
 

 

 
 

  מנרב אחזקות בע"מ
 )"החברה"(

 

 מדף תשקיף

מניות רגילות של החברה, אגרות חוב שאינן ניתנות  - בהתאם להוראות הדין מכוח תשקיף מדף זה, החברה תוכל להנפיק סוגים שונים של ניירות ערך
 להמרה, אגרות חוב הניתנות להמרה למניות רגילות של החברה, כתבי אופציה הניתנים למימוש למניות רגילות של החברה, כתבי אופציה הניתנים

ות להמרה למניות החברה וניירות ערך מסחריים למימוש לאגרות חוב שאינן ניתנות להמרה, כתבי אופציה הניתנים למימוש לאגרות חוב הניתנ
פרטי ותנאי ניירות הערך והרכב  באמצעות דוחות הצעת מדף אשר בהם יושלמו כל הפרטים המיוחדים לאותה הצעה, לרבות - "(ניירות הערך)"

בנוסף, תוכל  .שיהיו באותה עת מ, כפיהיחידות המוצעות, בהתאם להוראות כל דין ובהתאם לתקנון ולהנחיות הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"
 (.At the Market Offering)לציבור תוך כדי המסחר בבורסה כאמור החברה להציע ניירות ערך 

( 2) -ו ;כלכליים בישראל-חשיפה לסיכונים מאקרו( 1: )סיכוני מאקרו: א. גורמי הסיכון שעשויה להיות להם השפעה גדולה על עסקי התאגיד הינם
( מדיניות הממשלה בקשר עם נדל"ן 2( עבודות ציבוריות, )1: )סיכונים ענפייםב.  ;בפרט הקבוצה של הפעילות ובתחומי בכלל הכלכלית בסביבה הרעה

לפרק א' לדוח התקופתי של  14.10 סעיף ולפרטים נוספים בדבר גורמי סיכון החלים על פעילות החברה, רא ( פעילות בתחום הזכיינות.3) -ובניה ו
הדוח התקופתי לשנת )" , הנכלל בתשקיף זה על דרך ההפניה(2017-01-032712)מס' אסמכתא  29.3.2017 ביוםאשר פורסם במגנא  2016ברה לשנת הח

2016)".  

, ביצוע עבודות ויקטים לבניה למגוריםלות המדווחים כמגזרים עסקיים בדוחותיה הכספים )יזום פריתחומי פע חמישהלמועד התשקיף, לחברה 
. בין החברה לבין בעל השליטה בה, מר אברהם קוזניצקי, לא קיים הסדר לתיחום נדל"ן בארה"ב(כן קבלנות, השכרה וניהול נכסים מניבים, זכיינות ו

אינו מבצע  מר קוזניצקילא התחייב שלא לבצע במישרין פעילות בתחומים בהם פועלת החברה. בפועל, למועד התשקיף,  מר קוזניצקיפעילויות ו
  .החברהבמישרין פעילות מהותית בתחומים בהם פועלת 

 בביאורלאמור , הפנו רואי החשבון המבקרים את תשומת הלב 2017ביוני  30מבלי לסייג את חוות דעתם בדוחות הכספיים המאוחדים של החברה ליום 
 .המאזנילאחר מועד הדיווח בשותפות המטופלת לפי שיטת השווי  ו' לתמצית הדוחות הכספיים ביניים בקשר עם הליך בוררות ואירועים נוספים 5

ברה לפרטים בדבר קיומו של תזרים מזומנים שלילי מתמשך מפעילות שוטפת וקביעת דירקטוריון החברה כי אין בכך כדי להצביע על בעיית נזילות בח
 ( ונכלל בזאת על דרך ההפניה.2017-01-076198 )מס' אסמכתא 30.8.2017אשר פורסם ביום  2017לדוח הדירקטוריון לרבעון השני לשנת  1.6.2ראו סעיף 

"( בדירוג מעלותמעלות בע"מ )" S&Pעם אופק יציב ועל ידי  A2.il"( בדירוג מידרוגמדורגת על ידי מידרוג בע"מ )"החברה  : )א(נכון למועד התשקיף
ilA/Stableמידורג בדירוג ב'( מדורגות על ידי  -)ב( אגרות החוב )סדרה א' ו -, וA2.il  עם אופק יציב ועל ידי מעלות בדירוגilA . 

למיטב ידיעת החברה, נכון למועד התשקיף, למעט מגבלות מכח הדין, לא קיימים סייגים ו/או הגבלות על חלוקת דיבידנד על ידי החברה, למעט 
 .ההפניה, הנכלל בתשקיף זה על דרך 2016לשנת  תקופתילפרק א' לדוח  5.1סעיף כמפורט ב

ובאתר האינטרנט של הבורסה  www.magna.isa.gov.ilעותק מתשקיף מדף זה עומד לעיון הציבור באתר האינטרנט של רשות ניירות ערך שכתובתו 
 .  a.tase.co.ilmayלניירות ערך בתל אביב בע"מ שכתובתו 

 2017בנובמבר,  21 תאריך התשקיף:
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 מבוא -פרק א' 

 כללי 1.1

בשם מנרב מפעלי הנדסה ישראליים  כחברה פרטית 1969ביולי  7בישראל ביום החברה התאגדה 

שינתה  1983בינואר  24ע"מ וביום את שמה למנרב ב החברה שינתה 1981בספטמבר  21ביום  .בע"מ

, הפכה החברה לחברה ציבורית כהגדרת 1983החברה את שמה לשמה הנוכחי. החל מחודש מרץ 

 ומאז רשומות מניות החברה למסחר בבורסה 1983-המונח בפקודת החברות ]נוסח חדש[, התשמ"ג

  ."(הבורסהלניירות ערך בתל אביב בע"מ )"

 מונחים 1.2

 :בתשקיף זה תהיינה למונחים הבאים המשמעות הרשומה לצידם

אשר פורסם על ידי   2017לשנת  הראשוןרבעון הדוח התקופתי ל 2017לשנת  1דוח רבעון 

 .(2017-01-046111 )מס' אסמכתא 29.5.2017החברה ביום 

אשר פורסם על ידי   2017לשנת השני רבעון הדוח התקופתי ל 2017לשנת  2דוח רבעון 

 (.2017-01-076198)מס' אסמכתא  30.8.2017החברה ביום 

אשר פורסם על ידי החברה ביום  ,2015דוח התקופתי לשנת ה 2015דוח תקופתי לשנת 

 .(2016-01-005214)מס' אסמכתא  13.3.2016

אשר פורסם על ידי החברה ביום  ,2016דוח התקופתי לשנת ה 2016דוח תקופתי לשנת 

 .(2017-01-032712)מס' אסמכתא  29.3.2017

הדוחות הכספיים המאוחדים 

 2016לשנת 

הדוחות הכספיים המאוחדים המצורפים כחלק ג' לדוח 

 .2016התקופתי לשנת 

 .1999-חוק החברות, התשנ"ט חוק החברות

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

מבנה  -תקנות ניירות ערך )פרטי התשקיף וטיוטת התשקיף  תקנות פרטי תשקיף

 .1969-כ"טוצורה(, התש

)מס'  9.11.2017ההתאגדות של החברה כפי שפורסם ביום תקנון  תקנון ההתאגדות של החברה

 .(2017-01-098311אסמכתא 

 היתרים ואישורים 1.3

תשקיף. הלפרסום דין כל שיונות הדרושים על פי יהחברה קיבלה את כל ההיתרים, האישורים והר 1.3.1

חוק ניירות )" 1968-לחוק ניירות ערך, התשכ"ח א23תשקיף זה הינו תשקיף מדף, כהגדרתו בסעיף 

מדף בהם יושלמו הפרטים המיוחדים הפיו תיעשה על פי דוחות הצעת -"(, והצעת ניירות ערך עלערך

  לאותה הצעה.

ניירות ערך לפרסם את התשקיף משום אימות הפרטים המובאים בו או לרשות האין בהיתרה של  1.3.2

 .המוצעים משום הבעת דעה על טיבם של ניירות הערךאישור מהימנותם או שלמותם, ואין בו 
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ניירות הערך הכלולים רישום למסחר של החברה קיבלה מהבורסה את אישורה העקרוני המתייחס ל 1.3.3

 . "(הכלוליםניירות הערך )"בתשקיף זה ואשר יוצעו, ככל שיוצעו, על פי דוחות הצעת מדף 

מובאים בתשקיף או למהימנותם או האמור של הבורסה אישור לפרטים האישור באין לראות 

או על הכלולים ערך ת הלשלמותם, ואין בו משום הבעת דעה כלשהי על החברה או על טיבם של ניירו

 .יוצעוהמחיר בו הם 

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

פי דוח -רישום ניירות הערך המוצעים למסחר עלבקשה לל ניירות הערך יהיה כפוף לקבלת אישור

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

 "(.דוח הצעת מדף)" 2005-התשס"ו

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

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

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

 כאמור.

 הון החברה 1.4

 2,000,000 -המחולק ל₪,  10,000,000הינו  הון המניות הרשום של החברהנכון לתאריך התשקיף,  1.4.1

  .""(מניות רגילות)" ע.נ. כ"א₪  5.00מניות רגילות בנות 

ש"ח  5.00בנות מניות רגילות  1,027,527הינו  של החברה והנפרע הונה המונפקנכון לתאריך התשקיף,  1.4.2

 ע.נ. כ"א.

 7201.6.30ליום הרכב ההון העצמי של החברה  1.4.3

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

 

 

 

 

 

 

 

 רטים על אגרות החוב שבמחזורפ 1.5

אודות אגרות החוב שהנפיקה החברה ושעדיין הן ( לתקנות הדוחות 13)ב()10בהתאם לתקנה לפרטים 

אשר  2017לשנת  2לדוח הדירקטוריון בחלק ב' לדוח רבעון  4ראו סעיף  ,למועד התשקיףבמחזור נכון 

 נכלל בזאת על דרך ההפניה. 

          הון מניות
 

7,091 
 34,193 קרנות הון ופרמיה על מניות   
 קרן הערכה מחדש 

 
8,575 

  
 הפרשי תרגום מטבע חוץ בגין פעילות חוץ

 
(11,438) 

  
 קרן בגין נכסים זמינים למכירה

  יתרת עודפים
(299) 

638,865  
    

  676,987  סה"כ הון המיוחס לבעלים של החברה 

 122,592 זכויות שאינן מקנות שליטה
    

 סה"כ הון
 

  799,579 
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 הון המניות של החברה והמחזיקים בו - 'בפרק  

  הון המניות הרשום של החברה 1.1

לפרטים בדבר הון המניות הרשום, המונפק והנפרע של החברה נכון למועד התשקיף, ראו סעיף 

 בפרק א' לתשקיף. 1.4

 מניות החברההתפתחות הון  1.1

  השינויים בהון המניות הרשום של החברה 1.1.1

למעט  לא חלו שינויים בהון המניות הרשום של החברה בשלוש השנים שקדמו לתאריך התשקיף

)מס אסמכתא  9.11.1017איחוד הון מניות החברה כמפורט בדיווח המיידי על מצבת הון מיום 

 . ( אשר נכלל בזאת על דרך ההפניה1017-01-098111

 בהון המניות המונפק של החברה השינויים 1.1.1

 של החברה בשלוש השנים שקדמו לתאריך התשקיף. המונפקלא חלו שינויים בהון המניות  

 המחזיקים בניירות הערך של החברה 1.2

ניירות ערך של החברה המוחזקים  אודות ,שלה והדירקטורים החברה ידיעת מיטב, לפי לפרטים

על מצבת החזקות בעלי עניין  מיידידיווח  ראוהתשקיף  מועדל סמוך בחברההעניין  בעליעל ידי 

 דרך על בזאת נכלל אשר( 1017-01-099745 אסמכתא)מס'  14.11.1017ונושאי משרה בכירה מיום 

  ."(ההחזקות מצבת)" ההפניה

 בעל השליטה בחברה 1.4

יצוין כי אשתו של מר  .אברהם קוזניצקימר  וקיף בעל השליטה בחברה היננכון למועד התש

 168עשויה להיחשב כבעלת שליטה לצורך הוראות סעיף  ,זיוה קוזניצקיאברהם קוזניצקי, גב' 

 .לחוק החברות

בהון המניות של החברה ראו מצבת ה"ה אברהם וזיוה קוזניצקי לפרטים בדבר החזקותיהם של 

 .ההחזקות

  התחייבות בקשר להנפקה או קבלת מילווה 1.5

)סדרה ב'( על ידי החברה ראו  -התנאים להרחבת סדרות אגרות החוב )סדרה א'( ולפרטים בדבר 

את שטר הנאמנות לאגרות החוב )סדרה א'( אשר צורף לדוח הצעת המדף של החברה מיום 

( ונכלל בזאת על דרך ההפניה ואת שטר הנאמנות 1014-01-114481)מס' אסמכתא  4.11.1014

)מס'  10.7.1016לדוח הצעת המדף של החברה מיום לאגרות החוב )סדרה ב'( אשר צורף 

 ( ונכלל בזאת על דרך ההפניה.1016-01-086921אסמכתא 
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  שערי הבורסה של מניות החברה 1.6

 1016, 1015נתונים על שערי הנעילה הגבוהים והנמוכים של מניות החברה בבורסה בשנים  להלן

  :1עד סמוך למועד התשקיף 1017ובשנת 

 אגורותשער נמוך ב אגורותבשער גבוה  תקופה

 שער תאריך שער תאריך

 26176.44 2.1.1015 51098.11 19.8.1015 1015שנת 

 25040.26 11.1.1016 55888.18 12.11.1016 1016שנת 

 40780 19.8.1017 58456.04 1.2.1017  התשקיף למועד סמוך עד 1017 שנת

 נתונים על ניירות הערך של החברה 1.7

 5ולכל מניה רגילה ש"ח ע.נ.  1ההון העצמי המיוחס לבעלי המניות של החברה לכל מניה רגילה  1.7.1

, מבלי להתחשב בתוצאותיה 20.6.1017על פי דוחותיה הכספיים של החברה ליום ש"ח ע.נ. 

 658.8 -, וכש"ח ע.נ. 1למניה רגילה ₪  121.76 -, הינו כ20.6.1017הכספיות של החברה לאחר יום 

ולכל מניה  ש"ח ע.נ.  1. ההון העצמי של החברה לכל מניה רגילה ש"ח ע.נ. 5ה רגילה למני₪ 

וליום  21.11.1016, 21.11.1015על פי דוחותיה הכספיים של החברה ליום ש"ח ע.נ.  5רגילה 

₪  ₪670.95,  646.26 -, וש"ח ע.נ. 1למניה רגילה ₪  119.5 -ו₪,  ₪124.1,  119.1הינו  20.6.1016

 , בהתאמה.ש"ח ע.נ. 5למניה רגילה ₪  647.68 -ו

 

ולמניה רגילה  ש"ח ע.נ.  1הרווח הנקי הבסיסי המיוחס לבעלי המניות של החברה למניה רגילה  1.7.1

ולתקופה בת שישה חודשים  21.11.1016, 21.11.1015לשנים שהסתיימו ביום  ש"ח ע.נ. 5

 45.59 -, וש"ח ע.נ. 1למניה רגילה ₪  0.98 -ו₪  ₪6.81,  9.11היה  20.6.1017שהסתיימה ביום 

 , בהתאמה. ש"ח ע.נ. 5למניה רגילה ₪  4.9 -ו₪  ₪24.1, 

                                                           
ככל ששער המניות הגבוה/הנמוך היה זהה במשך מספר  .והטבות מתואמים לדיבידנדהנתונים משקפים ערכי נעילה   1

 .ימים, צוין התאריך המוקדם מבניהם
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 מניות החברה  לשהנלוות זכויות ה - 'גפרק 
 החברה ההתאגדות של והסדרים שנקבעו בתקנון

 הזכויות הנלוות למניות החברה 1.3

מניות החברה מובאות ההצבעה של הוראות תקנון ההתאגדות של החברה בדבר זכויות 

שפורסם על ידי החברה  בתשקיף זה על דרך ההפניה לתקנון ההתאגדות של החברה

)ג( לתקנות פרטי 26לתקנה , בהתאם (2037-03-098133)מס' אסמכתא  9.33.2037ביום 

 תשקיף.

 הסדרים לפי חוק החברות 1.2

להלן יפורטו הסדרים לפי חוק החברות שנקבעו בתקנון ההתאגדות של החברה לפי 

נקבעו וככל  )ד( לתקנות פרטי תשקיף,26בתקנה חברות המצוינים הסעיפים מחוק ה

  הסדרים כאמור.

 העברת סמכויות בין האורגנים 1.2.3

האסיפה הכללית רשאית ליטול סמכויות הנתונות לאורגן אחר, כן רשאית האסיפה 

הכללית להעביר סמכויות הנתונות למנהל הכללי לסמכויות הדירקטוריון. נטילת ו/או 

הסמכויות כאמור תהיה לעניין מסוים או לפרק זמן מסוים, שלא יעלה על פרק העברת 

 הזמן הנדרש בנסיבות העניין, והכל כאמור בהחלטת האסיפה.

 מינוי דירקטורים ותקופת כהונתם 1.2.2

, ויכהנו במשרתם כל עוד לא מונו אחרים אסיפה שנתיתמדי הדירקטורים ייבחרו  1.2.2.3

וכהונתם לא הופסקה ולא פקעה בהתאם במקומם וכל עוד משרתם לא התפנתה, 

 להוראות תקנון ההתאגדות של החברה או כל דין.

כן  הדירקטורים הנבחרים יכנסו לתפקידם החל בתום האסיפה בה נבחרו, אלא אם 1.2.2.2

 בהחלטה על מינויים. נבחרו ייקבע מועד מאוחר יותר

לו פרשו בכל אסיפה שנתית יחשבו הדירקטורים שמונו באסיפה השנתית הקודמת, כאי 1.2.2.1

דש. על אף האמור לעיל, לא מונו באסיפה תם. דירקטור פורש יוכל להיבחר מחממשר

 ימשיכו הדירקטורים המכהנים בכהונתם. ,שנתית דירקטורים

הדירקטוריון רשאי להמליץ בפני האסיפה הכללית על מועמדם לתפקיד דירקטור  1.2.2.3

 בחברה.

במקום דירקטורים  אסיפה מיוחדת של החברה רשאית למנות דירקטורים לחברה 1.2.2.3

שכהונתם הופסקה וכן בכל מקרה שמספר חברי הדירקטוריון פחת מהמינימום שנקבע 

 בתקנון ההתאגדות של החברה או על ידי האסיפה הכללית.

לא יחולו על מינוי ומשך כהונתם של דירקטורים חיצוניים, ההוראות האמורות לעיל  1.2.2.6

 אשר לגביהם יחולו הוראות חוק החברות.
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לדירקטורים הזכות, בכל עת, בהחלטה,  -רקטורים על ידי הדירקטוריון מינוי די 1.2.2.7

שאושרה על ידי לפחות רוב של הדירקטורים של החברה, למנות כל אדם כדירקטור 

בכפוף למספר המירבי של הדירקטורים שנקבע בתקנון ההתאגדות של החברה, אם 

דירקטור שנתמנה  לשם מילוי מקום שהתפנה באקראי ואם כתוספת לדירקטוריון. כל

 כך יכהן עד לאסיפה השנתית הבאה ויוכל להיבחר מחדש.

  מניין חוקי באסיפה כללית 1.2.1

דיון. שני בעלי היהיה נוכח מנין חוקי בעת  באסיפה כללית אלא אםאין לפתוח בדיון 

שלחו לחברה כתב הצבעה המציין את  או , או באמצעות שלוח,מניות הנוכחים בעצמם

מזכויות ההצבעה בחברה יהוו  23%אופן הצבעתם, והמחזיקים או המייצגים לפחות 

מניין חוקי. בעל מניות או בא כוחו, המשמש גם כשלוח של בעלי מניות אחרים, יחשב 

  כשני בעלי מניות או יותר, בהתאם למספר בעלי המניות אותם הוא מייצג.

 אסיפה נדחיתמניין חוקי ב 1.2.3

המניין החוקי לתחילת האסיפה הנדחית יהיה בעל מניות אחד לפחות, הנוכח בעצמו או 

 לחוק החברות. 79על ידי בא כח, בכפוף להוראות סעיף 

 יושב ראש האסיפה הכללית 1.2.3

יושב ראש הדירקטוריון )אם מונה( ישב בראש כל אסיפה כללית. בהעדר יושב ראש, או 

דקות מהמועד שנקבע לאסיפה, יבחרו בעלי המניות  33ור אם לא הופיע לאסיפה כעב

הנוכחים באסיפה באחד מהדירקטורים של החברה כיושב ראש, או אם לא יהיה 

ליושב  דירקטור נוכח, יבחרו באחד מבעלי המניות הנוכחים לשבת בראש האסיפה.

 ראש האסיפה לא יהיה קול מכריע או נוסף.

 באסיפה הכלליתרוב  1.2.6

בכפוף להוראות הדין. על אף האמור  ברוב רגיל, ותקבליהכללית החלטות באסיפה 

, הרוב הנדרש לאישור מיזוג על ידי האסיפה הכללית, או לחוק החברות 127סעיף ב

להצביע והצביעו אסיפת סוג, יהיה רוב רגיל לפחות מקולות בעלי מניות הרשאים 

 בעצמם.

 וקבלת החלטות בדירקטוריון הצבעה 1.2.7

בישיבות הדירקטוריון תוכרענה ברוב קולות הדירקטורים שאלות המתעוררות 

הנוכחים )או המשתתפים, במקרה של הצבעה באמצעות אמצעי תקשורת( והמצביעים, 

כאשר לכל דירקטור יהיה קול אחד. היו הקולות שקולים בהחלטה בדירקטוריון, יהיה 

ה. במקרה כזה ליו"ר הדירקטוריון קול נוסף, אלא אם נעדר יו"ר הדירקטוריון מישיב

 ליו"ר הדירקטוריון הנבחר לא יהיה קול נוסף בהצבעות הדירקטוריון.

 דיבידנד חלוקתהחלטה על  1.2.8

החלטת החברה על חלוקת דיבידנד, מניות הטבה או כל חלוקה אחרת או תנאיהן, 

 ל ידי דירקטוריון החברה.עתתקבל 
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 ההנפקה ויעודהתמורת  - 'דפרק 

 וייעודה תמורת ההנפקה

לתקנות פרטי תשקיף,  ו'הפרטים הקבועים בפרק  ,א)א( לתקנות פרטי תשקיף25בהתאם להוראות תקנה 

דוח הצעת מדף יובאו במסגרת  ",הערך המוצעיםפרטים שייכללו בתשקיף על השימוש בתמורת ניירות "

  .פיו יוצעו-על
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 תיאור עסקי החברה -' הפרק 
  כללי 1.1

מוכלל בזאת על דרך ההפניה פרק תיאור  ,פרטי תשקיף ב לתקנות6( ותקנה 1)א44תקנה בהתאם ל

 .2016עסקי התאגיד בדוח התקופתי לשנת 

אשר נכללים בזאת על דרך  2017לשנת  2לדוח רבעון ו  2017 לשנת 1בנוסף, מפנה החברה לדוח רבעון 

  .ההפניה

לשנת  1, בדוח רבעון 2016שינויים ועדכונים ביחס למידע המופיע בחלק א' לדוח התקופתי לשנת  1.2

 7201לשנת  2בדוח רבעון ו 7201

להלן תמצית האירועים המהותיים אשר אירעו לאחר תאריך פרסום הדוחות הכספיים לתקופה  1.2.1

ועד למועד פרסום תשקיף זה, כפי שדווחו על ידי החברה במערכת  2017 יוניב 30שהסתיימה ביום 

   :המגנ"א. הדוחות המיידיים שלהלן נכללים בזאת על דרך ההפניה

 אסמכתא במגנא מס' נושא הדוחתיאור  תאריך פרסום הדוח שם הדוח

 2017-01-081911 עדכון בנוגע לעסקה במנהטן 11.9.2017 דוח מיידי

התקשרות בהסכם למכירת זכויות במקרקעין  17.9.2017 דוח מיידי

 באשדוד

081997-01-2017 

 084787-01-2017 מכירת זכויות במקרקעין באשקלון 27.9.2017 דוח מיידי

 099101-01-2017 הגשת תביעה כנגד מנרב תשתיות 16.10.2017 דוח מיידי

 093796-01-2017 עליה לשלב שני במכרז קריית התקשוב 21.10.2017 דוח מיידי

 091389-01-2017 עדכון בנוגע לעסקה במנהטן 31.10.2017 דוח מיידי

דוח מתקן לדוח 

מיידי על תוצאות 

 אסיפה

אישור נושאים שונים באסיפה הכללית, לרבות  8.11.2017

ערן קוזניצקי, זיוה קוזניצקי התקשרויות עם ה"ה 

 ורותי גנץ וכן איחוד הון מניות החברה

101099-01-2017 

 098122-01-2017 איחוד הון מניות החברה 9.11.2017 מצבת הון

 098089-01-2017 זכיה במכרז לביצוע עבודות קבלנות בבני ברק 9.11.2017 דוח מיידי

 

  2016בדצמבר  31דוח הדירקטוריון על מצב עסקי החברה והדוח הכספי לשנה שהסתיימה ביום  1.3

, ראו 2016בדצמבר  31לדוח הדירקטוריון על מצב עסקי החברה ולדוח הכספי לשנה שהסתיימה ביום 

 על דרך ההפניה., הנכלל בפרק ה' זה לתשקיף 2016חלק ב' וחלק ג' )בהתאמה( לדוח התקופתי לשנת 

חודשים ושלושה  שהישדוח הדירקטוריון על מצב עסקי החברה והדוח הכספי לתקופה של  1.4

 7201 יוניב 30שהסתיימה ביום 

חודשים  ושלושה שהישלדוח הדירקטוריון על מצב עסקי החברה ולדוח הכספי לתקופה של 

, הנכלל 2017לשנת  2דוח רבעון חלק ב' וחלק ג' )בהתאמה( ל, ראו 2017 יוניב 30שהסתיימה ביום 

 בפרק ה' זה לתשקיף על דרך ההפניה.
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 קשורותחברות בנות וחברות  1.1

 11ראו תקנה לרבות בנוגע לשיעור אחזקות החברה בחברות אלו, , 31.12.2016וליום  31.12.2011לפרטים בדבר חברות בנות וכלולות )המוחזקות במישרין על ידי החברה(, נכון ליום  1.1.1

 .ההפניה, בהתאמה, אשר נכללים בזאת על דרך 2016ד' לדוח התקופתי לשנת  חלקב 11ותקנה  2011ד' לדוח התקופתי לשנת  חלקב

  :30.6.2017)המוחזקות במישרין על ידי החברה( נכון ליום  פעילות להלן יובאו פרטים בדבר חברות בנות וכלולות

 מניותהמספר  סוג מניות חברהשם 
 המוחזקות

 בש"ח סה"כ ע.נ
של המניות 
 המוחזקות

מחזיקים  שיעורי אחזקה
אחרים 
 -בלמעלה מ

מהון  25%
מכח  \המניות 

 \ההצבעה 
סמכות למנות 

 דירקטורים*

 באלפי ש"ח

 בהצבעה בהון

בסמכות 
למנות 

 דירקטורים
 הלוואות

ערך 
מתואם 

כולל 
הלוואות 
וקרן הון 
מהפרשי 

 תרגום

 הצמדה ריבית עד פרעוןומ יתרה

 מנרב הנדסה ובניין בע"מ

 רגילות
 

 רגילות א
 

 רגילות ב

8,100,000 8,100,000 

 אין 100% 100% 100%

12,664 - 0.71% -  
 
 

168,161 1,183,700 1,183.70 
 דולר - - 40,319

 דולר 10% 2019 8,119

 דולר 8% 2018-2019 37,860 100 100,000

 אין 71.77% 71.77% 71.77% 60,192 60,192,000 רגילות מנרב פרויקטים בע"מ

22,000 2017-2023 3.71% - 
 
 
 

384,107 26,889 - 2.16% - 

22,106** 2021 0.6% - 

 44% 44% 32% 21,000 21,000 רגילות מבט לנגב בע"מ

ראו ביאור 
לדוחות  ד'34

הכספיים 
 2016לשנת 

בחלק ג' לדוח 
התקופתי 

  2016לשנת 

11,341 2037 

 
 
 

8.49% 

 
 
 

 מדד

 
 
 

114,843 

 

  למיטב ידיעת החברה והדירקטוריון שלה. *
 גב לתנאי ניירות ערך מסחריים שהונפקו על ידי החברה. -אל-** בתנאי גב
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 של החברה, הדיבידנדים, הריבית ודמי הניהול שקבלה החברה או שזכאית לקבל מהן קשורותרווחים והפסדים של חברות בת וחברות  1.1.2

וכן פרטים אודות הדיבידנד, הריבית ודמי הניהול שקיבלה החברה או שהיא  2016 -ו 2011המוחזקות ע"י החברה בשנים  חברות בנות וכלולות שלוהפסדיהן פרטים אודות רווחיהן  1.1.2.1

ד' לדוח התקופתי  חלקב 13ולתקנה  2011ד' לדוח התקופתי לשנת חלק ב 13לתקנה , מובאים בדרך של הפניה 2016 -ו 2011השנים  לגבי הנ"לזכאית לקבל מכל אחת מהחברות 

 , בהתאמה.2016לשנת 

  )באלפי ש"ח(: 2017 יוניב 30החודשים שהסתיימה ביום  תששלעיל, לגבי תקופת  1.1.2.1להלן פרטים כאמור בסעיף  1.1.2.2

 שם החברה
הכולל  2016לשנת הסעיף בפרק תיאור עסקי התאגיד בדוח התקופתי 

 ונכלל בזאת על דרך ההפניה תיאור כללי של עיקר עיסוקיה

 רווח
 )הפסד(
 לפני מס

 רווח
 )הפסד(
 כולל 

 ריבית דמי ניהול דיבידנד

 146 - - (13,729) (13,729) 9 מנרב הנדסה ובניין בע"מ*
 738 1,804 6,746 19,864 19,864 8 מנרב פרויקטים בע"מ*

Qualitas Health LTD 13)2,084 - - (1,309) (1,309) )ב 

 - - - 3,448 3,448  11 מבט לנגב בע"מ

 .זו חברה"י ע המוחזקות וכלולות בנות חברות כולל( *)
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 החברה ניהול - ו'פרק 
 דירקטורים 1.1

, דניאל ברנשטיין ,אבנון-רונית קוזניצקי, זיוה קוזניצקי)יו"ר הדירקטוריון(,  אברהם קוזניצקיה"ה מכהנים בחברה הדירקטורים כדלקמן:  התשקיףנכון למועד 

 .)דח"צ( ורחל תורג'מן( דח"צ) שלמה לירן

ד' לדוח חלק ב 21ראו תקנה  ,לתקנות פרטי תשקיף )א(45בהתאם לתקנה אבנון ורחל תורג'מן -ה"ה אברהם קוזניצקי, זיוה קוזניצקי, רונית קוזניצקי פרטים לגביל

)א( לתקנות פרטי תשקיף, ראו דוח מיידי 45ירן בהתאם לתקנה לפרטים לגבי ה"ה דניאל ברנשטיין ושלמה ל .בזאת על דרך ההפניה , אשר נכלל2011התקופתי לשנת 

(, בהתאמה, אשר 2017-01-104802)מס' אסמכתא  7.11.2017( ודוח מיידי על מינוי דירקטור מיום 2017-01-104799)מס' אסמכתא  7.11.2017על מינוי דירקטור מיום 

 בזאת על דרך ההפניה. יםנכלל

  נושאי משרה בכירה .  1.2

 :א לתקנות פרטי תשקיף45בהתאם לתקנה  בחברהפרטים לגבי נושאי המשרה הבכירה להלן 
 אורי אילן אברהם טראו חיים רוטלוי פיני ליברמן דרור קוזניצקי פנחס דקל שם נושא המשרה

 052350013 034978031 029510349 057744435 024389818 022411127 מספר זיהוי

 8.5.1954 11.7.1979 7.9.1972 2.7.1912 11.9.1919 3.1.1911 לידהתאריך 

 27.5.2009 1.01.2017 20.5.2012 11.1.2017 22.5.2003 30.11.2011  תחילת כהונהתאריך 

, חברה בת או חברה בחברהתפקיד 
 בחברהבעל עניין בקשורה או 

מנכ"ל מנרב פרויקטים  מנכ"ל החברה
בע"מ, דירקטור ביוניהד 

 ביופארק בע"מ, מנרב
פרויקטים בע"מ ורותם 

מנרב עיסקה -שני
 משותפת בע"מ

מנכ"ל מנרב הנדסה 
 ובנין בע"מ

סמנכ"ל הכספים של 
 החברה

 מבקר פנים חשב החברה

האם בעל עניין בחברה או בן 
משפחה של נושא משרה בכירה 

 אחר או של בעל עניין בחברה

בנם של אברהם וזיוה  לא
קוזניצקי ואחיה של 

 ןאבנו-רונית קוזניצקי

 לא לא לא לא

השכלה וניסיון עסקי בחמש 
 השנים האחרונות

תואר בוגר בכלכלה 
וחשבונאות ומוסמך 

 מאונ'במנהל עסקים 
 ;ת"א

מכהן כמנכ"ל החברה 
 2011שנת מ

השכלה תיכונית, מנכ"ל 
 מנרב פרויקטים

 

תואר הנדסאי 
קונסטרוקציה  

ת"א. תואר  מאונ'
ראשון במנהל 

מאונ' עסקים בינ"ל 
  ;אנגליה ,המברסייד

מנכ"ל מבט לנגב 
 (2012-2017הקמה )

תואר בוגר בכלכלה 
וחשבונאות ומוסמך 
במנהל עסקים 

 ת"א מאונ'
מכהן כסמנכ"ל 
הכספים של החברה 

 2012 משנת

תואר בוגר בכלכלה 
 חיפה מאונ' וחשבונאות

חשב, מנרב הנדסה ובנין 
 (2011דצמבר  - 2013בע"מ )

ראש צוות דיווח ומיסוי, 
תקשורת בע"מ פלאפון 

(2010-2013) 

תואר בוגר בכלכלה וחשבונאות 
 העברית בירושלים מהאונ'

מן אלמגור טשותף במשרד בריי
זהר, רואי חשבון, שותף 

שות' ובמשרד זהר את זהר 
 רואי חשבון
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 אנדי ליזרוביץ יוסי יצחקי יוני ישראלי שם נושא המשרה

 015210127 054251107 022422182 מספר זיהוי

 17.01.1958 21.04.1957 15.1.1911  לידהתאריך 

 1.3.2017 1.10.1998 1.4.2014  תחילת כהונהתאריך 

, חברה בת או חברה קשורה או בחברהתפקיד 
 בחברהבעל עניין ב

 סמנכ"ל הנדסה ופרויקטים של החברה מנהל תפעול בחברה מנהל חטיבת הנכסים של החברה

של נושא  האם בעל עניין בחברה או בן משפחה
 משרה בכירה אחר או של בעל עניין בחברה

 לא נשוי לאחות של אברהם קוזניצקי לא

העברית, מוסמך  מהאונ'תואר בוגר בכלכלה  השכלה וניסיון עסקי בחמש השנים האחרונות
 לימודי משפט מבר אילן.

בעל תעודה בשמאות מקרקעין וניהול נכסים 
 מהטכניון מכון טכנולוגי.

 שמאי מקרקעין מוסמך בעל רשיון
מכהן כמנהל חטיבת הנכסים של החברה משנת 

2014 
 (2012-2013מנכ"ל סטארסנטר מנופים פיננסים )

 

 הנדסאי חשמל ממרכז שפירא
 מנהל תפעול בחברה

  

 בוגר המכון להנדסה מכנית ברומניה. 
 הפתוחה. מהאונ'תואר בכלכלה וניהול 

אוניברסיטת תואר שני במנהל עסקים מ
Rochvilleיוסטון, טקסס ,. 

מכון טיהור שפכי גוש דן מנהל פרויקטים  
 (2014-2017) )השפד"ן(

מנהל בנייה פרויקט מתקן ההתפלה באשדוד 
(2012-2014) 

 

 חתימה של התאגידה ימורש  .1.3

  אין מורשי חתימה עצמאיים. תאגידל

 
 של החברה לצורך התשקיף עורכי דין  .1.4

 .אביב-, תל31 אחד העם, הורוביץ ושות' ש.

  המבקר חשבוןה הרוא .1.5

 .יפו - אביב-תל, 17הארבעה  ,KPMGסומך חייקין ושות' מקבוצת 

 המשרד הרשום .1.1

 .אשדוד ,3הבושם רח' 

 הוראות מסמכי ההתאגדות ביחס לדירקטוריון .1.7

ההתאגדות של החברה בדבר המספר המרבי והמזערי של הדירקטורים, דרכי מינויים או בחירתם, משך כהונתם, מילוי מקומם, סיום כהונתם,  מסמכילהוראות 

)מס' אסמכתא  9.11.2017ביום פורסם על ידי החברה אשר תקנון ההתאגדות של החברה  ו, ראןומינוי ועדות של הדירקטוריון והסמכויות שניתן להעניק לה שכרם

 .ונכלל בזאת על דרך ההפניה (2017-01-098311
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 ין בחברהיבעלי ענ - 'זפרק 

 בידי בעלי עניין החזקת ניירות ערך של החברה 1.1

אודות ניירות הערך של החברה  ,והדירקטורים שלהלמיטב ידיעת החברה לפרטים, לפי 

התשקיף  לתאריךסמוך בכירה בחברה, במועד ההמוחזקים על ידי בעלי עניין ונושאי משרה 

של החברה בדבר מצבת החזקות  דוחות מיידיים, ראו חודשים 12 -בלו ובתאריך שקדם 

 -ו (2011-01-099145 אסמכתא)מס'  14.11.2011 מהימיםבעלי עניין ונושאי משרה בכירה 

בזאת על דרך  ים(, בהתאמה, אשר נכלל2016-01-063591 )מס' אסמכתא 13.10.2016

 ההפניה.

 תגמולים לבעלי עניין ולנושאי משרה בכירה 1.2

שניתנו: )א( לכל אחד מחמשת בעלי התגמולים הגבוהים ביותר להלן יפורטו, התגמולים 

מבין נושאי המשרה הבכירה בחברה או בתאגיד בשליטתה, או שניתנו להם בקשר עם 

ל ידי אחר, )ב( לכל אחד משלושת כהונתם בחברה או בתאגיד בשליטתה, על ידי החברה או ע

נושאי המשרה הבכירה בעלי התגמולים הגבוהים ביותר בחברה )אשר לא נמנו על חמשת 

מקבלי התגמולים הנזכרים בסעיף קטן )א( לעיל( אשר ניתנו להם בקשר עם כהונתם 

)ג( לכל אחד מבעלי העניין בחברה )אשר לא נמנו עם מקבלי התגמולים הנזכרים  -בחברה, ו

אם התגמולים ניתנו להם על ידי החברה או על ידי תאגיד , )ב( לעיל( -בסעיפים קטנים )א( ו

בשליטתה, בקשר עם שירותים שנתנו כבעלי תפקידים בחברה או בתאגיד בשליטתה, בין אם 

 מעביד ובין אם לאו ואף אם בעלי העניין אינם נושאי משרה בכירה-מתקיימים יחסי עובד

  "(.םתגמולייחד: "להלן )
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  1(ש"ח) 2017 יוניב 30חודשים שהסתיימה ביום  שהישלתקופה של  1.2.1

 תגמולים אחרים *תגמולים עבור שירותים  פרטי מקבל התגמולים

 משרה היקף תפקיד שם

שיעור 
החזקה 

בהון 
 התאגיד

 מענק שכר
תשלום 
מבוסס 

 מניות
 דמי ניהול

דמי 
 ייעוץ

דמי  ריבית אחר עמלה
 שכירות

 סה"כ אחר

אברהם 
 קוזניצקי

 1,169 105 - - - - - - - 58 1,006 62% 100% יו"ר הדירקטוריון

 856 60      433  363  ***** 100% מנכ"ל מנרב פרויקטים דרור קוזניצקי
 806 58 - - - - - - - 222 526 - 100% מנכ"ל החברה פנחס דקל

 605 34         511 - 100% נכ"ל מנרב הנדסהמ וינשטוק רון

 חיים רוטלוי
סנמכ"ל הכספים של 

 החברה
100% - 395 389**        69 829 

 בעלי עניין
 3 ***          5.2% - דירקטורית זיוה קוזניצקי
-רונית קוזניצקי

 אבנון
 32 ****          ***** - דירקטורית

 ערן קוזניצקי
מנהל חטיבת המגורים 

 במנרב הנדסה
100% *****  112  496 - - - - - - 608 

גמול דירקטורים 
שאינם מפורטים 

 בטבלה זו
- - -          112 112 

 עלות הפרשות סוציאליות )אובדן כושר עבודה, קרן השתלמות והפרשות לביטוח מנהלים( ואחזקת רכב.הסכומים הינם במונחי עלות. שכר ונלוות לשכר כוללים, שכר ברוטו חודשי,  *
 בגין שנים קודמות.הינו אלף ש"ח מסכום המענק  300סך של ** 

 לרבות ההוצאות בגין הרכב.** גמול דירקטורים בשיעור שלא עולה על הסכום הקבוע בחוק לתשלום גמול דירקטורים חיצוניים המשולם באמצעות העמדת רכב, *
 ך ההפניה.דר, הנכלל בזאת על 2016חלק ד' לדוח התקופתי לשנת ( ב1)ס"ק  21תקנה פרטים תחת ראו *** *
 .0.01% -**** נמוך מ*

 
  

                                                           
, אשר 2016בפרק ד' לדוח התקופתי לשנת  21תקנה  בדבר הסכמי ההעסקה הרלבנטיים ופרטים נוספים ראו לפרטיםתגמולים ששולמו ושהחברה התחייבה לשלם בגין תקופה זו.  1

  נכלל בזאת על דרך ההפניה.
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 2016לשנת  1.2.2

בחלק ד' לדוח  21תקנה  ראו 2016ביחס לשנת פרטים אודות התגמולים שניתנו ל

  .בזאת על דרך ההפניה תנכלל, ה2016התקופתי לשנת 

 2015לשנת  1.2.3

בחלק ד' לדוח  21תקנה  ראו 2015ביחס לשנת פרטים אודות התגמולים שניתנו ל

 , הנכללת בזאת על דרך ההפניה.2015התקופתי לשנת 

הכוללת בין היתר התייחסות לתשלום לפרטים בדבר מדיניות התגמול של החברה,  1.2.4

נספח א' לדוח מיידי על כינוס אסיפה  , ראומענקים המבוססים על רווחיות החברה

אשר נכלל בזאת על דרך  ,(2016-01-110239)מס' אסמכתא  25.8.2016מיום כללית 

 .ההפניה

  בעל שליטהעסקאות עם  1.3

בעל השליטה או שלבעל אודות עסקאות עם לעניין פרטים, לפי מיטב ידיעת החברה, 

 -ו 2015יש עניין אישי באישורן, אשר החברה התקשרה בהן במהלך השנים  השליטה

ות לדוח ד'חלק ל 22תקנה ו ראאו שהן עדין בתוקף במועד התשקיף,  2016

לזימון אסיפה כללית  1.9 - 1.1וכן נושאים  ,2016ולשנת  2015לשנת  התקופתיים

אושרו ביום הנושאים  ;2011-01-086149)מס' אסמכתא  1.10.2011יום אשר פורסם ב

 בזאת על דרך ההפניה. יםהנכלל(, 1.11.2011
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 דוחות כספיים  - 'חפרק 
 

 הדוחות הכספיים הנכללים בתשקיף מדף זה 1.1

 בתשקיף מדף זה נכללים, על דרך ההפניה, הדוחות הכספיים הבאים:

  31.12.2016דוחות כספיים מאוחדים ליום  1.1.1

לדוחות הכספיים )המאוחדים( של החברה ליום , ב לתקנות פרטי תשקיף6-ב ו60 לתקנותבהתאם 

זה לתשקיף על דרך ' ח, הנכלל בפרק 2016לשנת  לדוח התקופתי ג'ראו בחלק  31.12.2016

ליום  I.V.M. Minrav Sadytהדוחות הכספיים של מבט לנגב בע"מ ושל וכן, ראו את  ההפניה,

 ואשר נכללים בזאת על דרך ההפניה.  2016קופתי לשנת רפו לדוח התאשר צו 31.12.2016

  31.12.2016דוח כספי נפרד ליום  1.1.2

 ג'ראו בחלק , הדוחות לתקנותג' 9 תקנה, לפי 31.12.2016לדוח הכספי הנפרד של החברה ליום 

 לתקנותזה לתשקיף על דרך ההפניה, וזאת בהתאם ' ח, הנכלל בפרק 2016לשנת  לדוח התקופתי

 .ב לתקנות פרטי תשקיף6-ו ד60

  30.6.2017דוחות כספיים מאוחדים ליום  1.1.3

 30.6.2017הכספיים )המאוחדים( של החברה ליום לדוחות , לתקנותב 6-וב 60 לתקנותבהתאם 

וכן, ראו זה לתשקיף על דרך ההפניה, ' ח, הנכלל בפרק 2017לשנת  2רבעון לדוח  ב'ראו בחלק 

 Sola Jacksonvilleושל  ,I.V.M. Minrav Sadyt של ,"מבע לנגב מבטהדוחות הכספיים של את 

LLC  ואשר נכללים בזאת על דרך ההפניה 2017לשנת  2רפו לדוח רבעון אשר צו 30.6.2017ליום.  

 30.6.2017כספי נפרד ליום דוח  1.1.8

 ב'ראו בחלק  ד לתקנות הדוחות,31, לפי תקנה 30.6.2017לדוח הכספי הנפרד של החברה ליום 

זה לתשקיף על דרך ההפניה, וזאת בהתאם לתקנות ' ח, הנכלל בפרק 2017לשנת  2רבעון לדוח 

 .תשקיף פרטי לתקנותב 6-וד 60

 דוח בדבר אפקטיביות הבקרה הפנימית 1.2

 :הדוחות הבאים ,בתשקיף מדף זה נכללים, על דרך ההפניה

ב לתקנות 9לפי תקנה  31.12.2016לדוח בדבר אפקטיביות הבקרה הפנימית של החברה ליום  1.2.1

, הנכלל בפרק ח' זה לתשקיף על דרך ההפניה, 2016הדוחות, ראו בחלק ה' לדוח התקופתי לשנת 

 .תשקיף פרטי לתקנותה 60 תקנהלוזאת בהתאם 

ג לתקנות 31לפי תקנה  30.6.2017לדוח בדבר אפקטיביות הבקרה הפנימית של החברה ליום  1.2.2

הנכלל בפרק ח' זה לתשקיף על דרך ההפניה, וזאת , 2017לשנת  2הדוחות, ראו דוח רבעון 

 .לתקנות פרטי תשקיף ה60 לתקנהבהתאם 
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 של החברה יםהמבקרהחשבון  ימכתב הסכמת רוא 1.3

 , של, של מבט לנגב בע"משל החברה יםהחשבון המבקר ישל רואהסכמה  ימכתב נולחברה נית

I.V.M. Minrav Sadyt, ושל Sola Jacksonville LLC לכלול בתשקיף,  םנכללת הסכמת הםשב

כאמור בסעיף  דוחות הסקירהאו את  חשבון המבקרה הרואדוחות  את לרבות בדרך של הפניה,

את ההסכמה הנ"ל ראו  י. למכתבהנכללים בתשקיף זה על דרך ההפניה לפי העניין, ,לעיל 1.1

 .העמוד האחרון לפרק זה

  דוח אירועים 1.8

(, בדבר אירועים )כהגדרת מונח א לתקנות פרטי תשקיף56בתקנה להלן דוח אירועים )כהגדרתו 

א לתקנות פרטי תשקיף( מהותיים שאירעו לאחר מועד חתימת הדוחות הכספיים 56זה בתקנה 

  ועד למועד פרסום תשקיף זה:( 30.1.2017 )נחתמו ביום 30.6.2017ליום 
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אירעו לאחר מועד א לתקנות פרטי התשקיף בדבר אירועים ש56דוח אירועים כהגדרתו בתקנה 

 7201 שנתל שניהחתימת הדוחות הכספיים המאוחדים המסוקרים של החברה לרבעון 

ועד למועד ( 30.1.2017)נחתמו ביום  30.6.2017מועד חתימת הדוחות הכספיים ליום מ החל

א לתקנות פרטי 56, לא חלו אירועים מהותיים )כהגדרת מונח זה בתקנה זהמדף פרסום תשקיף 

 למעט כמפורט להלן:, תשקיף(

( 2017-01-075179)מס' אסמכתא  23.7.2017ם מייהשל החברה מ יםהמיידי יםבהמשך לדיווח .1

בדבר התקשרות בעסקה לרכישת מקרקעין ( 2017-01-011955)מס' אסמכתא  15.9.2017 -ו

בזאת על דרך ההפניה, נכון למועד זה טרם התקיימו כל  יםיורק, אשר נכלל-במנהטן ניו

מתלים להשלמת העסקה, ובתוך כך נדחה המועד האחרון להתקיימותם ליום התנאים ה

30.11.2017. 

ממקרקעין באזור התעשייה  87% -התקשרה החברה בהסכם מכר למכירת כ 18.9.2017ביום  .2

בתוספת מע"מ ₪ אלפי  71,355באשדוד לחברת סאמיט אחזקות בע"מ בתמורה לסך של 

( 2017-01-011997)מס' אסמכתא  17.9.2017מיום  כדין. לפרטים נוספים ראו דיווח מיידי

 אשר נכלל בזאת על דרך ההפניה.

התקשרה החברה בהסכם מכר למכירת מלוא זכויותיה במקרקעין באזור  26.9.2017ביום  .3

.  בתוספת מע"מ כדין₪ אלפי  35,000בתמורה לסך של לצד שלישי התעשייה באשקלון 

( אשר 2017-01-018717)מס' אסמכתא  27.9.2017מיום  לפרטים נוספים ראו דיווח מיידי

 נכלל בזאת על דרך ההפניה.

מנרב ( בע"מ )"1993צא במשרדי החברה הנכדה, מנרב תשתיות )מ, הו15.10.2017ביום  .8

תשתיות, לבית משפט השלום  "(, כתב תביעה בסדר דין מקוצר שהוגש כנגד מנרבתשתיות

"(, שעניינו הודעת התובעתאגיד אזורי למים ולביוב בע"מ )" -בבאר שבע, על ידי מי שבע 

התובע בדבר רצונו בסיום מוקדם של ההסכם עם מנרב תשתיות להפעלת המכון לטיהור 

-2017)מס' אסמכתא  16.10.2017שפכים בבאר שבע. לפרטים נוספים ראו דיווח מיידי מיום 

 ( אשר נכלל בזאת על דרך ההפניה. 01-099105

ע"י  50% -ע"י החברה ו 50%קיבלה חברת כרמל בנגב בע"מ )המוחזקת  25.10.2017ביום  .5

"( הודעה לפיה לאחר שועדת המכרזים בחנה את כרמל בנגבתאגיד מקבוצת אלקטרה( )"

קשוב של צה"ל ההצעות שהוגשו במכרז למימון, תכנון, הקמה, תפעול ואחזקה של קריית הת

"(, בחרה הועדה בהצעת כרמל בנגב כהצעה אחת מבין שתי ההצעות הטובות המכרזבנגב )"

ביותר העולות לשלב המכרז השני. בשלב המכרז השני על כרמל בנגב להשלים הליך סגירה 

פיננסית ולהגיש למזמין הצעת מחיר מעודכנת על בסיסה ייבחר המציע המועדף במכרז, הכל 

 כי המכרז. כמפורט במסמ

אישרה האסיפה הכללית של החברה, בין היתר את הארכת התקשרות  7.11.2017ביום  .6

שנים  3 -החברה עם מר ערן קוזניצקי, מנהל חטיבת המגורים במנרב הנדסה ובנין בע"מ ב

, את המשך העמדת רכב, חלף גמול דירקטורים, לגב' זיוה 15.11.2017נוספות החל מיום 

ואת הארכת התקשרות  3.12.2017שנים נוספו החל מיום  3 -בחברה, ל קוזניצקי, דירקטורית

שנים  3 -החברה עם גב' רותי גנץ, אחראית תכנון פנים ותחום רווחת העובד בחברה, ב

. בנוסף אישרה האסיפה הכללית לאחד את הון המניות של 15.11.2017נוספות החל מיום 



   8 -ח  

  

 
 

, הון המניות הרשום של החברה עומד 9.11.2017החברה כך שלאחר האיחוד אשר בוצע ביום 

 ע.נ. כ"א.₪  5מניות רגילות בנות  2,000,000 -המחולק ל₪  10,000,000על 

"(, מנרבנתקבלה במשרדי חברת הבת של החברה, מנרב הנדסה ובנין בע"מ )" 1.11.2017ביום  .7

הודעה לפיה ועדת המכרזים של עיריית בני ברק החליטה להמליץ על הצעתה של מנרב 

אלף מ"ר  82 -קומות בשטח כולל של כ 8כהצעה הזוכה במכרז לבניית חניון תת קרקעי בן 

, פינת רח' כינרת 3אלף מ"ר ברח' הירקון  8 -וכן שטח מסחרי בקומת הקרקע בשטח של כ

חודשים ממועד קבלת צו  25"(. תקופת הקמת הפרויקט הינה הפרויקטבעיר בני ברק )"

בתוספת מע"מ. שיעור הרווח הצפוי להערכת ₪ מיליון  101תחילת העובדה והתמורה הינה 

החברה דומה לשיעורי הרווח לפיהם נוהגת החברה לתמחר פרויקטים לביצוע עבודות 

קבלניות. הערכת החברה בדבר הרווח הצפוי הינו מידע צופה פני עתיד כמשמעו בחוק ניירות 

כון למועד זה ואשר ערך ומהווה הערכה בלבד על בסיס מידע המצוי בידי החברה נ

התממשותו אינה וודאית ומושפעת, בין היתר, מגורמים שאינם תלויים בחברה, לרבות גורמי 

 הסיכון החלים על פעילותה. 

 

 

 

יו"ר , אברהם קוזניצקי

 הדירקטוריון

 מנכ"ל, פנחס דקל 

 

 

 

 20.11.2017תאריך אישור הדוח: 



 

 

 

 
 

 סומך חייקין
 KPMGמגדל המילניום 

 609, תא דואר 17רחוב הארבעה 

 6100601תל אביב 

8000  684  03 
 

ת KPMGסומך חייקין, שותפות ישראלית וחברה ברשת  ו ת עצמאי רמו פי ת  של  גדו  המאו

 שוויצרית.ישות  KPMG International  Cooperative ("KPMG International") -ב

 

 2017 בנובמבר, 20
 

 דלכבו
 של דירקטוריוןה

  מנרב אחזקות בע"מ
 , אשדוד3הבושם 

 
 .א.נ,ג
 

 
 יוםבהמיועד להתפרסם  )להלן: "החברה"( בע"מ מנרב אחזקותשל  מדף תשקיף: הנדון

 7201 בנובמבר 20
 

 
שבנדון  מדף בתשקיף)לרבות בדרך של הפניה(  להכללה מסכימים אנו כי להודיעכם הננו

 של הדוחות שלנו המפורטים להלן:
 

 של מאוחד תמציתי כספי מידע על 2017 אוגוסטב 30 מיום סקירה וחד .א

 ושהסתיימ חודשים שלושהששה ושל  ותולתקופ 2017 יוניב 30 ליום החברה

 .תאריך באותו

על מידע  2017 אוגוסטב 30דוח מיוחד של רואי החשבון המבקרים מיום  .ב

ששה של  ולתקופות 2017 ביוני 30כספי ביניים נפרד של החברה ליום 

ד' לתקנות ניירות  38באותו תאריך לפי תקנה  ושלושה חודשים שהסתיימו

 .1970 –ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל 

על הדוחות הכספיים  2017במרס  29מיום  יםהחשבון המבקר ידוח רוא .ג

ולכל אחת משלוש  2015-ו 2016בדצמבר  31לימים  החברההמאוחדים של 

 .2016בדצמבר  31השנים בתקופה שהסתיימה ביום 

על המידע  2017במרס  29דוח מיוחד של רואי החשבון המבקרים מיום  .ד

חת משלוש ולכל א 2015-ו 2016בדצמבר  31הכספי הנפרד של החברה לימים 

ג' לתקנות 9לפי תקנה  2016בדצמבר  31השנים בתקופה שהסתיימה ביום 

 (.1970 –ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידים התש"ל 

על ביקורת של רכיבי  2017במרס  29דוח רואי החשבון המבקרים מיום  .ה

 .2016בדצמבר  31בקרה פנימית על דיווח כספי של החברה ליום 

 
 
 

 בכבוד רב,
 

 חייקין סומך
 חשבון רואי

 



 

 

 

 

 

 
 

 סומך חייקין
 KPMGמגדל המילניום 

 609תא דואר , 17רחוב הארבעה 

 6100601תל אביב 

8000  684  03 
 

 

ת KPMGסומך חייקין, שותפות ישראלית וחברה ברשת  ו ת עצמאי רמו פי ת  של  גדו  המאו

 ישות שוויצרית. KPMG International  Cooperative ("KPMG International") -ב

 

 

 2017, בנובמבר 20
 

 דלכבו
 של דירקטוריוןה

 בע"מ  מבט לנגב
 , אשדוד3הבושם 

 
 .א.נ,ג
 

 
המיועד ( "מחזיקההחברה "ה)להלן:  בע"מ מנרב אחזקותשל  מדף תשקיף : הנדון

 7201 בנובמבר 20 יוםבלהתפרסם 
 

 
שבנדון של  מדף בתשקיף)לרבות בדרך של הפניה(  להכללה מסכימים אנו כי להודיעכם הננו

 הדוחות שלנו המפורטים להלן:
 

חברת מבט לנגב  של תמציתי כספי מידע על 2017 אוגוסטב 13 מיום סקירה וחד .א

 שלושהששה ושל  ותולתקופ 2017 יוניב 30 ליום ("חברהה": )להלןבע"מ 

 .תאריך באותו ושהסתיימ חודשים

על הדוחות הכספיים של  2017במרס  28החשבון המבקר מיום  הדוח רוא .ב

שתי השנים בתקופה ולכל אחת מ 2015-ו 2016בדצמבר  31לימים  החברה

 .2016בדצמבר  31שהסתיימה ביום 

 
 
 

 בכבוד רב,
 

 חייקין סומך
 חשבון רואי

 
 
 
 



 

 

 

 
 

 סומך חייקין
 KPMGמגדל המילניום 

 609, תא דואר 17רחוב הארבעה 

 6100601תל אביב 

8000  684  03 
 

ת KPMGסומך חייקין, שותפות ישראלית וחברה ברשת  ו ת עצמאי רמו פי ת  של  גדו  המאו

 ישות שוויצרית. KPMG International  Cooperative ("KPMG International") -ב

 

 2017בנובמבר,  20
 

 דלכבו
 של נהלת השותפותה

  איי.וי.אמ מנרב וסאדיט
 , אשדוד3הבושם 

 
 .א.נ,ג
 

 
המיועד ( "מחזיקההחברה "ה)להלן:  בע"מ מנרב אחזקותשל  מדף תשקיף : הנדון

 7201 בנובמבר 20 יוםבלהתפרסם 
 

 
שבנדון  מדף בתשקיף)לרבות בדרך של הפניה(  להכללה מסכימים אנו כי להודיעכם הננו

 של הדוחות שלנו המפורטים להלן:
 

 שותפות של תמציתי כספי מידע על 2017 אוגוסטב 30 מיום סקירה וחד .א

 ותולתקופ 2017 יוניב 30 ליום ("השותפות": איי.וי.אמ מנרב וסאדיט )להלן

 .תאריך באותו ושהסתיימ חודשים שלושהששה ושל 

על הדוחות הכספיים של  2017במרס  29מיום  יםהחשבון המבקר ידוח רוא .ב

השנים בתקופה  תיולכל אחת מש 2015-ו 2016בדצמבר  31לימים  שותפותה

 .2016בדצמבר  31שהסתיימה ביום 

 
 
 

 בכבוד רב,
 

 חייקין סומך
 חשבון רואי

 
 



 
 
 
 
November 20, 2017 
 
 
To: 
The Board of Directors of 
Sola Jacksonville, LLC 
3 Habosem St., Ashdod 
 
 
Dear Madam/Sir, 
 
 
Subject: Shelf prospectus of Minrav Holdings Ltd. (hereinafter: “the holding company”) that is 
               planned to be issued on November 20, 2017 
 
 
We hereby notify you that we agree to the inclusion of our reports as indicated hereunder (including by way of 
reference) in the aforesaid shelf prospectus: 
 
A. Review report dated August 11, 2017 with respect to the condensed financial information of Sola 

Jacksonville, LLC (hereinafter: “the investee company”) as at June 30, 2017 and for the six and three 
month periods then ended. 

 
B. Auditors’ report dated March 28, 2017 with respect to the financial statements of the investee company 

as at December 31, 2016 and 2015 and for each of the two years in the period ended December 31, 
2016. 

 
 
Sincerely, 
 

 
 
 

Certified Public Accountants 
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 פרטים נוספים -ט' פרק 

 חוות דעת עורך דין   1.1

 :הקיבלה את חוות הדעת המשפטית הבא חברהה

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 יהושע חורש
 אלקס הרטמן

 טל בנד
 שושנה גביש

 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

 גיא פירר
 דובב אפל

 אופיר פוזנר
 ערן בצלאל
 אופיר קפלן

 בליינועם 
 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-זהר קסולין
 הגר פינס

 מיכל שלמון
 גלעד ברגמן

 גלעד גיא
 גלזרטל 

 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

 לב-טל בר
 טל הנץ

 הרפזקרן 
 אדם לויטן

 ןיוסף מיטלמ
 אורי עוז

 איתמר שמעונוביץ
 רוני שלמן

 משה אשכנזי
 

 נועה גל
 מיכל רשף

 ניר לוין

 ניר אוגולניק
 דויד אטיאס
 אלעד ארדן

 מוחמד ג'לג'ולי
 ספיר הרפז

 שירלי וילנסקי
 משה זילברברג

 מנדי מימון
 עדי אסף סומך

 אריעד פורת
 מתן קרול

 תמי ריזנברג 
 מרדכי שורק 

 תומר שני
 גלעד גפני
 רועי אדניה

 רינה ארביט
 אורי בוסתנאי

 נוי ביליצקי
 ליאון ואנונו
 כץ -אלנה כרמי

 ברק ליפשיץ
 דביר רוזנפלד

 ענת שורק
 שירה זדה

 יעל בר הלל
 נטע שפיים

 אביב אברהם
 דקלה אלטחן

 ליעוז אפשטיין
 בן בהרב

 

 נל בן עמי
 פאר-מור ברס

 תום דרמן
 המברגדורית 

 עירא הרדי
 שלי לוין

 רון ליבסון
 ישראל קליין
 יוליה קרביץ

 אור ריבק
 ניר שאלתיאל

 גבריאלוב-עתליה שטרית
 ד"ר כרמית סולימן

 סטרול-שני ארליך
 גזית-דניאל ברדוגו

 דור גולדינר
 מיכל גלייביץ'

 יקיר חכמון
 יוני חנציס

 שקורין-הילה עמיאל
 אל-אור פי

 אילן שטרן
 ירדן אהרוני

 פולק-הומינרלאה 
 לינה מחולה

 
 

 לילך גולדמן, עו"פ
 חיה רוזנקנוף, עו"פ

 
 היו קוברסקי, יועץ

 
 (1935 - 2005ד"ר אמנון גולדנברג )

 (1926 - 2016) רות אורן
  

 
 20.11.2017תאריך: 

 דלכבו
 "( החברהבע"מ )" מנרב אחזקות

 ,3הבושם 
 אשדוד

 
 א.ג.נ.,

  

 
 

 

 
 תשקיף מדף של החברה )"תשקיף המדף"(  הנדון:

 

 .ים בתשקיף המדףושמותיהם נכללנתמנו כדין  חברההדירקטורים של הלבקשתכם הרינו לאשר כי 

 המדף. אנו מסכימים כי חוות דעת זו תיכלל בתשקיף

 בכבוד רב,              
 
 

  , עו"דדניאל ברדוגו     אמיר עסלי, עו"ד                                            

 ש. הורוביץ ושות'                 

      



  
  2 - ט 

 

 אגרת בקשה למתן היתר לפרסום תשקיף    1.2

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

החברה שילמה לרשות ניירות ערך אגרת בקשה למתן היתר לפרסום תשקיף מדף, , 1115-התשנ"ה

ואולם תוספת האגרה תשולם בעד ניירות הערך המוצעים במועד פרסום דו"ח הצעת המדף 

 בסכומים ובמועדים כקבוע בתקנות אלה.

 עיון במסמכים    1.3

תשקיף זה וכן עותק עותק מתשקיף זה, מההיתר לפרסומו, מכל חוות דעת או אישור הנזכרים ב

באתר ההפצה של רשות ניירות ערך שכתובתו הינה: של החברה ניתנים לעיון  ממסמכי ההתאגדות

www.magna.isa.gov.il בשעות העבודה  ,אשדוד ,3הבושם רח' : ובמשרדה הרשום של החברה

 .המקובלות ובתיאום מראש

http://www.magna.isa.gov.il/
http://www.magna.isa.gov.il/
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 חתימות - 'יפרק 

1 .1  

 :החברה

 

 בע"מ מנרב אחזקות

 

 :הדירקטורים

 

 אברהם קוזניצקי

 

 

 זיוה קוזניצקי

 

 

 אבנון-רונית קוזניצקי

 

 

 דניאל ברנשטיין

 

 

 רחל תורג'מן

 

 

 שלמה לירן
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