכלל קולות ההצבעה שבחברה 50%ביחד לפחות 

יות רדומות, מנו קולות ההצבעה של מניות שהפכו למנייבמניין כלל קולות ההצבעה בחברה לא 

(, וקולות הצבעה של מניות שנרכשו החברות לחוק 404פי סעיף -וכל זמן היותן מניות רדומות )על

בת או חברה בשליטה של החברה, אם נרכשו כאמור לאחר תחילת חוק החברות, -ידי חברה-על

סעיף )ב( ו409הבת או החברה בשליטה של החברה )לפי סעיף -וכל עוד המניות הינן בבעלות החברה

 .(החברות לחוק 469

אם כעבור חצי שעה מן המועד שנקבע לאסיפה לא ימצא המנין החוקי, תידחה האסיפה לאותו יום  4.4.4

בשבוע הבא, באותה שעה ובאותו מקום, או לכל יום אחר ו/או שעה אחרת ו/או מקום אחר כפי 

שעה מן המועד הקבוע  שהדירקטוריון יקבע. אם באסיפה הנדחית לא ימצא מנין חוקי כעבור חצי

כוחם או -ידי באי-לאסיפה, כי אז שני בעלי מניות בעלי זכות הצבעה, הנוכחים בעצמם או על

באופן אחר שהחוק מאפשר, יהוו מנין חוקי ויהיו רשאים לדון בעניינים שלמענם נקראה האסיפה 

 .הנדחית

ראש -ידי יושב-לכך על ראש הדירקטוריון או מזכיר החברה או דירקטור אחר שמונה-יושב 4.4.4

ראש -הדירקטוריון יפתח כל אסיפה כללית וישב ראש בכל אסיפה כללית של החברה. אם אין יושב

דקות מן השעה הקבועה לאסיפה, או לא ירצה לשבת ראש  15או לא יהיה נוכח אחרי עבור 

 .ראש-באסיפה, יבחרו בעלי המניות הנוכחים באסיפה אחד מהם שיהיה יושב
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 ,ל אסיפה כללית רשאי, בהסכמת האסיפה שיש בה מנין חוקי, לדחות את האסיפהיושב ראש ש 4.4.4

הדיון או קבלת החלטה בנושא שפורט בסדר היום, מזמן לזמן וממקום למקום, וחייב הוא 

לדחותה כאמור אם האסיפה הורתה לו לעשות זאת. באסיפה הנדחית אין לדון אלא בנושא שהיה 

החלטה. לא יהיה צורך ליתן כל הודעה בדבר הדחיה ובדבר  על סדר היום ושלא נתקבלה לגביו

 .העניינים שיעמדו על סדר היום של האסיפה הנדחית

נדחתה אסיפה כללית מבלי לשנות את סדר יומה, למועד שאינו עולה על               4.4.4.1

נתנו הודעות והזמנות לגבי המועד החדש, מוקדם ככל האפשר, ולא ייימים,  41

שתיים שעות קודם האסיפה הכללית בהתאם להוראות החוק. יאוחר משבעים ו

 .)א( לחוק החברות69נתנו לפי סעיף ייההודעות וההזמנות כאמור 

נתנו יינדחתה אסיפה כללית, למועד העולה על עשרים ואחד ימים,               4.4.4.4

 .החברות לחוק 69הודעות והזמנות לאסיפה הנדחית כאמור בסעיף 

  הצבעת בעלי מניות 4.9

 .בכל אסיפה כללית תתקבל החלטה העומדת להצבעה, בדרך של מנין קולות  4.9.1

ראש האסיפה הכללית כי החלטה באסיפה כללית נתקבלה פה אחד או ברוב מסוים -הכרזת יושב 4.9.4

או שנדחתה תהיה ראיה לכאורה לעובדה זו ולא יהא צורך להוכיח מה מספר הקולות או מכסת 

 .צעת ההחלטה או נגדההקולות שניתנו בעד ה

פי החלטת מנהליו או גוף אחר שלו, את כוחו -תאגיד שהוא בעל מניות בחברה רשאי להסמיך על 4.9.4

של אותו אדם שהוא ימצא למתאים להיות נציגו בכל אסיפה של החברה. אדם המוסמך כאמור 

ו היה יכול לעיל יהא רשאי להשתמש מטעם התאגיד שהוא מייצגו באותם הכוחות שהתאגיד בעצמ

 .להשתמש בהם אילו היה בעל מניות בשר ודם של החברה

משפט מוסמך הכריזו פסול דין רשאי להצביע רק באמצעות -בעל מניות קטין וכן בעל מניות שבית 4.9.4

 .כח-אפוטרופסו, וכל אפוטרופוס כאמור רשאי להצביע באמצעות בא

להודיע לחברה מי מבין השותפים יצביע  במקרה של בעלים משותפים למניה, רשאים השותפים 4.9.5

ידי שלוח או בכל דרך אחרת שמאפשר החוק. כל עוד לא נמסרה הודעה -בשמם, בין בעצמו ובין על

ידי שלוח או בכל דרך  -משותפת של השותפים תתקבל דעתו של ראש השותפים בין בעצמו ובין על

ה זו ייחשב ראש השותפים אחרת שמאפשר החוק ולא תתקבל דעתם של יתר השותפים, ולמטר

 .האדם ששמו רשום ראשון במרשם בעלי המניות

בעל מניה לא יהיה רשאי להצביע באסיפה כללית או להיחשב במניין הנוכחים, אלא אם שילם את  4.9.6

 .דרישות התשלום ואת כל הכספים המגיעים ממנו באותו הזמן בעד מניותיו

כוח אינו חייב להיות בעל מניות בחברה. -במקומו. בא כוח להצביע-בעל מניה רשאי למנות בא 4.9.7

כוחו המורשה לכך, ואם הממנה הינו תאגיד -מינויו של בא כוח יהיה בכתב בחתימת הממנה או בא

 .בחותמת התאגיד בצירוף המוסמך או המוסמכים לחייב את התאגיד -

)אם ישנו( שלפיו נחתם כתב כוח -יפוי "(,כתב המינוי" כוח להצבעה )להלן:-המסמך הממנה בא 4.9.4

המינוי, או העתק ממנו מאושר להנחת דעת הדירקטוריון, יופקדו במשרד או במקום המיועד 

שעות לפני המועד הקבוע לתחילת האסיפה בה עומד להצביע  44-לכינוס האסיפה לא פחות מ

כלשהי או ראש האסיפה לוותר על דרישה זו לגבי אסיפה -האדם הנקוב במסמך, אולם, רשאי יושב

לגבי בעל מניות כלשהו, ולקבל את כתב המינוי בתחילת האסיפה. בעל מניות המחזיק ביותר 

 :כוח אחד בכפוף להוראות כדלהלן-ממניה אחת יהיה זכאי למנות יותר מבא

 ;כתב המינוי יציין את סוג ואת מספר המניות שבגינן הוא ניתן            4.9.4.1

-סוג כלשהו הנקובות בכתבי המינוי שניתנו עלעלה מספר כל המניות מ               4.9.4.4

ידו, יופחת -ידי בעל מניות אחד על מספר המניות מאותו סוג המוחזקות על

ידי אותו -באופן יחסי מספר המניות הנקוב בכל אחד מכתבי המינוי שניתנו על
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בעל מניות, עד לקבלת מספר שאינו עולה על מספר המניות מאותו סוג 

 .ו בעל מניותידי אות-המוחזקות על

ידי בעל מניות וכתב המינוי אינו מציין את מספר וסוג המניות שבגינן הוא -כוח על-מונה רק בא

כתב  ניתן, יראו את כתב המינוי כאילו ניתן בגין כל המניות שבידי בעל המניות ביום הפקדת

המינוי  ראש האסיפה, בהתאם למקרה. במידה שכתב-המינוי בידי החברה או ביום מסירתו ליושב

ניתן בגין מספר מניות פחות ממספר המניות שבידי בעל המניות יראו את בעל המניות כאילו נמנע 

 .מהצבעה בגין יתרת המניות שבידיו וכתב המינוי יהיה תקף בגין מספר המניות הנקובות בו

שהנסיבות  הכוח, בין אם בשביל אסיפה שתצוין במיוחד או אחרת, יהיה עד כמ-כל כתב מינוי לבא  4.9.9

   תרשינה, בצורה שלהלן:

 )להלן: מנרב פרויקטים בע"מבבתור בעל מניה _______ -מ_______ "אני 
 או בהעדרו/ה את _______ -מ _______ בזה את  ממנה "(החברה"

להצביע  _______ -, מ_______ או בהעדרו/ה את _______ -, מ_______
ידי, -( המוחזקות על**)_______  ( מניות מסוג *)_______  למעני ובשמי בגין

באסיפה הכללית )השנתית/המיוחדת( /באסיפת סוג של החברה שתיערך 
ובכל אסיפה נדחית לאסיפה _______ שנת_______   לחודש_______  ביום

 זו.
 ._______שנת_______ לחודש_______ ולראיה באתי על החתום ביום

______________ 
 חתימה

 ________________ 
 ציין את כמות המניות.* 

 ** ציין את סוג המניות
 

כוח יהיה לה תוקף למרות מותו של הממנה, או -הצבעה בהתאם להוראות מסמך הממנה בא

ת, והכוח או העברת המניה שבגינה הצביעו כאמור, אלא אם כן הודעה בכתב על המו-ביטול יפוי

 ראש האסיפה לפני ההצבעה.ידי יושב -הביטול או ההעברה, נתקבלה במשרד החברה או על

יופקד במשרדי החברה או  ,"("אישור הבעלות אישור בעלות )אם נדרש על פי החוק( )להלן:

במקום המיועד לכינוס האסיפה, במועדים הקבועים בהוראות הדין הרלוונטיות, אולם רשאי 

, ולקבל את ראש האסיפה לוותר על דרישה זו לגבי אסיפה כלשהי או לגבי בעל מניות כלשהו-יושב

 אישור הבעלות בתחילת האסיפה.

בעלי מניות רשאים להצביע באסיפה כללית באמצעות כתב הצבעה שבו יציין בעל המניה המצביע   4.9.10

 :את אופן הצבעתו. הצבעה באמצעות כתב הצבעה יכולה להיעשות בהחלטות בנושאים הבאים

 חיצוניים;מינויים ופיטורים של דירקטורים, לרבות דירקטורים  4.9.10.1

 -ו 455פי סעיפים -אישור פעולות ועסקאות הטעונות אישור האסיפה הכללית על 4.9.10.4

 לחוק החברות; 475עד  464

 אישור מיזוג; 4.9.10.4

הסמכת יושב ראש הדירקטוריון או קרובו למלא את תפקיד המנהל הכללי או  4.9.10.4

להפעיל את סמכויותיו והסמכת המנהל הכללי או קרובו למלא את תפקיד יושב 

 )ג( לחוק החברות.141קטוריון או להפעיל את סמכויותיו לפי סעיף ראש הדיר

בכל נושא אחר אשר הדירקטוריון, או גורם אותו הסמיך הדירקטוריון, החליט  4.9.10.5

 שיצביעו בעניינו באמצעות כתב הצבעה.

כמו כן, בעלי מניות שאינם רשומים במרשם בעלי המניות של החברה רשאים להצביע באמצעות 

טרוני דרך מערכת ההצבעה האלקטרונית, הכל כקבוע בהוראות הדין כתב הצבעה אלק

 הרלוונטיות.
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 הסדרים לפי חוק החברות 4.14

להלן יפורטו הסדרים לפי חוק החברות שנקבעו בתקנון החברה לפי סעיפים מחוק החברות 

 :, ככל ונקבעו הסדרים כאמורפרטי התשקיף)ד( לתקנות 46המצוינים בתקנה 

דירקטוריון החברה מוסמך למנות דירקטורים בהחלטה ברוב רגיל : מינוי דירקטורים (א)

 .עד למספר המקסימלי האפשרי של החברים בדירקטוריון

 לעיל. 4.4: ראו סעיף מנין חוקי באסיפה הכללית  (ב)

לכל דירקטור יהיה קול אחד והחלטות הדירקטוריון : קבלת החלטות בדירקטוריון  (ג)

 .הדירקטוריון לא יהיה קול נוסף או מכריעיתקבלו ברוב קולות. ליושב ראש 
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 יעודהיההנפקה ותמורת  - 'הפרק 

 וייעודה תמורת ההנפקה 5.1

התמורה הצפויה ברוטו מההנפקה, ההוצאות המשוערות הכרוכות בהנפקה והתמורה נטו הצפויה 

( לחוק 2()1)א16בהתאם לסעיף מההנפקה, יפורטו בהודעה המשלימה אשר תפרסם החברה 

 ניירות ערך ותקנות הודעה משלימה.

לא נקבע ייעוד ספציפי לתמורת ההנפקה והיא תשמש למימון פעילותה העסקית של החברה על 

פי החלטות הנהלת החברה כפי שתהיינה מעת לעת. בשלב זה אין בכוונת החברה לעשות שימוש 

 ות אחרות. בתמורת ההנפקה לצורך השקעה או רכישת חבר

עד לשימוש בתמורת ההנפקה, כאמור לעיל, בהתאם למדיניות החברה נכון למועד התשקיף, 

תפקיד החברה ותשקיע את תמורת ההנפקה בהשקעות סולידיות, כגון בפקדונות, אג"ח 

ממשלתיות או קונצרניות בעלות דירוג אשראי גבוה, מק"מ וכד', כפי שיקבע על ידי הנהלת 

  החברה מעת לעת. 

הפרטים הקבועים  ,פרטי תשקיףא)א( לתקנות 25בהתאם להוראות תקנה בנוגע לתשקיף המדף, 

פרטים שייכללו בתשקיף על השימוש בתמורת ניירות הערך "לתקנות פרטי תשקיף,  ו'בפרק 

  .פיו יוצעו-דוח הצעת מדף עליובאו במסגרת  ",המוצעים

 סכום מינימלי 5.2

 .להשיגו בהנפקה על פי תשקיף זהשיש לא נקבע סכום מינימלי  
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 התאגיד עסקי תיאור -' ופרק 

 כללי - 1 חלק

  מבוא 1.1

: שלה הבנות החברות עם וביחד; "החברה"בע"מ ) פרויקטים מנרבעסקי  תאורזה מובא להלן  בפרק

 דוחב המופיעים הכספיים הנתונים, אחרת מפורשות נאמר אם למעט. 1עסקיה והתפתחות"( הקבוצה"

  ."(מאזןה מועד)" 2016, בספטמבר 30נכונים ליום  זה תקופתי

 תיאור ההתפתחות הכללית של עסקי החברה - 2 חלק

 הותיאור התפתחות עסקי החברהפעילות  1.2

 כללי 6.2.1

 27 ביוםו בע"מ 88פרויקטים  מנרב בשםכחברה פרטית  1988 ביוני 9ביום  בישראלהחברה התאגדה 

  שמה לשמה הנוכחי. את החברה שינתה 2004 בדצמבר

 החברה עסקי תיאור 6.2.2

 בענף הפועלותאחזקות(,  מנרבהשליטה בחברה,  בעלתהינה חלק מקבוצת חברות )הנשלטות על ידי  החברה

 .ובעולם הארץ ברחבי היקף רחבי מורכביםתחומיים -רב פרויקטים מאות ביצעו ואשר, והתשתיות"ן הנדל

במשך עשרות שנות פעילותה  כאשר) בנייהלפרויקטים  ייזום בתחום הקבוצה, פועלת מאזןלמועד ה נכון

 ."("שיםמטהשפכים )" טיהור מכוניבתחום  וכן ,(השלימה הקבוצה אלפי יח"ד

לרצונה הנוכחי של החברה להתמקד בעסקי הליבה שלה, קרי בתחום הייזום לבנייה, החלה החברה  בהמשך

תשתיות אשר מרכזת את  במנרבלבחון אפשרות למכירת שליטתה  2016במהלך המחצית הראשונה לשנת 

 2016"שים. בתוך כך, ולאחר מו"מ של מספר חודשים, התקשרה החברה בחודש דצמבר המטפעילות 

 מנרבמהונה המונפק של  49%החברה לרדת להחזקה של  אמורה הייתהאשר עם השלמתה,  בעסקה,

 כירת, ממשיכה החברה לבחון אפשרויות למלאור האמור, אולם עסקה זו לא יצאה אל הפועל. תשתיות

, תוצאות הפעילות 30.9.2016לדוחות הכספיים ליום  6בביאור  כמפורטו ,תשתיות כאמור במנרבהשליטה 

 ."שים מוצגות כפעילות מופסקתהמטשל 

  

  

                                                        
מובא ככלל לתקופה שתחילתה שנתיים לתוספת הראשונה לתקנות פרטי תשקיף, התיאור במסגרת פרק זה  1בהתאם לסעיף   1

 בינואר של השנה שבה מוגש התשקיף וסיומה סמוך למועד הגשת התשקיף. 1 -לפני ה
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 אחזקות הקבוצה  מבנה 6.2.3

  :התשקיף מועדלנכון  בקבוצהחברות מהותיות  של אחזקותהתרשים מבנה  להלן

 

 

 

 

 

 

 

 .להלן )ב(6.4.2.15.2ראו סעיף לפרטים נוספים יתרת המניות מוחזקות ע"י רותם שני יזמות והשקעות בע"מ.  (1)

 .להלן )ב(6.4.2.15.2ראו סעיף יתרת המניות מוחזקות ע"י קיבוץ גליל ים. לפרטים נוספים  (2)

 

 דוחב המתוארים הפעילות תחומי הצגת 6.2.4

 : 2להלן המפורטים הפעילות תחומיב פעילות קבוצהל, מאזןה למועד נכון

  בנייהל יזוםי)א( 

 רכישת של בדרך בארץ)בעיקר למגורים(  בנייהל בייזום, מאזןלמועד ה נכון ,הקבוצה פועלת זה בתחום

 חברות עם מתקשרת הקבוצה .הדיור יחידות מכירתו הפרויקטים הקמת ,פיתוחן ,השבחתן, קרקעות

  .קרקעות באותן הקבלניות העבודות עביצו לצורך קבלניות

  .להלן 6.4 סעיף ראו, זה פעילות תחוםהחברה במסגרת  פעילותנוספים בדבר  לפרטים

 שפכים לטיהור מכונים)ב( 

 מועצותעיריות,  עבור "("שיםמט)" שפכים לטיהור מכונים של ותפעול הקמה, מימון, תכנוןזה כולל  תחום

 תשתיות ומי מנשה מנרב באמצעותהקבוצה בתחום זה  פעילות, מבוצעת מאזןה למועד נכון כאשרורשויות, 

  .BOT"שים בשיטת מטאשר מפעילות 

 6 ביאור גם ראו .להלן 6.5נוספים בדבר פעילות החברה במסגרת תחום פעילות זה, ראו סעיף  לפרטים

 ."שים מוצגות כפעילות מופסקתהמטתוצאות הפעילות של  לפיו, 30.9.2016ליום  הכספיים לדוחות

 הועסקאות במניותי החברההון ב השקעות 6.2.5

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

 אשר₪ מיליון  46 -בסך של כ המרת הלוואת בעלים למעט התשקיףבשנתיים שקדמו למועד  יןיענ בעלידי 

  .2016 ספטמבר בחודש, אחזקות לפרמיה על חשבון מניותיה בחברה מנרבהועמדה על ידי 

  

                                                        
 להלן. 6.6מגזרים ברי דיווח בדוחות הכספיים ראו סעיף לפרטים בדבר תחומי פעילות אחרים אשר אינם מהווים  2

 בע"ממנרב פרויקטים 

 מנרב אינווסטמנטס

100% 100% 

  מנרב תשתיות

 מנשה מי 

100% 

 

 

 

 

50% 

 (1) רותם שני מנרב

 (2טק הרצליה )סיטי 

50% 
 

 בוני ערי דן

100% 

  סיטי טק פארק שהם

100% 
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 חלוקת דיבידנדים 6.2.6

 : להלן כמפורט, דיבידנד החברה לקהיח, התשקיףהאחרונות שקדמו למועד  בשנתיים

 מועד התשלום תאריך האישור סכום דיבידנד

 31.12.2014 31.12.2014 "חאש 8,750

או חלות על החברה מגבלות כלשהן על  חלו לא, התשקיףולשנתיים שקדמו למועד  התשקיף למועד נכון

  .דיבידנדחלוקת 

 לרישום בכפוף לתוקף תיכנס אשר, החברה מדיניות חלוקת דיבידנד דירקטוריון ץאימ 29.12.2016 ביום

 חוק להוראות בכפוף זה ובכלל דין לכל בכפוף לפיה, על פי תשקיף זה בבורסה למסחר החברה של מניותיה

 כדיבידנד, שנה מדי תחלק החברה, החברות לחוק 302 בסעיף הקבועים החלוקה מבחני בדבר החברות

 דוחותיה לפי החברה של נמשכות מפעילויות הנקי הרווח מסך 25%-מ יפחת שלא סכום, מניותיה לבעלי

 הדיבידנד חלוקת בדבר להחלטה קודם שהסתיימה השנה של המבוקרים המאוחדים השנתיים הכספיים

 שיקול פי על החברה דירקטוריון ידי על יקבעו הדיבידנד חלוקת מועדי"(. הדיבידנד חלוקת מדיניות)"

 .דעתו

כי אימוץ מדיניות חלוקת הדיבידנד אינה מהווה התחייבות של החברה לבצע חלוקת דיבידנד וכל  יובהר

חלוקה כאמור תידון בנפרד בדירקטוריון החברה אשר רשאי להחליט גם כי לא יחולק דיבידנד כלל. 

מפורט דירקטוריון החברה רשאי גם לשנות את מדיניות חלוקת הדיבידנד, לאשר חלוקות שונות בהיקפן מה

 במדיניות ולאשר אף חלוקות שאינן בדרך של דיבידנד במזומן. 

 ש"ח.  מיליוני 226 -לחברה יתרת רווחים הראויים לחלוקה בסך של כ מאזןהלמועד  נכון
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 מידע אחר - 3 חלק

 כספי לגבי תחומי הפעילות  מידע 1.3

  )באלפי ש"ח( הקבוצה של הפעילות תחומי לגבי כספי מידע 6.3.1

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

לתחום 
 הפעילות

סך 
ההתחייבויות 

 ותהמיוחס
לתחום 
 הפעילות

הכנסות   
 מחיצוניים

הכנסות 
מחברות 
 הקבוצה

עלויות 
המהוות 
הכנסות 

תחום ל
 אחר פעילות

עלויות 
 קבועות

 /הכנסותעלויות עלויות משתנות
 תפעול אחרות

מיוחס 
לזכויות 
שאינן 
מקנות 
 שליטה

מיוחס 
לבעל 
 שליטה

תשעת החודשים 
שהסתיימו ביום 

30.9.2016 

  406,235   687,097   37,879   -   5,702   289,063   -   -   660   331,984  בנייהלייזום 
  95,323   111,100   3,952   -   804   -   9,670   -   -   14,426  מט"שים

  1,821   17,090  (538)   -   1,204   7,307   -   -   -   7,973  אחרים
  594,514   798,888   35,617   -   24,067   304,596   -   -   880   363,400   בנייהלייזום  2015שנת 

  119,506   113,094   5,635   -   659   -   13,247   -   -   19,541  מט"שים
  4,369   16,154  (2,065)   -   1,714   10,867   -   -   -   10,516  אחרים

  728,461   866,773   12,042  (4)   19,975   184,186   -   -   880   215,319   בנייהלייזום  2014שנת 
  117,533   123,747   4,629   -   722   -   12,152   -   -   17,503  מט"שים

  9,747   17,157  (2,099)   -   1,575   11,810   -   -   -   11,286  אחרים

 
 השפעת אימוץ התקינה החשבונאית החדשה על הסעיפים המאזניים

 :2011בספטמבר  30ליום 
 השפעת אימוץ התקינה החשבונאית החדשה על סעיפי הרווח וההפסד

 :2011בספטמבר  30חודשים שהסתיימה ביום  9לתקופה של 

 סעיף

 2011 ספטמברב 30 ליום
 )מיליוני ש"ח(

 IFRS  15 -בהתאם ל השינוי בהתאם למדיניות הקודמת
 28 18 10 לקוחות

 24 (3) 27 חייבים אחרים
מלאי בניינים 

 428 (209) 637 למכירה

 5 (4) 9 נכסי מסים נדחים
 196 1 195 זכאים אחרים

מקדמות מרוכשי 
 דירות

320 (212) 108 

  197 13 184 יתרת עודפים

 סעיף

 2011 ספטמברב 30 ליום
 )מיליוני ש"ח(

 השינוי בהתאם למדיניות הקודמת

  15 -בהתאם ל
IFRS 

הכנסות ממכירות, ממתן שירותים ומביצוע 
 340 228 112 עבודות

 296 193 103 עלות המכירות, השירותים והעבודות שבוצעו
 44 34 10 רווח גולמי

 (8) (3) (5) הוצאות מכירה ושיווק
 36 32 4 רווח תפעולי

 (4) (1) (3) הוצאות מימון, נטו
 33 32 1 רווח לפני מסים על הכנסה מפעילות נמשכת

 (8) (8) - מסים על הכנסה
  29 23 6 רווח לתקופה
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 ומהותן המאוחדים הכספיים בדוחות לסכומים הנתונים הסכומים של ההתאמות 6.3.2

 מיוחסות אינן אשר תשתיות מנרב הבת החברה של וכלליות הנהלה הוצאות כלולות הקבוצה של בדוחותיה

"כ נכסי וההתחייבויות המגזרים המפורטים לעיל אינם כוללים יתרות חובה וזכות מול סה .פעילות למגזרי

 .פעילות למגזרי מיוחסות אינן אשר הנדסה ומנרב אחזקותמנרב 

 השלישימגזר, עמודת ההתאמות בדוחות הכספיים לרבעון ההסיווג לפעילות מופסקת של תוצאות  לאור

 .כוללת גם את גריעתן של הכנסות והוצאות אלו 2016 לשנת

 שלה הפעילות תחומי בפילוח הקבוצה שביצעה שינויים 6.3.3

 .30.9.2016 ליום הכספיים לדוחות 6 ביאור ורא

 בנתונים שחלו התפתחויות 6.3.4

 .דוח הדירקטוריוןניתן לעיין ב בדבר התפתחויות שחלו בנתונים לפרטים

 הקבוצה פעילות על חיצוניים גורמים והשפעת כללית סביבה 6.3.5

 של כלכלית המקרו בסביבה וההתפתחויות האירועים, המגמות, החברה, להערכת התשקיףלמועד  נכון

העסקיות של הקבוצה או  תוצאותיהלהן או צפויה להיות להן השפעה מהותית על  שיש הקבוצה

 קבוצה, הינן כדלקמן:בהתפתחויות 

 3בישראל כלכלית המאקרו הסביבה 6.3.6

. ההפחתה יחסית לתחזית 2.4% -צפוי לצמוח ב 2016 -ב התוצרחטיבת המחקר בבנק ישראל,  להערכת

משקפת בעיקרה את הצמיחה הנמוכה ברבעון הראשון, התפתחות שהושפעה מחולשה ( 2.8%)הקודמת 

 חולשה זו חריגה גם בהשוואה לשנים האחרונות, אולם חלק מהגורמים לה נושאים אופי זמני. ביצוא.

השפעת היצוא על הצמיחה קוזזה מעט בזכות צמיחה נאה בשימושים המקומיים, שקיבלה תמיכה בין 

 2016שבמחצית השנייה של  המעריכ ישראל בבנק המחקר חטיבתהשאר ממצב התעסוקה ומרמת הריבית. 

תמשיך הצריכה הפרטית להפגין חוסן אך קצב התרחבותה יתמתן מעט, ההשקעה בנכסים קבועים )הן 

 .והן ההשקעה בענפי המשק( תצמח בשיעורים נאים, והיצוא יעבור מהתכווצות לצמיחה בנייהקעה בההש

 וכן הקודמת בתחזית 3.0% של לצמיחה)בהשוואה  2.9% -הופחתה מעט, ל 2017-ל הצמיחה תחזית

 הביקושיםולהישען על חוסנם של  ךלהמשי צפויה אמנם הצמיחה(. Brexit -ה לפני שגובשו בהערכות

שהיא תושפע גם ממיצוי תהליך הגידול בהיצע העבודה שאפיין את היא  המקומיים, אך מנגד ההערכה

 של בקצב לצמוח צפויה 2017 -ב ההשקעההשנים האחרונות, וכן מחולשה מסוימת בחלק מענפי היצוא. 

 םומש והן(, וציוד מכונות ליבוא, ככולה רובה)שתיזקף,  גדולה חברה של השקעה רקע על הן, 6.3%

(, 4.4%)בקצב של  2017 -צפוי לשוב ולצמוח ב היצוא. בנייהשבהמשך השנה צפויה התרחבות של השקעה ב

בין השאר כתוצאה מגידול ביבוא של רכיבים אלקטרוניים בעקבות ההשקעה הנידונה. על רקע רמתה 

הגבוהה של הצריכה הפרטית, ועל רקע העובדה שמשקלה בתוצר ובשימושים עלה לאחר תקופה ארוכה של 

בדומה  2.8% -, ל2017- ט בשקצב צמיחתה יתמתן מע כהמערי ישראל בנקב המחקר חטיבתצמיחה מהירה, 

, במידה רבה כתוצאה 6.2% -צפויה להאיץ ל 2017 -ב היבואלקצב צמיחת התוצר. לבסוף, צמיחת 

 -תגדל ריאלית ב 2017-ב הציבורית הצריכהבתחזית כי  המניח המחקר חטיבתמההשקעה שהוזכרה לעיל. 

 .(הקודמת בתחזית 1.4% -ל)בהשוואה  2.3%

 האינפלציה שיעוריעמוד  2017רבעת הרבעונים המסתיימים ברבעון השני של , באהמחקר חטיבת להערכת

 מתאפיין ואף מלאה תעסוקה בסביבת הנמצא עבודה משוק תושפע הקרובה בתקופה האינפלציהו, 1.0%על 

 .התחרות להגברת לחצים של קיומם בהמשך גם אך, מהענפים בחלק היצע במגבלות

                                                        
 באתר בנק ישראל: 27.6.2016ישראל, אשר פורסמה ביום כלכלית של חטיבת המחקר בבנק -נלקח מהתחזית המקרו  3

http://www.boi.org.il/he/NewsAndPublications/RegularPublications/DocLib3/ResearchDepartmentForecast/foreca

stJune2016he.pdf 
 יצוין כי החברה לא פנתה לקבלת הסכמת בנק ישראל להכללת האמור להלן, שהינו מידע פומבי שפורסם לציבור.   

http://www.boi.org.il/he/NewsAndPublications/RegularPublications/DocLib3/ResearchDepartmentForecast/forecastJune2016he.pdf
http://www.boi.org.il/he/NewsAndPublications/RegularPublications/DocLib3/ResearchDepartmentForecast/forecastJune2016he.pdf
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 ולהתחיל, 2017 של השלישי הרבעון עד 0.1% על לעמוד היצפו ישראל בנק ריבית, המחקר חטיבת להערכת

 .מכן לאחר לעלות

  .להלן 6.4.1.1.1 ףלפרטים בדבר התפתחויות בשוק הנדל"ן בישראל, ראו סעי

 לגרום צפויותלהלן(  6.4.1.3הנוגעות להיקף כח האדם בענף )ראו סעיף  המגבלותהחברה,  להערכת

בתשומות הבניה בכלל וכח האדם בפרט, מה שעשוי להוביל לעליה במחירי הנדל"ן למגורים.  להתייקרות

לאזן את  עשויותלהלן(  6.4.1.2.1עם זאת, תכניות משרד האוצר להגדלת היצע הדיור )ראו סעיף  יחד

ההשפעה הנ"ל. על כן, ובהתחשב בהתפתחויות בשנים האחרונות בשוק הנדל"ן בארץ ובשנה וחצי 

 . נות בפרט, מעריכה החברה כי מחירי המכירה של יחידות דיור למגורים לא ישתנו באופן משמעותיהאחרו

, אשר קבוצהקרו כלכלית של האבאשר למגמות, האירועים וההתפתחויות בסביבה המ הקבוצההערכות 

י הינן מידע הצופה פנ צפויה להיות להם השפעה על פעילותה ועל תוצאותיה העסקיות אותה להם יהי

עתיד כהגדרתו בחוק ניירות ערך, אשר אינו וודאי, שכן הוא מושפע ממכלול גורמים אשר אינם בשליטתה 

של החברה ונתון בין היתר להשפעת הגורמים המפורטים במסגרת גורמי הסיכון בתחום פעילותה של 

 .להלן 1.7.8 ףכמפורט בסעי קבוצהה

תפתחויות האירועים וההלא אמדה או כימתה את השפעתם של  חברהזה ראוי לציין, כי ה בהקשר

 .לעת מעת משתנה השפעתם שכן, עילהמפורטים ל

   תיאור עסקי החברה לפי תחומי פעילות - 4 חלק

  בנייהיזום ל תחום 1.4

 4פעילותהכללי על תחום  מידע 6.4.1

  בו החלים והשינויים הפעילות תחום מבנה .6.4.1.1

 כללי .6.4.1.1.1

 משרדים, תעסוקה, מסחר, למגורים לרבות, בנייהל פרויקטיםבייזום  החברה עוסקתלמועד התשקיף,  נכון

נעשית בהתאם  בנייהטיפוסי, פעילות הקבוצה בתחום הייזום ל באופן ."(בנייהל הייזום תחום)" וחניונים

 לשלבים הבאים: 

 פרטיים מגורמים, בנייהל פרויקטיםבקרקעות לצורך ייזום  זכויותהראשון, פועלת הקבוצה לרכוש  בשלב

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

, מתמודדת הקבוצה לחלופין. מהמכירות תמורות באמצעות או בעין דירות באמצעות למוכריםמשולמת 

 רוכשת/או ו בקרקעות בנייהו פיתוח, חכירה זכויות לרכישת, "("ירמ)" ישראל מקרקעי רשותבמכרזים של 

 פעולותבשלב השני, הקבוצה מבצעת  ."ירממ אותן קרקעות את רכשו אשר מגורמים כאמור זכויות

 יעוד שינויי, לצורך תכנון גופיובפרט  ותהרלבנטי לרשויות ופניה טיפול זה ובכלל, הקרקעות להשבחת

 בנייהה זכויות הרחבת, אזוריות מתאר ותכניות עיר בנין תכניות של והתאמות שינויים, הקרקעות

 הקבוצהפעולות ההשבחה  ולחלופין תוך כדי סיום לאחר "ב.וכיו בנייהל דיור יחידות הוספת, בקרקעות

בשיווק  ומטפלת, שוניםה פרויקטיםה נייתב לצורך קבלניות חברות עםהתקשרות  שלפועלת בדרך 

 .ללקוחות הדיור יחידותובמכירה של 

וההיצעים בתחום, ממדיניות הממשלה,  הביקושים מרמתיזמות הנדל"ן בישראל מושפע בעיקר  תחום

 העולמי כלכלי המאקרו מהמצבמעלויות הביצוע הקבלני, מקצב אישור הליכי תכנון ורישוי של פרויקטים, 

                                                        
, www.moch.gov.ilמשרד הבינוי והשיכון מבוססים בין היתר על פרסומים שפורסמו על ידי  6.4.1תחת סעיף הנתונים   4

באתר  28.12.2015ביום  פורסמה אשר"( מעלות)" Standard & Poor's Maalotשל  בישראל הדיור שוק של ענפית מסקירהו
 מעלות:

http://www.maalot.co.il/publications/SR20151228121838a.pdf 

http://www.moch.gov.il/
http://www.maalot.co.il/publications/SR20151228121838a.pdf


 7 -ו

 

פרמטרים כלכליים, לרבות שיעור הצמיחה במשק, הריבית, שערי החליפין, שכר העבודה  וממגוון ובישראל

 ושיעורי האבטלה. 

כי הרעה בסביבה הכלכלית עלולה לפגוע במגוון תחומי הפעילות במשק ובכלל זה בתחום הייזום  יודגש

המכירה של נכסים,  בו פועלת החברה, באופן שעלול לבוא לידי ביטוי, בין היתר, בירידת מחירי בנייהל

 לצורךחיוני  , בקושי לגייס מימון חיצוני שהינומשכנתאותלנכסים, בירידה בזמינות  בביקושיםבירידה 

דבר העלול לפגוע ביעדיה ותוצאותיה העסקיות של  -קיום הפעילות הקיימת ופיתוח פעילות חדשה וכיו"ב 

 החברה. 

 .להלן 6.4.1.3.1 סעיף ראו, בישראל הפעילות בתחום החלים לשינויים

 הפעילות תחום על החלים מיוחדים ואילוצים תקינה, חקיקה, מגבלות 

 6.4.5סעיף  ראו מגבלות, חקיקה, תקינה ואילוצים מיוחדים החלים על תחום הפעילות, עם בקשר לפרטים

 להלן.

 התפתחויות בשווקים של תחום הפעילות או שינויים במאפייני הלקוחות שלו .6.4.1.2

 :5וברווחיותו הפעילות בהיקף שינויים וכןיתוארו מגמות, אירועים והתפתחויות  להלן .6.4.1.2.1

הובילו תנאי המימון הנוחים, כולל הירידות בריבית על משכנתאות וההקלות בתנאי  2007שנת  מאז

האשראי, לעלייה משמעותית בביקוש לדירות ובהיקף המשכנתאות. כתוצאה מכך גדל חובם של משקי 

+( 102%) מהוכפלו, ומחירי הדירות יותר 2015לרבעון השני של  2007בין הרבעון הראשון של  84% -הבית ב

 בישראל הדיור מחירי בעליית ולתמוך להמשיך צפויים מוגבל והיצע בביקוש מהיר גידולבאותה תקופה. 

 6% -ל 5% בין של נומינלית עלייה שחלה מעריכה מעלות, הקיימים הנתונים על בהתבסס. הקרובות בשנים

 לעלות ימשיכו הדירות שמחירי סבורים מעלות. 2014 -ב 7.8% -ל בהשוואה, 2015 -ב הדירות במחירי

 .משכנתאות על בריבית העלייה בשל יותר נמוך בשיעור אולם הבאות בשנתיים

 21%בהשוואה לרבעון הקודם וירידה של  5%אלף דירות, ירידה של  28.5נרכשו  2016ברבעון השני של שנת 

 בהשוואה לרמת השיא בעסקאות שנרשמה ברבעון המקביל אשתקד, על רקע הקדמת רכישות של

 משקיעים, טרם הכבדת מס הרכישה.

 14%בהשוואה לרבעון הקודם וירידה של  3%אלף דירות חדשות, ירידה של  9, נרכשו זו זמן בתקופת

, כי במהלך הרבעון השני החלו המכירות הראשונות לציין ישבהשוואה לרבעון המקביל אשתקד. עם זאת, 

תקיימו מכירות בראש העין במסגרת "מחיר במסגרת "מחיר למשתכן", בעפולה ובלוד, כאשר בנוסף ה

ברכישת דירות חדשות  11%מטרה". בניכוי מכירות אלו, הנעשות מתחת לשווי השוק, נרשמה ירידה של 

 בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד. 23%בהשוואה לרבעון הקודם וירידה של 

המשקיעים, עם ירידה של  בפילוח לפי סגמנטים של השוק נמצא כי מי שהובילו את הירידה ברכישות היו

ואילו רכישות הזוגות הצעירים, בנטרול רכישות במסגרת "מחיר  8% -רכישות משפרי הדיור ירדו ב .11%

 .5% -למשתכן" ו"מחיר מטרה", ירדו ב

מעלות, המחסור הקיים בהיצע ימתן ככל הנראה במידת מה את השפעות עליית ריבית המשכנתאות על  לפי

, ומספר הדירות שהסתיימה בנייתן היה הקודםבישראל היו נמוכים בעשור  בנייהמחירי הדירות. היקפי ה

חדשים עלה השנתי הממוצע במספר משקי הבית. משום כך, מספר משקי הבית ה מהגידול עקבינמוך באופן 

היצע הדירות. לפי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, בכל שנה הושלמה בנייתן של מעט  על בהרבה

 54 -ובכ 2011 -ו 2005בין השנים  הנבש אלף 44 -בכאלף דירות, בעוד שמספר משקי הבית גדל  30 -יותר מ

 בישראל המיסוי ששיטת העובדה את גם להוסיף יש ההיצע מגבלות על. 2014 -ו 2012אלף בשנה בין השנים 

 קניית מעודדים רכישה וממסי הון רווחי על ממס היקף רחבי ופטורים, דירות על לבעלות העדפה יוצרת

 .והשקעה מגורים לצורכי דירות
                                                        

 .לעיל 4"ש הע ראו  5
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מעלות, מצבו של שוק הדיור בשנתיים הקרובות תלוי במידת הצלחתן של תכניות ממשלתיות לשוק  לפי

יצאו המכרזים הראשונים  2015הדיור בכלל, ושל תכנית "מחיר למשתכן" בפרט. על פי תכנית זו, שבקיץ 

ות פיתוח. במסגרתה, מעניק משרד הדיור הנחות גדולות על מחירי הקרקע וסובסידיות ממשלתיות על עלוי

הקבלן הזוכה במכרז הוא זה שמתחייב למכור את הדירות במחיר הנמוך ביותר. קניית דירות אלו תהיה 

בבעלותו דירה בשנים האחרונות. הקרקעות שמשמשות  היתהדירה ראשונה או למי שלא  לרוכשימוגבלת 

א באזורים בהם הביקוש בתכנית הן קרקעות מדינה, ולכן היא עשויה להתמקד יותר באזורי הפריפריה, ול

 הוא הגבוה ביותר.

 השונות הממשלתיות שהתכניות יתברר אםלהיבלם  עשויהמעלות, עליית מחירים בשוק הדיור  לפי

 .ההיצע להגדלת להביא מצליחות

  הפעילות לתחום הגלם וחומרי הספקים במערך שינויים .6.4.1.3

 עלה 2015בשנת . 1.3% -ב בנייהעלה מדד תשומות ה 30.9.2016תשעת החודשים שנסתיימה ביום  בתקופת

 .2015מדד בחודש דצמבר  נקודות 107.4 -לכ 2014 דצמברבחודש  מדד נקודות 106.4 -מ, 0.94% -בכהמדד 

 נקודות 106.4 -ל 2013 דצמבר בחודש מדד נקודות 105.6 -מ, 0.8% -בכעלה המדד  2014זאת לאחר שבשנת 

 .2014 דצמבר בחודש מדד

 מלט

 1.5% -כגידול של ) מיליון טון 5.96 -כשווקו  2014בשנת בעוד ש מיליון טון מלט 6.16 -שווקו כ 2015 בשנת

והיא מושפעת מהיקף השיא של  חלה בשנים האחרונות באופן רצוף . מגמת הגידול(קודמתהשנה הלעומת 

 במשק.  בנייההשטח שב

 אדם כוח

בישראל שלוש קבוצות עיקריות של עובדים בענף הבניין: תושבי ישראל, עובדים משטחי הרשות 

 הפלסטינית ועובדים זרים המובאים לישראל. לפי נתוני משרד הבינוי, הנסמכים על סקרי כוח אדם של

 186,900 בנייההועסקו ב 2016 שנת של הראשונים החודשים בשמונתהלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, 

 תושבי ישראל.

 ןעובדים זרים חוקיים בבניי 8,211, עובדים בישראל 2016 ליולי נכון, האוצר במשרד הדיור מטהלפי נתוני 

 14,525, לא כולל שטחי יהודה ושומרון )נוסף עליהם עובדים חוקייםעובדים פלסטינים  42,053 ועוד

 פלסטינים בשטחי יהודה ושומרון(.

, כולל עובדים מהשטחים בנייהרמת השכר החודשי הממוצעת למשרת שכיר בענף ה הגיעה 2016 באוגוסט

 -, כולל עובדים מהשטחים ומחו"ל, היה כבנייהש"ח במחירים שוטפים. השכר בענף ה 8,137 -ומחו"ל, לכ

 -על כ ועומדגבוה יותר,  הינו בנייהמממוצע השכר במשק. שכרם של העובדים הישראלים בלבד ב 84%

הממוצע למשרת שכיר של  השכרמממוצע השכר )של ישראלים בלבד( בכל המשק.  91% -, כש"ח 9,055

 עובדים של הממוצע מהשכר 36% -, שכר זה גבוה ב₪ 7,327 -עמד על כ בנייהעובדים תושבי חו"ל בענף ה

 .המשק בכלל"ל חו תושבי

 

   אדם כח זמינות

הנדסי כגון -ישנו מחסור מתמשך בעובדים במקצועות השלד והגמר, במפעילי ציוד מכני בנייהה בענף

במספר העובדים הישראליים בענף וניסיונות  יהיהעל למרות. והנדסאים במהנדסים, ועגרוניםמנופים 

הממשלה לעודד הכשרת עובדים ישראליים, קיים מחסור בעובדים ישראליים שמתאימים לעבודה בענף 

אישר קבינט  2015, טייחים ורצפים( בפרט. ביולי ברזלניםבכלל ובמקצועות ה"רטובים" )טפסנים,  בנייהה

עובדים. בפועל, מאחר ולא נחתמים מספר  20,000 -הדיור להגדיל את מכסת העובדים הזרים המרבית ל

תי עם חלק מהמדינות מהן עתידים להגיע העובדים הזרים, לא חל גידול משמעו בילטראליםהסכמים 
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האוצר ומשרד הבינוי והשיכון הודיעו  משרד, 2016בכמות העובדים הזרים. יצוין בהקשר זה כי באוקטובר 

יותר  במהלכןששנים,  5 למשךזרות בהליך של קול קורא, אשר ייכללו במאגר  בנייהחברות  6על בחירת 

עובדים זרים  1,000עד  להביא כאמורלמגורים ויתאפשר לכל חברה  בנייהלבנות בישראל  "להנלחברות 

, כך בנייהלצורך העסקתם בעבודות "רטובות" בלבד, וזאת מתוך המכסה הקיימת לעובדים זרים בענף ה

 בנייהלחברות ה בנייהעובדים מתוך המכסה הכללית של עובדים זרים בענף ה 6,000שתוקצה מכסה של עד 

 הזרות. 

השפעה על יכולת העמידה בלוחות הזמנים של ואי זמינותו של כוח אדם מיומן עלולה להיות  למחסור

הקבלנים הראשיים עימם מתקשרת הקבוצה, על יעדי הזמן המקוריים להם התחייבה הקבוצה בפרויקטים 

 השונים וכן על עלות העבודה בענף.

 בתחום קריטיים הצלחה גורמי .6.4.1.4

 מיקומים יתורא)א( הקבוצה, גורמי ההצלחה הקריטיים בתחום נדל"ן יזמי הינם כדלהלן:  להערכת

 מוקם עליה בקרקע בנייהה זכויות היקף; )ב( משמעותיים ביקוש באזורי פרויקטים לביצוע פוטנציאלים

, נוספות וקומות נוספות דיור יחידות לבנות שניתן ככל, כך. קרקע אותה של ההשבחה ואפשרויות הפרויקט

 יכולת לצד עסקאות מימון ויכולת פיננסית איתנותמשמעותית יותר בביצוע; )ג(  חהלהצל הקבוצה צפויה

 הקבוצהשל  המוניטין; )ד( גבוהה ובזמינות יחסית נמוכות מימון בעלויות חיצוני מימון להשיג הקבוצה

 פיקוח, ניסיון ויכולת ידע( ו; )למגורים בנייהב בדיירים וטיפול שירות מערך של קיומו; )ה( הפעילות בתחום

 בלוחות עמידה( ז) -ו ;בנייהלצד ניסיון בהתנהלות אל מול רשויות התכנון וה בנייה פרויקטישל  ניהולו

 .העבודה ביצוע ואיכות זמנים

 התחום של העיקריים והיציאה הכניסה חסמי .6.4.1.5

פיננסית המאפשרת  יכולתו מוניטין הינם הפעילות תחום של העיקריים הכניסה חסמי, הקבוצה להערכת

את השקעת ההון העצמי הנדרש בפרויקט וקבלת מימון בנקאי בעלויות נמוכות יחסית. כמו כן, הקבוצה 

 על נוסף, למגורים פרויקטים על ובפיקוח בביצוע, בשיווקרואה חשיבות רבה בידע, בניסיון, בתכנון, בניהול, 

 .בחוק הקבועות הרישוי ישותבדר ועמידה התכנון רשויות מול והתנהלות בעבודה ניסיון

הנהלת הקבוצה חסמי היציאה העיקריים של תחום הפעילות הינם: פרויקטים ארוכי טווח,  להערכת

הדירות על פי חוק המכר והתחייבויות חוזיות ארוכות טווח כלפי בעלי זכויות בקרקעות,  לרוכשיאחריות 

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

 בו החלים ושינויים הפעילות בתחום התחרות מבנה .6.4.1.6

 . להלן 6.4.4 סעיףבדבר מבנה התחרות בתחום הנדל"ן היזמי ושינויים החלים בו, ראו  לפרטים

 ושירותים מוצרים 6.4.2

 כללי .6.4.2.1

לרכישת זכויות בקרקעות נעשות במסגרת הסכמים עם יחידים או תאגידים  הקבוצה התקשרויותיה של

במספר מתכונות, כאשר לכל מתכונת מאפיינים עיקריים הדומים במרבית העסקאות מאותו הסוג. 

עם בעלי הזכויות בקרקע ומאפייניהם  מסחריותההשינויים בין העסקאות נובעים בעיקרם מההסכמות 

 סקה. הייחודיים של המקרקעין והע

בחלק "ע מאושרת. אולם, תב, דהיינו עם בנייהלרכישת קרקעות זמינות ל הינם הקבוצההסכמיה של  ,רובל

לרכישת קרקעות נעשית במסגרת הסכמי מכר מותנים. על פי רוב, רוכשת  הקבוצהמהעסקאות התקשרות 

"( החלות לגביהן תב"ע, במסגרת הסכמי מכר מותנים, קרקעות, אשר תוכניות בנין העיר )"הקבוצה

מטפלת מול רשויות התכנון  הקבוצהמחייבות שינוי לצורך הקמת מבנים המיועדים למגורים ובדרך כלל 

בשינוי הייעוד כאמור. כמו כן, במקרים מסוימים בהם התב"ע החלה על המקרקעין אינה מאפשרת זכויות 

 הקבוצה, פועלת הקבוצהל בהיקף, בשימושים ו/או בתכנון המתאימים לאסטרטגיה העסקית ש בנייה



 10 -ו

 

לשינוי התב"ע על מנת להתאים את התכנון לאסטרטגיה שלה כאמור, ועל מנת להשביח את המקרקעין, בין 

 .בנייה, שינוי השימושים המותרים במקרקעין ו/או שינוי תכנון הבנייההיתר, בדרך של הגדלת זכויות ה

את התנאים המהותיים )כולם או חלקם(,  , כוללים על פי רובלעילההסכמים לרכישת הקרקעות כאמור 

 : הלןכדל

 מקרקעין לרכישת הסכמים .6.4.2.2

, בנייהל זמינות בקרקעות הינם הקבוצהאף שכאמור לעיל החלק המכריע מהסכמי רכישת הקרקעות של  על

המקרקעין אינם מיועדים למגורים, מותנית רכישת המקרקעין  ,ככל שבמועד ההתקשרות בהסכםש הרי

"( במועדים שנקבעים ובהתאם להוראות חוק התכנון שינוי הייעודבשינוי ייעוד המקרקעין למגורים )"

   . "("בהתו חוק)" 1965-"ההתשכ, בנייהוה

מהדרכים הבאות משלמת את התמורה )בכפוף לתנאים מתלים, אם נקבעו(, באחת או יותר  הקבוצה

עסקה בה רוכשת החברה את הזכויות במקרקעין בתמורה  - עסקת מזומן)א(  )לרבות שילוב בין הדרכים(:

עסקת קומבינציה מנגנון לקביעת מחיר, כקבוע בהסכם; )ב( לסכום במזומן בהתאם למחיר נקוב ו/או על פי 

כקבוע  בנייהרה למתן שירותי חלק מזכויות המוכר במקרקעין בתמו הקבוצהעסקה בה רוכשת  -בעין 

בחלק מהמקרים, רשאי המוכר לעשות שימוש בשירותי  בהסכם על חלק המקרקעין שנותר בבעלות המוכר.

בסכום מסוים  לקבוצהלצורך ממכר היחידות שבבעלותו, בתמורה לתשלום דמי שיווק  הקבוצההשיווק של 

מבעלי הזכויות  הקבוצהעסקה בה רוכשת  -עסקת תמורות יחידה; )ג( אחוז ממחיר המכירה של הכשנקבע 

את מלוא זכויותיהם במקרקעין בתמורה להעברת חלק מוסכם מתקבולי המכירות שתקבל החברה 

 ממכירת יחידות הפרויקט. 

נקבע בין "י רמבלשכת רישום המקרקעין ו/או בספרי  הקבוצההמועד שבו תרשמנה הזכויות שרוכשת 

בסוג העסקה, במועד בו יהיו בעלי הזכויות במקרקעין זכאים לקבל הצדדים לעסקה בהסכמה והינו מותנה 

אישורים על תשלום המיסים ו/או תשלומי החובה האחרים החלים עליהם, והמצב הרישומי של הקרקע. 

)בכפוף לאפשרות הרישום, ובכפוף  הבמקרקעין, נרשמים לטובת הקבוצהבדרך כלל, עד לרישום זכויות 

 ת אזהרה ו/או משכנתאות ו/או שעבוד על זכויות המוכר.למוסכם בין הצדדים( הערו

במקרים בהם המוכר זכאי ליחידות דיור ו/או לתמורות בגין מכירת יחידות דיור בעסקה המותנית בשינוי 

 ייעוד, חלים בדרך כלל התנאים המהותיים הבאים )כולם או חלקם(: 

להכין את התב"ע החדשה )לבדה ו/או  הקבוצה מתחייבת, הקבוצהמהסכמי רכישת הקרקעות של  במיעוט

בשיתוף עם בעלי הזכויות במקרקעין( ולעמוד באבני דרך בקשר לפעולות התכנון הנדרשות לשינוי הייעוד. 

בחלק מההתקשרויות נקבע יעד של צפיפות מינימלית של יחידות דיור לשטח לפי התוכנית שתאושר. ברוב 

הזמנים שנקבעו בו לשינוי הייעוד )או ביעד צפיפות  ההתקשרויות קובע ההסכם כי אי עמידה בלוחות

נקבעות הוראות שעניינן נשיאת הצדדים כן,  כמוהמינימלית אם נקבעה(, תביא לפקיעת ההסכם.  בנייהה

בקשר עם חיובים של הועדה כתוצאה  בנייהבאחריות להמצאת כתבי שיפוי לוועדה המקומית לתכנון ו

הנובעים משינוי ייעוד כאמור. בחלק מהמקרים מתחייבים לשאת  ,"בולחוק הת 197מתביעות לפי סעיף 

או שהיא מתחלקת בנטל עם  הקבוצהבכך בעלי הזכויות במקרקעין ובחלק מהמקרים מתחייבת לשאת בכך 

  הבעלים.

מתחייבת לעמוד בלוחות זמנים  הקבוצה ,בקומבינציה קרקעות לרכישת הקבוצהמהתקשרויות  בחלק

ו/או הוצאת היתרים כאמור ובקשר עם בניית המבנים  בנייהבקשות להיתרי שנקבעים בקשר עם הגשת 

בפרויקט. בחלק מההתקשרויות קובע ההסכם, כי בעלי הזכויות במקרקעין יהיו רשאים לבטל את ההסכם 

 במועד שנקבע. בנייהבמקרה בו לא יתקבל היתר 

אשר ילווה את העסקה יעמיד לבעלי הזכויות הפיננסי  המוסדכי  הקבוצהבחלק מהמקרים מתחייבת 

לתנאים הניתנים לחברה(, לביצוע תשלומי שניתן  ככלבמקרקעין הלוואות )בתנאים זהים ו/או דומים 
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החובה החלים על הבעלים ו/או לצרכים נוספים. בחלק מהמקרים נקבע בהסכם כי ההלוואה תיפרע מתוך 

 ן בלבד.התמורה לה יהיו זכאים בעלי הזכויות במקרקעי

לממן את הרכישה ו/או ביצוע הפרויקט, באופן מסוים  הקבוצהמהמקרים כאמור, מתחייבת  מרביתב

 ליווי להסכם אופייניים תנאים בדבר לפרטים(. מלווהפיננסי  מוסד" באמצעות פרויקט סגור)לרבות כ"

 .להלן 6.7.4.1 סעיף, ראו פיננסי

מ"י. בחלק מהמקרים רזכויות במקרקעין על פי הסכמי פיתוח או חכירה עם  הקבוצהבנוסף, רוכשת 

מ"י בדרך של מכרז ובחלק מהמקרים נרכשות הזכויות מצד שלישי אשר רכש רנרכשות הזכויות במישרין מ

 מ"י מתבצעת על פי רוב, כדלקמן: רמ"י. רכישת זכויות מראת הזכויות מ

"( נחתם הסכם היזםזה: " עיףהשלישי ממנו נרכשות הזכויות( )בסו/או הצד  הקבוצהמ"י ובין היזם )רבין 

מ"י את המקרקעין לרשות היזם, ר"(. על פי הסכם הפיתוח מעמיד הסכם הפיתוחזה: " עיףפיתוח )בס

לתקופה שנקבעת בהסכם הפיתוח, והיזם מתחייב להקים על המקרקעין את המבנים בתנאים ובמועדים 

כפי שנקבעים בהסכם הפיתוח. במסגרת  בנייההייעוד, המטרה וקיבולת ההקבועים בהסכם הפיתוח, על פי 

מ"י ליזם את רמ"י, כי בכפוף לעמידת היזם בתנאי הסכם הפיתוח, יחכיר ר תהסכם הפיתוח מתחייב

"(. המקרקעין מוחכרים לתקופה הנקובה חכירהההסכם זה: " עיףהמקרקעין על פי הסכם חכירה )בס

מ"י במסגרת הסכם רנקבעת בהסכם הפיתוח. התמורה כאמור משולמת לבהסכם הפיתוח בתמורה כפי ש

הפיתוח, ומהווה דמי חכירה מהוונים לתקופת החכירה. על פי רוב, קובע הסכם החכירה כי בתום תקופת 

החכירה, בכפוף לתנאים הקבועים בהסכם החכירה, יהיה זכאי החוכר להאריך את תקופת החכירה 

חכירה הנוספת יהיו כנהוג אז לגבי חכירת מקרקעין מסוג המוחכר על ידי לתקופת חכירה נוספת. תנאי ה

 מ"י, בסביבת המוחכר ולמטרה של החכירה, בהתחשב בכך שהחוכר שילם עבור בניית המבנים.ר

, בנייהבדרך כלל, קובע הסכם הפיתוח כי המועדים הנקובים בו )לרבות מועדים להגשת תוכניות להיתר 

(, התנאים הנקובים לעניין התמורה, בנייהודות, השלמת שלד והשלמת ה, יציקת יסבנייהתחילת 

וביצוע הפעולות הנדרשות  בנייה, הגשתן לרשויות, ביצוע הבנייהההתחייבויות בקשר להכנת תכניות ה

לרישום יחידות הדיור כיחידות נפרדות, וכן התחייבויות הנוגעות לאיסור דיספוזיציה )לרבות איסור 

מ"י את הזכות לבטל רהוראות עיקריות שהפרתן תחשב להפרה יסודית, אשר תקנה ל ןהינ -העברה ושעבוד( 

את הסכם הפיתוח, לחייב את היזם בפינוי הקרקע ובתשלום דמי שימוש ראויים ו/או לקבל פיצויים בגין 

 ההפרה.

 ולקוחות הפרויקט הקמת .6.4.2.3

חיצוניים. הסכמי ראשיים  קבלניםבמקרקעין באמצעות  בנייהאת ה הקבוצהנכון למועד התשקיף, מבצעת 

)היינו, הסכם לביצוע עבודות קבלנות בו נקבע בין  הקבלנות לבניית בניינים הינם הסכמים פאושליים

 לפרטים, המבוצעים בתנאי שוק. המזמין לבין הקבלן המבצע מחיר העבודה המוגדרת, באופן כוללני וסופי(

 .להלן 6.4.2.7 סעיף ראו נוספים

התשלום  מועדיהדיור באופן הפורס את  יחידות, החברה מחלקת את תשלומי הרוכשים )לקוחות( של ככלל

 החברה שואפת לכך ש: טיפוסי באופן. 4לאורך חיי הקמת הפרויקט משלב החתימה ועד לשלב קבלת טופס 

 75%מועד חתימת ההסכם או במועד קבלת פנקסי שוברים, במוקדם מבין סמוך ל תשולםמהתמורה  15%

למועד  עוברוהיתרה  יחידת הדיור מסירתהחוזי להנותרת עד למועד  הזמןיתרת  לאורך ישולמונוספים 

 .הדיור יחידתמסירת 
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 הפעילות תוצאות תמצית  .6.4.2.4

 

 לעיל. 6.3.1, ראו סעיף 1.1.2016החל מיום  IFRS 15לפרטים בדבר השפעת יישום תקן חשבונאות בינ"ל 

 פרויקטים לגבי מצרפיים נתונים .6.4.2.5

 :30.9.2016הסתיימה ושמכירתם טרם הסתיימה במלואה ליום  שהקמתם פרויקטים .6.4.2.5.1

מספר חודשים  
שחלפו ממועד סיום 

 בנייהה
30.9.2011 

יתרת מלאי בספרים המתייחסת לפרויקטים שהקמתם 
 הסתיימה ושמכירתם טרם הסתיימה במלואה )במונחי עלות(

0-12 - 

13-24 - 

 4,300 24מעל 

 4,300 סך הכל

בפרויקטים שהקמתם הסתיימה ושמכירתם  גיול מלאי יח"ד
 טרם הסתיימה במלואה )במונחי מספר יח"ד(

0-12 - 

13-24 - 

 2 24מעל 

 2 סך הכל

 2,300 רווח גולמי צפוי

ועד סמוך למועד פרסום  30.9.2016מספר חוזי מכירה מחייבים שנחתמו מיום 
התשקיף )לגבי פרויקטים שהקמתם הסתיימה ושמכירתם טרם הסתיימה במלואה 

 לתום תקופת הדיווח(

1 

  :2016.9.30בהקמה ליום  פרויקטים .6.4.2.5.2

  
 נתונים כספיים במטבע המסחרי

30.9.2011 

 739 מספר יח"ד כולל בפרויקטים בהקמה 

 348,048 בהקמה )במונחי עלות(המתייחסת לפרויקטים  יתרת מלאי בספרים

 119,908 מפרויקטים בהקמה שטרם הוכררווח גולמי צפוי 

 180,300 רווח גולמי צפוי כולל מפרויקטים בהקמה
מספר חוזי מכירה מחייבים שנחתמו בתקופה השוטפת בקשר עם פרויקטים 

 בהקמה 
344 

 176 מספר יח"ד שטרם נחתמו לגביהן הסכמי מכירה מחייבים בפרויקטים בהקמה 
למועד מספר חוזי מכירה מחייבים שנחתמו מסוף תקופת הדיווח ועד סמוך 

 )לגבי פרויקטים בהקמה( פרסום התשקיף
17 

 

  

 פרמטר
1-9/2011 2015 2014 

 באלפי ש"ח

 216,199 364,280 332,644 הכנסות תחום הפעילות )מאוחד(

 12,042 35,617 37,879 רווחי תחום הפעילות )מאוחד( 
 866,773 798,888 687,097 סך נכסי תחום הפעילות במאזן )מאוחד(
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 הכנסות ומקדמות  צבר .6.4.2.6

  :מחייבים מכירה חוזי בגיןהצפויות שיוכרו  ההכנסות

  
שיוכרו בגין חוזי הכנסות 

 מכירה מחייבים
מקדמות ותשלומים הצפויים להתקבל בגין 

 חוזי מכירה מחייבים

 ₪במיליוני     

שנת 
2017 

 29 71 1רבעון 
 54 60 2רבעון 
 48 36 3רבעון 
 59 31 4רבעון 

 102 44 2018שנת 
 1 1 2019שנת 
 - - 2020שנת 
 - - ואילך 2021שנת 

 293 243 סה"כ

 משנה וקבלני ספקים .6.4.2.7

 :כוללים החברה ספקי

 ראשיים קבלנים עם היא ההתקשרות. בנייהו תשתית, פיתוח עבודות החברה עבור המבצעים קבלנים (א)

 .לבניית בניינים פאושלייםמפתח( בחוזים  ניל)קב

כדוגמת אדריכלים, מתכננים, מנהלי פרויקטים, מתאמים, מפקחים,  -שירותים הנדסיים  ספקי (ב)

 ויועצים שונים )כדוגמת יועצי חשמל, מים, אקוסטיקה, כבישים, מיזוג אוויר וכיו"ב(.

 .ועורכי דין מפרסמים, משווקים, מתווכים (ג)

 נותן השירותים העיקרי.  הינו המפתחפרויקט, קבלן  בכל

 :30.9.2016פרטים בדבר ספקים וקבלני משנה עיקריים ליום  להלן .6.4.2.7.1

זיהוי 
הספק/ 
קבלן 

 המשנה

סוג 
קבלן \הספק

 המשנה

האם צד 
קשור 
 ]כן/לא[

היקף 
רכישות 
מהספק 
בתקופת 

 הדיווח
 (₪)אלפי  

משקל הספק 
מכלל רכישות 

 )%(* החברה

תלות 
מיוחדת 
בספק 
 ]כן/לא[

 פרויקט**

 לא 34% 64,000 לא קבלן מבצע ספק א'
מנרב בדניה  -חיפה 

 ומנרב על הים )עכו(

 לא 19% 37,000 לא קבלן מבצע ספק ב'

מנרב הצעירה בבאר 
יעקב ומנרב הצעירה 

 בראשל"צ
 מגדל מנרב -חולון  לא 15% 28,400 לא קבלן מבצע ספק ג'

 כי"ח ירושלים לא 8% 18,000 לא קבלן מבצע ספק ד'

 

ספקיה בכלל מ החברה היקף הרכישות שלהספק חושב בהתאם להיקף ההתקשרות הכולל של הספק ביחס ל משקל * 
 . 2016בספטמבר  30לתקופה של תשעה חודשים שהסתיימה ביום  מאזןההפרויקטים המבוצעים למועד 

 כל את לבצע הספק התחייב ובמסגרתה(, פאושלי) Turn Key Projectעם הספקים הנ"ל נעשתה בשיטת  ההתקשרויות  ** 
 מנגנון נקבע כאשר מראש קבוע לסכום בתמורה וזאת הדיירים ידי על הסופי ואכלוסו הפרויקט לגמר עד בנייהה שלבי

 כמקובל הפרויקט סיום למועד עד פרויקטים מנרב כלפי באחריות נושא הספק. בגינם ולתשלום שינויים לביצוע
 מתבצע לספק התשלום. והאחריות הבדק בתקופת בפרויקט ליקויים לתיקון אחריותלרבות  זה מסוג בהסכמים

 כאשר( העבודה בהשלמת התלויים מוסכמים זמנים ללוחות בהתאם) ידו על התבצע אשר השירות שהושלם לאחר
  .והאחריות הבדק תקופת לאחר משולמת התמורה מלוא

. פיננסיים קשיים, החברה של בפרויקטים מבצעים קבלנים לרבות, המבצעים מהקבלנים חלק נקלעו האחרונות בשנים 
להחליף קבלן מבצע במידת הצורך ללא  ביכולתה ויש כלשהו מבצע בקבלן תלות לה אין, החברה להערכת, זאת עם

 .מהותייםקשיים 
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 מאוד מהותיים שאינם פרויקטים .6.4.2.8

 שאינם"פרויקטים  נחשביםה, אשר נמצאים בשלבים שונים, פרויקטיםמספר  לחברה, 30.9.2016ליום  נכון

ציבור של הצעת חקיקה לתיקון תקנות ניירות ערך בנוגע  תולהער בנוסח זה מונח" )כהגדרת מאוד מהותיים

 חקיקה הצעת)" ערך ניירות רשות ידי על פורסם אשר 2016 פברוארלפעילות בתחום הנדל"ן היזמי מחודש 

 .שלהלן הקטנים בסעיפים כמפורט, ("יזמי"ן נדל -

כי הערכות החברה שלהלן, לרבות הנתונים בטבלאות הכוללים, בין היתר, צבר הזמנות ומקדמות,  יודגש

, סך ההכנסות והעלויות בנייהמועדי תחילת בניית הפרויקטים )בפרויקטים בתכנון(, מועדי סיום 

הצפויות בפרויקטים, הרווח הגולמי הצפוי בפרויקטים ויתרת עודפים צפויה, הינם מידע צופה פני עתיד 

)כהגדרתו בחוק ניירות ערך(, המתבסס על ניסיונה של החברה. פרמטרים אלה תלויים במידה רבה 

הרלבנטיים )לרבות העמדת הון בעמידת הקבוצה בתנאי הסכמי המימון שנחתמו בקשר עם הפרויקטים 

הקבועות בהם; בהתקשרות בהסכמי מימון לפרויקטים  מיידיעצמי( ובאי התקיימות העילות לפירעון 

שביצועם טרם החל; בעלויות שנחזו לכך על ידי החברה, המתבססות על תנאי השוק העכשוויים; 

פרויקטים )הן בעצם קבלתם והן בגורמים חיצוניים, כגון קבלת ההיתרים הנדרשים לצורך ביצועם של ה

בעצם קבלתם במועד שנחזה לכך על ידי החברה(, בעמידת הקבוצה בדרישות הרשויות השונות ומתן 

ההיתרים הרלבנטיים על ידם; בעלויות הקמה ומימון בפועל במועד התהוותן )אשר עשוי לחול בהם שינוי 

בשמירת רמות מחירי המכירה השוררים כיום למול העלויות שנחזו על ידי החברה, לרבות שינוי מהותי( ו

בשוק הנדל"ן )בהם עשוי לחול שינוי, לרבות שינוי מהותי, בין היתר לאור תמורות בסביבה הכלכלית בה 

לפיכך, אין כל וודאות כי המידע שלהלן יתממש והוא יכול להיות שונה אף באופן  -פועלת הקבוצה( 

 לפרויקטים בקשרהמפורטות להלן ביחס לתכניות מעבר לכך, ההערכות  מהותי, מהאמור להלן.

גם מהווים מידע צופה פני עתיד, ומבוססות על המידע המצוי בידי החברה נכון  עקרקעתודות \בתכנון

למועד פרסום התשקיף, ובכלל זה על היכולות לקבל את כל האישורים הנדרשים להוצאת התכניות הנ"ל 

ההערכות הנ"ל עלולות שלא להתממש, או להתממש באופן  אל הפועל לרבות מרשויות התכנון. לפיכך,

שונה מן הצפוי, היה ויחולו שינויים בשל גורמים שאינם תלויים בחברה, לרבות שינויים תכנוניים 

שיחולו ככל שיחולו וכן גורמי הסיכון החלים על פעילותה. יודגש כי התכניות בקשר למקרקעין עשויים 

ים את הקבוצה לפעול אך ורק על פיהם, לכן, עשויים להיות מקרים להשתנות בעתיד והם אינם מחייב

 בהם תפעל הקבוצה בשונה מהמפורט להלן, כולו או מקצתו. 

 כללי .6.4.2.9

 :ותכנון הקמה בשלבי 30.9.2016 ליום נכון הנמצאים מהפרויקטים תמציתי תיאור להלן

 ירושלים - בזא גבעת (א)

 אושרה 2016. בשנת 6בירושלים זאב בגבעת דיור פרויקט להקמת במכרז החברה זכתה 1999 בשנת

של  'איח"ד. נכון למועד התשקיף, שלב  100יח"ד במקום  120"ע חדשה לפיה ניתן להקים בפרויקט תב

נמצא בשלבי  'ב שלב כאשר סופיים אכלוס בשלבי ונמצאיח"ד הושלם  91הפרויקט אשר כולל הקמת 

 .מחייבים מכירה הסכמי נחתמו"ד יח 29יח"ד מתוך  25 -הקמה סופיים וביחס ל

  

                                                        
 .158-182, מגרשים 6256מתחם  6



 15 -ו

 

 באר יעקב -הצעירה  מנרב (ב)

מ"ר בבאר יעקב  6,875בשטח של  7מקרקעין לנכס מונה אשר הנכסים כונס, הודיע 2013 בפברואר

הצעתה של החברה לרכישת זכויות הבעלות במקרקעין הינה ההצעה הזוכה. על פי  כי "(המקרקעין)"

המקרקעין פרויקט  על מקימהתכנוני החברה ובהתאם למצב התכנוני החל על המקרקעין, החברה 

למועד התשקיף,  נכוןיח"ד(.  144 -יח"ד )לאחר שהגדילה את כמות יח"ד הניתנות להקמה מ 149הכולל 

 כאשר הקמה בשלבי נמצא, "ד(יח 50 -ו"ד יח 49"ד, יח 50) בניינים לשלושה מחולקהפרויקט, אשר 

 .מחייבים מכירה הסכמי נחתמו"ד יח 129 -ל ביחס

 חולון - מנרב מגדל (ג)

 החברהרכשה  לפיו בהסכם"( המוכרתבע"מ )" גרופהתקשרה החברה עם נתנאל  2012יולי  בחודש

חנקין פינת  ובקרקע הנמצאת ברחמחלקים  30/100 -מהמוכרת את מלוא זכויותיה של המוכרת ב

 -בשטח של כ 111מס'  מגרש)בחלק(  16חלקה  6867, גוש 501גולדה מאיר בחולון, במסגרת תב״ע /

"( הפרויקט"ד )"יח 111בו ושיכלול בניין מגורים  פרויקט להקים במטרה, "(המקרקעין)" מ״ר 8,033

סך השווה  וכןלמוכרת  שולמהאשר  ,במזומן מע״מ כדיןבתוספת ₪, מיליון  20.5 -סך של כלבתמורה 

. פוחתת למוכרת ערבות בנקאית החברה הפרויקט אשר להבטחת תשלומם מסרהמתקבולי  26% -לכ

 מכירה הסכמי נחתמו"ד יח 93 -ל ביחס כאשר, הקמה בשלבי הפרויקט נמצא התשקיף למועד נכון

 .מחייבים

 ירושלים - Tower-J (ד)

 מהזכויותחלקים  1/12 , התקשרה החברה עם שני צדדים שלישיים בהסכם לרכישת2013 בספטמבר

"( וכן המקרקעין)" 8בירושלים"ח וכי יפו הרחובות בפינת המצויים דונם 3.5 -כ של בשטח במקרקעין

 תכנון צפוי מכוחה אשר במקרקעין הבעלים יתר עם קומבינציה בעסקת והחובות מהזכויות מחצית

, ו/או שטחי תעסוקה באותם מ"ר מלון חדרי 48 -כ"ד, יח 146 -כ הכולל המקרקעין על מתחם ובניית

 במקרקעין הבעלים יתר, הקומבינציה לעסקת בהתאם. בניינים בשלושה ציבורי וחניון מסחר שטחי

 בפרויקט המניבים מהשטחים 27.8% -בפרויקט בעין וכמדירות המגורים  27.8% -כ לקבל זכאים יהיו

 ימכרו אלוככל ש) המניבים השטחים מתקבוליבעין או , שטחי המסחר והחניון( תעסוקה)המלון/שטחי 

באופן שדירות המגורים יגדלו  בפרויקט בנייהפעלה להגדלת השטחים ל חברהה. הפרויקט מסירת טרם

מ"ר.  250 - בכמ"ר ושטחי המסחר יגדלו עוד  1,100 -כ יח"ד, שטחי המלון/תעסוקה יגדלו בעוד 158 -ל

, הקמה בשלבי נמצא הפרויקטו "ע להגדלת הזכויות כאמורהתבאושרה התשקיף  פרסוםנכון למועד 

חדרי המלון )ו/או שטחי תעסוקה ביחס ל .מחייבים מכירה הסכמי נחתמו"ד יח 94 -ל ביחס כאשר

תפי ויתר שו החברהלמועד רכישת הקרקע הנהלת  - באותם מ"ר(, שטחי המסחר והחניון הציבורי

פרסום התשקיף, בוחנת נכון למועד את האופן בו יוחזקו ו/או ימומשו; כאשר הפרויקט, טרם קבעו 

 .ובכלל זה אפשרות למכירתם את החלופות העומדות בפניה בקשר עם השטחים האמורים החברה

 חיפה -בשמורה  מנרב (ה)

 בשטח בקרקע זכויות לרכישת קומבינציה בהסכם שלישי צד עם החברה התקשרה, 2013 מרץ בחודש

 בשכונת המצוי במגרש, בניינים בשני למגורים"ד יח 156 -כ של ושיווק בנייה, לתכנון, דונם 7 -כ של

 אשר מהתמורה 37% -ל המוכר. בתמורה למכירת זכויות המוכר בקרקע, זכאי 9בחיפה דרום אלון רמת

 מלוא אתנכון למועד התשקיף מקימה החברה  .הדיור יחידות מכירת בגין החברה בידי תתקבל

  "ד.יח 69"ד, כאשר ביחס אליו נחתמו הסכמי מכירה מחייבים לרכישת יח 156אשר יכלול  הפרויקט

  

                                                        
 .95, חלקה 4041גוש  7
 .449, חלקה 30074גוש   8
 .25, חלקה 12695גוש  9



 16 -ו

 

 עכו -על הים  מנרב (ו)

 "(המוכר)" 10"( ועם בעל זכויות במקרקעין'ג צדבהסכם עם צד שלישי )" החברההתקשרה  2015 במרץ

את זכויותיו של המוכר במקרקעין בתמורה לסך של  החברה״(, לפיו רכשה המקרקעיןהמצויים בעכו )״

על חלק מהמקרקעין, למועד התשקיף פועלת החברה להקמה  נכוןבתוספת מע״מ. ₪ מיליון  40 -כ

וזאת בהתאם  ״(פרויקטה)״ קומות כל אחד 15בנייני מגורים בני  6 -"ד ביח 402דונם,  30 -בשטח של כ

יח"ד  134אשר יכללו  6 -ו 5)בניינים  הקיימים בנייהלתכנית בנין העיר החלה על המקרקעין והיתרי ה

נכון למועד פרסום התשקיף נמצאים בשלבי הקמה, ואילו יתר הבניינים נמצאים בשלב התכנון(. 

עין מיועדת יתרת המקרקיח"ד.  50עד  30 -פועלת החברה להגדלת זכויות הבניה במקרקעין בכ

 . לחברהג' בהתאם להסכם שיתוף שנחתם בין צד ג'  צדלמלונאות וייעשה בה שימוש על ידי 

ג' מכח אופציה אשר  צדשל זכויותיו של  לחברהוהסבה  ההתקשרות הנ״ל באה בעקבות מכירה

ג' הנ״ל  צדהוענקה לו על ידי המוכר לרכישת זכויות המוכר במקרקעין. בתמורה להעברת זכויות 

, סוכם בין הצדדים כי מעבר לרכישת הזכויות במקרקעין כאמור בפסקה לעיל, תשלם החברה חברהל

יהיה זכאי  'ג( וכן כי צד שולמו התשקיף למועד נכון)אשר  מבתוספת מע״₪ מיליון  15 -' סך של כגלצד 

 בתוספת מע״מ בכפוף לעמידתו במספר יעדי שיווק ביחס לפרויקט₪ מיליון  11לסך נוסף של עד 

 עמידה בגיןמע"מ  בתוספתמיליון ש"ח  10.5 -שולם לצד ג' סך של כסוכם כי י)כאשר מתוך סכום זה 

יח"ד נחתמו  117 -נכון למועד התשקיף נמצא הפרויקט בשלבי הקמה, כאשר ביחס ל .(כאמור ביעדים

 הסכמי מכירה מחייבים.

 עלית"ר בית (ז)

שנה בגין שטח  98במכרז לרכישת זכויות חכירה מהוונות לתקופה של  החברה זכתה 2015 מרץ בחודש

 נכון. (426/3"ע לתב)בהתאם  רוויה בבית"ר עלית בנייהיח"ד ב 90המיועד לבניית  11מ"ר אלף 11 -כשל 

 מכירה הסכמי נחתמו"ד יח 10 -ל ביחס כאשר, תכנון בשלבי נמצא זה פרויקט התשקיף למועד

 .מחייבים

                                                        
חלקים  893/1000 -, בעלות ב18037בגוש בגוש  42 -ו 41, 40, 6, 3הזכויות במקרקעין כוללים את מלוא זכויות הבעלות בחלקות  10

 .18036בגוש  3חלקים מחלקה  8292/11608 -וזכויות חכירה ב 18034בגוש  2מחלקה 
 .31945במתחם מס'  213 -ו 212מגרשים מס'  11
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   בהקמה פרויקטים .6.4.2.10

 שם הפרויקט
מיקום 

 הפרויקט

מועד 
רכישת 
 הקרקע

מועד 
תחילת 
בניית 

 הפרויקט

מועד 
סיום 
 בנייה

 משוער

חלק 
התאגיד 

האפקטיבי 
בפרויקט 

)%( 

סה"כ 
יח"ד 
בפרויקט

** 

סה"כ 
מ"ר 
 ממוצע
 ליח"ד

שיעור 
השלמה 

 כספי/
הנדסי 
ליום 

30.9.11 

סה"כ יח"ד שנחתמו לגביהן הסכמי מכירה 
 מחייבים )מצטבר(

יחדות 
שטרם 
נמכרו 
ליום 

30.9.11 

סה"כ 
הכנסות 
 צפויות

סה"כ 
עלויות 
 צפויות

שיעור הון 
עצמי 

שהושקע 
 בפרויקט

 )%((1) 

סה"כ 
רווח 
גולמי 

 (2) צפוי

סה"כ 
שיעור 
רווח 
גולמי 
צפוי 
)%( 

יתרת 
עודפים 
צפויה 
בסיום, 

לרבות הון 
עצמי 

שהושקע 
בפרויקט 

(3) 

 

סמוך 
למועד 
פרסום 
  התשקיף

30.9.11 31.12.15 

 
 
 

31.12.14 

גבעת זאב שלב 
 ב'

 29,300 16% 5,800 20% 31,400 36,500 4 28 25 25 25 93% 121 29 100% 2017 2012 1999 גבעת זאב

מנרב הצעירה 
 9% 6,100 20% 59,200 64,600 - 35 49 50 50 68% 116 50 100% 2017 2014 2013 באר יעקב 1בבאר יעקב 

59,200 
 

מנרב הצעירה 
 2בבאר יעקב 

 12% 8,400 20% 64,600 72,200 3 - 30 46 48 63% 116 49 100% 2017 2015 2013 באר יעקב

מנרב הצעירה 
 3בבאר יעקב 

 20% 15,400 20% 62,900 77,400 17 - 1 33 41 13% 116 50 100% 2018 2015 2013 באר יעקב

מגדל  -חולון
 48,200 10% 22,700 20% 197,900 218,000 18 36 68 93 105 70% 128 111 100% 2017 2013 2012 חולון (4) מנרב

-J -ירושלים
Tower(4( )5) 

(6) 94 29% 77 124 50% 2018 2013 2013 ירושלים 94 94 73 30  184,400   142,750  20%  43,400  24% 65,600 

 -מנרב בשמורה
 A(4) בנין

 8% 12,500 20% 146,800 157,300 20 17 45 58 61 71% 135 78 100% 2017 2014 2013 חיפה
69,600 

 -מנרב בשמורה 
 10% 17,000 20% 151,700 166,600 67 - - 11 22 30% 135 78 100% 2018 2016 2013 חיפה B(4) בנין

 - מנרב על הים
 6-ו 5בנינים 

 50,000 23% 35,000 15% 118,900 152,100 17 - 52 117 125 37% 108 134 100% 2018 2015 2015 עכו

 15%  166,300    976,150   1,129,100   176              סה"כ
 )ממוצע(

321,900 

 
 שיעור ההון העצמי אשר אושר במסגרת הליווי הבנקאי. ( 1)
 . (מוצגות במסגרת הרווח התפעוליהרווח הגולמי )אינן כלולות במסגרת פרויקט העלויות הפרסום והשיווק של  (2)
הקרקע נרכשה בעסקת קומבינציה. העלויות המיוחסות לבניית  (4)מחשבון הליווי.ונמשכו  יתרת העודפים לפרויקט מייצגת את ההון העצמי שהושקע ויתרת הרווח הצפוי, בניכוי סכומים ששוחררו (3)

. ביחס לפרויקט מגדל מנרב ולפרויקט מנרב בשמורה, מדובר בפרויקטי קומבינציית תמורות )להבדיל מקומבינציית דירות J-Towerבפרויקט ₪ מיליון  31.5 -היחידות של בעלי הקרקע הינם כדלקמן: כ
, Aבפרויקט מנרב בשמורה  ,תמורות לבעלי הקרקע בניכוי הצפויותעל ההכנסות  בהתבססשיעור הרווח הגולמי הצפוי החלק שיועבר לבעלי הקרקע.  בתוספתהמוצגות לעיל הן ההקמה  עלויותבעין( כך ש

 , בהתאמה.14% -, ו16%, 13% וומגדל מנרב הינ Bמנרב בשמורה 
 עסקת קומבינציה. נתון זה אינו כולל את היחידות של בעלי הקרקע במסגרת .חלק החברה האפקטיבי בפרויקטל , בהתאם50%מוצגים לפי  J-Tower פרויקטנתוני  (5)
 .מכירההמחירי  אתלמקסם  בכדיהשהתה החברה את שיווק הפרויקט משיקולים שיווקיים וזאת על מנת להתקדם בצמיחת הבניין  2016במהלך שנת  (6)
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 מדובר, בשמורה מנרב ולפרויקט מנרב מגדל לפרויקט ביחס. J-Tower בפרויקט ₪ מיליון 31.5 -כ: כדלקמן הינם הקרקע בעלי של היחידות לבניית המיוחסות העלויות. קומבינציה בעסקת נרכשה הקרקע   (1)
 . הקרקע לבעלי שיועבר החלק בנטרול הן לעיל המוצגות שההכנסות כך( בעין דירות מקומבינציית להבדיל) תמורות קומבינציית בפרויקטי

 . קומבינציה עסקת במסגרת הקרקע בעלי של היחידות את כולל אינו זה נתון .בפרויקט האפקטיבי החברה חלקל , בהתאם50% לפי מוצגים J-Tower פרויקט נתוני (2)
  

 נתונים על ההכנסות, העלויות והמחירים בפרויקט )על בסיס מאוחד( באלפי ש"ח 

 שם
 הפרויקט

 ליום עד בפרויקט בפועל שהושקעו עלויות
30.9.11 

"כ סה
 יתרת
 עלויות
 צפויות
 שטרם

 הושקעו
 ליום

30.9.11 

 שנחתמו בחוזים"ר למ הממוצע המכירה מחיר
 "ממע ללא(, תקופה)בכל  בפרויקט

 ליום חתומים מחוזים הכנסות
30.9.11 

 חוזי לגביו נחתמו שטרם מלאי
 מחייבים מכירה

"כ סה
 הכנסות
 שטרם
 הוכרו
ליום 

30.9.11 

"כ סה
 רווח גולמי

 שטרם
ליום  הוכר

, קרקע 30.9.11
 היטלים
 ופיתוח

 בנייה

 עלויות
מימון 
 שהוונו

 לפרויקט

 אחרות

 מיום
1.10.201

 ועד 1
 פרסום

 התשקיף

 בתשעת
 החודשים

 שהסתיימו
 ביום

30.9.2011 

 בשנה
 שהסתיימה

 ביום
31.12.2015 

 בשנה
 שהסתיימה

 ביום
31.12.2014 

 הכנסות
 :שהוכרו

 מקדמות
 שנתקבלו

 יתרת
 סכומים

 לפי לקבל
 חוזים

 עלות
 בספרים

 של
 מלאי
 בלתי
 מכור

 צפי
 הכנסות

 מהמלאי
 הבלתי

 מכור

 מחיר
 ממוצע

 לפיו"ר למ
 צפי חושב

 ההכנסות
 המלאי של

 הבלתי
 מכור

)למגורים 
 בלבד(

גבעת זאב 
 שלב ב'

 1,800  11,100 9,641 9,200 3,700 26,152 1,182 25,421 10,694 ל/ר ל/ר ל/ר 4,700 4,200 500 13,600 8,400

מנרב 
הצעירה 

בבאר יעקב 
1 

 1,900  20,600 ל/ר - - 8,432 56,228 43,968 10,689 11,995 15,719 ל/ר 14,800 5,500 1,000 17,900 20,000

מנרב 
הצעירה 

בבאר יעקב 
2 

 3,600  31,100 14,056 7,000 2,800 23,049 42,184 41,096 ל/ר 11,921 13,234  13,358 18,100 5,600 1,500 19,400 20,000

מנרב 
הצעירה 

בבאר יעקב 
3 

 14,100  71,100 14,604 28,800 10,400 28,945 19,667 6,319 ל/ר 12,863 13,002  14,373 32,400 5,100 1,000 4,400 20,000

מגדל  -חולון
 מנרב*

24,700 59,300 7,600 18,900 87,400 16,079  15,978 15,358 14,390 127,499 117,403 64,739 17,900 35,900 15,582 90,500  9,400 

-J -ירושלים
Tower (1) , (2)  

 21,800  105,700 25,687  109,300 11,200 43,250 31,897 22,742 24,091 25,729 ל/ר ל/ר  96,650 8,800 2,850 28,750 5,700

מנרב 
 -בשמורה
A בנין (1)  

3,200 47,800 2,400 13,800 79,600 14,485  14,653 14,313 14,490 79,166 70,074 41,429 17,200 45,800 16,963 78,100  6,200 

מנרב 
 -בשמורה
 *B בנין

 16,300  159,400 15,842 142,500 21,400 19,069 5,076 7,243 ל/ר ל/ר 16,571  16,145 126,800 6,200 100 12,800 5,800

מנרב על 
בנינים  - הים

 6-ו 5
 23,800  103,300 10,621 20,200 7,500 80,905 50,987 48,799 ל/ר 10,418 10,568  10,062 60,100 12,700 1,400 22,200 22,500

 98,900  670,900  398,700  92,100   335,970   394,698   402,253      520,550     סה"כ
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  הטרם הושלמה במלוא או מסירתם סתיימה ושמכירתםהפרויקטים שהקמתם  .6.4.2.11

 ₪נתונים כלליים על הפרויקט )על בסיס מאוחד( באלפי  

 שם הפרויקט
מיקום 

 הפרויקט

מועד 
רכישת 
 הקרקע

מועד 
תחילת 

 בנייהה
 בפרויקט

מועד 
השלמת 
בניית 

 הפרויקט

חלק 
התאגיד 

האפקטיבי 
בפרויקט 

)%( 

מלאי יח"ד ליום 
30.9.11  

עלות 
המלאי 

המיוחסת 
ליח"ד 
שנותרו 
במלאי 
ליום 

30.9.11 
שטרם 
 נמסר

שיעור הון 
עצמי 
מתוך 
 העלות

)%(* 

מ"ר 
ממוצע 
ליח"ד 
 במלאי

מספר חוזי מכירה מחייבים שנחתמו בפרויקט, לפי 
 תקופות

הכנסות 
צפויות 
מדירות 
 במלאי

רווח גולמי 
צפוי 

מדירות 
 במלאי

שיעור 
רווח 
גולמי 

צפוי על 
דירות 
 במלאי

יתרת 
עודפים 
צפויה 
בסיום 

הפרויקט 
לרבות הון 

עצמי 
שהושקע 
 בפרויקט 

 
 

מלאי 
יח"ד 

שטרם 
 נמכרו

מלאי 
יח"ד 

 שנמכרו 

סמוך 
למועד 
פרסום 
 התשקיף

 3רבעון 
לשנת 
2016 

 2רבעון 
לשנת 
2016 

 1רבעון 
לשנת 
2016 

 3,450 37% 1,100 3,500 - - - - 227 20% 2,400 - 1 100% 2010 2007 2006 ירושלים שטראוס
הוד השרון 

214 
הוד 

 3,100 38% 1,200 3,150 - - - 1 165 20% 1,900 - 1 100% 2013 2011 2010 השרון

 
 * שיעור ההון העצמי שאושר במסגרת הליווי הבנקאי.

 

 שם הפרויקט
 חושב לפיו"ר למ ממוצע מחיר :VATמחיר המכירה הממוצע למ"ר בחוזים שנתחמו בפרויקט )בכל תקופה(, ללא מע"מ/

 2011לשנת  1רבעון  2011לשנת  2רבעון  2011לשנת  3רבעון  התשקיףמתום התקופה ועד סמוך למועד פרסום  ההכנסות צפי

 15,419 ל/ר ל/ר ל/ר ל/ר שטראוס

 19,091 ל/ר ל/ר ל/ר 19,091 214הוד השרון 
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  בתכנוןפרויקטים  .6.4.2.12

 ₪נתונים כלליים על הפרויקט )על בסיס מאוחד( באלפי 

 שם הפרויקט
מיקום 

 הפרויקט

מועד 
רכישת 
 הקרקע

נוכחית עלות 
 בספרים

מועד תחילת 
מתוכנן  בנייה

 בפרויקט

 מועד סיום
 משוער בנייה

האם הושג 
מימון או ליווי 

 בנקאי

חלק התאגיד 
האפקטיבי 

 בפרויקט )%(

 יח"ד בפרויקט

 מצב תכנוני נוכחי
מצב תכנוני 

 מבוקש/מתוכנן

 יח"ד
מ"ר 
 ממוצע

 מ"ר ממוצע יח"ד

 120 90 120 90 100% כן 2019 2017 30,700 2015 בית"ר עילית בית"ר עילית

 108 134 108 134 100% כן 2019 2017 23,200 2015 עכו 3-4בנינים  - מנרב על הים
 

 
 נתונים כלליים על הפרויקט )על בסיס מאוחד( באלפי ש"ח

 שם הפרויקט

עלויות שהושקעו בפועל 
 :30.9.2011בפרויקט עד ליום 

סה"כ 
יתרת 
עלויות 
צפויות 
שטרם 
 הושקעו

מחיר המכירה 
הממוצע למ"ר בחוזים 

מוקדמים שנחתמו 
בפרויקט )בכל 

תקופה( ללא מע"מ, 
לשנה שהסתיימה 

 30.9.2011ביום 

פרסום חוזים חתומים סמוך למועד 
 התשקיף

רה מלאי שטרם נחתמו לגביו חוזי מכי
 מחייבים

סה"כ 
הכנסות 
שטרם 
 הוכרו

סה"כ 
רווח גולמי 

שטרם 
 הוכר

סה"כ 
שיעור 

רווח גולמי 
 צפוי )%(

מספר 
חוזים 

מוקדמים 
 חתומים

הכנסות מחוזים חתומים 
צפי הכנסות  מוקדמים שטרם הוכרו

מהמלאי הבלתי 
 מכור

מחיר ממוצע למ"ר לפיו 
חושב צפי ההכנסות של 

 המלאי הבלתי מכור
קרקע, 
 ,היטלים
 פיתוח

עלויות 
מימון 
 שהוונו

תכנון 
 ואחרות

מקדמות 
 שנתקבלו

יתרת סכומים 
לקבל לפי 

 חוזים

 19% 21,300 114,800 9,472 102,300 12,500 - 10 10,830 64,700 600 500 29,600 בית"ר עילית

 - מנרב על הים
 23% 35,500 152,200 10,466 152,200 - - - ל/ר 97,600 3,200 200 19,800 3-4בנינים 
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  30.9.2011 ליום עד שהסתיימופרויקטים  .6.4.2.13

 הפרויקטים על כלליים נתונים - 30.9.2011 ההכרה בהכנסה לצורך הדוחות הכספיים ליום ההסתיימבהם  פרויקטים
 מועד מיקום שם

 רכישת
 קרקע

 מועד
תחילת 

 בנייה

 מועד
סיום 
 בנייה

 חלק
 התאגיד
 האפקטיבי

)%( 

"ד יח
 שנמכרו

"ר מ
 ממוצע

 "דליח

 שהוכרו עלויות"כ סה שהוכרו הכנסות
 

 גולמי רווח"כ סה
 שהוכר

 רווח שיעור"כ סה
 )%( גולמי

"ר )ללא למ ממוצע מחיר
 "מ(מע

 תקופה
 שוטפת

 מצטבר
 מתחילת
 הפרויקט

 תקופה
 שוטפת

 מצטבר
 מתחילת
 הפרויקט

 תקופה
 שוטפת

 מצטבר
 מתחילת
 הפרויקט

 תקופה
 שוטפת

 מצטבר
 מתחילת
 הפרויקט

 תקופה
 שוטפת

 מצטבר
 מתחילת
 הפרויקט

מודיעין 
130/1 

 11,772 - 14% ל.ר. 6,384 - 39,123 - 45,507 - 106 36 100% 2014 2012 2011 מודיעין

מודיעין 
130/2 

 12,735 - 7% 5% 1,265 48 17,460 882 18,725 930 95 15 100% 2016 2014 2011 מודיעין

מודיעין 
 12,754 - 17% ל.ר. 8,608 1,903 41,785 10,047 50,393 11,950 108 36 100% 2016 2014 2011 מודיעין 130/3

מודיעין 
 11,932 - 8% ל.ר. 2,718 - 29,962 - 32,680 - 100 27 100% 2015 2012 2011 מודיעין 130/4

ראשל"צ 
צוריאל בנין 

122008  
 11,909 - 12% 12% 7,724 786 59,411 5,989 67,135 6,775 126 44 100% 2016 2013 2010 ראשל"צ

ראשל"צ 
צוריאל בנין 

132009  
 11,794 - 8% ל.ר. 5,289 - 61,607 - 66,896 - 126 44 100% 2015 2013 2010 ראשל"צ

גבעת זאב 
 8,712 - 18% ל.ר. 19,770 - 92,060 - 111,830 - 133 91 100% 2014 2012 1999 ג. זאב שלב א

מנרב 
 -הירוקה 
 E בנין

כפר 
 סבא

 12,285 - 9%- ל.ר. 1,507- - 18,730 - 17,223 - 153 9 100% 2015 2013 2007

פתח תקווה 
 -כפר גנים 

406 

פתח 
 תקווה

2008 2012 2014 100% 22 133 4,017 43,132 3,152 35,900 865 7,232 22% 17% 17,854 14,237 

 
 

, הוא הכרה בהכנסה מדירה מכורה על פי קצב הביצוע ולא במועד מסירתה. ביום בנייה(, בו השינוי העיקרי מהתקינה הקודמת בנושא ייזום IFRS 15) 15החברה יישמה אימוץ מוקדם של תקן חשבונאות בינלאומי 
 מכורות שטרם נמסרו לאותו מועד.נזקפו לעודפים יתרות רווח על דירות  1.1.16האימוץ המוקדם, 

 .עודפיםרווח והפסד או לסכומים שנזקפו לבין  הבחנהללא מוצגים ועלויות מצטברות מתחילת הפרויקט,  נתוני ההכנסות
 

  

                                                        
 יח"ד.  268חלק מפרויקט של  12
 יח"ד. 268חלק מפרויקט של  13
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  קרקע עתודות .6.4.2.14
 ₪נתונים כלליים על הפרויקט )על בסיס מאוחד( באלפי 

שם עתודת 
 הקרקע

מיקום 
עתודת 
 הקרקע

מועד רכישת 
עתודת 
 הקרקע

 30.9.11עלויות הקשורות בעתודת הקרקע, ליום 
חלק התאגיד 
האפקטיבי 

בעתודת 
 הקרקע

שטח 
עתודת 
 הקרקע

 בעתודת הקרקע בנייהזכויות 

עלות מקורית 
של עתודת 

 הקרקע

ירידות ערך 
שנרשמו 
 במצטבר

סה"כ עלות נוכחית 
של הקרקע בספרים 

 30.9.11ליום 

 מבוקש/מתוכנןמצב תכנוני  מצב תכנוני נוכחי

 מ"ר ממוצע יח"ד/ייעוד אחר
 יח"ד/

 ייעוד אחר
מ"ר 
 ממוצע

סטטוס 
הליכי 
 תכנון

יבודקס  8,708 100% 1,769 3,470 5,407 2007 הונגריה 
מ"ר  8,000יח"ד + 108

מ"ר  4,000חניות + 
 שטח משרדים ומסחר

 - - - מ"ר ליח"ד 56

 בנייהמ"ר  21,200 53,000 100% 14,639 - 14,639* 1998 אשדוד ריביירה
 לתיירות ונופש

החברה בוחנת אפשרות לקידום  -
 שינוי ייעוד התב"ע

(1) הרברט סמואל 1,800 -כ 33% 145,500 - 145,500 2016 תל אביב   מ"ר 12,000 -כ מ"ר 3,600-כ מ"ר 3,600-כ 

(2) שלמה אביב-תל  1,900 -כ 50% 40,000 - 40,000 2016   93 91 מ"ר 4,700-כ מ"ר 4,700-כ 

 - 108 134 108 134 9,500-כ 100% 20,600 - 19,800 2016 עכו 1+2 בניינים - עכו

 ₪.מיליון  50 -כ* בהתבסס על ציטוטים אינדיקטיביים שמקבלת החברה מעת לעת על ידי מציעים פוטנציאליים לרכישת הקרקע, מעריכה החברה את שוויה ההוגן ב

אביב, עליהן בנויים -מ"ר המצויים בין הרחובות הרברט סמואל, יונה הנביא, הירקון וגאולה בתל 1,785 -בשטח כולל של כ 14מקרקעין חלקות בארבע הבעלות זכויות בעל: סמואל הרברט (1)

 .למההוש טרם המכירה עסקת כאשר"(, 'ג צד' )"ג לצד במקרקעין זכויותיו מלוא למכירת בהסכם התקשר"(, המקרקעין" -ו" הבעלים)" 15יח"ד וחנויות 36מבנים שונים הכוללים 

' ג צד של מזכויותיו שליש שני לרכישת"(, ההסכם)" 16'ג צד עם בהסכם"( השותףיחד עם שותף )" "(מנרב"ק זה: "בס)להלן  שהםטק פארק  סיטיהבת  החברה, התקשרה 2016מרץ  בחודש

 הבעלים יהיה מהצדדים אחד כל, הצדדים ידי על שווים בחלקים ישולם אשר"מ מע בתוספת ₪ מיליון 145.5 -כ של לסך בתמורה במקרקעין הזכויות רכישת השלמת שלאחר כך, במקרקעין

 .במקרקעין הזכויות רכישת עסקת הושלמה 2016 מאי בחודש( לרבות שליש מהזכויות וההתחייבויות על פי הסכמי השכירות. במושעא) במקרקעין מסוימות הבלתי מהזכויות שליש של

 פועליםלמועד זה,  נכוןמ"ר נטו וניתן להקים על המקרקעין בנייני מגורים ושטחי מסחר.  3,600 -במקרקעין הינם כ בנייההחלה ביחס למקרקעין נכון למועד זה, סה"כ שטחי ה "עהתבפי  על

ובמקביל פועלים מול בעלי  "(הפרויקט)" 17מ"ר 12,000 -ח של כביחס למקרקעין אשר תאפשר הקמת פרויקט משולב במגורים וזכויות מלונאיות בשט חדשה"ע מקומית תבהצדדים לייזום 

 מוצג המקרקעיןבעלות  החברה של חלקה, 30.9.2016 ליום נכון. מתוכנן לקום הפרויקט עליהם המקרקעין במסגרת נוספים שטחים הכללת לצורךזכויות אחרים במתחם הרחובות הנ"ל 

 יןועל כן שוו ₪18מיליון  38 -חלקה של החברה ברווח המהוון מהפרויקט הינו כ ,30.9.2016ליום  חיצוני שמאי ידי על נערכה אשר שווי להערכת בהתאם₪. מיליון  54 -כבספריה בסכום של 

 ₪. מיליון  92 -הינו כ 30.9.2016ליום  במקרקעין החברה זכויות של ההוגן

                                                        
 מ"ר ברוטו.  3,472 -מ"ר, בהתאמה. סך שטח כל המבנים הבנויים על המקרקעין הינו כ 549 -מ"ר ו 527מ"ר,  236מ"ר,  473בשטח רשום של  6914בגוש  527 -ו 119, 23, 12מקרקעין הידועים כחלקות  14
מת למשכיר זכות לפנות את כל אחד מהשוכרים בהודעה "( ולמיטב ידיעת החברה קייהסכמי השכירותכל המבנים )למעט יחידה אחת ריקה( מושכרים על ידי הבעלים בשכירות חופשית בהתאם להסכמי שכירות )" 15

 לשנה ומשרתים את החוב הקיים על הקרקע. ₪ אלפי  2,650ימים. דמי השכירות השנתיים הנובעים מהמקרקעין הינם בסכום של  90מראש בת 
 ".הצדדיםמנרב, השותף וצד ג' יכונו בסעיף זה להלן " 16
 .2016מחודש דצמבר  5000בעקבות אישור תכנית מתאר תא/ 17
 . 10%שנים בשיעור היוון של  7 -המורכב מדחייה ל 0.51ההערכה מבוססת על הנחת מקדם דחייה של  18
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 .₪ מיליון 62 -כ הינו מהפרויקטהגולמי הצפוי  ברווח חלקהו ₪מיליון  260 -חלקה באומדן ההכנסות הצפויות מהפרויקט הינו כ "ל,הנ השמאי הערכת על בהתבסס, החברה להערכת

 .33%הוא  החברההאפקטיבי של  החלק כאשר 100%לפי  בטבלה לעיל מוצגים הפרויקט נתוני

 בין, לפיו"(, השיתוף הסכם)" הפרויקט הקמת לרבות, המקרקעין של והניהול השיתוף בעניין ביניהם היחסים הסדרת לצורך שיתוף בהסכם הצדדים התקשרובהסכם,  להתקשרות במקביל

ניתנה זכות סירוב ראשונה להקמת הפרויקט ולשמש כקבלן הביצוע. מלבד הנ"ל,  למנרבוככל שזה יוקם במסגרת הפרויקט  וןבמל זכויות לרכישת ראשונה סירוב זכות ניתנה לשותף, היתר

ככלל, בהתאם לשיעור ההחזקה  כולל הסכם השיתוף הוראות נוספות המקובלות בהסכמים מסוג זה לרבות הוראות המסדירות את אופן העמדת ההון העצמי וזכויות ההצבעה )שניהם,

יבויות, הגבלת עבירות בזכויות במקרקעין, הסדרת מקרה של אי העמדת מימון על ידי מי מהצדדים, זכות סירוב ראשונה, זכות גרירה במכירה, התחי בפרעוןבמקרקעין(, סדר הקדימות 

 "ב. וכיוצמכירה כפויה במצב של מבוי סתום 
ה פני עתיד כהגדרתו בחוק ניירות ערך, ומבוססות על המידע המצוי בידי החברה נכון למועד זה, הינם מידע צופ אומדן ההכנסות הצפויות והרווח הגולמי הצפוי יובהר כי ההערכות המפורטות לעיל בדבר

בשל ויחולו שינויים לפיכך, ההערכות הנ"ל עלולות שלא להתממש, או להתממש באופן שונה מן הצפוי, היה הערכת המחירים הצפויים בשוק המגורים הרלבנטי, לוחות זמנים, עלויות וכיו"ב. ובכלל זה 
לפעול אך ורק על פיהם, לכן,  החברהבקשר למקרקעין עשויים להשתנות בעתיד והם אינם מחייבים את  החברהגורמים שאינם תלויים בחברה, לרבות גורמי הסיכון החלים על פעילותה. יודגש כי תכניות 

 .מהמפורט לעיל, כולו או מקצתו בשונהתפעל החברה עשויים להיות מקרים שבהם 

 -ו" הבעלים)" 6973 בגוש 240 כחלקה גם והידוע, 148-152' מסאביב, -בתל שלמה ברחוב המצוי שוכרים"י ע המאוכלס מבנה בנוי עליו"ר מ 1,900 -כ של בשטח במגרש הזכויות בעל: שלמה (2)

, 20'ג צד עם עקרונות"( בהסכם שותף)" שותף עם יחד דן ערי בוני התקשרה 2015 נובמבר בחודש"(. האופציה)""( אופציה לרכישת זכויותיו במקרקעין 'ג צדהעניק לצד ג' )" 19"(המקרקעין"

אשר הוצאו על ידי צד ג' ₪ בתמורה להחזר הוצאות בסך של כמיליון  (להלן)כהגדרתו האופציה ולהסדרת היחסים בין בוני ערי דן לשותף בכל הנוגע לפרויקט  מכחלרכישת זכויותיו של צד ג' 

 בקשר עם רכישת האופציה. 

 לסך בתמורה במקרקעין זכויותיו לרכישת הבעלים עם מכר בהסכם והתקשרו( 21על ידי השותף 50% -על ידי בוני ערי דן ו 50%את האופציה ) והשותף דן ערי בוני מימשו 2016 ינואר בחודש

להקים על המקרקעין פרויקט )על דרך הריסת המבנה  הקבוצה. בכוונת 22"(המכר הסכם" -ו" התמורה)" ההתקשרות במועד במלואו הושלם תשלומו אשר"מ מע בתוספת ₪ מיליון 39 של

חודשים ממועד תחילתו, עלות  30 -להערכת החברה, משך הקמת הפרויקט יארך כ "(.הפרויקט)" מ"ר שטחי מסחר 500 -מ"ר וכן כ 5,000 -יח"ד בשטח של כ 60 -הקיים(, אשר יכלול כ

, 100% לפילעיל  בטבלההפרויקט מוצגים  נתוני)לא כולל מע"מ(. ₪ מיליון  116 -)לא כולל מע"מ( והיקף ההכנסות הצפוי בפרויקט הינו כ₪  מיליון 93 -ההשקעה הצפויה בפרויקט הינה כ

 .50% הוא החברההחלק האפקטיבי של  כאשר

הינם מידע צופה פני עתיד כהגדרתו בחוק ניירות ערך, ומבוססות על המידע המצוי בידי עלות ההשקעה הצפויה, היקף ההכנסות הצפוי ומשך הקמת הפרויקט יובהר כי ההערכות המפורטות לעיל בדבר 
לפיכך, ההערכות הנ"ל עלולות שלא להתממש, או להתממש באופן שונה מן הצפוי, היה הערכת המחירים הצפויים בשוק המגורים הרלבנטי, לוחות זמנים, עלויות וכיו"ב. החברה נכון למועד זה, ובכלל זה 

לפעול אך  החברהבקשר למקרקעין עשויים להשתנות בעתיד והם אינם מחייבים את  החברהחולו שינויים בשל גורמים שאינם תלויים בחברה, לרבות גורמי הסיכון החלים על פעילותה. יודגש כי תכניות וי
 .צתומהמפורט לעיל, כולו או מק בשונהתפעל החברה ורק על פיהם, לכן, עשויים להיות מקרים שבהם 

  

                                                        
 רה.מ"ר המאוכלס במלואו על ידי מספר שוכרים כאשר סך כל דמי השכירות השנתיים הנובעים מהמבנה הינם בסכום שאינו מהותי לחב 875 -על המקרקעין בנוי מבנה בשטח של כ 19
 חברה בבעלות בעלי המניות בשותף. 20
 ף במקרקעין.בוני ערי דן העמידה גם חלק מחלקו של השותף בהון העצמי הנדרש כהלוואות אשר מובטחות בין היתר על ידי שעבוד מניות השותף וזכויות השות 21
ות הדיור אשר ניתן לבנות על המקרקעין בהתאם, יושב לחברה בהתאם להסכם בין הצדדים, מאחר ולא עלה בידי הבעלים לקבל את אישור הועדה המקומית לתכנון ובניה להגדלת שטחי הבניה ולהגדלת מספר יחיד 22

 .20% -בכמם להגדלת זכויות הבניה בפרויקט בעצ לפעולי דן והשותף רבוני ע החלו, זאת בעקבותמתוך התמורה. ₪ מיליון  1.5סך של 
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 מותלים פרויקטים .6.4.2.15

 התחדשות עירונית .6.4.2.15.1

, במסגרתו יזם מפנה בנייה"(. פרויקט המכונה "פינוי בינוי" הינו פרויקט בינוי פינוי)" עירונית התחדשות במתכונת פרויקטים לקידום לפעול הקבוצה החלה האחרונות בשנים
מחדש על הקרקע בהיקף גדול יותר. לאחר קבלת הסכמת הדיירים עוברות זכויות הדיירים לידי  בנייהגבוה המנוצל באופן חלקי בלבד לשם  בנייהמתחם מגורים בעל פוטנציאל 

 בנייה. בתהליך זה יש כדי לתרום להעלאת איכות המגורים במקום. בתום הבנייההיזם, הדיירים מפונים ליחידות זמניות, ובמתחם בונים יחידות חדשות כתוצאה מהגדלת זכויות ה
בתהליך החתמת  ם זכויות ביחידות החלופיות שנבנו עבורם )או כל תמורה מוסכמת אחרת(, ואילו היזם מוכר את יתר היחידות שבנה בשוק החופשי. החברה מצויהמוקנות לדיירי

. יובהר ויודגש כי עקב מורכבות ןלהלשדיירים בחוזים המגבשים את כל התנאים הנוגעים להתקשרות בין החברה לבין הדיירים בפרויקטים ושיעור ההחתמה מפורט בטבלה 
"ע חדשה, תבובכללם אישור הפרויקטים, הצורך להתדיין ולהגיע להסכמות עם מספר גדול מאוד של דיירים ולחתימתם על חוזים מחייבים, הליכי התכנון המורכבים הנדרשים 

 כל אין, הדיירים חתימת בהשגת להפריע שעלולים מתחרים של וקיומם"י, רמקרקע  "י מקום בו הקרקע הינהרמהסדרי מיסוי מיוחדים החלים על פרויקטים אלה, הסדרים מול 
 של זה בשלב משפטית מבחינה כי יובהר עוד. יום של בסופו הפועל אל יוצאים אינם בינוי פינוי מסוג פרויקטים של גדול ומספר הפועל אל ייצאו האמורים שהפרויקטים ודאות

ומנגד אין לה התחייבויות  הפרויקט מצוי עליהן במקרקעין קנייניות זכויות כל לחברה אין, המתלים התנאים כל והתמלאו הדיירים הסכמת הושגה לא עוד וכל הפרויקטים
 .שנים מספר להמשך יכולים זה מסוג פרויקט של לפועל להוצאתו כלל בדרך הנדרשים ההליכים, מקום מכל. להוצאתו את הפועל של הפרויקט

 : 80%פינוי בינוי המקודמים ע"י הקבוצה בהם שיעור חתימות הדיירים הינו מעל  פרויקטי פרטים בדבר להלן

 פרויקטים מותלים )פינוי בינוי(

 הפרויקטשם 
 ומיקומו

סוג הפרויקט ותיאור 
סך היחידות שיבנו 

בפרויקט, סך היחידות 
שמיועדות לשיווק על 

ידי הקבוצה וסך 
היחידות המיועדות 

 למסירה לדיירים

התליות עיקריות 
להתחלת ביצוע 

 הפרויקט

שיעור הדיירים שהתקשרו בהסכמים מחייבים מתוך כלל 
 וצפי לתחילת בניה מצב תכנוני, הדיירים

העלויות השונות 
הכרוכות בפינוי 
הדיירים עמם 
נחתם הסכם 

פינוי ובכלל זה 
שכירות חלופית 

והריסה 
 *₪()מיליוני 

יחס 
ההחלפה 
הממוצע 

עם 
דיירים 
 חתומים

צפי העלויות 
ויחס ההחלפה 
עם הדיירים 

שטרם נחתמו 
עמם הסכמים 

מחייבים 
 בפרויקט

הכנסות 
צפויות 
)אומדן( 
)מיליוני 

)₪ 

רווח גולמי 
צפוי 

)אומדן( 
)מיליוני 

)₪ 

שווי הוגן  אומדן
 30.9.11 ליום

 ₪( מיליוני)

 -סוקולוב 
 ים-בת

יח"ד בפרויקט  220
יח"ד לשיווק( +  165)

 מ"ר מסחר 300

 100%הסכמת 
מהדיירים ואישור 

 תב"ע חדשה

 88% -שיעור החתימה נכון למועד המאזן 
 88% -שיעור החתימה סמוך למועד פרסום התשקיף 

 2018. מועד תחילת בניה מוערך: תאושרמהתב"ע 
 1:4  60 -כ

 אין -"לכנ
 חריגות

360** 79** 
 על בהתבסס) 43

 (23החברה תהערכ

בר כוכבא/הר 
 -מירון 

 הרצליה

יח"ד בפרויקט  400
יח"ד לשיווק( +  276)

 מ"ר מסחר 1,000

 100%הסכמת 
מהדיירים ואישור 

 תב"ע חדשה

 98% -שיעור החתימה למועד המאזן 
 100% -שיעור החתימה סמוך למועד פרסום התשקיף 

 2018. מועד תחילת בניה מוערך: הפקדהמאושרת להתב"ע 
 1:3.23 122 -כ

 אין -"לכנ
 חריגות

672** 144** 
 על בהתבסס) 79

 שמאי הערכת
 (24חיצוני

 -הרב קוקיס 
 ים-בת

יח"ד בפרויקט  145
יח"ד לשיווק( +  112)

 מ"ר מסחר 300

 100%הסכמת 
מהדיירים ואישור 

 תב"ע חדשה

 91% -שיעור החתימה למועד המאזן 
 91% -שיעור החתימה סמוך למועד פרסום התשקיף 

מקומית. מועד תחילת בניה מוערך:  י אישור בועדהבבשלהתב"ע 
2019 

 1:4.4 36 -כ
 אין -"לכנ

 חריגות
 ערכהה בוצעה לא 54 239

 .ומימון מיסים, ערבויות כגון נלוות עלויות לרבות הדיירים דירות של והקמה פינוי כוללות העלויות* 
 בהתבסס על הערכת שמאי חיצוני.הערכת החברה, ** 

הינם מידע צופה פני עתיד כהגדרתו בחוק ניירות ערך, אומדן ההכנסות הצפויות והרווח הגולמי הצפוי מועד תחילת הבניה המוערך, העלויות השונות,  לעיל בדבריובהר כי ההערכות המפורטות 
לפיכך, ההערכות הנ"ל עלולות שלא , עלויות וכיו"ב. הערכת המחירים הצפויים בשוק המגורים הרלבנטי, לוחות זמניםומבוססות על המידע המצוי בידי החברה נכון למועד זה, ובכלל זה 

                                                        
 .10% של היוון בשיעור שנים 5 -ל מדחייה המורכב 0.62 של דחיה מקדם הנחת על מבוססת החברה הערכתעל הערכת רווחיות הפרויקט ע"י שמאי חיצוני.  מבוססת 23
 .10% של היוון בשיעור שנים 5 -ל מדחייה המורכב 0.62 של מקדם הנחת על מבוססת 24
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ויחולו שינויים בשל גורמים שאינם תלויים בחברה, לרבות גורמי הסיכון החלים על פעילותה. יודגש כי תכניות הצדדים בקשר למקרקעין להתממש, או להתממש באופן שונה מן הצפוי, היה 
 ו.מהמפורט לעיל, כולו או מקצת ים לפעול אך ורק על פיהם, לכן, עשויים להיות מקרים שבהם יפעלו הצדדים בשונהעשויים להשתנות בעתיד והם אינם מחייבים את הצדד

 

 38/1תמ"א  יפרויקט

  אחד, כמפורט להלן: 38/1פרויקט תמ"א  החברהנכון למועד פרסום התשקיף מקדמת ההתחדשות העירונית המפורטים לעיל,  לפרויקטי מעבר

לפיהם, בין היתר, יבוצעו עבודות  25"(הבנייניםבעלי דירות בחמישה בניינים ברחוב הציונות בירושלים )" 80מתוך  66עם  38/1הסכמים לביצוע פרויקט תמ"א : יזם חתם על רקע

 נכון", בהתאמה(, ולצורך כך הגיש בקשות להיתרי בניה, כאשר הפרויקט" -ו ""אהתמ הסכמי" "החדשות הדירות)" גביהם על"ד יח 70 בניית וכן הבנייניםשיפוץ, ביסוס וחיזוק 

 "(.המכר הסכמי"ד בפרויקט בהסכמים מותנים )"יח 15 נמכרו זה למועד

"( כך ההסכםמזכויותיו והתחייבויותיו על פי הסכמי התמ"א והסכמי המכר )" 49%בהסכם עם היזם, לפיו המחה היזם לחברה החברה  , התקשרה29.12.2016 ביום: ההתקשרות

 49% -היזם ו 51%יה בשיעור של שחלקי הצדדים בהחלטות, בזכויות ובחובות בכל הנוגע לייזום, תכנון והקמת הפרויקט, וכן שיווק ומכירת הדירות החדשות במסגרת הפרויקט יה

מארבעה חברים )שנים מכל צד( על פי יחס השיתוף כאשר החלטות היזם "(. כל ההחלטות בנוגע לניהול הפרויקט יתקבלו על ידי מנהלת פרויקט אשר תורכב יחס השיתוףהחברה )"

 , פה אחד.26יתקבלו ע"י הנהלה מקומית המורכבת משני חברים

כלל מההוצאות שתידרשנה במסגרת הפרויקט, לרבות הון עצמי. בהתאם למנגנון חלוקת הרווחים שהוסכם בין הצדדים, חלוקת הרווחים תהיה כ 50%כל אחד מהצדדים יעמיד 

הסכם הוראות נוספות המקובלות בהסכמים מסוג זה לרבות המלבד הנ"ל, כולל  שווה בשווה בין הצדדים למעט ביחס לטווח רווחיות מסוים בו תהיה ליזם עדיפות על החברה.

בנוסף, החברה התחייבה להעמיד ליזם הלוואה  ."בוכיוצ ות,מנגנון היפרד, הסדרת מקרה של אי העמדת מימון על ידי מי מהצדדים, לעניין הגבלת עבירות זכויות בפרויקטהוראות 

 .28המובטחת במלוא זכויות היזם לקבלת חלקו בעודפי הפרויקט וכן בבטוחות נוספות 27מיליון ש"ח במספר תשלומים 4בגובה 

תעמוד הזכות להיכנס כשותפה בשיעור  לחברהבין הצדדים כי  . בנוסף, הוסכםזכאית לבטל את ההסכם החברה, תהיה 70 -שבהיתר הבניה תאושר הקמת מספר יח"ד נמוך מ ככל

 80%ימים ממועד הודעת היזם על כך שבאיזה מהפרויקטים התקבלו חתימות של  60וכן בשני פרויקטי פינוי בינוי אותם מקדם היזם, תוך  38/2בשני פרויקטי תמ"א  50%של עד 

 מהדיירים. 

והיקף ההכנסות הצפוי  29מיליון ש"ח 105 -( בפרויקט הינה כ100%חודשים ממועד תחילתו, עלות ההשקעה הצפויה הכוללת ) 30 -להערכת החברה, משך הקמת הפרויקט יארך כ

 ₪. מיליון  125 -( מהפרויקט הינו כ100%הכולל )

צופה פני עתיד כהגדרתו בחוק ניירות ערך, ומבוססות על המידע  הינם מידעעלות ההשקעה הצפויה, היקף ההכנסות הצפוי ומשך הקמת הפרויקט יובהר כי ההערכות המפורטות לעיל בדבר 
לפיכך, ההערכות הנ"ל עלולות שלא להתממש, או להתממש באופן הערכת המחירים הצפויים בשוק המגורים הרלבנטי, לוחות זמנים, עלויות וכיו"ב. המצוי בידי החברה נכון למועד זה, ובכלל זה 

ות בעתיד והם אינם שינויים בשל גורמים שאינם תלויים בחברה, לרבות גורמי הסיכון החלים על פעילותה. יודגש כי תכניות הצדדים בקשר למקרקעין עשויים להשתנויחולו שונה מן הצפוי, היה 
 . תומהמפורט לעיל, כולו או מקצ מחייבים את הצדדים לפעול אך ורק על פיהם, לכן, עשויים להיות מקרים שבהם יפעלו הצדדים בשונה

                                                        
 . 147-151, חלקות 30415בירושלים, במקרקעין הידועים כגוש  9 -ו 7, 5, 3, 1רחוב הציונות  25
 אחד ימונה בהמלצת היזם והשני בהמלצת החברה. 26
 דה מקומית ראשונה להיתר בניה בתנאים, הראשון בפרויקט. במועד החתימה אשר יוחזקו בנאמנות וישוחררו לאחר המצאת אישור כיסוי ביטוחי לפרויקט והיתרה לאחר קבלת פרוטוקול החלטת וע₪ מיליון  2 27
 ככל שלא ייחתם הסכם למימון פיננסי עד אז. 2020ההלוואה תיפרע מהכספים הראשונים שיגיעו ליזם מתוך חלוקת עודפי הפרויקט או בשנת  28
 לרבות ההלוואה ליזם. 29
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 נוספים מותלים פרויקטים .6.4.2.15.2

 :התפוזים שביל (א)

יח"ד למגורים במתחם הידוע  90 -ושיווק של כ בנייהדונם לתכנון,  17.8 -התקשרה החברה עם צדדים שלישיים בהסכם קומבינציה לרכישת קרקע בשטח של כ 2011יוני  בחודש

 הקרקע בעלי זכאים יהיו בקרקע הזכויות לרכישת בתמורה(. בהתאמה", הפרויקט" -ו "הקרקע" ",המתחם)"( 37חלקה  6413כמתחם "שביל התפוזים" שבהוד השרון )גוש 

 למועדבניין עיר במתחם לשם הקמת הפרויקט. נכון  תוכנית בנייהבין הצדדים כי החברה תקדם בשיתוף הועדה המקומית לתכנון ו הוסכם. טקבפרוי מהדירות מוסכם לשיעור

 מתאר ארציות.  תוכניותהכלולה בשטח לפיתוח עירוני על פי  חקלאיתהתשקיף, הקרקע הינה קרקע 

 :(ים)גליל שחקים  קריית (ב)

 ״(הקיבוץ)״ עם קיבוץ גליל ים אגודה שיתופית ״(ממ״י)״ 1226מקרקעי ישראל מס׳  מינהלבהסכם לפי החלטת  ״(היזם)״ 30מנרבשני  רותם, התקשרה 2012אוגוסט  בחודש

לצורך שיתוף פעולה ביזום, תכנון, הקמה ותפעול של פרויקט מסחר ותעסוקה אשר יוקם בתחומי מקרקעין שייעודם הנוכחי הינו  ״(החברה המשותפת)״ 31סיטי טק הרצליהו

 בהתאמה(. ״,הסכם הפרויקט״ -ו  ״המקרקעין)״ 2642 בגוש)חלק(  18)חלק(,  9חקלאי והמצויים בסמוך לצומת כביש שבעת הכוכבים בהרצליה והידועים כחלקות 

״( מייעוד שטח הפרויקט)״ מהמקרקעין נטו דונם 18 לפחות של ייעודם את תשנה אשר למקרקעין חדשה תכנית תיזום המשותפת החברה, הפרויקט הסכם להוראות בהתאם

לבין החברה המשותפת  חקלאי לייעוד של תעסוקה ומסחר ולאחר שינוי הייעוד כאמור והקצאת שטח הפרויקט לחברה המשותפת על ידי ממ״י וחתימת הסכם פיתוח בין ממ״י

״(. הפרויקטמ״ר לתעסוקה ומסחר )״ 36,000וקה אשר יכלול לפחות ״(, תקים החברה המשותפת על שטח הפרויקט, פרויקט מסחר ותעסחוזה הפיתוחבנוגע לשטח הפרויקט )״

 .)בגין הקצאת שטח הפרויקט לחברה המשותפת( באמצעות מימון שהיזם יעמיד לה כהלוואת בעלים לממ״יהחברה המשותפת תישא בתשלום דמי חכירה מהוונים 

, הצדדים להסכמות בהתאםכך,  עקבו, התנאי המתלה הראשון התקיים 2013 ינואר ודשבח כאשרלתוקף של הסכם הפרויקט הותנתה במספר תנאים מתלים,  השתכללותו

עם  נותרממניות החברה המשותפת והקיבוץ  74%, ובד בבד הוקצו ליזם מניות בחברה המשותפת כך שהיזם החזיק 32״(ההלוואה לקיבוץ)״ ₪ מיליון 9.8 של סך היזם הפקיד

שטחים עיקריים  200%בניין עיר מפורטת לפיה תאושר צפיפות ממוצעת של לפחות  תוכניתפרסום מתן תוקף כדין של  הינו שנותר המתלה התנאי. נכון למועד התשקיף, 26%

                                                        
 והחברה. "((השותף)" חברה בבעלות משותפת של צד ג' )רותם שני יזמות והשקעות בע"מ 30
 למיטב ידיעת החברה, חברה אשר הייתה במועד ההתקשרות בהסכם בבעלות ובשליטה מלאה של הקיבוץ. 31
ע במלואה מתוך תקבולי הקיבוץ את ריבית והצמדה ותיפרהלוואת הקיבוץ שימשה לצורך החזר הוצאות יזום ותכנון לצד ג׳ וסילוק השעבוד הרשום לטובתו על מניות החברה המשותפת. הלוואת הקיבוץ נוש 32

ם נכס מקרקעין שבבעלות הקיבוץ וכן מניות הקיבוץ בחברה הראשונים מהפרויקט, ככל שזה יוקם, וככל שזה לא יוקם, תיפרע ההלוואה ישירות מהקיבוץ. להבטחת פרעון ההלוואה לקיבוץ שועבדו לטובת היז
ין היתר, הזכות הפרה כגון אי קיום תנאים מתלים, ביטול הסכם הפרויקט בעקבות הפרה יסודית של הקיבוץ, מינוי כונס נכסים לקיבוץ וכיו״ב, תעמוד ליזם, ב במקרה של ארועי ״(.בטחונות ההלוואה)״ המשותפת

 לממש את בטחונות ההלוואה.
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 חודשים ממועד התקיימות התנאי 60״(, שניהם תוך התנאים המתלים הנוספיםלמגרש נטו בייעוד לשימושים של תעסוקה ומסחר, וכן חתימה על חוזה הפיתוח )להלן יחד: ״

  .חודשים נוספים( 12 -המתלה הראשון )תקופה הניתן להארכה ב

בין ו ד"יח 300 -כלהיות  עתיד המשותפת החברה, כאשר חלק המשותפת החברהידי  על, דונם 100 -כ של בשטחחטיבת הקרקע  לכלל תכנית מקודמתנכון למועד התשקיף, 

 פי על .המחוזית בועדההמקומית, ונקלטה להפקדה  בועדהאושרה  התוכנית. )"הפרויקט"( ציבוריים ושטחים תעסוקה, מסחר, משרדים שטחי ר"מ 200,000 -ל 154,000

 ברווח וחלקה ₪מיליון  800 -ל 150 בין לבאומדן ההכנסות הצפויות מהפרויקט נע בטווח ש החלקעל היקף השטחים כמפורט לעיל,  בהתבססהערכה ראשונית של החברה, 

  .₪ מיליון 140 -ל 114 בין של בטווח נע הצפוי הגולמי

 לממ״יהיוון \חכירההתחייב להעמיד לחברה המשותפת כהלוואת בעלים, את כל ההון העצמי שיידרש לה לשם מימון ייזומו, תכנונו והקמתו של הפרויקט, לרבות דמי ה היזם

בצירוף הפרשי הצמדה ויושב ליזם מתוך התקבולים הראשונים  6%ך של ״(. מימון היזם ייחשב כהלוואת בעלים לחברה המשותפת הנושאת ריבית שנתית בסמימון היזם)״

התשלומים לגורם הפיננסי המממן כאמור וכן  פרעוןשיתקבלו בידי החברה המשותפת מהפרויקט לאחר השבת כל מימון אחר לגורם פיננסי מממן בקשר עם הפרויקט. לאחר 

של החברה המשותפת בהתאם לשיעור אחזקותיהם ומתוך התקבולים הראשונים של הקיבוץ ברווחים האמורים, השבת מימון היזם, יחולקו רווחי הפרויקט לבעלי המניות 

 תושב ההלוואה לקיבוץ.

 בנייהה זכויות בו ובמקרה נטו דונם 18 -מ יפחת הפרויקט שטח בו במקרה גם הפרויקט את להקים לבחור: קרי הנוספים המתלים מהתנאים אילו על לוותר זכות עומדת ליזם

 .הנ״ל המינימלית מהצפיפות יפחתו

 .ומבוטל כבטל הפרויקט הסכם ייחשב(, מועד לאותו עד הועמד שזה)ככל  ליזם לקיבוץ ההלוואה סכום להשבת בכפוף אזי, הנ״ל המתלים התנאים התקיימו לא

למועד  ונכוןלאחר ההקצאה  מחזיקמניות נוספות בחברה המשותפת כך שכל אחד מהקיבוץ והיזם  לו הוקצו לפיה, לו שהוקנתה אופציה הקיבוץ מימש, 2014 ספטמבר בחודש

 הריבית החלה על מימון היזם. כתוצאה מכך גם גדלה .המשותפת מהחברה 50%התשקיף 

 קט.והשותף ערבות, כל אחת על פי חלקה ביזם, לקיום על ידי היזם של כל צו ו/או החלטה שיפוטיים בקשר עם התחייבויות היזם על פי הסכם הפרוי החברה
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 :הסכם בעלי מניות ביזם

מהון המניות של היזם  50% לחברהו הוקצו בהסכם בעלי מניות עם השותף, לפי החברהחבירה אל השותף להתקשרות עם הקיבוץ ועם החברה המשותפת, התקשרה  לצורך

 ״( ועיקריו כדלקמן:הסכם בעלי המניות)״

, הפרויקט של לפועל הוצאתו עם בקשר ופיקוח ניהול שירותי המשותפת החברה עבור היזם בשם יעניק וכן ניהול שירותי ליזם יעניק המניות בעלי להסכם מהצדדים אחד כל

 .הצדדים בין שנקבעה לחלוקה בהתאם

על ידי הצדדים  הועמדהיעמידו ליזם את המימון הנדרש לפעילות היזם בדרך של הלוואות בעלים כדלקמן: )א( הלוואת הבעלים הנדרשת לשם העמדת הלוואת הקיבוץ  הצדדים

( ראשית כל 1את יתרת סכום ההלוואה לקיבוץ, )ב( מימון נוסף לחברה המשותפת יועמד בחלקים שווים באופן הבא: ) העמידה והחברה₪ מיליון  3.5 העמידליזם כך שהשותף 

( לאחר מכן, ככל שיידרש, 2״(, )החלק הראשון במימון הנוסףלבין ההלוואה לקיבוץ בערכה הנומינלי )״₪ מיליון  12תעמיד, ככל שיידרש, סך שלא יעלה על ההפרש בין  החברה

 ( כל מימון נוסף שיידרש מעבר לסכומים הנ״ל יועמד על ידי הצדדים בחלקים שווים.3עמיד השותף חלק נוסף במימון הנוסף עד לגובה החלק הראשון במימון הנוסף, )י

התחייבויות, הגבלת  בפרעוןההוראות הנ״ל, כולל הסכם בעלי המניות הוראות נוספות המקובלות בהסכמים מסוג זה לרבות הוראות המסדירות את סדר הקדימות  מלבד

 .וכיוצ״במבוי סתום  עבירות מניות ביזם, הסדרת מקרה של אי העמדת מימון על ידי מי מהצדדים, זכות הצעה ראשונה, זכות הצטרפות, מכירה כפויה במצב של

 מוסד עם להתקשר המשותפת החברה אמורה, הפועל אל תצא שהעסקה ככל. החברהלהעמיד כמפורט לעיל ישולמו ממקורותיה העצמיים של  החברהשעל  הכספים :מימון

 .לפרויקט בנקאי ליווי העמדת לצורך בנקאי

הינם מידע צופה פני עתיד כהגדרתו בחוק ניירות ערך, ומבוססות על המידע המצוי בידי החברה נכון  הצפוי הגולמי והרווח הצפויות ההכנסות אומדןכי ההערכות המפורטות לעיל בדבר  יובהר

ות שלא להתממש, וכיו"ב. לפיכך, ההערכות הנ"ל עלול למקרקעין ביחס תאושר אשר התכנית, למועד זה, ובכלל זה הערכת המחירים הצפויים בשוק המגורים הרלבנטי, לוחות זמנים, עלויות

י תכניות הצדדים בקשר למקרקעין עשויים או להתממש באופן שונה מן הצפוי, היה ויחולו שינויים בשל גורמים שאינם תלויים בחברה, לרבות גורמי הסיכון החלים על פעילותה. יודגש כ

 .ת מקרים שבהם יפעלו הצדדים בשונה מהמפורט לעיל, כולו או מקצתולהשתנות בעתיד והם אינם מחייבים את הצדדים לפעול אך ורק על פיהם, לכן, עשויים להיו
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  :2011.9.30נכון ליום  לפרויקטים המהותיים ביצוע קבלני עם והסכמים בנקאי ליווי \ מימון הסכמי .6.4.2.16

 קבלן ביצוע ***מידע על אשראי לליווי הפרויקט  שם

תקרת  
אשראי 
 פיננסי

לניצול יתרה 
אשראי פיננסי 

לתאריך 
 המאזן

תקרת 
אשראי 
 *ערבויות

יתרה 
לניצול 

ערבויות 
לתאריך 

 המאזן

"כ הס
מסגרת 
אשראי 

* 

Non-
Recourse? 

 ]כן/לא[

טווח ריביות 
אשראי 
 פיננסי

ריבית צמודה/ 
 לא צמודה

עמידה בתנאי 
הסכם הליווי 

לתאריך המאזן 
ולמועד פרסום 

 התשקיף
 ]כן/לא[

התאגיד 
 משמש כקבלן

ראשי? 
 ]כן/לא[

סוג 
התקשרות 
עם קבלן 

ראשי 
]פאושלי/ 

כתב כמויות 
 /אחר[

כיסוי 
אחריות 
בגין בדק 

על ידי 
קבלן 

 ראשי ?
 ]כן/לא[

הצמדת 
תמורה? ]לא 
צמוד/ מדד 
תשומות / 

 אחר[

  ₪במיליוני 
 מדד תשומות כן פאושלי לא כן לא צמודה 3%-2% לא 333 147 314 9 19 מגדל מנרב חולון

 מדד תשומות כן פאושלי לא כן לא צמודה 3%-2% לא 225 111 170 46 55 עכו
 מדד תשומות כן פאושלי לא כן לא צמודה 3%-2% לא 85 8 74 11 11 1באר יעקב 
 מדד תשומות כן פאושלי לא כן לא צמודה 3%-2% לא 69 22 69 0 0 2באר יעקב 
 מדד תשומות כן פאושלי לא כן לא צמודה 3%-2% לא 87 51 73 14 14 3באר יעקב 

 מדד תשומות כן פאושלי לא כן לא צמודה 3%-2% לא 178 33 150 28 28 חיפה

J-Tower  חלק(
 (50% -החברה 

 לא 330 71 260 41 70
 כן לא צמודה 3.5%-2.5%

 לא

 מדד תשומות כן פאושלי

 .ל.ר ל.ר. ל.ר. ל.ר. כן לא צמודה 3%-2% לא ל.ר. ל.ר. ל.ר. ל.ר. 19 עלית בית"ר
)חלקה  למהש

 (50% -החברה 
 לא 35 ל.ר. ל.ר. 0 35

 כן לא צמודה 3%-2%
 ל.ר. ל.ר. ל.ר. ל.ר.

 הרברט סמואל
 -)חלק החברה 

33.33%) 
 לא 90 ל.ר. ל.ר. 0 90

 כן לא צמודה 4.5%-3.5%

 ל.ר. ל.ר. ל.ר. ל.ר.
 
 .(וכו'חוק מכר, בעלים, כספיות מסגרת זו כוללת את כל סוגי הערבויות בפרויקט )* 

 .בחלקן או במלואן חופפות בפרויקטהפיננסיות ולערבויות פי הסכם הליווי, מסגרות האשראי  על** 
 להלן. 6.7.4.1התנאים הנהוגים בהסכמי הליווי ראו סעיף  בדבר . לפרטים30.9.2016טבלה זו מתייחסת להסכמי ליווי בקשר לפרויקטים שהקמתם טרם הסתיימה נכון ליום  ***

 .100% אינו החברה חלק בהם במקומות, החברה בחלק להתחשב מבלי הפרויקט סך לפי נתונים מוצגיםזו  בטבלה, בנוסף        
 
 
 



 30-ו

 

 "ח(ש)באלפי  רגישות ניתוחי .6.4.2.17

תשומות ניתוחי הרגישות מביאים בחשבון את ההנחה הבאה: כל העלויות שטרם הוצאו הינן צמודות למדד 

 הבנייה אחת.

ההכנסות מחוזי מכירה שטרם נגבו ויתרת העלויות שטרם שולמו לקבלן המבצע הינן צמודות למדד  יתרת

 תשומות הבנייה. 

 ניתוח רגישות לרווח גולמי שטרם הוכר בשל שינויים במחיר המכירה

  
  

השפעת 
עליה של 

10% 
במחירי 
המכירה 
על הרווח 
הגולמי 
שטרם 

 הוכר

עליה השפעת 
 5%של 

במחירי 
המכירה על 

הרווח הגולמי 
 שטרם הוכר

סך הכל רווח גולמי שטרם 
 הוכר

 5%השפעת ירידה של 
במחירי המכירה על 
הרווח הגולמי שטרם 

 הוכר

השפעת ירידה 
במחירי  10%של 

המכירה על 
הרווח הגולמי 

 שטרם הוכר

פרויקטים 
שהקמתם 

הושלמה 
ושמכירתם טרם 

הושלמה 
 במלואה:

 (350) (175) 1,100 175 350 שטראוס
214הוד השרון   315 158 1,200 (158) (315) 
 סך הכל

665 333 2,300 (333) (665) 

 פרויקטים בהקמה:

גבעת זאב שלב 
 ב'

920  460  1,800  (460) (920) 

מנרב הצעירה 
1בבאר יעקב   

-  -  1,900  -  -  

מנרב הצעירה 
2בבאר יעקב   

700  350  3,600  (350) (700) 

מנרב הצעירה 
3בבאר יעקב   

2,880  1,440  14,100  (1,440) (2,880) 

מגדל  -חולון
 מנרב

3,590  1,795  9,400  (1,795) (3,590) 

-J -ירושלים
Tower 

10,930  5,465  21,800  (5,465) (10,930) 

 -מנרב בשמורה
 A בנין

4,580  2,290  6,200  (2,290) (4,580) 

 -בשמורה מנרב
 B בנין

14,250  7,125  16,300  (7,125) (14,250) 

 -מנרב על הים 
6-ו 5בנינים   

2,020  1,010  23,800  (1,010) (2,020) 

 (39,870) (19,935)  98,900  19,935  39,870 סך הכל
פרויקטים 

בתכנון )שנמכרו 
בהם יח"ד או 
שהוחל בשיווק 

משמעותי 
 שלהם(:

 (10,230) (5,115)  21,300  5,115  10,230 בית"ר עילית
 -מנרב על הים 

3-4בנינים   15,220  7,610  35,500  (7,610) (15,220) 

 סך הכל
25,450  12,725  56,800  (12,725) (25,450) 

 (65,985) (32,993)  158,000  32,993  65,985  סך הכל
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 בנייהשינויים בתשומות הניתוח רגישות לרווח גולמי שטרם הוכר בשל 

  
  

השפעת עליה של 
בתשומות  10%

על הרווח  בנייהה
הגולמי שטרם 

 הוכר

השפעת עליה 
 5%של 

בתשומות 
על  בנייהה

הרווח הגולמי 
 שטרם הוכר

סך הכל רווח 
גולמי שטרם 

 הוכר

 5%השפעת ירידה של 
על  בנייהבתשומות ה

הרווח הגולמי שטרם 
 הוכר

 10%השפעת ירידה של 
על  בנייהות הבתשומ

 הרווח הגולמי שטרם הוכר

פרויקטים 
 בהקמה:

 (3,065) (1,533)  1,800  1,533  3,065 גבעת זאב שלב ב'  
מנרב הצעירה בבאר  

  637  318  1,900 (318) (637)  1יעקב 

מנרב הצעירה בבאר  
 (1,195) (597)  3,600  597  1,195  2יעקב 

מנרב הצעירה בבאר  
 (2,535) (1,267)  14,100  1,267  2,535  3יעקב 

 (1,324) (662)  9,400  662  1,324  מגדל מנרב -חולון 
 J-Tower 5,590  2,795  21,800  (2,795) (5,590) -ירושלים 
בנין -מנרב בשמורה   A 763  381  6,200  (381) (763) 
בנין -מנרב בשמורה   B 3,477  1,738  16,300  (1,738) (3,477) 
 5בנינים  -מנרב על הים  

  6-ו
4,100  2,050  23,800  (2,050) (4,100) 

 (21,412) (10,706)  98,900  10,706  21,412 סך הכל  
פרויקטים 

בתכנון 
)שנמכרו 

בהם יח"ד 
או שהוחל 

בשיווק 
משמעותי 

 שלהם(:

 (5,010) (2,505)  21,300  2,505  5,010 בית"ר עילית

3-4בנינים  -הים מנרב על   5,460  2,730  35,500  (2,730) (5,460) 

 סך הכל

10,470  5,235  56,800  (5,235) (10,470) 

 סך הכל

 
29,942  31,882  15,941  155,700  (15,941) 

 

 הבנייה תשומות ומדד המכירה במחיר משולבים שינויים בשל הוכר שטרם גולמי לרווח רגישות ניתוח

 ומדד המכירה במחירי שינויים השפעת
 שטרם הגולמי הרווח על הבנייה תשומות

 פרויקטים, שהסתיימו מפרויקטים הוכר
בתכנון ופרויקטים בביצוע   

  

עליה של 
2.5% 

במחירי 
 המכירה

 1%עליה של 
במחירי 
 המכירה

אי שינוי במחירי 
 המכירה

 1%של  ירידה
 במחירי המכירה

 2.5%של  ירידה
 במחירי המכירה

 (8,526) 1,372 7,970 14,569 24,467 מדד תשומות הבנייהב 2.5%עליה של 
 (13,308) (3,410) 3,188 9,787 19,684 מדד תשומות הבנייהב 1%עליה של 

 (16,496) (6,599) - 6,599 16,496 מדד תשומות הבנייהב אי שינוי

 (19,684) (9,787) (3,188) 3,410 13,308 מדד תשומות הבנייהב 1%של  ירידה

 (24,467) (14,569) (7,970) (1,372) 8,526 מדד תשומות הבנייהב 2.5%של  ירידה

 

 מאוד מהותיים פרויקטים בדבר גילוי 6.4.3

אשר נחשב לפרויקט נדל"ן יזמי מהותי מאוד )כהגדרת מונח  "3-4 בניינים"עכו פרטים אודות פרויקט  להלן .6.4.3.1

  (.יזמי"ן נדל -זה בהצעת חקיקה 

 מועדי, היתר בין, הכוללים, שלהלן בטבלאות המובאים הנתונים לרבות, להלן החברה הערכות כי, יודגש

 פני צופה'מידע  הינם, צפויה עודפים ויתרת צפוי גולמי רווח, צפויות ועלויות הכנסות סך, בנייה סיום

המצוי בידה בסמוך  והמידע החברה של ניסיונה על המתבסס(, ערך ניירות בחוק זה מונח' )כהגדרת עתיד

. פרמטרים אלה תלויים במידה רבה בעמידת החברה בתנאי הסכמי המימון התשקיףלמועד פרסום 

הקבועות בהם; בעלויות הקמה  מיידיבקשר עם הפרויקט הרלבנטי ובאי התקיימות העילות לפירעון 
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ל ידי החברה, לרבות ומימון בפועל במועד התהוותן )אשר עשוי לחול בהם שינוי למול העלויות שנחזו ע

שינוי מהותי( ובשמירת רמות מחירי המכירה השוררים כיום בשוק הנדל"ן )בהם עשוי לחול שינוי, 

ואין ודאות שכך  -לרבות שינוי מהותי, בין היתר לאור תמורות בסביבה הכלכלית בה פועלת החברה( 

הערכות החברה המפורטות  יהיה מצב הדברים בפועל. גורמים אלה עשויים לשנות באופן משמעותי את

להלן. להערכת החברה, נכון למועד זה, הגורמים העיקריים העשויים להביא לכך שהמידע צופה פני עתיד 

לא יתממש הינו כי בניית הפרויקט תתעכב מסיבות שונות כגון אי עמידת החברה בהסכם המימון בקשר 

בו שתוביל, ככל שתוביל, לבקשה  תועוהקב מיידיעם הפרויקט או התקיימות איזו מהעילות לפירעון 

; סטייה מהיקף הפרויקט הצפוי העלולה לנבוע מהתייקרויות מיידילפרוע את ההלוואה שהועמדה באופן 

ו/או ממיסים; הרעה בסביבה הכלכלית אשר תשפיע לרעה על סביבת המחירים בה פועלת  בנייהעלויות ה

עולי שמצוין על ידי החברה להלן ו/או התממשות החברה באופן שיביא לקיטון ברווח הגולמי ו/או התפ

להלן. לפיכך, אין כל ודאות כי המידע שלהלן יתממש והוא  1.7.8איזה מגורמי הסיכון המפורטים בסעיף 

 יכול להיות שונה אף באופן מהותי, מהאמור להלן.

 "4-3 בניינים"עכו  פרויקט .6.4.3.2

 הפרויקט הצגת .6.4.3.2.1

 30.9.2011פירוט ליום  סעיף
 (4 - 3בניינים  -)עכו  מנרב על הים הפרויקט שם

 עכו הפרויקט מיקום
 יח"ד( 134קומות כל אחד ) 15בניינים בני  שני הפרויקטקצר של  תיאור

 100% בפרויקט האפקטיבי התאגיד חלק
 באמצעות החברה בפרויקט האחזקה מבנה

 אין לפרויקט השותפים שמות ציון
 כלול בתוצאות החברה אקוויטי(\איחוד יחסי\)איחוד הכספיים בדוחות הצגה שיטת
 2016 הפרויקט ייבנה עליה הקרקע רכישת מועד
 מ"ר 9,500 הפרויקט ייבנה עליה הקרקע שטח
 2018 )מתוכנן/בפועל( הקמה עבודות התחלת מועד
 2020 )מתוכנן/בפועל( הקמה עבודות סיום מועד
 2017 :בפועל/צפוי בפרויקט שיווק התחלת מועד
 2019 בפועל/צפוי שיווק סיום מועד

)היקף ההתקשרות או טווח להיקף  ביצוע קבלני עם הסכמים
 ההתקשרות(

מיליון  75-כבהיקף של קבלן הקמה התקשרות עם 
 ש"ח

 בעלות )בעלות, חכירה וכד'( בקרקע משפטיות זכויות
 אין )אחר/  בינוי פינוי/  קומבינציה) מיוחדים הסכמים
)חשיפה משפטית, אחריות,  לפרויקט החברה של מהותיות חשיפות

 אין חובות תכנוניות ופיתוח סביבתי(

 ההנחות פירוט יובא? )המדווחת בתקופהנאמד שווי מימוש נטו  האם
 (מאוד מהותי מקרקעין מלאי לגבי

 6 -ו 5מחירי מכירה בפועל של בניינים  לפי, כן
 3לבניינים זהים וצמודים  ניםיבניבפרויקט שהינם 

  4 -ו
 אין הפרויקט בקרבת תשתיות של בקיומן דיון

מהותיות, זיהום קרקע, כשלי ביצוע או  בנייהנושאים מיוחדים )חריגות 
 תכנון מהותיים וכיוצ"ב(

 אין
 

 

 הפרויקט של תכנוני מצב .6.4.3.2.2

 30.9.2011 ליום לפרויקט תכנוני מצב
 נוכחי תכנוני מצב

 הערות  יחידות כ"סה (ר"מ) שטחים כ"סה מלאי סוג
 - 134 14,500 לשיווק דיור יחידות

 - - - מסחר שטחי
 - - - מנוצלות לא בנייה זכויות
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  "ח(ש)באלפי  בפרויקט ויושקעו שהושקעו עלויות .6.4.3.2.3

 
 2011 שנת

 2014 שנת 2015 שנת
 1 רבעון 2 רבעון 3 רבעון 

 "ח(ש באלפי הפעילות במטבע כספיים)נתונים 
 שהושקעו עלויות

 בתום קרקע בגין מצטברות עלויות
  התקופה

 
 

 
 

 
 

 19,800   19,800   19,800   19,800  - 

עלויות מצטברות בגין פיתוח, מסים 
 ואגרות

- - - - 
- 

 - - - - - עלויות מצטברות בגין בנייה
 -  400   500   700   3,200  עלויות מצטברות בגין הוצאות אחרות

 -  100   100   100   200  מצטברות בגין מימון )שהוונו(עלויות 
 -  20,300   20,400   20,600   23,200  מצטברת עלות"כ סה
 -  20,300   20,400   20,600   23,200  בספרים מצטברת עלות"כ סה

 השלמה ושיעור הושקעו שטרם עלויות
 עלויות בגין קרקע שטרם הושקעו )אומדן(

 

2,900     
עלויות בגין פיתוח, מסים ואגרות שטרם 

 הושקעו )אומדן(
7,700 

 75,900 שטרם הושקעו )אומדן( בנייהעלויות בגין 
עלויות מצטברות בגין מימון שצפויות 

 3,000 להיות מהוונות בעתיד )אומדן(

עלויות מצטברות בגין אחרות שצפויות 
 8,000 להיות מהוונות בעתיד )אומדן( 

 97,500 להשלמה שנותרה עלות"כ סה
 כולל]הנדסי/כספי[ )לא  השלמה שיעור
 ( )%(קרקע

0% 

 2020 צפוי בנייהמועד השלמת 

 הפרויקט קשיוו .6.4.3.2.4

 2014שנת  2015שנת  1-9/2011 
חוזים שנחתמו בתקופה 

 השוטפת
 - - - יחידות דיור 

 - - - יחידות דיור )מ"ר(
מחיר ממוצע למ"ר בחוזים 
 שנחתמו בתקופה השוטפת 

 יחידות דיור 
- - - 

חוזים מצטברים עד לסוף 
 התקופה

 - - - יחידות דיור 
 - - - יחידות דיור )מ"ר(

מחיר ממוצע למ"ר 
במצטבר בחוזים שנחתמו 

 עד סוף התקופה

 יחידות דיור 
- - - 

שיעור השיווק של 
 הפרויקט

 - - - סה"כ הכנסות צפויות מכל הפרויקט 
סה"כ הכנסות צפויות מחוזים שנחתמו 

 במצטבר
- - - 

 שיעור שיווק ליום האחרון של התקופה
- - - 

שטחים שטרם נחתמו 
 לגביהם חוזים:

 - 134 134 יחידות דיור 
 - 14,500 14,500 יחידות דיור )מ"ר(

סה"כ עלות מצטברת )יתרת מלאי( המיוחסת לשטחים שטרם נחתמו 
 - 20,300 23,200 לגביהם חוזרים מחייבים בדוח על המצב הכספי 

 
מספר חוזים שנחתמו מתום התקופה ועד תאריך פרסום התשקיף )לפי 

 7 שימושים(

מחיר ממוצע למ"ר בחוזים שנחתמו מתום התקופה ועד תאריך פרסום 
 התשקיף )לפי שימושים( 

10,949 
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 מהפרויקט להתקבל שצפויות ומקדמות מחייבים מכירה מחוזי בהכנסה הכרה .6.4.3.2.5

סה"כ הכנסות שהוכרו / שיוכרו בגין  
ח, לא כולל "חוזים חתומים )אלפי ש

 מע"מ(

להתקבל  סה"כ מקדמות שנתקבלו / שצפויות
בגין חוזים חתומים )אלפי ש"ח, לא כולל 

 מע"מ(
 - - 30.9.2016עד ליום 

 - - 2016שנת 

 - - 2017שנת 

 - - 2018שנת 

 - - 2019שנת 

 - - ואילך 2020שנת 

 - - סה"כ 

  "ח(ש)באלפי  בפרויקט כוללת גולמית רווחיות שיעור אומדן .6.4.3.2.6

 2014שנת  2015שנת  1-9/2011 

 - - 152,200 הכנסות צפויות בגין הפרויקט 
 - - 120,800  צפויות פרויקט עלויות

 - -  35,500   הפרויקט בגין צפוי גולמי( הפסד) רווח
 - - -  ה"ברו הוכר שכבר גולמי רווח, מתוכו
 - - 35,500  ה"ברו הוכר שטרם גולמי רווח, מתוכו
 - - 23% )%( בפרויקט צפוי כולל גולמי רווח שיעור
 גולמי רווח חושב לפיו"ר למ ממוצע מכירה מחיר

 - - 11,458 )למגורים( הוכר שטרם

 הוכר שטרם בפרויקט צפוי גולמי לרווח רגישות ניתוח .6.4.3.2.7

השפעת  
עליה של 

10% 

השפעת עליה 
 5%של 

סה"כ רווח 
גולמי 

 שטרם הוכר

השפעת 
ירידה 

 5%של 

השפעת 
ירידה של 

10% 
המכירה של שטחים שטרם השפעת שינוי במחירי 

נחתמו לגביהם חוזי מכירה מחייבים, למ"ר על 
 הרווח הגולמי הצפוי שטרם הוכר

15,220 7,610 34,300 -7,610 -15,220 

השפעת שינוי בעלויות ההקמה למ"ר על הרווח 
 הגולמי הצפוי שטרם הוכר

12,080 6,040 34,300 -6,040 -12,080 

 

 ספציפי מימון .6.4.3.2.8

יתרות בדוח על 
 )*( המצב הכספי 

 8,600 זמן קצר 30.9.2011
 - זמן ארוך

31.12.2015 
 

 1,500 זמן קצר
 - זמן ארוך

 בנק לאומי מוסד מלווה
 2015 תאריך אישור הלוואה / מסגרת ותאריך נטילת הלוואה

 סה"כ מסגרת
. 5+6 עכו פרויקט של הליווי חשבון תחת נמצאת לקרקע ההלוואה

 "ח.ש מיליון 54 הינה זה ליווי בהסכם האשראי מסגרת
 אין מתוכה, יתרה שטרם נוצלה

 P+0.75% מנגנון קביעת הריבית וציון הריבית )ניתן לציין טווח(
 און קול מועדי פירעון קרן וריבית
 אין תניות פיננסיות מרכזיות

 אין תניות מרכזיות אחרות ]לרבות: קצב מכירות וכדומה[
ציון האם הופרו תניות מרכזיות או אמות מידה אחרות 

 לתום שנת הדיווח
 .ל.ר

 לא ]כן/לא[ non-recourseהאם מסוג 
תנאים לשחרור עודפים מחשבון הליווי, לרבות ציון האם 

 התקיימו התנאים
 .ל.ר

 הקרקע וערבות חברת האם בטחונות

 .בספרים יתרתה סך פי על מוצגת ההלוואה. שונים בקרקעות שכנות פרויקטים שלושה משרתת ההלוואה)*( 
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 משפטיות ומגבלות שעבודים .6.4.3.2.9

 פירוט סוג
סכום מובטח 

נכון ליום 
30.9.2011 

 שעבודים
 ללא הגבלה בהסכם הליווי םכל נכסי הפרויקט כהגדרת ראשונה דרגה

 אין אין שנייה דרגה
 ללא הגבלה החברה האםערבות  "ב(וכיו אזהרה הערות)ערבויות,  אחר

 למשיכה הצפויה העודפים יתרת ובין הצפוי הגולמי הרווח שבין התאמות .6.4.3.2.10

 34,300 )*( צפוי גולמי רווח
 ((2,900 )*( כ"סה, לעודפים התאמות

 31,400 למשיכה צפויים עודפים כ"סה
 2020 עודפים למשיכת צפוי מועד

 מכירותוביצוע  יבאחוז עמידה עודפים למשיכת מתלים תנאים
 

 
, ובהתאמה )*( עלויות הפרסום והשיווק של פרויקט אינן כלולות במסגרת הרווח הגולמי )מוצגות במסגרת הרווח התפעולי

  (.תחת התאמות לעודפים

 תחרות 6.4.4

 משמעותיים ומתחרים התחרות מבנה .6.4.4.1

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

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

 .הדירות ועל רמת המפרט המוצע בהן ייה באזור. התחרות הנה בעיקר על מחיריהיצע דירות מיד שנ

 חברותהבין  6 -ה במקום דורגה החברה, 2016 לשנת Dun's100 חברת של השנתיים םפרסומיהפי  על

 .חברות בורסאיות -נדל"ן  ייזום בתחום הגדולות

 פרטייםיזמים  של קיומםבישראל, לאור  בנייהלחברה אין יכולת לאמוד את נתח השוק שלה בענף הייזום ל

 דירותשל  בנייה התחלות 78זמינים. יחד עם זאת, לחברה  נתונים אין לחברהרבים וקבוצות רכישה שלגבם 

תקופה  במהלךבסה"כ  בנייה התחלות 38,600 -, מתוך כ2016 שנתהחודשים הראשונים של  תעשתבמהלך 

 .לסטטיסטיקה המרכזית הלשכהלפי נתוני זו 

 התחרות עם הקבוצה התמודדות .6.4.4.2

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

מעבר לאמור לעיל, הקבוצה פועלת  גבוה באופן יחסי למחירי הדירות. בנייהמבוקשים ומתן סטנדרט 

ידה, מתכננת את דירות הפרויקטים -בקרקעות הנרכשות על בנייהלפיתוח מרבי ולהשבחת זכויות ה

 מציעה מפרטים עשירים בהתאם לצרכי הלקוחות ועורכת מבצעי מכירות. למגורים ו

, ראוי לציין את החברות הבאות: אפריקה ישראל בנייההמתחרים העיקריים בחברה בתחום ייזום ל בין

 חזקותה גינדי, בע"מ ובבנין, אזורים חברה להשקעות בפיתוח "מבע בנייהל חברה אשדר"מ, בע מגורים

 "מ.בע נדל"ן ובינוי ושיכון"מ בעופיתוח  בנייה דמרי, י.ח. "מבע

 התאגיד פעילות על ופיקוח מגבלות 6.4.5

 חוק, מקרקעין מיסוי ותקנות לחוקי לרבות, המקרקעין לדיני כפופה זה בתחום הקבוצה של פעילותה

ולהוראות  1974-ה"התשל, (דירות רוכשי של השקעות הבטחת) המכר וחוק 1973-"גהתשל)דירות(,  המכר

ולחוזים עם רשות מקרקעי ישראל. כמו כן כפופה הקבוצה להוראות הרשויות המקומיות, לחוקי עזר 

ולדיני איכות הסביבה )לפרטים בדבר מגבלות הנובעות מתחום איכות  בנייהעירוניים, לדיני התכנון וה

טיחות בעבודה ]נוסח חדש[ (. בנוסף, על החברה לפעול בהתאם לפקודת הבהלןל 6.5.1.2הסביבה, ראו סעיף 

 . בנייהה באתרי הפועלים בטיחות הבטחת לשם ותקנותיה 1970-התש"ל
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 אנושי הון 6.4.6

  ארגוני מבנה תיאור .6.4.6.1

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 העובדים מצבת .6.4.6.2

 מס' עובדים תפקיד

30.9.2011 31.12.2015 
 

31.12.2014 
 

 2 2 2 שיווק ומכירות
 2 2 2 ביצוע
 15 15 15 ואדמיניסטרציהניהול 

 19 19 19 סה"כ עובדים

 

 והדרכה באימונים השקעות .6.4.6.3

 מקיימת בנוסף. מתאימים וקורסים מקצועיות השתלמויות באמצעות עובדים בהדרכת משקיעה החברה

 .וכדומה מידע מערכות, בטיחות כגון שונים בנושאים תקופתיות הדרכות החברה

  העסקה הסכמי של וטיבם הטבות .6.4.6.4

 בהתאםאו ו/ גלובאלית משכורת על המבוסס לתגמול זכאים זה פעילות בתחום המועסקים העובדים, ככלל

 את לבטח נוהגת החברה. למענקים גם זכאים הבכירים מהעובדים חלק כאשר, בפועל העבודה לשעות

. העובד לשכר בהתאם פנסיה קרנות/או ו מנהלים לביטוח חודש מדי ולהפריש פנסיוני בביטוח עובדיה

ישנה הפרשה גם לקרנות השתלמות. מספר מנהלים מעניקים את שירותי הניהול  דיםבועה מן לחלק

 באמצעות חשבונית. 

   .להלן 6.7.2 סעיף ראולהון האנושי בקבוצה  בנוגענוספים  לפרטים

 עסקית ואסטרטגיה יעדים 6.4.7

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

 היתר בין ,חדשות ותקרקע ורכישות בנייהב אשר הדיור יחידות של אקטיבי שיווק, ביקוש באזורי

פרויקטים במתכונת התחדשות עירונית )"פינוי  מקדמת החברה, בנוסףבאמצעות עסקאות קומבינציה. 

פריסה לאורך זמן של  עםאת הרחבת הפעילות כאמור  המאפשריםבינוי"( במיקומים אטרקטיביים, 

 שבבעלותה הקרקעות מלאי לפיתוח לפעול מעוניינת הקבוצה, כן כמו. למימון הפרויקט מקורות עצמיים

בפרויקטים אשר טווחי מחירי המכירה ובפרויקטים באזורי הביקוש,  מתמקדת, החברה ככלל .ולמימושן

 "למנכ

 סמנכ"ל שיווק
 

 "ל הנדסה סמנכ
 סמנכ"ל

 כספים 

 מנהלי
 מכירות
 באתרים

 
 חשב

סנטרל 
 2פארק 

סמנכ"ל 
פיתוח 
 עסקי

 מנהלי
 פרויקטים

 מנכ"ל

 מנהל מכירות ארצי
מנהל 

 פינוי תחום
 בינוי

מנהל 
 בקרה

 תקציבית

 הנהלת
 חשבונות

מנהל 
רישוי 
 ותכנון
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, החברה פועלת לאיתור כן כמו "מ(.מע)כולל  ₪' מ 2.5 ל ועד ₪ יליוןמ 1.5ם בין ינהממוצעים בהם ה

קרקעות עם פוטנציאל השבחה גבוה, בקשר עם תוספת זכויות בנייה. לאחר הרכישה מתקשרת החברה עם 

  . לצורך קידומם של הפרויקטים גורמים מקצועיים מוכרים בענף, בהתאם לסוג השטחים המיועדים

 הקרובה בשנה להתפתחות צפי 6.4.8

 הדיור יחידות היקף את הגדילל, הקבוצה מתכוונת לפעול במטרה בנייהלתחום פעילות ייזום  במסגרת

ם זאת, ולאור התמורות ע. במסגרת אפשרויות אשר תעמודנה לה בישראל יוזמת שהיא והפרויקטים

 החלות בתחום זה בשוק המקומי, החברה בוחנת פרויקטים פוטנציאליים בזהירות יתרה.

  "שים(מט) שפכים טיהור מכוני תחום 1.5

  החברה פעילות תחום על כללי מידע 6.5.1

 בו החלים והשינויים הפעילות תחום מבנה .6.5.1.1

 זיכיונות פי על, "שיםמטהקבוצה בתחום זה כוללת מימון, תכנון, הקמה, תפעול ותחזוקה של  פעילות

 . פומביים במכרזים התמודדות לאחר, וציבוריים ממשלתיים מגופים הקבוצה שמקבלת טווח ארוכי

 מנרבשבע על ידי -"ש בעבור עיריית בארמט הפעלת כוללת זהבתחום  הקבוצה פעילות, מאזןהלמועד  נכון

המוחזקת  מנשה מי ידי על "(רש"ת)" בישראל התעופה שדות רשות בעבור"ש אחד מטתשתיות וכן הפעלת 

לעיל, בהמשך לרצונה הנוכחי של החברה להתמקד  6.2.2כמפורט בסעיף  .במלואה ע"י מנרב תשתיות

לבחון  2016בעסקי הליבה שלה, קרי בתחום הייזום לבנייה, החלה החברה במהלך החצי הראשון לשנת 

 2016בחודש דצמבר אפשרות למכירת שליטתה במנרב תשתיות. בתוך כך, ולאחר מו"מ של מספר חודשים, 

 עם"( אשר "האוה"מ )"בע היהודים התיישבות אוצר עם בעסקהשתיות ת ומנרבהחברה  והתקשר

 זו עסקה אולם, תשתיות מנרבמהון המניות המונפק של  51% -ב להחזיק"ה אוה הייתה אמורההשלמתה, 

כך, ממשיכה  בתוך. הפועל אל יצאה לא (₪מיליון  110 -מט"שים שווי הוגן של כפעילות האשר שיקפה ל)

 6.5.1.7.3 סעיף ראונוספים  לפרטים) החברה לבחון אפשרויות למכירת השליטה במנרב תשתיות כאמור

  .(30.9.2016 ליום הכספיים לדוחות 6 אוריב וכן להלן

 התקצוב ומהחלטות המדינה מתקציב, ממשלתית ממדיניות ככלל מושפע זה בתחום הפעילות היקף

 ולפתח ליזום מוסדות או עיריות כגון גורמים של הנכונות וממידת הממשלה ממדיניות הנגזרות השונות

 של הזמינות מרמת זה בתחום הפעילות מושפעת כן כמו. המוסד או העיר בתחומי נוספים שירותים

 .מהפרויקטים להכנסות בנוגע ההערכות מהתממשות וכן חיצוניים מימון מקורות

 הפעילות תחום על החלים מיוחדים ואילוצים תקינה, חקיקה, מגבלות .6.5.1.2

בקורות ומעקב שמבצעים המשרד לאיכות הסביבה ומשרד הבריאות.  ,"שים כפופה לאישוריםהמט פעילות

 פרמטרים לפי, מכון כלמ מופקיםה הקולחיןמי  איכותלהמשרד לאיכות הסביבה מפרסם תקנים בכל הנוגע 

 קבועים, כן כמו. במים המצויים והביולוגיים הכימיים החומרים, המתכות בכמות הקשורים שונים

 על נוסף פיקוח. מכון כלשמייצר  והבוצה הפסולת הרכב לעניין תקנים הסביבה לאיכות המשרד בתקנות

, לפיקוח האמור נוסף "שים ועל תוצריהם )מים מטוהרים( קיים מצד משרד הבריאות.המטפעילותם של 

 .מחייבות ותפוקות כמויות, קולחיןהקבועים תקנים לאיכות  "תורשעיריית באר שבע  עםבהסכמים 

, המים מחוק; תקנותיה על העם בריאות מפקודת היתר בין, נובעות"שים המט פעילותעל  המגבלות

; מחוק למניעת זיהום ממקורות יבשתיים, 2001-"אהתשס, וביוב מים תאגיד מחוק; 1959-"טהתשי

ותקנותיו; מחוק הגנת הסביבה )פליטות  1993-התשמ"ג; מחוק חומרים מסוכנים, 1988-התשמ"ח

וכן מחוקי עזר של מועצות מקומיות ועיריות  2012-חובות דיווח ומרשם(, התשע"ב -והעברות לסביבה 

  בנושאים אלה.

 . להלן 6.5.8 סעיף ראו, "שיםהמטנוספים בדבר מגבלות ופיקוח על פעילות הקבוצה בתחום  לפרטים
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 וברווחיותו הפעילות בהיקףפתחויות בשווקים של תחום הפעילות, שינויים במאפייני הלקוחות, הת .6.5.1.3

לא חלו התפתחויות מהותיות בשווקים של תחום  30.9.2016תשעת החודשים אשר נסתיימו ביום  במהלך

 .ברווחיות או הפעילות בהיקף, הפעילות או שינויים במאפייני הלקוחות שלו

 בתחום קריטיים הצלחה גורמי .6.5.1.4

והבוצה על פי התנאים  הקולחיןבאיכויות מי  עמידה( 1): הינם בתחום להצלחה הקריטיים הגורמים

"שים ותחילת המט( היכולת לעמוד בלוחות זמנים להשלמת בניית 2, )המזמיניםשנקבעים בהסכמים עם 

( מוניטין 3עד למסירתם, ) "שיםמהמטהפעלתם, דבר המשפיע על משך תקופת ההפעלה ועל ההכנסות 

( הצלחה בהתמודדות במכרזים המושפעת בין היתר מהיכולת 4) -ווהיקף הפעילות והעבודה המבוצעת, 

 לעמוד בתנאים ובדרישות הסף במכרזים אלו. 

 התחום של העיקריים והיציאה הכניסה חסמי .6.5.1.5

רזים לרבות איתנות פיננסית, הכניסה העיקריים הינם: )א( יכולת עמידה בתנאי סף מינימאליים במכ חסמי

)ג( יכולת הקצאת זמן ומשאבים בהיקף  -ו)ב( יכולת הוכחת ניסיון בביצוע פרויקטים מורכבים בהיקף רחב, 

 אדם. כחנרחב של 

"שים של הקבוצה מחייבים אחזקה המטקשורים בעובדה כי הסכמי תפעול  העיקריים היציאה חסמי

 .ללא מענה חלופי מיידיאת הפסקת השירות באופן  ותפעול לתקופות ארוכות, ואינם מאפשרים

 תחרות .6.5.1.6

"שים בישראל רווי מאוד, ולהערכת החברה, אשר איננה מבוססת על נתונים פומביים ו/או המט שוק

 "שיםמטשיכללו הקמה והפעלה של  הפרוייקטיםניתוחים כלכליים אלא על היכרות עם השוק, פוטנציאל 

חדשים ברשויות מקומיות נוספות חדשות בשנים הקרובות הינו נמוך. זאת, בעיקר בהתחשב במספרן 

 המוגבל של רשויות מקומיות ותחומי שיפוט הנזקקים לשירותים מסוג זה. 

"שים הקיימים את המט מספקיםידי הקבוצה, -"שים עלמטהשיפוט בהם קיימים ומופעלים כבר  בתחומי

. הסכמי ההקמה וההפעלה בתקופת ההסכמים הנדרשים באותם תחומי שיפוט כל השירותים והתפוקה

 עצמם הינם הסכמים לתקופות ארוכות. 

.ג.א שירותים וניקיון רהעיקריים של הקבוצה בתחום הינם מקורות חברת המים הלאומית,  מתחריה

 .GES -ו ואוליה, ע"מ, אלקטרהב 1987)ישראל( 

הקפדה על רמת איכות השירות, שמירה על המוניטין  באמצעותשומרת על מעמדה התחרותי  הקבוצה

הקמה,  כוללתהכמו גם על מעמדה בשוק, בין היתר, כתוצאה מיכולתה לספק חבילת שירותים  לה שנצבר

 .ויעיל זמין, מקצועי באופן לקוחותיהל מימון, ניהול והפעלה

 "שיםהמטהקבוצה בתחום  פעילות .6.5.1.7

  "ש באר שבעמט .6.5.1.7.1

 .31.12.2015 ליום הכספיים לדוחות)א( 31 ביאור ראו

 "ש נתב"גמט .6.5.1.7.2

  .31.12.2015 ליום הכספיים לדוחות)ב( 31 ביאור ראו
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 הכנסות ורווחיות מוצרים ושירותים  פילוח 6.5.2

 כמפורט להלן: נובעות כולן מהמגזר הציבורי בתחוםהקבוצה  הכנסות

 
 הכנסות )אלפי ש"ח(

1-9 2011 2015 2014 
 17,503 19,541 14,426 מגזר ציבורי

  לקוחות 6.5.3

 קיימת לקבוצה"ת. רשו שבע-עיריית באר :זה פעילות בתחום קוחותל שני לקבוצה התשקיףלמועד  נכון

 לתקופות הסכמים הינם אלה גופים עם ההסכמים בפועל, זאת עם יחד. אלה לקוחותמ אחד כלב תלות

ובנתב"ג מחוברות  שבע-בארמערכות הביוב ב .(2030עד שנת  - "גבנתבו 2025עד שנת  - שבע)בבאר  ארוכות

 ככל, הקבוצה להערכת, לפיכך .הנדרשות התפוקות כל את מספקים אשר"שים, למטבאופן בלעדי 

 .קיימת תלות הדדית בין הצדדים ,אלה בהסכמים עומדת שהקבוצה

על פי הסכמים. עד כה הצליחה  לתשלום בהתחייבויותיהם לעמודהלקוחות  של ביכולתםתלויה  הקבוצה

 לגבות את הסכומים להם היא זכאית בתחום פעילות זה. הקבוצה

של  הכנסותאו יותר מסך  10% היווה מהםלקוחות שמחזור ההכנסות  אין לקבוצה, התשקיף למועד נכון

 .30.9.2016או בתשעת החודשים שהסתיימו ביום  2015הקבוצה בשנת 

 הזמנות צבר 6.5.4

מסתכמות בסך של  "שיםהמטמפעילותה בתחום  לקבוצה, ההכנסות הצפויות 2016 בספטמבר 30 ליוםנכון 

 :33תקופות לפי הפירוט להלן"ח. ש ליוןימ 195 -כ

  התשקיףהצפוי נכון למועד  היקף הכנסות תקופת ההכרה בהכנסה הצפויה
 ש"ח( מיליוני)ב

 5 4רבעון  - 2016שנת 

 20 2017שנת 
 20  2018 שנת

 20  2019שנת 

 20  2020שנת 

 110 ואילך 2021שנת 

 195 סה"כ
 כהגדרת עתיד פני צופה מידע מהווים הקרובות בשנים ההזמנות צבר של בהכנסה ההכרה לצפי הנוגעים הנתונים

למועד  נכון לקוחותיה בתחוםבין הקבוצה ל הטיהור מכוני של הפעלה הסכמי על המבוסס, ערך ניירות בחוק המונח
, מבלי לגרוע ההסכמים עם הלקוחות. נתונים אלו עשויים להשתנות, בין היתר, כתוצאה מביטול או הפרת התשקיף

 ן.להל 1.7.8 מיתר גורמי הסיכון המפורטים בסעיף

  

                                                        
 בדוחות מטופלותה מוחזקות חברות באמצעות המבוצעים בפרויקטים הקבוצה של חלקה את כולל להלן המוצג ההזמנות צבר 33

 לפי שיעור ההחזקה שלה. המאזני השווי שיטת פי על החברה של הכספיים
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 ייצור כושר 6.5.5

  "שים:המטנתונים כלליים בפועל של  ריכוז .6.5.5.1

 פרויקט 
כוח ייצור 
מקסימלי 

 )במ"ק ליום(

כמות טיהור 
מינימאלית 

מובטחת 
במ"ק ליום( )

1-9/2011* 

כוח 
תפוקה 

שנתי צפוי 
)במ"ק 

 ליום(

תזרים 
 הכנסות

שנתי צפוי 
 **באש"ח 

מועד 
העברת 
הבעלות 

על 
הפרויקט 

 לחברה

זכויות חוזיות 
 בפרויקט

סטאטוס 
פרויקט 

ליום 
30.9.11 

סך עלות 
ההשקעה 
בפרויקט 

 באש"ח

יתרת הנכס 
בדוח כספי ליום  

30.9.2011 
במסגרת הצגה 
כנכס פיננסי 

 באש"ח
 25,450 42,200 54,000 54,000 מט"ש ב"ש

פברואר 
2000 

הקמה ותפעול 
 שנה 25

מוצג כקבוצות  93,427 פעיל
מימוש 

המוחזקות 
 7,300 2,700 - 3,000 מט"ש נתב"ג למכירה

אוקטובר 
2005 

הקמה ותפעול 
 56,560 פעיל שנה 25

 שנים 5 כל וגדלה ליום"ק מ 39,000 של ברמה החלה המינימום כמות .החוזה עם המזמיןכמות המינימום הינה על פי * 
"ג בנתב השפכים טיהור במכון. ליום"ק מ 54,000 -היא עומדת על כ 2015 משנת החללפיכך  .נוספים"ק מ 5,000-ב

 לשנה. ש"חמיליון  3.6תקבול מינימאלי מובטח בסך של  קיים

 .2016הכנסות צפויות לשנת  מהווה** 

  :)באלפי ש"ח( "שיםהמטנתונים כמותיים בפועל של  ריכוז .6.5.5.2

 פרויקט 
תקבול 

מינימום 
לשנה מובטח 

 )באלפי ש"ח(

הכנסות בפועל מטיהור  תפוקת ייצור בפועל )במ'ק ליום(
 )באלפי ש"ח(* שפכים

  עלות תחזוקה בפועל
 )באלפי ש"ח(

)באלפי בפועל  IONחישוב 
 ש"ח(**

1-9/2011 2015 2014 1-9/2011 2015 2014 1-
9/2011 

2015 2014 1-9/2011 2015 2014 

מט"ש 
 9,325 14,541 11,029 13,898 10,771 7,842 23,223 25,312 18,871 41,717 41,717 43,039 25,312 ב"ש

מט"ש 
 2,592 5,037 3,650 5,067 2,476 1,828 7,659 7,513 5,478 2,489 2,639 2,578 3,600 נתב"ג

 הגולמי ברווח הכלולות התאגיד בהכנסות במלואן מוצגות אינן השפכים מטיהור ההכנסות, מקובלים חשבונאות כללי פי על* 
 מטיהור ההכנסות הצגת רתגבמס התאגיד של המימון בהכנסותבמסגרת פרעון הנכס הפיננסי ובחלקן  בחלקן כלולות אלא

 .התאגיד של המאוחדים הכספיים בדוחות פיננסיים כנכסים שפכים

תפעוליות ולפני גריעת החלק היחסי מהן על פי כללי חשבונאות מקובלים להצגת  עלויות בניכוי בפועל הכנסות מהווה** 
  .פיננסי נכס כמודל יותוההכנסות והעל

 

 אנושי הון 6.5.6

 להלן פרטים בדבר המבנה הארגוני וההון האנושי של הקבוצה בתחום פעילות זה:

אנשי אחזקה  שניידי הקבוצה מנהל מתקן ו-, במסגרת מט"ש נתב"ג מועסקים עלהתשקיףנכון למועד 

 לו.  פיםהכפו

עובדים  6 -ידי הקבוצה מנהל מתקן ו-מועסקים על - , במסגרת מט"ש באר שבעהתשקיףנכון למועד 

 הכפופים למנהל המתקן.

  :בתחום העובדים התפלגות פירוט להלן

 תפקיד
 מס' עובדים

30.9.2016 31.12.2015 

 2 2 מנהל מתקן

 8 8 עובדי אחזקה

 10 10 סה"כ עובדים

ידי -על במלואן מכוסות"שים המטעובדי תחום  עם מעביד עובד יחסי סיום בשל הקבוצה תיוהתחייבו

  .מנהלים וביטוחי פנסיה לקרנות תשלומים

  .להלן 6.7.2 סעיף ראו בקבוצה האנושי להון בנוגע נוספים לפרטים 
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 וספקים גלם חומרי 6.5.7

 שים"במט הקבוצה. הציוד שמפעילה לפעילותם הנוגעחל שינוי במערך הספקים  לא "שיםהמט הקמת מאז

)הפסולת הנפלטת  בוצה"שים נדרשים להוסיף להמטכן,  ומכ. וכן ציוד מייצור מקומי הינו ציוד מיובא

. לקוחותעל מנת שיעמדו בתקנים המחייבים ובדרישות ההסכמים עם ה םימסוימ פולימריםמתהליך הטיהור( 

 "ים הקיימים, ככל הנדרש.המטשרכישת הפולימרים לגבי  נושאת בעלויות צריכת החשמל ובעלות הקבוצה

  "ים אין לקבוצה תלות בספק מסוים.המטשבתחום 

 התאגיד פעילות על ופיקוח מגבלות 6.5.8

כפופה להוראות חוק המסדירות את נושא ההגנה על הסביבה, ובכלל זה, חוק המים,  "שיםהמט פעילות

 אוסרעל תקנותיו, אשר אוסר לבצע כל פעולה המזהמת או עלולה לגרום לזיהום מים וכן  1959 -תשי"ט

 לחוקהפעילות כן כפופה כמו  .להשליך או להזרים לתוך מקור מים או בקרבתו כל חומר נוזלי, מוצק או גזי

איכות ואמינות נאותים  , שמטרותיו העיקריות הן הבטחת רמת שירות,2001-תאגידי מים וביוב, התשס"א

לצרכנים במחירים סבירים, הבטחת ייעוד ההכנסות להשקעות בתחום וכן הסדרת הניהול העסקי והמקצועי 

 של משק המים והביוב העירוני. 

(, שפכים למי תקנים)קביעת  העם בריאות תקנות, 1940בריאות העם,  לפקודת, הפעילות כפופה בנוסף

וכן חוקי עזר של  1981-בריאות העם )טיהור מי שופכין המיועדים להשקיה(, התשמ"א כללי, 1992-"בהתשנ

מועצות מקומיות ועיריות בקשר לנושאים אלו. כמו כן, קיימת תקינה של המשרד לאיכות הסביבה ומשרד 

המטוהרים, ריכוז מתכות וחומרים אחרים במים, ולאיכות הבוצה  הקולחיןהבריאות בנוגע לאיכות מי 

"שים נערכות בדיקות, בקרות וביקורת יומיות, שבועיות מהמט)הפסולת( המתקבלת מן התהליך. בכל אחד 

, באמצעות מעבדות מוסמכות וכמתחייב מהוראות המשרד לאיכות הסביבה וחודשיות של איכות המים

 עבודה לסדרי הנוגע בכל המחייבות ההוראות לכל הקבוצה כפופה בנוסף. לקוחותומתנאי ההסכמים עם ה

"ש נתב"ג רישיון ומטשבע  ר"ש באלמט, קיים התשקיףלמועד  נכון. עסקים רישוי לחוק וכן בעבודה ובטיחות

 עסק והיתר רעלים תקף. 

  וצפי להתפתחות בשנה הקרובה עסקית ואסטרטגיה יעדים 6.5.9

 ועללהתמקד בעסקי הליבה שלה, קרי בתחום הייזום לבנייה,  מעוניינתלעיל, החברה  6.2.2 בסעיף כאמור

תשתיות אשר  במנרבלבחון אפשרות למכירת שליטתה  2016במהלך המחצית הראשונה לשנת  החלהכן 

אף התקשרה בחודש דצמבר בעסקה למכירת השליטה כאמור אולם  החברה"שים. המטמרכזת את פעילות 

 במנרב, ממשיכה החברה לבחון אפשרויות למכירת השליטה כךה אל הפועל. בתוך עסקה זו לא יצא

 .30.9.2016 ליום הכספיים לדוחות 6 אוריב בנוסף ולמידע נוסף רא .תשתיות כאמור

 אחרים פעילות תחומי 1.1

פעילויות שונות שאינן נכללות בתחומי הפעילות שתוארו לעיל, והן אינן עונות על הסף הכמותי  לקבוצה

 30.9.2016דיווח ולכן הן נכללות בדוחות הכספיים של החברה ליום  להצגה בדוחות הכספיים כמגזרים ברי

 :בעיקר במגזר "אחרים". פעילויות אלו כוללות

 האקסטרוזיהבשיטת  P.V.C מפרופילי מוצריםלייצור  מפעלתשתיות( של  מנרב)באמצעות  פעילות (א)

ולשימושים שונים נוספים, אשר משווקים ברובם  לגינה גדרות, מחסנים להרכבת המיועדים)שיחול(, 

ידי  על מועסקיםמצד ג',  המושכרים מקרקעין על אשר מצוי בגזר במפעל באמצעות מפיצים חיצוניים.

  .עובדים 30 -כ ,30.9.2016 ליום נכוןתשתיות  מנרב

 הדירות כל נמכרו, התשקיף למועד נכון, כאשר אינווסטמנטס מנרבבהונגריה באמצעות  בנייהל ייזום (ב)

כפי  שוק לשווי שהופחתו בנייהל מגרשים שני ולחברה, מושכרות שנבנו החנויות, בהונגריה בעבר שנבנו

 שמשתקף בדוחותיה הכספיים.
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 עניינים הנוגעים לתאגיד בכללותו - 5 חלק

 בכללותו התאגיד 1.7

  ומיתקנים מקרקעין, קבוע רכוש 6.7.1

בטבלה שלהלן, אשר עלותו המופחתת ליום  מפורטה הרכושהקבוצה אין רכוש קבוע מהותי למעט  לחברות

 ₪.   אלפי 18,937הינה  30.9.2016

 תיאור הנכס השימוש בנכס הנכס
הזכויות בנכס 

 )בעלות/חכירה/שכירות(

מגבלות 
בשימוש 

 בנכס

מפעל קונסטרוקציות פלדה 
המושכר למנרב הנדסה  באשדוד

)לפרטים נוספים ראו סעיף 
 פרק ח' לתשקיף( ב)ה( 8.2

מקרקעין עליהם בנוי 
מפעל לייצור 

 קונסטרוקציות פלדה

 9 -כ של בשטח קרקע
 מבנה המקרקעין על. דונם

 כולל בשטח אחסון ושטחי
 "ר.מ 3,000 של

 של לדורות בחכירה דונם 7.5
דונם נוספים  2 -הקבוצה ו

בשימוש הקבוצה בתמורה לדמי 
"י. לרמשימוש המשולמים 

נמצאת בהליכי חידוש  החברה
"י ביחס רמהסכם ההרשאה עם 

הדונם, אולם נכון  2לשטח של 
טרם  התשקיף פרסוםלמועד 

 .נחתם הסכם כאמור

 אין

 חפצי אומנות

במשרדי  הצגה לצורכי
 חפץכאשר  ,הקבוצה

 -בשווי של כ אחדאמנות 
 מושאלמיליון ש"ח  6

    .במוזיאון ת"א ולהצגת

כולל  בשוויאומנות  חפצי
של  התשקיףנכון למועד 

 .ח"ש מיליון 8 -כ

 

 --- בעלות

 

 מנרבאשדוד, ומושכרים לחברה על ידי  3מ"ר, מצויים ברח' הבושם  400 -החברה, בשטח של כ משרדי

 (.לתשקיף' ח פרקב)ד( 8.2אחזקות )לפרטים נוספים ראו סעיף 

 אנושי הון 6.7.2

 .לתשקיף' ח פרקב)א( 8.2אחזקות לחברה ראו סעיף  מנרבבדבר הסכם שירותים בין  לפרטים

 .לתשקיף' ח פרקב)ב( 8.2אחזקות ראו סעיף  מנרבבדבר העמדת שירותי מחלקות על ידי  לפרטים

 לתשקיף.  'ח פרקב 8.1בדבר תגמולם של נושאי המשרה הבכירה בקבוצה ובעלי עניין בה, ראו סעיף  לפרטים

 .לתשקיף' ח לפרק' א נספח ראו בחברה המשרה נושאי של התגמול מדיניות בדבר לפרטים

  חוזר הון 6.7.3

 
כלל בדוחות נהסכום ש

 הכספיים

 )באלפי ש"ח(

 התאמות

 12)לתקופה של 
 חודשים(

  סך הכל

 543,214 176,428 719,642 נכסים שוטפים

 502,404 17,740 520,144 התחייבויות שוטפות

עודף הנכסים השוטפים על 
 ההתחייבויות השוטפות

199,498 158,688 40,810 
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  מימון 6.7.4

 כללי .6.7.4.1

על ידי  מועמדותומהלוואות אשר  הבנקאיתמהמערכת  זר הוןמ ,העצמי הונהמ ממומנת הקבוצה פעילות

 הבנקים ידי-ניתנות לקבוצה מעת לעת על הבנקאיות מסגרות האשראי וההלוואות חברת האם של החברה.

 פרקב)ג( 8.2ביחס לחלקן קיימת ערבות מצד חברת האם )לפרטים ראו סעיף  כאשרבמהלך העסקים הרגיל, 

 כך יזמי( לכל פרויקט להלן " )כמפורטסגור פיננסי"ליווי  לקבל, ככלל נוהגת הקבוצה. (לתשקיףח' 

 פרויקטים לגבי לרבות ספציפיים והלוואות אשראי/או ו המלווה לבנק משועבדות בפרויקט שההכנסות

 . "שיםהמט בתחום

 בהסכמי בנקים עם כלל בדרך מתקשרת היא, כיזם הקבוצה משמשת בהם)בעיקרם למגורים(  בפרויקטים

 לשעבד הקבוצה את מחייבים אלה הסכמים. אשראי מסגרות הקבוצה מקבלת במסגרתם בנקאי לווי

 לשעבד, והספקים המשנה קבלני עם החוזים את לבנקים להמציא, הפרויקט בגין זכויותיה כל את לבנקים

 מן למשיכות הבנקים אישור את ולקבל פרויקטים לאותם המתייחסים הבנק חשבונות את הבנקים לטובת

 ניתן הבנק לבין החברה בין בהסכם". סגור"פרויקט  שיטת על"כ בדרמבוססים  ווייהל הסכמי. החשבונות

בהתאם לתוכנית  הפרויקט במסגרתידה -על הנדרשים הפיננסיים השירותים מכלול את המבטיח אשראי

 הרווחיות" 0" -ה דוח באמצעות. במסגרת ההתקשרות עם הבנק המלווה נבדקת (""0" דוח"עסקית )

 עוד. בפרויקט הצפויים בנייההמחירים, קצב המכירות וקצב התקדמות ה רמותל וצפיהצפויה של הפרויקט 

 במקרה. שנקבעו בתנאים ועמידתה החברה פעילות על לבנק פיקוח סמכויות ההסכמים במסגרת מוענקות

 יטחונותהב. הפרויקט בניהול להתערב סמכויות לבנק קיימות בהסכם שנקבעו בתנאים עמידה אי של

החברה לרשות הבנק לצורך המימון כוללים על פי רוב שעבוד זכויות החברה במקרקעי הפרויקט.  שמעמידה

נדרשת החברה  בנייה ווייהבנק. בהסכמי ל המשועבדתזרים המזומנים לפרויקט מנוהל מחשבון מרכזי אחד 

 להשקעות של הון עצמי בפרויקט בטרם ניתן לה אשראי מן הבנק. 

 התחייבות, רובפי -על כוללים פרויקטים הקמת עם בקשר בנקאיים תאגידים עם מימון הסכמי ,כללי באופן

 במסגרת ,בנוסף. הפרויקט עם בקשר שונים ביטוחים לערוך המימון מקבל של התחייבויות, כגון החברה של

הסכמים כאמור נקבעות הוראות בדבר אירועי הפרה אשר בהתרחשותם רשאי התאגיד הבנקאי להעמיד 

 הפרה הקשורים באיחורים יאירועהמימון  בהסכמיקיימים  ,כלל בדרך. מיידיאת כספי המימון לפירעון 

, איחור בתשלומי ריבית או קרן ולעיתים קיימות "0לדוח " בהתאם באבני דרך של הפרויקט מהותיים

וסמוך למועד  30.9.2016ליום  נכוןהמתקשרת עם התאגיד הבנקאי.  חברהבמגבלות על העברת השליטה 

הסכמיה עם תאגידים  מכחהחלות עליה ביחס לקבלת אשראי  במגבלותפרסום התשקיף, עומדת החברה 

 בנקאיים. 

 והנפקה ראשונה לציבור אסטרטגיה מימונית .6.7.4.2

 בשנים ההון בשוק פעילותהלעיל, העמיקה מנרב אחזקות את  6.4 בסעיף כמתואר בארץ"ן הנדל שוקב מגמותה לאור

 הנפקת לבצע הוחלט, חברתיים והן קבוצתיים הן משותפים משיקולים .חוב גיוסי סבב וביצעה האחרונות

 להרחיב יסייע כספיםה גיוס העיקריים הבאים: )א( טעמיםמה וזאת, החברה ידי על לציבור ראשנה מניות

 ובשוק בכלל המקומי"ן הנדל בשוק הצמיחה מגמת כי החברה הנהלת הערכת לאור החברה פעילות את

 השנים בטווח מהותי באופן להשתנות( הממשלה של הגדולים המאמצים אף)על  העתיד לא בפרט המגורים

ולחברה מדיניות פיננסית אחזקות  למנרב , )ג(מנרב אחזקותקרי  ,המניות בעליהצפת ערך ל , )ב(הקרובות

 את שפרל עשויה כאמורשל הון מניות  והנפקהארוכת שנים הדוגלת בשימוש נמוך יחסית של מינוף פיננסי 

, העיתוי מבחינת (ד, )החברה של לעצמאות צאתה עם בבד בדאחזקות  מנרב של הפיננסיים היחסים

 לחברות ובעיקר מניות הנפקת באמצעות הון לגיוס המקומי השוק של חיובי סנטימנטלהערכת החברה ישנו 

 בענף המצב להתפתחות לתחזיותיה לב בשים וזאת החברה כשל חיובי משמעותי ניסיון בעלות בוגרות

 .הקרובות בשנים
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  לטווח ארוך והלוואות לטווח קצר הלוואות .6.7.4.3

יתרת סכומי ההלוואות )במיליוני  
 30.9.2011( נכון ליום ש'ח

שיעור הריבית  טווח
 )%( נקובההשנתית ה

 שיעור הריבית
האפקטיבית 

 )%( הממוצעת

 4.4%-2.9% 4.4%-2.9% 70 הלוואות לזמן ארוך מתאגידים בנקאיים

 4.1%-2.35% 4.1%-2.35% 97 הלוואות לזמן קצר מתאגידים בנקאיים

 0.6-2.6% 0.6-2.6% 43 קשורים צדדיםהלוואות לזמן קצר מ

 שעבודים .6.7.4.4

שיעבדה  התאגידים הבנקאיים והמלווים שהעמידו הלוואות לקבוצה כלפי החברההתחייבויות  להבטחת

נכסי נדל"ן, קרקעות לפרויקטים יזמיים, חשבונות בנקים בהם מתנהל  של ספציפייםהחברה שעבודים 

 . "שים(המט)בגין  הבנקיםידי -על שמומנו B.O.Tוזכויות החברה לפי הסכמי  סגורבליווי  פרויקט

 אשראי מסגרות .6.7.4.5

הקבוצה מתאגידים  השקיבל( לפרויקטים משויכות)שאינן  האשראי מסגרות סך, 30.9.2016 ליום נכון

בגין ₪. מיליון  11נוצל סך של  30.9.2016מתוכו נכון ליום ₪, מיליון  22 -בנקאיים הסתכם לסך של כ

 .3% -ל 2%תנה על בסיס הפריים בשיעור הנע בין אשראי מנוצל משלמות חברות הקבוצה ריבית מש

 וקבועה משתנה בריבית אשראי .6.7.4.6

  .לעיל כמפורט משתנה ריבית בשיעור הינן( לפרויקטים משויכות)שאינן  האשראי מסגרות

 האם מהחברה הלוואות .6.7.4.7

 ₪ ליוןימ 42יתרת ההלוואות ומכשירי האשראי האחרים מהחברה האם עומדת על סך  30.9.2016ליום  נכון

 )ח( בפרק ח' לתשקיף.8.2בסעיף  כמפורט

 מיסוי 6.7.5

 25ביאור  ראופרטים בדבר שומות המס של הקבוצה,  וכןבדבר דיני המס החלים על החברה  לפרטים

 .המצורפים הכספיים לדוחות

 סביבתי דיווח 6.7.6

הקבוצה כרוכה בסיכונים סביבתיים בעלי השפעות שונות על הסביבה כדוגמת זיהום אוויר ופליטות  פעילות

 לאוויר, רעש, שפכים, פסולת, זיהום קרקע וחומרים מסוכנים. 

 לידי הבאה, ובעולם בארץ הסביבה איכות בתחום בפעילות משמעותית עליה חלה האחרונות השנים במהלך

 להערכת. סביבה ארגוני ובפעילות סביבתית חקיקה של ובאכיפה בפיקוח ,בתחולה, היתר בין, ביטוי

 המשאבים את משקיעה הקבוצה, משכך. הבאות בשנים להתעצם ואף להימשך צפויה זו מגמה, הקבוצה

 את ולמזער למנוע ופועלת עליה החלים הסביבה איכות דיני בהוראות עמידתה להבטחת הנדרשים

 .מפעילותה הסביבתיים הסיכונים

חברות הקבוצה מחויבות על פי דין שלא להפר את דיני איכות הסביבה  ,מקרקעין של חוכרים או כבעלים

 בתחום המקרקעין ולהידרש לבצע פעולות שונות על מנת לנטרל השפעות של מפגעים חיצוניים.

איכות המים  המקבל דיווחים שגרתיים על הבריאות משרד בפיקוח נעשית"שים המטבתחום  הפעילות

המופקים במתקני הטיהור, וכן בפיקוח של המשרד להגנת הסביבה. בנוסף, במסגרת פעילות זו מתקיים 

פיקוח גם מצד רשויות ממשלתיות, כגון נציבות המים ומנהל משק המים, הרשויות המקומיות ותאגידי 

 ."שהמטם אל האחראים על ניטור, בקרה ואכיפה ביחס לאיכות השפכים המוזרמי המים והביוב

איכות מי הקולחין שהיא ל באשראחריות ב נושאת, הדין והוראותעל פי הסכמי ההתקשרות, , הקבוצה

 ןשל בדיקות דיגום וניטור ופרסומ ןביצועלהיא מפעילה ו אותםשל המתקנים  םמזרימה, לתקינות פעילות

. על מנת הקבוצה חתומה עליהםבו נדרשת החברה לעמוד ובהסכמי ההתקשרות  האיכותמפורט בתקן כ
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ובהתאם להוראות  היעוץ משפטי שקיבללי בהתאם תפועל קבוצההדין החלות עליה, ה הוראותלעמוד ב

פעולות תחזוקה וייעול לצורך שמירה על עמידתם  וכןהדין כאמור, ובכלל זה מבצעת פעולות דיגום וניטור 

 .הדין הוראותידי -על המוכתבים האיכות בתקנישל מכוני הטיהור 

, להערכת התשקיףאף החשיפה לסיכונים סביבתיים ודרישות הוראות הדין כאמור לעיל, נכון למועד  על

הקבוצה, לא קיימים סיכונים סביבתיים אשר יש להם או צפויה להיות להם השפעה מהותית על הקבוצה 

 בתחומי הפעילות השונים. 

 עליה הפיקוח אופןו מימושה אופן, סביבתיים סיכונים בניהול התאגיד מדיניות .6.7.6.1

, לקבוצה אין מדיניות סדורה בדבר בניהול סיכונים סביבתיים. כמו כן, טרם מינתה התשקיףלמועד  נכון

 הקבוצהפעילות הקבוצה. יחד עם זאת,  מסגרתב הסביבה איכות נושא על ופיקוח ללטיפו אחראי הקבוצה

 בדיני איכות הסביבה.  המתמחים מיועציםהסביבה  איכותלמקבלת יעוץ שוטף וספציפי בנושאים הקשורים 

 משפטיים הליכים 6.7.7

 בגין הפרשות בדבר לפרטים. מהותיים משפטיים להליכים צד אינן הקבוצה חברות, 30.9.2016 ליום נכון

 .31.12.2015 ליום יםהכספי ותלדוח 26, ראו ביאור 31.12.2015ליום  משפטיים הליכים

  סיכון בגורמי דיון 6.7.8

  :הקבוצה חשופה םלהסקירה של גורמי הסיכון  להלן

 מאקרו סיכוני .6.7.8.1

 בישראלכלכליים -מקרו לסיכונים חשיפה .6.7.8.1.1

 הצמיחה(, עלייה)לרבות  האוכלוסייה גידול קצב שבהן שונות להשפעות חשופה הקבוצה של פעילותה

 ביטוי לידי באה הממשלה מדיניות. הממשלה ומדיניות בישראל הביטחוני המצב, האבטלה שיעורי, במשק

תחומים כגון: זמינות משכנתאות לדיור, שיעור הריבית בגין משכנתאות אלו והיקף ההטבות  רפבמס

, הטלת לדירות( בביקושים)אשר עלייתו עלולה להוביל לירידה  דירות הניתנות על ידי המדינה לרוכשי

אדם,  בכחסגרים על שטחי הרשות הפלשתינית והגבלת רישיונות לעובדים זרים שעלולים לגרום למחסור 

ואף בהפסקת עבודה על פרויקטים מסוימים )במקרה של הרעה במצב  בנייהבהתייקרות עלות עבודות ה

 (. הבטחוני

 בפרט החברה של הפעילות ובתחומי בכלל הכלכלית בסביבה הרעה .6.7.8.1.2

 הכלכלית בסביבה הרעה. יחסית גדולים בהיקפים מימון מקורות דורשים הקבוצה של עילותהפ תחומי

)לרבות  ואחרים בנקאיים ממקורות הון בגיוס קושי לגרור עלולה בפרט החברה של הפעילות ובתחומי בכלל

 פיתוח לצורך כספים לגייס החברה ביכולת לפגוע מכך אציו וכפועל המימון תנאי והחרפת( ההון שוק

 של הפעילות בתחומי חדשים פרויקטים פיתוח לצורך וכן זה למועד נכון הקבוצה של הקיימת הפעילות

  .הקיימות בהתחייבויותיה עמידתה ךלצור/או ו הקבוצה

חשוף להשפעות הנובעות מקיטון או הגבלה של היקף  בנייהענף ה ,משבר בעיתותלגרוע מהאמור,  מבלי

האשראי הבנקאי לענף וכן בהחמרת הדרישות מצד המערכת הבנקאית בדבר היקף הביטחונות וסכום ההון 

 העצמי הנדרשים לפרויקטים החדשים.

 הריבית בשיעורי לשינויים חשיפה .6.7.8.1.3

בשיעור הריבית בהלוואות בריבית משתנה, אותן נטלה החברה, עשויה לגרום לעלייה בהוצאות  עליה

המזומנים שלה וזאת בנוסף להשפעה כוללת של  ובתזריםהמימון של החברה ולפגיעה ברווחיות החברה 

 עלייה בריבית על כלל המשק, לרבות לקוחות החברה.
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 ענפיים סיכונים .6.7.8.2

  יזמות סיכוני .6.7.8.2.1

כרוכה, מטבע הדברים, בסיכונים רבים שהעיקריים שבהם נובעים מכך  היזמי "ןהנדל בתחום יזמית פעילות

שהפרויקט אותו יוזמת החברה לא יוקם בסופו של דבר ו/או לא יושלם במועד שתוכנן ו/או ששיווקו לא 

שהתמורה יעלה יפה ו/או שעלויות הקמתו לא תעלנה בקנה אחד עם הערכותיה המוקדמות של החברה ו/או 

שתתקבל ממכירתו או השכרתו לא תעלה בקנה אחד עם הערכותיה המוקדמות של החברה. אי הקמתו של 

כל נכס או דחיה במועד השלמות )אשר יביאו להגדלת הוצאות המימון של החברה( יכולים להתרחש 

חברה, אי מתאימים, לרבות במועד החזוי לכך על ידי ה בנייהמסיבות שונות ובכללן אי קבלת היתרי 

על ידי הקבלן המבצע במועד, אי קבלת מימון מתאים לבניית הנכס וכיו"ב. כמו כן, שיווק  בנייההשלמת ה

השוק המקומיים, שינוי  בתנאיהנכס עלול להיתקל בקשיים או להיכשל בשל גורמים שונים שבהם שינוי 

חרים ו/או פרויקטים אחרים לרכישת נכס נדל"ן, תחרות מצד יזמים א תניםיהנבתנאי המימון המקומיים 

לנדל"ן. בנוסף, במסגרת גורם הסיכון היזמי קיימת חשיפה  ובביקושיםבאזור ושינויים כללים במגמות 

 לעליה במחירי התשומות שלא ניתן יהיה לגלמה במחירי המכירה.

 הממשלה בקשר עם נדל"ן  מדיניות .6.7.8.2.2

, למגורים דירות של הרכישה עלויות את לצמצם שנועדו למגורים הדיור בתחום מהלכים מבצעת הממשלה

 להביא עלולים אלה מהלכים. השיכון משרד ידי על קרקעות הפשרת זה ובכלל צעירים לזוגות בעיקר

 לפגוע מכך יוצא וכפועל החברה פועלת בהם באזורים למגורים הדירות במחירי משמעותיות לירידות

 .החברה של העסקיות בתוצאותיה

 סיכון גורמי טבלת .6.7.8.3

 הנהלת להערכת בהתאם מדורגיםשלהלן מוצגים גורמי הסיכון הרלוונטיים לתחום הפעילות,  בטבלה

 בכללותה: קבוצהעל פי השפעתם על עסקי ה הקבוצה

 גורמי הסיכון
 מידת ההשפעה על עסקי הקבוצה

 השפעה מועטה השפעה בינונית השפעה רבה

  רוסיכוני מאק

   + כלכליים בישראל-חשיפה לסיכונים מקרו

הרעה בסביבה הכלכלית בכלל ובתחומי הפעילות של 
 החברה בפרט

+   

  +  סיכוני ריבית

  סיכונים ענפיים

  +  סיכוני יזמות

   + מדיניות הממשלה בקשר עם נדל"ן

 

בדבר גורמי הסיכון דלעיל ובכלל זה מידת ההשפעה של גורמי הסיכון על הקבוצה, הינה  הקבוצה הערכת

בקבוצה נכון למועד  הקיים המידעבגדר מידע צופה פני עתיד כמשמעותו בחוק ניירות ערך, המבוססת על 

וכן כוללת הערכות וניתוח של הקבוצה. השפעת התממשותו של גורם סיכון מסוים עשויה  התשקיף

הקבוצה. כמו כן,  נות מהערכותיה של הקבוצה, בין היתר בשל גורמים אשר אינם בהכרח בשליטתלהשת

הקבוצה עלולה להיות חשופה בעתיד לגורמי סיכון נוספים והשפעתו של כל גורם סיכון, אם יתממש, 

 .עשויה להיות שונה מהערכותיה של הקבוצה
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 וקשורות בנות חברות על נוספים פרטים - 1 חלק

 קשורות וחברות בנות חברות 1.8

 לשיעור אחזקות החברה בחברות אלו: בנוגע לרבות 30.9.2016 ליוםהחברה(, נכון  דיי על במישרין)המוחזקות  וכלולות בנות חברות בדבר לפרטים להלן 6.8.1

 
 
 

 חברהשם 
 מניותהמספר  סוג מניות

 המוחזקות

 סה"כ ע.נ
של המניות 
 המוחזקות

מחזיקים אחרים  אחזקהשיעורי 
 25% -בלמעלה מ

 \מהון המניות 
 \מכח ההצבעה 

סמכות למנות 
 דירקטורים

  באלפי ש"ח

 בהצבעה בהון

בסמכות 
למנות 

 דירקטורים
 היקף

 ההשקעה

 הלוואות ושטרי הון
ערבויות 
 שניתנו

 תנאי מימון יתרה

תיות בע"ממנרב תש  - - - 1,000 אין 100% 100% 100% ₪ 1,000 1,000 ע.נ.₪  1 

הלוואה בריבית   7,300 14,000 אין 100% 100% 100% ₪ 10,000 10,000 ע.נ.₪  1 בוני ערי דן בע"מ
3.05% 

- 

רותם שני מנרב עסקה 
 משותפת בע"מ

רותם שני יזמות  50% 50% 50% ₪ 500 500 ע.נ.₪  1
 והשקעות בע"מ

 6%הלוואה בריבית   7,900 500
 צמודה 

- 

סיטי טק פארק שהם 
 בע"מ 2012

  26,470 100 אין 100% 100% 100% ₪ 100 100 ע.נ.₪  1
הלוואה בריבית 

3.05% 
- 

 מנרב אינווסטמנטס
 3,138,000 .נ.ע פורינט 1

3,138,000 
  6,467 - אין 100% 100% 100% פורינט

שטר הון ללא ריבית 
והצמדה )מועד 

 הפרעון טרם נקבע(
- 
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 של החברה, הדיבידנדים, הריבית ודמי הניהול שקבלה החברה או שזכאית לקבל מהן קשורותרווחים והפסדים של חברות בת וחברות  6.8.2

וכן פרטים אודות הדיבידנד,  30.9.2016ובתשעת החודשים שהסתיימו ביום  2015 -ו 2014המוחזקות ע"י החברה בשנים  חברות בנות וכלולות שלוהפסדיהן פרטים אודות רווחיהן להלן 

 .התקופות הנ"ל לגבי הנ"להריבית ודמי הניהול שקיבלה החברה או שהיא זכאית לקבל מכל אחת מהחברות 

 תיאור כללי של עיקר עיסוקיה  תקופה שם החברה
 רווח

 )הפסד(
 לפני מס

 רווח
 )הפסד(

 כולל אחר
 ריבית לדמי ניהו דיבידנד

 מנרב תשתיות בע"מ
 30.9.2016תשעת החודשים שהסתיימו ביום 

 טיהור שפכים ותעשיה
3,950 - - - - 

 - - - 108 3,743 2015שנת 
 - - 8,750 166 4,124 2014שנת 

 בוני ערי דן בע"מ
 30.9.2016תשעת החודשים שהסתיימו ביום 

 בנייהייזום 
94 - - - - 

 - - - - - 2015שנת 
 - - - - - 2014שנת 

 2012סיטיטק פארק שהם 
 בע"מ

 30.9.2016תשעת החודשים שהסתיימו ביום 
 בנייהייזום 

82 - - - - 
 - - - - - 2015שנת 
 - - - - - 2014שנת 

רותם שני מנרב עסקה 
 משותפת בע"מ

 30.9.2016תשעת החודשים שהסתיימו ביום 
 בנייהייזום 

- - - - - 
 - - - - - 2015שנת 
 - - - - - 2014שנת 

 מנרב אינווסטמנטס
 30.9.2016תשעת החודשים שהסתיימו ביום 

 בחו"ל בנייהייזום 
- - - - - 

 - - - (111) 246 2015שנת 
 - - - (270) (888) 2014שנת 

 



 

 

 בע"מ פרויקטיםמנרב 
 2015בדצמבר  31לשנה שהסתיימה ביום  מנרב פרויקטים בע"מ )"החברה"(דוח הדירקטוריון על מצב ענייני 

 2016בספטמבר  30ולתשעת החודשים שהסתיימו ביום 

 2015בדצמבר  31לשנה שהסתיימה ביום דירקטוריון החברה מתכבד בזאת, להגיש את דוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה 

דוח דירקטוריון זה נערך בהנחה שבפני הקורא מצוי . 2016בספטמבר  30וכן לתקופה של תשעה חודשים שנסתיימה ביום 

 2015בדצמבר  31דוחותיה הכספיים של החברה ליום  וכן "(התשקיף)"זה לתשקיף ו'תיאור עסקי התאגיד כפי שנכלל בפרק 

 נספח א'לדוח מצבת התחייבויות לפי מועדי פירעון ראו  "(.הדוחות הכספייםבתשקיף )"אשר נכללו  2016בספטמבר  30וליום 

 1.7וכן סעיף  30.9.2016לדוחות הכספיים ליום . א3ראו ביאור  IFRS 15לראשונה של תקן לפרטים בדבר יישום  לדוח זה.

 .להלן

  הסברי הדירקטוריון לעסקי התאגיד 1

  מצב כספי 1.1

 :החברה שלמצבה הכספי  בדברי הדירקטוריון הסבר להלן

 סעיף

 בדצמבר 31ליום
 )מיליוני ש"ח(

 לשינויים הערות והסברים
 2014לדצמבר  31בין 

 2015בדצמבר  31לבין 
 

 30ליום 
 ספטמברב

2016 
  ₪()מיליוני 

לשינויים  והסבריםהערות 
 לבין 2015לדצמבר  31בין 

 2016בספטמבר  30
2015 2014 

 106 52 פיקדונות לזמן קצר

הירידה נובעת בעיקרה משחרור 
פיקדונות בחשבונות ליווי בגין 
פרויקטים לבניה למגורים 

 .שנסתיימו

43 

הירידה נובעת בעיקרה משחרור 
פיקדונות בחשבונות ליווי בגין 

לבניה למגורים פרויקטים 
 .שנסתיימו

 52 - 9 10 לקוחות

 15 מחד, גידול בעקבות אימוץ
IFRS   ,כמפורט בטבלה מטה

מיון נכסי מנגד, קיטון הנובע מ
פעילות המט"שים במגזר 

לקבוצות מימוש המט"שים 
  .למכירה המסווגות כמוחזקות

מלאי בניינים 
 למכירה

637 662 

ו ממסירת הקיטון נובע בעיקר
דיור, בערך גבוה מאשר יחידות 

העלויות שהושקעו במלאי 
 בתקופה.

461 

 15 מחד, קיטון בעקבות אימוץ 
IFRS  ,כמפורט בטבלה מטה
 בעיקרו הנובע גידול, מנגד

 פרויקטים בקרקעות מהשקעה
 .חדשים

נכסים של קבוצות 
מימוש המסווגות 

 כמוחזקות למכירה
- - - 121 

מיון נכסי פעילות המט"שים 
לקבוצות המט"שים במגזר 

 מימוש המסווגות כמוחזקות
 למכירה.

 נדל"ן להשקעה
 

25 21 
הגידול נובע מהשקעות שבוצעו 

 .בנדל"ן להשקעה
42 

הגידול נובע מהשקעות ושערוכים 
 .שבוצעו בנדל"ן להשקעה

מקדמות מרוכשי 
 דירות

320 388 
מסירת דירות מנובע קיטון ה

בערך העולה על גביית התקבולים 
 .בתקופה

37 

בעיקרו כתוצאה  הקיטון נובע 
ושינוי שיטת  IFRS 15מאימוץ 

ההכרה בהכנסה כמפורט בטבלה 
 מטה.

יתרת הלוואות לזמן 
ארוך מתאגידים 

 בנקאיים
68 77 

מפרעון שוטף של הקיטון נובע 
 - ההלוואות.

הקיטון נובע ממיון התחייבויות 
לקבוצות  פעילות המט"שים

מימוש המסווגות כמוחזקות 
וכן למכירה כמתואר לעיל 

מפירעון שוטף של הלוואות לזמן 
 .ארוך

 252 195 זכאים אחרים

מקיטון הקיטון נובע בעיקר 
ביתרות זכות מול צדדים קשורים 
בהקבלה לקיטון ביתרות החייבים 

 מצדדים קשורים.

172 

מקיטון הקיטון נובע בעיקר 
צדדים קשורים ביתרות זכות מול 

בהקבלה לקיטון ביתרות 
 החייבים מצדדים קשורים.

התחייבות מסים 
 נדחים

19 19 - 4 
הקיטון נובע בעיקרו מאימוץ 

IFRS 15 .כמפורט בטבלה מטה 

 84 108 הון חוזר )חיובי(
הגידול נובע בעיקרו מהשינויים 

 199 בסעיפים המתוארים לעיל.
הגידול נובע בעיקרו מהשינויים 

 .בסעיפים המתוארים לעיל

הגידול נובע בעיקר מהרווח  173 203 הון
 לתקופה.

292 

הגידול נובע מהרווח לתקופה, 
מיליוני  12מתיקון עודפים בסך 

בעקבות יישום  לראשונה של ₪ 
IFRS15  ומהשקעה בהון על ידי

 .₪מיליוני  46החברה האם בסך 

 
  



 

 :2016בספטמבר  30הסעיפים המאזניים ליום השפעת אימוץ התקינה החשבונאית החדשה על 
 

 סעיף

 ספטמברב 30 ליום
 )מיליוני ש"ח(

 בהתאם
 למדיניות

 השינוי קודמת

 IFRS  15-בהתאם ל

 52 52 - לקוחות

 31 (5) 36 חייבים אחרים

 461 (397) 858 מלאי בניינים למכירה

 - (8) 8 נכסי מסים נדחים

 (172) (8) (164) זכאים אחרים

 (37) 406 (443) מקדמות מרוכשי דירות

 (4) (4) - התחייבויות מסים נדחים

 (226) (36) (190) יתרת עודפים

 

 ניתוח תוצאות הפעילות  1.2

 סעיף

לשנה שהסתיימה 
 בדצמבר 31ביום 

 (שקלים)במיליוני 
 הערות

 והסברים

חודשים  9 -ל
שהסתיימו ביום 

 בספטמבר 30
)במיליוני 

 (שקלים

 הערות
 והסברים

2015 2014 2016 2015 

הכנסות ממכירות 
 וממתן שירותים 

394 244 
מהעלייה בהכנסות העליה נובעת 

 .ממסירת יחידות דיור
340 276 

העליה נובעת בעיקר מהכרה 
בהכנסה במגזר ייזום הבניה 

ושינוי IFRS15  כתוצאה מאימוץ
 -שיטת ההכרה בהכנסה החל מ

 .דלמטהכמפורט בטבלה  1.1.2016
מהשכרת  הכנסות

 1 1 - 1 1 מבנים
- 

 .ראה לעיל 277 341 .ראה לעיל 245 395 סך הכנסות
עלות ההכנסות 

ממכירות, ממתן 
שירותים ומביצוע 

 עבודות

329 208 
העליה נובעת ממסירת יחידות דיור 

מאשר בתקופה  גבוהים בסכומים
 .קודמת

296 235 

העליה נובעת בעיקר מהטעמים 
 .שפורטו לעיל

 37 66 רווח גולמי
העליה נובעת בעיקר מהטעמים 

 .שפורטו לעיל
44 42 

העליה נובעת בעיקר מהטעמים 
 .שפורטו לעיל

הוצאות מכירה, 
 16 22 - 23 25 הנהלה וכלליות

העליה נובעת בעיקר משיווק 
פרויקטים חדשים ודמי ניהול 
גבוהים יותר לחברה האם עקב 

 גידול בגבייה מלקוחות.

עליה בשווי הוגן של 
 - (14) - - - נדל"ן להשקעה

כולל שערוך לראשונה של נדל"ן 
להשקעה בהקמה במגזר ייזום 

 .בניה

 .אין שינוי - -  - - הכנסות אחרות, נטו

 14 41 רווח תפעולי
העליה נובעת בעיקר מהטעמים 

 .שפורטו לעיל
36 26 

העליה נובעת בעיקר מהטעמים 
 .שפורטו לעיל

הכנסות )הוצאות( 
(7) מימון נטו  (3)  (4) (2)  

 11 34 רווח לאחר מימון
העליה נובעת בעיקר מהטעמים 

 .שפורטו לעיל
33 24 

העליה נובעת בעיקר מהטעמים 
 .שפורטו לעיל

)הפסדי(  ברווחי חלק
 מוחזקות חברות

המטופלות לפי שיטת  
 המאזניהשווי 

 

1 (0) - - - - 

 על מסים לפני רווח
 מפעילות הכנסה
 נמשכת

 

35 11 

העליה נובעת בעיקר מהטעמים 
 24 33 .שפורטו לעיל

העליה נובעת בעיקר מהטעמים 
 .שפורטו לעיל

 3 8 מסים על ההכנסה
הגידול נובע בעיקרו בגידול ברווח 

 .לפני המס כתוצאה מהאמור לעיל
8 6 

הגידול נובע בעיקרו בגידול ברווח 
 .לפני המס כתוצאה מהאמור לעיל

רווח מפעילות 
 7 4 - 3 3 ממסמופסקת, נטו 

הקיטון נובע בעיקרו מהכנסות 
נמוכות יותר מאשר תקופה קודמת 

 מהפעילות המופסקת

 11 30 רווח נקי
העליה נובעת בעיקר מהטעמים 

 .שפורטו לעיל
29 25 

העליה נובעת בעיקר מהטעמים 
 .שפורטו לעיל

 
  



 

 30יימה ביום תחודשים שהס 9של השפעת אימוץ התקינה החשבונאית החדשה על סעיפי הרווח וההפסד לתקופה 
 :2016בספטמבר 

 סעיף

 ספטמברב 30 ליום
 )מיליוני ש"ח(

 בהתאם
 למדיניות

 השינוי קודמת

  15-בהתאם ל
IFRS 

 הכנסות ממכירות, ממתן שירותים ומביצוע עבודות
112 228 340 

 עלות המכירות, השירותים והעבודות שבוצעו
103 193 296 

 44 34 10 רווח גולמי

 (8) (3) (5) הוצאות מכירה ושיווק

 36 32 4 רווח תפעולי

 (4) (1) (3) הוצאות מימון, נטו

 33 32 1 רווח לפני מסים על הכנסה מפעילות נמשכת

 (8) (8) - מסים על הכנסה

 29 23 6 רווח לתקופה

 

 נזילות 1.3

 סעיף

לשנה שהסתיימה ביום 
 בדצמבר 31

 )במיליוני שקלים(
 הערות

 והסברים

חודשים  9 -ל
 30שהסתיימו ביום 

 בספטמבר
 )במיליוני שקלים(

 הערות
 והסברים

2015 2014 2016 2015 

תזרימי המזומנים 
 נטו לפעילות שוטפת

(24) 8 
נובע בעיקרו  הקיטון

מהשקעה בקרקעות גבוהה 
 יותר מאשר בשנה קודמת.

(36) (65) 
מעודף גבייה נובע בעיקרו  השיפור

 על השקעה במלאי.

המזומנים תזרימי 
נטו מ/לפעילות 

 השקעה
56 1 

 מקיטוןנובע בעיקרו  הגידול
ביתרת פקדונות לזמן קצר 

 לעומת שנה קודמת.
(9) 32 

מהשקעה הקיטון נובע בעיקרו 
וממתן  בהקמה להשקעה ןבנדל"

  הלוואות לאחרים.

תזרימי המזומנים 
 (13) (31) נטו מפעילות מימון

מימון מ בעיקרו נובע השינוי
( של re-financeמחדש )

הלוואה בתחום המט"שים. 
 .2014בשנת 

50 58 
הקיטון בתזרים מפעילות מימון 
נובע מהחזר נטו של אשראי במהלך 

 השנה.

גידול )קיטון( 
 במזומנים בתקופה

1 (3) 
השינוי נובע בעיקרו 

 מהטעמים שפורט לעיל.
5 25 

השינוי נובע בעיקרו מהטעמים 
 שפורט לעיל.

 

נטרול רכישת לאחר , 2016בספטמבר  30חודשים שהסתיימו ביום  9ה של פעילות שוטפת בתקופלששימשו המזומנים  מיתזרי

 ,ש"ח. בתקופה המקבילה אשתקד ןמיליו 35-הינו בסך של כ ,₪נימיליו 103 -לפרויקטים לבניה למגורים בסכום של כ ותקרקע

-עמד על סך של כ ,ש"ח נימיליו 88 -כאמור בסך של כ נטרול רכישת קרקעותלאחר פעילות שוטפת, ל וששימשתזרים המזומנים 

השיפור בתזרים המזומנים מפעילות שוטפת, על אף ההשקעה הנרחבת בקרקעות, נובע בעיקרו מעודף גביית  .ש"ח נימיליו 65

 השקעות אחרות במלאי.אל מול  תקבולים מרוכשי דירות 

 מקורות מימון 1.4

אשר כולל גם התייחסות לאסטרטגיה  לפרק ו' לתשקיף 6.7.4להסברים בדבר מקורות המימון של החברה ראו סעיף 

  .המימונית של החברה

 מבנקים אשראי 1.4.1

 .לפרק ו' לתשקיף 6.7.4.3לפרטים בדבר אשראי בנקאי לזמן קצר וארוך, ראו סעיף 

  



 

 היקפים ממוצעים 1.4.2

 
 הערות/הסברים 1-9/2015 1-9/2016 הערות/הסברים 2014שנת  2015שנת 

 
 במיליוני ש"ח במיליוני ש"ח

היקף ממוצע של 
 78 36 - 72 77 הלוואות לזמן ארוך

הקיטון נובע ממיון 
התחייבויות פעילות 
המט"שים לקבוצות מימוש 
המסווגות כמוחזקות למכירה 
כמתואר לעיל וכן מפירעון 

 .שוטף של הלוואות לזמן ארוך

 היקף ממוצע של
 88 77 אשראי לזמן קצר

מפרעון נובע הקיטון 
הלוואות לזמן קצר 

 .2015שנת ב
107 117 

מפרעון הלוואות נובעהקיטון 
 .2016שנת לזמן קצר ב

היקף ממוצע של 
 38 50 - 39 44 אשראי מספקים

הגידול נובע בעיקרו מגידול 
בהיקף הפעילות במגזר ייזום 

 .הבנייה

היקף ממוצע של 
 10 34 - 11 10 אשראי מלקוחות

הגידול בסעיף הלקוחות 
במגזר ייזום הבניה כתוצאה 

ושינוי  IFRS15 מאימוץ
 .שיטת ההכרה בהכנסה

, אך הוא אינו בהכרח מקביל תשלומים לוח נקבע דירות מכירת בעת. בנייהפעילות הקבוצה היא במגזר ייזום  עיקר

 . 1.1.2016 -החל מ IFRS 15 חשבונאות לתקן בהתאם ההכנסה מוכרת פיו על, בביצוע ההתקדמות לקצב

 :חברהנתונים עיקריים מתוך תיאור עסקי ה 1.5

 

לשנה שהסתיימה 
 הערות והסברים בדצמבר 31ביום 

חודשים שהסתיימו  לתשעה
 הערות והסברים ספטמברב 30ביום 

2015 2014 2016 2015 

 ייזום פרויקטים לבניה מגזר 

 216 364 הכנסות

ממסירת נובע הגידול 
 בסכומיםיחידות דיור 

יותר בהשוואה  גבוהים
 269 333 .קודמתהתקופה ל

 כתוצאההינו  הגידול
ושינוי  IFRS 15 מאימוץ

ראה  .שיטת ההכרה בהכנסה
השפעת שינוי התקינה 

 1.2החשבונאית בסעיף 
 .לעיל

 .ראה לעיל 27 38 .ראה לעיל 12 36 הרווח התפעולי

 מכוני טיהור שפכיםמגזר 

 18 20 הכנסות
- 

14 15 
- 

 5 6 הרווח התפעולי
- 

4 4 
- 

 תאריך המאזן בתקופת הדוח ולאחריאירועים  1.6

 31.12.2015לדוחות הכספיים ליום  32 -ו 31ים לפרטים בדבר אירועים במהלך תקופת הדוח ולאחריו ראו ביאור

 .30.9.2016לדוחות הכספיים ליום  5וכן ביאור 

 IFRS-15גילוי בקשר עם אימוץ מוקדם של תקן  1.7

"( בחנה החברה את ההשפעות האפשריות של התקןהכנסות מחוזים עם לקוחות )" IFRS 15לאור פרסום תקן 

התקן על דוחותיה הכספיים ואת התאמתו לתחומי הפעילות של הקבוצה. החברה ביצעה בחינות אודות 

עם מומחים מקצועיים, וקבלת חוות דעת משפטיות בנושאים  ההשפעות האפשריות, לרבות במסגרת התייעצות

רלבנטיים. הבחינה כאמור בוצעה באופן רוחבי על כלל חברות הקבוצה. כפועל יוצא החליטה החברה לאמץ את 

. התקן מיושם למפרע בגישת 31.3.2016התקן באימוץ מוקדם, החל מהדוחות הכספיים של החברה ליום 

וללא הצגה מחדש של מספרי השוואה.  2016בינואר  1מת יתרת העודפים ליום ההשפעה המצטברת, תוך התא

ההשפעה של יישום התקן לראשונה על אופן ההכרה בהכנסה בקבוצה, נובעת מפעילות ייזום דירות למגורים של 

הקבוצה. בהתאם להוראות התקן, בהתקיים תנאים מסוימים ההכנסה ממכירת דירה מוכרת לאורך זמן, בשונה 

לפיה הקבוצה הכירה בהכנסה ממכירת דירות למגורים רק במועד  IAS 18מדיניות שיושמה תחת הוראות מה

 6% -הינה בשיעור של כ 1.1.2016סך ההשפעה המצטברת של יישום התקן ליום  מסירת הדירה לידי הרוכש.

ליום  לדוחות הכספייםא' 3מיליון ש"ח(. לפירוט נוסף, ראו באור  12.3 -מהונה של הקבוצה )בסך מצטבר של כ

30.9.2016 . 



 

 :31.3.2016להלן גילוי בקשר עם יישום לראשונה של התקן על דוחותיה הכספיים של החברה ליום 

הפעולות אותן ביצעה הקבוצה לשם היערכות לאימוץ התקן והצעדים בהן נקטה לצמצום הסיכון לטעות 

 בדוחותיה הכספיים:

התקן על דוחותיה הכספיים. תהליך זה כלל קריאה של הקבוצה בחנה את השפעות האפשריות של  .1

הוראות התקן וכן קריאת חומר ספרותי מקצועי שפורסם על ידי פירמות רו"ח בינלאומיות וכן על ידי 

( ודיונים פנימיים שבוצעו עם חברות הקבוצה. נערכו IASB-הוועדה לתקני חשבונאות בינלאומיים )ה

מבקרים. במסגרת ישיבות אלה נערך דיון מקיף אודות הסוגיות ישיבות מקצועיות עם רואי החשבון ה

ותחומי הפעילות השונים של  שעולות כתוצאה מיישום התקן ובחינת ההשפעות על חברות הקבוצה

 הקבוצה. בוצע תיעוד בכל חברה לגבי הסוגיות שעלו והשפעתן על הדוחות הכספיים.

בחינת זכות האכיפה לחוזי מכר. בהתייחס לחוזי התקבלו חוות דעת משפטיות מאנשי מקצוע לצורך  .2

המכירה של דירות מגורים, עיתוי ההכרה בהכנסה הינו לאורך זמן בהתבסס, בין היתר, על חוות דעת 

כך שהיא זכאית  משפטית שקובעת כי לקבוצה קיימת זכות משפטית לאכיפה של החוזה מול הלקוח

זאת מאחר ולקבוצה יש זכות להמשיך ולבצע את  לתשלום עבור הביצועים שהושלמו עד לאותו מועד,

מחויבויותיה בהתאם לחוזה ולדרוש מהלקוח לבצע את מחויבויותיו הכוללות את תשלום כל התמורה 

 שהובטחה.

הקבוצה למדה את תשובת רשות ניירות ערך לבקשה להנחיה מקדמית בדבר אימוץ מוקדם של התקן  .3

 שים. סוגיות המדידה שנדונו בה והגילויים הנדר

 הקבוצה ביצעה בחינה בדבר התאמת מערכות המידע של הקבוצה אשר ייתמכו ביישום הוראות התקן. .4

לצורך יישום הוראות התקן, הקבוצה ביצעה שימוש במערכות הקיימות עם התאמות שבוצעו בקבצי 

מערכת הדיווח ב הטמעת ההתאמותהחלה במגעים עם חברות תוכנה לצורך  הקבוצה עזר. במקביל,

לצורך  פרויקטלית המשמשת לאומדני ההכנסות והעלויות של הפרויקטים השוניםהספי והבקרה הכ

 .הדיווח הכספי

והתאמתם בהתאם לנדרש, לשם השגת בקרה אפקטיבית על  הפנימית הבקרה רכיביהקבוצה בחנה את  .5

יישום נאות לראשונה של הוראות התקן, ובפרט בקשר עם סבירות האומדנים ושיקולי הדעת 

 המשמשים האומדנים על הפנימיות הבקרות מערך שמעותיים הכרוכים ביישום הוראות אלה.המ

,  החלה בהליך תקציבית בבקרה המתמחה עובד גייסההחברה . למועד המעבר הכספיים הדוחות לעריכת

התאמת מערכות המידע כמפורט בסעיף הקודם. כמו כן החברה עורכת על בסיס שבועי באופן קבוע 

ישיבות עם הגורמים הרלבנטים בחברה לנושא הביצוע והשיווק, וככל שעולים בישיבות אלו נתונים 

על התיקונים  הדורשים עדכון בבקרה התקציבית ו/או בדיווח הכספי, הרי שהם עוברים אל האמונים

 הנדרשים.

למיטב ידיעת החברה אף הוקם צוות חשיבה של המוסד הישראלי לתקינה חשבונאית בשילוב עם נציגי  .6

משרדי רואי החשבון הגדולים לדיון בדבר השפעות יישום התקן על חברות נדל"ן ובעיקר בתחום 

 שנדונו.הייזום. החברה קיבלה עדכונים עקרוניים אודות ישיבות כאמור והנושאים 

 :למגורים דירות ייזום לפעילות בנוגע התקן ליישום בסיס מהוות אשר המשמעותיות ההנחות

 אשר מידע מערכת ובסיוע בנפרד מכר חוזה לכל בהתייחס בוצעה בהכנסה הכרה התקן להנחיית בהתאם .1

 .מהלקוחות הגביה מתבצעת באמצעותה

 יחידה לכל הוקצו רכישה ומס השבחה היטלי, אגרות לרבות קרקע עלויות: מכר חוזה לכל עלויות ייחוס .2

 המשותפות הבניה עלויות. בפרויקט היחידות סך של הכולל לשווי ביחס היחידה לשווי בהתאם)דירה( 

 "ר(.מ)לפי  בפרויקט היחידות סך לשטח ביחס היחידה לשטח בהתאם יחידה לכל הוקצו

שיעור ההשלמה: הקבוצה קובעת את שעור ההתקדמות בקיום מחויבות ביצוע לפיו מוכרת  חישוב .3

וזאת כל עוד לא ניתן לבצע  בכללותו הבנייוההכנסה בגין כל חוזה מכר בהתאם לשיעור ההתקדמות של 

 לצורך. כולו הבנייןמסירה של הנכס נשוא הסכם המכר )הדירה הספציפית( בטרם הסתיימה הבניה של 



 

 שיעור(,לפיה Input method) תשומות על המבוססת שיטה הקבוצה מיישמת הביצוע התקדמות תמדיד

 .החוזה להשלמת הדרושות עלויות סך אומדן על בהתבסס נקבע ההשלמה

 סמך ועל, לקוחות עם שלה המכירה חוזי סמך על למסקנה הגיעה הקבוצה: ביצוע מחויבות קיום .4

 הקבוצה שכאשר, שהתקבלה משפטית דעת לחוות ובהתאם, הרלוונטיות והרגולציה החוק הוראות

 לה קיימת וכן, לקבוצה אלטרנטיבי שימוש עם נכס נוצר לא מגורים דירות למכירת בחוזה מתקשרת

 הקבוצה, הללו בנסיבות. מועד לאותו עד שהושלמו ביצועים עבור לאכיפה הניתנת לתשלום זכות

, האמורים התנאים מתקיימים לא כאשר. זמן רךלאו בהכנסה ומכירה הביצוע מחויבות את מקיימת

 בגינם אשר נוספים חוזים נמצאו לא הייזום בתחום לחוזים פרט. אחת זמן בנקודת מוכרת ההכנסה

 נמצאו לא, ולהיפך התקן ליישום קודם כך טופלו לא אשר זמן לאורך המסופקת ביצוע מחויבות קיימת

 לא אשר זמן בנקודת מוכרת ההכנסה ולכן זמן בנקודת מקוימת בהם הביצוע מחויבות אשר חוזים

 שצפויה או שהתקבלה התמורה של הוגן שווי לפי ומוכרת נמדדת הכנסה. התקן ליישום קודם כך טופלו

 .שלישיים צדדים לטובת שנגבו סכומים ובניכוי, החוזה בתנאי שנקבעו בתשלומים בהתחשב, להתקבל

הכספיים של הקבוצה כתוצאה מיישום התקן לראשונה ראו באור לפרטים בדבר התאמות שבוצעו בדוחותיה 

 א' לדוחות הכספיים.3

 חשיפה לסיכוני שוק ודרכי ניהולם 2

 פרטי האחראי על ניהול הסיכונים הפיננסים בחברה 2.1

לפרטים בנוגע למר וילנסקי ראו  .האחראי על ניהול סיכוני שוק בחברה הינו חגי וילנסקי, סמנכ"ל הכספים בחברה

 לפרק ז' לתשקיף. 7.2סעיף 

 ח איכותי בדבר חשיפה לסיכוני שוק ודרכי ניהולםדו 2.2

 :כדלהלןחשופה במהלך פעילותה השוטפת לסיכוני שוק חברה ה

 .31.12.2015ליום ( לדוחות הכספיים 1ד')27ביאור  ראולפרטים  - המטבע יבשער שינויים

 .31.12.2015ליום הכספיים  לדוחות( 2ד')27ראו ביאור  לפרטים - בשערי הריבית שינויים

החברה בפעילותה והתייקרות מדד קבלני המפתח של המשמשים את ושכר העבודה חומרי הגלם  התייקרות .א

עלולה להיות השפעה על רווחיות החברה, אם כי על פי רוב השפעה זו אינה  להתייקרות כאמור - תשומות הבנייה

 .)לרוב הצמדה למדד תשומות הבנייה(למכירת דירות מהותית לאור מנגנון ההצמדה הקבוע בחוזים 

הממשלה פועלת להגדלת היצע הקרקעות  - שינויים במחירי הדיור בעקבות גידול בהיצע קרקעות זמינות לבניה .ב

 פראישור תכניות מתאר ובין על ידי אפשרויות להגדלת שטחי הבנייה ומסהזמניות לבנייה, בין על ידי קידום 

ות מאושרות. הגדלה משמעותית של היצע קרקעות זמניות לבנייה עלול לגרום ללחוץ יחידות הדיור בתכני

  .להורדת מחירי הדירות

 והפיקוח על המדיניות מדיניות החברה בניהול סיכוני שוק 2.3

הנהלת החברה בוחנת באופן שוטף, באילו צעדים, אם בכלל, עליה לנקוט להקטנת הסיכונים, תוך בחינת העלויות 

 .הכרוכות בכך

הצמדה של  יפועלת לצמצום הסיכונים להם היא חשופה בעיקר באמצעות פעילויות תפעוליות, הקבלת בסיס חברהה

משתמשת מפעם לפעם במכשירים פיננסים ספציפיים לעסקאות והוצאות  חברהההוצאות לזה של ההכנסות. ה

 מסוימות להקטנת החשיפה.

 כדלהלן: תלהם היא חשופה במהלך הפעילות השוטפ השוקבניהול סיכוני חברה ה התמודדות

 ענפיים ומשקיים סיכונים .א

באזורי מלאי הקרקעות הזמינות לבנייה הגדלת הרחבת פעילותה בתחום היזמות לבניה באמצעות פועלת ל החברה

 .בינוי(-)לרבות עסקאות פינוי ו/או מלאי קרקעות שאינן זמינות לבנייה באמצעות עסקאות קומבינציההביקוש 

 בסיסי הצמדה של ההכנסות והוצאות בפרויקטים הקבלת .ב



 

לתנאי השוק, בין בסיס ההצמדה של רוב ההתקשרויות  ובהתאםפועלת ליצירת הקבלה, במידת האפשר  הקבוצה

 בפרויקטים אותם היא מבצעת לבסיס ההצמדה של ההכנסות באותם פרויקטים.

ידו, מעת לעת, בהתאם לסיכוני השוק -לא קבע מגבלות כמותיות להיקפי החשיפה השונים ואלו יבחנו על הדירקטוריון

 .הקבוצהאליהם חשופה 

 בסיסי הצמדה דוח 2.4

 )באלפי ש"ח(: 2016בספטמבר  30דוח בסיסי הצמדה של החברה ליום 

 
 סה"כ פריטים צמוד לא צמוד צמוד צמוד

 
 לא במטבע במטבע במטבע לדולר

 
  

 כספיים ישראלי ישראלי אחר
 

 נכסים
 7,896 - - 7,883 7 6 מזומנים ושווי מזומנים

 42,638 - - 42,638 - - פקדונות לז"ק
 51,959 - - 51,959 - - לקוחות

 30,501 14,782 - 15,349 370 - חייבים ויתרות חובה
 5,294 5,294 - - - - נכסי מיסים שוטפים

 460,652 460,652 - - - - מלאי בניינים למכירה 
נכסים של קבוצות מימוש 

 120,702 3,365 95,714 21,623 - - המסווגות כמוחזקות למכירה

 16,408 16,408 - - - - מלאי קרקעות
השקעות והלוואות לחברות 

 מוחזקות 
- 6,467 - 7,896 - 14,363 

 5,620 - 5,620 - - - יתרות חובה לזמן ארוך
 41,874 41,874 - - - - נדל"ן להשקעה

 18,502 18,502 - - - - רכוש קבוע
 22 22 - - - - מיסים נדחים

 816,431 560,899 109,230 139,452 6,844 6 סה"כ נכסים
 התחייבויות

אשראי מתאגידים בנקאיים 
 95,232 - - 95,232 - - ואחרים

 41,980 - - - - 41,980 אשראי  מצדדים קשורים
 53,624 - - 53,624 - - שירותיםספקים ונותני 

 171,599 16,851 - 154,682 66 - זכאים ויתרות זכות
 37,448 37,448 - - - - מקדמות מרוכשי דירות

 1,635 - - 1,635 - - הפרשות
התחייבויות של קבוצות מימוש 

 118,626 19,204 70,164 29,258 -  המסווגות כמוחזקות למכירה

יחסי התחייבויות בשל סיום 
 515 515 - - - - עובד מעביד נטו

 4,268 4,268 - - - - התחייבויות מיסים נדחים
 524,927 78,286 61,044 343,551 66 41,980 סה"כ התחייבויות
 291,504 482,613 48,186 (204,099) 6,778 (41,974) יתרה מאזנית נטו

 .השנתייםלדוחות הכספיים  27, ראו ביאור 2014 -ו 2015לשנים לדוח בסיסי הצמדה 

  



 

 מבחני רגישות 2.5

 .1.6%, אשר עמד על שיעור של 2015 בדצמבר 31ניתוח הרגישות התבסס על שיעור ריבית ליום 

 המכשיר הרגיש

רווח )הפסד( 
 מהשינוי

 שווי הוגן

רווח )הפסד( 
 מהשינוי

עלייה 
 של

עלייה 
 של

ירידה 
 של

ירידה 
 של

10% 5% 5% 10% 

 בשיעור בשיעור בשיעור בשיעור

 הריבית  הריבית  הריבית  הריבית 

 (0.5) (0.3) 143 0.3 0.6 אשראי מתאגידים בנקאיים ואחרים

 :ש"ח( מיליונימבחן רגישות לשינויים במדד המחירים לצרכן ) 2.5.1

 המכשיר הרגיש

רווח )הפסד( 
 מהשינוי

 שווי הוגן

רווח )הפסד( 
 מהשינוי

 בגורם השוק בגורם השוק

עלייה 
 של

עלייה 
 של

ירידה 
 של

ירידה 
 של

0.2% 0.1% 0.2% 0.1% 

 (0.1) (0.2) 119 0.1 0.2 רכוש
 (0.1) (0.2) (76) (0.1) (0.2) הלוואות מבנקים

 (0.1) (0.1) 42 0.1 0.1 סה"כ מכשירים שלא למטרות הגנה

 

  שווי הערכת 3

ב)ט( לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים 8פרטים בנוגע להערכת שווי מהותית בהתאם לתקנה  להלן

 :1970-"להתש(, ומיידיים

חניון מסחרי, שטחי מסחר ואחסנה, שטחי  ההערכה נושא
חלק  30079, ירושלים )גוש 101משרדים ברחוב יפו 

 מ"ר( 3498בשטח  499מחלקה 
 30.9.2016 ההערכה עיתוי

 אילו ההערכה מועד לפני סמוך ההערכה נושא שווי
 פחת לרבות, המקובלים החשבונאות כללי

 בהתאם ערכו שינוי את מחייבים היו לא, והפחתות
 השווי להערכת

 הינו השווי הערכת טרם הנכס בעלות החברה חלק
 "חש אלפי 27,890

 הוערך לא המשרדים חלק כאשר"ח ש אלפי 41,874 להערכה בהתאם שנקבע ההערכה נושא שווי
 עלותו לפי מוצג אלא השווי הערכת במסגרת

 שגיא יגאל ואפיוניו המעריך זיהוי
תע"נ  מהנדס אביב בתואר-אוניברסיטת תל בוגר

 1986משנת 
אביב -תל במכללת מקרקעין לשמאות תכנית בוגר

 2000 משנת
 2000 שנת ועד 1987 משנת בינוי/מהנדס מפקח
 2000 משנת מוסמך מקרקעין שמאי
 שמאות מדור מנהל 2007 שנת ועד 2000 משנת

 בדקת התפקיד במסגרת. הפועלים בבנק"ן ונדל
 מסחריים ונכסים עסקים אלפי של שווי הערכות

 .ועסקיים
 העוסק עצמאי משרד מנהל 2008 משנת החל

 "ן.נדל וכלכלת בשמאות
ידיעת החברה למעריך השווי יש ניסיון  למיטב

בביצוע הערכות שווי דומות, אין לו תלות בחברה 
 ולא ניתן לו כתב שיפוי. 

 DCF לפיו פעל השווי שמעריך ההערכה מודל
 8% - 7%: ההיוון שיעור ההערכה את השווי מעריך ביצע שלפיהן ההנחות

 לפני מע"מ₪  763מחיר מנוי חניה חודשי: 
 לפני מע"מ₪  200למ"ר מסחר: דמי שכירות 
 בהתאם לרכיב 8.5% - 0% מקדם ייזום:

 

  



 

 ממשל תאגידי 4

 דירקטורים בעלי מומחיות חשבונאית ופיננסית ודירקטורים בלתי תלויים 4.1

( לחוק החברות, כי 12)א()92החליט דירקטוריון החברה, לפי סעיף  ,2016בדצמבר 27בישיבת הדירקטוריון מיום 

המספר המזערי הראוי של דירקטורים בעלי מומחיות חשבונאית ופיננסית, לרבות דח"צים )שימונו בהתאם להוראות 

"(. המספר המזערי הראוי המספר המזערי הראוי)" אחדחוק החברות בכפוף להפיכת החברה לחברה ציבורית(, הוא 

נקבע בהתחשב, בין השאר, בגודל החברה, תחומי פעילותה וטיב הסוגיות החשבונאיות והפיננסיות המתעוררות 

 בבדיקת מצבה הכספי של החברה, ערכית דוחותיה הכספיים ואישורם.

 תקנון החברה אינו כולל הוראה בדבר שיעור הדירקטורים הבלתי תלויים.

 מבקר פנימי .3.2

ם מינתה מבקר פנימי. החברה תפעל למינוי מבקר פנימי עם השלמת ההנפקה נכון למועד התשקיף, החברה טר

 על פי תשקיף זה.

 מבקרהחשבון הרואה  ברדפרטים ב .3.3

 "(. רואה החשבון המבקרסומך חייקין, רואי חשבון )" KPMGרואה החשבון המבקר של החברה הינו 

בהתאם להיקף העבודה, לאופי העבודה, משא ומתן בין הנהלת החברה לרואה החשבון המבקר, בשכר הטרחה נקבע 

 ניסיון העבר ותנאי שוק. הגורם המאשר את שכרו של רואה החשבון המבקר הינו דירקטוריון החברה.

 :2015 -ו 2014 לשנים אה החשבון המבקררוטרחה ושעות עבודתו של  רשכ ירוטפ להלן

 

2015 2014 

 שעות
שכר טרחה 
 שעות )באלפי ש"ח(

שכר טרחה 
 ש"ח()באלפי 

 220 1,250 220 1,450 שירותי ביקורת ומס

 220 1,250 220 1,450 סה"כ

 

 תרומות .3.4

ידי הנהלת החברה. -לתרומות. פניות למתן תרומה נשקלות לגופו של ענין עקבועה בנושא מתן  ניותאין מדי לחברה

 50, כאשר היקף התרומות לגוף מסוים לא עלה על לגופים שונים ש"חאלפי  42 -סך של כ החברהתרמה  2015בשנת

 .עתידיות בתקופותלמתן תרומות  מהותיות התחייבויות חברההדוח אין ל מועדנכון ל. ש"חאלפי 

 

 

 אברהם קוזניצקי

 יו"ר הדירקטוריון
 

 דרור קוזניצקי

 מנכ"ל

 2017,פברוארב 12

  



 

 
 

 נספח א'
 דוח מצבת התחייבויות לפי מועדי פירעון

 :30.9.2016ליום  להלן פירוט מצבת התחייבויות של התאגיד לפי מועדי פרעון

בשליטת מי מהם או בו, חברות א. אג"ח שהונפקו לציבור ע"י התאגיד המדווח ומוחזקות בידי הציבור, למעט אג"ח כאמור המוחזק על ידי החברה האם של התאגיד, בעל השליטה 

 :על בסיס נתוני דוחות כספיים נפרדים של התאגיד )דוחות "סולו"( )באלפי ש"ח( -חברות בשליטת התאגיד 

 תשלומי קרן
 

  

 סה"כ לפי שנים (תשלומי ריבית ברוטו )ללא ניכוי מס אחר _________ _________ דולר יורו שקלי לא צמוד מדד שקלי צמוד מדד  

 - - - - - - - - - שנה ראשונה

 - - - - - - - - - שנה שניה

 - - - - - - - - - שנה שלישית

 - - - - - - - - - שנה רביעית

 - - - - - - - - - שנה חמישית ואילך

 - - - - - - - - - סה"כ
 

 

על בסיס נתוני דוחות  -השליטה בו, חברות בשליטת מי מהם או בשליטת התאגיד ב. אג"ח פרטיות ואשראי חוץ בנקאי, למעט אג"ח או אשראי שניתן ע"י החברה האם של התאגיד, בעל 

 :כספיים נפרדים של התאגיד )דוחות "סולו"()באלפי ש"ח(

 תשלומי קרן
 

  

 סה"כ לפי שנים (תשלומי ריבית ברוטו )ללא ניכוי מס אחר _________ _________ דולר יורו שקלי לא צמוד מדד שקלי צמוד מדד  

 - - - - - - - - - ראשונה שנה

 - - - - - - - - - שנה שניה

 - - - - - - - - - שנה שלישית

 - - - - - - - - - שנה רביעית

 - - - - - - - - - שנה חמישית ואילך

 - - - - - - - - - סה"כ
 

 

 

 :)דוחות "סולו"( )באלפי ש"ח(על בסיס נתוני דוחות כספיים נפרדים של התאגיד  -ג. אשראי בנקאי מבנקים בישראל 



 

 תשלומי קרן
 

  

 סה"כ לפי שנים )תשלומי ריבית ברוטו )ללא ניכוי מס אחר _________ _________ דולר יורו שקלי לא צמוד מדד שקלי צמוד מדד  

 48,973 1,241 - - - - -  - שנה ראשונה-

 - - - - - - - - - שנה שניה

 - - - - - - - - - שנה שלישית

 - - - - - - - - - שנה רביעית

 - - - - - - - - - שנה חמישית ואילך

 48,973 1,241 - - - - - 47,732 - סה"כ
 

 

 :על בסיס נתוני דוחות כספיים נפרדים של התאגיד )דוחות "סולו"( )באלפי ש"ח( -ד. אשראי בנקאי מבנקים בחו"ל 

 תשלומי קרן
 

  

 סה"כ לפי שנים )תשלומי ריבית ברוטו )ללא ניכוי מס אחר _________ _________ דולר יורו מדד שקלי לא צמוד שקלי צמוד מדד  

 - - - - - - - - - שנה ראשונה

 - - - - - - - - - שנה שניה

 - - - - - - - - - שנה שלישית

 - - - - - - - - - שנה רביעית

 - - - - - - - - - שנה חמישית ואילך

 - - - - - - - - - סה"כ

 

 על בסיס נתוני דוחות כספיים נפרדים של התאגיד )דוחות "סולו"( )באלפי ש"ח( -ד ,סך אשראי בנקאי ,חוץ בנקאי ואג"ח -ה. טבלת סיכום לטבלאות א

 תשלומי קרן
 

  

 סה"כ לפי שנים )מסתשלומי ריבית ברוטו )ללא ניכוי  אחר _________ _________ דולר יורו שקלי לא צמוד מדד שקלי צמוד מדד  

 92,233 2,521 - - - - - 89,712 - שנה ראשונה

 - - - - - - - - - שנה שניה

 - - - - - - - - - שנה שלישית

 - - - - - - - - - שנה רביעית

 - - - - - - - - - שנה חמישית ואילך

 92,233 2,521 - - - - - 89,712 - סה"כ
 

 



 

 

 :על בסיס נתוני דוחות כספיים נפרדים של התאגיד )דוחות "סולו"( )באלפי ש"ח( -ו. חשיפת אשראי חוץ מאזני 

 תשלומי קרן
 

  

 סה"כ לפי שנים )תשלומי ריבית ברוטו )ללא ניכוי מס אחר _________ _________ דולר יורו שקלי לא צמוד מדד שקלי צמוד מדד  

 160,913 - - - - - - - 160,913 שנה ראשונה

 - - - - - - - - - שנה שניה

 - - - - - - - - - שנה שלישית

 - - - - - - - - - שנה רביעית

 - - - - - - - - - שנה חמישית ואילך

  654,490 - - - - - - -  654,490 התחייבות חד פעמית

 815,403 - - - - - - - 815,403 סה"כ
 

 

 :למעט חברות שהינן תאגידים מדווחים ולמעט נתוני התאגיד המדווח שהוזנו בטבלה ו' לעיל )באלפי ש"ח(ז. חשיפת אשראי חוץ מאזני של כלל החברות המאוחדות, 

 תשלומי קרן
 

  

 סה"כ לפי שנים )תשלומי ריבית ברוטו )ללא ניכוי מס אחר _________ _________ דולר יורו שקלי לא צמוד מדד שקלי צמוד מדד  

 164,663 - - - - - - - 164,663 שנה ראשונה

 - - - - - - - - - שנה שניה

 - - - - - - - - - שנה שלישית

 - - - - - - - - - שנה רביעית

 - - - - - - - - - שנה חמישית ואילך

 654,490 - - - - - - - 654,490 התחייבות חד פעמית

 819,153 - - - - - - - 819,153 סה"כ
 

 

ד -המדווח שהוזנו בטבלאות א ח. סך יתרות האשראי הבנקאי ,אשראי חוץ בנקאי והאג"ח של כלל החברות המאוחדות, למעט חברות שהינן תאגידים מדווחים ולמעט נתוני התאגיד

 :לעיל )באלפי ש"ח(

 תשלומי קרן
 

  

 סה"כ לפי שנים (תשלומי ריבית ברוטו )ללא ניכוי מס אחר _________ _________ דולר יורו שקלי לא צמוד מדד שקלי צמוד מדד  

 - - - - - - - - - שנה ראשונה

 - - - - - - - - - שנה שניה



 

 - - - - - - - - - שנה שלישית

 - - - - - - - - - שנה רביעית

 - - - - - - - - - שנה חמישית ואילך

 - - - - - - - - - סה"כ
 

 

 ₪(:השליטה )באלפי  ט. יתרות האשראי שניתנו לתאגיד המדווח ע"י חברת האם או בעל שליטה ויתרות האג"ח שהנפיק התאגיד המדווח המוחזקים ע"י חברת האם או בעל

   תשלומי קרן

 סה"כ לפי שנים (מסתשלומי ריבית ברוטו )ללא ניכוי  אחר _________ _________ דולר יורו שקלי לא צמוד מדד שקלי צמוד מדד  

 43,260 1,280 - - - - - 41,980 - שנה ראשונה

 - - - - - - - - - שנה שניה

 - - - - - - - - - שנה שלישית

 - - - - - - - - - שנה רביעית

 - - - - - - - - - שנה חמישית ואילך

 43,260 1,280 - - - - - 41,980 - סה"כ
 

 

התאגיד המדווח המוחזקים ע"י י. יתרות האשראי שניתנו לתאגיד המדווח ע"י חברות בשליטת חברת האם או בעל השליטה ואינן בשליטת התאגיד המדווח, ויתרות האג"ח שהנפיק 

 ₪(:חברות בשליטת חברת האם או בעל השליטה ואינן בשליטת התאגיד המדווח )באלפי 

   תשלומי קרן

 סה"כ לפי שנים (תשלומי ריבית ברוטו )ללא ניכוי מס אחר _________ _________ דולר יורו שקלי לא צמוד מדד שקלי צמוד מדד  

 - - - - - - - - - שנה ראשונה

 - - - - - - - - - שנה שניה

 - - - - - - - - - שנה שלישית

 - - - - - - - - - שנה רביעית

 - - - - - - - - - שנה חמישית ואילך

 - - - - - - - - - סה"כ
 

 

 ₪(:י"א. יתרות האשראי שניתנו לתאגיד המדווח ע"י חברות מאוחדות ויתרות האג"ח שהנפיק התאגיד המדווח המוחזקים ע"י חברות מאוחדות )באלפי 

   תשלומי קרן

 סה"כ לפי שנים ()ללא ניכוי מס תשלומי ריבית ברוטו אחר _________ _________ דולר יורו שקלי לא צמוד מדד שקלי צמוד מדד  

 - - - - - - - - - שנה ראשונה



 

 - - - - - - - - - שנה שניה 

 - - - - - - - - - שנה שלישית

 - - - - - - - - - שנה רביעית

 - - - - - - - - - שנה חמישית ואילך

 - - - - - - - - - סה"כ
 

 

 7,804 ₪(:לזמן קצר על בסיס נתוני דוחות כספיים נפרדים של התאגיד )דוחות "סולו"( )באלפי (. מזומנים ושווי מזומנים ופיקדונות 1י"ב )

 8,203 ₪(:(. מזומנים ושווי מזומנים ופיקדונות לזמן קצר על בסיס נתוני דוחות כספיים מאוחדים של התאגיד )באלפי 2)
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 החברה ניהול - 'זפרק 
 

 ון החברהדירקטורי 1.1

  אבנון-קוזניצקי רונית 1קוזניצקי דרור אברהם קוזניצקי שם

 59255111 024389868 8280398 מספר זיהוי

 1965 1969 1941 תאריך לידה

 , הרצליה6צלע דרום  , אשדוד3הבושם  , רחובות19רופין  דין-מען להמצאת כתבי בי

 ישראלית אליתישר ישראלית נתינות

 לא לא לא חברות בועדות

דירקטור בלתי תלוי או 

 חיצוני

 לא לא לא

-חברה\עובד התאגיד

בעל \חברה קשורה\בת

ענין והתפקיד שהוא 

 ממלא

יו"ר דירקטוריון החברה, יו"ר 

  מנרב אחזקות דירקטוריון 

 - מנכ"ל החברה

 1989 1989 1988 תחילת כהונה

התעסקות בחמש שנים 

 והשכלה האחרונות

החברה יו"ר דירקטוריון 

מנרב ויו"ר דירקטוריון 

 אחזקות

 השכלה תיכונית

 מנכ"ל החברה

 השכלה תיכונית

במנרב דירקטורית בחברה ו

 אחזקות

הנדסאית מוצרים ובעלת תואר 

PHD  בנטורופתיה

 מאוניברסיטת קליפורניה

תאגידים בהם משמש 

 כדירקטור

ביופארק  יוניהדהחברה,   חברות שונות מקבוצת מנרב

 מנרב בע"מ, רותם שני

 מנרב אחזקות

 ןבן משפחה של בעל עניי

 אחר

 של דרור קוזניצקי אביהם

 אבנון-ורונית קוזניצקי

קוזניצקי בנו של אברהם 

-קוזניצקיואחיה של רונית 

 אבנון

קוזניצקי בתו של אברהם 

 קוזניצקיואחותו של דרור 

בעל מומחיות חשבונאית 

 ופיננסית 

 לא לא לא

 

                                                           
אברהם קוזניצקי למלא  אישרו הדירקטוריון והאסיפה הכללית של החברה את הסמכתו של מר 29.12.2016ביום  1

. לעניין זה יוער כי , כמנכ"ל החברהדרור קוזניצקימר בנו,  את תפקיד יו"ר דירקטוריון החברה במקביל לכהונת

, תוקף ההחלטה 2016-לחוק(, התשע"ו 121לתקנות החברות )תקופת תוקף החלטה לפי סעיף  1בהתאם לתקנה 

 האמורה יהיה לתקופה שלא תעלה על חמש שנים מהמועד שבו תהפוך החברה מחברה פרטית לחברה ציבורית. 
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 מלבד הדירקטורים נושאי משרה בכירה  1.2

 דן גרין מרדכי רונס אבי ביטאן שחר אזרחי חגי וילנסקי שם

 302889214 38946166 29541844 023628035 23681885 מספר זיהוי

 21.4.1985 1.5.1916 3.11.1912 21.4.1968 15.4.1968 שנת לידה

-בחברה\תפקיד בתאגיד

 בבעל ענין\בת

 חשב סמנכ"ל פיתוח עסקי סמנכ"ל שיווק "ל הנדסהסמנכ כספיםסמנכ"ל  

 בן משפחה של נושא משרה

 בעל ענייןשל או  בכירה אחר

- - - - - 

בחמש השנים עסקי  ןניסיו

 והשכלה האחרונות

הכספים של סמנכ"ל  

 החברה

תואר ראשון 

בחשבונאות ומנהל 

עסקים מהמכללה 

 למנהל

אפרידר ב מהנדס ראשי -

( 2013מאי עד  2012אפריל )מ

בחברת  סמנכ"ל הנדסה -

מאי )מטרה נדל"ן-בולווארד

 (2015אוקטובר עד  2013

משמש  2015מנובמבר  החל   -

 בחברה"ל הנדסה  סמנככ

 תואר ראשוןבעל  -

באדריכלות ובינוי ערים 

תואר שני בהנדסה מהטכניון ו

 אזרחית מהטכניון

סמנכ"ל השיווק 

 של החברה

 LLBתואר 

 מכללת במשפטים

 אונו קרית

סמנכ"ל הפיתוח 

 העסקי של החברה

תואר ראשון בכלכלה 

ומנהל עסקים מאונ' 

אריאל, שמאי 

מקרקעין מוסמך 

 (מכללת ר"ג)

 

רו"ח  - 2014עד נובמבר 

ביקורת  לקתבמח( סניור)

  סומך חייקין במשרד

חשב  - 2014נובמבר מ החל

 בחברה

תואר ראשון בחשבונאות 

 וכלכלה מאונ' בן גוריון
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 של התאגיד חתימהה ימורש  1.3

  לחברה אין מורשי חתימה עצמאיים.

 
 של החברה לצורך התשקיף עורכי דין  1.4

 .יפו אביב-, תל31אחד העם מרח' , הורוביץ ושות' ש.

 המבקר חשבוןה הרוא 1.5

KPMG  יפו אביב-, תל11סומך חייקין, מרח' הארבעה. 

 המשרד הרשום 1.6

 ., אשדוד3הבושם רח' 

 ריוןהוראות מסמכי ההתאגדות ביחס לדירקטו 1.1

להלן תיאור תמציתי של הוראות תקנון החברה המתייחסים לדירקטוריון, הכוללים, בין 

המספר המרבי והמזערי של הדירקטורים, דרכי מינויים או היתר, את ההוראות בדבר 

בחירתם, משך כהונתם, מילוי מקומם, סיום כהונתם, שכרם ומינוי ועדות של הדירקטוריון 

להן. לאחר הפיכת החברה לציבורית, ניתן יהיה לעיין בנוסח ק והסמכויות שניתן להעני

באתר המגנ"א של רשות ניירות ערך המלא של הוראות התקנון 

(https://www.magna.isa.gov.il התיאור התמציתי כאמור אינו מהווה תחליף לעיון .)

 בנוסח המלא של התקנון.

פי החלטה ברוב רגיל של האסיפה -קבע מידי פעם בפעם עלייברי הדירקטוריון מספר ח 1.1.1

ידי האסיפה הכללית, יהיה מספר חברי -קבע אחרת עלייהכללית של החברה. עד אשר 

 (.9( ולא יותר מתשעה )3) משלושההדירקטוריון לא פחות 

טורים האחרים פי הוראות החוק, הדירק-למעט ביחס לדירקטורים חיצוניים, אשר ימונו על 1.1.2

בחברה ימונו בהחלטה שתתקבל בהחלטה ברוב רגיל באסיפה שנתית או מיוחדת של בעלי 

כן, יהיה דירקטוריון החברה -כוחם. כמו-המניות בחברה, בעצמם או באמצעות מיופה

מוסמך למנות דירקטורים בהחלטה ברוב רגיל עד למספר המקסימלי האפשרי של החברים 

לעיל. הדירקטורים הנבחרים יכנסו לתפקידם במועד בו  1.1.1ף בסעיבדירקטוריון כאמור 

פי ס"ק זה יכהנו במשרתם, כל -קבע אחרת. הדירקטורים שנבחרו עלייבחרו, אלא אם ייהם 

להלן, עד תום האסיפה השנתית  1.1.5סעיף פי -עוד לא הוחלפו או שכהונתם הופסקה על

 .הבאה

בעלי המניות רשאים להעביר דירקטור או מספר דירקטורים מתפקידם לפני תום תקופת  1.1.3

כהונתם, בהחלטה ברוב רגיל שתתקבל באסיפה מיוחדת של בעלי המניות בחברה והם 

 .רשאים למנות במקומם אדם אחר כדירקטור בחברה

 דירקטור שחדל לכהן במשרתו יוכל להתמנות מחדש. 1.1.4

 :ה מאליה בכל אחד מהמקרים הבאיםמשרת חבר דירקטוריון תתפנ 1.1.5

 לעיל. 1.1.3סעיף פי -אם פוטר על 1.1.5.1

 אם נטרפה עליו דעתו או חלה ברוחו. 1.1.5.2

https://www.magna.isa.gov.il/
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 אם נעשה פושט רגל. 1.1.5.3

 ידי הודעה בכתב לחברה.-אם התפטר ממשרתו על 1.1.5.4

 .תובהתפרקו -במותו ובמקרה של תאגיד  1.1.5.5

 בכל מקרה אחר שנקבע בחוק. 1.1.5.6

טוריון הנשארים רשאים לפעול בכל דבר, במקרה שיתפנה מקום דירקטור, יהיו חברי הדירק 1.1.6

לעיל. ירד מספרם מתחת למספר המינימלי  1.1.1סעיף כל עוד מספרם אינו פחות מן הקבוע ב

לעיל, לא יהיו רשאים לפעול אלא במקרים דחופים או לשם כינוס  1.1.1בסעיף הקבוע 

 .אסיפה מיוחדת של בעלי המניות

ר כהונתם כחברי הדירקטוריון, אם תחליט כך חברי דירקטוריון יקבלו מהחברה שכר עבו 1.1.1

החברה בהתאם להוראות כל דין. כל חבר דירקטוריון יכול לקבל את הוצאותיו הסבירות 

בעד נסיעות, אש"ל ושאר הוצאות הקשורות בהשתתפותו בישיבות הדירקטוריון ובקיום 

 .תפקידו כחבר הדירקטוריון, הכל כפי שיוחלט כפוף להוראות כל דין

ר דירקטוריון אשר מוכן לכך יידרש לשרת את החברה שירותים מיוחדים או לעשות אם חב 1.1.8

ידי נסיעה לחוץ לארץ או שהייה שם או -מאמצים מיוחדים למען אחת ממטרות החברה על

באופן אחר, תשלם לו החברה שכר בסכום שייקבע בהתאם להוראות כל דין ושכר זה יתווסף 

 .במקומו לשכר הקבוע )אם יהיה כזה( או יבוא

ראש הדירקטוריון בהחלטה רגילה בישיבת -חברי הדירקטוריון יבחרו את יושב 1.1.9

הדירקטוריון הראשונה לאחר האסיפה השנתית, או ישיבת הדירקטוריון, שמינתה אותו 

 .לכהן כדירקטור, ויכהן כיושב ראש לדירקטוריון כל עוד לא הוחלף

ים ועדות, למנות להן חברים מקרב בכפוף להוראות חוק החברות, רשאי הדירקטוריון להק 1.1.10

דירקטוריון לועדת  , ולהאציל "("ועדת דירקטוריון )להלן: חברי הדירקטוריון או מחוצה לו

אצל לה מסמכויותיו, לא  בועדת דירקטוריון שהדירקטוריון .את סמכויותיו, כולן או מקצתן

דירקטוריון או . בועדת דירקטוריון שתפקידה לייעץ לדירקטוריוןיכהן מי שאינו חבר 

 .להמליץ בלבד, יכול שיכהנו גם מי שאינם חברי דירקטוריון

שתווצר חייבת בשעת השימוש בסמכויותיה למלא אחרי כל ההוראות  ת דירקטוריוןכל ועד 1.1.11

, המורכבות ת דירקטוריוןשל כל ועד והפעולותידי הדירקטוריון. הישיבות -שתקבענה על

וראות הכלולות בתקנון לכינוס ולניהול הישיבות משנים או יותר חברים, תתנהלנה לפי הה

והפעולות של הדירקטוריון, כל כמה שהן מתאימות וכל כמה שלא באו במקומן הוראות 

 ה.ז סעיףידי הדירקטוריון לפי -שניתנו על

ידי דירקטוריון החברה -המלצותיה של ועדת דירקטוריון בעניינים אשר נמסרו לה על 1.1.12

טוריון החברה, אלא אם כן החליט דירקטוריון החברה כאמור תועלנה להחלטה בדירק

 .מראש שהוועדה מוסמכת לקבל החלטה

, כל לתקנון החברה בדבר פעולות הדירקטוריוןיא' 13כפוף להוראות כל דין ולאמור בתקנה  1.1.13

ידי ישיבה של ועדת -פי החלטת הדירקטוריון, או על-ידי או על-הפעולות שנעשו על

שמשמש כחבר הדירקטוריון, תהיינה בעלות תוקף גם אם יתגלה ידי מי -דירקטוריון או על

כך כי היה איזה פגם בבחירת חברי הדירקטוריון האלה או האנשים המשמשים כאמור -אחר

או שכולם או אחד מהם היו פסולים, כאילו נבחר כל אחד מהם כחוק וכאילו היו לו 

 .רההכישורים הדרושים להיות חבר הדירקטוריון או הוועדה האמו
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 ין בחברהיבעלי ענ - 'חפרק 

 תגמולים לבעלי עניין ולנושאי משרה בכירה 1.1

 בשליטתהשניתנו: )א( לכל אחד מחמשת בעלי התגמולים הגבוהים ביותר מבין נושאי המשרה הבכירה בחברה או בתאגיד להלן יפורטו, התגמולים 

, על ידי החברה או על ידי אחר, )ב( לכל אחד משלושת נושאי המשרה הבכירה בעלי התגמולים הגבוהים בקשר עם כהונתו בחברה או בתאגיד בשליטתה

כל אחד )ג( ל -ביותר בחברה )אשר לא נמנו על חמשת מקבלי התגמולים הנזכרים בסעיף קטן )א( לעיל( אשר ניתנו להם בקשר עם כהונתם בחברה, ו

אם התגמולים ניתנו למעט חברה בת של החברה, )ב( לעיל(,  -מבעלי העניין בחברה )אשר לא נמנו עם מקבלי התגמולים הנזכרים בסעיפים קטנים )א( ו

יחסי  להם על ידי החברה או על ידי תאגיד בשליטתה, בקשר עם שירותים שנתנו כבעלי תפקידים בחברה או בתאגיד בשליטתה, בין אם מתקיימים

 "(.תגמולים: "יו)יחד מעביד ובין אם לאו ואף אם בעלי העניין אינם נושאי משרה בכירה-עובד

 (ש"ח) 1620 ספטמברב 30חודשים שהסתיימה ביום תשעה לתקופה של  1.1.1

 אחרים תגמולים עבור שירותים  תגמולים התגמולים מקבל פרטי

 משרה היקף תפקיד שם

 שיעור
 החזקה

 בהון
 התאגיד

 מענק שכר
 תשלום
 מבוסס
 מניות

 ניהול דמי
 דמי

 ייעוץ
 עמלה

  אחר
 גמול, )רכב

 (דירקטורים
 ריבית

 דמי
 "כסה אחר שכירות

 3,443 - 276 621 - - - 2,539 - - - 100% ל.ר. החברה האם מנרב אחזקות

 147 - - - - - - 147 - - - - - דירקטוריון"ר יו *קוזניצקי אברהם
 970 - - - 67 - - 641 - 255 - - 100% ודירקטור מנכ"ל דרור קוזניצקי

 759 - - - 60 - - - - 241 451 - 100% סמנכ"ל כספים חגי וילנסקי

 657 - - - 61 - - - - 160 436 - 100% סמנכ"ל שיווק אבי ביטאן
 496 - - - 51 - - - - 10 351 - 100% סמנכ"ל פיתוח עסקי מרדכי רונס
 477 - - - 19 - - - - - 451 - 100% סמנכ"ל הנדסה שחר אזרחי

 

  



  2 -ח            

 

 5201לשנת  1.1.2
 תגמולים אחרים תגמולים עבור שירותים  פרטי מקבל התגמולים

 תפקיד שם
 היקף
 משרה

שיעור החזקה 
 בהון התאגיד

 מענק שכר
תשלום 
מבוסס 

 מניות
 דמי ניהול

דמי 
 ייעוץ

 עמלה
 אחר

רכב, גמול )
 (דירקטורים

דמי  ריבית
 שכירות

 סה"כ אחר

 7,193 - 460 4,146 - - - 3,217 - - - 100% ל.ר. החברה האם מנרב אחזקות

 1,095 - - - - - - 1,095 - - - - - יו"ר דירקטוריון *אברהם קוזניצקי
דרור קוזניצקי

1
 1,419 - - - 104 - - 142 - 473 - - 100% ודירקטור מנכ"ל 

 710 - - - 10 - - - - 113 517 - 100% סמנכ"ל כספים חגי וילנסקי

 706 - - - 73 - - - - 75 551 - 100% סמנכ"ל שיווק אברהם ביטאן
 621 - - - 75 - - - - 79 474 - 100% סמנכ"ל פיתוח עסקי מרדכי רונס

 613 - - - 55 - - - - 10 471 - 100% מהנדס החברה 2גיא גרוס
 75 - - - - - - - - - 75 - 100% סמנכ"ל הנדסה שחר אזרחי

 4201לשנת  1.1.3
 תגמולים אחרים תגמולים עבור שירותים  מקבל התגמוליםפרטי 

 תפקיד שם
היקף 
 משרה

שיעור החזקה 
 בהון התאגיד

 מענק שכר
תשלום 
מבוסס 

 מניות
 דמי ניהול

דמי 
 ייעוץ

 עמלה
 אחר

, גמול )רכב
 (דירקטורים

 ריבית
דמי 

 שכירות
 סה"כ אחר

 3,919 - 310 1,062 - - - 2,547 - - - 100% ל.ר. החברה האם מנרב אחזקות

 149 - - - - - - 149 - - - - - יו"ר דירקטוריון *אברהם קוזניצקי
דרור קוזניצקי

3
 1,915 - - - 121 - - 413 - 1,030 344 - 100% ודירקטור מנכ"ל 

 173 - - - 57 - - - - 251 565 - 100% סמנכ"ל כספים חגי וילנסקי

 939 - - - 77 - - - - 164 691 - 100% סמנכ"ל שיווק אברהם ביטאן
 766 - - - 12 - - - - 107 577 - 100% סמנכ"ל פיתוח עסקי מרדכי רונס

 712 - - - 60 - - - - 101 621 - 100% מהנדס החברה 4גיא גרוס

התאם לכך, . באחזקות מנרבכאשר התגמול הישיר שלו נקבע ומשולם על ידי  ,לשירותים המוענקים לחברה על ידי יו"ר הדירקטוריון תמיוחסלמנרב אחזקות מהתמורה  25%* 
 סכום זה קוזז בטבלאות לעיל מדמי הניהול המשולמים למנרב אחזקות. 

                                                           
בתנאים העיקריים הבאים: דמי  15.11.2014שנים החל מיום  3אחזקות את הארכת התקשרות החברה עם דרור לתקופה של  אישרה האסיפה הכללית של מנרב 2015בספטמבר  1

בתוספת מע"מ כנגד חשבונית מס כדין, בתוספת רכב והחזר הוצאות, וכן זכאות למענק שנתי בהתאם למדרגות,  2011צמוד למדד דצמבר ₪ אלפי  69 -ניהול חודשיים בסך של כ
 ך הרווח השנתי לפני מס של החברה. מתו

 .2015בחודש נובמבר  כהונתוסיים את  2
בתנאים העיקריים הבאים: שכר חודשי  15.11.2011שנים החל מיום  3אישרה האסיפה הכללית של מנרב אחזקות את הארכת התקשרות החברה עם דרור לתקופה של  2012ביוני  3

בתוספת תנאים סוציאליים כלליים, רכב והחזר הוצאות, וכן זכאות למענק שנתי בהתאם למדרגות, מתוך הרווח השנתי  2011דצמבר ברוטו צמוד למדד ₪ אלפי  49.5 -בסך של כ
תוך מ₪ אלפי  940שינה דרור את מתכונת העסקתו והחל להעניק לחברה את שירותיו לא כעובד אלא באמצעות חברה בבעלותו המלאה. סך של  2014לפני מס של החברה. בשנת 

 ד' לדוחות הכספיים השנתיים.21. לפרטים נוספים ראה ביאור 2009מהווה תיקון מענק בגין שנת  2014סכום המענק בשנת 
 משכורות על פי שיקול דעת.  3 -ניתן למר גרוס מענק של בגובה של כ 2014בגין שנת  4
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 :תנאי הכהונה וההעסקה של נושאי המשרה הבכירה 1.1.4

 )א( להלן.1.2ראו סעיף  - מנרב אחזקות (א)

 דרור קוזניצקי, מנכ"ל החברה (ב)

אישרה האסיפה  2016. בספטמבר החברה "( מכהן כמנכ"לדרורמר דרור קוזניצקי )"

ה בבעלותו המלאה של ההתקשרות עם חברהארכת  הכללית של מנרב אחזקות את 

, ללא שינוי מהתנאים 1.1.2017שנים נוספות החל מיום  3 -ב ,"(חברת הניהול)"דרור 

, למעט הוספת האפשרות לקבלת מקדמות רבעוניות על חשבון המענק 5הקיימים

 . השנתי, כמפורט להלן

בהתאם להסכם  מבוצעיםה "(השירותיםחברת הניהול מספקת לחברה שירותי ניהול )"

אך ורק באמצעות דרור )בהיקף משרה מלאה( ולא על ידי כל גורם אחר שהוא.  ניהול

כל אחד מהצדדים רשאי להביא את הסכם הניהול לכלל סיום, בכל עת ומכל סיבה 

 יום. 60שהיא, בהודעה מראש ובכתב של 

בתמורה לשירותים, משלמת החברה לחברת הניהול את הסכומים ו/או את הזכויות 

בתוספת מע"מ כנגד ₪,  69,120ל חודשיים בסך של המפורטים להלן: )א( דמי ניהו

)ב( החברה  ,2011דצמבר למדד  צמודים"(. דמי הניהול דמי הניהולמס כדין )" חשבונית

צמוד למדד דצמבר ₪  1,000ית של עד רכב בעלות חודש לרשות חברת הניהול מעמידה

לרבות ההוצאות בגין הרכב וכן טלפון נייד לרבות ההוצאות בגינו, )ג( החברה  2011

משפה את חברת הניהול בגין הוצאות שהוצאו על ידה או על ידי דרור במסגרת תפקידו 

דולר ארה"ב  2,000ולשם מתן השירותים כנגד הצגת קבלות ועד לסכום כולל של 

 . ש )כולל כיבוד )אש"ל( והוצאות שהיה בחו"ל(לחוד

למענק שנתי מתוך הרווח השנתי לפני מס של החברה  מעבר לכך, זכאית חברת הניהול

הפסדים או רווחים מ: )א( הכנסות,  בנטרולבניכוי רווחים מפעילויות מופסקות ו

נכסים  )ב( מימוש -לרבות דיבידנדים, מחברות שבבעלותה שאינן בניהולו של דרור, ו

הרשומים בספרי החברה )סולו( שאינם מהווים חלק מהפעילות המתנהלת על ידה ו/או 

הפסדים או רווחים מפעילות  בתוספתשדרור אינו מעורב באופן פעיל במימושם; ו

: 1.3)בס"ק  החברהיזמית המנוהלת על ידי דרור ומבוצעת באמצעות חברות בשליטת 

", בהתאמה(. המענק השנתי יהיה בהתאם למדרגות הרווח הקובע" -" והמענק השנתי"

 והשיעורים כמפורט להלן: 

הרווח הקובע 
 )במיליוני ש"ח(

 שיעור הזכאות 
 מתוך הרווח הקובע

 תקרת מדרגה

 ₪אלפי  750 1.5% 20עד  5
 2.5% 40עד  20

של  למענקהחברה הפסדים, לא תהיה חברת הניהול זכאית ככל ובשנה מסוימת תרשום 

 החברה. כמו כן, הפסדים אלו יובאו בחישוב הרווחים המאוחדים של חברת הניהול

לצורך חישוב המענק לשנה העוקבת )היינו:  החברהבשנה העוקבת ויקוזזו מרווחי 

 בשנה העוקבת(.  הבשנה הקודמת יופחתו מרווחי החברההפסדי 

                                                           
 . 2015כפי שאושרו באסיפה הכללית של מנרב אחזקות בחודש ספטמבר  5
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עסקה, במידה התשלומים עודפים ששולמו כחלק מתנאי ה על חברת הניהול להשיב

חות "ותשלומים אלו שולמו על בסיס נתונים שהתבררו כמוטעים והוצגו מחדש בדו

 הכספיים של החברה.

IFRS 15החל ממועד היישום של תקן 
ועד לתום שנת הכספים שבה יימסרו כל הדירות  6

המצויות בבניה ע"י החברה ואשר נמכרו וטרם נמסרו במועד היישום של התקן )להלן 

"(, יחושב המענק השנתי לו תקופת הבניה" -" והדירות בבניהעיף זה: "בהתאמה בס

זכאית חברת הניהול לפי דוחותיה הכספיים השנתיים והמבוקרים של החברה, כאשר 

"( יתווסף לרווח הנ"ל שנת הכספים הנבחנתבכל שנת כספים במהלך תקופת הבניה )"

 הרווח הנוסף כהגדרתו להלן. 

ההשפעה המצטברת על יתרת העודפים )בנטרול ההשפעה של  -" משמע הרווח הנוסף"

מסים על הכנסה( בגין כל אחד מהפרויקטים של החברה הכולל דירות בבניה )כהגדרתן 

לעיל( כשהיא מוכפלת בשיעור הדירות בבניה שנמסרו במהלך שנת הכספים הנבחנת 

 מתוך סך כל הדירות בבניה בגין כל פרויקט. 

אית לשלם לחברת הניהול מקדמות רבעוניות על חשבון המענק החברה תהיה רש

השנתי, על בסיס נתוני הדוחות הכספיים הרבעוניים הסקורים של החברה, וזאת בכפוף 

להתחייבות חברת הניהול ודרור להשיב לחברה את ההפרש שבין סך המקדמות כאמור 

יקבע בפועל לבין סכום המענק השנתי שיקבע בפועל במקרה שבו המענק השנתי ש

כאמור יהיה נמוך מסך המקדמות ששולמו לחברת הניהול באותה שנה. יובהר כי 

החברה תהא רשאית לקזז את סכום ההשבה, כולו או מקצתו, מדמי הניהול ו/או מכל 

סכום אחר לו יהיו זכאים חברת הניהול ו/או דרור לקבל מהחברה וכי עד לקיזוז ו/או 

החברה כל או חלק ממענק שנתי נוסף לו זכאית החזר מלוא סכום ההשבה לא תשלם 

 חברת הניהול. 

לחודש בגין כהונתו כדירקטור ₪  1,500יצוין כי בנוסף, זכאי דרור לגמול בגובה 

 .בחברה

  כללי -סמנכ"לים  (ג)

סמנכ"ל הכספים, סמנכ"ל הפיתוח העסקי וסמנכ"ל השיווק זכאים לתנאים  (1)

ביטוח מנהלים, קרן השתלמות,  סוציאליים, הכוללים הפרשות לקרן פנסיה ו/או

חופשה שנתית, רכב צמוד, טלפון סלולארי, גילום הוצאות רכב וטלפון סלולארי 

)מלא או חלקי(, וכן החזר הוצאות שיישאו בקשר עם מילוי תפקידם. העסקתם 

 אינם קצובה בזמן והחברה רשאית לסיים את העסקתם במתן הודעה מוקדמת כדין

 60פי ההסכם בין הצדדים )כשהארוכה שבהן היא של  או במתן הודעה מוקדמת על

 . יום מראש(

( עד דכל אחד מנושאי המשרה המפורטים בס"ק ), 2016 -ו 2015בגין השנים בנוסף,  (2)

הרווח " -ממסוים למענק שנתי בשיעור זכאי  ,"(הסמנכ"לים)להלן יחד: " ( להלןז)

 ו להלן:, כהגדרתהקובע השנתי" )בכפוף להעסקתו בתקופה הרלבנטית(

                                                           
 . 2016מהדוחות לרבעון הראשון לשנת החל  6
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 12"רווח הקובע החודשי" בגין  -" משמע סך כל ההרווח הקובע השנתי"

סך כל  -החודשים שבשנה קלנדרית; כאשר "הרווח הקובע החודשי" משמע 

ההכנסות הצפויות מחוזי מכירה מחייבים של יח"ד אשר נחתמו בחודש מסוים 

מוכפלת בשיעור , כאשר כל הכנסה כאמור "(ההכנסות הצפויות)" )לפני מע"מ(

מההכנסות  3% -סכום השווה ל , ולאחר ניכוי7הרווחיות של הפרויקט הרלבנטי

 .  "להנ מהמכפלה המתקבל מהסכוםהצפויות מתוך 

ואילך, זכאי כל אחד מהסמנכ"לים למענק שנתי בשיעור מסוים  2017 שנתבגין 

ים י דוחותיה הכספיעל פ החברה שלמס מפעילות נמשכת  לפני השנתי מהרווח

)בכפוף להעסקתו  "(הרווח השנתי לפני מס)" השנתיים המאוחדים והמבוקרים

זה  לפרקולהוראות מדיניות התגמול של החברה המצורפת  בתקופה הרלבנטית

 .(מיליוני ש"ח 0.5משתנה, לרבות תקרת מענק שנתי של  תגמול לעניין 'א נספחכ

על הסמנכ"לים להשיב תשלומים עודפים ששולמו כחלק מתנאי ההעסקה,  יובהר כי

במידה ותשלומים אלו שולמו על בסיס נתונים שהתבררו כמוטעים והוצגו מחדש 

 חות הכספיים של החברה."בדו

. מעבר 2001: מר וילנסקי מועסק בחברה החל מחודש מרץ , סמנכ"ל כספיםחגי וילנסקי (ד)

 של חודשי לשכר וילנסקי מר זכאי, לעיל( 1()ג"ק )בסלתנאים הכלליים המפורטים 

 שניםב העסקתובגין  השנתי הקובעמהרווח  0.6%בגובה  שנתי למענק וכן ₪ 39,000

 שנתב העסקתו בגיןמס  לפני השנתי מהרווח 0.75% בגובה שנתי ולמענק 2016 -ו 2015

 . ואילך 2017

 

 מעבר. 1995 ינואר מחודש החל בחברה מועסק ביטאן מר: שיווק"ל סמנכ, ביטאן אבי (ה)

 36,000לעיל, זכאי מר ביטן לשכר חודשי של  (1"ק )ג()בס המפורטים הכללים לתנאים

 -ו 2015 שניםב העסקתובגין  השנתי הקובעמהרווח  0.4% בגובה שנתילמענק  וכן₪ 

 2017 שנתב העסקתו בגין מס לפני השנתי מהרווח 0.5% בגובה שנתי ולמענק 2016

 .   ואילך

 

. 2009מועסק בחברה החל מחודש פברואר  רונס: מר עסקי פיתוח"ל סמנכ, רונס מוטי (ו)

 של חודשי לשכר רונס מרלעיל, זכאי  (1"ק )ג()בס מעבר לתנאים הכלליים המפורטים

 שניםב העסקתובגין  השנתי הקובע מהרווח 0.2%בגובה  שנתי למענק וכן ₪ 30,000

שנת ב העסקתו בגין מס לפני השנתי מהרווח 0.25% בגובה שנתי ולמענק 2016 -ו 2015

 . ואילך 2017

 

עם חברה בבעלותו  19.10.2015: החברה התקשרה ביום שחר אזרחי, סמנכ"ל הנדסה (ז)

אשר מספקת לחברה  ", בהתאמה(חברת הניהול" -" ושחרהמלאה של מר שחר אזרחי )"

ניהול.  "( בהתאם להסכםהשירותיםשירותים על ידי העמדת שחר כסמנכ"ל הנדסה )"

השירותים מבוצעים אך ורק באמצעות שחר )בהיקף משרה מלאה(. כל אחד מהצדדים 

  יום. 30רשאי להביא את הסכם הניהול לכדי סיום, בהודעה מוקדמת של 

₪,  52,000ל חודשיים בסך של דמי ניהו, זכאית חברת הניהול לבתמורה לשירותים

מעבר לכך, . חניותווצאות דלק החזר הוכן , מס כדין חשבוניתבתוספת מע"מ כנגד 

 שירותיובגין  מהרווח הקובע השנתי 0.3% בגובה שנתיחברת הניהול למענק זכאית 

                                                           
בהתאם לדוח הבקרה הרבעוני התקף במועד חתימת החוזה אשר מפרט את שיעור הרווחיות של כל אחד  7

 מהפרויקטים. 
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 בגובה שנתי ולמענקחודשים(  12)ולאור השלמת הענקת שירותים במשך  2016בשנת 

 .ואילך 2017 שנתשירותיו ב בגיןמס  לפני השנתי מהרווח 0.375%

מהחברה בחברה אינם זכאים לתגמול כלשהו  המכהנים הדירקטורים, התשקיף למועד נכון 1.1.5

 . )ב( לעיל בס"קהחברה למעט כמפורט בגין כהונתם כדירקטורים בדירקטוריון 

אישרו דירקטוריון החברה והאסיפה הכללית מדיניות תגמול עבור נושאי המשרה  8]*[ביום  1.1.6

 ממדיניות התגמול מצורףא לחוק החברות. עותק 267של החברה בהתאם להוראות סעיף 

לתקנות החברות )הקלות לעניין החובה לקבוע  1לפרק זה. בהתאם לתקנה  נספח א'כ

, מדיניות התגמול הנ"ל טעונה אישור רק בחלוף חמש שנים 2013-מדיניות תגמול(, תשע"ג

 מהמועד שבו תהפוך החברה לחברה ציבורית. 

  בעל שליטהעסקאות עם  1.2

או שלבעל בחברה בעל השליטה עסקאות עם ת החברה, להלן מפורטים, למיטב ידיע

השנתיים שקדמו יש עניין אישי באישורן, אשר החברה התקשרה בהן במהלך  השליטה

 או שהן עדין בתוקף במועד התשקיף:לתאריך התשקיף 

  שירותים עם מנרב אחזקותהסכם  (א)

אחזקות לחברה שירותים שונים בהתאם להסכם  מספקת מנרב 1.1.2001החל מיום 

 -" והסכם השירותים")את השירותים הבאים  שירותים, הכוללים בין היתר

ייעוץ ניהולי וייעוץ משפטי על ידי הצוות הניהולי )א( : (, בהתאמה"השירותים"

אחזקות, לרבות ליווי החברה בעסקאות, השתתפות בישיבות וכד',  והמשפטי של מנרב

)ב( ייעוץ וסיוע לחברה בתחומים מקצועיים שונים בנוגע להתמודדות במכרזים, הכנת 

)ג( ייעוץ וסיוע לחברה בתחומים  -ועריכת הצעות למכרזים וטיפול שוטף בנכסים, ו

כנגד החברה בפרויקטים בהם מקצועיים שונים בנוגע לדרישות ותביעות של החברה או 

מעת לעת מעמידה מנרב אחזקות כחלק מהשירותים הנ"ל, מעבר לכך,  מעורבת החברה.

לחברה, על פי בקשת החברה, ערבויות פיננסיות כלפי מוסדות פיננסיים בגין 

  ( להלן(.גהתחייבויות החברה )לפרטים ראו ס"ק )

מר אברהם רותיהם של: )א( שילצורך העמדת השירותים, מעמידה מנרב אחזקות את 

אבנון כדירקטורית, )ג( -החברה, )ב( גב' רונית קוזניצקי קוזניצקי כיו"ר דירקטוריון

מנכ"ל וסמנכ"ל הכספים של מנרב אחזקות, אשר אינם מכהנים כנושאי משרה בחברה, 

ואשר בין היתר מספקים הכוונה למהלכים עסקיים מרכזיים ושוטפים של החברה, 

היועצת )ד(  -וכן מסייעים בבחינת עסקאות חדשות מוצעות, ו ייעוץ אסטרטגי

כיועצת משפטית ומזכירת חברה של המשפטית ומזכירת החברה של מנרב אחזקות 

 .החברה

זכאית מנרב אחזקות לתמורה חודשית בסך , 1.10.2016החל מיום בתמורה לשירותים, 

 25%. 9"(רההתמו)" מסך תקבולי החברה ללא מע"מ מידי חודש 1% -השווה ל

כאשר  מהתמורה מיוחסים לשירותים המוענקים לחברה על ידי יו"ר הדירקטוריון

. היות והעמדת השירותים על התגמול הישיר שלו נקבע ומשולם על ידי מנרב אחזקות

אחזקות, החברה  אבנון כדירקטורית נעשית ללא תמורה ממנרב-יידי גב' רונית קוזניצק

 אינה מיחסת חלק מהתמורה לשירותים אלו. 

                                                           
 : צפוי להיות מאושר עובר למועד פרסום התשקיף.הערה לטיוטה 8
 2% -, הסתכמה התמורה ל30.9.2016. עד ליום 2017זאת, בהתאם לתיקון להסכם השירותים מחודש פברואר  9

 אלפי ש"ח לחודש. 120מסך תקבולי החברה ללא מע"מ מידי חודש פחות סך של 
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לפיו ההוראות הבאות התקשרו הצדדים בתיקון להסכם השירותים,  29.12.2016ביום 

החל ממועד רישומן לראשונה של מניות החברה למסחר בבורסה  ףלתוק וייכנס

 "(:התיקון)"

ד הפיכת החברה לחברה שנים ממוע 5לידי סיום לאחר תום יבוא הסכם השירותים  (א)

 ., אלא אם תוקפו הוארך בהתאם להוראות הדיןציבורית

כל צד להסכם השירותים זכאי להביא את הסכם השירותים לידי סיום על פי שיקול ( ב)

דעתו הבלעדי, בכל עת ומכל סיבה שהיא, על ידי מתן הודעה מוקדמת בכתב לצד השני 

", בהתאמה(. קופת ההודעה המוקדמתת" -" וההודעה המוקדמתיום מראש )" 120של 

. על אף האמור לעיל, החברה בנושא תתקבל על ידי ועדת הביקורתהחלטת החברה 

רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, להביא את הסכם השירותים לידי סיום לאלתר, חרף 

תקופת ההודעה המוקדמת, או להביאו לידי סיום בכל עת במהלך תקופת ההודעה 

ה כזה תשלם החברה למנרב אחזקות תשלום מלא עבור יתרת תקופת המוקדמת, ובמקר

 ההודעה המוקדמת בה, בהוראת החברה, לא ניתנו שירותים בפועל. 

 

 ומנרב הנדסה מחלקות על ידי מנרב אחזקותשירותי העמדת  (ב)

ת לחברה שירותי מחלקת משאבי אנוש, שירותי ומספקומנרב הנדסה מנרב אחזקות 

, שירותי מחלקת רווחה ושירותי שכרחשבות חשב ומחלקת מערכות מידע, שירותי 

מזכירות, בתמורה לעלות העמדת שירותים אלו המבוססת על תחשיב הקצאת עלויות 

, )על פי מפתחות רלבנטיים( אותן מוציאה מנרב אחזקות בקשר עם השירותים האמורים

  :"(שירותי מחלקות)" ורט להלןכמפ

 30.9.2016נכון ליום  היקף השירותים  תיאור השירותים מחלקה
 )"ההיקף הבסיסי"(

 משאבי אנוש
 וחשבות שכר

מספקת ומבצעת לחברה, בין היתר, חישובי ודיווחי שכר, ניהול 
קורסי הכשרה, גיוס עובדים, ניהול שירותי אבטחה, ניהול 

רכישה של רכבים והעמדת  ניהולהסכמים עם חברות סלולר, 
 קצין רכב

 משרה של מנהל משאבי אנוש 1% -כ
 משרה של קצין רכב 10% -כ
 משרה של לוגיסטיקת רכבים 5% -כ
 איש לוגיסטיקהמשרה של  10% -כ
 משרה של מזכירות 2% -כ
 משרה של חשבת שכר 1% -כ

אבטחת (, ITמספקת לחברה שירותי תחזוקה של מערכות מידע ) מערכות מידע
מידע, ניהול תשתיות מחשוב ושרתי דואר, שרותי תמיכה, 

רה באיפון הצרכים תחזוקה וגיבוי, הטמעת כלי בינה עסקית, עז
 הספציפיים וכו'

 של מנהל מערכות מידעמשרה  14% -כ
של נותן שירותים משרה  14% -כ

 חיצוניים

 ניהול מחלקת הנהלת החשבונות ודיווח ועריכת דוחות כספיים 10חשב
 

 משרה של חשב 100% -כ
 

משרה של מנהלת רווחת  10% -כ רווחת העובדים רווחה
 העובד

 ותמשרה של שתי מזכיר 60% -כ מזכירות ושירותי משרד מזכירות
 משרה של שליח 60% -כ

 

יצוין כי היקף השירותים נקבע, בין היתר, על בסיס צרכי החברה הידועים והצפויים, 

, והיקף השירותים שניתנו ומנרב הנדסה מנרב אחזקותניסיון העבר של החברה ושל 

  בשנים קודמות.

, מעת לעת, הוסכם כי באפשרות החברה, 5.2.2017בהתאם להסכם בין הצדדים מיום 

לצמצם את היקף השירותים הנצרכים על  : )א(מראש יום 30 של בכתב מוקדמת בהודעה

)ב( להגדיל את היקף  -הגבלה, ו ללאידה לעומת ההיקף הבסיסי )כהגדרתו בטבלה לעיל( 

אחזקות  ומנרבמעל להיקף הבסיסי;  50%על ידה בשיעור של עד  הנצרכים השירותים

 .הנדסה בהתאם מנרבתתאים את היקף השירותים המועמדים על ידה ועל ידי 

                                                           
, החל החשב להיות מועסק בחברה במשרה מלאה, חלף העסקתו על ידי מנרב 1.1.2017יצוין כי החל מיום  10

 משירותי המחלקות.  אחזקות ועל כן שירותים אלו אינם מסופקים עוד על ידי מנרב אחזקות כחלק
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אחזקות לחברה חשבון לתשלום  מנרב תעביר, רבעוןימי עסקים לאחר תום כל  15 תוך

הקודם, בצירוף תחשיב ובו פירוט השירותים  ברבעוןקות שסופקו בגין שירותי המחל

 ימי 15תוך  ישולםזה ואופן חישוב העלויות. החשבון הנ"ל  ברבעוןשסופקו לחברה 

 מעת, הסבירה בקשתה פי עלאחזקות למסור לחברה,  מנרבממועד קבלתו. על  עסקים

, המחלקות שירותי בביצוע והקשור הכרוך עניין בכל שיידרש ומידע הסבר כל, לעת

 "ל.הנ לתחשיב בנוגע הסברים לרבות

הוסכם כי החל ממועד רישומן לראשונה של מניות החברה למסחר בבורסה: )א(  עוד

שנים ממועד הפיכת החברה לחברה  5התקשרות הצדדים תובא לידי סיום לאחר תום 

 ומנרברה מהחב ת)ב( כל אח -ציבורית, אלא אם תוקפה יוארך בהתאם להוראות הדין; ו

הבלעדי, בכל עת  הלהביא את ההתקשרות לידי סיום על פי שיקול דעת תאחזקות זכאי

. מראש יום 60ומכל סיבה שהיא, על ידי מתן הודעה מוקדמת בכתב לצד השני של 

 .הביקורת ועדת ידי על תתקבל בנושא החברה החלטת

ותשעת החודשים שהסתיימו ביום  2015, 2014בגין העמדת שירותי המחלקות בשנים 

אלפי  597 -וכ 714 -כ, 769 -כ ומנרב הנדסה , שילמה החברה למנרב אחזקות30.9.2016

 ., בהתאמהש"ח

 

 ערבויות (ג)

מנרב אחזקות ערבה להתחייבויות פיננסיות מסוימות של חברות הקבוצה כלפי מספר 

מכח  הקבוצהבגין אשראים אשר נטלו חברות  כמפורט להלן: )א( תאגידים בנקאיים

 30.9.2016יתרתם נכון ליום ומסגרות אשראי ש הסכמי ליווי בנקאי, הסכמי הלוואה

)ב( בגין ערבויות לפי חוק המכר )דירות()הבטחת השקעות  -מיליון ש"ח, ו 121 -הינה כ

שהועמדו , ערבויות ביצוע וערבויות כספיות אחרות 1974-דירות(, תשל"ה של רוכשי

מעבר . מיליון ש"ח 615 -הינה כ 30.9.2016לטובת חברות הקבוצה, שיתרתן נכון ליום 

מנרב הנדסה התחייבה לשאת בכל התחייבויות מי מנשה על פי ההסכם  יצוין כי לכך,

)ב( לדוחות הכספיים 31מפורט בביאור למימון, תכנון, הקמה ותפעול של מט"ש נתב"ג כ

 . 31.12.2015ליום 

 

: בין החברה למנרב אחזקות קיים הסכם שכירות, לפיו החברה שוכרת משרדים שכירות (ד)

החל מיום  מ"ר 413בשטח של , אשדוד, 3ברח' הבושם ממנרב אחזקות משרדים 

 22 -כשל  . דמי השכירות אותם משלמת החברה למנרב אחזקות עומדים על סך1.1.2010

. סך דמי השכירות ולמיטב ידיעת החברה תואמים את תנאי השוק לחודש אלפי ש"ח

ותשעת החודשים שהסתיימו  2015, 2014 בגין השניםלמה החברה למנרב אחזקות ישש

השכירות הינה  אלפי ש"ח, בהתאמה. 206 -וכ 274 -, כ252 -עמדו על כ 30.9.2016ביום 

ים רשאי להביא את ההתקשרות לידי סיום בהודעה ללא הגבלה בזמן וכל אחד מהצדד

, הוסכם בין הצדדים כי החל ממועד 5.2.2017ביום  חודשים מראש. 3מוקדמת של 

רישומן לראשונה של מניות החברה למסחר בבורסה: התקשרות הצדדים תובא לידי 

שנים ממועד הפיכת החברה לחברה ציבורית, אלא אם תוקפה יוארך  5סיום לאחר תום 

התאם להוראות הדין וכי החלטת החברה לעניין סיום ההתקשרות בהודעה מוקדמת ב

 כאמור לעיל תתקבל על ידי ועדת הביקורת.

 

 9 -בשטח של כמפעל פלדה החברה משכירה , 2002שנת החל מ: השכרת מפעל פלדה (ה)

דמי  אלפי ש"ח. 110הנדסה בתמורה לדמי שכירות שנתיים בסך של  למנרב 11דונם

על ידי החברה  ןלא נבח השכירות לא שונו החל מתחילת תקופת השכירות הנ"ל וגובהם

                                                           
 לפרק ו' לתשקיף(. 6.7.1המפעל מצוי על מקרקעין אותם חוכרת החברה מרמ"י )ראו סעיף  11
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ללא הגבלה בזמן וכל אחד מהצדדים  השכירות הינה .הנוכחיים אל מול תנאי השוק

ביום  חודשים מראש. 12רשאי להביא את ההתקשרות לידי סיום בהודעה מוקדמת של 

מועד רישומן לראשונה של מניות החברה , הוסכם בין הצדדים כי החל מ5.2.2017

שנים ממועד הפיכת  5התקשרות הצדדים תובא לידי סיום לאחר תום  :למסחר בבורסה

החברה לחברה ציבורית, אלא אם תוקפה יוארך בהתאם להוראות הדין וכי החלטת 

תתקבל על ידי ועדת לעניין סיום ההתקשרות בהודעה מוקדמת כאמור לעיל החברה 

  הביקורת.

 

 הסכם שירותים ביחס למט"שים (ו)

ניהול, תפעול  ביום ]*[ התקשרו מנרב תשתיות ומנרב אחזקות בהסכם שירותים לפיו

תשתיות על ידי  למנרב"שים יעשה באמצעות שירותים שיועמדו המטותחזוקת פעילות 

"(, כאשר עד השירותים הסכם" -" ומועד התחילה") 1.3.2017החל מיום  אחזקות מנרב

תשתיות יסיימו את עבודתם וצפויים להתחיל להיות  מנרבכל עובדי  התחילה,למועד 

 מנרבאחזקות או חברה קשורה. בהתאם להסכם השירותים תעמיד  מנרבעובדי 

חודשים  24"ים במשך המטשתשתיות שירותי תפעול ותחזוקה של  למנרבאחזקות 

שקף את עלויות לסכום קבוע המ בתמורה "(הראשונית התקופה)"התחילה לאחר מועד 

אחזקות  מנרב, כאשר לאחר תקופה זו תספק זה למועד"שים נכון המטתפעול ותחזוקת 

שירותים לניהול שירותי התפעול והתחזוקה הנ"ל במחיר עלות העסקת העובדים הנ"ל 

, וכל עוד הסכם השירותים האמור יהיה מועד התחילהלכך, לאחר  מעבר .1%בתוספת 

לת החשבונות של מנרב תשתיות ומי מנשה וכן שירותי בתוקף, ניהול הכספים והנה

"ש נתב"ג בהיקף כולל שלא יעלה על ומט"ש באר שבע למטניהול בקשר עם הזיכיונות 

אלפי ש"ח  65שליש משרה, ירוכזו בידי מנרב אחזקות בתמורה לתשלום רבעוני בסך של 

הסכם השירותים יבוא לידי סיום במוקדם מבין: )א( ביחס לכל . בתוספת מע"מ כדין

"ש הרלבנטי, )ב( באופן מלא במועד המט"שים במועד סיום הסכם הפעלת מהמטאחד 

 תשתיות )אך לא לפני תום התקופה הראשונית( במנרבתחדל להחזיק מניות החברה שבו 

ועד הפיכת החברה שנים ממ 5לאחר תום  -)ג( ככל שהחברה תשלוט במנרב תשתיות  -ו

 מנרב. בנוסף, תוכל יוארך בהתאם להוראות הדין ההסכםלחברה ציבורית, אלא אם 

תשתיות לבטל את הסכם השירותים לאחר תום התקופה הראשונית בהתראה בכתב של 

 .ימים לפחות 60

 

  כימיה-המחאת זכויות מכח הסכמי אגרו (ז)

 6.2.2תשתיות )ראו סעיף  כהיערכות לקראת השלמת עסקה למכירת השליטה במנרב

המחתה מנרב תשתיות למנרב אחזקות את זכויותיה  1.1.2017ביום לפרק ו' לתשקיף(, 

)ג( לדוחות 31כימיה המפורטים בביאור -מכח הסכמים עם חברה בתחום האגרו

 הכספיים. 

 

 כלפי החברה על פי חוק המכראחריות מנרב הנדסה  (ח)

 אשר הושלמו ואוכלסו זה מכברקטים הקימה עבור החברה מספר פרוימנרב הנדסה 

 חמישה, כאשר נכון למועד פרסום התשקיף ישנם (2015)האחרון שבהם הושלם בשנת 

פי חוק המכר )דירות(,  על האחריותו/או הבדק פרויקטים שביחס אליהם תקופת 

  .טרם הסתיימה 1973-תשל"ג

 

  אחזקות מנרב"י ע לחברה הועמדו אשר הלוואות (ט)

 להלן פירוט ביחס להלוואות אשר הועמדו לחברה על ידי מנרב אחזקות ואשר טרם  

  נפרעו נכון למועד פרסום התשקיף:
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ואשר הועמדה ₪, אלפי  19,910הינה  30.9.2016הלוואה אשר יתרתה נכון ליום  (1)

. ניירות גב לתנאי ניירות ערך מסחריים שהונפקו על ידי מנרב אחזקות-אל-בתנאי גב

מריבית בנק ישראל שמורכבת ריבית שקלית משתנה נושאים הערך המסחריים 

ימים או בעת פדיון מוקדם או  90תקופות של  20בתום ומשולמת  0.5%בתוספת 

 .בתחנת יציאה

אשר ואלפי ש"ח  22,000הינה  30.9.2016מספר הלוואות אשר יתרתן נכון ליום  (2)

 אחת, םהפכו להלוואת בעלי 1.10.2016בהתאם להסכם בין הצדדים, החל מיום 

( לתנאי אגרות החוב )סדרה א'( אשר הונפקו על ידי back to backגב אל גב ) בתנאי

מנרב אחזקות )לרבות בנוגע לתנאי פירעון הקרן, תנאי הריבית ותנאי ריבית 

"(. נכון למועד זה נושאות אגרות החוב )סדרה א'( הלוואת הבעליםהפיגורים( )"

. קרן הלוואת הבעלים תיפרע בארבע 3.71%תית )בלתי צמודה( בשיעור ריבית שנ

בנובמבר  30 -במאי ו 31עשר תשלומים חצי שנתיים שווים, אשר ישולמו ביום 

 31 ביום ישולם )כולל( באופן שהתשלום הראשון של הקרן 2023עד  2017בשנים 

, הלוואת . בנוסף2023 בנובמבר 30 ביום ישולם האחרון והתשלום 2017 במאי

מוקדם של \מוקדם בקרות העמדה לפירעון מיידי\הבעלים תועמד לפירעון מיידי

תעמוד הזכות לבצע פירעון מוקדם של יתרת  לחברה .אגרות החוב )סדרה א'(

 שמנרב אחזקותאו חלק ממנה, ללא כל חיוב ו/או קנס, ובלבד  הלוואת הבעלים

 .ימים מראש 30תקבל הודעה על כך בכתב של 

 

 דירקטורים ונושאי משרה קבוצתי ביטוח (י)

אחריותם של הדירקטורים ונושאי המשרה בחברה מבוטחת במסגרת פוליסת ביטוח 

למנרב אחזקות וחברות הבנות שלה. אחריות דירקטורים ונושאי משרה שהיא משותפת 

, בתנאים העיקריים 15.3.2017לתקופה של שנה עד ליום הנוכחית הינה ביטוח הפוליסת 

מיליון דולר ארה"ב לכלל המקרים במצטבר  30הבאים: )א( כיסוי ביטוחי בגובה 

דולר ארה"ב; לתביעות  7,500של בתקופת הביטוח; )ב( סכום השתתפות עצמית 

דולר  30,000דולר ארה"ב; לתביעות בניירות ערך:  30,000שמקורן בארה"ב וקנדה: 

)ד( סייגים כמקובל  -דולר ארה"ב; ו 30,000 -כשנתית:  ארה"ב; )ג( עלות פרמיה

 בפוליסות ביטוח דומות. 

אחזקות מנרב בשליטת חברות היתר מפתח החלוקה בפרמיה בין החברה לבין בהתאם ל

מעלות הפרמיה  30% -נושאת החברה בכ, המשרה נושאימספר יחס  עלהמבוסס 

  .השנתית

 

 ונכסיה לפעילות החברהקבוצתיות פוליסות ביטוח  (יא)

ת לגבי נכסי ופעילות החברה ויתר חברות והחברה קשורה בפוליסות ביטוח קבוצתי

קבוצת מנרב מהסוגים הבאים: אש מורחב, חבות מעבידים, צד שלישי, כספים, סחורה 

 . מכניושבר  אחריות מוצר, עבודות קבלניותבהעברה, נאמנות, 

. 30.6.2017ועד ליום  1.7.2016ת הנה החל מיום ות הביטוח הקבוצתיותקופת פוליס

שווי הנכסים על פי לרוב מפתח החלוקה בין החברה לבין יתר חברות קבוצת מנרב הינו 

החלק היחסי של  או לפי משווי כלל הנכסים המבוטחיםהיחסי של כל צד  טחיםוהמב

נושאת החברה בסך , הכל לפי העניין וההקשר. בהתאם, הכנסות כל צד מסך ההכנסות

 .הקבוצתיתמתוך הפרמיה ( 10% -)כ₪ פי אל 250 -של כ

 

 שיפוי כתבי פטור ו (יב)

-קיים לה"ה אברהם קוזניצקי, דרור קוזניצקי ורונית קוזניצקינכון למועד התשקיף, 

אבנון, המכהנים בחברה כנושאי משרה מטעם מנרב אחזקות, כתב שיפוי אשר הוענק 
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בעלי המניות שהתקבלו באסיפת להם על ידי מנרב אחזקות, וזאת מכח החלטות 

 והדירקטוריון של מנרב אחזקות. 

בכפוף לרישום מניותיה של החברה  ,החברה דירקטוריון אישר, 29.12.2016 ביום - פטור

התחייבות לפטור, במסגרתה התחייבה  כל אחד מהסמנכ"ליםהעניק ללמסחר בבורסה, ל

מראש מכל אחריות כלפיה, כולה  הסמנכ"ליםלפטור את דין, ההחברה, בכפוף להוראות 

או חלקה, בשל כל נזק שנגרם ו/או ייגרם לה, אם נגרם ו/או ייגרם, עקב הפרת חובת 

הזהירות כלפיה )למעט בשל הפרת חובת זהירות בחלוקה, כהגדרת המונח בחוק 

החברות( בפעולותיהם בתום לב, שנעשו החל ממועד חתימת כתב הפטור ובתוקף היותם 

 .חברה ו/או נושאי משרה בחברה אחרת כלשהי לפי בקשת החברהנושאי משרה ב

בכפוף לרישום מניותיה של דירקטוריון החברה,  אישר, 29.12.2016ביום  - שיפוי

בהתאם לכתב השיפוי  העניק לסמנכ"לים התחייבות לשיפויהחברה למסחר בבורסה, ל

 .לפרק זה נספח ב'המצורף כ

 

 התחייבות לתיחום פעילות (יג)

ביום ]*[ התחייבה מנרב אחזקות, בעלת השליטה בחברה, כי החל ממועד רישומן 

למסחר של מניות החברה על פי תשקיף זה בבורסה, וכל עוד מנרב אחזקות תהא בעלת 

שליטה בחברה, לא תעסוק מנרב אחזקות, בין במישרין ובין באמצעות תאגידים 

 בישראל. בשליטתה, בפעילות ייזום פרויקטים לבניה למגורים 

בין החברה לבין מר אברהם קוזניצקי )בעל השליטה במנרב אחזקות(, לא קיים הסדר 

לתיחום פעילות ומר קוזניצקי לא התחייב שלא לבצע במישרין פעילות בתחומים בהם 

פעולת החברה. בפועל, למועד התשקיף, מר קוזניצקי אינו מבצע במישרין פעילות 

 .מהותית בתחומים בהם פועלת החברה
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  לנושאי משרה
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 הגדרות .1

  בע"מ.פרויקטי
 מנרב  � " החברה"  .א

 .1999 �חוק החברות, התשנ"ט  � " חוק החברות"  .ב

 .1951 � א י"חוק שעות עבודה ומנוחה, התש �" חוק שעות עבודה ומנוחה"  .ג

 .2012 �), התשע"ג 20חוק החברות (תיקו� מס'   � " 20תיקו� "  .ד

 בהתא
 להגדרת המונח בחוק החברות.  �" ועדת תגמול"  .ה

כל ממלא  או ל עסקי
 ראשי, משנה למנהל כללי, סג� מנהל כללימנה מנהל כללי,  � " נושא משרה"  .ו

 .הכפו$ במישרי� למנהל הכללי הלדירקטור או מנ �כתפקיד כאמור בחברה א$ א
 תוארו שונה ו

 .2000 � תש"ס התקנות החברות (כללי
 בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני),  � " תקנות הגמול"  .ז

בעלות אופי ציבוריות ו/או חברות אג"ח, כהגדרת� בחוק החברות, חברות  � " קבוצת ההשוואה"  .ח

, יבינונדל"� והתהינה מענ$ ההחברות בקבוצת ההשוואה . (במאוחד) והיק$ פעילות דומה לחברה

הנכללות בקבוצת ההשוואה לא מספר החברות . (במאוחד) בהתא
 לאופי פעילותה של החברה

שיכול (כפרמטר ראשי)  ס) המאז�יילקחו בחשבו� לצור) בחירת� שכ ,חברות )5( מחמשיפחת 

(כפרמטר  העצמיהו� וה, בקבוצת ההשוואה ביחס לחברה (במאוחד) 2.5להיות גבוה יותר עד פי 

 ,כ� וכמ בקבוצת ההשוואה ביחס לחברה (במאוחד). 2.5שיכול להיות גבוה יותר עד פי  משני)

שעשויי
 לשק$ בבחירת החברות בקבוצת ההשוואה פרמטרי
 נוספי
  2יילקחו בחשבו� לפחות 

את ביצועי החברות בקבוצת ההשוואה ביחס לחברה (במאוחד), באופ� שתשתק$ מה� רמת 

יותר עד  גבוה(שיכול להיות  שוק שוויל ככל הנית� לזו של החברה (במאוחד), כגו�: ביצועי
 דומה

בחברות  4יותר עד פי  גבוה(שיכול להיות היק$ הכנסות לו/או  )ההשוואה קבוצת בחברות 2.5פי 

 )בחברות קבוצת ההשוואה 4יותר עד פי  גבוה(שיכול להיות  תפעולילרווח ו/או  )קבוצת ההשוואה

במידת הצור), . )ההשוואה קבוצת בחברות 4יותר עד פי  גבוה(שיכול להיות הנקי לרווח ו/או 

$ פרמטרי
 נוספי
 לקבוצת יוכל, להוסי ,התגמוללאחר קבלת המלצת ועדת , דירקטוריו� החברה

 שהסטייה ובלבד, ר) קביעת קבוצת השוואה מייצגתוההשוואה וכ� לשנות פרמטרי
 קיימי
 לצ

  .כאמור בחברה (במאוחד) לפרמטר ביחס) היותר(לכל  4בפרמטר הרלוונטי שיבחר תהיה עד פי 

 ציבורית.חברה לחברה ה הפיכתמועד שני
 מחמש  �" תקופת המדיניות"  .ט

בתוספת משכורת בסיס חודשית לעובדי
 או דמי ניהול קבועי
 לנותני שירותי
  � " תגמול קבוע"  .י

.
 שווי הטבות ותנאי
 נלווי

הטבות ותנאי
 נלווי
 שוני
 לנושאי המשרה בחברה שאינ
 בגדר  �" הטבות ותנאי� נלווי�"  .יא

חברה בהתא
 למקובל בחברה, ובכלל אלו עובדי
 ולנושאי משרה ב, המוענקי
 ל"רשימה סגורה"

 .להל� 6.1.2התנאי
 המפורטי
 בסעי$ 

הוני כמפורט  תגמולהניתני
 במזומ� ו/או  ביצועי
 מענקי
 (בונוסי
) מבוססי � " תגמול משתנה"  .יב

  .להל� 6.2.6בסעי$ 

 הס) הכולל של התגמול הקבוע והתגמול המשתנה. � " תגמול כולל"  .יג

תנאי כהונה או העסקה של נושא משרה, לרבות מת� פטור, ביטוח,  � "תנאי כהונה והעסקה"  .יד

 ו/אותשלו
 אחר  ו/או התחייבות לשיפוי או שיפוי לפי היתר שיפוי, מענק פרישה, וכל הטבה

 .התחייבות לתשלו
 כאמור, הניתני
 בשל כהונה או העסקה כאמור

מענק, תשלו
, גמול, פיצוי או כל הטבה אחרת הניתני
 לנושא משרה בזיקה  � " פרישה מענק"  .טו

 לסיו
 תפקידו בחברה.

 חברה.בהמנכ"ל המכה�  � " מנכ"לה"  .טז

 .ישירות למנכ"ל החברה פי
הכפומשרה בחברה  ינושא � " י�סמנכ"לה"  .יז
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עובדי
 של קבל� כוח אד
 שהחברה היא המעסיק בפועל  �" אצל החברהעובדי קבל� המועסקי� "  .יח

קבל� שירות המועסקי
 במת� שירות אצל החברה לעניי� זה, "קבל� כוח שלה
, ועובדי
 של 

 ,"
כהגדרת
 בחוק העסקת עובדי
 על ידי קבלני כוח אד
,  �"קבל� שירות" ו"מעסיק בפועל" אד

 .1996 �התשנ"ו 

 . ) לחלק א' לתוספת ראשונה א' לחוק החברות3כהגדרתו בס"ק ( � " שכרעלות ה"  .יט

  

 כללי .2

 של התגמול מדיניות את ולהתוות להגדיר ונועדופרסומה,  חברהה של תגמולה מדיניות קביעת  2.1

 החברות לחוק 20 תיקו� לדרישות בהתא
, בה משרה נושאי של והעסקה כהונה לתנאי ביחס החברה

 להגבירהעבודה שלה ומדיניותה בראיה ארוכת טווח,  תוכניותובהתא
 למטרותיה של החברה, 

 הרלוונטיי
 אורגני
ה של הדעת שיקול את להבנות כ�ו בחברה המשרה נושאי לתגמול ביחס שקיפות

   .חברהב המשרה נושאי של והעסקת
 כהונת
 תנאי את ולאשר לקבוע בבוא
 חברהב

2.2 .  �על יישומה ועל כל  ,ות התגמול של נושאי המשרה בחברהמדיניקביעת מופקד על החברה  דירקטוריו

הפעולות הדרושות לש
 כ), לרבות הסמכות לפרש את הוראות מדיניות התגמול בכל מקרה של ספק 

  .לגבי אופ� יישומה

  מדיניות התגמול בכל עת, בהתא
 להוראות הדי�.לחברה עומדת הזכות לשנות את   2.3

ובעקרונות שעומדי
 בבסיסה כדי להקנות זכות כלשהי למי שמועסק על ידי אי� במדיניות התגמול   2.4

  ולנושאי המשרה בחברה בפרט. ,החברה ו/או על ידי תאגידי
 בשליטתה בכלל

, לכ)כי
 מהאורגני
 המוס תנאי כהונת
 והעסקת
 של נושאי המשרה בחברה יאושרו על ידי  2.5

  יות תגמול זו.בהתא
 להוראות הדי� ובהתחשב במדינ

ו� זכר מטעמי נוחות בלבד והיא מיועדת להיות מיושמת על נשי
 שמנוסחת בלהתגמול מדיניות   2.6 

  וגברי
 כאחד, ללא הבדל וללא שינוי.

  

 מטרות מדיניות התגמול .3

 , תכניות העבודה שלה ומדיניותהמטרות ויעדי החברהמדיניות התגמול המוצעת נועדה לסייע בהשגת 

  אמצעות:ב בראיה ארוכת טווח

, באופי ה של החברהבגודל בהתחשבמער) תמריצי
 ראוי לנושאי המשרה בחברה, התווית  .3.1

, תו) קשירת תגמול נושאי המשרה בחברה לתוצאות בהוניהול הסיכוני
  המדיניותב, פעילותה

 .ארוכת טווח העסקיות ויעדי החברה, בראייה

בראיה ארוכת  של החברהורווחיותה מוטיבציה של נושאי המשרה לקד
 את עסקיה העלאת ה .3.2

 .טווח

התווית מער) תמריצי
 והטבות מובנה לש
 שימור נושאי המשרה האיכותיי
 בחברה לטווח  .3.3

 ארו).

 לקביעת תנאי כהונת
 והעסקת
שר בקבחברה,  
הבניית שיקול דעת של האורגני
 הרלוונטיי .3.4

 ופרמטרי
 מוגדרי
.על בסיס עקרונות  ,בחברהשל נושאי המשרה 

בהתא
 לתפקידו בחברה לבי� השגת יעדי החברה  ,התווית הלימה בי� תרומתו של נושא המשרה .3.5

 והשאת רווחיותה בראיה ארוכת טווח.

 בחברה.לנושאי המשרה איזו� ראוי בי� רכיבי התגמול השוני
  התווית .3.6

  

 נושאי המשרה בחברה .4

, המנכ"ל, הסמנכ"לי
 יו"ר הדירקטוריו� הינ
נושאי המשרה בחברה נכו� למועד אימו- מדיניות זו 

.
  והדירקטורי
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� , בעלת השליטה בחברהמנרב אחזקות בע"מ: נכו� למועד אימו- מדיניות זו, ביחס ליו"ר הדירקטוריו


 מעמידה את שירותיו , מעניקה לחברה שירותי
 שוני
 בהתא
 להסכ
 שירותי
, ובכלל")חברת הא�("

של מר אברה
 קוזניצקי, כיו"ר דירקטוריו� החברה. בתמורה לכלל השירותי
 המועמדי
 לחברה על ידי 


(כאשר העמדת שירותיו של יו"ר הדירקטוריו� כאמור מהווה רק חלק  חברת הא
 על פי הסכ
 השירותי

מס) תקבולי החברה ללא מע"מ מידי חודש.  1% � , זכאית חברת הא
 לס) השווה למשירותי
 אלו)

 
התגמול הישיר של מר אברה
 קוזניצקי נקבע ומשול
 על ידי חברת הא
. לפרטי
 נוספי
 בדבר הסכ

   .2017, פברואר(א) לפרק ח' לתשקי$ החברה מחודש 8.2השירותי
 ראו סעי$ 

, החברהופ� ישיר על ידי : התגמול נקבע ומשול
 לה
 באשאינ
 דירקטורי
 ביחס ליתר נושאי המשרה

 
 6 � ו 5כאשר הפרמטרי
 לבחינת התגמול של נושאי משרה אלו ורכיבי התגמול השוני
 מפורטי
 בסעיפי

   להל�, בהתאמה.


 להל�. 7ראו סעי$  :ביחס לדירקטורי

 של נושאי המשרה בחברההכולל פרמטרי� לבחינת התגמול  .5

 
שייבחנו על ידי האורגני
 הרלוונטיי
 בחברה בבוא
  הכלליי
והשיקולי
 להל� מפורטי
 הפרמטרי

, בהתא
 לרלוונטיות של נושאי המשרה בחברהוהעסקת
 את תנאי כהונת
  ו/או לעדכ� ו/או לחדש לאשר


  :שלה

, הישגיו של נושא המשרהכישוריו האישיי
  ,ניסיונו המקצועי ,, מומחיותוהכשרתוהשכלתו,  .5.1

מילוי ולהצפויה לקידו
 האינטרסי
 של החברה  ותרומת
ומידת התאמת
 לצורכי החברה 

 .תפקיד המיועדה

ומידת  מילוי תפקידו יו במסגרתעל י
מוטלש אחריותה, תחומי של נושא המשרה תפקידו .5.2


מורכבות. 

ותנאי ו/או בתאגידי
 בשליטתה בחינת תקופת כהונה ו/או העסקה של נושא המשרה בחברה  .5.3

ככל , קודמי
 שנחתמו עמוהסכמי שכר הכהונה וההעסקה שלו במהל) תקופה זו, לרבות 

 .בתקופה זו להשגת יעדי החברה ולהשאת רווחיה, וכ� בתרומתו של נושא המשרה שנחתמו

של שאר  
שכרעלות תנאי הכהונה וההעסקה של נושא המשרה בחברה לעלות היחס בי� בחינת  .5.4

 תהממוצע שכרה עלותל היחס ובפרטהחברה,  אצלקבל� המועסקי
  עובדי ושלהחברה  עובדי

 אחרי
 משרה נושאי של והעסקה כהונהה ולתנאישל העובדי
 כאמור  תהחציוני שכר עלותול

  .בחברה העבודה יחסי על ביניה
 הפערי
 והשפעת בחברה

 תגמול לתנאיביחס  � 
 לחברה עלותבחברה וס)  התגמול המוענקי
 לנושא המשרה רכיביבחינת  .5.5

חברות בתפקידי
 דומי
, לפי העניי�, ב והמועסקי
 לנושאי משרה המכהני
 ,מקובלי
 בשוק

 לעיל.כהגדרתה "), Benchmark"בקבוצת ההשוואה (הנכללות  בעלות אופי והיק$ פעילות דומה

5.6. 
 לה
 זכאי נושא המשרה. בחינת היחס בי� מרכיבי התגמול השוני

5.7.  � העסקת עובדי
.עמידה בהוראות הדי� לעניי

של דירקטוריו�  דעתה, על פי שיקול בכפו$ לזכאות לקבלו, משתנה תגמוללהפחתת  אפשרות .5.8

תרומתו של נושא בביצועיו ובבהתחשב  ו/או המשרה נושא של עסקההה הסכ
כפו$ לבהחברה, 

 . מצבה העסקי והכספי ו/או בכל שיקול רלוונטי אחרבבביצועי החברה ו ו/או המשרה לחברה

 בתקופת כהונתו והעסקתו של נושא המשרהביצועי החברה בחינת  �  למת� מענק פרישהבאשר  .5.9

 .לעיל 5.3לצד שיקולי
 המפורטי
 בסעי$  ,ונסיבות פרישתו

  
כדי להוות רשימה סגורה והאורגני
 הרלוונטיי
 בחברה לעיל  המפורטי
שיקולי
 באי� בפרמטרי
 ו

 .� עשויי
 להתחשב בפרמטרי
 נוספי
 ולשקול שיקולי
 נוספי
, ככל שימצאו לנכו� בנסיבות העניי
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 רכיבי התגמול .6

  : שילוב של הרכיבי
 הבאי
אחד או  עשוי לכלולהתגמול לנושאי המשרה בחברה 

  לעיל. 1כהגדרתו בסעי$  � ) תגמול קבוע 1(

  לעיל.  1כהגדרתו בסעי$  � תגמול משתנה )2(

  להל�. 6.5.2כמפורט בסעי$  � ) תגמול פרישה 3(

להל� מתייחסות לתגמול המנכ"ל והסמנכ"לי
 בחברה. לפרטי
 אודות תגמול דירקטורי
  6הוראות סעי$ 

  . להל� 7ראה סעי$ 

  

 :קבוע תגמול .6.1

הוגנת וסבירה, אשר תתרו
 לגיוס ולשימור התגמול הקבוע נועד ליצור שכבת תגמול ראשונה, 

נושאי משרה איכותיי
 בחברה, תעניק לה
 וודאות יחסית ביחס לתגמול, תאפשר לה
 סביבת 

 
עבודה נוחה יותר ותגל
 את מידת האחריות והסיכוני
 הכרוכי
 בביצוע התפקידי
 השוני

  בחברה.

 קבועי� דמי ניהול / תחודשיבסיס  תרושכמ  .6.1.1

עי
 ואו לדמי ניהול קבקבועה  תחודשיבסיס  תרושכמל 
זכאי ויהי בחברה י
סמנכ"לההמנכ"ל ו

   מדיניות התגמול של החברה ובהתא
 להוראות הדי�.ב, בהתחשב 
בהתא
 לתנאי העסקת

 

 הטבות ותנאי� נלווי� לנושאי משרה  .6.1.2

להל� מפורטי
 הטבות , לעיל ובנוס$ לו 6.1.1מהתגמול הקבוע המפורט בסעי$ מבלי לגרוע 


 י
סמנכ"לההמנכ"ל ו זכאי
לה
 עשויי
 להיות  שאינ
 בגדר "רשימה סגורה", ,ותנאי
 נלווי

  : , אשר משקפי
 הטבות ותנאי
 נלווי
 מקובלי
 בחברהבחברה

  
  ושיפוי פטור, משרה נושאיביטוח אחריות 

מנכ"ל החברה ונושאי  דירקטורי
,ה (לרבותהחברה רשאית לבטח את נושאי המשרה בחברה 

 , המכהני
 ו/או כפי שיכהנו בה מעת לעת,משרה הנמני
 ע
 בעל השליטה בחברה או קרוביו)

 ,משותפת לחברת הא
 וחברות הבנות שלה דירקטורי
 ונושאי משרה בפוליסת ביטוח אחריות

 �בחברה, בתאגידי
 בשליטתה ובכל תאגיד אחר שבו נושאי המשרה יפעלו מטע
  כהונת
בגי

מיליו�  30(א) כיסוי ביטוחי בגובה  המפורטי
 להל�:העיקריי
 תנאי
 ה והכל במסגרתהחברה, 

 7,500דולר ארה"ב לכלל המקרי
 במצטבר בתקופת הביטוח; (ב) סכו
 השתתפות עצמית של 

דולר ארה"ב; לתביעות בניירות ער):  30,000דולר ארה"ב; לתביעות שמקור� בארה"ב וקנסה: 

דולר ארה"ב כאשר בהתא
 למפתח  30,000 � "ב; (ג) עלות פרמיה שנתית: כדולר ארה 30,000

מעלות  30%החלוקה בפרמיה בי� החברה לבי� יתר חברות קבוצת מנרב תישא החברה בעד 

  (ד) סייגי
 כמקובל בפוליסות ביטוח דומות. �הפרמיה השנתית, ו

נושאי המשרה בחברה בכפו$ להוראות כל די�, התקשרות החברה בקשר לביטוח אחריות
 של 

בהתא
 לתנאי
 העיקריי
 הנ"ל, במהל) תוקפה של מדיניות תגמול זו, תובא לאישור ועדת 

התגמול בלבד ולא תובא לאישור האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה, ובלבד 

שההתקשרות היא בתנאי שוק ואינה עשויה להשפיע באופ� מהותי על רווחיות החברה, רכושה או 

  בויותיה.התחיי

הנמני
 ע
 בעל השליטה כמו כ�, החברה תוכל להעניק לנושאי משרה (לרבות נושאי משרה 

) כתבי פטור ו/או שיפוי אשר תואמי
 את הוראות תקנו� החברה ובהתא
 בחברה או קרוביו

 .�  לאישורי
 הנדרשי
 על פי די
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  רכב

החברה רשאית להעמיד לנושאי המשרה בחברה רכב צמוד ו/או להשתת$ בהוצאות אחזקת רכב 

  לרבות, גילו
 שווי ההטבה, והכל בהתא
 לנהוג בחברה. 

  
 אמצעי תקשורת

ו/או תקשורת  נייחהחברה רשאית להעמיד לרשות נושאי המשרה בחברה טלפו� נייד ו/או 

אינטרנטית ולהשתת$ בהוצאות אחזקת
 לרבות, גילו
 שווי ההטבה, והכל בהתא
 לנהוג 

 בחברה.

  
 הפרשות פנסיוניות

להפרשות פנסיוניות עד השיעור  זכאי
עשויי
 להיות המועסקי
 כעובדי
 נושאי המשרה בחברה 

  פי די� ובהתא
 לנהוג בחברה.�המותר עלהמקסימאלי 

  
 קר� השתלמות

להפרשות לקר� השתלמות  זכאי
עשויי
 להיות המועסקי
 כעובדי
 נושאי המשרה בחברה 

 .והוראות הדי�חברה בהתא
 למקובל ב

  

 פיצויי פיטורי

כמקובל עובדי
 פיצויי פיטורי
 נושאי המשרה בחברה המועסקי
 כהחברה תפריש ממשכורות 

  בהתא
 להוראות הדי�.בחברה ו

  
 חופשה שנתית

בהתא
 / להיעדרות עקב חופשות שנתיות ת ושנתי ותלחופש זכאי
 ובחברה יהימשרה ה ינושא

ימי החופשה יהיו ניתני
  מהוראות הדי�. ומקרה לא יפחת ברה, שבכלבח 
העסקת מילהסכ

 לצבירה ולפדיו� בתו
 תקופת ההעסקה.

  
 ימי מחלה

 ובכל בחברה הנהוג פי עלבשל מחלה ממילוי תפקיד
 להיעדר  זכאי
 ויהיבחברה המשרה  ינושא

, בתמורה מלאה החל מהיו
 מספר ימי ההיעדרות המותרות על פי הוראות הדי�מ פחות לא מקרה


 .הראשו� להיעדרות

  
 דמי הבראה


זכאי ויהיבחברה המועסקי
 כעובדי
 המשרה  ינושא  
למקובל לתשלו
 דמי הבראה בהתא

  להוראות הדי�.בחברה ובכפו$ 

  
 /אגרות רישוי מקצועידמי חבר לאגודה מקצועית


לתשלו
 עבור חברות זכאי
עשויי
 להיות המשרה  ינושא 
ו/או אגרות  באיגודי
 מקצועיי

 בהתא
 לנהוג בחברה. ,רישוי מקצועי

  
 מינוי לעיתוני
 וספרות מקצועית

 .המשרה מינוי לעיתוני
 וספרות מקצועית יהחברה רשאית להעניק לנושא

  
 החזר הוצאות

הוצאות אש"ל,  �סבירות, ובכלל אלה  להחזיר לנושאי המשרה בחברה הוצאותהחברה רשאית 

על ידי נושאי המשרה בחברה במסגרת ולצור)  שיוצאו ,והוצאות נוספות , נסיעות לחו"לאירוח

 בהתא
 לנהלי החברה.ו כנגד הצגת חשבוניותתפקיד
, מילוי 
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 שי לחג

  כמקובל בחברה.לחג שי לנושאי המשרה בחברה החברה רשאית להעניק 

  

 תנאי� כללי�  .6.1.3

�. הצמדת התגמול , באופ� חלקי או מלאהתגמול הקבוע עשוי להיות צמוד למדד המחירי
 לצרכ

פי שיקול דעת החברה ובהתא
 להסכ
 העסקה של � הקבוע תיעשה, א
 בכלל, באופ� פרטני על

  נושא המשרה.

  
בחברה המועסקי
 כעובדי
 יובהר, כי חוק שעות עבודה ומנוחה אינו חל על נושאי המשרה 

לתגמול עבור  זכאי
חברה לא יהיו בבהיות
 בעלי תפקיד ניהולי בכיר. משכ), נושאי המשרה 

  שעות עבודה נוספות ו/או בזמ� שעות מנוחה שבועיות.

 

 עקרונות לבחינת התגמול הקבוע ועדכונו  .6.1.4

בתנאי הכהונה  מהותישינוי כחשב ילא י � לשנה  5%עד  בתגמול הקבוע בשיעור שלנומינלי שינוי 

יובהר, כי� אי� באמור כדי לגרוע מהוראות הדי� ביחס  .וההעסקה של נושאי המשרה בחברה

לרבות נושאי עסקה של נושאי המשרה בחברה (הלאופ� האישור של שינוי כאמור בתנאי כהונה ו

סקת ינוי תנאי כהונה והעש\עדכו�לעניי�  ).הנמני
 ע
 בעל השליטה בחברה או קרוביומשרה 

 .להל� 6.2.4 נושאי משרה ראו סעי$

 

בהתחשב  ,לאור) תקופת המדיניות, מעת לעתבוע של נושאי המשרה בחברה ייבח� התגמול הק

, ולרבות ביחס לבעלי תפקידי
 לעיל 3שיקולי
 הרלוונטיי
 המפורטי
 בסעי$ בבפרמטרי
 ו

  .דומי
 בקבוצת ההשוואה

  

 משתנה תגמול .6.2

 
נושאי בי� כחלק מתנאי התגמול של נושאי המשרה בחברה ובכדי לחזק את זהות האינטרסי

יהיו חברה המשרה בנושאי  � בראיה ארוכת טווח המשרה בחברה לבי� מטרות ויעדי החברה 

  עקרונות המפורטי
 להל�: לתגמול משתנה בהתא
 ל זכאי
עשויי
 להיות 

  

 כללי� ותנאי� עקרונות  .6.2.1

בהתחשב , פרטני ביחס לכל נושא משרה בחברה כלל, באופ�ב, א
 ענקיומשתנה התגמול ה

ו/או הערכת איכותית של ביצועי  שיקבעו מראש מדידי
פרמטרי
 פי �עלו יעדי החברה ,בביצועיו

  .נושא המשרה

 , ככל שישול
,התגמול המשתנהחברה, במסגרת בכל תשלו
 שישול
 לנושאי המשרה כי  ,מובהר

משכרו הקבוע של נושא המשרה ולא יהווה בסיס לחישוב ו/או לזכאות של אינו ולא ייחשב חלק 

   זכות נלווית כלשהי.

  
 י
קביעת תקציב מענק

המענקי
 המקסימליי
 של ס) שנתי הכולל לנושאי המשרה בחברה יקבע על פי מענק התקציב ה

אחרי
 די
 ילפרמטרי
 מדו/או  ביחס לרווח השנתי של החברהיחד, כל נושאי המשרה בחברה 

בשנה מסוימת בחברה לכלל נושאי המשרה ס) המענק ש ובלבד, כפי שיקבע דירקטוריו� החברה

, לפני חלוקת המענקי
 באותה שנה מס) הרווח הנקי של החברה 20%לא יעלה על שיעור של 

.
   האמורי
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 עדי
יעמידה בתלוי מענק 

זו, תגמול מדיניות ב הקבועותהמשקולות  פי�לעיינת�, א
 בכלל,  מענק לנושא המשרה בחברה

, בהתא
 לתפקיד נושא איכותי (שאינו נית� למדידה מדויקת) ו/אוכנגזרת של מדד כמותי 

    .המשרה

על בסיס יעדי
 לא מדידי
, מענק שנתי  החברה תהיה רשאית לשל
 לנושא משרה הכפו$ למנכ"ל

 ,
 6.2.2 (המפורטת בסעי$ תקרת המענקלעד חל$ ו/או בנוס$ למענק המחושב לפי מדדי
 כמותיי

(�כפו$ לאישור ועדת התגמול ודירקטוריו� ושיקול דעתו, ובמנכ"ל החברה בהתא
 להערכת  ,להל

  . 1החברה

שנתי  מענקשל  החברהלמנכ"ל  לאשר הענקההתגמול ודירקטוריו� החברה יהיו רשאי
  ועדת

, בהתא
 לתרומתו, ובלבד שס) המענק לא דעת
 שיקול פי עלבסיס משכורות  3בגובה של עד 

 
  .להל� 6.2.2 בסעי$ המפורטתיעלה על תקרת המענקי

  
      


  וחישוב המענק תמהיל יעדי

בהתא
 בראייה ארוכת טווח, ביחס לכל נושא משרה בחברה,  תמהיל יעדי
, החברה תקבע

, אשר (לכל היותר) מדדי
 כמותיי
 3לכל נושא משרה ייקבעו עד למשקולות המפורטות לעיל. 


ייקבע במסגרת  (ככל שקיי
 יותר ממדד כמותי יחיד לכל נושא משרה) משקלו של כל אחד מה

  . אישור תנאי כהונה והעסקה של נושא משרה


 לקביעת מענק על פי ה
)מוגדרי
 מדידי
 ופרמטרי
  יעדי
(הכוללי
  המדדי
 הכמותיי


 ראשמ יקבעו ,ביחס לכל מדד כמותי הביצועי
, מה
 ייגזרו מענקי
 תלויי והמשקולות שלה

/ )י
(ביחס לסמנכ"ל 
, לרבות הערכת מנכ"ליהערכת ביצועי
 על בסיס מדדי
 איכותי ואילו

�  תיבח� בדיעבד.  (ביחס למנכ"ל) דירקטוריו

  

 
  : כדלקמ�יעדי הביצוע יבחרו מתו) רשימת יעדי

  תפקיד
  אחרי�  כמותיי� ומדדי� עסקיות תוצאות

   החברה במאוחד/סולוברמת 
 תפעולי רווח �   "להמנכ

 � EBITDA,  

  לפני מס רווח � 

  רווח נקי � 
 מס לפני רווח �   י
"להסמנכ

 נקי רווח � 

  רווח תפעולי � 
  

רשאי להוסי$ לרשימה כאמור  קבלת המלצת ועדת התגמול של החברהדירקטוריו� החברה, לאחר 

נוספי
 קיימי
 ביחס לנושא משרה בתפקיד אחר ו/או יעדי
 יעדי
 ביחס לכל סוג תפקיד לעיל 

ו/או את מדיניותה בראיה  את תוכניות העבודה שלהו/או  את מטרותיה של החברה מויקדש

יובהר כי דירקטוריו� החברה  .ככל שאי� בה� כדי לקדמ�כאמור ו/או לגרוע יעדי
  ארוכת טווח

רשאי, לאחר קבלת המלצת ועדת התגמול, לשכלל את הגדרת איזה מהמדדי
 הכמותיי
, לרבות 

 .
   על ידי נטרול ו/או הוספת רכיבי


במשקלו היחסי של כל  20%שינוי של עד להל�,  6.2.2 כמפורט בסעי$ ,בכפו$ לתקרת המענקי

בסול
 לקביעת מענק ו/או בפרמטר מסוי
 מדיד  ביעד 20%ו/או שינוי של עד  מדד כמותי


יובהר, כי� אי� . המשרה נושאשל תנאי כהונה והעסקה של לא ייחשבו כשינוי מהותי  ,הפרמטרי

                                                
1 � .קרוביה
ושליטה  לבעליהענקת תגמול  אישוראופ� באמור כדי לגרוע מהוראות הדי� לעניי�  אי
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עסקה של הבאמור כדי לגרוע מהוראות הדי� ביחס לאופ� האישור של שינוי כאמור בתנאי כהונה ו

 לעניי� ).בעל השליטה בחברה או קרוביוהנמני
 ע
 לרבות נושאי משרה נושאי המשרה בחברה (

�  . ל�לה 6.4 סעי$ ראו משרה נושאי והעסקת כהונה תנאישינוי \עדכו

  מענק תתקר  .6.2.2

  חברה:בנושאי המשרה  זכאי
 להיותעשויי
 לו השנתי להל� תקרת המענק 

  
   סכו� נקוב &  שנתי תקרת מענק  תפקיד

   מיליוני ש"ח 0.75  מנכ"לה

  ש"ח מיליוני 0.5  י
סמנכ"לה

  

  זכאות למענק   .6.2.3

 3פחות כל הלמשרה הועסק בחברה הא שמותנית בכ) שנו נושאי משרהלשנתי למענק  ותזכא


באופ� יחסי לתקופת  וענקתשנתי במהל) השנה בגינה חולק המענק. הזכאות למענק  ,חודשי

לקצר יהיה רשאי  החברהדירקטוריו� זאת יצוי�, כי  ע
באותה השנה.  ו של נושא המשרהעבודת

  למענק.  של נושאי המשרה את תקופת הזכאות

 
 מינימלי ביצועי
 ר$קבעו (במסגרת המדדי
 הכמותיי
) יכללו יהמדידי
 שיהשנתיי
 היעדי

המזכה במענק תלוי ביצועי
 בהתא
 לפרמטרי
 מוגדרי
, מה
 נגזר מענק תלוי הביצועי
 ביחס 

י� היתר לביצועי החברה בעבר, תו) ר$ ביצועי
 מינימלי כאמור ייקבע בהתייחס ב לכל יעד מדיד.

התחשבות בתוצאות המדדי
 הרלוונטיי
 לתגמול נושא המשרה שהיו בפועל בתקופה של עד 

") ההשוואה תקופתשנות פעילות מלאות שקדמו למועד קביעת היעדי
 המדידי
 (" ארבע

 (השפעות ענפיות ו/או השפעות מאקרו) השפעות חיצוניותלאור  ,י החברהיצועתנודתיות בוב

תו)  ביחס למדדי
 הרלוונטיי
 לצפי ביצועי החברה ;שהיו על ביצועי העבר והשפעות חד פעמיות

לתרומת נושא המשרה בהשגת  ;התחשבות ברמות אי הוודאות הכרוכה בפעילותה של החברה

   .לתמהיל התגמול הכולל לנושא המשרהו ;יעדי
 על פי מדדי
 אלו

יהא רשאי להורות, בכל החברה דירקטוריו� נושאי המשרה, של  ההסכמי העסקלבכפו$ לכל די� ו

וכ� יהיה רשאי  של נושא משרה בחברה הזכאות למענק, ביטול או השהייה של הפחתהעת, על 

להסמי) לצור) כ) את יו"ר הדירקטוריו� או את מנכ"ל החברה ביחס למענק לנושא משרה הכפו$ 

וזאת מנימוקי
  ,לנושא המשרהתחשיבי המענקי
 אופ� יישו
 להורות על וכ� , ישירות למנכ"ל

  שיימצא לנכו� לאור שיקולי
 של טובת החברה, ובלבד שלא תהיה חריגה ממדיניות תגמול זו.

   

  המענק תשלו� מועדי  .6.2.4

 רכיבי
 על המבוסס השנתי המענק חשבו� על רבעוניות מקדמות לשל
 רשאית תהא החברה


בכפו$  וזאת, החברה של הסקורי
 בעוניי
הר נתוני הדוחות הכספיי
 בסיס על, מדידי

 
להתחייבות נושא המשרה להשיב לחברה את ההפרש שבי� ס) המקדמות כאמור לבי� סכו

 מס) נמו) יהיה כאמור בפועל שיקבעבמקרה שבו המענק השנתי  בפועל שיקבעהמענק השנתי 

יובהר כי החברה תהא רשאית לקזז את סכו
  .שנה באותה המשרה לנושא ששולמו המקדמות

 זכאי יהיה אותו אחר סכו
 מכל/או ו הבסיס משכר/או ו לוהיההשבה, כולו או מקצתו, מדמי הנ

 כל החברה תשל
 לאמלוא סכו
 ההשבה  החזרו/או  לקיזוז עד וכי מהחברה לקבל המשרה נושא

    .המשרה נושא זכאי לו נוס$ שנתי ממענק חלק או
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  מענק  והחזר ביצועי חסרבעקבות  קיזוז  .6.2.5

מנגנו� כלול ת ,הנגזר ממדדי
 כמותיי
 ,של נושא המשרה בחברההשנתי נוסחת חישוב המענק 

ברו בשנות משני
 קודמות שנצביצועי חסר, כגו� הפסדי
 קיזוז מענק תלוי ביצועי
 בעקבות 

בגי�  ששול
 בפועל, א) לא תכלול אפשרות להחזר מענק כאמור כהונתו של מקבל המענק בחברה

  .למעט כמפורט להל�ביצועי עבר, 

נושא המשרה יידרש להשיב לחברה תשלומי
 עודפי
 ששולמו לו כחלק מתנאי העסקתו, במידה 

והוצגו מחדש בדוחות הכספיי
 של  כמוטעי
ותשלומי
 אלו שולמו לו על בסיס נתוני
 שהתבררו 

בלבד.  כמוטעי
(למע� הסר ספק, הכוונה הינה להצגה מחדש כתוצאה של נתוני
 שהתבררו  החברה

הצגה מחדש בעקבות יישו
 לראשונה של כללי
 חשבונאיי
 חדשי
 איננה מחייבת השבה של 

גובה התשלומי
 שעל נושא המשרה להשיב לחברה יקבע  .תשלומי
 עודפי
 או מופחתי
 כאמור)

שהועבר לנושא המשרה לבי� הסכו
 שהיה מתקבל לפי הנתוני
 הכספיי
  פי ההפרש בי� הסכו
� על

חודשי
 מיו
 הצגת  3החזר כספי
 כאמור, יתבצע בתו)  המתוקני
 אשר הוצגו מחדש כאמור.

ג
  ,מחויבי
, בשינויי
 העשויה לחולהנתוני
 מחדש בדוחות הכספיי
 של החברה. הוראה כאמור 


  .כאמור מוטעי
נתוני
 לנושא המשרה בגי�  ככל ששולמו, ,מופחתי
 על החברה, ביחס לתשלומי

  

 הוני תגמול  .6.2.6

תגמול הוני, לרבות אופציות  לנושאי המשרה  להעניק, ובכפו$ לכל די�, עשויה החברה לעת מעת

 וכ� )RSU( ותחסומ מניה יחידותאביב, � למניות החברה הנסחרות בבורסה לניירות ער) בתל

 � בהתא
, ")הוני תגמול יחידות(" ומנגנוני
 דומי
 פאנטו
אופציות המסולקות במזומ� כגו

מהווה מנגנו� . תגמול זה ")התכניותהחברה (" ו�ידירקטורעל ידי  שתאומצנה הוני תגמול לתכניות

ראוי לשימור ותמרו- נושאי משרה תו) יצירת קרבת אינטרסי
 לאור) זמ� בי� נושאי המשרה 

  .לבעלי המניות

  :הבאי
 העקרונות את, היתר בי�, ות תכלולנההתכני

 ההבשלה תקופת כאשר, שני
 משלוש תפחת שלא תקופהפני � על יבשילו ההוני התגמול יחידות  )א(

 ג
 לכלול עשויי
 הלההבש תנאי. שנה תהיה כלשהי בהענקה הראשונה למנה המינימאלית

 סיו
/או ו בחברה שליטה שינוי של במקרה, היתר בי�, ההבשלה תקופת האצת בדבר הוראות

נית� וכ� בשל נסיבות מיוחדות כגו� נכות או מוות חו"ח.  שתקבענה מסוימות בנסיבות העסקה

   יהיה להאי- את יחידות התגמול ההוני כאמור עד למלוא הכמות אשר טר
 הבשילה.

, )חסומות מניה יחידות כגו� מימוש מחיר ללא הוני תגמול ליחידות ביחס למעט( המימוש מחיר  )ב(

למועד החלטת הדירקטוריו�  שקדמו המסחר ימי 30 � ב החברה מניית מחיר מממוצע יפחת אל

 .התאמה להוראות כפו$ יהיה, ובדבר ההקצאה

התגמול שתוקצינה במסגרת התכנית תהיינה ניתנות למימוש עד לא יאוחר מתו
 שבע  יחידות  )ג(

 ) שני
 ממועד ההענקה. 7(

 אשר במזומ� מסולקות שאינ� ההוניהתגמול  יחידותההוג� המרבי (במועד ההענקה) לס)  השווי  )ד(

אשר תיקבע על ידי  המקובלות השווי הערכת משיטות אחת פי על, יחיד משרה לנושא הנתוקצ

�סכו
 השווה לתגמול הקבוע השנתי בחלוקה למספר שנות הבשלה, לא יעלה על  ,הדירקטוריו

 .לו זכאי אותו נושא משרה

 הסכו
במועד המימוש:  � תקרה ביחס ליחידות תגמול הוני המסולקות במזומ�  מגבלת  )ה(

המקסימלי במזומ� שנושא משרה יחיד יוכל לקבל בגי� מימוש כל יחידות התגמול ההוני 

אותו  זכאי יהיההקבוע השנתי לו  התגמול מכפלתהמסולקות במזומ� שהוענקו לו, לא יעלה על 

   ני
 של כל תקופת ההבשלה. במספר הש ההענקהבשנת  משרהנושא 
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 המשתנה לרכיב הקבוע רכיבה בי� היחס .6.3

 �התגמול מרכיב ביחס לכל נושא משרה בחברה יקבע יחס ראוי בי� מרכיב התגמול הקבוע לבי

   להל�:תא
 למפורט הב ,השנתי מתו) התגמול הכולל המשתנה

  

  נושא משרה
תגמול קבוע, הטבות ותנאי� 

  נלווי�
(מענק  תגמול משתנה

  )הוני ותגמול
  סה"כ

  100%  66.6%�0%  100%�33.3%  המנכ"ל

  100%  66.6%�0%  100%�33.3%  י
הסמנכ"ל

  
 

 כהונה תנאישינוי \עדכו� .6.4

כל אחד מרכיבי התגמול (קבוע קרי, תנאי הכהונה וההעסקה (את לשנות \רשאית לעדכ�החברה 

תואמי
 את ) של כל אחד מנושאי המשרה בחברה המפורטי
 להל�, ובלבד שה
 )ומשתנה

:�  מדיניות התגמול, כמפורט להל

באישור ועדת התגמול יעשה מנכ"ל החברה כהונתו והעסקתו של שינוי שאינו מהותי בתנאי   )א(

 
בלבד ובלבד שהוועדה אישרה כי השינוי בתנאי ההעסקה אינו מהותי ביחס לתנאי

.
 הקיימי

י
 למנכ"ל (למעט שינוי שאינו מהותי בתנאי הכהונה וההעסקה של נושאי המשרה הכפופ  )ב(

 (
 על ידי מנכ"ל החברה. יאושרבעלי שליטה וקרוביה

נושאי המשרה בחברה יעשה בהתא
  כהונה וההעסקה שליובהר כי שינוי מהותי בתנאי ה

לאישורי
 הנדרשי
 על פי די� וכל שינוי בתנאי העסקת בעלי השליטה או קרוביה
, לרבות שינוי 

.�  לא מהותי, יהיה כפו$ ג
 לאישור אסיפת בעלי מניות בהתא
 להוראות הדי

 6.2.1 6.2.1  �ו 6.1.4 כמפורט בסעיפי
 לא מהותי בסעי$ זה, "שינוי שאינו מהותי" משמע שינוי

  לעיל.

 והעסקה כהונה סיו� תנאי .6.5

לסיומ
, מכל סיבה שהיא, של נושאי המשרה בחברה עסקה ההחברה רשאית להביא את הסכמי ה

 העסקה והוראות הדי�.הלהסכמי בהתא
 למדיניות התגמול, והכל תו) מת� הודעה מוקדמת 

 

 מוקדמת הודעה  .6.5.1

בכפו$ ו להל� למפורטבהתא
 להודעה מוקדמת  זכאי
להיות עשויי
 משרה בחברה ה ינושא

�  :להוראות הדי

  
  הודעה מוקדמת  תפקיד

  חודשי
 3עד   מנכ"לה

  חודשי
 3 עד  י
סמנכ"לה

 

 ,תפקידו יידרש נושא המשרה להמשי) למלא את יודגש, כי במהל) תקופת ההודעה המוקדמת

, כולה או חלקה, מבלי לפגוע בזכותו של אלא א
 דירקטוריו� החברה יחליט לשחררו ממחויבות זו

  .עמו העסקה הסכ
 פי על זכאי הוא לו תגמוללקבלת  המשרה נושא
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 פרישה מענק  .6.5.2

  להל�: למפורט בהתא
 ,חד פעמי ,המענק פרישבה  ההמשר ילנושא להעניק עשויההחברה 

  
  שווי מענק פרישה  תפקיד

  בסיס משכורות 3שווי של עד   המנכ"ל

  בסיס משכורות 3 עד של שווי  י
סמנכ"לה

 

 ,
מובהר, כי כל תשלו
 שישול
 לנושאי המשרה של החברה, במסגרת מענק הפרישה, ככל שישול

לחישוב ו/או לזכאות של אינו ולא ייחשב חלק משכרו הקבוע של נושא המשרה ולא יהווה בסיס 

  זכות נלווית כלשהי.

בחברה במש) תקופה של הועסקו מענק הפרישה, ככל שיינת�, יוענק א) ורק לנושאי משרה אשר 

24 
שוללות ה � בגדר נסיבותאינ העסקת
 בחברהסיו
 שנסיבות , ורק במקרה לפחות חודשי

  פיצויי פיטורי
 על פי די�.זכאות ל

  
, בי� האמור ואת גובה המענק לנושא משרה בחברה הענקת מענק פרישה ו� החברה ישקולדירקטורי

 החברה ביצועי, זו בתקופה והעסקתו כהונתו תנאי, המשרה נושא של ההעסקה תקופתהיתר, לאור 

 ,פרישתו ונסיבות רווחיה ולהשאת החברה יעדי להשגת המשרה נושא של תרומתו, האמורה בתקופה

  ., לפי העניי�יו"ר דירקטוריו� החברההמלצת מנכ"ל ו/או ל בשי
 לב

  

   דירקטורי� גמול .7

בכפו$ להוראות הדי�, ובלבד  ,בלבד קבועזכאי
 לתגמול עשויי
 להיות חברי דירקטוריו� החברה  .7.1

 י
המירבי הסכומי
קבוע לו יהיו זכאי
 הדירקטורי
 האמורי
 לא יעלה על השס) התגמול 

תקנות הגמול,  פי�לע ,החזר הוצאותכ� לו למומחיות
,, בהתא
 )גמול השתתפותו(גמול שנתי 

 באמצעות או במזומ� לדירקטור שיוענק יכול כאמור תגמול, הדי� להוראות בכפו$ .כהגדרת� לעיל

לעיל,  1, כהגדרת
 בסעי$ 'נלווי
 ותנאי
 הטבות'בגדר  הינהאשר  במזומ�הטבה אחרת שאינה 

  .לעיל לאמור בהתא
יהיה  שוויהאשר 

  

7.2. 
 כמפורט, ושיפוי פטור, משרה נושאיאחריות  ביטוחל זכאי
 להיות עשויי
 בחברה דירקטורי

    .לעיל 6.1.2 בסעי$

 שונות .8

8.1   �לתקנות  1א לחוק החברות, וכ� בהתא
 לאמור בתקנה 267ובהתא
 להוראות  20על פי תיקו

מדיניות תגמול לפי הוראות , �2013 החברות (הקלות לעניי� החובה לקבוע מדיניות תגמול), תשע"ג

הפרק הרביעי א' בחלק השישי לחוק החברות שתוארה בתשקי$ או במסמ) הצעה לציבור של 

א 267חברה המציעה לראשונה את ניירות הער) של) לציבור, תחשב כמדיניות שנקבעה, לפי סעי$ 

נה מניות שני
 מהמועד שבו תרשמנה לראשו 5לחוק החברות והיא תהא טעונה אישור רק בחלו$ 

  באתו מועד. ההחברה למסחר בבורסה, בהתא
 להוראות הדי�, כפי שתהיינ

  

8.2   �תנאי הכהונה ההעסקה של נושאי המשרה בחברה, על מרכיביה
 השוני
 יסוכמו בי� החברה לבי

.�  נושאי המשרה, באופ� פרטני, בהתחשב מדיניות התגמול ובהתא
 להוראות הדי

  
8.3  
 ותנאי העסקה הסכמי של מהוראותיה
 לגרוע כדי התגמול במדיניות אי� ,20 תיקו� להוראות בהתא

   .בחברה התגמול מדיניות של אישורה טר
 אושרו אשר כהונה
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מבלי לגרוע מהאמור לעיל לעניי� תוק$ מדיניות התגמול, דירקטוריו� החברה יבח� מעת לעת, את   8.4

בהתא
 לשיקולי
 ולעקרונות המפורטי
 , בי� היתר, מדיניות התגמול וכ� את הצור) בהתאמתה

   במדיניות זו.



  13 -ח            

 

 נספח ב'

 כתב שיפוי
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  בע"מ מנרב פרויקטי�

  ")החברה(להל�: "

  

  ____________תארי�:       

  לכבוד 

  [נושא המשרה]

  

  .נ.,א

  כתב שיפוי

  ;ותקנו� החברה מתיר לחברה לשפות את נושאי המשרה של החברה  הואיל

  

והחברה קיבלה את ההחלטות הנדרשות על פי די� לשפות את נושאי המשרה בחברה המכהני* כיו* מראש, כאמור   והואיל 

  ל�.ובהתא* למפורט בכתב שיפוי זה לה

  

ובחוק ניירות ער�,  1999 . והינ� מכה� ו/או כיהנת כנושא משרה, כהגדרת מונח זה בחוק החברות, תשנ"ט    והואיל

חוק ניירות ". " וחוק החברות", "נושא משרה(לרבות הגדרת "נושא משרה בכירה") (להל�: " 1968 . התשכ"ח 

  ") בחברה;ער�

  

  :ראות כל די� ולהוראות כתב שיפוי זה, כדלקמ�לפיכ� מאשרת החברה ומתחייבת כלפי�, בכפו� להו

מבלי לגרוע מזכותה של החברה לשפות� בדיעבד בהתא*  ,מתחייבת בזה החברהבהיות� נושא משרה בחברה,  .1

להוראות תקנו� החברה ובכפו, לכל די�, לשפות אות� בשל כל חבות או הוצאה כמפורט בסעי, זה להל�, שתוטל 

/ות שעשית בתוק, היות� נושא משרה בחברה (לרבות פעולות לפני תארי� כתב עלי� ו/או שתוציא, עקב פעולה

שיפוי זה), ו/או שתעשה בתוק, היות� נושא משרה בחברה ו/או נציגה של החברה ולבקשתה בתאגיד אחר כלשהו 

 "):החברה האחרתשהחברה מחזיקה בו בזכויות, במישרי� או בעקיפי�, או בעלת עניי� בו (להל�: "

ית שתוטל עלי� לטובת אד* אחר על פי פסק די� לרבות פסק די� שנית� בפשרה או פסק חבות כספ 1.1

בורר שאושר בידי בית משפט, ובלבד שהחבות הכספית כאמור תהא קשורה, במישרי� או בעקיפי�, 

לכתב זה, לאחד או יותר מסוגי האירועי* או כל חלק מה* או כל הקשור בה*, המפורטי* בתוספת 

) ובלבד שהסכו* המרבי של השיפוי לא יעלה על סכו* "התוספת"( הימנוי נפרד המהווה חלק בלת

 להל�. 2השיפוי המרבי המפורט בסעי, 

שתוציא עקב חקירה או הלי� שיתנהל כנגד�  ,הוצאות התדיינות סבירות, לרבות שכר טרחת עור� די� 1.2

ו* נגד� ובלי שתוטל בידי רשות המוסמכת לנהל חקירה או הלי�, ואשר יסתיי* בלא הגשת כתב איש

עלי� חבות כספית כחלופה להלי� פלילי, או שיסתיי* בלא הגשת כתב אישו* נגד� א� בהטלת חבות 

כספית כחלופה להלי� פלילי בעבירה שאינה דורשת הוכחת מחשבה פלילית או בקשר לעיצו* כספי. 

ית" ו"חבות כספית "סיו* הלי� בלא הגשת כתב אישו* בעניי� שנפתחה בו חקירה פליל –בפסקה זו 

 א) לחוק החברות, כפי שיתוק� מעת לעת.1(א)(260כמשמע* בסעי,  –כחלופה להלי� פלילי" 
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הוצאות התדיינות סבירות, לרבות שכר טרחת עורכי די�, שתוציא או שתחויב בה� בידי בית משפט,  1.3

תזוכה, או בהלי� שיוגש נגד� בידי החברה או בשמה או בידי אד* אחר, או באישו* פלילי ממנו 

 באישו* פלילי שבו תורשע בעבירה שאינה דורשת הוכחת מחשבה פלילית. 

 )(א) לחוק ניירות ער�. 1נד(א)(52תשלו* לנפגע הפרה כאמור בסעי,  1.4

הוצאות, לרבות הוצאות התדיינות סבירות, ובכלל זה שכר טרחת עורכי די�, שתוציא בקשר ע* הלי�  1.5

הלי� שיתנהל בעניינ� לפי סימ� ד' לפרק , לחוק ניירות ער� 1ט'או  4, ח'3'שיתנהל בעניינ� לפי פרק ח

(להל�: די� כל וכל הלי� מנהלי דומה לו הנית� לשיפוי על פי הרביעי בחלק התשיעי לחוק החברות 

 "). הלי� אכיפה מנהלית"

שתוציא בקשר להלי�  הוצאות, לרבות הוצאות התדיינות סבירות, ובכלל זה שכר טרחת עורכי די�, 1.6

 שיתנהל בעניינ�.  1988.חוק ההגבלי* העסקיי*, תשמ"ח לפי

אשר בשלה מותר ו/או יהיה מותר לשפות אחריות של נושא משרה על פי כל  חבות או הוצאה אחרתכל  1.7

 .די�, כפי שיתוק� מעת לעת

 סכו� השיפוי .2

פי כל .סכו* השיפוי הכולל והמצטבר שבו תחוב החברה כלפי כל נושאי המשרה בחברה במצטבר על 2.1

 25% ."), לא יעלה על ס� השווה לכתבי השיפויכתבי השיפוי שיוצאו לה* בחברה מעת לעת (להל�: "

אשר היו  המבוקרי* או הסקורי* האחרוני*חותיה הכספיי* פי דו החברה עלשל  מההו� העצמי

ידועי* במועד תשלו* השיפוי בפועל וזאת לכל אחד מנושאי המשרה ולכול* יחד, למקרה בודד 

), ובלבד שלא יינת� שיפוי בניגוד לכל די�. דירקטוריו� "סכו� השיפוי המרבי"(להל�: ובמצטבר 

 החברה אישר כי סכו* השיפוי המרבי כאמור הנו סביר בנסיבות העניי�.

מובהר בזאת כי אי� בתשלו* סכו* השיפוי האמור לעיל בכדי לפגוע בזכות� לקבל תגמולי ביטוח בגי� 

ספת, המובטחי* בחברת ביטוח, שהחברה תקבל עבור� מזמ� לזמ�, סוגי האירועי* המפורטי* בתו

 א* תקבל, במסגרת כל פוליסת ביטוח של אחריות דירקטורי* ונושאי משרה בחברה.

למע� הסר ספק יובהר, כי סכו* השיפוי המרבי על פי כתב זה יחול מעבר לסכו* שישול* (א* וככל  2.2

אחר זולת החברה, בכפו, לכ� כי לא ישול* ל� כפל  שישול*) במסגרת ביטוח ו/או שיפוי של מא� דהוא

לעיל וכי במקרה שבו תקבל שיפוי מאת  1.1פיצוי בגי� חבות או הוצאה שהינה בת שיפוי כאמור בסעי, 

מבטח של החברה בהתא* לפוליסת אחריות דירקטורי* ונושאי משרה או מכח כל הסכ* שיפוי אחר, 

בגובה ההפרש בי� סכו* החבות הכספית שהוטלה עלי�  בגי� העניי� נשוא השיפוי, יינת� השיפוי

וההוצאות המשפטיות, לבי� הסכו* שהתקבל מכח פוליסת הביטוח או הסכ* השיפוי האחר בגי� אותו 

  עניי�, ובלבד שסכו* השיפוי שהחברה התחייבה בו לא יעלה על סכו* השיפוי המרבי. 

ועד כלשהו, בתוספת ס� כל סכומי א* וככל שס� כל סכומי השיפוי שהחברה תידרש לשלמ* במ 2.3

פי כתבי השיפוי, יעלה על סכו* השיפוי המרבי, יחולק .השיפוי ששילמה החברה עד אותו מועד על

סכו* השיפוי המרבי או יתרתו, לפי העניי�, בי� נושאי המשרה שיהיו זכאי* לסכומי שיפוי כאמור בגי� 

נושאי המשרה ה* לפני אותו מועד (להל�: "פי כתבי השיפוי ולא שולמו ל.דרישות שהגישו לחברה על

פי היחס . "), באופ� שסכו* השיפוי שיקבל בפועל כל אחד מנושאי המשרה הזכאי*, יחושב עלהזכאי�

ראטה שבי� סכו* השיפוי שיגיע לכל אחד מנושאי המשרה הזכאי* לבי� סכו* השיפוי הכולל . פרו
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בגי� דרישות אלה, אלמלא מגבלת סכו* שיגיע לכל נושאי המשרה הזכאי*, במצטבר, באותו מועד 

 השיפוי המרבי.

שילמה החברה סכומי שיפוי לנושא משרה בחברה בגובה סכו* השיפוי המרבי, לא תשא החברה 

בסכומי שיפוי נוספי* אלא א* תשלו* סכומי השיפוי הנוספי* יאושר באורגני* בחברה שיהיו 

י השיפוי הנוספי* ובכפו, לשינוי תקנו� פי די� במועד תשלו* סכומ. מוסמכי* לאשר הגדלה זו על

 פי די�..החברה, במידה ויידרש לש* כ�, על

 תשלומי ביניי� .3

ע* קרות אירוע שבגינו תהיה עשוי להיות זכאי לשיפוי בהתא* לאמור בכתב שיפוי זה, תעמיד החברה לרשות�, 

וכי* בטיפול באותו הלי� מעת לעת, את הכספי* הדרושי* לכיסוי ההוצאות והתשלומי* האחרי* למיניה* הכר

משפטי או מנהלי ו/או דרישה מכל סוג, לרבות חקירה של רשות מוסמכת, תביעה משפטית ו/או תביעה אזרחית 

לרבות תביעה לפיצויי* כספיי* ו/או בקשה לסעד הצהרתי או הלי� בוררות או גישור ו/או הלי� אכיפה מנהלית 

ירוע, לרבות בהליכי חקירה, באופ� שאתה לא תידרש לשלמ* שיתנהל נגד� הקשור לאותו א 1.5כמפורט בסעי, 

  או לממנ* בעצמ�, והכול בכפו, לתנאי* ולהוראות הקבועי* בכתב שיפוי זה.

במקרה שהחברה תשל* ל� או במקומ� סכומי* כל שה* במסגרת כתב שיפוי זה בקשר להלי� משפטי ו/או הלי� 

ור, ולאחר מכ� יתברר שאינ� זכאי לשיפוי מאת החברה על שיתנהל נגד� כאמ 1.5אכיפה מנהלית כמפורט בסעי, 

  להל�. 4.9אות* סכומי*, או ככל והתקבלו בגינ* סכומי* מאת חברת ביטוח, אזי יחולו הוראות סעי, 

 תנאי השיפוי .4

 מבלי לגרוע מ� האמור לעיל, השיפוי על פי כתב שיפוי זה כפו, לתנאי* שלהל�:

 הודעת השיפוי 4.1

ל הלי� משפטי או מנהלי ו/או דרישה מכל סוג, לרבות תביעה משפטית אתה תודיע לחברה על כ  .א

ו/או תביעה אזרחית לרבות תביעה לפיצויי* כספיי* ו/או בקשה לסעד הצהרתי, לרבות בוררות 

או גישור ו/או חקירה בידי רשות מוסמכת לנהל חקירה או הלי� שייפתח נגד� או על כל התראה 

לי� כאמור ייפתח נגד� בקשר לכל אירוע שבגינו עשוי לחול בכתב או כל חשש או איו* בכתב שה

"), וזאת במהירות הראויה לאחר שייוודע ל� לראשונה על כ� ההלי�השיפוי (להל� ביחד ולחוד: "

") ותעביר לחברה או למי שהחברה תודיע ל�, כל מסמ� שיימסר ל� הודעת השיפוי(להל�: "

  בקשר לאותו הלי�.

חברה באופ� שוט, לגבי אירועי* שיש לגביה* חשש כי יביאו לנקיטת כמו כ�, עלי� ליידע את ה

  הלי� נגד�. 

אי מסירת הודעת השיפוי בהתא* לאמור לעיל לא תשחרר את החברה מהתחייבויותיה על פי  .ב

כתב שיפוי זה, למעט במקרה שבו אי מסירת הודעת השיפוי כאמור תפגע מבחינה מהותית 

תגונ� בשמה (ובמקרה שג* היא תתבע באותו הלי�) ו/או בזכויותיה של החברה ובאפשרותה לה

  בשמ�  כנגד התביעה ובהיק, הפגיעה האמור.

  הטיפול בהגנה 4.2
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החברה תהיה זכאית, לקחת על עצמה את הטיפול בהגנת� בפני אותו ההלי� ו/או למסור את   א.

יפעלו  הטיפול האמור לכל עור� די� שהחברה תבחר לצור� זה. החברה ו/או עור� די� כאמור

במסגרת הטיפול הנ"ל בכדי להביא את ההלי� הנ"ל לידי סיו*, ימסרו ל� דיווח שוט, על 

  התקדמות ההלי� וייוועצו עמ� בקשר ע* ניהולו.

 ידי החברה כאמור יפעל ויהיה חייב חובת נאמנות לחברה ול�. . עור� הדי� שימונה על

ייני* בינ� לבי� החברה בהגנת� בפני מקו* שייווצר, לדעת� או לדעת עור� הדי�, חשש לניגוד ענ

אותו ההלי� ו/או א* התנגדות נושא המשרה לעור� הדי� שמינתה החברה תהא מבוססת על 

טעמי* סבירי* אחרי*, תודיע על כ� לחברה ו/או יודיע ל� עור� הדי� האמור על ניגוד ענייני* זה, 

גנת� והוראות כתב שיפוי זה לפי העניי�, ואתה תהיה רשאי למנות עור� די� מטעמ� לטיפול בה

, ובלבד שסכו* שכר הטרחה שישול* לו יחולו על ההוצאות שיהיו ל� בגי� מינוי עור� די� כאמור

  .יאושר על ידי האורגני* המוסמכי* בחברה שיבחנו את סבירותו

החברה תהא רשאית להביא לסיו* ההלי� כאמור בדר� של פשרה ו/או הסדר להימנעות מנקיטת  .ג

ובלבד שכל  לחוק ניירות ער�)  1להפסקת הליכי* (כמשמעות הסדר כאמור בפרק ט'הליכי* או 

) יוסרו במלוא* התביעה נגד� ו/או האיו* לתביעה נגד� כאמור 1התנאי* הבאי* ימולאו: (

על פי כתב שיפוי זה וא, לא  עליה*תידרש לשל* סכומי* שלא תשופה ) לא 2( ;לעיל 4.1בסעי, 

אי� ) 3( ;ידי החברה. יות נושאי משרה שרכשה ו/או שיירכש עלישולמו במסגרת ביטוח אחר

  . בהסכמה לפשרה ו/או הסדר כאמור בכדי להודות בחבות נושא המשרה

כמו כ�, החברה לא תהא רשאית להביא את המחלוקת נשוא ההלי� הנ"ל להכרעה בדר� של 

תסרב לתת  בוררות או פישור או גישור, אלא בהסכמת� המוקדמת לכ�, בכתב, ובלבד שלא

הסכמת� זו אלא מנימוקי* סבירי* שיימסרו לחברה בכתב. למע� הסר ספק מובהר בזאת כי א, 

א* תועבר המחלוקת בהלי� לפתרו� בדר� של בוררות או פישור או גישור או בכל דר� אחרת, 

 החברה תשא בהוצאות הקשורות בכ� במסגרת הוצאות כתב שיפוי זה.

לא תהיה רשאית להביא לסיו* ההלי� הנ"ל בדר� של פשרה ו/או על א, האמור לעיל, החברה   ג. 

הסדר ו/או להביא את המחלוקת נשוא ההלי� הנ"ל להכרעה בדר� של בוררות או פישור או גישור 

במקרי* של אישומי* פליליי* נגד�, אלא א* תית� לכ� את הסכמת� מראש ובכתב. אתה תוכל 

שיקול דעת� הבלעדי ומבלי שתידרש לנמק את אי לסרב לית� את הסכמת� האמורה בס"ק זה לפי 

 הסכמת�. 

יו* ממועד קבלת הודעת השיפוי כאמור לעיל, כי היא נטלה על  14ד. א* החברה לא תודיע ל� בתו� 

ידי עורכי הדי� של .עצמה את הטיפול בהגנת� בפני ההלי� כאמור, או א* תתנגד לייצוג� על

ייני*, אתה תהא זכאי למנות עו"ד מטעמ� וכל החברה מטעמי* סבירי* או מחשש לניגוד ענ

  הוראות כתב שיפוי זה יחולו בהתא*, לרבות ההוצאות שיהיו ל� בגי� מינוי עור� די� כאמור.

יצוי� כי ככל שהחברה ו/או נושא המשרה יהיו עשויי* להיות זכאי* לשיפוי במסגרת ביטוח נושאי   ה. 

� כאמור לעיל, בהתחשב בזכותו של המבטח המשרה, בקשר ע* ההלי�, ייעשה מינוי עור� הדי

לקבוע את זהותו של עור� הדי� שייצג את נושא המשרה בהלי�, ולחובות החברה בעניי� זה על פי 

הביטוח הנ"ל, במיוחד א* על פי תנאי הביטוח המבטח זכאי לקבוע את זהותו של ערו� הדי� שייצג 

להשתחרר מהתחייבותו לשיפוי או  את נושא המשרה בהלי�, באופ� שאחרת עלול יהיה המבטח

להקטינה. בכל מקרה, החברה תעשה כמיטב יכולתה, במסגרת תנאי הביטוח ובכפו, לה*, 

 להשפיע על בחירת עור� הדי� בהתא* למשאלתו של נושא המשרה.
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  . שיתו, פעולה ע* החברה 4.3

נת� באותו לפי בקשת החברה, תחתו* על כל מסמ� שיסמי� כל עור� די� כאמור, לטפל בשמ� בהג .א

  הלי� ולייצג אות� בכל הקשור לכ�, בהתא* לאמור לעיל. 

אתה תשת, פעולה ע* החברה ו/או ע* כל עור� די� כאמור לעיל וכ� תקיי* את כל הוראות  .ב

פי כל פוליסה לביטוח אחריות נושאי משרה שהחברה תתקשרו בה בקשר ע* .המבטחי* על

ידי מי מה* במסגרת טיפול* בקשר לאותו  התגוננות בהלי�, בכל אופ� סביר שיידרש ממ� על

ההלי�, ובלבד שהחברה תדאג לכיסוי כל ההוצאות של� שיהיו כרוכות בכ� באופ� שאתה לא 

  תידרש לשלמ� או לממנ� בעצמ�, והכול בכפו, לאמור בכתב שיפוי זה.

אג לכיסוי בי� א* החברה תפעל לפי המפורט בסעי, זה לעיל ובי� א* לאו, החברה תד . כיסוי החבויות 4.4

החבויות וההוצאות האמורי*, באופ� שאתה לא תידרש לשלמ* או לממנ* בעצמ� וזאת מבלי שיהיה 

 בכ� כדי לגרוע מהשיפוי המובטח ל� על פי האמור בכתב שיפוי זה ובכפו, לתנאיו.

השיפוי בקשר להלי� כלשהו נגד�, כאמור בכתב  . אי תחולת השיפוי במקרי* של פשרה או הודאה 4.5

ה, לא יחול לגבי כל סכו* שיגיע ממ� בעקבות פשרה או בוררות, אלא א* כ� החברה תסכי* שיפוי ז

ואול* החברה לא תמנע מלתת את הסכמתה  ,בכתב לאותה פשרה או לקיו* אותה בוררות, לפי העניי�

  כאמור אלא מטעמי* סבירי*.

רשת הוכחת מחשבה כמו כ�, השיפוי לא יחול במקרה של הודאת� באישו* פלילי בעבירה שאינה דו

 אלא א* הודאת� קיבלה את הסכמת החברה לכ� בכתב ומראש.  ,פלילית

השיפוי בקשר  .  אי תחולת השיפוי במקרי* של הסדר להימנעות מנקיטת הליכי* או להפסקת הליכי* 4.6

להלי� כלשהו נגד�, כאמור בכתב שיפוי זה, לא יחול לגבי כל סכו* שיגיע ממ� בעקבות הסדר 

לחוק ניירות  1טת הליכי* או להפסקת הליכי* (כמשמעות הסדר כאמור בפרק ט'להימנעות מנקי

ער�), אלא א* כ� החברה תסכי* בכתב לאותו הסדר להימנעות מנקיטת הליכי* או להפסקת 

  .הליכי*, לפי העניי� ואול* החברה לא תמנע מלתת את הסכמתה כאמור אלא מטעמי* סבירי*

החברה לא תידרש לשל* על פי כתב  . או ביטוח מצד שלישיאי תחולת השיפוי במקרי* של שיפוי  4.7

שיפוי זה סכומי* בגי� אירוע כלשהו ככל שסכומי* כאמור שולמו בפועל ל� או עבור� או במקומ� בכל 

דר� שהיא במסגרת ביטוח של אחריות נושאי משרה בחברה או במסגרת התחייבות לשיפוי כלשהי של 

סעי, זה לא יחול על ההשתתפות העצמית החלה לפי תנאי מא� דהוא אחר זולת החברה. האמור ב

 הפוליסה לביטוח אחריות נושאי משרה הנערכת ע"י החברה.

ע* בקשת� לביצוע תשלו* כל שהוא בקשר לאירוע כלשהו על פי כתב שיפוי זה,  .  תשלו* השיפוי 4.8

ור שיידרש תנקוט החברה בכל הפעולות הנחוצות על פי די� לתשלומו ותפעל להסדרתו של כל איש

 בקשר לכ�, א* יידרש, לרבות אישור בית המשפט, א* וככל שיידרש.

במקרה שהחברה תשל* ל� או במקומ� סכומי* כלשה* במסגרת כתב  .  החזרת סכומי שיפוי ששולמו 4.9

שיפוי זה בקשר להלי� כאמור, ולאחר מכ� יתברר שאינ� זכאי לשיפוי מאת החברה על אות* 

הלוואה שניתנה ל� על ידי החברה אשר תשא ריבית בשיעור המזערי סכומי*, יחשבו סכומי* אלה כ

פי די� ואשר תהיה צמודה למדד המחירי* לצרכ�, ויהיה עלי� להחזיר את . כפי שייקבע מעת לעת על

 הסכומי* הנ"ל לחברה לכשתידרש בכתב על ידה לעשות כ� ולפי הסדר תשלומי* שהחברה תקבע. 
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כתב שיפוי זה, ולאחר מכ� בוטל החיוב שבגינו שול* הסכו* או שילמה ל� החברה סכו* כלשהו מכוח 

שסכומו פחת מכל סיבה שהיא, אתה תמחה לחברה את מלוא זכויותי� להשבה של הסכו* מאת 

התובע בהלי� ותעשה את כל הנחו5 כדי שהמחאה זו תהיה תקפה והחברה תוכל לממשה. משתעשה כ� 

חייב להחזיר את תהיה  . מחתה. לא תעשה כ� תהא פטור מהחזרת הסכו* שהזכות להשבתו הו . 

, לפי העניי�, בצירו, הפרשי ריבית והצמדה, בשיעורי* ולתקופה שלפיה* תהא והסכו*, או את חלק

  זכאי להחזר הסכו* מאת התובע.

לעניי� התחייבות החברה לשיפוי בגי� פעולה שעשית או תעשה בתוק, היות� נושא משרה ו/או מועסק  4.10

בחברה בת של החברה ו/או בחברה קשורה של החברה ו/או בתאגיד אחר (להל� ביחד ולחוד: 

  ") יחולו ג* ההוראות הבאות:התאגיד החייב"

תה תהיה זכאי לקבל החברה לא תידרש לשל* על פי כתב שיפוי זה סכומי* אשר א 4.10.1

ותקבל בפועל מהתאגיד החייב במסגרת פוליסת ביטוח שנערכה על ידי התאגיד החייב 

ו/או על פי התחייבות מראש לשיפוי או על פי היתר לשיפוי שניתנו על ידי התאגיד 

  החייב.

א* דרישת� לקבלת שיפוי ו/או כיסוי ביטוחי בגי� פעולה שעשית בתוק, תפקיד�  4.10.2

העשוי להיות בר שיפוי על פי כתב שיפוי זה, תידחה על ידי התאגיד בתאגיד החייב ו

החייב או חברת הביטוח של התאגיד החייב, לפי העניי�, תשל* ל� החברה על פי כתב 

שיפוי זה סכומי* לה* תהיה זכאי על פי כתב שיפוי זה, א* תהיה זכאי לסכומי* אלו 

יד החייב ו/או על פי פוליסת ואתה תמחה לחברה את זכויותי� לקבלת סכומי* מהתאג

הביטוח של התאגיד החייב ותסמי� את החברה לגבות סכומי* אלו בשמ� ככל 

שהסמכה שכזו תידרש לקיו* הוראות סעי, זה. לעניי� זה הנ� מתחייב לחתו* על כל 

מסמ� שיידרש על ידי החברה לצור� המחאת זכויותי� האמורות והסמכת החברה 

  בשמ�. לגבות את הסכומי* האמורי*

למע� הסר ספק מובהר כי אי� בכתב שיפוי זה בכדי להעניק לתאגיד החייב ו/או לכל צד  4.10.3

שלישי אחר זכויות כלשה� כלפי החברה, לרבות, א� מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, 

זכות לתבוע ו/או לדרוש תשלו* כלשהו מהחברה כהשתתפות בשיפוי ו/או בכיסוי 

גיד החייב בגי� פעולה שעשית בתוק, תפקיד� בתאגיד הביטוחי שינת� ל� על ידי התא

  החייב.

 תקופת השיפוי .5

התחייבויות החברה לפי כתב שיפוי זה יעמדו לזכות� ו/או לזכות (חו"ח) עיזבונ�, ללא הגבלת זמ� וזאת ג* לאחר 

סיו* העסקת� או כהונת� כנושא משרה בחברה או בחברה האחרת, כהגדרתה לעיל, לפי המקרה, ובלבד 

פעולות בגינ� יינת� השיפוי נעשו בתקופת כהונת� כנושא משרה בחברה ו/או בחברה האחרת ו/או בתקופת שה

העסקת� או כהונת� בחברה או בחברה האחרת, ללא תלות במועד הגילוי של האירוע בגינו הינ� זכאי לשיפוי לפי 

  כתב שיפוי זה.

 חריגי� .6

  ל אחד מהמקרי* הבאי*:לעיל לא תחול בכ 1ההתחייבות לשיפוי כאמור בסעי, 
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הפרת חובת אמוני* כלפי החברה או כלפי חברת הבת שלה או חברה שלובה או גו, אחר, אלא א* כ�  6.1

פעל נושא המשרה בתו* לב והיה לו יסוד סביר להניח שהפעולה לא תפגע בטובת החברה או חברה בת 

 שלה או חברה שלובה או גו, אחר.

 פזיזות, למעט א* נעשתה ברשלנות בלבד.הפרת חובת זהירות שנעשתה בכוונה או  6.2

 פעולה מתו� כוונה להפיק רווח אישי שלא כדי�. 6.3

 קנס, קנס אזרחי, עיצו* כספי או כופר שהוטל על נושא המשרה. 6.4

סימ� ד' לפרק הרביעי בחלק התשיעי לחוק או לפי  לחוק ניירות ער� 1או ט' 4, ח'3'לפי פרק חהלי�  6.5

 לעיל.  1.5סעי, ברות, וזאת מבלי לגרוע מהאמור בהח

 שונות .7

 בכתב שיפוי זה תהא למונחי* הבאי* המשמעות המונחת בציד*: 7.1

כשמשמעותו בחוק החברות ובחוק ניירות ער�, לרבות הגדרת 

 נושא משרה בכירה בחוק ניירות ער�.

"נושא   . 

 משרה"

כמשמעותה בחוק החברות, לרבות החלטה ו/או מחדל במשמע 

לפני מועד כתב שיפוי זה  ולרבות כל הפעולות שנעשו על יד�

בתקופת כהונת� או העסקת� כנושא משרה בחברה ו/או בחברה 

 האחרת. 

(או כל  "פעולה"  . 

 נגזרת אחרת שלה)

 כל האמור בלשו� זכר א, נקבה במשמע. 7.2

פי . פי כתב שיפוי זה יפורשו בהרחבה ובאופ� המיועד לקיימ�, ככל המותר על. התחייבויות החברה על 7.3

שלה נועדו. במקרה של סתירה בי� הוראה כלשהי בכתב שיפוי זה לבי� הוראת די� די�, לש* התכלית 

שלא נית� להתנות עליה, לשנותה או להוסי, עליה, תגבר הוראת הדי� האמורה, א� לא יהא בכ� כדי 

 לפגוע או לגרוע מתוקפ� של שאר ההוראות בכתב שיפוי זה.

ג' כלשהו לרבות מבטח כלשהו והיא אינה ניתנת  מודגש כי התחייבות זו לשיפוי אינה חוזה לטובת צד 7.4

.להמחאה, ולא תהא לכל מבטח זכות לדרוש השתתפות של החברה בתשלו* אשר לו מחויב מבטח על

  פי הסכ* ביטוח שנער� עימו, למעט השתתפות העצמית הנקובה בהסכ* כאמור.

השיפוי המרבי בשל  אי� בכתב שיפוי זה כדי להגביל את החברה או למנוע ממנה להגדיל את סכו* 7.5

פי פוליסת ביטוח אחריות נושאי המשרה .אירועי* נשוא השיפוי, בי� מחמת שסכומי הביטוח על

יוקטנו, בי� מחמת שהחברה לא תוכל להשיג ביטוח נושאי משרה שיכסה את האירועי* נשוא השיפוי 

 .די�ות בבתנאי* סבירי* ובי� מכל סיבה אחרת ובלבד שההחלטה כאמור תתקבל בדרכי* הקבוע

פי כתב . פי שיקול דעתה הבלעדי ובכל עת, לבטל התחייבויותיה לשיפוי על.החברה תהא רשאית, על 7.6

פיו, או לצמצ* את סוגי האירועי* עליה* הוא חל, . שיפוי זה, או להפחית את סכו* השיפוי המרבי על

חולו לאחר מועד בי� בנוגע לכל נושאי המשרה ובי� בנוגע לחלק מה* ככל שהוא מתייחס לאירועי* שי

יו* לפני  30ובלבד שניתנה לנושא המשרה הודעה מוקדמת על כוונתה זו, בכתב, לפחות  . השינוי 

המועד בו תכנס החלטתה לתוק,. למע� הסר ספק, מובהר בזאת כי כל החלטה כאמור, אשר יש בה 
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כל סוג כדי להרע את תנאי כתב התחייבות זה או לבטלו, לא תהא בעלת תחולה רטרואקטיבית מ

שהוא וכתב השיפוי טר* שינוי או ביטולו לפי העניי�, ימשי� לחול ולהיות תק, לכל דבר ועניי� בכל 

הנוגע לכל אירוע אשר אירע טר* השינוי או הביטול, א, א* ההלי� בגינו הוגש כנגד נושא המשרה, 

תיקו� או שינוי בכתב לאחר שינויו או ביטולו של כתב השיפוי, והכל בכפו, לאמור בכל די�. מובהר כי 

מעביד בי� נושא .השיפוי כאמור לא ייחשב להרעת תנאי עבודה מקו* בו מתקיימי* יחסי עובד

 . המשרה לחברה, וזאת מבלי שיהיה בקביעה זו להוות אמירה או פרשנות ביחס לקיו* יחסי עובד

 מעביד כאמור.

או על יד�, לא יפורשו בשו* ידי החברה .שו* ויתור, שיהוי, הימנעות מפעולה או מת� אורכה על 7.7

פי כל די�, ולא ימנעו מהחברה או ממ� מלנקוט . פי כתב שיפוי זה ועל. נסיבות כויתור על זכויותיו על

 בכל הצעדי* המשפטיי* והאחרי* הדרושי* לש* מימוש זכויותיו כאמור.

 .הימנוהתוספת לכתב שיפוי זה מהווה חלק בלתי נפרד  7.8

 ק השלישי לחלק השישי לחוק החברות.כתב שיפוי זה כפו, להוראות הפר 7.9

כתב זה הינו כתב השיפוי המלא והממצה בי� החברה לבינ� לגבי הנושאי* והענייני* הנדוני* בו, והוא  7.10

מחלי, ומבטל כל מצג, זיכרו� דברי*, הצעות, סיכומי דיו�, מכתבי כוונות ו/או התחייבות, הסכ*, כתב 

פה, בנושאי* ובענייני* . פו, בי� בכתב ובי� בעלהתחייבות ו/או כל מסמ� אחר, ששררו או הוחל

 האמורי* בי� החברה לבינ�, קוד* לחתימתו של כתב שיפוי זה.

 כתב שיפוי זה אינו גורע מזכותה של החברה להחליט על שיפוי בדיעבד, על פי הוראת כל די�. 7.11

עותק החתו* לתוק, ע* חתימת� על עותק ממנו במקו* המיועד לכ�, ומסירת הכתב שיפוי זה ייכנס  7.12

, א� לא לפני מועד אישור כתב שיפוי באורגני* המוסמכי* של החברה, כנדרש על פי הוראות לחברה

א* קיבלת כתב התחייבות ו/או התחייבות קודמת לשיפוי מהחברה, כתב  .הדי� כפי שיהיו מעת לעת

 שיפוי זה מחליפ* ובא במקומ*. 

  

  מה שהוסמכו לכ� כדי�.ולראיה באה החברה על החתו*, באמצעות מורשי חתי

________________________________  

  בע"מ מנרב פרויקטי�

  

  אישור

  אני מאשר קבלת כתב שיפוי זה ומאשר את הסכמתי לכל ומלוא תנאיו.

  

  חתימה:_________________  תארי�: __________
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  התוספת

 1.1סוגי האירועי� הקובעי� לעניי� סעי� 

  

  בחברות מוחזקות. פעולה בקשר לזכויות הצבעה  .1

הצעה, הנפקה, מכירה ו/או רכישה עצמית של ניירות ער� על ידי החברה או על ידי חברות בנות של החברה או  .2

ור לעיל, הצעת ניירות לרבות א� מבלי לגרוע מכלליות האמחברות קשורות או על ידי בעלי מניות של החברה, 

 , או הצעת ניירות ער� בדר� אחרת כלשהי. ער� לציבור על פי תשקי, או בדר� אחרת, הצעה פרטית

שמניותיה  �אירוע הנובע מהיותה של החברה חברה ציבורית או הנובע מכ� שמניותיה הוצעו לציבור או הנובע מכ .3

 נסחרות בבורסה בישראל.

 אירועי* שהשפיעו או עלולי* להשפיע באופ� מהותי על רווחיות החברה או רכושה או זכויותיה או חובותיה. .4

לחוק החברות, בי�  1תביעה או דרישה המוגשות בקשר ע* עסקה (לרבות עסקה חריגה) כמשמעותה בסעי,  כל .5

שהינה במהל� העסקי* הרגיל של החברה ובי� שאינה במהל� העסקי* הרגיל של החברה ובכלל זה משא ומת� 

העברה, מכירה, נות, העמדת אשראי, הליכי גביית חובות לרבות מימוש בטחו קבלת אשראי, להתקשרות בעסקה,

, וכ� קבלת ו/או מת� אופציה למכירה, רכישה, חכירה, השכרה או שעבוד של נכסי* או התחייבויות או זכויות

השכרה, העברה או רכישה של נכסי* או התחייבויות כאמור (לרבות, א� מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, 

  ; קבלת זכות בכל אחד מה*) טובי�, מקרקעי�, ניירות ער�, או זכויות, או מת� או

כל עסקה או הסדר, ובכלל זה, העברה, מכירה או רכישה או השכרה של נכסי* או התחייבויות, לרבות, א� מבלי  .6

  לגרוע מכלליות האמור לעיל, טובי�, מקרקעי�, ניירות ער�, או זכויות, או מת� או קבלת זכות בכל אחד מה*.

י החברה בגופי* כלשה*, לפני, במהל�, ואחרי ביצוע ההשקעה במהל� אירועי* הקשורי* לביצוע השקעות על יד .7

ההתקשרות, החתימה, פיקוח ומעקב אחריה*, לרבות עסקאות ו/או פעולות הנעשות בש* החברה כדירקטור, 

 נושא משרה, עובד או משקי, בדירקטוריו� בתאגיד בו מבוצעת ההשקעה.

או הנטענת שבוצעה או שימוש לרעה ביחס לזכות קניי� כל תביעה או דרישה המוגשות ביחס לעילה שבוצעה  .8

  רוחני של צד שלישי בידי החברה או מי מטעמה. 

ישראלי או זר, או על פי כללי* או הנחיות הנהוגי* במוסדות בישראל או דיווח או הודעה המוגשי* על פי כל די�  .9

  מחוצה לה, ו/או הימנעות מהגשת דיווח או הודעה כאמור.

רה, במישרי� או בעקיפי�, לדוחות הכספיי* של החברה, ניהול תיק ההשקעות של החברה ו/או כל פעולה הקשו .10

 חשבונות הבנק שלה.

ע* מת� או קבלת אשראי, שעבוד נכסי* והתחייבויות ומת� או קבלת ביטחונות  קשרכל תביעה או דרישה ב .11

* לצור� מימו� עסקאות או ובכלל זה התקשרויות בהסכמי מימו� ע* בנקי* ו/או גורמי* פיננסיי* אחרי

, ניהול נדל"� מכל סוג ולכל מטרה וכל פעולה ידי החברה.במישרי� ו/או בעקיפי* על התקשרויות המבוצעות,

וכ� כל פעולה הכרוכה  הקשורה בכ�, לרבות ניהול משא ומת� בקשר לרכישת הנדל"� והקמתו, הפעלתו ומכירתו,

 ו/או הפעולות כאמור ובי� א* לא יושלמו מכל סיבה שהיא. , והכל בי� א* יושלמו העסקאותבענייני* הנ"ל
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פעולות בקשר ליחסי עבודה ויחסי מסחר, ובכלל זה ע* עובדי*, קבלני* עצמאיי*, זכייני*, לקוחות, מפיצי*,  .12

משווקי*, ספקי* ונותני שירותי* למיניה* ולרבות משא ומת�, התקשרות ויישו* הסכמי עבודה אישיי* או 

  ת לעובדי*, תנאי עבודה והעסקה.קיבוציי*, הטבו

  אירועי* הקשורי* בבטיחות בעבודה ופגיעות בעבודה, בי� א* גרמו לנזקי גו, ובי� א* גרמו לנזקי רכוש. .13

התבטאות, אמירה לרבות הבעת עמדה ו/או דעה ו/או הצבעה שנעשתה בתו* לב ע"י נושא המשרה במהל�  .14

רג� של החברה ולרבות במסגרת ישיבות הדירקטוריו� ו/או תפקידו ומכוח תפקידו, ולרבות במסגרת ישיבות כאו

  ועדה מוועדותיו.

כל תביעה ו/או דרישה המוגשות בידי עובדי*, יועצי*, סוכני*, משווקי*, יחידי* אחרי* ו/או גו, המועסק ו/או  .15

ע*  המספק שירותי* לחברה בקשר לפיצויי* אות* חייבי* לה* או נזקי* ו/או חבויות אשר נגרמו לה* בקשר

העסקת* על ידי החברה או התקשרות* ע* החברה או בקשר למכרז שהוציא החברה, ובכלל זה ג* אירועי* 

מעביד לרבות קידו* עובדי*, טיפול בהסדרי* פנסיוני*, . הקשורי* בתנאי העסקה של עובדי* וביחסי עובד

  ו/או הטבות אחרות. , הענקת ניירות ער�,קופות ביטוח וחסכו�

כל סוג של הפרה של חוקי איכות הסביבה, תקנות, רישיונות סביבתיי*, היתרי*, או אישורי* נסיבות היוצרות  .16

נוספי* הנדרשי* על פי חוקי איכות הסביבה לרבות החלטות ו/או פעולות הנוגעות לאיכות הסביבה ובכלל זה 

  לחומרי* מסוכני* ו/או הפרעות סביבתיות לרבות רעש.

  הגנת הצרכ� ו/או צווי* ו/או תקנות מכוחו. החלטות ו/או פעולות הנוגעות לחוק .17

כל תביעה או דרישה בקשר ע* פעולה או החלטה, בנושאי* הקשורי*, במישרי� או בעקיפי�, להגבלי* עסקיי*  .18

 ובכלל* הסדרי* כובלי*, מיזוגי* ומונופולי�.

, סוכני*, קבלני כח משא ומת�, כריתה וביצוע* של חוזי* מכל מי� וסוג ע* שוכרי*, משכירי*, ספקי*, מפיצי* .19

  אד*, קבלני שירותי*, קבלני בניי�, קבלני שיפוצי* זכייני* וכיוב'.

כל תביעה או דרישה המוגשות בידי צד שלישי הסובל מחבלה גופנית או נזק לעסק או לנכס אישי לרבות אובד�  .20

אנשי* אחרי* השימוש בו במהל� כל פעולה או מחדל המיוחסי* לחברה, או בהתאמה לעובדיה, סוכניה או 

 הפועלי* או הטועני* לפעול מטע* החברה.

כל תביעה ו/או דרישה המוגשות באופ� ישיר או עקי, בקשר למחדל במלואו או בחלקו, בידי החברה ו/או על ידי  .21

נושאי המשרה, המנהלי* ו/או העובדי* של החברה, בכל הנוגע לתשלו*, דיווחו/או תיעוד מסמכי*, של אחת 

רשות חו5, רשות מוניציפלית ו/או כל תשלו* אחר הנדרש על פי חוקי מדינת ישראל, לרבות מרשויות המדינה, 

תשלומי מס על הכנסה, מס מכירה, מס שבח, מסי העברה, בלו, מס ער� מוס,, מס בולי*, מכס, ביטוח לאומי, 

  בגי� הצמדה.משכורות ו/או עיכוב שכר לעובדי* ו/או עיכובי* אחרי*, לרבות כל סוג של ריבית ותוספות 

כל פעולה מנהלתית, ציבורית, שיפוטית, צווי*, פסקי די�, תביעות, דרישות, מכתבי דרישות, הנחיות, טענות,  .22

חקירות, הליכי* ו/או הודעות של חוסר ציות ו/או הפרה של פעולה של רשות שלטונית ו/או שעבודי*, עיקולי*, 

קודה, כלל, נוהג, הוראה, רישוי, הנחיה, מדיניות ו/או גו, אחר הטועני* לאי מילוי הוראת חוק, תקנה, צו, פ

 פס"ד על ידי החברה ו/או של נושאי המשרה בחברה במסגרת תפקיד* בחברה.

כשל בעריכת סידורי ביטוח ו/או בניהול סיכוני*; כל תביעה או דרישה בקשר ע* מעשה או מחדל שגר* לאי  .23

 למו"מ, התקשרות ע* מבטחי* והפעלת פוליסות ביטוח.עריכה של סידורי ביטוח נאותי* וכ� כל עניי� בקשר 
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כל תביעה או דרישה ביחס לאי גילוי או כשל לספק כל סוג של מידע בזמ� הנדרש בהתא* לדי�, או בקשר לגילוי  .24

למחזיקי ניירות ער� של החברה, או למחזיקי  לצדדי* שלישיי* ובכלל זה מוטעה או לקוי של מידע כאמור

ס הכנסה, מס ער� מוס,, ביטוח לאומי, רשויות מקומיות, משרד לאיכות הסביבה, למחזיקי למ ניירות ער� בכוח,

ניירות הער� של החברה וכל גור* ממשלתי או מוסדי אחר, לרבות בכל הנוגע להנפקה, הקצאה, חלוקה, רכישה, 

ות הער� של החזקה או זיקה לניירות ער� של החברה או כל פעילות בשקעה אחרת המערבת או מושפעת מנייר

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, אירוע זה יחול ג* ביחס להצעת ניירות ער� לציבור על פי תשקי,,  החברה.

 הצעה פרטית, הצעת רכש או כל הצעת ניירות ער� אחרת.

כל תביעה או דרישה בקשר ע* מת� מידע, מצגי*, חוות דעת, דוחות כספיי*, דיווחי* או הודעות לכל רשות  .25

פי כל די�, לרבות א� מבלי לגרוע מכלליות האמור, חוק החברות לרבות תקנות שהותקנו מכוחו, או . ת עלמוסמכ

 פי הוראות דיני המס החלי* על החברה..על

כל תביעה או דרישה בקשר ע* חלוקה ובכלל זה בקשר ע* רכישת מניות החברה ובלבד שאי� בשיפוי בגי� פעולה  .26

 .עה או דרישה בקשר ע* חלוקת דיבידנדי* לבעלי המניות של החברהשכזו הפרה של כל די� וכ� כל תבי

כל תביעה או דרישה המוגשות על ידי מלווה או נושה בנוגע לכספי* שהולוו על ידיה*, או חובות החברה  .27

 כלפיה*.

או  או מחזיקי* אחרי* של נכסי* , שוכרי*,כל תביעה או דרישה המוגשת בידי רוכשי*, בעלי*, משכירי* .28

בגי� נזקי* או הפסדי* הקשורי* לשימוש  , או יחידי* העוסקי* ע* המוצרי* האמורי*,של החברה מוצרי*

  האמורי*.או במוצרי* בנכסי* 

כל תביעה או דרישה, המתייחסות לשינוי מבנה החברה או ארגונה מחדש, לרבות א� מבלי לגרוע מכלליות  .29

 ת בנות, פירוק� או מכירת* לצדדי* שלישיי*.האמור לעיל, מיזוג, פיצול, שינוי בהו� החברה, הקמת חברו

 מת� לרבותפעולה של נושאי המשרה בחברה ו/או בחברות בנות שלה בתחומי העסקאות שהיא מבצעת כל  .30

השקעה בחברות בענפי* הקרובי* לפעילות  ,משנה מנכי מול לותיפע, הלקוח של מימו� למטרות לעסקי* אשראי

 * השלובי* המותרי* או שיהיו מותרי* לה* על פי הדי�.החברה ויתר פעילויות החברה והתאגידי

כל אירוע ו/או פעולה בגינ* נית� לשפות לפי חוק ייעול הליכי האכיפה ברשות ניירות ער� (תיקוני חקיקה),  .31

 . 2011.התשע"א

 ., מכל מי� וסוג שה*ו/או היתרי* כל פעולה הקשורה להגשת הצעות למכרזי* ו/או לזיכיונות ו/או לרישיונות .32

כל תביעה או דרישה המוגשת ביחס למינוי או בקשה למינוי כונס נכסי* לנכסי החברה ו/או חברות בנות ו/או  .33

חברות קשורות של החברה או לחלק כלשהו מנכסיה� ו/או בקשת פירוק כנגד החברה ו/או חברות בנות ו/או 

של החברה ו/או חברות בנות ו/או חברות קשורות של החברה ו/או הלי� כלשהו לצור� פשרה או הסדר ע* נושי* 

 חברות קשורות של החברה.

כל תביעה או דרישה המוגשת ביחס לניהול כספי*, ניהול חשבונות, הלוואות ומסגרות אשראי, עסקאות  .34

 במכשירי* פיננסיי*, ערבויות, בטחונות, נאמנויות, הסכמי ניהול ויעו5 פיננסי וכד'.

או פעילות של החברה או של נושא המשרה במסגרת תפקידו בחברה, כל תביעה או דרישה, המתייחסות להחלטה  .35

לאחר שבוצעו לגביה הבדיקות וההתייעצויות המתאימות לסוג ההחלטה או פעילות מסוג זה, לרבות החלטות 

 שהתקבלו בדירקטוריו� על ידי נושא המשרה במסגרת תפקידו בחברה.
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ה לניצעי* בהצעת רכש, בדבר כדאיותה של הצעת רכש ס לחוות דעת דירקטוריו� החברביחכל תביעה או דרישה  .36

, או הימנעות ממת� חוות דעת כאמור וכ� בכל חיווי 1999 . לחוק החברות התשנ"ט 329מיוחדת בהתא* לסעי, 

 דעת ו/או מצג הנדרש על פי הוראות הדי�. 

בור או בש* החברה כל תביעה או דרישה המוגשת ביחס לפעולת מכירה, קניה או החזקת ניירות ער� סחירי* ע .37

 ו/או לניהול תיק השקעות ו/או חשבונות אצל חברי בורסה ו/או בנקי* ו/או פיקדונות.

כל תביעה או דרישה המוגשת ביחס לפעולה הקשורה להשקעות שהחברה בוחנת ו/או מבצעת בניירות ער�  .38

ביצועה, פיתוחה, כלשה*, המתבצעות בשלבי* שלפני ו/או אחרי ביצוע ההשקעה, לצור� התקשרות בעסקה, 

המעקב והפיקוח עליה וכ� תביעות הקשורות לפעולות רכישה ו/או מכירה (על ידי החברה ו/או חברות בנות של 

החברה), במישרי� ו/או בעקיפי�, של נכסי* (לרבות מניות) וזכויות, בישראל ומחו5 לישראל או השקעה בני"ע של 

לרבות רכישה ו/או מכירה של גרעיני שליטה והכל בי� א*  תאגידי* שוני* או קבלת זכויות בתאגידי* שוני*,

נעשו במהל� העסקי* הרגיל של החברה, ולרבות, א� מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, ההחלטות, ההסכמי*, 

ההודעות, מסמכי הגילוי, ניהול המשא ומת� והדיווחי* הקשורי* בכ�, וכל עניי� אחר הקשור וכרו� בכל האמור 

� או בעקיפי�, והכל בי� א* יושלמו רכישות ו/או מכירות כאמור ובי� א* לא יושלמו, מכל סיבה לעיל, במישרי

  שהיא.

מכוני* לטיהור שפכי* עבור עיריות, מועצות מקומיות,  התקשרות והשתתפות במכרזי* להקמה והפעלה של .39

 .PFI/BOTרשויות וגופי* ממשלתיי*, לרבות בשיטת 

ינה ביצוע פעולה מסוימת, תפורש כמתייחסת ג* לאי ביצועה או הימנעות מביצועה של כל הוראה בתוספת זו לעיל שעני

  אותה פעולה, והכול אלא א* הקשר הדברי* בהוראה מסוימת אינו סובל פירוש כזה.
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 לכבוד
 הדירקטוריון של

 ("החברה"מנרב פרויקטים בע"מ )
 , אשדוד3הבושם 

 
 ,ג.א.נ

 
טיוטת תשקיף של מנרב פרויקטים בע"מ המיועד להתפרסם בחודש הנדון: 

 2017פברואר 
 

אנו מסכימים להכללה )לרבות בדרך של הפניה( בטיוטת הננו להודיעכם כי 
 התשקיף שבנדון של הדוחות שלנו המפורטים להלן:

 
על מידע כספי תמציתי מאוחד של  2017בפברואר  12דוח סקירה מיום  .א

ולתקופות של תשעה ושלושה חודשים  2016בספטמבר  30החברה ליום 
 שהסתיימו באותו תאריך.

על  2017בפברואר  12דוח מיוחד של רואי החשבון המבקרים מיום  .ב
ולתקופות  2016בספטמבר  30מידע כספי ביניים נפרד של החברה ליום 

ד'  38של תשעה ושלושה חודשים שהסתיימו באותו תאריך לפי תקנה 
 .1970 –לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל 

על הדוחות  2017 פברואר 12 ים מיוםדוח רואי החשבון המבקר .ג
 31ולימים  2013בינואר  1הכספיים המאוחדים של החברה ליום 

ולכל אחת משלוש השנים בתקופה  2015-ו 2014, 2013בדצמבר 
 .2015בדצמבר  31שהסתיימה ביום 

על הדוחות  2017 בפברואר 12דוח רואה החשבון המבקר מיום  .ד
 31ולימים  2013בינואר  1יום ג' של החברה ל 9הכספיים לפי תקנה 

ולכל אחת משלוש השנים בתקופה  2015-ו 2014, 2013בדצמבר 
 .2015בדצמבר  31שהסתיימה ביום 

 
 בכבוד רב,

 
 סומך חייקין
 רואי חשבון

 
 
 



 

 בערבון מוגבל פרויקטיםמנרב 

 והחברות המאוחדות שלה

 תמצית דוחות כספיים ביניים מאוחדים

 2016 בספטמבר 30ליום 

 ם()בלתי מבוקרי

 

 

 



 בערבון מוגבל פרויקטיםנרב מ
 

 )בלתי מבוקרים( 2016 בספטמבר 30ליום מאוחדים תמצית דוחות כספיים ביניים 
 
 
 
 

 תוכן העניינים
 
 

 מודע
 
 

 2 המבקרים סקירה של רואי החשבון דוח
 

 3 יםביניים מאוחדעל המצב הכספי  ותדוחתמצית 
 

 5 יםביניים מאוחדרווח והפסד  ותדוחתמצית 
 

 6 יםעל הרווח הכולל ביניים מאוחד ותתמצית דוח
 

 7 יםעל השינויים בהון ביניים מאוחד ותתמצית דוח
 

 10 יםביניים מאוחד על תזרימי המזומנים ותתמצית דוח
 
 12 ביניים המאוחדיםה דוחות הכספייםתמצית האורים לב
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 609, תא דואר 17רחוב הארבעה 

 6100601תל אביב 

8000  684  03 
 
 

   
 שותפויות, הסומך חייקין, שותפות רשומה עפ"י פקודת 

ה נ ה ה ר ב K  -ב  ח P M G  I n t e r n a t i o n a l  
 קואופרטיב רשום בשוויץ.

 

 

 דוח סקירה של רואי החשבון המבקרים לבעלי המניות של 
 בערבון מוגבל פרויקטיםמנרב 

 
 מבוא

 
הקבוצה(,  –סקרנו את המידע הכספי המצורף של מנרב פרויקטים בערבון מוגבל וחברות בנות שלה )להלן 

ואת הדוחות התמציתיים  2016בספטמבר  30הכולל את הדוח על המצב הכספי התמציתי המאוחד ליום 
עה ושלושה המאוחדים על רווח והפסד, הרווח הכולל, שינויים בהון ותזרימי המזומנים לתקופות של תש

חודשים שהסתיימו באותו תאריך. הדירקטוריון וההנהלה אחראים לעריכה ולהצגה של מידע כספי לתקופות 
"דיווח כספי לתקופות ביניים", וכן הם אחראים  IAS 34ביניים אלו בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי 

ך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, לעריכת מידע כספי לתקופות ביניים אלו לפי פרק ד' של תקנות ניירות ער
 . אחריותנו היא להביע מסקנה על מידע כספי לתקופות ביניים אלו בהתבסס על סקירתנו.1970-התש"ל

 
לא סקרנו את המידע הכספי התמציתי לתקופות ביניים של פעילות משותפת אשר נכסיה הכלולים באיחוד 

 6%-, והכנסותיה הכלולות באיחוד מהוות כ2016בספטמבר  30מכלל הנכסים המאוחדים ליום  8%-מהווים כ
מכלל ההכנסות המאוחדות לתקופות של תשעה ושלושה חודשים שהסתיימו באותו תאריך, בהתאמה.  9%-וכ

המידע הכספי התמציתי לתקופות ביניים של הפעילות המשותפת נסקר על ידי רואי חשבון אחרים שדוחות 
שהיא מתייחסת לסכומים שנכללו בגין הפעילות המשותפת,  הסקירה שלהם הומצאו לנו ומסקנתנו, ככל

 מבוססת על דוחות הסקירה של רואי החשבון האחרים.
 

 הסקירה היקף
 

של לשכת רואי חשבון בישראל "סקירה של מידע כספי לתקופות  1ערכנו את סקירתנו בהתאם לתקן סקירה 
של מידע כספי לתקופות ביניים מורכבת  ביניים הנערכת על ידי רואה החשבון המבקר של הישות". סקירה

מבירורים, בעיקר עם אנשים האחראים לעניינים הכספיים והחשבונאיים, ומיישום נהלי סקירה אנליטיים 
ואחרים. סקירה הינה מצומצמת בהיקפה במידה ניכרת מאשר ביקורת הנערכת בהתאם לתקני ביקורת 

יטחון שניוודע לכל העניינים המשמעותיים שהיו יכולים מקובלים בישראל ולפיכך אינה מאפשרת לנו להשיג ב
 להיות מזוהים בביקורת. בהתאם לכך, אין אנו מחווים חוות דעת של ביקורת.

 
 מסקנה

 
בהתבסס על סקירתנו ועל דוחות הסקירה של רואי חשבון אחרים,לא בא לתשומת ליבנו דבר הגורם לנו 

 .IAS 34ינות המהותיות, בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי לסבור שהמידע הכספי הנ"ל אינו ערוך, מכל הבח
 

הקודמת, בהתבסס על סקירתנו ועל דוחות הסקירה של רואי חשבון אחרים, לא בא  בנוסף לאמור בפיסקה
לתשומת ליבנו דבר הגורם לנו לסבור שהמידע הכספי הנ"ל אינו ממלא, מכל הבחינות המהותיות, אחר 

 .1970-הוראות הגילוי לפי פרק ד' של תקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל
 
 

 סומך חייקין
 רואי חשבון
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 בערבון מוגבל פרויקטיםמנרב 
 

 ליום יםביניים מאוחדעל המצב הכספי  ותדוחתמצית 

 
 
 

 
 בדצמבר 31 בספטמבר 30 בספטמבר 30

 
2016* 2015 2015 

 
 )מבוקר( )בלתי מבוקר( )בלתי מבוקר(

 
 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח

 נכסים שוטפים
 

   
 4,070  29,033  7,896  מזומנים ושווי מזומנים 

 52,355  75,578  42,638  פקדונות לזמן קצר

 7,066  6,936  -  חלויות שוטפות בגין נכסים פיננסיים

 10,173  10,138  51,959  לקוחות 

 27,180  70,152  30,501  חייבים אחרים

 2,830  -  5,294  נכסי מסים שוטפים

 2,513  3,064  -  מלאי 

 636,742  659,088  460,652  מלאי בניינים למכירה
 נכסים של קבוצות מימוש המסווגות כמוחזקות למכירה

 120,702  -  - 

 742,929  853,989  719,642  סה"כ נכסים שוטפים

 נכסים שאינם שוטפים
 16,384  16,449  16,408  מלאי קרקעות בלתי שוטף   

 104,098  105,930  5,620  לזמן ארוךיתרות חובה 

 17,855  17,907  18,502  רכוש קבוע

 25,329  23,048  41,874  בהקמה נדל"ן להשקעה

 13,935  13,785  14,363  הלוואות לחברות מוחזקות

 9,005  11,785  22  נכסי מסים נדחים

 186,606  188,904  96,789  סה"כ נכסים שאינם שוטפים

 929,535  1,042,893  816,431  נכסיםסה"כ 
 
 
 
 

 יו"ר דירקטוריון______________________ אברהם קוזניצקי, 
 
 
 

 , מנהל כללידרור קוזניצקי______________________ 
 
 
 

 סמנכ"ל כספים, גי וילנסקיח______________________ 
 
 
 

 2017 בפברואר 12: ביניים כספייםהתאריך אישור הדוחות 
 
 

 .IFRS15אימוץ מוקדם של תקן דיווח כספי בינלאומי א' בדבר 3ראה באור  *
 
 מאוחדים מהווים חלק בלתי נפרד מהם.הכספיים ביניים הדוחות הבאורים המצורפים לתמצית ה
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 בערבון מוגבל פרויקטיםמנרב 
 

 )המשך(ליום  יםעל המצב הכספי ביניים מאוחד ותתמצית דוח
 

 
 

 
 בדצמבר 31 בספטמבר 30 בספטמבר 30

 
2016* 2015 2015 

 
 )מבוקר( )בלתי מבוקר( )בלתי מבוקר(

 
 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח

 התחייבויות שוטפות
 

   
 30,924  111,404  95,232  אשראי מתאגידים בנקאיים 

 41,385  41,995  41,980  אשראי מצדדים קשורים

 44,614  33,392  53,624  ספקים, קבלני משנה ונותני שרותים אחרים

 194,509  233,570  171,599  זכאים אחרים 

 2,271  3,664  -  התחייבויות מסים שוטפים

 320,569  325,936  37,448  מקדמות מרוכשי דירות

 246  256  1,635  הפרשות

 -  -  118,626  קבוצות מימוש המסווגות כמוחזקות למכירה התחייבויות של

 634,518  750,217  520,144  סה"כ התחייבויות שוטפות

    

 התחייבויות שאינן שוטפות
 68,029  70,660  -  הלוואות לזמן ארוך מתאגידים בנקאיים   

 2,710  2,811  -  הלוואות לזמן ארוך מצדדים קשורים

 834  752  515  לעובדיםהטבות 

 600  600  -  הפרשות

 19,444  19,823  4,268  התחייבויות מסים נדחים

 91,617  94,646  4,783  סה"כ התחייבויות שאינן שוטפות

 726,135  844,863  524,927  סה"כ התחייבויות 

    

 הון
 10  10  10  הון מניות   

 14,919  14,919  61,350  קרנות הון ופרמיה על מניות

 4,098  4,166  4,124  הפרשי תרגום מטבע חוץ בגין פעילות חוץ 

 184,373  178,935  226,020  יתרת עודפים

 203,400  198,030  291,504  סה"כ הון המיוחס לבעלים של החברה

 929,535  1,042,893  816,431  סה"כ התחייבויות והון
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 .IFRS15אימוץ מוקדם של תקן דיווח כספי בינלאומי א' בדבר 3ראה באור  *
 
 .באורים המצורפים לתמצית הדוחות הכספיים ביניים המאוחדים מהווים חלק בלתי נפרד מהםה
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 בערבון מוגבל פרויקטיםמנרב 
 

 יםרווח והפסד ביניים מאוחד ותתמצית דוח
 
 

 

 
 לשנה שהסתיימה לתקופה של שלושה חודשים   לתקופה של תשעה חודשים 

 
 בדצמבר 31ביום  בספטמבר 30שהסתיימה ביום  בספטמבר 30שהסתיימה ביום 

 
2016* 2015 2016* 2015 2015** 

 
 )מבוקר( )בלתי מבוקר( )בלתי מבוקר( )בלתי מבוקר( )בלתי מבוקר(

 
 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח

 הכנסות
 373,916  83,945  107,498  276,396  339,957  ממכירות, ממתן שירותים ומביצוע עבודות     

 880  220  220  660  660  מהשכרת מבנים

 
 340,617  277,056  107,718  84,165  374,796 

 עלויות והוצאות
 315,463  68,787  90,826  234,752  296,370  המכירות, השירותים והעבודות שבוצעועלות      

 59,333  15,378  16,892  42,304  44,247  רווח גולמי

 (10,033) (2,190) (2,238) (6,902) (7,886) הוצאות מכירה ושיווק
 (14,582) (2,352) (5,849) (9,265) (14,045) הוצאות הנהלה וכלליות

 -  -  3,578  -  13,983  )***( עליה בשווי הוגן של נדל"ן להשקעה

 (59) -  -  -  -  הוצאות אחרות

 34,659  10,836  12,383  26,137  36,299  רווח תפעולי

 1,056  195  1,237  470  1,639  הכנסות מימון

 (7,651) (1,476) (2,972) (2,786) (5,426) הוצאות מימון

 (6,595) (1,281) (1,735) (2,316) (3,787) מימון, נטוהוצאות 

 28,064  9,555  10,648  23,821  32,512  רווח לאחר מימון
 חלק ברווחי חברות מוחזקות

 328  -  -  -  -  המטופלות לפי שיטת השווי המאזני 

 28,392  9,555  10,648  23,821  32,512  רווח לפני מסים על הכנסה מפעילות נמשכת

 (5,983) (2,534) (2,597) (6,312) (7,564) מסים על הכנסה

 22,409  7,021  8,051  17,509  24,948  רווח לתקופה מפעילות נמשכת

 7,646  2,716  1,384  7,314  4,423  רווח מפעילות מופסקת )לאחר מס(

 30,055  9,737  9,435  24,823  29,371  רווח לתקופה המיוחס לבעלים של החברה

 )בש"ח(ומדולל רווח למניה בסיסי       
 0.499  0.162  0.157  0.412  0.488  ש"ח ע.נ. 0.001רווח למניה רגילה      

 פעילות נמשכת )בש"ח(
 0.372  0.117  0.134  0.291  0.414  ש"ח ע.נ. 0.001 ומדולל רווח למניה בסיסי     

 פעילות מופסקת )בש"ח(
 0.127  0.045  0.023  0.122  0.073  ש"ח ע.נ. 0.001 ומדולל רווח למניה בסיסי     

 
 
 

 
 
 
 
 
 .IFRS15אימוץ מוקדם של תקן דיווח כספי בינלאומי א' בדבר 3ראה באור  *

 .פעילות מופסקתבדבר  6הוצג מחדש, ראה באור  **
 ד'.5ראה באור  ***

 
 המצורפים לתמצית הדוחות הכספיים ביניים המאוחדים מהווים חלק בלתי נפרד מהם. באוריםה
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 בערבון מוגבל פרויקטיםמנרב 
 

 יםעל הרווח הכולל ביניים מאוחד ותתמצית דוח
 
 
 

 
 לשנה שהסתיימה לתקופה של שלושה חודשים   לתקופה של תשעה חודשים

 
 בדצמבר 31ביום  בספטמבר 30שהסתיימה ביום  בספטמבר 30שהסתיימה ביום 

 
2016* 2015 2016* 2015 2015 

 
 )מבוקר( )בלתי מבוקר( )בלתי מבוקר( )בלתי מבוקר( )בלתי מבוקר(

 
 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח

 30,055  9,737  9,435  24,823  29,371  רווח לתקופה

 פריטי רווח כולל אחר שלאחר שהוכרו לראשונה
 ברווח הכולל הועברו או יועברו לרווח והפסד 

     

 (534) 299  77  (323) 76  הפרשי תרגום מטבע חוץ בגין פעילויות חוץ

 423  (209) (51) 280  (50) מס הכנסה בגין מרכיבים אחרים של רווח כולל

 סה"כ רווח )הפסד( כולל אחר לתקופה שלאחר
 שהוכר לראשונה ברווח הכולל הועברו או יועברו 
 (111) 90  26  (43) 26  לרווח והפסד, נטו ממס  

 פריטי רווח כולל אחר שלא יועברו לרווח והפסד
     

 206  -  -  -  -  מדידה מחדש של תוכנית הטבה מוגדרת

 שלא יועבר לרווח והפסד,סה"כ רווח כולל אחר 
 206  -  -  -  -  נטו ממס 

סה"כ רווח כולל לתקופה המיוחס לבעלים של 
 30,150  9,827  9,461  24,780  29,397  החברה

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 .IFRS15אימוץ מוקדם של תקן דיווח כספי בינלאומי א' בדבר 3ראה באור  *
 
 .המצורפים לתמצית הדוחות הכספיים ביניים המאוחדים מהווים חלק בלתי נפרד מהם באוריםה
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 בערבון מוגבל פרויקטיםמנרב 
 

  יםעל השינויים בהון ביניים מאוחד ותתמצית דוח
 
 
 

 
 מתייחס לבעלים של החברה

  
 הפרשי תרגום קרנות הון 

  

  
 סך הכל יתרת בגיןמטבע חוץ  ופרמיה 

 
 הון עודפים פעילות חוץ על מניות הון מניות

 
 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח

 לתקופה של תשעה חודשים שהסתיימה
 )בלתי מבוקר( 2016בספטמבר  30ביום      
     

 203,400  184,373  4,098  14,919  10  2016בינואר  1יתרה ליום 

 51SR15 )*(  -  -  -  12,276  12,276לראשונה של אימוץ 

 215,676  196,649  4,098  14,919  10  לאחר האימוץ לראשונה 2016בינואר  1יתרה ליום 

 29,371  29,371  -  -  -  רווח נקי לתקופה

 26  -  26  -  -  רווח כולל אחר לתקופה, נטו ממס

 29,397  29,371  26  -  -  סך הכל רווח כולל לתקופה

 עסקאות עם בעלים שנזקפו ישירות להון
 46,431  -  -  46,431  -  )**( המרת התחייבות לחברה האם להון     

 291,504  226,020  4,124  61,350  10  )בלתי מבוקר( 2016בספטמבר  30יתרה ליום 
 

  .IFRS15א', בדבר אימוץ מוקדם של תקן דיווח כספי בינלאומי 3ראה באור  )*(
 .ו'5ראה באור  )**(

 
 
 

 
 מתייחס לבעלים של החברה

  
 הפרשי תרגום קרנות הון 

  

  
 סך הכל יתרת מטבע חוץ בגין ופרמיה 

 
 הון עודפים פעילות חוץ על מניות הון מניות

 
 אלפי ש"ח ש"חאלפי  אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח

 לתקופה של תשעה חודשים שהסתיימה
 )בלתי מבוקר( 2015בספטמבר  30ביום      
     

 173,250  154,112  4,209  14,919  10  2015בינואר  1יתרה ליום 

 24,823  24,823  -  -  -  רווח נקי לתקופה

 (43) -  (43) -  -  רווח כולל אחר לתקופה, נטו ממס

 24,780  24,823  (43) -  -  כולל לתקופה סך הכל רווח

 198,030  178,935  4,166  14,919  10  )בלתי מבוקר( 2015בספטמבר  30יתרה ליום 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  באורים המצורפים לתמצית הדוחות הכספיים ביניים המאוחדים מהווים חלק בלתי נפרד מהם.ה
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 בערבון מוגבל פרויקטיםמנרב 
 

 )המשך( השינויים בהון ביניים מאוחדיםתמצית דוחות על 
 
 
 

 
 מתייחס לבעלים של החברה

  
 הפרשי תרגום קרנות הון 

  

  
 סך הכל יתרת מטבע חוץ בגין ופרמיה 

 
 הון עודפים פעילות חוץ על מניות הון מניות

 
 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח

 לתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה
 )בלתי מבוקר( 2016בספטמבר  30ביום      
     

 235,612  216,585  4,098  14,919  10  2016ביולי  1יתרה ליום 

 9,435  9,435  -  -  -  רווח נקי לתקופה

 26  -  26  -  -  רווח כולל אחר לתקופה, נטו ממס

 9,461  9,435  26  -  -  סך הכל רווח כולל לתקופה

 שנזקפו ישירות להוןעסקאות עם בעלים 
 46,431  -  -  46,431  -  )*(המרת התחייבות לחברה האם להון      

 291,504  226,020  4,124  61,350  10  )בלתי מבוקר( 2016בספטמבר  30יתרה ליום 
 

 .ו'5ראה באור  )*(
 
 
 

 
 מתייחס לבעלים של החברה

  
 הפרשי תרגום קרנות הון 

  

  
 סך הכל יתרת בגיןמטבע חוץ  ופרמיה 

 
 הון עודפים פעילות חוץ על מניות הון מניות

 
 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח

 לתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה
 )בלתי מבוקר( 2015בספטמבר  30ביום      
 188,203  169,198  4,076  14,919  10  2015ביולי  1יתרה ליום      

 9,737  9,737  -  -  -  לתקופהרווח נקי 

 90  -  90  -  -  רווח כולל אחר לתקופה, נטו ממס

 9,827  9,737  90  -  -  סך הכל רווח כולל לתקופה

 198,030  178,935  4,166  14,919  10  )בלתי מבוקר( 2015בספטמבר  30יתרה ליום 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  המצורפים לתמצית הדוחות הכספיים ביניים המאוחדים מהווים חלק בלתי נפרד מהם. באוריםה
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 בערבון מוגבל פרויקטיםמנרב 
 

 )המשך( תמצית דוחות על השינויים בהון ביניים מאוחדים
 
 
 

 
 מתייחס לבעלים של החברה

  
 הפרשי תרגום קרנות הון 

  

  
 יתרת מטבע חוץ בגין ופרמיה 

 

 
 ל הוןסך הכ עודפים פעילות חוץ מניותעל  הון מניות

 
 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח

 )מבוקר( 2015בדצמבר  31לשנה שהסתיימה ביום 
 173,250  154,112  4,209  14,919  10  2015בינואר  1יתרה ליום      

 30,055  30,055  -  -  -  רווח לשנה

 95  206  (111) -  -  רווח כולל אחר לשנה, נטו ממס

 30,150  30,261  (111) -  -  סך הכל רווח  כולל לשנה

 203,400  184,373  4,098  14,919  10  )מבוקר( 2015בדצמבר  31יתרה ליום 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 המצורפים לתמצית הדוחות הכספיים ביניים המאוחדים מהווים חלק בלתי נפרד מהם. באוריםה
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 בערבון מוגבל פרויקטיםמנרב 
 

 יםמאוחדביניים על תזרימי המזומנים  ותתמצית דוח
 
 
 

 
 לשנה שהסתיימה לתקופה של שלושה חודשים  לתקופה של תשעה חודשים

 
 בדצמבר 31ביום  בספטמבר 30שהסתיימה ביום   בספטמבר 30שהסתיימה ביום  

 
2016 2015 2016 2015 2015 

 
 )מבוקר( )בלתי מבוקר( )בלתי מבוקר( )בלתי מבוקר( )בלתי מבוקר(

 
 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח

 תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת
 30,055  9,737  9,435  24,823  29,371  רווח נקי לתקופה     

 התאמות:
 931  193  119  724  355  פחת והפחתות     

 -  -  (3,578) -  (13,983) עליה בשווי הוגן של נדל"ן להשקעה
 4,037  289  705  (143) (889) הוצאות )הכנסות( מימון, נטו
 חלק ברווחי חברות מוחזקות

 (328) -  -  -  -  המטופלות לפי שיטת השווי המאזני      
 (4,052) (750) (500) (2,873) 272  הוצאות )הכנסות( אחרות, נטו

 8,739  3,522  3,081  8,956  8,532  מסים על הכנסה, נטו

 
 23,658  31,487  9,262  12,991  39,382 

 402  (158) (356) (149) (484) שינוי במלאי
 33,578  1,004  21,778  (11,666) (42,746) בלקוחות וחייבים אחריםשינוי 

 (67,921) (31,710) (14,479) (62,554) (70,809) שינוי במקדמות מרוכשי דירות
 (73,089) (50,716) 17,647  (37,410) 23,990  שינוי בספקים וזכאים אחרים 

 232  (82) (481) (56) (319) שינוי בהטבות לעובדים
 (303) (93) 917  (293) 1,817  שינוי בהפרשות

 6,976  1,245  1,393  4,965  5,135  שינוי ביתרות חובה לזמן ארוך
 (6,536) 844  (686) (5,086) (2,464) מס הכנסה שהתקבל )ששולם(

 שינוי במלאי בניינים למכירה )לפני רכישה
 132,498  44,102  42,645  104,471  129,191  והשקעה בקרקעות( 

מזומנים נטו שנבעו מפעילות )ששימשו 
 לפעילות( שוטפת )לפני רכישה

 65,219  (22,573) 77,640  23,709  66,969  והשקעה בקרקעות(  
 (89,383) (29,909) (8,815) (88,392) (103,219) (1רכישה והשקעה בקרקעות )

מזומנים נטו שנבעו מפעילות )ששימשו 
 (24,164) (52,482) 68,825  (64,683) (36,250) שוטפתלפעילות( 

 תזרימי מזומנים מפעילות השקעה
 5,824  2,066  2,102  4,907  4,874  ריבית שהתקבלה     

 (4,191) (2,158) (1,601) (5,293) (9,250) השקעה בנדל"ן להשקעה בהקמה
 312  140  -  140  -  תמורה ממימוש רכוש קבוע

 (381) -  (28) (7) (1,437) רכישת רכוש קבוע 
 53,204  34,353  (7,523) 29,981  2,552  שינוי בפקדונות לזמן קצר, נטו

 (1,350) -  -  -  (4,982) מתן הלוואות לאחרים
 תמורה נטו ממימוש זכויות בקשר עם פעילות

 2,356  (1,355) (1,823) 2,368  (595) ביוטכנולוגיה )בניכוי מס ששולם(      

מזומנים נטו שנבעו מפעילות )שימשו 
 55,774  33,046  (8,873) 32,096  (8,838) לפעילות( השקעה

 

 
 

 

 

 

 
 קרקעות מוצגת במסגרת מלאי בניינים למכירה.ב ה והשקעהרכיש (1)
 
 .באורים המצורפים לתמצית הדוחות הכספיים ביניים המאוחדים מהווים חלק בלתי נפרד מהםה
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 בערבון מוגבלפרויקטים מנרב 
 

 )המשך( יםביניים מאוחדעל תזרימי המזומנים  ותתמצית דוח
 
 
 

 
 לשנה שהסתיימה לתקופה של שלושה חודשים   לתקופה של תשעה חודשים

 
 בדצמבר 31ביום  בספטמבר 30שהסתיימה ביום  בספטמבר 30שהסתיימה ביום 

 
2016 2015 2016 2015 2015 

 
 )מבוקר( )בלתי מבוקר( )בלתי מבוקר( )בלתי מבוקר( )בלתי מבוקר(

 
 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח

 תזרימי מזומנים לפעילות מימון
 (31,356) 24,992  (48,815) 49,109  59,977  אשראי לזמן קצר, נטו     

 (8,877) (2,089) (2,134) (6,233) (6,367) פרעון הלוואות לזמן ארוך
 קבלת הלוואות מצדדים

 22,506  -  5,000  22,506  5,000  קשורים 
 הלוואות מצדדים פרעון

 (9,277) (1,630) (1,244) (2,128) (6,016) קשורים 

 (3,797) (2,428) (1,498) (4,898) (2,896) ריבית ששולמה

 מזומנים נטו שנבעו מפעילות )ששימשו
 (30,801) 18,845  (48,691) 58,356  49,698  לפעילות( מימון  

 מזומנים בגין קבוצות מימוש
 -  -  (320) -  (784) מוחזקות למכירה 

 809  (591) 10,841  25,769  3,826  שינוי במזומנים ושווי מזומנים

 3,271  29,626  (3,045) 3,271  4,070  מזומנים ושווי מזומנים לתחילת התקופה

 השפעת תנודות בשער החליפין על יתרות 
 (10) (2) -  (7) -  מזומנים ושווי מזומנים 

 4,070  29,033  7,896  29,033  7,896  מזומנים ושווי מזומנים לסוף התקופה

 תזרימי המזומנים כאמור כוללים תזרימי
 מזומנים בגין פעילות מופסקת כדלקמן )*(:      
 נטו שנבעו מפעילות )ששימשומזומנים      

 7,291  2,450  (2,640) 6,449  1,394  לפעילות( שוטפת 

 מזומנים נטו שנבעו מפעילות )ששימשו
 7,650  2,124  (392) 7,248  4,203  לפעילות( השקעה )בניכוי מס ששולם( 

 (11,273) (2,556) (3,027) (8,517) (8,276) מזומנים נטו ששימשו לפעילות מימון

 מזומנים נטו שנבעו מפעילות )ששימשו
 3,668  2,018  (6,059) 5,180  (2,679) לפעילות( מופסקת 

 
 .בדבר פעילות מופסקת 6ראה באור  )*(
 
 

 
 .באורים המצורפים לתמצית הדוחות הכספיים ביניים המאוחדים מהווים חלק בלתי נפרד מהםה



 בערבון מוגבלפרויקטים מנרב 
 

 )בלתי מבוקר( 2016 בספטמבר 30ליום מאוחדים הביניים הכספיים הדוחות התמצית באורים ל
 
 
 

12 

 

 כללי - 1באור 
 

"החברה"( הינה חברה תושבת ישראל, אשר התאגדה בישראל וכתובתה  -בערבון מוגבל )להלן  פרויקטיםמנרב 
, כוללים 2016 ספטמברב 30ליום  הקבוצה, אשדוד. הדוחות הכספיים המאוחדים של 3הרשמית היא רחוב הבושם 
"הקבוצה"(, וכן את זכויות החברה בחברות כלולות  -חברות הבנות שלה )להלן יחד את אלה של החברה ושל ה

 ייזום בנייה וטיהור שפכים.תחומי ב, בישראל . הקבוצה עוסקת בעיקר בענף הנדל"ןיםמשותפ הסדריםוב
 
 
 

 בסיס עריכת הדוחות הכספיים - 2באור 
 

 הצהרה על עמידה בתקני דיווח כספי בינלאומיים א.
 

, דיווח כספי לתקופות ביניים ואינה כוללת IAS 34 -הדוחות הכספיים הביניים המאוחדים נערכה בהתאם ל  תמצית
ולשנה שהסתיימה דוחות הכספיים ליום לקרוא אותה ביחד עם היש  את כל המידע הנדרש בדוחות שנתיים מלאים.

ערכו בהתאם להוראות פרק ד' לתקנות )להלן: "הדוחות השנתיים"(. כמו כן, דוחות אלו נ 2015בדצמבר  31ביום 
 .1970 -ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל 

 
 .2017 פברוארב 12תמצית הדוחות הכספיים הביניים המאוחדים אושרה לפרסום ע"י דירקטוריון הקבוצה ביום 

 
 שימוש באומדנים ושיקול דעת ב.
 

בשיקול  ת החברה להשתמשהנהל, נדרשת IFRS -לבהתאם הביניים המאוחדים כספיים הדוחות בעריכת תמצית ה
בהערכות, אומדנים והנחות אשר משפיעים על יישום המדיניות ועל הסכומים של נכסים והתחייבויות, הכנסות  ,דעת

 .אלהיובהר שהתוצאות בפועל עלולות להיות שונות מאומדנים והוצאות. 
 

שום המדיניות החשבונאית של הקבוצה וההנחות העיקריות ששימשו בהערכות שיקול הדעת של ההנהלה, בעת יי
 למעט המפורט להלן ,הכרוכות באי וודאות, הינם עקביים עם אלו ששימשו בעריכת הדוחות הכספיים השנתיים

במדידת שווי הוגן של נדל"ן להשקעה לגבי נדלן להשקעה בהקמה, ההנחות העיקריות כוללות אומדן  .'א3ובבאור 
עלויות הקמה ורווח יזמי מקובל. שינויים באומדן האמור עשויים להשפיע על רווח או הפסד בגין שינוי בשווי ההוגן 

 ד'.5ראה גם באור  .של נדל"ן להשקעה בהקמה
 
 
 

 עיקרי המדיניות החשבונאית - 3באור 
 

בתמצית דוחות כספיים ביניים אלה, הינה  הקבוצההמדיניות החשבונאית של  א להלן,ף למעט המפורט בסעי
 .ולשנה שהסתיימה באותו תאריך 2015בדצמבר  31המדיניות שיושמה בדוחות השנתיים ליום 

 
 של תקנים חדשים לראשונהיישום  א.

" או IFRS15") 15 תקן דיווח כספי בינלאומיאת באימוץ מוקדם מיישמת  הקבוצה 2016בינואר  1החל מיום 
 הנחיות לעניין הכרה בהכנסה. קובע אשר ( "התקן"

 1התקן מיושם ממועד היישום לראשונה בגישת ההשפעה המצטברת, תוך התאמת יתרת העודפים ליום 
 וללא הצגה מחדש של מספרי השוואה. 2016בינואר 

 :הכנסות הנובעות מחוזים עם לקוחותלעניין הטיפול החשבונאי בהתקן מציג מודל בן חמישה שלבים 
 .בחוזים זיהוי החוזה עם הלקוח, לרבות התייחסות לקיבוץ חוזים וטיפול בשינויים - 1שלב 
 .בחוזה זיהוי מחויבויות ביצוע נפרדות - 2שלב 
לתמורה משתנה, רכיב מימון משמעותי, תמורות שאינן לרבות התייחסות ) קביעת מחיר העסקה - 3שלב 

 .(במזומן ותמורה שתשולם ללקוח
לכל מחויבות ים המכירה הנפרד ימחיריחסי הקצאת מחיר העסקה לכל מחויבות ביצוע על בסיס  - 4שלב 
 .(למעט הקצאת הנחות ותמורה משתנה) ביצוע
לבין  בנקודת זמן אחתחנה בין קיום מחויבות הכרה בהכנסה בעת עמידה במחויבות ביצוע, תוך הב - 5שלב 

 .זמן לאורךקיום מחויבות 
 

  



 בערבון מוגבלפרויקטים מנרב 
 

 )בלתי מבוקר( 2016 בספטמבר 30ליום מאוחדים הביניים הכספיים הדוחות התמצית באורים ל
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 )המשך( עיקרי המדיניות החשבונאית - 3באור 
 

 של תקנים חדשים )המשך( מוקדםיישום  א.
 

למגורים  בניה, נובעת מפעילות ייזום קבוצהב בהכנסה ההכרה אופןשל יישום התקן לראשונה על  ההשפעה
כנסה ממכירת ה ( להלן,5, כמפורט בסעיף )ת התקן, בהתקיים תנאים מסוימיםלהוראו. בהתאם של הקבוצה

 לפיה IFRIC 15  -ו IAS 18בשונה מהמדיניות שיושמה תחת הוראות וזאת דירה מוכרת לאורך זמן, 
 הקבוצה הכירה בהכנסה ממכירת דירות למגורים רק במועד מסירת הדירה לידי הרוכש.

בעקבות  2016בינואר  1החל מיום שיושמה בדבר הכרה בהכנסה עיקרי המדיניות החשבונאית החדשה  להלן
 :IFRS15 אימוץ

 

 זיהוי מחויבויות ביצוע (1)
הקבוצה מפרידה במועד ההתקשרות בחוזה, או במסגרת ביצוע שינויים בחוזה, מחויבויות ביצוע אשר ניתנות 

הבטחה להעביר ללקוח אחד מהשניים לזיהוי בנפרד. הבטחה בחוזה המהווה מחויבות ביצוע נפרדת הינה 
 הבאים: 

 סחורה או שירות )או חבילה של סחורות או שירותים( שהם מובחנים, או 
 רה של סחורות או שירותים מובחנים שהם למעשה זהים ויש להם אותו דפוס העברה ללקוח.סד 

הלקוח יכול להפיק תועלת מהסחורה או  (1) שירותים שהובטחו ללקוח כמובחנים כאשרמזהה  הקבוצה
 הקבוצהההבטחה של ( 2)השירות בעצמם או ביחד עם משאבים אחרים הניתנים להשגה בנקל ללקוח, וכן 

על מנת לבחון האם  יר את הסחורה או השירות ללקוח ניתנת לזיהוי בנפרד מהבטחות אחרות בחוזה.להעב
ניתנת לזיהוי בנפרד, הקבוצה בוחנת האם מהות ההבטחה בהקשר לחוזה הבטחה להעביר סחורה או שירות 

או  שמסופק שירות משמעותי של שילוב הסחורותהיא להעביר כל סחורה או שירות באופן נפרד, או 
 .השירותים שהובטחו בחוזה  לתוצר משולב עבורו הלקוח התקשר בחוזה

או סחורות משלבת אותם עם שירותים  הקבוצהשהובטחו אינם מובחנים, או סחורות ירותים כאשר ש
 שהיא מובחנת. או סחורות אחרים שהובטחו עד לזיהוי חבילה של שירותים 

 
 לקוחות עם חוזים במסגרתבבחינת מחויבויות הביצוע הקיימות  ,למגורים נדלן ייזום של בפרויקטים

 , זיהתה הקבוצה מחויבות ביצוע אחת.דירות למכירת

 
 

 משתנה תמורה (2)
, קנסותבכמויות, הנחות,  שינויהעסקה כולל סכומים קבועים וסכומים שעשויים להשתנות בעקבות  מחיר

  .הוסכמה טרם בגינם שהתמורה בחוזהומחלוקות וכן שינויים  תביעותתמריצים, 
כי  גבוהה הברמ צפוי כאשר רק, חלקו את או, המשתנה התמורה סכום את העסקה במחיר כוללת הקבוצה

 לתמורה הקשור הודאות אי כאשר יתרחש לא שהוכרו המצטברות ההכנסות סכום של משמעותי ביטול
בסוף כל תקופת דיווח, מעדכנת הקבוצה את אומדן סכום התמורה המשתנה  .מכן לאחר תבררי המשתנה

 שנכלל בתמורת העסקה.
שיתקבל  הסכום הסביר ביותר אומדןעל ידי  כלל רךבד המשתנה התמורה סכום את אומדת הקבוצה
. לפי גישה זו מחיר העסקה נקבע תוך התחשבות בסכום יחיד שהוא הסביר ביותר מתוך תחום של מהלקוח

 כל תקופת החוזה. לאורךסכומי תמורה אפשריים. הגישה מיושמת באופן עקבי 
 
 :בחוזה משמעותי מימון רכיב של קיומו (3)

אם בקביעת מחיר העסקה, הקבוצה מתאימה את סכום התמורה שהובטחה בגין השפעת ערך הזמן של הכסף 
אם חוזה מכיל רכיב מימון משמעותי בוחנת הקבוצה, בין הבהערכה החוזה כולל רכיב מימון משמעותי. 

חו ללקוח היתר, את אורך הזמן החזוי בין המועד בו הקבוצה מעבירה את הסחורות או השירותים שהובט
 סחורות או שירותים אלה;לבין המועד בו הלקוח משלם עבור 

בפרויקטים של ייזום נדלן למגורים התמורה נקבעת בהתאם לאבני דרך מקובלים בענף. בדרך כלל הקבוצה 
 גובה תשלומים באופן שוטף בהתאם להתקדמות העבודה.

בחוזים בהם הפער בין מועד קבלת התשלום לבין העברת הסחורה או השירות ללקוח הינו פחות משנה, 
 .משמעותי מימון רכיב מפרידה ולא בתקן הקבועה הפרקטית ההקלה את הקבוצהמיישמת 
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 והכרה בהכנסה מחויבויות ביצועקיום  (4)

אם היא מקיימת את מחויבות הביצוע  ,עבור כל מחויבות ביצוע ,קובעת במועד ההתקשרות בחוזההקבוצה 
 זמן או בנקודת זמן. לאורך

מקיימת מחויבות ביצוע ומכירה בהכנסות מעבירה שליטה על סחורה או שירות לאורך זמן ולפיכך הקבוצה 
 ד הקריטריונים הבאים:לאורך זמן, בהתקיים אח

 הלקוח מקבל וצורך בו זמנית את ההטבות המסופקות על ידי ביצועי הקבוצה כאשר היא מבצעת,  (א)
 ביצועי הקבוצה יוצרים או משפרים נכס אשר נשלט על ידי הלקוח תוך כדי יצירתו או שיפורו, או (ב)
ה יש זכות לתשלום הניתנת ביצועי הקבוצה אינם יוצרים נכס עם שימוש אלטרנטיבי לקבוצה וכן, לקבוצ (ג)

 לאכיפה עבור ביצועים שהושלמו עד לאותו מועד.
מקיימת את  מעבירה שליטה על סחורה או שירות בנקודת זמן אחת ולפיכךבכל מקרה אחר, הקבוצה 

 בנקודת זמן אחת. המכירה בהכנסומחויבות הביצוע 
 :הקבוצה פעילות לתחומי בהתאם הביצוע מחויבויות מקוימות בו האופן תיאור להלן

 הנהלת הקבוצה, בהסתמך על חוות  ולדעת מאחר זמן לאורך מוכרות ההכנסות -בניה למגורים  ייזום
 דיןה והוראותלחוזים של הקבוצה עם לקוחותיה  בהתאם וכןמאת יועציה המשפטיים,  השהתקבלדעת 

 זכות לקבוצה יש, למכירת דירות לקוחות עם החוזים במסגרתהקבוצה כי  קבעה, בישראל הרלוונטיות
שימוש  עםלא נוצר נכס  וכןשהושלמו עד לאותו מועד  ביצועים עבור לאכיפה הניתנת לתשלום

  .לקבוצהאלטרנטיבי 
 סופקו בה הדיווח בתקופת זמן לאורך מוכרות ההכנסות - שפכים טיהור של בפרויקטים תפעול שירותי 

 כאשר הקבוצה ביצועי ידי על המסופקות ההטבות את זמנית בו וצורך מקבל והלקוח מאחר, השירותים
 . השירותים את מספקת הקבוצה

 

 :אחריות (5)
: את המאפיינים הבאים , בין היתר,בוחנתאם אחריות מספקת ללקוח שירות נפרד, הקבוצה ההערכה הבעת 

האם ללקוח יש את האפשרות לרכוש אחריות בנפרד;  האם האחריות נדרשת על פי חוק; אורכה של תקופת 
  שהקבוצה מבטיחה לבצע. הפעולותכיסוי האחריות והמהות של 

, לחוזה בהתאם ללקוחות אחריות שירותי מספקת הקבוצה למגורים דירות מכירתחוזים של  במסגרת
כאשר שירותי האחריות ניתנים על מנת להבטיח את טיב העבודה . בענף למקובל בהתאם או החוק הוראות

הם אינם מהווים שירות נוסף שניתן ללקוח. לפיכך, במקרים אלו  ,ועמידה במפרט שהוסכם בין הצדדים
ומכירה  IAS 37הקבוצה לא מזהה את האחריות כמחויבות ביצוע נפרדת אלא מטפלת בה בהתאם להוראות 

 . בהפרשה לאחריות

 
 שינויים בחוזה (6)

 שינוי חוזה הוא שינוי בתחולה או במחיר )או שניהם( של חוזה שאושר על ידי הצדדים לחוזה. 
לצדדים לחוזה יש מחלוקת לגבי התחולה או המחיר )או עשוי להתקיים גם במקרים שבהם שינוי חוזה 

קבעו את השינוי המקביל שניהם( של השינוי או שהצדדים אישרו את השינוי בתחולה של החוזה אך טרם 
 במחיר.

אם יתרת הסחורות או השירותים לאחר שינוי  כהתאמה של החוזה הקיים בשינוי חוזההקבוצה מטפלת 
החוזה אינם מובחנים ולכן מהווים חלק ממחויבות ביצוע אחת אשר מקוימת באופן חלקי במועד שינוי 

קראת קיום מלא של מחויבות הביצוע השפעת השינוי על מחיר העסקה ועל מידת ההתקדמות ל. החוזה
במועד שינוי החוזה, כלומר על בסיס עדכון מצטבר )גידול או קיטון בהכנסות( מוכרת כתיאום להכנסות 

(catch-up basis). 
שינוי החוזה טרם אושר על ידי הצדדים, הקבוצה ממשיכה להכיר בהכנסות בהתאם לחוזה במקרים בהם 

זכויות ומחויבויות  ר ויוצר או משנהשאו, עד למועד ששינוי החוזה מוזההקיים, ללא התחשבות בשינוי הח
 קיימות הניתנות לאכיפה משפטית.או  חדשות

 

 חוזה והתחייבות חוזה נכס (7)
העבירה ללקוח כאשר  שהקבוצהשירותים סחורות או נכס חוזה משקף את הזכות של הקבוצה לתמורה עבור 

 . לדוגמה בביצועים העתידיים של הקבוצה ,זכות זו מותנית בגורם אחר מאשר חלוף הזמן
מוכרת כאשר הקבוצה מחויבת להעביר סחורות או שירותים ללקוח עבורם היא קיבלה  התחייבות בגין חוזה

 .מהלקוח )או שחל מועד פירעונו של הסכום( תמורה
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 :הביצוע התקדמות מדידת (8)
על ידי מדידת  לאורך זמן כל מחויבות ביצוע המקוימת לאורך זמן, הקבוצה מכירה בהכנסהעבור 

בטחו שליטה על הסחורות או השירותים שהוהבהעברת הקבוצה את ביצועי  המשקףההתקדמות באופן 
 ללקוח.

 בגובה רק מהחוזה ההכנסה מוכרת, החוזה תוצאות את מהימן באופן להעריך אפשרות אין כאשר
  .להשיבן יהיה ניתן כי שצפוי העלויות

 המשמשות את הקבוצה לצורך מדידת קיום מחויבויות הביצוע:  השיטות תיאור להלן
 תשומות על המבוססת שיטה הקבוצה מיישמת הביצוע התקדמות מדידת לצורך - למגורים בניה ייזום 

(Input method,)להשלמת  הדרושות עלויותה סך אומדן על סבסבהת נקבע ההשלמה שיעור לפיה
 החוזה לקיום במישרין המתייחסות וכן עלויות עקיפות הישירות העלויות את כולל זה אומדן. החוזה

להתקדמות בקיום מחויבות הביצוע )כגון עלויות שאינן תורמות . סביר העמסה מפתח בסיס על ומוקצות
 עלות קרקע, אגרות והיטלים ועלויות אשראי(, אינן נכללות במדידת שיעור ההשלמה.

 שהשקיעה תשומותה בסיס על מוכרת ההכנסה לפיה ,התשומות בשיטת שימוש כי בדעה הקבוצה
 .בפועל שהופקה ההכנסה את ביותר הנאותה בצורה מייצגת הביצוע מחויבות קיום לצורך הקבוצה
בטרם הסתיימה הבנייה של הבניין בכללותו,  ספציפית דירהבהם לא ניתן לבצע מסירה של  במקרים

, בהתאם ספציפיהקבוצה קובעת את שיעור ההתקדמות על פיו מוכרת ההכנסה בגין כל חוזה מכר 
 .בכללותו הבנייןלשיעור ההתקדמות של 

 רכיב קבוע הן בחוזים מסוימים כולל  התמורהסך  - שפכים טיהור של בפרויקטים תפעול שירותי מתן
 רכיב משתנה.הן ו

 .השירותים מסופקים בה התקופה פני על ישר בקו מוכרים קבועים סכומים
 מיוחסים שהם במידה, המתייחסים השירותים סופקו בה בתקופה בדרך כלל מוכרים משתנים סכומים
 הסכום את משקף כאמור ההכרה אופן וכן, תקופה באותהלקיום מחויבות הביצוע  הקבוצה למאמצי

 .ללקוח השירותים הספקת עבור לו זכאית הקבוצהש
 

 חוזה עלויות (9)
הן מייצרות או משפרות את משאבי הקבוצה העלויות שהתהוו לקיום חוזה עם לקוח מוכרות כנכס כאשר 

וכן צפוי שהעלויות יושבו.  עלויות קיום חוזה כוללות עלויות ישירות מזוהות  בות ביצוע בעתידלקיום מחוי
 ועלויות עקיפות משותפות שניתן לייחס במישרין לחוזה. 

המופחת לדוח רווח והפסד  מוכרות כנכסעמלות סוכנים( כגון )עלויות תוספתיות של השגת החוזה עם הלקוח 
  יחס. קצב ההכרה בהכנסה בגין החוזה המתיהתאם לב

 את לשקף מנת על בנפרד מכר חוזה לכל העלות את מייחסת הקבוצה, למגורים דירות יזום של בפרויקטים
 :להלן כמתואר, הלקוח מול בחוזה העלויות תמחור

 נשוא הדירה לשווי בהתאם חוזה לכל מיוחסותקרקע(  בגיןומימון  היטלים, אגרות)לרבות  קרקע עלויות 
  .הפרויקט באותו הדירות סך של הכולל לשווי ביחס החוזה

 הדירה שטחל בהתאם מוקצותהמשותפות שלא ניתנות לזיהוי עם דירה ספציפית,  הבניה עלויות יתר 
 .ר"למ הבניה ועלות

 
 בביצוע התקדמות לאחר שנחתמו חוזים בגין בהכנסה הכרה (10)

עוד בטרם נחתם חוזה מחייב עם לקוח, בעת כאשר הקבוצה מתחילה לבצע פעולות בהקשר לחוזה צפוי 
של מחויבויות  שיעור ההשלמהבהתאם ל ”(,catch up, )“החוזה הכנסות מוכרות על בסיס מצטברחתימה על 

 .נכון למועד חתימת החוזההביצוע 
 
 חוזים מכבידים (11)

חוזה מכביד הוא חוזה שבו העלויות הבלתי נמנעות לצורך עמידה במחויבויות על פי החוזה עולות על ההטבות 
 IAS 37הכלכליות החזויות להתקבל על פיו. הקבוצה מטפלת בהפרשות לחוזים מכבידים בהתאם להוראות 

 .IFRS 15אשר רלוונטיות עבור כל החוזים בהם מוכרת הכנסה בהתאם להוראות 
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יישום המדיניות החשבונאית שתוארה לעיל דורש מהנהלת הקבוצה להפעיל שיקול דעת בקשר עם 
 הנושאים הבאים:

 
לצורך הקביעה כי השליטה על  –למגורים  בניה קביעת אופן קיום מחויבויות הביצוע בפרויקטים של ייזום

דירת מגורים מועברת ללקוח על פני זמן ולכן יש להכיר בהכנסה לאורך זמן, הקבוצה מסתמכת על הוראות 
 . לאכוף את החוזההחוזה, חוות דעת משפטיות ועל הוראות החוק המצביעות על קיום זכות 

כירת דירות למגורים ואופן פריסת שינויים בקביעה כאמור עשויים להשפיע על עיתוי ההכרה בהכנסה ממ
 רווח והפסד.דוח ההכנסה ב

קביעת מחיר העסקה, הקבוצה אומדת את סכום התמורה המשתנה ומכירה לצורך  -מדידת תמורה משתנה  
בהכנסה רק בסכום אשר לגביו צפוי ברמה גבוהה כי ביטול משמעותי בסכום ההכנסות המצטברות שהוכרו 

 הקשורה לתמורה המשתנה תתברר לאחר מכן.לא יתרחש כאשר אי הודאות 
רווח דוח שינויים באומדן לגבי הכללת תמורה משתנה עשויים להביא לגידול או קיטון בהכנסות שהוכרו ב

 והפסד.
הקבוצה בוחרת בשיטה למדידת התקדמות בביצוע אשר משקפת את ביצועי  –שיעור ההשלמה  שיטת

ותים שהובטחו ללקוח. לצורך כך, הקבוצה מתחשבת, בין הקבוצה בהעברת השליטה על הסחורות או השיר
שינויים בקביעה כאמור עשויים להשפיע על אופן פריסת הרווח  היתר, במהות סחורות או שירותים אלו.

 הגולמי לאורך תקופת הפרויקט.
מנים הקבוצה אומדת את סך העלויות בגין חוזה בהתאם להערכת כמויות, מחירים ולוחות ז  – עלויות אומדן

שינויים  צפויים לצורך אמידת שיעור ההשלמה המשמש לקביעת סכום ההכנסות שיוכרו מידי תקופה.
 .באומדן האמור עשויים להביא לשינוי בסכומי ההכנסות שהוכרו בגין החוזה

 
הסעיפים שהושפעו מהיישום לראשונה בדוח על  המוקדםשל היישום )באלפי ש"ח( להלן ההשפעה המצטברת 

 :2016בינואר  1הכספי ליום על המצב 
 

 

בהתאם 
 למדיניות 

 
  -בהתאם ל

 
 51SR15 השינוי הקודמת

 
 )בלתי מבוקר( )בלתי מבוקר( )בלתי מבוקר(

 27,652  17,479  10,173  לקוחות 

 24,385  (2,795) 27,180  חייבים אחרים

 428,319  (208,423) 636,742  מלאי בניינים למכירה

 4,579  (4,426) 9,005  נכסי מסים נדחים

 (196,380) (1,871) (194,509) זכאים אחרים 

 (108,257) 212,312  (320,569) מקדמות מרוכשי דירות

 (196,649) (12,276) (184,373) יתרת עודפים
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 )המשך( עיקרי המדיניות החשבונאית - 3באור 
 

 יישום מוקדם של תקנים חדשים )המשך( א.
 

 בספטמבר 30הטבלאות מטה מרכזות את ההשפעות על תמצית הדוח על המצב הכספי ביניים מאוחדים ליום 
ושלושה  תשעהות של ועל תמצית דוח רווח והפסד והרווח הכולל האחר ביניים מאוחדים לתקופ 2016

בתקופה באותו תאריך, בהנחה והמדיניות הקודמת של ההכרה בהכנסה הייתה ממשיכה  ושהסתיימ חודשים
 זו:

 

 )באלפי ש"ח( 2016 בספטמבר 30 ליוםביניים מאוחדים על המצב הכספי  דוחותתמצית הב
 

 
 בהתאם למדיניות 

 
  -בהתאם ל

 
 51SR15 השינוי הקודמת

 
 )בלתי מבוקר( )בלתי מבוקר( )בלתי מבוקר(

 51,959  51,950  9  לקוחות 

 30,501  (5,183) 35,684  חייבים אחרים

 460,652  (397,105) 857,757  בניינים למכירהמלאי 

 22  (7,758) 7,780  נכסי מסים נדחים

 (171,599) (7,614) (163,985) זכאים אחרים 

 (37,448) 406,008  (443,456) מקדמות מרוכשי דירות

 (4,268) (4,256) (12) התחייבויות מסים נדחים

 (226,020) (36,042) (189,978) יתרת עודפים
 

 )באלפי ש"ח( ביניים מאוחדיםדוחות רווח והפסד תמצית ב
 

 בהתאם למדיניות  לתקופה של תשעה חודשים שהסתיימה
 

  -בהתאם ל
 51SR15 השינוי הקודמת 2016בספטמבר  30ביום  

 
 )בלתי מבוקר( )בלתי מבוקר( )בלתי מבוקר(

 339,957  228,167  111,790  הכנסות ממכירות, ממתן שירותים ומביצוע עבודות
 296,370  193,683  102,687  עלות המכירות, השירותים והעבודות שבוצעו

 44,247  34,484  9,763  רווח גולמי
 (7,886) (2,389) (5,497) הוצאות מכירה ושיווק

 36,299  32,095  4,204  רווח תפעולי
 (3,787) (741) (3,046) הוצאות מימון, נטו

 32,512  31,354  1,158  מסים על הכנסה מפעילות נמשכתרווח לפני 
 (7,564) (7,588) 24  מסים על הכנסה

 29,371  23,766  5,605  רווח לתקופה

 בהתאם למדיניות  לתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה    
 

  -בהתאם ל
 51SR15 השינוי הקודמת 2016בספטמבר  30ביום  

 
 )בלתי מבוקר( מבוקר()בלתי  )בלתי מבוקר(

 107,498  100,370  7,128  הכנסות ממכירות, ממתן שירותים ומביצוע עבודות

 90,826  83,228  7,598  עלות המכירות, השירותים והעבודות שבוצעו

 16,892  17,142  (250) רווח גולמי

 (2,238) (1,209) (1,029) הוצאות מכירה ושיווק

 12,383  15,933  (3,550) רווח תפעולי

 (1,735) (280) (1,455) הוצאות מימון, נטו

 10,648  15,653  (5,005) רווח )הפסד( לפני מסים על הכנסה מפעילות נמשכת

 (2,597) (4,913) 2,316  מסים על הכנסה

 9,435  10,740  (1,305) רווח )הפסד( לתקופה
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 )המשך( עיקרי המדיניות החשבונאית - 3באור 
 
 שערי חליפין ובסיסי הצמדהשיעור השינוי ב ב.
 

 
 שער החליפין שער  שער החליפין מדד 

 
 פורינט 100של  החליפין של הדולר המחירים

 
 הונגרי של האירו של ארה"ב לצרכן )בגין(

 
% % % % 

 לתקופה של תשעה חודשים שהסתיימה ביום:
 1.4  (1.0) (3.7) -  2016בספטמבר  30    

 (6.5) (6.8) 0.9  (0.6) 2015 בספטמבר 30

 לתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה ביום:
 1.4  (1.9) (2.3) -  2016בספטמבר  30    

 5.6  4.4  4.1  (0.4) 2015בספטמבר  30

 (10.0) (10.1)  0.3  (1.0) 2015בדצמבר  31לשנה שהסתיימה ביום 

 30שער החליפין )בש"ח( ומדד )בנקודות( ליום      
 1.371  4.203  3.758  101.1  2016בספטמבר 

 
 
 

 מגזרי פעילות - 4באור 
 

 הבאים: ממגזרי הפעילותהקבוצה מורכבת  א.
 

מגזרים בני דיווח כמפורט להלן, אשר מהווים יחידות עסקיות אסטרטגיות של הקבוצה. יחידות  שנילקבוצה 
אשר מנוהלים בנפרד לצורך הקצאת משאבים והערכת  עסקיות אסטרטגיות אלו כוללות מגוון מוצרים ושרותים

ביצועים. עבור כל יחידה עסקית אסטרטגית, מקבל ההחלטות התפעוליות הראשי סוקר לפחות אחת לרבעון את 
 הדוחות הניהוליים הפנימיים. 

 
 יזום בניה 
 טיהור שפכים 

 
למגזר בר  הספים הכמותייםאת  ותמקיימ ןשאינופעילות ייזום בנייה בחו"ל  פעילות תעשייתיתמגזר אחרים כולל 

 דיווח.
 

לדוחות השנתיים בדבר  30בסיס הפיצול המגזרי ובסיס המדידה של הרווח והפסד המגזרי זהה לזה שהוצג בבאור 
בגישת ההשפעה  IFRS 15יישמה באימוץ מוקדם את  הקבוצה. כאמור 'א3למעט המתואר בבאור  ,דיווח מגזרי

הוצגו בהתאם לאופן המדידה על פי  2016ל מספרי השוואה. נתוני המגזרים לשנת המצטברת ללא הצגה מחדש ש
 .. מספרי ההשוואה לא הוצגו מחדש2016החל מהרבעון הראשון של שנת  IFRS 15הוראות 

 
להלן( המהווה מגזר בר  6במסגרת ההתאמות מבוטלים הסכומים הנובעים מהפעילות המופסקת )ראה גם באור 

 )מגזר טיהור שפכים(.דיווח של הקבוצה 
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 מגזרי פעילות )המשך( - 4באור 
 
 )בלתי מבוקר(: 2016 בספטמבר 30חודשים שהסתיימו ביום  העשתלוצאות עסקיות של המגזרים ת .ב
 

   
 סך הכל

   
 

 מגזרים טיהור ייזום
   

 
 סך הכל התאמות אחרים בני דיווח שפכים בניה

 
 אלפי ש"ח

 340,617  (14,426) 7,973  347,070  14,426  332,644  הכנסות מחיצוניים

 36,299  (4,994) (538) 41,831  3,952  37,879  רווח )הפסד( מגזרי

 הוצאות מימון, נטו
     

(3,787) 

 רווח לפני מסים על הכנסה 
     

 32,512 
 

 אלפי ש"ח 13,983 -בסך של כבהקמה רווחי מגזר ייזום בניה כוללים רווח משערוך נדל"ן להשקעה 
 (.ד'5)ראה גם באור 

 
 :מבוקר(לתי )ב 2015 בספטמבר 30ביום חודשים שהסתיימו  העשתלוצאות עסקיות של המגזרים ת .ג
 

   
 סך הכל

   
 

 מגזרים טיהור ייזום
   

 
 סך הכל התאמות אחרים בני דיווח שפכים בניה

 
 אלפי ש"ח

 277,056  (14,623) 7,706  283,973  14,623  269,350  הכנסות מחיצוניים

 26,137  (3,529) (1,398) 31,064  4,208  26,856  רווח )הפסד( מגזרי

 הוצאות מימון, נטו
     

(2,316) 

 רווח לפני מסים על הכנסה 
     

 23,821 
 

 )בלתי מבוקר(: 2016 בספטמבר 30חודשים שהסתיימו ביום  שהלולשוצאות עסקיות של המגזרים ת .ד
 

   
 סך הכל

   
 

 מגזרים טיהור ייזום
   

 
 סך הכל התאמות אחרים בני דיווח שפכים בניה

 
 אלפי ש"ח

 107,718  (5,073) 2,828  109,963  5,073  104,890  הכנסות מחיצוניים

 12,383  (1,758) 260  13,881  1,368  12,513  רווח )הפסד( מגזרי

 הוצאות מימון, נטו
     

(1,735) 

 רווח לפני מסים על הכנסה 
     

 10,648 
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 מגזרי פעילות )המשך( - 4באור 
 

 )בלתי מבוקר(: 2015 בספטמבר 30חודשים שהסתיימו ביום  לשלושהוצאות עסקיות של המגזרים ת .ה
 

   
 סך הכל

   
 

 מגזרים טיהור ייזום
   

 
 סך הכל התאמות אחרים בני דיווח שפכים בניה

 
 אלפי ש"ח

 84,165  (5,057) 2,145  87,077  5,057  82,020  הכנסות מחיצוניים

 10,836  (896) (516) 12,248  1,879  10,369  רווח )הפסד( מגזרי

 הוצאות מימון, נטו
     

(1,281) 

 רווח לפני מסים על הכנסה 
     

 9,555 
 
 )מבוקר(: 2015בדצמבר  31תוצאות עסקיות של המגזרים לשנה שהסתיימה ביום  .ו

 

   
 סך הכל

   
 

 מגזרים טיהור ייזום
   

 
 סך הכל התאמות אחרים בני דיווח שפכים בניה

 
 אלפי ש"ח

 374,796  (19,541) 10,516  383,821  19,541  364,280  מחיצונייםהכנסות 

 34,659  (4,528) (2,065) 41,252  5,635  35,617  רווח )הפסד( מגזרי

 הוצאות מימון, נטו
     

(6,595) 

 רווח לפני מסים על הכנסה 
     

 28,064 
 
 
 

 ולאחריו ועים בתקופת הדוחריא - 5באור 
 

לרכישת אופציה הסכם ב החברה( לדוחות הכספיים השנתיים, בדבר התקשרות ו)31בהמשך לבאור  .א

 ליון ש"ח.ימ 10.5 -נכון למועד הדוח מוכר הקרקע זכאי לתמורה סופית של כ . בעכולרכישת מקרקעין 

בוני ערי דן ושותף אופציה לרכישת  ומימש 2016( לדוחות הכספיים השנתיים, בינואר ד)31 לבאור בהמשך .ב

אביב והתקשרו בהסכם מכר עם -ברחוב שלמה בתל יםמ"ר המצוי 1,900 -זכויות במקרקעין בשטח של כ

"ח בתוספת מע"מ, שמיליון  39בעל הזכויות במקרקעין לרכישת זכויותיו במקרקעין, בתמורה לסך של 

 עד ההתקשרות. וית במקרקעין בוצעה במהעברת החזקה המשפט .במועד ההתקשרות במלואו שולםאשר 

בהתאם להסכם בין הצדדים, מאחר ולא עלה בידי הבעלים לקבל את אישור הועדה המקומית לתכנון 

ובניה להגדלת שטחי הבניה ולהגדלת מספר יחידות הדיור אשר ניתן לבנות על המקרקעין בהתאם, יושב 

  מתוך התמורה.₪ מיליון  1.5לחברה סך של 
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 )המשך( אירועים בתקופת הדוח ולאחריו - 5באור 
 

בע"מ )חברה בת בבעלות מלאה של הקבוצה( )פארק  2012, התקשרה סיטי טק פארק שהם 2016במרס  .ג

שהם( יחד עם שותף בהסכם עם צד ג' לרכישת שני שליש מזכויותיו של צד ג' בארבע חלקות מקרקעין 

-הרברט סמואל, יונה הנביא, הירקון וגאולה בתלמ"ר המצויים בין הרחובות  1,785 -בשטח כולל של כ

יחידות וחנויות. לאחר השלמת רכישת הזכויות במקרקעין  36אביב, עליהן בנויים מבנים שונים הכוללים 

מיליון ש"ח בתוספת מע"מ, אשר ישולם בחלקים שווים על ידי הצדדים, כל  145.5 -בתמורה לסך של כ

 .הזכויות במקרקעיןבעלים של שליש מאחד מהצדדים יהיה ה

במקביל, התקשרו הצדדים בהסכם שיתוף לצורך הסדרת היחסים ביניהם בעניין השיתוף והניהול של 

המקרקעין, לרבות הקמת הפרויקט, לפיו, בין היתר, לשותף ניתנה זכות סירוב ראשונה לרכישת זכויות 

ונה להקמת הפרויקט ולשמש במלון ככל שזה יוקם במסגרת הפרויקט, ולקבוצה ניתנה זכות סירוב ראש

 כקבלן הביצוע.

מ"ר  3,600 -על פי התב"ע החלה ביחס למקרקעין נכון למועד זה, סה"כ שטחי הבניה במקרקעין הינם כ

נטו וניתן להקים על המקרקעין בנייני מגורים ושטחי מסחר. בכוונת הצדדים לפעול לייזום תכנית חדשה 

 12,000 -שולב במגורים וזכויות מלונאיות בשטח של כביחס למקרקעין אשר תאפשר הקמת פרויקט מ

 מ"ר.

מסכום הרכישה מומן על ידי הצדדים  40% -כ .הושלמה עסקת רכישת הזכויות במקרקעין 2016במאי 

 באמצעות הון עצמי והיתרה בהלוואה בנקאית לרבות כנגד רישום משכנתא.

בתוך מתחם הרחובות המצוין  נוספים מול בעלי זכויות אחרים במתחם להכללת שטחים פועלים הצדדים

 לעיל.

( לדוחות הכספיים השנתיים בדבר פרויקט בירושלים במסגרת מגזר ייזום הבניה של ז)31בהמשך לבאור  .ד

, ובעקבות התקדמות הביצוע 2016, במהלך הרבעון הראשון של שנת 50%הקבוצה, בו הקבוצה מחזיקה 

, נמדד לראשונה שווים ההוגן של הנכסים. של שטחי המסחר המטופלים כנדל"ן להשקעה בהקמה

 מיליון ש"ח, לאחר מס. 7.5 -בעקבות הערכת השווי הכירה הקבוצה ברווחי שערוך בסך של כ

בעקבות הגדלת זכויות הבניה בשל שינוי תב"ע בית היתר , 2016כמו כן, במהלך הרבעון השלישי לשנת 

 יליון ש"ח, לאחר מס.מ 2.5 -הכירה הקבוצה ברווחי שיערוך נוספים בסך של כ

נערכו ע"י מעריך שווי חיצוני, בלתי תלוי,  2016בספטמבר  30וליום  2016במרס  31הערכות השווי ליום 

בעל כישורים וניסיון מתאימים לגבי סוג הנכס נשוא הערכת השווי ומיקומו. השווי ההוגן הוערך על ידי 

ו, בניכוי הערך הנוכחי של אומדן עלויות אמידת השווי ההוגן של הנדל"ן להשקעה לאחר השלמת הקמת

ההקמה הצפויות לנבוע לצורך השלמתו ובניכוי רווח יזמי סביר, תוך התחשבות בשיעור תשואה אשר 

מותאם בגין הסיכונים הרלוונטיים והמאפיינים של הנכס. השווי ההוגן נמדד בהתאם להערכות שווי 

יים לנבוע מהנכס. שיעור ההיוון ששימש את מעריך שנערכו בעיקר בשיטת היוון תזרימי המזומנים הצפו

לשנה והוא נקבע בהתחשב בסוגי הנכסים ויעודם, ייחודיות הנכסים ומיקומם  8%-7%השווי הינו 

(prime location.) 

, אשר 2016 -( התשע"ו216אישרה מליאת הכנסת את החוק לתיקון פקודת מס הכנסה )מס'  2016בינואר  .ה

 .25%כך שיעמוד על  1.5%ואילך בשיעור של  2016שיעור מס חברות, החל משנת קבע, בין היתר, הורדת 

מתבטאת בקיטון ביתרות התחייבויות  2016 בספטמבר 30השפעת השינוי על הדוחות הכספיים ליום 

מיליון ש"ח. עדכון  0.5מיליון ש"ח ובקיטון ביתרות נכסי המסים הנדחים בסך  1.1המסים הנדחים בסך 

מיליון  0.6כנגד הכנסות מסים נדחים בסך  2016ברבעון הראשון של שנת וכר היתרות המסים הנדחים 

 י'.5ראה גם באור  .כום זניחכנגד רווח כולל אחר בסוש"ח 
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 )המשך( אירועים בתקופת הדוח ולאחריו - 5באור 

האם )אשר נכללו במסגרת סעיף זכאים החברה לחברה החברה הומרו להון התחייבויות  בתקופת הדוח .ו

 .ש"חאלפי  46,431אחרים( בסך כולל של 

חתם . היזם 49%הוא בו החברה של שיעור ההחזקה ש בהסדרהתקשרה החברה עם יזם  2016בדצמבר  .ז
בעלי דירות בחמישה בניינים ברחוב הציונות  80מתוך  66עם  38/1על הסכמים לביצוע פרויקט תמ"א 

יח"ד על  70לפיהם, בין היתר, יבוצעו עבודות שיפוץ, ביסוס וחיזוק הבניינים וכן בניית   ,בירושלים
יח"ד בפרויקט בהסכמים  15גביהם ולצורך כך הגיש בקשות להיתרי בניה, כאשר נכון למועד זה נמכרו 

 .מותנים
הסכם. , תהיה החברה זכאית לבטל את ה70 -ככל שבהיתר הבניה תאושר הקמת מספר יח"ד נמוך מ

בשני פרויקטי  50%בנוסף, הוסכם בין הצדדים כי לחברה תעמוד הזכות להיכנס כשותפה בשיעור של עד 
ימים ממועד הודעת היזם על כך  60וכן בשני פרויקטי פינוי בינוי אותם מקדם היזם, תוך  38/2תמ"א 

 מהדיירים. 80%שבאיזה מהפרויקטים התקבלו חתימות של 
 

לה לבחון אפשרות לגיוס הון מהציבור באמצעות הנפקה ראשונה של מניות החברה הח 2016 נובמברב .ח
(IPOורישומן למסחר בבורסה לניירות ערך בתל )- אביב. מבנה ההנפקה, היקפה, עיתויה ותנאיה טרם

נקבעו סופית. ביצוע ההנפקה כפוף, בין היתר, להתקיימותם של תנאי שוק מתאימים ולקבלת כל 
דין, ובכלל זה היתר רשות ניירות ערך, אישור הבורסה ואישור דירקטוריון  האישורים הנדרשים על פי

 .החברה

אישרה האסיפה הכללית של החברה לפצל את הון המניות הרשום  27.12.2016לאחר מועד הדוח, ביום  .ט

מניות רגילות  1,000 -ע.נ. תהפוך ל ש"ח 1.00באופן שכל מניה רגילה בת  1:1000של החברה ביחס של 

ע.נ. כ"א. כמו כן, אישרה האסיפה הכללית של החברה לבצע, לאחר הפיצול כאמור,  ש"ח 0.001בנות 

הענקה של מניות הטבה לכל בעלי המניות של החברה, כך שבגין כל מניה רגילה אחת שתוחזק על ידי בעל 

מניות רגילות של החברה ללא תמורה. לאחר ביצוע  21.8מניות בחברה, בעל המניות יהיה זכאי לקבל 

 מניות רגילות. 60,192,000 -, מורכב מהדוחפעולות אילו הונה המונפק והנפרע של החברה נכון למועד 

(, לאחר מועד הדוח, התקשרה החברה בתיקון להסכם שירותים, כך שהחל מיום 1ב')28בהמשך לבאור  .י

 מסך תקבולי החברה לפני מע"מ מידי חודש. 1% -ך השווה ל, התמורה תעודכן ותעמוד על ס30.9.2016

אישרה מליאת הכנסת את חוק ההתייעלות הכלכלית )תיקוני חקיקה להשגת  2016בדצמבר  22ביום 

, אשר קבע, בין היתר, את הורדת שיעור מס 2016-( התשע"ז2018 -ו 2017יעדי התקציב לשנות התקציב 

 2017, החל מינואר 24%פעימות. הפעימה הראשונה לשיעור של בשתי  23% -ל 25%חברות משיעור של 

אילו החקיקה הייתה מושלמת למעשה עד  ואילך. 2018החל מינואר  23%והפעימה השנייה לשיעור של 

הייתה מתבטאת  2016 ספטמברב 30, השפעת השינוי על הדוחות הכספיים ליום 2016 ספטמברב 30ליום 

מיליון ש"ח ובקיטון ביתרות נכסי המסים הנדחים  0.3ם הנדחים בסך בקיטון ביתרות התחייבויות המסי

 0.3מיליון ש"ח. עדכון יתרות המסים הנדחים היה מוכר כנגד הכנסות מסים נדחים בסך  0.01בסך 

 זניח.כום מיליון ש"ח, כנגד רווח כולל אחר בס
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 )המשך( אירועים בתקופת הדוח ולאחריו - 5באור 

בדבר שירותי מחלקות לדוחות הכספיים השנתיים,  (5ב')28באור ו (4ב')28באור  ,(2ב')28בהמשך לבאור  .יא

המועמדים לחברה על ידי החברה האם וחברה אחות, בדבר שכירות משרדי החברה ודבר השכרת מתחם 

נחתם הסכם התקשרות בין הצדדים המסדיר את אפשרות הרחבת  5.2.17ביום בהתאמה, מפעל הפלדה, 

שנים ממועד  5מחלקה, הארכת או ביטול ההתקשרויות הנ"ל, ופקיעת תוקפן תוך או צמצום שירותי ה

 הפיכת החברה לחברה ציבורית בישראל במידה ולא יוארכו.

 

מספר הלוואות אשר  1.10.16ביום לאחר תאריך המאזן, , בדוחות הכספיים השנתיים ג'28בהמשך לבאור  .יב

ואשר בהתאם להסכם בין הצדדים, החל מיום  אלפי ש"ח 22,000הינה  30.9.2016יתרתן נכון ליום 

( לתנאי אגרות החוב )סדרה א'( back to backהפכו להלוואת בעלים אחת, בתנאי גב אל גב )  1.10.2016

)לרבות בנוגע לתנאי פירעון הקרן, תנאי הריבית ותנאי ריבית הפיגורים(  החברה האםאשר הונפקו על ידי 

ה נושאות אגרות החוב )סדרה א'( ריבית שנתית )בלתי צמודה( בשיעור )"הלוואת הבעלים"(. נכון למועד ז

 31. קרן הלוואת הבעלים תיפרע בארבע עשר תשלומים חצי שנתיים שווים, אשר ישולמו ביום 3.71%

 31)כולל( באופן שהתשלום הראשון של הקרן ישולם ביום  2023עד  2017בנובמבר בשנים  30 -במאי ו

. בנוסף, הלוואת הבעלים תועמד לפירעון 2023בנובמבר  30חרון ישולם ביום והתשלום הא 2017במאי 

מוקדם של אגרות החוב )סדרה א'(. לחברה תעמוד הזכות \מוקדם בקרות העמדה לפירעון מיידי\מיידי

לבצע פירעון מוקדם של יתרת הלוואת הבעלים או חלק ממנה, ללא כל חיוב ו/או קנס, ובלבד שמנרב 

 ימים מראש. 30דעה על כך בכתב של אחזקות תקבל הו
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 וקבוצות מימוש המסווגות כמוחזקות למכירה פעילות מופסקת - 6 באור

בהמשך לרצונה הנוכחי של החברה להתמקד בעסקי הליבה שלה, קרי בתחום הייזום לבנייה, החלה החברה 

תשתיות אשר מרכזת את  לבחון אפשרות למכירת שליטתה במנרב 2016במהלך המחצית הראשונה לשנת 

בעסקה,  2016פעילות המט"שים. בתוך כך, ולאחר מו"מ של מספר חודשים, התקשרה החברה בחודש דצמבר 

מהונה המונפק של מנרב תשתיות ולצאת  49%אשר עם השלמתה, הייתה אמורה החברה לרדת להחזקה של 

נאים מתלים, ובכלל זה קבלת משליטה בפעילות זו. השלמת העסקה הייתה מותנית בקיומם של מספר ת

 31אישור עיריית באר שבע, רשות שדות התעופה והממונה על ההגבלים העסקיים )ככל שנדרש( עד ליום 

. בעקבות אי עמידה בחלק מהתנאים המתלים למועד האמור, עסקה זו לא יצאה אל הפועל. על 2017בינואר 

 ה במנרב תשתיות כאמור.אף האמור, ממשיכה החברה לבחון אפשרויות למכירת השליט

מכרה  2009, במהלך שנת 2015לדוחות הכספיים המאוחדים לשנת  (ג)31מתואר בבאור בנוסף, בהמשך ל
 זכויותיה בקשר עם מוצרי אגרוגרין.  הקבוצה את

 
"ל מוצגות כפעילות מופסקת, על מנת להציג בנפרד את הפעילות המופסקת הנת יותוצאות הפעילולפיכך, 

. מאוחדים ביניים והפסד רווחהוצגו מחדש בדוחות , 2015ההשוואה של שנת  ימספר הנמשכת.מהפעילות 

, המיוחסות לפעילות 2015 בספטמבר 30 ביום שהסתיימו חודשים ושלושה תשעה של התקופותכמו כן, 

  הוצגו באופן זהה. "שיםהמט

 

 
 לשנה שהסתיימה לתקופה של שלושה חודשים   לתקופה של תשעה חודשים

 
 בדצמבר 31ביום  בספטמבר 30שהסתיימה ביום  בספטמבר 30שהסתיימה ביום  

 
2016 2015 2016 2015 2015 

 
 )מבוקר( )בלתי מבוקר( )בלתי מבוקר( )בלתי מבוקר( )בלתי מבוקר(

 
 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח

 תוצאות הפעילות המופסקת
 19,541  5,057  5,073  14,623  14,426  הכנסות מטיהור שפכים     

 13,247  2,993  3,381  9,758  9,670  עלויות טיהור שפכים

 6,294  2,064  1,692  4,865  4,756  רווח גולמי

 (659) (185) (324) (657) (804) הנהלה וכלליות

 4,111  750  500  2,873  (272) הכנסות )הוצאות( אחרות

 9,746  2,629  1,868  7,081  3,680  רווח תפעולי

 656  1,075  -  2,877  1,711  הכנסות מימון, נטו

 10,402  3,704  1,868  9,958  5,391  רווח לפני מס

 (2,756) (988) (484) (2,644) (968) מסים על הכנסה

 7,646  2,716  1,384  7,314  4,423  רווח נקי לתקופה
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 )המשך( וקבוצות מימוש המסווגות כמוחזקות למכירה פעילות מופסקת - 6 באור
 

צפויה ברמת וודאות גבוהה הכרוכה באיבוד שליטה,  ,המכירה 2016בספטמבר  30ליום היות וכאמור לעיל, 

בספטמבר  30כקבוצות מימוש המוחזקות למכירה. ליום  ות החברות הבנות מנרב תשתיות ומי מנשהמוצג

אלפי  118,626אלפי ש"ח, בניכוי התחייבויות בסך של  120,702כללה קבוצת המימוש נכסים בסך של  2016

 ש"ח.

 
 בספטמבר 30ליום 

 
2016 

 784  מזומנים ושווי מזומנים  

 2,997  מלאי

 15,809  לקוחות וחייבים אחרים

 435  רכוש קבוע

 100,499  יתרות חובה לזמן ארוך

 178  נכסי מסים נדחים

 120,702  סך נכסים של קבוצות מימוש המסווגות כמוחזקות למכירה

 11,497  משיכת יתר ואשראי זמן קצר מבנקים  

 61,551  הלוואות לזמן ארוך מבנקים

 2,526  הלוואות מצדדים קשורים

 22,801  ספקים, זכאים אחרים והפרשות

 1,176  התחייבות מסים שוטפים

 18,647  התחייבות מסים נדחים

 428  הטבות לעובדים

 118,626  סך התחייבויות של קבוצות מימוש המסווגות כמוחזקות למכירה

 
 
 

 מכשירים פיננסיים - 7 באור
 

 מכשירים פיננסיים שנמדדים בשווי הוגן לצורכי גילוי בלבד
הערך בספרים של נכסים פיננסיים והתחייבויות פיננסיות מסוימים לרבות מזומנים ושווי מזומנים, פקדונות לזמן 

, הלוואות ואשראי לזמן קצר, ספקים וזכאים אחרים, הלוואות לחברות מוחזקות ,קצר, לקוחות, חייבים אחרים
 תואם או קרוב לשווי ההוגן שלהם.
יננסיים וההתחייבויות הפיננסיות והערכים בספרים המוצגים בדוח על המצב השווי ההוגן של יתר הנכסים הפ

 ן:הכספי, הינם כדלקמ
 

 
 2015בדצמבר  31ליום  2015בספטמבר  30ליום   2016בספטמבר  30ליום  

 שווי הוגן ערך בספרים שווי הוגן ערך בספרים שווי הוגן ערך בספרים באלפי ש"ח

 
 מבוקר בלתי מבוקר בלתי מבוקר

 נכסים שאינם שוטפים:
      

 126,068  105,634  138,897  107,381  126,584  100,499  חייבים בגין הסדרי זיכיון*

 התחייבויות שאינן שוטפות:
הלוואות לזמן ארוך מבנקים       

 81,223  76,503  84,435  79,148  73,621  70,164  )שאינן בריבית משתנה(*
 
 .מוחזקות למכירהמסווגות כקבוצות מימוש הפעילות מופסקת ובדבר  6ראה באור  *

 



 

  

 
 

 

 
 

 
 
 

 בע"מ פרויקטיםמנרב 
ד' 38מידע כספי נפרד המובא לפי תקנה 

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

 
נתונים כספיים מתוך תמצית הדוחות 

מאוחדים ביניים המיוחסים  הכספיים
 2016 בספטמבר 30לחברה עצמה ליום 

 )בלתי מבוקר(
 



 

 

 

 בע"מ  פרויקטיםמנרב    
 1970 -ד' לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל 38מידע כספי נפרד המובא לפי תקנה 

 2016 בספטמבר 30נתונים כספיים מתוך תמצית הדוחות הכספיים המאוחדים המיוחסים לחברה עצמה ליום 
 

 תוכן העניינים
 עמוד 

 

 2 החשבון המבקרים רואי וח מיוחד שלד

  

 3 ביניים תמצית נתונים על המצב הכספי

 5 ביניים תמצית נתוני רווח והפסד

 6 בינייםתמצית נתונים על הרווח הכולל 

 7 בינייםתמצית נתונים על תזרימי המזומנים 

 9 לתמצית המידע הכספי הנפרד ביניים מידע נוסף

  

 



 
 
 
 
 
 
 

 סומך חייקין

 KPMGמגדל המילניום 
 609, תא דואר 17רחוב הארבעה 

 6100601תל אביב 
8000  684  03 

 

   
 שותפויות, הסומך חייקין, שותפות רשומה עפ"י פקודת 

ה נ ה ה ר ב K  -ב  ח P M G  I n t e r n a t i o n a l  
 קואופרטיב רשום בשוויץ.

 

 

 לכבוד
 בערבון מוגבל   פרויקטיםבעלי המניות של מנרב 

 
 א.נ.,

 
ד' לתקנות 38הנדון: דוח מיוחד של רואי החשבון המבקרים על  מידע כספי ביניים נפרד לפי תקנה 

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

 מבוא
 

 דוחות) ערך ניירות לתקנות' ד38 תקנה לפי המובא הנפרד הביניים הכספי המידע את סקרנו
 30 ליום"(, החברה" – להלן) מוגבל בערבון פרויקטים מנרב של 1970 - ל"התש(, ומידיים תקופתיים
 הכספי המידע. תאריך באותו שהסתיימו חודשים ושלושה תשעה של ולתקופות 2016 בספטמבר

 על מסקנה להביע היא אחריותנו. החברה של וההנהלה הדירקטוריון באחריות הינו הנפרד הביניים
 .סקירתנו על בהתבסס אלו ביניים לתקופות הנפרד הביניים הכספי המידע

 
 הכלולים נכסיה אשר משותפת פעילות של ביניים לתקופות התמציתי הכספי המידע את סקרנו לא

 מהוות באיחוד הכלולות והכנסותיה, 2016 בספטמבר 30 ליום הנכסים מכלל 10%-כ מהווים באיחוד
, תאריך באותו שהסתיימו חודשים ושלושה תשעה של לתקופות ההכנסות מכלל 9%-וכ 6%-כ

 .בהתאמה
 

 היקף הסקירה
 

 כספי מידע של סקירה" בישראל חשבון רואי לשכת של 1 סקירה לתקן בהתאם סקירתנו את ערכנו
 נפרד כספי מידע של סקירה". הישות של המבקר החשבון רואה ידי על הנערכת ביניים לתקופות
, והחשבונאיים הכספיים לעניינים האחראים אנשים עם בעיקר, מבירורים מורכבת ביניים לתקופות
 מאשר ניכרת במידה בהיקפה מצומצמת הינה סקירה. ואחרים אנליטיים סקירה נהלי ומיישום
 ביטחון להשיג לנו מאפשרת אינה ולפיכך בישראל מקובלים ביקורת לתקני בהתאם הנערכת ביקורת
 אנו אין, לכך בהתאם. בביקורת מזוהים להיות יכולים שהיו המשמעותיים העניינים לכל שניוודע
 .ביקורת של דעת חוות מחווים
 מסקנה

 
 הגורם דבר ליבנו לתשומת בא לא, אחרים חשבון רואי של הסקירה דוחות ועל סקירתנו על בהתבסס

 בהתאם, המהותיות הבחינות מכל, ערוך אינו ל"הנ הנפרד הביניים הכספי שהמידע לסבור לנו
 .1970 - ל"התש(, ומידיים תקופתיים דוחות) ערך ניירות לתקנות' ד38 תקנה להוראות

 
 סומך חייקין
 רואי חשבון 

 
 2017 בפברואר 12
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 תמצית נתונים על המצב הכספי ביניים ליום

 

 
 בדצמבר 31 בספטמבר 30 בספטמבר 30

 
2016* 2015 2015 

 
 )מבוקר( )בלתי מבוקר( )בלתי מבוקר(

 
 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח

 שוטפיםנכסים 
  

   
 3,572  27,934  7,804  מזומנים ושווי מזומנים

 52,355  75,578  42,638  פקדונות לזמן קצר
 -  -  51,959  לקוחות

 25,428  25,612  59,864  חייבים אחרים
 636,742  659,088  384,694  מלאי בניינים למכירה

 2,830  -  5,294  נכסי מסים שוטפים
 -  -  2,076  )**( המסווגות כמוחזקות למכירה מוחזקתהשקעה בחברה 

 720,927  788,212  554,329  סה"כ נכסים שוטפים

 נכסים שאינם שוטפים
  

   
 17,354  17,385  18,483  רכוש קבוע

 25,329  23,048  41,874  נדל"ן להשקעה
 14,639  14,639  14,639  מלאי קרקעות בלתי שוטף

 5,530  5,485  5,620  לזמן ארוךיתרות חובה 
 -  56,068  -  השקעה בחברות מוחזקות

 22,034  22,515  25,321  הלוואות לחברות מוחזקות
 9,005  11,785  -  נכסי מסים נדחים

 93,891  150,925  105,937  סה"כ נכסים שאינם שוטפים

 814,818  939,137  660,266  סה"כ נכסים
 
 
 
 
 

 
 

    

 חגי וילנסקי  דרור קוזניצקי  אברהם קוזניצקי
 סמנכ"ל כספים  מנהל כללי  יו"ר דירקטוריון

 
 

 2017 בפברואר 12המידע הכספי הנפרד ביניים: תאריך אישור 
 
 
 
 
 
 .IFRS15אימוץ מוקדם של תקן דיווח כספי בינלאומי בדבר  2ראה באור  *

 .לדוחות המאוחדים 6ראה באור  **
 

  .ממנו נפרד בלתי חלק מהווה ביניים הנפרד הכספי המידע לתמצית המצורף הנוסף המידע
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 בדצמבר 31 בספטמבר 30 בספטמבר 30

 
2016* 2015 2015 

 
 )מבוקר( )בלתי מבוקר( )בלתי מבוקר(

 
 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח

 התחייבויות שוטפות
  

   
 21,385  102,793  47,732  אשראי מתאגידים בנקאיים ואחרים

 38,859  39,469  41,980  אשראי מצדדים קשורים
 39,369  28,075  53,473  ספקים, קבלני משנה ונותני שירותים אחרים

 4,866  31,446  -  חברות הקבוצה -זכאים 
 173,437  210,842  171,198  זכאים אחרים

 320,569  325,936  37,448  מקדמות מרוכשי דירות
 -  1,700  -  מסים שוטפיםהתחייבות 

 246  256  1,635  הפרשות

 598,731  740,517  353,466  סה"כ התחייבויות שוטפות

 התחייבויות שאינן שוטפות
  

   
 השקעות בחברות מוחזקותעודף הפסדים על 

 12,178  -  10,513  המטופלות לפי שיטת השווי המאזני
 509  590  515  הטבות לעובדים

 -  -  4,268  התחייבויות מסים נדחים 

 12,687  590  15,296  סה"כ התחייבויות שאינן שוטפות

 611,418  741,107  368,762  סה"כ התחייבויות 

 הון
  

   
 10  10  10  הון מניות

 14,919  14,919  61,350  קרנות הון ופרמיה על מניות
 4,098  4,166  4,124  הפרשי תרגום מטבע חוץ בגין פעילות חוץ

 184,373  178,935  *226,020  יתרת עודפים

 203,400  198,030  291,504  סה"כ הון המיוחס לבעלים של החברה

 814,818  939,137  660,266  סה"כ התחייבויות והון 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 .IFRS15 בינלאומי כספי דיווח תקן של מוקדם אימוץ בדבר 2 באור ראה *
 
 

  .ממנו נפרד בלתי חלק מהווה ביניים הנפרד הכספי המידע לתמצית המצורף הנוסף המידע



 בע"מ פרויקטיםמנרב 

 2016 בספטמבר 30תמצית מידע כספי ליום 

5 
 

 
 ביניים נתוני רווח והפסד תמצית

 

 
 לשנה שהסתיימה לתקופה של שלושה חודשים  לתקופה של תשעה חודשים 

 
 בדצמבר 31ביום  בספטמבר 30שהסתיימה ביום  בספטמבר 30שהסתיימה ביום 

 
2016* 2015 2016* 2015 2015 

 
 )מבוקר( )בלתי מבוקר( )בלתי מבוקר( )בלתי מבוקר( )בלתי מבוקר(

 
 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח

 הכנסות
    

   
 363,400  81,800  104,938  268,690  331,984  ממכירת דירות

 880  220  220  660  660  מהשכרת מבנים מצדדים קשורים

 
 332,644  269,350  105,158  82,020  364,280 

 עלויות והוצאות
 304,595  66,461  88,595  226,708  289,063  עלות המכר     

 59,685  15,559  16,563  42,642  43,581  רווח גולמי

 (9,731) (2,144) (2,148) (6,681) (7,471) הוצאות מכירה ושיווק
 (14,277) (3,045) (5,212) (9,105) (12,214) הוצאות הנהלה וכלליות

 -  -  3,578  -  13,983  )**( עליה בשווי הוגן של נדל"ן להשקעה

 (59) -  -  -  -  הוצאות אחרות

 35,618  10,370  12,781  26,856  37,879  רווח תפעולי

 852  197  1,322  470  1,595  הכנסות מימון
 (6,991) (1,414) (2,864) (2,556) (5,169) הוצאות מימון

 (6,139) (1,217) (1,542) (2,086) (3,574) הוצאות מימון, נטו

 29,479  9,153  11,239  24,770  34,305  רווח לאחר מימון
 חלק ברווחי חברות מוחזקות

 6,939  3,010  1,005  6,617  3,864  *(**) המטופלות לפי שיטת השווי המאזני 

 36,418  12,163  12,244  31,387  38,169  הכנסה רווח לפני מסים על

 (6,363) (2,426) (2,809) (6,564) (8,798) מסים על הכנסה
 רווח נקי לתקופה המיוחס לבעלים

 30,055  9,737  9,435  24,823  29,371  של החברה 
 
 

 .IFRS15אימוץ מוקדם של תקן דיווח כספי בינלאומי בדבר  2ראה באור  (*)
 

 ד' לדוחות המאוחדים5ראה באור  )**(
 

 וחודשים שהסתיימ שלושהה ועשת של ותבחברה מאוחדת לתקופ)לאחר מס( מפעילות מופסקת רווח כולל  (**)*
שלושה חודשים ה ועשת של ותלתקופ ,אלפי ש"ח 1,384, -ו אלפי ש"ח 4,423ל בסך ש 2016 בספטמבר 30ביום 

אלפי  7,646 -ו אלפי ש"ח 2,716, ש"ח אלפי 7,314בסך של  2015ולשנת  2015 בספטמבר 30ביום  ושהסתיימ
 .לדוחות המאוחדים 6, בהתאמה. לפרטים נוספים ראה באור ש"ח
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 ביניים תמצית נתונים על הרווח הכולל

 

 
 לשנה שהסתיימה לתקופה של שלושה חודשים לתקופה של תשעה חודשים 

 
 בדצמבר 31ביום  בספטמבר 30שהסתיימה ביום  בספטמבר 30שהסתיימה ביום 

 
2016 2015 2016 2015 2015 

 
 )מבוקר( )בלתי מבוקר( )בלתי מבוקר( )בלתי מבוקר( )בלתי מבוקר(

 
 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח

לתקופה המיוחס לבעלים של רווח נקי 
 30,055  9,737  9,435  24,823  29,371  החברה

פריטי רווח כולל אחר שלאחר שהוכרו 
 לראשונה

  ברווח הכולל הועברו או יועברו לרווח והפסד 
 

 
הפרשי תרגום מטבע חוץ בגין פעילויות חוץ,   

 (111) 90  26  (43) 26  נטו ממס
לתקופה סה"כ רווח )הפסד( כולל אחר 

 שלאחר
שהוכר לראשונה ברווח הכולל הועברו או  

 יועברו
 (111) 90  26  (43) 26  לרווח והפסד, נטו ממס  

פריטי רווח כולל אחר שלא יועברו לרווח 
  והפסד

 
 

  
 206  -  -  -  -  מדידה מחדש של תוכנית הטבה מוגדרת

 סה"כ רווח כולל אחר לתקופה שלא יועבר
 206  -  -  -  -  לרווח והפסד, נטו ממס 

 כולל לתקופה המיוחס סה"כ רווח
 30,150  9,827  9,461  24,780  29,397  לבעלים של החברה 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .ממנו נפרד בלתי חלק מהווה ביניים הנפרד הכספי המידע לתמצית המצורף הנוסף  המידע
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 ביניים המזומניםתמצית נתונים על תזרימי 

 

 
 לשנה שהסתיימה לתקופה של שלושה חודשים לתקופה של תשעה חודשים

 
 בדצמבר 31ביום  בספטמבר 30שהסתיימה ביום  בספטמבר 30שהסתיימה ביום 

 
2016 2015 2016 2015 2015 

 
 )מבוקר( )בלתי מבוקר( )בלתי מבוקר( )בלתי מבוקר( )בלתי מבוקר(

 
 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח

 תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת
   

  
רווח נקי לתקופה המיוחס לבעלים של  

 30,055  9,737  9,435  24,823  29,371  החברה
 התאמות:

 856  176  102  663  301  פחת והפחתות     
 59  -  -  -  -  הוצאות אחרות, נטו

 -  -  (3,578) -  (13,983) להשקעהעליה בשווי הוגן של נדל"ן 
 3,273  (585) 363  2,099  374  הוצאות )הכנסות( מימון, נטו

      חלק החברה ברווחי חברות מוחזקות
 (6,939) (3,010) (1,005) (6,617) (3,864) המטופלות לפי שיטת השווי המאזני 

 6,363  2,426  2,809  6,564  8,798  הוצאות מסים על הכנסה

 
 20,997  27,532  8,126  8,744  33,667 

 (822) (1,686) 7,993  (4,231) (33,893) שינוי בלקוחות וחייבים אחרים
 (29,905) (18,631) (5,602) (38,507) (1,708) שינוי בספקים, זכאים אחרים והפרשות

 62  20  90  45  96  שינוי בהטבות לעובדים
 (67,921) (31,711) (14,479) (62,554) (70,809) דירות שינוי במקדמות מרוכשי

 (6,490) (511) (705) (5,083) (2,464) מס הכנסה ששולם
שינוי במלאי בניינים למכירה )לפני רכישה 

 129,060  43,761  46,052  104,581  130,189  והשקעה בקרקעות(

 מזומנים נטו שנבעו מפעילות )ששימשו
 57,651  (14) 41,475  21,783  42,408  לפעילות( שוטפת  )לפני רכישת קרקעות( 

 (89,383) (30,018) (9,404) (88,501) (28,259) (1רכישה והשקעה בקרקעות )

 מזומנים נטו שנבעו מפעילות )ששימשו
 (31,732) (30,032) 32,071  (66,718) 14,149  לפעילות( שוטפת 

 לפעילות השקעהתזרימי מזומנים 
    

  
 33  22  (15) 27  29  ריבית שהתקבלה

 160  -  -  -  -  תמורה ממימוש רכוש קבוע
 (381) -  (22) -  (1,431) רכישת רכוש קבוע

 (5,772) (457) (1,600) (3,593) (9,249) השקעה בנדל"ן להשקעה
 51,562  34,353  (8,023) 28,338  2,552  שינוי בפקדונות לזמן קצר, נטו

 (1,350) -  -  -  (4,982) מתן הלוואות  לאחרים
מזומנים נטו שנבעו מפעילות )ששימשו 

 44,252  33,918  (9,660) 24,772  (13,081) לפעילות( השקעה
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 .למכירה בניינים מלאי במסגרת מוצגת בקרקעות והשקעה רכישה (1)

 
  .ממנו נפרד בלתי חלק מהווה ביניים הנפרד הכספי המידע לתמצית המצורף הנוסף המידע
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 )המשך( תמצית נתונים על תזרימי המזומנים ביניים

 

 
 לשנה שהסתיימה לתקופה של שלושה חודשים לתקופה של תשעה חודשים

 
 בדצמבר 31ביום  בספטמבר 30שהסתיימה ביום  בספטמבר 30שהסתיימה ביום 

 
2016 2015 2016 2015 2015 

 
 )מבוקר( )בלתי מבוקר( )בלתי מבוקר( )בלתי מבוקר( מבוקר()בלתי 

 
 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח

 תזרימי מזומנים לפעילות מימון
    

   
 (29,229) 32,879  (17,498) 52,179  33,512  אשראי לזמן קצר, נטו

 הלוואות לזמן קצר)מתן( קבלת 
 19,902  (12,576) (1,966) 16,935  (29,914) , נטומחברות הקבוצה 

 (1,242) (243) (176) (855) (434) ריבית ששולמה

 מזומנים נטו שנבעו מפעילות )ששימשו
 (10,569) 20,060  (19,640) 68,259  3,164  לפעילות( מימון  

 1,951  23,946  2,771  26,313  4,232  שינוי במזומנים ושווי מזומנים
 1,621  3,988  5,033  1,621  3,572  ושווי מזומנים לתחילת התקופה מזומנים

 3,572  27,934  7,804  27,934  7,804  מזומנים ושווי מזומנים לסוף התקופה
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .ממנו נפרד בלתי חלק מהווה ביניים הנפרד הכספי המידע לתמצית המצורף הנוסף המידע
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 כללי .1
 

 30להלן תמצית נתונים כספיים מתוך תמצית הדוחות הכספיים המאוחדים ביניים של הקבוצה ליום 
"דוחות מאוחדים"(, המפורסמים במסגרת הדוחות התקופתיים, המיוחסים  -)להלן  2016 בספטמבר

 -ד )להלן 38"תמצית מידע כספי נפרד ביניים"(, המוצגים בהתאם להוראות תקנה  -לחברה עצמה )להלן 
 -)להלן  1970-"התקנה"( והתוספת העשירית לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים( התש"ל

 .העשירית"( בעניין תמצית המידע הכספי הנפרד ביניים של התאגיד "התוספת
בדצמבר  31יש לקרוא את תמצית המידע הכספי הנפרד ביניים זו ביחד עם המידע הכספי הנפרד ליום 

 .השנתיים לאותו יום וביחד עם הדוחות המאוחדים 2015
 

 –בתמצית מידע כספי נפרד ביניים זה 
 בערבון מוגבל. פרויקטיםמנרב  – החברה (1)
ת, שדוחותיהן מאוחדים באופן מלא, יוחברות, לרבות שותפו -  חברות מאוחדות/חברות בנות (2)

 ה.במישרין או בעקיפין, עם דוחות החבר
ת או מיזם משותף, שהשקעת החברה יוחברות מאוחדות וחברות, לרבות שותפו - חברות מוחזקות (3)

 ת הכספיים על בסיס השווי המאזני.בהן כלולה, במישרין או בעקיפין, בדוחו
 
 

 עיקרי המדיניות החשבונאית שיושמה בתמצית המידע הכספי הנפרד ביניים .2
 

 לכללי בהתאם הינה, זה ביניים נפרד כספי מידע בתמצית החשבונאית המדיניות, להלן המפורט למעט
 .2015 בדצמבר 31 ליום הנפרד הכספי במידע פורטו אשר החשבונאית המדיניות

 
 ופרשנויות חדשים תקנים של לראשונה יישום

 אשר IFRS 15 בינלאומי כספי דיווח תקן את מוקדם באימוץ מיישמת הקבוצה 2016 בינואר 1 מיום החל
 . בהכנסה הכרה לעניין כיום הקיימות ההנחיות את מחליף

 
 הדוחות על התקן של ההשפעה כאשר מותאם ובאופן למפרע אלו כספיים בדוחות לראשונה מיושם התקן

 של ההשפעה. בהון העודפים של הפתיחה ליתרת נזקפה 2016 בינואר 1 ליום עד הקבוצה של הכספיים
 בניינים מלאי מכירת עם בקשר הקבוצה של היזמית לפעילות בהתייחס הינה לראשונה התקן יישום

 .למכירה
 

 .יםהמאוחדות לדוח א'3 באור ראה התקן של מוקדם יישום בדבר לפרטים
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 )המשך( עיקרי המדיניות החשבונאית שיושמה בתמצית המידע הכספי הנפרד ביניים .2
 

 )המשך( ופרשנויות חדשים תקנים של לראשונה יישום
 

בגין חוזים  2016בינואר  1ההון ליום המצב הכספי ולהלן ההשפעה המצטברת של היישום לראשונה על 
 שטרם הושלמו:

 
 על המצב הכספי )באלפי ש"ח( בנתונים

 

 

בהתאם למדיניות  
 השינוי הקודמת

 -בהתאם ל
51SR15 

 
 )בלתי מבוקר( )בלתי מבוקר( )בלתי מבוקר(

 17,479  17,479  -  לקוחות 

 22,633  (2,795) 25,428  חייבים אחרים

 428,319  (208,423) 636,742  מלאי בניינים למכירה

 4,579  (4,426) 9,005  נכסי מסים נדחים

 (175,308) (1,871) (173,437) זכאים אחרים 

 (108,257) 212,312  (320,569) מקדמות מרוכשי דירות

 (196,649) (12,276) (184,373) יתרת עודפים
 
 

 נתוניועל  2016 בספטמבר 30על המצב הכספי ליום  הנתוניםהטבלאות מטה מרכזות את ההשפעות על 
רווח והפסד והרווח הכולל האחר לתקופה שהסתיימה באותו תאריך, בהנחה והמדיניות הקודמת של 

 ההכרה בהכנסה הייתה ממשיכה בתקופה זו:
 

 

בהתאם למדיניות  
 השינוי הקודמת

 -בהתאם ל
51SR15 

 
 )בלתי מבוקר( )בלתי מבוקר( )בלתי מבוקר(

)באלפי  2016בספטמבר  30בנתוני המצב הכספי ליום 
 ש"ח(

 51,959  51,950  9  לקוחות    

 59,864  (5,183) 65,047  חייבים אחרים

 384,694  (397,105) 781,799  מלאי בניינים למכירה

 -  (7,758) 7,758  נכסי מסים נדחים

 (171,198) (7,614) (163,584) זכאים אחרים 

 (37,448) 406,008  (443,456) מקדמות מרוכשי דירות

 (4,268) (4,256) (12) התחייבות מסים נדחים

 (226,020) (36,042) (189,978) יתרת עודפים
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 )המשך( עיקרי המדיניות החשבונאית שיושמה בתמצית המידע הכספי הנפרד ביניים .2
 

 )המשך( ופרשנויות חדשים תקנים של לראשונה יישום
 

שהסתיימה בנתוני הרווח לתקופה של תשעה חודשים 
 )באלפי ש"ח( 2016בספטמבר  30ביום 

בהתאם למדיניות  
 השינוי הקודמת

 -בהתאם ל
51SR15 

 
 )בלתי מבוקר( )בלתי מבוקר( )בלתי מבוקר(

 332,644  228,167  104,477  הכנסות ממכירות, ממתן שירותים ומביצוע עבודות

 289,063  193,683  95,380  עלות המכר

 43,581  34,484  9,097  רווח גולמי

 (12,214) (2,389) (9,825) הוצאות מכירה ושיווק

 37,879  32,095  5,784  רווח תפעולי

 (3,574) (741) (2,833) הוצאות מימון, נטו

 38,169  31,354  6,815  רווח לפני מסים על הכנסה מפעילות נמשכת

 (8,798) (7,588) (1,210) מסים על הכנסה

 29,371  23,766  5,605  לתקופהרווח )הפסד( 

    

בנתוני הרווח לתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה     
 )באלפי ש"ח( 2016בספטמבר  30ביום 

בהתאם למדיניות  
 השינוי הקודמת

 -בהתאם ל
51SR15 

 
 )בלתי מבוקר( )בלתי מבוקר( )בלתי מבוקר(

 105,158  100,370  4,788  הכנסות ממכירות, ממתן שירותים ומביצוע עבודות
 88,595  83,228  5,367  עלות המכר

 16,563  17,142  (579) רווח גולמי

 (2,148) (1,209) (939) הוצאות מכירה ושיווק

 12,781  15,933  (3,152) רווח תפעולי

 (1,542) (280) (1,262) הוצאות מימון, נטו

 12,244  15,653  (3,409) נמשכתרווח )הפסד( לפני מסים על הכנסה מפעילות 

 (2,809) (4,913) 2,104  מסים על הכנסה

 9,435  10,740  (1,305) רווח )הפסד( לתקופה
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 ולאחריו הדוח בתקופת אירועים - 3
 

, 2016 -( התשע"ו216אישרה מליאת הכנסת את החוק לתיקון פקודת מס הכנסה )מס'  2016בינואר  .א

כך שיעמוד  1.5%ואילך בשיעור של  2016שיעור מס חברות, החל משנת  אשר קבע, בין היתר, הורדת

מתבטאת בקיטון ביתרות  2016 בספטמבר 30השפעת השינוי על הדוחות הכספיים ליום  .25%על 

ברבעון וכר המיליון ש"ח. עדכון יתרות המסים הנדחים  0.3 -של כ המסים הנדחים בסך נכסי

כנגד רווח כולל אחר ומיליון ש"ח  0.3 -של כ סים נדחים בסךמ הוצאותכנגד  2016הראשון של שנת 

 ראה גם סעיף ב' להלן. מיליון ש"ח. 0.04 -של כ בסך

 להשגת חקיקה תיקוני) הכלכלית ההתייעלות חוק את הכנסת מליאת אישרה 2016 בדצמבר 22 ביום .ב

 שיעור הורדת את, היתר בין, קבע אשר, 2016-ז"התשע( 2018 -ו 2017 התקציב לשנות התקציב יעדי

 מינואר החל, 24% של לשיעור הראשונה הפעימה. פעימות בשתי 23% -ל 25% של משיעור חברות מס

 מושלמת הייתה החקיקה אילו. ואילך 2018 מינואר החל 23% של לשיעור השנייה והפעימה 2017

 2016 בספטמבר 30 ליום הכספיים הדוחות על השינוי השפעת, 2016 בספטמבר 30 ליום עד למעשה

 -של כ בסך נדחים מסים הכנסות כנגד הנדחים המסים התחייבויות ביתרות בקיטון מתבטאת הייתה

 .ח"ש מיליון 0.3

 לדוחות המאוחדים. 5לפירוט בדבר אירועים מהותיים בתקופת הדוח ולאחריו, ראה ביאור  .ג
 



 
 

 
 

 בע"מ פרויקטיםמנרב 
 מאוחדים כספייםדוחות 

 
 2015בדצמבר  31ליום 



 
 

 

 בערבון מוגבל וחברות מאוחדות שלה פרויקטיםמנרב 
 

 2015בדצמבר  31דוחות כספיים ליום 

 

 
 תוכן העניינים

 
 

 עמוד
 

 2   המאוחדים דוח רואי החשבון המבקרים על הדוחות הכספיים

 

 
 מאוחדים דוחות כספיים

 
 3   דוחות על המצב הכספי מאוחדים

 
 5   יםרווח והפסד מאוחד ותדוח

 
 6   דוחות על הרווח הכולל מאוחדים

 
 7   מאוחדיםעל השינויים בהון  ותדוח

 
 10   יםמאוחד על תזרימי מזומנים ותדוח

 
 12  המאוחדים באורים לדוחות הכספיים

 



 

 

 

 

 

 
 

 סומך חייקין
 KPMGמגדל המילניום 

 609, תא דואר 17רחוב הארבעה 

 6100601תל אביב 

8000  684  03 

 

 

  
של פירמות  KPMGסומך חייקין, שותפות ישראלית וחברה ברשת 

,  KPMG International Cooperative -עצמאיות המאוגדות ב
(“KPMG International”)  .ישות שוויצרית 

  

 

 
 

 דוח רואי החשבון המבקרים לבעלי המניות של
 בע"מפרויקטים מנרב 

 
 -ביקרנו את הדוחות המאוחדים על המצב הכספי המצורפים של מנרב פרויקטים בערבון מוגבל )להלן

ואת הדוחות המאוחדים על רווח  2015 -ו 2014, 2013בדצמבר  31ולימים  2013בינואר  1"החברה"( ליום 
שהסתיימה ביום והפסד, הרווח הכולל, השינויים בהון ותזרימי המזומנים לכל אחת משלוש השנים בתקופה 

. דוחות כספיים אלה הינם באחריות הדירקטוריון וההנהלה של החברה. אחריותנו היא 2015בדצמבר  31
 לחוות דיעה על דוחות כספיים אלה בהתבסס על ביקורתינו.

 
 -וכ 4%-, כ5%-לא ביקרנו את הדוחות הכספיים של פעילות משותפת אשר נכסיה הכלולים באיחוד מהווים כ

, בהתאמה, והכנסותיה הכלולות באיחוד 2015-ו 2014, 2013בדצמבר  31הנכסים המאוחדים לימים מכלל  6%
, 2013בדצמבר  31מכלל ההכנסות המאוחדות לכל אחת מהשנים שהסתיימו ביום  1%-וכ 2%-, כ1%-מהוות כ

ים , בהתאמה. הדוחות הכספיים של הפעילות המשותפת בוקרו על ידי רואי חשבון אחר2015-ו 2014
שדוחותיהם הומצאו לנו וחוות דעתנו, ככל שהיא מתייחסת לסכומים שנכללו בגין הפעילות המשותפת, 

 מבוססת על דוחות רואי החשבון האחרים.
 

ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל, לרבות תקנים שנקבעו בתקנות רואי חשבון 
. על פי תקנים אלה נדרש מאיתנו לתכנן את הביקורת ולבצעה 1973 -)דרך פעולתו של רואה חשבון(, התשל"ג

במטרה להשיג מידה סבירה של ביטחון שאין בדוחות הכספיים הצגה מוטעית מהותית. ביקורת כוללת בדיקה 
מדגמית של ראיות התומכות בסכומים ובמידע שבדוחות הכספיים. ביקורת כוללת גם בחינה של כללי 

אומדנים המשמעותיים שנעשו על ידי הדירקטוריון וההנהלה של החברה וכן החשבונאות שיושמו ושל ה
הערכת נאותות ההצגה בדוחות הכספיים בכללותה. אנו סבורים שביקורתנו ודוחות רואי החשבון האחרים 

 מספקים בסיס נאות לחוות דעתנו.
 

יים המאוחדים הנ"ל לדעתנו, בהתבסס על ביקורתנו ועל הדוחות של רואי חשבון אחרים, הדוחות הכספ
 1משקפים באופן נאות, מכל הבחינות המהותיות, את המצב הכספי של החברה והפעילות המשותפת ליום 

ואת תוצאות פעולותיה, השינויים בהון ותזרימי  2015-ו 2014, 2013בדצמבר  31ולימים  2013בינואר 
בהתאם לתקני דיווח  2015מבר בדצ 31המזומנים שלה לכל אחת משלוש השנים בתקופה שהסתיימה ביום 

 .2010 -( והוראות תקנות ניירות ערך )דוחות כספיים שנתיים(, התש"עIFRSכספי בינלאומיים )
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 בערבון מוגבל וחברות מאוחדות שלהפרויקטים מנרב 
 

 דוחות על המצב הכספי מאוחדים 
 
 
 

  
 בינואר 1ליום  בדצמבר 31ליום 

  
2015 2014 2013 2013 

 
 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח באור

 נכסים שוטפים
 4,286  6,665  3,271  4,070  4 מזומנים ושווי מזומנים     

 ניירות ערך סחירים
 

 -  -  -  6,458 

 128,092  109,407  105,559  52,355  5 פקדונות לזמן קצר

 5,752  6,246  6,683  7,066  10 חלויות שוטפות בגין נכסים פיננסיים

 11,687  13,163  9,117  10,173  6 לקוחות 

 48,997  41,869  60,524  27,180  7 חייבים אחרים

 114  -  -  2,830  25 נכסי מסים שוטפים

 מלאי 
 

 2,513  2,915  2,307  1,920 

 564,559  607,557  662,159  636,742  8 מלאי בניינים למכירה

 סה"כ נכסים שוטפים
 

 742,929  850,228  787,214  771,865 

 נכסים שאינם שוטפים
 32,106  17,619  16,576  16,384  9 מלאי קרקעות בלתי שוטף     

 122,041  118,175  111,148  104,098  10 יתרות חובה לזמן ארוך

 21,810  19,365  18,626  17,855  11 רכוש קבוע

 -  16,905  20,594  25,329  12 נדל"ן להשקעה בהקמה

 7,638  14,123  13,837  13,935  13 הלוואות לחברות מוחזקות

 11,082  7,550  11,505  9,005  25 נכסי מסים נדחים

 סה"כ נכסים שאינם שוטפים
 

 186,606  192,286  193,737  194,677 

 סה"כ נכסים
 

 929,535  1,042,514  980,951  966,542 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  אורים המצורפים לדוחות הכספיים המאוחדים מהווים חלק בלתי נפרד מהם.הב
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 בערבון מוגבל וחברות מאוחדות שלהפרויקטים מנרב 
 

 דוחות על המצב הכספי מאוחדים )המשך(
 
 

  
 בינואר 1ליום  בדצמבר 31ליום 

  
2015 2014 2013 2013 

 
 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח באור

 התחייבויות שוטפות
 118,467  82,997  62,177  30,924  14 אשראי מתאגידים בנקאיים     

 12,778  12,580  19,361  41,385  28 אשראי מצדדים קשורים

 ספקים, קבלני משנה ונותני שרותים אחרים
 

 44,614  42,422  35,763  29,357 

 143,537  215,251  251,772  194,509  15 זכאים אחרים 

 3,760  11,551  1,577  2,271  25 התחייבויות מסים שוטפים

 מקדמות מרוכשי דירות
 

 320,569  388,490  350,166  402,418 

 20,395  20,549  549  246  16 הפרשות

 סה"כ התחייבויות שוטפות
 

 634,518  766,348  728,857  730,712 

 התחייבויות שאינן שוטפות
 56,633  53,147  77,196  68,029  14 הלוואות לזמן ארוך מתאגידים בנקאיים     

 10,242  7,503  4,919  2,710  28 הלוואות לזמן ארוך מצדדים קשורים

 1,575  1,682  808  834  17 לעובדיםהטבות 

 600  600  600  600  16 הפרשות

 14,400  17,871  19,393  19,444  25 התחייבויות מסים נדחים

 סה"כ התחייבויות שאינן שוטפות
 

 91,617  102,916  80,803  83,450 

 סה"כ התחייבויות 
 

 726,135  869,264  809,660  814,162 

 18 הון
 הון מניות    

 
 10  10  10  10 

 קרנות הון ופרמיה על מניות
 

 14,919  14,919  14,919  14,919 

 הפרשי תרגום מטבע חוץ בגין פעילות חוץ 
 

 4,098  4,209  4,479  4,690 

 יתרת עודפים
 

 184,373  154,112  152,544  133,436 

 סה"כ הון המיוחס לבעלים של החברה
 

 203,400  173,250  171,952  153,055 

 זכויות שאינן מקנות שליטה
 

 -  - (661) (675) 

 סה"כ הון
 

 203,400  173,250  171,291  152,380 

 סה"כ התחייבויות והון
 

 929,535  1,042,514  980,951  966,542 
 
 
 
 
 

   

 חגי וילנסקי דרור קוזניצקי אברהם קוזניצקי
 כספים סמנכ"ל מנהל כללי יו"ר דירקטוריון

 
 
 

 2017 פברוארב 12אישור הדוחות כספיים:  תאריך
 
 

 אורים המצורפים לדוחות הכספיים המאוחדים מהווים חלק בלתי נפרד מהם.הב
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 בערבון מוגבל וחברות מאוחדות שלהפרויקטים מנרב 
 

 בדצמבר 31מאוחדים לשנה שהסתיימה ביום דוחות רווח והפסד 
 
 
 

  
2015 2014 2013 

 
 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח באור

 הכנסות
 425,975  244,108  393,457  20 ממכירות, ממתן שירותים ומביצוע עבודות    

 מהשכרת מבנים

 
 880  880  880 

  
 394,337  244,988  426,855 

 עלויות והוצאות
 368,060  208,148  328,710  21 המכירות, השירותים והעבודות שבוצעו עלות    

 רווח גולמי
 

 65,627  36,840  58,795 

 הוצאות מכירה ושיווק
 

(10,033) (6,312) (9,540) 
 (20,999) (16,765) (15,241) 22 הוצאות הנהלה וכלליות

 17,852  -  -  23 הכנסות אחרות

 (767) -  (59) 23 הוצאות אחרות

 רווח תפעולי
 

 40,294  13,763  45,341 

 הכנסות מימון
 

 6,944  9,554  13,758 

 הוצאות מימון
 

(12,883) (12,214) (12,061) 

 1,697  (2,660) (5,939) 24 הוצאות מימון, נטו

 רווח לאחר מימון
 

 34,355  11,103  47,038 
 חלק ברווחי )הפסדי( חברות מוחזקות

 המטופלות לפי שיטת השווי המאזני 
 

 328  85 (109) 

 רווח לפני מסים על הכנסה מפעילות נמשכת
 

 34,683  11,188  46,929 

 (9,413) (3,137) (7,650) 25 מסים על הכנסה

 רווח לשנה מפעילות נמשכת
 

 27,033  8,051  37,516 

 29,912  2,709  3,022  29 רווח מפעילות מופסקת )לאחר מס(

 רווח לשנה
 

 30,055  10,760  67,428 

 מיוחס ל:
 בעלים של החברה    
 

 30,055  10,764  67,448 

 זכויות שאינן מקנות שליטה
 

 - (4) (20) 

 רווח לשנה
 

 30,055  10,760  67,428 

 19 )בש"ח( ומדולל רווח למניה בסיסי
 ש"ח ע.נ. 0.001רווח למניה רגילה    

 

 0.499  0.179  1.120 

 פעילות נמשכת )בש"ח(
 ש"ח ע.נ. 0.001 ומדולל רווח למניה בסיסי    
 

 0.449  0.134  0.623 

 פעילות מופסקת )בש"ח(
 ש"ח ע.נ. 0.001 ומדולל רווח למניה בסיסי    
 

 0.050  0.045  0.497 
 
 
 
 
 
 
 
 

 המצורפים לדוחות הכספיים המאוחדים מהווים חלק בלתי נפרד מהם. הבאורים
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 בערבון מוגבל וחברות מאוחדות שלהפרויקטים מנרב 
 

 בדצמבר 31דוחות על הרווח הכולל מאוחדים לשנה שהסתיימה ביום 
 
 
 

  
2015 2014 2013 

 
 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח באור

 לשנהרווח 
 

 30,055  10,760  67,428 

 פריטי רווח כולל אחר שלאחר שהוכרו לראשונה ברווח
 הכולל הועברו או יועברו לרווח והפסד 

    

 הפרשי תרגום מטבע חוץ בגין פעילויות חוץ
 

(534) (530) (420) 

 243  311  423  25 מס הכנסה בגין מרכיבים אחרים של רווח כולל

 סה"כ הפסד כולל אחר לשנה שלאחר שהוכר לראשונה 
 ברווח הכולל הועברו או יועברו לרווח והפסד, נטו ממס 

 
(111) (219) (177) 

 פריטי רווח כולל אחר שלא יועברו לרווח והפסד
    

 360  257  206  17 מדידה מחדש של תוכנית הטבה מוגדרת

 והפסד, נטו ממססה"כ רווח כולל אחר לשנה שלא יועבר לרווח 
 

 206  257  360 

 סה"כ רווח כולל לשנה
 

 30,150  10,798  67,611 

 סה"כ רווח כולל לשנה מיוחס ל:
 בעלים של החברה     
 

 30,150  10,751  67,597 

 זכויות שאינן מקנות שליטה
 

 -  47  14 

 סה"כ רווח כולל לשנה
 

 30,150  10,798  67,611 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 באורים המצורפים לדוחות הכספיים המאוחדים מהווים חלק בלתי נפרד מהם.ה
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 בערבון מוגבל וחברות מאוחדות שלהפרויקטים מנרב 
 

 דוחות על השינויים בהון מאוחדים 
 
 
 

 
 מתייחס לבעלים של החברה

  
 הפרשי תרגום קרנות הון 

 
 סך הכל

  
 סך הכל יתרת מטבע חוץ בגין ופרמיה 

 
 הון עודפים פעילות חוץ על מניות הון מניות

 
 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח

 2015בדצמבר  31לשנה שהסתיימה ביום 
    

 

 173,250  154,112  4,209  14,919  10  2015בינואר  1יתרה ליום 

 30,055  30,055  -  -  -  רווח לשנה

 95  206  (111) -  -  רווח כולל אחר לשנה, נטו ממס

 30,150  30,261  (111) -  -  סך הכל רווח כולל לשנה

 203,400  184,373  4,098  14,919  10  2015בדצמבר  31יתרה ליום 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  באורים המצורפים לדוחות הכספיים המאוחדים מהווים חלק בלתי נפרד מהם.ה
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 בערבון מוגבל וחברות מאוחדות שלהפרויקטים מנרב 
 

 )המשך(דוחות על השינויים בהון מאוחדים 
 
 
 

 
 מתייחס לבעלים של החברה

  

  
 הפרשי תרגום קרנות הון 

  
 זכויות שאינן

 

  
 יתרת מטבע חוץ בגין ופרמיה 

 
 סך הכל מקנות

 
 הון שליטה סך הכל עודפים פעילות חוץ על מניות הון מניות

 
 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח

 2014בדצמבר  31לשנה שהסתיימה ביום 
 171,291  (661) 171,952  152,544  4,479  14,919  10  2014בינואר  1יתרה ליום        

 10,760  (4) 10,764  10,764  -  -  -  רווח )הפסד( לשנה

 38  51  (13) 257  (270) -  -  לשנה, נטו ממסרווח כולל אחר 

 10,798  47  10,751  11,021  (270) -  -  סך הכל רווח כולל לשנה

 עסקאות עם בעלים שנזקפו ישירות להון
 (89) 614  (703) (703) -  -  -  רכישת זכויות שאינן מקנות שליטה       

 (8,750) -  (8,750) (8,750) -  -  -  דיבידנד ששולם

 173,250  -  173,250  154,112  4,209  14,919  10  2014בדצמבר  31יתרה ליום 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 באורים המצורפים לדוחות הכספיים המאוחדים מהווים חלק בלתי נפרד מהם.ה
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 בערבון מוגבל וחברות מאוחדות שלהפרויקטים מנרב 
 

 )המשך( דוחות על השינויים בהון מאוחדים
 
 
 

 
 מתייחס לבעלים של החברה

  

  
 הפרשי תרגום קרנות הון 

  
 זכויות שאינן

 

  
 יתרת מטבע חוץ בגין ופרמיה 

 
 סך הכל מקנות

 
 הון שליטה סך הכל עודפים פעילות חוץ על מניות הון מניות

 
 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח

 2013בדצמבר  31לשנה שהסתיימה ביום 
 152,380  (675) 153,055  133,436  4,690  14,919  10  2013בינואר  1יתרה ליום        

 67,428  (20) 67,448  67,448  -  -  -  רווח )הפסד( לשנה

 183  34  149  360  (211) -  -  רווח )הפסד( כולל אחר לשנה, נטו ממס

 67,611  14  67,597  67,808  (211) -  -  סך הכל רווח )הפסד( כולל לשנה

 עסקאות עם בעלים שנזקפו ישירות להון
 (48,700) -  (48,700) (48,700) -  -  -  דיבידנד ששולם       

 171,291  (661) 171,952  152,544  4,479  14,919  10  2013בדצמבר  31יתרה ליום 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 המצורפים לדוחות הכספיים המאוחדים מהווים חלק בלתי נפרד מהם. באוריםה
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 בערבון מוגבל וחברות מאוחדות שלהפרויקטים מנרב 
 

 בדצמבר 31דוחות על תזרימי מזומנים מאוחדים לשנה שהסתיימה ביום 
 
 
 

 
2015 2014 2013 

 
 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח

 מזומנים מפעילות שוטפת תזרימי

 67,428  10,760  30,055  רווח לשנה   

 התאמות:
 1,936  1,027  931  פחת והפחתות   

 6,064  4,163  4,037  הוצאות מימון, נטו
 חלק בהפסדי )רווחי( חברות מוחזקות

 109  (85) (328) המטופלות לפי שיטת השווי המאזני    
 (39,116) (3,686) (4,052) הכנסות אחרות, נטו )*(

 19,384  4,114  8,739  מסים על הכנסה, נטו

 
 39,382  16,293  55,805 

 (387) (608) 402  שינוי במלאי
 6,986  (14,248) 33,578  שינוי בלקוחות וחייבים אחרים
 (52,252) 38,324  (67,921) שינוי במקדמות מרוכשי דירות
 (8,035) 4,678  (73,089) שינוי בספקים וזכאים אחרים 

 467  (617) 232  שינוי בהטבות לעובדים
 154  (19,500) (303) שינוי בהפרשות

 3,372  6,090  6,976  שינוי ביתרות חובה לזמן ארוך
 (4,184) (11,620) (6,536) מס הכנסה ששולם

 137,576  3,065  132,498  והשקעה בקרקעות(שינוי במלאי בניינים למכירה )לפני רכישה 

 139,502  21,857  65,219  מזומנים נטו שנבעו מפעילות שוטפת )לפני רכישה והשקעה בקרקעות(

 (92,019) (13,545) (89,383) (1רכישה והשקעה בקרקעות )

 47,483  8,312  (24,164) מזומנים נטו שנבעו מפעילות )ששימשו לפעילות( שוטפת

 תזרימי מזומנים מפעילות השקעה
 9,887  7,307  5,824  ריבית שהתקבלה   

 (4,656) (8,461) (4,191) השקעה בנדל"ן להשקעה
 49  408  312  תמורה ממימוש רכוש קבוע

 (869) (290) (381) רכישת רכוש קבוע 
 6,447  -  -  מימוש בניירות ערך סחירים, נטו

 18,685  3,848  53,204  לזמן קצר, נטו שינוי בפקדונות
 (6,307) -  (1,350) מתן הלוואות לאחרים

 תמורה נטו ממימוש זכויות בקשר עם פעילות
 39,083  (1,689) 2,356  ביוטכנולוגיה )בניכוי מס ששולם( )*(    

 62,319  1,123  55,774  מזומנים נטו שנבעו מפעילות השקעה
 
 
 
 
 .מפעילות מופסקתכולל הכנסות  *
 רכישת הקרקעות מוצגת במסגרת מלאי בניינים למכירה. (1)

 .31 ראה באורנוספים בדבר רכישת קרקעות בתקופת הדוח  לפרטים 
 
 

 הבאורים המצורפים לדוחות הכספיים המאוחדים מהווים חלק בלתי נפרד מהם.
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 בערבון מוגבל וחברות מאוחדות שלהפרויקטים מנרב 
 

 בדצמבר )המשך( 31מזומנים מאוחדים לשנה שהסתיימה ביום דוח תזרים 
 
 
 

 
2015 2014 2013 

 
 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח

 תזרימי מזומנים מפעילות מימון
 (34,190) (20,092) (31,356) אשראי לזמן קצר, נטו   

 -  (89) -  רכישת זכויות שאינן מקנות שליטה

 4,925  60,000  -  קבלת הלוואות לזמן ארוך מבנקים

 (9,206) (36,286) (8,877) פרעון הלוואות לזמן ארוך לבנקים

 -  7,000  22,506  קבלת הלוואות מצדדים קשורים

 (9,807) (5,646) (9,277) פרעון הלוואות מצדדים קשורים

 (48,700) (8,750) -  דיבידנד ששולם

 (10,432) (8,962) (3,797) ריבית ששולמה

 (107,410) (12,825) (30,801) מזומנים נטו ששימשו לפעילות מימון 

 2,392  (3,390) 809  שינוי במזומנים ושווי מזומנים

 4,286  6,665  3,271  מזומנים ושווי מזומנים לתחילת השנה

 (13) (4) (10) השפעת תנודות בשער החליפין על יתרות מזומנים ושווי מזומנים

 6,665  3,271  4,070  מזומנים לסוף השנהמזומנים ושווי 

 תזרימי המזומנים כאמור כוללים תזרימי
 מזומנים בגין פעילות מופסקת כדלקמן)*(:    
 39,083  (1,689) 2,356  מזומנים נטו שנבעו מפעילות )ששימשו לפעילות ( השקעה )בניכוי מס ששולם(   

 39,083  (1,689) 2,356  לפעילות( מופסקתמזומנים נטו שנבעו מפעילות )ששימשו 
 
 
 

 .בדבר פעילות מופסקת 29 ראה באור )*(
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 הבאורים המצורפים לדוחות הכספיים המאוחדים מהווים חלק בלתי נפרד מהם.



 בערבון מוגבל וחברות מאוחדות שלה פרויקטיםמנרב 
 באורים לדוחות הכספיים 
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 כללי - 1באור 
 

 הישות המדווחת א.
"החברה"( הינה חברה תושבת ישראל, אשר התאגדה בישראל  -בערבון מוגבל )להלן  פרויקטיםמנרב 

בדצמבר  31ליום הקבוצה , אשדוד. הדוחות הכספיים המאוחדים של 3וכתובתה הרשמית היא רחוב הבושם 
"הקבוצה"(, וכן את זכויות החברה  -, כוללים את אלה של החברה ושל החברות הבנות שלה )להלן יחד 2015

 ייזום בנייהתחומי ב, בישראל . הקבוצה עוסקת בעיקר בענף הנדל"ןיםמשותפ הסדריםברות כלולות ובבח
 .טיהור שפכיםו

. על כן, בדוחות כספיים מאוחדים IFRS -החברה מציגה לראשונה דוחות מאוחדים אלו בהתאם לתקני ה
 (.'ז2באור  ה)להרחבה רא IFRS, אימוץ לראשונה של תקני IFRS 1אלו יושם 

 
 הגדרות ב.

 
 -בדוחות כספיים אלה 

 
 בערבון מוגבל. פרויקטיםמנרב  -החברה  (1)
 
 בערבון מוגבל והחברות המאוחדות שלה. פרויקטיםמנרב  -הקבוצה  (2)
 
ת שדוחותיהן מאוחדים באופן מלא, במישרין יוחברות, לרבות שותפו -חברות מאוחדות/חברות בנות  (3)

 או בעקיפין, עם דוחות החברה.
 
, שהשקעת החברה פתמשותעסקה חברות מאוחדות וחברות, לרבות שותפות או  -חברות מוחזקות  (4)

 בדוחות הכספיים על בסיס השווי מאזני. בהן כלולה, במישרין או בעקיפין,
 
הסדרים בהם לקבוצה שליטה משותפת אשר הושגה על ידי הסכם חוזי הדורש  -הסדרים משותפים  (5)

 הפעילויות שמשפיעות באופן משמעותי על התשואות של ההסדר.הסכמה פה אחד לגבי 
 
 בדבר צדדים קשורים. (2009) 24 כמשמעותו בתקן חשבונאות בינלאומי -צד קשור  (6)
 
לחוק ניירות ערך, התשכ"ח  1( להגדרת "בעל עניין" בתאגיד בסעיף 1כמשמעותם בפסקה ) -בעלי עניין  (7)
- 1968. 
 
 חזקות בערבון מוגבל.מנרב א –האם  החברה (8)
 
 וחברות מוחזקות שלה. רבון מוגבלמנרב אחזקות בע –קבוצת מנרב  (9)
 

 
 בסיס עריכת הדוחות הכספיים - 2באור 

 
 הצהרה על עמידה בתקני דיווח כספי בינלאומיים א.

 
 : הדוחות הכספיים המאוחדים הוכנו על ידי הקבוצה בהתאם לתקני דיווח כספי בינלאומיים )להלן

"IFRS)" . 
 . 2010 -התש"ע בהתאם לתקנות ניירות ערך )דוחות כספיים שנתיים(, גם  ספיים אלו נערכודוחות כ

 .2017 פברוארב 12הדוחות המאוחדים אושרו לפרסום על ידי דירקטוריון החברה ביום 
 

 מטבע פעילות ומטבע הצגה ב.
 

, של החברה, ומעוגלים לאלף הקרובהדוחות הכספיים המאוחדים מוצגים בש"ח, שהינו מטבע הפעילות 
 .למעט אם צוין אחרת

 השקל הינו המטבע שמייצג את הסביבה הכלכלית העיקרית בה פועלת החברה.
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 בסיס עריכת הדוחות הכספיים )המשך(  - 2באור 
 

 בסיס המדידה ג.
 

 הדוחות הוכנו על בסיס העלות ההיסטורית למעט הנכסים והתחייבויות הבאים: 
 להשקעה הנמדד לפי שווי הוגן;נדל"ן  *
 נטו; מימוש שווי או עלות מבין כנמוך הנמדד מלאי *
 התחייבות מסים נדחים; ,נכסי *
 הפרשות; *
 התחייבויות בגין הטבות לעובדים; *
 השקעות בחברות כלולות ובעסקאות משותפות; *
 

דבר עיקרי המדיניות ב 3 ראה באורלמידע נוסף בדבר אופן המדידה של נכסים והתחייבויות אלו, 
 החשבונאית.

 
ערכם של נכסים לא כספיים ופריטי הון שנמדדו על בסיס העלות ההיסטורית, הותאם לשינויים במדד 

, היות ועד למועד זה נחשבה כלכלת ישראל ככלכלה 2003בדצמבר  31המחירים לצרכן עד ליום 
 היפראינפלציונית.

 
 תקופת המחזור התפעולי ד.

 
 ארבעעד שנתיים בניה, המחזור התפעולי של הקבוצה הינו ייזום ורים תפעוליים. בהתייחס ללקבוצה שני מחז

שנים. בהתייחס ליתר הפעילויות של הקבוצה, המחזור התפעולי הינו שנה. עקב כך כוללים הרכוש השוטף 
 .פעילויות אלומהלך המחזור התפעולי של פריטים המיועדים וצפויים להתממש בגם וההתחייבויות השוטפות 

 
 שימוש באומדנים ושיקול דעת .ה

 
 באומדנים שימוש

בהערכות,  ,בשיקול דעת ה להשתמשקבוצת ההנהל, נדרשת IFRS -לכספיים בהתאם הדוחות בעריכת ה
ועל הסכומים של נכסים והתחייבויות, החשבונאית אומדנים והנחות אשר משפיעים על יישום המדיניות 

 .אלהיובהר שהתוצאות בפועל עלולות להיות שונות מאומדנים הכנסות והוצאות. 
, נדרשה הנהלת הקבוצהבעת גיבושם של אומדנים חשבונאיים המשמשים בהכנת הדוחות הכספיים של 

ה להניח הנחות באשר לנסיבות ואירועים הכרוכים באי וודאות משמעותית. בשיקול דעתה בקביעת קבוצה
על ניסיון העבר, עובדות שונות, גורמים חיצוניים ועל הנחות סבירות  הקבוצהאומדנים, מתבססת הנהלת ה

 בהתאם לנסיבות המתאימות לכל אומדן.
האומדנים וההנחות שבבסיסם נסקרים באופן שוטף. שינויים באומדנים חשבונאיים מוכרים בתקופה שבה 

 תוקנו האומדנים ובכל תקופה עתידית מושפעת.
 לאומדנים בקשר ודאות לחוסר אחרים עיקריים וגורמים העתיד לגבי ההקבוצ שהניחה הנחות בדבר מידע

 במהלך והתחייבויות נכסים של בספרים לערכים מהותי תיאום תהייה שתוצאתם משמעותי סיכון שקיים
 :הבאים יםבבאור נכלל הבאה הכספית השנה

 
 הפנייה אפשריות השלכות עיקריות הנחות אומדן

הכרה בנכס מס 
הפסדים נדחה בגין 
 לצרכי מס

צפי לרווחים חייבים במס בעתיד שכנגדם 
 ניתן יהיה לנצל הפסדים מועברים.

הכרה או ביטול 
של נכס מס 
נדחה לרווח 

 .והפסד

על הפסדים בגינם  למידע
 ראההכירו בנכס מס נדחה, 

, בדבר מסים על 25 באור
 הכנסה

 ערך ירידת בחינת
 מלאי יתרות של

 ומלאי מקרקעין
 דירות

 מלאי ליתרות נטו מימוש שווי של אומדן
. שווי דירות ומלאי שוטף בלתי קרקעות

מתבסס על אומדן  דירות בגיןהמימוש נטו 
שווי  .בפרויקט הצפויותהכנסות ועלויות 

מימוש נטו של קרקעות מתבסס על הערכת 
 .שווי שבוצעה על ידי גישת ההשוואה

או  בהפסד הכרה
ביטול הפסד 

 ערך מירידת

 מלאי בדבר 8 ראה גם באור
מלאי  בדבר 9 ובאור דירות

 קרקעות בלתי שוטף.

 סיכויי הערכת
 תלויות התחייבויות

האם יותר סביר מאשר לא כי יצאו משאבים 
כלכליים בגין תביעות משפטיות שהוגשו כנגד 

  .החברה וחברות מוחזקות שלה

או יצירת  ביטול
הפרשה בגין 

 תביעה 

בדבר חשיפת החברה  למידע
 16 ראה באורלתביעות, 

 26 ובאור הפרשות בדבר
 .תלויות התחייבויות בדבר
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 בסיס עריכת הדוחות הכספיים )המשך(  - 2באור 
 

 שימוש באומדנים ושיקול דעת )המשך( ה.
 
 

 באומדנים שינוי
ההפרשה לבדק ואחריות. עדכון ההפרשה כאמור  אומדןבמהלך תקופת הדיווח בחנה הקבוצה מחדש את 

מיליון  4.2בסך של בהפרשה טופל כשינוי אומדן באופן של מכאן ולהבא והשפעת העדכון הסתכמה לקיטון 
 סעיף עלות המכירות, השירותים והעבודות שבוצעו בדוח רווח והפסד.אשר נזקף לש"ח 

 
 שינויים במדיניות חשבונאית ו.
 

, מגזרי פעילות, בדבר גילוי בנוגע לקיבוץ IFRS 8 -להקבוצה מיישמת את התיקון  2015בינואר  1החל מיום 
מגזרי פעילות ונכסי הישות. התיקון מוסיף דרישות גילוי בדבר שיקולי ההנהלה ביישום הקריטריונים לקיבוץ 

המגזרים ברי הדיווח לבין נכסי הישות מגזרים. בנוסף, התיקון מבהיר כי גילוי בדבר התאמה בין סך כל נכסי 
 נדרש רק אם מידע כזה מדווח באופן שוטף למקבל ההחלטות התפעוליות הראשי.

 בדבר דיווח מגזרי. 30 בבאורהתיקון בדבר גילוי בגין קיבוץ מגזרים יושמו  דרישות
 
 אימוץ לראשונה של תקני דיווח כספי בינלאומיים ז.

אלה, הינם הדוחות הכספיים המאוחדים הראשונים של החברה המוצגים  , דוחות מאוחדים1 כאמור בביאור
לאור העובדה כי החברה לא פרסמה כלל דוחות מאוחדים בעבר, לא מוצג באור מעבר  .IFRS -בהתאם ל

החברה נעשתה מאמץ לראשונה בדוחות הכספיים המאוחדים מאוחר יותר מאשר  לתקינה הבינלאומית.
 החברה האם שלה.

, החברה בחרה למדוד את הנכסים וההתחייבויות בדוחותיה הכספיים בהתאם IFRS 1ועל פי  בהתאם לכך
לערכים בספרים אשר נכללו בדוחות הכספיים המאוחדים של החברה האם בהתבסס על מועד המעבר של 

 החברה האם לתקני דיווח כספי בינלאומיים. 
צירוף העסקים שבו החברה האם רכשה את לא קיימים תיאומים הקשורים לנוהלי האיחוד והשפעות של 

 החברה הבת, מאחר והחברה הוקמה על ידי החברה האם.
בהתאם לשיקול דעת החברה, ובהתאם לבחינה איכותית וכמותית באשר למהותיות הסכומים והגילויים 

אר בינו 1הרלוונטיים, חלק מהביאורים בדבר היתרות בדוח על המצב הכספי כוללים מספרי השוואה ליום 
 .2013בדצמבר  31וליום  2013

 
 

 עיקרי המדיניות החשבונאית - 3באור 
 

כללי המדיניות החשבונאית המפורטת להלן יושמו בעקביות לכל התקופות המוצגות בדוחות מאוחדים אלה על ידי 
 .הקבוצהישויות 

 
 בסיס האיחוד א.
 
 חברות בנות (1)

חשופה או בעלת זכויות  קבוצההחברות בנות הינן ישויות הנשלטות בידי הקבוצה. שליטה מתקיימת כאשר 
לתשואות משתנות ממעורבותה בנרכשת ויש לה היכולת להשפיע על תשואות אלה באמצעות כוח ההשפעה 

גת השליטה הדוחות הכספיים של חברות בנות נכללים בדוחות הכספיים המאוחדים מיום הש שלה בנרכשת.
למדיניות החשבונאית שאומצה על  תואמתהשליטה. המדיניות החשבונאית של חברות בנות בדן ואועד ליום 

 .הקבוצהידי 
 

 תופעילויות משותפ (2)
להתחייבויות המיוחסות להסדרים משותפים היא מכירה  ומחויבויותכאשר לקבוצה יש זכויות לנכסים 

בנכסים, התחייבויות, הכנסות והוצאות של הפעילות המשותפת בהתאם לזכויותיה בפריטים אלו, כולל 
חלקה בפריטים המוחזקים או שהתהוו במשותף. רווחים או הפסדים מעסקאות עם פעילויות משותפות 

ים בפעילות המשותפת. כאשר עסקאות אלה מספקות ראיה מוכרות רק בגובה חלקם של הצדדים האחר
 ה.לירידת ערך, של אותם נכסים, הפסדים אלה מוכרים במלואם על ידי הקבוצ

 
 עסקאות שבוטלו באיחוד (3)

יתרות הדדיות בקבוצה והכנסות והוצאות שטרם מומשו, הנובעות מעסקאות הדדיות, בוטלו במסגרת הכנת 
 הדוחות הכספיים המאוחדים. 
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 )המשך( עיקרי המדיניות החשבונאית - 3באור 
 

 פעילות חוץ ב.
ההכנסות למועד הדיווח.  הנכסים וההתחייבויות של פעילויות חוץ, תורגמו לש"ח לפי שערי החליפין שבתוקף

 וההוצאות של פעילויות החוץ, תורגמו לש"ח לפי שערי החליפין שבתוקף במועדי העסקאות.
 

)להלן:  קרן תרגום של פעילויות חוץבומוצגים בהון  מוכרים ברווח כולל אחרהפרשי השער בגין התרגום 
 ."קרן תרגום"(

 
כאשר סילוקן של הלוואות שהועמדו לפעילות חוץ אינו מתוכנן ואינו צפוי בעתיד הנראה לעין, רווחים 

מההשקעה בפעילות החוץ, נטו, והפסדים מהפרשי שער הנובעים מפריטים כספיים אלה נכללים כחלק 
 .מוכרים ברווח כולל אחר ומוצגים בהון כחלק מקרן תרגום

 
 מכשירים פיננסיים ג.
 
 נכסים פיננסיים שאינם נגזרים (1)

 
 פיננסים בנכסים לראשונה הכרה

במועד היווצרותם. יתר הנכסים הפיננסיים  הקבוצה מכירה לראשונה בהלוואות וחייבים ובפקדונות
( בו trade date( מוכרים לראשונה במועד קשירת העסקה )regular way purchaseהנרכשים בדרך הרגילה )

הקבוצה הופכת לצד לתנאים החוזיים של המכשיר, משמע המועד בו התחייבה הקבוצה לקנות או למכור את 
וללים השקעות במניות ובמכשירי חוב, לקוחות וחייבים אחרים, כולל פיננסיים שאינם נגזרים כ הנכס. נכסים

וכן  מזומנים ושווי מזומנים ,יתרות חובה לזמן ארוך, פקדונות, חלויות שוטפות בגין נכסים פיננסיים
 .הלוואות לחברות מוחזקות

 
 פיננסיים נכסים גריעת

ימי המזומנים הנובעים מהנכס הפיננסי נכסים פיננסיים נגרעים כאשר הזכויות החוזיות של הקבוצה לתזר
פוקעות, או כאשר הקבוצה מעבירה את הזכויות לקבל את תזרימי המזומנים הנובעים מהנכס הפיננסי 

 בעסקה בה כל הסיכונים וההטבות מהבעלות על הנכס הפיננסי עוברים למעשה.
 tradeבמועד קשירת העסקה )(, מוכרות regular way saleמכירות נכסים פיננסים הנעשות בדרך הרגילה )

date.משמע, במועד בו התחייבה הקבוצה למכור את הנכס ,) 
 

 קבוצה בכל החשבונאי והטיפול לקבוצות פיננסים נכסים סיווג
 הקבוצה מסווגת נכסים פיננסיים בקבוצות כלהלן:

 
 הלוואות וחייבים

נכסים פיננסיים שאינם נגזרים בעלי תשלומים קבועים או הניתנים לקביעה שאינם  םהינוחייבים הלוואות 
לאחר נכסים אלו מוכרים לראשונה בשווי הוגן בתוספת עלויות עסקה הניתנות לייחוס. נסחרים בשוק פעיל. 

בניכוי  ,שיטת הריבית האפקטיביתבהתאם לעלות מופחתת ב נמדדים חייבים, הלוואות ולראשונהההכרה 
 ,אחרים וחייבים לקוחותפקדונות,  מזומנים, ושווי מזומנים כוללים וחייבים הלוואות ירידת ערך.מפסדים ה

 .וכן הלוואות לחברות מוחזקות יתרות חובה לזמן ארוך
 

לפי דרישה. שווי מזומנים  ופקדונות כוללים יתרות מזומנים הניתנים לשימוש מיידי מזומנים ושווי מזומנים
 ,חודשים 3אשר משך הזמן ממועד ההפקדה המקורי ועד למועד הפדיון הינו עד כוללים השקעות לזמן קצר 

ברמת נזילות גבוהה אשר ניתנות להמרה בנקל לסכומים ידועים של מזומנים ואשר חשופות לסיכון בלתי 
 .משמעותי של שינויים בשווי

 
 שאינן נגזרים התחייבויות פיננסיות (2)

, אשראי מצדדים מתאגידים בנקאיים והלוואות אשראי: כוללות נגזרים שאינן פיננסיות התחייבויות
  .אחרים וזכאיםספקים קבלני משנה ונותני שירותים אחרים  הלוואות, , קשורים

 
 פיננסיות בהתחייבויות לראשונה הכרה

( בו הקבוצה הופכת לצד לתנאים trade date) העסקהמוכרות לראשונה במועד קשירת  פיננסיות התחייבויות
 ההכרה לאחר. לייחוס הניתנות עסקהה עלויות כל בניכוי הוגן בשווי לראשונה מוכרותהחוזיים של המכשיר 

  .האפקטיבית הריבית שיטתהתאם לב מופחתת עלותב נמדדות פיננסיות התחייבויות, לראשונה
 

  פיננסיות התחייבויות גריעת
 או סולקה  היא כאשר או פוקעת, בהסכם כמפורט, הקבוצה מחויבות כאשר נגרעות פיננסיות התחייבויות

 .בוטלה
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 )המשך( עיקרי המדיניות החשבונאית - 3באור 
 

 )המשך( מכשירים פיננסיים ג.
 

 נכסים והתחייבויות צמודי מדד שאינם נמדדים לפי שווי הוגן (3)
ערכם של נכסים והתחייבויות פיננסיים צמודי מדד, שאינם נמדדים לפי שווי הוגן, משוערך בכל תקופה 

 בהתאם לשיעור עליית / ירידת המדד בפועל.
 
 הון מניות (4)

 מניות רגילות
עלויות תוספתיות המתייחסות ישירות להנפקת מניות רגילות מוצגות כהפחתה מניות רגילות מסווגות כהון. 

 מההון.
 

 רכוש קבוע ד.
 
 הכרה ומדידה (1)

של רכוש העלות  מירידת ערך. מצטברים פריטי רכוש קבוע נמדדים לפי העלות בניכוי פחת שנצבר והפסדים
לרכישת הנכס. כאשר לחלקי רכוש קבוע משמעותיים יש אורך  במישריןכוללת יציאות הניתנות לייחוס קבוע 

 דים )רכיבים משמעותיים( של הרכוש הקבוע.חיים שונה, הם מטופלים כפריטים נפר
 

בספרים,  כומגריעת הנכס לערנטו רווח או הפסד מגריעת פריט רכוש קבוע נקבעים לפי השוואת התמורה 
 בדוח רווח והפסד.או הוצאות אחרות, לפי העניין, ומוכרים נטו בסעיף הכנסות אחרות 

 
 עלויות עוקבות (2)

 קבוע רכושמוכרת כחלק מהערך בספרים של  אחרות עוקבות ועלויות עלות החלפת חלק מפריט רכוש קבוע
דה באופן עלותו ניתנת למדי אםו תזרום אל הקבוצה בהןהכלכלית העתידית הגלומה  ההטבהאם צפוי כי 

 שהוחלף נגרע.  קבוע רכוש מפריטחלק מהימן. הערך בספרים של 
 

 לרווח והפסד עם התהוותן.נזקפות של פריטי רכוש קבוע עלויות תחזוקה שוטפות 
 
 פחת (3)

פחת הוא -פחת של נכס על פני אורך חייו השימושיים. סכום בר-פחת הוא הקצאה שיטתית של הסכום בר
 העלות של הנכס, או סכום אחר המחליף את העלות, בניכוי ערך השייר של הנכס.

 
 יוכל שהוא מנת על הדרושים ולמצב למיקום הגיע הוא כאשר דהיינו, לשימוש זמין הוא כאשר מופחת נכס

 ההנהלה. שהתכוונה באופן לפעול
 

פחת נזקף לדוח רווח והפסד לפי שיטת הקו הישר על פני אומדן אורך החיים השימושי של כל חלק מפריטי 
, מאחר ושיטה זו משקפת את תבנית הצריכה החזויה של ההטבות הכלכליות העתידיות הרכוש הקבוע

 אינן מופחתות.בבעלות קרקעות הגלומות בנכס בצורה הטובה ביותר. 
 

 אומדן אורך החיים השימושי לתקופה השוטפת ולתקופות ההשוואתיות הינו כדלקמן:
 

 שנים 50      בניינים
 שנים 10  ציוד ומערכות המותקנים במבנים

 שנים 10-11     ציוד בבתי קירור
 שנים 3-16 משרדירהוט וציוד 

 שנים 10 מכונות וציוד
 שנים 7      כלי רכב

 שנים 5 מבנים ניידים
 

שנה וערך השייר נבחנים מחדש לפחות בכל סוף  יםהאומדנים בדבר שיטת הפחת, אורך החיים השימושי
 ומותאמים בעת הצורך.
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 )המשך( עיקרי המדיניות החשבונאית - 3באור 
 
 נדל"ן להשקעה .ה
 

 בלתי חיצוניים שווי מעריכי ידי על נקבע ההוגן השווי. ההוגן השווי מודל לפי להשקעה"ן הנדל את מציגה הקבוצה
 ובעלי כישורים מקצועיים מתאימים. תלויים

 
המוחזק )על ידי הקבוצה כבעלים או על ידי או שניהם(  -או חלק ממבנה  -נדל"ן להשקעה הוא נדל"ן )קרקע או מבנה 

 חוכר בחכירה מימונית( לצורך הפקת הכנסות שכירות או לשם עליית ערך הונית או שניהם, ושלא לצורך:
 שימוש בייצור או הספקת סחורות או שירותים או למטרות מנהלתיות; או .1
 מכירה במהלך העסקים הרגיל. .2
 

עלות לרבות עלויות אשראי מהוונות. העלות כוללת יציאות שניתן לייחס נדל"ן להשקעה נמדד לראשונה לפי 
במישרין לרכישת הנדל"ן להשקעה. עלות נדל"ן להשקעה בהקמה עצמית כוללת עלות חומרים ועבודה ישירה 

 .ועלויות אחרות שניתן לייחס במישרין להבאת הנכס למצב הדרוש לכך שיוכל לפעול באופן שהתכוונה ההנהלה

 
ות עוקבות הנדל"ן להשקעה נמדד לפי שווי הוגן, כשהשינויים בשווי ההוגן נזקפים לדוח רווח והפסד . נדל"ן בתקופ

בהקמה שעתיד לשמש כנדל"ן להשקעה נמדד לפי שווי הוגן, כאשר ניתן לאמוד באופן מהימן את שוויו. עלויות 
לא ניתן למדוד את השווי ההוגן באופן  אשראי לא מהוונות לנדל"ן להשקעה בהקמה הנמדד לפי שווי הוגן. כאשר

עלות בתקופת ההקמה עד למועד  השווי ההוגן של הקרקע בתוספת מהימן, נדל"ן להשקעה בהקמה נמדד לפי 
 המוקדם מבין מועד סיום ההקמה והמועד בו ניתן למדוד את השווי ההוגן באופן מהימן.

 השקעה.קרקע המוחזקת לשימוש עתידי שטרם נקבע, מסווגת כנדל"ן ל

 
 מלאי מקרקעין ודירות למגורים .ו
 

מלאי מקרקעין ודירות למגורים נמדד כנמוך מבין העלות וערך המימוש נטו. עלות המלאי כוללת את העלויות 
לרכישת המלאי )לרבות דמי חכירה ששולמו מראש( ולהבאתו למקומו ולמצבו הקיימים. במקרה של מלאי בתהליך 

ערך המימוש נטו הוא אומדן מחיר הבניה. כוללת העלות את החלק המיוחס של תקורות  גמורים,בניינים ומלאי בניה 
 המכירה במהלך העסקים הרגיל, בניכוי אומדן העלות להשלמה ואומדן העלויות הדרושות לביצוע המכירה.

 
מוכר לפי מלאי מקרקעין הנרכש על ידי הקבוצה בעסקת קומבינציה בתמורה למתן שירותי בניה למוכר המקרקעין, 

 שוויו ההוגן במועד מסירת הקרקע במקביל להכרה בהתחייבות למתן שירותי בניה.
 

מלאי מקרקעין הנרכש על ידי הקבוצה בעסקת קומבינציית תקבולים, במסגרתה מתחייבת הקבוצה למסירת מזומן 
הפיננסית שנוצרה בגין יבות מחוכתלות בגובה המחיר שבו ימכרו הדירות שיבנו על הקרקע, נמדד בהתאם לשווי ה

 . התשלומים העתידיים הצפויים ומוצגת בסעיף זכאים ויתרות זכות
 

והן את המועד הצפוי של קבלת  יםהן את גובה התקבולים הצפוי הקבוצה אומדתבחישוב ההתחייבות האמורה, 
, בהתבסס על הקבוצההתקבולים. אומדנים אלו מבוססים על מחירונים ותחזית מכירות שהוכנו על ידי הנהלת 

 ניסיון העבר ומצב השוק.
 

לתזרימי המזומנים הצפויים להיות משולמים  מחדש בהתאםבתקופות עוקבות נמדדת ההתחייבות הפיננסית 
 .של ההתחייבות מדי תקופה תהמקוריהאפקטיבית בעתיד, כאשר הם מהוונים בשיעור הריבית 

נם חלק מעלויות המימון בגין ההתחייבויות הפיננסיות שינויים הנובעים משינויים באומדן תזרימי המזומנים, הי
 בקומבינציית התקבולים ומהוונים להקמת הנכס, בתנאי שהם מהווים עלויות אשראי כשירות להיוון.

 
 היוון עלויות אשראי .ז
 

 עלויות אשראי ספציפי הוונו לנכסים כשירים, במהלך התקופה הנדרשת להשלמה ולהקמה עד למועד בו הם מוכנים
 עלויות אשראי אחרות נזקפות לרווח והפסד עם התהוותן.. לשימושם המיועד
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 )המשך( עיקרי המדיניות החשבונאית - 3באור 
 
 ירידת ערך  .ח
 
 נכסים פיננסיים שאינם נגזרים ( 1)

נבחנת כאשר קיימת ראייה אובייקטיבית  שאינו מוצג בשווי הוגן דרך רווח והפסד ירידת ערך של נכס פיננסי
השפיע באופן שלילי על  הפסד התרחש לאחר מועד ההכרה לראשונה בנכס ואירוע הפסד זה לכך שאירוע

 הניתן לאמידה מהימנה. אומדן תזרימי המזומנים העתידיים של הנכס
 

 :ראייה אובייקטיבית לכך שחלה ירידת ערך של נכסים פיננסיים עשויה לכלול
 ;הפרת חוזה על ידי חייב •
 נאים אשר הקבוצה לא היתה שוקלת במקרים אחרים, בתארגון מחדש של סכום המגיע לקבוצה  •
 ;קיום סממנים לכך שחייב או מנפיק חוב יפשוט רגל •
 שינויים שליליים בסטטוס התשלומים של לווים; •
חוב או היעלמות שוק פעיל עבור  שינויים בסביבה הכלכלית שמעידים על חדלות פירעון של מנפיקי •

 נייר ערך;
מידע נצפה שמצביע על כך שקיימת ירידה הניתנת למדידה בתזרים מזומנים צפוי מקבוצה של  •

 נכסים פיננסיים.
 
 )המשך( נכסים פיננסיים שאינם נגזרים ( 1)
 

 חוב מכשירי של ערך לירידת ראיות
. ברמת הנכס הבודד אחרים חייביםותרות לקוחות הלוואות, יהקבוצה בוחנת ראיות לירידת ערך לגבי 

יתרות חובה , ההלוואותיתרות . מחוסר מהותיות ברמה קולקטיביתהקבוצה לא מבצעת בחינה לירידת ערך 
 באופן פרטני נבחנים ספציפית לירידת ערך.  ותמשמעותי ןוהחייבים שהינ הלקוחותלזמן ארוך, 

 
 מופחתת בעלות הנמדדים פיננסים נכסים של ערך מירידת בהפסדים טיפול

עלות מופחתת, מחושב כהפרש בין ערך הנכס בספרים לבין הערך בהפסד מירידת ערך של נכס פיננסי, הנמדד 
של הנכס.  הנוכחי של אומדן תזרימי המזומנים העתידיים, מהוון בשיעור הריבית האפקטיבית המקורית

  הנכס הפיננסי הנמדד בעלות מופחתת.להפסד כנגד הפסדים נזקפים לדוח רווח והפסד ומוצגים כהפרשה 
 

 ערך מירידת הפסד ביטול
 בהפסד ההכרה לאחר שהתרחש לאירוע אובייקטיבי באופן לייחסו ניתן כאשר מבוטל ערך מירידת הפסד

 עלות לפי הנמדדים פיננסים נכסים בגין ערך מירידת הפסד ביטול. )כגון פירעון על ידי החייב( הערך מירידת
 . והפסד לרווח נזקף מופחתת

 
 נכסים שאינם פיננסיים (2)

 ערך ירידת בחינת עיתוי
הערך בספרים של הנכסים הלא פיננסיים של הקבוצה, שאינם נדל"ן להשקעה, מלאי ונכסי מס נדחים, נבדק 
בכל מועד דיווח כדי לקבוע האם קיימים סימנים המצביעים על ירידת ערך. באם קיימים סימנים, כאמור, 

 מחושב אומדן סכום בר ההשבה של הנכס. 
 

 מזומנים מניבות יחידות קביעת
מקובצים יחד לקבוצת הנכסים  אשר אינם ניתנים לבחינה פרטניתחינת ירידת ערך, הנכסים למטרת ב

הקטנה ביותר אשר מניבה תזרימי מזומנים משימוש מתמשך, אשר הינם בלתי תלויים בעיקרם בנכסים 
 . אחרות )"יחידה מניבת מזומנים"(נכסים ובקבוצות אחרים 

 
 

 
 הטבות לעובדים .ט
 
 סיום העסקהטבות לאחר ה (1)

בקבוצה קיימות מספר תכניות הטבה לאחר העסקה. התכניות ממומנות בדרך כלל על ידי הפקדות לחברות 
 ביטוח או לקרנות המנוהלות בידי נאמן, והן מסווגות כתכניות הטבה מוגדרת.
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 )המשך( עיקרי המדיניות החשבונאית - 3באור 
 
 הפרשות י.
 

מחוייבות נוכחית, משפטית או משתמעת, כתוצאה מאירוע שהתרחש בעבר, הפרשה מוכרת כאשר לקבוצה יש 
 הקבוצההטבות כלכליות לסילוק המחויבות.  ם שלילי שלזריתדרש י, וכאשר צפוי כי יןמהימבאופן הניתנת לאמידה 

 את תסלק החברה אם יתקבל שהשיפוי( Virtually Certain) למעשה וודאי, אם ורק, אם שיפוי בנכס מכירה
 . המחויבות

 
 תביעות משפטיות (1)

הפרשה בגין תביעות מוכרת כאשר לקבוצה קיימת מחויבות משפטית בהווה או מחויבות משתמעת כתוצאה 
( כי הקבוצה תידרש למשאביה more likely than notמאירוע שהתרחש בעבר, יותר סביר מאשר לא )

 ן.הכלכליים לסילוק המחויבות וניתן לאמוד אותה באופן מהימ
 
 חוזים מכבידים (2)

הפרשה לחוזים מכבידים מוכרת כאשר ההטבות הצפויות להתקבל מהחוזים על ידי הקבוצה נמוכות ביחס 
על פי הנמוך מבין הערך  תלעלויות הבלתי נמנעות כתוצאה מעמידה במחויבויותיה החוזיות. ההפרשה נמדד

 לות החזויה נטו להמשך קיום החוזה. הנוכחי של העלות החזויה לביטול החוזה והערך הנוכחי של הע
 
 /אחריותלבדק הפרשה (3)

ההפרשה משוחררת לדוח  .עברבהתבסס על ניסיון המחושבת הפרשה לתיקונים בתקופת הבדק והאחריות  
בהתאם למנגנון אשר נקבע על  רווח והפסד בשנים בהן צפויות הוצאות התיקונים שבגינן נוצרה ההפרשה

נרשמות הפרשות ספציפיות בגין העבודות השונות עד כמה לגבי יתר הפרויקטים, בסיס ניסיון העבר. 
 שהפרשות כאלו דרושות. 

 
 הכנסות .אי

 
 דירות למגוריםמכירת מלאי  (1)

 
נמדדת על פי השווי ההוגן של התמורה שנתקבלה או העומדת  דירות למגוריםההכנסה ממכירת מלאי 

להתקבל. הקבוצה מכירה בהכנסה כאשר הסיכונים המשמעותיים וההנאות מהבעלות על המלאי עוברים 
 .לקונה

 
לגבי מכירת דירות למגורים בישראל, העברת הסיכונים והתשואות מתקיימת, בדרך כלל, עם מסירת הדירה 

 לרוכש.
 

הקמה לבעל קרקע בתמורה לקבלת הקרקע, מכירה  שירותיבינציה בהן מספקת הקבוצה בעסקאות קומ
התאם לשיעור ההשלמה של העבודה, לאור כך שמתקיימת העברה מתמשכת של סיכונים בהקבוצה בהכנסה 

 לסך ביחס שהושקעו ההקמה עלויות לפייעור ההשלמה כאמור נקבע ש. תמבוצעה השואות בגין העבודתו
 ההקמה הצפויות בפרויקט. עלויותאומדן 

 
 מדמי שכירות ותהכנס (2)

 
רשמות נהכנסות אלה  דמי שכירות מוכרים ברווח והפסד לפי שיטת הקו הישר, על פני תקופת השכירות.

 בסעיף הכנסות מהשכרת מבנים בדוח רווח והפסד.
 

 הסדרי זיכיון (3)
 

עור ההשלמה של יזיכיון מוכרות בהתבסס על ש הסדריהכנסות המיוחסות לשרותי הקמה או שדרוג במסגרת 
חוזי הקמה מבאופן עקבי למדיניות החשבונאית שאימצה הקבוצה לגבי הכרה בהכנסה  העבודה שבוצעה

. הכנסות ממתן שירותי תפעול או הכנסות ממתן שירותים אחרים מוכרות בתקופה שבה IAS 11-בהתאם ל
 מספקת הקבוצה את השירותים. 

פקת יותר מסוג אחד של שירותים במסגרת הסדר זיכיון, התמורה שמתקבלת מוקצית כאשר הקבוצה מס
 באופן יחסי, בהתאם לשווי ההוגן של השירותים המסופקים, במידה וניתן לזהות סכומים אלו באופן נפרד.
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 )המשך( הכנסות .אי
 

 מכירת סחורות (4)
נמדדת על פי השווי ההוגן של התמורה שנתקבלה או  במהלך העסקים הרגיל ממכירת סחורותההכנסה 

 העומדת להתקבל, בניכוי החזרות והנחות, הנחות מסחריות והנחות כמות. 
 

 הסיכוניםקיימת ראייה משכנעת )בדרך כלל ביצוע של הסכם מכירה( ש הקבוצה מכירה בהכנסה כאשר
 .על הסחורה עוברים לקונההמשמעותיים וההנאות מהבעלות 

של חוזה המכירה, העברת הסיכונים  םעיתוי העברת הסיכונים והתשואות משתנה בהתאם לתנאים הספציפיי
 והתשואות מתקיימת בדרך כלל כאשר מוצרים מגיעים לחזקת הלקוח.

 
 חכירות .בי
 

 חכירה מכיל הסדר אם קביעה
 .חכירה מכיל הוא אם או חכירה הוא הסדר אם קובעת הקבוצה, מחדש בחינתו בעת או ההסדר בתחילת

 :הבאים התנאים שני מתקיימים אם חכירה מכיל או חכירה הוא הסדר
  וכן; ספציפיים בנכסים או בנכס בשימוש תלוי ההסדר קיום •
 .בנכס לשימוש זכות מכיל ההסדר •
 

 חכירה תשלומי
 לאורך, הישר הקו שיטת לפי והפסד לרווח נזקפים, מותנים חכירה דמי למעט, תפעולית חכירה במסגרת תשלומים

 לרווח התהוותם עם נזקפים, תפעולית חכירה במסגרת המשתלמים מינימאליים חכירה תשלומי. החכירה תקופת
 .והפסד

 
 הכנסות והוצאות מימון .גי
 

באמצעות שיטת הכנסות ריבית מוכרות עם צבירתן, . הכנסות מימון כוללות הכנסות ריבית בגין סכומים שהושקעו
 הריבית האפקטיבית. הכנסות מדיבידנדים מוכרות במועד בו מוקנית לקבוצה הזכות לקבלת תשלום. 

 
הפסדים מירידת והוצאות מימון כוללות הוצאות ריבית על הלוואות שנתקבלו, שינויים בגין ערך הזמן בגין הפרשות 

  .ערך של נכסים פיננסיים
 , נזקפות לדוח רווח והפסד לפי שיטת הריבית האפקטיבית.נכסים כשירים שאינן מהוונות עלעלויות אשראי, 

 
בדוחות על תזרימי מזומנים, ריבית שהתקבלה ודיבידנדים שהתקבלו מוצגים במסגרת תזרימי מזומנים מפעילות 

י ששולמו מוצגים במסגרת תזרימי מזומנים מפעילות מימון. בהתאם, עלויות אשרא ודיבידנדיםהשקעה. ריביות 
 .הכשיר בנכס מהתנועה כחלקתזרימי מזומנים  בדוחשהוונו לנכסים כשירים, מוצגות 

 
 הוצאת מסים על ההכנסה .יד

 נזקפים אולדוח רווח והפסד  . מיסים שוטפים ונדחים נזקפיםמסים שוטפים ונדחים יםכולל הכנסהמסים על 
  .או ברווח כולל אחרמוכרים ישירות בהון פריטים אשר מ ונובעים במידה אחר כולל לרווח או להון ישירות

 
 שוטפים מסים
 לפי מחושב כשהוא, לשנה במס החייבת ההכנסה על( להתקבל או) להשתלם הצפוי המס סכום הינו השוטף המס

 בגין מסים גם כוללים שוטפים מסים. הדוח למועד למעשה נחקקו או שנחקקו החוקים לפי החלים המס שיעורי
 .קודמות שנים

 
 קיזוז נכסי והתחייבויות מסים שוטפים

הקבוצה מקזזת נכסי והתחייבויות מסים שוטפים במידה וקיימת זכות משפטית ניתנת לאכיפה לקיזוז נכסי 
והתחייבויות מסים שוטפים, וכן קיימת כוונה לסלק נכסי והתחייבויות מסים שוטפים על בסיס נטו או שנכסי 

 בו זמנית. והתחייבויות המסים השוטפים מיושבים
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 )המשך( הוצאת מסים על ההכנסה .יד
 

 נדחים מסים
בהתייחס להפרשים זמניים בין הערך בספרים של נכסים והתחייבויות לצורך דיווח הינה ההכרה במסים נדחים 

 כספי לבין ערכם לצרכי מסים. הקבוצה לא מכירה במסים נדחים לגבי ההפרשים הזמניים הבאים: 
וח ההכרה לראשונה בנכסים ובהתחייבויות בעסקה שאינה מהווה צירוף עסקים ושאינה משפיעה על הרו •

 וכן , ל הרווח לצרכי מסהחשבונאי וע
והקבוצה שולטת ובחברות כלולות, במידה  יםמשותפ הסדריםהפרשים הנובעים מהשקעה בחברות בנות, ב •

 בין אם בדרך של מימוש השקעה ובין אם בדרך יתהפכו בעתיד הנראה לעיןלא צפוי שהם כן ובמועד היפוך 
 .של חלוקת דיבידנדים בגין השקעה

 
 

המדידה של מסים נדחים משקפת את השלכות המס שינבעו מהאופן בו הקבוצה צופה, בתום תקופת הדיווח, להשיב 
או לסלק את הערך בספרים של נכסים והתחייבויות. המסים הנדחים נמדדים לפי שיעורי המס הצפויים לחול על 

 . הדוחקו למעשה למועד ההפרשים הזמניים במועד בו ימומשו, בהתבסס על החוקים שנחקקו או שנחק
 

כאשר צפוי  בגין הפסדים מועברים, הטבות מס והפרשים זמניים הניתנים לניכוי נכס מס נדחה מוכר בספרים
, ובמידה מועד דיווחנכסי המסים הנדחים נבדקים בכל אותם.  שבעתיד תהיה הכנסה חייבת, שכנגדה ניתן יהיה לנצל

 , הם מופחתים.ולא צפוי כי הטבות המס המתייחסות יתממשו
 

נכסי מסים נדחים שלא הוכרו מוערכים מחדש בכל מועד דיווח ומוכרים במידה והשתנה הצפי כך שצפוי שבעתיד 
 .תהיה הכנסה חייבת, שכנגדה יהיה ניתן לנצל אותם

 
 נדחים מסים והתחייבויות נכסי קיזוז

 נכסי לקיזוז לאכיפה ניתנת משפטית זכות וקיימת במידה נדחים מסים וההתחייבות נכסי מקזזת החברה
 באותה מס רשות אותה ידי על הממוסה במס חייבת הכנסה לאותה מיוחסים והם, שוטפים מסים והתחייבויות

 שנכסי או נטו בסיס על שוטפים מסים והתחייבות נכסי לסלק בכוונתן אשר, שונות בחברות או, נישומה חברה
 .זמנית בו מיושביםהשוטפים  המסים והתחייבויות

 
 פעילות מופסקת .טו

הסיווג של פעילות שמומש. פעילות מופסקת הינה מרכיב של עסקי הקבוצה, המייצג קו עסקים משמעותי נפרד 
 כמוחזקת לסיווג הקריטריונים את מקיימת היא כאשר או הפעילותכפעילות מופסקת נעשה במועד בו מומשה 

מחדש מספרי ההשוואה בדוח רווח והפסד,  מוצגיםבגין כל פעילות מופסקת . לכן קודם קרה הדבר אם, למכירה
 .29 באור ראה .כאילו הופסקה הפעילות מתחילת תקופת ההשוואה המוקדמת  ביותר

 
 רווח למניה .טז

לגבי הון המניות הרגילות שלה. הרווח הבסיסי למניה מחושב על ידי חלוקת למניה הקבוצה מציגה נתוני רווח בסיסי 
במספר הממוצע המשוקלל של המניות הרגילות  החברהרווח או ההפסד המיוחסים לבעלי המניות הרגילות של ה

אין לחברה מניות פוטנציאליות מדללות לפיכך, הרווח המדולל למניה זהה לרווח  .השנהשהיו במחזור במשך 
 .הבסיסי למניה

 
 עסקאות עם בעל שליטה .יז

 עסקה עם בעל שליטה נמדדים לפי שווי הוגן במועד העסקה. נכסים והתחייבויות שלגביהם בוצעה
 
 זיכיון למתן שירותים  הסדרי .חי

מתקן בתמורה לתשלומים קבועים של להקמה ולתפעול  ציבורייםזיכיון למתן שירותים עם גופים  הסדריבמסגרת 
יש לה זכות בלתי  כאשר של המתקןאו השדרוג ומשתנים, מכירה הקבוצה בנכס פיננסי ממועד תחילת ההקמה 

הנכס הפיננסי משקף את התשלומים מותנית לקבל עבור שירותי ההקמה או השדרוג מזומן או נכס פיננסי אחר. 
מתאימה שנקבעת בהתאם לסיכון של ונושא ריבית סיכון  מהגופים הציבורייםהבלתי מותנים שעתידים להתקבל 

 . המזמין
 .מופחתת בעלות עוקבות ובתקופות הוגן בשווי לראשונה ההכרה במועד נמדדים כאמור םיפיננסי נכסים
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 שטרם אומצוותיקונים לתקנים תקנים חדשים  .יט
 

 "התקן"( –)להלן  עם לקוחות הכנסה מחוזים ,IFRS 15 תקן דיווח כספי בינלאומי (1)
ומציג מודל חדש להכרה בהכנסה מחוזים  ההכרה בהכנסהתקן מחליף את ההנחיות הקיימות כיום לעניין 

עם לקוחות. התקן קובע שתי גישות להכרה בהכנסה: בנקודת זמן אחת או על פני זמן. המודל כולל חמישה 
שלבים לניתוח עסקאות על מנת לקבוע את עיתוי ההכרה בהכנסה ואת סכומה. כמו כן, התקן קובע דרישות 

 .אלו הקיימות כיוםגילוי חדשות ונרחבות יותר מ
, עם אפשרות ליישום מוקדם. התקן כולל 2018בינואר   1התקן ייושם לתקופות שנתיות המתחילות ביום 

חלופות שונות עבור יישום הוראות המעבר, כך שחברות יוכלו לבחור באחת מהחלופות הבאות בעת היישום 
לל הקלות פרקטיות; או יישום התקן לראשונה: יישום רטרוספקטיבי מלא; יישום רטרוספקטיבי מלא הכו

 החל מיום היישום לראשונה תוך התאמת יתרת העודפים למועד זה בגין עסקאות שטרם הסתיימו.
התקן יושם על ידי הקבוצה בגישת ההשפעה המצטברת תוך התאמת יתרת  2016ברבעון הראשון לשנת 

ההשפעה העיקרית של יישום התקן  וללא הצגה מחדש של מספרי השוואה. 2016בינואר  1העודפים ליום 
לראשונה על אופן ההכרה בהכנסה בקבוצה, נובעת מפעילות ייזום בניה של הקבוצה. בהתאם להוראות 

הכנסה ממכירת דירה מוכרת לאורך זמן, וזאת בשונה מהמדיניות  התקן, בהתקיים תנאים מסוימים
בהכנסה ממכירת דירות למגורים רק  לפיה הקבוצה הכירה IFRIC 15  -ו IAS 18שיושמה תחת הוראות 

, לראשונה היישום מועד, 2016בינואר  1על הון הקבוצה, ליום  ההשפעה .במועד מסירת הדירה לידי הרוכש
 "ח.ש לפיא 12,276 של בסך בהון גידול לידי הסתכמה

 
 
 , מכשירים פיננסייםIFRS 9 (2014)תקן דיווח כספי בינלאומי  (2)

הכוללת הוראות מעודכנות לסיווג ומדידה של מכשירים פיננסיים, וכן מודל חדש גרסה סופית של התקן, 
כללי  -למדידת ירידת ערך של נכסים פיננסיים. הוראות אלו מתווספות לפרק בנושא חשבונאות גידור 

 .2013שפורסם בשנת 
 סיווג ומדידה

בהתאם לתקן, ישנן שלוש קטגוריות עיקריות למדידת נכסים פיננסיים: עלות מופחתת, שווי הוגן דרך רווח 
והפסד ושווי הוגן דרך רווח כולל אחר. בסיס הסיווג לגבי מכשירי חוב מתבסס על המודל העסקי של הישות 

יננסי. השקעה במכשירים לניהול נכסים פיננסיים ועל מאפייני תזרימי המזומנים החוזיים של הנכס הפ
הוניים תימדד בשווי הוגן דרך רווח והפסד )אלא אם החברה בחרה, בעת ההכרה הראשונית, להציג את 

 השינויים בשווי ההוגן ברווח הכולל האחר(. 
תקן דורש כי השינויים בשווי ההוגן של התחייבויות פיננסיות שיועדו לשווי הוגן דרך רווח והפסד ה

 בסיכון האשראי העצמי יוכרו לרוב ברווח כולל אחר. המיוחסים לשינוי
 ירידת ערך של נכסים פיננסיים

(. עבור מרבית נכסי ‘expected credit loss model)‘התקן כולל מודל חדש להכרה בהפסדי אשראי צפויים 
החוב הפיננסיים. המודל החדש מציג גישת מדידה דואלית של ירידת ערך: אם סיכון האשראי המיוחס 
לנכס הפיננסי לא עלה באופן משמעותי מאז ההכרה לראשונה, תירשם הפרשה להפסד בגובה הפסדי 

עשר החודשים לאחר מועד -האשראי הצפויים בשל אירועי כשל אשר התרחשותם אפשרית במהלך שנים
הדיווח. אם סיכון האשראי עלה באופן משמעותי, במרבית המקרים ההפרשה לירידת ערך תגדל ותירשם 

 בה הפסדי האשראי הצפויים על פני מלוא אורך החיים של הנכס הפיננסי.בגו
, עם אפשרות לאימוץ מוקדם. התקן ייושם 2018בינואר  1התקן ייושם לתקופות שנתיות המתחילות ביום 

 ההשלכות של אימוץ התקן על הדוחות הכספיים. בוחנת אתהקבוצה  למפרע, למעט מספר הקלות.
 

 , נדל"ן להשקעה: העברות של נדל"ן להשקעהIAS 40  -תיקון ל (3)
התיקון מבהיר כי ישות תעביר נכס כך שיסווג כנדל"ן להשקעה או שיפסיק להיות מסווג כנדל"ן להשקעה 
רק כאשר קיימות ראיות לשינוי בשימוש. שינוי בשימוש מתרחש כאשר הנכס עונה או מפסיק לענות על 

נוי בכוונת ההנהלה בנוגע לשימוש בנכס לכשעצמו, לא מהווה הגדרת נדל"ן להשקעה. התיקון מדגיש כי שי
ראיה לשינוי בשימוש. בנוסף, במסגרת התיקון נקבע כי רשימת הראיות לשינוי בשימוש המפורטת במסגרת 

 הינה לצורך המחשה בלבד והיא איננה רשימה ממצה. IAS 40 -ל 57סעיף 
, עם אפשרות ליישום מוקדם. התיקון כולל 2018אר בינו 1התיקון ייושם לתקופות שנתיות המתחילות ביום 

חלופות שונות עבור יישום הוראות המעבר, כך שחברות תוכלנה לבחור באחת מהחלופות הבאות בעת 
היישום לראשונה: יישום התיקון עבור שינויים שהתרחשו לאחר מועד היישום לראשונה ובחינת סיווג 

בכפוף לכך שלא יהיה שימוש בחכמה  IAS 8 -ע בהתאם להנכסים ליום היישום לראשונה; יישום למפר
 שבדיעבד.

 הקבוצה טרם החלה בבחינת ההשלכות של אימוץ התיקון על הדוחות הכספיים.
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 )המשך( עיקרי המדיניות החשבונאית - 3באור 
 

 שערי חליפין ובסיס הצמדה: .אכ
 

 המשמעותיים:להלן נתונים בדבר מדדי המחירים לצרכן ושערי החליפין 
 

 
 בדצמבר 31ליום  בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום 

 
2015 2014 2013 2015 2014 2013 

 
 שער הספוט במועד הדיווח השינוי %

 3.471  3.889  3.902  (7.0) 12.0  0.3  דולר ארה"ב 1
 4.782  4.725  4.247  (2.8) (1.2) (10.1) אירו 1

 1.611  1.502  1.352  (5.0) (6.8) (10.0) פורינט הונגרי 100
 102.3  102.1  101.1  1.8  (0.2) (1.0) מדד המחירים לצרכן בנקודות

 
 מזומנים ושווי מזומנים - 4באור 

 

 
 בדצמבר 31ליום 

 
2015 2014 

 
 אלפי ש"ח אלפי ש"ח

 3,271  2,140  יתרות בבנקים

 -  1,930  פיקדונות לפי דרישה

 

 4,070  3,271 
 

 27 בבאור מפורטתריבית, סיכון מטבע וניתוח רגישות לנכסים הפיננסיים  שיעורו אשראיהקבוצה לסיכון  חשיפת
 מכשירים פיננסיים. בדבר

 
 פקדונות לזמן קצר  - 5אור ב
 

משועבדים לטובת בנקים שהתחייבו  ,רוכשי דירותמבחברה  מתשלומים שהתקבלופקדונות בש"ח בעיקר מהווה 
 . להעמיד מימון לפרויקט

 
 לקוחות - 6אור ב
 

 
 בדצמבר 31ליום 

 
2015 2014 

 
 אלפי ש"ח אלפי ש"ח

 8,523  8,922  לקוחות

 594  1,251  הכנסות לקבל

 

 10,173  9,117 
 

 פיננסיים. , בדבר מכשירים27 בבאור מפורטתהקבוצה לסיכוני אשראי ולסיכוני מטבע  חשיפת
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 חייבים אחרים - 7אור ב
  

 
 בינואר 1ליום  בדצמבר 31ליום 

 
2015 2014 2013 2013 

 
 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח

 590  1,360  1,600  2,000  הכנסות לקבל

 4,813  2,602  2,546  2,916  מקדמות לספקים

 10,511  10,029  10,856  10,649  הוצאות מראש

 461  994  1,804  1,346  מוסדות ממשלתיים

 57  59  37  25  עובדים

 32,213  23,614  37,708  1,645  צדדים קשורים

 352  3,211  5,973  8,599  אחרים

 

 27,180  60,524  41,869  48,997 
 

 המהווים צדדים קשורים. אחרים חייבים בדבר 28 ראה באור
 , בדבר מכשירים פיננסיים.27 בבאור מפורטתמטבע  ולסיכוני אשראי לסיכוני הקבוצה חשיפת

 
 מלאי בנינים למכירה - 8אור ב
 

 
 בינואר 1ליום  בדצמבר 31ליום 

 
2015 2014 2013 2013 

 
 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח

 861,671  1,117,866  938,395  1,086,404  קרקע והוצאות בניה אחרות

 (297,112) (510,309) (276,236) (449,662) מצטברות שנזקפו לרווח והפסדבניכוי עלויות 

 

 636,742  662,159  607,557  564,559 

 360,372  360,372  360,372  478,826  חודשים 12מתוכו מלאי אשר חזוי שיושב לאחר יותר מ 

 
 עלויות אשראי שהוונו:

 אלפי 8,615 -כ של לסךלמלאי המהווה נכס כשיר במהלך התקופה הסתכמו  שהוונוספציפיות עלויות אשראי 
 אלפי ש"ח(. 10,359: 2014"ח )ש

 
 (.2)'ב26 ראה גם באורבדבר שעבודים שהוטלו על המלאי  להרחבה

 
 
 בלתי שוטף -מלאי קרקעות  - 9אור ב
 

 .קרקע בבעלות בהונגריהוכן  2046 - 2047שנים עד לשנים  49בחכירה לתקופה של בישראל מהווה קרקע 
לא הוכרה ירידת  2015בדצמבר  31בשנה שהסתיימה ביום  ש"ח.אלפי  3,593הינה  הדוח למועד מצטברתה הפחתהה

במסגרת  ונרשמכאמור  ותהפחת אלפי ש"ח(. 861הופחת סכום של  2014בדצמבר  31ערך. )לשנה שהסתיימה ביום 
 הרווח הגולמי.

 הקבוצהבהסכם למכירת מקרקעין באשדוד לצד שלישי. בגין מכירת המקרקעין רשמה חברה ההתקשרה  2013 במאי
 אשר נזקפו להכנסות אחרות. מיליון ש"ח 18 -בסך של כלפני מס רווח  2013 תבדוחותיה הכספיים לשנ
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 יתרות חובה לזמן ארוך  - 10באור 
 

  
 בינואר 1ליום  בדצמבר 31ליום  ריבית אפקטיבית

 
 2013 2013 2014 2015 הנכס הפיננסי על תנאי הצמדה

   
 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח

נכס פיננסי בגין הסדר 
 זיכיון א' )*(

בש"ח צמוד למדד 
 67,975  65,417  60,793  56,588  6.1% מחירים לצרכן

נכס פיננסי בגין הסדר 
 זיכיון ב' )**(

בש"ח צמוד למדד 
 54,828  53,834  51,688  49,046  6% מחירים לצרכן

 4,990  5,170  5,350  5,530  5% בש"ח לא צמוד הלוואות לזמן ארוך

   
 111,164  117,831  124,421  127,793 

 בניכוי חלויות שוטפות
  

(7,066) (6,683) (6,246) (5,752) 

   

 104,098  111,148  118,175  122,041 
 

 )א(.31)*( ראה באור 
 )ב(.31באור )**( ראה 

 מכשירים בדבר, 27 בבאור מפורטתהקבוצה לסיכוני אשראי המתייחסת ליתרות חובה לזמן ארוך  חשיפת
 פיננסיים.

 
 

 רכוש קבוע - 11באור 
 

 

קרקע 
 (1ובנינים )

מכונות 
 וציוד

ריהוט וציוד 
 כלי רכב משרדי

שיפורים 
 סך הכל במושכר

 
 אלפי ש"ח ש"חאלפי  אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח

 17,855  283  374  7,050  471  9,677  2015בדצמבר  31יתרה מופחתת ליום 

 18,626   937   269   7,068   548   9,804   2014בדצמבר  31יתרה מופחתת ליום 
 
 
של נחתם הסכם חכירה לפיו החכירה מהוונת לתקופה בגין הקרקע עליה הוקם המבנה  מהווה מבנה תעשייתי. (1)

 . החכירה נרשמה במנהל מקרקעי ישראל.2043שנים ותסתיים בשנת  49
 

  )ב'(.26 באור ראהבדבר פריטי רכוש קבוע ששועבדו  להרחבה
 

 בהקמה נדל"ן להשקעה - 12באור 
 

 בספרים ערךב תנועה

 
 נדל"ן להשקעה בהקמה

 
2015 2014 

 
 אלפי ש"ח אלפי ש"ח

 16,905  20,594  בינואר 1יתרה ליום 

 תוספות
  

 3,689  4,735  השקעה בנדל"ן להשקעה בהקמה

 20,594  25,329  בדצמבר 31יתרה ליום 
 

הנדל"ן להשקעה בהקמה נמצא בשלבים ראשוניים של ההקמה ונמדד לפי  2014-ו 2015בדצמבר  31ליום 
 עלות, מאחר ולא ניתן לאמוד את השווי ההוגן באופן מהימן.
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 ופעילויות משותפות בנות חברות - 13 באור
 

  מאוחדות חברות בדבר פרטים .א
 

 להלן רשימה של החברות הבנות המהותיות של הקבוצה: 
 

   
 זכויות בעלות של הקבוצה בחברה הבת

  
 בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום  מיקום עיקרי של

 שם החברה
 

 2014 2015 פעילות החברה

 מנרב תשתיות בע"מ
 

 100% 100% ישראל

 בע"ממי מנשה 
 

 100% 100% ישראל

 פעילויות משותפות בדבר פרטים .ב     
 .עניין ובעלי קשורים צדדים בדבר, 28 באור ראה, משותפות לעסקאות שניתנו הלוואות בדבר לפרטים

 
 

 הלוואות ואשראי  - 14באור 
 

באור זה מספק מידע בדבר התנאים החוזיים של הלוואות ואשראי נושאי ריבית של הקבוצה, הנמדדים בעלות 
מכשירים  בדבר, 27 בבאור ניתן, מטבע חוץ ונזילות, יביתר לסיכוני הקבוצה של החשיפה בדבר נוסףמופחתת. מידע 

 פיננסיים.
 

 

 
 בינואר 1ליום  בדצמבר 31ליום 

 
2015 2014 2013 2013 

 
 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח

 התחייבויות שוטפות
 אשראי מתאגידים בנקאיים ואחרים:    
 

   
 2,130  2,176  2,195  1,480  משיכות יתר  

 105,958  71,722  51,611  20,970  הלוואות לזמן קצר מתאגידים בנקאיים

 
 22,450  53,806  73,898  108,088 

 שוטפות של התחייבויות לזמן ארוך:חלויות 
 10,379  9,099  8,371  8,474  חלויות שוטפות של הלוואות מבנקים    

 118,467  82,997  62,177  30,924  סך הלוואות ואשראי במסגרת התחייבויות שוטפות

 התחייבויות שאינן שוטפות     
 

         

 67,012  62,246  85,567  76,503  הלוואות מבנקים

 (10,379) (9,099) (8,371) (8,474) בניכוי חלויות שוטפות

 56,633  53,147  77,196  68,029  סך הלוואות ואשראי במסגרת התחייבויות שאינן שוטפות

  



 בערבון מוגבל וחברות מאוחדות שלה פרויקטיםמנרב 
 באורים לדוחות הכספיים 

 
 

27 

 

 זכאים אחרים - 15באור 
 

 
 בינואר 1ליום  בדצמבר 31ליום 

 
2015 2014 2013 2013 

 
 ש"ח אלפי אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח

 10,692  13,682  14,124  8,130  הפרשה להשלמת עבודות בניה ואחרות

 25,504  27,943  19,890  20,589  התחייבות למתן שירותי בניה בגין קומבינציה

 -  61,448  96,777  91,305  התחייבות פיננסית לבעלי קרקעות

 3,352  1,882  1,135  1,466  עובדים והתחייבויות אחרות בשל שכר

 20  36  137  167  מוסדות

 4,081  13,615  10,005  764  הוצאות לשלם

 99,239  96,246  109,482  71,838  צדדים קשורים

 649  399  222  250  זכאים ויתרות זכות אחרות

 

 194,509  251,772  215,251  143,537 
 
 אחרים המהווים צדדים קשורים. זכאים בדבר 28 ראה באור *
 

 , בדבר מכשירים27 ראה באור, הזכאיםיתרות מונזילות בגין חלק  , מדדלחשיפת הקבוצה לסיכוני מטבע
 פיננסיים.

 
 הפרשות - 16באור 

 

 
 סך הכל אחר תביעות משפטיות

 
 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח

 20,995  600  20,395  2013בינואר  1יתרה ליום     
 154  -  154  הפרשות שנוצרו במהלך השנה

 21,149  600  20,549  2013בדצמבר  31יתרה ליום 
 (500) -  (500) הפרשות שבוטלו במהלך השנה

 (19,500) -  (19,500) )*( הפרשות שמומשו במהלך השנה

 1,149  600  549  2014בדצמבר  31יתרה ליום 
 (60) -  (60) הפרשות שבוטלו במהלך השנה

 (243) -  (243) הפרשות שמומשו במהלך השנה

 846  600  246  2015בדצמבר  31יתרה ליום 

 ההפרשות מוצגות כדלקמן:
 246  -  246  שוטף   

 600  600  -  בלתי שוטף

 

 246  600  846 
 

שבע בקשר -בארלבין עיריית )חברה בת של החברה( בעקבות מחלוקת אשר התגלעה בין מנרב תשתיות  )*(
הליך  2005לשינוי בתוכניות הבניה של מכון טיהור השפכים, התנהל בין הצדדים מאז חודש דצמבר 

התקשרו הצדדים בהסכם  2014בוררות, אשר במסגרתו הגישו הצדדים כתבי תביעה הדדיים. במרס 
תשתיות סך של  פשרה לשם סילוק סופי ומוחלט של טענותיהם ההדדיות של הצדדים, על פיו שילמה מנרב

 מיליון ש"ח. לפשרה זו לא היתה השפעה מהותית על הדוחות הכספיים. 19.5
 

 משפטיות תביעות
 .בדבר התחייבויות תלויות 26 ראה באור משפטיות תביעות בדבר למידע
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 לעובדים הטבות - 17 באור
 

 הטבות לעובדים כוללות הטבות לאחר סיום העסקה והטבות לטווח קצר.
באשר להטבות לעובדים לאחר סיום העסקה, לקבוצה תוכניות הטבה מוגדרות בגינן היא מפקידה סכומים בקופות 

 מרכזיות לפיצויים, בפוליסות ביטוח מתאימות.
תוכניות ההטבה המוגדרות מזכות את העובדים הזכאים להטבה בתשלום חד פעמי המבוסס על שכרם החודשי 

 האחרון מוכפל בשנת הותק שלהם.
 

 
 בדצמבר 31ליום 

 
2015 2014 

 
 אלפי ש"ח אלפי ש"ח

 3,718  3,799  ערך נוכחי של מחויבויות

 (2,910) (2,965) שווי הוגן של נכסי התכניות 

 808  834  סך התחייבות, נטו שהוכרה בגין תכנית הטבה מוגדרת
 
 

 וקרנות הון - 18באור 
 

 הון מניות א.
 

 ההרכב:

 
 2013 -ו  2014, 2015בדצמבר  31ליום 

 
 מונפק ונפרע רשום

 
 ש"ח ש"ח

 2,640  1,000,000  שקל חדש ערך נקוב 1מניות רגילות בנות 
 

 זכויות המניות ב.
 

כל מניה מקנה זכות לקבל הזמנות, להשתתף ולהצביע באסיפות הכלליות. לבעל מניה יהיה קול אחד  (1)
 .עבור כל מניה שבעלותו

 
 
 חלוקת דיבידנד (2)
 

 : 2014בדצמבר  31ע"י החברה בשנה שהסתיימה ביום  ושולם שהוכרז דיבידנד
 ש"ח ע.נ.( 0.001ש"ח למניה רגילה בת  0.145) ש"ח ע.נ. 1.00מניה רגילה בת ל"ח ש 3,314

 
 : 2013בדצמבר  31ע"י החברה בשנה שהסתיימה ביום  ושולם שהוכרז דיבידנד
 ש"ח ע.נ.( 0.001ש"ח למניה רגילה בת  0.809) ש"ח ע.נ. 1.00מניה רגילה בת ל"ח ש 18,447

 
, ביצעה החברה פיצול מניות והענקת מניות הטבה. להרחבה ראה 2016לאחר מועד הדוח, בדצמבר  (3)

 .ה'32באור 
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 רווח למניה  - 19באור 
 

 רווח בסיסי ומדולל למניה
התבסס על הרווח המיוחס לבעלי המניות הרגילות מחולק  2015בדצמבר  31הרווח הבסיסי למניה ליום  חישוב

 בממוצע המשוקלל של מספר המניות הרגילות שבמחזור באופן הבא:
 

 רווח המיוחס למחזיקי המניות הרגילות
 

 
 בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום 

 
2015 2014 2013 

 
 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח

 67,448  10,764  30,055  הרגילותרווח לשנה המיוחס לבעלי המניות 

 37,536  8,055  27,033  רווח מפעילות נמשכת המיוחס לבעלי המניות הרגילות

 29,912  2,709  3,022  רווח מפעילות מופסקת המיוחס לבעלי המניות הרגילות
 

 ממוצע משוקלל של מספר המניות הרגילות
 
 

 
 בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום 

 
2015 2014 2013 

 ש"ח ע.נ. 1מניות 
 2,640  2,640  2,640  בינואר הזהה לממוצע משוקלל של מספר המניות הרגילות  1יתרה ליום    

 
 .אין לחברה מניות פוטנציאליות מדללות לפיכך, הרווח המדולל למניה זהה לרווח הבסיסי למניה

והענקת מניות הטבה. מספר המניות הרגילות ששימש , ביצעה החברה פיצול מניות 2016 דצמברלאחר מועד הדוח, ב
 .ה'32. להרחבה ראה באור 60,192,000בחישוב הרווח למניה הינו 

 
 ממכירות, מתן שירותים ומביצוע עבודות הכנסות- 20באור 

 

 
 בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום 

 
2015 2014 2013 

 
 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח

 386,694  215,492  363,559  ממכירת בניינים

 12,554  10,835  10,357  ממכירת מוצרים

 16,477  17,503  19,541  מהפעלת מכונים לטיהור שפכים

 10,250  278  -  מהפעלת בתי קירור )*(

 

 393,457  244,108  425,975 
 .30 ראה באור *
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 עלות המכר - 21באור 
 

 
 בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום 

 
2015 2014 2013 

 
 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח

 -)א(      לפי מקורות ההכנסה 
 

        

 334,827  185,047  304,595  מכירת בניינים

 10,570  10,458  10,868  מכירת מוצרים

 12,042  12,276  13,247  הפעלת מכונים לטיהור שפכים

 10,621  367  -  הפעלת בתי קירור )*(

 

 328,710  208,148  368,060 

  -)ב(       לפי מרכיביה 
 5,541  4,924  4,949  שימוש במוצרים, רכישת מוצרים גמורים   

 189,900  105,611  172,130  עבודה )כולל עבודות חוץ(

 -  861  -  ירידת ערך מלאי לשווי מימוש נטו

 1,125  183  173  פחת

 171,494  96,569  151,458  הוצאות ייצור אחרות 

 

 328,710  208,148  368,060 
 .30 ראה באור *

 
 

 הוצאות הנהלה וכלליות - 22באור 
 

 
 בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום 

 
2015 2014 2013 

 
 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח

 11,287  10,303  10,324  שכר, משכורות והוצאות נלוות
 74  82  77  פחת והפחתות

 9,638  6,380  4,840  הוצאות הנהלה וכלליות אחרות )*(

 

 15,241  16,765  20,999 
 

 .צדדים קשוריםהוצאות הנהלה וכלליות לבדבר  28ראה באור  )*(
 
 
 
 
 
 

 ( אחרות, נטוהוצאות)הכנסות  - 23באור 
 

 
 בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום 

 
2015 2014 2013 

 
 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח

 17,852  -  -  (1רווח ממימוש קרקע )

 (767) -  (59) הפסד ממימוש רכוש קבוע, נטו

 17,085  -  (59) הכנסות )הוצאות( אחרות, נטו
 

 .9 ראה באור (1)
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 הכנסות והוצאות מימון - 24באור 
 

 נזקפו לרווח והפסד

 
 בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום 

 
2015 2014 2013 

 
 אלפי ש"ח אלפי ש"ח ש"חאלפי 

 824  237  27  הכנסות ריבית מפיקדונות בבנקים

 2,394  1,528  573  הכנסות ריבית מצדדים קשורים

 182  5  -  רווח נטו משינוי בשערי חליפין

 10,358  7,784  6,344  הכנסות מימון בגין נכסים פיננסיים הנמדדים לפי עלות מופחתת

 13,758  9,554  6,944  לרווח והפסדהכנסות מימון שנזקפו 

הוצאות ריבית ועמלות על התחייבויות פיננסיות הנמדדים לפי 
 (7,328) (4,866) (3,394) עלות מופחתת

 (13,471) (13,336) (10,945) הוצאות מימון אחרות )בעיקר עמלות בנק(

 13,214  10,359  8,615 בניכוי עלויות אשראי שהוונו

 (4,476) (4,371) (7,159) בגין צדדים קשוריםהוצאות מימון 

 (12,061) (12,214) (12,883) הוצאות מימון שנזקפו לרווח והפסד

 1,697  (2,660) (5,939) הוצאות מימון, נטו שנזקפו לרווח והפסד
 

 צדדים קשורים. , בדבר28עסקאות עם צדדים קשורים ראה באור  ע בדבר הכנסות והוצאות מימון בגיןלמיד
 
 

 מסים על הכנסה - 25באור 
 

 פרטים בדבר סביבת המס בה פועלת הקבוצה א.
 
 שיעור מס חברות (1)

 :2013-2015להלן שיעורי המס הרלוונטיים לחברה בשנים  )א(
2013 – 25% 
2014 – 26.5% 
2015 – 26.5% 

 
( 216אישרה מליאת הכנסת את החוק לתיקון פקודת מס הכנסה )מס'  2016בינואר  5ביום 

ואילך בשיעור  2016, אשר קבע, בין היתר, הורדת שיעור מס חברות, החל משנת 2016 -התשע"ו
 .25%כך שיעמוד על  1.5%של 

)תיקוני אישרה מליאת הכנסת את חוק ההתייעלות הכלכלית  2016בדצמבר  22בנוסף, ביום  
, אשר קבע, בין 2016-( התשע"ז2018 -ו 2017חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות התקציב 
בשתי פעימות. הפעימה הראשונה  23% -ל 25%היתר, את הורדת שיעור מס חברות משיעור של 

 2018החל מינואר  23%והפעימה השנייה לשיעור של  2017, החל מינואר 24%לשיעור של 
 ואילך.

, השפעת השינוי על הדוחות 2015בדצמבר  31קה הייתה מושלמת למעשה עד ליום אילו החקי
הייתה מתבטאת בקיטון ביתרות התחייבויות המסים  2015בדצמבר  31הכספיים ליום 

 0.5-של כש"ח ובקיטון ביתרות נכסי המסים הנדחים בסך  מיליון 1.5-של כ הנדחים בסך
 1-של כ יה מוכר כנגד הכנסות מסים נדחים בסךש"ח. עדכון יתרות המסים הנדחים ה מיליון
 .ש"ח מיליון 0.04-של כש"ח, כנגד רווח כולל אחר בסך  מיליון

 
המסים השוטפים לתקופות המדווחות מחושבים בהתאם לשיעורי המס המוצגים בטבלה 

 לעיל.
 

 -התשכ"א לפקודת מס הכנסה )נוסח חדש(  188פורסם ברשומות תיקון  2012בינואר  12ביום  )ב(
א לפקודה, כך שנקבע בהוראת שעה שתקן 87)להלן: "הפקודה"( במסגרתו תוקן סעיף  1961

(" שפרסם המוסד הישראלי IFRS"אימוץ תקני דיווח כספי בינלאומיים ) - 29חשבונאות מס' 
, אף אם 2011עד  2007לתקינה בחשבונאות לא יחול בקביעת ההכנסה החייבת לגבי שנות המס 

פורסם תיקון  2014ביולי  31ל בדוחות הכספיים )להלן: "הוראת השעה"(. ביום תקן זה הוח
 .2013 -ו 2012לפקודה במסגרתו הוארך תוקף הוראת השעה לגבי שנות המס  202
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 )המשך( מסים על הכנסה - 25באור 
 

 הטבות מתוקף חוק עידוד התעשייה )מסים( (2)
חלק מהחברות המאוחדות הינן "חברות תעשייתיות" כמוגדר בחוק עידוד התעשייה )מסים(,  )א(

פחת בשיעורים   ובהתאם לכך הן זכאיות להטבות אשר העיקריות שבהן הן 1969 -התשכ"ט 
 אפשרות להגשת דוחות מאוחדים של חברות בעלות קו ייצור אחד.ו מוגדלים

 
אוחד לשלטונות המס על פי החוק לעידוד התעשייה חברות בנות מסוימות מגישות דוח מ )ב(

. כתוצאה מכך זכאיות החברות, בין היתר, לקזז את הפסדיהן מהכנסה 1969 -)מסים(, התשכ"ט 
 חייבת של חברות אחרות, בכפוף לעמידה בתנאים מסוימים.

 
 מסים על הכנסה )הכנסות( מרכיבי הוצאות  ב.

 

 
 בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום 

 
2015 2014 2013 

 
 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח

 הוצאות )הכנסות( מסים שוטפים
 6,949  7,273  6,366  מסים שוטפים   

 (193) 153  (1,690) מסים שנים קודמות

 
 4,676  7,426  6,756 

  הוצאות מסים נדחים
 2,201  (4,289) 2,974  יצירה והיפוך של הפרשים זמניים  

 456  -  -  המסשינוי בשיעור 

 9,413  3,137  7,650  סך הוצאות מסים על הכנסה מפעילויות נמשכות
 

 
 מסים על הכנסה בגין מרכיבי רווח כולל אחר ג.

 

 
 בדצמבר 31ליום 

 
2015 2014 2013 

 
 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח

 243  311  423  הפרשי תרגום מטבע חוץ בגין פעילות חוץ
 

 המס התיאורטי על הרווח לפני מסים על הכנסה לבין הוצאות המסיםהתאמה בין  ד.

 

 
 בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום 

 
2015 2014 2013 

 
 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח

 רווח לפני מסים על ההכנסה 
 46,929  11,188  34,683  מפעילות נמשכת    

 25% 26.5% 26.5% שיעור המס הסטטוטורי

 11,732  2,965  9,191  שיעור המס העיקרי מס מחושב לפי

  תוספת )חסכון( בחבות המס בגין:
 456  -   -  השפעת שינוי שעור המס  

  נטרול מס מחושב בגין חלק החברה ברווחי חברות מוחזקות
 27  (23) (87) המטופלות לפי שיטת השווי המאזני   

 97  27  -  הוצאות לא מוכרות

 -  161  14  המסהפרשים בשיעורי 
יצירת מסים נדחים בגין הפסדים והטבות משנים קודמות 

 -  (93) -  שבגינם לא נרשמו מסים נדחים בעבר

 (193) 153  (1,690) מסים בגין שנים קודמות

 (2,706) (53) 222  הפרשים אחרים

 

 7,650  3,137  9,413 
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 מסים על הכנסה )המשך( - 25באור 

 
 והתחייבויות מסים נדחיםנכסי  ה.

 
 נכסי והתחייבויות מסים נדחים שהוכרו (1)

המסים הנדחים בגין חברות בישראל מחושבים לפי שיעור מס הצפוי לחול במועד ההיפוך כמפורט 
לעיל. מסים נדחים בגין חברות בנות הפועלות מחוץ לישראל חושבו לפי שיעורי המס הרלוונטיים בכל 

 מדינה.
 

 והתחייבויות מסים נדחים מיוחסים לפריטים הבאים:נכסי 
 

 
 

 
 אחרים ניכויים

 
 

 
 

 כולל והפסדים
 

 
 הטבות להעברה נכסים רכוש

 
 

 סך הכל לעובדים לצרכי מס פיננסיים קבוע

 
 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח

 יתרת נכס )התחייבות( מס נדחה 
 (10,321) 8,265  4,728  (22,919) (395) 2014בינואר  1ליום      

 2,433  5,156  -  (1,516) (1,207) שינויים אשר נזקפו לרווח והפסד 

 יתרת נכס )התחייבות( מס נדחה 
 (7,888) 13,421  4,728  (24,435) (1,602) 2014בדצמבר  31ליום      

 (2,551) (3,537) (413) 349  1,050  שינויים אשר נזקפו לרווח והפסד 

 יתרת נכס )התחייבות( מס נדחה 
 (10,439) 9,884  4,315  (24,086) (552) 2015בדצמבר  31ליום      

 
 המיסים הנדחים מוצגים כדלקמן: (2)

 

 
 בדצמבר 31ליום 

 
2015 2014 

 
 אלפי ש"ח אלפי ש"ח

 (19,393) (19,444) במסגרת התחייבויות שאינן שוטפות

 11,505  9,005  שוטפים במסגרת נכסים שאינם

 (7,888) (10,439) יתרת התחייבות, נטו 
 

 רכי מס להעברה לשנים הבאותולצ ניכוייםו הפסדים (3)
 

 ומגיעים הבאה לשנה המועברים אינפלציה בשל וניכוי מס לצרכי הפסדים שלה מאוחדות ולחברות לחברה
 רשמונ לא מתוכם  מיליון ש"ח מיוחס לחברה( 1 -)מתוכם כ "חש מיליון 18 -כ של סכום לכדיהדוח  ליום

מיליון  1 -מיליון ש"ח )מתוכם כ 20: 2014בדצמבר  31)ליום  "חש מיליון 1 -כ של סכום לגבי נדחים מסים
 .("חש מיליון 1 - כ של סכום לגבי נדחים מסיםרשמו נ לאש"ח מיוחס לחברה( מתוכם 

 הניתנים הזמניים ההפרשים ניצול ועל מס לצורכי הפסדים ניצול על זמן הגבלת אין, הקיימים המס חוקי לפי
, חייבת הכנסה בעתיד תהיה כי צפוי זה שאין כיוון, אלה פריטים בגין הוכרו לא נדחים מסים נכסי. לניכוי

 .המס הטבות את לנצל יהיה ניתן שכנגדה
 

 שומות מס ו.
 

  .2011שומות מס סופיות עד וכולל שנת המס  קבוצהחברות הכל ל
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 תלויות תהתחייבויו - 26באור 
 
 תביעות משפטיות .א

סכומן של  2015בדצמבר  31במהלך העסקים השוטף הוגשו כנגד חברות הקבוצה תביעות משפטיות. ליום  
ש"ח. לדעת הנהלות חברות הקבוצה, המתבססת, בין היתר, על  ןליוימ 6 -תביעות אלו מסתכם לסך של כ

 ןליוימ 0.2חוות דעת משפטיות באשר לסיכוי התביעות, נכללו בדוחות הכספיים הפרשות נאותות בסך של 
ש"ח(, במקום בו נדרשו הפרשות לכיסוי החשיפה כתוצאה מתביעות  ןליוימ 0.5 -2014בדצמבר  31ש"ח )ליום 

 כאמור.
 
 עבודיםש .ב
ש"ח ואשראי מתאגידים בנקאיים לזמן קצר  ליוןימ 68 -הלוואות לזמן ארוך מבנקים בסכום של כ הבטחתל (1)

ש"ח לבנקים שונים  מיליארד 1-כ שלבסך  מאזניותולהבטחת התחייבויות חוץ ש"ח  ליוןימ 31 -בסכום של כ 
רשמו החברה והחברות המאוחדות שלה שעבודים קבועים בדרגה ראשונה וללא הגבלה בסכום על זכויותיהן 

כאשר השעבודים כאמור  ,על זכויות הביטוח של הרכושועל הציוד, מסוימים על כספי חשבונות,  בפרויקטים
 ל אותו פרויקט ספציפי.הינם ספציפים לכל פרויקט ומבטיחים את האשראי כאמור לעיל ש

 

ברה שעבדה לבנקים שונים בשעבוד קבוע בדרגה ראשונה וללא הגבלה בסכום את זכויותיה בפרויקטים חה (2)
מסוימים להבטחת כספים שהבנקים עשויים להידרש לשלם ע"י רוכשי דירות להם הוציאו הבנקים ערבויות 

הבטחת השקעות של ) )ירותד(תאם לחוק המכר מיליון ש"ח בה 841 -שיתרתם לתאריך הדיווח בסכום של כ
 .1974 -רוכשי דירות( התשל"ה 

 

 רבויותע ג.
 

 : )*(להלןדכ נןהי 2015בדצמבר,  31הערבויות ליום 

 
 מיליוני ש"ח

 841  ( ערבויות בנקאיות לפי חוק מכר דירות)**(1

 116  ( ערבויות בנקאיות להבטחת ביצוע וטיב עבודות קבלניות ואשראי ספקים2
 69  ( ערבויות בנקאיות לאחרים3

 

 1,026 
 "ל ראה סעיף ב' לעיל.בדבר בטחונות שניתנו להבטחת הערבויות הנ )*(

 

להבטחת התשלומים של רוכשי דירות נותנת החברה ערבויות בנקאיות או פוליסות ביטוח על פי חוק  )**(
. החברה מתחייבת לתקופת בדק 1974-המכר )דירות( )הבטחת השקעות של רוכשי דירות(, תשל"ה

. כנגד מחוייבות זו מקבלת החברה, בדרך כלל, 1973-ואחריות כקבוע בחוק המכר )דירות( התשל"ג
 יות מאת הקבלן המבצע.ערבו
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 מכשירים פיננסיים וניהול סיכונים - 27באור 
 

 כללי א.
 

 הקבוצה חשופה לסיכונים העיקריים הבאים הנובעים משימוש במכשירים פיננסיים:
 סיכון אשראי •
 סיכון נזילות •
 סיכון שוק •

זה ניתן מידע כמותי ואיכותי בדבר החשיפה של הקבוצה לכל אחד מהסיכונים שלעיל, מטרות הקבוצה,  בבאור
 מדיניות ותהליכים לגבי מדידה וניהול של הסיכון.

 
 סיכון אשראי .ב
 

 לקוחות וחייבים אחרים
של  וגראפייםהדמשל הקבוצה לסיכוני אשראי מושפעת בעיקר מהאפיון האישי של כל לקוח. למאפיינים  החשיפה

של הקבוצה, כולל הסיכון לאי יכולת פירעון בענף ובמדינה בה פועל הלקוח, יש השפעה מועטה על  הלקוחותבסיס 
 סיכון האשראי. 

 
הקבוצה מכירה בהפרשה לירידת ערך המשקפת את הערכתה לגבי הפסדים שהתרחשו מלקוחות וחייבים אחרים 

הם מרכיבי הפסד ספציפיים המתייחסים לחשיפות משמעותיות  ומהשקעות. המרכיבים העיקריים של הפרשה זו
 ספציפיות.

 
 
 חשיפה לסיכון אשראי (1)

 .הערך בספרים של הנכסים הפיננסיים מייצג את חשיפת האשראי המרבית
החשיפה המרבית לסיכון אשראי בגין מזומנים ושווי מזומנים, לקוחות וחייבים לפי הצד שכנגד הינה 

 כדלקמן:

 
 בדצמבר 31ליום 

 
2015 2014 

 
 אלפי ש"ח אלפי ש"ח

 3,271  4,070  מזומנים ושווי מזומנים בבנקים

 8,953  10,032  לקוחות

 164  141  לקוחות אחרים

 105,559  52,355  פקדונות לזמן קצר

 60,524  27,180  חייבים ויתרות חובה

 117,831  111,164  יתרות חובה לזמן ארוך

 13,837  13,935  מוחזקות הלוואות לחברות

 

 218,877  310,139 
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 מכשירים פיננסיים וניהול סיכונים )המשך( - 27באור 
 
 סיכון נזילות ג.
 

גישת הקבוצה לניהול סיכוני הנזילות שלה היא להבטיח, ככל הניתן, את מידת הנזילות המספקת לעמידה 
 בהתחייבויותיה במועד, בתנאים רגילים ובתנאי לחץ מבלי שיגרמו לה הפסדים בלתי רצויים או לפגיעה במוניטין. 

הקבוצה משתמשת בדוחות חודשיים, כולל דוחות תזרים חודשיים בפעילויות העיקריות, דבר המסייע לה לעקוב 
אחר דרישות תזרים המזומנים ולמקסם את תשואת המזומנים מהשקעותיה. הקבוצה מוודאת קיומם של רמות 

ם הדרושים לעמידה מספקות של מזומנים על פי דרישה לתשלום הוצאות התפעול הצפויות, כולל הסכומי
בהתחייבויות הפיננסיות; האמור אינו מביא בחשבון את ההשפעה הפוטנציאלית של תרחישים קיצוניים שאין 

 אפשרות סבירה לצפותם, כגון אסונות טבע. 
 

 :להלן מועדי הפירעון החוזיים של התחייבויות פיננסיות, כולל אומדן תשלומי ריבית
 

 
 2015בדצמבר  31ליום 

  
 תזרים

     
 מעל

 
 חמש שנה שנה שנה שנה שנה מזומנים הערך

 שנים חמישית רביעית שלישית שניה ראשונה חוזי בספרים אלפי ש"ח
התחייבויות פיננסיות שאינן 

 נגזרים
 -  -  -  -  -  22,450  22,450  22,450  אשראי מתאגידים בנקאיים        

אשראי זמן קצר מצדדים 
 -  -  -  -  -  41,385  41,385  41,385  קשורים

ספקים, קבלני משנה  ונותני 
 -  -  -  -  -  44,614  44,614  44,614  שרותים 

 -  -  -  -  -  173,708  173,708  173,708  זכאים אחרים
הלוואות לזמן ארוך מצדדים 

 2,710  -  -  -  -  -  2,710  2,710  קשורים
הלוואות לזמן ארוך וחלויות 

 35,105  10,585  10,689  10,794  10,899  11,002  89,074  76,503  שוטפות

 

 361,370  373,941  293,159  10,899  10,794  10,689  10,585  37,815 
 

 
 2014בדצמבר  31ליום 

  
 תזרים

     
 מעל

 
 חמש שנה שנה שנה שנה שנה מזומנים הערך

 שנים חמישית רביעית שלישית שניה ראשונה חוזי בספרים אלפי ש"ח
התחייבויות פיננסיות 

 שאינן נגזרים
אשראי מתאגידים         

 -  -  -  -  -  53,806  53,806  53,806  בנקאיים
אשראי זמן קצר 
 -  -  -  -  -  19,361  19,361  19,361  מצדדים קשורים

ספקים, קבלני משנה 
 -  -  -  -  -  42,422  42,422  42,422  ונותני שרותים 

 -  -  -  -  -  231,738  231,738  231,738  זכאים אחרים
הלוואות לזמן ארוך 

 3,009  -  -  -  -  1,910  4,919  4,919  מצדדים קשורים
הלוואות לזמן ארוך 

 45,730  10,689  10,794  10,899  11,002  11,113  100,227  85,567  וחלויות שוטפות

 

 437,813  452,473  360,350  11,002  10,899  10,794  10,689  48,739 
 

, בדבר 6, בדבר יתרות חובה לזמן ארוך, באור 10 ראה באורלמידע בדבר מועדי הפירעון של נכסים פיננסיים, 
  .חייבים ויתרות חובה בדבר 7 באורלקוחות ו

 
 

  



 בערבון מוגבל וחברות מאוחדות שלה פרויקטיםמנרב 
 באורים לדוחות הכספיים 

 
 

37 

 

 מכשירים פיננסיים וניהול סיכונים )המשך( - 27באור 
 
 סיכון שוק ד.
 סיכוני מדד ומטבע חוץ (1)

 סיכון מטבע
הקבוצה חשופה לסיכון מטבע בגין מכירות וקניות הנקובות או צמודות למטבעות השונים ממטבעות הפעילות 

 המתאימים של חברות הקבוצה, בעיקר ש"ח, אך גם דולר ואירו. המטבע בו נקובות עיקר העסקאות הוא ש"ח.
 

 ומטבע חוץהחשיפה לסיכון מדד  )א(
 חשיפת הקבוצה לסיכון מדד ומטבע חוץ, המבוסס על ערכים נקובים, הינה כדלקמן:

 
 2015בדצמבר  31ליום 

 
 לא צמוד

צמוד למדד 
 המחירים 

 אחר לצרכן

לא פריטים 
ו/או  כספיים

 סה"כ לא פיננסיים

 
 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח

 נכסים שוטפים:
 4,070  -  13  -  4,057  ושווי מזומנים מזומנים     

 52,355  -  -  -  52,355  פקדונות לזמן קצר

 7,066  -  -  7,066  -  חלויות שוטפות של נכס פיננסי 

 10,173  -  -  -  10,173  לקוחות

 27,180  13,565  2,000  25  11,590  חייבים ויתרות חובה

 2,830  2,830  -  -  -  נכסי מסים שוטפים

 2,513  2,513  -  -  -  מלאי 

 636,742  636,742  -  -  -  מלאי בניינים למכירה

 נכסים שאינם שוטפים:
 16,384  16,384  -  -  -  מלאי קרקעות בלתי שוטף     

 104,098  -  -  98,748  5,350  יתרות חובה לזמן ארוך

 17,855  17,855  -  -  -  רכוש קבוע

 25,329  25,329  -  -  -  להשקעהנדל"ן 

 13,935  -  6,379  7,556  -  הלוואות לחברות מוחזקות

 9,005  9,005  -  -  -  נכסי מסים נדחים

 929,535  724,223  8,392  118,745  78,175  סך הכל נכסים

 התחייבויות שוטפות:
 30,924  -  -  8,474  22,450  אשראי מתאגידים בנקאיים     

 41,385  -  -  -  41,385  אשראי מצדדים קשורים

 44,614  -  -  -  44,614  ספקים קבלני משנה ונותני שירותים

 194,509  20,801  65  -  173,643  זכאים אחרים

 2,271  2,271  -  -  -  התחייבויות מסים שוטפים

 320,569  320,569  -  -  -  מקדמות מרוכשי דירות

 246  -  -  -  246  הפרשות

 התחייבויות שאינן שוטפות:
 68,029  -  -  68,029  -  הלוואות לזמן ארוך מבנקים     

 2,710  -  2,710  -  -  הלוואות לזמן ארוך מצדדים קשורים

 834  834  -  -  -  הטבות לעובדים

 600  600  -  -  -  הפרשות

 19,444  19,444  -  -  -  התחייבויות מסים נדחים

 726,135  364,519  2,775  76,503  282,338  סך הכל התחייבויות

 203,400  359,704  5,617  42,242  (204,163) סה"כ החשיפה בדוח על המצב הכספי
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 מכשירים פיננסיים וניהול סיכונים )המשך( - 27באור 
 
 סיכון שוק )המשך( .ד
 
 )המשך( סיכוני מדד ומטבע חוץ (1)
 

 החשיפה לסיכון מדד ומטבע חוץ )המשך( )א(
 

 
 2014בדצמבר  31ליום 

 
 לא צמוד

צמוד למדד 
 המחירים 

 אחר לצרכן

פריטים לא 
ו/או  כספיים

 סה"כ לא פיננסיים

 
 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח

 נכסים שוטפים:
 3,271  -  166  -  3,105  מזומנים ושווי מזומנים     

 105,559  -  -  -  105,559  פקדונות לזמן קצר

 6,683  -  -  6,683  -  חלויות שוטפות של נכס פיננסי 

 9,117  -  -  -  9,117  לקוחות

 60,524  15,206  2,007  37  43,274  חייבים ויתרות חובה

 -  -  -  -  -  נכסי מסים שוטפים

 2,915  2,915  -  -  -  מלאי 

 662,159  662,159  -  -  -  מלאי בניינים למכירה

 נכסים שאינם שוטפים:
 16,576  16,576  -  -  -  מלאי קרקעות בלתי שוטף     

 111,148  -  -  105,798  5,350  יתרות חובה לזמן ארוך

 18,626  18,626  -  -  -  רכוש קבוע

 20,594  20,594  -  -  -  נדל"ן להשקעה

 13,837  -  6,648  7,189  -  הלוואות לחברות מוחזקות

 11,505  11,505  -  -  -  נכסי מסים נדחים

 1,042,514  747,581  8,821  119,707  166,405  סך הכל נכסים

 התחייבויות שוטפות:
 62,177  -  -  8,371  53,806  אשראי מתאגידים בנקאיים ואחרים     

 19,361  -  -  -  19,361  קשוריםאשראי מצדדים 

 42,422  -  -  -  42,422  ספקים קבלני משנה ונותני שירותים

 251,772  20,034  75  -  231,663  זכאים אחרים

 1,577  1,577  -  -  -  התחייבויות מסים שוטפים

 388,490  388,490  -  -  -  מקדמות מרוכשי דירות

 549  -  -  -  549  הפרשות

 התחייבויות שאינן שוטפות:
 77,196  -  -  77,196  -  הלוואות לזמן ארוך מבנקים     

 4,919  -  3,009  -  1,910  הלוואות לזמן ארוך מצדדים קשורים

 808  808  -  -  -  הטבות לעובדים

 600  600  -  -  -  הפרשות

 19,393  19,393  -  -  -  התחייבויות מסים נדחים

 869,264  430,902  75  85,567  352,720  סך הכל התחייבויות

 173,250  316,679  8,746  34,140  (186,315) סה"כ החשיפה בדוח על המצב הכספי
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 מכשירים פיננסיים וניהול סיכונים )המשך( - 27באור 
 

 סיכון שוק )המשך( ד.
 
 ן שיעורי ריביתסיכו (2)
 

 סיכון שערי ריבית
 הקבוצה חשופה לסיכון שערי ריבית בשל החזקה במכשירי חוב נושאי ריבית משתנה. 

 

 סוג ריבית
 להלן פירוט בדבר סוג הריבית של המכשירים הפיננסיים נושאי הריבית של הקבוצה:

 
 בדצמבר  31ליום 

 2014 2015 באלפי ש"ח

 מכשירים בריבית קבועה
 

   

 117,831  111,164  נכסים פיננסיים

 (102,067) (78,003) התחייבויות פיננסיות

 

 33,161  15,764 

 
 

  מכשירים בריבית משתנה 
 149,903  54,285  נכסים פיננסיים 

 (37,306) (20,950) התחייבויות פיננסיות

 

 33,335  112,597 
 
 שווי הוגן .ה
 

 מכשירים פיננסיים שנמדדים בשווי הוגן לצורכי גילוי בלבד
 

הערך בספרים של נכסים פיננסיים והתחייבויות פיננסיות מסוימים לרבות מזומנים ושווי מזומנים, פקדונות לזמן 
הלוואות ואשראי לזמן קצר, ספקים וזכאים אחרים, הלוואות לחברות מוחזקות, קצר, לקוחות, חייבים אחרים, 

 תואם או קרוב לשווי ההוגן שלהם.
יננסיים וההתחייבויות הפיננסיות והערכים בספרים המוצגים בדוח על המצב השווי ההוגן של יתר הנכסים הפ

 הכספי, הינם כדלקמן:
 

 
 2014בדצמבר  31ליום  2015בדצמבר  31ליום 

 שווי הוגן ערך בספרים שווי הוגן ערך בספרים באלפי ש"ח

 נכסים שאינם שוטפים:

 139,781  112,481  126,068  105,634  חייבים בגין הסדרי זיכיון    

 התחייבויות שאינן שוטפות:
 92,184  85,567  81,223  76,503  הלוואות לזמן ארוך מבנקים )שאינן בריבית משתנה(    

 
)נתונים שאינם מבוססים על נתוני  3מכשירים פיננסים הנמדדים בשווי הוגן לצורכי גילוי בלבד הינם כולם ברמה 

 שוק נצפים(.
 

השווי ההוגן נאמד תוך שימוש בטכניקת היוון תזרימי מזומנים עתידיים בגין מרכיבי הקרן והריבית, המהוונים לפי 
 שיעור ריבית השוק למועד המדידה. 

 שיעור ההיוון שנלקח בחשבון הינו:
 2%הלוואות לזמן ארוך מבנקים הנקובות בש"ח וצמודות למדד  בגין
 3% -זיכיון הסדרי בגין
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 צדדים קשורים ובעלי עניין - 28באור 
 

 זהות בעלי עניין וצדדים קשורים א.
 

חברה אם, חברות בקבוצת בעלי עניין והצדדים הקשורים של החברה הינם ישויות בשליטה משותפת, חברה כלולה, 
אדם (, של Close member of the Familyדירקטורים, אנשי מפתח ניהוליים של החברה וחבר משפחה קרוב )מנרב, 

  הנזכר לעיל.
 

 עסקאות עם צדדים קשורים  ב.
 

 במהלך השנה כמפורט להלן: שוק לתנאיאשר נמדדו בהתאם בין החברה וצדדים קשורים, בוצעו מספר עסקאות 
 

 
 בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום 

 
2015 2014 2013 

 
 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח

 3,841  3,076  1,979  הכנסות שכר דירה, מימון ודמי ניהול

 73,291  29,165  40,615  עלות המכר

 11,400 8,792 12,715 שכירות ודמי ניהולשירותי מחלקות, הוצאות מימון, 
 

 החברה האםעם  שירותים הסכם .1
לחברה שירותים שונים בהתאם להסכם שירותים, הכוללים בין  האם החברהמספקת  1.1.2008החל מיום 

"השירותים", בהתאמה(: )א( ייעוץ ניהולי וייעוץ משפטי  -היתר את השירותים הבאים )"הסכם השירותים" ו
, לרבות ליווי החברה בעסקאות, השתתפות בישיבות וכד', האם החברהעל ידי הצוות הניהולי והמשפטי של 

לחברה בתחומים מקצועיים שונים בנוגע להתמודדות במכרזים, הכנת ועריכת הצעות )ב( ייעוץ וסיוע 
)ג( ייעוץ וסיוע לחברה בתחומים מקצועיים שונים בנוגע לדרישות ותביעות  -למכרזים וטיפול שוטף בנכסים, ו

לעת של החברה או כנגד החברה בפרויקטים בהם מעורבת החברה. מעבר לכך, כחלק מהשירותים הנ"ל, מעת 
לחברה, על פי בקשת החברה, ערבויות פיננסיות כלפי מוסדות פיננסיים בגין  האם החברהמעמידה 

 להלן(. 3 עיףהתחייבויות החברה )לפרטים ראו ס
 

תקבולי החברה מ 2% -לתמורה חודשית בסך השווה ל החברה האםזכאית  היתהבתמורה לשירותים, 
 מידי חודש.  אלפי ש"ח 120ובניכוי  מע"מסך תקבולי החברה ללא ממכירות, ללא מע"מ 

התקשרו הצדדים בתיקון להסכם השירותים, אשר ייכנס לתוקפו החל ממועד רישומן  29.12.2016ביום 
 לראשונה של מניות החברה למסחר בבורסה. בהתאם לתיקון:

 
ת, אלא אם שנים ממועד הפיכת החברה לחברה ציבורי 5)א( הסכם השירותים יבוא לידי סיום לאחר תום 

 להוראות הדין.תוקפו הוארך בהתאם 
)ב( כל צד להסכם השירותים זכאי להביא את הסכם השירותים לידי סיום על פי שיקול דעתו הבלעדי, בכל עת 

החלטת החברה בנושא   .יום מראש 120ומכל סיבה שהיא, על ידי מתן הודעה מוקדמת בכתב לצד השני של 
 תתקבל על ידי ועדת הביקורת.

התמורה בגין  1.10.16החל מיום  לפיו התקשרו הצדדים בתיקון להסכם השירותים 2017 ודש פברוארחב
 '.ו32ראה גם באור מסך תקבולי החברה ממכירת יחידות דיור לפני מע"מ.  1%בשיעור השירותים תהיה 

 
 (אחות"מ )חברה בע הנדסה מנרב וחברת האם מהחברה מחלקות שירותי העמדת .2

חשב מספקת לחברה שירותי מחלקת משאבי אנוש, שירותי מחלקת מערכות מידע, שירותי  החברה האם
, שירותי מחלקת רווחה ושירותי מזכירות, בתמורה לעלות העמדת שירותים אלו המבוססת על חשבות שכרו

בקשר עם השירותים האמורים )על פי מפתחות  החברה האםתחשיב הקצאת עלויות אותן מוציאה 
היקף השירותים נקבע, בין היתר, על בסיס צרכי החברה הידועים והצפויים, ניסיון העבר של  .רלבנטיים(

בגין העמדת  והיקף השירותים שניתנו בשנים קודמות. בע"מ ומנרב הנדסה החברה האםהחברה ושל 
אלפי  402 -כבע"מ ומנרב הנדסה  חברה האם, שילמה החברה ל2015, 2014, 2013שירותי המחלקות בשנים 

 , בהתאמה.אלפי ש"ח 714 -כואלפי ש"ח  769, ש"ח
 ט' להסכם התקשרות שנחתם לאחר תאריך המאזן.32ראה באור 

 
 ערבויות .3

 החברה האם וחברות בשליטתה העמידו ערבויות פיננסיות ואחרות להבטחת התחייבויות הקבוצה
  , בהתאמה.2015-ו 2014בדצמבר  31 מיםנכון לי, אלפי ש"ח 1,046-כואלפי ש"ח  940-המסתכמות לסך של כ
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 צדדים קשורים ובעלי עניין )המשך( - 28באור 
 
 עסקאות עם צדדים קשורים )המשך( ב.

 
 החברה שכירות משרדי .4

 413משרדים בשטח של  מהחברה האםקיים הסכם שכירות, לפיו החברה שוכרת חברה האם בין החברה ל
אלפי ש"ח לחודש. סך דמי  22-עומדים על סך של כ האםלחברה מ"ר. דמי השכירות אותם משלמת החברה 

 252 -כ, אלפי ש"ח 397 -כ עמדו על 2015-ו 2014 ,2013 בגין השניםחברה האם השכירות ששילמה החברה ל
 ט' להסכם התקשרות שנחתם לאחר תאריך המאזן.32ראה באור  , בהתאמה.אלפי ש"ח 274 -כואלפי ש"ח 

 

 השכרת מתחם מפעל הפלדה .5
דונם  למנרב הנדסה בתמורה לדמי שכירות שנתיים בסך של  9 -משכירה מפעל פלדה בשטח של כהחברה 

אלפי ש"ח. השכירות הינה ללא הגבלה בזמן וכל אחד מהצדדים רשאי להביא את ההתקשרות לידי  880
 חודשים מראש. 12סיום בהודעה מוקדמת של 

 
 כלפי החברה על פי חוק המכרבע"מ אחריות מנרב הנדסה  .6

נרב הנדסה הקימה עבור החברה מספר פרויקטים אשר הושלמו ואוכלסו זה מכבר )האחרון שבהם מ
ישנם חמישה פרויקטים שביחס אליהם תקופת הבדק ו/או  הדוח(, כאשר נכון למועד 2015הושלם בשנת 

 טרם הסתיימה. 1973-האחריות על פי חוק המכר )דירות(, תשל"ג
 

 ברה האםהחהלוואות אשר הועמדו לחברה ע"י  .7
 ג'.28ראה באור 

 
 ביטוח דירקטורים ונושאי משרה קבוצתי .8

אחריותם של הדירקטורים ונושאי המשרה בחברה מבוטחת במסגרת פוליסת ביטוח אחריות דירקטורים 
לקבוצת  מעלות הפרמיה השנתית 30% -נושאת בכהחברה . קבוצת מנרבונושאי משרה שהיא משותפת ל

 ., בהתאם ליחס נושאי המשרהמנרב
 

 פוליסות ביטוח קבוצתיות לפעילות החברה ונכסיה .9
החברה קשורה בפוליסות ביטוח קבוצתיות לגבי נכסי ופעילות החברה ויתר חברות קבוצת מנרב מהסוגים 
הבאים: אש מורחב, חבות מעבידים, צד שלישי, כספים, סחורה בהעברה, נאמנות, עבודות קבלניות, 

 .לקבוצת מנרב מעלות הפרמיה השנתית 10% -נושאת בכהחברה . אחריות מוצר ושבר מכני

 

 הסכם שירותים ביחס למט"שים .10
 ד'.32ראה באור 
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 צדדים קשורים ובעלי עניין )המשך( - 28באור 
 

 יתרות עם בעלי עניין וצדדים קשורים הכלולות בדוח על המצב הכספי ג.
 

 
 בינואר 1ליום  בדצמבר 31ליום 

 
2015 2014 2013 2013 

 
 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח

 במסגרת הנכסים:
 

   
 32,213  23,614  37,708  1,645  (1חייבים ויתרות חובה )  

 7,638  14,123  13,837  13,935  (2הלוואות לעסקאות משותפות )

 במסגרת ההתחייבויות:     
 

         

 -  -  3,346  2,878  ספקים, קבלני משנה ונותני שירות אחרים

 99,239  96,246  109,482  71,838  (3זכאים אחרים )

 12,778  12,580  19,361  41,385  (4אשראי לזמן קצר מצדדים קשורים )

 6,841  4,274  1,910  -  הלוואה לזמן ארוך מהחברה האם

 3,401  3,229  3,009  2,710  (5הלוואה לזמן ארוך מהחברה האם )

  
   

   
נושאות ריבית שנתית  2014בדצמבר  31ליום אינן נושאות ריבית ו 2015בדצמבר  31ליום היתרות  (1)

 .3.23%בשיעור 
 7.5 -ויתרה בסך של כ צמודה לפורינט ההונגרי ואינה נושאת ריבית מיליון ש"ח 6.6 -כולל יתרה בסך כ (2)

 .6%מיליון ש"ח צמודה למדד ונושאת ריבית שנתית בשיעור 
 (.2014בדצמבר  31ליום  3.23%) 3.05% של נושאות ריבית שנתית בשיעור 2015בדצמבר  31ליום היתרות  (3)

  .2.6%-0.6%  של בשיעורפריים  צמודתלזמן קצר מחברת האם נושא ריבית שנתית  אשראי (4)
 לשינוי תנאי הלוואות לאחר תאריך המאזן. י'32ראה באור 

 ריבית.אינו נושא צמוד לפורינט ההונגרי ושטר הון מהווה  (5)
 

  הטבות שניתנו לבעלי עניין ואנשי מפתח ניהוליים ד.
 

 
 בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום 

 
2015 2014 2013 

 
 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח

 1,147  1,985  1,419  שכר ונלוות לבעלי ענין ואנשי מפתח ניהוליים

 1  1  1  מספר האנשים אליהם מתייחס ההטבה
 

אישרה האסיפה הכללית של מנרב אחזקות את הארכת  2012ביוני  קוזניצקי מכהן כמנכ"ל החברה.מר דרור 
בתנאים העיקריים הבאים: שכר חודשי בסך  15.11.2011שנים החל מיום  3התקשרות החברה עם דרור לתקופה של 

בתוספת תנאים סוציאליים כלליים, רכב והחזר הוצאות, וכן  2011ברוטו צמוד למדד דצמבר  ש"חאלפי  49.5 -של כ
שינה דרור את מתכונת  2014זכאות למענק שנתי בהתאם למדרגות, מתוך הרווח השנתי לפני מס של החברה. בשנת 

 2015ספטמבר העסקתו והחל להעניק לחברה את שירותיו לא כעובד אלא באמצעות חברה בבעלותו המלאה. ב
שנים החל מיום  3אישרה האסיפה הכללית של מנרב אחזקות את הארכת התקשרות החברה עם דרור לתקופה של 

 2011צמוד למדד דצמבר  ש"חאלפי  69 -בתנאים העיקריים הבאים: דמי ניהול חודשיים בסך של כ 15.11.2014
, וכן זכאות למענק שנתי בהתאם למדרגות, בתוספת מע"מ כנגד חשבונית מס כדין, בתוספת רכב והחזר הוצאות

הארכת אישרה האסיפה הכללית של מנרב אחזקות את   2016בספטמבר מתוך הרווח השנתי לפני מס של החברה. 
, ללא שינוי מהתנאים 1.1.2017שנים נוספות החל מיום  3-ב ,ההתקשרות עם חברה בבעלותו המלאה של דרור

 ת מקדמות רבעוניות על חשבון המענק השנתי, כמפורט להלן.הקיימים, למעט הוספת האפשרות לקבל
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 )המשך(הטבות שניתנו לבעלי עניין ואנשי מפתח ניהוליים  ד.
 

חברת הניהול מספקת לחברה שירותי ניהול המבוצעים בהתאם להסכם ניהול אך ורק באמצעות דרור )בהיקף משרה 
ולא על ידי כל גורם אחר שהוא. כל אחד מהצדדים רשאי להביא את הסכם הניהול לכלל סיום, בכל עת ומכל מלאה( 

בתמורה לשירותים, משלמת החברה לחברת הניהול את הסכומים  יום. 60סיבה שהיא, בהודעה מראש ובכתב של 
, בתוספת מע"מ כנגד חשבונית מס ש"ח 69,120ו/או את הזכויות המפורטים להלן: )א( דמי ניהול חודשיים בסך של 

, )ב( החברה מעמידה לרשות חברת הניהול רכב בעלות 2011כדין )"דמי הניהול"(. דמי הניהול צמודים למדד דצמבר 
לרבות ההוצאות בגין הרכב וכן טלפון נייד לרבות ההוצאות  2011צמוד למדד דצמבר  ש"ח 8,000חודשית של עד 

ת הניהול בגין הוצאות שהוצאו על ידה או על ידי דרור במסגרת תפקידו ולשם מתן בגינו, )ג( החברה משפה את חבר
דולר ארה"ב  לחודש )כולל כיבוד )אש"ל( והוצאות שהיה  2,000השירותים כנגד הצגת קבלות ועד לסכום כולל של 

 בחו"ל(. 
 

ניכוי רווחים מפעילויות מעבר לכך, זכאית חברת הניהול למענק שנתי מתוך הרווח השנתי לפני מס של החברה ב
מופסקות ובנטרול הפסדים או רווחים מ: )א( הכנסות, לרבות דיבידנדים, מחברות שבבעלותה שאינן בניהולו של 

)ב( מימוש נכסים הרשומים בספרי החברה )סולו( שאינם מהווים חלק מהפעילות המתנהלת על ידה ו/או  -דרור, ו
ובתוספת הפסדים או רווחים מפעילות יזמית המנוהלת על ידי דרור שדרור אינו מעורב באופן פעיל במימושם; 

ומבוצעת באמצעות חברות בשליטת מנרב פרויקטים ו/או באמצעות חברות אחרות בקבוצת מנרב. המענק השנתי 
 יהיה בהתאם למדרגות והשיעורים כמפורט להלן :

 
הרווח הקובע 

 )במיליוני ש"ח(
מתוך  שיעור הזכאות

 הרווח הקובע
 תקרת מדרגה

 ש"חאלפי  750 1.5% 20עד  5
 2.5% 40עד  20

 
. כמו כן, הפסדים אלו שנתיככל ובשנה מסוימת תרשום החברה הפסדים, לא תהיה חברת הניהול זכאית למענק 

יובאו בחישוב הרווחים המאוחדים של החברה בשנה העוקבת ויקוזזו מרווחי החברה לצורך חישוב המענק לשנה 
 העוקבת  )היינו: הפסדי החברה בשנה הקודמת יופחתו מרווחיה בשנה העוקבת(. 

שלומים אלו שולמו על בסיס על חברת הניהול להשיב תשלומים עודפים ששולמו כחלק מתנאי ההעסקה, במידה ות
 נתונים שהתבררו כמוטעים והוצגו מחדש בדו"חות הכספיים של החברה.

ועד  לתום שנת הכספים שבה יימסרו כל הדירות  (,1כ')3, כמפורט בבאור IFRS 15החל ממועד היישום של תקן 
התאמה בסעיף זה: "הדירות המצויות בבניה ע"י החברה ואשר נמכרו וטרם נמסרו במועד היישום של התקן )להלן ב

"תקופת הבניה"(, יחושב המענק השנתי לו זכאית חברת הניהול לפי דוחותיה הכספיים השנתיים  -בבניה" ו
והמבוקרים של החברה, כאשר בכל שנת כספים במהלך תקופת הבניה )"שנת הכספים הנבחנת"( יתווסף לרווח הנ"ל 

 הרווח הנוסף כהגדרתו להלן. 
ההשפעה המצטברת על יתרת העודפים )בנטרול ההשפעה של מסים על הכנסה( בגין כל אחד  -שמע "הרווח הנוסף" מ

מהפרויקטים של החברה הכולל דירות בבניה )כהגדרתן לעיל( כשהיא מוכפלת בשיעור הדירות בבניה שנמסרו 
 במהלך שנת הכספים הנבחנת מתוך סך כל הדירות בבניה בגין כל פרויקט. 

לשלם לחברת הניהול מקדמות רבעוניות על חשבון המענק השנתי, על בסיס נתוני הדוחות  החברה תהיה רשאית
הכספיים הרבעוניים הסקורים של החברה, וזאת בכפוף להתחייבות חברת הניהול ודרור להשיב לחברה את ההפרש 

ע בפועל כאמור שבין סך המקדמות כאמור לבין סכום המענק השנתי שיקבע בפועל במקרה שבו המענק השנתי שיקב
יהיה נמוך מסך המקדמות ששולמו לחברת הניהול באותה שנה. יובהר כי החברה תהא רשאית לקזז את סכום 
ההשבה, כולו או מקצתו, מדמי הניהול ו/או מכל סכום אחר לו יהיו זכאים חברת הניהול ו/או דרור לקבל מהחברה 

רה כל או חלק ממענק שנתי נוסף לו זכאית חברת וכי עד לקיזוז ו/או החזר מלוא סכום ההשבה לא תשלם החב
 הניהול.

 לחודש בגין כהונתו כדירקטור בחברה. ש"ח 1,500יצוין כי בנוסף, זכאי דרור לגמול בגובה 
 
 -אלפי ש"ח שנזקפה לסעיף הנהלה וכלליות בדוח רווח והפסד )כ 940 -רשמה הקבוצה הוצאה בסך של כ 2014שנת ב

לזכות מר דרור קוזניצקי.  2009אלפי ש"ח לאחר מס( בעקבות טעות שנפלה בחישוב המענק השנתי לשנת  690
 ות האסיפה הכללית., לרבהאם התיקון נעשה בהתאם לתנאי העסקתו דאז כפי שאושרו על ידי מוסדות החברה
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 פעילות מופסקת - 29באור 
 

תוצאות הפעילות מכרה הקבוצה את זכויותיה בקשר עם מוצרי אגרוגרין.  2009 שנת במהלך(, 'ג)31 בבאור כמתואר
 .מוצגות כפעילות מופסקת, על מנת להציג בנפרד את הפעילות המופסקת מהפעילות הנמשכת

 

 
2015 2014 2013 

 
 אלפי ש"ח ש"חאלפי  אלפי ש"ח

 39,883  3,686  4,111  הכנסות אחרות

 39,883  3,686  4,111  רווח תפעולי

 (9,971) (977) (1,089) מסים על הכנסה

 29,912  2,709  3,022  רווח לשנה
 
 

 מגזרי דיווח - 30 באור
 

מגזרים בני דיווח כמפורט להלן, אשר מהווים יחידות עסקיות אסטרטגיות של הקבוצה. יחידות  שנילקבוצה 
עסקיות אסטרטגיות אלו כוללות מגוון מוצרים ושרותים אשר מנוהלים בנפרד לצורך הקצאת משאבים והערכת 

אחת לרבעון את ביצועים. עבור כל יחידה עסקית אסטרטגית, מקבל ההחלטות התפעוליות הראשי סוקר לפחות 
 הדוחות הניהוליים הפנימיים. 

 
 להלן תיאור תמציתי של הפעילות העסקית בכל אחד ממגזרי הפעילות של הקבוצה:

 
במסגרת פעילות זו החברה עוסקת בייזום פרויקטים לבניה )בעיקר למגורים( בדרך של רכישת  –יזום בניה •

 .יחידות הדיורקרקעות, השבחתן, פיתוחן, הקמת פרויקטים ומכירת 
תחום זה כולל הקמה והפעלה של פרויקטים של הסדרי זיכיון למתן שירותים מהמגזר  - טיהור שפכים •

הציבורי לפרטי.  במסגרת זאת החברה מספקת שירותי מימון, תכנון, הקמה, תפעול ותחזוקה של פרויקטים 
 וני טיהור שפכים.של הסדרי זיכיון. הפעילות בתחום זה כוללת הקמה ותפעול של שני מכ

 
מגזר טיהור שפכים כולל שני מגזרים של טיהור שפכים. לדעת ההנהלה ניתן לקבץ את מגזרי הפעילות במגזר פעילות 

 אחד מאחר ושני המגזרים שקובצו מאפיינים כלכליים דומים בהתאם למקובל בענף.
 

אינם מקיימים את הספים שיה בחו"ל, בתי קירור( וייזום בניהפעלת כולל  2013)בשנת מגזר אחרים כולל תעשיה 
 .הכמותיים למגזר בר דיווח

 
, החברה אינה רואה 2014בית הקירור. לאור האמור, החל מחודש ינואר  פעילות הפסיקה החברה את 2013בדצמבר 

 תחומי הפעילות האחרים של הקבוצה.מעוד בתחום הפעלת בתי הקירור חלק 
 

התפעוליות מקבל ההחלטות רווחי המגזר נמדדים על בסיס רווח תפעולי כפי שנכלל בדיווחים אשר נסקרים על ידי 
 .בקבוצה
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 דיווח מגזרי )המשך( - 30 באור
 

 :2015בדצמבר  31וצאות עסקיות של המגזרים לשנה שנסתיימה ביום ת
 

    סך הכל   

 
 מגזרים טיהור ייזום

   
 

 סך הכל התאמות אחרים דיווחבני  שפכים בניה

 394,337  -  10,516  383,821  19,541  364,280  הכנסות מחיצוניים  

 40,294  1,107  (2,066) 41,253  5,636  35,617  רווח )הפסד( מגזרי

 הוצאות מימון, נטו
     

(5,939) 

 רווח לפני מסים על ההכנסה 
     

 34,355 

        
 :2014בדצמבר  31וצאות עסקיות של המגזרים לשנה שנסתיימה ביום ת

 

    סך הכל   

 
 מגזרים טיהור ייזום

   
 

 סך הכל התאמות אחרים בני דיווח שפכים בניה

 244,988  -  11,286  233,702  17,503  216,199  הכנסות מחיצוניים  

 13,763  (805) (2,099) 16,667  4,629  12,038  רווח )הפסד( מגזרי

 הוצאות מימון, נטו
     

(2,660) 

 רווח לפני מסים על ההכנסה 
     

 11,103 

        
 

 :2013בדצמבר  31וצאות עסקיות של המגזרים לשנה שנסתיימה ביום ת
 

    סך הכל   

 
 מגזרים טיהור ייזום

   
 

 סך הכל התאמות אחרים בני דיווח שפכים בניה

 426,855  -  22,984  403,871  16,477  387,394  מחיצונייםהכנסות   

 45,341  (5,063) (1,339) 51,743  3,775  47,968  רווח )הפסד( מגזרי

 מימון, נטו הכנסות
     

 1,697 

 רווח לפני מסים על ההכנסה 
     

 47,038 
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 התקשרויות - 31באור 
 
 מכון טיהור בבאר שבע (א)

 2000( בע"מ )להלן: "מנרב תשתיות"( התקשרה בחודש פברואר 1993מנרב תשתיות )החברה המאוחדת 
בהסכם עם עיריית באר שבע לתכנון, מימון, הקמה, הפעלה ואחזקה של מכון טיהור שפכים לטיפול בשפכי 
העיר באר שבע ומספר ישובים סמוכים, בתמורה לקבלת תשלומים מעיריית באר שבע לפי כמות השפכים 

למכונים. תעריפי התשלום שנקבעו הינם בהתאם לאיכות הקולחים המטוהרים. ההתקשרות הינה  שיוזרמו
, ובסופה יועבר המכון ללא 2025שנים )כולל תקופת ההקמה( אשר תסתיים בחודש ינואר  25לתקופה של 

 .2002תמורה נוספת לעירייה. מכון הטיהור הופעל בשנת 
של שפכים למכון הטיהור ובהתאם לכך מסתכמים התקבולים  עירייה התחייבה להעברת כמות מינימליתה

 ש"ח )בהצמדה למדד(.  מיליון 25 -בכ המינימאלייםהשנתיים 
, במידה וימצא שהכמות היומית של השפכים המוזרמים תגדל 2017באר שבע זכאית עד לחודש ינואר  ירייתע

 השפכים כמות. להערכת החברה תשתיות להרחיב את מכון הטיהור ממנרבמעבר לכמות מוסכמת, לדרוש 
 לבצע הרחבה זו. דרשית לא תשתיות מנרב ולפיכך המוסכמת לכמות מעבר תגדל לא המוזרמים

העירייה תהא רשאית להביא לסיום ההתקשרות עוד קודם לתום תקופת החוזה וזאת בתמורה לתשלום ערכו 
ה שנקבעה בהסכם. להערכת החברה השיורי של החוזה אשר יקבע כפונקציה של מרכיבים שונים על פי נוסח

 לא יובא ההסכם לסיומו בשלב מוקדם מהסיום החוזי.
 לאחר מועד הדוח. ובוטל( בדבר הסכם מכירה שנחתם ד)32ראה באור 

 
 מכון טיהור שפכים בנתב"ג (ב)

בהסכם עם רשות שדות  2005פברואר , התקשרה בחודש )להלן: "מי מנשה"( חברה מאוחדת, מי מנשה בע"מ
( למימון, תכנון, הקמה ותפעול של מכון טיהור שפכים ומתקנים הנדסיים עבור נמל "רש"ת: "התעופה )להלן

שנים ממועד החתימה על ההסכם, אשר בסיומה  24לתקופה של  PFIבשיטת  הוקםהתעופה בן גוריון. המכון 
בע"מ, חברה ב הנדסה . מנרומי מנשה תהיה מחויבת לתקופת בדק של שנה יימסר המכון לרש"ת ללא תמורה

 .מי מנשה כלפי רש"ת של ההתחייבה לשאת בכל התחייבויותיאחות של החברה, 
 הפעילמתום תקופת ההקמה מבכל ההשקעה הכרוכה בכך ו השאנאת המכון ו הקימהעל פי ההסכם מי מנשה 

את המכון בהתאם לדרישות המקצועיות המפורטות במסמכי ההסכם. איכות הקולחין והבוצה תהיה על פי 
 קריטריונים  כמפורט בהסכם.

מצא כי הספיקה היומית הממוצעת השנתית תעלה על ימי מנשה התחייבה להרחיב את המכון במידה וי
 .כם, לפי המוקדםשנים לפני תום תקופת ההס חמשקיבולת מסוימת ובכל מקרה בתוך 

 בתמורה תהא מי מנשה זכאית לתשלום חודשי קבוע ותשלום משתנה עבור כל מ"ק שפכים שיוזרמו למכון. 
 .2007החלה בחודש אוקטובר , והפעלתו 2005הקמת המכון החלה ברבעון השלישי של שנת 

 לאחר מועד הדוח. ובוטל( בדבר הסכם מכירה שנחתם ד)32ראה באור 
 
 

 טכנולוגיה בתחום הביוטכנולוגיהמכירת  (ג)
כימיה )להלן: "הרוכש"(, -התקשרה מנרב תשתיות בשני הסכמים עם חברה בתחום האגרו 2009בינואר 

, אשר כללו זכויות קניין AgroGreenלמכירת כל זכויות מנרב תשתיות בקשר עם שני מוצרים מפעילות 
רה ביולוגית של מזיקים בחקלאות, כאשר כל הסכם רוחני, זכויות חוזיות מסוימות וידע מקצועי, בתחום הדב

 מתייחס לקו מוצרים אחר.
 108התמלאו התנאים המתלים להשלמת ההסכם הראשון והקונה שילמה לחברה תמורה בסך  2009במרס 

התמלאו התנאים  2009ליון ש"ח. בנובמבר ימ 74 -ליון ש"ח שבגינה נוצר לחברה רווח לאחר מס בסך של כימ
 להשלמת ההסכם השני והחברה רשמה רווח בסכום שאינו מהותי.המתלים 

 

יה על פי ההסכם הראשון וכיוצא בזאת החברה קיבלה יהושלמו אבני הדרך הראשונה והשנ 2010במהלך שנת 
. הרווח לאחר מס בגין 2011מיליון ש"ח בחודש ינואר  28.5 -וסך של כ 2010מיליון ש"ח בשנת  5 -סך של כ

 מיליון ש"ח. 23.5הוא  2010נת אבני דרך אלו בש
. אירומיליון  8.25 -אבן הדרך השלישית וכיוצא בזאת החברה קיבלה סך של כ הושלמה 2013 במהלך שנת

הוא  2013בשנת  אשר נכלל בסעיף רווח מפעילות מופסקת בדוח רווח והפסדדרך ה ןהרווח לאחר מס בגין אב
 .מיליון ש"ח 28

 ים תקופתיים בסכומים לא מהותיים לא חל שינוי. פרט לתשלומ 2014 -ו 2015בשנים 
 .29 ראה גם באורבגין ההסכם האמור הקבוצה צפויה לקבל הכנסות נוספות בסכומים לא מהותיים. 
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 )המשך( התקשרויות – 31באור 
 

 רכישת מקרקעין ברחוב שלמה בתל אביב )ד(
מ"ר עליו בנוי מבנה המאוכלס ע"י שוכרים המצוי ברחוב שלמה  1,900 -בעל הזכויות במגרש בשטח של כ

"המקרקעין"( העניק לצד ג' )"צד ג'"( אופציה לרכישת זכויותיו במקרקעין  -אביב, )"הבעלים" ו-בתל
בוצה( )בוני ערי דן( התקשרה בוני ערי דן בע"מ )חברה בת בבעלות מלאה של הק 2015בנובמבר )"האופציה"(. 

יחד עם שותף בהסכם עקרונות מותנה עם צד ג' לרכישת זכויותיו של צד ג' מכח אופציה לרכישת זכויות 
אשר הוצאו על ידי צד ג' בקשר עם רכישת  ש"חבמקרקעין בתמורה להחזר הוצאות בסך של כמיליון 

 האופציה. 
על  50% -על ידי בונה ערי דן ו 50%)ותף את האופציה מימשו בוני ערי דן והש , לאחר מועד הדוח,2016בינואר 

 ש"חמיליון  39והתקשרו בהסכם מכר עם הבעלים לרכישת זכויותיו במקרקעין בתמורה לסך של  ידי השותף(
בתוספת מע"מ אשר תשלומו הושלם במלואו במועד ההתקשרות. העברת החזקה המשפטית במקרקעין 

 עד ההתקשרות. ובוצעה במ
"ד בשטח יח 60 -הקבוצה להקים על המקרקעין פרויקט )על דרך הריסת המבנה הקיים(, אשר יכלול כ בכוונת

נכון למועד הדוח פועלת החברה להגדלת זכויות הבניה  .מסחר שטחי"ר מ 500 -כ וכןמ"ר  5,000 -של כ
 ח'.32עדכון תמורת הרכישה, ראה באור  לענין .20% -במקרקעין בכ

 
 בבית"ר עיליתרכישת מקרקעין  (ה)

 10,955שנה בגין שטח של  98זכתה במכרז לרכישת זכויות חכירה מהוונות לתקופה של  החברה 2015במרס 
-יחידות דיור בבנייה רוויה בבית"ר עילית, זאת בתמורה לסכום רכישה  בסך של כ 90מ"ר המיועד לבניית 

 . הפרויקט נמצא בשלבי תכנון.מיליון ש"ח 17-מיליון ש"ח ובתוספת עלויות פיתוח בסך של כ 13.5

 
 רכישת מקרקעין בעכו (ו)

בהסכם לרכישת אופציה לרכישת מקרקעין בעכו. עבור העברת האופציה  החברההתקשרה  2015במרס 
. כמו כן, מוכר האופציה יהיה זכאי עבור מימושה מיליון ש"ח נוספים 40-מיליון ש"ח וכן כ 15-שילמה מנרב כ

מיליון ש"ח נוספים בכפוף לעמידתו במספר יעדי שיווק ביחס לפרויקט.  11לתמורה נוספת בסך של עד 
פועלת החברה להגדלת זכויות  הדוחנכון למועד וכן  ,יחידות דיור על הקרקע 400-מתכננת לבנות כ החברה

נכון למועד הדוח מוכר הקרקע  .2016החלה בינואר הבנייה בפרויקט  יח"ד. 50עד  30 -הבניה במקרקעין בכ
  ליון ש"ח.ימ 10.5-סופית של כ נוספת י לתמורהזכא

 
  עסקת רכישה וכניסה לקומבינציה בירושלים (ז) 

עם שני צדדים שלישיים אשר אינם קשורים לחברה ו/או למי מבעלי  החברה, התקשרה 2013בספטמבר 
דונם המצויים בפינת הרחובות יפו  3.5 -זכויות במקרקעין בשטח של כחלק מהעניין בה בהסכם לרכישת 

וכי"ח בירושלים )"המקרקעין"( וכן מחצית מהזכויות והחובות בעסקת קומבינציה עם יתר הבעלים 
חדרי  48 -יח"ד למגורים, כ 146 -מתחם על המקרקעין הכולל כ תבנייובמקרקעין אשר מכוחה צפוי תכנון 

הקבוצה סך  שילמהחניון ציבורי בשלושה בניינים. בתמורה לרכישת הזכויות במקרקעין, מלון, שטחי מסחר ו
 מיליון ש"ח בתוספת מע"מ כדין בהתאם לאבני דרך כפי שנקבעו בהסכם.  25של 

מדירות המגורים  27.8% -כ בהתאם לעסקת הקומבינציה, יתר הבעלים במקרקעין יהיו זכאים לקבל
 מתקבולי השטחים המניבים בפרויקט )המלון, שטחי המסחר והחניון(. 27.8% -כבפרויקט בעין ו

 הפרויקט נמצא בשלבי בניה. בהסכם ליווי בנקאי לצורך מימון הקמת הפרויקט. ההקבוצה התקשר
, אשר למועד רכישת שטחי המגורים טופלו בדוחות כספיים אלה כמלאי בנינים למכירה. יתר השטחים

טופלו כנדל"ן  שותפי הפרויקט טרם קבעו את האופן בו יוחזקו ו/או ימומשו,הקרקע הנהלת החברה ויתר 
לפי עלות(. נכון למועד אישור הדוחות הכספיים החברה  12להשקעה בהקמה )אשר נמדד כאמור בבאור 

בוחנת את החלופות העומדות בפניה בקשר עם השטחים האמורים ובכלל זה אפשרות למכירתם. כמו כן, 
יח"ד, שטחי  158 -דלת השטחים לבניה בפרויקט באופן שדירות המגורים יגדלו להחברה פעלה להג

מ"ר. נכון למועד החתימה על  250 -מ"ר ושטחי המסחר יגדלו עוד בכ  1,100 -המלון/תעסוקה יגדלו בעוד כ
יח"ד נחתמו  94 -הדוח אושרה התב"ע להגדלת הזכויות כאמור והפרויקט נמצא בשלבי הקמה, כאשר ביחס ל

 סכמי מכירה מחייבים.ה
 
  רמת אלון, חיפה -עסקת קומבינציה  (ח)

עם צד שלישי שאינו קשור לחברה ו/או למי מבעלי העניין בה בהסכם  החברההתקשרה  2013 במרס
יח"ד למגורים בשני  156 -דונם, לתכנון, בנייה ושיווק של כ 7 -קומבינציה לרכישת זכויות בקרקע בשטח של כ

 המוכרבתמורה למכירת זכויות המוכר בקרקע, זכאי . המצוי בשכונת רמת אלון דרום בחיפהבניינים, במגרש 
 . הדיור יחידות מכירת בגין החברה בידי תתקבל אשר מהתמורה 37% -ל

בגין  החברהאשר תתקבל אצל בתמורה למכירת זכויות המוכר במגרש, יהיה המוכר זכאי לאחוז מהתמורה 
מהתמורה עשויה להינתן למוכר בדירות ב"עין" בבניין השני, ככל שיוקם, , כאשר חלק מכירת חלק מיח"ד

 חלף אחוז מהתמורה בגין מכירת יח"ד, בהתאם להחלטת המוכר.
הדוח החלה בניית הפרויקט לאחר קבלת היתר בניה בהתאם לתב"ע שבתוקף ולאחר חתימת  למועדנכון 

 הסכם ליווי בנקאי לפרויקט.
יבות הקבוצה לבעלי הקרקעות בהתאם לצפי תקבולי הפרויקט בסעיף זכאים בדוחות הכספיים נכללה התחי

 .ויתרות זכות
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 התקשרויות )המשך( – 31באור 
 
 רכישת מקרקעין בבאר יעקב (ט)

מ"ר בבאר יעקב  6,875אשר מונה לנכס מקרקעין בשטח רשום של , הודיע כונס הנכסים 2013בפברואר 
מיליון ש"ח בתוספת  57לרכישת זכויות בעלות במקרקעין בתמורה של  החברהכי הצעתה של )"המקרקעין"( 

 הינה ההצעה הזוכה. ,מע"מ כדין
יחידות  149על המקרקעין  מקימה החברהובהתאם למצב התכנוני החל על המקרקעין,  החברהעל פי תכנוני 

  יניםהבני ניש יתבניב ההחל החברההדוח  מועדנכון לבהסכם ליווי למימון הפרויקט.  ההתקשר החברהדיור. 
 .השלישיהבנין ולאחריו החלה בבניית  בפרויקטהראשונים 

 
 התקשרות בהסכמים בנוגע לפרויקט בהרצליה (י)

בהסכם לפי  וצד ג' החברהשל  50%בשיעור חברה שהינה חברה בבעלות משותפת , התקשרה 2012אוגוסט ב
לצורך  בע"מ 1995 יטי טק הרצלייהסת החלטת מינהל מקרקעי ישראל עם קיבוץ גליל ים אגודה שיתופי

שיתוף פעולה ביזום, תכנון, הקמה ותפעול של פרויקט מסחר ותעסוקה אשר יוקם בתחומי מקרקעין 
 שייעודם הנוכחי הינו חקלאי והמצויים בסמוך לצומת כביש שבעת הכוכבים בהרצליה.

למקרקעין אשר תשנה את ייעודם בהתאם להוראות הסכם הפרויקט, החברה המשותפת תיזום תכנית חדשה 
מייעוד חקלאי לייעוד של תעסוקה ומסחר ולאחר שינוי הייעוד כאמור  דונם נטו מהמקרקעין 18של לפחות 

והקצאת שטח הפרויקט לחברה המשותפת על ידי ממ״י וחתימת הסכם פיתוח בין ממ״י לבין החברה 
הפרויקט, פרויקט מסחר ותעסוקה אשר  תקים החברה המשותפת על שטח ,המשותפת בנוגע לשטח הפרויקט

החברה המשותפת תישא בתשלום דמי חכירה מהוונים לממ״י  .מ״ר לתעסוקה ומסחר 36,000יכלול לפחות 
 )בגין הקצאת שטח הפרויקט לחברה המשותפת( באמצעות מימון שהיזם יעמיד לה כהלוואת בעלים.

דונם, על ידי היזם, כאשר חלק  100 -של כ , מקודמת תכנית לכלל חטיבת הקרקע בשטחהדוחנכון למועד 
מ"ר שטחי משרדים, מסחר, תעסוקה ושטחים  200,000 -ל 154,000בין יח"ד ו 300היזם עתיד להיות 

 ציבוריים. התוכנית אושרה בועדה המקומית, ונקלטה להפקדה בועדה המחוזית.
 
  רכישת זכויות בקרקע בחולון (יא) 

מהמוכרת את  לפיו רכשה החברהנתנאל גרופ בע"מ )"המוכרת"( בהסכם עם  החברההתקשרה  2012ביולי   
סך לבתמורה  יח"ד 111שיכלול פרויקט מגורים  בחולון במטרה להקיםבקרקע  מלוא זכויותיה של המוכרת

מתקבולי  26% -סך השווה לכ וכן למוכרת שולמהבתוספת מע"מ כדין אשר  ש"ח,מיליון  20.5 -של כ
הדוח נחתם  מועדנכון ל. פוחתת למוכרת ערבות בנקאית החברה מסרה תשלומםהפרויקט אשר להבטחת 

 .בשלבים מתקדמים יווקוושהפרויקט בשלבי בניה  .הסכם ליווי בנקאי לצורך מימון הקמת הפרויקט
בדוחות הכספיים נכללה התחייבות הקבוצה לבעלי הקרקעות בהתאם לצפי תקבולי הפרויקט בסעיף זכאים 

 .ויתרות זכות
 
 אתר ציפור הצפון -חכירת מגרש במודיעין  (יב)

אתר ציפור הצפון  -יחידות דיור במודיעין  114במכרז לחכירת מגרש לבניית  החברה זכתה, 2011בפברואר 
 "המכרז", בהתאמה(. -"המגרש" ו -)להלן

 98 -שנים עם אופציה לחכירתם ל 98את זכויות החכירה במגרש למשך  החברה רכשהעל פי תנאי המכרז, 
ליון ש"ח, בנוסף להוצאות פיתוח ימ 20 -שנים נוספות, בתמורה לתשלום דמי חכירה מהוונים בסך כולל של כ

ערבות בנקאית לטובת  החברהליון ש"ח. לצורך הגשת ההצעה במכרז, הפקידה ימ 18.5 -בסך כולל של כ
 מועדל נכוןה בגין המגרש. חלק מתשלום התמור היוותהמיליון ש"ח. ערבות זו  2 -המינהל, בסך כולל של כ

 ,הפרויקט שיווק וחלהו בניה בשלבי הפרויקט, הסכם ליווי בנקאי לצורך מימון הקמת הפרויקט נחתם הדוח
 .ברובם אוכלסו 4טופס  ושל הפרויקט קיבלד'  -וא'  יםשלב

 
  שביל התפוזים בהוד השרון –הסכם קומבינציה  (יג)

 17.8 -התקשרה החברה עם צדדים שלישיים בהסכם קומבינציה לרכישת קרקע בשטח של כ 2011בחודש יוני 
יח"ד למגורים במתחם הידוע כמתחם "שביל התפוזים" שבהוד השרון.  90 -דונם לתכנון, בניה ושיווק של כ

רויקט. הוסכם בין בתמורה לרכישת הזכויות בקרקע יהיו זכאים בעלי הקרקע לשיעור מוסכם מהדירות בפ
הצדדים כי החברה תקדם בשיתוף הועדה המקומית לתכנון ובניה תוכנית בניין עיר במתחם לשם הקמת 

, הקרקע הינה קרקע חקלאית הכלולה בשטח לפיתוח עירוני על פי החתימה על הדוחהפרויקט. נכון למועד 
 תוכניות מתאר ארציות. 

 
 רכישת קרקע בהוד השרון (יד)

עם חברה שהינה צד שלישי לא קשור )"המוכרים"( בהסכם לרכישת קרקע  החברההתקשרה  2010בחודש יוני 
יח"ד כל אחד בהוד השרון. במסגרת הסכם זה  61יח"ד בשני בניינים בני  122במזומן לתכנון, בניה ושיווק של 

רכן לחודש ש"ח בתוספת מע"מ צמודים למדד המחירים לצ ןליוימ 67 -למוכרים סכום של כ החברהשילמה 
 .ומסתיינ שני הבניינים ה והאכלוס שלבניההדוח  מועדל נכון. 2010פברואר 
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 התקשרויות )המשך( – 31באור 
 
  פרויקט מתחם צוריאל בראשל"צ (טו)

עם בעלי קרקע )"המוכרים"( בהסכם לרכישת קרקע במזומן המיועדת  החברההתקשרה  2010בחודש יולי 
. במסגרת הסכם זה , במתחם "צוריאל"יח"ד בארבעה בניינים בראשון לציון 178לתכנון, בניה ושיווק של 

הושלמה הבניה  דוחהלמועד  נכוןש"ח בתוספת מע"מ.  ןליוימ 59 -למוכרים סכום של כ החברהשילמה 
 .2016 רבעון הראשון של שנתב מההסתייהרביעי ן הבנייובניית  והשלישי השני ,הראשון הבנייןוהאכלוס של 

 
 פרויקט גבעת זאב (טז)

, לאחר תאריך 2016. בשנת בירושלים זאב בגבעת דיור פרויקט להקמת במכרז החברה זכתה 1999 בשנת
, חתימת הדוחנכון למועד . יח"ד 100יח"ד במקום  120"ע חדשה לפיה ניתן להקים בפרויקט תב אושרההדוח, 

' נמצא ב שלב כאשר סופיים אכלוס בשלבי ונמצאיח"ד הושלם  91' של הפרויקט אשר כולל הקמת אשלב 
 . בשלבי הקמה סופיים

 
 מועד הדיווחרועים לאחר יא - 32באור 

 
שהם( ( )פארק החברהבע"מ )חברה בת בבעלות מלאה של  2012, התקשרה סיטי טק פארק שהם 2016במרס  .א

יחד עם שותף בהסכם עם צד ג' לרכישת שני שליש מזכויותיו של צד ג' בארבע חלקות מקרקעין בשטח כולל 
אביב, עליהן בנויים -מ"ר המצויים בין הרחובות הרברט סמואל, יונה הנביא, הירקון וגאולה בתל 1,785 -של כ

 -ות במקרקעין בתמורה לסך של כיחידות וחנויות. לאחר השלמת רכישת הזכוי 36מבנים שונים הכוללים 
מיליון ש"ח בתוספת מע"מ, אשר ישולם בחלקים שווים על ידי הצדדים, כל אחד מהצדדים יהיה  145.5

 הבעלים של שליש מהזכויות במקרקעין.
במקביל, התקשרו הצדדים בהסכם שיתוף לצורך הסדרת היחסים ביניהם בעניין השיתוף והניהול של 

הפרויקט, לפיו, בין היתר, לשותף ניתנה זכות סירוב ראשונה לרכישת זכויות במלון  המקרקעין, לרבות הקמת
ככל שזה יוקם במסגרת הפרויקט, ולקבוצה ניתנה זכות סירוב ראשונה להקמת הפרויקט ולשמש כקבלן 

 הביצוע.
מ"ר נטו  3,600 -על פי התב"ע החלה ביחס למקרקעין נכון למועד זה, סה"כ שטחי הבניה במקרקעין הינם כ

וניתן להקים על המקרקעין בנייני מגורים ושטחי מסחר. בכוונת הצדדים לפעול לייזום תכנית חדשה ביחס 
 מ"ר. 12,000 -למקרקעין אשר תאפשר הקמת פרויקט משולב במגורים וזכויות מלונאיות בשטח של כ

על ידי הצדדים  מסכום הרכישה מומן 40% -הושלמה עסקת רכישת הזכויות במקרקעין. כ 2016במאי 
 באמצעות הון עצמי והיתרה בהלוואה בנקאית לרבות כנגד רישום משכנתא.

להכללת שטחים נוספים בתוך מתחם הרחובות המצוין אחרים במתחם מול בעלי זכויות  יםפועל הצדדים
 .לעיל

 
נכללו חברה לחברה האם )אשר ההומרו להון התחייבויות , 2016לאחר תקופת הדוח, בחודש ספטמבר  ב.

 אלפי ש"ח. 46,431במסגרת סעיף זכאים אחרים( בסך כולל של 
 

( IPOלבחון אפשרות לגיוס הון מהציבור באמצעות הנפקה ראשונה של מניות )החברה החלה  ,2016בנובמבר  .ג
אביב. מבנה ההנפקה, היקפה, עיתויה ותנאיה טרם נקבעו סופית. -ורישומן למסחר בבורסה לניירות ערך בתל

ההנפקה כפוף, בין היתר, להתקיימותם של תנאי שוק מתאימים ולקבלת כל האישורים הנדרשים על פי ביצוע 
 .החברהדין, ובכלל זה היתר רשות ניירות ערך, אישור הבורסה ואישור דירקטוריון 

 
בהמשך לרצונה הנוכחי של החברה להתמקד בעסקי הליבה שלה, קרי בתחום הייזום לבנייה, החלה החברה  .ד

לבחון אפשרות למכירת שליטתה במנרב תשתיות אשר מרכזת את  2016במהלך המחצית הראשונה לשנת 
עסקה, ב 2016פעילות המט"שים. בתוך כך, ולאחר מו"מ של מספר חודשים, התקשרה החברה בחודש דצמבר 

מהונה המונפק של מנרב תשתיות ולצאת  49%אשר עם השלמתה, הייתה אמורה החברה לרדת להחזקה של 
משליטה בפעילות זו. השלמת העסקה הייתה מותנית בקיומם של מספר תנאים מתלים, ובכלל זה קבלת 

 31עד ליום אישור עיריית באר שבע, רשות שדות התעופה והממונה על ההגבלים העסקיים )ככל שנדרש( 
. בעקבות אי עמידה בחלק מהתנאים המתלים למועד האמור, עסקה זו לא יצאה אל הפועל. על 2017בינואר 

 אף האמור, ממשיכה החברה לבחון אפשרויות למכירת השליטה במנרב תשתיות כאמור.
 
ת הרשום של אישרה האסיפה הכללית של החברה לפצל את הון המניו 27.12.2016ביום לאחר מועד הדוח,  .ה

 0.001מניות רגילות בנות  1,000 -ע.נ. תהפוך ל ש"ח  1.00באופן שכל מניה רגילה בת  1:1000החברה ביחס של 
, הענקה של מניות כאמור אישרה האסיפה הכללית של החברה לבצע, לאחר הפיצולכמו כן,  ע.נ. כ"א.ש"ח 

חת שתוחזק על ידי בעל מניות בחברה, בעל הטבה לכל בעלי המניות של החברה, כך שבגין כל מניה רגילה א
הונה המונפק לאחר ביצוע פעולות אלו  מניות רגילות של החברה ללא תמורה. 21.8המניות יהיה זכאי לקבל 

 .מניות רגילות 60,192,000 -מורכב מ הדוחוהנפרע של החברה נכון למועד 
 



 בערבון מוגבל וחברות מאוחדות שלה פרויקטיםמנרב 
 באורים לדוחות הכספיים 
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 )המשך( אירועים לאחר מועד הדיווח - 32באור 
 
, כך שהחל מיום שירותיםהסכם תיקון ללאחר מועד הדוח, התקשרה החברה ב(, 1ב')28 בהמשך לבאור ו.

 .מידי חודש לפני מע"ממסך תקבולי החברה  1% -, התמורה תעודכן ותעמוד על סך השווה ל30.9.2016
 
חתם על . היזם 49%בה שיעור ההחזקה החברה הוא  הסדרבהתקשרה החברה עם יזם  2016בדצמבר  ז.

  ,בעלי דירות בחמישה בניינים ברחוב הציונות בירושלים 80מתוך  66עם  38/1לביצוע פרויקט תמ"א הסכמים 
יח"ד על גביהם ולצורך כך  70לפיהם, בין היתר, יבוצעו עבודות שיפוץ, ביסוס וחיזוק הבניינים וכן בניית 

 .ים מותניםיח"ד בפרויקט בהסכמ 15הגיש בקשות להיתרי בניה, כאשר נכון למועד זה נמכרו 
, תהיה החברה זכאית לבטל את ההסכם. בנוסף, 70 -ככל שבהיתר הבניה תאושר הקמת מספר יח"ד נמוך מ

 38/2בשני פרויקטי תמ"א  50%הוסכם בין הצדדים כי לחברה תעמוד הזכות להיכנס כשותפה בשיעור של עד 
ודעת היזם על כך שבאיזה ימים ממועד ה 60וכן בשני פרויקטי פינוי בינוי אותם מקדם היזם, תוך 

 מהדיירים. 80%מהפרויקטים התקבלו חתימות של 
 

בהתאם להסכם בין הצדדים, מאחר ולא עלה בידי הבעלים לקבל את אישור הועדה ד', 31בהמשך לבאור  ח.
המקומית לתכנון ובניה להגדלת שטחי הבניה ולהגדלת מספר יחידות הדיור אשר ניתן לבנות על המקרקעין 

 מתוך התמורה.₪ מיליון  1.5ושב לחברה סך של בהתאם, י
 

(, בדבר שירותי מחלקות המועמדים לחברה על ידי החברה 5ב')28( ובאור 4ב')28(, באור 2ב')28בהמשך לבאור  ט.
 5.2.17האם וחברה אחות, בדבר שכירות משרדי החברה ודבר השכרת מתחם מפעל הפלדה, בהתאמה, ביום 

ים המסדיר את אפשרות הרחבת או צמצום שירותי המחלקה, הארכת או נחתם הסכם התקשרות בין הצדד
שנים ממועד הפיכת החברה לחברה ציבורית בישראל במידה  5ביטול ההתקשרויות הנ"ל, ופקיעת תוקפן תוך 

 ולא יוארכו.
 
י ש"ח אלפ 22,000הינה  30.9.2016מספר הלוואות אשר יתרתן נכון ליום  1.10.16, ביום ג'28בהמשך לבאור  י.

 backהפכו להלוואת בעלים אחת, בתנאי גב אל גב )  1.10.2016ואשר בהתאם להסכם בין הצדדים, החל מיום 
to back לרבות בנוגע לתנאי פירעון הקרן,  החברה האם( לתנאי אגרות החוב )סדרה א'( אשר הונפקו על ידי(

תנאי הריבית ותנאי ריבית הפיגורים( )"הלוואת הבעלים"(. נכון למועד זה נושאות אגרות החוב )סדרה א'( 
. קרן הלוואת הבעלים תיפרע בארבע עשר תשלומים חצי שנתיים 3.71%ריבית שנתית )בלתי צמודה( בשיעור 

)כולל( באופן שהתשלום הראשון של  2023עד  2017בנובמבר בשנים  30 -במאי ו 31שווים, אשר ישולמו ביום 
. בנוסף, הלוואת הבעלים 2023בנובמבר  30והתשלום האחרון ישולם ביום  2017במאי  31הקרן ישולם ביום 

מוקדם של אגרות החוב )סדרה א'(. לחברה \מוקדם בקרות העמדה לפירעון מיידי\תועמד לפירעון מיידי
ע פירעון מוקדם של יתרת הלוואת הבעלים או חלק ממנה, ללא כל חיוב ו/או קנס, ובלבד תעמוד הזכות לבצ

 ימים מראש. 30שמנרב אחזקות תקבל הודעה על כך בכתב של 
 
 



 

 בע"מ פרויקטיםמנרב 
 

ג' 9נפרד המובא לפי תקנה כספי מידע 
לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים 

 1970 -ומיידיים(, התש"ל 
 

נתונים כספיים מתוך הדוחות 
הכספיים המאוחדים המיוחסים 

 2015בדצמבר  31לחברה עצמה ליום 
  

 

 



 

 

 

 בע"מ  פרויקטיםמנרב 
 1970 -ג' לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל 9נפרד המובא לפי תקנה כספי מידע 

 2015בדצמבר  31נתונים כספיים מתוך הדוחות הכספיים המאוחדים המיוחסים לחברה עצמה ליום 
 

 תוכן העניינים
 עמוד 

 
 2 על מידע כספי נפרד החשבון המבקר הרואמיוחד של  דוח

  

 3 נתונים על המצב הכספי

 5 נתוני רווח והפסד

 6 נתונים על הרווח הכולל 

 7 נתונים על תזרימי המזומנים 

 8 למידע הכספי הנפרד מידע נוסף

 



 
 
 
 
 
 
 

 סומך חייקין

 KPMGמגדל המילניום 
 609, תא דואר 17רחוב הארבעה 

 6100601תל אביב 
8000  684  03 

 

  
של  KPMGסומך חייקין, שותפות ישראלית וחברה ברשת 

 KPMG International -פירמות עצמאיות המאוגדות ב
Cooperative  ,(“KPMG International”)  .ישות שוויצרית 

  

 

 
 לכבוד

 בע"מ פרויקטיםבעלי המניות של מנרב 
 

 3רח' הבושם 
 אשדוד

 
 א.נ.,

 
ג' לתקנות ניירות ערך )דוחות 9הנדון:  דוח מיוחד של רואי החשבון המבקרים על מידע כספי נפרד לפי תקנה 

 1970 -התש"ל תקופתיים ומיידיים(, 
                         

                             
 1970 -ל"התש(, ומיידיים תקופתיים דוחות) ערך ניירות לתקנות' ג9 תקנה לפי המובא הנפרד הכספי המידע את ביקרנו

 ולכל 2015 -ו 2014, 2013 בדצמבר 31 ולימים 2013 בינואר 1 ליום"( החברה" -להלן) מוגבל בערבון פרויקטים מנרב של
 באחריות הינו הנפרד הכספי המידע. 2015 בדצמבר 31 ביום הסתיימה שבהן שהאחרונה השנים משלוש אחת

 .ביקורתנו על בהתבסס הנפרד המידע על דעה לחוות היא אחריותנו. החברה של וההנהלה הדירקטוריון
 

 מכלל 7%-וכ 4%-כ, 5%-כ מהווים באיחוד הכלולים נכסיה אשר משותפת פעילות של הכספיים הדוחות את ביקרנו לא
 1%-וכ 2%-כ, 1%-כ מהוות באיחוד הכלולות והכנסותיה, בהתאמה 2015-ו 2014, 2013 בדצמבר 31 לימים הנכסים

 .בהתאמה 2015-ו 2014, 2013 בדצמבר 31 בימים שהסתיימו לשנים ההכנסות מכלל
 

 הביקורת את לתכנן מאיתנו נדרש אלה תקנים פי על. בישראל מקובלים ביקורת לתקני בהתאם ביקורתנו את ערכנו
 כוללת ביקורת. מהותית מוטעית הצגה הנפרד הכספי במידע שאין ביטחון של סבירה מידה להשיג במטרה ולבצעה
 של בחינה גם כוללת ביקורת. הנפרד הכספי במידע הכלולים ובפרטים בסכומים התומכות ראיות של מדגמית בדיקה

 הדיקטוריון ידי על שנעשו המשמעותיים האומדנים ושל הנפרד הכספי המידע בעריכת שיושמו החשבונאיים הכללים
 החשבון רואי ודוחות שביקורתנו סבורים אנו. הנפרד הכספי המידע של ההצגה נאותות הערכת וכן החברה של לההוההנ

 .דעתנו לחוות נאות בסיס מספקים האחרים
 

 הבחינות מכל, ערוך הנפרד הכספי המידע, אחרים חשבון רואי של הדוחות ועל ביקורתנו על בהתבסס, לדעתנו
 .1970 -ל"התש(, ומיידיים תקופתיים דוחות) ערך ניירות לתקנות' ג9 תקנה להוראות בהתאם, המהותיות

   
 
 
 

 סומך חייקין
 רואי  חשבון 
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 מידע כספי נפרד
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 על המצב הכספינתונים 
 

 

  
 בינואר 1ליום  בדצמבר  31ליום 

  
2015 2014 2013 2013 

 

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח מידע נוסף

 נכסים שוטפים      
  

   
 מזומנים ושווי מזומנים  

 
 3,572  1,621  786  3,407 

 ניירות ערך סחירים
 

 -  -  -  6,458 
 128,092  103,151  103,916  52,355  3 פקדונות לזמן קצר

 חייבים אחרים
 

 25,428  23,204  18,566  19,277 
 564,559  620,622  662,159  636,742  4 מלאי בניינים למכירה

 נכסי מסים שוטפים
 

 2,830  -  -  - 

 סה"כ נכסים שוטפים      
 

 720,927  790,900  743,125  721,793 

 שוטפיםנכסים שאינם 
 רכוש קבוע     
 

 17,354  18,048  18,801  18,964 
 -  22,913  20,594  25,329  6 נדל"ן להשקעה בהקמה

 מלאי קרקעות בלתי שוטף
 

 14,639  14,639  14,638  28,967 
 יתרות חובה לזמן ארוך

 
 5,530  5,350  5,170  4,990 

 35,152  51,510  48,718  -  7 השקעה בחברות מוחזקות
 18,165  23,941  23,263  22,034  7 הלוואות לחברות מוחזקות

 נכסי מסים נדחים
 

 9,005  11,505  7,550  11,082 

 סה"כ נכסים שאינם שוטפים      
 

 93,891  142,117  144,523  117,320 

 סה"כ נכסים      
 

 814,818  933,017  887,648  839,113 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

    

 חגי וילנסקי  דרור קוזניצקי  קוזניצקי אברהם
 סמנכ"ל כספים  כללימנהל   דירקטוריון ר"יו

 
 

 2017 בפברואר  12 :המידע הכספי הנפרדתאריך אישור 
 
 
 

 .מנוחלק בלתי נפרד מ המהוו מידע הכספי הנפרדל ףהמצור המידע הנוסף
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 מידע כספי נפרד
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 המשך נתונים על המצב הכספי
 

  
 בינואר 1 ליום בדצמבר  31ליום 

  
2015 2014 2013 2013 

 

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח מידע נוסף

 התחייבויות שוטפות
  

   
 98,535  70,402  50,614  21,385  10 אשראי מתאגידים בנקאיים ואחרים  

 12,153  12,267  19,361  38,859  10 אשראי מצדדים קשורים
 שירותים אחריםספקים, קבלני משנה ונותני 

 
 39,369  39,024  30,599  19,633 

 חברות קבוצה -זכאים 
 

 4,866  31,446  30,462  29,204 
 זכאים אחרים

 
 173,437  227,609  209,808  112,206 

 מקדמות מרוכשי דירות
 

 320,569  388,490  350,166  402,418 
 התחייבות מסים שוטפים

 
 -  219  5,938  3,760 

 הפרשות

 
 246  549  549  395 

 סה"כ התחייבויות שוטפות      
 

 598,731  757,312  710,191  678,304 

 התחייבויות שאינן שוטפות
 עודף הפסדים על השקעות בחברות מוחזקות     

 -  -  -  12,178  10 המטופלות לפי שיטת השווי המאזני
 6,541  4,274  1,910  -  10 הלוואות לזמן ארוך מצדדים קשורים

 הטבות לעובדים
 

 509  545  1,231  1,213 

 סה"כ התחייבויות שאינן שוטפות      
 

 12,687  2,455  5,505  7,754 

 סה"כ התחייבויות       
 

 611,418  759,767  715,696  686,058 

 הון
 הון מניות     
 

 10  10  10  10 
 קרנות הון ופרמיה על מניות

 
 14,919  14,919  14,919  14,919 

 הפרשי תרגום מטבע חוץ בגין פעילות חוץ
 

 4,098  4,209  4,479  4,690 
 יתרת עודפים

 
 184,373  154,112  152,544  133,436 

 סה"כ הון המיוחס לבעלים של החברה      
 

 203,400  173,250  171,952  153,055 

 סה"כ התחייבויות והון       
 

 814,818  933,017  887,648  839,113 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .מנוחלק בלתי נפרד מ המהוו מידע הכספי הנפרדל ףהמצור המידע הנוסף
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 רווח והפסדנתוני 
 

  
 בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום 

  
2015 2014 2013 

 

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח מידע נוסף
 הכנסות

   
   

 ממכירת דירות
 

 363,400  215,319  386,514 
 מהשכרת מבנים מצדדים קשורים

 
 880  880  880 

  
 364,280  216,199  387,394 

 עלויות והוצאות
   

   
 עלות המכר

 
 304,595  184,186  334,827 

 רווח גולמי
 

 59,685  32,013  52,567 

 הוצאות מכירה ושיווק
 

(9,731) (6,166) (9,314) 
 הנהלה וכלליותהוצאות 

 
(14,277) (14,161) (13,089) 

 הכנסות אחרות
 

 -  -  17,852 
 הוצאות אחרות

 
(59)  - (49) 

 רווח תפעולי
 

 35,618  11,686  47,967 

 הכנסות מימון
 

 852  209  1,264 

 הוצאות מימון
 

(6,991) (5,410) (5,834) 

 הוצאות מימון, נטו
 

(6,139) (5,201) (4,570) 

 רווח לאחר מימון 
 

 29,479  6,485  43,397 

 חלק ברווחי חברות מוחזקות
 המטופלות לפי שיטת השווי המאזני* 

 
 6,939  5,903  34,225 

 רווח לפני מסים על הכנסה
 

 36,418  12,388  77,622 

 (10,174) (1,624) (6,363) 9 מסים על הכנסה

 רווח נקי לשנה המיוחס לבעלים של החברה
 

 30,055  10,764  67,448 
 
 
 

 ,ח"ש אלפי 3,022 של בסך, 2013 -ו 2014, 2015 לשנים מאוחדת בחברה )לאחר מס( מופסקת מפעילות רווח כולל *
דוחות הכספיים המאוחדים של ל 29ראה באור , בהתאמה. לפרטים נוספים ש"חלפי א 29,912 -ו ח"ש לפיא 2,709

  הקבוצה.
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

.מנוחלק בלתי נפרד מ המהוו מידע הכספי הנפרדל ףהמצור הנוסףהמידע 
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 נתונים על הרווח הכולל
 

 
 בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום 

 
2015 2014 2013 

 
 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח

 67,448  10,764  30,055  רווח נקי לשנה המיוחס לבעלים של החברה

 שהוכרו לראשונה ברווחפריטי רווח )הפסד( כולל אחר שלאחר 
 הכולל הועברו או יועברו לרווח והפסד 

   
 (429) (270) (111) הפרשי תרגום מטבע חוץ בגין פעילויות חוץ, נטו ממס

 סה"כ רווח )הפסד( כולל אחר לשנה שלאחר שהוכר לראשונה ברווח
 (211) (270) (111) הכולל הועברו או יועברו לרווח והפסד, נטו ממס 

 רווח כולל אחר שלא יועברו לרווח והפסדפריטי 
   

 360  257  206  מדידה מחדש של תוכנית הטבה מוגדרת

 360  257  206  סה"כ רווח כולל אחר לשנה שלא יועבר לרווח והפסד, נטו ממס

 67,597  10,751  30,150  סה"כ רווח כולל לשנה המיוחס לבעלים של החברה
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

.מנוחלק בלתי נפרד מ המהוו מידע הכספי הנפרדל ףהמצור המידע הנוסף
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 על תזרימי המזומנים נתונים

 

 בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום 

 

2015 2014 2013 

 

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח
 תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת

 67,448  10,764  30,055  רווח נקי לשנה המיוחס לבעלים של החברה   
 התאמות:

 935  955  856  פחת והפחתות   
 49  -  59  הוצאות אחרות, נטו
 4,637  6,073  3,273  הוצאות מימון, נטו

 חלק החברה ברווחי חברות מוחזקות
 (34,225) (5,903) (6,939) המטופלות לפי שיטת השווי המאזני    

 10,174  1,624  6,363  הוצאות מסים על הכנסה

 
 33,667  13,513  49,018 

 (880) (5,276) (822) שינוי בלקוחות וחייבים אחרים
 613  (6,476) (29,905) שינוי בספקים, זכאים אחרים והפרשות

 109  (595) 62  שינוי בהטבות לעובדים
 (52,252) 38,324  (67,921) שינוי במקדמות מרוכשי דירות

 (4,220) (10,988) (6,490) מס הכנסה ששולם
 137,578  2,204  129,060  שינוי במלאי בניינים למכירה )לפני רכישה והשקעה בקרקעות(

מזומנים נטו שנבעו מפעילות שוטפת  )לפני רכישה והשקעה 
 129,966  30,706  57,651  בקרקעות(

 (92,019) (13,545) (89,383) (1רכישה והשקעה בקרקעות )
 37,947  17,161  (31,732) מפעילות שוטפת מזומנים נטו שנבעו

 תזרימי מזומנים לפעילות השקעה
  

  
 771  198  33  ריבית שהתקבלה

 (4,656) (8,461) (5,772) השקעה בנדל"ן להשקעה
 130  -  160  תמורה ממימוש רכוש קבוע

 (951) (202) (381) רכישת רכוש קבוע
 6,447  -  -  מימוש ניירות ערך סחירים, נטו

 18,600  8,750  -  דיבידנד שהתקבל מחברות מוחזקות
 24,941  (765) 51,562  שינוי בפקדונות לזמן קצר, נטו

 (6,307) -  -  מתן הלוואות לחברות מוחזקות, נטו
 -  -  (1,350) מתן הלוואות  לאחרים

 38,975  (480) 44,252  מזומנים נטו שנבעו מפעילות )ששימשו לפעילות( השקעה

 תזרימי מזומנים לפעילות מימון
  

   
 (28,134) (19,789) (29,229) אשראי לזמן קצר, נטו

 51  14,584  19,902  קבלת הלוואות לזמן קצר מחברות הקבוצה
 (48,700) (8,750) -  דיבידנד ששולם
 (2,760) (1,891) (1,242) ריבית ששולמה

 (79,543) (15,846) (10,569) מזומנים נטו ששימשו לפעילות מימון

 (2,621) 835  1,951  שינוי במזומנים ושווי מזומנים
 3,407  786  1,621  מזומנים ושווי מזומנים לתחילת השנה

 786  1,621  3,572  מזומנים ושווי מזומנים לסוף השנה
 
 .למכירה בניינים מלאי במסגרת מוצגת בקרקעות והשקעה רכישה (1)

 
 .מנוחלק בלתי נפרד מ המהוו מידע הכספי הנפרדל ףהמצור המידע הנוסף
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 מידע נוסף למידע הכספי הנפרד
 
 כללי-1

)להלן  2015בדצמבר  31להלן נתונים כספיים מתוך הדוחות הכספיים המאוחדים של הקבוצה ליום 
 -"דוחות מאוחדים"(, המפורסמים במסגרת הדוחות התקופתיים, המיוחסים לחברה עצמה )להלן  -

"התקנה"( והתוספת העשירית לתקנות  -ג )להלן 9"מידע כספי נפרד"(, המוצגים בהתאם לתקנה 
"התוספת העשירית"( בעניין מידע  -)להלן  1970-ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים( התש"עניירות 

 כספי נפרד של התאגיד.
 

 יש לקרוא את המידע הכספי הנפרד ביחד עם הדוחות המאוחדים.
 

  -כספי נפרד זה  במידע
 
 בע"מ. פרויקטיםמנרב  - החברה (1)
חברות, לרבות שותפות, שדוחותיהן מאוחדים באופן מלא,  -  בנות/חברות מאוחדות חברות (2)

 במישרין או בעקיפין, עם דוחות החברה.
חברות מאוחדות וחברות, לרבות שותפות או מיזם משותף, שהשקעת  - מוחזקות חברות (3)

 החברה בהן כלולה, במישרין או בעקיפין, בדוחות הכספיים על בסיס השווי המאזני.
 מנרב אחזקות בע"מ – החברה האם ( 4)

 
 
 החשבונאית שיושמה במידע הכספי הנפרד המדיניות יקריע -2
 

כללי המדיניות החשבונאית אשר פורטו בדוחות המאוחדים יושמו בעקביות לכל התקופות המוצגות 
במידע הכספי הנפרד על ידי החברה, לרבות האופן בו סווגו הנתונים הכספיים במסגרת הדוחות 

 בשינויים המתחייבים מהאמור להלן:המאוחדים 
 
 הכספיים הנתונים הצגת .א
 
 נתונים על המצב הכספי  (1)

נתונים אלו כוללים מידע בדבר סכומי הנכסים וההתחייבויות הכלולים בדוחות המאוחדים 
המיוחסים לחברה עצמה )למעט בגין חברות מוחזקות(, תוך פירוט לפי סוגי הנכסים 

נכלל במסגרת הנתונים הללו, מידע בדבר סכום נטו, בהתבסס על וההתחייבויות. כמו כן 
הדוחות המאוחדים, המיוחס לבעלי החברה עצמה, של סך הנכסים בניכוי סך ההתחייבויות, 

 .בגין חברות מוחזקות
 
 נתונים על הרווח הכולל  (2)

, נתונים אלו כוללים מידע בדבר סכומי ההכנסות וההוצאות הכלולים בדוחות המאוחדים
בפילוח בין רווח או הפסד ורווח כולל אחר, המיוחסים לחברה עצמה )למעט בגין חברות 
מוחזקות(, תוך פירוט לפי סוגי ההכנסות וההוצאות. כמו כן הנתונים כוללים, מידע בדבר 
סכום נטו, בהתבסס על הדוחות המאוחדים המיוחס לבעלי החברה עצמה, של סך ההכנסות 

 תוצאות פעילות של חברות מוחזקות. בניכוי סך ההוצאות בגין
 

 על תזרימי המזומנים  נתונים (3)
נתונים אלו כוללים פירוט של סכומי תזרימי המזומנים הכלולים בדוחות המאוחדים 
המיוחסים לחברה עצמה )למעט בגין חברות מוחזקות(, כשהם לקוחים מתוך הדוח על תזרימי 

מפעילות שוטפת, פעילות השקעה ופעילות מימון תוך המזומנים המאוחד, בפילוח לפי תזרים 
פירוט מרכיביהם. תזרימי מזומנים בגין פעילות שוטפת, פעילות השקעה ופעילות מימון בגין 
עסקאות עם חברות מוחזקות מוצגים בנפרד בנטו, במסגרת הפעילות המתייחסת, בהתאם 

 למהות העסקה.
 
 עסקאות בין החברה לחברות מוחזקות .ב
 
 הצגה (1)

יתרות הדדיות בקבוצה והכנסות והוצאות הנובעות מעסקאות הדדיות, אשר בוטלו במסגרת 
הכנת הדוחות המאוחדים, הוצגו בנפרד מהיתרה בגין חברות מוחזקות והרווח בגין חברות 
מוחזקות, יחד עם יתרות דומות מול צדדים שלישיים. רווחים והפסדים שטרם מומשו 

רה לחברות מוחזקות שלה, הוצגו במסגרת היתרה בגין חברות הנובעים מעסקאות בין החב
 מוחזקות ובמסגרת הרווח בגין חברות מוחזקות.
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 מדידה (2)
עסקאות שבוצעו בין החברה לחברות מאוחדות שלה נמדדו בהתאם לעקרונות ההכרה 

 "(, המתווים את הטיפול החשבונאיIFRSוהמדידה הקבועים בתקני דיווח כספי בינלאומיים )"
 בעסקאות מעין אלו המבוצעות מול צדדים שלישיים.

 
 פקדונות לזמן קצר - 3
 

מהווה בעיקר פקדונות בש"ח מתשלומים שהתקבלו מרוכשי דירות, משועבדים לטובת בנקים 
 . שהתחייבו להעמיד מימון לפרויקט

 
 

 מלאי בנינים למכירה - 4
 

 .הקבוצה של המאוחדים הכספיים לדוחות 8 באור ראה
 
 

 בהקמה נדל"ן להשקעה - 5
 

 .הקבוצה של המאוחדים הכספיים לדוחות 12 באור ראה
 
 

 קרקעות בלתי שוטףמלאי  - 6
 

 .הקבוצה של המאוחדים הכספיים לדוחות 9 באור ראה
 
 

 השקעות והלוואות לחברות מוחזקות - 7
 

 קשרים, התקשרויות ועסקאות מהותיות עם חברות מוחזקות
 

 הלוואות (1)
 

 :מוחזקותלחברות ושטרי הון להלן פרטים בדבר הלוואות  
 

 
 

 שיעור הריבית
  

 
 

 בדצמבר 31ליום  בדצמבר 31ליום 

 

 2014 2015 2015 תנאי הצמדה

 
 

 אלפי ש"ח %
 7,189  7,556  6.0  צמוד למדד הלוואה לחברה כלולה

 16,074  14,478  - צמוד לפורינט שטר הון לחברה מאוחדת )*(

 
  

 22,034  23,263 
 

 שנים. חמש תום לפני לא אך נקבע טרם פרעונו ומועד ריבית נושא אינו  צמוד לפורינט, הון שטר )*(
 
 
 .ח"ש ליוניימ 69 של בסך ותמאוחד ותמחבר דיבידנד החברה קיבלה 2015 שנת במהלך (2)
 .ח"ש מיליוני 8.75 של בסך מאוחדות מחברות דיבידנד החברה קיבלה 2014 שנת במהלך (3)
 

 
  



 
 בע"מ פרויקטיםמנרב 

 2015בדצמבר  31מידע כספי נפרד ליום 
 
 

10 
 

 מכשירים פיננסיים - 8
 

 סיכון נזילות א.
 

הינם בשנה  כולל אומדן תשלומי ריבית בסכומים לא מהוונים רעון החוזיים של התחייבויות פיננסיות,מועדי הפ
 השוטפת.

 
 סיכוני מדד ומטבע חוץ ב.
 
 החשיפה לסיכון מדד ומטבע חוץ (1)

 המבוסס על ערכים נקובים, הינה כדלקמן:לסיכון מדד ומטבע חוץ,  החברהחשיפת 
 

 
 2015בדצמבר  31ליום 

  
 צמוד למדד

 
 

  
 המחירים

 
 

 
 סה"כ אחר לצרכן לא צמוד

 
 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח

 נכסים שוטפים:

 3,572   -   -  3,572  מזומנים ושווי מזומנים    

 52,355  -  -  52,355  הלוואות ופקדונות לזמן קצר

 12,543  -  -  12,543  חייבים ויתרות חובה

 נכסים שאינם שוטפים:
  

 
 

 5,530  -  -  5,530  יתרות חובה לזמן ארוך

 22,034  14,478  7,556  -  הלוואות לחברות מוחזקות

 סך הכל נכסים
 74,000  7,556  14,478  96,034 

 התחייבויות שוטפות:
    

 (21,385) -  -  (21,385) בנקאיים ואחריםאשראי מתאגידים 
 (38,859) -  -  (38,859) אשראי מצדדים קשורים

 (39,369) -  -  (39,369) ספקים קבלני משנה ונותני שירותים
 (4,866) -  -  (4,866) חברות קבוצה -זכאים 

 (202,479)  -  -  (202,479)  זכאים אחרים

 סך הכל התחייבויות
(306,958)  -  - (306,958) 

 (210,924) 14,478  7,556  (232,958) סך היתרה המאזנית, נטו
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 מכשירים פיננסיים )המשך( -8
 

 )המשך( סיכוני מדד ומטבע חוץ ב.
 
 )המשך( החשיפה לסיכון מדד ומטבע חוץ (1)
 

 
 2014בדצמבר  31ליום 

  
 צמוד למדד

 
 

  
 המחירים

 
 

 
 סה"כ אחר לצרכן לא צמוד

 
 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח ש"חאלפי 

 נכסים שוטפים:
    

 1,621   -   -  1,621  מזומנים ושווי מזומנים
 103,916  -  -  103,916  הלוואות ופקדונות לזמן קצר

 10,364  -  -  10,364  חייבים ויתרות חובה
 נכסים שאינם שוטפים:

  
 5,350  -   -   5,350  יתרות חובה לזמן ארוך  

 23,263  16,074  7,189  -  הלוואות לחברות מוחזקות

 סך הכל נכסים
 121,251  7,189  16,074  144,514 

 התחייבויות שוטפות:
   

 (50,614) -  -  (50,614) אשראי מתאגידים בנקאיים ואחרים 
 (19,361) -  -  (19,361) אשראי מצדדים קשורים

 (39,024) -  -  (39,024) ספקים קבלני משנה ונותני שירותים
 (31,446) -  -  (31,446) חברות קבוצה  –זכאים 

 (186,822) -  -  (186,822) זכאים אחרים
 התחייבויות שאינן שוטפות:

 (1,910) -  -  (1,910) הלוואות לזמן ארוך מצדדים קשורים    
 (329,177) -  -  (329,177) סך הכל התחייבויות

 (184,663) 16,074  7,189  (207,926) , נטוסך היתרה המאזנית
 

 סיכון שיעורי ריבית .ג
 

 סוג ריבית 
 :החברהלהלן פירוט בדבר סוג הריבית של המכשירים הפיננסיים נושאי הריבית של 

 

 
 בדצמבר 31ליום 

 
2015 2014 

 
 אלפי ש"ח

 מכשירים בריבית קבועה
 

   
 12,539  13,086  נכסים פיננסיים

 בריבית משתנהמכשירים 
 106,908  55,347  נכסים פיננסיים  

 (177,572) (115,603) התחייבויות פיננסיות

 
(60,256) (70,664) 
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 מסים על הכנסה - 9
 
 רווח והפסד בנתונימסים על ההכנסה הכלולים  .א

 
 בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום 

 
2015 2014 2013 

 
 אלפי ש"ח

 6,918  7,258  5,021  הוצאות מסים שוטפים
 (814) -  (1,581) הוצאות מסים שנים קודמות

 4,476  (5,634) 2,923  הוצאות מסים נדחים
 (406) -  -  שינוי בשיעור המס

 
 6,363  1,624  10,174 

 
 מסים על הכנסה בגין מרכיבי רווח כולל אחר .ב

 בסך חוץ פעילות בגין חוץ מטבע תרגום הפרשי בגין בהון ישירות נדחים במסים 2015 בשנת הכירה החברה
 .אלפי ש"ח 423 של

 
 נכסי והתחייבויות מסים נדחים .ג
 

 נכסי והתחייבויות מסים נדחים שהוכרו (1)
 הכירה בנכסי החברה, כן כמו. החברה של להשקעה ן"לנדל מיוחסות שהוכרו נדחים מסים התחייבויות

 במועד לחול הצפוי מס שיעור לפי יםמחושב ההתחייבויותו הנכסים .מס לצרכי הפסדים בגין נדחים מסים
 .ההיפוך

 

 התחייבויות מסים נדחים שלא הוכרו (2)
, לא הוכרה מאחר וההחלטה האם למכור מוחזקותלהשקעה בחברות  ותהתחייבות מסים נדחים המתייחס

 , ובכוונתה שלא לממשן בעתיד הנראה לעין.החברהחברות אלו נתונה בידי 
 

 רכי מס להעברה לשנים הבאותולצ ניכוייםו יםהפסד (3)
 לכדי הדיווח לתאריך ומגיעים הבאה לשנה המועברים מס לצרכי הון והפסדי עסקיים הפסדים לחברה

 .ח"ש מיליון 1 -כ של סכום
 
 שומות מס .ד

 .2011סופיות עד וכולל שנת המס שומות מס  חברהל
 
 

 ומצדדים קשורים מתאגידים בנקאייםוהלוואות אשראי  - 10
 

 הרכב א.
 

 

 בדצמבר 31ליום 

 
2015 2014 

 
 אלפי ש"ח אלפי ש"ח

 התחייבויות שוטפות
 אשראי לזמן קצר:  
 

   
 1,253  415  משיכת יתר

 49,361  20,970  הלוואות לזמן קצר
 19,361  38,859  אשראי מצדדים קשורים

 69,975  60,244  סך הכל התחייבויות שוטפות

 התחייבויות שאינן שוטפות

 1,910  -  אשראי מצדדים קשורים לזמן ארוך  

 1,910  -  סך הכל התחייבויות שאינן שוטפות
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 ומצדדים קשורים )המשך( מתאגידים בנקאייםוהלוואות אשראי  - 10
 

 פרטים בדבר ריבית והצמדה ב.
 

  
 שיעור הריבית

  
  

 בדצמבר 31ליום  בדצמבר 31ליום 

 
 2014 2015 2015 תנאי הצמדה

  
 אלפי ש"ח %

 לא צמוד משיכת יתר מבנקים
 

 415  1,253 
 49,361  20,970  1.6-2.5 לא צמוד הלוואות לזמן קצר מבנקים

  -   19,980  0.6  לא צמוד הלוואות לזמן קצר מצדדים קשורים
 17,451  18,879  2.6  לא צמוד הלוואות לזמן קצר מצדדים קשורים

 לא צמוד הלוואות לזמן ארוך מצדדים קשורים
 

  -   1,910 

   
 60,244  69,975 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 31רחוב אחד העם 

 6520204תל אביב 

 03-567-0700 טלפון.

 03-566-0974 פקס.

s-horowitz.com 

 
 
 

 

 s-horowitz.com 1 03-567-0700 טלפון. 31רחוב אחד העם  
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 פרטים נוספים -' יפרק 

 חוות דעת עורך דין 1.01

 :הקיבלה את חוות הדעת המשפטית הבא חברהה
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 יהושע חורש
 אלקס הרטמן

 טל בנד
 גביששושנה 

 אהוד ארצי
 אנטוני בלוך

 אבי אורדו
 אביגיל קסטיאל

 אמיר כספרי
 קליפורד דיויס

 אליה צונץ קולר
 מיכל ליברמן

 חגי דורון
 רן פוגל

 בנימין שפר
 מרדכי מלכה

 ליאור נוימן
 דבי-אורית יולס
 אייל דורון

 ד"ר אסף רנצלר
 פיליפ וולדקס

 עמית שטיינמן
 עמנואל-פנינה שפר
 רונן ברומר

 פיררגיא 
 דובב אפל

 אופיר פוזנר
 ערן בצלאל
 אופיר קפלן

  נועם בליי
 

 יהודה -אוהד בן
 אוריאל פרינץ

 מורן כ"ץ
 ליאור מימון

 שי גימלשטיין
 בכר -נועה גלזר
 רן פלדמן

 פרח רוסלר
 אביתר אזולאי

 גיא ורטהים
 שלומי דלג'ו

 גלעד כ"ץ
 שי אבניאלי
 אמיר עסלי
 נועם זמיר

 גיתית לוין גרינברג
 יהודית שויגר

 קית' שאו
 ליאור מלר

 גיגי-איילת בן
 גילי רגב

 יאיר זיו
 יעל רוזנברג

 עמיאל רז
 הילה ביטון

 מיטל מלכיאל ורטהים
  תומר שוירמן
 אבנר יצחקי
 עמיקם אשל

 עדן גוטליב

 הילה דילר
 ניקולס גיפס 

 ענבל מילס
 מוטי סבן

 גיא בורנשטיין
 עדי הופמן

 לסלי פולבר
 ברי קורש

 בונה-קסוליןזהר 
 הגר פינס

 מיכל שלמון
 הדר אביטל
 גלעד ברגמן

 גלעד גיא
 טל גלזר

 רוני פוליטי
 מרים זלצמן
 עדי שלמה
 מרינה רויזר
 אליעזר שרון
 ליאור שטלז

 אילן גולוד
 אביב הלפרין

 חן זייפן
 קטיה לאוקומוביץ

 הדס לביא
 עופר קובץ

 רנן שוורצמן
 עדי קרני אמר

 ד"ר שלומית ולרשטיין

 ניצן הלפרין
 אביגיל וולינסקי 

 ליטל פרג'י
 לירז שלום
 שיר לכיש
 מעין אס

 לב-טל בר
 טל הנץ

 קרן הרפז
 אדם לויטן

 יוסף מיטלמן
 אורי עוז

 איתמר שמעונוביץ
 רונית אפשטין

 רוני שלמן
 משה אשכנזי

 נועה גל
 מיכל רשף

 ניר לוין
 ניר אוגולניק
 דויד אטיאס
 אלעד ארדן

 מוחמד ג'לג'ולי
 הרפזספיר 

 שירלי וילנסקי
 משה זילברברג

 צחי טל
 מנדי מימון

 עדי אסף סומך 
 אריעד פורת

 

 מתן קרול
 עופר קרין

 תמי ריזנברג
 מרדכי שורק

 תומר שני
 שירה גרטנברג

 יעקבצ'אק-רותם ברנד
 גלעד גפני
 רועי אדניה

 רינה ארביט
 אורי בוסתנאי

 נוי ביליצקי 
 ליאון ואנונו
 כץ-אלנה כרמי

 ברק ליפשיץ
 דביר רוזנפלד

 שירה זדה
 
 
 
 
 
 

 לילך גולדמן, עו"פ
 חיה רוזנקנוף, עו"פ

 
 היו קוברסקי, יועץ

 
 (1935 - 2005ד"ר אמנון גולדנברג )

 (1926 - 2016) רות אורן

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2017, פברואר 12תאריך: 
 - אטיוט -                                                              

 דלכבו
 "( החברהבע"מ )" מנרב פרויקטים

 ,3הבושם 
 אשדוד

 
 א.ג.נ.,

 

 
( )"ניירות הערך 1בדבר הצעה ראשונה לציבור של מניות וכתבי אופציה )סדרה  טיוטת תשקיף להשלמה  הנדון:

 תשקיף"(ה)" 2.17בפברואר,  12 מדף של החברה מיוםהמוצעים"( ותשקיף 
 

 בזאת כדלקמן:לבקשתכם הרינו לאשר 

 הזכויות הנלוות לניירות הערך המוצעים ולמניות הקיימות בהון החברה תוארו נכונה בתשקיף.  .1

 מוסמכת להנפיק את ניירות הערך המוצעים באופן המתואר בתשקיף.החברה  .2

 של החברה נתמנו כדין ושמם נכלל בתשקיף.  הדירקטורים .3

 .אנו מסכימים כי חוות דעת זו תיכלל בתשקיף

 בכבוד רב,                    

 אמיר עסלי, עו"ד              

 ש. הורוביץ ושות'              

      



  2 - י

 

 ועמלות ההנפקה הוצאות 1.02

 לחוק( 2()1)א16 לסעיף בהתאם משלימה הודעה תפרסם החברה, זה תשקיף של פרסומו לאחר

 תשקיף פרסום עם בקשר והעמלות ההוצאות יפורטו במסגרתה אשר 1968-ח"התשכ, ערך ניירות

 .כאלה שתהיינה ככל, והפצה חיתום עלויות לרבות, זה

 עיון במסמכים 1.03

עותק מתשקיף זה, מההיתר לפרסומו, מכל חוות דעת או אישור הנזכרים בתשקיף זה וכן עותק 

ההפצה של רשות ניירות ערך שכתובתו הינה:  באתרשל החברה ניתנים לעיון  ההתאגדות ממסמכי

www.magna.isa.gov.il  :בשעות העבודה אשדוד ,3 הבושם' רחובמשרדה הרשום של החברה ,

 .מראש ובתיאום המקובלות

http://www.magna.isa.gov.il/
http://www.magna.isa.gov.il/


  1-אי 

 

 חתימות - 'איפרק 

1 .1  

 :החברה
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