
מצגת לשוק ההון

1

לי  ו 2017י



מידע צופה פני עתיד

המצגת נערכה לשם תמצית ונוחות בלבד והיא אינה    .ונועדה אך ורק למסירת מידע למשקיעים, המצגת אינה מהווה הצעה או הזמנה לרכוש ניירות ערך של החברה•

,  ובדיווחים התקופתיים והמידיים של החברה, אם וככל שיפורסמו על ידי החברה, שטר הנאמנות ומסמכי הנפקה, דוח הצעת מדף, יכולה להחליף עיון בתשקיף מדף
.  הכוללים את המידע המלא והמחייב אודות החברה

ויש לקרוא את המידע והנתונים הנכללים במצגת ביחד , או שאופן הצגתם שונה מהאופן בו נכללו בדיווחי החברה לציבור, מצגת זו כוללת מידע ונתונים חלקיים בלבד•

או בדיווחים שיפורסמו  /בכל מקרה של סתירה בין האמור במצגת זו לבין האמור בדיווחים קודמים של החברה ו. עם המידע והנתונים שמסרה החברה בדיווחיה לציבור
 .יגבר האמור בדיווחים כאמור, על ידי החברה בעתיד

.הנתונים במצגת זו אינם מבוקרים או סקורים•

או  /או לשנות את התחזיות ו/והחברה אינה מתחייבת לעדכן ו, התחזיות וההערכות במצגת מתבססות על הנתונים והמידע הקיימים בידי החברה במועד עריכת המצגת•
.  או נסיבות שיחולו לאחר מועד עריכתה/ההערכות כאמור על מנת שישקפו אירועים ו

.ואין להסתמך עליהן, או אחרים בעתיד/תמונות הפרויקטים של החברה המוצגות במצגת הן הדמיה ובחלק מהן יתכנו שינויים תכנוניים ו•

.בין היתר בהתחשב בתנאי השוק והחלטות דירקטוריון החברה, האסטרטגיה העסקית של החברה המוצגת במצגת נכונה למועד המצגת ועשויה להשתנות בעתיד•

כל עוד לא הושגה הסכמת בעלי הדירות במבנים שבמקרקעין המיועדים לפרויקט והתמלאו כל התנאים  , בפרויקטים של התחדשות עירונית, מבחינה משפטית•

.אין לחברה זכויות במקרקעין המיועדים לפרויקט, המתלים בהם מותלים ההסכמים עם בעלי הדירות

.המצגת כוללת את הפרויקטים העיקריים של החברה. בחלק מהפרויקטים מספר יחידות הדיור אינו סופי ותלוי באישורי הרשויות המוסמכות•

לרבות הערכות החברה בקשר עם המועדים  , המידע במצגת בקשר עם הפרויקטים. 1968-ח"תשכ, כהגדרתו בחוק ניירות ערך, המצגת כוללת מידע צופה פני עתיד•

הינו מידע צופה פני עתיד אשר אינו בשליטתה  , עלויות הפרויקטים וההכנסות הצפויות מן הפרויקטים, המצב התכנוני, המתוכננים להתחלה וסיום בניה של פרויקטים

מידע כאמור אינו  . התממשות משמעותיים-מידע צופה פני עתיד אינו עובדה מוכחת והוא כפוף מטבעו לסיכוני אי. המלאה של החברה והתקיימותו בפועל אינה וודאית

וכן מהתפתחויות בסביבה הכללית  , מגורמי סיכון המאפיינים את פעילות החברה, בין היתר, והתממשותו או אי התממשותו תושפע, ניתן להערכה מדויקת מראש

על מידע שקיים  , בין היתר, המידע מבוסס. אשר אינם ניתנים להערכה מראש ואשר אינם מצויים בשליטת החברה, ובגורמים החיצוניים המשפיעים על פעילות החברה

,  טרם חתימה על הסכמי ביצוע עם קבלנים, טרם חתימה על הסכמי ליווי בנקאי, טרם קבלת היתרי בניה-לגבי מרבית הפרויקטים , היינו, בחברה נכון למועד המצגת
או טרם חתימת הסכמים עם בעלי זכויות במקרקעין בשיעור הנדרש  , טרם חתימת הסכמים עם בעלי זכויות במקרקעין–ובחלק מהפרויקטים של התחדשות עירונית

.וכן כולל הערכות ותכנונים של החברה אשר עשויים שלא להתקיים או להתקיים באופן שונה מתכנוני החברה, לביצוע הפרויקטים

הינו מידע המבוסס על  , שיעור רווח גולמי צפוי והמועדים הצפויים להתחלה ולסיום הפרויקטים, עודפים צפויים, עלויות צפויות, המידע בדבר ההכנסות הצפויות•
:  אם ויתקיים אחד או יותר מהגורמים המפורטים להלן, בין היתר, תחזיות החברה עשויות שלא להתממש. התחשיבים הכלכליים שערכה החברה

;   או שיחולו עיכובים בהשגתן, הזכויות במקרקעין הנדרשות לביצוע הפרויקטים לא יושגו•

;  אפשרויות הבניה במקרקעין יהיו שונות מהערכות החברה הראשוניות לגבי אופי הפרויקט והיקפי הבניה האפשריים במקרקעין•

;לרבות עקב צורך בעריכת תכנון חוזר לפרויקט בעקבות שינויים במדיניות רשויות התכנון, יחולו עיכובים בקשר עם הוצאת היתרי בניה•

;במצב שוק הדירות למגורים בכלל ובאזור בו ממוקמים המקרקעין בפרט, במצב שוק הנדל״ן, יחולו שינויים במצב המשק•

לעומת המחירים  או בעלויות המימון הדרושות לבניה במקרקעין, בעלויות הבניה, יחולו שינויים בעלויות הכרוכות בהשגת הזכויות במקרקעין•
;ששימשו בסיס לתחזית

;  יחולו שינויים בזמינות כוח האדם לביצוע הפרויקטים•

;המחירים בהם יימכרו הדירות שייבנו בפרויקטים יהיו שונים לעומת המחירים ששימשו בסיס לתחזית•

;קצב המכירות בפרויקטים יהיה איטי מהצפוי•

או התקיימות איזה מגורמי הסיכון להם חשופה  , בנתונים עובדתיים אחרים שאינם בשליטתה של החברה, יחולו שינויים בנתונים מקרו כלכליים•
.החברה כמפורט בדיווחי החברה

.יחול שינוי במתווה הפעילות בפרויקטים המיועדים לביצוע במשותף עם יזמים אחרים•
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כרטיס ביקור

.  ן וההתחדשות העירונית"נדל, חברה ציבורית המתמחה בייזום•

35–ארביב ויוסי לוינסקי בעלי ניסיון של למעלה מ( עופר)ברוך אופיר : בעלי השליטה בחברה•

. ד ברחבי הארץ"יח6,000-לאורך השנים נבנו על ידם למעלה מ. ן"שנים בענף הבניה והנדל

.לחברה ומנהליה מוניטין מצוין והערכה רבה בענף ובמערכת הבנקאית

ר ארגון קבלני חולון  "יוסי לוינסקי סיים לאחרונה כהונה כסגן נשיא התאחדות בוני הארץ וכיו•

.שנה והוא פעיל מרכזי בתפקידים שונים בהתאחדות בוני הארץ12מזה 

,  מגדלי מגורים, שכונות מגורים: מגוון הפרויקטים שבעלי השליטה בנו במהלך השנים כוללים•

מבני ציבור לרבות מוסדות חינוך ופרויקטים עבור רשויות מקומיות ברחבי  , מבני מסחר ותעשיה

.  הארץ

,  רמת גן, חולון)רובם באזורי ביקוש במרכז הארץ , לחברה פרויקטים של התחדשות עירונית•

(.  גבעתיים ועוד

ן במסגרתה נחתם הסכם להקמת חברה משותפת  "לחברה פעילות משותפת עם קרסו נדל•

.ד"יח1,500-הפועלת לייזום ובניית כ
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(המשך)כרטיס ביקור 

597-צפויה החברה להכיר בהכנסות ממכירת דירות בהיקף מוערך של כ2017-2021בין השנים •

.(2)₪ מיליון 126.5-גולמי מוערך של כוברווח (1)₪מיליון  

:לחברה כיום•

.93%-נמכרו כ, ד למכירה"יח236מתוכן לחברה , ד בביצוע"יח355*

.ד שאושרו למתן היתר בנייה"יח175*

.ד בשלבי ייזום ותכנון שונים"יח4,400-

המפונותבניה לבעלי הדירות שנרשמות בגין מתן שירותי ללא הכנסות ( 1)

הוצאותהיווןואומדן₪'מ3.5-כהינוהייזוםדמיאומדן,₪'מ9.5–כהינוהניהולדמיאומדן.מימוןהוצאותוהיווןייזוםדמי,ניהולדמיכוללאינוהסכום(2)

-השלהשנתיתהמימוןשעלותובהנחה,מעלותם20%הינולפרויקטיםשיידרשהעצמי״הון״-שהבהנחהנעשהההיווןדמיאומדן.₪'מ13.8-כהינוהמימון

.בממוצע5%תהיההעצמי״הון״

.
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אסטרטגיה עסקית

החברה מתמקדת בפרויקטים של התחדשות עירונית באזורי  •

ביקוש

,  איתור וייזום פרויקטים–החברה פועלת בכל שרשרת הערך •

שיווק ובנייה, תכנון
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פרויקטים שבוצעו בעבר על ידי בעלי השליטה
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פרויקטים שבוצעו בעבר על ידי בעלי השליטה
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פרויקטים שבוצעו בעבר על ידי בעלי השליטה
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פרויקטים בביצוע
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2016...נקודת הפתיחה-אגרובנק חולון
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2021... נקודת סיום–אגרובנק חולון



.ד"יח413כ "סה-בניינים 8פרויקט התחדשות עירונית להקמת 

*.  ד"יח18יתרה למכירה , ד"יח198נמכרו . ד"יח216למכירה , ד"יח104השבה לבעלים : ד"יח320כ "בניינים סה6הקמת -בביצוע –' שלב א

.ד"יח61למכירה , ד"יח32השבה לבעלים : ד"יח93כ "בניינים סה2הקמת –' שלב ב

100%: חלק החברה

2017סוף : 'שלב ב, 6/2016: 'שלב א-תחילת הקמה 

2021סוף : 'שלב ב, 2019תחילת : 'שלב א–צפי מסירה 

(1)₪מיליון 376-כ: ן הליווי-היקף הכנסות צפוי בח

(2)₪ מיליון 99.1-כ: ן הליווי-רווח גולמי צפוי בח

(2)26.4%-כ: ן הליווי-שיעור רווח גולמי צפוי בח

(.בגין מיסים₪ מיליון 14.8לאחר הפחתת )( 2,3,4)₪ מיליון 118-כ: ן הליווי-עודפים צפויים בח

בכוונת החברה לשעבד את העודפים הצפויים

ד"מיח91.5%נמכרו ' בשלב א* 

₪  מיליון 77-כ: 'סך עודפים צפויים שלב א

₪    מיליון 41-כ: 'סך עודפים צפויים שלב ב

.הנתון אינו כולל הכנסות שנרשמות בגין מתן שירותי בניה לבעלי הדירות המפונות( 1)

אומדן דמי  .ח"האגהמשועבדים לטובת ן הליווי ולא מהעודפים -לא ישולמו מחוהיוון עלויות מימון אשר , דמי ייזום, ניהוללעיל אינם כוללים דמי הנתונים (  2)

שיידרש  " הון העצמי"-מחושב בהנחה שה' המימון בשלב בהיוון . ₪' מ10.6-ואומדן היוון עלויות מימון כ₪ ' מ2.7-אומדן דמי ייזום כ, ₪' מ6.2-ניהול הינו כ

.בממוצע 5%״הון העצמי״ תהיה -מעלויות הפרויקט ובהנחה שעלות המימון השנתית של ה20%-הינו כ' בשלב ב

.₪' מ11-שיידרש הינו כ"הון העצמי-"בהנחה שה( 3)

.של הפרויקט' שלב אבגין " משלים הון"-מייפרע המימון ח "האגמתמורת ( 4)
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ח"עודפים לטובת מחזיקי האג–אגרובנק חולון 

!ד"מיח91.5%נמכרו * 



ד לשיווק"יח12מהן , ד"יח18כ "סה-פרויקט התחדשות עירונית להקמת בניין 

100%: חלק החברה

11/2015: תחילת הקמה

2017: צפי מסירה

(1)₪מיליון 19.5-כ: ן הליווי-היקף הכנסות צפוי בח

(2)₪ מיליון 3.7-כ: ן הליווי-רווח גולמי צפוי בח

(2)19%-כ: ן הליווי-שיעור רווח גולמי צפוי בח

(2,3)₪ מיליון 7.1-כ: ן הליווי-עודפים צפויים בח

.אינו כולל הכנסות שנרשמות בגין מתן שירותי בניה לבעלי הדירות המפונותהנתון ( 1)

₪  ' מ0.8-כעלויות מימון ואומדן היוון ₪ ' מ0.25-הינו כדמי ניהול אומדן , מימוןוהיוון עלויות ניהול הנתונים לעיל אינם כוללים דמי (  2)

'  מ0.4-והיתרה לתשלום הינה כ₪ ' מ3-נפרעו כ2017עד לסוף יולי , ₪' מ3.4-הנו כ"משלים ההון"מתוך העודפים הצפויים חלקו של ( 3)

₪.
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חנה חולון



"חיזוק ותוספת"38א "תמ, פרויקט התחדשות עירונית

ד הקיימות"יח9ד על "יח8הוספת 

100%: חלק החברה

4/2017: תחילת הקמה

2018: צפי מסירה

(1)₪ מיליון 14-כ: ן הליווי-היקף הכנסות צפוי בח

(2)₪ מיליון 1.1-כ: ן הליווי-רווח גולמי צפוי בח

(2)7.9%-כ: ן הליווי-שיעור רווח גולמי צפוי בח

(2,3)₪ מיליון 3.2-כ: ן הליווי-עודפים צפויים בח
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שלום עליכם חולון

.המחוזקותאינו כולל הכנסות שנרשמות בגין מתן שירותי בניה לבעלי הדירות הנתון ( 1)

₪ ' מ0.3-ואומדן היוון עלויות מימון כ₪ ' מ0.1-אומדן דמי ניהול הינו כ, הנתונים לעיל אינם כוללים דמי ניהול והיוון עלויות מימון( 2)

.₪' מ2.1-הנו כ"משלים ההון"מתוך העודפים הצפויים חלקו של ( 3)



פרויקטים שאושרו למתן היתר בניה  
בגבעתיים ורמת גן

15

.נחתמו הסכמי ליווי בנקאי לפרויקטיםטרם •

.טרם הוחל בשיווק•

הבנקאיהליוויבהסכמישייקבעכפי"עצמיהון"לחברהיידרשהפרויקטיםבניתלצורך•

.העצמיההוןהעמדתלצורךמימוןלהשגתלפעולהחברהעלויהיה,לפרויקטים



מהן  , ד"יח42כ "סה-בניינים  2פרויקט התחדשות עירונית להקמת 

ד לשיווק"יח27

100%: חלק החברה

2018: תחילת הקמה צפויה

2020: צפי מסירה

(1)₪ מיליון 43-כ: ן הליווי-היקף הכנסות צפוי בח

(2)₪ מיליון 7.4-כ: ן הליווי-רווח גולמי צפוי בח

(2)17.2%-כ: שיעור רווח גולמי צפוי

(2,3)₪ מיליון 14.5-כ: ן הליווי-צפויים בחעודפים 

.הנתון אינו כולל הכנסות שנרשמות בגין מתן שירותי בניה לבעלי הדירות המפונות( 1)

ואומדן היוון  ₪ ' מ0.2-כדמי ייזום אומדן ,₪' מ0.5-הינו כאומדן דמי ניהול . עלויות מימוןהיוון , דמי ייזום, הנתונים לעיל אינם כוללים דמי ניהול( 2)

מעלויות הפרויקט ובהנחה שעלות המימון השנתית של  20%-שיידרש הינו כ" הון העצמי"-שההמימון מחושב בהנחה היוון . ₪' מ0.5-כעלויות מימון 

.בממוצע5%הון העצמי״ תהיה ״-ה

.  ₪' מ7.1-כשיידרש הינו "הון העצמי”-בהנחה שה( 3)
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מכביה רמת גן



ד "יח38מהן , ד"יח56כ "סה-בניינים 2פרויקט התחדשות עירונית להקמת 

לשיווק

100%: חלק החברה

2018: תחילת הקמה צפויה

2020: צפי מסירה

(1)₪ מיליון 52-כ: ן הליווי-צפוי בחהיקף הכנסות 

(2)₪ מיליון 12-כ: ן הליווי-צפוי בחרווח גולמי 

(2)23%-כ: ן הליווי-צפוי בחשיעור רווח גולמי 

(2,3)₪ מיליון 20-כ: ן הליווי-צפויים בחעודפים 

.הנתון אינו כולל הכנסות שנרשמות בגין מתן שירותי בניה לבעלי הדירות המפונות( 1)

'  מ0.3-ייזום כאומדן דמי , ₪' מ0.8-אומדן דמי ניהול הינו כ. והיוון עלויות מימון, דמי ייזום, הנתונים לעיל אינם כוללים דמי ניהול( 2)

מעלויות הפרויקט  20%-שיידרש הינו כ" הון העצמי"-שההיוון המימון מחושב בהנחה . ₪' מ0.6-מימון כואומדן היוון עלויות ₪ 

.בממוצע5%של ה״הון העצמי״ תהיה השנתית ובהנחה שעלות המימון 

.₪' מ8-שיידרש הינו כ"הון העצמי”-שהבהנחה ( 3
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הנשיא רמת גן



28מהן , ד"יח42כ "סה-התחדשות עירונית להקמת בנין אחד פרויקט 

.לשיווקד "יח

100%: חלק החברה

2018: תחילת הקמה צפויה

2021: צפי מסירה

(1)₪ מיליון 47-כ: ן הליווי-צפוי בחהיקף הכנסות 

(2)₪ מיליון 11.5-כ: הליווין -רווח גולמי צפוי בח

(2)24.5%-כ: הליווין -שיעור רווח גולמי צפוי בח

(2,3)₪ מיליון 18.5-כ: ן הליווי-צפויים בחעודפים 

.  הנתון אינו כולל הכנסות שנרשמות בגין מתן שירותי בניה לבעלי הדירות המפונות( 1)

₪  ' מ0.2-אומדן דמי ייזום כ, ₪' מ0.7-אומדן דמי ניהול הינו כ. והיוון עלויות מימון, דמי ייזום, הנתונים לעיל אינם כוללים דמי ניהול( 2)

מעלויות הפרויקט ובהנחה שעלות  20%-שיידרש הינו כ" הון העצמי"-שההיוון המימון מחושב בהנחה . ₪' מ0.5-היוון עלויות מימון כואומדן 

.בממוצע5%המימון השנתית של ה״הון העצמי״ תהיה 

.₪' מ7-שיידרש הינו כ"הון העצמי”-שהבהנחה ( 3
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רמת גןחצור -קרסקי



ד  "יח23מהן , ד"יח35כ "סה-פרויקט התחדשות עירונית להקמת בניין אחד 

.לשיווק

100%: חלק החברה

2017: תחילת הקמה

2020: צפי מסירה

(1)₪ מיליון 45-כ: ן הליווי -היקף הכנסות צפוי בח

(2)₪ מיליון 13-כ: ן הליווי -רווח גולמי צפוי בח

(2)28.9%-כ: ן הליווי -שיעור רווח גולמי צפוי בח

(2,3)₪ מיליון 19.5-כ: ן הליווי-עודפים צפויים בח

.הנתון אינו כולל הכנסות שנרשמות בגין מתן שירותי בניה לבעלי הדירות המפונות( 1)

היוון  . ₪' מ0.5-ו אומדן היוון עלויות מימון כ₪ ' מ0.9-אומדן דמי ניהול הינו כ. והיוון עלויות מימון, דמי ייזום, הנתונים לעיל אינם כוללים דמי ניהול( 2)

.בממוצע5%הון העצמי״ תהיה ״-המעלויות הפרויקט ובהנחה שעלות המימון השנתית של 20%-שיידרש הינו כ" הון העצמי"-שההמימון מחושב בהנחה 

.₪' מ6.5-בהנחה שההון העצמי שיידרש הינו כ( 3)

19

שינקין גבעתיים
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סיכום פרויקטים בביצוע ובתהליך קבלת היתרי בנייה
צפי מסירה עודפים צפויים  

–ן הליווי -מח
(2,3)₪ מיליון 

שיעור רווח

ן -בחגולמי צפוי 

(2,3)הליווי 

רווח גולמי צפוי  
–ן הליווי-מח

(2,3)₪ מיליון 

ן -הכנסות צפויות מח
–הליווי
(1)₪ מיליון 

יחידות לשיווק בנייה-יחידות  מיקום הפרויקט פרויקט

2019-2021 118 26.4%-כ 99.1 376 277 413 חולון (4)אגרובנק

2017 6.5 19%-כ 3.7 19.5 12 18 חולון חנה

2020 14.5 17%-כ 7.4 43 27 42 רמת גן (4,5)מכביה 

2020 12 23%-כ 12 52 38 56 רמת גן (4,5)הנשיא

2021 18.5 24.5%-כ 11.5 47 28 42 רמת גן -קרסקי

(4,5)חצור

2020 19.5 29%-כ 13 45 23 35 גבעתיים (4,5)שינקין

2018 3.2 8%-כ 1.1 14 8 9 חולון שלום עליכם

192.2 147.8 597 413 615 כ"סה

2017-2021בין השנים , ₪מיליון 192.2-כ-ן הליווי -עודפים צפויים בח•

2017-2021בין השנים , ₪מיליון 147.8-כ–ן הליווי -רווח גולמי צפוי בח•
שירותי בניה לבעלי הדירות המפונותהכנסות שנרשמות בגין מתן ללא (1)

המימוןהיוון.₪'מ13.8-כמימוןעלויותהיווןואומדן₪'מ3.5-כייזוםדמיאומדן,₪'מ9.5-כהינוניהולדמיאומדןמימוןעלויותוהיוון,ייזוםדמי,ניהולדמיכולליםאינםלעילהנתונים(2)

.״בממוצע5%תהיההעצמי״הון״-השלהשנתיתהמימוןשעלותובהנחה,מעלותם20%הינולפרויקטיםשיידרשהעצמי״הון״-שהבהנחהנאמדהחלושטרםבפרויקטים

.טרם נחתמו הסכמי ליווי וטרם הוחל בשיווק הפרויקט(3)

.וטרם הוחל בשיווק, טרם נחתמו הסכמי ליווי בנקאי, קרסקי ושינקין טרם הוצאו התרי בניה, הנשיא, מכביה, בפרויקטים אגרובנק שלב ב(4)

ויהיה על החברה לפעול להשגת מימון לצורך העמדת ההון העצמי, כפי שייקבע בהסכמי הליווי הבנקאי לפרויקטים" הון עצמי"לצורך בנית הפרויקטים יידרש לחברה (5)



פרויקטים בתהליכי תכנון וקידום מול הרשויות

21

.בניההוגשו בקשות להיתרי טרם •

.נחתמו הסכמי ליווי בנקאי לפרויקטיםטרם •

.בשיווק הפרויקטיםהוחל טרם •

הבנקאיהליוויבהסכמישייקבעכפי"עצמיהון"לחברהיידרשהפרויקטיםבניתלצורך•

העצמיההוןהעמדתלצורךמימוןלהשגתלפעולהחברהעלויהיה,לפרויקטים
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סיכום פרויקטים בתהליכי תכנון
צפי מסירה עודפים צפויים  

–ן הליווי-בח
(2,3)₪ מיליון 

שיעור רווח

ן -גולמי צפוי בח

(2)הליווי 

רווח גולמי צפוי  
–ן הליווי -בח

(2,3)₪ מיליון 

הכנסות צפויות  
–ן הליווי -בח

(1)₪ מיליון 

שיווק-יחידות  בנייה-יחידות  מיקום הפרויקט פרויקט

2021 47 23%-כ 28 122 65 99 גבעתיים נרקיס

2021 17 22%-כ 10 45 24 36 גבעתיים כצנלסון

2022 136 26%-כ 87 330 186 248 חולון הכיכר

2019 20 18%-כ 10.5 58 30 42 חולון ההסתדרות

1,116 1,488 חולון (50%)ערבי נחל 

272 381 חולון הגנת הטבע

1,520 1,710 קריית מלאכי מלאכי

318 424 חולון המועצה

3,531 4,428 כ"סה

העצמיויהיה על החברה לפעול להשגת מימון לצורך העמדת ההון , כפי שייקבע בהסכמי הליווי הבנקאי לפרויקטים" הון עצמי"לצורך בנית הפרויקטים יידרש לחברה 

.המפונותשירותי בניה לבעלי הדירות שנרשמות בגין מתן הכנסות ללא (1)

. ₪' מ6.2-כעלויות מימון ואומדן היוון ₪ ' מ1.1-אומדן דמי ייזום כ, ₪' מ9.4-כוהיוון עלויות מימון אומדן דמי ניהול הינו , דמי ייזום, הנתונים לעיל אינם כוללים דמי ניהול(2)

בממוצע״5%הון העצמי״ תהיה ״-הובהנחה שעלות המימון השנתית של , מעלותם20%העצמי״ שיידרש לפרויקטים הינו ״הון -שההמימון בפרויקטים שטרם החלו נאמד בהנחה היוון (3)



ד"יח99כ "סה-בניינים 2פרויקט התחדשות עירונית להקמת 

100%: חלק החברה

2018: תחילת הקמה

2021: צפי מסירה

(1)₪ מיליון 122-כ: הליווי ן -היקף הכנסות צפוי בח

(2)₪  מיליון 28-כ: ן הליווי -רווח גולמי צפוי בח

(2)23%-כ: ן הליווי -שיעור רווח גולמי צפוי בח

(2,3)₪ מיליון 47-כ: ן הליווי -עודפים צפויים בח

.הנתון אינו כולל הכנסות שנרשמות בגין מתן שירותי בניה לבעלי הדירות המפונות( 1)

0.6-אומדן דמי ייזום כ, ₪' מ2-אומדן דמי ניהול הינו כ. והיוון עלויות מימון, דמי ייזום, הנתונים לעיל אינם כוללים דמי ניהול( 2)

מעלויות  20%-שיידרש הינו כ" הון העצמי"-שההיוון המימון מחושב בהנחה . ₪' מ1.4-היוון עלויות מימון כואומדן ₪ ' מ

.בממוצע5%הון העצמי״ תהיה ״-ההפרויקט ובהנחה שעלות המימון השנתית של 

.₪' מ18.8-שיידרש הינו כ"הון העצמי”-שהבהנחה ( 3
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גבעתיים" נרקיס"



ד"יח36כ "סה-פרויקט התחדשות עירונית להקמת בניין אחד 

100%: חלק החברה

2018: תחילת הקמה

2021: צפי מסירה

(1)₪ מיליון 45-כ: ן הליווי -היקף הכנסות צפוי בח

(2)₪ מיליון 10-כ: ן הליווי -רווח גולמי צפוי בח

(2)22.2%-כ: ן הליווי -שיעור רווח גולמי צפוי בח

(2,3)₪ מיליון 17-כ: ן הליווי -עודפים צפויים בח

.הנתון אינו כולל הכנסות שנרשמות בגין מתן שירותי בניה לבעלי הדירות המפונות( 1)

-כייזום אומדן דמי , ₪' מ0.7-אומדן דמי ניהול הינו כ. והיוון עלויות מימון, דמי ייזום, הנתונים לעיל אינם כוללים דמי ניהול( 2)

20%-שיידרש הינו כ" הון העצמי"-שההיוון המימון מחושב בהנחה . ₪' מ0.5-ו אומדן היוון עלויות מימון כ₪ ' מ0.3

.בממוצע5%מעלויות הפרויקט ובהנחה שעלות המימון השנתית של ה״הון העצמי״ תהיה 

.₪' מ7-שיידרש הינו כ"הון העצמי”-vשבהנחה ( 3
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כצנלסון גבעתיים



ד"יח248כ "סה-בניינים 4פרויקט התחדשות עירונית להקמת 

100%: חלק החברה

2019: תחילת הקמה

2022: צפי מסירה

(1)₪ מיליון 330-כ: ן הליווי -היקף הכנסות צפוי בח

(2)₪  מיליון 87-כ: ן הליווי -רווח גולמי צפוי בח

(2)26.4%-כ: ן הליווי -שיעור רווח גולמי צפוי בח

(2,3)₪ מיליון 136-כ: ן הליווי -עודפים צפויים בח

.הנתון אינו כולל הכנסות שנרשמות בגין מתן שירותי בניה לבעלי הדירות המפונות( 1)

3.6-היוון עלויות מימון כואומדן , ₪' מ6-אומדן דמי ניהול הינו כ. הנתונים לעיל אינם כוללים דמי ניהול והיוון עלויות מימון( 2)

מעלויות הפרויקט ובהנחה שעלות המימון השנתית  20%-שיידרש הינו כ" הון העצמי"-שההיוון המימון מחושב בהנחה . ₪' מ

.בממוצע5%הון העצמי״ תהיה ״-השל 

.₪' מ51-שיידרש הינו כ"הון העצמי"-שהבהנחה ( 3
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חולון" הכיכר"



.ד"יח42כ "סה-פרויקט התחדשות עירונית להקמת בניין אחד 

.100%: חלק החברה

2019: תחילת הקמה

2021: צפי מסירה

(1)₪ מיליון 58-כ: ן הליווי -היקף הכנסות צפוי בח

(2)₪ מיליון 10.5-כ: ן הליווי -רווח גולמי צפוי בח

(2)18%-כ: ן הליווי -שיעור רווח גולמי צפוי בח

(2,3)₪ מיליון 20-כ: ן הליווי-עודפים צפויים בח

.הנתון אינו כולל הכנסות שנרשמות בגין מתן שירותי בניה לבעלי הדירות המפונות( 1)

-היוון עלויות מימון כואומדן ₪ ' מ0.7-אומדן דמי ניהול הינו כ. והיוון עלויות מימוןניהול הנתונים לעיל אינם כוללים דמי ( 2)

מעלויות הפרויקט ובהנחה שעלות המימון  20%-שיידרש הינו כ" הון העצמי"-שההיוון המימון מחושב בהנחה . ₪' מ0.7

.בממוצע5%השנתית של ה״הון העצמי״ תהיה 

.₪' מ9.5-שיידרש הינו כ" הון העצמי"-שהבהנחה ( 3
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חולון" ההסתדרות"



.ד"יח1,488-כ כ"פרויקט התחדשות עירונית להקמת סה

.50%: החברהחלק 

ן"עם קרסו נדלחברות פרויקט משותפות יוקם במסגרת 
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חולון" ערבי נחל"



.ד"יח381-כ כ"פרויקט התחדשות עירונית להקמת סה

100%: חלק החברה
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חולון" הגנת הטבע"



.ד"יח1,710-כ כ"פרויקט התחדשות עירונית להקמת סה

100%: חלק החברה

שהחברה תחזיק מחצית מהזכויות בהייעודית י חברה "הפרויקט מתוכנן להקמה ע* 
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מלאכיקריית –מלאכי 
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מלאכיקריית –מלאכי 



.ד"יח424-כ כ"שני פרויקטים התחדשות עירונית להקמת סה

100%: חלק החברה
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חולון' ב-ו' המועצה א



מ  "ק1.5-כ, נכס בבעלות החברה ברחוב נורדאו בהרצליה

.  היםמחוף 

.והשבחהבתהליך תכנון 

.ר"מ3,205: שטח מגרש

75%.: חלק החברה

.₪ מיליון 18-כ: 30.6.17בדוח הכספי ליום , סכום הקרקע
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הרצליה
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₪באלפי –תמצית נתונים מהדוחות הכספיים 
2015 2016 H1.2017

47,706 186,449 210,828 סך מאזן  

29,270 164,993 190,988 נכסים שוטפים

18,436 21,456 19,830 נכסים בלתי שוטפים  

19,171 155,621 173,672 התחייבויות שוטפות

12,413 14,267 15,341 התחייבויות בלתי שוטפות  

16,122 16,651 21,815 הון עצמי  

0 31,679 74,332 הכנסות  

-21 3,766 10,334 רווח גולמי  

-4,017 403 5,254 רווח נקי  

-4,696 13,669 6,394 תזרים שוטף  



.שנים2.5-מ של כ"במחח שקלית "סדרת אגהחברה בוחנת גיוס 

בהיקף  , ח"האגהחברה תשעבד את העודפים של פרויקט אגרובנק לטובת מחזיקי 

.₪מיליון 118-צפוי של כ

.ביצוע35%-הפרויקט בשלב של כ–ד נמכרו "מהיח91.5%-כ: 'שלב א

.2017צפוי להיפתח לקראת סוף , מכלל הפרויקט23%-המהווה כ: 'בשלב 

.140%-יחס הבטוחה לחוב בעת שחרור תמורת ההנפקה לא יפחת מ
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מתווה העסקה



.שנה35-בעלי ניסיון של למעלה מ, ן בישראל"בעלי השליטה בחברה הינם אנשי מקצוע מהשורה הראשונה בתחום הבניה והנדל

.שטחי מסחר ומבני ציבור, בנו ומסרו בעשרות השנים האחרונות אלפי יחידות דיור-לבעלי השליטה יכולות ביצוע וניהול מוכחות 

.ן"החברה חתמה על הסכם שיתוף פעולה עם קרסו נדל

-וברווח גולמי מוערך של כ, (1)₪מיליון 597-צפויה החברה להכיר בהכנסות ממכירת דירות בהיקף מוערך של כ2017-2021בין השנים 

.(2)₪מיליון 147.8

:לחברה כיום

.93%נמכרו , ד למכירה"יח236מתוכן לחברה , ד בביצוע"יח355*

.ד שאושרו למתן היתר בנייה"יח175*

.ד בשלבי ייזום ותכנון שונים"יח4,400-

הכנסות שנרשמו בגין מתן שירותי בניה לבעלי הדירות המפונותללא ( 1)

אומדן דמי ההיוון  . ₪' מ13.8-ואומדן היוון הוצאות המימון הינו כ₪ ' מ3.5-אומדן דמי הייזום הינו כ, ₪' מ9.5–אומדן דמי הניהול הינו כ. דמי ייזום והיוון הוצאות מימון, הסכום אינו כולל דמי ניהול( 2)

.בממוצע5%״הון העצמי״ תהיה -ובהנחה שעלות המימון השנתית של ה, מעלותם20%״הון העצמי״ שיידרש לפרויקטים הינו -נעשה בהנחה שה
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סיכום-לוינסקי עופר 



http://www.levinski-ofer.co.il

03-5001500
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