
הכפוף , קרן השקעות במקרקעין הינה מכשיר השקעות. החברה תהיה קרן להשקעות במקרקעין, השלמת ההנפקה על פי תשקיף זה עם
לפרטים בנוגע למיסוי . לתשקיף 3.7.6-ו 3.4.6כמפורט בסעיפים "( הפקודה: "להלן[ )נוסח חדש]למגבלות שונות מכוח פקודת מס הכנסה 

להוראות הפקודה בנוגע למקרה בו תאבד החברה את מעמדה כקרן . לתשקיף 3.66רקעין ראה סעיף בעלי המניות של קרן השקעות במק
, בהתאם למגבלות החלות על קרן השקעות למקרקעין. 3.7.6.63-ו 3.7.6.66להשקעות במקרקעין ולמדיניות החברה במקרה כזה ראה סעיף 

מניות בהון החברה וכן סנקציות אשר תוטלנה על בעל מניות אשר יחרוג  קובע תקנון החברה מגבלות בנוגע לאחזקות בעלי, כאמור בפקודה
 .  לתשקיף 4.4ממגבלות האחזקה כאמור בתקנון החברה כמפורט בסעיף 

 

 "(החברה)"מ "בע מניבים קרן הריט החדשה

 ראשונה לציבורהנפקה  תשקיף

 של 
ללא  מניות רגילות 00050335333וכן רישום למסחר של 5 "(המניות": להלן)של החברה ללא ערך נקוב 5 רשומות על שם5 מניות רגילות 0050035333

 .המצויות בהונה המונפק של החברה ערך נקוב

 ושל
 אשר במכרז שיקבע בשיעור קבועה שנתית ריביתונושאות  הנקוב לערכן בתמורההמוצעות לציבור ( 'אסדרה ) חוב אגרות. נ.עח "ש 00050335333

באופן בו כל 5 0302 באוקטובר 0תשלומים חצי שנתיים החל מיום  03-ב( קרן) לפירעון תעמודנה( 'אסדרה ) החוב אגרות. לשנה 0.0% על יעלה לא
עד  0300 מהשנים אחת בכלבאוקטובר  0-באפריל ו 50 0302 באוקטובר 0היינו התשלומים שישולמו ביום )התשלומים הראשונים  0-אחד מ

יהיה  0300באפריל  0והתשלום האחרון אשר ישולם ביום 5 ('סדרה א)ן המקורית של אגרות החוב מגובה הקר 0%יהיה בשיעור של 5 (0300
 שפורסם לצרכן המחיריםלמדד 5 קרן וריבית5 צמודות( 'סדרה א)אגרות החוב . ('אסדרה ) חוב אגרות של המקורית הקרן מגובה 00%בשיעור של 

 "(.('אסדרה ) החוב אגרות"או " החוב אגרות: "להלן) 0300 פברואר חודש בגין

 "(. להשלמה תשקיף" או" התשקיף: "להלן) זה תשקיף פי על בהצעה לציבור יוצעו אשר

 . זו הינה הצעה ראשונה של ניירות הערך של החברה הצעה

-ו 0.0.6.0.0 בסעיפים כאמור( בלבד' א ליחידהביחס ) הציבור ולכללהקצאות נוספות של יחידות למשקיעים מסווגים  לבצעתהא רשאית  החברה
  .לתשקיף 0.0.6.0.0

 'הצעה לציבור של יחידה א
תקנות ": להלן) 0330-ז"התשס5 (אופן הצעת ניירות ערך לציבור)לציבור בדרך של הצעה אחידה כאמור בתקנות ניירות ערך  ותמוצעהמניות 
 :ומחיר כל יחידה הינם כדלקמןהרכב . ליחידהח "ש 063במחיר שלא יפחת מסך של 5 יחידות 005033-ב5 "(ההצעה

 ח"ש 063  למניהח "ש 0.00במחיר מינימלי של ללא ערך נקוב רגילות  מניות 033
================  ======== 

 ח"ש 063  'א ליחידה המינימאלי המחירכ "סה

 
 'בהצעה לציבור של יחידה 

במסגרת 5 יחידות 0005033-ב 5בתמורה לערכן הנקוב 5כאמור בתקנות ההצעה מוצעות לציבור בדרך של הצעה אחידה( 'סדרה א)אגרות החוב 
הרכב ומחיר כל . 0.0%שייקבע המכרז לא יעלה על השנתית שיעור הריבית . ('סדרה א)מכרז על שיעור הריבית השנתית שתישאנה אגרות החוב 

 :יחידה הינם כדלקמן

 ח"ש 05333  ('סדרה א)אגרות חוב . נ.ח ע"ש 05333
================  ======== 

 ח"ש 6,111  'ב כ מחיר ליחידה"סה
 

 ". ניירות הערך המוצעים: "יחדיו5 ייקראו להלן( 'סדרה א)המניות ואגרות החוב 

 אהר –לתיאור פרטי ההצעה ואופן הצעת ניירות הערך המוצעים . לתשקיף 0בפרק  0.0.0-ו 0.0.0אה סעיפים ר –לתיאור ניירות הערך המוצעים 
 .לתשקיף 0פרק 

יתקיימו באותו "( היחידות: "יחדיו5 להלן)' ב יחידה על והמכרז' א יחידה על המכרז. נפרדים מכרזים בשני לציבור תוצענה החוב ואגרות המניות
 לא אך 06:03ותסתיים באותו יום בשעה  2:03בשעה  0300 באפריל 0'5 ד ביום תפתח היחידות לרכישת החתימות רשימות: היום כמפורט להלן

  .פרסום התשקיף ממועד לפחות מסחר שעות( 0) חמש ומתוכן שעות( 0) שבע תום לפני

 בכל ההזמנותבו  באופןנפרדים ובלתי תלויים  מכרזיםוהן תבוצענה בשני ' אינה תלויה בהצעה לציבור של יחידה ב' לציבור של יחידה א ההצעה
 של המונפק בהון הקיימות המניות'5 א יחידה הנפקת ותבוטל היה כי5 יצוין. בזו זו תלויות ואינן5 ועניין דבר לכל5 בנפרד הינן המכרזים מן אחד

 הבורסה והנחיות תקנון בדרישות תעמוד שהיא לכך בכפוף5 והחברה תהפוך לחברת אגרות חוב בלבד בבורסה למסחר תרשמנה לא החברה
 .    לפחותח "שמליון  033הינו ( 'סדרה א)באופן בו שווי החזקות הציבור באגרות החוב  חוב אגרות חברת לעניין

ניתנה התחייבות מוקדמת לרכישתן ( המוצעות' מיחידות א 23%-המהוות כ)יחידות  605062-ל ביחס5 לציבור המוצעות' א יחידות מתוך
 . לתשקיף 0.0.0.0ממשקיעים מסווגים ששמותיהם מפורטים בסעיף 



-0- 

 

ניתנה התחייבות מוקדמת לרכישתן ( המוצעות' מיחידות ב 20%-המהוות כ)יחידות  0025000-ביחס ל5 המוצעות לציבור' וך יחידות במת
 .לתשקיף 0.0.0.0ממשקיעים מסווגים ששמותיהם מפורטים בסעיף 

שאינו מחזיק במניות החברה ערב מזמין  כל. ףלתשקי 0 לפרק 0.0ראה סעיף 5 מגבלה על החזקת מניות החברה על ידי בעלי המניות בחברה לעניין
 (או חברות ביטוח לעניין השקעת מבוטחיה5 קרן נאמנות5 קופת גמל5 היינו) הלפקוד( 6()א)0א60 בסעיף האמורים הגורמים מביןינו הההנפקה וש

וכל  זה תשקיף פי על המוצעת' א יחידות605003 על5 הכלבסך 5 לא תעלה אשר' אלהזמין כמות יחידות  רשאי( לתשקיף 'א0.0.0.0כאמור בסעיף 
בסך 5 לא תעלה אשר' אלהזמין כמות יחידות  רשאיערב ההנפקה  החברה במניות מחזיקאינו  אשרלתשקיף ' ב0.0.0.0 בסעיף כאמורמחזיק אחר 

 . זה תשקיף פי על המוצעת' א יחידות 005000על 5 הכל

לשטר הנאמנות  0.0סעיף  בכפוף לחריגים ראהלאי יצירת שעבודים החברה להתחייבות  .אינן מובטחות בשעבוד כלשהו ('סדרה א) אגרות החוב
לפרק  נספחב כ"המצ לשטר הנאמנות 2סעיף  אהר –( 'סדרה א)לפרטים בדבר אפשרות לפדיון מוקדם של אגרות החוב . 0לפרק  נספחב כ"המצ

0.  

 לחברת ישולמו5 הניהול לשירותי בתמורה. ייעוץ וניהול שירותיהתקשרה עם חברת ניהול בהסכם במסגרתו תעמיד חברת הניהול לחברה  החברה
פי  על5 כמו כן .לתשקיף 6.00.0לפרטים אודות הסכם הניהול ראה סעיף   - החברה שלן "הנדל נכסי שווי מסך שיגזרו שנתיים ניהול דמי הניהול

 כל5 החברה בפני להציג התחייבה הניהול חברתבין החברה לבין חברת הניהול נקבעו הסדר תיחום פעילות במסגרתם 5 הניהולהוראות הסכם 
 . לתשקיף 6.00.0.6לפרטים בדבר ההסדר האמור ראה סעיף  – החברה של ההשקעה מנדט את התואמת עסקית הזדמנות או השקעה

כונס נכסים של חברה כי 5 יע לחברהדהנאמן הו(. "הרמטיק"או  "הנאמן: "להלן)מ "בע( 0000)נאמנות  הרמטיק(: 'סדרה א)הנאמן לאגרות החוב 
שעניינה השבת 5 נושאי משרה בחברת הבתהפלונית ו הבת של החברה החוב של חברת לאגרות כנאמן המכהנת פלונית הגיש תביעה נגד הרמטיק

 .חברה והועברו לנושי חברת הבתאותה מחשבונותיה של  שלטענתו הוצאו שלא כדין5 ח"ש 6005023כספים על סך 

 . הנפקת ניירות הערך אינה מובטחת בחיתום

  

 וכן

 תשקיף מדף
אגרות חוב שאינן ניתנות 5 מניות רגילות של החברה  –בהתאם להוראות הדין 5 תוכל החברה להנפיק סוגי ניירות ערך שונים5 מכוח תשקיף זה

לרבות )אגרות חוב הניתנות להמרה למניות 5 (ככל שיהיו ומעת לעת5 לרבות בדרך של הרחבת סדרות קיימות של אגרות חוב של החברה)להמרה 
כתבי 5 נים למימוש למניות החברהכתבי אופציה הנית5 (ככל שיהיו ומעת לעת5 בדרך של הרחבת סדרות קיימות של אגרות חוב של החברה

ניירות ערך תוכל החברה להציע 5 בנוסף. אופציה הניתנים למימוש לאגרות חוב שאינן ניתנות להמרה ושניתנות להמרה וניירות ערך מסחריים
 (.ATMמנגנון ) At The Market Offering –תוך כדי המסחר בבורסה לציבור 

ות דוחות הצעת מדף אמצעב5 0062 -ח "התשכ5 לחוק ניירות ערך( ו)א00תיעשה בהתאם להוראות סעיף הצעת ניירות הערך על פי תשקיף מדף זה 
ביחס 5 0062-ח"התשכ5 (מבנה וצורה –פרטי התשקיף וטיוטת התשקיף )לתקנות ניירות ערך ' בהם יושלמו כל הפרטים הנדרשים לפי פרק ג

ובכלל זה בהתאם לתקנון והנחיות הבורסה 5 בהתאם להוראות כל דין5 דות המוצעותלרבות פרטי ותנאי ניירות הערך והרכב היחי5 לאותה הצעה
 .באותה העתולעמדות סגל רשות לניירות ערך כפי שיהיו 

נוסח ]לפי הוראות פקודת מס הכנסה 5 החברה מחויבת. לתשקיף 6לפרק  6.0.0.0ראה סעיף  –חלוקת דיבידנד בקשר עם הוראות לפרטים בדבר 
. במועד ובשיעור אשר נקבע לכך בפקודה5 לחלק את הכנסותיה כדיבידנד לבעלי מניותיה5 כקרן להשקעות במקרקעין5 0060-א"התשכ5 [חדש

 .לתשקיף 6לפרק  6.0.0.0לפרטים נוספים ראה סעיף 

 .  לתשקיף 0לפרטים ראה פרק  –מהתמורה המיידית הצפויה ברוטו עבור כל ניירות הערך המוצעים  0%-כ סך כל הוצאות ההנפקה מהוות

לפרטים בדבר גורמי  .אובדן מעמד קרן להשקעות; ןושוק הה; מצב כלכלי :הינם כדלקמן החברה עסקי על גדולהבעלי השפעה גורמי הסיכון 
 ראו סעיף5 בהתאם להערכת החברה5 ובכלל זה מידת השפעתם על עסקי החברהאלו וגורמי סיכון אחרים בעלי השפעה על עסקי החברה סיכון 

 . לתשקיף 6לפרק  6.00

 

 0300 אפרילב 0: תאריך התשקיף                       
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  מ"מניבים קרן הריט החדשה בע

 "(החברה: "בתשקיף זה)

 

 מבוא  – 1 פרק

 

 כללי 1.1

כחברה פרטית על פי דיני מדינת ישראל תחת  5112באוקטובר  11החברה התאגדה ביום 

 . מ"השם מניבים קרן הריט החדשה בע

* 

  .הצעת ניירות הערך על פי תשקיף זה הינה הצעה ראשונה של ניירות של החברה לציבור

 היתרים ואישורים 1.5

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

 . להנפקתם ולפרסום תשקיף זה, "(התשקיף: "להלן) זה  ניירות הערך על פי תשקיף

* 

אין בהיתרה של רשות ניירות ערך לפרסם את התשקיף משום אימות הפרטים המובאים 

ואין בו משום הבעת דעה על טיבם של ניירות , מהימנותם או שלמותם בו או אישור

 .הערך המוצעים

* 

וקיבלה את "( הבורסה: "להלן)מ "אביב בע-החברה פנתה לבורסה לניירות ערך בתל

המניות הקיימות בהון החברה במועד התשקיף וכן את  אתלמסחר בה לרשום אישורה 

ואגרות החוב המניות שתנבענה ממימוש האופציות הלא רשומות , המוצעותהמניות 

 . "(ניירות הערך המוצעים: "להלן) על פי תשקיף זההמוצעות לציבור ( 'סדרה א)

של המניות , המניות הקיימות בהון החברה במועד התשקיףשל בבורסה הרישום למסחר 

, להון עצמי מינימליכפוף המניות שתנבענה ממימוש האופציות הלא רשומות , המוצעות

לקיום פיזור מזערי של החזקות הציבור במניות החברה ובקיום שווי מזערי של החזקות 

אם לתקנון הבורסה מסוגה של החברה בהת חדשהכנדרש מחברה הציבור במניות החברה 

סדרה )ב ולמסחר של אגרות הח רישום. להלן 'א5.5.11.1פיו כמפורט בסעיף  על וההנחיות

ובקיום שווי ( 'סדרה א)מותנה בקיום פיזור מזערי של החזקות הציבור באגרות החוב ( 'א

וההנחיות  בהתאם לתקנון הבורסה והכל( 'א סדרה)באגרות החוב  מינימליהחזקות ציבור 

   .להלן 'ב5.5.11.1ו כמפורט בסעיף על פי

אישור פרטים המובאים בתשקיף או משום אימות האין לראות באישור הבורסה 

על טיבם של ניירות  ,ואין בו משום הבעת דעה על החברה, למהימנותם או לשלמותם

  .מוצעיםהערך המוצעים בתשקיף או על המחיר בו הם 

* 
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, לחוק ניירות ערך( א)א52כהגדרתו בסעיף , תשקיף מדףמהווה גם תשקיף זה כמו כן 

פי -תיעשה על מכוחווהצעת ניירות ערך "( חוק ניירות ערך: "להלן) 1191 –ח "התשכ

 .דוחות הצעת מדף בהם יושלמו הפרטים המיוחדים לאותה הצעה

החברה קיבלה מהבורסה אישור עקרוני המתייחס לרישום למסחר של מניות רגילות של 

כתבי , אגרות חוב הניתנות להמרה למניות החברה, אגרות חוב, ללא ערך נקובהחברה 

כתבי אופציה הניתנים למימוש לאגרות חוב של , אופציה הניתנים למימוש למניות החברה

בהתאם החברה וניירות ערך מסחריים אשר יוצעו באמצעות דוחות הצעת מדף שיוגשו 

הצעת מדף של ניירות ) ערך ניירות ותקנות 1191-ח"התשכ, ניירות ערךלהוראות חוק 

האישור העקרוני לתשקיף : "להלן)ואשר יפורסמו מכח תשקיף זה  5112-ו"התשס, (ערך

 "(.   המדף

, ל"מתן האישור העקרוני לתשקיף המדף אינו מהווה אישור לרישום ניירות הערך הנ

ות ערך למסחר ורישומם למסחר יהיה כפוף לקבלת אישור הבורסה לבקשה לרישום נייר

 . על פי דוח הצעת מדף

פרטים העקרוני של הבורסה לתשקיף המדף משום אימות האין לראות באישור 

ואין בו משום הבעת , למהימנותם או לשלמותםאישור או מדף זה המובאים בתשקיף 

או על המחיר בו הם  מדף על טיבם של ניירות הערך המוצעים בתשקיף ,דעה על החברה

 .דוח הצעת  מדף יוצעו במסגרת

 אישור למתן התחייבות משום אמורכבמתן האישור העקרוני לתשקיף המדף  אין

ניירות  לרישום בקשה אישור על .דוח הצעת מדףפי -על למסחרניירות הערך  לרישום

 כפי ,מכוחו וההנחיות הבורסה תקנון הוראות יחולו דוח הצעת מדףפי -על למסחרהערך 

 .למסחר לרישום הבקשה הגשת בעת בתוקף שיהיו

 הון החברה 1.2

 :מונפק ונפרע לתאריך התשקיף, הון מניות רשום 1.2.1

 מונפק ונפרע רשום סוג המניה
  122,211,111 211,111,111 ללא ערך נקוב מניות רגילות

 

 הון עצמי 1.2.5

 :*הינו כדלקמן( ח"באלפי ש) 5119 בדצמבר 21 ליוםשל החברה ההון העצמי 

 000,222   נפרע מניות הון

    

 01  רווח יתרת

   

 000,201  החברה של המניות לבעלי המיוחס ההון כל סך
ח שהתקבלה לאחר "אלפי ש 0,711בקשר עם חלוקת דיבידנד בסך של לפרטים בדבר החלטה * 

 . להלן 9.0.1ראה סעיף המאזן תאריך 
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 פרטי ההצעה – 2פרק 

בהתאם להוראות , מכוחו תוכל החברה להנפיק סוגי ניירות ערך שונים, תשקיף זה מהווה גם תשקיף מדף
לרבות בדרך של הרחבת סדרות ) אגרות חוב שאינן ניתנות להמרה, מניות רגילות של החברה -הדין 

לרבות ) הניתנות להמרה למניותאגרות חוב , (ככל שיהיו ומעת לעת, קיימות של אגרות חוב של החברה
כתבי אופציה , (ככל שיהיו ומעת לעת, אגרות חוב של החברה בדרך של הרחבת סדרות קיימות של

כתבי אופציה הניתנים למימוש לאגרות חוב שאינן ניתנות להמרה , הניתנים למימוש למניות החברה
ניירות ערך לציבור תוך כדי המסחר  תוכל החברה להציע, בנוסף .ושניתנות להמרה וניירות ערך מסחריים

  .(ATMמנגנון ) At The Market Offering –בבורסה 

, לחוק ניירות ערך( ו)א22מדף תיעשה בהתאם להוראות סעיף ההצעתם של ניירות ערך מכוח תשקיף 
בהתאם להוראות כל דין , באמצעות דוחות הצעת מדף בהם יושלמו כל הפרטים המיוחדים לאותה הצעה

האמור בפרק זה להלן חל רק . כפי שיהיו מעת לעת, (ל זה הוראות תקנון הבורסה וההנחיות מכוחוובכל)
 .תשקיף המדף פי-עלתשקיף זה ולא על ניירות הערך אשר יוצעו  פי-עלביחס לניירות הערך המוצעים 

 המוצעים הערך ניירות 1.1

או " המניות": להלן) של החברהללא ערך נקוב 5 רשומות על שם5 מניות רגילות 0050035333 1.1.1
 ."(המניות המוצעות"

ונושאות  הנקוב לערכן בתמורההמוצעות לציבור ( 'סדרה א)אגרות חוב . נ.ח ע"ש 10150335333 1.1.1
שתערוך החברה על שיעור הריבית השנתית  במכרז שיקבע בשיעור קבועה שנתית ריבית

יעור הריבית ש: "להלן) לשנה 1.1% על יעלה לא אשר ('סדרה א)שתישאנה אגרות החוב 
תשלומים חצי שנתיים החל מיום  13-ב( קרן)תעמודנה לפירעון ( 'סדרה א)אגרות החוב "(. המרבי

היינו התשלומים שישולמו ביום )התשלומים הראשונים  0-באופן בו כל אחד מ5 1312באוקטובר  1
שיעור של יהיה ב5 (1311עד  1310באוקטובר בכל אחת מהשנים  1-באפריל ו 51 1312באוקטובר  1

 1והתשלום האחרון אשר ישולם ביום 5 ('סדרה א)מגובה הקרן המקורית של אגרות החוב  0%
הריבית . ('סדרה א)מגובה הקרן המקורית של אגרות חוב  00%יהיה בשיעור של  1310באפריל 

באפריל  1-באוקטובר ו 1בימים 5 תשלומים חצי שנתיים 11-תשולם ב( 'סדרה א)בגין אגרות החוב 
 1310באפריל  1ועד ליום  1310באוקטובר  1החל מיום 5 1310עד  1310כל אחת מהשנים  של

5 קרן וריבית5 אגרות החוב צמודות. בעד תקופת הריבית שהסתיימה במועד התשלום5 (כולל)
אגרות "או  "אגרות החוב": להלן) 1310שפורסם בגין חודש פברואר  1המחירים לצרכןלמדד 
 "(.('סדרה א)החוב 

 . "(ניירות הערך המוצעים" יחדיויקראו להלן ( 'סדרה א)מניות ואגרות החוב ה) 

 מבנה ההצעה לציבור 1.1

לתקנות ניירות ערך ' הצעה אחידה כאמור בפרק בבדרך של לציבור  יוצעוניירות הערך המוצעים  1.1.1
תקנות אופן הצעה "או " תקנות ההצעה": להלן) 1330-ז"התשס( אופן הצעת ניירות ערך לציבור)
מניות ומכרז נוסף על שיעור הריבית בגין אגרות ביחס לבמכרז אחד על מחיר יחידה  "(ציבורל

  .והכל כמופרט להלן( 'סדרה א)החוב 

בדרך של 5 "(יחידות המניות)" יחידות 005133-המניות יוצעו לציבור בהצעה אחידה כאמור ב 1.1.1
 :כשהרכב כל יחידה הינו כדלקמן5 מכרז על מחיר היחידה

 ח"ש 063  ח למניה"ש 1.01במחיר מינימלי של  ללא ערך נקוברגילות  מניות 033
================  ======== 

 ח"ש 063  כ המחיר המינימאלי ליחידה"סה

המחיר המינימאלי : "להלן)ח ליחידה "ש 063-מחיר היחידה שייקבע במכרז לא יפחת מ
 ."(ליחידה

                                                      
 . כהגדרתו בשטר הנאמנות  1
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יחידות ": להלן)יחידות  1015033-ב5 ידה כאמורמוצעות לציבור בהצעה אח( 'סדרה א)אגרות חוב  1.1.0
כאשר 5 בדרך של מכרז על שיעור הריבית"( ('סדרה א)יחידות אגרות החוב "או " אגרות החוב

הרכב כל יחידה ומחירה . שיעור הריבית אשר ייקבע במכרז לא יעלה על שיעור הריבית המרבי
 :הינם כדלקמן

 ח"ש 15333  ('סדרה א)אגרות חוב . נ.ח ע"ש 15333
================  ======== 

 ח"ש 0,111  כ מחיר ליחידה"סה

 
 "(יחידות"יחדיו יקראו להלן ( 'סדרה א) יחידות המניות ויחידות אגרות החוב)

 פרטי ההצעה האחידה בדרך של מכרז 1.1.0

 ת החתימותורשימ 1.1.0.1

אגרות החוב יתקיימו באותו היום המכרז על יחידות המניות והמכרז על יחידות 
 1310 באפריל 0 '5ד ביום תפתח היחידות לרכישת החתימות רשימות: פורט להלןכמ

ותסתיים באותו יום  "(יום הגשת הבקשות"או " יום המכרזים: "להלן) 2:03בשעה 
 לפחות מסחר שעות( 0) חמש ומתוכן שעות( 0) שבע תום לפני לא אך 16:03בשעה 
  ."(תימותמועד סגירת רשימת הח: "להלן)פרסום התשקיף  ממועד

 הגשת בקשות לרכישת יחידות 1.1.0.1

חיתום והנפקות  –. אי.בי.איבמסגרת המכרזים תוגשנה ליחידות הבקשות לרכישת 
 5"(רכז ההנפקה": להלן) 16קומה 5 מגדל שלום5 תל אביב5 0מ מרחוב אחד העם "בע

המורשים ": להלן)חברים אחרים בבורסה באמצעות במישרין או באמצעות בנקים או 
על גבי טפסים 5 ממועד סגירת הרשימותלא יאוחר  5("המפיצים"או  "שותלקבלת בק

  .שניתן להשיגם אצל המורשים לקבלת בקשות

כל בקשה לרכישת יחידות במכרז שהוגשה למורשה לקבלת בקשות ביום המכרז תחשב 
למועד סגירת כמוגשת באותו יום אם תתקבל על ידי המורשה לקבלת בקשות עד 

נאי שתועבר על ידי המורשה לקבלת בקשות לידי רכז ההנפקה ובת רשימת החתימות
לתום שעה אחת ממועד סגירת רשימת החתימות ותתקבל על ידי רכז ההנפקה עד 

 ."(להגשה לרכזהמועד האחרון : "להלן)

הבקשות תועברנה לרכז ההנפקה במעטפות סגורות אשר תשארנה סגורות עד לחלוף 
ה על ידי רכז ההנפקה לתיבה סגורה ונעולה ביחד ותוכנסנ5 להגשה לרכזהמועד האחרון 

 .עם הבקשות אשר הוגשו ישירות לרכז ההנפקה

  :תעמודנה בתנאים הבאים הבקשות

כל מבקש יציין בבקשתו את מספר היחידות שהוא מבקש לרכוש ואת 5 עבור המניות (א)
בקשה . אשר לא יפחת מהמחיר המינימאלי ליחידה5 מחיר היחידה המוצע על ידו

  .יראוה כבקשה שלא הוגשה5 ע בה מחיר הנמוך מהמחיר המינימאלי ליחידהשהוצ

ליחידת 5 כל מבקש רשאי להגיש עד שלוש בקשות במחירים שונים5 עבור המניות (ב)
באופן בו המדרגה 5 ח"ש 1ובלבד שמרווחי המחיר הנקובים יהיו בסך של 5 מניות

5 ח"ש 063 חידה הינה המינימאלי לי ריחידות מעל למחיהראשונה שבה ניתן להזמין 
 . 'וכוח "ש 5061 ח"ש 061ולאחריה ניתן להזמין יחידות מניות במחיר של 

כל מזמין רשאי להגיש עד שלוש הצעות בשיעורי 5 ('סדרה א)עבור אגרות החוב  (ג)
ובלבד ששיעור הריבית המוצע 5 אשר לא יעלו על שיעור הריבית המרבי5 ריבית שונים

ניתן יהיה להגיש הצעות 5 דהיינו. 3.30%רווחים של על ידו יהיה נקוב באחוזים במ
בקשה . 3.30%בשיעור הריבית המרבי ובשיעורים הנמוכים ממנו במרווחים של 

 .תעוגל למדרגה הקרובה ביותר כלפי מעלה5 שלא תנקוב במרווחים כאמור לעיל
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בקשה שלא נקבע בה שיעור ריבית כלשהו יראוה 5 ('סדרה א)עבור אגרות החוב  (ד)
בקשה שהוגשה בשיעור ריבית 5 כמו כן .בה נקבע שיעור הריבית המרביכבקשה 

 .העולה על שיעור הריבית המרבי יראוה כבקשה שלא הוגשה

בקשה שתוגש לגבי חלק כלשהו . ניתן להגיש בקשות לרכישת יחידות שלמות בלבד (ה)
ספר היחידות השלמות הנקוב בה יראו אותה כבקשה המוגשת לגבי מ5 של יחידה

. לק היחידה הכלול בבקשה יראו אותו כאילו לא נכלל בה מלכתחילהוח5 דבלב
 . לנקוב בה פחות מיחידה אחת לא תתקבבקשה שמספר היחידות ה

כל בקשה . הינן בלתי חוזרות יםהבקשות לרכישת יחידות במכרז5 בכפוף לכל דין (ו)
תיחשב כהתחייבות בלתי חוזרת מצד המבקש לקבל את ניירות הערך שיוקצו לו 

ולשלם באמצעות רכז ההנפקה את 5 ה מהיענות מלאה או חלקית לבקשתוכתוצא
של ניירות הערך שיוקצו לו עקב היענות 5 ל פי תנאי התשקיףע5 המחיר המלא

הגשת בקשות על ידי המורשים לקבלת בקשות עבור . לבקשתו על פי תנאי התשקיף
ברה ורכז לקוחותיהם תיחשב כהתחייבות מצידם להיות אחראים וחייבים כלפי הח

צעותם לתשלום מלוא התמורה שתגיע לחברה בגין בקשות שהוגשו באמ5 ההנפקה
 . ןבמלואן או בחלק5 ואשר נענו

בגין כל הבקשות שיגיש ) היחידות המוזמנות בידי מבקש אחדכל סך 5 עבור המניות (ז)
 מבין שהינושאינו מחזיק במניות החברה ערב ההנפקה ו) (ועד שלוש בקשות

או 5 קרן נאמנות5 קופת גמל5 היינו) לפקודה( 6()א)0א60 בסעיף האמורים הגורמים
לא יעלה על  (להלן 'א0.0.1.1כאמור בסעיף  חברות ביטוח לעניין השקעת מבוטחיה

לכל מחזיק אחר וביחס  יחידות 605113דהיינו 5 מהכמות המוצעת 20.0%של שיעור 
לא יעלה על 5 להלן' ב0.0.1.1כאמור בסעיף ערב ההנפקה שאינו בעל מניות בחברה 

יגיש מבקש בו במקרה . יחידות 015010 דהיינו5 מהכמות המוצעת 60.6%שיעור 
בקשה אחת או יותר ליחידות מניות בשיעור כולל העולה על ' א0.0.1.1בסעיף כאמור 
יראו את כל בקשותיו כאילו הוגשו 5 מסך כמות יחידות המניות המוצעות 20.0%

' ב0.0.1.1בסעיף יגיש מבקש כאמור בו מקרה בו יחידות בלבד 605113לרכישת 
מסך כמות  60.6%בקשה אחת או יותר ליחידות מניות בשיעור כולל העולה על 

 015010יראו את כל בקשותיו כאילו הוגשו לרכישת 5 יחידות המניות המוצעות
 :ןלהלמפורט כ"(. מרביתמניות כמות יחידות ": להלן) יחידות בלבד

בון היחידות הנקובות בבקשה הנוקבת במחיר היחידה ראשית יילקחו בחש( 1) 
הבקשה : "זה עיף קטןבס)מרבית מניות הגבוה ביותר ועד לכמות יחידות 

 ; "(הראשונה

במקרה בו מספר היחידות הנקובות בבקשה הראשונה נמוך מכמות יחידות ( 1)
 מרבית כאמור יילקחו בחשבון יחידות נוספות מתוך הבקשה הנוקבת במחירמניות 

"( הבקשה השנייה: "זה בסעיף קטן)היחידה הגבוה ביותר מבין הבקשות שנותרו 
במקרה ובו מספר היחידות ( 0); מרבית במצטברמניות וזאת עד לכמות יחידות 

5 מרביתמניות הנקובות בבקשה הראשונה ובבקשה השנייה נמוך מכמות יחידות 
רה וזאת עד לסך של יילקחו בחשבון יחידות נוספות מתוך הבקשה השלישית שנות

  .מרבית במצטברמניות  כמות יחידות 

5 הגר עימו וכן משקיע מסווג ובן משפחת יחד עם –לעניין זה " מזמין"או " מבקש"
עימו התקשרה החברה לרכישת יחידות  כפי שיפורט 5 כהגדרתו בתקנות אופן הצעה לציבור

 .בהודעה המשלימה

 תמורהפרסום תוצאותיו ותשלום ה5 יםהליכי המכרז 1.1.0

ותפתחנה התיבות  נהתיפתח 5המועד האחרון להגשה לרכזלאחר 5 יםביום המכרז 1.1.0.1
אשר יפקחו על קיום נאות 5 המעטפות בנוכחות נציג החברה ורואה החשבון של החברה

 .יםויסוכמו ויעובדו תוצאות המכרז5 יםשל הליכי המכרז
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סור רכז ימ 5בבוקר 13:33עד השעה 5 יםביום המסחר הראשון שלאחר יום המכרז 1.1.0.1
הוגשו  באמצעות המורשים לקבלת בקשות אשר באמצעותם5 ההנפקה למבקשים

המחיר ליחידה ההודעה תכלול את . הודעה על מידת ההיענות לבקשתם5 הבקשות
את כמות היחידות שיוקצו למבקש ואת התמורה 5 יםבמכרז ושיעור הריבית שנקבעו

יעבירו 5 בצהריים 11:33שעה עד ה5 עם קבלת ההודעה באותו יום. לשלם עבורן שעליו
באמצעות 5 לרכז ההנפקה5 כולן או חלקן5 אשר בקשותיהם ליחידות נענו5 המבקשים

התמורה שיש לשלמה עבור היחידות שבקשות מלוא את 5 המורשים לקבלת בקשות
 .נענו לגביהן

תודיע החברה בדוח מיידי לרשות ניירות 5 יםביום המסחר הראשון שלאחר יום המכרז 1.1.0.0
  .צאות המכרזורסה את תוערך ולב

 למבקשים והקצאת היחידותהיחידות ושיעורי הריבית במכרזים  אופן קביעת מחיר 1.1.6

 קביעת מחיר היחידות למניות והקצאת היחידות למבקשים 1.1.6.1

מחיר )"תונפקנה במחיר אחיד ליחידה 5 כל היחידות שהבקשות לרכישתן תענינה
אשר הבקשות 5 ה ביותראשר יהיה המחיר הגבו5 "(המחיר האחיד"או " הרכישה

יספיקו 5 ביחד עם בקשות שהוגשו במחירים גבוהים ממנו5 לרכישת יחידות במחיר זה
 . להקצאת כל היחידות המוצעות לציבור על פי תשקיף זה

 :הקצאת היחידות תיעשה כמפורט להלן

לרבות ) כלולות בבקשות שתתקבלנההמספר הכולל של היחידות הבמקרה ש .א
יפחת מהמספר הכולל  (שתן התקבלו ממשקיעים מסווגיםהיחידות שבקשות לרכי

בכפוף 5 ענינה כל הבקשות במלואןית -פי התשקיף -על של היחידות המוצעות לציבור
ובמקרה 5 להלן 1.1.11ף להתקיימות דרישות תקנון והנחיות הבורסה כמפורט בסעי

 . המחיר המינימאלי ליחידהכזה יהיה מחיר היחידה למבקשים 

לרבות ) ספר הכולל של היחידות הכלולות בבקשות שתתקבלנהבמקרה בו המ .ב
יהיה שווה או יעלה על  (היחידות שבקשות לרכישתן התקבלו ממשקיעים מסווגים

 :עשה כדלקמןיתהמוצעות הקצאת היחידות 5 מספר היחידות המוצעות לציבור

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

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

שהמחיר הנקוב בהן  (התקבלו ממשקיעים מסווגיםבקשות ש לא כולל)בקשות  (0)
תענינה באופן  -"( בקשות הנוקבות במחיר האחיד": להלן)שווה למחיר האחיד 

כך שכל מבקש יקבל מתוך סך היחידות המוצעות לציבור שיוותר  5יחסי
ולאחר 5 ענות לבקשות במחיר ליחידה הגבוה מהמחיר האחידיר הלחלוקה לאח

( ככל שיהיו)היענות למשקיעים מסווגים אשר ביקשו במחיר האחיד ליחידה 
לבין המספר  5חלק השווה ליחס שבין מספר היחידות שהזמין במחיר האחיד

בניכוי ) הכולל של היחידות הכלולות בכל הבקשות שבהן ננקב המחיר האחיד
 .(ל משקיעים מסווגיםחלקם ש

 .להלן 1.1.0כמפורט בסעיף הקצאת יחידות למשקיעים מסווגים תעשה  (0)

לא תתקיימנה דרישות הפיזור המזערי 5 לעיל 'אם בשל הקצאה כאמור בפסקה ב .ג
תבוטל עדיפות ההקצאה למשקיעים  אזי5 להלן 1.1.11בסעיף כאמור במניות כנדרש 

 :ןכדלקמ וכל הבקשות במכרז תענינה5 מסווגים

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

 .לא תענינה -נמוך מהמחיר האחיד שהמחיר הנקוב בהן בקשות  (1)
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 (לרבות היחידות שבקשות לרכישתן התקבלו ממשקיעים מסווגים) בקשות (0)
 מבקשכך שכל 5 ענינה באופן יחסיימחיר האחיד תשהמחיר הנקוב בהן שווה ל

שיוותר לחלוקה ) לציבור יקבל מתוך סך כל היחידות המוצעות חיר האחידבמ
מספר השווה 5 (ענות לבקשות במחיר ליחידה הגבוה מהמחיר האחידילאחר ה

היחידות סך כל במחיר האחיד ליחידה לבין  ביקשליחס שבין מספר היחידות ש
חיר בהן ננקב המ5 (כולל בקשות ממשקיעים מסווגים) הכלולות בכל הבקשות

 .האחיד

לא תתקיימנה דרישות הפיזור המזערי 5 לעיל 'גאם בשל הקצאה כאמור בפסקה  .ד
 :הבקשות במכרז תענינה כדלקמןאזי 5 להלן 1.1.11בסעיף כאמור במניות כנדרש 

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

ר ליחידה הגבוה מהמחיר או במחי/בקשות הנוקבות במחיר האחיד ליחידה ו (1)
לרבות היחידות שבקשות לרכישתן התקבלו ממשקיעים )האחיד ליחידה 

כך שכל מבקש שנקבע במחיר האחיד ליחידה 5 תענינה באופן יחסי5 (מסווגים
יקבל מתוך סך כל 5 או במחיר ליחידה הגבוה מהמחיר האחיד ליחידה/ו

ת שהזמין במחיר היחידות שמוצעות מספר השווה ליחס שבין מספר היחידו
או במחיר ליחידה הגבוה ממנו לבין המספר הכולל של /האחיד ליחידה ו

בהן ננקב 5 (כולל בקשות ממשקיעים מסווגים)היחידות הכלולות בכל הבקשות 
 . או מחיר ליחידה הגבוה ממנו/המחיר האחיד ו

דרישות הפיזור המזערי לעיל לא תתקיימנה ' דכתוצאה מהקצאה לפי סעיף אם  .ה
5 ליחידה רכז ההנפקה יקבע מחיר אחיד חדש5 להלן 1.1.11 בסעיףמפורט יות כבמנ

המחיר (. ״המחיר האחיד החדש״)אשר לא יפחת מהמחיר המינימאלי ליחידה 
האחיד החדש יהיה המחיר ליחידה הגבוה ביותר שבו ניתן יהיה להקצות את 

5 להלן 1.1.11היחידות המוצעות באופן שיתקיים הפיזור המזערי כאמור בסעיף 
נה יחידות במספר גבוה מזה שהזמין או במחיר ליחידה יתוקצ ובלבד שלמבקש לא

תעשה 5 נקבע מחיר אחיד חדש כאמור בפסקה זו. גבוה מזה שננקב בבקשתו
ייראו כאילו " המחיר האחיד"׳ לעיל ובמקום דההקצאה בהתאם לאמור בפסקה 

 .נאמר ״המחיר האחיד החדש״

׳ לעיל לא תביא להתקיימות דרישות הפיזור הסקה גם היענות כאמור בפהיה ו .ו
בקשר עם  להלן 1.1.11.0 עיףיחול ס5 להלן 1.1.11המזערי במניות כנדרש בסעיף 

 .ביטול ההנפקה

 5פי ההיענות במכרז כאמור לעיל ייווצרו שברי יחידות-אם בהקצאת ניירות הערך על .ז
יעוגל  3.0-שבר הנמוך מו5 ומעלה יעוגל ליחידה 3.0באופן ששבר שהינו  5הם יעוגלו

כתוצאה מהעיגול  ייוותרועודפים של יחידות ש. ליחידה כלפי מטה ולא יהא זכאי
 .תשקיף זהפי -עלבמחיר ליחידה שנקבע 5 ידי רכז ההנפקה-כאמור יירכשו על

כל מבקש ייחשב כאילו התחייב בבקשתו לרכוש את כל היחידות שיוקצו לו  .ח
 .לפי הכללים המפורטים לעיל5 שתוכתוצאה מהיענות מלאה או חלקית לבק

 ('סדרה א)קביעת שיעור הריבית והקצאת היחידות למבקשי אגרות החוב  1.1.6.1

: להלן)תונפקנה בשיעור ריבית אחיד ליחידה 5 כל היחידות שבקשות לרכישתן תענינה
אשר יהיה שיעור הריבית הנמוך ביותר אשר הבקשות "( שיעור הריבית האחיד"

ריבית נמוכים  יר הריבית ביחד עם בקשות שנקבו בשיעורליחידות שנקבו בו כשיעו
הקצאת . יספיקו להקצאת כל היחידות המוצעות לציבור על פי תשקיף זה5 יותר

 :היחידות תיעשה כמפורט להלן

לרבות היחידות שבקשות )היה והמספר הכולל של היחידות הכלולות בבקשות  .א
מהמספר הכולל של  שתתקבלנה יפחת (לרכישתן התקבלו ממשקיעים מסווגים
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שיעור 5 כזה במקרה. תענינה כל הבקשות במלואן –היחידות המוצעות לציבור 
 . הריבית האחיד יהיה שיעור הריבית המרבי

לרבות היחידות שבקשות )היה והמספר הכולל של היחידות הכלולות בבקשות  .ב
 שווה או יעלה על המספר שתתקבלנה יהיה (לרכישתן התקבלו ממשקיעים מסווגים

המוצעות לציבור  תונפקנה כל היחידות –הכולל של היחידות המוצעות לציבור 
 : כדלקמן

 .לא תענינה -בקשות הנוקבות בשיעור ריבית גבוה משיעור הריבית האחיד  (1)

תענינה  -בקשות הנוקבות בשיעור ריבית הנמוך משיעור הריבית האחיד  (1)
 .במלואן

הנוקבות בשיעור ( מסווגים משקיעיםידי -שהוגשו על בקשות כולל לא)בקשות  (0)
תענינה באופן יחסי כך שכל מזמין יקבל  -ריבית השווה לשיעור הריבית האחיד 

היענות לבקשות הנוקבות שיוותר לחלוקה לאחר המוצעות סך היחידות מתוך 
בשיעור ריבית הנמוך משיעור הריבית האחיד ולאחר ההקצאה למשקיעים 

שווה ליחס חלק ה5 (ככל שיהיו)5 אחידאשר הזמינו בשיעור הריבית ההמסווגים 
לבין סך כל היחידות 5 שבין מספר היחידות שביקש בשיעור הריבית האחיד

של בניכוי חלקם )שבקשות לרכישתן בשיעור הריבית האחיד הוגשו לחברה 
 (.משקיעיםה

 לא יושג פיזור מזערי באגרות החוב5 לעיל 'באם בעקבות ההקצאה כאמור בסעיף  .ג
ההקצאה למשקיעים  אזי תבוטל עדיפות, להלן 1.1.11ר בסעיף כאמו( 'סדרה א)

תענינה 5 כולל הזמנות המשקיעים המסווגים5 מכרז וכל הבקשות באותו5 מסווגים 
 :כדלקמן

לא  -בקשות ששיעור הריבית הנקוב בהן גבוה משיעור הריבית האחיד  (1)
 .תענינה

תענינה  -בקשות הנוקבות בשיעור ריבית הנמוך משיעור הריבית האחיד  (1)
 .במלואן

ששיעור הריבית ( כולל בקשות שהוגשו על ידי משקיעים מסווגים)בקשות  (0)
הנקוב בהן היה שווה לשיעור הריבית האחיד תענינה באופן יחסי כך שכל 
מבקש יקבל מספר יחידות כזה שהיחס בין מספר זה לבין סך כל היחידות 

גישו שיוותרו לחלוקה לאחר הפחתת היחידות שיוקצו למבקשים שה
יהיה שווה ליחס שבין 5 בקשות בשיעור ריבית נמוך משיעור הריבית האחיד
לבין סך כל היחידות 5 מספר היחידות שביקש בשיעור הריבית האחיד

כולל יחידות )שבקשות לרכישתן בשיעור הריבית האחיד הוגשו לחברה 
 (.שלרכישתן התקבלו התחייבויות מוקדמות של משקיעים מסווגים

 לא יושג פיזור מזערי באגרות החוב5 לעיל' גהקצאה כאמור בסעיף אם בעקבות ה .ד

 :אזי תבוצע ההקצאה כדלקמן5 להלן 1.1.11כאמור בסעיף ( 'סדרה א)

לא  -בקשות ששיעור הריבית הנקוב בהן גבוה משיעור הריבית האחיד  (1)
 .תענינה

ששיעור ( לרבות בקשות שהוגשו על ידי משקיעים מסווגים)בקשות  (1)
תענינה  5או נמוך משיעור הריבית האחיד/ב בהן היה שווה והריבית הנקו

 5סך היחידות המוצעות לציבור מתוך באופן יחסי כך שכל מבקש יקבל
שווה ליחס שבין מספר היחידות שביקש לבין סך כל היחידות ה חלק

או בשיעור ריבית הנמוך ממנו הוגשו /שבקשות בשיעור הריבית האחיד ו
ישתן התקבלו התחייבויות מוקדמות של כולל יחידות שלרכ)לחברה 

 (.משקיעים מסווגים
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 לעיל לא יתקיים פיזור מזערי 'דאם גם בעקבות הקצאת יחידות כאמור בסעיף  .ה
אזי תבוצע ההקצאה מחדש 5 להלן 1.1.11כאמור בסעיף ( 'סדרה א)באגרות החוב 

קביעת שיעור ריבית אחיד חדש אשר לא יעלה על שיעור הריבית המרבי  לצורך
הנמוך ביותר שבו ניתן יהיה להקצות את ניירות הערך  הריבית ואשר יהיה שיעור

 1.1.11הכלולים ביחידות באופן שיתקיימו דרישות הפיזור המזערי כאמור בסעיף 
ובלבד שלמבקש לא יוקצו יחידות במספר גבוה מזה שהזמין או בשיעור 5 להלן

 "(.האחיד החדששיעור הריבית )"ריבית נמוך יותר מזה שנקב בבקשתו 

תיעשה ההקצאה כאמור 5 נקבע שיעור הריבית האחיד החדש כאמור בסעיף זה .ו
שיעור הריבית "ייראו כאילו נאמר " שיעור הריבית האחיד"לעיל ובמקום  'דבסעיף 

 ".האחיד החדש

 1.1.11כאמור סעיף ( 'סדרה א)אם לא ניתן יהיה להשיג פיזור מזערי באגרות החוב  .ז
( 'סדרה א)לגבי אגרות החוב 5 לעיל 'והמתואר בסעיף  צאהגם באופן ההק5 להלן

ולא ( 'סדרה א)לא יוקצו אגרות החוב 5 תבוטל ההנפקה 5על פי תשקיף זה שיוצעו
 .יגבו כספים מהמבקשים בגינה

הם 5 כאמור לעיל ייווצרו שברים( 'סדרה א)אם כתוצאה מהקצאת אגרות החוב  .ח
יעוגל כלפי  3.0-ושבר הנמוך מ5 ל ליחידהומעלה יעוג 3.0באופן ששבר שהינו  5יעוגלו

כתוצאה מהעיגול כאמור  ייוותרועודפים של יחידות ש. ליחידה מטה ולא יהא זכאי
 .תשקיף זהפי -עלבמחיר ליחידה שנקבע 5 ידי רכז ההנפקה-יירכשו על

כל מבקש ייחשב כאילו התחייב בבקשתו לרכוש את כל היחידות שתוקצינה לו  .ט
  .לפי הכללים המפורטים לעיל5 או חלקית לבקשתו כתוצאה מהיענות מלאה

 לאחר תאריך המכרזשל יחידות  הקצאות נוספות 1.1.6.0

 הקצאה נוספת למשקיעים מסווגים 1.1.6.0.1

 ההקצאה שלאחר הראשון העסקים יום תום עד5 רשאית תהא החברה .א
 ניירות הערך המוצעים למסחר להקצות רישום יאוחר ממועד ולא לציבור

בהיקף כולל שלא  יחידות מניות של וספתנ כמות5 מסווגים למשקיעים
5 קרי)המוצעת במסגרת תשקיף זה יחידות המניות מכמות  10% יעלה על

וכן כמות נוספת  (מניות 050015033יחידות הכוללות בסך הכל  115260עד 
יחידות מכמות  10% בהיקף כולל שלא יעלה עלשל יחידות אגרות חוב 

יחידות  065030עד 5 קרי)המוצעת במסגרת תשקיף זה אגרות החוב 
 (('אסדרה )ח ערך נקוב אגרות חוב "ש 0650305333הכוללות בסך הכל 

 מסווגיםמשקיעים ל הנוספת ההקצאה"(. ההקצאה הנוספת למסווגים)"
 :באופן המפורט להלןתיעשה 

ניירות  כמות מוקדמת תוקצה התחייבות שהגיש מסווג משקיע לכל (1)
 .ההתחייבויות כל סך מתוך התחייבותו של היחסי לפי חלקה 5ערך

 יחידותניירות ערך או של  של תהיה למסווגים הנוספת ההקצאה (1)

 התחייבות לגביהם שניתנה יחידותניירות הערך או לל זהה בהרכב

 .מוקדמת

 האחיד במחיר או האחיד במחיר תיעשה למסווגים הנוספת ההקצאה (0)
סדרה )העניין או בשיעור הריבית האחיד של אגרות החוב  לפי5 החדש

לפי 5 ('סדרה א)או בשיעור הריבית האחיד החדש של אגרות החוב ( 'א
 .העניין

 הרי שהתחייבותם המוקדמת5 אחרת המסווגים המשקיעים ציינו אם אלא .ב
 כמות של עד מלוא להקצאה כהסכמתם תיחשב המסווגים של המשקיעים
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הקצאה  רשאית לבצע תהיה החברה ולפיכך5 על ידם המוזמנתניירות הערך 
 מוקדמת התחייבו בהתחייבות אשר5 מסווגים כאמור למשקיעים וספתנ

 אשר ליחידה במחיר5 על ידם שהוגשו נקבו בהזמנות ואשר5 החברה עם
 גבוה במחיר או( לפי העניין5 למחיר האחיד החדש או)האחיד  למחיר שווה

או בשיערו ריבית ( לפי העניין5 האחיד החדש מהמחיר או)האחיד  מהמחיר
 או( )'סדרה א)לשיעור הריבית האחיד החדש של אגרות החוב אשר שווה 

או ( לפי העניין5 ('סדרה א)לשיעור הריבית האחיד החדש של אגרות החוב 
משיעור הריבית האחיד )בשיעור ריבית הנמוך משיעור הריבית האחיד 

 . 5מסווגים משקיעים נוספת לאותם פעם לפנות מבלי( לפי העניין5 החדש

שלא  מבקש הוא כי5 יותר או מסווג אחד משקיע ייןיצ שבהם במקרים .ג
 ניירות ערך אזי5 לעיל זה בסעיף כאמור נוספת להשתתף בהקצאה

5 זה 1.1.6.0.1סעיף  לפי להקצאתם כאמור זכאי משקיע כן היה שאלמלא
 בסעיף התנאים על ההקצאה ויחולו5 האחרים המסווגים יוקצו למשקיעים

 .זה

  "(ההקצאה הנוספת)"אחר תאריך המכרז ל כלל המזמיניםהקצאה נוספת ל 1.1.6.0.1

תהא 5 לציבור הצעהאופן כהגדרתה בתקנות 5 במקרה בו תהא חתימת יתר
החברה רשאית להקצות לכלל המזמינים שהגישו הזמנות במחיר האחיד או 

כמות נוספת של 5 לפי העניין5 במחיר האחיד החדש או במחיר הגבוה ממנו
 115260עד 5 קרי)( 10%)עשר אחוזים בהיקף שלא יעלה על חמישה ' איחידות 

 אשר יוקצו בהתאם לסעיף5 (מניות 050015033יחידות הכוללות בסך הכל 
 .'ג1.1.6.1

 משקיעים מסווגים 1.1.0

5 מסווגים משקיעים עםביחס לחלק מהיחידות המוצעות  מוקדמת בהתקשרות התקשרה החברה
להגיש  המסווגים שקיעיםהמ התחייבו לפיה 25אופן הצעה לציבור לתקנות 1 תקנהב כהגדרתם

במחירי  5שיעורי הריביתביחידות מניות ולרכישת יחידות אגרות חוב  לרכישת במכרז בקשות
  .כמפורט להלן בסעיף זה ובכמויותהיחידות 

 605162-ביחס ל5 מתוך יחידות המניות המוצעות לציבור במכרז על מחיר היחידה 1.1.0.1
( נפקה לציבור על פי תשקיף זהמיחידות המניות המוצעות בה 23%המהוות )יחידות 

ניתנה התחייבות מוקדמת לרכישתן ממשקיעים מסווגים ששמותיהם מפורטים בסעיף 
לפיה יגישו המשקיעים המסווגים הזמנות 5 "(המשקיעים המסווגים: "להלן)זה להלן 

 .על המפורט לצד שמם5 ליחידות בכמות שלא תפחת ובמחיר שלא יפחת

 כמות יחידות יחידה  מחיר שם המשקיע המסווג סודר

 1,000 961    מ"אורקום אסטרטגיות בע 1

 1,000 1001    מ"אלטריס פיננסים בע 2

 1,985 1007    מ"גרופ חיתום בע. די.אם 3

 1,540 978    מ"גרופ חיתום בע. די.אם 4

 2,100 962    *מ"ארקמבה ישראל בע 5

 865 975    מ"בי קומיוניקיישנס בע 6

 16,000 960    מניות בארץהראל סל  7

 865 975    חצבים שותפות מוגבלת 8

 865 1000    מ"דקל החזקות והשקעות בע. מ.י 9

 870 961    מ"לוטוס נגזרים בע 11

 3,020 960    מ"מגדל קרנות נאמנות בע 11

                                                      
ח לפחות ובלבד שהוא נמנה עם "אלפי ש 233 הינו מי שהתחייב מראש לרכוש מההצעה לציבור יחידות בשווי כספי של –״משקיע מסווג״  2

5 בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות5 לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות( ב)2מנהל תיקים כמשמעותו בסעיף ( 1: )אחד מאלה
הרוכש 5 ראחד או יות5 תאגיד הנמצא בבעלות מלאה של משקיע מסווג( 1); הרוכש לפי שיקול דעתו לחשבונו של לקוח5 1000-ה"תשנ

בתוספת ( 11)או ( 0)עד ( 1)משקיע המנוי בפרטים ( 0); לחוק ניירות ערך( 1()ב)א10משקיע המנוי בסעיף ( 0); לעצמו או למשקיע מסווג אחר
 .הרוכש לעצמו5 הראשונה לחוק ניירות ערך
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 10,152 985    **מ"מיטב דש גמל ופנסיה בע 12

 1,030 970   מ"מיטב דש ניהול תיקים בע 13

 900 1010    קרנות אניגמה שוקי הון -מיטב דש קרנות נאמנות  14

 1,000 1001    *מ"חיתום והנפקות בע -. אי.בי.פועלים אי 15

 3,444 961    מ"פיינאל קפיטל בע 16

 4,041 969    מ"פסגות קרנות נאמנות בע 17

 4,500 1050    מ"פי בע.י'קרן טוליפ קפיטל ג 18

 2,000 971    מ"פי בע.י'יפ קפיטל גקרן טול 19

 2,000 972    *מ"ל ספיריט ניהול והשקעות בע.י.ר 21

 1,600 962    *מ"ל ספיריט ניהול והשקעות בע.י.ר 21

 2,491 970    מ"תמיר פישמן קרנות נאמנות בע 22

   362,36 
 גוף קשור למפיץ* 

 בעל ענין בחברה ** 

המוצעות לציבור במכרז על שיעור הריבית ( 'א סדרה)מתוך יחידות אגרות החוב  1.1.0.1
מיחידות  21%-כהמהוות )יחידות  1025011-ביחס ל5 ('סדרה א)שתישאנה אגרות החוב 

ניתנה התחייבות מוקדמת ( אגרות החוב המוצעות בהנפקה לציבור על פי תשקיף זה
: להלן)לרכישתן ממשקיעים מסווגים ששמותיהם מפורטים בסעיף זה להלן 

לפיה יגישו המשקיעים המסווגים הזמנות ליחידות בכמות 5 "(עים המסווגיםהמשקי"
 .על המפורט לצד שמם5 שלא תפחת ובשיעור ריבית שלא יעלה

 שיעור הריבית  שם המשקיע המסווג סודר
 השנתית 

 כמות יחידות

 7,060 2.05% מ"בע( ישראל)אדמונד דה רוטשילד ניהול קרנות נאמנות  1
 14,500 2.05%   *מ"בע( 1978)ל קרנות נאמנות ניהו. אי.בי.אי 1
 3,500 1.9%    מ"איילון קרנות נאמנות בע 0
 4,800 1.9%    מ"אלטריס פיננסים בע 0
 800 2%    מ"אלי מרגולין השקעות בע 0
 10,433 1.95%    מ"אקסלנס נשואה ניהול תיקים בע 6
 2,000 1.95%    מ"אקסלנס קרנות נאמנות בע 0
 110111 1.9%    מ"סלנס קרנות נאמנות בעאק 2
 20111 2%    מ"גרופ בע' ארביטראז 0

 30697 2%    מ עבור לקוחות מנוהלים"ברומטר ניהול השקעות בע 13
 1,000 2.1%    מ"סי גרינפילדס קפיטל בע.אפ.י'ג 11
 10111 2%    מ"סי גרינפילדס קפיטל בע.אפ.י'ג 11
 5,000 1.95%    מ"בע הלמן אלדובי גמל ופנסיה 10
 15,000 1.85%    מ"הלמן אלדובי גמל ופנסיה בע 10
 310111 1.95%    עמיתים -מ "הראל חברה לביטוח בע 10
 20268 2%    מ"ורדן בית השקעות בע 16
 150415 1.8%    מ"מגדל קרנות נאמנות בע 10
 90575 1.6%    מ"מגדל קרנות נאמנות בע 12
 110141 2.1%    מ"בע( 2113)נות נאמנות מור ניהול קר 10
 50315 2.1%    **מ"מיטב דש קרנות נאמנות בע 13
 150476 1.95%    **מ"מיטב דש קרנות נאמנות בע 11
 50811 2.1%    מ"בע" ערך"עציוני ניהול תיקים בגישת  11
 10625 2.1%    פורסט בשם לקוח מנוהל 10
 170855 2%    מ"פורסט קרנות נאמנות בע 10
 30153 1.95%    מ"תמיר פישמן קרנות נאמנות בע 10

   916289, 
 גוף קשור למפיץ* 

 בעל ענין בחברה** 

 המוצעים הערך ניירות והקצאת5 המסווגים מהמשקיעים מוקדמות התחייבויות קבלת 1.1.0.0
 .ההצעה תקנות הוראות פי-עלנעשתה  המסווגים למשקיעים

 יהיה המסווגים למשקיעים הערך ניירות יוקצו בו 5נייןלפי הע5 או שיעור הריבית המחיר 1.1.0.0
 .לציבור הערך ניירות יוקצו בו 5לפי העניין5 או שיעור הריבית למחיר זהה

 לסגירת עד5 יםהמכרז ביום הבורסה הנחיות פי-על רשאי מסווג משקיע5 בעבור המניות 1.1.0.0
 בו ידההיח מחיר את לשנות5 לרכז שימסור בכתב בהודעה5 במכרז החתימות רשימת
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 מהמחיר גבוה יהא היחידה שמחיר ובלבד( ח"ש 1במדרגות של ) בהתחייבותו נקב
 .בהזמנתו הנקוב

את  ורידלה5 ביום המכרז5 משקיע מסווג יהא רשאי5 ('סדרה א)בעבור אגרות החוב  1.1.0.6
בו נקב בהתחייבות המוקדמת האמורה לעיל  שיעור הריביתלעומת  שיעור הריבית

אשר תתקבל בידי 5 די מסירת הודעה בכתב לרכז ההנפקהי-על5 (3.30%במדרגות של )
 .למועד סגירת רשימת החתימותרכז ההנפקה עד 

 הנקובה זו על העולה יחידות כמות יםהמכרז במועד להזמין רשאים מסווגים משקיעים 1.1.0.0
 כהתחייבויות תחשבנה לא5 שתוזמנה עודפות יחידות ואולם5 המוקדמת בהתחייבותם

 .הציבור ידי-על שהוגשו כהזמנות אלא5 התשקיף לעניין מסווגים משקיעים

 ידי-על שהוגשו כהזמנות תחשבנה מסווגים משקיעים ידי-על שהוגשו התחייבויות 1.1.0.2
 .לפני העניין5 או שיעור הריבית/ו ליחידה מחיר קביעת לצורך הציבור

 חברי באמצעות ההנפקה לרכז תועבר המסווגים המשקיעים ידי-על שתשולם התמורה 1.1.0.0
 ידו על ותופקד 10:33 השעה עד יםהמכרז יום שלאחר הראשון המסחר וםבי5 הבורסה
 .להלן 1.1.2כאמור בסעיף  המיוחד בחשבון

 ביחידות הכלולים הערך ניירות את למכור רשאים יהיו המסווגים המשקיעים 1.1.0.13
 הוראות עליהם יחולו ולא בבורסה למסחר רישומם ממועד החל להם שתימכרנה

 .חסימה

ה תשלם למשקיעים מסווגים עמלת התחייבות מוקדמת בשיעור החבר5 ביחס למניות 1.1.0.11
 (אשר תחושב בהתאם למחיר המינימלי ליחידה)מהתמורה המיידית הכוללת  1.0%של 

שתתקבל בפועל בגין יחידות המניות שביחס אליהן התחייבו המשקיעים המסווגים 
 .  להגיש הזמנות

מלת התחייבות מוקדמת החברה תשלם למשקיעים מסווגים ע5 ביחס לאגרות החוב 1.1.0.11
מהתמורה המיידית הכוללת שתתקבל בפועל בגין יחידות אגרות  3.6%בשיעור של 

 . החוב שביחס אליהן התחייבו המשקיעים המסווגים להגיש הזמנות

תהא 5 במקרה של חתימת יתר בהצעה אחידה5 על פי תקנות אופן הצעה לציבור 1.1.0.10
 :ההקצאה למשקיעים המסווגים כדלקמן

היחס בין כמות ניירות הערך שהוגשו לגביהם הזמנות  - ״חתימת יתר״ 5בסעיף זה
לבין הכמות שנותרה 5 שיעור הריבית האחיד שנקבעבאו  במחיר היחידה שנקבע

כמות ניירות הערך  - ״הכמות שנותרה לחלוקה״ .ובלבד שהוא עולה על אחד5 לחלוקה
לגביהם הזמנות  לאחר שנוכתה ממנה כמות ניירות הערך שהוגשו5 שהוצעה בתשקיף

בשיעור ריבית הנמוך משיעור הריבית או  במחיר ליחידה הגבוה ממחיר היחידה שנקבע
 .האחיד שנקבע

הקצאה למשקיע מסווג לפי התחייבות מוקדמת שנתן תיעשה 5 במקרה של חתימת יתר
 :באופן הבא

יוקצו לכל משקיע מסווג מאה אחוזים 5 לא עלתה חתימת היתר על חמש 1.1.0.10.1
יוקצו לכל 5 עלתה חתימת היתר על חמש; מהכמות שהתחייב לרכוש( %133)

 .מהכמות שהתחייב לרכוש( %03)משקיע מסווג חמישים אחוזים 

לא היתה כמות ניירות הערך שנותרה לחלוקה מספיקה להקצאה כאמור  1.1.0.10.1
אזי תוקצה הכמות שנותרה לחלוקה למשקיעים 5 ללעי 101.1.1.0.בסעיף 

המסווגים לפי חלקה היחסי של כל התחייבות מוקדמת מתוך סך 
או באותו שיעור  ההתחייבויות המוקדמות שהוגשו באותו מחיר ליחידה

 .ריבית
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הזמנות המשקיעים המסווגים תיחשבנה הזמנות שהוגשו על ידי הציבור  1.1.0.10.0
. או לקביעת שיעור הריבית האחיד לצורך קביעת המחיר האחיד ליחידה

ההקצאה למשקיעים המסווגים תהיה במחיר האחיד ליחידה כפי שנקבע 
 .או בשיעור הריבית האחיד שנקבע במכרז במכרז

תיחשבנה הזמנות המשקיעים 5 במקרה שלא תתקיים חתימת יתר 1.1.0.10.0
המסווגים במסגרת המכרז כהזמנות שהוגשו על ידי הציבור לצורך חלוקת 

 .ך למזמיניםניירות הער

 חשבון מיוחד 1.1.2

יפתח רכז ההנפקה אצל תאגיד בנקאי חשבון נאמנות מיוחד 5 יםהמכרז יוםסמוך לפני  1.1.2.1
החשבון ״)את פרטיו מורשים לקבלת בקשות וימסור ל 5על שם החברה בקשר להנפקה

 ידי רכז ההנפקה באופן בלעדי עבור ובשם החברה-החשבון המיוחד ינוהל על(. ״המיוחד
המורשים לקבלת בקשות יפקידו בחשבון המיוחד . ות חוק ניירות ערךובהתאם להורא

5 פי תנאי התשקיף-את כל הסכומים ששולמו בגין היחידות שהבקשות לרכישתן נענו על
 .להלן 1.1.2.1כמפורט בסעיף ורכז ההנפקה ינהג בהם 

ההון העצמי 5 הפיזור המזעריבמלואן דרישות הבורסה לעניין  תתקיימנההיה ו 1.1.2.1
תוך אזי 5 להלן 1.1.11אלי ושווי ושיעור אחזקות ציבור במניות כאמור בסעיף המינימ

 יעביר רכז ההנפקה5 ההנפקהתמורת יום עסקים אחד לאחר שנתקבלו אצלו כספי 
5 לחברה את כל הכספים שהופקדו בחשבון המיוחד בצירוף הפירות אשר נצברו בגינם

בגין ניירות 5 לפי העניין5 מניותאו שטרי העברת ה/ו אגרות החובד העברת תעודות כנג
החברה )"מ "חברה לרישומים בעמזרחי טפחות לעל פי תשקיף זה המוצעים הערך 

תוחזק תמורת ההנפקה 5 כל עוד לא הועברה תמורת ההנפקה לחברה"(. לרישומים
 .בחשבון המיוחד ותושקע בפיקדונות נזילים לא צמודים נושאי ריבית

או /כי לא התקיימו דרישות הפיזור המזערי ו באם בסיכום יום המכרזים יתברר 1.1.2.0
תבוטל הנפקת היחידות 5 להלן 1.1.11דרישות שווי החזקות הציבור כאמור בסעיף 

 . לציבור ולא יגבו כספים מהמזמינים

 פיצול וויתור 5('סדרה א)תעודת אגרת חוב 5 מכתבי הקצאה 5תעודת מניה 1.1.0

תעביר החברה 5 כולה או מקצתה5 תשקיף זה פי-עלנענתה החברה לבקשה לרכישת יחידות 
תוך יום עסקים אחד מהיום בו נתקבלו הכספים 5 למזמינים שבקשתם לרכישת יחידות נענתה

את ניירות הערך הכלולים ביחידות שהבקשה לרכישתן נענתה ואשר תמורתן 5 אצל רכז ההנפקה
 :באופן כדלקמן שולמה במלואה

5 באותן יחידות הכלולותהמניות  ידי משלוח תעודות מניה בגין-עלבעבור המניות  1.1.0.1
 . לחברה לרישומים

 ('סדרה א)ידי משלוח תעודות בגין אגרות החוב -על( 'סדרה א)בעבור אגרות החוב  1.1.0.1
 .לחברה לרישומים

כי התקיימו  5הערך המוצעים לא תיעשה בטרם נוכח רכז ההנפקה העברת ניירות 1.1.0.0
ויתר התנאים מינימאלי מי הון עצ5 שווי ושיעור החזקות ציבור5 דרישות פיזור מזערי
 .להלן 1.1.11ף לרישום כאמור בסעי

ידי הגשת בקשה -לפיצול או לוויתור לטובת אחרים על5 להעברה ניתניםיהיו  התעודות 1.1.0.0
כל  .או מכתב ההקצאה/ו בצירוף התעודה5 המקובל למטרה זו על כך לחברה בנוסח

5 אחרים אם יהיו כאלהוהיטלים 5 כאמור5 פיצול או ויתור5 ההוצאות הכרוכות בהעברה
 .יחולו על המבקש וישולמו על ידו
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 רישום למסחר בבורסה 1.1.13

תפנה החברה לבורסה בבקשה לרשום  יםימי עסקים לאחר יום המכרז( 0) לושהתוך ש
אישור הבורסה יהיה . את ניירות הערך האמורים5 פי האישור האמור-על5 בה למסחר

יחולו הוראות 5 הערך לא יירשמו למסחר היה וניירות. להלן 1.1.11כפוף לאמור בסעיף 
 .להלן 1.1.11.0סעיף 

 שיעור ושווי החזקות ציבור והון עצמי5 פיזור מזערי 1.1.11

פי -רישום למסחר בבורסה של ניירות הערך המוצעים על5 פי הנחיות הבורסה-על 1.1.11.1
שווי ושיעור החזקות הציבור במניות שההון העצמי המינימאלי ותשקיף זה מותנה בכך 

מהקבוע בהנחיות הבורסה לחברה חדשה  וחר הרישום למסחר לא יפחתהחברה לא
  :(״דרישות שווי ושיעור החזקות הציבור״)מסוגה של החברה הנרשמת בבורסה 

רישום למסחר בבורסה של המניות המוצעות מותנה בכך שההון העצמי נכון  .א
ה שווי החזקות הציבור במניות החבר; ח"מליון ש 00למועד התשקיף הינו מעל 

שיעור החזקות הציבור לאחר הרישום ; 03-לאחר הרישום למסחר לא יפחת מ
 .13%למסחר יעמוד לפחות על 

המוצעות על פי תשקיף זה ( 'סדרה א)רישום למסחר בבורסה של אגרות החוב  .ב
לאחר הרישום ( 'סדרה א)מותנה בכך ששווי החזקות הציבור באגרות החוב 

 ;   ח"מליון ש 06-למסחר לא יפחת מ

פי -רישום למסחר של ניירות הערך המוצעים על5 פי הנחיות הבורסה-לע .ג
בניירות הערך תשקיף זה בבורסה מותנה בפיזור מזערי של החזקות הציבור 

 :כמפורט בטבלה להלן המוצעים

 שווי החזקה מזערי למחזיק מספר מחזיקים מזערי סוג נייר הערך
 ח"ש 165333 *00 מניות

 ח"ש 1335333 00 ('סדרה א)אגרות חוב 
 מזערי החזקה שווי על עולה החזקותיו ששווי אחד מחזיק - "מחזיק" זה בסעיף

 החזקותיהם ששווי5 אחרים עם ביחד מחזיק או5 לעיללפי סעיף זה  הנדרש למחזיק
 .כאמור למחזיק המזערי ההחזקה שווי על עולה במשותף

 במניות שוק כעושה השוק עושה ישמש לפיו שוק עושה עם בהסכםהואיל והחברה התקשרה * 
 המזערי המחזיקים מספר 5פיו על וההנחיות הבורסה בתקנון הקבועים הכללים פי על5 החברה
 . 3מחזיקים 133חלף  00 הינו המוצעות במניות

ח החברה "מליון ש 133הואיל ושווי מניות החברה לאחר הרישום למסחר הינו מעל  1.1.11.1
החברה תפרסם בדיווח . הבורסהמי הקבועות בהנחיות צמדרישות ההון הע פטורה

  .4לפני הרישום למסחרמיידי את שווי המניות 

פי תשקיף זה ולא -תבוטל ההנפקה על5 המפורטות לעיללא התקיימו דרישות הבורסה  1.1.11.0
ולא ייגבו בגינם 5 פי תשקיף זה-ירשמו למסחר בבורסה ניירות הערך המוצעים על

                                                      
בהתאם להוראות 5 מניות החברהעל פיו ישמש עושה השוק כעושה שוק ב5 "(עושה השוק)"מ "ההסכם הינו עם מיטב דש טרייד בע  3

שהעיקריים שבהם הינם קבלת אישור הבורסה )בכפוף להתקיימותם של תנאים מתלים "(. ההסכם)"תקנון הבורסה וההנחיות על פיו 
ההסכם הינו לתקופה של שנה 5 (על פי תשקיף זה למינוי עושה השוק כעושה שוק במניות החברה ורישום מניות החברה למסחר בבורסה

לתקופות בהודעה בכתב בתום שנה לאחר המועד הקובע יוארך ההסכם "(. המועד הקובע)"מיום המסחר הראשון במניות החברה החל 
הצדדים יהיו רשאים להביא את ההסכם לכדי סיום במהלך התקופות "(. התקופות הנוספות)"חודשים כל אחת  11נוספות בנות 

הצדדים יהיו רשאים להביא את 5 ובכפוף לתקנון הבורסה5 על אף האמור לעיל .ימים מראש 11הנוספות בהודעה מוקדמת בכתב של 
על ידי מתן הודעה  -במניות החברה מלשמש כעושה שוק עושה השוק במקרה של מניעה חוקית שתחול על 5 בכל עת5 ההסכם לידי סיום

ל הבורסה את האישור שניתן לעושה "נכבמקרה שבו חדל עושה השוק מלשמש עושה שוק או ביטל מ5 על פי הנחיות הבורסה. בכתב
יום  10תמנה החברה עושה שוק אחר תוך 5 בטרם חלפה שנה ממועד רישומן של מניות החברה למסחר5 השוק לפעול כעושה שוק

ל הבורסה את האישור שניתן לעושה השוק לפעול כעושה "מהמועד בו חדל עושה השוק לשמש כעושה שוק או מהמועד בו ביטל מנכ
     .את אישור הבורסה לפעול כעושה שוק עבור החברה 10.0.1310ביום עושה השוק קיבל  .י הענייןלפ5 שוק

  .ח לפחות"מליון ש 133הינו ( 'סדרה א)שווי החזקות הציבור באגרות החוב 5 או לחילופין ככל שלא יירשמו למסחר מניות החברה  4
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באמור כדי לגרוע מהאמור כי אין 5 למען הסר ספק יובהר .כספים מהמזמינים
 . לעיל 1.1.2.0ף מהוראות סעי

5 פי תשקיף זה כאמור לעיל-במקרה של ביטול הנפקת ניירות הערך המוצעים לציבור על 1.1.11.0
ותפרסם החברה הודעה 5 תדווח החברה על כך בדוח מיידי לרשות ניירות ערך ולבורסה

ם יומיים בעלי ביום העסקים הראשון שלאחר מכן בשני עיתוניעל ביטול ההנפקה 
 .היוצאים לאור בישראל בשפה העברית5 תפוצה רחבה

 1.1.11.1אם יתברר כי לא התקיימו דרישות הבורסה לרישום למסחר כמפורט בסעיף  1.1.11.0
אזי תתבטל הנפקת היחידות המוצעות 5 לעיל לגבי איזה מניירות ערך המוצעים

לא יירשמו למסחר  פי תשקיף זה-ים הרלוונטיים עלעהרלוונטיות וניירות הערך המוצ
לא ייגבו כספים מהמזמינים וניירות הערך הרלוונטיים לא יוקצו למזמינים 5 בבורסה

לעניין זה יודגש ויובהר כי המכרזים אינם תלויים . והחברה תודיע על כך בדיווח מיידי
במקרה בו דרישות הבורסה לרישום למסחר של המניות המוצעות 5 היינו5 זה בזה

לא ( 'סדרה א)רישות הבורסה לרישום למסחר של אגרות החוב תתקיימנה ואילו ד
במקרה בו 5 כי אז המניות המוצעות תוקצינה ותרשמנה למסחר ולהיפך5 תתקיימנה

תתקיימנה ואילו דרישות ( 'סדרה א)הבורסה לרישום למסחר של אגרות החוב דרישות 
ות החוב כי אז אגר5 הבורסה לרישום למסחר של המניות המוצעות לא תתקיימנה

ששווי החזקות הציבור באגרות בכפוף לכך  בלבד תוקצינה ותרשמנה למסחר( 'סדרה א)
 .ח לפחות"מליון ש 133הינו ( 'סדרה א)החוב 

 הסדרים מעשיית הימנעות 1.0

 שאינם הסדרים מלעשות להימנע זה תשקיף על בחתימתם מתחייבים הדירקטוריםו החברה 1.0.1
 להימנע ומתחייבים בציבור ופיזורם הפצתם5 ךהער ניירות הצעת עם בקשר בתשקיף כתובים

 למפורט מעבר שרכשו הערך ניירות את למכור התשקיף פי על ערך ניירות לרוכשי זכות מלהעניק
 .בתשקיף

 כל על ערך ניירות לרשות להודיע זה תשקיף על בחתימתם מתחייבים הדירקטוריםו החברה 1.0.1
 .לעיל 1.0.1 עיףבס אמורכ ההתחייבות את הסותר שלישי צד עם להם הידוע הסדר

 לניירות בקשר מלהתקשר להימנע זה תשקיף על בחתימתם מתחייבים הדירקטוריםו החברה 1.0.0
 הסדרים ערך ובדיקתם ידיעתם מיטב שלפי כלשהו שלישי צד עם התשקיף פי על המוצעים הערך

 .לעיל 1.0.1בסעיף  לאמור בניגוד

שלא התחייב בכתב 5 הנפקה זו ממפיץהדירקטורים לא יקבלו הזמנות לניירות ערך מוהחברה  1.0.0
 . לנהוג בהתאם להוראות פסקה זו

 הימנעות מדילול הון 1.0

לא תעשה החברה 5 פי תשקיף זה-בתקופה שהחל מתאריך פרסום התשקיף ועד הקצאת ניירות הערך על
ניירות ערך  אשר יש בה משום דילול הון כמשמעותו בתקנות5 להוציא ההנפקה לפי תשקיף זה5 כל פעולה

 ."(תקנות פרטי תשקיף)" 1060-ט"התשכ5 (מבנהו וצורתו5 פרטי התשקיף)

 ניירות הערך המוצעיםתנאי  1.0

 המניות המוצעותתנאי  1.0.1

תרשמנה על שם החברה לרישומים והקיימות בהון החברה פי תשקיף זה -המניות המוצעות על
הזכויות ודות לפרטים א. למניות הרגילות הקיימות בהונה של החברה יהןזכויותבתהיינה שוות ו

 .לתשקיף  0פרק ראה הנלוות למניות החברה מפורטות העיקריות 

 ('סדרה א)תנאי אגרות החוב  1.0.1

 1תשלומים חצי שנתיים החל מיום  13-ב( קרן)תעמודנה לפירעון ( 'סדרה א)אגרות החוב 
היינו התשלומים שישולמו ביום )התשלומים הראשונים  0-באופן בו כל אחד מ5 1312באוקטובר 
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יהיה בשיעור של 5 (1311עד  1310באוקטובר בכל אחת מהשנים  1-באפריל ו 51 1312באוקטובר  1
 1והתשלום האחרון אשר ישולם ביום 5 ('סדרה א)מגובה הקרן המקורית של אגרות החוב  0%

 (.'סדרה א)מגובה הקרן המקורית של אגרות חוב  00%יהיה בשיעור של  1310באפריל 

 10המחירים לצרכן שפורסם ביום למדד 5 קרן וריבית5 תהיינה צמודות( אסדרה )אגרות החוב 
במועד הפירעון של 5 אם יתברר. "(היסודי המדד: "להלן) 1310 פברוארבגין חודש  1310 במרץ

מדד : "להלן)במועד התשלום  5ידועמדד ההכי 5 או הריבית/תשלום כלשהו על חשבון הקרן ו
5 או ריבית/אותו תשלום של קרן ואת לם החברה תש5 עלה לעומת המדד היסודי "(התשלום

5 אם יתברר .לעומת המדד היסודי תשלוםהעלייה של מדד ה לשיעורכשהוא מוגדל באופן יחסי 
זהה למדד היסודי או  התשלוםכי מדד 5 או הריבית/במועד ביצוע תשלום כלשהו על חשבון הקרן ו

פי ערכו -סכום עלאותו את תשלם יהיה המדד היסודי והחברה  תשלוםאזי מדד ה5 נמוך ממנו
 .הנקוב

הריבית בגין אגרות החוב 5 בכפוף לאמור להלן ביחס לריבית בגין תקופת הריבית הראשונה
באפריל של כל אחת  1-באוקטובר ו 1בימים 5 תשלומים חצי שנתיים 11-תשולם ב( 'סדרה א)

בעד 5 (כולל) 1310ל באפרי 1ועד ליום  1310באוקטובר  1החל מיום 5 1310עד  1310מהשנים 
 .תקופת הריבית שהסתיימה במועד התשלום

עבור התקופה  1310באוקטובר  1ישולם ביום ( 'סדרה א)התשלום הראשון של ריבית אגרות החוב 
המתחילה ביום המסחר הראשון שלאחר מועד סגירת רשימת החתימות ותסתיים במועד תשלום 

 060שב על פי מספר הימים בתקופה זו על בסיס ויחו5 (1310באוקטובר  51 קרי)ריבית הראשון 
 .ימים בשנה

שיעור הריבית השנתית 5 ('סדרה א)שיעור הריבית בגין תקופת הריבית הראשונה של אגרות החוב 
יפורטו בדוח מיידי שתפרסם החברה בדבר 5 החצי שנתיתושיעור הריבית 5 שעל בסיסו הוא נקבע

 .לראשונה( 'סדרה א)החוב תוצאות המכרז על פיו תיערך הצעת אגרות 

מדף ישולמו הפי תשקיף -או הקרן בגין אגרות החוב שתוצענה על/התשלומים על חשבון הריבית ו
 במרץ 16 ביום( 'אסדרה )מחזיקי אגרות החוב  מרשםלאנשים אשר שמותיהם יהיו רשומים ב

 1ום לתשלום המשולם בי ביחס בספטמבר 10 וביום באפריל 1לתשלום המשולם ביום  ביחס
פרט לתשלום אחרון של הקרן והריבית שישולם לאנשים אשר 5 "(היום הקובע)" באוקטובר

סדרה )ביום התשלום ושיעשה כנגד מסירת תעודות אגרות החוב  מרשםשמותיהם יהיו רשומים ב
עליו  בישראלאו בכל מקום אחר במשרדה הרשום של החברה 5 לידי החברה ביום התשלום( 'א

ימי עסקים לפני מועד התשלום ( 0)לא יאוחר מחמישה  ימסרת החברה תהודע. תודיע החברה
 .האחרון

מ בשטר נאמנות המסדיר "בע (1000)הרמטיק נאמנות עם  1310באפריל  0החברה התקשרה ביום 
או  ״הנאמן״-ו" שטר הנאמנות: "ן בהתאמהלהל( )'סדרה א)את תנאיהן של אגרות החוב 

הרמטיק : הינם כדלקמן5 נכון למועד התשקיף5 לחברה פרטי הנאמן כפי שנמסרו(. "הרמטיק"
איש . 30-0101001: פקס; 30-0000000 :טלפון 5תל אביב 110הירקון ' רח5 מ"בע( 1000)נאמנות 

הנאמן הינו . Hermetic@hernetic.co.ilכתובת דואר אלקטרוני ;  מרב עופר אורן ודן אבנון: קשר
והוא עונה על דרישות הכשירות הקבועות בחוק 5 העוסקת בנאמנויות5 חברה הרשומה בישראל

ראה ( 'סדרה א)לתנאי אגרות החוב  - לנאמן לאגרות חוב5 והתקנות שהותקנו על פיו ניירות ערך
 . לפרק זה נספחב כ"שטר הנאמנות המצ

הנאמן הצהיר בשטר הנאמנות כי מתקיימים בו כל תנאי הכשירות הדרושים לנאמן לתעודות 
ניירות ערך וכל דין אחר וכי הוא הסכים לחתום על שטר הנאמנות ולפעול  התחייבות על פי חוק

 .כנאמן של מחזיקי אגרות החוב נשוא תשקיף זה

 כנאמן המכהנת כונס נכסים של חברה פלונית הגיש תביעה נגד הרמטיקכי 5 הנאמן הודיע לחברה
עניינה השבת ש5 החוב של חברת הבת של החברה הפלונית ונושאי משרה בחברת הבת לאגרות

                                                      
 . או ריבית/וחשבון קרן -המדד הידוע ביום הקבוע לתשלום כלשהו על  5
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שלטענתו הוצאו שלא כדין מחשבונותיה של אותה חברה והועברו 5 ח"ש 6015123כספים על סך 
  .לנושי חברת הבת

אין בחתימת הנאמן על שטר הנאמנות הבעת דעה מצדו בדבר טיבם של ניירות הערך המוצעים או 
 .כדאיות ההשקעה בהם

  פי תשקיף זה-ניירות הערך המוצעים על מיסוי 1.6

יש לשקול את השלכות המס הקשורות , השקעות כספיםל בנוגעבל בעת קבלת החלטות כמקו
בדבר מיסוי  זה ההוראות הכלולות בתשקיף. זה בתשקיף בניירות הערך המוצעיםבהשקעה 

אינן מתיימרות להוות פרשנות מוסמכת של הוראות החוק הנזכרות ניירות הערך המוצעים בו 
לנסיבות הייחודיות ובהתאם לנתונים המיוחדים , עוץ מקצועיואינן באות במקום י, זה בתשקיף

 .לכל משקיע

מוצע לתושב , לפיכך. שהאמור להלן מתייחס לאופן מיסויים של משקיעים ישראלים בלבד, יובהר
 .חוץ המעוניין לרכוש את ניירות הערך המוצעים לפנות לקבלת ייעוץ מקצועי טרם ביצוע הרכישה

הסדרי המס פי תשקיף זה -עלם על ניירות הערך המוצעים לציבור לפי הדין הקיים כיום חלי
 :המתוארים בתמצית להלן

 רווח הון ממכירת ניירות הערך המוצעים 1.6.1

רווח הון  5"(הפקודה)" 1061-א"התשכ5 [נוסח חדש]לפקודת מס הכנסה  01בהתאם לסעיף 
ס השולי של ידי יחיד תושב ישראל חייב במס בשיעור המ-ריאלי ממכירת ניירות ערך על

אך בשיעור שלא יעלה על עשרים וחמישה אחוזים 5 לפקודה 111היחיד בהתאם לסעיף 
למעט לגבי 5 זאת. ויראו את רווח ההון כשלב הגבוה ביותר בסולם הכנסתו החייבת5 (10%)

במישרין 5 המחזיק5 קרי -בחברה " בעל מניות מהותי"ידי יחיד שהינו -מכירת ניירות ערך על
לפחות באחד או יותר מאמצעי ( 13%)בעשרה אחוזים 5 6לבדו או יחד עם אחר5 או בעקיפין

החודשים שקדמו  11-במועד מכירת ניירות הערך או במועד כלשהו ב -בחברה  7ההשליט
אשר שיעור המס לגבי רווח הון ריאלי בידיו יהיה בשיעור שלא יעלה על 5 למכירה כאמור

שתבע הוצאות ריבית ריאלית והפרשי הצמדה  לגבי יחיד5 כמו כן(. 03%)שלושים אחוזים 
יחויב רווח ההון ממכירת ניירות הערך במס בשיעור של שלושים אחוזים  5בשל ניירות הערך

( 0()א)א131הוראות ותנאים לניכוי הוצאות ריבית ריאלית לפי סעיף  קביעתעד 5 (03%)
יו ממכירת ניירות שיעור המס המופחת כאמור לא יחול לגבי יחיד שההכנסה ביד. לפקודה

 .לפקודה( 1)1בהתאם להוראות סעיף 5 "עסק"הערך היא בגדר הכנסה מ

חבר בני אדם יהיה חייב במס על רווח הון ריאלי ממכירת ניירות ערך בשיעור מס החברות 
 (.10% -1312והחל משנת  10% -1310בשנת )

פטורים 5 לפקודה( 1)0פטורים ממס לפי סעיף הקרן נאמנות פטורה וכן קופות גמל וגופים 
הכנסותיה של קרן נאמנות חייבת  על. ניירות ערך כאמורממס בגין רווחי הון ממכירת 

יחול שיעור המס החל על הכנסתו של יחיד שההכנסה אינה מהווה בידיו ניירות ערך ממכירת 
לא נקבע . אלא אם כן נקבע מפורשות אחרת5 בידיו" משלח יד"או "" עסק"הכנסה מ

 .לפקודה 111תחויב ההכנסה במס בשיעור המירבי הקבוע בסעיף 5 מס מיוחד להכנסה שיעור

שמקורם במכירת ניירות הערך המוצעים בשנת המס ושאילו היו רווחי 5 הפסדים בשנת המס
יקוזזו כנגד רווחי הון ושבח מקרקעין לרבות רווח  5הון היו חייבים במס בידי מקבלם

כנגד ריבית ודיבידנד ששולמו 5 וכן5 ישראלי או זר 5נסחר או שאינו נסחר5 ממכירת נייר ערך
בתנאי ששיעור המס החל על ריבית או )בגין אותו נייר ערך או בגין ניירות ערך אחרים 

דיבידנד כאמור לא עלה על שיעור מס החברות לגבי חברה ולא עלה על שיעור המס הקבוע 
באותה שנת 5 ((10%ר מס של שיעו)לפקודה לגבי יחיד ( ב)ג110לפקודה ו( 1)ב110בסעיפים 

יבוצע בדרך של קיזוז הפסד ההון כנגד רווחי הון או הכנסות מריבית  קיזוז ההפסדים. מס
 .או מדיבידנד כאמור

                                                      
 .לפקודה 22כהגדרת מונח זה בסעיף   6
 .לפקודה 22כהגדרת מונח זה בסעיף   7
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5 מתשלום או מרווח הון במכירת נייר ערך5 ניכוי מתמורה)בהתאם לתקנות מס הכנסה 
תקנות ניכוי רווח ") 1331 -ג"התשס5 (במכירת יחידה בקרן נאמנות או בעיסקה עתידית

יחידות 5 בעת חישוב רווח ההון לצורך ניכוי המס במקור ממכירת ניירות ערך נסחרים5 "(הון
יקזז החייב בניכוי במקור את 5 "(ניירות סחירים)"של קרנות נאמנות ועסקאות עתידיות 

 הפסד ההון שנוצר ממכירת ניירות סחירים שהיו בניהולו ובכפוף לכך שהרווח נוצר באותה
 .בין טרם יצירת ההפסד ובין לאחר המועד האמור5 שנת מס שבה נוצר ההפסד

5 יופחת מסכום הפסד ההון אשר נוצר ממכירת המניה5 במכירת מניה על ידי חבר בני אדם
למעט דיבידנד 5 החודשים שקדמו למכירה 10סכום דיבידנד שהתקבל בשל המניה במשך 

( 10%)בשיעור של חמישה עשר אחוזים  ( ללמעט מס ששולם מחוץ לישרא)ששולם עליו מס 
 .או יותר אך לא יותר מסכום ההפסד

בהתאם 5 ניירות הערך המוצעיםבמקור מרווח ההון הריאלי במכירת  המס לעניין ניכוי
המשלם למוכר תמורה ( כהגדרת מונח זה בתקנות האמורות)חייב 5 לתקנות ניכוי רווח הון

מרווח ההון  (10%) עשרים וחמישה אחוזים של ינכה מס בשיעור5 ערךהבמכירת ניירות 
מרווח ההון  (1310בשנת המס   10%)מס חברות ובשיעור 5 כאשר המוכר הינו יחיד הריאלי

מניכוי  (או שיעור מופחת) שורי פטוריכפוף לא5 זאת. הראלי כאשר המוכר הינו חבר בני אדם
לא ינוכה מס במקור  5ו כןכמ. מנכה במקור לבצעה שרשאימס במקור וכפוף לקיזוז הפסדים 

אם במועד . הפטורים מניכוי מס במקור לפי הדין קרנות נאמנות וגופים נוספים5 לקופות גמל
לפקודה ( ד)01יחולו הוראות סעיף 5 המכירה לא נוכה מלוא המס במקור מרווח ההון הריאלי

 .ידי המוכר בגין מכירה כאמור-וההוראות מכוחו בדבר דיווח ותשלום מקדמה על

שיעור הניכוי 5 יימחקו ממסחר בבורסה על פי תשקיף זה ל שניירות הערך המוצעיםככ
כל 5 מהתמורה( 03%)יהיה שלושים אחוזים ( לאחר המחיקה)במקור שינוכה בעת מכירתם 

עוד לא הומצא אישור מפקיד השומה המורה על שיעור ניכוי מס במקור אחר של ניכוי מס 
 (.קורלרבות פטור מניכוי מס במ)במקור 

פטור ממס על רווחי הון במכירת ניירות ערך הנסחרים ( יחיד וחברה)תושב חוץ 5 ככלל
האמור לעיל לא יחול לגבי חברה . אם רווח ההון אינו במפעל הקבע שלו בישראל5 בבורסה

במקרה . א לפקודה62בהתאם לקבוע בסעיף 5 תושבת חוץ המוחזקת בידי תושבי ישראל
בין ישראל למדינת התושבות ( אם קיימת)לו הוראות אמנת המס יחו5 שפטור כאמור אינו חל

ידי תאגיד בנקאי או חבר בורסה לתושב -לא ינוכה מס במקור על5 כן-כמו. של תושב החוץ
 .מסוימיםחוץ בהתקיים תנאים 

 שיעור המס שיחול על הכנסות מדיבידנד בגין מניות החברה 1.6.1

5 6.11.0לבעלי מניותיה ראה סעיפים לפרטים בקשר עם העברת הכנסתה החייבת של החברה 
 . להלן 6.11.2-ו 56.11.6 56.11.0 6.11.0

 מאגרות חובשיעור המס שיחול על הכנסות ריבית  1.6.0

יחיד יהא חייב במס בשיעור שלא יעלה על עשרים וחמישה 5 לפקודה( ב)ג110בהתאם לסעיף 
5 במלואן למדד שמקורם באיגרות חוב הצמודות5 על ריבית או דמי ניכיון( 10%)אחוזים 

 .ויראו את הכנסתו זו כשלב הגבוה ביותר בסולם הכנסתו החייבת

יחיד יהיה פטור ממס על הפרשי 5 ככלל -למדד צמודות במלואן מקרה בו אגרות החוב ב
הפרשי הצמדה . לפי העניין שנצמחו בגין קרן אגרות החוב כאמור5 ההצמדה או הפרשי השער

 .ריבית5 י מסלצורכ5 מהווים5 שנצמחו על הריבית

הריבית היא ( 1: )אחד מהתנאים הבאים5 בין היתר5 בהתקיים יחולולא  כאמורהמס  שיעורי
לפקודה או שהיא רשומה בספרי חשבונותיו ( 1)1לפי סעיף " משלח יד"או " עסק"הכנסה מ

הוצאות ריבית והפרשי הצמדה  בניכויהיחיד תבע ( 1); של היחיד או חייבת ברישום כאמור
היחיד הוא בעל מניות מהותי בחברה  (0)-ו; [או ניירות הערך המסחריים/ו] החוב תאגרובשל 

 משנת החל))לפקודה  111במקרים אלו יחול מס שולי בהתאם לסעיף . המשלמת את הריבית
 .(00% -לופחת ה המרבי השולי המס ושיעור השולי המס מדרגות רווחו 1310
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יכיון של חבר בני אדם תושב ישראל שאיננו שיעור המס החל על הכנסות הריבית או דמי הנ
( ח)0למעט לעניין סעיף 5 לפקודה חלות בקביעת הכנסתו( 1)0חבר בני אדם שהוראות סעיף 

 .10%אשר עומד על  הינו שיעור מס החברות5 לפקודה לגבי ריבית שנצברה

. תושב חוץ אינו חייב במס בישראל כאשר מקום מושב משלם הריבית אינו בישראל5 ככלל
מדמי 5 פטור ממס על הכנסה מריבית 8תושב חוץ5 ככל שמשלם הריבית הנו תושב ישראל

שהנפיק חבר בני אדם 5 ניכיון או מהפרשי הצמדה בשל אגרת חוב הנסחרת בבורסה בישראל
ככל שלא יחול . תושב ישראל ובלבד שההכנסה אינה במפעל קבע של תושב החוץ בישראל

-יחיד וחבר בני)יחול על הכנסות ריבית בידי תושבי חוץ שיעור המס ש5 הפטור כאמור לעיל
עשוי להיות כפוף להוראותיהן של אמנות למניעת כפל מס 5 שמקורן בניירות הערך( אדם

 .שנכרתו בין מדינת ישראל לבין מדינת מושבו של תושב החוץ

ורים פט5 לפקודה( 1)0פטורים ממס לפי סעיף הוכן קופות גמל וגופים 5 קרן נאמנות פטורה
לפקודה בדבר ( ח)0כפוף להוראות סעיף 5 הכנסת ריבית או דמי ניכיון כאמורממס בגין 

הכנסותיה של קרן נאמנות  על. ריבית או דמי ניכיון שנצברו בתקופת החזקתו של אחר
יחול שיעור המס החל על הכנסתו של יחיד שההכנסה אינה ריבית או דמי ניכיון חייבת מ

 .אלא אם נקבע אחרת5 "משלח יד"או מ" קעס"מהווה בידיו הכנסה מ

יראו את הפרשי ההצמדה כחלק מהתמורה ויחולו הוראות הפקודה 5 בפדיון איגרת חוב
 .כמפורט לעיל5 הנוגעות לחישוב רווח ההון

 9(ל"כהגדרתה בתקנות הנ)שיעור המס שיש לנכות במקור על ריבית 5 בהתאם לתקנות הניכוי
הינו  5במלואן למדד המחירים לצרכן או למטבע חוץ הצמודות5 חוב אגרותהמשולמת על 

לגבי יחיד שאינו בעל מניות מהותי בחברה המשלמת את ( 10%)עשרים וחמישה אחוזים 
שיעור המס שיש לנכות במקור על ריבית כאמור לגבי יחיד שהינו בעל מניות מהותי  .הריבית

 111י לפי סעיף בחברה המשלמת את הריבית יהיה בהתאם לשיעור המס השולי המרב
 .ולגבי חבר בני אדם בהתאם לשיעור מס החברות -לפקודה 

כפוף 5 ככל שהינו חייב במס כאמור לעיל5 שיעור המס שינוכה במקור לגבי תושב חוץ
 .להוראות האמנות למניעת כפל מס עליהן חתומה מדינת ישראל

את   החוב ידיה למחזיקי אגרות-תנכה במקור מתשלומי הריבית שישולמו על 10החברה
למעט לגבי גופים הפטורים מניכוי מס במקור 5 תשלומי המס אותם היא חייבת לנכות במקור

קרן איגרות החוב  תנכה החברה מס במקור בגין דמי  ןבמועדי פירעו. כאמור בהתאם לדין
 .הניכיון

מלווה 5 חישוב רווח הון במכירת נייר ערך הנסחר בבורסה)לתקנות מס הכנסה  0בתקנה 
חוב הנסחרת  אגרתנקבע כי בפדיון של 5 1331-ג"התשס5 (ה או יחידה בקרן נאמנותמדינ

יראו כתמורת הפדיון את התמורה בתוספת דמי 5 בבורסה שבו משולמים גם דמי ניכיון
 (1); רווח ההון במכירת איגרת החוב אינו פטור ממס( 1: )אם התקיימו כל אלה5 הניכיון

הפדיון אינו בידי בעל שליטה או בידי מי שהחזיק ( 0)-ו; במועד הפדיון נוצר הפסד הון
דמי הניכיון שרואים . והכל עד גובה הפסד ההון5 באיגרת החוב מיום שהוקצתה או הוצאה

 .לפקודה( 0)1לא יחשבו כהכנסה לפי סעיף 5 אותם כתמורה לפי הוראות אלה

  מס על הכנסות גבוהות 1.6.0

 6035333על  1310ת עולה בשנת המס יחיד שהכנסתו החייב5 ב לפקודה111בהתאם לסעיף 
יהא חייב במס על חלק מהכנסתו החייבת העולה על 5 (סכום שמתואם מידי שנה) ח"ש

                                                      
כהגדרת מונח זה 5 קרוב( 1); בעל מניות מהותי בחבר בני האדם המנפיק( 1: )למעט אחד מאלה5 לפי העניין5 דמי הניכיון או הפרשי ההצמדה5 מי שהוא תושב חוץ ביום קבלת הריבית -תושב חוץ  8

מוכר לו מוצרים או שיש לו יחסים מיוחדים עימו אלא אם הוכח 5 נותן לו שירותים5 מי שעובד בחבר בני האדם המנפיק( 0); של חבר בני האדם המנפיק5 לפקודה 22להגדרת קרוב בסעיף  0סקה בפ

בהתאם לקבוע 5 חברה תושבת חוץ המוחזקת בידי תושבי ישראל( 0) ;של היחסים כאמורלהנחת דעתו של פקיד השומה ששיעור הריבית או דמי הניכיון נקבעו בתום לב ומבלי שהושפעו מקיומם 

 .א לפקודה62בסעיף 
 .ןלפקודה ודמי ניכיו( 10)0כהגדרתם בסעיף 5 לרבות הפרשי הצמדה חלקיים5 פי כל דין-הפרשי הצמדה שאינם פטורים על5 ריבית -ריבית   9

 .כפי שיהיו מעת לעת ניין והוראות רשות המיסיםלפי הע5 במישרין או באמצעות חברי הבורסה  10
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על רווחי הון 5 הוראות סעיף זה חלות בין היתר. 0%בשיעור נוסף של 5 הסכום האמור
 .יותועל הכנסות מדיבידנדים ומריב5 למעט על מרכיב רווח ההון האינפלציוני5 מניירות ערך

 בעתיד( 'סדרה א)הרחבת אגרות חוב  1.6.0

 5('אסדרה ) תנפיק החברה בעתיד אגרות חוב נוספות מסדרה שהונפקה קודם לכןבו  במקרה
 ניכיוןשיעור ב (לרבות כתוצאה ממימוש כתבי האופציה)או בדרך אחרת 5זה פי תשקיף-על

תפנה 5 לפי העניין5 חובלאותה סדרה של אגרות ( לרבות העדר ניכיון)השונה משיעור הניכיון 
קבלת עד מועד 5 קרי))('סדרה א)אגרות חוב  הסדרה הרלוונטית שללפני הרחבת 5 החברה

ולגבי הנפקת אגרות חוב 5 של אגרות החוב הנוספות אישור הבורסה לרישום למסחר
מנת  על לרשות המסים5 (עד מועד הנפקת כתבי האופציה –כתוצאה ממימוש כתבי אופציה 

5 ('סדרה א) לעניין ניכוי המס במקור על דמי הניכיון בגין אגרות החוב כי  לקבל את אישורה
שיעורי הניכיון השונים נוסחה המשקללת את  לפיאחיד ניכיון  שיעורייקבע 5 לפי העניין

5 מקרה של קבלת אישור כאמורב ."(שיעור הניכיון המשוקלל)"ככל שיהיו 5 באותה סדרה
ולפני רישומם למסחר של  הסדרהלאחר הרחבת  5בהתאם לאותו אישור5 תחשב החברה

כל בגין אשר יהיה אחיד את שיעור הניכיון המשוקלל  5שיונפקו5 אגרות החוב לפי העניין
ותפרסם דוח מיידי לפני הרישום למסחר 5 ו מהסדרה הרלוונטית שיהיו במחזור אגרות החוב

גבי הנפקת אגרות חוב ול)של אגרות החוב שיונפקו אך ככל הניתן יחד עם תוצאות ההנפקה 
 בו תודיע5 לאחר מועד פקיעת כתבי האופציה הרלוונטיים -כתוצאה ממימוש כתבי אופציה 

מס במועדי הפדיון של אגרות החוב  ינוכהו 5האחיד לכל הסדרההניכיון המשוקלל  שיעוראת 
במקרה כאמור  .ובהתאם להוראות הדין כאמורשיעור הניכיון המשוקלל  לפי ('א סדרה)

באם לא יתקבל אישור כאמור . לו כל יתר הוראות הדין הנוגעות למיסוי דמי ניכיוןיחו
בהתאם   ('סדרה א) ינוכה מס במקור מדמי הניכיון לגבי כל אגרות החוב5 מרשות המסים

 דיווח מיידיהחברה  במקרה זה תפרסם. לשיעור הניכיון הגבוה ביותר שנוצר בגין סדרה זו
ולגבי הנפקת אגרות חוב כתוצאה ממימוש )ת החוב שיונפקו לפני הרישום למסחר של אגרו

בו תודיע את שיעור הניכיון 5 (לאחר מועד פקיעת כתבי האופציה הרלוונטיים -כתבי אופציה 
ויחולו כל יתר הוראות הדין הנוגעות למיסוי  5הגבוה ביותר שנקבע לגבי כל הסדרה כאמור

בהתאם לשיעור הניכיון 5 (א סדרה) ת חובמס במקור בעת פדיון אגרו 11ינוכה. דמי ניכיון
 .שידווח כאמור

בשים לב  ,ידי מומחים-תחליף לייעוץ אינדיבידואלי על מהווהלעיל הינו כללי בלבד ואינו תיאור ה
פי תשקיף זה זה -המבקש לרכוש ניירות ערך עלמומלץ לכל . לנסיבות הייחודיות לכל משקיע

לייעוץ מקצועי על מנת להבהיר את תוצאות המס  לפנות, ודוחות הצעת מדף שיפורסמו מכוחו
 .אשר יחולו עליו בשים לב לנסיבותיו הייחודיות של המשקיע ושל נייר הערך המוצע

 ריכוז והפצה 1.0

פי תשקיף זה אינה מובטחת בהתחייבות -על( 'סדרה א)אגרות החוב המניות והנפקת  1.0.1
כחתם מתמחר  תשמשמ מ"בעחיתום והנפקות  –אי .בי.פועלים אי 5עם זאת. חיתומית

 . המעורב בקביעת מבנה ההנפקה (לחוק ניירות ערך 1כהגדרתו בסעיף )

 . לתשקיף 0לפרטים בדבר עמלות ריכוז והפצה שהחברה התחייבה לשלם ראה פרק  1.0.1

 

 

 

 

                                                      
 .כפי שיהיו מעת לעת והוראות רשות המסים 1313בדצמבר  10מיום  לפי הוראות רשות המיסים5 או באמצעות חברי הבורסהעל ידי החברה במישרין   11
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   תוכן עניינים                                 

 עמוד סעיף בשטר נושא

 3 1 כניסה לתוקף; הגדרות; פרשנות; מבוא
 5 2 דרגה שווה; תנאי הנפקה; הנפקת אגרות החוב

תפקידי ; פיטורין; התפטרות; פקיעת הכהונה; תקופת הכהונה; כניסה לתוקף של הכהונה; מינוי הנאמן
 ת הנאמןסמכויו; הנאמן

3 5 

 7 4 רכישת אגרות חוב על ידי החברה או על ידי אדם בעל קשרי שליטה עם החברה
 9 5 הגדלת סדרה; הנפקת אגרות חוב מסדרות חדשות

 9 6 התחייבויות החברה
 13 7 התחייבות לאי יצירת שעבודים

 14 8 פדיון מוקדם
 16 9 פירעון מיידי

 19 11 תביעות והליכים בידי הנאמן
 21 11 חלוקת התקבולים; סדר קדימויות בנשיה
 21 12 סמכות לדרוש מימון

 21 13 סמכות לעכב חלוקת כספים
 21 14 הודעה על חלוקה והפקדה אצל הנאמן

 21 15 הפקדה בידי הנאמן; הימנעות מתשלום מסיבה שאינה תלויה בחברה
 22 16 השקעות כספים

 22 17 נציגות דחופה למחזיקי אגרות החוב
 22 18 סודיות

 22 19 הסכמים אחרים
 23 21 ידי הנאמן-דיווח על

 23 21 שכר וכיסוי הוצאות הנאמן
 23 22 אחריות

 24 23 סמכות הנאמן להעסיק שלוחים
 24 24 שיפוי

 26 25 הודעות
 27 26 אגרות החוב, שינויים בתנאי שטר הנאמנות; פשרה; ויתור

 27 27 מרשם מחזיקי אגרות החוב
 27 28 אסיפות של מחזיקי אגרות החוב

 27 29 תחולת הדין
 27 31 סמכות ייחודית

 28 31 כללי
 28 32 מענים

 28 33 א"הסמכה למגנ
 ('סדרה א)תעודת אגרות חוב  –תוספת ראשונה לשטר נאמנות 

 התנאים הרשומים מעבר לדף
 31 1 הבטחת אגרות החוב

 31 2 קרן אגרות החוב
 31 3 הריבית

 31 4 שלומי הקרן והריבית של אגרות החובת
 32 5 מנגנון התאמה בשינוי שיעור הריבית כתוצאה מאי עמידה באמת מידה פיננסית

 33 6 ריבית פיגורים
 33 7 הימנעות מתשלום מסיבה התלויה בחברה

 33 8 מרשם מחזיקי אגרות החוב
 33 9 פיצול תעודות אגרות החוב והעברתן

 34 11 פדיון מוקדם
 34 11 רכישת אגרות החוב

 34 12 פשרה ושינויים בתנאי אגרות החוב; ויתור
 34 13 אסיפות מחזיקי אגרות החוב

 34 14 פירעון מיידי
 34 15 הודעות

 אסיפות מחזיקי אגרות החוב –תוספת שנייה לשטר נאמנות 
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 35 1 זכאות לכינוס אסיפה
 35 2 זימון לאסיפה וסדר היום באסיפה

 36 3 ן החוקי לפתיחת אסיפה ואסיפה נדחיתהמניי
 36 4 יושב הראש 

 36 5 אסיפה נמשכת
 37 6 הודעת עמדה

 37 7 הצבעות באסיפה
 38 8 "עניין מנוגד"בדיקת קיומו של 

 38 9 הכרזה על קבלת החלטה
 38 11 כתב מינוי
 38 11 פרוטוקול

 נספחים
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  שטר נאמנות

 2117 באפריל 3שנערך ונחתם ביום 

 מ"בעמניבים קרן הריט החדשה    :ב י ן 

 תל אביב , 98יגאל אלון   

 "(החברה": להלן)

 ;מצד אחד

 מ "בע( 1975)הרמטיק נאמנות    :ל ב י ן 

 51-171519-7. פ.ח

 תל אביב , 113מרחוב הירקון 

 "(הנאמן: "להלן)

 ;שנימצד 

 :המעיד כי

( כהגדרתן להלן) חובהאגרות לאשר הנפקה של  ,2117 באפריל 3החברה החליט ביום  ודירקטוריון  :הואיל
כהגדרתו ) תשקיףהאשר תוצענה לציבור באמצעות ו כמפורט בשטר נאמנות זה אשר תנאיהן הינם

 ;(להלן

אשר  פקודת החברות לפי 1975שנת ב והנאמן הינו חברה מוגבלת במניות שנתאגדה בישראל  :והואיל
 ;מטרתה העיקרית הינה עיסוק בנאמנויות

פי -להתקשרותו עם החברה על, או כל דין אחר פי חוק ניירות ערך-והנאמן הצהיר כי אין מניעה על :ואילוה
לשמש נאמן ניירות ערך שטר נאמנות זה וכי הוא עונה על הדרישות ותנאי הכשירות הקבועים בחוק 

 ;החובאגרות להנפקת 

הכל ו החוב והנאמן הסכים לכךרות אגוהחברה פנתה בבקשה אל הנאמן שישמש כנאמן למחזיקי   :והואיל
 ;כפוף ובהתאם לתנאי שטר נאמנות זה

ידי החברה וכי נתקבלו -על( 'סדרה א)או הסכם להנפקת אגרות החוב /ואין כל מניעה לפי כל דין ו :והואיל
והכל למעט כמפורט , ('סדרה א)להנפקת איגרות החוב לפי כל דין או הסכם כל האישורים 

 ;בתשקיף

 :הוצהר והותנה בין הצדדים כדלקמן, לפיכך הוסכם

 כניסה לתוקף; הגדרות ;פרשנות ;מבוא .1

 . פים לו מהווים חלק מהותי ובלתי נפרד הימנורצומהמבוא לשטר נאמנות זה והנספחים ה 1.1     

נעשו מטעמי נוחות וכמראי , חלוקת שטר נאמנות זה לסעיפים וכן מתן כותרות לסעיפים 1.2     
 . נותואין להשתמש בהם לשם פרש, מקום בלבד

כל האמור במין זכר אף מין , במשמע וכן להפךהם כל האמור בשטר זה בלשון רבים אף יחיד  1.3     
והכל כשאין בשטר , במשמעהוא וכל האמור באדם אף תאגיד , במשמע וכן להפךהוא נקבה 

או אם תוכן הדברים או הקשרם אינו מחייב /או משתמעת ו/זה הוראה אחרת מפורשת ו
 . אחרת

לבין שטר הישראלי הדין נזכר בשטר זה וכן בכל מקרה של סתירה בין הוראות בכל עניין שלא  1.4     
בכל מקרה של סתירה בין ההוראות  .הדין הישראלייפעלו הצדדים בהתאם להוראות , זה

 . שטר זהיגברו הוראות  ,והמסמכים הנלווים לו זה המתוארות בתשקיף בקשר לשטר

במקרה של שינוי בתקינה החשבונאית , 6.2לסעיף לרבות ביחס , מובהר כי לצרכי שטר זה 1.5     
: להלן)החלה על החברה לעומת זאת החלה עליהן במועד התקשרות החברה בשטר נאמנות זה 

או אמות המידה הפיננסיות /והמשפיע על אופן חישוב המגבלות ו, "(התקינה הקודמת"
טיים הכולל באורים מהותיים ורלוונ, החברה תערוך מאזן פרופורמה במתכונת מקוצרת
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מאזן : "להלן)בהתאם לתקינה הקודמת ( לפי הענין)מסוקרים או מבוקרים , בלבד
אותו החברה תפרסם יחד עם דוחותיה הכספיים באופן שוטף או שאותו , "(הפרופורמה

תפרסם החברה לצורך הענין ואשר על פיו תיבחן העמידה של החברה במגבלות ובאמות 
 .המידה הפיננסיות שבשטר

  :תהיה לביטויים הבאים המשמעות שלצידם זהבשטר נאמנות  1.6     

תעודות "או  "אגרות חוב שבמחזור"או " אגרות החוב"או  "('אסדרה ) אגרות החוב" 1.6.1          
שתנאיהן בהתאם  ,רשומות על שם ,של החברה ('אסדרה )אגרות החוב  :"התחייבות

ואשר  תשקיףעל פי השתונפקנה , לתעודת אגרת החוב שבתוספת הראשונה לשטר זה
  .פרעו במלואן או פקעו או התבטלולא נ

ותאגיד בן משפחתו , אדם השולט בחברה: "אדם בעל קשרי שליטה עם החברה" 1.6.2          
 הכהגדרת" שליטה", לעניין הגדרה זו .אך להוציא החברה עצמה, מי מהם בשליטת

 .בחוק

לרבות אסיפת , יקי אגרות החובאסיפה של מחז :"אסיפת מחזיקים"או  "אסיפה" 1.6.3          
 .סוג

אסיפת מחזיקים אשר נדחתה למועד אחר מזה אשר  ":יקים נדחיתאסיפת מחז" 1.6.4          
נקבע לפתיחת האסיפה הואיל ולא נכח בתום מחצית השעה מהמועד שנקבע לתחילת 

 . האסיפה מנין חוקי

 .מ"אביב בע-הבורסה לניירות ערך בתל": בורסה" 1.6.5          

ערבות או התחייבות אחרת המבטיחות את , כל שעבוד על נכסים": בטוחות" 1.6.6          
 .(או יהיו כאלה/שישנם וככל ) ויות החברההתחייב

 .לחוק 36כמשמעותו בסעיף ": ח מיידי"דו" 1.6.7          

לפי , דוח כספי מאוחד מבוקר או סקור של החברה": דוח כספי"או " דוחות כספיים" 1.6.8          
וכן דוח סולו מבוקר או סקור של החברה והכל בהתאם לתקופת הדיווח ביחס  הענין

 .לסקור או מבוקר

כפי  ,יולפ תקנותהו 1968-ח"התשכ, חוק ניירות ערך": רות ערךחוק ניי"ו א "החוק" 1.6.9          
 .שיהיו מעת לעת

 החוב אגרות מחזיקי של כללית באסיפה שנתקבלה החלטה": החלטה מיוחדת" 1.6.11          
מחזיקים באגרות החוב שלהם  כוחם-באי ידי-על או בעצמם נכחו בה, ('אסדרה )

 נדחית באסיפה או, ('אסדרה ) החוב אגרותמיתרת הערך הנקוב של  51% לפחות
 21% לפחות שלהם, כוחם-באי ידי -על או בעצמם, באגרות החוב מחזיקים בה שנכחו

 באסיפה ובין המקורית באסיפה בין) נתקבלה ואשר, כאמורמיתרת הערך הנקוב 
אגרות החוב  של הנקוב הערך מיתרת( 2/3) שלישים שני לפחות של ברוב( הנדחית

 .בהצבעה המיוצג ('סדרה א)

סדרה )של מחזיקי אגרות החוב  כלליתהחלטה שנתקבלה באסיפה ": ה רגילההחלט" 1.6.11          
מחזיקי אגרות חוב ( 2)לפחות שני , כוח-ידי בא-בעצמם או על, בה נכחו( 'א

מהיתרה הבלתי מסולקת של הערך  25%המחזיקים או המייצגים יחדיו לפחות 
סיפה נדחית או בא ההנקוב של אגרות החוב הנמצאות במחזור במועד הקובע לאסיפ

בין באסיפה )אשר נתקבלה ו, בכל מספר משתתפים שהוא שתתקיים זו אסיפה של
, רוב רגיל של מספר הקולות המשתתפים בהצבעהב( המקורית ובין באסיפה הנדחית

 .למנות את קולות הנמנעים מבלי
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 לרישומים חברה או/ו מ"בעחברה לרישומים מזרחי טפחות ": חברת רישומים" 1.6.12          
 חברה אותה שם על רשומים יהיו החברה של הערך ניירות שכל ובלבד בנעליה שתבוא

 .לרישומים

 .יום בו מתנהל מסחר בבורסה": יום מסחר" 1.6.13          

 .כל יום אשר בו פתוחים מרבית הבנקים בישראל לביצוע עסקאות": יום עסקים" 1.6.14          

 .ניירות ערך רשות לש מערכת גילוי נאות אלקטרונית": א"מגנ" 1.6.15          

מדד המחירים "מדד המחירים הידוע בשם ": דהמד"או " ןצרכלים רהמחי מדד" 1.6.16          
ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה -הכולל ירקות ופירות והמפורסם על" לצרכן

ידי גוף או מוסד רשמי -וכולל אותו מדד אף אם יפורסם על, בישראל ולמחקר כלכלי
אם יהיה בנוי על אותם הנתונים , וכן כולל כל מדד רשמי אחר שיבוא במקומו, אחר

ידי -אם יבוא במקומו מדד אחר שיפורסם על. עליהם בנוי המדד הקיים ואם לאוש
ואותו גוף או מוסד לא קבע את היחס שבינו לבין המדד , גוף או מוסד כאמור

ובמקרה , ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה-ייקבע היחס האמור על, המוחלף
בהתייעצות עם מומחים , ידי הנאמן-אזי הוא ייקבע על, שאותו יחס לא ייקבע כאמור

 .ידיו-כלכליים שייבחרו על

 .בחוקכמשמעותו  :"מחזיק אגרות החוב"או " מחזיק" 1.6.17          

 .לשטר זה 27 כאמור בסעיף מחזיקי אגרות החובמרשם ": מרשם" 1.6.18          

י פעם בפעם כנאמן דאו כל מי שיכהן מ/ו( כהגדרתו להלן)הנאמן הראשון : "נאמן" 1.6.19          
 .של מחזיקי אגרות החוב לפי שטר זה

הקבוע בסעיף עד למועד אשר יכהן כנאמן מ "בע( 1975)הרמטיק נאמנות ": ראשון נאמן" 1.6.21          
 . להלן 3.3

 .1999 –ט "התשנ, כהגדרתו בחוק החברות": נושא משרה" 1.6.21          

 .שבמחזור הערך הנקוב של אגרות החוב: "קרן"  1.6.22          

 .כהגדרת המונח בחוק": שליטה" 1.6.23          

ליו המצורפים אשטר נאמנות זה לרבות הנספחים ": שטר הנאמנות"או  "שטר זה" 1.6.24          
 .בלתי נפרד הימנומהותי וומהווים חלק 

מופיע בתוספת הראשונה תעודת איגרת חוב אשר נוסחה  :"תעודת איגרת החוב" 1.6.25          
 .זהנאמנות לשטר 

בגין הנפקת  ,בין היתר, 2117 באפריל 3 יוםבשפורסם תשקיף החברה : "תשקיף" 1.6.26          
 (.'אסדרה )נוספות וכל תשקיף מאוחר לו על פיו יונפקו אגרות חוב  אגרות החוב

 דרגה שווה; תנאי הנפקה; החובאגרות הנפקת  .2

 . תוספת הראשונההמפורטים ב בתנאים אגרות חובסדרה של החברה תנפיק  2.1     

בהתקיים  ון מוקדם את אגרות החובידבפ דותלפ, ןילפי העני, תהא רשאית או חייבתהחברה  2.2     
 .זה נאמנות שטרל 8 סעיףהתנאים המפורטים ב

בקשר עם התחייבויות בינן לבין עצמן  בדרגת בטחון שווה פרי פסו כולן נהאגרות החוב תעמוד 2.3     
 .ובלי זכות בכורה או עדיפות של האחת על פני האחרת, זהנאמנות שטר פי -החברה על
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 ;פיטורין; התפטרות; פקיעת כהונה; תקופת הכהונה; כניסה לתוקף של הכהונה ;מינוי הנאמן .3
  סמכויות הנאמן; י הנאמןתפקיד

 ינוי הנאמןמ

פרק מכח הוראות  עבור מחזיקי אגרות החובהראשון החברה ממנה בזאת את הנאמן כנאמן  3.1     
לאחר  מומכח אגרות החוב אשר לא שולם לתשלומים זכאיעבור לרבות  לחוק ניירות ערך 1'ה

 .שהגיע מועד תשלומם

מכח יהיה הנאמן האחר נאמן עבור מחזיקי אגרות החוב , אחרנאמן הוחלף בנאמן ו היה
לחוק ניירות ערך לרבות עבור זכאים לתשלומים מכח אגרות החוב אשר לא  1'הוראות פרק ה

 .שולמו לאחר שהגיע מועד תשלומם

 ; כניסה לתוקף של הכהונה

הנאמנות למחזיקי אגרות החוב ותפקידי הנאמן לפי תנאי שטר נאמנות זה יכנסו לתוקפם  3.2     
  . במועד הקצאת אגרות החוב על ידי החברה

  פיטורין; התפטרות; פקיעת כהונה; פת הכהונהתקו

על פי הקבוע  לעיל וכהונתו תסתיים 3.1הנאמן הראשון יכהן החל מהמועד האמור בסעיף  3.3     
  .בחוק או על פי הוראות שטר זה

או כל אסיפה מאוחרת לה קצבה את תקופת המינוי הנוספת /ככל שאסיפת המינוי הראשונה ו 3.4     
או על מינוי נאמן אחר /עם החלטה על המשך כהונתו ותסתיים תקופת מינוי , של הנאמן

 .תחתיו

התפטרות , פקיעה, כהונתו, החלפתו, על מינוי הנאמן, זה 3על אף כל דבר הקבוע בסעיף  3.5     
 .ופיטוריו יחולו הוראות החוק

 תפקידי הנאמן

 'אנספח בהמצוינים יהיו אלה  תפקידי הנאמן, בנוסף על הוראות החוק ומבלי לגרוע מהן 3.6     
  .זהנאמנות לשטר 

 .התקשרותו של הנאמן בשטר נאמנות זה הינה כשלוח מטעם מחזיקי אגרות החוב 3.7     

 הנאמןסמכויות 

הנאמן ייצג את המחזיקים בתעודות ההתחייבות בכל ענין הנובע מהתחייבויות המנפיק  3.8     
חוק או הלשם כך לפעול למימוש הזכויות הנתונות למחזיקים לפי , והוא יהיה רשאי, כלפיהם
 .זהר לפי שט

 . פעולותיו של נאמן הן בנות תוקף על אף פגם שנתגלה במינוי או בכשירותו 3.9     

 שיקול לפי, זהנאמנות  שטר לפי לו שהוקנו ובסמכויות בהרשאות, בכוחות ישתמש, הנאמן 3.11     
 .או בהתאם להחלטת אסיפה, דעתו

 או הקובעים/המייצגים ו, הנאמן יהיה רשאי להפקיד את כל השטרות והמסמכים המעידים 3.11     
בקשר עם כל נכס הנמצא לרבות , זהנאמנות בקשר עם הנאמנות נשוא שטר ו יתיואת זכו

תאגיד עזר או כל /אצל כל בנק ואו /ואו במקום אחר שיבחר /בכספת ו, באותו זמן בידיו
 . או רואה חשבון/ו או עורך דין/ובנקאי 

 העצ או /חוות דעת ולהזמין , זהנאמנות במסגרת ביצוע עניני הנאמנות לפי שטר  זכאיהנאמן  3.12     
הנאמן רשאי  .מתווך או מומחה אחר, מודד, מעריך, שמאי, רואה חשבון, של כל עורך דין

עצה האו /דעת והבין אם חוות לפעול על פי חוות דעת או עצה שניתנה על ידי אדם כאמור 
יידרש לשלם והנאמן לא  ,או מי מטעמה או עבורה החברה לבקשתהוכנה לבקשת הנאמן או 

כל הפסד או נזק שיגרם כתוצאה מכל פעולה ייערך קיזוז מכספים המגיעים לו בקשר עם ולא 
נקבע בפסק דין חלוט כי אלא אם , או מחדל שנעשו על ידו על סמך עצה או חוות דעת כאמור/ו



 

7 

 

. פעל בזדון או ברשלנות שאין לגביה פטור לנאמן על פי הדין כפי שיהיה מעת לעת הנאמן
במלוא העלות הכרוכה בהעסקת כל מומחה כאמור , לרבות מראש ,החברה מתחייבת לשאת

או הודעה מראש על כוונתו לקבל חוות דעת לחברה תן יישימונה על ידי הנאמן ובלבד שהנאמן 
הא כדי לפגוע בזכויות מחזיקי אגרות וזאת ככל שבהודעה מראש לא י .עצה ממומחה כאמור

 ככל, ח"ש 21,111 של סכום על העולה ערךמו בהיקף בשירותים שמדובר ככל, כן כמו. החוב
 הנאמן יפנה ,המחזיקים בזכויות לפגוע כדי בכך יהא ושלאשהדבר אפשרי בנסיבות העניין 

 ומומחיות מוניטין בעלי כאמור יועצים משלושה יותר לא של לרשימה החברה עם בהתייעצות
 אחת הצעה תבחר החברה. כאמור כיועצים למינויים טרחה שכר הצעות לקבלת, רלוונטיים

 יהיה שלא ובלבד הצעתם על היועצים עםמ "מו לנהל רשאית ותהיה שיוגשו ההצעות מתוך
כי הליך , למען הסר ספק יובהר .החוב אגרות מחזיקי בזכויות לפגוע כדי כאמור בעיכוב

מהמועד בו פנה הנאמן לחברה למינוי , ימי עסקים 11-יותר מ יארךבחירת יועץ כאמור לא 
 .  וריועץ כאמ

, מברק, ידי מכתב-להישלח או להתקבל על, או חוות דעת כזו יכולה להינתן/כל עצה ו
רשאי לפעול בהסתמך  והנאמן או כל אמצעי אלקטרוני אחר להעברות מידע/פקסימיליה ו

או שינויים לרבות עקב משלוחן או /ו שגיאות ןבה שנפלויסתבר לאחר מכן  גם אם, עליהן
 .קבלתן באמצעים כאמור

נאמן רשאי לתת הסכמתו או אישורו לכל בקשה לבית משפט הבאה לפי דרישתו של מחזיק ה 3.13     
והחברה תפצה את הנאמן עבור כל ההוצאות שנגרמו על ידי בקשה כזו  ,אגרות החוב

  .ומפעולות שנעשו כתוצאה ממנה או בקשר איתה

 .להלן 11קוט בכל הליך לשם הגנה על זכויות המחזיקים כמפורט בסעיף נהנאמן רשאי ל 3.14     

ככל , נציגות מחזיקי אגרות חוב .לשטר זה 23יף סעב כמפורטהנאמן רשאי למנות שלוחים  3.15     
 .הינה שלוח של הנאמן ממועד מינויה, שתמונה

 או על ידי אדם בעל קשרי שליטה עם החברה רכישת אגרות חוב על ידי החברה .4

 חובאגרות , ה להבין בבורסה ובין מחוצ, בכל עת רכושהחברה שומרת לעצמה את הזכות ל 4.1     
 . של יתרת אגרות החוב שבמחזורבלי לפגוע בחובת הפירעון , בכל מחיר שיראה לה

תימחקנה מן המסחר  ,החברה תפקענה מייד עם רכישתןידי -החוב שתירכשנה עלאגרות 
והחברה לא תהיה רשאית להנפיקן  ,תבוטלנה על ידי החברה ,בכפוף לכללי הבורסה בבורסה

 .מחדש

החברה תפנה למסלקת הבורסה , ות החוב תירכשנה במסגרת המסחר בבורסהמקרה בו אגר
, החברה תגיש דוח מיידי על רכישה של אגרות חוב. בבקשה למשיכת תעודות אגרות החוב

אך , תיתן החברה הודעה על כך לנאמןוכן , פי דין-ככל שנדרש על, ידה כאמור-שבוצעה על
אין באמור לעיל . כמתן הודעה מספקת לנאמןח מיידי בגין קניה כאמור "יראו בפרסום דו

 .להלן 8.3בכדי לפגוע בזכות החברה לפדות בפדיון מוקדם את אגרות החוב כאמור בסעיף 

או בעל /או חברה כלולה של החברה ו/ו, או חברה קשורה של החברה/בחברה בת של החברה ו 4.2     
, הורה הורה, הורה, אח בן זוג וכן)או בן משפחתו /ו (או בעקיפין/במישרין ו)שליטה בחברה 

או תאגיד בשליטת אחד מהם /ו (או בן זוגו של כל אחד מאלה, צאצא או צאצא של בן הזוג
יהיו  ("מחזיק קשור" -כולם להלן ) (לעיל 4.1למעט החברה עצמה לגביה יחול האמור בסעיף )

קה לרבות בדרך של הנפ, או למכור בכל עת ומעת לעת בבורסה ומחוצה לה/רשאים לרכוש ו
אגרות החוב אשר תוחזקנה . (בכפוף לכל דין)פי שיקול דעתם -אגרות חוב על, על ידי החברה

הן לא תימחקנה מהמסחר , ידי מחזיק קשור תיחשבנה כנכס של המחזיק הקשור-כאמור על
כל עוד אגרות החוב יהיו בבעלות . וכן הן תהיינה ניתנות להעברה כיתר אגרות החוב, בבורסה

לא תקנינה למחזיק הקשור זכויות הצבעה באסיפות הכלליות של מחזיקי  הן, מחזיק קשור
 . אגרות החוב ולא תימנינה לצורך קביעת המניין החוקי הדרוש לפתיחת אסיפות אלה
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או את /מחזיק קשור ו, כדי לחייב את החברה, לעיל כשלעצמם 4.2עד  4.1ק "אין באמור בס 4.3     
 .ור את אגרות החוב שבידיהםמחזיקי אגרות החוב לרכוש אגרות חוב או למכ

 הגדלת סדרה; חדשותמסדרות הנפקת אגרות חוב  .5

 בין בהנפקה לציבור על פי תשקיף ובין בדרך אחרת, להנפיק בכל עתרשאית תהיה חברה ה 5.1     
אגרות חוב , או מחזיקי אגרות החוב/הנאמן ו ומבלי להידרש להסכמת ,ולרבות למחזיק קשור

 ,ריבית ,תנאי פדיוןב, "(האחרותסדרות ה)" ובאגרות החמעבר לסדרת אחרות  סדרותמ
אגרות ובין שהם עדיפים על פני תנאי  ,שהחברה תמצא לנכון כפי ,ותנאים אחרים ,הצמדה

ככל שהחברה תנפיק סדרת אגרות , על אף האמור לעיל .נחותים מהם שווים להם או ,החוב
, (נה מגובה בבטחונותוכל עוד אי)חוב נוספת וסדרה נוספת זו לא תהיה מגובה בבטחונות 

טרם  .('סדרה א)זכויות הסדרה הנוספת בפירוק לא תהיינה עדיפות על זו של אגרות החוב 
 אישור( 1: )הנפקת אגרות חוב מסדרות נוספות תעביר החברה לנאמן את האישורים הבאים

 הנוספת החוב אגרות סדרת כי בחברה הכספים בתחום הבכיר המשרה נושא ידי על חתום
במידה ( 2)-ו; כאמור( 'אסדרה ) החוב אגרות על עדיפה תהא לא שתונפקככל ( טוחותללא ב)

 (.'סדרה א)כי ההנפקה הנוספת לא תיפגע בדירוג אגרות החוב , ואגרות החוב תהיינה מדורגות

 ,בין בהנפקה לציבור על פי תשקיף ובין בדרך אחרת, להנפיק בכל עתתהיה רשאית חברה ה 5.2     
, 'אאגרות חוב נוספות מסדרה , מחזיקי אגרות החובשל או /נאמן וה ומבלי להידרש להסכמת

לרבות , (פי דוח הצעת מדף ובין בדרך אחרת-בין על, בין במסגרת תשקיף, בין בהצעה פרטית)
לרבות )לרבות בשיעור ניכיון או פרמיה , בכל מחיר ובכל אופן שייראו לחברה, למחזיק קשור

בהנפקות אחרות שבוצעו מאותה  (אם בכלל)מאלו שהיו שונים  (העדר ניכיון או העדר פרמיה
כפוף להוראות שטר , הנאמן יכהן. ובלבד שתמסור על כך הודעה מוקדמת בכתב לנאמן, סדרה

וזאת , כפי שתהיינה מעת לעת במחזור, ('אסדרה )כנאמן עבור מחזיקי אגרות החוב , הנאמנות
 .ור לסדרה המורחבת לא תידרשוהסכמת הנאמן לכהונתו כאמ, גם במקרה של הרחבת סדרה

 נוספותחוב יחולו על אגרות  שבמחזור החלות על אגרות החובשטר הנאמנות כל הוראות  5.3     
אגרות החוב שתהיינה  .ואלו תהווינה סדרה אחת לכל דבר ועניין, כאמור ,שיונפקו' אסדרה מ

סדרה  (ממועד הנפקתן)תהוונה , (אם בכלל)במחזור ואגרות החוב הנוספות אשר תונפקנה 
למען  .('סדרה א)ושטר הנאמנות יחול גם לגבי כל אגרות החוב הנוספות , אחת לכל דבר ועניין

לא יהיו זכאים , כאמוריונפקו ר שא, 'אסדרה נוספות ממחזיקי אגרות חוב , הסר ספק
שמועד הקובע לתשלומו חל קודם ( 'סדרה א)בגין אגרות החוב ריבית או /לתשלום קרן ו
לנאמן תהיה הזכות לדרוש ', אנוספות מסדרה אגרות חוב נפקת מקרה של הב .למועד הנפקתן

  . לשטר זה 'גנספח חד פעמי כאמור בבאופן , את הגדלת שכר טרחתו

הגדלת במסגרת ', אנוספות מסדרה החברה שומרת לעצמה את הזכות להקצות אגרות חוב  5.4     
במקרה . זור באותו מועדבשיעור ניכיון גבוה משיעור הניכיון של אגרות החוב שבמח הסדרה

בשיעור ניכיון , הסדרההגדלת במסגרת , נוספות( 'אסדרה )בו תנפיק החברה אגרות חוב 
תפנה החברה לפני הרחבת , (לרבות העדר ניכיון)השונה משיעור הניכיון לאותה הסדרה 

מנת לקבל את אישורה כי לעניין ניכוי המס במקור על דמי הניכיון -הסדרה לרשות המסים על
שיעור ניכיון אחיד לפי נוסחה המשקללת ( 'אסדרה )בגין אגרות החוב ייקבע לאגרות החוב 

במקרה "(. שיעור הניכיון המשוקלל": להלן)ככל שהיו , את שיעורי הניכיון השונים בסדרה
החברה תחשב , לפני הרישום למסחרו, לאחר הרחבת הסדרהאזי , של קבלת אישור כאמור

בגין כל אגרות החוב אשר יהיה אחיד שיעור הניכיון המשוקלל את , בהתאם לאותו אישור
שיעור על בו תודיע ( וככל הניתן יחד עם תוצאות ההנפקה)דוח מיידי  תפרסםו, ('אסדרה )

לפי תנכה החברה מס ( 'אסדרה )ובמועדי הפדיון של אגרות החוב , כאמורהניכיון המשוקלל 
במקרה כאמור יחולו כל הוראות . ת הדיןשיעור הניכיון המשוקלל כאמור ובהתאם להוראו

, ('אסדרה )חברי הבורסה ינכו מס במקור בעת פדיון . הדין הנוגעות למיסוי דמי הניכיון
 .בהתאם לשיעור הניכיון שידווח כאמור
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על דרך של הרחבת סדרה תבוצע בכפוף ( 'סדרה א)הנפקת אגרות חוב , על אף האמור לעיל 5.5     
או , שפרסמה החברה לפני מועד ההרחבה לא קיימת חרוניםלכך שעל פי הדוחות הכספיים הא

י "ע)ל "כתוצאה מההרחבה ובהתאם לחישוב שיבוצע על ידי החברה על בסיס הדוחות הנ
חריגה של החברה מאילו , לא תתקיים( הבאה לידי ביטוי למפרע את ביצוע ההרחבה

 -תהיינה מדורגות  ובמידה ואגרות החוב להלן 6.2בסעיף מההתניות הפיננסיות המפורטות 
יפחת מדירוג אגרות החוב טרם הגדלת לא דירוג אגרות החוב , בעקבות הגדלת הסדרה

הדירוג הקובע , וככל שאגרות החוב תהיינה מדורגות על ידי יותר מחברת דירוג אחת)הסדרה 
החברה תמציא אישור חברת הדירוג , יובהר כי לצורך תנאי זה( )לענין זה יהיה הדירוג הגבוה

ובטרם קיום  ,עוד קודם לביצוע ההנפקה הנוספת, כמו כן יועברו לנאמן. (הגדלת הסדרהל
אישור מאת נושא ( א: )האישורים הבאים ,(ככל שיתקיים כזה)המכרז למשקיעים מסווגים 

המשרה הבכיר בחברה בתחום הכספים המאשר כי לאחר הרחבת הסדרה כאמור תעמוד 
אישור מאת נושא משרה ( ב); להלן 6.2בסעיף בועות החברה בכל אמות המידה הפיננסיות הק

וכי הרחבת ( 'אסדרה )בכירה בחברה כי לא מתקיימת עילה לפרעון מיידי של אגרות החוב 
 התחייבויותיהמפרה את כי החברה אינה ( ג)-ו ;הסדרה לא תביא לקיומה של עילה כאמור

על אישור החברה ולא מך רשאי להסתהנאמן . ;('סדרה א)אגרות החוב  למחזיקי המהותיות
 .יידרש לבצע בדיקה נוספת מטעמו

בינן לבין עצמן בקשר עם התחייבויות , תעמודנה בדרגה שווה פרי פסו ('אסדרה )אגרות החוב  5.6     

 .תובלי זכות בכורה או עדיפות של האחת על פני האחר, פי איגרות החוב -החברה על

על כל , ואשר יוחזקו מעת לעת ('אסדרה )הוראות שטר נאמנות זה יחולו על אגרות החוב  5.7     
 .אלא אם כן נאמר אחרת, ידי הציבור-לרבות על, ('אסדרה ) רוכש אגרות חוב

 . החברה תודיע בדוח מיידי אודות הנפקת אגרות חוב כאמור בסעיף זה לעיל 5.8     

  התחייבויות החברה .6

במלואן  וכל עוד  נפרעולא  כל זמן שאגרות החוב, ומחזיקי אגרות החוב החברה מתחייבת בזאת כלפי הנאמן
 :כדלקמן, לא מולאו כל ההתחייבויות כלפי מחזיקי אגרות החוב והנאמן על פי שטר זה

אגרות פי תנאי -על אשר ישתלמוהריבית ואת כל סכומי הקרן  ,במועדים הקבועים לכך, לשלם 6.1     
 החובאגרות פי תנאי -ולמלא אחר כל יתר התנאים וההתחייבויות המוטלות עליה על ,החוב

ככל והחברה נמצאת , אף בתקופות הריפוי וההמתנה המנויות באותו סעיף פי שטר זה-ועל
 .בהפרה כאמור

 :להלן ותהתחייבויות המפורטהלמלא אחר כל התניות הפיננסיות ו 6.2     

, ההון העצמי במאזן המאוחד של החברה, בכל מועד בדיקה – היקף מינימלי של הון עצמי 6.2.1          
 .ח נומינלי"ש מליון 175-לא יפחת מ, תקופת הבדיקהבמהלך 

 תקופה שבמהלכה מפורסמים שני דוחות כספיים –( לצורך שטר זה" )תקופת הבדיקה"
 .הקודמים למועד הבדיקה, רצופים ועוקבים( או מבוקרים/סקורים ו)

מועד פרסום דוחות כספיים כל  ביום העסקים שלאחר –( לצורך שטר זה"  )מועד הבדיקה"
 .יןלפי העני, רבעוניים או שנתי

לא , נטו apC-יחס החוב הפיננסי נטו מתואם ל .נטו Cap-לנטו מתואם יחס החוב הפיננסי  6.2.2          
נושא ריבית לזמן קצר חוב  –משמעו " נטו מתואם החוב פיננסי". 71%יעלה על שיעור של 

נושא ריבית כלפי מחזיקי אגרות בתוספת חוב או מוסדות פיננסיים /ומבנקים ולזמן ארוך 
ניירות , וכן בניכוי השקעות לזמן קצר ושווי מזומןבניכוי מזומן , רההחוב שהנפיקה החב

והכל על בסיס הדוחות ( לרבות נכסים כאמור המוגבלים בשימוש)ערך סחירים ופיקדונות 
בתוספת איחוד יחסי של החוב , האחרונים שפורסמו של החברההמאוחדים הכספיים 
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חוב נושא ריבית כלפי . "טה משותפתהפיננסי נטו המתואם בחברות כלולות ובחברות בשלי
מכל )חוב החברה למחזיקי אגרות החוב  –משמעו " מחזיקי אגרות החוב שהנפיקה החברה

האחרונים  של החברההמאוחדים בהתאם לדוחות הכספיים ( הסדרות שהנפיקה החברה

חוב פיננסי נטו מתואם בתוספת ההון העצמי המאוחד של  –משמעו  "נטו Cap. "שפורסמו
 .על פי הדוחות הכספיים האחרונים שפורסמו (כולל זכויות מיעוט)רה החב

-ל היחס בין החוב הפיננסי נטו מתואם, בכל מועד בדיקה – NOI-חוב פיננסי נטו מתואם ל 6.2.3          

NOI 13 מתואם לא יעלה על ."NOI משמעו " מתואם– NOI  על פי הדוח בספרי החברה

 NOI -בתוספת איחוד יחסי של ה, (רוןביחס לנתוני הרבעון האח) שפורסם האחרון הכספי
כי , יובהר. ובגילום שנתי, ברבעון האחרון של חברות כלולות וחברות בשליטה משותפת

המתואם של  NOI-יחושב ה, במהלך תקופה, ברכישה או השלמת הקמה של נכס מניב

ובגילום , הצפוי מהפעלתו על בסיס חוזי שכירות חתומים NOI-הנכס בהתאם להיקף ה
 . שנתי

אישור בכתב חתום על ידי נושא המשרה הבכיר , בכל מועד בדיקה, החברה תמסור לנאמן 6.2.4          
בהתחייבות המפורטת ( או אי עמידתה)בדבר עמידתה , ביותר בחברה בתחום הכספים

והכל בנוסח לשביעות רצון  (בקובץ אקסל)לעיל בצירוף תחשיב  6.2.3 – 6.2.1בסעיף 
החברה . ה ולא יידרש לבצע בדיקה נוספת מטעמוהנאמן יסתמך על אישור החבר. הנאמן

בדבר עמידתה או אי עמידתה בכל אחת מאמות המידה , תכלול גילוי בדוח הדירקטוריון
    .הפיננסיות האמורות לעיל בצירוף חישוב

כי אגרות החוב לכך לפעול מתחייבת החברה , במידה ואגרות החוב תדורגנה בעתיד -דירוג  6.3     
 בו במקרה. וזאת לאורך כל חיי אגרות החוב י אותה חברה מדרגתתהיינה מדורגות על יד

 הודעה כך על החברה תמסור, או תפסיק את עבודתה החברה המדרגת את תחליף החברה

 זהות החברה לשינוי הסיבות את בהודעתה ותציין אגרות החוב לנאמן ולמחזיקיבדוח מיידי 

 .לפי העניין, או הפסקת עבודתה המדרגת

לא נפרעו ( 'סדרה א)כי כל עוד אגרות החוב  ,החברה מתחייבת –במקרקעין  קרן להשקעות 6.4     
כקרן השקעות במקרקעין בהתאם לתנאים הקבועים בפקודת מס  מעמדהתשמור על , במלואן
כי אי עמידתה של החברה , יצוין"(. הפקודה: "להלן) 1961-א"התשכ, [נוסח חדש]הכנסה 

שנתי )ם רצופים החל ממועד פרסום הדוח הכספי רבעונישני בהתחייבות זו למשך תקופה של 
תהווה עילה להעמדת , לעניין זהכי החברה אינה עומדת בתנאי הפקודה  ,בו פורסם( או רבעוני

החברה תכלול גילוי בדוח . להלן 9.1.24בסעיף  כאמור, אגרות החוב לפירעון מיידי
 . בדבר עמידתה או אי עמידתה בהתחייבות זו, הדירקטוריון

מהאירועים או איזה כל יתקיימו חשש סביר של החברה כי יע לנאמן מיידית ובכתב על להוד 6.5     
מבלי להביא בחשבון את תקופות הריפוי וההמתנה המנויות  להלן 9.1 המפורטים בסעיף

או כי קיים חשש סביר שימנע מהחברה היכולת לעמוד בהתחייבויותיה הקיימות באותו סעיף 
 .ןוהצפויות בהגיע המועד לקיומ

הסופי והמדויק של החוב על פי תנאי אגרות , החברה מתחייבת כי עד למועד הסילוק המלא 6.6     
"( חוק החברות: "להלן) 1999-ט"התשנ, כהגדרתה בחוק החברות)החוב לא תבצע חלוקה 

למעט חלוקת דיבידנד על מנת , תשלם או תחלק כל דיבידנד, ובכלל זה לא תכריז, כלשהי
ערב ההכרזה  אם מתקיים איזה מהמקרים הבאים, פקודהלשני פרק ' לעמוד בדרישות חלק ד

יתרחש אחד מהמקרים שלהלן כתוצאה , ככל שתתבצע חלוקה, לרבות מצב בו, על החלוקה
  :כאמור, מהחלוקה

 .להלן 9.1קיימת עילה לפירעון מיידי כאמור בסעיף  6.6.1          

 החברה אינה עומדת באיזו, על פי הדוחות הכספיים האחרונים שפרסמה החברה 6.6.2          
 .להלן 6.2בתוספת מאמות המידה הפיננסיות כאמור 
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כולל זכויות , על פי הדוחות הכספיים האחרונים שפרסמה החברה ההון העצמי 6.6.3          
 .ח"שמיליון  231-נמוך מ, בדוחות הכספיים של החברה, מיעוט

 . 61%לא יעלה על שיעור של , נטו Cap-יחס החוב הפיננסי נטו מתואם ל 6.6.4          

לתקנות ניירות ( 5()14()ב)11כאמור בתקנה " אזהרהסימן "במקרה של התקיימות  6.6.5          
או דוח /ניתנה חוות דעת ולפיה , 1971-ל"התש, (דוחות תקופתיים ומיידיים)ערך 

, הרבעוניים או השנתיים, הרואה חשבון בדוחותיה הכספיים של החברה סקירה של
הכוללת הפניית תשומת לב בדבר ספקות , לפי העניין, הסקורים או המבוקרים

 . שמעותיים להמשך פעילותה של החברה כעסק חימ

והחברה תבצע , לעיל 6.6.5עד  6.6.1ככל ונתקיים אחד או יותר מהמקרים המנויים בסעיפים 
תפעל החברה לתיקון , פרק שני לפקודה' על מנת לעמוד בדרישות חלק דחלוקה של דיבידנד 

   . להלן 9.1.23 ההפרה כאמור ויחולו עליה הוראות סעיף

בדוחות הכספיים  הנקי מהרווח 111% על יעלה לא החלוקה סכוםברה מתחייבת עוד כי הח
. מבניהםכגבוה או בגובה הפחת לצורך מס  (שטרם מומשו)רווחי שערוך נטו /בנטרול הפסדי

מובהר כי הרווחים הניתנים לחלוקה אשר לא בוצעה על בסיסם חלוקה ברבעון מסוים יצטברו 
 .לרבעונים הבאים

ככל , לאחר קבלת החלטה בדירקטוריון החברה על ביצוע חלוקה ר משני ימי עסקיםלא יאוח
ימסור נושא המשרה הבכיר בתחום הכספים בחברה הודעה בכתב לנאמן בדבר , שתתקבל

בכל התחייבויותיה המהותיות כלפי מחזיקי אגרות קבלת ההחלטה ובדבר עמידת החברה 
הוראות סעיף זה כולל פירוט החישוב בכל החוב בהתאם להוראות שטר הנאמנות וכן 

, כי ביצוע חלוקה עליה החליטה החברה עומד במגבלות המפורטות בסעיף זה לרבות, הרלוונטי
הנאמן יסתמך על אישור  ;והכל בנוסח לשביעות רצון הנאמן כולל פירוט החישוב הרלוונטי

החלוקה הינה תנאי  כמו כן באישור יצוין האם .החברה ולא יידרש לבצע בדיקה נוספת מטעמו
פרק שני לפקודה ' לשמירת מעמדה של החברה כקרן השקעות במקרקעין ובהתאם לחלק ד

 .וכיצד החברה עומדת או אינה עומדת בתנאי סעיף זה

נדרשת בנוסף החברה לעמוד באמות מידה , יצוין כי נכון למועד חתימת שטר נאמנות זה
לפיה  יתר מגבלה על חלוקה של דיבידנדאשר כוללים בין ה, תאגיד בנקאיפיננסיות מול 

החברה תהיה רשאית לחלק דיבידנד במידה ותעמוד בכל התחייבויותיה כלפי התאגיד 
האמור לעיל נכון למועד חתימת שטר נאמנות זה ואין בו כדי להוות מצג לפיו אמות . הבנקאי

 .מידה פיננסיות אלו יישארו בתוקפן לאורך כל חיי אגרות החוב

ח שטר ולמעט מגבלות החלוקה החלות על החברה מכ, כון למועד חתימת שטר זהמובהר כי נ
, התאגיד הבנקאיח אמות המידה הפיננסיות מול וומכ( 'סדרה א)הנאמנות בגין אגרות החוב 

פרק שני ' לרבות מכוח חלק ד ח הדיןוהקיימות מכוההוראות ומבלי לגרוע מהמגבלות 
או לביצוע /על פי הסכם כלשהו לביצוע חלוקה ו לא חלה על החברה מגבלה כלשהי, לפקודה

 . רכישה עצמית של מניותיה

ימים מתאריך שטר נאמנות זה לוח סילוקין לתשלום  31למסור לנאמן לא יאוחר מתום  6.7     

 .Excelבקובץ ( קרן וריבית)אגרות החוב 

י ימ 4תוך , להודיע לנאמן בהודעה בכתב חתומה על ידי נושא המשרה הבכיר בכספים בחברה 6.8     
אגרות החוב ועל יתרת הסכומים למחזיקי ביצוע כל תשלום  על ,ממועד התשלום עסקים

 .ל"אגרות החוב לאחר ביצוע התשלום הנלמחזיקי אותם חייבת החברה באותו מועד 

מם ובכל מקרה לא מועד פרסוב ,לפי הענין, ביניים או שנתיים, דוחות כספייםלמסור לנאמן  6.9     
סיק להיות פגם במקרה בו החברה ת)חוק העל פי לפרסומם  יאוחר מהמועד הקבוע על פי דין

ודוחות  דוחות מאוחדים םפי סעיף זה הינ הדוחות הכספיים על .(חברה ציבורית או מדווחת
כאמור תוך חות "לנאמן דו תמסור החברה. (ככל והחברה תפרסם דוחות סולו כאמור)סולו 

 .א"חמישה ימי עסקים מרגע פרסומם במגנ
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דיווחים , תמסור החברה, כמשמעותו בחוק ניירות ערך, להיות תאגיד מדווחחדלה החברה מ 6.11     
כנדרש מתאגיד שאינו תאגיד מדווח בהתאם לקודקס הרגולציה של הממונה על אגף שוק 

הוראות לעניין השקעת גופים מוסדיים באגרות חוב  –ביטוח וחיסכון במשרד האוצר , ההון
אחד מהדיווחים ייחתם על ידי נושא המשרה כל . 1כפי שיתוקן מעת לעת, לא ממשלתיות

  . ל החברה"הבכיר ביותר בתחום הכספים ומנכ

 אישור חתום עללנאמן  תמציא החברה ,וכל עוד שטר זה בתוקף, בדצמבר של כל שנה 31מדי  6.11     
 ל החברה או נושא המשרה הבכיר בתחום הכספים"מנכ, חברהיון הדירקטוריושב ראש הידי 

בתקופה שמתאריך השטר  ,שנערכובהסתמך על בדיקות  מי מהם על כך שלפי מיטב ידיעת
לא , ועד למועד מתן האישור, המאוחר מביניהם, או מתאריך האישור הקודם שנמסר לנאמן/ו

אלא אם כן צוין , תנאי איגרת החוב הפרה של לרבות, קיימת מצד החברה הפרה של שטר זה
 . בו במפורש אחרת

כאמור , הזמנות שתיתן החברה למחזיקי אגרות החובלמסור לנאמן העתקים מהודעות ומ 6.12     
 .להלן 25בסעיף 

 5-ולא יאוחר מ תוך זמן סביר, לגרום לכך כי נושא משרה הבכיר בענייני כספים בחברה ייתן 6.13     
, מסמך, הסברכל , שהנאמן יורה או לאנשים/לנאמן ו ,ימי עסקים ממועד בקשתו של הנאמן

פי שיקול -על, ים באופן סבירדרוש והייו נכסיה שא/עסקיה ו, לחברהאו מידע בנוגע  חישוב
 .מחזיקי אגרות החובזכויות הגנה על לשם מילוי תפקידיו ולצורך , דעתו של הנאמן

לשמור את הפנקסים . לנהל פנקסי חשבונות סדירים בהתאם לעקרונות חשבונאים מקובלים 6.14     
, (ונות וקבלותחשב, משכנתאולרבות שטרי משכון )והמסמכים המשמשים להם כאסמכתאות 

בכל פנקס , לעיין בכל זמן סביר, או למי שימנה הנאמן בכתב למטרה זו/וכן לאפשר לנאמן ו
 .ימי עסקים ממועד בקשתו של הנאמן 5-וזאת לא יאוחר מ או אישור כאמור/או מסמך ו/ו

ימי  3אשר לא הוסר תוך  עיקול הוטל בו מקרה כל על, לה שנודע לאחר מיד בכתב לנאמן להודיע 6.15     
 בכל וכן, להלן 9.1.8-ו 9.1.7כאמור בסעיפים נכסיה  עלאו בוצעה פעולת הוצאה לפועל /ו עסקים
 מפרק או/ו מיוחד מנהל, נכסים כונסלהלן  9.1.8-ו 9.1.7כמפורט בסעיפים לנכסיה  מונה בו מקרה

 דכנג החברות לחוק 351 סעיף לפי הליכים להקפאת בקשה במסגרת שמונה נאמן או/ו קבוע או זמני
 לשם הנדרשים הסבירים האמצעים בכל חשבונה על לנקוט וכן, או בעל תפקיד אחר/ו החברה
 לנאמן תדווח החברה וכן, העניין לפי הניהול או הפירוק, הנכסים כינוס ביטול או כזה עיקול הסרת
 .כאמור ההליכים ניהול על שוטף באופן

לבין אם לאסיפות שנתיות לליות בין אם לאסיפות כ)פותיה הכלליות יאסכל לזמן את הנאמן ל 6.16     
 .מבלי להעניק לנאמן זכות הצבעה באסיפות אלו ,רהבשל בעלי המניות בח (מיוחדותכלליות 

כי כל התשלומים , אישור בכתב חתום על ידי רואה חשבון, למסור לנאמן על פי דרישתו בכתב 6.17     
רות החוב ואת יתרת הערך הנקוב של אג, במועדםבמלואם ולמחזיקי אגרות החוב שולמו 

 .שבמחזור

, לחוק( א)י35בנוסף על הדוחות או ההודעות אותם מחויבת החברה להעניק על פי סעיף  6.18     
, או מידע/או פרטים ו/ו או מסמכים/ההצהרות ו או/ותצהיר , על פי דרישתו, למסור לנאמן

 . בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי, כפי שידרשו על ידי הנאמן

                                                 

1  entities/Pages/Codex.aspx-http://mof.gov.il/hon/Information 

 

http://mof.gov.il/hon/Information-entities/Pages/Codex.aspx
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כל שטר זה וו הדרושות באופן סביר ובהתאם להוראות א/לבצע את כל הפעולות הנחוצות ו 6.19     
או באי כוחו /הכוחות וההרשאות של הנאמן ו, דין לשם מתן תוקף להפעלת הסמכויות

 .זה בהתאם להוראות שטר הנאמנות

 .לרשום את אגרות החוב למסחר בבורסה 6.21     

כל שהדבר כאו על פי שטר זה /סייע לנאמן בכל דרך אפשרית למלא את תפקידיו על פי חוק ול 6.21     
ל ישנם ככ)לרבות בדיקת הנכסים המשועבדים מכח הבטוחות , הינו מתפקידה של החברה

בדיקת קיום התחייבויות החברה במלואם , בדיקת תוקף הבטוחות, (או יהיו כאלה/ו
  . או עסקאות שביצעה החברה/בדיקת פעולות ו, ובמועדם

מסר על ידי הנאמן לחברה עם שהודעה על מינויו תי, למסור לנאמן או לנציג מורשה שלו 6.22     
, ימי עסקים ממועד בקשתו של הנאמן 5-מידע נוסף בנוגע לחברה וזאת לא יאוחר מ, מינויו

עסקיה או נכסיה ומידע אשר לפי שיקול , מסמכים וחישובים בנוגע לחברה, לרבות הסברים
ואי דעתו הסביר של הנאמן נדרש לשם הגנה על זכויות מחזיקי אגרות החוב ולהורות לר

לפי דרישה סבירה בכתב של הנאמן וזאת ככל , החשבון שלה וליועציה המשפטיים לעשות כן
הכוחות , שלדעתו הסבירה של הנאמן המידע דרוש לנאמן לשם יישום והפעלת הסמכויות

וההרשאות של הנאמן ובאי כוחו לפי שטר הנאמנות ובכפוף להתחייבות לסודיות כאמור 
לפי שיקול דעתו הסביר של הנאמן בנסיבות , יקי אגרות החובהעברת המידע למחז. בשטר זה

תודיע לו החברה בכתב האם המידע , לבקשת הנאמן. לא תחשב כהפרת חובת הסודיות, העניין
  .כהגדרתו בחוק ניירות ערך, הנמסר הוא בבחינת מידע פנים

 . להודיע מיד בכתב לנאמן על כל שינוי בשמה או בכתובתה 6.23     

על אף האמור . ח שנמסר לנאמן"כדוא יחשב "ם על ידי החברה במערכת המגנח אשר יפורס"כל דו
 .ח או המידע כאמור"תעביר החברה לנאמן עותק מודפס של הדו, לבקשת הנאמן, לעיל

 .להלן 18לענין חובת הסודיות החלה על הנאמן ראה סעיף 

  התחייבות לאי יצירת שעבודים .7

 . אחרתוחה בטבכל שיעבוד או מובטחת  ןאינ החובאגרות  7.1     

וכל זמן שאגרות החוב טרם , ('סדרה א)החברה מתחייבת כי החל ממועד הנפקת אגרות החוב  7.2     
שעבודים חדשים ולא תסכים ליצור או תתחייב ליצור החברה לא תיצור , נפרעו במלואן

וזכויותיה  לטובת צד שלישי כלשהו שעבודים כלשהם מכל מין וסוג בדרגה כלשהי על נכסיה
התחייבות לאי יצירת : "להלן)להבטחת כל חוב או התחייבות כלשהי , ידייםהקיימים והעת

יצירת שעבודים לא תחול על כל אחת -ההתחייבות לאי, על אף האמור לעיל. "(שעבודים
פי שיקול -בדרגה ובתנאים על, יצירת שעבודים כלשהם( 1): מהפעולות והשעבודים הבאים

כאמור היחס שבין ערכם המצטבר של  ככל שלאחר יצירת שעבודים, דעתה של החברה
, קרן)הנכסים הלא משועבדים בספרי החברה לבין היתרה הבלתי מסולקת של אגרות החוב 

יצירת שעבוד קבוע מכל דרגה שהיא ( 2); 151%-לא יפחת מ( והפרשי הצמדהצבורה ריבית 
או הרחבת /השבחת ו, בניית, או פיתוח נכסים ובכלל זה תכנון/לטובת מימון רכישת נכסים ו

על ידי החברה לרבות , הנכס וכל הפעולות הקשורות לפיתוח או בניית הנכסים האמורים
של הלוואה קיימת ( או מחזור מחדש)שעבוד להבטחת מחזור ( 3); באמצעות חברות פרויקט

לרבות מחזור הלוואה קיימת אצל גורם , נכון למועד חתימת שטר זה שהובטחה בשעבוד
: ובלבד שיתקיימו התנאים הבאים, מלווה שנתן את ההלוואה הקודמתמלווה שאינו הגורם ה

השעבוד החדש יחול על כל או חלק מאותם נכסים שהבטיחו את ההלוואה הקודמת ( א)
או על ( תקבולים וזכויות הנובעים מהם, בתוספת שיפורים ותוספות לאותם נכסים וכן נכסים)

מהותי מאותם נכסים שהבטיחו את  כל או חלק מנכסים אחרים אשר אינם שונים באופן
 3שתאריך החתימה עליה יהיה לכל היותר בהתאם להערכת שווי ובשווי דומה  ההלוואה

גובה , קרי)החוב המובטח על ידי השעבוד החדש ( ב); וכן; (חודשים קודם למועד בחינת השווי
החוב כאמור לא יעלה על היתרה הבלתי מסולקת של ( קרן ההלוואה לאחר מחזורה מחדש
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שהובטח על ידי השעבוד כפי שהוא ערב הנפקת סדרת ( ריבית צבורה והפרשי הצמדה, קרן)
עכבון או בטוחה אחרת על נכסי , שעבוד( 4) ;אגרות החוב לראשונה על פי שטר נאמנות זה

שעבוד ( 5); ועל פי תנאיהן, החברה אשר נוצרים מכוח דין ספציפי על פי דרישות רגולטוריות
( 6); באופן שהיו משועבדים עוד טרם רכישתם( או יירכשו)זכויות שנרכשו על נכסים או 

שעבוד על נכסים אשר נמכרו על ידי החברה ומלוא התמורה בגינם שולמה עובר למועד יצירת 
 . אולם רישום שינוי הבעלות בהם על שם הרוכש טרם הושלם, השעבוד

תודיע על כך החברה לנאמן , לעיל( 6)-(1)מפורט בסעיפים כלפני יצירת שעבוד מותר ימים  14
נושא משרה בכיר לפיו השעבוד הינו מותר בהתאם להוראות סעיף זה תצהיר ותצרף להודעתה 

  .הסעיף בגינו השעבוד הינו שעבוד מותרתוך פירוט 

 פדיון מוקדם .8

  זכות לפדיון מוקדם בשל מחיקה מהבורסה

סדרת חוב שבמחזור עקב כך ששווי אגרות ידי הבורסה על מחיקה מהמסחר של -אם יוחלט על
תפעל , פחת מהסכום המזערי שנקבע בהנחיות הבורסה בדבר מחיקה מהמסחראגרות החוב 
  :החברה כלהלן

תודיע החברה על , מהמסחר החובאגרות יום מהודעת הבורסה בדבר מחיקת  45תוך  8.1.1          
 .החוב לפדותןאגרות מועד פדיון מוקדם שבו רשאי המחזיק ב

הפדיון המוקדם תפורסם בשני עיתונים יומיים נפוצים המופיעים ההודעה על מועד  8.1.2          
בדוח , או באמצעות פרסום באתר האינטרנט של החברה בישראל בשפה העברית

 .א ותימסר בכתב לנאמן ולכל מחזיק רשום"מיידי במערכת המגנ

 45-יום מתאריך פרסום ההודעה ולא יאוחר מ 17מועד הפדיון המוקדם יחול לא לפני  8.1.3          
אך לא בתקופה שבין המועד הקובע לתשלום ריבית לבין מועד , ל"התאריך הניום מ

 .תשלומה בפועל

החוב שהמחזיקים בהן ביקשו אגרות במועד הפדיון המוקדם תפדה החברה את  8.1.4          
אשר יחושבו , על הקרןשהצטברה בצירוף הריבית , לפי יתרת ערכן הנקוב, לפדותן

בגינו שולמה ריבית ועד למועד יחסית לתקופה המתחילה שלאחר היום האחרון ש
 .ל"הפדיון המוקדם הנ

קביעת מועד פדיון מוקדם כאמור לעיל אין בה כדי לפגוע בזכויות הפדיון הקבועות  8.1.5          
שלא יפדו אותן במועד הפדיון המוקדם  החובאגרות למי ממחזיקי , החובאגרות ב

 .יימחקו מהמסחר בבורסה החובאגרות אך , כאמור לעיל

החוב שייפדו כאמור את אגרות כאמור לעיל לא יקנה למי שהחזיק ב החובגרות אפדיון מוקדם של 
 .הזכות לתשלום ריבית בגין התקופה שלאחר מועד הפדיון

 פדיון מוקדם ביוזמת החברה 8.2     

 על פי, מלא או חלקי, החברה תהא רשאית לבצע פדיון מוקדם ביוזמתה של אגרות החוב
יום  61אך לא לפני שחלפו לפחות , בכל עת, ("יזוםפדיון מוקדם : "להלן)דעתה הבלעדי  שיקול

ההוראות  ובמקרה כאמור יחולו, למסחר בבורסה ('אסדרה )ממועד רישום אגרות החוב 
כפי , והנחיותיה והכול כפוף להנחיות רשות ניירות ערך ולהוראות תקנון הבורסה, הבאות

 :שיהיו במועד הרלוונטי

 .פדיון אחד לרבעון תדירות הפדיונות המוקדמים לא תעלה על 8.2.1          

או מועד לתשלום פדיון , נקבע פדיון מוקדם ברבעון שקבוע בו גם מועד לתשלום ריבית 8.2.2          

 .יבוצע הפדיון המוקדם במועד שנקבע לתשלום כאמור, חלקי 

 – יולי, יוני –אפריל , מרץ –ינואר : משמע כל אחת מהתקופות הבאות" רבעון"לעניין זה 

 .דצמבר –אוקטובר , ספטמבר
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, למרות האמור לעיל. ח"מיליון ש 1-לא יפחת מ, קף המזערי של כל פדיון מוקדםההי 8.2.3          
ח ובלבד שתדירות "מיליון ש 1-חברה רשאית לבצע פדיון מוקדם בהיקף הנמוך מ

 .הפדיונות לא תעלה על פדיון אחד לשנה

 ,ביפרע ביחס לכלל מחזיקי אגרות החוי, כל סכום שיפרע בפירעון מוקדם על ידי החברה 8.2.4          

 .של אגרות החוב המוחזקות. נ.רטה לפי ע-פרו

החברה , עם קבלת החלטה של דירקטוריון החברה בדבר ביצוע פדיון מוקדם כאמור לעיל 8.2.5          
ימים ולא יותר ( 17)לא פחות משבעה עשר , תפרסם דוח מיידי ותעביר העתק ממנו לנאמן

 .ימים לפני מועד ביצוע הפדיון המוקדם( 45) מארבעים וחמישה 

ון המוקדם לא יחול בתקופה שבין המועד הקובע לתשלום ריבית בגין אגרות מועד הפדי 8.2.6          
 .ללבין מועד תשלום הריבית בפוע ('אסדרה )החוב 

בדוח המיידי כאמור תפרסם החברה את סכום הקרן שייפרע בפדיון מוקדם וכן את  8.2.7          
בהתאם לאמור , הריבית שנצברה בגין סכום הקרן האמור עד למועד הפדיון המוקדם

 .להלן 8.2.11ף בסעי

אם סכום הפדיון האחרון יפחת  ('אסדרה )לא ייעשה פדיון מוקדם לחלק מאגרות החוב  8.2.8          
 .ח"שמיליון  3.2-מ

 שיעור הפדיון( 1): החברה תודיע בדוח מיידי על, ככל שיהיה, במועד פדיון מוקדם חלקי 8.2.9          
שיעור הפדיון החלקי במונחי הסדרה ( 2); החלקי במונחי היתרה הבלתי מסולקת

 שיעור הריבית שישולם( 4); שיעור הריבית בפדיון החלקי על החלק הנפדה( 3); המקורית
 עדכון שיעורי הפדיונות החלקיים( 5); מחושב לגבי היתרה הבלתי מסולקת, בפדיון החלקי

 המועד הקובע לזכאות לקבלת הפדיון המוקדם של( 6); במונחי הסדרה המקורית, שנותרו
 .ימים לפני המועד שנקבע לפדיון המוקדם( 6) שהשיקרן אגרות החוב שיהיה 

יהיה הסכום , במקרה של פדיון מוקדם ('סדרה א)הסכום שישולם למחזיקי אגרות החוב  8.2.11          
אשר ייקבע , שבמחזור ('סדרה א)שווי שוק של יתרת אגרות החוב ( 1: )הגבוה מבין הבאים

ימי המסחר ( 31)בשלושים  ('סדרה א)הממוצע של אגרות החוב  הסגירהפי מחיר -על
הערך ( 2); שקדמו למועד קבלת החלטת הדירקטוריון בדבר ביצוע הפדיון המוקדם

דהיינו קרן , העומדות לפדיון מוקדם שבמחזור ('סדרה א)ההתחייבותי של אגרות החוב 
יתרת תזרים ( 3); עד למועד הפדיון המוקדם בפועל, והפרשי הצמדה בתוספת ריבית

( קרן בתוספת ריבית)העומדות לפדיון מוקדם  ('סדרה א)המזומנים של אגרות החוב 
היוון . לשנה 1%בתוספת ( כהגדרתה להלן)כשהיא מהוונת לפי תשואת האג״ח הממשלתי 

העומדות לפדיון מוקדם יחושב החל ממועד הפדיון המוקדם ועד  ('סדרה א)אגרות החוב 
. מדות לפדיון מוקדםהעו ('סדרה א)למועד הפירעון האחרון שנקבע ביחס לאגרות החוב 

אם החברה תבצע פדיון מוקדם חלקי אזי תשולם הריבית רק על החלק שנפדה בפדיון 
, אם הריבית שתשולם בפועל תהיה גבוהה מהריבית הקבועה בתנאי הנייר. המוקדם

  .תשולם הריבית הנוספת על הערך הנקוב שנפדה בפדיון המוקדם בלבד

, (ברוטו)צע משוקלל של תשואה לפדיון וממ, שמעהמ" תשואת האג״ח הממשלתי: "לעניין זה
, ימי עסקים לפני מועד ההודעה על הפדיון המוקדם 2המסתיימת , ימי עסקים 7בתקופה של 

ושמשך חייהן , בעלות ריבית בשיעור קבוע, סדרות אגרות חוב ממשלתי צמודות למדד 2של 
היינו , במועד הרלוונטיהממוצע הוא הקרוב ביותר למשך החיים הממוצע של אגרות החוב 

, במועד הרלוונטי( 'סדרה א)מ אגרות החוב "מ הקרוב הגבוה ממח"סדרה אחת בעלת המח
, במועד הרלוונטי ואשר( 'סדרה א)מ אגרות החוב "מ הנמוך למח"וסדרה אחת בעלת המח

 .מ אגרות החוב במועד הרלוונטי"שקלולן ישקף את מח

 2הוא ' ח ממשלתי ב"מ של אג"המח, שנים 4 הוא' ח ממשלתי א"מ של אג"אם מח: לדוגמא
 : תחושב התשואה כדלקמן, שנים 3.5מ יתרת ההלוואה הוא "שנים ומח

4x + 2(1-x) = 3.5 
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X  =ח ממשלתי א"משקל התשואה של אג'. 

X – 1  =ח ממשלתי ב"משקל התשואה של אג'. 

עים וחמישה תשקולל בשיעור של שב' ח ממשלתי א"התשואה השנתית של אג, על פי החישוב
תשוקלל בשיעור של ' ח ממשלתי ב"ותשואה השנתית של אג" התשואה"מ( 75%)אחוזים 

 . התשואה"מ( 25%)עשרים וחמישה אחוזים 

החברה תעביר לנאמן אישור בחתימת נושא המשרה הבכיר בתחום הכספים המפרט את  8.2.11          
 . הסכום בפדיון המוקדם בצירוף חישובים והכל בנוסח לשביעות רצון הנאמן

 פירעון מיידי .9

יחול בהתאמה הוראות סעיף , או הנסיבות המפורטות להלן/התנאים ו, בהתקיימות העילות 9.1     
 :להלן 9.2

וקיים חשש ממשי , במועד ההנפקה עה מהותית בעסקי החברה לעומת מצבהחלה הר 9.1.1          
 .שהחברה לא תוכל לפרוע את אגרות החוב במועדם

יא חייבת לפי אגרות החוב או אם החברה לא פרעה תשלום כלשהו מהתשלומים בהם ה 9.1.2          
 .לפי שטר הנאמנות או לא קוימה התחייבות מהותית אחרת שניתנה לטובת המחזיקים

  .לתיקון ההפרהעסקים  ימי 7לעניין סעיף זה תעמוד לחברה תקופת ריפוי בת 

או לפי הוראות שטר  דין החברה לא פרסמה דוח כספי שהיא חייבת בפרסומו לפי כל 9.1.3          
 .בפרסומו תא חייבימים מהמועד האחרון שבו הי 31תוך ב, הנאמנות

  .אגרות החוב נמחקו מהמסחר בבורסה 9.1.4          

למעט פירוק כתוצאה ממיזוג עם חברה אחרת )אם החברה תקבל החלטת פירוק  9.1.5          
ובלבד שהחברה הקולטת נטלה על עצמה את מלוא התחייבויות החברה כלפי מחזיקי 

רוק קבוע וסופי על ידי בית או אם יינתן לחברה צו פי(( 'סדרה א)אגרות החוב 
 .או ימונה לה מפרק קבוע, המשפט

או תתקבל כל , אם יינתן צו פירוק זמני על ידי בית המשפט או ימונה לה מפרק זמני 9.1.6          
 45וצו או החלטה כאמור לא נדחו או בוטלו בתוך , החלטה שיפוטית בעלת אופי דומה

לא תינתן לחברה , ף האמורעל א. לפי העניין, ימים ממועד מתן הצו או קבלת ההחלטה
על ידי החברה , לפי העניין, תקופת ריפוי כלשהי ביחס לבקשות או צווים שהוגשו או ניתנו

 .או בהסכמתה

או אם תבוצע פעולה כלשהי של הוצאה לפועל , אם יוטל עיקול על נכס מהותי של החברה 9.1.7          
 45בתוך , י הענייןלפ, והעיקול לא יוסר או הפעולה לא תבוטל, כנגד נכס מהותי של החברה

לא תינתן לחברה תקופת , על אף האמור. לפי העניין, ימים ממועד הטלתם או ביצועם
על ידי החברה או , לפי העניין, ריפוי כלשהי ביחס לבקשות או צווים שהוגשו או ניתנו

 .בהסכמתה

 על החברה או על( זמני או קבוע)אם הוגשה בקשה לכינוס נכסים או למינוי כונס נכסים  9.1.8          
אשר  -או אם יינתן צו למינוי כונס נכסים זמני על החברה או על נכס מהותי , נכס מהותי

אם ניתן צו  -או ; לפי העניין, ימים ממועד הגשתם או נתינתם 45לא נדחו או בוטלו בתוך 
לא תינתן לחברה , על אף האמור. למינוי כונס נכסים קבוע על החברה או על נכס המהותי

על ידי החברה , לפי העניין, י ביחס לבקשות או צווים שהוגשו או ניתנותקופת ריפוי כלשה
 .או בהסכמתה

אם החברה תגיש בקשה לצו הקפאת הליכים או אם יינתן צו כאמור או אם החברה תגיש  9.1.9          
למעט למטרת מיזוג עם )לחוק החברות  351בקשה לפשרה או להסדר עם נושיה לפי סעיף 

, שאינם אסורים לפי תנאי שטר זה רה לרבות פיצולאו שינוי במבנה החב/חברה אחרת ו
 למניות ותההמיראופציות  בעליאו /וולמעט הסדרים בין החברה לבין בעלי מניותיה 
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שאינם אסורים לפי תנאי שטר זה ושאין בהם כדי להשפיע על יכולתה של החברה  החברה
חרת פשרה או או אם החברה תציע לנושיה בדרך א, (('סדרה א)לפרוע את אגרות החוב 

אם  -או ; על רקע העדר יכולתה של החברה לעמוד בהתחייבויותיה במועדן, הסדר כאמור
אשר לא נדחתה ( ושלא בהסכמתה)לחוק החברות כנגד החברה  351תוגש בקשה לפי סעיף 

 .ימים ממועד הגשתה 45או בוטלה בתוך 

יווצרות למעט השעיה בעילה של ה, אם הבורסה השעתה את המסחר באגרות החוב 9.1.11          
 61וההשעיה לא בוטלה תוך , כאמור בחלק הרביעי לתקנון הבורסה, אי בהירות

 .ימים

אם החברה הפסיקה או תודיע על כוונתה להפסיק את תשלומיה למחזיקי אגרות החוב  9.1.11          
 (.'סדרה א)

לרבות מחיקה או חיסול לצורכי מיזוג , מכל סיבה שהיא, אם החברה תחוסל או תימחק 9.1.12          
למעט מיזוג בו החברה הקולטת נטלה על עצמה את , לפת מניותאו במסגרת עסקת הח

 .לעיל 9.1.5בסעיף  כאמור( 'סדרה א)מלוא התחייבויות החברה כלפי מחזיקי אגרות החוב 

אם קיים חשש ממשי כי החברה לא תעמוד בהתחייבויותיה המהותיות כלפי מחזיקי  9.1.13          
 (.'סדרה א)אגרות החוב 

או אם לא , או שטר הנאמנות בהפרה יסודית אם החברה תפר את תנאי אגרות החוב 9.1.14          
ימים  14 וההפרה לא תוקנה בתוך, תקיים אילו מהתחייבויותיה המהותיות במסגרתם

 .במהלכם החברה תפעל לתיקונה, ממועד קבלת הודעה על דבר ההפרה

או אינו /אם יתברר כי מצג ממצגי החברה באגרת החוב או בשטר הנאמנות אינו נכון ו 9.1.15          
ימים ממועד  14ההפרה לא תוקנה בתוך  –שמדובר בהפרה הניתנת לתיקון ובמקרה , מלא

 .במהלכם החברה תפעל לתיקונה, קבלת הודעה על דבר ההפרה מן הנאמן

במשך שני רבעונים  להלן 6.2סעיף אם החברה לא עמדה באילו מההתניות הפיננסיות שב 9.1.16          
 .רצופים

 .לעיל 7.2ם כאמור בסעיף ה שלא ליצור שעבודייתיוהתחייבואיזו מאם החברה הפרה  9.1.17          

במקרה שהחברה תבצע הרחבת סדרה באופן שאינו עומד בהתחייבויותיה של החברה לפי  9.1.18          
 .לעיל 5.5 סעיף

חוב ( ב)או , חוב של החברה כלפי סדרת אגרות חוב נוספת( א: )אם הועמד לפירעון מיידי 9.1.19          

 45,111ה על במצטבר העולבסכום ( non recourseשאינו חוב )של החברה במאוחד  פיננסי
הרי שהם הועמדו לפירעון מיידי בד –ובלבד שאם מדובר בחובות מצטברים )ח "אלפי ש

ידי פירעון החוב -לרבות על, אלא אם כן דרישה זו בוטלה, (בבד או סמוך האחד לשני
 .יום מיום ההעמדה לפירעון מיידי ימי עסקים 14בתוך , האמור

אלא אם כן הצהירה , קי איגרות החובבוצע מיזוג ללא קבלת אישור מוקדם של מחזי 9.1.21          
( 11) לפחות עשרה, לרבות באמצעות הנאמן, כלפי מחזיקי איגרות החוב, החברה הקולטת

כי החברה הקולטת נטלה על עצמה את מלוא ההתחייבויות , ימי עסקים לפני מועד המיזוג
ולתה של וכן כי לא קיים חשש סביר שעקב המיזוג לא יהיה ביכ כלפי מחזיקי אגרות החוב

 .לקיים את ההתחייבויות כלפי המחזיקים, החברה או החברה הקולטת

 .לחוק ניירות ערך 1אם החברה תחדל להיות תאגיד מדווח כהגדרתו בסעיף  9.1.21          

או חדלה או הודיעה על , אם החברה הפסיקה או הודיעה על כוונתה להפסיק את תשלומיה 9.1.22          
 .תכפי שאלו יהיו מעת לע, מניהול עסקיה כוונתה לחדול 

, לשטר 6.6כמפורט בסעיף , אם החברה ביצעה חלוקה בניגוד להוראות מגבלת הדיבידנד 9.1.23          
' וזאת למעט במקרה בו החברה ביצעה חלוקה של דיבידנד על מנת לעמוד בדרישות חלק ד
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ובתוך שלושה רבעונים ממועד החלוקה תיקנה החברה את ההפרה , פרק שני לפקודה
 .כאמור

 . במשך התקופה הקבועה לכך בסעיף האמור 6.4ות סעיף אם החברה לא קיימה את הורא 9.1.24          

  .בפרק זמן של פחות משנה תבצע מכירה של עיקר נכסיהאם החברה  9.1.25          

יום  61אם הפסיקו להיות מדורגות לתקופה העולה על  –היה ואגרות החוב מדורגות  9.1.26          
 . או נסיבות שהינן בשליטת החברה/עקב סיבות ו, רצופים

 . (הרבעוניים או השנתיים) וחותיה הכספיים של החברהבד" הערת עסק חי"אם נכללה  9.1.27          

   :זה  יף בסע

( או ערכם)נכס או מספר נכסים במצטבר אשר ערכו , 31.12.2118עד ליום : משמעו" נכס מהותי"
והחל ממועד זה נכס או מספר נכסים  מסך הנכסים של החברה 41%בדוחות הכספיים עולה על 

עיקר "; מסך הנכסים של החברה 35%ת הכספיים עולה על בדוחו( או ערכם)במצטבר אשר ערכו 
עולה בדוחות הכספיים  (ערכםאו )ערכו אשר או מספר נכסים במצטבר נכס  :משמעם" נכסי החברה

 .מסך הנכסים של החברה 51%על 

( מבוקרים או מסוקרים)אחרונים  של החברהמאוחדים דוחות כספיים  :משמעם "דוחות כספיים"
 .רועיעד האמושפורסמו לפני 

 9.2.1-9.1.27המפורטות בסעיפים  או הנסיבות/התנאים ומי מ, העילותמי מבהתקיימות  9.2     
ומבלי לגרוע מזכותו של הנאמן להעמיד את אגרות החוב לפירעון מידי על פי סעיף , לעיל

ם חמישה אחוזים או יותר /ולבקשת מחזיק אגרות חוב אשר בבעלותו לחוק ניירות ערך 1ט35
ואשר על סדר יומה תהיה כנס אסיפת מחזיקי אגרות חוב יהנאמן , שבמחזור מאגרות החוב

סדרה )החלטה בדבר העמדה לפירעון מיידי של כל היתרה הבלתי מסולקת של אגרות החוב 
 (.'א

 אלא בטוחות יממשו ולא מיידי לפירעון את אגרות החוב יעמידו לא המחזיקים או הנאמן 9.3     
 אינם מחזיקיםה או נאמןה, ואולם; כן לעשות כוונתם על הודעה לחברה שמסרו לאחר

 באפשרות תפגע ההודעה מסירת כי סביר חשש קיים אם,  הודעהלחברה  למסור חייבים
 .בטוחות לממש או מיידי לפירעוןאגרות החוב  את להעמיד

 פעולה לבצעת החברה רשאי שבה סבירה תקופה ,לענין סעיף מסוים, לעיל 9.1בסעיף  נקבעה 9.4     
, בטוחות למימוש או מיידי לפירעון להעמדה העילה נשמטת ממנה שכתוצאה ההחלט לקבל או

 רקלעיל  9.1 סעיף לפי מיידי לפירעוןאגרות החוב  את להעמיד המחזיקים או הנאמן רשאים
 את לקצר רשאי הנאמן ואולם; נשמטה לא והעילה כאמור שנקבעה התקופה חלפה אם

 .המחזיקים בזכויות מהותי באופן גועלפ כדי בה שיש סבר אם כאמור שנקבעה התקופה

 שנכחו מחזיקים באסיפת תתקבל, מיידי לפירעון את אגרות החוב להעמיד מחזיקים החלטת 9.5     
 מאותהאגרות החוב  של הנקוב הערך מיתרת לפחות( 51%) אחוזים בחמישים מחזיקים בה

 ברוב או בהצבעה המיוצגאגרות החוב  של הנקוב הערך ביתרת המחזיקים של ברוב, סדרה
 מהיתרה לפחות( 21%) אחוזים בעשרים מחזיקים בה שנכחו נדחית מחזיקים באסיפת כאמור
  .כאמור

כפופות לידיעתו בפועל את התקיימות , זה 9 חובות הנאמן לפי סעיף ,בכפוף להוראות כל דין 9.6     
 . הנסיבות והאירועים המפורטים בו, המקרים, העובדות

יכול שיעשה גם בדרך של של אגרות החוב מיידי  על העמדה לפירעוןמשלוח הודעה לחברה  9.7     
ויהווה  להלן 26להוראות סעיף בהתאם הודעה על החלטת אסיפה או החלטת נאמן פרסום 

 .  העמדה לפירעון מיידי של אגרות החוב

 9ף רעון מיידי על פי הוראות סעייפלמסר לחברה הודעה כי אגרות החוב הועמדו יתבמקרה בו  9.8     
את כל הפעולות הסבירות , לזמן ובכל עת שתידרש לכך על ידי הנאמן תבצע החברה מזמן, זה
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כדי לאפשר את הפעלת כל הסמכויות הנתונות בידי הנאמן ובמיוחד תעשה החברה את 
 :הפעולות הבאות

שטר  לפי תנאילנאמן את כל הסכומים המגיעים להם ולפרוע למחזיקי אגרות החוב  9.8.1          

 14וזאת תוך , ('Acceleration' 'האצה') ו לאבין אם מועד החיוב בגינן חל א, הנאמנות
  -ו  ;לעיל 9.7 ההודעה כאמור בסעיףימים ממועד 

בצע לאו /ומסמך חתום על כל לאו /הצהרות ואו תצהיר כל  ,בקשתופי ל ,לנאמןלמסור  9.8.2          
לשם מתן תוקף  לכל דיןאו הדרושות בהתאם /גרום לביצוע כל הפעולות הנחוצות ולאו /ו

הדרושים כדי לאכוף על  או באי כוחו/הכוחות וההרשאות של הנאמן ו, להפעלת הסמכויות
 .לעיל ולמימוש הבטוחות 9.8.1 החברה את התחייבותה כאמור בסעיף

 .הפקודות וההוראות שהנאמן יראה אותן למועילות וידרשן, תיתן את כל ההודעות 9.8.3          

עולה הנדרשת ידי הנאמן המאשרת כי פ-חתומה על לחברה בכתב הודעה –זה  9למטרות סעיף  9.9     
 .תהווה ראיה לכאורה לכך, היא פעולה סבירה, במסגרת סמכויותיו, על ידו

לאחוז מיד  םרשאיאו המחזיקים /ו הנאמן ויהי ,לעיל 9.1רועים שבסעף יבקרות איזה מהא 9.11     
 ..לנכון לנקטם ובכל הצעדים שימצא

ו בהעמדה א/כאמור לעיל ו מיידימובהר כי אין בזכות ההעמדה לפירעון , הסר ספק למען 9.11     
סדרה )כדי לגרוע או לפגוע בכל סעד אחר או נוסף העומד למחזיקי אגרות החוב  מיידילפירעון 

ואי העמדת , והוראות שטר זה או על פי דין( 'אסדרה )או לנאמן על פי תנאי אגרות החוב ( 'א
לא תהווה ויתור , לעיל 9.1בקרות איזה מהמקרים המפורטים בסעיף  מיידיהחוב לפירעון 

 אם אלא, או של הנאמן כאמור ('אסדרה )לשהו על זכויותיהם של מחזיקי אגרות החוב כ
 .אחרת במפורש נאמר

 תביעות והליכים בידי הנאמן .11

 ,לפי שיקול דעתו, יהיה הנאמן רשאי, בנוסף על כל הוראה בשטר זה וכזכות וסמכות עצמאית 11.1     
, לנקוט, החובאגרות זיקי מחת שנתקבלה באסיפ רגילהידי החלטה -יהיה חייב לעשות כן עלו

כפי שימצא לנכון ובקשות לקבלת הוראות לרבות הליכים משפטיים , בכל אותם הליכים
מימוש  ,זהנאמנות פי שטר -לשם אכיפת התחייבויות החברה על, ובכפוף להוראות כל דין

 . זהנאמנות פי שטר -על םוהגנה על זכויותיההחוב אגרות זכויות מחזיקי או /בטוחות ו

לבית המשפט המתאים בבקשה לקבלת לפנות , בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי, מן רשאיהנא 11.2     
יעמדו לפירעון  גם לפני שאגרות החוב זהנאמנות או הקשור לשטר /והנובע בכל ענין הוראות 

 . לצורך מתן כל צו באשר לענייני הנאמנות, לרבות, מיידי

אסיפה כללית של , לכנס בכל עת, רשאי הנאמן אך לא חייב, זהנאמנות כפוף להוראות שטר ב 11.3     
רשאי ו או לקבל את הוראותיה בכל עניין הנוגע לשטר זה/על מנת לדון והחוב אגרות  מחזיקי

בדבר נזק , או מחזיקי אגרות החוב/כלפי הנאמן ו, החברה מוותרת על כל טענה .הלשוב ולכנס
 .או נגרם לה בשל זימון אסיפת מחזיקים/שעלול ו

לכנס אסיפת מחזיקי אגרות חוב כדי , קוט בהליכים משפטיים כלשהםהנאמן רשאי בטרם ינ 11.4     
החברה . זהנאמנות אילו הליכים לנקוט למימוש זכויותיהם על פי שטר  םשיוחלט על יד

או נגרם לה /בדבר נזק שעלול ו, או מחזיקי אגרות החוב/כלפי הנאמן ו, מוותרת על כל טענה
 .בשל זימון אסיפת מחזיקים

 שטר על פי ידו על פעולה כל של הביצוע לעכב הבלעדי דעתו שיקול פי על, רשאי הנאמן 11.5     
 הוראות שיקבל עד המשפט לבית או/ו החוב איגרות מחזיקי לאסיפת פניה לצורך, זהנאמנות 
, למרות האמור לעיל .לפעול כיצד המשפט מבית הוראות או/ו החוב איגרות מחזיקי מאסיפת

לפירעון מיידי עליהם החליטה אסיפת מחזיקי  הנאמן אינו רשאי לעכב הליכים להעמדה
 .לעיל 9אגרות החוב על פי סעיף 
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כי הנאמן אינו רשאי לעכב היצוע העמדה לפירעון מיידי עליו החליטה , למען הסר ספק יובהר 11.6     
למעט אם האירוע שבגינו התקבלה ההחלטה , 9.5אסיפת מחזיקי אגרות החוב על פי סעיף 

 . או הוסר בוטל –להעמדה לפירעון מיידי 

 חלוקת התקבולים; סדר קדימויות בנשיה .11

לרבות אך לא  ,בכל דרך שהיא, כל חוב כלפיופרעון ו למעט שכר טרחתו, ידי הנאמן שיתקבל על כל תקבול
, בין היתר, אם ינקוט, מהליכים שינקוט או כתוצאה/מהעמדת אגרות החוב לפירעון מיידי וכתוצאה רק 

 :כדלקמן ,הקדימויות בנשיהסדר  ישמשו למטרות לפי, כנגד החברה

לתשלום כל סכום אחר על פי ההתחייבות  -שנית  ;לתשלום כל חוב בגין שכר הנאמן והוצאותיו -ראשית 
לתשלום למחזיקים אשר נשאו בתשלומים לפי  -שלישית  ; (להלן 24 סעיףלפי  ת מונח זהכהגדר) ילשיפו
 הריבית תשלום פיגורי בגין ריבית הפיגורים שלוב החאגרות למחזיקי  לתשלום -רביעית  ;להלן 24 סעיף

שבפיגור המגיע לכל אחד מהם ללא העדפה או זכות קדימה לגבי איזה  פסו ובאופן יחסי לסכום הריבית-פרי
להם לפי  יםהמגיע הקרן פיגוריריבית הפיגורים בגין  שללמחזיקי אגרות החוב  לתשלום -חמישית  ;מהם

שבפיגור המגיע לכל אחד מהם ללא העדפה או זכות  הקרןבאופן יחסי לסכום פסו ו-פרי, תנאי אגרות החוב
פי  המגיעים להם על הריביתסכומי של החוב אגרות למחזיקי  לתשלום - שישית ;קדימה לגבי איזה מהם

, ובאופן יחסי לסכומים המגיעים להםטרם חל  שמועד תשלומם, פסו-החוב המוחזקות על ידם פריאגרות 
 - -שביעית ; ידי החברה או באופן אחר על החובאגרות בקשר לקדימות בזמן של הוצאת  בלי כל העדפה

-פי אגרות החוב המוחזקות על ידם פרי סכומי הקרן המגיעים להם עלשל למחזיקי אגרות החוב  לתשלום
בלי כל העדפה בקשר לקדימות בזמן , ובאופן יחסי לסכומים המגיעים להםטרם חל  שמועד תשלומם, פסו

ישלם , במידה שיהיה כזה, את העודף -ושמינית  ידי החברה או באופן אחר על ל הוצאת אגרות החובש
  .הנאמן לחברה או לחליפיה

  .ככל שיש חובה לנכותו על פי כל דין, מהתשלומים למחזיקי אגרות החוב ינוכה מס במקור

  מימון דרוש לסמכות  .12

 קאו חל)יוחדת כי החברה תעביר לנאמן סכום אסיפת מחזיקי אגרות החוב רשאית לקבוע בהחלטה מ
ריבית בגין אגרות החוב של תשלום מסוים או /קרן ועל חשבון מסוים המיועד על ידה לתשלום ( ממנו

ובתנאי , "(סכום המימון)"כאמור אסיפה החלטת הקבעו בנעניינים שלנדרש מימון ההלשם 
חזיקי אגרות החוב לקבלת הקרן או שההחלטה כאמור תתקבל לפני המועד הקובע את הזכאות של מ

  .הריבית כאמור

לפני , אלא אם החברה תעביר לנאמן, יחולו ההוראות הבאות, לעיל תקבלה החלטת אסיפה כאמורה
שלא מתוך התשלום המסוים כאמור וזאת סכום המימון סכום השווה ל ,המועד הקובע כאמור לעיל

 :לעיל

ית שנקבע בשטר זה לתשלום הקרן או הריבבמועד החברה תעביר לנאמן את סכום המימון  12.1     
 .כאמור לעיל

סכום ויעמוד על סכום בניכוי  יקטן( קרן או ריבית)המסוים כאמור לעיל תשלום סכום ה 12.2     
  .    שיעורו של התשלום המסויםיקטן בהתאמה גם , ובמקרה של תשלום ריבית, המימון

באשר זה י שטר נאמנות החברה תפרסם דוח מיידי לפני המועד הקובע על השינויים בתנא 12.3     
 .מהאמור בסעיף זה הנובעיםאו של הריבית /לתשלומים על חשבון קרן ו

 החלטה שיפוטית חלוטה לאחר העברת סכום המימון כאמור בסעיףשיקבע בככל , על אף האמור לעיל
תשלם , מימון הנדרש לעניינים שנקבעו בהחלטת האסיפה כאמורבחייבת  היתההחברה כי  ,לעיל זה

או /הקרוב הקבוע בשטר הנאמנות לתשלום הקרן וי הוספתו לתשלום "את סכום המימון ע החברה
 . הריבית

אין באמור כדי לשחרר את החברה מחבותה לשאת בתשלומי ההוצאות והשכר כאמור מקום בו היא 
 .והנאמן יפעל לגביית סכומים אלו או על פי דין/וחייבת לשאת בהם על פי שטר זה 
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 ת כספיםסמכות לעכב חלוק .13

היה והסכום , ועד למוקדם מבין המועדים המפורטים להלן, לעיל 11למרות האמור בסעיף  13.1     
יעמוד בזמן כלשהו אשר הכספי אשר יתקבל כתוצאה מנקיטת ההליכים האמורים לעיל 

ח במועד "ן שליוימ 1 -מיהיה פחות , כאמור באותו סעיף, למחזיקי אגרות החוב לחלוקה
להשקיע את , לא יהיה הנאמן חייב לחלקו ויהיה הוא רשאי, "(קהסף החלו")הקובע לחלוקה 

  .להלן 16בהתאם להוראות סעיף , כולו או מקצתו, הסכום האמור

יחד עם כספים נוספים שיגיעו  ,על רווחיהן ,ההשקעות האמורות לעיל ,אם תגענה, לכשתגענה 13.2     
שר יספיק כדי לשלם לסכום א, אם יגיעו, החובאגרות קי ילידי הנאמן לצורך תשלומם למחז

להשתמש בסכומים האמורים על פי סדר הקדימויות יהיה הנאמן חייב , את הסך האמור לעיל
תשלום הקרן או המוקדם ביותר של לחלק את הסכום האמור במועד לעיל  11שבסעיף 

ישולמו מתוך הכספים האמורים מיד  יוום שכר הנאמן והוצאותלתש ,על אף האמור .הריבית
 .לעיל 13.1הקבוע בסעיף הינם נמוכים מהסך  אםואף די הנאמן לי םעם הגיע

מחזיקי אגרות החוב ניתן יהיה לחלק את  בהחלטה רגילה של אסיפת, על אף האמור לעיל 13.3     
 .בהתאם להחלטת האסיפה כאמורהסכום 

 הודעה על חלוקה והפקדה אצל הנאמן .14

ום כל שהוא מבין החוב על היום והמקום שבו יבוצע תשלאגרות הנאמן יודיע למחזיקי  14.1     
יום שתימסר  14וזאת בהודעה מוקדמת של , לעיל 13-ו 11 פיםהתשלומים הנזכרים בסעי

 . להלן 25באופן הקבוע בסעיף 

החוב אגרות יהיו מחזיקי  ,כאמור ת הנאמןבהודעשנקבע לזכאות תשלום הקובע לאחר היום  14.2     
אם )יתרת סכום הקרן אך ורק על , החובאגרות זכאים לריבית בגינן לפי השיעור הקבוע ב

 . ל"בהודעה הנ להם לתשלום כאמור עלאחר ניכוי הסכום ששולם או שהוצ( תהיה כזו

  הפקדה בידי הנאמן; הימנעות מתשלום מסיבה שאינה תלויה בחברה .15

בעוד , שלא שולם בפועל מסיבה שאינה תלויה בחברה חובאגרת סכום כלשהו המגיע למחזיק  15.1     
יחדל , להלן 15.2 פקד בידי הנאמן על פי הוראות סעיףוהו שהחברה הייתה מוכנה לשלמו

לתשלומו והמחזיק , לפי הוראות שטר הנאמנות ,בו הופקד בידי הנאמןלשאת ריבית מהמועד 
 .לאותו הסכום, בכפוף להוראות שלהלן ,יהיה זכאי באיגרת החוב

את , תשלוםימי עסקים מהמועד שנקבע לאותו  3-לא יאוחר מ, הנאמן בידיהחברה תפקיד  15.2     
 ,להלן 15.5 בכפוף להוראות סעיףו, סכום התשלום שלא שולם מסיבה שאינה תלויה בחברה

, ובמקרה של סילוק כל המגיע בגין איגרת החוב, הפקדה כאמור תחשב כסילוק אותו תשלום
 . החוב גם כפדיון איגרת

את , על שמו ולפקודתו בנאמנות עבור מחזיקי אגרות החובבנק חשבונות הנאמן יפקיד ב 15.3     
בהתאם בהשקעות  אותם לעיל וישקיע 15.2 הכספים שיועברו אליו כאמור בסעיף קטן

לא יהיה חייב לזכאים בגין אותם סכומים אלא את , עשה כן הנאמן. להלן 16 סעיף להוראות
 ,אם יהיו, עמלות ותשלומי חובה, בניכוי הוצאות, התמורה שתתקבל ממימוש השקעות

 .והוצאותיו בניכוי שכר טרחתווכן ל חשבון הנאמנות בניהוובהשקעה האמורה  יםהקשור

יעביר  ,להלן 15.5ברה על פי הוראות סעיף  בכפוף לכך שהנאמן לא העביר את הכספים לח 15.4     
 15.3לאחר הניכויים כאמור בסעיף המגיע לו תשלום את הלכל מחזיק איגרת חוב הנאמן 

ידי הנאמן -ידרשו עלר שא, לזכאות לתשלום זהכנגד הצגת אותן ההוכחות וזאת  ,לעיל
 .לשביעות רצונו המלאה

עד , אלו וישקיעם בדרך האמורה לעיל 15.3שיופקדו כאמור בסעיף הנאמן יחזיק בכספים  15.5     
יעביר הנאמן לחברה , לאחר מועד זה. החובאגרות לתום שנה אחת ממועד הפירעון הסופי של 

 בניכוי (מהשקעתם שנבעוכולל רווחים ) בידואשר נותרו , ל"מתוך הכספים הנאת הסכומים 
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כגון שכר )והוצאות אחרות אשר הוצאו בהתאם להוראות שטר זה  הוצאותיו ,שכר טרחתו
 .('נותני שירותים וכו

יהיה הנאמן פטור מתשלום , לשביעות רצונו של הנאמן, עם העברת הכספים מהנאמן לחברה
 .הסכומים כאמור למחזיקי אגרות החוב הזכאים

ל בנאמנות עבור מחזיקי אגרות החוב "ב את דבר קבלת הכספים הנהחברה תאשר לנאמן בכת
או נזק מכל סוג שהוא שייגרמו לו /או הוצאה ו/ותשפה את הנאמן בגין כל תביעה ו, האמורים

 . עקב ובגין העברת הכספים כאמור

ל ישחרר את הנאמן מאחריות כלשהי לגבי "אישור החברה בכתב על קבלת הכספים הנ
 .ל"הכספים הנ

נאמנות עבור מחזיקי אגרות החוב הזכאים לאותם בחשבון ברה תחזיק בכספים אלו הח
כספים שלא יידרשו מאת . סכומים במשך שנה נוספת מיום העברתם אליה מאת הנאמן

 החברה על ידי מחזיק אגרות חוב בתום שנתיים ממועד הפירעון הסופי של אגרות החוב
ייגרע מחובתה של החברה כלפי מחזיקי האמור לא . לכל מטרה שהיאישמשו את החברה 

עד לתום שבע שנים ממועד הפירעון , אגרות החוב לשלם הכספים להם הם זכאים כאמור
 .כספים אלו לא יישאו ריבית, למען הסר ספק .הסופי של אגרות החוב

 ימים 31 לאחר ורק שנים 7 בתום נגבו שלא לכספים בנוגע למחזיקים הודעה תשלח החברה
 .החברה תולבעל יועברוהכספים , נגבו שלא

 השקעות כספים .16

זה ההוראות שלהלן יחולו על כל סכום שיתקבל בידי הנאמן במסגרת נאמנותו על פי תנאי שטר נאמנות 
 :ואשר עליו להשקיעו

בפיקדונות בנקאיים של אחד , בשמו או בפקודתו, ים/בבנק כל סכום כאמור ישקיע הנאמן 16.1     

או בהשקעות בניירות ערך  AAירוגו אינו נמוך מדירוג שדהבנקים הגדולים בישראל מחמשת 
 .והכל כפי שהנאמן ימצא לנכון, בלבד של מדינת ישראל

עות ושלוחים ויחולו רשאי הנאמן להסתייע במומחי השק, לשם ביצוע השקעות כאמור 16.2     
 .לפי העניין, להלן 24הוראות סעיף 

 .לעיל 15.5בידיה לפי סעיף ההוראות לעיל יחולו גם על החברה לעניין הכספים שיוחזקו 

  למחזיקי אגרות החוב נציגות דחופה .17

 תבקש החברה, לעיל 6.2של הפרה צפויה של אמת מידה פיננסית כלשהי כמפורט בסעיף במקרה 
  .לשטר 'גנספח יש לפעול על פי ההוראות הקבועות ב, למנות נציגות דחופה, מהנאמן

 סודיות .18

, זה שטר על בחתימתו, מתחייב הנאמן, ה להלןבכפוף להוראות כל דין ולאמור בסעיף ז 18.1     
, לא יגלה אותו לאחר ולא יעשה בו כל שימוש, לו מהחברה שניתן מידע כלבסודיות  לשמור

או , לפי שטר הנאמנות, חוקהלשם מילוי תפקידו לפי  אם כן גילויו או השימוש בו נדרש אלא
 .או על פי הוראות רשות מוסמכת כדין  לפי צו של בית משפט

 החלטה קבלת לצורך ,לרבות באמצעות פרסום פומבי, החוב איגרות למחזיקי מידע העברת 18.2     
 מהווהה אינ החברה מצב על דיווח מתן לצורך או החוב איגרת על פי לזכויותיהם הנוגעת

 .כאמור לסודיות התחייבות של הפרה

למעט )ל שהינו בבחינת נחלת הכל ,לא תחול על כל חלק מהמידעלסודיות ל "ההתחייבות הנ 18.3     
 הנאמן או שהתקבל בידי( זו לסודיות תההתחייבומידע שהפך לנחלת הכלל בגין הפרה של 

 .החל ממועד קבלתו - החברהשלא מ
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 הסכמים אחרים .19

לפי שטר , בכפוף להוראות החוק ולמגבלות המוטלות על הנאמן בחוק לא יהיה במילוי תפקידו של הנאמן
יתקשר עם החברה בהסכמים אחרים רק מתוקף תפקידו כנאמן  הנאמן ,או בעצם מעמדו כנאמן, זהנאמנות 

 .ח אחרות של החברה"לסדרות אג

 

 ידי הנאמן-דיווח על .21

עד לתום במועד שיקבע לכך בחוק ובהעדר קביעת מועד כאמור בת, בכל שנההנאמן יערוך  21.1     
 ."(הדוח השנתי)"דוח שנתי על ענייני הנאמנות  ,הרבעון השני בכל שנה קלנדרית

, הגשת הדוח השנתי לרשות ולבורסה. שיקבע מעת לעת בחוקרוט יפאת התי יכלול הדוח השנ 21.2     
 .כמוה כהמצאת הדוח השנתי לחברה ולמחזיקים באגרות החוב

מיתרת הערך הנקוב של אגרות ( חמישה אחוזים) 5%-דרישה של המחזיקים בלמעלה מ לפי 21.3     
ר עם הנאמנות נשוא למחזיקים נתונים ופרטים אודות הוצאותיו בקש הנאמן יעביר, החוב

 .שטר הנאמנות

לפי דרישה , לחוק ניירות ערך 1'ימסור דוח לגבי פעולות שביצע לפי הוראות פרק ה הנאמן 21.4     
בתוך זמן , סבירה של המחזיקים בעשרה אחוזים לפחות מיתרת הערך הנקוב של אגרות החוב

ור בסעיף והכל בכפוף לחובת סודיות שחב הנאמן כלפי החברה כאמ, סביר ממועד הדרישה
 .לחוק ניירות ערך( ד)י35

 הנאמןוכיסוי הוצאות שכר  .21

לקבוע בהתאם  ,מילוי תפקידול והוצאות בקשרשכר טרחה תשלומים של הנאמן יהיה זכאי ל 21.1     
 .זהנאמנות לשטר  המצורף 'גבנספח 

 בהתאם והחזר הוצאותיו הנאמן שכר במימון ישתתפו( 'אסדרה ) החוב אגרות מחזיקי 21.2     
 .הנאמנות לשטר 24 שבסעיף ויהשיפ סעיף להוראות

 אחריות  .22

 . אחריות הנאמן תהא על פי הדין 22.1     

 :כי, בזאת מובהר ספק הסר למען 22.2     

 החברה של הכלכלי מצבה את, בחן לא הנאמן ובפועל, לבחון חובה חלה לא הנאמן על 22.2.1          
 .והדבר אינו נכלל בין תפקידיו

ו משפטית חשבונאית א, כלכלית( Due Diligence)הנאמן לא ערך בדיקת נאותות  22.2.2          
באשר למצב עסקי החברה או חברות המוחזקות על ידי החברה או על ידי אדם 

 .המחזיק במניות החברה והדבר אינו נכלל בין תפקידיו

 לעמוד החברה של ליכולתה באשרבאופן מפורש או משתמע  דעתו מחווהאינו  הנאמן 22.2.3          
 בשטר התקשרותולרבות לא מעצם , החוב אגרות מחזיקי כלפי בהתחייבויותיה

 .החוב אגרות למחזיקי כנאמן לשמש ובהסכמתזה ולא נאמנות 

של אגרות  ןכהבעת דעה מצידו בדבר טיבזה אין בחתימת הנאמן על שטר נאמנות  22.2.4          
 .החוב המוצעות או כדאיות ההשקעה בהן

 צורה באיזו הנאמן לא יתערב. זה שטר חתימת על שהוא כל לצד להודיע חייב יהיה לא הנאמן 22.3     
 .והדבר אינו נכלל בין תפקידיו ענייניה או החברה סקיע בהנהלת שהיא

שאינו מפורט במפורש בשטר , הנאמן אינו מחויב לפעול באופן, בכפוף להוראות כל דין 22.4     
 לעמוד החברה של יכולתהאו בקשר ל/לרבות על החברה ו, כדי שמידע כלשהו, זהנאמנות 

 .מתפקידוואין זה  יגיע לידיעתו החוב אגרות למחזיקי בהתחייבויותיה
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להסתמך על נכונות הזהות של מחזיק לא רשום באגרות חוב כפי שזו תימסר רשאי  הנאמן 22.5     
ככל , שהוציאה חברת רישומים, לנאמן על ידי אדם ששמו רשום כמיופה כוח בייפוי כוח

 .  שזהות המחזיק לא נרשמה בייפוי הכוח

, הודעה, ב הוראותכת, על כל מסמך בכתב לרבות ורשאי להסתמך במסגרת נאמנות הנאמן 22.6     
אשר , הנחזה להיות חתום או מוצא על ידי אדם או גוף כלשהו, הסכמה או אישור, בקשה
 .בתום לב כי נחתם או הוצא על ידו ןמאמי הנאמן

 סמכות הנאמן להעסיק שלוחים .23

כדי לעשות או להשתתף , בין עורך דין ובין אחר, ו במקומו/ים שיפעל/למנות שלוח, הנאמן יהיה רשאי
יית פעולות מיוחדות שיש לעשותן בקשר לנאמנות ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל נקיטה בהליכים בעש

לרבות  שכר טרחתו הסביר של כל שלוח כזה את אמן רשאי לסלק על חשבון החברהכן יהיה הנ. משפטיים
 הוצאה לנאמן מייד עם דרישתו הראשונה כל תעבירוהחברה , בדרך של קיזוז מסכומים שהגיעו לידיו

 .ל"כנ סבירה

וככל שלדעת  ככל שהדבר יהיה אפשרירק  כאמור ים/שלוח מינוי בדבר מראש הודעה לחברהייתן  נאמןה
תהיה רשאית להתנגד  החברה .לא תגרום לפגיעה בזכויות מחזיקי אגרות החובכאמור הנאמן הודעה מראש 

בין , וי במקרה בו השלוח הינו מתחרהלמינ, תוך צירוף נימוקים סבירים בכתב, ימי עסקים 5-לא יאוחר מ
 שהשלוחאו במקרה בו קיים חשש /ו( מוחזקותחברות בעסקי לרבות ) בעסקי החברה, במישרין ובין בעקיפין

 ענייניו לבין כשלוח ותפקידיו מינויו בין עניינים ניגוד של במצב, בעקיפין או במישרין, להימצא עשוי
 .בהחזקתה ולתאגידים חברהל זיקותיו או האחרים תפקידיו, האישיים

 שיפוי  .24

כל אחד בגין , להלן 24.5 במועד הקובע הרלוונטי כאמור בסעיף)החברה ומחזיקי אגרות החוב  24.1     
, כל נושא משרה בו ,הנאמןמתחייבים בזאת לשפות את , (להלן 24.3 התחייבותו כאמור בסעיף

 : כדלקמן, "(הזכאים לשיפוי)"הנאמן שימנה  יםמומחו יושלוח, עובדיו

פסק , על פי פסק דין לרבות, חיוב כספיאו /או תשלום ו/או נזק ו/כל הוצאה ובגין  24.1.1          
קשורה  מי מהם אשר עילת ,או על פי פשרה ,(עיכוב ביצוע הםשלא ניתן לגבי) בורר

 ,זהשטר הוראות מכוח הזכאים לשיפוי או שעליהם לבצע  ושביצעלמעשה או מחדל 
 או לפי דרישת מחזיקי אגרות החוב/ו סמכתאו הוראה של רשות מו/והדין או על פי /ו
 וכן; או לפי דרישת החברה/ו

עומדים הם או ש/ו והוצאות סבירות שהוציאזכאים לשיפוי והמגיע לבגין שכר  24.1.2          
ו בקשר לשימוש בסמכויות א/ו מעשה או מחדל כאמור לעילאגב ביצוע להוציא 

וות דעת עורכי ח, בקשר לכל מיני הליכים משפטיים לרבות ,זהשטר לפי והרשאות 
 הוצאותהוצאות נסיעה ו, הוצאות, דין ודברים, משא ומתן, דין ומומחים אחרים

או מימוש של איזה מהנכסים המשועבדים תחת /או טיפול ו/אחרות לצורך בדיקה ו
או לא נעשו באופן /או דבר שנעשו ו/ו ענייןתביעות ודרישות בנוגע לכל , הבטוחות

 .אמורכלשהו ביחס ל

  :כי והכל בתנאי

 או ;הזכאים לשיפוי לא ידרשו שיפוי מראש בעניין שאינו סובל דיחוי 24.1.3          

לא נקבע בהחלטה שיפוטית חלוטה כי לגבי המעשה או המחדל בגינו מבוקש השיפוי  24.1.4          
  .ברשלנות שאין לגביה פטור על פי הדין ,בזדון: ופעל הזכאים לשיפוי

 ".השיפויהתחייבות "זה תקרא  24.1שיפוי על פי סעיף להתחייבויות ה

יהיו  ,אים לשיפוי מכל טעם שהואאינם זכ כי ,מקרה בו יטען כנגד הזכאים לשיפויגם ב
המגיע להם בגין סכום הלתשלום הראשונה הזכאים לשיפוי זכאים מיד עם דרישתם 

זכאים לשיפוי לא קמה ליקבע בהחלטה שיפוטית חלוטה כי במקרה  כי . 'התחייבות השיפוי'
 . ששולמו להם שיפוי את סכומי התחייבות השיפויכאים לישיבו הז, זכות לשיפוי
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כל אימת שהנאמן יהיה חייב לפי , לעיל 24.1 שבסעיף' התחייבות השיפוי'מבלי לגרוע בתוקף  24.2     
או לפי /או כל דין ו/או הוראה של רשות מוסמכת ו/פי חוק ו-או על/תנאי שטר הנאמנות ו

לרבות אך לא רק , לעשות פעולה כלשהי ,או לפי דרישת החברה/דרישת מחזיקי אגרות החוב ו
וככל , זהכאמור בשטר , אגרות החוב מחזיקיפתיחת הליכים או הגשת תביעות לפי דרישת 

כהגדרת מונח זה )כי אין די בכספי הפיקדון , על פי שיקול דעתו הבלעדי, שהנאמן יסבור
ספי הפיקדון או כי החוק אינו מתיר שימוש בכ/שהעבירה החברה ו( לחוק( ב)1ה35בסעיף 

עד שיקבל , יהיה הנאמן רשאי להימנע מלנקוט כל פעולה כאמור ,למטרות הדרושות כאמור
בעדיפות ראשונה "( המימוןפיקדון )" פיקדון כספי לכיסוי התחייבות השיפוילשביעות רצונו 

במועד בו נדרשה לעשות זאת על  המימוןובמקרה בו החברה לא תפקיד את פיקדון , מהחברה
ובתנאי שהנאמן נקט בצעדים הנדרשים על מנת לגבות את כספי כיסוי התחייבות , מןידי הנא

 כאמור בסעיף)יפנה הנאמן למחזיקי אגרות החוב שהחזיקו במועד הקובע  השיפוי מהחברה
כל אחד את חלקו היחסי  ,המימוןפיקדון את סכום  כי יפקידו בידיובבקשה , (להלן 24.5

בו מחזיקי אגרות החוב לא יפקידו בפועל את מלוא סכום  במקרה(. כהגדרת מונח זה להלן)
באמור  אין. לא תחול על הנאמן חובה לנקוט בפעולה או בהליכים הרלוונטיים המימוןפיקדון 

כדי לפטור את הנאמן מנקיטת פעולה דחופה הדרושה לשם מניעת פגיעה מהותית לרעה 
 .  בזכויות מחזיקי אגרות החוב

לחזור ולפעול ליצירת להגדילו והמימון ויהיה רשאי פיקדון סכום הנאמן מוסמך לקבוע את 
 . בסכום שיקבע על ידו, מעת לעת, כאמור ף נוספיקדון מימון 

 : התחייבות השיפוי 24.3     

או נדרשו להתבצע לפי תנאי /פעולות שבוצעו ו(. 1)בכל מקרה של  תחול על החברה 24.3.1          
לרבות בשל דרישת )חוב זכויות מחזיקי אגרות ה לשם הגנה עללרבות שטר הנאמנות 

או נדרשו /פעולות שבוצעו ו(. 2)וכן ; (הדרושה לשם הגנה כאמוראגרות חוב  מחזיק
 .להתבצע לפי דרישת החברה

בכל מקרה ( להלן 24.5 כאמור בסעיף)שהחזיקו במועד הקובע  תחול על המחזיקים 24.3.2          
סכום  של על ידי החברהתשלום אי (. 2)וכן  ;24.3.1 מקרה שאינו בגדר סעיף(. 1)של 

 הוראות סעיףמבלי לגרוע מ) לעיל 24.3.1 פי סעיף התחייבות השיפוי החלה עליה על
לעיל ( 2)יובהר כי אין בתשלום בהתאם לסעיף קטן  .מכל סיבה שהיא (להלן 24.6

בכדי לגרוע מחובת החברה לשאת בהתחייבות השיפוי בהתאם להוראות סעיף 
24.3.1.  

או /את הסכומים הדרושים לכיסוי התחייבות השיפוי ו לםלא תשהחברה (. א: )בכל מקרה בו 24.4     
חובת השיפוי חלה על המחזיקים (. ב)או /ו; לפי הענין המימוןפיקדון סכום את  לא תפקיד

לפי  המימוןפיקדון או נקראו המחזיקים להפקיד את סכום /לעיל ו 24.3.2 מכח הוראות סעיף
 :יגבו הכספים באופן הבא, לעיל 24.2 סעיף

שעל החברה לשלם למחזיקי אגרות החוב לאחר  (או קרן/ריבית ו) םכספיהמתוך  - ראשית 24.4.1          
 ; לעיל 11ויחולו הוראות סעיף , תאריך הפעולה הנדרשת

ן כדי לכסות את המימופיקדון ככל שלדעת הנאמן לא יהיה בסכומים המופקדים ב - שנית 24.4.2          
במועד הקובע  אגרות חובשיחזיקו ב חובהאגרות  ימחזיק ויפקיד, התחייבות השיפוי

בידי הנאמן  ,(כהגדרת מונח זה)בהתאם לחלקו היחסי כל אחד  ,(להלן 24.5כאמור בסעיף )
בשיעור ישא את ריבית שנתית אגרות חוב הסכום שיפקיד כל מחזיק . הסכום החסראת 

 .להלן 24.7לריבית הקבועה על אגרות החוב וישולם בקדימות כאמור בסעיף  השווה

החזיק המחזיק במועד  ןהחלק היחסי של אגרות החוב אות :משמעו" חלקו היחסי"
במחזור ל אגרות החוב שלהלן מסך הערך הנקוב ש 24.5כאמור בסעיף הרלוונטי הקובע 

. (המוחזקות על ידי אדם בעל קשרי שליטה עם החברה חוב בניכוי אגרות) באותו מועד
ד יחול שינוי בערך מובהר כי חישוב החלק היחסי ייוותר קבוע אף אם לאחר אותו מוע

 .  הנקוב של אגרות החוב שבידי המחזיק
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המימון פיקדון או בתשלום /המועד הקובע לקביעת חבותו של מחזיק בהתחייבות השיפוי ו 24.5     
 :הינו כדלקמן

המימון נדרשים בשל החלטה פיקדון או תשלום /בכל מקרה בו התחייבות השיפוי ו 24.5.1          
לרעה בזכויות מחזיקי אגרות  תיתאו פעולה דחופה הדרושות לשם מניעת פגיעה מהו

יהיה המועד  -וזאת ללא החלטה מוקדמת של אסיפת מחזיקי אגרות החוב  החוב
הקובע לחבות תום יום המסחר של יום נקיטת הפעולה או קבלת ההחלטה ואם אותו 

 . יום המסחר הקודם לו, יום אינו יום מסחר

מון נדרשים על פי החלטת המיפיקדון או תשלום /בכל מקרה בו התחייבות השיפוי ו 24.5.2          
יהיה המועד הקובע לחבות המועד הקובע להשתתפות  - אסיפת מחזיקי אגרות חוב

ותחול גם על מחזיק אשר לא נכח או ( כפי שמועד זה נקבע בהודעת הזימון)באסיפה 
 .השתתף באסיפה

בכל מקרה אחר או במקרה של מחלוקות באשר למועד הקובע כפי שיקבע על ידי  24.5.3          
 . י שיקול דעתו המוחלטהנאמן על פ

במקום החברה של סכום כלשהו המוטל על החברה אגרות החוב  אין בתשלום על ידי מחזיקי 24.6     
 . כדי לשחרר את החברה מחבותה לשאת בתשלום האמור, זה 24על פי סעיף 

סדר יעשה על פי אשר נשאו בתשלומים לפי סעיף זה אגרות החוב ההחזר למחזיקי  24.7     
 . לעיל 11סעיף הקדימויות הקבוע ב

  הודעות .25

 :כדלקמן תינתן החובאגרות או הנאמן למחזיקי /כל הודעה מטעם החברה ו 25.1     

על ידי דיווח במערכת במקרים בהם הוראות הדין מחייבות זאת או לפי החלטת הנאמן  25.1.1          
הנאמן רשאי להורות לחברה והחברה תהיה חייבת לדווח )א של רשות ניירות ערך "המגנ

אמן כל דיווח בנוסחו כפי שיועבר בכתב על ידי הנאמן א בשם הנ"לאלתר במערכת המגנ
 ;(לחברה

בשני עיתונים  שתפורסם מודעהבבמקרים המפורטים להלן בלבד בנוסף בדרך של פרסום  25.1.2          
הסדר או פשרה (. א: )בישראל בשפה העבריתהיוצאים לאור , בעלי תפוצה רחבהיומיים 

 . גמיזו(. ב); 1999 -ט "התשנ, לחוק החברות 351לפי סעיף 

תיחשב כאילו נמסרה לידי מחזיק אגרות , לעילכל הודעה שתפורסם או שתישלח כאמור  25.1.3          
  .(לפי הענין, א או בעיתונות"במערכת המגנ)החוב ביום פרסומה כאמור 

במקרים בהם הוראות הדין , לחוק' ובמקרה בו תחדל החברה לדווח בהתאם לפרק  25.1.4          
לכל מחזיק  הודעה בדואר רשום ידי משלוח על, או לפי החלטת הנאמן ,מחייבות זאת

מחזיקי אגרות החוב  מרשםהאחרונה הרשומה ב ולפי כתובתחוב אגרות רשום של 
כל  (.מרשםלמחזיק המשותף אשר שמו מופיע ראשון ב -במקרה של מחזיקים במשותף )

ימי עסקים  3הודעה שתשלח כאמור תחשב כאילו נמסרה לידי מחזיקי אגרות החוב כעבור 
 .בדוארמיום מסירתה 

לחברה תוכל להינתן על ידי מכתב מחזיק אגרות חוב או כל הודעה או דרישה מטעם הנאמן  25.2     
או ידי שליח -עלבכתב או באמצעות שיגורה בפקסימיליה או , למענםשישלח בדואר רשום 

החברה או נמען וכל הודעה או דרישה שכזו תחשב כאילו נתקבלה על ידי בדואר אלקטרוני 
 :אחר

 .ימי עסקים מיום מסירתה בדואר 3כעבור  -ור בדואר רשום במקרה של שיג 25.2.1          

במועד הוידוא  -( בתוספת וידוא טלפוני בדבר קבלתה)במקרה של שיגורה בפקסימיליה  25.2.2          
 .הטלפוני
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במועד הקבלה של אישור בדואר אלקטרוני על  -  בדואר אלקטרוני שיגורה של במקרה 25.2.3          
 .לפי המוקדם, (צעאם בו)קריאתה או במועד הוידוא הטלפוני על קבלתה 

מקרה של בידי השליח לנמען או -מסירתה עלעת ב –ידי שליח -במקרה של שליחתה על 25.2.4          
 .לנמען לקבלה שליחה הצעתעת בהימנעות מלקבלה 

או באמצעות  25.2בסעיף באחת מן הדרכים המנויות  ינתןת לנאמן דרישה או הודעה כל 25.3     
רק אם נתקבלה  הנאמן ידי על להנתקב-כ תחשבולעיל א של רשות ניירות ערך "מערכת המגנ

 .אצלו בפועל

  אגרות החוב ,שינויים בתנאי שטר הנאמנות; פשרה ;ויתור .26

יהיה הנאמן רשאי מזמן לזמן  ,או יותקנו מכוחו/והתקנות שהותקנו ו חוקהכפוף להוראות ב 26.1     
 אם ידי החברה עלזה לוותר על כל הפרה או אי מילוי של כל תנאי מתנאי שטר , ובכל עת

כאמור  לשינוי הנאמן של זכותו .החוב אגרות במחזיקי פגיעה משוםשינוי ב איןכי  שוכנע
 שינוי לרבות אך) החוב אגרות תנאי פי על ותשלומיםמועדים ( 1): בסעיף זה בנוסף לא תחול על

תנאי הפירעון של אגרות החוב ( 3); הריבית שיעור( 2); (לתשלומם הקובע במועד או במועדים טכני
; הנקובה באגרות החוב הריביתשיעור  הקטנת( 4); דה לפירעון מיידי של אגרות החובועילות העמ

 המידה אמות( 7); סדרה להרחבת הנוגעות הוראות( 6); ויתור בעניין ביצוע תשלומים( 5)
מתן דוחות ודיווחים ( 11) ;השלילי לשעבוד ביחס הוראות( 9); חלוקה על מגבלות( 8); הפיננסיות

הוראות הנוגעות לתשלום תוספת ריבית עקב אי ( 11); יקי אגרות החובאו למחז/לנאמן ו
 .עמידה באמות מידה פיננסיות

לשם מינוי נאמן , הוראות סעיף זה לא יחולו לעניין שינוי של זהות הנאמן או שכרו בשטר זה
  .במקומו של נאמן שהסתיימה כהונתו

 :אם נתקיים אחד מאלה או אגרות החוב יהיו ניתנים לשינוי/ושטר הנאמנות תנאי  26.2     

הוראות סעיף זה לא יחולו . הנאמן שוכנע כי השינוי אינו פוגע במחזיקי אגרות החוב 26.2.1          
לשם מינוי נאמן במקומו של נאמן , לעניין שינוי של זהות הנאמן או שכרו בשטר זה

 ;לעיל 26.1בסעיף ולעניין הנושאים המפורטים  שהסתיימה כהונתו

מחזיקי  תאסיפב שהתקבלהינוי המוצע בהחלטה מחזיקי אגרות החוב הסכימו לש 26.2.2          
, ידי באי כוחם או על, המחזיקים בעצמםמחזיקי אגרות חוב שנכחו בה  ,אגרות החוב

ברוב של המחזיקים , של אגרות החוב שבמחזורהערך הנקוב מיתרת  51%לפחות ב
או , לפחות מיתרת הערך הנקוב של אגרות החוב המיוצג בהצבעה( 2/3)בשני שלישים 

 המחזיקים בעצמם או עלמחזיקי אגרות חוב שנכחו בה , באסיפה נדחיתרוב כאמור ב
  .מן היתרה האמורה( 21%) עשרים אחוזים לפחותב, ידי באי כוחם

 .וביצועטרם בהקדם האפשרי , לעיל כאמוראו ויתור , על כל שינויבדוח מיידי  תדווח החברה  26.3     

  החוב אגרותמחזיקי  מרשם .27

שיהיה פתוח לעיונו של כל אדם בהתאם , ים באגרות החובחזיקמשל  מרשםהחברה תנהל  27.1     
  .להוראות החוק

  החובאגרות אסיפות של מחזיקי  .28

ניהולה  אופן, כינוס אסיפה של מחזיקי איגרות החוב, זה לשטר נאמנות 4.2בכפוף להוראות סעיף 
  .יהיבהתאם לתוספת השניהיו , ותנאים שונים לגביה

 הדין תחולת  .29

בכל עניין שלא נזכר . להוראות הדין הישראלי יםכפופ ,החובאגרות תעודת לרבות  ,נספחיושטר הנאמנות ו
הדין יפעלו הצדדים בהתאם להוראות , לבין שטר זההדין בשטר זה וכן בכל מקרה של סתירה בין הוראות 

  .בלבד הישראלי
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 סמכות ייחודית .31

יהיה בית המשפט  יונספחהנאמנות על בשטר בית המשפט היחידי שיהיה מוסמך לדון בעניינים הקשורים 
 .בתל אביבהמוסמך 

 כללי .31

, ארכה, הרי כל ויתור, ת החובוזה ושל אגרנאמנות מבלי לגרוע מהוראותיו האחרות של שטר  31.1     
מצד הנאמן לגבי אי קיומה או קיומה החלקי או "( ויתור)"מנעות מפעולה יה, שתיקה, הנחה

פי -עלמחזיקי אגרות החוב פי לכאו נאמן הפי לכהבלתי נכון של התחייבות כלשהי מהתחייבות 
אלא כהסכמה מוגבלת  ,על זכות כלשהי לא יחשבו כויתור מצד הנאמן, שטר זה ואגרת החוב

ל ורק בהתייחס לתחולתו במועד המסוים בו הוא ניתן ולא בהתייחס "ויתור המסוים הנל
 .למועדים אחרים או לויתורים אחרים

הפחתה הרי כל , זה ואגרת החובנאמנות של שטר לגרוע מההוראות האחרות  מבלי 31.2     
קבלת הסכמת הנאמן  תמחייב ,או שנעשו על פיו שטר זהשנקבעו ב, נאמןפי הלכבהתחייבויות 
הפחתה לגבי  בהתנהגות בין בעל פה ובין, אחרבאופן כל הסכמה ולא יהיה תוקף ל מראש ובכתב

 .לעיל 26.1 והכל בכפוף להוראות סעיף, כאמור

ובאות בנוסף לכל זכות , מן לפי הסכם זה הינן עצמאיות ובלתי תלויות זו בזוכויות הנאז 31.3     
 .אחראו הסכם /או שתהיה לנאמן על פי דין ו/שקיימת ו

להוציא לפועל ולבצע בשמה , את הנאמן בתור בא כוחה, באופן בלתי חוזר, החברה ממנה בזאת 31.4     
ובדרך כלל לפעול , ם בשטר זהובמקומה את כל הפעולות שתהיה חייבת לבצע לפי התנאים הכלולי

פי שטר זה ולא ביצעה אותן או לבצע חלק -בשמה בהתייחס לפעולות שהחברה חייבת לעשותן על
פי שטר -ולמנות כל אדם אחר כפי שהנאמן ימצא לנכון לביצוע תפקידיו על, מהסמכויות הנתונות לה

יבת לבצע לפי תנאי שטר זה שהיא חי הטכניותבכפוף לכך שהחברה לא ביצעה את הפעולות , זה וזאת
 . פי קביעת הנאמן ממועד דרישת הנאמן ובלבד שפעל באופן סביר-ימים על 14 תוך

לעיל כדי לחייב את הנאמן לעשות כל פעולה והחברה פוטרת בזאת את  31.4אין במינוי לפי סעיף  31.5     
טענה כלפי  כל על מראשוהחברה מוותרת , כל פעולה שהיא יעשו שלא במקרה מראש ושלוחיוהנאמן 
 כל סמך על, זה בגין, יןלחברה במישרין או בעקיפ להגרםבגין כל נזק שנגרם או עלול  ושלוחיוהנאמן 
 . כאמור לעיל ושלוחיונעשתה על ידי הנאמן  שלא פעולה

 מענים  .32

 25 פי סעיףלאשר תינתן לגביו הודעה בישראל או כל מען אחר , הצדדים יהיו כמפורט במבוא לשטר זהמעני 
 הודעה לפי סעיףמעני מחזיקי אגרות החוב יהיו כמצוין במרשם או כפי שיימסר על ידם ב .לצד שכנגד, לעיל

 .  לעיל 25

 א"הסמכה למגנ .33

מאשר בזאת לגורם  הנאמן, 2113ג "התשס( חתימה ודיווח אלקטרוני)בהתאם להוראות תקנות ניירות ערך 
 .ניירות ערך על שטר נאמנות זהלדווח באופן אלקטרוני לרשות ל, המוסמך לכך מטעם החברה

 

 [חתימה בעמוד נפרד]
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 :ולראיה באו הצדדים על החתום

 

 

 

 

_________________________   _________________________ 

 מ"בע ( 1975)הרמטיק נאמנות     מ"בע  מניבים קרן הריט החדשה

 

 

 

 

וחתימתם מחייבת  מר איתי מלו שרון שוופי' הגבל ידי עמאשר כי שטר נאמנות זה , ד"עוחיים נובוגרודר מ "אני הח
 .בקשר עם שטר נאמנות זהמ "בעמניבים קרן הריט החדשה את 

 

 

 ד "עו, חיים נובוגרודר
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 מ"בע מניבים קרן הריט החדשה

 תוספת ראשונה

 ('אסדרה ) חובאגרות 

 על שם מהחוב רשו אגרת

 .______: מספר

 .ח"ש________ : תעודה זו שלנקוב  ערך

 

 

חברה לרישומים מזרחי טפחות תשלם ל"( החברה)" מ"בעמניבים קרן הריט החדשה  כי, תעודה זו מעידה  .1
בכפיפות  והכלוריבית תשלומי קרן "( מחזיק איגרת החוב)"איגרת חוב זו ב מחזיקהאו לכל מי שיהיה  מ"בע

 .(כהגדרתו להלן) בתנאים שמעבר לדף ולשטר הנאמנות למפורט

לתנאים  4.1בסעיף כאמור , במשרדה הרשוםלידי החברה  כנגד מסירת איגרת החובעשה התשלום האחרון י .2
לפני מועד עסקים ימי  מחמישהלא יאוחר , או בכל מקום אחר עליו תודיע החברההרשומים מעבר לדף 

 .םתשלוה

ה אשר נחתם בין החבר 2117 באפריל 3מיום "( שטר נאמנות)"חוב מונפקות בהתאם לשטר נאמנות אגרות  .3
 "(.הנאמן)" מ"בע( 1975)הרמטיק נאמנות בין ל

החוב תעמודנה בדרגת בטחון אגרות כל  .רשומות על שם איגרת חוב זו היא אחת מסדרה של אגרות חוב .4
החוב ובלי זכות בכורה או אגרות פי -בקשר עם התחייבויות החברה על( פסו-פרי)שווה בינן לבין עצמן 

 . עדיפות של האחת כלפי האחרת

 . הרשומים מעבר לדף ובשטר הנאמנותזו מונפקת בכפיפות לתנאים  חוב איגרת .5

או מי /התנאים המפורטים בתעודה זו ישתנו ללא צורך בהנפקת תעודה חדשה בכל עת בה שטר הנאמנות ו .6
 .מנסחיו ישונו כדין

 

 _____________נחתם בחותמת החברה שהוטבעה ביום 

 :בנוכחות

 ___________________:ורדירקט_______________  :דירקטור
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 התנאים הרשומים מעבר לדף

 

אלא אם , לשטר הנאמנות המשמעות שניתנה להם שם 1.5שבסעיף זו תהיינה לביטויים  באיגרת חוב
 .נאמר במפורש אחרת

 הבטחת אגרות החוב  .1

 .אגרות החוב אינן מובטחת בכל שיעבוד או בטוחה אחרת

 קרן אגרות חוב  .2

 1תשלומים חצי שנתיים החל מיום  11-ב( קרן)מודנה לפירעון תע( 'סדרה א)אגרות החוב  2.1     
היינו התשלומים שישולמו )התשלומים הראשונים  9-באופן בו כל אחד מ, 2118באוקטובר 

יהיה , (2122עד  2119באוקטובר בכל אחת מהשנים  1-באפריל ו 1, 2118באוקטובר  1ביום 
והתשלום האחרון אשר , ('סדרה א) מגובה הקרן המקורית של אגרות החוב 3%בשיעור של 

מגובה הקרן המקורית של אגרות חוב  73%יהיה בשיעור של  2123באפריל  1ישולם ביום 
 (.'סדרה א)

 15המחירים לצרכן שפורסם ביום למדד , קרן וריבית, תהיינה צמודות( אסדרה )אגרות החוב  2.2     
במועד הפירעון של , יתברר אם. "(היסודי המדד: "להלן) 2117בגין חודש פברואר  2117במרץ 

מדד : "להלן)במועד התשלום  2ידועמדד ההכי , או הריבית/תשלום כלשהו על חשבון הקרן ו
, או ריבית/אותו תשלום של קרן ואת תשלם החברה , עלה לעומת המדד היסודי "(התשלום

, רראם יתב .לעומת המדד היסודי תשלוםהעלייה של מדד ה לשיעורכשהוא מוגדל באופן יחסי 
זהה למדד  התשלוםכי מדד , או הריבית/במועד ביצוע תשלום כלשהו על חשבון הקרן ו

אותו סכום את יהיה המדד היסודי והחברה תשלם  תשלוםאזי מדד ה, היסודי או נמוך ממנו
 .פי ערכו הנקוב-על

 הריבית .3

חוב הריבית בגין אגרות ה, בכפוף לאמור להלן ביחס לריבית בגין תקופת הריבית הראשונה 3.1     
באפריל של כל אחת  1-באוקטובר ו 1בימים , תשלומים חצי שנתיים 12-תשולם ב( 'סדרה א)

בעד , (כולל) 2123באפריל  1ועד ליום  2117באוקטובר  1החל מיום , 2123עד  2117מהשנים 
 .תקופת הריבית שהסתיימה במועד התשלום

עבור  2117באוקטובר  1ישולם ביום ( 'סדרה א)התשלום הראשון של ריבית אגרות החוב  3.2     
התקופה המתחילה ביום המסחר הראשון שלאחר מועד סגירת רשימת החתימות ותסתיים 

, "(תקופת הריבית הראשונה: "להלן( )2117באוקטובר  1, קרי)במועד תשלום ריבית הראשון 
 .ימים בשנה 365ויחושב על פי מספר הימים בתקופה זו על בסיס 

ושיעור הריבית ( 'סדרה א)בית הראשונה של אגרות החוב שיעור הריבית בגין תקופת הרי 3.3     
יפורטו בדוח מיידי שתפרסם , ושיעור הריבית החצי שנתית השנתית שעל בסיסו הוא נקבע

 . לראשונה( 'סדרה א)צעת אגרות החוב תיערך ההחברה בדבר תוצאות המכרז על פיו 

 של אגרות החובהריבית הקרן ותשלומי  .4

מדף הפי תשקיף -או הקרן בגין אגרות החוב שתוצענה על/ית והתשלומים על חשבון הריב 4.1     
 ביום( 'אסדרה )מחזיקי אגרות החוב  מרשםישולמו לאנשים אשר שמותיהם יהיו רשומים ב

לתשלום המשולם  ביחסבספטמבר  25 וביוםבאפריל  1לתשלום המשולם ביום  ביחסבמרץ  26
של הקרן והריבית שישולם לאנשים  פרט לתשלום אחרון, "(היום הקובע)"באוקטובר  1ביום 

                                                 

 . או ריבית/קרן ו חשבון-המדד הידוע ביום הקבוע לתשלום כלשהו על  2
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ביום התשלום ושיעשה כנגד מסירת תעודות אגרות  מרשםאשר שמותיהם יהיו רשומים ב
או בכל מקום אחר במשרדה הרשום של החברה , לידי החברה ביום התשלום( 'אסדרה )החוב 

ני ימי עסקים לפ( 5)לא יאוחר מחמישה  ימסרת החברה הודעת. עליו תודיע החברה בישראל
 .מועד התשלום האחרון

באיזה ( 'אסדרה )אגרות החוב של החברה  מרשםב כמחזיקמובהר כי מי שאינו רשום  4.2     
לא יהיה זכאי לתשלום ריבית בגין תקופת הריבית , מהמועדים האמורים בסעיף זה לעיל

 .שהתחילה לפני אותו מועד

ביום שאינו יום עסקים או ריבית יחול /בכל מקרה שבו מועד פירעון התשלום על חשבון קרן ו 4.3     
" היום הקובע"יידחה מועד התשלום ליום העסקים הראשון הבא אחריו ללא תוספת תשלום ו

 .לצורך קביעת הזכאות לפידיון לא ישתנה בשל כך

התשלום לזכאים ייעשה בשיקים או בהעברה בנקאית לזכות חשבון הבנק של האנשים אשר  4.4     
, רטים שימסרו בכתב לחברה בעוד מועדואשר יצוין בפ מרשםשמותיהם יהיו רשומים ב

, אם החברה לא תוכל לשלם סכום כלשהו לזכאים לכך. להלן 4.5 בהתאם לאמור בסעיף
 .הנאמנות לשטר 15 סעיףיחולו הוראות , מסיבה שאינה תלויה בה

יודיע לחברה את פרטי חשבון הבנק לזיכוי בתשלומים לאותו ( 'אסדרה )מחזיק אגרות החוב  4.5     
או על שינוי בפרטי החשבון האמור או , אגרות החוב מאותה סדרה כאמור לעילפי -מחזיק על
החברה תהא חייבת  אולם, ישלח בדואר רשום לחברהתבהודעה בכתב ש, לפי העניין, בכתובתו
הגיעה למשרדה הרשום  אם ורק אךפי הודעתו של המחזיק בדבר שינוי כאמור -לפעול על

 אגרת פי על כלשהו תשלום לפירעון הקבוע המועד ילפנימי עסקים ( 15)עשר -לפחות חמישה
תפעל החברה לפיה אך ורק ביחס , במקרה שההודעה תתקבל על ידי החברה באיחור. החוב

 .לתשלומים שמועד פירעונם חל לאחר מועד התשלום הסמוך ליום קבלת ההודעה

חשבון  לא מסר מחזיק אגרות החוב הזכאי לתשלום כאמור בעוד מועד לחברה פרטים בדבר 4.6     
ייעשה כל תשלום על חשבון הקרן והריבית בשיק שיישלח בדואר רשום לכתובתו , הבנק שלו

משלוח שיק לזכאי בדואר רשום כאמור ייחשב לכל דבר ועניין . מרשםהאחרונה הרשומה ב
 .ובלבד שנפרע עם הצגתו כהלכה לגביה, כתשלום הסכום הנקוב בו בתאריך שיגורו בדואר

 .פי דין-ינוכה כל תשלום חובה ככל הנדרש על( 'אסדרה )ות החוב מכל תשלום בגין אגר 4.7     

 פיננסיות מידה אמתב עמידה מאיכתוצאה  הריבית שיעור בשינוי התאמה מנגנון .5

הריבית שתישאנה אגרות החוב יותאם בגין חריגה מכל אחת מאמות המידה  שיעור 5.1     
 :המפורטות להלן, הפיננסיות

יפחת , תקופת הבדיקהבמהלך , אזן המאוחד של החברהההון העצמי במ, בכל מועד בדיקה [א]
  .ח נומינלי"ש מליון 211-מ

 . 12 עלעלה מתואם  NOI-ל היחס בין החוב הפיננסי נטו מתואם, בכל מועד בדיקה [ב]

: להלן)לעיל  5.1מאמות המידה הפיננסיות המפורטות בסעיפים  מאחתחריגה  שתתקיים ככל 5.2     
 יתרת שתישא השנתית הריבית שיעור יעלה, מה החברהשפרס כלשהובדוח כספי "( החריגה"

 הריבית שיעור: "להלן) לשנה 1.25% של בשיעור החוב אגרות של מסולקת הבלתי הקרן
וזאת בגין התקופה שתתחיל ממועד , במכרז שיקבע השנתית הריבית שיעור מעל, "(הנוסף

ועד לפירעון מלא "( ההחריגמועד : "להלן)פרסום הדוח הכספי בו פורסם על החריגה כאמור 
של יתרת הקרן הבלתי מסולקת של אגרות החוב או עד למועד פרסום דוח כספי לפיו תוקנה 

כי העלאת שיעור הריבית כאמור לעיל תעשה עד לשיעור , מובהר. לפי המוקדם, החריגה
 .1.5%של  מקסימלי

, הכספיים הדוחותלא יאוחר מתום יום עסקים אחד מפרסום , ותתקיים חריגה כאמור היה 5.3     
את אי ( א: )בו תציין החברה, תפרסם החברה דוח מיידי, החברה אשר מצביעים על חריגה של

תוך פירוט היחסים הפיננסיים , האמורותהעמידה באיזה מאמות המידה הפיננסיות 
את שיעור הריבית המדויק שתישא קרן אגרות ( ב); האמורים במועד פרסום הדוח הכספי
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שיעור הריבית יחושב )תקופת הריבית הנוכחית ועד למועד החריגה החוב לתקופה שמתחילת 
 את( ג); (בהתאמה, "המקור ריביתתקופת "-ו" ריבית המקור: "להלן( )ימים בשנה 365לפי 

 הריבית תשלום מועד ועד החריגה ממועד החל החוב אגרות קרן יתרת שתישא הריבית שיעור
 בתוספת המקור ריבית: דהיינו, (חריגהה תיקון עקב תפחת לא כיבהנחה ) בפועל הקרוב
 הריבית: "להלן( )בשנה ימים 365 לפי יחושב הריביתשיעור ) לשנה הנוסף הריבית שיעור

את שיעור הריבית המשוקללת שתשלם החברה למחזיקי אגרות החוב ( ד); "(המעודכנת
יעור הריבית את ש( ה); לעיל( ג)-ו( ב)ק "בסהנובעת מן האמור , במועד תשלום הריבית הקרוב

את שיעור הריבית השנתית ואת שיעור ( ו); השנתית המשתקפת משיעור הריבית המשוקללת
 .לתקופות הבאות( הריבית השנתית חלקי שתיים)הריבית החצי שנתית 

ומועד החריגה יחול במהלך הימים שתחילתם ארבעה ימים לפני המועד הקובע לתשלום  היה 5.4     
תקופת : "להלן)ל "הריבית הקרוב למועד הקובע הנריבית כלשהו וסיומם במועד תשלום 

 ריבית את, הקרוב הריבית תשלום במועד, החוב אגרות למחזיקי החברה תשלם, "(הדחייה
 הריבית לשיעור השווה בשיעור הריבית מתוספת הנובע הריבית שיעור כאשר, בלבד המקור
 בדוח תודיע החברה .הבא הריבית תשלום במועד ישולם, הדחייה תקופת במשך לשנה הנוסף
 .הבא הריבית תשלום במועד לתשלום המדויק הריבית שיעור את מיידי

 שהשפיע באופן כאמור הפיננסיות המידה מאמות באיזה חריגה שהתרחשה שלאחר במקרה 5.5     
 של כספיים דוחות יתפרסמו, לעיל זה בסעיף כאמור החוב אגרות שתישאנה הריבית שיעור על

 או אחת פיננסית מידה מאמת חריגה להתקיים תחדל לפיהם( שנתיים אורבעוניים ) החברה
 התשלום במועד, החוב אגרות למחזיקי החברהידי -על שתשולם הריבית תקטן אזי, יותר

 על פורסם בו הכספי הדוח פרסום ממועד שתתחיל התקופה בגין וזאת, הריבית של הרלוונטי
 עד או החוב אגרות של מסולקת תיהבל הקרן יתרת של מלא לפירעון ועד כאמור החריגה סיום

 אמות לשתי ביחס החריגות שיתוקנו ככל. מבניהם המוקדם נוספת חריגה של להיווצרותה
 תפעל כאמור במקרה. במכרז שיקבע הריבית שיעור על לעמוד הריבית שיעור ישוב, המידה
 להשחד מכך הנובעים המחויבים בשינויים, לעיל 5.4-ו 5.3 בסעיף לאמור בהתאם החברה

 .החריגה להתקיים

 ריבית פיגורים .6

ימי עסקים מהמועד הקבוע  5אשר ישולם באיחור העולה על , או ריבית/כל תשלום על חשבון קרן ו
יישא ריבית פיגורים החל , וזאת מסיבות התלויות בחברה, ('אסדרה )פי אגרות החוב -לתשלומו על

ריבית פיגורים פירושה תוספת ריבית , זהלעניין . מהמועד הקבוע לתשלומו ועד למועד תשלומו בפועל
והכל , ('סדרה א)שתתווסף לשיעור הריבית אותו תשאנה באותה עת אגרות החוב  3%שנתית בשיעור 

החברה "(. ריבית הפיגורים: "להלן)ימים בשנה  365ימי הפיגור לפי ' על בסיס שנתי שיחושב לפי מס
וכן על מועד על שיעור הריבית הכולל  ,(רהככל שנצב)תודיע על שיעור ריבית הפיגורים שנצבר 

 . התשלום כאמור בדיווח מיידי וזאת שני ימי מסחר לפני מועד התשלום בפועל

 תלויה בחברהההימנעות מתשלום מסיבה  .7

לשטר הנאמנות והכלולות  15יחולו הוראות סעיף , תלויה בחברהההימנעות מתשלום מסיבה לעניין 
 . בתוספת זו על דרך ההפניה

 ם מחזיקי אגרות החובמרש .8

לשטר הנאמנות והכלולות בתוספת זו על  27יחולו הוראות סעיף , לעניין מרשם מחזיקי אגרות החוב
 .דרך ההפניה

 והעברתן פיצול תעודות אגרות החוב .9

ובלבד שיהיה בשקלים , ואף לגבי חלקו, אגרות החוב ניתנות להעברה במלוא סכום הקרן הנקוב
חתום כיאות על , ל אגרות החוב תיעשה על פי כתב העברה בנוסח מקובלכל העברה ש. חדשים שלמים

אשר יימסר , ידי המחזיק הרשום או נציגיו החוקיים ועל ידי מקבל ההעברה או נציגיו החוקיים
לחברה במשרדה הרשום בצרוף תעודות אגרות החוב המועברות על פיו וכל הוכחה אחרת שתידרש על 
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אם יחול מס או כל תשלום חובה אחר על כתב . של המעביר להעברתןידי החברה לשם הוכחת זכותו 
. יימסרו לחברה הוכחות על תשלומם שתהיינה להנחת דעתה של החברה, העברה של אגרות החוב

בשינויים , תקנון ההתאגדות של החברה החל על העברת מניות נפרעות במלואן ועל הסבתן יחול
במקרה של העברת חלק בלבד . אגרות החוב ועל הסבתןעל אופן העברת , לפי העניין, המחויבים

תחילה את תעודת , להלן הפיצולעל פי הוראות , יש לפצל, מסכום הקרן הנקוב בתעודה של אגרת חוב
באופן שסך כל סכומי הקרן הנקובים בהן יהיה , אגרת החוב למספר תעודות אגרות חוב כמתחייב מכך

לאחר קיום כל התנאים האלה תירשם . החוב האמורהשווה לסכום הקרן הנקוב של תעודת אגרת 
והחברה תהא רשאית לדרוש כי הערה בדבר ההעברה כאמור תירשם על תעודת , ההעברה במרשם

, אגרת החוב המועברת שתימסר למקבל ההעברה או כי תוצא לו במקומה תעודת אגרת חוב חדשה
כך שבכל מקום בו נאמר , ועברתויחולו על הנעבר כל התנאים המפורטים בתעודת אגרת החוב המ

 .לצורכי שטר הנאמנות" מחזיק"והוא ייחשב כ, "הנעבר"יראו כאילו נאמר " מחזיק"

 –פיצול 

, או לפי בקשתו, הרשומות על שם מחזיק אחד תוצא לו תעודה אחת ('סדרה א)בגין אגרות החוב  .א
: אנה להלןהתעודות הנזכרות בסעיף זה תיקר)תוצאנה לו מספר תעודות בכמות סבירה 

 .("התעודות"

כל תעודת אגרות חוב ניתנת לפיצול לתעודות אגרות חוב אשר סך כל הערך הנקוב שלהן שווה  .ב
ובלבד שתעודות כאמור לא תוצאנה אלא , לסכום הערך הנקוב של התעודה שפיצולה מבוקש

הפיצול ייעשה כנגד מסירת אותה תעודת אגרת חוב ביחד עם בקשה בכתב . בכמות סבירה
כל ההוצאות הכרוכות . תימת המחזיק הרשום לחברה במשרדה הרשום לשם ביצוע הפיצולבח

 .יחולו על מבקש הפיצול, אם יהיו כאלה, לרבות מסים והיטלים, בפיצול

 פדיון מוקדם .11

לשטר הנאמנות והכלולות בתוספת זו על  8יחולו הוראות סעיף , לעניין פדיון מוקדם של אגרות החוב
 .דרך ההפניה

 אגרות החוב רכישת .11

לשטר הנאמנות והכלולות בתוספת זו על דרך  4יחולו הוראות סעיף , לעניין רכישת אגרות החוב
 .ההפניה

 ושינויים בתנאי אגרות החוב פשרה ;ויתור .12

לשטר הנאמנות והכלולות  26יחולו הוראות סעיף , ושינויים בתנאי אגרות החוב פשרה, ויתורלעניין 
 .בתוספת זו על דרך ההפניה

 אסיפות מחזיקי אגרות החוב .13

 .להוראות התוספת השנייה תתכנסנה ותתנהלנה בהתאם האסיפות הכלליות של מחזיקי אגרות החוב

 פירעון מיידי .14

לשטר הנאמנות והכלולות בתוספת זו על  9יחולו הוראות סעיף , לעניין פירעון מיידי של אגרות החוב
 .דרך ההפניה

 הודעות .15

 .לשטר הנאמנות והכלולות בתוספת זו על דרך ההפניה 26ת סעיף יחולו הוראו, לעניין הודעות

 

***
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 שנייהתוספת 

 ('סדרה א) חובהאסיפות מחזיקי אגרות 

 זכאות לכינוס אסיפה .1

של מחזיקי אגרות החוב בכל  לאסיפה החוב אגרות מחזיקי את לזמן םרשאיאו החברה  הנאמן 1.1     
 על לנאמן בכתב הודעה מיד לשלוח עליה, של מחזיקי אגרות החוב אסיפה החברה ימנהז. עת

 נציג או והנאמן, בה לדיון שיובאו העניינים על וכן האסיפה תתקיים בה והשעה היום, המקום
 .מבלי שתהיה להם זכות הצבעה כאמור באסיפה להשתתף רשאים יהיו מטעמו

 5%בלפחות  ,אחד או יותר, המחזיקים של בקשה לפיכאמור  אסיפה לזמן חייב יהיה הנאמן 1.2     
 זימון את שהמבקשים במקרה .החוב גרותא הבלתי מסולקת של קרן היתרההערך הנקוב של מ

 עבור שיפוי מהמבקשים לדרושיהיה הנאמן רשאי  ,החוב אגרות מחזיקי הינם האסיפה
 .בכך הכרוכות הסבירות ההוצאות

ת זומנה לצורך נקיט לא תפגע בזימון אסיפה אשר, דרישת השיפוי על ידי הנאמן, יובהר כי
בזכויות מחזיקי אגרות החוב ולא יהיה בדרישת שיפוי זו כדי לגרוע  פגיעהלמנוע  פעולה שנועדה

 .מחובת החברה לשאת בהוצאות הכרוכות בזימון האסיפה

 שיקבע למועד, הדרישה לכנסה לו שהוגשה מיום ימים 21 בתוך יזמן אסיפת מחזיקים הנאמן 1.3     
 ממועד ימים 21-מ מאוחר ולא ימים משבעה מוקדם יהיה לא הכינוס שמועד ובלבד, בהזמנה
, הזימון מועד לאחר לפחות אחד ליום, האסיפה כינוס את להקדים רשאי הנאמן ואולם; הזימון

 זימון בדבר בדוח הנאמן ינמק, כן עשה; המחזיקים זכויות על הגנה לשם דרוש הדבר כי סבר אם
 .הכינוס מועד להקדמת הסיבות את האסיפה

 המחזיק ימים מיום שנדרש רשאי 21 בתוך ,מחזיק דרישת לפי, מחזיקים יפתאס זימן הנאמן לא 1.4     
 האסיפה לזימון התקופה מתום, ימים 14 בתוך יהיה הכינוס שמועד ובלבד, האסיפה את לכנס
 .האסיפה כינוס עם בקשר המחזיק שהוציא בהוצאות יישא והנאמן, הנאמן בידי

או /במקום עליו יודיעו החברה ו, ם בישראלתתקיי( 'סדרה א)כל אסיפת מחזיקי אגרות החוב  1.5     
 .בעלויות של המקום תישאוהחברה , הנאמן

 זימון לאסיפה וסדר היום באסיפה .2

זימון לאסיפה מטעם הנאמן לשם התייעצות בלבד עם מחזיקי אגרות החוב יפורסם לפחות יום  2.1     
ם סדר יום לאסיפת התייעצות לא יפורס"(. אסיפת התייעצות:"להלן)אחד לפני מועד כינוסה 
  .ולא יתקבלו בה החלטות

יפורסם בהתאם להוראות חוק ניירות ערך כפי שיהיה , שאינה אסיפת התייעצות, זימון לאסיפה 2.2     
טרם כינוס האסיפה   ,ימים( עשרים ואחד) 21 -אך לא יותר מ, ימים( שבעה) 7 לפחות ,מעת לעת

 . "(זימון:"להלן)

, יותר או אחד, ('סדרה א)באגרות החוב  חזיקמ. הנאמן יקבע את סדר היום באסיפת מחזיקים 2.3     
 לבקש רשאי, ('סדרה א)אגרות החוב  של הנקוב הערך מיתרת לפחות אחוזים חמישה שלו

 מתאים שהנושא ובלבד, בעתיד שתתכנס מחזיקים  אסיפת של היום בסדר נושא לכלול מהנאמן
 ;כאמור באסיפה נדון לדעת הנאמן להיות

אם ראה כי  ההתכנסות ליום אחד לפחות לאחר מועד הזימוןמועד הנאמן יהיה רשאי לקצר את   2.4     
, כן עשה. דחייה בכינוס האסיפה מהווה או עלולה להוות פגיעה בזכויות מחזיקי אגרות החוב

 .הכינוס מועד להקדמת הסיבות את האסיפה זימון בדבר בדוח הנאמן ינמק

 :יפורטו בזימון  2.5     

 . מקום התכנסות האסיפה 2.5.1

 ;ושעת האסיפה סיפהתאריך התכנסות הא 2.5.2

 ;להלן 3המניין החוקי לפתיחת האסיפה כמפורט בסעיף  2.5.3
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המועד הקובע להשתתפות באסיפה אשר יחול לא פחות מיום אחד לפני כינוס  2.5.4
 .האסיפה ולא יותר משלושה ימים טרם כינוסה

 ;וההחלטות המוצעות הנושאים שידונו באסיפהיצוינו  2.5.5

  ;בכתב הצבעה לעניין הסדרים 2.5.6

 י לפתיחת אסיפה ואסיפה נדחיתהמניין החוק .3

 .אסיפת התייעצות תתקיים בכל מספר משתתפים שהוא 3.1     

לקיום אסיפת מחזיקי אגרות החוב תיפתח לאחר שיוכח כי קיים המניין החוקי הדרוש   3.2     
 .האסיפה

כפוף למניין החוקי הנדרש באסיפה שכונסה לקבלת החלטה מיוחדת וכפוף להוראות חוק ניירות  3.3     
 באגרות החוב מחזיקים שני לפחות של נוכחות הוא מחזיקים אסיפת לקיום החוקי המניין, ערך

של של הערך הנקוב מהיתרה הבלתי מסולקת  לפחות( עשרים וחמישה אחוזים) 25% שלהם
 לפתיחת שנקבע מהמועד השעה מחצית בתוך, אגרות החוב הנמצאות במחזור אותה עת

 .האסיפה

, חוקי מניין, האסיפה לתחילת שנקבע מהמועד השעה מחצית בתום, מחזיקים באסיפת נכח לא 3.4     
 האסיפה לקיום שנקבע המועד לאחר עסקים ימי משני יקדם שלא אחר למועד האסיפה תידחה

מחזיקי  זכויות על הגנה לשם דרוש הדבר כי הנאמן סבר אם, אחד עסקים מיום או המקורית
 הסיבות את הנדחיתהאסיפה  זימון בדבר בדוח הנאמן ינמק, האסיפה נדחתה; אגרות החוב

 .לכך

 לא, למעט בקשר עם אסיפה שכונסה לקבלת החלטה מיוחדת ובכפוף להוראות חוק ניירות ערך 3.5     
 שנקבע המועד לאחר השעה מחצית כעבור חוקי מניין הנדחית המחזיקים באסיפת נכח

 :יהיה המניין החוקי כדלקמן, לתחילתה

 ;אשהו משתתפים מספר בכל -י הנאמן "אם כונסה האסיפה ע 3.5.1

 -ו 1.2כמפורט בסעיפים , אם כונסה האסיפה עקב דרישת מחזיקים או על ידי מחזיקים 3.5.2
 5% שלהם ,אחד או יותר, באגרות החוב יהיה המניין החוקי מחזיקים –לעיל  1.3

  .ההצבעה בסדרת אגרות החוב מזכויות לפחות( חמישה אחוזים)

 .צורך קביעת המניין החוקילא יובאו בחשבון ל ות חוב המוחזקות על ידי אדם קשוראגר 3.5.3

 יושב הראש .4

 .אסיפה לאותה ראש כיושב מינה שהוא מי או הנאמן יכהן מחזיקים אסיפת בכל

 אסיפה נמשכת .5

אסיפה שנפתחה תינעל על פי הודעת הנאמן או הודעת יושב ראש האסיפה ויכול שיהיו בה מושב  5.1     
 .אחד או יותר

 על להחליט רשאים, או הנאמן/יפה ויושב ראש האס, חוקי מניין בה שיש מחזיקים אסיפת  5.2     
אסיפה :"להלן)שייקבע על ידי הנאמן  ובמקום אחר קיום מושב נוסף אשר יתקיים במועד

 ;"(נמשכת

הנאמן יהיה אחראי לפרסום הודעה בדבר המועד והמקום בהם תתכנס האסיפה הנמשכת ובלבד  5.3     
 .שעות לפחות טרם כינוסה של האסיפה הנמשכת 12שהודעה כאמור תינתן 

 נתקבלה ושלא יומה של האסיפה המקורית סדר על שהיה נושא אלא יידון לא באסיפה נמשכת 5.4     
 .החלטה לגביו

מחזיק שלא נכח באסיפה המקורית יוכל להתייצב לאסיפה הנמשכת ולהצביע על הנושאים שעלו  5.5     
בכפוף לכך שיוכיח בפני מזמן , ושיועלו להצבעה( ושההצבעה עליהם טרם ננעלה)להצבעה 
את בעלותו באגרות החוב נשוא האסיפה נכון למועד הקובע לאסיפה כפי שנקבע האסיפה 

 .בהודעת הזימון של האסיפה
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 הודעות עמדה .6

 הנקוב הערך מיתרת לפחות אחוזים חמישה שלו, יותר או אחד, אגרות החוב הנאמן או מחזיק 6.1     
רף לכתב באגרות החוב במכתב שיצו למחזיקים בכתב לפנות רשאי( 'סדרה א)אגרות החוב  של

אסיפה  באותה לדיון העולים מהנושאים בנושא הצבעתם אופן לגבי לשכנעם מנת על ההצבעה
 ."(הודעת עמדה" –בתוספת זו )

יודיע על כך לנאמן בעת המושב בו הוחלט על , מחזיק אשר יבקש לעשות שימוש בזכות זו 6.2     
 .מועד אותו מושבשעות מ 24העמדת אותו נושא להצבעה ויעביר לנאמן את הודעת העמדה בתוך 

באסיפה שזומנה עקב דרישת מחזיקי אגרות חוב או על ידי מחזיקי אגרות החוב כמפורט  6.3     
לפרסם הודעת עמדה ביחס , באמצעות הנאמן, יהיה רשאי כל מחזיק 1.3-ו 1.2בסעיפים 

 . לנושאים שעל סדר יומה של האסיפה

בתגובה על הודעת עמדה לפרסם הודעת עמדה , כל אחד בנפרד, הנאמן והחברה יהיו רשאים 6.4     
 .לעיל או בתגובה לפניה אחרת למחזיקי אגרות החוב 6.3או  6.1שנשלחה בהתאם לסעיפים 

 .באסיפת התייעצות לא יפורסמו הודעות עמדה 6.5     

 הצבעות באסיפה .7

 .ההצבעה באסיפת מחזיקי אגרות חוב תיערך ביחס לנושאים אשר פורטו בזימון בלבד 7.1     

באמצעות שלוח שימונה בהתאם לתוספת זו או באמצעות , מחזיק יהיה רשאי להצביע בעצמו 7.2     
 . כתב הצבעה

. ר האסיפה רשאי לקבוע כי הצבעות יהיו בדרך של כתבי הצבעה או בהצבעה במהלך האסיפה"יו 7.3     
כי נוסח כתב , ר כי ההצבעה תהיה בדרך של כתב הצבעה ידאג הנאמן"במקרה בו קבע היו

לשלוח ת ההצבעה שעד אליו על המחזיקים נעילויקבע את מועד  ,ההצבעה יופץ למחזיקים
במסגרת כתב מחזיק להצהיר רשאי לדרוש מ הנאמן. כדין חתוםמלא ואת כתב ההצבעה  לנאמן

בהתאם לשיקול , שיש לו( כהגדרתו להלן)קיומו או היעדרו של עניין מנוגד ל ההצבעה באשר
לא יוכיח את  או אשר/ו מחזיק אשר לא ימלא את כתב ההצבעה במלואו. דעתו של הנאמן

ייחשב כמי שלא מסר כתב  ,על פי הוראות התוספת השנייה באסיפה זכאותו להשתתף ולהצביע
כתב הצבעה מלא וחתום כדין . ים שבכתב ההצבעה/ולפיכך בחר שלא להצביע על הנושא ,הצבעה

ייחשב , אשר הגיע לנאמן עד למועד האחרון שנקבע לכך, שבו ציין מחזיק את אופן הצבעתו
 .באסיפה ות באסיפה לעניין קיום המניין החוקיכנוכח

החלטה של האסיפה הכללית כל הרוב הדרוש לקבלת , אלא אם נקבע במפורש אחרת בשטר זה 7.4     
בנוסף רשאי הנאמן . הוא רוב רגיל של מספר הקולות המיוצגים בהצבעה והמצביעים בעד או נגד

 .דורש רוב שאינו רגילהאם אישור החלטה  נסיבותל ו בהתאםשיקול דעת להחליט על פי

החברה רק תציג . החברה לא תיטול חלק באסיפה .ללא זכות הצבעהבאסיפה  ףישתת הנאמן 7.5     
 .סוגיות טרם הדיון או שנציגה יטלו חלק ככל שיהיו שאלות של מחזיקים לחברה

. בעלי אגרות החוב זכאים להשתתף ולהצביע בכל אסיפה כללית בעצמם או באמצעות באי כוח 7.6     
כך שכל מחזיק אגרות חוב , של מחזיקי אגרות חוב תתנהל ההצבעה לפי מניין קולותבכל הצבעה 

מהקרן הכוללת הנקובה שטרם נפרעה של . נ.ח ע"ש 1יהיה זכאי לקול אחד בגין כל , כוחו-או בא
יתקבל רק קולו של , במקרה של מחזיקים במשותף. אגרות החוב שמכוחן הוא רשאי להצביע

 .אם בעצמו ואם על ידי שלוח, ון מביניהם במרשםהמבקש להצביע הרשום ראש

, בעל אגרות החוב או שלוחו רשאים להצביע בגין חלק מהקולות שלו בעד הצעת החלטה מסוימת 7.7     
 . הכל לפי ראות עיניו, אחר להימנע ובגין חלק, ובגין חלק אחר נגד
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 "עניין מנוגד"בדיקת קיומו של  .8

תיהם של בעלי אגרות חוב אשר הינם אדם קשור במניין המצביעים לא יובאו בחשבון קולו 8.1     
הקשור זכות להצביע באסיפות  אדםשטר הנאמנות ואגרות חוב אלו לא תקנינה לבכהגדרתו 

 .הכלליות של מחזיקי אגרות החוב כל עוד הן מוחזקות על ידי האדם הקשור

באגרות קתם בין עניין הנובע מהחז, את קיומם של ניגודי עניינים אצל המחזיקיםיבחן הנאמן  8.2     
הנאמן רשאי ; ("עניין אחר" – בתוספת זו)כפי שיקבע הנאמן , לבין עניין אחר שלהם החוב

על עניין אחר שלו וכן אם יש לו ניגוד  לדרוש ממחזיק המשתתף באסיפת מחזיקים להודיע לו
  .עניינים כאמור

 .שטר זהל 'דנספח ביבחן כאמור  בעל עניין מנוגד, מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל 8.3     

 את בחשבון הנאמן יביא לא, מחזיקים באסיפת שהתקיימה בהצבעה הקולות מניין בספירת 8.4     
 שלגביהם מחזיקים של לעיל או 8.2 בסעיף כאמור לדרישתו נענו שלא מחזיקים של קולותיהם

 עניין בעלי מחזיקים" – בתוספת זו) קטן סעיף באותו כאמור עניינים ניגוד מתקיים כי מצא
 (. "מנוגד

 בעלי מחזיקים שאינם, בהצבעה המשתתפים החזקות סך פחת, לעיל 8.4 בסעיף האמור אף על 8.5     
, ('סדרה א) אגרות החוב של הנקוב הערך מיתרת( 5%) אחוזים חמישה של משיעור, מנוגד עניין
 עניין בעלי המחזיקים של קולותיהם את גם בהצבעה הקולות מניין בספירת בחשבון הנאמן יביא

 .מנוגד

 על קבלת החלטה הכרזה .9

 תהיה, פלוני ברוב ובין אחד פה בין, נדחתה או נתקבלה מחזיקים באסיפת שהחלטה הראש יושב הכרזת
 .בה לאמור לכאורה ראיה

 כתב מינוי .11

 הסמכה לו שיש כוחו בא ידי על או הממנה ידי על ויחתם בכתב יהיה שלוח הממנה מינוי כתב 11.1     
 התאגיד בחותמת חתום בכתב המנוי ייעשה ,תאגיד הוא הממנה אם. כהלכה בכתב כן לעשות
 המנוי כתב. כן לעשות הסמכות לו שיש התאגיד של כח בא או התאגיד פקיד של חתימתו בצירוף

 .מחזיק בעצמו להיות חייב אינו שלוח. מקובלת צורה בכל ייערך שלוח של

 יפוי של שרמאו העתק או, המינוי כתב נחתם פיה שעל האחרת התעודה או הכח-ויפוי מינוי כתב 11.2     
 נקבע אם אלא, כח יפוי ניתן שלגביה האסיפה מועדעובר ל, החברה של במשרדה יופקד, כזה כח

 .האסיפה את המזמנת בהודעה אחרת

 נפטר לכן קודם אם אף תקפה תהא שלוח הממנה שבמסמך לתנאים בהתאם שנעשתה הצבעה 11.3     
, הקול ניתן שלגביה ובהח אגרת הועברה או המינוי כתב בוטל או דין פסול הוכרז או המרשה

, הפטירה בדבר בכתב הודעה, האסיפה לפני ,החברה של הרשום במשרדה נתקבלה אם אלא
 .העניין לפי, ההעברה או הביטול, הפסלות החלטת

 כוחו את ליפות כדין חתומה בכתב הרשאה ידי על רשאי, חוב איגרת של בעלים שהוא תאגיד כל 11.4     
 כך שהורשה והאדם, החוב איגרות בעלי של אסיפה לבכ כנציגו לפעול בעיניו שיראה אדם של

 .מייצג שהוא התאגיד בשם לפעול רשאי יהיה

 פרוטוקול .11

וישמור אותם במשרדו הרשום  לתקופה של , נאמן יערוך פרוטוקולים של אסיפת המחזיקים 11.1     
 .שבע שנים ממועד האסיפה

 .בו הרשומים םלענייני ראיה לכאורה ישמש, האסיפה ראש יושב ידי על שנחתם פרוטוקול 11.2     
מרשם הכרזת יושב ראש האסיפה בדבר קבלת החלטה או דחייתה והרישום בעניין זה ב

 .על עובדה זו לכאורהישמשו ראיה  ,הפרוטוקולים

ויהיה פתוח , מרשם הפרוטוקולים של אסיפות המחזיקים יישמר במשרדו הרשום של הנאמן 11.3     
 .שביקש זאת ק באגרות החובוהעתק ממנו יישלח לכל מחזי, אגרות החובלעיון מחזיקי 
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י שיקול דעתו "אם עפ, לכל גורם שהוא, הנאמן יהיה רשאי לעכב מסירה של כל פרוטוקול 11.4     
עשויה לפגוע או להביא לפגיעה בזכויות מחזיקי , כולו או חלקו, העברת הפרוטוקול, הבלעדי

 (. 'סדרה א)אגרות החוב 

 ידי -על לכך שיורשו אחרים אנשים או אדם וכל החברה מזכיר, הנאמן ידי על שיתמנו אנשים או אדם .12
פי שיקול דעתו -במקרה בו על .החוב איגרות מחזיקי של באסיפות נוכחים להיות רשאים יהיו, נאמןה

אזי לא ישתתפו באותו , יידרש לערוך בחלק מהאסיפה דיון ללא נוכחות נציגי החברה הסביר של הנאמן
 .חלק של הדיון נציגי החברה או מי מטעמה

 .האמור בתוספת זו כפוף להוראות שטר הנאמנות כל .13

*** 
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 'אנספח 

  הנאמןתפקידי 

 תפקידים שוטפים

ועל פי "( הדיווחים הפומביים של החברה)"א "בדיקה על פי הדיווחים של החברה שפורסמו במגנ .1
 :האישורים והמסמכים שימסרו על ידי החברה לנאמן לפי הוראות שטר זה

 .ל ידי החברה בוצעו במועדםכי תשלומי  קרן והריבית ע 1.1     

הנאמנות כי השימושים שעושה החברה בתמורת ההנפקה עומדים ביעדים שנקבעו לכך בשטר  1.2     
 .ככל שנקבעו, או בפרק הדן ביעוד התמורה בתשקיף ההנפקה/ו

 .ככל שנקבעו, לפעילותההנאמנות כי החברה עומדת באבני הדרך שנקבעו בשטר  1.3     

רעון מיידי בהתבסס על הדיווחים הפומביים של אם התקיימו אלו מעילות ההעמדה לפי 1.4     
 .החברה

 .לשטר הנאמנות 28זימון אסיפות מחזיקי אגרות חוב על פי הוראות סעיף  .2

 .באסיפות בעלי מניות החברה( לרבות באמצעים אלקטרונים)השתתפות  .3

, ת החובלשטר זה והעמדתו לעיון מחזיקי אגרו 21.1הכנת דוח שנתי על ענייני הנאמנות כאמור בסעיף  .4
 .הכנת כל הדיווחים הנדרשים בחוקוכן 

סמוך לאחר היוודע לו דבר מצד החברה זה על הפרה מהותית של שטר הודעה למחזיקי אגרות החוב  .5
 . לפי העניין, על הצעדים שנקט למניעתה או לקיום התחייבויות החברהההפרה והודעה 

 תפקידים מיוחדים

, באגרות חובכלפי המחזיקים החברה של  החייבויותילשם הבטחת התנקיטת כל הפעולות הדרושות  .6
 –ובכלל זה 

תקפן , אגרות החובבטרם ישולמו כספים על חשבון , כל הפעולות הדרושות כדי שיובטח נקיטת (1)
הנאמן אחראי ; באגרות החובאו שנתן צד שלישי לטובת המחזיקים החברה  נהשל בטוחות שנת

כאמור יתוארו בתשקיף שעל פיו הוצעו תעודות שהבטוחות  באגרות החובכלפי המחזיקים 
 ;תיאור מלא ומדויק, ההתחייבות

 מובהר כי. (1)את תוקפן של בטוחות כאמור בפסקה , מעת לעת ולפחות אחת לשנה, בחינה (2)
 החברהלבדוק את נכסי , אם סבר כי הדבר דרוש לצורך הבחינה כאמור, רשאיהנאמן 

 ;חובבאגרות ההמשועבדים לטובת המחזיקים 

בדיקה על פי הדיווחים הפומביים של החברה ועל פי האישורים והמסמכים שימסרו על ידי החברה  .7
 :נאמנותהלנאמן לפי הוראות שטר 

 .באגרות החובכלפי המחזיקים  הבהתחייבויותיכי החברה עומדת  7.1     

 .הנאמנותכי החברה ממלאת אחר כל התחייבויותיה הקבועות בשטר  7.2     

 .הנאמנותבשטר , ככל שנקבעו, דה הפיננסיות שנקבעוכי החברה עומדת באמות המי 7.3     

 .הנאמנותאם חל שינוי ברישום של שעבודים שנרשמו על פי הוראות שטר  7.4     

 .אם חל שינוי בדירוג החברה או דירוג אגרות החוב ככל שדורגו 7.5     

 .ככל שהוטלו, הנאמנותלשטר  3למלא את כל התפקידים אשר הוטלו על הנאמן על פי הוראות נספח  .8
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ם את החלטות אסיפת מחזיקי אגרות החוב המטילות חובה על הנאמן ולנקוט בכל ההליכים לייש .9
הועמד לנאמן המימון שבכפוף לכך והפעולות הדרושות לשם הגנה על זכויות מחזיקים אגרות החוב 

 .ככל שנדרש, וש ליישומן ולנקיטתםהדר

כויות מחזיקי אגרות החוב לנקוט בפעולות דחופות הדרושות לשם מניעת פגיעה מהותית לרעה בז .11
 . מקום בו לא ניתן להמתין לכינוס אסיפה

במקרה בו החברה מתעתדת לפנות למחזיקי אגרות החוב עם החברה מ "מולבחון אפשרות להתכנות  .11
 .  בבקשות או בהצעות

ימנע מהחברה היכולת לעמוד בהתחייבויותיה  הקיימות בו סבר הנאמן כי קיים חשש סביר שבמקרה  .12
לבחון את הנסיבות המקימות את החשש כאמור ולפעול להגנת , ת בהגיע המועד לקיומןוהצפויו

 –בין השאר , וכן רשאי הוא; המחזיקים בדרך הנראית לו המתאימה

ובכלל זה , לבחון אם הנסיבות האמורות נובעות מפעולות או מעסקאות שביצעה החברה 12.1     
ולם הנאמן לא יערוך בחינה וא; שנעשו תוך הפרת הדין, חלוקה כהגדרתה בחוק החברות

יח לחוק 351כאמור אם מונה למחזיקים בתעודות ההתחייבות מומחה כמשמעותו בסעיף 
 ;שמתפקידו לערוך אותה, האמור

עם המנפיק לשינוי תנאי תעודות  ןמשא ומת, בשם המחזיקים בתעודות ההתחייבות, לנהל 12.2     
 .ההתחייבות

לשם קבלת , בידי הנאמן, תעודות התחייבותלא יראו כינוס של אסיפת מחזיקים ב, לעניין זה 12.3     
ובלבד שאין בעצם כינוס האסיפה כדי לפגוע באופן , כהפרת חובתו, הוראות כיצד לפעול

 .מהותי בזכויות המחזיקים

והתקבלה באסיפה , (1ד)כונסה אסיפת מחזיקים בתעודות התחייבות כאמור בסעיף קטן  12.4     
יראו את פעולתו לפי אותה החלטה , עשה כן; יפעל הנאמן בהתאם להחלטה, החלטה כדין

 .כעומדת בהוראות סעיף זה הנוגעות להחלטה

כספים שמחזיקי אגרות החוב זכאים , הנאמנותבהתאם לקבוע בשטר , לחלק למחזיקי אגרות החוב .13
 . לקבלם אשר הגיעו לידי הנאמן

 .או לנכסיה לפקח על תהליך מימוש זכויות מחזיקי אגרות החוב במקום בו מונה בעל תפקיד לחברה .14

 .  לחוק ניירות ערך 51-ו 51ביצוע כל פעולה הנדרשת על פי דין לרבות בהתאם לתיקונים  .15

 

*** 
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 'בנספח 

 החוב  אגרות למחזיקי דחופה נציגות

 תקופת כהונה, מינוי

למנות ולכנס נציגות דחופה מבין מחזיקי , יהיה חייב -או לבקשת החברה , יהיה רשאי, הנאמן .1
וזאת במקרה בו קמה עילה  ("הדחופה הנציגות: "להלן)כפי שיפורט להלן , אגרות החוב

כאמור , להעמדת אגרות החוב לפירעון מיידי בשל אי עמידת החברה באמות מידה פיננסיות
 .לשטר 6.2נספח ב

על פי נתונים שקיבל  אשר, החוב אגרות מחזיקי( 3) שלושת את דחופה לנציגות ימנה הנאמן  .2
 כלל מבין ביותר הגבוה הנקוב בערך המחזיקים הינם הנאמן דיעתי למיטבמהחברה או 

 :להלן) להלן המפורטים התנאים כל לגביהם מתקיימים כי יצהירו ואשר החוב אגרות מחזיקי 
דחופה  בנציגות כחבר לכהן יוכל לא, אלו מבין מי, בו במקרה"(. הדחופה הנציגות חברי"

 הגבוה הנקוב הערך בשיעור המחזיק, החוב תאגרו מחזיק את במקומו, הנאמן ימנה, כאמור
 :ואלו התנאים. להלן המפורטים התנאים כל מתקיימים לגביו אשר, בתור הבא ביותר

 נוסף מהותי עניין כל של קיומו בשל עניינים בניגוד מצוי אינו החוב אגרות מחזיק .א
 למען. החוב באגרות ומהחזקתוהדחופה  בנציגות מכהונתו הנובע לענייןהמנוגד 

 ניגוד כבעל ייחשב בעל קשרי שליטה עם החברה מחזיק כי, מובהר ספק הסר
 ;הדחופה בנציגות יכהן ולא כאמור עניינים

 של דומות בנציגויות מכהן לא החוב אגרות מחזיק, קלנדרית שנה אותה במהלך .ב
 המנוהל הנכסים תיק מתוך השיעור על עולה המצרפי ששוויין אחרות חוב אגרות

 הוראות לפי דחופה בנציגות כהונה המאפשר המקסימלי כשיעור בענק אשר, ידו על
 ;דחופה נציגות כינון עם בקשר עסקיים הגבלים על הממונה

 הנסיבות אחת מחבריה באחד להתקיים חדלה, הדחופה הנציגות של כהונתה ובמהלך היה  .3
 בכתב לנאמן חבר הנציגות יודיע על כך ,כהונתו תפקע, לעיל (ב)2 -ו (א)2 בסעיפים המנויות 

 .לעיל 2 בסעיף כאמור החוב אגרות מחזיקי מבין במקומו אחד חבר ימנה והנאמן

  הנציגות כחברי לכהן המועמדים מן הנאמן יקבל, הדחופה הנציגות חברי מינוי בטרם  .4
 ובדבר לעיל (א)2 בסעיף כאמור עניינים ניגודי של היעדרם או קיומם בדבר הצהרה, הדחופה

 הצהרה לדרוש רשאי יהא הנאמן, כן כמו. לעיל (ב)2בסעיף  כאמור נוספות בנציגויות כהונה 
 שלא מחזיק. הדחופה הנציגות של כהונתה במהלך עת בכלהדחופה  הנציגות מחברי כאמור 
 הוראות מכוח לכהן מניעה או מהותי עניינים ניגוד לו שיש כמי ייחשב כאמור הצהרה ימסור 
 ,עניינים ניגוד בדבר להצהרה ביחס. העניין לפי, עילל כאמור עסקיים הגבלים על הממונה 

 בניגודי יש האם יחליט הצורך ובמידת, המנוגדים העניינים של קיומם את יבחן הנאמן
 על יסתמך הנאמן כי, מובהר. בנציגות מכהונה המחזיק אותו את לפסול בכדי העניינים

קביעתו של הנאמן . נוספת עצמאית חקירה או בדיקה לערוך חייב יהיה ולא כאמור ההצהרות
 .בעניינים אלו תהיה סופית

תוך פירוט שמות , יודיע הנאמן בכתב לחברה על מינויה, מיד עם מינוי הנציגות הדחופה .5
על דבר מינויה של ( 'אסדרה )החברה תודיע למחזיקי אגרות החוב . הנציגים המכהנים בה

  .ןהנציגות הדחופה וזהות חבריה בהתאם למידע שמסר לה הנאמ

 הנציגות החלטות את החברה תפרסם בו במועד תסתייםהדחופה  הנציגות כהונת תקופת .6
 .הנאמנות שטר בתנאי עמידתה לצורך לחברה ארכה מתן עם בקשר הדחופה

 סמכות

איזו ב לעמידה למועדים בקשר לחברה פעמית חד ארכה למתן הסמכות תהאהדחופה  לנציגות  .7
יום  91וזאת לתקופה שלא תעלה על  ר הנאמנותבשט שנקבעו פיננסיותה מידהה אמותמ 

לפי המוקדם , ממועד היווצרות העילה או עד פרסום הדוחות הכספיים הקרובים של החברה
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יוגבל לדיון , כי פעולות הנציגות הדחופה ושיתוף הפעולה בין חבריה, יובהר עוד. מביניהם
כל מידע אחר שאינו נוגע באפשרות של מתן ארכה כאמור וכי לא יועבר בין חברי הנציגות 

 .למתן ארכה כאמור

 לחברה לתת שלא החליטההדחופה  הנציגות אם או, לעיל כאמורדחופה  נציגות מונתה לא אם  .8
אשר מועד  החוב אגרות מחזיקי אסיפת לזמן חייב יהיה הנאמן, לעיל 6בסעיף  כאמור ארכה

לשיקול דעתו לקצר את הנאמן רשאי בהתאם . ימים ממועד זימונה 21כינוסה יהיה בחלוף 
מניין הימים האמורים לעיל במקרה בו יהיה הנאמן בדעה כי כל דחייה בהעמדת חוב החברה 

 .לפירעון מסכנת את זכויות מחזיקי אגרות החוב

 התחייבויות החברה בקשר לנציגות הדחופה

ת לזהו בקשר להשיג שביכולתה או שבידיה מידע כל לנאמן לספק מתחייבת החברה  .9
האמור  המידעהנאמן יפעל לקבלת , כמו כן .החזקותיהם והיקף החוב באגרות םהמחזיקי

 .בהתאם לסמכויות המוקנות לו על פי דין

 הנדרש ככל והנאמןהדחופה  הנציגות עם מלא פעולה בשיתוף לפעול מתחייבת החברה, בנוסף  .11
 לנציגות רולהעבי, הדחופה הנציגות החלטת וגיבוש ידם על הנדרשות הבדיקות ביצוע לצורך 

מבלי . הדין למגבלות בכפוף, החברה לגבי להם שיידרשו והמסמכים הנתונים כל אתהדחופה 
, החברה תמסור לנציגות את המידע הרלוונטי לצורך גיבוש החלטתה, לגרוע מכלליות האמור

 .אשר לא יכלול כל פרט מטעה ולא יהיה חסר

ידי הנציגות -ת יועצים ומומחים עלובכלל זה בעלויות העסק, החברה תישא בעלויות הנציגות .11
 . לשטר זה 24בהתאם להוראות , או מטעמה

 אחריות

 ולא המוחלט דעתה שיקול פי על, לידה המסורים בעניינים ותחליט תפעל הדחופה הנציגות  .12
 והחברה, יועציהם או עובדיהם, בהם המשרה נושאי, חבריה מבין מי או היא, אחראית תהא

 כך בגין כנגדם ותביעות דרישות, טענות לכל ביחס, בזאת אותם יםפוטר החוב אגרות ומחזיקי
 שטר פי על להם שהוקנו הדעת בשיקול או בסמכויות, בכוחות מלהשתמש נמנעו או שהשתמשו

 אם למעט, פיו על ביצעו אותה אחרת פעולה מכל או אליהן ובקשר זה ועל פי נספח נאמנותה
 .לב תום בחוסר או/ו בזדון כך פעלו

לשטר  24לתם של חברי הנציגות ומי מטעמם יחולו הוראות השיפוי הקבועות בסעיף על פעו .13
 .כאילו היו הנאמן, זה

אין במינוי הנציגות הדחופה כדי לגרוע מתפקידי הנאמן או מסמכויותיו לפי הדין החל ושטר  .14
 .נאמנות זה

יקי אגרות לשטר זה בדבר כינוס אסיפות מחז 28אין באמור לעיל כדי לגרוע מהוראות סעיף  .15
 .פי שיקול דעתו הבלעדי של הנאמן-החוב לבקשת מחזיקי אגרות החוב או על

 

*** 



 

 'גנספח 

 הנאמןוכיסוי הוצאות שכר 

 :כמפורט להלן, בהתאם לשטר הנאמנות, ('סדרה א)החברה תשלם שכר לנאמן עבור שירותיו בקשר עם אגרות החוב 

לכל )ח "ש 8,111 של בסך שנתי טרחה שכר אמןלנ ישולם ,הראשונה והשנייה הנאמנות כל שנת בגין .1
תשלום בסך של ( כולל)בגין כל שנת נאמנות נוספת החל מהשנה השלישית  . (שנת נאמנות

השכר השנתי ישולם לנאמן בתחילת (. "השנתי השכר" :להלן)( לכל שנת נאמנות)ח "ש 22,111
 . כל שנת נאמנות

סף לשכר השנתי בגין כל הרחבה שכר נוסף השכר השנתי יגדל בגין כל הרחבת סדרה כך שיתוו .2
 . ח לשנה"ש 25,111אך בכל מקרה עד לתקרת שכר שנתי בסך של , ח"ש 2,111בסך של 

לרבות בגין פעולות אשר על הנאמן לבצע כדי למלא אחר חובתו החוקית מכח , בגין פעולות מיוחדות .3
ן אלה הנובעות מהפרה או חשש וכ, לו 51 -ו 51בכלל ובפרט תיקון  1968-ח"תשכ, ירות ערךחוק ני

ל משותף "שעת עבודה של מנככל לח "ש 351 בסך של ישולם שכר נוסף, להפרה של שטר הנאמנות
שכר ו, או אנליסט/ח ו"רו, ד"עושעת עבודה של ח בעבור כל "ש 311שכר נוסף בסך , ל"או סמנכ

  .מנהלה או עובד/עובד בק אופיס ושעת עבודה של  לבעבור כח "ש 251טרחה בסך של 

מעבר לאסיפה שנתית לאישור הדוחות יטול בה חלק הנאמן יבגין כל אסיפת בעלי מניות אשר  .4
 .ח לישיבה"ש 511שכר נוסף של נאמן ישולם ל, הכספיים השנתיים

 במועד הידוע למדד יוצמדו והם, הוצאות והחזר כדין מ"מע יתווסף לעיל האמורים הסכומים לכל .5
 .לעיל הנקובים מהסכומים הנמוך סכום ישולם לא מקרה בכל אך, ('סדרה א) החוב אגרות הנפקת

והם יוצמדו למדד הידוע במועד , מ כדין והחזר הוצאות"אינם כוללים מע לעיל הסכומים .6
. אך בכל מקרה לא ישולם סכום הנמוך מהסכומים הנקובים בהצעה זו, פרסום התשקיף

 .ימים ממועד הדרישה 15 -הסכומים ישולמו לא יאוחר מ

*** 
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 'דנספח 

 אופן קביעת עניין מנוגד

יבחן , במסגרת ההצבעות בכל אסיפת מחזיקי אגרות החוב, לשטר הנאמנות 28בכפוף להוראות סעיף  .1
בלבד באופן שהרוב הנדרש לקבלת החלטה ימנה אך ורק ' מחזיקים הטהורים'הנאמן את הצבעת ה
ימנו רק מחזיקי אגרות החוב ' ים הטהוריםהמחזיק'במניין . 'המחזיקים הטהורים'מתוך קולותיהם של 

שלא קיים חשש סביר כי ההצבעה של אותם מחזיקים תושפע  -דהיינו , שאינם בעלי אינטרסים זרים
ללא התייחסות למהותה של , מהחזקתם בניירות ערך אחרים של החברה או של צד קשור בהחלטה

 . אותה השפעה או בשל השפעה אחרת שתצוין על ידי אותו מחזיק

, כי מחזיק שיתקיים לגביו לפחות אחד מהתנאים הבאים, נקבע" המחזיקים הטהורים"לצורך סיווג  .2
: דהיינו" מחזיקים הטהורים"אשר קולו לא ימנה במסגרת קולות ה, "מחזיק בעל עניין מנוגד"ייחשב כ

 : ואלה התנאים. לא יובאו במניין הקולות המשתתפים בהצבעה

 (.כהגדרתו בשטר הנאמנות)רה  חבעם האדם בעל קשרי שליטה  1.1

 ;מחזיק אשר כיהן כנושא משרה בחברה בסמוך למועד האירוע שבסיס ההחלטה באסיפה 1.2

לפי , (להלן הכהגדרת" )חזקת השווי"או ( כהגדרתו להלן" )שווי ההוגן"כל מחזיק אשר ה  1.3
( 'וכו אופציות, אגרות חוב, מניות: כגון)להחזקותיו בניירות הערך האחרים  ושנקבע, העניין

שווי "ה -הינו גדול מ"( ניירות הערך הנבדקים( )"החברה או אחר)של כל תאגיד רלוונטי 
 (נשוא האסיפה)באגרות החוב  לפי העניין שנקבע להחזקותיו, "חזקת השווי"או " ההוגן

או על פי כל  71% -כשהם מוכפלים ב ,ולגבי בדיקה אל מול החזקותיו במניות החברה בלבד
 ; אם להנחיות רשות ניירות ערך כפי שיהיו מעת לעתנוסחא אחרת בהת

לרבות ברצף )כמות החזקותיו של מחזיק פלוני בנייר ערך סחיר : יחושב כמפורט להלן" שווי הוגן"
הימים האחרונים שקדמו  31 -מוכפלת בממוצע משוקלל של שער הסגירה של נייר הערך ב, (המוסדי

 .למועד פרסום זימון האסיפה

בסכום שיקבע  מוכפלת, כמות החזקותיו של מחזיק פלוני בנייר ערך לא סחיר: משמעה" חזקת שווי"
 .הנאמן באופן סביר לנייר הערך

וכי ', עניין מנוגד'לא תכונס אסיפה נפרדת של אותם מחזיקים אשר יכנסו בהגדרת המונח מחזיק בעל  .3
 . 'עניין מנוגד'בעלי  ידרש קבלת החלטה גם באסיפה של מחזיקיםתלצורך קבלת החלטה מחייבת לא 

ומשקף איזון ראוי בין הרצון למנוע ' המחזיקים הטהורים'המבחן בנספח זה מיושם לצורך איתור  .4
לבין הצורך , מעניינים מנוגדים –לפחות פוטנציאלית  -קבלת החלטות על בסיס הצבעה המושפעת 

, יחד עם זאת. ת החובלהימנע ממצב בו ההכרעה על ההחלטה נותרת בידי מיעוט מקרב מחזיקי אגרו
כי אף מיון זה יוביל בסופו של יום למתן משקל רב יתר על המידה למחזיקים בשיעור , אין זה מן הנמנע

שומר , במקרה כגון זה. שהצבעתם אינה בהכרח משקפת את עמדת רוב המחזיקים, קטן באגרות החוב
ושא האופן הראוי לספירת לעצמו הנאמן את הזכות לפנות לבית המשפט המוסמך לקבלת הוראות בנ

 .קולות המצביעים בנסיבות העניין

***            
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 החברה של המניות הון – 3 פרק

 פרטים על הון המניות של החברה לתאריך התשקיף 1.1

 מונפק ונפרע רשום סוג המניה
ללא  מניות רגילות
  ערך נקוב

055,555,555 111,055,555  

 . מונפקות ונפרעות במלואן החברהשל  המוצאהמניות בהון  כל 

ועד למועד היווסדה של החברה ממועד הרשום והמונפק של החברה שינויים שחלו בהון  1.3
 התשקיף

 :המונפק והנפרע של החברההרשום ובהון להלן שינויים שחלו בהון 

מניות רגילות  הפעולה תאריך
 (במספר מניות)

התמורה 
שנתקבלה בגין 

 (ח"בש)המניות 

כ הון "סה
 רשום

כ הון "סה
 מונפק 

 1 1,555,555,555 -- 1 הקמת חברה 11.15.3510

הקצאת  30.15.3510
 *מניות

399,111,111 399,111,111 1,555,555,555 399,111,111 

32.1.3512 
ביטול ערך 

נקוב של מניות 
 ** החברה

325,555,555 -- 1,555,555,555 325,555,555 

 111,055,555 055,555,555 -- 111,055,555 ***איחוד הון 32.1.3512
לתאריך 
 התשקיף

 יתרה
 

111,055,555 
 

 .ר.ל
055,555,555 

 
111,055,555 

משקיעים מוסדיים וכן למניבים  11-ל)בעלי המניות הראשונים בחברה  35-לבוצעה הקצאה ש *
: להלן)מ שהינה חברה פרטית המספקת שירותי ניהול וייעוץ לחברה "ניהול שרון ואיתי בע

במסגרת הסכמי השקעה בהם התקשרה חברת , (להלן 1.0ראה סעיף  –"( חברת הניהול"
הסכמי ההשקעה בהם התקשרה חברת הניהול עם . הניהול עם המשקיעים המוסדיים

בתמורה לסכום השקעתו של המשקיעים המוסדיים דומים זה לזה מבחינת תנאיהם ולפיהם 
ל ח למניה ש"ש 1כל משקיע תקצה החברה לכל משקיע מניות של החברה לפי מחיר של 

באותו בנוסף . ח"מליון ש 392השקיעו המשקיעים המוסדיים סך כולל של  סך הכל . החברה
נכון  .ח בחברה כנגד הקצאת מניות בחברה"מליון ש 1המועד השקיעה חברת הניהול סך של 

 להעבירלמועד זה הועברו לחברה מלוא סכומי ההשקעה אשר המשקיעים המוסדיים התחייבו 
הקצתה  ההשקעהעל פי הוראות הסכמי , כן כמו .הניהול חברת של השקעתה מלוא לרבות

מניות של החברה בכמות השווה  לרכישתהמניות הראשונים אופציות  מבעליהחברה לכל אחד 
  .להלן 1.9לפרטים ראה סעיף  –להשקעתו בחברה  בתמורהמכמות המניות שהוקצו לו  05%-ל

 . של החברה למניה ללא ערך נקוב. נ.ח ע"ש 1הפיכת כל מניה בת  **
 . 1:3איחוד הון המניות הרשום והון המניות המונפק והנפרע של החברה ביחס של  ***

  

 של החברההמירים בניירות ערך במניות והחזקות  1.1

בכפוף , בניירות הערך של החברהמניות החזקות בעלי , למיטב ידיעת החברה ומנהליה
  :להשלמת ההנפקה על פי תשקיף זה הינן כדלקמן

 שם בעל העניין

מההון  % סוג נייר הערך
המונפק 

והנפרע של 
החברה 

ומזכויות 
ההצבעה 

ובדילול )
 (2מלא

מההון  %
המונפק והנפרע 

של החברה 
ומזכויות 

ההצבעה לאחר 
ההנפקה על פי 

 תשקיף זה

מההון המונפק  %
והנפרע של 

החברה ומזכויות 
לאחר ההצבעה 

ההנפקה על פי 
תשקיף זה 

 (3ובדילול מלא)

מניות 
 1אופציות רגילות

מיטב דש גמל 
 2מ"ופנסיה בע

 
39,255,555 

 
31,195,555 

35%  
(35%) 

10.2% 12.1% 

אוניברסיטת 
 0בר אילן

 
35,555,555 

 
19,555,555 

10%  
(10%) 11.9% 13.0% 

רס 'פועלים ונצ
 9מ"בע

 
11,055,555 

 
10,955,555 

12.9% 
(12.9%) 11.1% 13.0% 

איי .בי.אי
אמבן ניהול 

מ "השקעות בע

 
10,355,555 

 
12,095,555 

11.9% 
(11.9%) 

15.0% 11.9% 
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2 
אלדובי  –הלמן 

קופות גמל 
 0מ"ופנסיה בע

 
11,105,555 

 
15,905,555 

15%  
(15%) 2.2% 0.0% 

גילעד גימלאות 
לעובדים 

 1מ"דתיים בע

 
15,555,555 

 
0,555,555 

2.0%  
(2.0%) 

0.0% 9.2% 

מניבים ניהול 
שרון ואיתי 

 15מ"בע

 
1,055,555 

 
1,355,555 

1.1%  
(1.1%) 

5.1% 1.2% 

 בעליכ "סה
 02,255,555 151,305,555 עניין

01.0% 
(01.0%) 

91.3% 25.9% 

בעלי מניות  1
 11נוספים

 
32,305,555 

 
11,255,555 

10.3% 
(10.3%) 

12% 10.2% 

  כ"סה
111,055,555 

 
159,055,555 

155%  -- --

 התשקיף פי על ההנפקה השלמת לאחר

בעלי )ציבור 
מניות שירכשו 

 (בהנפקה
11,005,555 -- -- 33.0% 12% 

 011% 011%-- --  003,151,111 כ"סה

כתבי האופציה האמורים לא יירשמו למסחר . 1.9לתנאי כתבי האופציה ראה סעיף  .1
 . במסגרת תשקיף זה

 . להלן 1.9.1אשר הקצתה החברה כאמור בסעיף בהנחת מימוש מלוא כתבי האופציה  .3

 ,1.9.1אשר הקצתה החברה כאמור בסעיף בהנחת מימוש מלוא כתבי האופציה  .1
לחברת הניהול לרכישת מניות החברה יוענקו ש ותאופצי 1,122,055בהנחת מימוש 

 . על פי תשקיף זה המוצעותמלוא המניות בהנחת הקצאת כן ו (להלן 1.9.3ראה סעיף )

חברה פרטית אשר נתאגדה בישראל ואשר מוחזקת למיטב ידיעת החברה בעקיפין על  .2
מ שהינה חברה ציבורית אשר ניירות הערך שלה רשומות "ידי מיטב דש השקעות בע

ח "מליון ש 35מ להשקעה של "להתחייבות דש גמל ופנסיה בע. למסחר בבורסה
 .להלן 9.1.1נוספים בחברה ראה סעיף 

 .1102 ביולי 11 ביום בישראל נרשמה אשר עמותה .0

חברה פרטית אשר נתאגדה בישראל ואשר מוחזקת למיטב ידיעת החברה בעקיפין על  .9
 .מ"ידי בנק הפועלים בע

 מוחזקת למיטב ידיעת החברה על ידיאשר נתאגדה בישראל ואשר חברה פרטית  .2
שמניותיה נסחרות בבורסה חברה ציבורית , מ"אי בית השקעות בע.בי.אי (155%)

איי .בי.אי ההשקעה הכוללת של"(. הבורסה: "להלן)מ "לניירות ערך בתל אביב בע
ברשותה קופות גמל אשר בוצעה באמצעות מספר  מ"אמבן ניהול השקעות בע

 0,055,555 –מ "עגור חברה לניהול קופות גמל וקרנות השתלמות בע( 1: )כדלקמן
( 1) ;ח"ש 0,555,555 –רום קרן השתלמות לעובדי הרשויות המקומיות ( 3) ;ח"ש

תגמולים ( 2) ;ח"ש 9,555,555 –מ "החברה לניהול קרן ההשתלמות לעובדי המדינה בע
החברה ( 0) ;ח"ש 1,055,555 –מ "יפו אגודה שיתופית בע-א"של העובדים בעיריית ת

 . ח"ש 355,555 –מ "בע יפו-א"לניהול קופות גמל של העובדים בעיריית ת

רשומות למסחר חברה המנהלת קופות גמל וקרנות פנסיה אשר אגרות החוב שלה  .0
 . בבורסה

 ההחזקה. מקיפה פנסיה קרןבנאמנות  מנהלתה רווח למטרות שלא פרטית החברה .1
 שכירים עמיתים, עצמאיים עמיתים 12,555-ככ "סה המונה קבוצה של היאזו  בחברה

 (.ומוקפאיםפעילים ) ומעסיקיהם

לפרטים בדבר מבנה  - אינה בעלת ענין מכוח החזקות –חברה ההניהול של  חברת .15
בדבר התחייבות החברה להעניק  לפרטים, כן כמו. להלן 1.0ההחזקות בה ראה סעיף 

 חמישהבשיעור של , החברה שלאופציות  וא/ו מניותלחברת הניהול זכות לרכישת 
 החלאו האופציות שתנפיק החברה לצדדים שלישיים /מכמות המניות ו( 0%) אחוזים

 . להלן 1.9.3 ראה סעיף זהממועד פרסום תשקיף 
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המחזיקים במניות החברה לפני הרישום למסחר אשר אינם בעלי עניין בעלי מניות  1 .11
מהון המניות המונפק והנפרע של החברה וכן  0%-ואשר כל אחד מהם מחזיק פחות מ

 . ול מלאבדיל

 

 השליטה בחברה 1.2

לא יהיה אדם , בכפוף להשלמת ההנפקה על פי תשקיף זה, למיטב ידיעת החברה 1.2.1
אשר יחזיק מחצית או יותר מזכויות ההצבעה באסיפה הכללית של החברה או 
מהזכות למנות דירקטורים לדירקטוריון החברה או מהזכות למנות את מנהלה 

יובהר כי החברה אינה )ליטה בחברה הכללי של החברה ולפיכך לא יהיה בעל ש
חברה הראשונים במניות הבעלי  (.בחברהרואה בחברת הניהול כבעלת השליטה 

ביחס להחזקותיהם את יחסיהם  יםהמסדירבהסכמים כלשהם לא התקשרו 
 . במניות החברה

התייחסה  3510באוגוסט  19מקדמית מיום  תשובה לפנייהבהתאם ל, כמו כן 1.2.3
 : רשות ניירות ערך לעמדות החברה בענינים שונים כדלקמן

רשות ניירות ערך לא תתערב בעמדה לפיה חברת הניהול לא תיחשב  1.2.3.1
, בחוק ניירות ערך "שליטה"כהגדרת המונח )כבעלת שליטה בחברה 

שרון  ה"בין ה( א: )כל עוד תתקיימנה הנסיבות הבאות (1190 –ח "התשכ
"( המייסדים"או " החברה מייסדי: "להלן)ר אברם ועופאיתי מל  ,שוופי

לא  אשר השקיעו בחברה בסמוך להקמתה לבין המשקיעים המוסדיים
נחתמו ולא ייחתמו הסכמי הצבעה הן ביחס למניות החברה והן ביחס 

וכן לא ייחתמו הסכמי הצבעה בין חברת הניהול  ,למניות חברת הניהול
חברת ( ב); למניות החברה ביחסהאמורים לבין המשקיעים המוסדיים 
מהון המניות של החברה וכל אחד  0%-הניהול לא תחזיק יותר מ

מהון המניות  35%-כעד צפוי להחזיק האמורים מהמשקיעים המוסדיים 
דירקטוריון החברה יורכב מחמישה חברים כאשר לחברת ( ג); של החברה

הסכם הניהול למנות שני חברים  הניהול תהא זכות חוזית מכח
לאסיפה הכללית של החברה תהא הזכות למנות שלושה . 1לדירקטוריון

לאחר ההנפקה לציבור יהיו כל שלושת . חברים נוספים לדירקטוריון
ל החברה "מינוי מנכ( ד); 2,3החברים האמורים דירקטורים חיצוניים

, בנסיבות אלה. להלן[ ב]9.12.1.3יעשה בהתאם להוראות הקבועות בסעיף 
כאשר נדרש דירקטוריון החברה לבחון , על פי עמדת רשות ניירות ערך

בשים לב , האם המשך ההתקשרות בהסכם הניהול הינו לטובת החברה
, תרומתו של נושא המשרה, היקף התגמול, לשיקולים כגון מצבה הכספי

ג ככלל סגל הרשות אינו נוה. 'הרגולטורית וכו, שינוי בסביבתה העסקית
כי המשך ההתקשרות בהסכמי , להתערב בקביעת דירקטוריון החברה

יתר על כן סגל . העסקה קיימים הנו לטובתה וכי התגמול סביר והוגן
כי הסכם ניהול , שפורטו בפניה המצדיקים םהרשות הכיר ברציונאליי

כי היזם יזכה להנות מפרות , בקרן ריט ימשיך להתקיים כדי להבטיח
 .עמלו

                                                      

הינו  ההחלטההחוקי לקבלת  המניין. 20%בעלי מניות החברה ברוב של  של בהחלטההחברה  בתקנוןניתן לשנות הוראה זו  יהיה  1
 .המניות מבעלי 25%של  השתתפות

במסגרת מינויים . "(החברות חוק: "להלן) 1111 –ט "התשנ, הדירקטורים האמורים ייעשה בהתאם להוראות חוק החברות מינוי  2
 יכולת שלו שהינו בעל עניין בחברת הניהול או מבעלי המניות בחברת הניהולל אחד כיצהיר , באסיפה הכללית של בעלי מניות החברה

  .בהצבעה אישי עניין בעל הוא כי, הניהול חברת פעילות את לכווןאו /ובחברת הניהול  ים/דירקטור למנות
 אחד דירקטור של כהונתם תושעה, הניהול חברת מטעם הדירקטורים של למספרם החיצוניים הדירקטורים של מספרם וישווה במידה  3

יחס זה ישמר גם בוועדות . החיצוניים הדירקטורים של מקומם למילוי עד הניהול חברת מטעם הדירקטוריון מחברי יותר או
 . החלטות קבלת סמכותהדירקטוריון שהוקמו מכוח החוק או וועדות אחרות להן יש 
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ערך לא תתערב בעמדה לפיה אין לראות בחברת הניהול  רשות ניירות 1.2.3.3
כמחזיקה במניות החברה יחד עם המשקיעים המוסדיים כל עוד 

מהון  05%-יחזיקו כמייסדי החברה ( 1) :תתקיימנה הנסיבות הבאות
בעלי . מהזכויות ברווחי חברת הניהול 25%-המניות של חברת הניהול ובכ

לושה משקיעים מוסדיים אשר מניות נוספים בחברת הניהול יהיו ש
מזכויות ההצבעה ומהזכויות ברווחי חברת הניהול  1%-0%-יחזיקו כ

( 3); מהזכויות לרווחי חברת הניהול 13%-ומשקיע מוסדי נוסף יחזיק בכ
מהון המניות המונפק והנפרע של חברת  35%כל החזקה במניות המהוות 

מטעמו  טורהניהול תקנה לאותו בעל מניות את הזכות למנות דירק
 (. א)1.2.3.1ור בסעיף מהא( 1); לחברת הניהול

יש לראות בחברת הניהול כנושא משרה , לעמדת רשות ניירות ערך, בנוסף 1.2.3.1
         .כהגדרת מונח זה בחוק החברות, בחברה

 אמצעי שליטהמגבלות על רכישת  1.2.1

הוראות החוק הרלוונטיות ומסמכי ההתאגדות של החברה כוללים , מבנה החברה
 :בחברה כדלקמןאמצעי שליטה מספר הוראות אשר מטילות מגבלות על רכישת 

פרק שני ' למגבלות על שיעורי החזקה בחברה על פי הוראות חלק ד 1.2.1.1
ה רא"( הפקודה: "להלן) 1191-א"התשכ, [נוסח חדש]לפקודת מס הכנסה 

 .להלן 9.2.0ם סעיפי

למגבלות על שיעור ההחזקה בחברה על פי הוראות תקנון ההתאגדות של  1.2.1.3
 . להלן 2.1החברה ראה סעיפים 

 הקצאת מניות וזכויות כלכליות, התקשרות בהסכם מייסדים – חברת הניהול 1.0

התקשרה חברת הניהול עם החברה בהסכם במסגרתו  3510באוקטובר  30ביום  1.0.1
לתנאי הסכם הניהול ראה  –תעמיד חברת הניהול שירותי ייעוץ וניהול לחברה 

 . להלן 9.12.1סעיף 

 הנמנים עלמשקיעים התקשרו מייסדי החברה עם מספר  3510באוקטובר  30ביום  1.0.3
מיטב דש גמל , "(פועלים: "להלן) מ"בע רס'פועלים ונצ -בעלי המניות הראשונים 

וקופות גמל המנוהלות על אוניברסיטת בר אילן , "(מיטב: "להלן) מ"ופנסיה בע
, וביחד עם פועלים "איי.בי.אי: "להלן)מ "איי אמבן ניהול השקעות בע.בי.ידי אי

 בהסכם מייסדים( "השותפים בחברת הניהול: "מיטב ואוניברסיטת בר אילן
במסגרת הסכם זה הוקצו למשקיעים האמורים בתמורה  .4יהוללהקמת חברת הנ

 :5להשקעתם בחברה גם מניות בחברת הניהול כמפורט בטבלה שלהלן

                                                      

כי כל , כל בעל מניות בחברת הניהול התחייב – והפניית הזדמנויות השקעהאי תחרות : הסכם המייסדיםלהלן התנאים העיקריים של   4
מהונה המונפק של חברת הניהול וכל עוד חברת הניהול נותרת  10%עוד הוא בעל מניות בחברת הניהול בשיעור השווה או העולה על 

או בחברה בתחום /תחרה בחברת הניהול ובעל המניות לא י, שירותי ניהול וייעוץ לחברה וכן במשך התקופות שנקבעו לכך בהסכם
תחום עיסוקן של . או יהיה מעורב בכל פעילות אשר תתחרה במי מהן בתחום עיסוקן  לרבות אי הקמת קרן ריט מתחרה/עיסוקן ו

את  ן המרכיב"ן מניבים מאותו סוג של נכסי נדל"החברה ושל חברת הניהול הוגדר כניהול קרנות העוסקות ברכישת והשכרת נכסי נדל
מהון המניות  0%-בלפחות מ מהמייסדיםמייסדי החברה התחייבו כי כל עוד מחזיק כל אחד , כמו כן. מרבית נכסי החברה באותה עת

של חברת הניהול אזי כל השקעה או הזדמנות עסקית התואמות את מנדט ההשקעה של החברה אשר תוצע למי מהם הוא לא יהיה 
החלטות באסיפה  – החלטות; אם החליטה החברה שלא להשתתף בניצול הזדמנות ההשקעהרשאי לנצלה אלא באמצעות החברה אלא 

 תידרשהכללית של בעלי מניות חברת הניהול תתקבלנה ברוב רגיל למעט החלטות בעניינים אשר נקבעו בהסכם המייסדים בהם 
ר דירקטוריון "שרון שוופי תכהן כיו' ל הגבמטעם חברת הניהו – בחברה מינוי בעלי תפקידים ; בחברת הניהול השותפיםמלוא  הסכמת

ההסכם  – עבירות מניות. ל החברה"ר דירקטוריון פעיל בחברה ומר עופר אברם יכהן כמנכ"מר איתי מל יכהן כסגן יו, פעיל בחברה
ת הניהול המייסדים לא יהיו רשאים להעביר את מניותיהם בחבר: כולל הוראות המגבילות את אופן העברת המניות בחברת הניהול

בסיום תקופת החסימה "(. החסימה תקופת: "להלן( )3510אוקטובר )שנים ממועד ההתקשרות בהסכם המייסדים  0במשך תקופה של 
-ובלבד ששיעור החזקתם המשותפת בחברת הניהול לא יפחת מ' יהיו רשאים המייסדים להעביר את מניותיהם בחברת הניהול לצד ג

על אף . ול וששרון ואיתי ימשיכו בתפקידם לקידום וניהול החברה באותו היקף ובאותה מתכונתמהון המניות של חברת הניה 00%
מהון המניות  0.2%המייסדים יהיו רשאים בתקופת החסימה להעביר את מניותיהם בחברת הניהול בשיעור כולל של עד , האמור לעיל

ה בכירה בחברת הניהול אשר יצטרף להסכם המייסדים ובלבד של חברת הניהול וכן יהיו רשאים להעביר מניות שברשותם לנושא משר
 00%-מהון המניות של חברת הניהול במהלך תקופת החסימה ו 90%ששיעור החזקתם המשותפת של המייסדים לא יפחת משיעור של 
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כמות  בעל המניות
 המניות

מההון  %
 המונפק

ומזכויות 
 ההצבעה

זכויות המ %
 *הכלכליות

 31.23% 39.05% 3,111 שרון שוופי
 31.23% 39.05% 3,111 איתי מל

 31.23% 39.05% 3,111 עופר אברם
 2.01% 0.93% 205 **מ"מיטב דש גמל ופנסיה בע

 0.53% 0.22% 055 אוניברסיטת בר אילן
עגור חברה לניהול קופות גמל וקרנות השתלמות 

 מ"בע
112 1.02% 1.10% 

החברה המנהלת של רום קרן ההשתלמות לעובדי 
 מ"הרשויות המקומיות בע

130 1.22% 1.30% 

קרן ההשתלמות לעובדי המדינה החברה לניהול 
 מ"בע

105 1.23% 1.01% 

יפו אגודה -א"תגמולים של העובדים בעיריית ת
 מ"שיתופית בע

10 5.22% 5.10% 

החברה לניהול קופות גמל של העובדים בעיריית 
 מ"יפו בע-א"ת

0 5.59% 5.50% 

 13.91% -- 5 מ"רס בע'פועלים ונצ
  011% 8,017 כ"סה

 . לעיל 2ש "ראה ה –מ "רס בע'תוך התייחסות לזכויות הכלכליות של פועלים ונצ   *

 אופציות לרכישת ניירות ערך של החברה 1.9

 מניות הראשוניםהאופציות לבעלי  1.9.1

ובנוסף להקצאת ות הראשונים ישנחתמו עם בעלי המנמהסכמי ההשקעה כחלק 
מבעלי המניות כל אחד מן העניקה החברה ל ,המניות הרגילות של החברה

( אשר לא תרשמנה למסחר בבורסה)אופציות משקיעים הראשונים ההראשונים 
המניות שהוקצו מכמות  05%-לרכישת מניות רגילות של החברה בכמות השווה ל

האופציות ניתנות למימוש כולן . לכל בעל מניות כאמור בתמורה להשקעתו בחברה
בעל מניות במנה אחת או במספר מנות לפי שיקול דעתו הבלעדי של כל , או חלקן
בכפוף . 3510באוקטובר  11תחילתה מיום שתקופה של שלוש שנים במשך 

 .ח"ש 3.15מחיר המימוש עבור כל מניית מימוש יהא  ,להלןלהתאמות המפורטות 
מחיר המימוש בגין , כל שהחברה תחלק דיבידנדכ( 1: )התאמות למחיר המימוש

כל מניית מימוש יופחת בכל חלוקת דיבידנד במזומן לבעלי מניות החברה בגובה 
אם ( 3); ידי החברה בגין כל מניה של החברהאשר חולק על ( ברוטו)הדיבידנד 

תחלק החברה לבעלי מניותיה  במהלך התקופה בה ניתן לממש את האופציות
יופחת מחיר המימוש בהתאם לשווי הדיבידנד בעין שהיה המשקיע  ,דיבידנד בעין

; פני המועד הקובע לחלוקת הדיבידנדזכאי לקבל אילו מימש את האופציה מיד ל
בעל תשמרנה זכויות , מניות הטבהבמקרה בו תחלק החברה לבעלי מניותיה ( 1)

מיד לאחר התאריך הקובע לחלוקת מניות ההטבה : באופן הבאהמניות 
יגדל מספר מניות המימוש וזאת על ידי הוספת מספר וסוג "( תאריך הקובעה)"

אילו מימש את האופציה סמוך , כמניות הטבה, המניות שהמשקיע היה זכאי להם

                                                                                                                                                                      

 של משיעור תפחת לא המייסדים מבין אחד כל של הניהולובלבד שההחזקה במניות חברת )מהון המניות של חברת הניהול לאחר מכן 
 בחברת השותפים ידי על המוחזקות הניהול חברת מניות העברת אופן את החסימה בתקופת, המגבילותהוראות  נקבעו, בנוסף(. 10%

באופן בו  ידם על המוחזקות הניהול חברת מניות העברתהסדרים ביחס ל נקבעו, עצמם לבין בינם, המייסדים בין, כן כמו. הניהול
העברת  כאשרקבלת אישור מאת כל אחד מהמייסדים האחרים  ללאשלישי כלשהו  לצדרשאי להעביר את מניותיו לא יהיה  מייסד

 רשאיכל אחד מבין שרון או איתי יהיה , על אף האמור. של זכות סירוב ראשון או זכות הצטרפות למנגנוניםמניות כאמור תהא כפופה 
 תגמול. הצטרפות זכות או ראשונה הצעה זכות של למנגנונים בכפוףמהון המניות של חברת הניהול  3.0% שלבשיעור  ממניותיו למכור

 להלן כמפורט ובמועדים בסכומיםח "אלפי ש 955 בגובה למענק זכאי יהיה ואיתי משרון אחד כל, על פי הוראות ההסכם – למייסדים
בנכסים בשווי העולה או  תחזיקהחברה לכל אחד משרון ואיתי במועד בו  ישולםח "אלפי ש 155של  סכום :"(זכאות מועד" אחדכל )

 ובלבד, של החברה לציבור ההנפקה מועד לפני בסמוך ואיתי משרון אחד לכל ישולמו נוספיםח "אלפי ש 155-ו; ח"מליון ש 195-להשווה 
ישיבו שרון ואיתי את המענק , יבה שהיאהיה ואושרה הנפקה לציבור אך לא בוצעה בפועל מכל ס. כאמור לציבור הנפקה שאושרה

באמצעות הוספת המענק  –או במידה שמי מבין שרון או איתי יהיה עובד החברה , מ כדין.ע.ישולם בתוספת מ המענק. לחברה במלואו
       .לשכרו במונחי עלות מעסיק

הניהול באופן בו היא תהא זכאית לקבל בכל חלוקה הוקנו לפועלים זכויות כלכליות בחברת , חלף הקצאת מניות חברת הניהול לפועלים  5
או כל חלוקה מכל סוג שהוא סכום שהיתה /ו, חלוקה אגב פירוק, שתבצע חברת הניהול לבעלי המניות הרגילות לרבות חלוקת דיבידנד

 .הניהול תמניות של חבר 1,310זכאית לו אילו הוקצו לה במועד הקמת חברת הניהול 
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פיצול או ארגון מחדש של הון או , בכל מקרה של איחוד( 2); לפני התאריך הקובע
ופציה אשר הוענקה מספר וסוג המניות שתנבענה ממימוש האזי נסיבות דומות א

על מנת לשמר באופן פרופורציוני את המספר והערך הנקוב יותאמו באופן יחסי 
כל . מות במקרה של הנפקת זכויותאלא יבוצעו הת .הכולל של מניות המימוש

המניות אשר תנבענה ממימוש האופציות תרשמה למסחר על שם החברה 
יבוצע מימוש ביום הקובע לא , על פי הנחיות הבורסה. לרישומים של החברה
, לאיחוד הון, לחלוקת דיבידנד, ך של זכויותרלהצעה בד, לחלוקת מניות הטבה

, בנוסף"(. חברה אירוע: "ל ייקרא להלן"כל אחד מהנ)לפיצול הון או להפחתת הון 
לא , של אירוע חברה לפני היום הקובע של אירוע חברה" האקס"אם חל יום 

 .מורכא" האקס"יבוצע מימוש ביום 

 אופציות לחברת הניהול  1.9.3

כחלק מהתמורה עבור שירותי זכאית חברת הניהול  1.9.1בנוסף לאמור בסעיף 
התחייבה , במסגרת הסכם הניהול הניהול אשר סופקו ויסופקו על ידה לחברה

בשיעור של או אופציות /החברה להעניק לחברת הניהול זכות לרכישת מניות ו
או האופציות שתנפיק החברה לצדדים /ת ומכמות המניו( 0%) אחוזים חמישה

 שללמעט במקרה )החל ממועד פרסום תשקיף על ידי החברה  שלישיים מעת לעת
 שירותים עם בקשר, לחברה יועצים או דירקטורים, לעובדים מניות הנפקת

 בו האמורים הערך ניירות של ההתחלתי במחיר( לחברה ידם על המסופקים
 הקצאת ממועד החל לצרכן המחירים למדד הצמדה הפרשי בצירוף המניות הוקצו

 .הניהול חברת בידי לרכישתם למימושם ועד כאמור שלישיים לצדדים המניות
יוקצו לחברת הניהול , בכפוף להשלמת ההנפקה על פי תשקיף זה, בהתאם

 . להלן 9.12.1.0לפרטים נוספים ראה סעיף  –  6אופציות 1,122,055

 חסימת ניירות ערך 1.2

 :2.1לעניין סעיף הגדרות  1.2.1

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

 .המחזיק כאמור בעל עניין
 

מניות שהוקצו "
לפני הרישום 

 -"למסחר

 :מאלה אחד כל 
בתקופה , מניות שהוקצו או שנרכשו מבעל ענין .א

לפני הגשת הבקשה עשר חודשים -שתחילתה שנים
 .וסופה במועד הרישום למסחר, לרישום למסחר

בכל מועד , ניירות ערך המירים שהוקצו או נרכשו .ב
ולא מומשו לפני , שהוא לפני הרישום למסחר

 .הרישום למסחר
 :למעט

 .מניות שהוצעו לציבור על פי תשקיף
 

מתן אופציה על מניות חסומות או , לרבות השאלה  -" עסקה או פעולה"
קבלתה אף אם מועד מימושה חל לאחר תום תקופת 

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

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

בדרך  אמצעי השליטה שלו בתאגיד בשל אותן מניות

                                                      

 . זו להקצאהטרם פנתה וטרם קבלה את אישור הבורסה  החברה. לעיל 1ש "ראה ה  6
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 .הקבועה בהסכם

 .לרבות נייר ערך המיר   -" מניה"

 

יחולו ההוראות הבאות על כל המחזיקים במניות החברה , בהתאם להנחיות הבורסה
  :בתאריך התשקיף

למעט על מי שנהיה בעל עניין במועד רישום המניות למסחר , ל בעל עניין בחברהע 1.2.3
יחולו , לציבור בתשקיף זהכתוצאה מרכישת מניות שהוצעו במסגרת ההצעה 

 :תנאי החסימה הבאים

לא יעשה בעל , בשלושת החודשים שתחילתם במועד רישום המניות למסחר (1)
העניין האמור כל עסקה או פעולה במניות המוחזקות על ידו במועד הרישום 

 ."(תהמניות החסומו" :להלן בסעיף זה)למסחר 

ועד תום , חרהחל מתחילת החודש הרביעי שלאחר מועד הרישום למס (3)
רשאי בעל עניין המחזיק במניות , החודש השמונה עשר שלאחר מועד הרישום

בשיעור שאינו עולה על , חסומות לבצע כל עסקה או פעולה במניות החסומות
חישוב כמות המניות החסומות . מכמות המניות החסומות מידי חודש 3.0%

 .רלצורך סעיף זה ייעשה על בסיס מצטב

לא תהיה עוד , חודשים שלאחר מועד הרישום למסחרבתום שמונה עשר  (1)
 .מניעה לביצוע כל עסקה או פעולה במניות החסומות

בעלי  הינםבמועד הרישום למסחר בעלי העניין בחברה עליהם יחולו הוראות חסימה אלו 
  .151,305,555 של בסךהמחזיקים לעיל  1.1ין כמפורט בסעיף יהענ

, לבצע עסקה או פעולה במניות החסומות ניתן, 1.2.3בסעיפים למרות האמור  1.2.1
 :לןבמקרים ובתנאים המפורטים לה

 .ניתן להציע לציבור בהצעת מכר מניות חסומות (1)

מניות חודשים ממועד הרישום למסחר ניתן להעביר  שישההחל מתום  (3)
ובלבד שמקבל המניות יתחייב כי על , בעסקה מחוץ לבורסה, חסומות

שחלו במועד הרישום למסחר חסימה המניות שקיבל ימשיכו לחול תנאי ה
 .כאמור בסעיף זה לעיל

רשאי לשחרר מחסימה מניות , או מי שהוסמך על ידו, ל הבורסה"מנכ (1)
חסומות וזאת לשם העברתן לעושה שוק לצורך עשיית שוק בהתאם לאמור 

 .בחלק השלישי לתקנון הבורסה ובהנחיות לפיו

מימוש המשכון יהיה רק ניתן להעביר את המניות החסומות כמשכון ובלבד ש (2)
זה  1.2לאחר תום תקופת המניעה של כל עסקה או פעולה כאמור בסעיף 

 .לעיל ובהנחיות הבורסה

ניתן להעביר מניות חסומות ממחזיק במניות חסומות לתאגיד בבעלותו  (0)
בתנאי שמקבל המניות , המלאה או לתאגיד המחזיק במלוא הבעלות בו

לחול תנאי החסימה שחלו במועד  יתחייב כי על המניות שקיבל ימשיכו
 .הרישום למסחר כאמור בסעיף זה

 :ניתן לבצע עסקה או פעולה במניות חסומות בהתקיים התנאים הבאים (9)

במקום המניות מושא העסקה או הפעולה יחסמו מניות אחרות  .א
ידי תאגיד בבעלותו המלאה של המחזיק במניות -המוחזקות על

עלות במחזיק המניות ידי המחזיק במלוא הב-החסומות או על
 ;החסומות

המניות שיחסמו יהיו מסוג ובכמות הזהים למניות החסומות מושא  .ב
והמחזיק בהן יתחייב כי יחולו עליהן תנאי החסימה , העסקה או הפעולה
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, כאמור לעיל, שחלו על המניות החסומות מושא העסקה או הפעולה
 .למשך תקופת החסימה

על ידי תאגיד בבעלותו המלאה של המחזיק , לעיל 9או  0נחסמו מניות כאמור בפסקאות 
לעניין  .עד תום תקופת החסימה, לא יחול שינוי בבעלות בתאגיד כאמור, במניות החסומות

מלוא "; המחזיק הוא בעל ענין ובין אם לאובין אם  –" מחזיק במניות חסומות" :סעיף זה
 .בין במישרין ובין בעקיפין –" בבעלותו המלאה"או " הבעלות

 כלליות הוראות 1.2.2

 מ"בעחברה לרישומים מזרחי טפחות שם  להמניות החסומות תרשמנה ע (1)
  ד דן אבנון"עוותוחזקנה במשך תקופת החסימה בפיקדון המתנהל על שם 

החברה תשלם שכר . כאשר רק לנאמן תהא זכות חתימה בפיקדון, "(הנאמן)"
בור מ כדין לנאמן בע"בתוספת מע ב"דולר ארה 155טרחה חודשי בסך 

העמדת שירותי הנאמנות וביחס לכל נהנה ובנוסף תשיב לנאמן את כל 
 . ההוצאות שיוציא בקשר עם שירותי הנאמנות

על מניות , החסימה תחול גם מניות הטבה שיחולקו בגין המניות החסומות (3)
הנובעות מהמרת ניירות ערך המירים חסומים ועל זכויות שיחולקו בגינן ללא 

 .תמורה

במקרה שיוצעו בגין המניות החסומות מניות נוספות בדרך של זכויות  (1)
החסומות באמצעות הנאמן על פי אחת במניות ינהג המחזיק , התמורה

 :הדרכים להלן

ימכור בבורסה את הזכויות בגין המניות החסומות ובתמורה שיקבל  .א
מהמכירה ירכוש מניות הזהות למניות החסומות ועליהן יחולו הוראות 

 .ידו-מה החלות על המניות החסומות המוחזקות עלהחסי

 .ינצל את הזכויות בגין המניות החסומות .ב

למעט אותה כמות של מניות שוויה על פי  –על המניות שתנבענה מניצול הזכויות 
יחולו הוראות  –כשווי השקעתו בגין ניצול הזכויות " אקס זכויות"מחיר ה

 .החסימה החלות על המניות המוחזקות בידו

על , הוראות החסימה יחולו גם על ניירות ערך המירים שאינם רשומים למסחר
תקופת . זכויות הניתנות למימוש לניירות ערך ועל ניירות ערך הנובעים מהם

 .החסימה תימנה מיום הרישום לראשונה של ניירות הערך של החברה בבורסה

 תשקיףלהלן פרטים אודות חסימת ניירות הערך של החברה נכון למועד ה 1.2.0

 החסימה סוג המוקצים ערך ניירות המחזיק פרטי

 אופציות  מניות

פי סעיף  על 02,255,555 151,305,555 עניין בעלי
 לעיל 1.2.3

 התשקיף פרסום טרם החברה במניות מחזיקים
 לפני להם הוקצו הערך שניירות( עניין בעלישאינם )

 הבקשה הגשת לפני החודשים 13 תקופת תחילת
 .למסחר לרישום

 חסומים לא 11,255,555 32,305,555

  159,055,55 111,055,55 כ"סה
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 1הנלוות למניות החברהההצבעה זכויות  – 4פרק 

מובהר כי . להלן יובא תיאור תמציתי של הזכויות העיקריות הנלוות למניות החברה על פי תקנון החברה
 .ואינו מהווה תחליף לעיון בנוסח המלא של תקנון החברה, התיאור המובא להלן הינו תמציתי

 זכויות הנלוות למניות החברה 1.1

, ללא ערך נקוב מניות (055,555,555) מליון 055,555,555 הרשום של החברה הואהון המניות  1.1.1
: תקנון החברהלהלן ב) ללא ערך נקובמניות ( 055,555,555) מליון 055,555,555-מ ורכבמה
 ;("המניות הרגילות" או" המניות"

שכל , וכל מניה רגילה, כל המניות הרגילות תהיינה שוות זכויות ביניהן לכל דבר ועניין 1.1.4
 :תקנה למחזיק בה ,דרישות התשלום בגינה נפרעו במלואן

 זכות להיות מוזמן ולהשתתף בכל האסיפות הכלליות של החברה וזכות לקול אחד בגין [א]
 ;בכל אסיפה כללית של החברה בה השתתף, בכל הצבעה, כל מניה רגילה שברשותו

 ;אם יחולקו ,הטבהלקבלת מניות  וזכות, אם וכאשר יחולקו, זכות לקבלת דיבידנדים [ב]

 .נכסי החברה בעת פירוקהעודף זכות להשתתף בחלוקת  [ג]

2חלוקת דיבידנד ומניות הטבה 1.4
 

. או חלוקת מניות הטבה תתקבל בדירקטוריון החברה/והחלטה על חלוקת דיבידנד  1.4.1
 של בדרך או, במזומנים, מקצתו או כולו ישולם הדיבידנד כי, להחליט רשאי הדירקטוריון

 של דעתו שיקול לפי, אחרת דרך בכל או ערך בניירות זה ובכלל, בעין נכסים חלוקת
 באופן זה ובכלל דין לכל בכפוף יעשו דיבידנד חלוקת בדבר שהחלטות ובלבד הדירקטוריון

 את ישמר אשר ובאופן במקרקעין השקעות מקרן הכנסה מס פקודת דרישות את התואם
 .במקרקעין השקעות כקרן החברה של מעמדה

 השקעות מקרן הכנסה מס פקודת דרישות את התואם באופן דיבידנד לחלק תמשיך החברה
 .במקרקעין השקעות כקרן מעמדה את תאבד בו במקרה גם במקרקעין

דיבידנד או מניות הטבה , פוף לכל זכויות מיוחדות או מוגבלות המוענקות למניות כלשהןכ 1.4.4
וזאת מבלי להתחשב , ותיחולקו באופן יחסי לסכום ההון הנפרע על ערכן הנקוב של המני

 .בפרמיה ששולמה על המניות

ובלבד שמועד זה יהיה , החברה רשאית לקבוע מועד קובע לצורך הזכות לקבלת דיבידנד 1.4.4
 .מאוחר ממועד ההחלטה על חלוקת הדיבידנד

 פקודת או המחאה ידי על דיבידנד כל לשלם יהיה מותר, אחרת הדירקטוריון קבע לא אם 1.4.1
 או, לו הזכאי האדם או המניה בעל של הרשומה הכתובת לפי בדואר שישלחו תשלום
 בעלי במרשם ראשונה נזכר ששמו מניה בעל לאותו רשומים משותפים בעלים של במקרה
. נשלחת היא שאליו האדם לפקודת תיערך כזו המחאה כל. המשותפת לבעלות ביחס המניות

 של כבעלים המניות בעלי במרשם שמו רשום הדיבידנד הכרזת בתאריך אשר אדם של קבלה
 אישור תשמש, המשותפים מהבעלים אחד כל של, משותפים בעלים של במקרה, או מניה כל

 . הקבלה נתקבלה ולגביה מניה לאותה בקשר שנעשו התשלומים לכל בנוגע

 כל עיניו ראות לפי ליישב הדירקטוריון רשאי, זה סעיף הוראות לפי החלטה כל ביצוע לשם 1.4.0
 השווי את לקבוע זה ובכלל, ההטבה מניותאו /ו הדיבידנד לחלוקת בנוגע שיתעורר קושי

 ישולמו במזומנים תשלומים כי ולהחליט מסוימים נכסים של האמורה החלוקה לצורך
                                                      

 החלהחלטה זו תיכנס לתוקף . לתקנון המתואר להלן תקנונההאסיפה הכללית של החברה את החלפת  אישרה 4512במרץ  4 ביום  1
 מניות סוג יהיה החברה בהן ערך ניירות לחוק' ב14להוראות סעיף  בכפוף. בבורסה החברה של הערך ניירות של למסחר רישומם ממועד

 .במלואן נפרעות תהיינה המוצא בהון המניות כל. הנקוב לערכן ביחס שוות הצבעה זכויות המקנה בלבד אחד
 . מניות הטבה וחלוקת דיבידנד כפופים לחוקי העזר של מסלקת הבורסה ולהוראותיה כפי שיהיו מעת לעת חלוקת  2
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 תשלום לאי ביחס או מניות לשבר ביחס הוראות לקבוע, כך שנקבע השווי סמך על לחברים
 .קטנים סכומים של

יראו , שנים מיום ההחלטה על חלוקתו( 2)תוך תקופה של שבע יבידנד שתשלומו לא נדרש ד 1.4.4
 .והוא יחזור לבעלות החברה, את הזכאי לו כמוותר עליו

 זכויות בפירוק 1.4

 ובהחלטתשל האסיפה הכללית בדבר פירוק החברה תיעשה באישור חברת הניהול  החלטה 1.4.1
 .מיוחד ברוב המניות בעלי

אלא אם נקבע במפורש אחרת  -אזי , באופן אחרבין מרצון ובין , במקרה של פירוק החברה 1.4.4
 :תחולנה ההוראות הבאות -בתקנון או בתנאי ההוצאה של מניה כלשהי 

נכסי החברה לאחר )המפרק ישתמש תחילה בכל נכסי החברה לשם פירעון חובותיה  [א]
 ;"(הנכסים העודפים": תשלום חובותיה יקראו להלן

ק המפרק את הנכסים העודפים בין בעלי יחל, כפוף לזכויות מיוחדות הצמודות למניות [ב]
 ;רטה לערכן הנקוב של המניות-המניות באופן יחסי פרו

רשאי המפרק לחלק , רגילבאישור החברה בהחלטה שתתקבל באסיפה הכללית ברוב  [ג]
את הנכסים העודפים של החברה או כל חלק מהם בין בעלי המניות בעין וכן למסור כל 

בפיקדון לזכות בעלי המניות כפי שהמפרק ימצא  נכס מהנכסים העודפים לידי נאמן
 .לנכון

 ניירות ערך בני פדיון 1.1

בכפוף להוראות , תהיה רשאית להנפיק או להקצות ניירות ערך הניתנים לפדיון החברה 1.1.1
 . בדבר הנפקת ניירות ערך החברה תקנון

 מגבלות הפדיון על יחולו ולא לפדותם היא רשאית פדיון בני ערך ניירות החברה הנפיקה 1.1.4
 .החברות בחוק השביעי לחלק השני הפרק מכח

, מניות של מתכונותיהן להם להצמיד היא רשאית פדיון בני ערך ניירות החברה הנפיקה 1.1.4
 .ברווחים השתתפות וזכות הצבעה זכויות לרבות

 מינוי דירקטורים 1.0

 . לתשקיף 2לפרטים בדבר הזכות למינוי דירקטורים לדירקטוריון החברה ראה פרק 

 ות בעלי מניותאסיפ 1.4

חודשים לאחר ( 10)חברה תקיים אסיפה שנתית בכל שנה ולא יאוחר מתום חמישה עשר ה 1.4.1
 .אסיפה כללית שאינה אסיפה שנתית תהא אסיפה מיוחדת. האסיפה השנתית האחרונה

 :דר היום באסיפה השנתית יכלול את הנושאים המנויים להלןס 1.4.4

את הדוחות הכספיים המבוקרים  ,בין היתר ,הכולל, דיון בדוח התקופתי של החברה [א]
 ; המוגש לאסיפה הכללית, על מצב ענייני החברה של החברה ואת דוח הדירקטוריון

 ;תשקיףל 2פרק ב כמפורטמינוי דירקטורים לחברה ופיטוריהם  [ב]

 ; מינוי רואה חשבון מבקר וקבלת דיווח בדבר שכרו של רואה החשבון [ג]

 .האסיפה הכלליתנושאים שהדירקטוריון החליט להביאם להחלטת  [ד]

וכן , פי החלטתו רשאי הוא לכנס אסיפה מיוחדת על, ל אימת שימצא הדירקטוריון לנכוןכ 1.4.4
פי דרישה כאמור של שני דירקטורים או רבע מן הדירקטורים  תכונסנה אסיפות מיוחדות על
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שלו לפחות חמישה , אחד או יותר, המכהנים באותו מועד או לפי דרישה של בעל מניה
לפחות מזכויות ההצבעה בחברה או בעל ( 1%)מההון המונפק ואחוז אחד ( 0%)אחוזים 

 .מזכויות ההצבעה בחברה( 0%)שלו לפחות חמישה אחוזים , אחד או יותר, מניה

ימים מיום ( 41)יזמנה בתוך עשרים ואחד , נדרש הדירקטוריון לזמן אסיפה מיוחדת
 כאמור בסעיף, פה המיוחדתלמועד שיקבע בהודעה על האסי, שהוגשה לו הדרישה כאמור

ימים ממועד ( 40)ובלבד שמועד הכינוס יהיה לא יאוחר משלושים וחמישה , להלן 1.4.4
 . והכל בכפוף להוראות החוק, פרסום ההודעה

וכשמדובר , הדורש רשאי, לעיל 1.4.4 בסעיף כאמור, לא זימן הדירקטוריון אסיפה מיוחדת 1.4.1
לכנס את , ממחצית מזכויות ההצבעה שלהםגם חלק מהם שיש לו יותר  –בבעלי מניות 

ובלבד שלא תתקיים אחרי עבור שלושה חודשים מהיום שהוגשה הדרישה , האסיפה בעצמו
 .באותו האופן שבו מכונסות אסיפות בידי הדירקטוריון, ככל האפשר, והיא תכונס, כאמור

1.4.0  

היום באסיפה כללית ייקבע בידי הדירקטוריון וייכללו בו גם נושאים שבשלם  סדר [א]
 [ב] קטןוכן נושא כאמור בסעיף  לעיל 1.4.4 סעיףנדרש כינוסה של אסיפה מיוחדת לפי 

 ;להלן

לפחות מזכויות ההצבעה באסיפה ( 1%)שלו אחוז אחד , אחד או יותר, בעל מניה [ב]
ל נושא בסדר היום של אסיפה כללית רשאי לבקש מהדירקטוריון לכלו, הכללית

בכפוף להוראות , ובלבד שהנושא מתאים להיות נדון באסיפה כללית, שתתכנס בעתיד
 ;חוק החברות

ימים לפני מתן ( 2)לעיל תוגש לחברה בכתב לפחות שבעה  [ב]בקשה כאמור בסעיף קטן  [ג]
ידי בעל ויצורף אליה נוסח ההחלטה המוצעת על , ההודעה על כינוס האסיפה הכללית

 .המניות וזאת אלא אם נקבע אחרת על פי כל דין

1.4.4  

 ;בהתאם להוראות הדין תפורסם כללית אסיפה כינוס על הודעה [א]

 .והפרטים הנדרשים על פי דין האסיפה סוג יצוינו הכללית האסיפה כינוס על הודעהב [ב]

אסיפה הכללית רשאית ליטול סמכויות הנתונות לאורגן אחר לעניין מסוים או לפרק זמן ה 1.4.2
נטלה האסיפה הכללית סמכויות . מסוים שלא יעלה על פרק הזמן הנדרש בנסיבות העניין

החובות והאחריות החלות , יחולו על בעלי המניות הזכויות, הנתונות לפי החוק לדירקטוריון
, ובכלל זה יחולו עליהם, בשינויים המחויבים, פעלת אותן סמכויותעל דירקטורים לעניין ה

הוראות הפרקים , להשתתפותם באסיפה ולאופן הצבעתם, בשים לב להחזקותיהם בחברה
 .הרביעי והחמישי של החלק השישי לחוק החברות, השלישי

וראה פגם שנפל בתום לב בכינוס אסיפה כללית או בניהולה או פגם אחר הנובע מאי קיום ה 1.4.4
ינוס האסיפה הכללית או כאופן  ענייןל תלרבו, החברהחוק או בתקנון באו תנאי שנקבעו 

לא יפסול כל החלטה שהתקבלה באסיפה הכללית ולא יפגום בדיונים שהתקיימו , ניהולה
 .בכפוף להוראות כל דין, בה

דרש על כנ, יוכיח לחברה את בעלותו במניה, ן להצביע באסיפה הכלליתיבעל מניות המעוני 1.4.4
 .דיןפי 

1.4.15  

, הכללית באסיפה ולהצביע להשתתף הזכאות לצורך קובע מועד לקבוע רשאית החברה [א]
 ולא הכללית האסיפה לקיום שנקבע המועד לפני ימים 41 על יעלה לא זה שמועד ובלבד
 ;הכינוס מועד לפני ימים 1-מ יפחת
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 בסעיף המנויים נושאיםכללית שעל סדר יומה  אסיפהב, לעיל( א)ק "בסאף האמור  על [ב]
ימים ולא  15-תקבע החברה מועד קובע אשר יחול לא יותר מ, החברות לחוק( א)42

 מועד קביעת יאפשר הדין אם אלא, ימים לפני מועד כינוס האסיפה הכללית 44-פחות מ
 .יותר מוקדם במועד קובע

על מניות קטין וכן בעל מניות שבית משפט מוסמך הכריזו פסול דין רשאים להצביע רק ב 1.4.11
 .כוח וכל אפוטרופוס כאמור רשאי להצביע באמצעות בא, באמצעות אפוטרופוסיהם

רשאי כל אחד מהם להצביע בכל , מקרה של בעלים במשותף למניהב, בכפוף להוראות כל דין 1.4.14
היה . כאילו הוא הזכאי היחידי לה, ביחס למניה הזו, חבין בעצמו ובין על ידי שלו, אסיפה

יצביע , בין בעצמו או על ידי שלוח, והשתתפו באסיפה יותר מאחד הבעלים במשותף במניה
או באישור בדבר , זה מביניהם אשר שמו מופיע ראשון במרשם בעלי המניות ביחס למניה

. לפי העניין, לעניין זהבעלותו במניה או במסמך אחר שייקבע על ידי הדירקטוריון 
יחשבו לצרכי , אפוטרופוסים אחדים או מנהלי עזבון אחדים של בעל מניות רשום שנפטר

 .סעיף זה כבעלים במשותף במניות אלו

 .כפי שיותנה להלן, עלי המניות יוכלו להצביע באופן אישי או על ידי שלוחב 1.4.14

מנהליו או גוף מנהל אחר פי החלטת  על, אגיד שהוא בעל מניות בחברה רשאי להסמיךת 1.4.11
אדם . את כוחו של אותו אדם שהוא ימצא למתאים להיות נציגו בכל אסיפה כללית, שלו

יהא רשאי להשתמש מטעם התאגיד שהוא מייצגו באותן זכויות , המוסמך כנזכר לעיל
ראש  יושב. הצבעה שהתאגיד בעצמו היה יכול להשתמש בהן אילו היה בעל מניות יחיד

לדרוש מכל אדם מוסמך כאמור הוכחה סבירה להיותו נציג מוסמך של האסיפה רשאי 
 .כתנאי להשתתפותו של אותו אדם באסיפה, התאגיד

לעניין כתב המינוי לא יחול על הנציג  להלן 1.4.14 עד 1.4.10 סעיפיםבמובהר כי האמור 
 .המוסמך של התאגיד אלא רק על שלוח להצבעה מטעם התאגיד

ידי הממנה או  יערך בכתב וייחתם על( "כתב מינוי": להלן)ל מסמך הממנה שלוח להצבעה כ 1.4.10
 ,ואם הממנה הוא תאגיד ייעשה המינוי בכתב, כוחו שיש להם סמכות בכתב לכך ידי באי על

 .כוחו המוסמך חתום על ידי מורשי החתימה של התאגיד ובחותמת התאגיד או בחתימת בא

יופקד , דירקטוריון החברה או מי שהוסמך על ידו ו להנחת דעתאו העתק ממנ, תב המינויכ 1.4.14
שעות לפני המועד הקבוע  14-במשרד או במקום המיועד לכינוס האסיפה לא פחות מ

ראש  רשאי יושב, אולם. לתחילת האסיפה בה עומד להצביע האדם הנקוב בכתב המינוי
ולקבל את כתב , היהאסיפה לוותר על דרישה זו לגבי כל המשתתפים לגבי אסיפה כלש

 .עם תחילת האסיפה, להנחת דעת יושב ראש האסיפה, המינוי שלהם או העתק הימנו

כפוף להוראות , כוח אחד על מניות המחזיק יותר ממניה אחת יהיה זכאי למנות יותר מבאב 1.4.12
 :להלן

במקרים הנדרשים , כתב המינוי יציין את סוג ואת מספר המניות שבגינן הוא ניתן וכן [א]
התייחסות לשאלת עניינו האישי של בעל המניות בהתקשרות שעל סדר יומה , יןעל פי ד

 ;של האסיפה הכללית

ידי בעל מניות אחד  עלה מספר המניות מסוג כלשהו הנקובות בכתבי המינוי שניתנו על [ב]
יהיו בטלים כל כתבי המינוי שניתנו , ידיו על מספר המניות מאותו סוג המוחזקות על

מבלי לפגוע בתוקף ההצבעה בגין המניות , יות בגין המניות העודפותידי אותו בעל מנ על
 ;ידיו המוחזקות על

ידי בעל מניות וכתב המינוי אינו מציין את מספר וסוג המניות  כוח על מונה רק בא [ג]
יראו את כתב המינוי כאילו ניתן בגין כל המניות שבידי בעל המניות , שבגינן הוא ניתן

בהתאם , ראש האסיפה ידי החברה או ביום מסירתו ליושבביום הפקדת כתב המינוי ב
אם כתב המינוי ניתן בגין מספר מניות פחות ממספר המניות שבידי בעל . למקרה
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וכתב , יראו את בעל המניות כאילו נמנע מהצבעה בגין יתרת המניות שבידיו, המניות
 .המינוי יהיה תקף רק בגין מספר המניות הנקובות בו

או ביטול כתב המינוי , צבעה בהתאם לכתב מינוי יהיה לה תוקף למרות מותו של הממנהה 1.4.14
הביטול או , אלא אם הודעה בכתב על המוות, או העברת המניה שבגינה הצביעו כאמור

 .ההצבעה לפני האסיפה ראש יושב ידי על או החברה במשרד נתקבלה, ההעברה

 השעה מחצית תוך חוקי מניין נוכח יהיה כן אם אלא כללית באסיפה דיון בשום לפתוח יןא 1.4.14
תקנון ב או החברות בחוק אחרת מותנה בהם מקרים להוציא. לפתיחתה שנקבע המועד מן

לפחות שני , ידי באי כוחם בעצמם או על, נוכחים שיהיו בשעה חוקי מניין יתהווה, החברה
 .זכויות ההצבעה בחברהמ 15%בעלי מניות המחזיקים ביחד לפחות ( 4)

היא תידחה , שעה מן המועד שנקבע לאסיפה לא יימצא המניין החוקיה מחציתאם כעבור  1.4.45
אם צוין בהודעה על , לכל מועד אחראו , באותה שעה ובאותו מקום, לאותו יום בשבוע הבא

אם באסיפה . ובאסיפה הנדחית ידונו העניינים שלשמם נקראה האסיפה הראשונה האסיפה
כי אז תתקיים , שעה מהמועד הקבוע לאסיפהה מחציתכעבור הנדחית לא יימצא מניין חוקי 

 . בכל מספר משתתפים שהואהנדחית האסיפה 

תתקיים האסיפה הנדחית רק אם , פי דרישת בעלי מניות ם כונסה האסיפה הכללית עלא
מההון המונפק ( 0%)שלו לפחות חמישה אחוזים , אחד או יותר, נכחו בה לפחות בעל מניה

שלו לפחות , אחד או יותר, או בעל מניה, לפחות מזכויות ההצבעה בחברה( 1%)ואחוז אחד 
 . מזכויות ההצבעה בחברה( 0%)חמישה אחוזים 

יושב ראש האסיפה , על אף האמור לעיל. ראש לאותה אסיפה כללית ייבחר יושבבכל אסיפה  1.4.41
ר האסיפה מבין חברי דירקטוריון החברה שיהיו "ר הדירקטוריון ובהעדרו ייבחר יו"יהיה יו

ר האסיפה על ידי בעלי "ייבחר יו, לא נכח דירקטור כלשהו באסיפה. נוכחים באסיפה
ר האסיפה תיעשה בתחילת "בחירת יו. רוב רגילהמניות הנוכחים והמצביעים באסיפה ב

על ידי מזכיר החברה או על ידי בעל , בכפוף לקיום מניין חוקי, שתיפתח, הדיון באסיפה
 .מניות שמזכיר החברה הסמיך לעניין זה

לדחות את , בהסכמת האסיפה שיש בה מניין חוקי, ראש של אסיפה כללית רשאי ושבי 1.4.44
, מזמן לזמן וממקום למקום, בנושא שפורט בסדר היום הדיון או קבלת ההחלטה, האסיפה

באסיפה הנדחית אין לדון . וחייב הוא לדחותן כאמור אם האסיפה הורתה לו לעשות זאת
אלא בעניינים שהיו על סדר היום ושהדיון בהם לא נסתיים או לא התחיל או שלא התקבלה 

 . לגביהם החלטה באסיפה שבה הוחלט על הדחייה

באופן שכל , החלטה באסיפה הכללית תתקבל בהצבעה במניין קולות, כל דין פוף להוראותכ 1.4.44
היו הקולות שקולים יראו את ההחלטה . תקנה קול אחד, המקנה זכות הצבעה, מניה

 .כנדחית

 .אלא אם כן נקבע רוב אחר בחוק או בתקנון, החלטות האסיפה הכללית יתקבלו ברוב רגיל 1.4.41

ה אחד או ברוב מסוים או שנדחתה ופרוטוקול הראש כי החלטה נתקבלה פ כרזת יושבה 1.4.40
 .ישמשו ראיה לכאורה לאמור בפרוטוקול, ראש האסיפה האסיפה שנחתם בידי יושב

 3העברת מניות החברה 1.2

לרבות העברה על , כל העברת מניות הרשומות במרשם בעלי המניות על שם בעל מניות רשום 1.2.1
שכתב העברת מניה ייחתם בחתימת ובלבד , תיעשה בכתב, ידי החברה לרישומים או אליה

וכן על ידי עדים , בעצמם או על ידי באי כוחם, ידי המעביר ועל ידי הנעבר יד בלבד על
והמעביר ייחשב כאילו נשאר בעל המניה עד שנרשם שמו של הנעבר במרשם , לחתימתם

                                                      

בהתאם לתקנון  במרשם בעלי המניות על שם החברה לרישומיםשל החברה וכל המניות שתונפקנה תרשמנה  המוצאהון המניות  כל  3
 . הבורסה
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עברת מניות לא ה, בכפוף להוראות חוק החברות. בעלי המניות בגין המניה המועברת
 .כמפורט להלן, שם אלא אם נמסר למשרד של החברה כתב העברהתיר

תב ההעברה של מניה ייערך וימולא בצורה או באופן דומה לה ככל האפשר או בצורה כ
 .ראש הדירקטוריון ידי יושב רגילה או מקובלת שתאושר על

החברה רשאית לסגור את מרשם בעלי המניות למשך אותו זמן אשר ייראה בעיני  1.2.4
החברה תודיע לבעלי . ימים בכל שנה( 45)ובלבד שלא יעלה על שלושים , הדירקטוריון

לעניין מסירת הודעות  החברההמניות על סגירת מרשם בעלי המניות בהתאם לקבוע בתקנון 
 . לבעלי המניות

1.2.4  

ביחד עם תעודת המניות שעומדים , למשרד לשם רישוםכל כתב העברה יימסר  [א]
כתבי . וכל ההוכחות האחרות שידרוש דירקטוריון החברה, אם הוצאה כזו, להעבירן

אך כל כתבי העברה אשר הדירקטוריון יסרב , יישארו בידי החברה, העברה שיירשמו
סירב  (.אם נמסרה)יחד עם תעודת המניה , למי שמסרם, יוחזרו לפי דרישה, לרשמם

ימים ( 45)יודיע על כך למעביר לא יאוחר משלושים , הדירקטוריון לאשר העברת מניות
 ;מתאריך קבלת כתב ההעברה

אשר יקבע על ידי , החברה רשאית לדרוש תשלום אגרה עבור רישום ההעברה [ב]
 .דירקטוריון החברה

יזבון או כשאין מנהלי ע, או, האפוטרופוסים ומנהלי עזבונו של בעל מניה יחיד שנפטר 1.2.1
יהיו , בני האדם שיש להם זכות בתור יורשיו של בעל המניה היחיד שנפטר, אפוטרופוסים

 .תה רשומה על שם הנפטריהיחידים שהחברה תכיר בהם בתור בעלי זכות במניה שהי

תכיר החברה רק בשותף הנותר בחיים או , נרשמה מניה על שם שני בעלים או יותר 1.2.0
אך לא יהא , ם אשר להם הזכות במניה או טובת הנאה בהבשותפים הנותרים בחיים כאנשי

בכך כדי לפטור את עזבונו של בעל משותף בנייר הערך מחובה כלשהי ביחס לנייר הערך 
נרשמה מניה על שם מספר בעלים במשותף כאמור יהיה זכאי כל אחד . שהחזיק בו בשותפות

 .מהם להעביר את זכותו

בהראותו הוכחות , יהיה זכאי, מותו של בעל מניות כל אדם שייעשה בעל זכות במניות עקב 1.2.4
המעידות כי לו הזכות למניות בעל , על קיום צוואה או מינוי אפוטרופוס או מתן צו ירושה

תקנון כפוף להוראות , או יוכל, להירשם כבעל מניות בגין מניות אלו, המניות שנפטר
 .להעביר את אותן מניות, החברה

כסים או במפרק של בעל מניות שהוא תאגיד הנמצא בחיסול או החברה תוכל להכיר בכונס נ 1.2.2
בפירוק או בנאמן בפשיטת רגל או בכל כונס נכסים של בעל מניות פושט רגל כבעלי זכות 

 .למניות הרשומות על שמו של בעל מניות כזה

או הנאמן בפשיטת , כונס הנכסים או המפרק של בעל מניות שהוא תאגיד בחיסול או בפירוק 1.2.4
לאחר שהמציא אותן הראיות שידרוש , יוכל, ו כל כונס נכסים של בעל מניות פושט רגלרגל א

המעידות כי לו הזכות למניות בעל המניות בחיסול או בפירוק או , ממנו הדירקטוריון
והדירקטוריון יהיה רשאי לסרב לתת הסכמתו בלי )בהסכמת הדירקטוריון , בפשיטת רגל

כפוף להוראות , או יוכל, בעל מניות בגין מניות כאלולהירשם כ( לתת כל סיבה לסירובו
 .להעביר אותן מניות, תקנון החברה

, כל האמור לעיל בדבר העברת מניות יחול על העברת ניירות ערך אחרים של החברה 1.2.4
 .בשינויים המחייבים
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4שינוי זכויות של מניות החברה 1.4
 

על זכויות  יכולה להנפיק או להקצות מניות וניירות ערך אחרים בזכויות עדיפות לא החברה 1.4.1
לזכויות  מאוחרותהמניות הקיימות בהון החברה אך היא יכולה להנפיק מניות בזכויות 

או להנפיק מההון שטרם הונפק ניירות ערך בני פדיון או  המניות הקיימות בהון החברה
, יוחדות אחרות או בהגבלות בקשר עם חלוקת דיבידנדיםלהנפיק מניות בזכויות מוגבלות מ

כפי שתקבע החברה מדי פעם בהחלטה , או בקשר עם עניינים אחרים, זכויות הצבעה
ובלבד שזכויות אלו תהיינה  של בעלי המניות מיוחד שתתקבל באסיפה הכללית ברוב

 .נחותות לזכויות בעלי המניות של החברה

בהחלטה , ם בכל עת שהיא יחולק הון המניות לסוגים שונים של מניות יכולה החברהא 1.4.4
מלבד אם תנאי ההנפקה של אותו סוג המניות , הכללית באסיפה מיוחדשתתקבל ברוב 

, היתר-זכויות, להוסיף או לשנות באופן אחר את הזכויות, להרחיב, להמיר, מתנים אחרת
או , ם או שאינם קשורים באותה עת באחד הסוגיםההגבלות וההוראות הקשורי, היתרונות

 .של בעלי המניות מן הסוג הזהמיוחד כפי שייקבע בהחלטה שתתקבל באסיפה כללית ברוב 

לרבות מניות , זכויות המיוחדות המוקנות למחזיקים של מניות או סוג מניות שהוצאוה 1.4.4
באמצעות יצירתן או  לא ייחשבו כאילו שונו, בזכויות בכורה או בזכויות מיוחדות אחרות
אלא אם כן הותנה אחרת בתנאי ההקצאה של , הנפקתן של מניות נוספות בדרגה שווה עימן

 .מניות אותן

על , בשינויים המחויבים לפי העניין, הוראות שבתקנות אלה בדבר אסיפות כלליות תחולנהה
 .ל"כל אסיפת סוג כנ

דירקטוריון אשר יוכל להקצותן מניות הבלתי מונפקות של החברה תהיינה בפיקוחו של הה 1.4.1
תמורת מזומנים או בתמורה , לאותם האנשים, עד גבול הון המניות הרשום של החברה

בין בערכן , בין למעלה מערכן הנקוב, באותם הסייגים והתנאים, אחרת שלא במזומנים
ובאותם , בתמורה הנמוכה מערכן הנקוב( בהתאם להוראות חוק החברות)הנקוב ובין 

ותהא לדירקטוריון הסמכות להגיש לכל אדם , שר הדירקטוריון ימצא למתאימיםמועדים א
בערכן הנקוב או למעלה מערכן הנקוב או בתמורה , שהן איזהל "כנדרישת תשלום על מניות 

במשך אותו הזמן ובאותה התמורה והתנאים אשר הדירקטוריון , הנמוכה מערכן הנקוב
 .ימצא למתאים

רקטוריון להנהיג הבדלים בין בעלי מניות ביחס לסכומי ם הקצאת מניות רשאי הדיע 1.4.0
 .או זמני פירעונם/דרישות התשלום ו

, כולה או חלקה, יהא תשלום התמורה בגין המניה, פי תנאי הקצאת מניה כלשהי ם עלא 1.4.4
ידי האדם אשר הוא הבעלים  אזי ישולם כל שיעור כזה לחברה בזמן פירעונו על, בשיעורים

 . ידי אפוטרופוסיו ה עת או עלהרשום של המניות אות

חברה תוכל לשלם בכל עת שהיא עמלה לכל אדם עבור תפקידו כחתם או הסכמתו לשמש ה 1.4.2
לרבות סטוק אגרות חוב של החברה או , על כל נייר ערך, בין ללא תנאי או על תנאי, כחתם

וק איגרת חוב או סט, על כל נייר ערך, בין ללא תנאי או על תנאי, על הסכמתו להחתים
בכל מקרה ומקרה אפשר לשלם את העמלה או לסלקה במזומנים או . אגרות של החברה

 .בניירות ערך או באגרות חוב או בסטוק אגרות חוב של החברה
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 מגבלה על החזקת מניות 1.4

וכן כל פעולה בקשר עם החזקה , במישרין או בעקיפין, כל החזקה של אמצעי שליטה בחברה 1.4.1
 "(:מגבלת ההחזקות)"למגבלות הבאות תהיינה כפופות , כאמור

באמצעי שליטה בחברה , לבד או ביחד עם אחרים, בעל מניות בחברה לא יחזיק 1.4.1.1
 :בשיעור

אם היה בעל המניות או בעלי , מההון המונפק של החברה 45%העולה על  [א]
( 4()א)4א41מבין הגורמים האמורים בסעיף , המניות המחזיקים ביחד

או חברות ביטוח לעניין , קרן נאמנות, קופת גמל, היינו)לפקודת מס הכנסה 
 או; (השקעת מבוטחיה

 .בכל מקרה אחר, מהון המניות המונפק של החברה 10%העולה על  [ב]

וכן כל , במישרין או בעקיפין, כל החזקה של אמצעי שליטה בחברה, בכל מקרה 1.4.1.4
תהיינה כפופות למגבלות הקבועות בפקודת מס , פעולה בקשר עם החזקה כאמור

 ".קרן להשקעות במקרקעין"נסה כנוסחו מעת לעת בקשר עם הכ

 .כמשמעותם בפקודת מס הכנסה, "אמצעי שליטה" -ו" החזקה", לעניין זה

כל העברת מניות או רכישת מניות אשר תגרום לבעל מניות להחזיק במניות בשיעור העולה  1.4.4
לבד , ות המחזיקוכל בעל מני, "השיעור העודף)"על השיעור המותר על פי מגבלת ההחזקות 

מהווה , הינה אסורה"( המחזיק בעודף: "בשיעור העודף יכונה להלן, או ביחד עם אחרים
 .הפרה של הוראות תקנון החברה ולא תחייב את החברה או את בעלי מניותיה

מגבלת ההחזקות לא תחול על בעלי מניות בגין החזקותיהם החורגות , על אף האמור לעיל 1.4.4
ממניות אשר נרכשו או הועברו על ידם קודם למועד ההנפקה  ממגבלת ההחזקות כתוצאה

אולם זאת רק במהלך תקופה בת שלושים חודשים שתחילתה במועד רישום מניות , לציבור
ימכרו בעלי המניות , במהלך תקופת המעבר"(. תקופת המעבר)"החברה למסחר בבורסה 

ולא ירכשו מניות נוספות  המחזיקים בשיעור העודף את המניות העודפות המוחזקות על ידם
 .של החברה בשיעור אשר יהווה חריגה ממגבלות ההחזקה

 :עלו החזקותיו של בעל מניות כלשהו כך שהפך למחזיק בעודף יחולו ההוראות שלהלן 1.4.1

תוך פירוט השיעור , המחזיק בעודף ידווח לחברה על עצם החריגה באופן מיידי 1.4.1.1
 .העודף שבבעלותו

פי הוראות -בין כתוצאה מהודעה על, לחברה דבר ההפרה כאמור עמיד לכשייווד 1.4.1.4
ובין , פי הוראות חוק ניירות ערך-בין אם עקב מסירת דיווח על, תקנון החברהה

 :תפעל החברה כדלקמן, אם אחרת

החברה תיתן למחזיק בעודף התראה על הפרתו את תקנון החברה ותדרוש כי  [א]
 "(.פת תיקון החריגהתקו)"יתקן הפרה זו בתוך שלושה ימי מסחר 

ככל שהמחזיק בעודף לא ימכור את החזקותיו העודפות בתוך תקופת תיקון  [ב]
 "(.המניות המחולטות)"יחולטו המניות העודפות , החריגה

שממועד גילוי הפרת מגבלת ההחזקות על ידי , ככל שבתקופת הביניים [ג]
ת של יחול המועד הקובע לעניין השתתפו, המחזיק בעודף ועד לחילוט המניות

בעלי מניות באסיפה הכללית של החברה או לקבלת דיבידנד שיחולק על ידי 
החברה או מניות הטבה שיחולקו על ידי החברה או זכויות שיוצעו על ידי 

לא תאפשר למחזיק בעודף להשתתף באסיפה ( 1: )אזי החברה, החברה
בה תחלק את הדיבידנד או מניות ההט( 4)וכן ; הכללית לגבי השיעור העודף
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אך חילוט המניות יתייחס גם , למחזיק בעודף, לפי העניין, או הזכויות
וכך , שחולקו לו כאמור, לפי העניין, לדיבידנד או מניות ההטבה או הזכויות

 .לכל פירות אחרים הנובעים מהשיעור בעודף

יועברו המניות המחולטות לחזקתו של , להלן [ה]בכפוף לאמור בסעיף קטן  [ד]
ואשר יקבל מהחברה הוראה בלתי חוזרת , די החברהנאמן שימונה על י

ולא לבעלי עניין )את המניות המחולטות לציבור , באופן מיידי, למכור
 .וזאת ללא כל הגבלה על מחיר המכירה, באמצעות הבורסה( בחברה

לרבות פירותיהן כאמור בסעיף קטן , מחצית מתמורת מכירת השיעור העודף [ה]
אמן לציבור באמצעות הבורסה כאמור בסעיף שתימכרנה על ידי הנ, לעיל [ג]

תשמש לצורך פיצוי מוסכם לחברה בגין הנזק שנגרם לה על ידי , לעיל [ד]קטן 
גרמה פעולתו של המחזיק . והיתרה תוחזר למחזיק בעודף, המחזיק בעודף

או לנזק ישיר אחר לבעלי המניות , בעודף לפגיעה במעמד החברה לצורכי מס
איזה חלק מתוך התמורה , י שיקול דעתה המוחלטלפ, תחליט החברה, שלה

 .שחולטה יחולק לבעלי המניות הניזוקים ובאיזה מתכונת

בשים , יודגש כי הוראות סעיף קטן זה קובעות פיצוי מוערך ומוסכם מראש [ו]
, לב לנזקים העלולים להיגרם לחברה ולבעלי מניותיה בגין הפרה כאמור

עלי המניות והחברה להוכיח את אולם זאת מבלי לפגוע ביכולתם של שאר ב
נזקיהם הממשיים ולפעול לקבלת כל זכות וסעד נוספים אשר יעמדו לרשותם 

לגרום לנזקים , בחריגתו ממגבלת ההחזקות, כנגד המחזיק בעודף אשר עשוי
 .כבדים הן לחברה והן לבעלי מניותיה

כל אחד מבעלי המניות מסכים מראש ומתחייב לסייע בביצוע ההוראות  [ז]
ונותן הסכמתו לחבר הבורסה המחזיק במניותיו של בעל , ארות לעילהמתו

 .המניות לשתף פעולה עם החברה לביצוע ההוראות המתוארות לעיל

, הופרה מגבלת ההחזקות כתוצאה מהסכמים או הסדרים אחרים בין בעלי מניות בחברה
באופן  ,יחולטו המניות המחולטות מבעלי המניות הקשורים בהסכמים או בהסדרים אלה

 .יחסי לשיעור החזקתם בחברה

 הסדרים לפי חוק החברות 1.15

להלן יפורטו הסדרים לפי חוק החברות שנקבעו בתקנון ההתאגדות של החברה לפי סעיפים מחוק 
מבנה  –פרטי התשקיף וטיוטת התשקיף )לתקנות ניירות ערך ( ד)44החברות המצוינים בתקנה 

 .אמורככל ונקבעו הסדרים כ, 1444-ט"תשכ, (וצורה

 14, (מטרות החברה)לתקנון החברה  4סעיפים  - (44תקנה )הגבלת אפשרות שינוי התקנון  1.15.1
מינוי )לתקנון החברה  (א)44, (מגבלות על החזקה באמצעי שליטה)לתקנון החברה  12עד 

מינוי )לתקנון החברה  111-144 ,(לדירקטוריון החברהמטעם חברת הניהול דירקטורים 
 ויתבצע( פירוק החברה)לתקנון החברה  100-ו (מיזוג)לתקנון החברה  111, (ל"מנכ

לפחות מקולות בעלי המניות  20%של  מיוחדבהחלטה שנתקבלה באסיפה הכללית ברוב 
 .המשתתפים ומצביעים באסיפה הכללית של החברה

אסיפה הכללית רשאית ליטול סמכויות ה - (05סעיף )העברת סמכויות בין האורגנים  1.15.4
לאורגן אחר לעניין מסוים או לפרק זמן מסוים שלא יעלה על פרק הזמן הנדרש הנתונות 

יחולו , נטלה האסיפה הכללית סמכויות הנתונות לפי החוק לדירקטוריון. בנסיבות העניין
החובות והאחריות החלות על דירקטורים לעניין הפעלת אותן , על בעלי המניות הזכויות

, בשים לב להחזקותיהם בחברה, לל זה יחולו עליהםובכ, בשינויים המחויבים, סמכויות
הרביעי והחמישי של , הוראות הפרקים השלישי, להשתתפותם באסיפה ולאופן הצבעתם

 .החלק השישי לחוק החברות
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 מחמישה מורכב יהיה החברה של הדירקטוריון חברי מספר - (04סעיף )מינוי דירקטורים  1.15.4
 דירקטורים( 4) ושלושה רגילים דירקטורים( 4) משני יורכב הדירקטוריון. דירקטורים(  0)

הניהול תהא הזכות למינוי של עד שני  לחברת( א) .להלן למפורט ובכפוף חיצוניים
 דירקטוריוןר "יוחברי דירקטוריון כ למנות זה ובכללהחברה דירקטורים לדירקטוריון 

הניהול מכוח זכות זו מוענקת לחברת . רים מעת לעתוכן למנות דירקטורים אח, סגנווכ
תקופת הסכם הניהול אף אם חברת הניהול לא תחזיק כלל  למשךהסכם הניהול ותחול 

רשאית בכל עת לפטר דירקטור מטעם חברת  הניהול חברת( ב); בניירות ערך של החברה
אחר למנות במקומו אדם או במועד אחר /ו והיא רשאית להחליט אותה עת, הניהול

מינוי ( ג); והכל לפי שיקול דעתה של חברת הניהול מטעם חברת הניהול בחברה כדירקטור
וכהונתם של הדירקטורים החיצוניים יהיו בכפוף להוראות חוק החברות לעניין 

יצהיר כל אחד , צים"בהצבעות באסיפה כללית בדבר מינוי הדח .דירקטורים חיצוניים
או לכוון /ים בחברת הניהול ו/מבעלי המניות בחברת הניהול שלו יכולת למנות דירקטור

 . כי הוא בעל עניין אישי בהצבעה, את פעילות חברת הניהול

 באסיפה דיון בשום לפתוח יןא - (לחוק החברות 41סעיף )מניין חוקי באסיפה כללית  1.15.1
. לפתיחתה שנקבע המועד מן השעה מחצית תוך חוקי מניין נוכח יהיה כן אם אלא כללית

 בשעה חוקי מניין יתהווה, בתקנון או החברות בחוק אחרת מותנה בהם מקרים להוציא
בעלי מניות המחזיקים ביחד ( 4)לפחות שני , ידי באי כוחם בעצמם או על, נוכחים שיהיו

 .זכויות ההצבעה בחברהמ 15%לפחות 

ראש  בכל אסיפה כללית ייבחר יושב - (לחוק החברות 41סעיף )יושב ראש אסיפה כללית  1.15.0
ר הדירקטוריון ובהעדרו "יושב ראש האסיפה יהיה יו, האמור לעיל על אף. לאותה אסיפה

לא נכח . ר האסיפה מבין חברי דירקטוריון החברה שיהיו נוכחים באסיפה"ייבחר יו
ר האסיפה על ידי בעלי המניות הנוכחים והמצביעים "ייבחר יו, דירקטור כלשהו באסיפה

בכפוף , פתחישת, ת הדיון באסיפהעשה בתחיליהאסיפה ת ר"יובחירת  .באסיפה ברוב רגיל
על ידי מזכיר החברה או על ידי בעל מניות שמזכיר החברה הסמיך , לקיום מניין חוקי

 .לעניין זה

החלטות באסיפה הכללית יתקבלו ברוב  – (לחוק החברות 40סעיף )רוב באסיפה כללית  1.15.4
לפחות  20%למעט ביחס לנושאים הבאים שהחלטות בהם יתקבלו ברוב מיוחד של  רגיל

שינוי ( 1: )מקולות בעלי המניות המשתתפים ומצביעים באסיפה הכללית של החברה
סעיפי ( 4); מגבלות על החזקת אמצעי שליטהסעיפי התקנון הדנים ב( 4); מטרות החברה

סעיפי התקנון הדנים ( 1); י חברת הניהולאופן מינוי הדירקטורים על ידהתקנון הדנים ב
( 4); אישור מיזוג וסעיפי התקנון העוסקים באישור מיזוג( 0); ל החברה"באופן מינוי מנכ

שינוי הזכויות ( 4); החלטה בדבר פירוק החברה וסעיפי התקנון הדנים בפירוק החברה
   .  הצמודות למניות החברה וחלוקת מניות החברה לסוגים שונים

. חלטות בדירקטוריון יתקבלו ברוב רגילה - (לחוק החברות 152סעיף ) החלטות קבלת 1.15.2
במקרה של שוויון קולות בהחלטת . בהצבעה בדירקטוריון יהיה קול אחד לכל דירקטור

 .ר הדירקטוריון קול נוסף"הדירקטוריון לא יהיה ליו

למינוי של עד הניהול תהא הזכות  לחברת( א) – (לחוק החברות 444סעיף ) תקופת כהונה 1.15.4
 דירקטוריוןר "יוחברי דירקטוריון כ למנות זה ובכללהחברה שני דירקטורים לדירקטוריון 

זכות זו מוענקת לחברת הניהול מכוח . רים מעת לעתוכן למנות דירקטורים אח, סגנווכ
תקופת הסכם הניהול אף אם חברת הניהול לא תחזיק כלל  למשךהסכם הניהול ותחול 

רשאית בכל עת לפטר דירקטור מטעם חברת  הניהול חברת( ב); בניירות ערך של החברה
אחר למנות במקומו אדם או במועד אחר /ו והיא רשאית להחליט אותה עת, הניהול

 .יהולוהכל לפי שיקול דעתה של חברת הנ מטעם חברת הניהול בחברה כדירקטור

נושא משרה בה  ,מראש, החברה רשאית לפטור - (לחוק החברות 404סעיף ) פטור 1.15.4
 .בשל נזק שנגרם לה בעקבות הפרת חובת הזהירות כלפיה, כולה או מקצתה, מאחריותו

מראש דירקטור מאחריותו חברה אינה רשאית לפטור , זהבסעיף לעיל האמור למרות 
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 החלטה עם בקשר או( כהגדרתה בחוק החברות)כלפיה עקב הפרת חובת הזהירות בחלוקה 
 מזה אחר משרה נושאגם ) בחברה כלשהו משרה לנושא או השליטה שלבעלי עסקה או

 .אישי עניין בה יש( הפטור כתב מוענק שעבורו

ות הטבה או חלוקת מני/והחלטה על חלוקת דיבידנד  -( לחוק החברות 451סעיף )דיבידנד  1.15.15
 או כולו ישולם הדיבידנד כי, להחליט רשאי הדירקטוריון. תתקבל בדירקטוריון החברה

 דרך בכל או ערך בניירות זה ובכלל, בעין נכסים חלוקת של בדרך או, במזומנים, מקצתו
 יעשו דיבידנד חלוקת בדבר שהחלטות ובלבד הדירקטוריון של דעתו שיקול לפי, אחרת
 השקעות מקרן הכנסה מס פקודת דרישות את התואם באופן זה ובכלל דין לכל בכפוף

 החברה .במקרקעין השקעות כקרן החברה של מעמדה את ישמר אשר ובאופן במקרקעין
 השקעות מקרן הכנסה מס פקודת דרישות את התואם באופן דיבידנד לחלק תמשיך

 .במקרקעין השקעות כקרן מעמדה את תאבד בו במקרה גם במקרקעין

  – (לחוק החברות 441סעיף )מיזוג  1.15.11

 .החברות חוק להוראות בכפוף, בעלי המניות ברוב מיוחד החלטתאישור מיזוג טעון  [א]

 בין החברה למניות הקשור הסדר כלאו /ו מניותיה בעלי לבין החברה בין הסדר כל [ב]
 מיזוג עסקת כלאו /ו שלישיים צדדיםאו /ו עצמם לבין בינם החברה של המניות בעלי

או לתוך חברה אחרת תהיה טעונה אישור הדירקטוריון ברוב של /של החברה עם ו
 להוראותלכל אישור אחר ובכפוף  בנוסף, מחברי דירקטוריון החברה 20%לפחות 

 .החברות חוק

יהיו ניתנים לשינוי אך ורק בהחלטה שתתקבל  זה [ג] סעיףו לעיל [ב]-ו [א] סעיפים [ג]
החוקי באסיפה כאמור  המנייןבאסיפת בעלי המניות של החברה ברוב מיוחד כאשר 

    .החברה ממניות 15%מניות בחברה המחזיקים בלפחות  בעלייהיה 
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 ייעוד התמורה – 5פרק 

 

 תמורת ההנפקה 1.1

בהנחה שכל היחידות , תשקיף זהפי -התמורה המיידית הצפויה לחברה מההנפקה על
צפויה , התשקיףפי -בניכוי ההוצאות הכרוכות בהנפקה על, תירכשנהתשקיף המוצעות ב

 ::כמפורט להלןלהיות 

   

 ח"שאלפי  116,313-כ  (ברוטו)התמורה המיידית הצפויה 

 ח"שאלפי  1,111-כ   1הפצה, ייעוץ, בניכוי עמלות ניהול

 ח"ש אלפי 9,7,2-כ         2למסווגים מוקדמת התחייבות עמלת בניכוי

 ח"שאלפי  ,01-כ   3(מוערך)בניכוי הוצאות אחרות 

 ח"שאלפי  604,213-כ    (נטו)התמורה הצפויה 

 יעוד תמורת ההנפקה 1.9

פי -בפועל בגין ההצעה עלבכוונת החברה לעשות שימוש בתמורת ההנפקה שתתקבל 
לפרטים ביחס  .ן המניב בישראל"בתחום הנדל רכישת נכסים חדשים למימון, תשקיף זה

 3.17ראה סעיף נכסים לרכישת  יםשלישי דיםעם צדשמנהלת החברה ומתנים  יםלמשא
 .להלן

  .לשנות את יעוד תמורת ההנפקה, פי שיקול דעתה הבלעדי-על, מעת לעת, החברה עשויה

כפי את תמורת ההנפקה  תפקיד ותשקיעהחברה , עד לשימוש בתמורת ההנפקה כאמור
ח "אג, קדונות בשקליםיכגון בפ ,נמוכה סיכון ברמתבהשקעות , שתמצא למתאים

כפי ', מ וכד"מק, ומעלה A בוצהמקממשלתיות או קונצרניות בעלות דירוג אשראי 
לא תחשב כהשקעה , לצורך האמור לעיל. י דירקטוריון החברה מעת לעת"יקבע עיש

אשר נכס הבסיס שלהן הינו מניות , השקעה במניות או בתעודות סל, באפיקים סולידיים
 . או מדדי מניות או אופציות במעוף או רכישת או כתיבת פוזיציות בנגזרים

 ליאסכום מינימ 1.1

 .לא נקבע סכום מינימלי שיש להשיגו בהנפקה על פי תשקיף זה

 תשקיף מדף 1.0

החברה תפרסם את הפרטים , ביחס לניירות ערך נוספים אשר יוצעו על פי תשקיף המדף
פרטי )כנדרש על פי תקנות ניירות ערך , על השימוש בתמורת ניירות הערך המוצעים

במסגרת דוח הצעת המדף על פיו  1232-ט"תשכ, (מבנה וצורה –התשקיף וטיוטת התשקיף 
 .א לתקנות האמורות91וזאת בהתאם להוראות תקנה , יוצעו ניירות הערך האמורים

 

                                                      

, מ"אפסילון חיתום והנפקות בע, "(איביאי פועלים: "להלן)מ "חיתום והנפקות בע –אי .בי.פועלים אי. מ"אינם כוללים מע הסכומים  1
יוניק הפצה ו מ"בע ברטמן השקעות. ס.א ,מ"איפקס הנפקות בע, .(ש.א)רוסאריו שירותי חיתום , מ"דיסקונט חיתום והנפקות בע

עמלה בשיעור  –בגין יחידות המניות : זכאים לעמלת ניהול והפצה כמפורט להלן יהיוהמפיצים "(. המפיצים: "להלן)מ "פיננסים בע
מניות שנרכשו על ידי מיטב דש גמל )מתמורת יחידות המניות שתתקבל בפועל בידי החברה מהצעת המניות על פי התשקיף  9.1%של 

מתמורת  3%.,של  בשיעורעמלה  –ת החוב בגין יחידות אגרו(. האמורה העמלה חישוב לצורך בחשבון תילקחנהמ לא "ופנסיה בע
העמלות בין המפיצים תעשה לפי  חלוקת. יחידות אגרות החוב שתתקבל בפועל בידי החברה מהצעת אגרות החוב על פי התשקיף

 .יועץ הנפקה, מ"יואב קו יועצים בעמתוך העמלות תשולם עמלה ל. והחברה איביאישיקול דעת פועלים 
 .לעיל 9.9.7 סעיף ראה  2
 .ח"ש אלפי ,1 של בסך ריכוז לעמלת זכאי יהיה ההנפקה רכז  3
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 תיאור עסקי התאגיד  - 6 פרק

 תיאור ההתפתחות הכללית של עסקי התאגיד –חלק ראשון 

 פעילות החברה ותיאור התפתחות עסקיה 1.1

 .בעירבון מוגבל כחברה פרטית 5112באוקטובר  11 יוםב ונרשמה בישראל החברה נתאגדה 1.1.1

 פרק שני לפקודת מס ההכנסה' החברה הינה קרן להשקעות במקרקעין בהתאם להוראות חלק ד 1.1.5
 העיקרית שמטרתו גוף הינה במקרקעין להשקעות קרן"(. הפקודה)" 1111-א"התשכ, [נוסח חדש]

בתי , חניונים, מסחר, לוגיסטיקה, תעשיה, לרבות משרדים, מניבן "נדל של וניהול החזקה היא
באופן , רווח ובכך לאפשר למשקיעים להשתתף לצרכי, דיור להשכרהכן ו אבות סיעודיים ומלונאות

ישירה תוך פיזור הסיכונים הכרוכים בהשקעה , הקרן הבפרויקטים מניבים בהם משקיע, רלא ישי
 . וניצול הטבות המס המוענקות למשקיעים בקרן השקעות במקרקעין בנכסים מניבים

זכאית להטבות מיסוי ייחודיות בתנאי שהיא עומדת בתנאים המפורטים  ןקרן להשקעות במקרקעי
 לעניין. להשקעות במקרקעין נהנים אף הם מהטבות מס מסוימותבעלי המניות בקרן . בפקודה

חלות ההמגבלות החוקיות ו החלה על החברה כקרן השקעות למקרקעיןמדיניות חלוקת דיבידנד 
החלות על לעניין הטבות המס . 1.7.2-ו 1.3.4.1ראה סעיפים על החברה כקרן להשקעות במקרקעין 

 .להלן 1.11סעיף  הרא קרן להשקעות במקרקעין ובעלי המניות בה

   הפעילות םתחו 1.5

מניבים ן "דהיינו רכישת נכסי נדל, ן המניב בישראל"פועלת בתחום הנדל חברהה, התשקיף למועד 1.5.1
   .  לצורך השכרתםלוגיסטיקה ומסחר , תעשייה, טק-היי, בתחומי המשרדים

פעילותה העסקית של החברה כוללת התקשרויות  ,זהועד למועד היווסדה של החברה ממועד  1.5.5
ים ישוו. ר שטחי חניה"מ 12,111-כוכן , ר"מ 42,111-כנכסים מניבים בשטח כולל של  4לרכישת 

שיעור  .ח"מליון ש 515-כלסך של  5111בדצמבר  41ליום מסתכם של הנכסים ההוגן הכולל 
 .19%-כהתפוסה הממוצע בנכסים למועד פרסום התשקיף הינו 

 – נוספים מניבים נכסים לרכישת לאפשרות ראשוניים מגעים ומנהלתזה החברה בוחנת  עדולמ 1.5.4
  .להלן 1.17לפרטים בדבר משא ומתן שמנהלת החברה לרכישת נכס ראה סעיף 

 למתן שירותי ניהולהסכם  1.5.3

"( חברת הניהול)"מ "בע מניבים ניהול שרון איתיהתקשרה החברה עם  5112באוקטובר  52ביום 
לרבות העמדת נושאי משרה )ניהול בהסכם ניהול לפיו תספק חברת הניהול לחברה שירותי 

בדיקת כדאיות , עבור החברה נכסים מניביםאיתור בין היתר בנושאים של  ,(ודירקטורים לחברה
הנכסים לרבות ניהול , אלה נכסיםמימון ואחרים בנוגע ל, רכישהוניהול משא ומתן לכריתת הסכמי 

ייעוץ לחברה בקשר עם , מתן ייעוץ כלכלי ופיננסי לביצוע השקעות, וניהול תפעולםשיווקם 
ההסכם יעמוד "(. הסכם הניהול)"לחברה  וחוב התקשרות בהסכמי השקעה וייעוץ וסיוע בגיוס הון

לפרטים בדבר . רישומם למסחר של מניות החברה בבורסהממועד  שנים 7לתקופה של בתוקפו 
לפירוט מלא ביחס לתנאי הסכם הניהול ראה . לעיל 4.2יהול ראה סעיף בעלי המניות בחברת הנ

 . להלן 1.13.1סעיף 

 במניותיה ועסקאות החברה בהון השקעות 1.4

באוקטובר  11, קרי)שממועד היווסדה של החברה בתקופה , אודות השקעות בהון החברה לפירוט 1.4.1
. לתשקיף 4.5ראה סעיף  – התשקיף למועד סמוך למועד ועד( 5112

 למועד סמוך למועד ועד 5112באוקטובר  11 שמיום בתקופה ,לתשקיף 4.5למעט כמפורט בסעיף  1.4.5
 .בה יןיענ בעל ידי על במניות החברה  מהותית עסקה כל בוצעה לא, התשקיף

או ניירות /התשקיף לא הקצתה החברה ולא התחייבה להקצות מניות נוספות של החברה ו למועד 1.4.4
ידיעת החברה במסגרת התקשרות בעלי  למיטב( 1: )במניות למעט כמפורט להלן המיריםערך 

 מיטב: "להלן)מ "מייסדים התחייבה מיטב דש גמל ופנסיה בעההמניות בחברת הניהול בהסכם 
בתמורה "( הנוסף הסכום: "להלן)נוספים ח "שמליון  51להשקיע בהונה של החברה סך של "( דש

ההשקעה תבוצע על ידי מיטב . האמורה ההשקעה בוצעה טרם זה למועד. להקצאת מניות בחברה
, באופן בו תעביר מיטב דש סדיוכמשקיע מ דש דש בכפוף למגבלות הרגולטוריות החלות על מיטב
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את הסכום המקסימאלי מהסכום הנוסף אותו , בכל מועד בו יתאפשר תחת המניעה הרגולטורית
מחויבותה של , להערכת החברה. הסכום הנוסף היא יכולה להעביר באותו מועד עד העברת מלוא

מיטב דש להשקעת הסכום הנוסף או חלקים ממנו תתבצע במסגרת השתתפותה בהנפקות לציבור 
ההסכם , בנסיבות אלה. שתערוך החברה ובמחיר שייקבע במכרז לציבור במסגרת אותן הנפקות

מאחר והשקעה כאמור  איננו קובע את המחיר למניה בו תבוצע השקעתה של מיטב דש וממילא
החברה אינה יכולה לשלוט במחיר על פיו תבוצע ההשקעה של , תבוצע במסגרת הנפקות לציבור

כי בפועל תבוצע הקצאה למיטב דש על פי המחיר שהוצע על , מיטב דש וכן לא קיימת כל ודאות
 ותמני לרכישת החברה שהעניקה אופציות בדבר לפרטים( 5); ידה במסגרת השתתפותה במכרז

 .לעיל 4.1 סעיף ראה החברה

  דיבידנדים חלוקת 1.3

למעט חלוקת דיבידנד בסך של , לא חילקה החברה דיבידנדים, היווסדה ועד למועד התשקיףמאז  1.3.1
החלוקה האמורה  .5117בפברואר  11ח אשר אושר על ידי דירקטוריון החברה ביום "אלפי ש 3,711

מלוא הדיבידנד האמור . להלן( ג)1.3.4.1ראה סעיף  –לפקודה  (1()ב)1א13בוצעה בהתאם לסעיף 
  .מועד התשקיף עדחולק 

 אלפי 71-כסך של ל מסתכמת 5111בדצמבר  41 ליום החברה של לחלוקה הראויים הרווחים יתרת 1.3.5
 החברה כדיבידנדיםהכנסתה החייבת של ן כי תקנון החברה כולל התחייבות לחלוקת יצוי. ח"ש

להוראות תקנון החברה בנושא חלוקת דיבידנדים ראו . בהתאם להוראות הפקודה, לבעלי מניותיה
 .להלן 3.5סעיף 

באוקטובר  11שמיום  בתקופהדיבידנד  לחלק החברהחיצוניות שהשפיעו על יכולת  מגבלות להלן 1.3.4
 :בעתיד דיבידנד לחלק החברהמגבלות העשויות להשפיע על יכולת  וכן, ועד מועד התשקיף 5112

  – רגולטוריות מגבלות 1.3.4.1

לחלק את הכנסותיה , החברה מחויבת לפי הוראות הפקודה, כקרן השקעות במקרקעין
, אשר נקבעו לכך בפקודה יםובשיעור יםכדיבידנד לבעלי מניותיה במועדהחייבות 

 : כדלקמן

למעט שבח מקרקעין או רווח הון , לפחות מההכנסה החייבת של החברה 11% (א)
ספת הכנסות פטורות ובניכוי הוצאות שאינן בתו, במכירת מקרקעין מניבים

באפריל בשנה שלאחר השנה שבה ההכנסה הופקה או  41עד  –מותרות בניכוי 
 .נצמחה

 15עד תום  –שהיה במכירת מקרקעין מניבים  ןמקרקעירווח הון או שבח  (ב)
 .חודשים ממועד מכירת המקרקעין

 –ט "התשנ, ק החברותלחו( ב)415שבסעיף " רווחים"על אף האמור בהגדרה  (ג)
קרן להשקעות במקרקעין רשאית לבצע חלוקה , "(החברות חוק: "להלן) 1111

ובלבד שהחלוקה בוצעה עד ליום , גם מתוך הכנסה בסכום של הוצאות הפחת
הכנסה )"באפריל של השנה שלאחר השנה שבה ההכנסה הופקה או נצמחה  41

נסה בסכום במידה והחברה ביצעה חלוקה מתוך ההכ ."(בסכום הוצאות פחת
תופחת ההכנסה בסכום הוצאות הפחת שחולקה שחולקו הוצאות הפחת 

מהרווחים שניתן לחלקם לבעלי המניות לפי הוראות חוק החברות וכן מרווח 
 .ההון או שבח המקרקעין ממכירת אותם מקרקעין מניבים

 415החברה כפופה למגבלות החלוקה הקבועות בסעיף  ,וכפוף לאמור לעיל, כמו כן
 .ק החברותלחו

 5112באוקטובר  11כי בהתאם להחלטת המיסוי שקיבלה החברה ביום , יובהר
אף בתקופה שממועד הקמת החברה ועד למועד רישום מניותיה , "(המיסוי החלטת)"

תיחשב הכנסתה החייבת של החברה שהועברה לבעלי מניותיה כאמור , למסחר בבורסה
מים הקבועים כפוף לעמידה בתנאים מסוי, המניותכהכנסתם החייבת של בעלי , לעיל

 . בפקודה ובהוראות המיסוי

  – החברה עצמה על נטלה אשר מגבלות 1.3.4.5

נקבע כי החברה , תאגיד בנקאי עםהתקשרות החברה בהסכם אשראי  במסגרת (א)
לעמידה בהתחייבויותיה על פי ההסכם תהא רשאית לחלק דיבידנד בכפוף 
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באמות המידה עמידה ולרבות  ובמלואם םבמועדלרבות פירעון חובותיה 
החברה לא תעמוד באמות המידה אם כי , יצוין. הפיננסיות שהוסכמו עם הבנק

כאמור  דיבידנד על פי הוראות הפקודהשהוסכמו עם הבנק אך תבקש לחלק 
לצורך שמירת מעמדה  דיבידנדלחלק החברה מחויבת  ןעל פיה) 1.3.4.1בסעיף 

הן של אמות )הפרה נוספת כלפי הבנק  הדבר יהווה, (כקרן השקעות במקרקעין
לבנק תהא ו, (המידה והן של חלוקת דיבידנד במצב בו אמות המידה מופרות

לפרטים בדבר אמות המידה אליהן  .עילה להעמדת ההלוואה לפירעון מיידי
תוך פירוט עמידתה של החברה באמות המידה  התחייבה החברה כלפי הבנק

     .ןלהל( ה)1.9.1.4ראה סעיף  האמורות

כי , התחייבה החברה( 'סדרה א)במסגרת שטר הנאמנות בגין אגרות החוב  (ב)
בדוחות הכספיים בנטרול  הנקי מהרווח 111% על יעלה לא החלוקה סכום
או בגובה הפחת לצורך מס כגבוה  (שטרם מומשו)רווחי שערוך נטו /יהפסד

אשר לא בוצעה על בסיסם  מובהר כי הרווחים הניתנים לחלוקה. מבניהם
 .חלוקה ברבעון מסוים יצטברו לרבעונים הבאים
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 אחר מידע - שני חלק

  לגבי תחום הפעילות של החברה כספי מידע 1.2

-5112בדצמבר לכל אחת מהשנים  41ליום  החברה של הפעילות מיתחו לפי בחלוקה כספי מידע מובא להלן
 : (ח"באלפי ש) 5111

 סעיף
6106)**( 6102)*( 

 ח"באלפי ש
 594 13,121 וניהול שכירות מדמי הכנסות

 51 5,912 והפעלתם הנכסים השכרת עלות
 11,541 527 (NOI)רווח גולמי 

של  הוגן שווי מהתאמת( הוצאות) הכנסות
 )***(נטו, להשקעהן "נדל

(2,199) (4,913) 

 14 1,711 וכלליות הנהלה הוצאות
-  551 אחרות( הוצאות) הכנסות

 (4,711) 3,124 מפעולות רגילותרווח 
 413,411 414,391 סך הנכסים

 31,133 31,319 סך ההתחייבויות
 .12.15.5112החל מיום בלבד כללה פעילות החברה את הפעלת הנכס בראש העין  5112בשנת   )*(

וכן את הפעלת  11.2.5111הנכס בירושלים החל מיום הפעלת , חודשים מלאים 15כללה פעילות החברה את הפעלת הנכס בראש העין במשך  5111בשנת  )**( 
 . 5111חל ממחצית חודש דצמבר הטוב -הנכס בהר

 . בניכוי הכנסות מעליית שווי הוגן, (ח"מליון ש 2.3 – 5112; ח"מליון ש 15.4 – 5111)לרכישת נכסים ( בעיקר מס רכישה)הסעיף כולל עלויות חד פעמיות )***( 
 

לדוח  0ראה סעיף , להסברים אודות התפתחויות שחלו בנתונים המופיעים בטבלה לעיל. הדוחות הכספייםראה , למידע כספי נוסף
 .הדירקטוריון

 החברה פעילות על חיצוניים גורמים והשפעת הכלכלית הסביבה 1.1

רועים והתפתחויות בסביבה המקרו כלכלית של החברה שיש להם או צפויה להיות יא, תיאור מגמות להלן
 .היא פועלת הבפעילות ש םחברה או בתחומהותית על התוצאות העסקיות או ההתפתחויות בלהם השפעה 

  מקרו 1.1.1

ן המניב "כחברה הפועלת בתחום הנדל – 1ובעולם בארץמדיני ובטחוני , השפעת המצב הכלכלי 1.1.1.1
בכלל ובענף  הכלכלה הישראליתבישראל על ענפיו השונים חשופה החברה לשינויים במצב 

 .ן בפרט"הנדל

אך דומה לשיעור  ןשיעור מתו, 5.2%-בשיעור של כ 5112צמחה בשנת  יתלה הישראלהכלכ
צמיחה זו נבעה  (.בניכוי השפעת תחילתה של הפקת הגז)הממוצע בשלוש השנים שקדמו 

כאשר רכיבי התוצר שמשכו את הצמיחה כלפי מטה , בעיקרה מגידול מהיר בצריכה הפרטית
, נמשכה מגמת הירידה באינפלציה 5112בשנת , בנוסף. כוללים את הייצוא ואת ההשקעות

נוסף . מגמה המבטאת בעיקר את הירידה החדה במחירי האנרגיה ושאר הסחורות האחודות
לאינפלציה הנמוכה הפעולות שהממשלה נקטה כדי להוזיל את עלות  5112אליה תרמו בשנת 

נותרה  תהמוניטארי המדיניות. וכן הירידה בציפיות לאינפלציה, המחייה והייסוף הנומינלי
הפחיתה את ריבית בנק ישראל לרמתה הנמוכה  תמרחיבה והוועדה המוניטארי 5112בשנת 

 .1.1%ריבית בשיעור , מאי פעם

המשק המשיך לצמוח בקצב מתון שאפיין אותו בשנתיים , 5111 של שנתהראשונה במחצית 
הצריכה הפרטית השוטפת הוסיפה . 5111למעט ירידה קלה ברבעון הראשון לשנת , האחרונות

התעסוקה הוסיפה , שוק העבודה נותר איתן .לצמוח בשיעור נאה והובילה את צמיחת המשק
השכר המשיך , (5111אחרון של שנת נכון לרבעון ה 3.1%-כ) האבטלה נותרה נמוכה, לצמוח

 .לעלות והמשק מצוי קרוב לתעסוקה מלאה

                                                      
המופיע באתר בנק ישראל  4.3.5112מיום  5112דין וחשבון , בנק ישראל: לפרטים ראו  1

http://www.boi.org.il/he/NewsAndPublications/RegularPublications/Pages/DochBankIsrael2015.aspx .ראו דוח המדיניות , וכמו כן
 5111המוניטרית של בנק ישראל למחצית הראשונה לשנת 

01h.aspx-http://www.boi.org.il/he/NewsAndPublications/RegularPublications/Pages/INF2016. 

 

 

http://www.boi.org.il/he/NewsAndPublications/RegularPublications/Pages/DochBankIsrael2015.aspx
http://www.boi.org.il/he/NewsAndPublications/RegularPublications/Pages/INF2016-01h.aspx
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    .1.1% –הותירה הוועדה המוניטארית את הריבית ברמתה הנמוכה , ועד כה 5111שנת מהלך ב

האטה כלכלית , שכן, החברה חשופה לשינויים במצב המשק בכלל ובתחומי פעילותה בפרט
הכנסות של משקי בית ובפעילות הכלכלית של המגזר לפגיעה ב, בין היתר, בישראל גורמת

, לעליה בשיעורי האבטלה ולפגיעה בכושר התשלום של שוכרי שטחים מסחריים, העסקי
 .ן להשכרה ולצמצום מקורות המימון"לירידה בביקושים לנדלו

 במשק הישראלי 5117קשה לצפות מה תהיינה המגמות בשנת , תשקיף זהנכון למועד 
הנהלת החברה בוחנת באורח שוטף את . החברהעל וכיצד אלו ישפיעו  יתובכלכלה העולמ

 .ההתפתחויות והשלכות האפשריות של המצב הכלכלי בשווקים על עסקי החברה

 ן המניב בישראל"ענף הנדל 1.1.1.5

שיעורי הצמיחה והיקף פעילות במשק הישראלי הם הגורמים המשפיעים ביותר על היקפי 
 .ן מניב"נדלהביקוש לשטחי 

ן המניב שבאה לידי ביטוי ברמת ביקושים "התאפיינו ביציבות בענף הנדל 5115-5111השנים 
נמשך הגידול  בשנה האחרונה. רמת מחירי שכירות גבוהה ותפוסה יחסית מלאה, גבוהה

בשטחי משרדים בישראל באופן שנתן מענה לביקוש לשטחי משרדים איכותיים תוך עלייה 
 ,ניכרו ביקושים לשטחי תעשייה, באופן דומה. ריםושמירה על יציבות מחי תפוסהב

שהובילו , ויציבות בקרב שוכריה בשטחי פעילותה של החברה, יתרהבין , ומסחר לוגיסטיקה
  .לשמירה על רמת התפוסה הגבוהה בנכסיה

ה ירידה בהיקף הורגש 5113-5111בשנים , לאור סביבת ריבית נמוכה והיעדר חלופות השקעה
זה הביא לירידת פער  ,יחסית להיקף הביקושים ,למכירהמוצעים המניבים הנכסים ה

האמור לעיל נתמך גם בפרסומי  .ולעלייה בתחרות תשואות ועלייה במחירי הנכסים המניבים
לפיהם עולה מגמה של ירידות קלות בשיעורי ההיוון הממוצעים במחצית , השמאי הממשלתי

, 5112–5113בשנים , ציות שקדמו להלעומת השיעורים שנצפו במח 5111הראשונה של שנת 
מגמה זו נבעה גם בשל העובדה כי מחד מרבית השחקנים  . ביחס לכל סוגי הנכסים המניבים

מחפשים נכסים לרכישה ומאידך חברות ויזמים , וכן גופים ואנשים פרטייםהגדולים במשק 
ות מימון ואפשרוי, פרטיים אינם מעוניינים לממש את נכסיהם לאור העדר חלופת השקעה

  .נוחות

 שוק הדיור  1.1.1.4

 דבר, בשוק הדיור עולים בהתמדה בשנים האחרונות החדשות המשכנתאותו העסקאות פיהיק
 . אף הםובהתאמה מחירי הדירות עולים , שמעיד על הביקושים לדיור

, הריבית הנמוכה. 5112בשנת  9%-ל 5113בשנת  3.7%-קצב עליית מחירי הדירות עלה מ
, של הציבור להמשך עליית המחירים ותפייהצ, העלייה בשכר הריאלי, המחסור בהיצע

כל אלו , שינוי בטעמי הציבור, ההכנסה הפנויה של משקי הבית, דמוגרפייםהשינויים ה
 .מהווים את הגורמים העיקריים המשפיעים על הגידול בביקוש לדירות

, ע במדינות המפותחותגבוה ביחס לממוצנתון ה, 11%על דירות בישראל עומד על סך הבעלות 
בעשור האחרון חלה ירידה בשיעור הבעלות בדירות בקרב , עם זאת .14%שם עומד הנתון על 

 .האוכלוסייה הצעירה ועלייה בקרב האוכלוסייה המבוגרת

לפיה , בשנים האחרונות ניכרת מגמה של ניסיונות להתערבות רגולטורית, בנוסף לכך
ניתן למנות את , בין היתר, כך. ורדת מחירי הדיורהממשלה מנסה ליזום יוזמות חקיקה לה

 :היוזמות הבאות

מ "מע"חלה ירידה בהיקף העסקאות אשר מיוחסת להכרזת הממשלה עם תכנית  5113בשנת 
 ". מחיר מטרה"ו" אפס

 היקף העסקאות חזר לגדול בעקבות הורדתם מסדר היום של תכניות אלו 5112בשנת 
לפיה הקרקעות , החל בשנה זו תכנית מחיר למשתכן ,כן-כמו. 5113בסוף שנת שהתרחשו 

ישווקו בהנחה משמעותית עבור , 5117–5112ידי המדינה בבנייה רוויה בשנים -המשווקות על



 

 -1-ו

ולסייע לחסרי דירה לרכוש , בכך מנסה המדינה להגדיל את היצע הדירות. זכאים חסרי דירה
 .דירה במחירים נמוכים

עברה בוועדת הכספים , כחלק ממדיניות הממשלה לטיפול בעליית מחירי הדיור 5111בשנת 
לפי . טרם נחקקה, אשר נכון למועד זה, של הכנסת הצעת החוק להטלת מס ריבוי נכסים

מוצע להטיל מס ריבוי נכסים אשר יוטל על בעלי , ככל שתיחקק הלכה למעשה, מדיניות זו
בהתאם לאומדן , מערך הנכס 1%בשיעור של , ומעלה דירות המחזיקים בשלוש דירות

מטרת מדיניות זו הינה להוות תמריץ עבור בעלי הנכסים למכור את . שתערוך המדינה
 . ובכך להוביל להפחתת מחירי הדיור, נכסיהם

להעריך את היקף השפעת  יכולהפעילה בשוק הדיור ואינה  אינההחברה , למועד זה נכון
 .הדיור על שוק החקיקה יוזמות
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 תחום הפעילות של החברהתיאור  –שלישי  חלק

 מידע כללי והצגת תחום הפעילות 1.7

 האזורים העיקריים בהם ממוקמים הנכסים וסוגי השימושים, רקע כללי 1.7.1

נכסי החברה אך נכון למועד התשקיף ממוקמים , החברה אינה מתמקדת באזור גיאוגרפי מסוים
כל נכס שונה באופיו . ראש העין, בית שמש/הרטוב, ירושלים: באזורי ביקוש במרכז הארץ

טוב המבנה משמש -בהר ,משרדים/בירושלים השימושים הינם הייטק. ובשימושים המבוצעים בו
 .אחסנה ומשרדים, ה קלהיכמרכז לוגיסטי והמבנה בראש העין משמש לתעשי

 תמהיל שוכרים 1.7.5

המרכז : תמהיל השוכרים הינו מגוון ותואם את הגיוון בשימושים השונים המבוצעים בנכסים
. המספקת שירותי לוגיסטיקה לחברות שונות במשקלחברה הלוגיסטי בהרטוב מושכר במלואו 

   .לחברת תוכנה גדולה מושכרהמשרדים בירושלים ניין ב( 15%-כ)מרבית 

: מסוגים שונים כמתחייב מאופיים השונה של הנכסים השוכרים האחרים בנכסי החברה הינם 55
 .משרדיםו ידע עתירת תעשיה, והפצה אחסנה, קלה תעשיה

 . וככלל דמי השכירות צמודים למדד המחירים לצרכןמוגנת חוזי השכירות הינם בדיירות בלתי 

 מדיניות רכישת נכסים ומימושם 1.7.4

בהיותה קרן להשקעות , מדיניות רכישת הנכסים של החברה הינה בהתאם להוראות הפקודה
 לפחותשל ניירות הערך של החברה למסחר בבורסה  רישומם לאחר, היתר בין, דהיינו, במקרקעין

  .בישראל מניבים נכסים יהיונכסי החברה  מסך 72%

, לרבות משרדים, יהם השוניםהחברה בוחנת הזדמנויות השקעה של נכסים מניבים על תחומ
תוך שימת דגש על מחירי מ, סיעודיים ולמלונאות ותבתי אב, חניונים, מסחר ,לוגיסטיקה, תעשיה

הפוטנציאל העתידי של , התפוסה, ר"המחיר למ, השכירות של הנכסים בהשוואה למחירי שוק
ו בהתאם החברה לא קבעה מדיניות לתשואה נדרשת וכל מקרה נבחן לגופ .הנכס והתשואה

 .לקריטריונים שנזכרו לעיל

כל מקרה ו ,נכסים להנהלת החברה לא קיימת מדיניות קבועה בקשר עם מימושנכון למועד זה 
 .הנהלת החברה לא הציבה קריטריון קבוע של תשואה נדרשת. לגופויבחן 

 ושינויים החלים בו הענףמבנה  1.7.3

 משכירים, מקימים, מתכננים, מאתרים ,היוזמים וחברות גופים פועלים המניבים הנכסים בתחום

 בתחום רבות חברות קיימות בישראל. שונים לשימושים המיועדים להשכרה, נכסים ומתחזקים

 וכן גדולים בהיקפים נכסים המחזיקות, ומובילות ותיקות ,גדולות חברות ביניהן המניבים הנכסים

 חברות הגדילו עשור האחרוןב כי ,יצוין עוד. מסוימים גיאוגרפים באזורים הפועלים קטנים יזמים

 כחלק מאפיקי המניב ן"בנדל ההשקעות היקף את האחרים הפיננסיים והמוסדות הביטוח

  .בידן המנוהלים הכספים של ההשקעה

 עצמיים ממקורות הרכישה או ההקמה מעלויות חלק של בהשקעה מתאפיינת, זה בתחום הפעילות

  .חיצוניים ממקורות באשראי והיתרה

שעניינו הסדרת פעילות קרנות מקרקעין , לפקודה 137נכנס לתוקפו תיקון  5111בינואר  1ביום 
התיקון יצר מכשיר (. Real Estate Investment Trustבהתבסס על המודל הבינלאומי של )בישראל 

ר שאשר יאפ, באמצעות השקעה במניות קרנות להשקעה במקרקעין, השקעה חדש בנכסים מניבים
ן מניב בסכומים נמוכים "להשקיע בנדל, ן"שאינם מתמחים בתחום הנדל, שונים למשקיעים

התיקון לפקודה נועד . עה וגיוון תיק ההשקעות שלהםשקתוך פיזור הסיכון הכרוך בה, יחסית
למשקיעים בהן בשל הטבות המס הניתנות , בין היתר, להעלות את כדאיות ההשקעה בקרנות אלו

 . ן כולו"לובכך לתרום לצמיחת ענף הנד
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אשר קבע  5111לפקודה אשר נכנס לתוקף בחודש יוני  555התקבל תיקון  5111בחודש אפריל 
להוראות הפקודה  – להשקעה במקרקעיןקרנות הקלות והוראות מיסוי לעניין השקעה של , הגדרות

   .להלן 1.7.2החלות על החברה ראה סעיף 

  ום הפעילותהשלכות דיני המס החלים על החברה והייחודיים לתח 1.7.2

הפקודה קובעת כי קרן להשקעות במקרקעין הינה חברה אשר מתקיימים לגביה כל התנאים 
 :המפורטים להלן

 ;מופעלים בישראלעל עסקיה וניהולם החברה התאגדה בישראל והשליטה  1.7.2.1

 אם ואולם .התאגדותה חודשים מיום 53מניותיה נרשמו למסחר בבורסה בישראל תוך  1.7.2.5
 מקרקעין שהם נכסיה שווי, התאגדותה מיום חודשים 41 ובתום האמור המועד בתום

משווי  41%-לא פחת מ 3או מקרקעין מניבים לצורכי דיור להשכרה 2להשכרה דיור לצורכי
חודשים ממועד  41מניותיה נרשמו למסחר בבורסה בישראל בתוך  -כלל נכסיה 

 ;התאגדותה

, פעילות, נכסים ההיו ללא הרישום למסחר בבורסה ממועד התאגדותה ועד למועד  1.7.2.4
ך פעילותה כקרן להשקעות למעט לצור, הפסדים או התחייבויות, הוצאות, הכנסות

 ;במקרקעין

 . בבורסה בישראל נסחרותמניותיה אילך וממועד הרישום למסחר בבורסה  1.7.2.3

לחוק מיסוי  71או הוראות סעיף , 5'לא הועברו לחברה נכסי מקרקעין לפי הוראות חלק ה 1.7.2.2
, לפיהן ניתן "(חוק מיסוי מקרקעין)" 1114-ג"התשכ, (מכירה ורכישה ,שבח)מקרקעין 

או להעביר נכסי מקרקעין לחברה בפטור /לערוך שינויי מבנה בחברות ו, מסוימיםבתנאים 
לא ניתן להעביר לחברה , בהתאם לתנאי זה, קרי; בתמורה להקצאת מניות ממס שבח

ינן שינוי מבנה בפקודה או בחוק נכסי מקרקעין בפטור ממס תוך ניצול ההוראות שעני
 .מיסוי מקרקעין

החל ממועד התאגדותה ועד למועד הרישום , בדצמבר בכל שנת מס 41ביוני וביום  41ביום  1.7.2.1
 :התקיימו לגביה כל אלה למסחר בבורסה

, איגרות חוב, להשכרה דיור לצורכי מקרקעין, 4מניבים מקרקעיןשווי נכסיה שהם  (א)
" לקוחות"נכסים שיש לכלול בסעיף , מדינה מילוות, ניירות ערך הנסחרים בבורסה

משווי  12%-לא פחת מ, פיקדונות ומזומנים, בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים
  .5כלל נכסיה

                                                      
בתקופה שממועד רכישתם עד להפיכתם למקרקעין מניבים או עד תום חמש שנים , מוגדרים כמקרקעין" מקרקעין לצורכי דיור להשכרה"המונח   2

 -בהתאמה , 1114-ג"התשנ, ובחוק הרשות לפיתוח הגליל, 1111-ב"התשנ, או הגליל כהגדרתם בחוק הרשות לפיתוח הנגבובאזור הנגב , מיום רכישתם
המקרקעין נרכשו  (1):ובלבד שנרכשו במהלך התקופה הקובעת בידי החברה ומתקיים לגביהם אחד או יותר מאלה, לפי המוקדם, עד תום שבע שנים

שלפי תנאיו מחצית לפחות מיחידות , פועלת בשם המדינה  נה או החברה הממשלתית לדיור להשכרה כשהיאבמסגרת מכרז שפורסם על ידי המדי
ואולם יראו רק את יחידות הדיור , שנים 12-לתקופה שנקבעה בתנאי המכרז שלא תפחת מ, הדיור שייבנו במקרקעין ישמשו להשכרה למגורים בלבד

; כמקרקעין לצורכי דיור להשכרה, כאמור ואת החלק היחסי של הרכוש המשותף הצמוד להן שלפי תנאי המכרז ישמשו להשכרה למגורים בלבד
המקרקעין שווקו על ידי החברה הממשלתית לדיור  (4) ;חלה על המקרקעין תכנית להשכרה למגורים אשר אושרה לפני תום התקופה הקובעת (5)

ומטרה זו הובטחה באמצעות ההסכם שנחתם עם החברה האמורה , שנים לפחות 12למטרה של השכרה למגורים בלבד לתקופה של , להשכרה
יחידות דיור כאמור לפחות עד  51או שנבנו , במתחם מקרקעין רצוף, יחידות דיור למגורים לפחות 51נרכשו על ידי החברה  (3); לרכישת המקרקעין

והכול אם אישרה החברה הממשלתית לדיור להשכרה כי יחידות הדיור ישמשו למטרה של השכרה , תום חמש שנים מיום רכישת המקרקעין
למגורים בשנת שנים לפחות ואם נתנה החברה האמורה בתום כל שנת מס אישור כי כל יחידות הדיור שימשו להשכרה  51למגורים בלבד לתקופה של 

 ;המס שחלפה
ושמתקיים , המושכרים על ידי הקרן למגורים בלבד, המונח מקרקעין מניבים שנרכשו על ידי קרן להשקעות במקרקעין במהלך התקופה הקובעת   3

 ;מקרקעין לצורכי דיור להשכרה"להגדרה ( 3)עד ( 1)לגביהם האמור באחת או יותר מפסקאות 
שמהשכרתם ומפעילות נלווית להשכרתם הופקה או נצמחה לקרן להשקעות במקרקעין הכנסה לפי , מוגדר כמקרקעין" מקרקעין מניבים"המונח   4

לרבות , לפחות מן השטח הניתן לבניה לפי התכנית החלה עליהם 71%ובלבד שבנויים עליהם מבנים ששטחם הכולל , לפקודה 1לפקודה או ( 1)5סעיפים 
אם שירותי הניהול של אותם מקרקעין , מקרקעין לשימוש שקבע שר האוצר( 1: )למעט, ת באותם מקרקעיןמיטלטלין המשמשים במישרין לפעילו

 .מקרקעין שהם מלאי עסקי בידי הקרן( 5); ידי קרוב שלה-ידי אותה קרן להשקעות במקרקעין או על-ניתנים על

: לפי אחד מאלו, ס ובלבד שבחירתה לגבי כל שנת מס כאמור תחול על נכסיהידי החברה לגבי כל שנת מ-יכול שייקבע על, נכסי הקרן לעניין זה" שווי"  5
 הנכס במכירת לו לצפות יש אשר המחיר( 5); הבדיקה למועד לצרכן המחירים למדד צמוד כשהסכום, הנכס  שלהרכישה  שוויהמקורי או  המחיר( 1)

בניכוי הוצאות  והכול. תשלום להבטיח הבאה אחרת זכות או משכנתא, חוב להבטיח הבא שעבוד מכל נקי כשהנכס מרצון לקונה מרצון מוכרידי -על
, לעניין זה; מאותו החלק ת שכירות לצורכי מס הכנסחברה ל נצמחהעד שהופקה או  תוזא, להשבחת חלק המקרקעין הלא מנוצל החברהשהוציאה 

 .חלק של המקרקעין המניבים שאינו בנוי וניתן לבנייה לפי התכנית החלה על המקרקעין -" חלק המקרקעין הלא מנוצל"
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בישראל לא  ומקרקעין לצורכי דיור להשכרה שווי נכסיה שהם מקרקעין מניבים (ב)
ומקרקעין לצורכי דיור  כלל נכסיה שהם מקרקעין מניביםמשוויים של  72%-פחת מ

  .להשכרה

החל ממועד הרישום למסחר התקיימו , בדצמבר בכל שנת מס 41ביוני וביום  41ביום  1.7.2.7
 :לעיל וכן התקיימו כל אלה 1.7.2.1התנאים האמורים בסעיף 

מקרקעין לצורכי דיור להשכרה ונכסי הנפקה , שווי נכסיה שהם מקרקעין מניבים (א)
מיליון שקלים  511משווים של כלל נכסיה ומסכום של  72%-לא פחת מ, ותמורה
 .חדשים

פיקדון או מזומנים שמקורם , מלווה מדינה כולל" ותמורה הנפקהנכסי " המונח
המוחזקים במשך תקופה שאינה עולה על , בכספים כמפורט בפסקאות להלן

 :שלהלן בפסקאותהתקופה כמפורט 

שהתקבלו מהנפקה ראשונה של ניירות ערך של החברה שנרשמו  כספים [1]
 ;במשך שנתיים מיום ההנפקה –בבורסה בישראל ר סחלמ

שהתקבלו מהנפקה נוספת של ניירות ערך של החברה שנרשמו  כספים [5]
 ;במשך שנה מיום ההנפקה –בבורסה בישראל ר סחלמ

 .במשך שנה מיום המכירה –ממכירת מקרקעין  תמורה [4]

לא עלה , לרבות בדרך של הנפקת איגרות חוב או שטרי הון, אות שנטלהסכום ההלוו (ב)
משווי נכסיה שהם מקרקעין מניבים שאינם מקרקעין  11%-על סכום השווה ל

משווי נכסיה שהם מקרקעין מניבים  91%בתוספת , מניבים לצורכי דיור להשכרה
משווי  51%ובתוספת , לצורכי דיור להשכרה או מקרקעין לצורכי דיור להשכרה

 ;נכסיה האחרים

לא החזיקו חמישה בעלי מניות , מתום שלוש שנים ממועד הרישום למסחר בבורסה ואילך 1.7.2.9
או יותר מאמצעי השליטה בה ומתום חמש שנים  71%-במישרין או בעקיפין ב, או פחות

או יותר מאמצעי  21%-ב –( "המועד השני" :להלן)ממועד הרישום למסחר ואילך 
-מתום המועד השני ואילך לא יהיה בעל מניות אחד המחזיק ביותר מ ואולם; השליטה בה

לא יהיה בעל  –ומתום שלוש שנים לאחר המועד השני ואילך , מאמצעי השליטה 41%
 :ולעניין זה ;מאמצעי השליטה בה 51%-מניות אחד המחזיק ביותר מ

, מבוטחים בחברת ביטוח לעניין השקעת מבוטחיה, ייראו עמיתים בקופת גמל (א)
 ;כבעלי מניות בקרן, לפקודה 99כן בעלי יחידה בקרן נאמנות כהגדרתה בסעיף ו

 . אדם וקרובו ייחשבו כבעל מניות אחד (ב)

 ניירות חוק: "להלן) 1119 –ח "תשכ, כהגדרתה בחוק ניירות ערך –" החזקה" (ג)
 .  "(ערך

ביותר לא יקנו מניותיו של בעל מניות המחזיק , אסיפ 1.7.2.9לא התקיים האמור בסעיף  1.7.2.1
 51%-מאמצעי השליטה בקרן להשקעות במקרקעין מתום המועד השני או מ 41%-מ

והן יהיו מניות , מאמצעי השליטה בה מתום שלוש שנים לאחר המועד השני זכויות כלשהן
עד להתקיימות , כל עוד הן מוחזקות בידיו, לחוק החברות 419רדומות כמשמעותן בסעיף 

 .אסיפ 1.7.2.9האמור בסעיף קטן 

לא יקנו , גם לאחר שהמניות הפכו לרדומות אריש 1.7.2.9לא התקיים האמור בסעיף  1.7.2.11
והן יהיו מניות , מניותיו של בעל מניות מהותי בקרן להשקעות במקרקעין זכויות כלשהן

עד להתקיימות , כל עוד הן מוחזקות בידיו, לחוק החברות 419רדומות כמשמעותן בסעיף 
 .אריש 1.7.2.9האמור בסעיף 

יחול האמור באותה פסקה , 1.7.2.11יו בקרן כמה בעלי מניות מהותיים כאמור בסעיף ה 1.7.2.11
 .באופן יחסי לחלקם במניות הקרן
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 1.11%-שיעור החזקותיו של בעל מניות מהותי לא יפחת מ, 1.7.2.11על אף האמור בסעיף  1.7.2.15
 .זה ממניות הקרן שאינן רדומות כתוצאה מכך שחלק ממניותיו הפכו לרדומות על פי סעיף

החברה מחויבת לפי הוראות הפקודה לחלק מדי שנה את , כקרן להשקעות במקרקעין 1.7.2.14
 1.3.4.1כאמור בסעיף , הכנסותיה כדיבידנד לבעלי מניותיה במועד אשר נקבע לכך בפקודה

 .לעיל

לגבי כל אחת משנות המס החל ממועד  לדוח השנתי אשר תגיש החברה לרשות המיסים 1.7.2.13
עד  1.7.2.1שבסעיפים ה החשבון על התקיימות התנאים יצורף אישור רוא, התאגדותה

 .לעיל 1.7.2.1

תחדל החברה להיות קרן להשקעות , חדל להתקיים תנאי מן התנאים האמוריםאם  1.7.2.12
באחד , לעיל 1.7.2.7שבסעיף אם לא התקיים תנאי מהתנאים , על אף האמור .במקרקעין

 חזר להתקיים בתוך שלושהאם , יראוהו כאילו התקיים במועד ,מהמועדים הקבועים בו
והמשיך להתקיים  לא חזר; חודשים והמשיך להתקיים ברציפות במשך שנה לפחות

 1.7.2.7במקרקעין במועד המפורט בסעיף  תחדל החברה להיות קרן להשקעות, כאמור
 .שבו לא התקיים לראשונה התנאי כאמור

משטר המס החל  יהעליחול , כקרן להשקעות במקרקעין תחדל להחשבבמקרה שהחברה 
החברה תשלם מס הכנסה לרשויות , קרי – על כל חברה שאינה קרן להשקעות במקרקעין

 .ידי החברה-המס ובעלי המניות ישלמו מס על דיבידנד שיחולק להם על

יחולו , היה וחדלה החברה להיות קרן להשקעות במקרקעין, בהתאם להוראות הפקודה
 :הוראות אלו

יחולו על הכנסה חייבת שהופקה או , להלן 1.11ף הקלות המיסוי כאמור בסעי (א)
שנצמחה בידי החברה עד ליום שבו חדלה להיות הקרן להשקעות במקרקעין 

 41ועל ההכנסה החייבת שהועברה לבעלי המניות עד ליום "( יום הסיום)"
 .באפריל של השנה שלאחר השנה שבה הופקה או נצמחה

יחולו על הכנסה שהופקה או  לא, להלן, 1.11הקלות המיסוי כאמור בסעיף  (ב)
 .נצמחה בידי החברה לאחר יום הסיום

, הוראותלקביעת  ,בכפוף לאישור ועדת הכספים של הכנסת, לשר האוצר הוענקה סמכות
לתיאומים אחרים הנדרשים לעניין חברה שחדלה להיות לתנאים ובכל הנוגע  ,ביו היתר

 .נקבעוו טרם כאלהוראות , למועד תשקיף זה. קרן להשקעות במקרקעין

החברה רשאית להודיע לפקיד השומה כי בחרה שלא , בהתאם להוראות הפקודה, בנוסף
תחדל להיות קרן להשקעות , הודיעה החברה כאמור. להיות קרן להשקעות במקרקעין

לפי , לאחר מתן ההודעה 41-או מן היום ה, במקרקעין מן היום שקבעה בהודעתה
 .המאוחר

כי מטרת החברה היא לפעול כקרן , בין היתר, הקובע, החברהלתקנון  9בהתאם לסעיף  1.7.2.11
הרי שבכוונת החברה להמשיך ולחלק דיבידנד לבעלי מניותיה באופן , השקעות במקרקעין

גם , לעיל 1.3.4.1כמפורט בסעיף , התואם את דרישות הפקודה מקרן השקעות במקרקעין
 .אם תאבד את מעמדה כקרן השקעות במקרקעין

, אם וככל שהחברה תאבד את מעמדה כקרן השקעות במקרקעין, עילעל אף האמור ל
תפנה החברה לרשויות המס בבקשה להארכת המועדים להתקיימות איזה מהתנאים 

תביא , לאחר מיצוי ההליכים האפשריים בקשר לכך מול רשויות המס. המפורטים לעיל
חלטה אלו מגבלות את הה, ברוב רגיל, החברה להכרעת האסיפה הכללית של בעלי מניותיה

ימשיכו לחול על , המגבלות והחובות החלים על קרן השקעות במקרקעיןמתוך , וחובות
 . אם בכלל, פעילותה

החברה תפרסם דוח מיידי עם היוודע לה דבר אי , בהתאם לדרישות חוק ניירות ערך
בתנאי מן התנאים להיותה קרן השקעות במקרקעין וכן תציין החברה האם יש עמידתה 

  . פשרותה לתקן הפרה כאמור ותוך איזו תקופת זמןבא
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 . לןהל 1.11להסדרי מס נוספים החלים על החברה ובעלי מניותיה ראה סעיף 

 מבנה התחרות וגורמי הצלחה קריטיים בתחום הפעילות 1.7.1

 גופים פועלים זה בתחום. רבה בתחרותיות מאופיין בו פעילה החברה להשקעה ן"הנדל תחום
 מחברות החל, מניבן "נדל שטחיומכירה של  השכרה, השבחה, הקמה, העוסקים בייזום ,רבים

 בתחום הפועלים קטנים יזמים ועד גדולים בהיקפים נכסים המחזיקות ומובילות ותיקות, גדולות
 .בודד בפרויקט המעורבים או מסוימים גיאוגרפיים באזורים

שכר : הבאים בפרמטרים, היתר בין, מתמקדיםאיתור השוכרים תנאי התחרות בתחום  בשלב
, רמת השירות, אליו הגישה דרכי, היאיכות הבני, מיקום הנכס, איכות הנכס, הדירה המבוקש

 מקרקעין איתור שלבב כגון, יותר מקדמיים בשלבים גם תחרות קיימת, כן-כמו. ועוד המוניטין
. ן"נדלהשל שטחי  מכירהאו /ו השכרה, הקמה, פיתוח, ייזום למטרות חדשים או נכסים קיימים

עלולה להיות השפעה מהותית לרעה  ,החברהבאזורים בהם מצויים נכסי  ם להשכרהלריבוי שטחי
ולשמור במקביל על רמת דמי השכירות אותם היא  להשכיר שטחים פנויים החברהעל יכולתה של 

 . גובה

 כאמורו של נכסים פורטפולישל או ן להשקעה "התחרות בתחום מושפעת מרכישות של נדל, בנוסף
. וכדומהחברות ביטוח , קרנות השקעה, גופים אחרים כגון קרנות פנסיהו ן"קרנות נדל ידי-על

במיוחד לאור זמינות מקורות , בשווי הנכסים ת להעלאה סלקטיביתותורמ רכישות כאמור
את דמי השכירות של שוכרי העוגן  ועשויה להוזיל, האשראי המאפיינת את הגופים כאמור

  .את התחרות להגבירעדפים על הגופים כאמור והמו

 (1: )בתחום החברה שלהמפורטים להלן עשויים לתרום במידה רבה להצלחתה  הגורמיםכן -כמו
התקשרות עם שוכרים אסטרטגיים  (5); רכישת נכסים בשימושים מגוונים ובפיזור גיאוגרפי רחב

השגת מימון ( 4); ויציבות ושוכרים אחרים עימם תקיים החברה מערכות יחסים מתמשכות
על עלויות מימון ההשקעה ועלויות  השכירות דמיבתנאים המאפשרים קבלת תשואה עודפת של 

בין אם בפיתוח ובין אם במציאת , ניצול הפוטנציאל הגלום בנכס( 3); אחרות הקשורות לרכישה
עלת מערך גבייה יעיל הפ( 1); איכותימוניטין וכוח אדם , ניסיון( 2); לשטחים הפנויים בו שוכרים

שמירה על היקף עלויות ניהול ( 7); והקפדה על קבלת בטחונות מספקים משוכרים ואפקטיבי
 (1); לצרכי השוכרים תוך הקפדה על רמת שירותים נלווים הזמינות גבוה( 9); הנכסותפעול 

 . מוניטין החברה ואיתנותה הפיננסית( 11); םמיתוגמיקומם הפרטני של נכסי החברה ו

 חסמי כניסה ויציאה עיקריים בתחום הפעילות 1.7.7

מומחיות וקשרים , כוח אדם איכותי, מוניטין, ניסיון מוכח, הצורך בידע( 1): יקרייםע חסמי כניסה
אשר נוצרת לצד ביסוס מעמדה של , נגישות להזדמנויות עסקיות( 5); בישראלן "בתחום הנדל

( 3); היכולת לגבש תכנית עסקית מתאימה לנכס ולמיקומו( 4); בישראל ן"החברה בשוק הנדל
קשרים ( 1); (בנקאי או אחר)לרבות יכולת גיוס מימון , גישה למקורות מימון( 2); איתנות פיננסית

הנהלה ( 7); ארוכי טווח עם שותפים פוטנציאליים המאפשרים ביצוע מהיר של עסקאות משותפות
הצורך בידע מקצועי ( 9); כזים בורשוק ועם השחקנים המהיכרות מעמיקה עם ה, בעלת ניסיון

מחסומים נוספים הייחודיים לקרן ( 1); ן"וניסיון לצורך השגת אישורים רגולטורים לפרויקטי נדל
הנובעים מהתנאים בהם צריכה לעמוד קרן השקעות במקרקעין על פי הפקודה , השקעה במקרקעין

לפרטים ראה סעיף  –וההטבות הכרוכות בסיווג זה ולהנות מהקלות המס  ככזאתעל מנת להיחשב 
 . לעיל 1.7.2

כפופה  שהינה יכולת לממש נכסיםתלויה ב הפעילותיציאה מתחום , לאור אופי פעילות החברה
בין היתר בהתחשב )ועל כן עשויה לארוך זמן רב  ,לתנאי ביקוש והיצע הקיימים בשוק בכל זמן נתון

 (.גם בתנאי המימוש המבוקשים
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 תמצית תוצאות הפעילות ופרמטרים מאקרו כלכליים 1.9

 :5111-2511בדצמבר עבור כל אחת מהשנים  41להלן תמצית תוצאות הפעילות של החברה ליום  1.9.1

 פרמטר
 בדצמבר 10 ביום שנסתיימה לשנה

6106)**( 6102)*( 
 ח"ש באלפי

 594 13,121 (מאוחד) הפעילות הכנסות כל סך
 (4,913) (2,199) )***((מאוחד) משערוכים הפסדים או רווחים

 (4,117) 1,139 (****)( הפסדי) (מאוחד) הפעילות רווחי

NOI זהים מנכסים (Same Property NOI) (מאוחד( )אחרונות דיווח תקופות שתי לגבי)***(*) ר.ל .ר.ל. 

NOI זהים מנכסים (Same Property NOI) (חלק( )אחרונות דיווח תקופות שתי לגבי 
  (***)**(התאגיד

 .ר.ל .ר.ל

 527 11,541 (מאוחד) NOI כ"סה

 527 11,541 (התאגיד חלק) NOI כ"סה
  .בלבד 12.15.5112כללה פעילות החברה את הפעלת הנכס בראש העין החל מיום  5112בשנת  )*(

וכן את הפעלת  11.2.5111הפעלת הנכס בירושלים החל מיום , חודשים מלאים 15כללה פעילות החברה את הפעלת הנכס בראש העין במשך  5111בשנת  )**(
 .5111חל ממחצית חודש דצמבר ההנכס בהרטוב 

 .בניכוי הכנסות מעליית שווי הוגן, (ח"מליון ש 2.3 – 5112; ח"מליון ש 15.4 – 5111)לרכישת נכסים ( בעיקר מס רכישה)הסעיף כולל עלויות חד פעמיות  )***(

 .נטו, והתאמת שווי הוגן NOIרווחי פעילות כוללים  (***)*
 .לא רלוונטי לאור תאריכי רכישת הנכסים על ידי החברה *(**)**

  מדינת ישראל –פרמטרים כלכליים  1.9.5

, להלן טבלת משתנים כלכליים(. במרכז הארץ)פועלת בישראל בלבד  החברהבתחום פעילות זה 
  :אודות ישראל 5113-ו 5112, 5111לשנים 

 
 ביום שנסתיימה לשנה

10.06.6106 10.06.6102 10.06.6103 
 :כלכליים משתנים

 ח"מיליארד ש 1,113-כ ח"מיליארד ש 1,114-כ ח"מיליארד ש 1,555-כ )*(  (נומינאלי) גולמי מקומי תוצר
 ח"ש 143,257 ח"ש 149,154 ח"ש 131,711 )*( לנפש תוצר

 5.1% 5.4% 3.1%  )*( המקומי בתוצר צמיחה שיעור
 1.1% 1.4% 5.1% )*( לנפש בתוצר צמיחה שיעור
 (1.5%) (1%) (1.5%) )**( אינפלציה שיעור

 5.32% 5.13% 5.55% )**(התשואה על חוב ממשלתי מקומי לטווח ארוך 
 A1 A1 A1 )***(לטווח ארוך  ממשלתי חוב דירוג

ב ליום "שער חליפין של מטבע מקומי לעומת דולר ארה
 )**(האחרון של השנה 

 ח"ש 4.991 ח"ש 4.115 ח"ש 4.171

 :בנכסים מסוג, למיטב ידיעת החברה, (ר"ח למ"בש)דמי שכירות ממוצעים 
 (ברמת גמר)משרדים 

 
12.4)******( 12.1)*****( 12)****( 

 מסחר 
 

111)******( 111*(*)*** 117)****( 

 .http://www.cbs.gov.il -אתר הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בישראל : מקור )*(
 (.ברוטו)שנים ( 11)בריבית קבועה לעשר ( שקליות)התשואה על חוב ממשלתי מקומי לטווח ארוך מתייחסת לתשואה לפידיון של אגרות חוב ממשלתיות  .http://www.bankisrael.gov.il -אתר בנק ישראל : מקור )**(

 .http://www.ag.mof.gov.il/AccountantGeneral/GovDebt -( Moody'sידי חברת הדירוג העולמית -על)היחידה לניהול החוב הממשלתי  –אתר משרד האוצר : מקור )***(
 d=28915046202014.pdf?istatic.com/image/users/461558/ftp/my_files/%D7%A9%D7%A0%D7%AA%D7%95%D7%9F%20%D7%9E%D7%90%D7%9F%-http://sfilev1.f, 5113שנתון מאן נכסים לשנת : מקור )****(

, 5112שנתון מאן נכסים לשנת : מקור )*****(
image/users/461558/ftp/my_files/%D7%A9%D7%A0%D7%AA%D7%95%D7%9F%20%D7%9E%D7%90%D7%9F%20%D7%92%D7%A8%D7%A1%D7%94%20%D7%A1%http://sfilev1.fstatic.com/

D7%95%D7%A4%D7%99%D7%AA%20%D7%9C%D7%90%D7%AA%D7%A8%20.pdf?id=28903504 
 

-http://sfilev1.f :5111שנתון מאן נכסים  : מקור )******(

static.com/image/users/461558/ftp/my_files/%D7%A9%D7%A0%D7%AA%D7%95%D7%9F%20%D7%9E%D7%90%D7%9F%20%20%D7%9C%D7%90%D7%AA%D7%A8%202016%20-

1.pdf?id=29690232 

 רות חתומיםיהכנסות צפויות בשל חוזי שכ 1.9.4

 שוכריםות אופצי תקופת מימוש-אי בהנחת בהכנסה הכרה תקופת
 מרכיבים הכנסות

 קבועים
 (ח"באלפי ש)

הכנסות מרכיבים משתנים 
 ( אומדן)

 (ח"באלפי ש) 

 חוזים מספר
 מסתיימים

 ההסכמים נשוא שטח
 המסתיימים

 (ר"מב)

 5117שנת 

 517 5 431 3,911 1 רבעון
 - - 431 3,911 5 רבעון
 1,119 1 431 3,151 4 רבעון
 915 5 431 3,421 3 רבעון

 5,777 2 1,411 19,291 כ"סה
 3,111 11 1,411 12,341 5119 שנת
 2,711 2 1,411 15,571 5111 שנת
 111 1 1,411 11,111  5151 שנת
 51,915 3 5,411 11,251 ואילך 5151שנת 

 13,321 62 7,731 66,101 כ"סה
שכירות  חוזיהמבוסס על , כהגדרתו בחוק ניירות ערך, הינן מידע צופה פני עתיד, הצפויות ההכנסותלעיל בדבר  החברהכי הערכות , ןצויי

 לרבות, שונה באופן להתממש או, חלקן או כולן, להתממש שלא עשויות אלה הערכות. ועל הערכותיה של החברה, החברהחתומים אשר בידי 
מצב שוק ; ביטול הסכמים; ורה החברה בהסכמי השכירותכתוצאה מיכולת עמידתם של השוכרים עימם קש, פהצשנ מכפי, מהותי באופן

http://www.cbs.gov.il/
http://www.bankisrael.gov.il/
http://www.ag.mof.gov.il/AccountantGeneral/GovDebt
http://sfilev1.f-static.com/image/users/461558/ftp/my_files/%D7%A9%D7%A0%D7%AA%D7%95%D7%9F%20%D7%9E%D7%90%D7%9F%20%D7%92%D7%A8%D7%A1%D7%94%20%D7%A1%D7%95%D7%A4%D7%99%D7%AA%20%D7%9C%D7%90%D7%AA%D7%A8%20.pdf?id=28903504
http://sfilev1.f-static.com/image/users/461558/ftp/my_files/%D7%A9%D7%A0%D7%AA%D7%95%D7%9F%20%D7%9E%D7%90%D7%9F%20%D7%92%D7%A8%D7%A1%D7%94%20%D7%A1%D7%95%D7%A4%D7%99%D7%AA%20%D7%9C%D7%90%D7%AA%D7%A8%20.pdf?id=28903504
http://sfilev1.fstatic.com/image/users/461558/ftp/my_files/%D7%A9%D7%A0%D7%AA%D7%95%D7%9F%20%D7%9E%D7%90%D7%9F%20%D7%92%D7%A8%D7%A1%D7%94%20%D7%A1%D7%95%D7%A4%D7%99%D7%AA%20%D7%9C%D7%90%D7%AA%D7%A8%20.pdf?id=28903504
http://sfilev1.fstatic.com/image/users/461558/ftp/my_files/%D7%A9%D7%A0%D7%AA%D7%95%D7%9F%20%D7%9E%D7%90%D7%9F%20%D7%92%D7%A8%D7%A1%D7%94%20%D7%A1%D7%95%D7%A4%D7%99%D7%AA%20%D7%9C%D7%90%D7%AA%D7%A8%20.pdf?id=28903504
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; (דמי ניהול בניין וכדומה, כגון דמי ארנונה)היקף העלויות הנלוות לשוכר ; או עסקים באזורי ביקוש במרכז הארץ/ההשכרה של משרדים ו
  .חלק זהל 6.06 בסעיף המתואריםחלק מגורמי הסיכון כל או או עקב התממשותם של /ו

  עיקרייםשוכרים  1.9.3

 השוכר

 אזור אפיון
 ושימוש
 בנכסים

 מושכרים

 הכנסות
 בשנת
6106 

באלפי )
 (ח"ש

 אחוז
 כל מסך

 הכנסות
 התאגיד
בשנת 
6106 

 עדכון מנגנון
 הצמדה או

 דמי של
 השכירות

 בטחונות ענפי שיוך
 ההתקשרות תקופת

 שנת מתום שנותרה
  הדיווח

 נוסף פירוט

מערכות  םמל
 מ"בע

משרדים 
 43% 3,711 בירושלים

הצמדה 
למדד 

המחירים 
 לצרכן

שירותי 
 מחשוב

ערבות 
בנקאית 
בסך של 

 341-כ
אלפי 

 ח"ש

-הסכם בשטח של כ
 3.4-ר לעוד כ"מ 3,111

 שנים

יתרה )שנים  2-החוזה הינו ל
קיימת (. שנים 3.4-של כ

כפי  אפשרות ליציאה מוקדמת
שנקבע בהוראות ההסכם 
בהודעה מוקדמת של שנה 

 ממועד היציאה

-הסכם בשטח של כ
 1.4-ר לעוד כ"מ 1,111

 שנים

יתרה )שנים  11-החוזה הינו ל
קיימת (. שנים 1.4-של כ

כפי  אפשרות ליציאה מוקדמת
שנקבע בהוראות ההסכם 
בהודעה מוקדמת של שנה 

 ממועד היציאה

לוגיסטיקר 
 )*(מ"בע

לוגיסטיקה 
 5% 552 טוב-בהר

הצמדה 
למדד 

המחירים 
 לצרכן

 לוגיסטיקה

ערבות 
בנקאית 
בסך של 

 1,121-כ
אלפי 

 ח"ש

 שנים 3.72-כ

 2+ שנים  2-ההסכם הינו ל
, אופציות של שנה כל אחת

-ו כרלתקופה המקורית נות
 שנים 3.72

 .עיקרי שוכר מהווה השוכר השנתי במבחן - בלבד שבועיים של זמן לפרק הכנסות לחברה קפוזנ 5111 שנת במהלך( *)

 

 ברמת התאגיד התאמות גילוי אודות 1.9.2

 .5112-5111ח הכספי על המצב הכספי לשנים "להלן התאמות שווי הוגן לערכים בדו 1.9.2.1

 (ח"באלפי ש)בדצמבר  10ליום  
6106 

הצגה בדוח תיאור עסקי 
 התאגיד

 (מאוחד) 1.9.9עד  1.9.1סך הכל נכסים מניבים כפי שהוצגו בסעיפים 
515,322 

 666,322 אחרי התאמות, סך הכל 
 515,322 (מאוחד)ן להשקעה בדוח על המצב הכספי "סעיף נדל הכספיהצגה בדוח על המצב 

 666,322 סך הכל 
 

 :של החברהFFO (Funds From Operations )להלן התאמות לרווחי  1.9.2.5

 FFO לשנה שנסתיימה ביום 
10.06.6106 10.06.6102 

 ח"באלפי ש
 (4,149) 4,711 (הפסד) רווח נקי

 :התאמות לרווח הנקי
 4,913 2,199 ן להשקעה"שווי הוגן של נדלהתאמת 
  (551) חד פעמיות ( הכנסות) הוצאות

FFO  666 1,276 נומינלי 
 :התאמות נוספות

 (117) (119) הצמדההפרשי 
FFO 21 9,329 ריאלי 

FFO המדד הוא רווח נקי חשבונאי לתקופה, מדד זה מחושב לפי הנחיות רשות לניירות ערך. אינו מדד פיננסי מבוסס כללי חשבונאות מקובלים ,
השימוש . פחת והפחתות וסוגי רווח נוספים, מכירת נכסים, (לרבות רווחים או הפסדים משערוכי נכסים)בניכוי הכנסות והוצאות חד פעמיות 

 .ההתאמות הנדרשות מהרווח החשבונאי מפורטות בטבלה זו. ן מניב"לבחינת ביצועיהן של חברות נדלהמדד מקובל 
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 מבנים מניבים מהותיים מאוד 1.9.1

 טוב -בהרמבנה לוגיסטי  1.9.1.1

 :הצגת הנכס .א

 10.06.6106ליום  
 בית שמש, טוב-הר. ת.א הנכס מיקום
 ר"מ 12,111 -לוגיסטיקה  שימושים לפי פיצול - הנכס שטחי

 ר"מ 12,111 – כ"סה
 111% בנכס החברה חלק

 החברה ידי-על במלואו מוחזק בנכס האחזקה מבנה
 אין ציון שמות השותפים לנכס

 5111 בנובמבר 51 הנכס רכישת תאריך
 מכירה מהוונת בנכס משפטיות זכויות פירוט

 י"בספרי רמזכויות חכירה  משפטיות זכויות רישום מצב
משמעותיות שצפויות להיות בלתי  בנייה זכויות

 מנוצלות 
 .ר.ל

 .ר.ל  נושאים מיוחדים
 שווי הוגן שיטת הצגה בדוחות כספיים

 :נתונים עיקריים .ב

  6106שנת  011%חלק התאגיד בנכס הינו 
בתאריך רכישת 

 הנכס

  (ח"באלפי ש) השנ בסוף הוגן שווי
95,421 

כולל ) עלות הרכישה
באלפי ) (הוצאות רכישה

 (ח"ש
99,125 

 51.11.5111 מועד הרכישה 95,421 (ח"באלפי ש)ערך בספרים בסוף שנה 
 נטו, ן להשקעה"שערוך התאמת שווי הוגן של נדל

 (2,915) )*((ח"באלפי ש)
 שיעור תפוסה

111% 

בספרים ערך  –במקרה שהנכס נמדד לפי עלות 
 נרכש השנה (ח"ש אלפיב) NOI .ר.ל (ח"באלפי ש) בסוף שנה

ביטול )ירידת  –במקרה שהנכס נמדד לפי עלות 
 .ר.ל (ח"באלפי ש)ה שנערך שנזקפה ב( ירידת

 

 111%  )%( ממוצע תפוסה שיעור
 12,111 *(*)(ר"מב)בפועל  מושכרים שטחים

 552 )**((ח"באלפי ש)כ הכנסות "סה
 41  (ח"בש( )לחודש) ר"למ ממוצעים שכירות דמי
 שנחתמו בחוזים ר"למ ממוצעים שכירות דמי

  (ח"בש)בשנה 
 .ר.ל

NOI (ח"ש אלפיב)**(*)  552 

NOI 2,311 (ח"ש אלפיב) מותאם 

NOI  1,111 (ח"באלפי ש) מייצג 
 1.4% )%( בפועל תשואה שיעור
 1.1% )%( מותאם תשואה שיעור

 7.3% )%(מייצג  שיעור תשואה
 1 לתום שנת דיווח  שוכרים מספר

 .  ח בניכוי הכנסה מעליית שווי הוגן"מליון ש 1.5-בסך של כ( בעיקר מס רכישה)הסעיף כולל עלויות רכישה   )*(
 בלבד עילי  ( *)*

 .בלבד 5111ה של חודש דצמבר יהפעלת הנכס החלה מהמחצית השני ( *)**

 :)*(והוצאותפילוח הכנסות  .ג

 6106שנת  011%חלק התאגיד בנכס הינו ; 011%נתונים לפי 

  :הכנסות
 552 קבועות – שכירות מדמי

 662 הכנסות כ"סה
 -- :עלויות

 -- :עלויות כ"סה
 552 :רווח
NOI: 662 

  .בלבד 5111ה של חודש דצמבר יהפעלת הנכס החלה מהמחצית השני)*( 

 :שוכרים עיקריים בנכס .ד
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 השוכר שם

 שיעור
 משטח
 הנכס
 ליום

10.06.61
06 

 של ענפי שיוך
 השוכר

 השכירות הסכם תיאור

 ההתקשרות תקופת
 והתקופה המקורית

 כולל( שנים) שנותרה
 להארכה אופציה

 עדכון מנגנון
 הצמדה או

 דמי של
 השכירות

 פירוט
 ערבויות

 ציון
 תלות

 מיוחדת

לוגיסטיקר 
 מ"בע

 לוגיסטיקה 111%

שנים  2-ל הסכם
אופציות  2בתוספת 

. כל אחת, לשנה
 המקורית לתקופה

 שנים 3.72 נותרו

 למדד הצמדה
 המחירים

החל . לצרכן
מהשנה 

השישית ועד 
השנה 

העשירית 
לתקופת 
, השכירות

מתעדכנים 
דמי השכירות 
בשיעור של 

עד  4%בין 
11% .  

 ערבות
 בסך בנקאית

 1,121-כ של
 ח"ש אלפי

-- 

 :)*(הכנסות צפויות מחוזי שכירות חתומים .ה

  011%נתונים לפי 
 -חלק החברה בנכס 

011% 

 ואילך 6160לשנת  6161לשנת  6106לשנת  6101לשנת  6107לשנת 

 ח"אלפי ש

 4,911 2,311 2,311 2,311 2,311 מרכיבים קבועים
מרכיבים משתנים 

 (אומדן)
 - - - - -

 4,911 2,311 2,311 2,311 2,311 כ"סה
 אופציותמימוש  ללא )*(

 41.15.5111ליום  פרטים אודות הערכת שווי .ו

 6106שנת  011%בנכס הינו חלק החברה , 011%נתונים לפי 

 95,421 ( ח"באלפי ש)השווי שנקבע 

 אולפינר דברת  השווי מעריך זהות

 כן בלתי תלוי המעריך האם

 כן  שיפוי הסכם קיומו של

 41.15.5111 תאריך התוקף של הערכת השווי 

 הכנסות היוון מודל הערכת השווי 

:השווי הערכת לצורך שנלקחו ותעיקרי הנחות  

 היוון גישת
 תזרימי

 מזומנים
(Income 

Approach)  

 12,111  (ר"במ)שנלקח בחשבון בחישוב ( Gross Leasable Area)השכרה -שטח בר

 111% )%( שווי הערכת לצורךההשכרה -מייצג מתוך השטח בר תפוסה שיעור
 41-49 (ח"בש) שווי הערכת לצורךמושכר  ר"למ ממוצעיםמייצגים חודשיים  שכירות דמי

  1,111 (ח"באלפי ש)מייצג לצורך הערכת שווי  NOI/תזרים מייצג

 (7.72%בעיקר ) 7.72%-1%  )%( השווי הערכת לצורךמכפיל שנלקח /תשואהשיעור /היוון שיעור
 (ח"באלפי ש)שינוי בשווי  ניתוחי רגישות לשווי

 .ר.ל  2%עליה של  שיעורי תפוסה

 211 2%ירידה של 
 2,411  1.2%עליה של  היווןשיעורי 

 1,111  1.2%ירידה של 
 3,111 2%עליה של  דמי שכירות ממוצעים למטר

 3,111 2%ירידה של 
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 בירושלים משרדים מבנה  1.9.1.5

 :הצגת הנכס .א

 10.06.6106ליום  
 ירושלים, 9 ועולמו עם הנכס מיקום
 ר"מ 1,125 -משרדים  שימושים לפי פיצול - הנכס שטחי

 
 חנייה מקומות 191-כ הכוללים ר"מ 2,221 -חניה

 ר"מ 13,119 - כ"סה
 111% בנכס החברה חלק

 החברה ידי-עלבמלואו  מוחזק בנכס האחזקה מבנה
 אין ציון שמות השותפים לנכס

 5111 באפריל 19 הנכס רכישת תאריך
 מהוונת חכירה בנכס משפטיות זכויות פירוט

המוכרת פועלת  .נרשמו הזכויות על שם החברהטרם  משפטיות זכויות רישום מצב
ולאחריהן תפעל החברה להסדרת זכויותיה במינהל 

נכון למועד זה המוכרת  . לרישום הזכויות על שמה
פועלת להפקת חוזה חכירה חדש או מתוקן על ידי 
המינהל אשר יסדיר את מטרת החכירה והיעודים 

החברה הותירה סכומים , בהתאם. ע"בהתאם לתב
ותיים בנאמנות לצורך הבטחת התחייבויות משמע

 .  המוכרת
משמעותיות שצפויות להיות בלתי  בנייה זכויות

 מנוצלות
 .ר.ל

 .ר.ל  מיוחדים נושאים
 הוגן שווי שיטת הצגה בדוחות כספיים

 :נתונים עיקריים .ב

 בתאריך רכישת הנכס  6106שנת  011%חלק התאגיד בנכס הינו 

  (ח"באלפי ש) השנ בסוף הוגן שווי
11,721 

כולל ) עלות הרכישה
 (הוצאות רכישה

 (ח"באלפי ש)
111,115 

 5111באפריל  19 מועד הרכישה 11,721 (ח"באלפי ש)ערך בספרים בסוף שנה 
 נטו, ן להשקעה"שערוך התאמת שווי הוגן של נדל

 )*((ח"באלפי ש)
(1,335) 

 שיעור תפוסה
111% 

בספרים ערך  –במקרה שהנכס נמדד לפי עלות 
 נרכש השנה (ח"ש אלפיב) NOI .ר.ל (ח"באלפי ש) בסוף שנה

ביטול )ירידת  –במקרה שהנכס נמדד לפי עלות 
 .ר.ל (ח"באלפי ש)ה שנערך שנזקפה ב( ירידת

 

 111%  )%( ממוצע תפוסה שיעור
 1,125 *(*)(ר"מב)בפועל  מושכרים שטחים

 7,131 (ח"באלפי ש)כ הכנסות "סה
 11  **(*)(ח"בש( )לחודש) ר"למ ממוצעים שכירות דמי
 שנחתמו בחוזים ר"למ ממוצעים שכירות דמי

  )****((ח"בש)בשנה 
93 

NOI (ח"ש אלפיב)(*****)  3,113 

NOI 7,411 (ח"ש אלפיב) מותאם 

NOI  7,411 (ח"באלפי ש)מייצג 
 3.7% (*****))%( בפועל תשואה שיעור
 7.4% )%( מותאם תשואה שיעור
 7.4% )%( מייצג תשואה שיעור
 2 לתום שנת דיווח  שוכרים מספר

 . ח בניכוי הכנסה מעליית שווי הוגן"מליון ש 1.5-בסך של כ( בעיקר מס רכישה)הסעיף כולל עלויות רכישה   )*(
 בלבד עילי  ( *)*

 +costחלק מחוזי השכירות כוללים ניהול ובאחרים נעשית התחשבנות על בסיס  ( *)**
  .השכירות הסכמי את( מטר 1,211-בשטח של כ)כי במהלך השנה האריכו מספר שוכרים , יצוין )****(

 (.מועד השלמת רכישת הנכס) 11.2.5111ילות לתקופה החל מיום משקף נתוני פע ( **)***
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 :הוצאותפילוח הכנסות ו .ג

 6106שנת  011%חלק התאגיד בנכס הינו ; 011%נתונים לפי 
  :הכנסות

 4,991 קבועות – שכירות מדמי
 5,112  ניהול מדמי

 225  חניונים מהפעלת
 7,136 הכנסות כ"סה

  :עלויות
 5,425 ותפעול אחזקה, ניהול

 6,126 :עלויות כ"סה
 3,663 :רווח
NOI: 3,663 

 :ים עיקריים בנכסשוכר .ד

שם 
 השוכר

שיעור 
משטח 

הנכס ליום 
10.06.6106 

שיוך 
ענפי 
של 

 השוכר

 הסכם השכירותתיאור 

תקופת ההתקשרות המקורית 
כולל אופציה ( שנים)והתקופה שנותרה 

 להארכה

מנגנון 
עדכון או 
הצמדה 
של דמי 
 השכירות

פירוט 
 ערבויות

ציון 
תלות 

 מיוחדת

מלמ 
מערכות 

 מ"בע
15% 

שירותי 
 מחשוב

חוזה ביחס ( א: )לשוכר שני חוזים
 11ר לתקופה של "מ 1,111-לשטח של כ

קיימת (. שנים 1.4-יתרה של כ)שנים 
אפשרות ליציאה מוקדמת כפי שנקבע 
בהוראות ההסכם בהודעה מוקדמת של 

חוזה ביחס ( ב); שנה ממועד היציאה
 2ר לתקופה של "מ 3,111-לשטח של כ

קיימת (. שנים 3.4-יתרה של כ)שנים 
אפשרות ליציאה מוקדמת כפי שנקבע 
בהוראות ההסכם בהודעה מוקדמת של 

 .שנה ממועד היציאה

הצמדה 
למדד 

המחירים 
 לצרכן

ערבות 
בנקאית 

בסך של 
 341-כ

אלפי 
 ח"ש

-- 

 :)*(הכנסות מחוזי שכירות חתומים .ה

חלק   011%נתונים לפי 
 011% -החברה בנכס 

 ואילך 6160לשנת  6161לשנת  6106לשנת  6101לשנת  6107לשנת 
 ח"אלפי ש

 1,271 3,491 2,111 2,241 7,271 מרכיבים קבועים
 )**(מרכיבים משתנים

 (אומדן)
1,411 1,411 1,411 1,411 5,411 

 1,171 2,731 6,321 6,161 1,611 כ"סה
 אופציותמימוש  ללא )*(

 + costמשקף נתוני דמי ניהול על בסיס )**( 
 

  )*(9.511155.אודות הערכת שווי ליום  פרטים .ו

 6106שנת  011%חלק החברה בנכס הינו , 011%נתונים לפי 
 11,721 ( ח"באלפי ש)השווי שנקבע 

 אולפינר דברת השווי מעריך זהות
 כן בלתי תלוי המעריך האם

 כן  שיפוי הסכם קיומו של
  41.19.5111 תאריך התוקף של הערכת השווי 

 הכנסות היוון הערכת השווי  מודל
:השווי הערכת לצורך שנלקחו ותעיקרי הנחות  
 היוון גישת

 תזרימי
 מזומנים

(Income 

Approach)  

 1,125 *(*) (ר"במ)שנלקח בחשבון בחישוב ( Gross Leasable Area)השכרה -שטח בר

 111% )%( שווי הערכת לצורךההשכרה -מייצג מתוך השטח בר תפוסה שיעור
 11 (ח"בש) שווי הערכת לצורךמושכר  ר"למ ממוצעיםמייצגים חודשיים  שכירות דמי

 7,411 (ח"באלפי ש)מייצג לצורך הערכת שווי  NOI/תזרים מייצג

 7.2%-7.52%בעיקר   )%( השווי הערכת לצורךמכפיל שנלקח /תשואהשיעור /היוון שיעור
 (ח"באלפי ש)שינוי בשווי  ניתוחי רגישות לשווי

 .ר.ל  2%עליה של  שיעורי תפוסה
 211 2%ירידה של 

 2,111  1.2%עליה של  שיעורי היוון
 1,311  1.2%ירידה של 

 2,111 2%עליה של  דמי שכירות ממוצעים למטר
 2,111 2%ירידה של 

 .  ר ללא שינויתאומדן שווי הנכס נו, מעריך השוויבהתאם לאישור שהתקבל מאת )*( 
 בלבד עילי( *)*
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 6מבנה לוגיסטיקה ומשרדים בראש העין 1.9.1.4

 :הצגת הנכס .א

 10.06.6106ליום  
 ראש העין, פארק אפק. ת.א הנכס מיקום
 ר"מ 1,733 – ולוגיסטיקה קלה תעשייה  שימושים לפי פיצול - הנכס שטחי

 ר"מ 1,451 -משרדים
 חניות 311-כ הכוללים ר"מ 11,111-כ -חניה

 ר"מ 51,113 – כ"סה
 * 111% בנכס החברה חלק

 החברה ידי-עלבמלואו  מוחזק בנכס האחזקה מבנה
 אין ציון שמות השותפים לנכס

 5112 אוקטובר 59  הנכס רכישת תאריך
 מהוונת חכירה בנכס משפטיות זכויות פירוט

. החברה ש"ע החכירה זכות להעברת י"לרמ בקשה הוגשה  משפטיות זכויות רישום מצב
 נמצאת אשר נוספים מסמכים להשלמת בקשה התקבלה

 .בטיפול

  
  

 הוגן שווי כספיים בדוחות הצגה שיטת
 . בבעלות בעין של בעלים נוספיםהמתחם כולל שטחים נוספים * 

 :נתונים עיקריים .ב

 בתאריך רכישת הנכס  6106שנת  011%חלק התאגיד בנכס הינו 

  (ח"באלפי ש) השנ בסוף הוגן שווי

91,422 

עלות הרכישה 
כולל הוצאות )

באלפי ) (רכישה
 (ח"ש

95,113 

 59.11.5112 מועד הרכישה 91,422 (ח"באלפי ש)ערך בספרים בסוף שנה 
ן "שערוך התאמת שווי הוגן של נדל

 )**((ח"באלפי ש) נטו, להשקעה
5,121 

 שיעור תפוסה
111% 

ערך  –במקרה שהנכס נמדד לפי עלות 
 ידוע לא (ח"ש אלפיב) NOI .ר.ל (ח"באלפי ש) בספרים בסוף שנה

ירידת  –במקרה שהנכס נמדד לפי עלות 
ה שנערך שנזקפה ב( ביטול ירידת)
 (ח"באלפי ש)

 .ר.ל
 

 111%  )%( ממוצע תפוסה שיעור
 11,113 (ר"מב))*(בפועל מושכרים שטחים

 1,791 (ח"באלפי ש)כ הכנסות "סה
( לחודש) ר"למ ממוצעים שכירות דמי

 (ח"בש)
44 

 בחוזים ר"למ ממוצעים שכירות דמי
  (ח"בש)בשנה  שנחתמו

42 

NOI (ח"ש אלפיב)  1,417 

NOI 1,417 (ח"ש אלפיב) מותאם 

NOI  1,411 (ח"באלפי ש)מייצג 
 7.1% )%( בפועל תשואה שיעור
 7.1% )%( מותאם תשואה שיעור
 7.1% )%( מייצג תשואה שיעור
 17 לתום שנת דיווח  שוכרים מספר

 בלבד עילי )*( 
מליון  2.3בסך של ( בעיקר מס רכישה)שכללה הוצאות רכישה , ח"מליון ש 4.1-הסתכם הסעיף בהוצאה בסך של כ 5112בשנת )**( 

 .   ח"מליון ש 5.5הסעיף כלל עליית שווי הוגן של הנכס בסך של כ 5111בשנת . ח בניכוי הכנסה מעליית שווי הוגן"ש
  

                                                      
 . 5112בחודש דצמבר הנכס נרכש   6
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 הוצאותפילוח הכנסות ו .ג

 6106שנת  011%חלק התאגיד בנכס הינו ; 011%נתונים לפי 

  :הכנסות
 2,117 קבועות – שכירות מדמי
 779  ניהול מדמי

 112  חניונים מהפעלת
 6,711 הכנסות כ"סה

  :עלויות

 314 ותפעול אחזקה, ניהול
 361 :עלויות כ"סה

 6,107 :רווח
NOI: 6,107 

 :הכנסות מחוזי שכירות חתומים .ד

  011%נתונים לפי 
חלק החברה בנכס 

- 011% 

 ואילך 6160לשנת  6161לשנת  6106לשנת  6101לשנת  6107לשנת 

 ח"אלפי ש

 131 541 1,791 3,211 2,111 מרכיבים קבועים
 031 611 0,711 3,211 2,601 כ"סה

 מימון מסוים לנכס .ה

  011% -חלק החברה בנכס 

בדוח  יתרות
על המאוחד 
המצב 
 הכספי

10.06.6106 
אלפי )

 (ח"ש

 כחלויות מוצג
שוטפות על 

 לזמן וואותהל
 :ארוך

211 

 כהלוואות מוצג
 :ארוך לזמן

41,154 

10.06.6102 
אלפי )

 (ח"ש

 כחלויות מוצג
שוטפות על 

 לזמן וואותהל
 :ארוך

- 

 כהלוואות מוצג
 :ארוך לזמן

41,944 

 10.06.6106 ליום ההלוואה של הוגן שווי
 (ח"ש אלפי)

41,711 

 5112 בדצמבר 4 המקורי הלוואה נטילת תאריך
 31,111 (ח"ש אלפי) מקורי הלוואה גובה

 ליום( אפקטיבית)בפועל  הריבית שיעור
10.06.6106 )%( 

5.19% 

צמוד למדד המחירים מחודש )ח "ש לפיא 111פירעון קרן בסך  וריבית קרן פרעון מועדי
ועד ליום  5117בדצמבר  4החל מיום , מידי רבעון( 5112אוקטובר 

 .5151בדצמבר  4יתרת הקרן תיפרע ביום ; 5151בספטמבר  4
 4ועד ליום  5111במרץ  4החל מיום , פירעון ריבית מידי רבעון

 .5151בדצמבר 
 

טבר של ההכנסה התפעולית נטו של היחס בין הסכום המצ. 1 תניות פיננסיות מרכזיות
, רבעונים לפני מועד הבדיקה 3בתקופה של ( NOI)הנכס 

לבין הסכום המצטבר של החלויות השוטפות של האשראי 
, רבעונים לאחר מועד הבדיקה 3בתקופה של ( קרן וריבית)

נכון ליום . 1.5לא יפחת בכל עת מיחס של , בחישוב שנתי
 . 4.9היחס הינו  41.15.5111

-היחס בין היתרה הבלתי מסולקת של האשראי לבין סך ה. 5
NOI הרבעונים של לפני מועד הבדיקה 3-של הנכס ב ,

במידה . 9לא יעלה בכל עת על יחס של , בחישוב שנתי
ניתנה לה תקופה של שני רבעונים , והחברה תמצא בהפרה

 . 1.4היחס הינו  41.15.5111נכון ליום . לתיקון ההפרה
היתרה הבלתי מסולקת של כל חובותיהם  היחס שבין. 4

מוסדות פיננסים , והתחייבויותיהם של החברה לבנקים
לבין הסכום המצטבר של ההכנסה , ומחזיקי אגרות חוב

לא יעלה בכל עת על , בחישוב שנתי, התפעולית של החברה
 . 4.2היחס הינו  41.15.5111נכון ליום  .11יחס של 

לא , י מסולקת של האשראישווי היתרה הבלת – LTVיחס .  3
משווי הנכס כפי שישתקף בדוחות שמאי  91%יעלה על 

או מכל /או מדוחות כספיים של החברה ו/שיומצאו לבנק ו
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  011% -חלק החברה בנכס 
במידה והחברה . ללא הפחתה למימוש מהיר)דוח אחר 

ניתנה לה תקופה של שני רבעונים לתיקון , תמצא בהפרה
 . 21%היחס הינו  41.15.5111נכון ליום  .ההפרה

מליון  511ההון העצמי של החברה לא יפחת בכל עת מסך של . 2
 517עמד על  41.15.5111הונה העצמי של החברה ליום . ח"ש

 . ח"מליון ש
היחס שבין היתרה הבלתי מסולקת של כל חובות והתחייבויות . 1

לבין , מוסדות פיננסיים ומחזיקי אגרות חוב, החברה לבנקים
ללא הפחתה )ן שלחברה זכויות בהם "שווי נכסי הנדל

נכון ליום . 11%לא יעלה בכל עת על ( למימוש מהיר
 . 12%היחס הינו  41.15.5111

 . כפופה לאישור הבנקשל החברה פת חברת הניהול החל. 1 אחרות מרכזיות תניות
החברה התחייבה שלא ליצור ולא להתחייב ליצור שעבוד שוטף . 5

כללי על כלל נכסיה מכל מין וסוג שהוא לטובת צד שלישי ללא 
קבלת הסכמת הבנק למעט יצירת שעבוד שוטף על נכסים 

 . שיירכשו באמצעות קבלת  מימון
בתניות מרכזיות ציון האם החברה עומדת 

 ובאמות המידה הפיננסיות לתום שנת הדיווח
 כן

 לא  non-recourseהאם מסוג 

 שעבודים ומגבלות משפטיות בנכס .ו

 פירוט סוג

 שעבודב המובטח הסכום
 ליום

10.06.6106 
 (ח"ש באלפי)

 שעבודים
 דרגה

 ראשונה

שעבוד זכויות בדרגה ראשונה ללא הגבלה בסכום על . 1
 .המוכר בנכסכל זכויותיו של 

ללא הגבלה בסכום על , שעבוד זכויות בדרגה ראשונה. 5
 .כל זכויות החברה בנכס

 .כסנשעבוד שוטף על כל זכויות החברה ב. 4
שעבוד קבוע ראשון בדרגה והמחאת זכויות על דרך . 3

לקבלת השעבוד של כל זכויות החברה לרבות זכויות 
  .כסעם שוכרי שטחים בנכספים 

41,711 
 

 41.15.5111ליום  אודות הערכת שווי פרטים .ז

 6106שנת  011%חלק החברה בנכס הינו , 011%נתונים לפי 

 91,422 ( ח"באלפי ש)השווי שנקבע 

 אברהם כץ השווי מעריך זהות

 כן בלתי תלוי המעריך האם

 לא  שיפוי הסכם קיומו של

 41.15.5111 תאריך התוקף של הערכת השווי 

 הכנסות היוון מודל הערכת השווי 

:השווי הערכת לצורך שנלקחו ותעיקרי הנחות  

 היוון גישת
 תזרימי

 מזומנים
(Income 

Approach)  

 11,113  (ר"במ)שנלקח בחשבון בחישוב ( Gross Leasable Area)השכרה -שטח בר

 14% )%( שווי הערכת לצורךההשכרה -מייצג מתוך השטח בר תפוסה שיעור
 44 (ח"בש) שווי הערכת לצורךמושכר  ר"למ ממוצעיםמייצגים חודשיים  שכירות דמי

 1,411 (ח"באלפי ש)מייצג לצורך הערכת שווי  NOI/תזרים מייצג

 לחודשח "ש אלפי 31 -כ (ח"ש  באלפי)הוצאות תקופתיות ממוצעות לשמירה על הקיים 
 7.72%בעיקר   )%( השווי הערכת לצורךמכפיל שנלקח /תשואהשיעור /היוון שיעור
 (ח"באלפי ש)שינוי בשווי  ניתוחי רגישות לשווי

 411  2%עליה של  שיעורי תפוסה
 211 2%ירידה של 

 3,111  1.2%עליה של  שיעורי היוון
 2,211  1.2%ירידה של 

 3,111 2%עליה של  דמי שכירות ממוצעים למטר
 3,111 2%ירידה של 
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 הנוגעים לפעילות החברה בכללותה ינים יענ –רביעי  חלק

  אנושי הון 1.1

חברת  תספקממכוחו , וייעוץבהסכם ניהול חברת הניהול התקשרה החברה עם  5112 באוקטובר 52ביום 
(. צים"למעט דח, לרבות העמדת נושאי משרה ודירקטורים לחברה)שירותי מטה , בין היתר, לחברההניהול 

 . להלן 1.12.1ראה סעיף לפרטים אודות הסכם הניהול 

לחוק  517ובהתאם להוראות סעיף  51אימצה החברה מדיניות תגמול על פי תיקון  5117 במרץ 57 ביום
-ג"תשע, (החובה לקבוע מדיניות תגמול לעניןהקלות )לתקנות החברות  1החברות וכן בהתאם לאמור בתקנה 

בחלק השישי לחוק החברות שתוארה בתשקיף או ' לפיה מדיניות תגמול לפי הוראות פרק רביעי א, 5114
במסמך הצעה לציבור של חברה המציעה לראשונה ניירות ערך שלה לציבור תחשב כמדיניות שנקבעה לפי 

מהמועד בו הפכה חברה פרטית לחברה שנים  2לוף א לחוק החברות ותהא טעונה אישור רק בח517סעיף 
 .לתשקיף 'בנספח לנוסח מדיניות התגמול ראה  – ציבורית

 מימון 1.11

החברה מממנת את פעילותה באמצעות הון עצמי שמקורו מכספי השקעתם של בעלי המניות  1.11.1
התקשרה החברה עם  5112בדצמבר  12ביום . וכן מאשראי בנקאי( לעיל 4.4ראה סעיף )הראשונים 

לפרטים בדבר  – בראש העיןבהסכם אשראי לצורך מימוש רכישת הנכס מ "בנק לאומי לישראל בע
 .לעיל( ו)-ו( ה) 1.9.1.4האשראי האמור ראה סעיף 

 מגבלות בקבלת אשראי 1.11.5

בהתאם , מחויבת החברה, על מנת לשמר את מעמדה של החברה כקרן להשקעות במקרקעין
לרבות בדרך של הנפקת איגרות חוב או שטרי , ה שלא ליטול הלוואותלהוראות פקודת מס הכנס

משווי נכסיה  91%בתוספת , 7משווי נכסיה שהם מקרקעין מניבים 11%בסכום העולה על  ,הון
 51%בתוספת ו, שהם מקרקעין מניבים לצורכי דיור להשכרה או מקרקעין לצורכי דיור להשכרה

 .החברה עומדת במגבלה האמורה, קיףנכון למועד התש . משווי נכסיה האחרים

בהתאם לצרכי  יהיהגיוס מקורות כספיים נוספים הצורך בבשנה הקרובה  ,החברה להערכת 1.11.4
ההשקעה של החברה בהתאם להזדמנויות העסקיות שיהיו בפניה תוך שמירה על מגבלות היקף 

 . לעיל 1.7.2ראה סעיף  –האשראי החלות על החברה כחברה להשקעות במקרקעין 

  מיסוי 1.11

על קרן להשקעות . החברה הוקמה במטרה להיות קרן להשקעות במקרקעין כמשמעות מונח זה בפקודה
 :כפי שיפורטו להלן םבמקרקעין חלים הסדרי מיסוי ייחודיי

 קרן להשקעות במקרקעין 1.11.1

כמפורט , סיווג החברה כקרן להשקעות במקרקעין מותנה בקיומם של מספר תנאים מצטברים
 .יללע 1.7.2בסעיף 

  כללי 1.11.5

קובע כי , הסדר המיסוי אשר נקבע בפקודה למיסוי הכנסותיה של קרן להשקעות במקרקעין
במס בידי בעלי תחויב , הכנסתה החייבת של החברה לצורכי מס אשר מועברת לבעלי מניותיה

מיסוי לאחר מכן ובשיעור מס חברות ללא מיסוי החברה )במועד שבו הועברה אליהם המניות בלבד 
שיעורי המס ואופן קיזוז , לצורך חישוב המס, דהיינו .(להםבעלי המניות בגין דיבידנד המחולק 

כאילו , תחשב ההכנסה החייבת של קרן להשקעות במקרקעין שחולקה לבעלי המניות, ההפסדים
על אף . והכל בהתאם לחריגים ולתנאים אשר יפורטו להלן, ידי בעלי המניות-הופקה במישרין על

 .לא ייוחסו לבעלי המניות ולא יותרו בקיזוז הכנסתם, הפסדים אשר החברה תצבור, אמור לעילה

 

                                                      
 . לעיל 4ש "ראה ה  7
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 מיסוי ההכנסה החייבת שהועברה במועד לבעלי המניות 1.11.4

 עקרון השקיפות (א)

תיחשב ההכנסה החייבת , שיעורי המס וקיזוז הפסדים, מס שבח, לצורך חישוב המס לרבות
שהועברה או שחולקה לבעלי המניות , במקרקעין של קרן להשקעות( לרבות שבח מקרקעין)

לרבות מס שבח )כאילו היא הכנסתם החייבת , לעיל 1.3.4.1במועד ובתנאים שנקבעו בסעיף 
 "(. ההכנסה החייבת של בעלי המניות: "להלן)של בעלי המניות ( מקרקעין

. יותשהיא סכום חיובי תיוחס לבעלי המנ( הכוללת מס שבח מקרקעין)רק הכנסה חייבת 
הפסדים שצברה קרן להשקעות במקרקעין לא ייוחסו לבעלי המניות והם יועברו לשנים 

, כמו כן. הבאות לקיזוז רק ברמת הקרן ולפי הוראות קיזוז הפסדים הקבועות בפקודה
חול רק לגבי סכומים אשר חולקו בפועל ובמועד לבעלי המניות ובהתאם לתנאים י האמור

שלא , לעיל 1.3.4.1אשר ניתן לפי סעיף , ת חייבות שוטפותהכנסו. לעיל 1.3.4.1שבסעיף 
חברות  מסשיעור הכנסות אלו יתחייבו ב -באפריל של השנה העוקבת  41לחלקן עד ליום 

בידי החברה ובמידה והיא תרצה לחלק אותם לבעלי המניות הם יחוייבו במס נוסף בגין 
 .קבלת הדיבידנד

 חברהמועד החיוב במס בידי בעלי המניות של ה (ב)

  .אליהםהחייבת של בעלי המניות תחויב במס במועד שבו הועברה  ההכנסה

 סיווג ההכנסות בידי בעלי המניות (ג)

למקור ההכנסה  סיווגה של ההכנסה החייבת של בעלי המניות יהיה בהתאם, ככלל (1)
לפי סעיפים )הכנסות מדמי שכירות , כך למשל. שממנו הופקה או נצמחה בידי הקרן

, הכנסות מרווח הון ושבח מקרקעין ממכירת מקרקעין מניבים, (לפקודה( 1)5או ( 1)5
 .שחולקו לבעלי המניות יסווג בידי בעלי המניות כפי שסווגו בידי הקרן

 :נקבעו לעניין זה מספר הוראות כמפורט להלן, בהמשך

 .לא תיחשב כהכנסה מיגיעה אישית ההכנסה (5)

ן לחלקם לבעלי המניות לפי תופחת מהרווחים שנית, בסכום הוצאות הפחת הכנסה (4)
, המקרקעין ממכירת אותם מקרקעין מניבים משבחמרווח הון או חוק החברות וכן 

הכנסה בסכום הוצאות הפחת שניתן לנכות לפי הפקודה או לפי , קרי .לפי הענין
שהועברה , והכל בשל מקרקעין מניבים בלבד, בשל אינפלציה הוראות חוק התיאומים

לצורכי מס בידי בעלי המניות כהכנסה מרווח הון או משבח  תיחשב, לבעלי המניות
 . לפי העניין, מקרקעין

המניות מעבר לסכום ההכנסה החייבת של הקרן ולסכום  לבעליסכומים שהועברו  (3)
לפי , יחויבו במס  כהכנסה מרווח הון או משבח, (4)הוצאות הפחת כאמור בסעיף 

 .העניין

 יבות שהועברו לבעלי המניותשיעורי המס שיחולו בקשר להכנסות החי 1.11.3

, להלן פירוט שיעורי המס שיחולו על סוגי הכנסות חייבות של בעלי המניות שהועברו אליהם
 :ובהתאם לסוג בעלי המניות

הכנסות לפי , לפקודה ממקרקעין מניבים( 6)6או ( 0)6חלוקות שמקורן בהכנסות לפי סעיף  (א)
 :משוק ההון של הקרן ובהכנסות אחרות( 0)6סעיף 

בעת ניכוי במקור ינוכה שיעור המס המירבי )שיעור מס שולי  -( לרבות תושב חוץ)יחיד ( 1)
יפנה למס הכנסה בבקשה , שיעור מס השולי נמוך יותרחייב בויחיד אשר , החל על יחיד

בגין השותפים בה )שיעור זה יחול גם לגבי חברה משפחתית ושותפות (. לקבלת החזרי מס
בשנת  53%) שיעור המס החל הינו מס חברות -( לרבות תושבת חוץ) חברה( 5)(. שהם יחידים

; פטור – לפקודה( 5)1כהגדרתם בסעיף , קופת גמל לגיל פרישה או מוסד ציבורי( 4); (5117
, המנהל תכנית חיסכון לגיל פרישה או תכנית חיסכון לטווח ארוך, תושב מדינה גומלת( 3)



 

 -54-ו

ובלבד שבמדינת המושב )תושבת מדינה גומלת  הדומה במהותה לקופת גמל וכן קרן פנסיה
קרן ( 2); פטור - (בשל היותם רווחים על חיסכון לגיל פרישה, פטורים הרווחים שקיבלו ממס

 5117קרן נאמנות פטורה בשנת ( 1); שיעור המס השולי יהיה כשל יחיד -נאמנות חייבת 
תהא זכאית בשלו לכל מס זה ייחשב כמס סופי של הקרן והיא לא , 53%שיעור המס הינו 

 .זיכוי או קיזוז, ניכוי, פטור

, חדשים שקלים 131,111 על עלתה 5117אשר הכנסתו החייבת בשנת המס  חידי יכ יובהר
יסף חדשים במס  שקלים 131,111על  העולה החייבת הכנסתו חלק על נוסף במס חייב יהיה

 . 4%של  בשיעור

שלא ממקרקעין המוחזקים לתקופה  ,חלוקות שמקורן ברווחי הון או בשבח מקרקעין (ב)
 : קצרה

שיעור  -( לרבות תושבת חוץ)חברה ( 5); 52%שיעור המס הינו  -( לרבות תושב חוץ)יחיד ( 1)
קופת גמל לתגמולים וקופת גמל , קופת גמל לקצבה( 4); (5117בשנת  53%)מס חברות 

קרן ( 2); פטור -ת קופת גמל זרה או קרן פנסיה זרה ממדינה גומל( 3); פטור –לפיצויים 
  .פטור –קרן נאמנות פטורה ( 1); 52%שיעור המס הינו  - נאמנות חייבת

 מקרקעין שאינם להשכרה דיור לצורכי מניבים ממקרקעין חייבת הכנסהמ חלוקה (ג)
 ; (5117בשנת ) 53% –ולגבי קרן נאמנות פטורה  51%: קצרה לתקופה המוחזקים

מניבים לצורכי דיור מקרקעין ריאלי ממכירת  שבחחלוקה מהכנסה חייבת שמקורה ב (ד)
  ;51%: כאמור להשכרה שאינם מקרקעין המוחזקים לתקופה קצרה

חלוקות שמקורן ברווחי הון או בשבח במכירת מקרקעין המוחזקים לתקופה קצרה בת  (ה)
 : פחות מארבע שנים

 מס שיעור –( לרבות תושבת חוץ)חברה ( 5); שולי מסשיעור  -( לרבות תושב חוץ)יחיד ( 1)
; פטור – לפקודה( 5)1 בסעיף כהגדרתם, ציבורי מוסד או פרישה לגיל גמל קופת( 4); חברות

שיעור  - קרן נאמנות חייבת( 2); פטור -קופת גמל זרה או קרן פנסיה זרה ממדינה גומלת ( 3)
  .פטור –קרן נאמנות פטורה ( 1)המס השולי 

 :חלוקות שמקורן בהכנסות בסכום הוצאות פחת (ו)

שיעור המס שחל לגבי הכנסות בסכום הוצאות פחת הינו כשיעור המס שחל לגבי חלוקות 
 .כמפורט לעיל, (שלא מוחזקים לתקופה קצרה)שמקורן ברווחי הון או בשבח מקרקעין 

 :8חלוקות שמקורן בהכנסות חריגות (ז)

זיכוי או , ניכוי, וללא כל זכאות לפטור, 71%שיעור המס הינו  -( לרבות תושב חוץ)יחיד ( 1)
, ניכוי, וללא כל זכאות לפטור, 71%שיעור המס הינו  -( לרבות תושבת חוץ)חברה ( 5); קיזוז

וללא כל , 71%שיעור המס הינו  - קופת גמל לגיל פרישה או מוסד ציבורי( 4); זיכוי או קיזוז
 -ומלת קופת גמל זרה או קרן פנסיה זרה ממדינה ג( 3); זיכוי או קיזוז, ניכוי, זכאות לפטור

הכנסות חריגות ( 2); זיכוי או קיזוז, ניכוי, וללא כל זכאות לפטור, 71%שיעור המס הינו 
 - קרן נאמנות חייבת( 1); 11%בידי הקרן להשקעות במקרקעין יחויבו בשיעור מס של 

קרן נאמנות פטורה ( 7); זיכוי או קיזוז, ניכוי, וללא כל זכאות לפטור, 71%שיעור המס הינו 
מס זה ייחשב כמס סופי של הקרן והיא לא תהיה זכאית בשלו לכל , 11%שיעור המס הינו  -

 .זיכוי או קיזוז, ניכוי, פטור

                                                      
8
הכנסות למעט הכנסות כמפורט  (5); הכנסה ממכירת מלאי עסקי (1):הכנסותיה אלה -של קרן להשקעות במקרקעין , "הכנסות חריגות"  

הכנסות , הכנסות ממקרקעין מניבים  (א) :מכלל הכנסותיה של הקרן בשנת המס 2%ששיעורן הכולל עולה על , (ג)עד ( א)בפסקאות משנה 
לעניין פסקת משנה ; ביום רכישתם ממקרקעין לצורכי דיור להשכרה והכנסות ממכירת זכויות בנייה במקרקעין שהיו מקרקעין מניבים

מקרקעין לצורכי דיור "להגדרה ( 3)למעט הכנסות ממכירת מקרקעין כאמור בפסקה  -" הכנסות ממקרקעין לצורכי דיור להשכרה", זו
נה ממילוות מדי, הכנסות מניירות ערך הנסחרים בבורסה  (ב); שנים מיום רכישתם בידי הקרן 51-אם נמכרו בתוך פחות מ" להשכרה
הכנסה ממכירת מקרקעין כאמור   (4); אותן כהכנסות מעסק רואים לחוק תיאומים בשל אינפלציה 7 הכנסות שלפי סעיף  (ג) ;ומפיקדון

 ;שנים מיום רכישתם בידי הקרן 51-אם נמכרו בתוך פחות מ, "מקרקעין לצורכי דיור להשכרה"להגדרה ( 3)בפסקה 
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קרקעין והעברתו לפקיד ידי הקרן להשקעות במ-החלוקות לבעלי המניות עלמניכוי המס במקור  1.11.2
 :השומה

במועד שבו חילקה הקרן את , באחריות קרן להשקעות במקרקעין לנכות את המס כפי שפורט לעיל
ולהעביר את ניכוי המס לפקיד , לרבות את שבח המקרקעין, ההכנסה החייבת של בעלי המניות

ינוכה מס בשיעור או ש, לפקיד השומה קיימת סמכות לקבוע שלא ינוכה מס כאמור לעיל. השומה
אם הוא סבור שההכנסה החייבת של בעל המניות אינה חייבת במס או , הנמוך מהשיעור הנקוב

ידי פקיד -אישור כאמור יינתן על. שהמס שיחול עליה הינו בשיעור נמוך מהשיעורים שנקבעו לעיל
 .השומה בכתב

 טבלה מסכמת 1.11.1

 

הכנסה מדמי שכירות 
שבח הכנסה מ, מעסק

ן רווח הו/מקרקעין
המוחזקים  ממקרקעין

, לתקופה קצרה
 הכנסות אחרות 

הכנסה משבח מקרקעין 
ממקרקעין )או רווח הון 

, (שלא לתקופה קצרה
חלוקת הכנסות בסכום 

 הוצאות פחת

 הכנסה חריגה

 חייבת הכנסה
 מהשכרת

 מניבים מקרקעין
 דיור לצורכי

 מכירתם/להשכרה

כולל תושב )יחיד 
 (חוץ

 51% 71% 52% מס שולי

כולל )חברה 
 (תושבת חוץ

 51% 71% 53% מס חברות

, קופת גמל לקצבה
לתגמולים 

 ופיצויים

 51% 71% פטור פטור

, קופת גמל זרה
קרן פנסיה זרה 
 ממדינה גומלת

 51% 71% פטור פטור

 מוסד ציבורי

פטור ממחצית / פטור 
המס במכירת 

 המקרקעין

פטור ממחצית / פטור 
 המס במכירת המקרקעין

פטור / פטור  71%
ממחצית המס 

במכירת 
 המקרקעין

 51% 71% 52% שולי מס חייבת נאמנות קרן
 53% 11% פטור פטור/53% נאמנות פטורה  קרן

 

 מיסוי ההכנסה החייבת שלא הועברה במועד לבעלי המניות 1.11.7

אשר ניתן שלא , שלא הועברה במועד לבעלי המניות בידי הקרן תמיסוי ההכנסה החייב (א)
 41עד ליום ( לעיל 1.3.4.1מההכנסה החייבת של הקרן כאמור בסעיף  11%עד )לחלקה 

, (5117בשנת  53%)במס חברות בידי החברה תתחייב , באפריל של השנה העוקבת להפקתה
מיסוי דו ) בעת חלוקת הדיבידנדבשנה שבה הופקו ההכנסות ואילו בעלי המניות יחויבו במס 

 .(שלבי

: בכפוף לאמור להלן, לה ולפי כל דיןיאלו יחויבו במס כחברה רג, בכל הנוגע להכנסות הקרן
ממכירת מקרקעין המוחזקים לתקופה קצרה ( לרבות שבח מקרקעין)הכנסה חייבת ( 1)

הכנסה חריגה תחויב במס בידי הקרן ( 5); תחויב במס בידי הקרן בשיעור מס החברות
 .  11%בשיעור של 

 לבעלי המניותאו חולקה במועד /מיסוי חלוקות שנעשו מהכנסה חייבת של הועברה ו (ב)

ושניתן , לעיל 1.34.1הכנסה חייבת שחולקה לבעלי המניות לאחר המועדים שנקבעו בסעיף 
, כאמור לעיל, לחלקה לאחר המועד האמור והיא חויבה במס ברמת הקרן כחברה רגילה

ועל הקרן לנכות את המס בהתאם בעת , תיחשב בידי בעלי המניות כדיבידנד לכל דבר ועניין
המס ששילמה קרן להשקעות במקרקעין בשל אותה הכנסה חייבת שלא . נדחלוקת הדיביד

 .חולקה במועד לא יינתן כזיכוי לבעלי מניותיה

 ניכוי במקור 1.11.9

 :תנכה החברה מס במקור כמפורט להלן, בעת תשלום ההכנסה החייבת של בעלי המניות
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 3-מ למעט ממכירת מקרקעין המוחזקים לתקופה קצרה, משבח מקרקעין או מרווח הון (א)
לפקודה או  11ינוכה מס במקור בשיעורים הקבועים בסעיף , וכן בסכום הוצאות פחת, שנים

 ;לפי העניין, א לחוק מיסוי מקרקעין39לפי סעיף 

אשר לה ינוכה מס , למעט קרן נאמנות פטורה, 71%מהכנסות חריגות ינוכה מס בשיעור של  (ב)
 ;11%בשיעור של 

תנכה החברה , לעילכמפורט , פי שיעור המס השולייובהר כי לגבי הכנסות אשר יתחייבו ל (ג)
ידי שר האוצר -או בשיעור מס אחר שייקבע על, מס במקור לפי שיעור המס השולי המירבי

 .ידי שר האוצר כאמור-טרם נקבעו הוראות על. באישור ועדת הכספים של הכנסת

ניכוי במקור כאשר יוכלו לפנות לפקיד שומה בבקשה להקטנת שיעור ה, בעלי מניות שיבקשו זאת
משיעור המס אותו החברה נדרשת  ךהכנסותיהם אינם חייבות במס או חייבות במס בשיעור נמו

 .לנכות במקור

בעלי המניות לא יידרשו , כיון שמן ההכנסות המועברות לבעלי המניות ינוכה מלוא המס המתחייב
 .להגיש דוח שנתי אך ורק בשל הכנסותיהם הנובעות מהקרן בלבד

 .החברה עומדת בכל התנאים והמגבלות שנקבעו בפקודה לסיווגה כקרן להשקעות במקרקעין, זה למועד

או תיאור ממצה של /האמור לעיל אינו מתיימר להיות פרשנות מוסמכת של הוראות החוק הנזכרות לעיל ו
יש לשקול את השלכות , כמקובל בהחלטות השקעה. הוראות המס הנוגעות למיסוי המשקיעים והחברה
מוצע כי רוכשי ניירות ערך יפנו לקבלת ייעוץ מקצועי . המס הקשורות בניירות הערך המוצעים בתשקיף זה

 .בהתאם לנתונים המיוחדים לכל רוכש

 סיכונים סביבתיים ודרכי ניהולם 1.15

פי הוראות הדין הנוגעות -על, להימצא אחראית, עלולה בנסיבות מסוימות, נכסיםמעצם החזקתה ב, החברה
וכן ) נכסי החברהידי שוכרים ב-למפגעים סביבתיים מסוימים אשר עלולים להיגרם על, הסביבהלאיכות 

החברה פועלת להפחתת  (.כאמורבגין מפגעים , לרבות בהיקף מהותי, עלולה לשאת בקנסות ופיצויים
 במסגרת הוראות הקבועות בהסכמי, ל באמצעות אכיפה ובקרה על פעילות השוכרים בנכסים"הסיכונים הנ

 .השכירות ובהתאם להוראות הדין

 החברה פעילות על ופיקוח מגבלות 1.14

מכוח חוק התכנון  דיני התכנון והבנייה, פעילות החברה כפופה לחוקים ותקנות בתחומי דיני המקרקעין

כמו כן במסגרת פעילותה מתקשרת החברה בעסקאות לרכישה . ופיקוח מוניציפאלי 1112 -ה "התשכ, והבניה

בחבויות שונות בהתאם להוראות פקודת מס הכנסה וחוק , מעת לעת, קרקעין ולפיכך נושאתאו למכירה של מ

, כפופה החברה למגבלות בגין חוק השכירות והשאילהבנוסף  .1114-ג"תשכ, (שבח ורכישה) מיסוי מקרקעין

 ביחס להסדרת מערכת היחסים בין השוכר למשכיר ותרופות הניתנות לצדדים בשל הפרת) 1171-א"התשל

ביחס לחובת קבלת רישיון עסק לצורך הפעלת שטחים ) 1119-ח"תשכ, בגין חוק רישוי עסקים, (החוזה ביניהם

 . ובגין חוקי תברואה שונים וצווים מכוחם( מסחריים

רקעין ראו סעיפים למידע נוסף בקשר עם מגבלות ותנאים החלים על החברה בשל היותה קרן להשקעות במק

 . לעיל 1.7.2-ו 1.3.4.1

 מהותיים הסכמים 1.13

 הסכם הניהול 1.13.1

התקשרה חברת הניהול עם החברה בהסכם במסגרתו תעמיד חברת  5112באוקטובר  52ביום 
 :כדלקמןאשר תנאיו העיקריים ניהול לחברה ייעוץ והניהול שירותי 

 שירותי ניהול 1.13.1.1

אשר יכללו את את שירותי הניהול באמצעות עובדיה חברת הניהול תעמיד לחברה 
בדיקת כדאיות וניהול משא ומתן  ,איתור השקעות עבור החברה( 1: )האמור להלן



 

 -51-ו

מימון ואחרים בנוגע להשקעות עתידיות וקיימות הסכמי , לכריתת הסכמי השקעה
לביצוע השקעות על ידי  מתן ייעוץ כלכלי ופיננסי( 4); ניהול מימוש השקעות( 5) ;בחברה
קשר עם התקשרות בהסכמי השקעה ובהסכמים אחרים ייעוץ לחברה ב( 3) ;החברה

וכן דיווח  פיקוח וניהול השקעות החברה, ליווי( 2) ;הקשורים בהשקעותיה של החברה
ליווי וטיפול בהסכמים למכירה או מימוש ( 1) ;רבעוני לחברה על מצב השקעות אלה

צוע כל פעולה ובילחברה וחוב ייעוץ וסיוע בגיוס הון ( 7) ;השקעות אותן ביצעה החברה
( 9) ;בהתאם להחלטות דירקטוריון החברה, לחברהוחוב אחרת הקשורה בגיוס הון 

שיווק ופיתוח עסקי על חשבון , ניהול השקעות, ניהול כספים, העמדת שירותי ניהול
 .חברת הניהול

 מינוי נושא משרה 1.13.1.5

הוראות ויחולו עליה , חברת הניהול תחשב לכל דבר ועניין כנושא משרה של החברה .א
 הפרק השני והפרק השלישי לחוק החברות או כל הוראות דומות אשר יבואו במקומן
והחברה תדאג על חשבונה לכיסוי של חברת הניהול ועובדיה המעניקים שירותי ניהול 

, לחברה במסגרת פוליסת ביטוח נושאי משרה ובמסגרת הסדרי שיפוי נושאי משרה
או האסיפה הכללית של בעלי מניות /ון וכפי שייקבעו מעת לעת על ידי דירקטורי

 . לפי העניין בקשר לכלל נושאי המשרה בחברה, החברה

רישום מניות החברה לאחר . ל החברה"מכהן מר עופר אברם כמנכנכון למועד זה  .ב
, ל בהתאם להחלטת דירקטוריון החברה"בכל עת שיידרש מינוי מנכ, למסחר בבורסה

דירקטוריון . המועמדים לכהן בתפקיד זה חברת הניהול תמליץ לדירקטוריון על
לשמש למנות את המועמד אשר הומלץ לפי שיקול דעתו הבלעדי אם , החברה יחליט

דחה דירקטוריון החברה את . ל על ידי חברת הניהול או לא למנות את המועמד"כמנכ
אזי לא יוצעו , מועמדותם של שני מועמדים אשר הומלצו על ידי חברת הניהול

ל "וספים על ידי חברת הניהול ודירקטוריון החברה יהיה רשאי למנות מנכמועמדים נ
ל שייבחר כאמור לא יאות להיות עובד חברת "ככל שמנכ. לחברה על פי בחירתו

ועם סיום כהונתו  אשר תישא בעלויות העסקתו בידי החברהל "המנכיועסק , הניהול
בהן תישא החברה  ל"עלויות העסקת המנכ. יחול מחדש ההסדר הקבוע בסעיף זה

כאמור ינוכו מדמי הניהול שישולמו לחברת הניהול על פי הסכם הניהול וזאת עד 
 . ל הקודם לו"לגובה העלות הכוללת בה נשאה חברת הניהול בגין המנכ

כל אחד מהצדדים להסכם הניהול , רישום מניות החברה למסחר בבורסהלאחר מועד  .ג
[ ב]יחולו הוראות סעיף ו ל החברה"כיהיה רשאי לדרוש את הפסקת כהונתו של מנ

 .בשינויים המחויבים

ל הנוכחי יעודכנו באופן מהותי או במידה ויוחלף "במידה ותנאי כהונתו של המנכ .ד
תנאי הכהונה והעסקה יאושרו באסיפה הכללית של בעלי , ל החברה"בעתיד מנכ

 . מניות החברה

שרון שוופי ' הגב -רה דירקטורים לדירקטוריון החב 5חברת הניהול מינתה מטעמה  .ה
ר דירקטוריון "ר דירקטוריון פעיל בחברה ומר איתי מל המשמש כסגן יו"המכהנת כיו
 .פעיל בחברה

 התמורה 1.13.1.4

 "(דמי הניהול)" ישולמו לחברת הניהול דמי ניהול שנתיים, בתמורה לשירותי הניהול
לפני פחת , ן של החברה כפי שהם מוצגים בספרי החברה"שיגזרו מסך שווי נכסי הנדל

 :כדלקמןבשיעורים 

 דמי ניהול שנתיים שווי נכסי החברה
 1% ח"מיליארד ש 1ועד  1-מ

 1.72% ח"מיליארד ש 5-ח ועד ל"מיליארד ש 1-מ
 1.12% ח"מיליארד ש 5מעל 
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במדרגות כך שבגין כל מדרגה או חלק ממנה ישולם יובהר כי תשלום דמי הניהול הינו 
כל לדוגמה במידה , שיעור דמי הניהול השנתיים באחוז המופיע בעמודה הרלוונטית

ביחס  1%ישולמו דמי ניהול בשיעור של , ח"מיליארד ש 1.4ושווי נכסי החברה הינם 
  .ביחס ליתרת השווי 1.72%ח ובשיעור "למיליארד ש

ן מניב בדרך של רכישת זכויות "במקרה של רכישת נכס נדל, מבלי לגרוע מהאמור לעיל
ן המניב האמור בדוחות "אזי מכפלת שווי נכס הנדל, מקרקעיןהמחזיק בבאיגוד 

איגוד המקרקעין בשיעור החזקת החברה במניות המחזיק באיגוד ההכספיים של 
ך חישוב תשלום דמי הניהול ן המניב האמור לצור"תחשב כשווי נכס הנדל, כאמור

 .בהתאם לטבלה לעיל, ידי החברה-לחברת הניהול על

, ידי איגוד המחזיק במקרקעין-ן המניב המוחזק על"במידה ושווי נכס הנדל: לדוגמא
ושיעור , ח"מיליון ש 111הינו ,  פי הדוחות הכספיים של האיגוד המחזיק במקרקעין-על

אזי שווי נכס , 21%ק במקרקעין הינו ההחזקה של החברה במניות האיגוד המחזי
 .ח"מיליון ש 21ן המניב האמור לצורך חישוב דמי הניהול הינו "הנדל

( "רבעון התשלום") ישולמו לחברת הניהול בכל רבעון (מ כדין"בתוספת מע)הניהול  דמי
מחושבים לפי נכסי החברה כפי , לחודש הראשון של כל רבעון כאמור 2 -מראש עד ה

בסמוך . המבוקרים או הסקורים, של החברההאחרונים חות הכספיים שמוצגים בדו
לאחר חתימתם של הדוחות הכספיים המתייחסים לרבעון התשלום ישולמו או יוחזרו 

ההפרשים בהתאם לנכסי החברה המוצגים בדוחות הכספיים לרבעון ( לפי העניין)
 .התשלום

 הוצאות 1.13.1.3

ללא עלויות , קרי)ת בידי עובדיה חברת הניהול תישא בכל הוצאות הפעולות המתבצעו
( ב"מהנדסים וכיוצ, שמאים, רואי חשבון, עורכי דין, כגון מתווכים, ספקים חיצוניים

לרבות , בקשר עם מתן שירותי הניהול לרבות הוצאות בקשר עם מתן שירותי הניהול
ניהול , (לא כולל יועצים חיצוניים)בדיקת השקעות , הוצאות בקשר עם איתור השקעות

שכירות משרדים עבור חברת הניהול וכל ההוצאות , שקעות ושמירה על ההשקעותה
כלפי העובדים אשר , וכן תישא בעצמה ועל חשבונה, הנלוות למשרדים האמורים

בכל חבות חוקית החלה על מעביד כלפי , יועסקו על ידיה במסגרת מתן שירותי הניהול
שורות בתפעולה כגון עריכת חברת הניהול תישא בכל ההוצאות הק, כמו כן .עובד

 . דוחותיה הכספיים והנהלת חשבונות

החברה תישא בכל הוצאותיה למעט הוצאות אשר חלות על חברת הניהול כאמור , ככלל
 .ושהוטלו עליה במפורש בהסכם הניהול לעיל

החברה תישא בהוצאות תפעולה השוטף ובכלל זה הוצאות הכרוכות בדרישות החלות 
ממועד ההנפקה ולצורך )ברה שניירות הערך שלה רשומים למסחר על פי כל דין על ח

מונו על ידי חברת דירקטורים שה למעט) דירקטוריםתשלום שכר : לרבות, (ההנפקה
הוצאות , הוצאות שיווק ופרסום, הוצאות הקשורות עם גיוס כספים לחברה, (הניהול

הוצאות ביטוח , שווימעריכי , שכר מבקר פנים, ח"שכר רו, חות כספיים"פרסום דו
בהוצאות , בהוצאות הביטוח השונות עבור נכסי החברה ,אחריות נושאי משרה

לרבות חברות התחזוקה )הקשורות בתחזוקת הנכסים המניבים אשר בבעלותה 
ובשכר טרחה המשולם לצדדים שלישיים בקשר , (ועובדים אשר ישמשו כאבות בתים

טיפול , כגון השכרת נכסים, בנכסי החברהעם רכישה ומכירה של השקעות וטיפול שוטף 
 .מהנדסים וכדומה, שמאים, רואי חשבון, בעניינים משפטיים

 9זכות לרכישת ניירות ערך 1.13.1.2

 שלאופציות  וא/ו מניותלהעניק לחברת הניהול זכות לרכישת התחייבה  החברה
או האופציות שתנפיק /מכמות המניות ו( 2%) אחוזים חמישהבשיעור של , החברה
למעט )החל ממועד פרסום תשקיף על ידי החברה  לצדדים שלישיים מעת לעת החברה

                                                      
 . כפופה לאישור הבורסה תהאניירות ערך על פי סעיף זה  הקצאת  9
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 שירותים עם בקשר, לחברה יועצים או דירקטורים, לעובדים מניות הנפקת שלבמקרה 
 הוקצו בו האמורים הערך ניירות של ההתחלתי במחיר( לחברה ידם על המסופקים

 המניות הקצאת ממועד החל לצרכן המחירים למדד הצמדה הפרשי בצירוף המניות
 . הניהול חברת בידי לרכישתם למימושם ועד כאמור שלישיים לצדדים

, ידי הציבור-של נייר ערך משמעו המחיר בו נרכש בהנפקה על "ההתחלתיהמחיר "
ייחשב ממוצע מחירי הסגירה של נייר הערך , ובמידה שהוצעו ניירות ערך שונים בחבילה

 .אשונים בו כמחיר ההתחלתי של אותו נייר ערךימי המסחר הר 13-האמור בבורסה ב

לגבי כל המניות או , מעת לעת כאמור הזכות את לממש רשאית תהיה הניהול חברת
( 7) שבע בת תקופה במשך ,בשיקול דעתה הבלעדי, או חלקן, על פי העניין, האופציות

 החברה של אופציותאו /ו מניות של שלישיים לצדדים הנפקה כל של ממועד החל שנים
 לראשונה למסחר יירשמו לפיה לציבור ההנפקה ממועד שנים( 11) מעשר יאוחר ולא

  . בבורסה החברה מניות

 זכותה את להמחות והמוחלט הבלעדי דעתה בשיקול, רשאית תהא הניהול חברת
 שירותים מטעמה הנותנים לעובדיה, לעיל כמתואר, אופציותאו /ו מניות לרכישת
 .לחברה

של המחיר כל אופציה תהא ניתנת למימוש למניה אחת של החברה כנגד תשלום 
" מימוש נטו"מימוש האופציות יבוצע לפי מנגנון  "(.מחיר המימוש: "להלן)ההתחלתי 

(cashless exercise) ,במועד המימוש . כמפורט להלן, ללא תשלום מחיר המימוש במזומן
מניות המימוש יחושב לפי הנוסחה כאשר מספר , תקצה החברה את מניות המימוש

 : הבאה

X=Y (A-B)/A 

X =כמות מניות המימוש 

Y =מספר האופציות אותו מבקשת חברת הניהול לממש כקבוע בהודעת המימוש. 

 A =שער הנעילה בבורסה של מניית החברה במועד המימוש . 

 B =כמפורט להלןכפוף להתאמות שתהיינה במחיר המימוש , מחיר המימוש למניה . 

בכל הקצאת מניות מימוש תהוון החברה להון מניות את ערכן הנקוב של מניות  
, לחוק החברות( ב)415וזאת מתוך רווחים כמשמעותם בסעיף , המימוש שתוקצינה

והכל , מפרמיה על מניות או מכל מקור אחר הכלול בהונה העצמי בדוחותיה הכספיים
יהיו לחברה רווחים ובכל מקרה  במקרה שלא. בהתאם ובכפוף להוראות חוק החברות

על חברת הניהול יהא לשלם את ערכן הנקוב של , על פי החלטת דירקטוריון החברה
   .מניות המימוש שתוקצינה לה בטרם הקצאתן

תהיינה , מימוש האופציות כאמורממניות המימוש שתנבענה , עם מימושן של האופציות 
נה את חברת הניהול בכל הזכויות שוות זכויות למניות הרגילות של החברה ותזכי

 . המוקנות למחזיק מניות רגילות בחברה

או /או החברה תקצה מניות הטבה ו/בנסיבות בהן יחול שינוי במבנה הון החברה ו 
 :יחולו כללי ההתאמה הבאים, תחלק דיבידנד

מחיר המימוש בגין כל מניית מימוש יופחת בכל , ככל שהחברה תחלק דיבידנד( 1) .א
אשר חולק על ( ברוטו)בידנד במזומן לבעלי מניות החברה בגובה הדיבידנד חלוקת די

אם במהלך התקופה בה ניתן לממש את ( 5); ידי החברה בגין כל מניה של החברה
יופחת מחיר המימוש , האופציות תחלק החברה לבעלי מניותיה דיבידנד בעין

מש את האופציה בהתאם לשווי הדיבידנד בעין שהיה המשקיע זכאי לקבל אילו מי
 . מיד לפני המועד הקובע לחלוקת הדיבידנד

תשמרנה זכויות חברת , במקרה בו תחלק החברה לבעלי מניותיה מניות הטבה .ב
: להלן)מיד לאחר התאריך הקובע לחלוקת מניות הטבה : הניהול באופן הבא
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וזאת על , ללא שינוי במחיר המימוש, יגדל מספר מניות המימוש"( התאריך הקובע"
, כמניות הטבה, די הוספת מספר וסוג המניות שחברת הניהול הייתה זכאית להםי

 .אילו מימשה את האופציות סמוך לפני התאריך הקובע

, איחוד, בכל מקרה של שינוי בהון המניות המונפק של החברה בדרך של פיצול מניות .ג
אזי , השינוי במבנה ההון של החברה או כל אירוע דומ, חלוקה או החלפה של מניות

המספר וסוג המניות שתנבענה ממימוש האופציות אשר הוענקו לחברת הניהול 
יותאמו באופן יחסי על מנת לשמר באופן פרופורציוני את המספר והערך הנקוב 
הכולל של מניות המימוש אשר להן זכאית חברת הניהול והשיעור אותו הן מהוות 

 . ישתנה בהתאמה( לאבדילול מ)מהון המניות המונפק והנפרע של החברה 

 סודיות ואי תחרות  1.13.1.1

או הפועלים מטעמם בחברה ישמרו על סודיות וכן /בין הצדדים הוסכם כי מי מהם ו
חודשים ( 1)התחייבה חברת הניהול כי כל עוד הסכם הניהול בתוקף ועד למועד שישה 

ובלבד , אלא אם הסתיים בהחלטת החברה ושלא בהסכמת חברת הניהול)ממועד סיומו 
לא תתחרה חברת הניהול בחברה ( לידי חברת הניהו-שלא אירעה הפרה יסודית על

בפעילות מעורבת או תהיה /בכל דרך שהיא ו( ן מניב"לרבות בדרך של רכישת נדל)
 . בין בעצמה ובין באמצעות אחרים, בין במישרין ובין בעקיפין, כלשהי אשר תתחרה בה

כל השקעה , חברת הניהול התחייבה להציג בפני החברה, פי הוראות הסכם הניהול על
את מנדט ההשקעה של החברה ואשר תוצע לה  התואמתאו הזדמנות עסקית 

לנצלה או לעשות כל פעולה  תהיה רשאיתהניהול  לא  וחברת, "(השקעההזדמנות )"
 ובין בעצמה בין, עקיפיןב ובין במישרין בין, החברה ובמסגרתליישומה אלא באמצעות 

 . השקעהבניצול הזדמנות ה להשתתףשלא  החברה האלא אם החליט, אחרים באמצעות

ימי עסקים  11ההשקעה בתוך  להזדמנותבכל מקרה של העדר היענות מצד החברה 
תחשב ההצעה כאילו , הצגת הזדמנות ההשקעה בפני דירקטוריון החברהממועד 

 .השקעה תתקבל בדירקטוריון החברה הזדמנותת החלטה בדבר דחית או קבל. נדחתה

במקרה בו הוצגה בפני החברה על ידי חברת הניהול הזדמנות השקעה שדירקטוריון 
, או מי מיחידיה/ו החברה החליט לדחותה ושחלף החברה התקשרה בה חברת הניהול

החברה תיתן גילוי , היתה מהותית לחברה, וככל שההתקשרות בה לו הייתה מבוצעת
; תיאור כללי של ההתקשרות( 1: )כך בדיווח מיידי אשר יכלול את הפרטים הבאיםעל 

פירוט כללי ( 3); זהות האורגנים שבחנו את ההתקשרות( 4); מועד החלטת החברה( 5)
נימוקי ההחלטה ( 2)-ו; בדבר המידע שהובא בפני האורגנים לצורך קבלת ההחלטה

דחתה על ידי החברה ובוצעה על במידה והתקשרות כאמור נ. לדחות את ההתקשרות
, לא הייתה מהותית לחברה, ככל שהיתה מבוצעת, ידי חברת הניהול והתקשרות כאמור

 .יינתן גילוי כללי על כך בדוח התקופתי של החברה

ההסדר האמור לעיל יהא בתוקף כל עוד הסכם הניהול יעמוד בתוקפו והוא יהיה ניתן 
 . הצדדים להסכם הניהול בהסכמתלשינוי או ביטול 

 תקופת ההסכם 1.13.1.7

עד לתום או  ממועד החתימה עליו( 11)קפו למשך עשר שנים והסכם הניהול יעמוד בת
לפי המוקדם , רישומם למסחר של מניות החברה בבורסהשנים ממועד ( 7)שבע 

לחברה קיימת האופציה להארכת הסכם הניהול  .מביניהם ובכפוף להוראות כל דין
 אשר הניהול לחברת בכתב הודעה מתןידי -על נוספות שנים( 7) שבע עד של לתקופה
החברה  החלטת .ההסכם תקופת תום לפני ימים 151 לפחות הניהול לחברת תישלח

 דירקטורים. החברה דירקטוריוןהארכת תוקפו של הסכם הניהול תתקבל על ידי  בדבר
   .בנושא זה בהצבעה השתתפו ולא בדיון נוכחים יהיו לא הניהול חברת מטעם שמונו

צד להסכם יהא רשאי להביא הסכם זה לכדי סיום בהתקיים כל אחד מהמקרים 
על חלו הליכי או ה/וגשה בקשה לכינוס נכסים והבהודעה בכתב במקרה בו ( א) :הבאים
ימים  32או הסדר עם נושים כנגד אחד הצדדים והליכים אלו לא בוטלו בתוך /פירוק ו

ימים במקרה בו הצד האחר הפר  13בכתב בת  בהודעה (ב) ;מיום מתן ההודעה כאמור
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 קבלת ממועדימי עסקים  51הפרה יסודית ולא תיקן הפרה כאמור בתוך את ההסכם 
 .היסודית ההפרה בדבר הודעה

 הסכמי השקעה 1.13.5

 . לעיל 4.5סעיף הראשונים בחברה ראה לפרטים בדבר הסכמי השקעה שנחתמו עם בעלי המניות 

 משפטיים הליכים 1.12

 . משפטיים להליכים צד אינה החברה, התשקיף למועד נכון

  עסקית ואסטרטגיה יעדים 1.11

יעדי החברה הינם להשקיע ברכישת נכסים מניבים על בסיס מדיניות רכישת , ן מניב"כקרן השקעות בנדל
אסטרטגיית . ונוגעת לתמהיל השימושים ולפיזורם הגיאוגרפי, לעיל 1.7.1-1.7.4הנכסים המתוארת בסעיפים 

, לרבות בתחום המשרדים, החברה הינה להשקיע בתמהיל שימושים מגוון ככל שניתן של נכסים מניבים
 . בתי חולים סיעודיים ומלונאות, חניונים ומסחר, אחסנה, תעשיה

תוך הקפדה ושמירה על רמת הנכסים ועל טיב , את הנכסים הנרכשים תחזיק החברה לתקופה ארוכה
או /ותוך ניסיון להשביח את הנכסים באמצעות הגדלת ההכנסות מהם ו, לשוכרי הנכסיםהשירותים הניתנים 

 .הקטנת ההוצאות התפעוליות בגינם

ופיזור גיאוגרפי של נכסי , תמהיל מגוון התואם את הניסיון העשיר של מנהלי הקרן, לדעת הנהלת החברה
 .  מסייעים רבות להפחתת רמת הסיכון בפעילות החברה, החברה

או לקשיי שיווק של /י הפחתת החשיפה לעודפי היצע מקומיים ו"מתבצעת ע, תת הסיכון כאמור לעילהפח
 .נכסים בשימוש ובמיקום ספציפי

אסטרטגיית החברה בנוגע לקצב רכישת הנכסים המניבים הינה לשאוף לגידול מתמיד בהיקף נכסי החברה על 
בצורה , או המערכת הבנקאית/וגיוס חוב בשוק ההון ו תוך גיוס הון בשוק ההון, בסיס מדיניות רכישת הנכסים

 .והפחתה ככל שניתן של עלויות חוב, בהתאם להוראות הפקודה 11%שתאפשר שמירה על מינוף מכסימלי של 

 הקרובה לשנה להתפתחות צפי 1.17

במהלך השנה , להערכת הנהלת החברה ועל בסיס היקף הנכסים הנבדק על ידה לרכישה נכון למועד התשקיף
יצוין כי הונה העצמי של . ח לפחות"מיליון ש 411-רובה היא תפעל לרכישה של נכסים מניבים בהיקף של כהק

  .וזאת בהתחשב במגבלות המינוף על פי הפקודה, גם ללא גיוס הון נוסף, ל"החברה מאפשר לה לעמוד ביעד הנ

, הות נכון למועד התשקיףיעדי החברה הינם לשמור על רמות התפוסה הגבו, באשר לנכסי החברה הקיימים
 .מהנכסים( NOI)ולפעול להעלאה של ההכנסה התפעולית הנקייה 

רכישת מבנה ( 1: )ביחס לשתי עסקאות יםשלישי צדדיםעם  ניםומת יםמשאהחברה מנהלת , נכון למועד זה
מליון  33 של לסךבתמורה , אחסנה ומשרדים, יהיר המיועד לתעש"מ 2,211-במרכז הארץ בשטח של כעצמאי 

בלתי  21%רכישת ( 5); ח בשנה"שמליון  4.2-כ של בסך NOIהנכס צפוי להניב . ח בתוספת הוצאות עסקה"ש
המתחם  .שהקמתו עומדת לפני סיום, מסוימים מהזכויות במתחם המיועד למשרדים ומסחר במרכז הארץ

מליון  144-זכויות תעמוד על כמה 21%התמורה בגין רכישת  .ר בנוי בתוספת חניות עיליות"מ 59,111-כולל כ
 ביחסכי , יצוין .ח"שמיליון  11-והשכרתו המלאה הינו כהצפוי מהמתחם במלואו עם השלמתו  NOI-ה .ח"ש

   .מתקדם ומתן במשא נמצאת החברה 5' מס להתקשרות

כי אכן  ,ם כאמורמיאו אם תתקשר בהסכ יםכי החברה תתקשר בהסכם לרכישת הנכס ,יובהר כי אין ודאות
 . םרכישתתשלים את 

 קרן להשקעות במקרקעין 1.19

 FFO (Funds From Operations) - מדדי ביצוע השוואתיים 1.19.1

אלפי  3,711 –סכום הדיבידנד שחולק  .1.9.2.5ראה סעיף  - FFOהתאמות לרווחי לנתונים בדבר 
-וכ 5111ח בשנת "מליון ש 191-כ :שיפורים בהם, סכום ההשקעה במקרקעין מניבים חדשים. ח"ש

אלפי  45-וכ 5111בשנת  ח"שאלפי  1,311-כ: סכום דמי הניהול ששולמו. 5112ח בשנת "מליון ש 95
 . 5112בשנת  ח"ש
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 ההכנסות ושיעור הדיבידנד שחולק, נתונים אודות הרכב הנכסים 1.19.5

למועד  הנכסים המוצגים בדוח על המצב הכספימתוך סך , שיעור המקרקעין המניבים 1.19.5.1

 . מלוא נכסי החברה מצויים בישראל.  93%התשקיף הינו 

 *שיעור הכנסות 1.19.5.5

 5112שנת  מועד התשקיף %
 111 111 הכנסות שוטפות ממקרקעין מניבים 
 1 1 הכנסות ממכירת מקרקעין מניבים 

 1 1 הכנסות מקרנות להשקעה ממקרקעין
 111 111 כ"סה

 .ביחס לסך ההכנסות, ן להשקעה"ן שמקורם בשערוך נכסי הנדל"הנדלבניכוי סכומים בגין שינויים בשווי  *

אלפי  13,121בסך של , ההכנסות השוטפות הרשומות בדוח הרווח והפסד של החברה

 .הינן מנכסים מניבים( 5112ח לשנת "אלפי ש 594ובסך של ) 5111ח לשנת "ש

לפרטים  –לפקודה  (1()ב)1א13החברה חילקה דיבידנד שאינו מרווחים בהתאם לסעיף  1.19.5.4

 . לעיל 1.3.1ראה סעיף 

אלפי  515,322לפי שווי הוגן מסתכמים לסך של  המוצגיםסך נכסי המקרקעין המניבים  1.19.5.3

 .ח"ש

 חמשת בעלי המניות העיקריים 1.19.4

חמשת בעלי המניות בעלי שיעור ההחזקה במניות החברה , למיטב ידיעת החברה והדירקטורים

בהנחה של הנפקת כל ניירות הערך המוצעים על )נכון לסמוך לאחר פרסום התשקיף , הגבוה ביותר

 :להלןהינם כמפורט , (פי התשקיף

 מספר המניות בעל המניות
שיעור ההחזקה בהון 

 המונפק
בדילול שיעור החזקה 

 מלא
 51% 51% 24,311,111 מ"מיטב דש גמל ופנסיה בע

 12% 12% 31,111,111 אוניברסיטת בר אילן
 13.1% 13.1% 41,111,111 מ"רס בע'פועלים ונצ

 14.1% 14.1% 41,311,111 מ "איי אמבן ניהול השקעות בע.בי.אי
אלדובי קופות גמל ופנסיה  –הלמן 

 מ"בע
51,711,111 11% 11% 

 

 :עמידת החברה בדרישות לעניין מעמדה כקרן להשקעות במקרקעין 1.19.3

הפקודה קובעת כי קרן להשקעות במקרקעין הינה חברה אשר מתקיימים לגביה כל התנאים 
 .לעיל 1.7.2המפורטים בסעיף 

על ידה כל התנאים הדרושים יתקיימו בבורסה למסחר מניותיה רישום עם החברה בדעה כי 
והיא תחשב לקרן להשקעות במקרקעין , להשקעות במקרקעין לפי הפקודהלקבלת מעמד של קרן 

 .לכל דבר ועניין

, ידי החברה-לעיל על 1.7.2 ףלאישור רואי החשבון של החברה לגבי קיום התנאים המפרטים בסעי
 .לפרק זה 'א ספחנה רא

 סיכון בגורמי דיון 1.11

 :הבאיםמגורמי הסיכון , בין היתר, פעילותה מושפעת, להערכת החברה

 כלכליים-סיכוני מקרו 1.11.1

לפגיעה , בין היתר, האטה כלכלית ומיתון בישראל עלולים לגרום, באופן כללי –מצב כלכלי  (א)

לעליה בשיעורי האבטלה ולפגיעה בכושר התשלום של , בפעילות הכלכלית של המגזר העסקי

נכסי מיתון כאמור עשוי להביא בירידה בשווי . מסחרתעשיה ו, משרדים שוכרי שטחי
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ומשכך גם על , המקרקעין של החברה ולירידה בהיקף ההכנסות שינבעו מנכסי החברה

 .ביצועיה של החברה

באמצעות גיוסי הון גם בכוונת החברה לממן את פעילותה  - תנאי מימון ומצב שוק ההון (ב)

יקשה על , קיטון בהיקף ההון והחוב בשוק ההון הישראלי, לפיכך. ככל שיהיו, או חוב/ו

כך גם שינוי בעלויות . לגייס את ההון והחוב הדרושים לה להשגת יעדיה העסקייםהחברה 

גיוס הון כתוצאה משינויים מאקרו כלכליים במשק עשוי להשפיע על תוצאות הפעילות של 

 . החברה

החמרה של המצב הביטחוני בישראל עלולה לגרום לירידה בביקושים  –מצב ביטחוני  (ג)

מרת המחסור בכוח אדם בענף הבניה ולהתייקרות להח, לשטחים המיועדים להשכרה

גורמים . ובעקיפין להשפיע על מחיר הרכישה של נכסים מניבים חדשים, עלויות העבודות

 .  אלה עשויים להשפיע לרעה על תוצאות החברה

חלק משמעותי מהחוב הקיים והעתידי בחברה יהיה צמוד  –שינויים במדד המחירים לצרכן  (ד)

שינויים במדד המחירים לצרכן עשויים להשפיע על עלויות המימון . למדד המחירים לצרכן

מכיוון שדמי השכירות המתקבלים מנכסי החברה צמודים למדד . של החברה ועל רווחיה

 .שינויים במדד המחירים לצרכן ישפיעו על הכנסות החברה ורווחיה, המחירים לצרכן

 גורמי סיכון ענפיים 1.11.5

או במדד תשומות הבנייה /קיצוניים במדד המחירים לצרכן ו שינויים - ייקור עלויות הבנייה (א)

, וכתוצאה מכך, עשויים להגדיל את עלות הקמת נכסים מניבים, וכן ברמת הריבית במשק

 .לייקר את מחיר הרכישה של נכסים

וגידול בעודפי , ירידה בקצב הצמיחה במשק הישראלי - י היצע של שטחי השכרהפעוד (ב)

או על גובה /עשויים להשפיע לרעה על התפוסות ו, להשכרה ההיצע של שטחים המיועדים

 .וכתוצאה מכך על הכנסות החברה מנכסים מניבים, דמי השכירות

קיומם של עודפי ביקוש לשטחים מניבים לרכישה  - עודפי ביקוש לשטחים מניבים לרכישה (ג)

אשר עשויה לגרום לעליית מחירים ולפיכך להשפיע על ההכנסות שתפיק החברה מנכסים 

 .תרכוש

במגבלות הפיקוח ובפיקוח , בתקנים, לשינויים בהיתרים -שינויי חקיקה ותקינה  (ד)

עשויה להיות , ובכלל זה שינויים בחוקי הארנונה, השכרת הנכסים םהממשלתי על תחו

 .השפעה על פעילותה של החברה ותוצאותיה

 סיכונים ייחודיים לחברה 1.11.4

ונכון , 5111נכנס לתוקפו בחודש יוני , פקודהל 555תיקון  - חדשנות החקיקה והשינויים בה (א)

. למועד זה טרם נצברו לגביו הנחיות מקצועיות ופסיקות המפרשות ומבהירות את הוראותיו

ידי הרשויות -הוראותיו עלחלק מוודאות מסוימת בנוגע לפירוש -קיימת אי, משכך

מעמדן , תיקונים ושינויים בנוגע לקרנות השקעה במקרקעין, כמו כן. הרלוונטיות

 .פעילותה ותוצאותיה, עשויים להביא לפגיעה בחברה, וההתייחסות אליהן

במקרה של אי עמידה בהוראות הפקודה החלות על קרן  -אובדן מעמד קרן להשקעה  (ב)

יישלל מעמד , לרבת תנאים הניתנים לתיקון ואשר לא תוקנו במועד, להשקעה במקרקעין

, מס זה יוטל בנוסף. לשלם מס על רווחיההחברה כקרן להשקעות במקרקעין והיא תידרש 

 .למס אשר יוטל על המשקיעים בעת קבלת רווחיהם

החברה עשויה להיות מושפעת מכניסתן לשוק של קרנות להשקעות  -תחרות עתידית  (ג)

, ן מניב"או חברות נדל/או גופים מוסדיים ו/ו, ן המניב"במקרקעין נוספות בתחום הנדל
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עלולה , כלל שתהיה, תחרות וייתכן שפעילותן העתידיתאשר עלולות להשפיע על הגברת ה

 .לפגוע בפעילות החברה ויכולתה לרכוש נכסים מניבים נוספים

 ריכוז גורמי הסיכונים בטבלה 1.11.3

סיכונים ענפיים , סיכוני מקרו –על פי טיבם , בטבלה להלן מוצגים גורמי הסיכון שתוארו לעיל

על יסוד , בהתאם להערכות הנהלת החברה גורמי סיכון אלו דורגו. וסיכונים ייחודיים לחברה

 :ולפי מידת השפעתם המשוערת על החברה, הנסיבות הקיימות במועד התשקיף

 סיכון גורמי
 של גורם הסיכון על תחום פעילות החברה ההשפעה מידת

 מועטה בינונית גדולה
 כלכליים-מקרו

   + מצב כלכלי
   + שוק ההון

  +  מצב ביטחוני
 ענפי

 +   ייקור עלויות בנייה
עודפי היצע של שטחי 

 השכרה
  +  

עודפי ביקוש לשטחים 
 מניבים לרכישה

 +  

 +   שינויי חקיקה ותקינה
 חברה

חדשנות החקיקה 
 והשינויים בה

  + 

אובדן מעמד קרן 
 להשקעה

+   

  +  תחרות עתידית

  
רה בדבר גורמי הסיכון דלעיל ובכלל זה מידת ההשפעה של גורמי הסיכון על ברכת החהע

המבוסס על מידע הקיים בחברה נכון למועד זה אשר כולל , כוללת מידע צופה פני עתיד, החברה
מגמות  על הערכות המבוססות על, בין היתר, מידע זה נסמך, בנוסף. הערכות וכוונות של החברה

כלכלי בישראל ועל מגמות השינוי -על המצב המקרו, השינוי בקיימות בשוק ההון בישראל
ל עשויה "השפעת הגורמים הנ, לפיכך. ן המניב בישראל וההתפתחויות בו"הקיימות בענף הנדל

או /אם הערכות החברה לא תתממשנה ו, להיות שונה באופן מהותי מזה שנחזה כאמור
לרבות , ממספר רב של גורמים הממה שצפתה החברה וזאת כתוצאתתממשנה באופן שונה 

 .עשויים להשפיע על החברה, אם יתממשו, חשיפה בעתיד לגומי סיכון נוספים אשר

 



GS-#5050303-דוח דירקטוריון v1.DOCX 

 מ"מניבים קרן הריט החדשה בע
  3002בדצמבר  50דוח דירקטוריון על מצב עסקי התאגיד לשנה שהסתיימה ביום 

 המזומנים ותזרימי העצמיה הונ ,הפעולותי תוצאות, חברהה עסקי למצב הדירקטוריון הסברי .0
 השל

 כללי

 01ביום החברה נתאגדה ונרשמה בישראל  (.REIT)החברה הינה קרן להשקעות במקרקעין 
החברה הינה קרן להשקעות במקרקעין בהתאם . בעירבון מוגבל כחברה פרטית 3003באוקטובר 

  "(.הפקודה)" 0120-א"התשכ, [נוסח חדש]פרק שני לפקודת מס ההכנסה ' להוראות חלק ד

לרבות , ן מניב"להשקעות במקרקעין הינה גוף שמטרתו העיקרית היא החזקה וניהול של נדלקרן 
. להשכרה דיור וכן בתי אבות סיעודיים ומלונאות, חניונים, מסחר, לוגיסטיקה, עשיהת, משרדים

תוך , בפרויקטים מניבים בהם משקיעה הקרן, באופן לא ישיר, למשקיעים להשתתף מתאפשרבכך 
וניצול הטבות המס המוענקות ס מניב מסוים ישירה בנכהסיכונים הכרוכים בהשקעה  פיזור

 .במקרקעיןלמשקיעים בקרן השקעות 

זכאית להטבות מיסוי ייחודיות בתנאי שהיא עומדת בתנאים  ןקרן להשקעות במקרקעי
בעלי המניות בקרן להשקעות במקרקעין נהנים אף הם מהטבות מס . המפורטים בפקודה

 .מסוימות

בפקודת  0לפקודת מס הכנסה הכולל תיקונים לפרק שני  333פורסם תיקון  3002בחודש אפריל 
התיקון כולל הוראות . ("קרנות ריט")קרן להשקעות במקרקעין  ןלענייהעוסק במיסוי , מס הכנסה

אשר מטרתן לעודד קרנות ריט לפעול בתחום המגורים וכן הוראות אשר להערכת הרשויות יעודדו 
בעיקר בנושא שליטה ואפשרות העברת נכסים לקרנות ריט )הקמת קרנות ריט חדשות נוספות 

התיקון כולל מנגנון של דחיית מס שבח במכירת נכסים לקרנות ריט כנגד , בנוסף. (בשלב הקמתן
, להערכת החברה. להחזיק ולנהל איגודי מקרקעין, וכן הקלות בנוגע לאפשרות לרכוש, מניות

 .תיקון החוק פותח בפניה אפשרויות לסוגי עסקאות אשר לא היו אפשריות קודם לתיקון

 הסביבה העסקית

שמתבטאת ביציבות מחירים , בו פועלת החברה, ן המניב"פיינה ביציבות בענף הנדלהתא 3002שנת 
כלכלית אשר -אודות גורמים בסביבה המקרו לפרטים . וברמות תפוסה גבוהות בנכסי החברה

 .לתשקיף 2בפרק  2.2 סעיף ראה, החברה של האו עשויים להשפיע על פעילות משפיעים

שיעור המינוף הנמוך בו היא פועלת ומצב נכסיה יאפשרו , החברה מעריכה כי איתנותה הפיננסית
   .   לה להמשיך לממן את פעילותה ולעמוד בהתחייבויותיה

 פעילות החברה

-ר עילי וכ"מ 53,000-בבעלות החברה נכסים מניבים בשטח כולל של כ, 3002בדצמבר  50ליום 
-מסתכם בשיעור התפוסה  -ליום התשקיף)המושכרים בתפוסה מלאה , ר שטחי חנייה"מ 02,000

 .  (19%-כ

 :השלימה החברה את רכישתם של שלושה נכסים מניבים כדלקמן, פעילותהתקופת במהלך 

בראש  מבנהמ חלקמלוא הזכויות בנכס המהווה השלימה החברה רכישת  3003דצמבר בחודש 
 93-כ) ח"מליון ש 77-כסך של בתמורה ל, מקומות חנייה 000-ר וכ"מ 00,000 -בשטח של כהעין 

 03-מושכר לכ, אחסנההנכס משמש בעיקר ליעוד תעשייה קלה ו(. כולל הוצאות רכישהח "מליון ש
 . בשנהח "שמליון  2.5-כבסך  NOI  ומניב, שוכרים וכן שוכרי חנייה נוספים

ר עילי "מ 1,000-בירושלים בשטח של כהשלימה החברה רכישת מבנה משרדים  3002מאי בחודש 
(. כולל הוצאות רכישהח "מליון ש 000-כ)ח "שמליון  13 סך שלבתמורה ל, ניהמקומות ח 090-וכ

 .בשנהח "ש מליון  7.5-כ בסך NOI  שוכרים ומניב 2-הנכס מושכר ל

השלימה החברה רכישת מרכז לוגיסטי חדש ומתקדם בהרטוב שבסמוך לבית  3002בחודש נובמבר 
 99-כ) ח"מליון ש 93-בתמורה ל,  דונם 30-הבנוי על גבי מגרש של כ, ר"מ 03,000-כבשטח של , שמש

 3.0-וצפוי להניב כ, הנכס מושכר לשוכר אחד לתקופה ארוכה(. כולל הוצאות רכישהח "מליון ש
 . השנים הקרובות 3-לשנה  בח "ש מליון 
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 :6132בדצמבר  13התפלגות לפי שימושים ליום  -נכסי החברה

 שטח שימושים
 ר"במ

NOI  
באלפי 

 )*(ח"ש

 שיעור

 NOI-מה
)*( 

 שיעור
 תפוסה

 הוגן שווי
  ח"ש באלפי

 מהשווי שיעור
 ההוגן

 תעשייה
 ולוגיסטיקה

30,700 0,591 51% 000% 053,502 30% 

 51% 000,705 000% 07% 3,500 00,573 משרדים

       

 10% 357,001 000% 92% 1,291 53,002 עיליכ "סה

 00% 33,052  00% 0,307 03,332 חנייה

 000% 323,033  000% 00,352 30,273 כ"סה

 .ולכן לא פעלו במשך שנה מלאה 3002חלק מהנכסים נרכשו במהלך שנת *  

 מצב כספי 0.0

 הערות 1323626133 1323626132 

 ח"ש במליון

  500.5 505.3 הנכסים סך

השינוי נובע בעיקר מקיטון בהתחייבות  332.3 30 שוטף רכוש
עקב קריאה לכסף לצורך , בעלי מניות

 רכישת הנכסים בירושלים ובהרטוב במהלך
 .3002 שנת

הגידול נובע מרכישת הנכסים בירושלים  79.0 323.3 להשקעה נדלן
 .3002 שנת ובהרטוב במהלך

 כאמור השינוי נובע בעיקר מהקיטון 333.0 05.7 חוזר הון
עקב קריאה , בהתחייבות בעלי המניות

לכסף לצורך רכישת הנכסים בירושלים 
 .3002 שנת ובהרטוב במהלך

 לזמן הלוואה

 ארוך

הקיטון נובע בעיקר ממיון החלות השוטפת  51.9 51.0
  .לזמן קצר

 .3002הגידול נובע מהרווח בשנת  325.0 327.0 עצמי הון

 

 תוצאות הפעולות 0.3

 הערות )*(1323626133 )**(1323626132 

 ח"ש במליון

 מדמי הכנסות

 שכירות

עלת הנכס הגידול בהכנסות נובע מהפ 0.5 00.0
וכן , בראש העין למשך שנה מלאה

 .  מרכישת הנכסים בירושלים ובהרטוב

NOI 
השינוי נובע כאמור מהפעלת הנכס  0.5 00.3

בראש העין למשך שנה מלאה וכן 
מתוספת הנכסים בירושלים 

 .ובהרטוב

 שווי התאמת

 נדלן של הוגן

הסעיף כולל בעיקר עלויות חד פעמיות  (5.1) (3.0)
 מליון  03.5 -לרכישת נכסים בסך של כ

בניכוי הכנסות מעליית שווי , ח"ש
בשנה  . ח"מליון ש 7.3-בסך של כ הוגן
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עלויות בעיקר הקודמת כלל הסעיף  להשקעה
חד פעמיות לרכישת הנכס בראש 

  . העין

 הנהלה הוצאות

 וכלליות

השינוי נובע בעיקר מגידול בדמי  0.0 0.7
הניהול כתוצאה מגידול במצבת 

  .הנכסים של החברה

 הכנסות

 נטו, אחרות

הסעיף כולל הכנסות והוצאות חד  -- 0.3
   .פעמיות מפעילות החברה

 הכנסות

(  הוצאות)

 נטו, מימון

הסעיף כולל בעיקר הוצאות ריבית  0.0 (0.1)
על הלוואה ח "מליון ש 0-כשל בסך 

, שנלקחה לצורך רכישת נכס בנקאית
ח "אלפי ש 000-כבניכוי הכנסה בסך 

מהפרשי הצמדת ההלוואה כתוצאה 
מירידת מדד המחירים לצרכן בשנת 

כלל  3003בשנת . 0.5% -ב 3002
הסעיף בעיקר הכנסה מהפרשי 
הצמדה על ההלוואה כתוצאה מירידת 

 .המדד בתקופה

 חרוו הכל סך

 כולל

 NOI -נובע בעיקר מהגידול ב השינוי (5.2) 5.7
כתוצאה  3002של החברה בשנת 

מהפעלת הנכס בראש העין למשך שנה 
מלאה ורכישת הנכסים בירושלים 

 .3002בשנת ובהרטוב במהלך 
 .בלבד 3003בדצמבר  03החל מיום עלת הנכס בראש העין כללה פעילות החברה את הפ 3003בשנת  *

 הפעלת הנכס, את הפעלת הנכס בראש העין למשך שנה מלאה החברה כללה פעילות 3002בשנת  **
 .בלבד 3002וכן הפעלת הנכס בהרטוב החל ממחצית חודש דצמבר  3002במאי  00בירושלים החל מיום 

 

 נזילות 0.5

מליון  30-כ עומדת על 3002בדצמבר  50יתרת המזומנים ושווי מזומנים של החברה ליום 
 .ח"ש

 הערות )*(1323626133 )**(1323626132  

 ח"ש' במיל

 מזומנים תזרים

 מפעילות שנבע

 שוטפת

בתזרים המזומנים הגידול  0.2 00.1
נובע בעיקר  מפעילות שוטפת

מהפעלת הנכס בראש העין 
וכן מרכישת , למשך שנה מלאה

 .  הנכסים בירושלים ובהרטוב

 מזומנים תזרים

 לפעילות ששימש

 השקעה

הסעיף כולל עלות רכישת  (90.2) (090.1)
. הנכסים בירושלים ובהרטוב

כלל הסעיף את , בשנה הקודמת
 .עלות רכישת הנכס בראש העין

 מזומנים תזרים

 מפעילות שנבע

 מימון

הסעיף כלל בעיקר את פירעון  90.3 330.0
יתרת התחייבות בעלי המניות 

לצורך , להשקעה בחברה
בשנה . השקעה בנכסים

בעיקר הקודמת כלל הסעיף 
תקבול מהנפקת הון מניות וכן 
קבלת הלוואה לזמן ארוך 

 .מתאגיד בנקאי
 .בלבד 3003בדצמבר  03כללה פעילות החברה את הפעלת הנכס בראש העין החל מיום  3003בשנת  *

 הפעלת הנכס בירושלים, פעילות החברה כללו את הפעלת הנכס בראש העין למשך שנה מלאה 3002בשנת  ** 
 .בלבד 3002וכן הפעלת הנכס בהרטוב החל ממחצית חודש דצמבר , 3002במאי  00החל מיום 
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 מקורות מימון 0.0

וכן , בעלי מניותיה השקעתמשמקורו הון עצמי  החברה מממנת את פעילותה באמצעות
החברה מתעתדת לממן את . באמצעות הלוואה צמודת מדד לזמן ארוך ממוסד בנקאי

וכן מהנפקת אגרות חוב בשוק ההון , המשך פעילותה באמצעות גיוסי הון נוספים
 . והלוואות מגופים מוסדיים וממוסדות בנקאיים

של החברה לא יעלה סך ההלוואות , בהתאם לכללים החלים על קרן השקעות במקרקעין
משווי נכסיה שהם מקרקעין מניבים  90%בתוספת , משווי נכסיה המניבים 20%על 

   . משווי נכסיה האחרים 30%לצורכי דיור להשכרה ובתוספת 

 6132לשנת  FFO -ו NOI תחזית 

 -הצפוי מהפעלת שלושת הנכסים הקיימים למשך שנת פעילות מלאה הינו כ NOI-אומדן ה 

מהפעלת אותם שלושה נכסים למשך שנת הצפוי  FFO-האומדן . ח"ון שמלי 09.3-01
 . ח"מליון ש 00.7 – 03.3-פעילות מלאה הינו כ

 באופן להתממש או, להתממש שלא עלול זה מידע2 עתיד פני צופה מידע הינוהצפוי  FFO-ביחס ל המידע 
החברה באחד  זכויות מכירת, שהיא סיבה מכל השכירות חוזי סיום בשל, היתר בין, משנצפה שונה

 2החברה בשליטת בהכרח שאינםאחרים  עניינים בשל וכן, הנכסים

 חשיפה לסיכוני שוק ודרכי ניהולם .3

האחראי על סיכוני  החברהל "מנכ, אברם עופר מר הינם על סיכוני שוק בחברה םהאחראי 3.0
האחראי על סיכוני השוק  בחברה הכספיםל "סמנכ, כהן ןסני אילן ומר ,השוק הריאליים

 .לתשקיף 7לפרטים ביחס לכל אחד מהאחראים על סיכוני השוק ראה פרק  – הפיננסיים
בהתאם להנחיות הכלליות של הדירקטוריון  הינה השוק לסיכוני בנוגע ההחלטות קבלת

 לסיכוני חשופה פעילותה, החברה הנהלת להערכת  .ר דירקטוריון החברה"ובתיאום עם יו
 לשנת החברה של המאוחדיםלדוחות הכספיים  03 בביאור המפורטים קרייםהעי השוק
 .לתשקיף 1 בפרק המובאים 3002

 :(ח"במליון ש) הריבית בשיעורי לשינויים רגישות מבחן

עלייה בשיעור  –רווח משינויים  
 הריבית

שווי הוגן 
ליום 

13236232  

ירידה בשיעור  –הפסד משינויים 
 הריבית

תוספת 
 6%של 

 בריבית

הפחתה  -31% -3% +3% +31%
 6%של 

 בריבית 
הלוואה 
צמודה 

 א"לז

5.7 0.3 0.3 51.1 0.5- 0.3- 0.3- 

 

 6132בדצמבר  13ליום  דוח בסיסי הצמדה

פריטים לא  צמוד מדד לא צמוד 
 כספיים

 כ"סה

 ח"באלפי ש
מזומנים ושווי 

 מזומנים
30,197 -- -- 30,197 

חייבים ויתרות 
 חובה

05 -- 0 07 

 323,033 323,033 -- -- ן להשקעה"נדל
 33,111 -- 626,232 131,212 

חלויות שוטפות 
על הלואות לזמן 

 קצר

 312 -- 312 

זכאים ויתרות 
 זכות

3,750 230 507 2,211 

הלוואות 
מתאגידים 

-- 51,035 -- 51,035 
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בנקאיים לזמן 
 ארוך

 327,070 327,070 -- -- הון עצמי
 3,213 21,121 622,111 131,212 
 

  6133 בדצמבר 13בסיס הצמדה ליום  דוח

פריטים לא  צמוד מדד לא צמוד 
 כספיים

 כ"סה

 ח"באלפי ש
מזומנים ושווי 

 מזומנים
5,323 -- -- 5,323 

חייבים ויתרות 
 חובה

333,332 -- 79 333,200 

 79,000 79,000 -- -- ן להשקעה"נדל
 622,111 -- 21,631 112,112 

זכאים ויתרות 
 זכות

722 -- 503 0,000 

הלוואות 
מתאגידים 

בנקאיים לזמן 
 ארוך

-- 51,955 -- 51,955 

 325,523 325,523 -- -- הון עצמי
 222 12,111 621,212 112,112 
 

הינה להגן על החשיפה החברה  מדיניות – מדיניות החברה בניהול סיכוני השוק 3.3
על פי שיקול דעתו , עם שינוי הנסיבות, אולם הדירקטוריון עשוי מעת לעת, יתהכלכל

 פיזור על הקפדה תוך הנכסים רכישת את לממן הינה החברה מדיניות. לשנות מדיניות זו
 הצמדה בסיסי, (ההון שוק, בנקים) מקורות, מ"מח מבחינת המימון מקורות של וגיוון

 שוטף באופן בוחנת החברה הנהלת. ותוך התייחסות לשיקולים של עלויות מימון, דומהוכ
ם  באינפלציה וברמת החזויי לשינויים והערכות השונות החלופות, האשראי תנאי את

עודפי המזומן של החברה יושקעו . בזמינות מקורות האשראי וכדומה, הריבית במשק
  .בדרך כלל בהשקעות סולידיות לטווחים קצרים

בוחנת באופן שוטף את מידת  החברה הנהלת (א) – אמצעי פיקוח ומימוש מדיניות 3.5
חשיפתה לסיכוני השוק ומחליטה בהתאם על שינויים במדיניות ניהול הסיכונים ועל צעדי 

ידי הנהלת החברה -דירקטוריון החברה מקבל דיווח אחת לתקופה על. ההגנה הנדרשים
דירקטוריון החברה מקיים מדי תקופה דיונים ( ב); בנוגע להתפתחויות והחשיפה השוטפת

 2ושא החשיפות השונות של החברהבנ

 היבטי ממשל תאגידי .5

 תרומות 5.0

לא תרמה החברה תרומות למוסדות שונים והיא טרם , במהלך תקופת פעילות החברה
 . גיבשה מדיניות תרומות

 מבקר פנים 5.3

 .פנים מבקר בחברה מכהן לא התשקיף למועד

 דירקטורים בעלי מומחיות חשבונאית ופיננסית  5.5

המספר המזערי של , 0111-ט"התשנ, לחוק החברות( 03()א)13בהתאם להוראות סעיף 
כל . דירקטורים בעלי מומחיות חשבונאית ופיננסית הראוי לחברה נקבע לשני דירקטורים

אודות לפרטים  –בעלי מומחיות חשבונאית ופיננסית חברי דירקטוריון החברה הינם 
 . לתשקיף 7ראה פרק הדירקטורים של החברה 
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 החשבון המבקר פרטים בדבר רואה 5.0

 .משמש כרואה החשבון המבקר של החברה( BDO)זיו האפט 

 6132 6133 
 אחר בקורת ודוחות מס *אחר בקורת ודוחות מס

אלפי )שכר טרחה 
 (ח"ש

030 073 30 -- 

 -- 013 300 030 שעות עבודה
 . התשקיףפרסום ת הקשורות ברעבודות בקושעות עבודה ושכר טרחה בגין לביחס הינו  ןהנתו* 

 הוראות גילוי בקשר עם הדיווח הפיננסי של החברה .0

 אירועים לאחר תאריך המאזן 0.0

 .לתשקיף 1 בפרק אירועים דוח ראה

 שיפוי למעריך שווי 0.3

לפיו היא תשפה את מעריך ( 'גרינבר אולפינר ושות)למעריך שווי שיפוי החברה העניקה 
מעריך או הוצאה שיפסקו נגד /או הוצאות משפטיות ו/או אגרה ו/תשלום ו להשווי על כ

או /כתוצאה מאי נכונות מסמכים או מידע שנמסר על ידי החברה ו ,בקשר לשומההשווי 
מעריך , כמו כן .כתוצאה מאי העברת מסמכים או מידע אחר הדרושים לצורך השומה

ל עצמו את מגבלת גובה השיפוי כפי כי הוא מקבל ע, השווי מציין במסגרת הערכת השווי
לחברה לא קיימת בנסיבות אלה . 3003שנקבעה בעמדת רשות ניירות ערך מחודש יולי 

 . תלות במעריך השווי

נכון למועד זה בוצעו לנכסי החברה הערכות שווי על ידי שני מעריכי שווי אשר עונים 
  .להגדרת מעריך שווי מהותי על פי עמדת רשות ניירות ערך

ביצע עבור החברה שתי הערכות שווי ביחס לנכסי החברה אשר ' אולפינר ושותגרינברג 
-ו (ו)2.9.2.0 בהתאמה סעיפיםת השווי ראה ולפרטים אודות הערכ - ובירושלים טוב-בהר

להלן פרטים נוספים אודות מעריך השווי בהתאם לתוספת השלישית . לתשקיף (ו)2.9.2.3
 : "(הדיווח תקנות: "להלן) 0170ל "תש, (דוחות תקופתיים ומיידיים)לתקנות ניירות ערך 

 בירושלים משרדים מבנה טוב-בהר לוגיסטי מבנה 

 00.9.3002 1.00.3002 ההתקשרות עם מעריך השווי  מועד

 השווי להערכת 3' עמ ראה השווי להערכת 3' עמ ראה השכלתו של מעריך השווי  פרטי

 השווי מעריך של לניסיונו בנוגע פרטים
 דומים בהיקפים שווי הערכות בביצוע

 או הנוכחית ההערכה נושא של לאלה
 מאלה הגבוהים

-אש העין רהערכת שווי לנכס החברה בביצע עבור החברה , אברהם כץ –שווי נוסף  מעריך
להלן פרטים נוספים אודות מעריך השווי בהתאם . לתשקיף( ז)2.9.2.5סעיף ראה  לפרטים

 :לתוספת השלישית לתקנות הדוחות

 03.03.302 ההתקשרות עם מעריך השווי  מועד

 השווי להערכת 0' עמ ראה השכלתו של מעריך השווי  פרטי

 בביצוע השווי מעריך של לניסיונו בנוגע פרטים
 נושא של לאלה דומים בהיקפים שווי הערכות

 מאלה הגבוהים או הנוכחית ההערכה

 . בין החברה לבין מעריכי השווי לא מתקיימת תלות כלשהי  

 3007בפברואר  02

 ל"מנכ, עופר אברם  ר הדירקטוריון "יו, שרון שוופי
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 דירקטוריון החברה  – 7פרק 

 דירקטוריון החברה 1.1

 שם הדירקטור
תעודת ' ומס

 זהות
מען להמצאת  תאריך לידה

 נתינות דין-כתבי בי
חברות 
בועדות 

 דירקטוריון

אם דירקטור 
חיצוני או בלתי 

צ "ככל שדח; תלוי
או בלתי תלוי 
יצויין אם בעל 

מומחיות 
חשבונאית 

כשירות /ופיננסית
/ מקצועית
יצוני דירקטור ח
 מומחה

רואה  חברההאם ה
אותו כבעל מומחיות 
חשבונאית ופיננסית 

לצורך עמידה 
במספר המזערי 

שקבע הדירקטוריון 
( 29()א)29לפי סעיף 

 לחוק החברות

אם עובד של 
, החברה

, חברה בת
חברה 

קשורה או 
בעל ענין 

 –בחברה 
התפקיד 
 שממלא

תאריך 
תחילת 
כהונה 

כדירקטור  
 בחברה

 השכלה

 משבח תעסוקה
 האחרונות השנים

תאגידים נוספים 
בהם משמש 

 דירקטור

האם בן 
משפחה 
של בעל 

ענין אחר 
 בחברה

מוסד 
 לימודים

/ המקצוע
; התחום

/ תואר אקדמי
תעודה 

 מקצועית

 שרון שוופי
, 19התאנה  1802..61.6 628110950

 -- ישראלית זכרון יעקב
בעלת מומחיות 

חשבונאית 
 ופיננסית

 כן

ר "יו
דירקטוריון 

פעיל וכן 
 יתדירקטור

בחברת 
של הניהול 

 החברה

18.16.5612 

האוניברסיטה 
 העברית

תואר ראשון 
; במשפטים

בעלת רשיון 
 עריכת דין 

ר דירקטוריון "יו
יועצת ; החברה

עצמאית בתחום 
ן לחברות "הנדל

פרטיות ולגופים 
ל "מנכ; ציבוריים
ים -גבחברת 

בין  מ"בע קרקעותל
עד  5661השנים 
חברת ; 5615

דירקטוריון 
 בחברות שונות

מניבים ניהול שרון 
ביג ; מ"איתי בע

מ "מרכזי קניות בע
קבוצת ; (צ"דח)

אורון אחזקות 
 מ"והשקעות בע

נתיבי ; (צ"דח)
ישראל החברה 

הלאומית לתשתיות 
מ "ותחבורה בע

אגדות ידידי ; (צ"דח)
בית החולים הילל 

 ; (עמותה)יפה 

 לא

האוניברסיטה 
 יתהעבר

תואר שני 
במנהל 
 עסקים

 איתי מל
, 5האשל  16.11.1829 622.92900

 -- ישראלית קיסריה
בעל מומחיות 

חשבונאית 
 ופיננסית

 כן

ר "סגן יו
 דירקטוריון

 בחברה פעיל
דירקטור ו

בחברת 
של  הניהול

 החברה

50.16.5612 

אוניברסיטת 
 תל אביב

תואר ראשון 
 בכלכלה

; ייעוץ והשקעות
, דירקטור בחברה

במניבים דירקטור 
ניהול שרון איתי 

 מ"בע

מניבים ניהול שרון 
חברת ; מ"איתי בע

לקרקעות ים -גב
גניגר ; (צ"דח)מ "בע

מ "פלסטיקה בע
 ; (צ"דח)

 לא

אוניברסיטת 
 תל אביב

תואר שני 
במנהל 
 עסקים

 יורם שכטר
62.9896.. 

תל , 0הדסה  2.8.1821
 אביב

 -- ישראלית
בעלת מומחיות 

נאית חשבו
 ופיננסית

אוניברסיטת  12.0.5610 לא כן
 תל אביב

BA בכלכלה 

מנהל חברות 
 –בקבוצת שכטר 

חברות העוסקות 
 ; בבניה למגורים

; מ"רובוטרום בע
רובוארום נכסים 

מרדכי ; מ"בע 1880
נרקיס ; מ"שכטר בע

מרום מבני תעשיה  –
א .ש.י.מ; מ"בע

סילבר החזקות 
 מ "בע

 לא

 רונן כץ
, 08ארלוזרוב  50.2.1829 622021500

 -- ישראלית חולון
בעלת מומחיות 

חשבונאית 
 ופיננסית

 18.11.5612 לא כן

אוניברסיטת 
 בן גוריון

כלכלה בוגר 
 וחשבונאות

ל תכן חברה "מנכ
כלכלית של הקיבוץ 

 מ"הארצי בע
וחברות קשורות 

קרן השומר  –שלה 
מ ותק "הצעיר בע
מ החל "כספים בע

עד  5668משנת 
כיהן גם ; היום

נוסף בתק כספים ב

 לא מ"סיל ווסקולר בע

 מדרשת רופין
קורס ניהול 

פיננסים 
 מתקדם

לשכת רואי 
 חשבון

קורס מבקרי 
 מערכות מידע

 ון ברייס'ג
י קורס מנהל

מערכות מידע 
ומנתחי 
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ל "מ כסמנכ"בע מערכות
כספים עד שנת 

ר פעיל "יו; 5610
בוולפסון סיליקון 

מ  החל למשנת "בע
 .עד היום 5610

 משה נוה
גבעת , 1ארנים  ..9.11.18 661288601

 -- ישראלית שמואל
בעלת מומחיות 

חשבונאית 
 ופיננסית

 18.11.5612 לא כן

האוניברסיטה 
 העברית

תואר ראשון 
 במשפטים

 עורך דין

השמונה השקעות 
; מ"ונאמנות בע

קריסטל לייט 
 מ"אחזקות בע

רסיטת אוניב לא
 תל אביב

תואר במנהל 
 עסקים

אוניברסיטת 
 בר אילן 

MA  בלימודי
 ארץ ישראל
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כהונתם מילוי מקומם , הוראות תקנון ההתאגדות של החברה בדבר מינוי דירקטורים 1.5

 ושכרם

 הדירקטוריון 1.5.1

(  2) מחמישה מורכב יהיה החברה של הדירקטוריון חברי מספר 1.5.1.1
 רגילים דירקטורים( 5) משני יורכב הדירקטוריון. דירקטורים

 :להלן למפורט ובכפוף 1חיצוניים דירקטורים( 0) ושלושה

הניהול תהא הזכות למינוי של עד שני דירקטורים  לחברת .א
ר "יוחברי דירקטוריון כ למנות זה ובכללהחברה לדירקטוריון 

. רים מעת לעתוכן למנות דירקטורים אח, סגנווכ דירקטוריון
ת לחברת הניהול מכוח הסכם הניהול ותחול זכות זו מוענק

תקופת הסכם הניהול אף אם חברת הניהול לא תחזיק  למשך
סעיף זה יהיה ניתן לשינוי אך ורק . כלל בניירות ערך של החברה

בהחלטה שתתקבל באסיפת בעלי המניות של החברה ברוב 
בעלי מניות באסיפה כאמור יהיה המניין החוקי כאשר מיוחד 

 ;ממניות החברה 6%.יקים בלפחות בחברה המחז

רשאית בכל עת לפטר דירקטור מטעם חברת  הניהול חברת .ב
למנות או במועד אחר /ו והיא רשאית להחליט אותה עת, הניהול

והכל  מטעם חברת הניהול בחברה כדירקטוראחר במקומו אדם 
 .לפי שיקול דעתה של חברת הניהול

יו בכפוף להוראות מינוי וכהונתם של הדירקטורים החיצוניים יה .ג
בהצבעות באסיפה  .חוק החברות לעניין דירקטורים חיצוניים

יצהיר כל אחד מבעלי המניות , צים"כללית בדבר מינוי הדח
ים בחברת הניהול /בחברת הניהול שלו יכולת למנות דירקטור

כי הוא בעל עניין אישי , או לכוון את פעילות חברת הניהול/ו
 . 2בהצבעה

לשמש כדירקטור ( שאינו תאגיד)ל עת למנות אדם דירקטור זכאי בכ 1.5.1.5
לא ימונה (. "דירקטור חליף": להלן)ממלא מקומו בדירקטוריון 

כדירקטור חליף מי שאינו כשיר להתמנות כדירקטור וכן מי שמכהן 
. כדירקטור או כדירקטור חליף אלא אם כן יותר הדבר על פי דין

את מי שמכהן , וןניתן למנות דירקטור חליף לחבר ועדת דירקטורי
ובלבד שהמועמד להתמנות כדירקטור חליף לחבר , כדירקטור

אינו מכהן באותה ועדת דירקטוריון ואם הוא דירקטור , הועדה
בעל מומחיות  יהא המועמד דירקטור חיצוני, חליף לדירקטור חיצוני

בהתאם לכשירותו , חשבונאית ופיננסית או בעל כשירות מקצועית
אולם לא ימונה דירקטור חליף לדירקטור . של הדירקטור המוחלף

 .למעט אם נקבע אחרת בחוק, חיצוני אלא על פי סעיף זה בלבד

יהא הוא זכאי לקבל הזמנות , כל עוד מינוי הדירקטור החליף בתוקף 1.5.1.0
בלא שלילת זכותו של הדירקטור הממנה )לכל ישיבת דירקטוריון 

ון ממנה ולהשתתף ולהצביע בכל ישיבת דירקטורי( לקבל הזמנות
 .נעדר הדירקטור הממנה

, המינוי שלפיו נתמנה כפוף להוראות כתב, לדירקטור החליף תהיינה ..1.5.1
ודינו , כל הסמכויות שישנן לדירקטור שהוא משמש ממלא מקומו

 .כדין דירקטור

                                                      

תושעה כהונתם של דירקטור אחד , במידה וישווה מספרם של הדירקטורים החיצוניים למספרם של הדירקטורים מטעם חברת הניהול  1
יחס זה ישמר גם בוועדות . או יותר מחברי הדירקטוריון מטעם חברת הניהול עד למילוי מקומם של הדירקטורים החיצוניים

 .ן שהוקמו מכוח החוק או וועדות אחרות להן יש סמכות קבלת החלטותהדירקטוריו
  .כי הנו בעל ענין אישי בהצבעה, בנוסף מי שהינו בעל ענין בחברת הניהול יצהיר  2
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. דירקטור שמינה דירקטור חליף יהא זכאי בכל עת לבטל המינוי 1.5.1.2
להלן )מינהו כהונתו של דירקטור חליף תיפסק אם הדירקטור ש

הודיע לחברה בכתב על ביטול המינוי "( הדירקטור הממנה: "ולעיל
או אם כהונתו של הדירקטור הממנה , כאמור או על התפטרותו

 .כדירקטור נפסקה בדרך אחרת

כל מינוי של דירקטור חליף וביטול מינויו ייעשו בהודעה בכתב 
 .לחברה

 .ירקטור שחדל לכהן במשרתו יוכל להתמנות מחדשד 1.5.1.0

שרת דירקטור תתפנה מאליה בכל אחד מבכפוף להוראות כל דין  1.5.1.1
 :מהמקרים הבאים

 ;בידי מי שרשאי למנותו ממשרתו  פוטראם התפטר או  .א

 ;לחוק החברות 505אם הורשע בעבירה כאמור בסעיף  .ב

אם בית המשפט החליט להורות על פקיעת כהונתו כאמור  .ג
 ;לחוק החברות 500בסעיף 

החליט על פירוקו מרצון  -הוא תאגיד ואם , אם הוכרז פושט רגל .ד
 ;או ניתן לגביו צו פירוק

 ;במותו .ה

 ;אם נעשה פסול דין .ו

 .א לחוק החברות5.2א או 551במועד מתן הודעה לפי סעיף  .ז

 הדירקטורים שמספר באופן דירקטור משרת שהתפנתה במקרה .ח
לעיל  1.5.1.1 לסעיף בהתאם הנדרש מן נמוך יהיה המכהנים

עד למינוי  ולפעול להוסיף רשאים ריםהנות הדירקטורים יהיו
 .דירקטור חדש

 סמכויות הדירקטוריון ותפקידיו 1.5.5

הדירקטוריון יתווה את מדיניות החברה ויפקח על ביצוע תפקידי  1.5.5.1
וכן תהיה לו כל סמכות של החברה שלא , המנהל הכללי ופעולותיו

 .הוקנתה בחוק או בתקנון לאורגן אחר

 :רקטוריוןהדי, זה תקנון מהוראות לגרוע מבלי 1.5.5.5

 וסדרי למימונן עקרונות, החברה של הפעולה תכניות את יקבע .א
 ;ביניהן עדיפויות

 האשראי מסגרת את ויקבע, החברה של הכספי מצבה את יבדוק .ב
 ;ליטול רשאית שהחברה

 ;החברה של השכר מדיניות ואת הארגוני המבנה את יקבע .ג

 ;החברה של חוב אגרות של סדרות של הנפקה על להחליט רשאי .ד

 לאישורם, החברה של הכספיים הדוחות לעריכת חראיא .ה
 לחוק 111 בסעיף כאמור, השנתית האסיפה בפני ולהבאתם

 ;החברות

 תוצאותיה ועל החברה ענייני מצב על השנתית לאסיפה ידווח .ו
 ;החברות לחוק 110 בסעיף כאמור, העסקיות

 או זה תקנון לפי אישורו הטעונות ובעסקאות בפעולות יחליט .ז
 ;החברות לחוק 512 עד 509 -ו 522 סעיפים תהוראו לפי



 

 -2-ז-

 

למניות עד  המיריםלהחליט על הנפקת מניות וניירות ערך  רשאי .ח
 ;גבול הון המניות הרשום של החברה

, הטבה מניות חלוקת על או דיבידנד חלוקת על להחליט רשאי .ט
 ;החברה ידי על, העניין לפי

 לחוק 1 בסעיף זה מונח כמשמעות רכישה על להחליט רשאי .י
 שיקול לפי, מהם ממי או מחלקם או המניות בעלי מכל, החברות

 ;דעתו

 לחוק 058 בסעיף כאמור, מיוחדת רכש הצעת על דעתו יחווה .יא
 ;החברות

 ;ההשקעה ממנדט בסטייה עסקאות לאשר רשאי .יב

 בדירקטוריון דירקטורים של הנדרש המזערי המספר את יקבע .יג
 כמשמעותה ,ופיננסית חשבונאית מומחיות בעלי להיות שעליהם

 ייקבע כאמור המזערי המספר; החברות לחוק 5.6 סעיף לפי
 ומורכבות היקף, גודלה, החברה בסוג, היתר בין, בהתחשב
 סעיף לפי, בחברה הכולל הדירקטורים למספר ובכפוף, פעילותה

 .החברות לחוק 518

הדירקטוריון יהיה רשאי לאצול את סמכויותיו למנהל הכללי  1.5.5.0
 .בכפוף למגבלות על פי דין, עדה מועדות הדירקטוריוןוול

 ועדות הדירקטוריון 1.5.0

 בועדת. דירקטוריון החברה רשאי להקים ועדות דירקטוריון 1.5.0.1
 שאינו מי יכהן לא, מסמכויותיו לה אצל שהדירקטוריון דירקטוריון

 לדירקטוריון לייעץ שתפקידה דירקטוריון בועדת. דירקטוריון חבר
. דירקטוריון חברי שאינם מי גם שיכהנו וליכ, בלבד להמליץ או

 "(.ועדת דירקטוריון: "להלן)

ובמידת האפשר על פי דין גם  לפחות דירקטורים שני יכהנו ועדה בכל 1.5.0.5
ובהרכבה , חבר דירקטוריון אחד לפחות שמונה מטעם חברת הניהול

 .יהיה רוב של דירקטורים חיצוניים

פי -טוריון עלהחלטה שהתקבלה או פעולה שנעשתה בועדת דירק 1.5.0.0
כמוה כהחלטה , סמכות שהואצלה לה מסמכויות הדירקטוריון

 .שהתקבלה או פעולה שנעשתה בדירקטוריון

ועדת דירקטוריון תדווח לדירקטוריון באופן שוטף על החלטותיה או  ..1.5.0
 את הטעונות דירקטוריון ועדת של המלצות או החלטות. המלצותיה

 לפני סביר זמן וריםהדירקט לידיעת יובאו, הדירקטוריון אישור
 .בדירקטוריון הדיון

ואולם , ידיו-הדירקטוריון רשאי לבטל ועדת דירקטוריון שמונתה על 1.5.0.2
אין בביטול כדי לפגוע בתוקפה של החלטה של ועדת דירקטוריון 

 .פיה כלפי אדם אחר אשר לא ידע על ביטולה-פעלה על שהחברה

 ופטור שיפוי ,ביטוח ..1.5

החברה רשאית להתקשר בחוזה  ,בכפוף להוראות כל דין –ביטוח  1...1.5
בשל כל , כולה או מקצתה, לביטוח אחריותו של נושא משרה בה

 :אחד מאלה
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אך , הפרת חובת זהירות כלפי החברה או כלפי אדם אחר .א
 ;למעט חובת הזהירות שהופרה בכוונה או בפזיזות

הפרת חובת אמונים כלפיה ובלבד שנושא המשרה פעל  .ב
יח שהפעולה לא תפגע בתום לב והיה לו יסוד סביר להנ

 ;בטובת החברה

חבות כספית שתוטל עליו לטובת אדם אחר בשל פעולה  .ג
 ;שעשה בתוקף היותו נושא משרה בחברה

ובכלל זה שכר , לרבות הוצאות התדיינות סבירות, הוצאות .ד
בקשר עם הליך , שהוציא נושא המשרה, טרחת עורכי דין

 ;שהתנהל בעניינו 3אכיפה מנהלית

לחוק ( א()1()א)נד25רה כאמור בסעיף תשלום לנפגע ההפ .ה
 ;ניירות ערך

שהוציא או יוציא בקשר עם הליך שהתנהל בעניינו  הוצאות .ו
או בקשר /ו 1899 –ח "תשמ, לפי חוק ההגבלים העסקיים

 לרבות, "(העסקיים ההגבלים חוק לפי הליך: "להלן)אליו 
 ;דין עורך טרחת שכר זה ובכלל סבירות התדיינות הוצאות

 .חרת הניתנת לביטוח על פי דיןכל חבות א .ז

החברה רשאית לשפות נושא , כל דיןפוף להוראות כב –שיפוי  5...1.5
משרה בה בשל חבות או הוצאה שהוטלה עליו עקב פעולה שעשה 

 :וזאת בשל כל אחת מאלה, בתוקף היותו נושא משרה בה

חבות כספית שהוטלה עליו לטובת אדם אחר על פי פסק  .א
שרה או פסק בורר שאושר דין לרבות פסק דין שניתן בפ

בידי בית משפט והכל בשל פעולה שעשה בתוקף היותו 
 ;נושא משרה בחברה

, לרבות שכר טרחת עורך דין, הוצאות התדיינות סבירות .ב
שהוציא נושא משרה עקב חקירה או הליך שהתנהל נגדו 

ואשר הסתיים , בידי רשות המוסמכת לנהל חקירה או הליך
מבלי שהוטלה עליו חבות ללא הגשת כתב אישום נגדו ו

או , כהגדרתו בחוק החברות, כספית כחלופה להליך פלילי
שהסתיים ללא הגשת כתב אישום נגדו אך בהטלת חבות 
כספית כחלופה להליך פלילי בעבירה שאינה דורשת הוכחת 

והכל בשל פעולה , מחשבה פלילית או בקשר לעיצום כספי
 .שעשה בתוקף היותו נושא משרה בחברה

סיום הליך בלא הגשת כתב אישום בעניין ", זה 129 בסעיף
חבות כספית כחלופה "-ו" שנפתחה בו חקירה פלילית

לחוק ( א1()א)506כמשמעותם בסעיף  -" להליך פלילי
 ;החברות

לרבות שכר טרחת עורך דין , הוצאות התדיינות סבירות .ג
, בהן בידי בית משפט שחויבשהוציא נושא המשרה או 

בידי החברה או בשמה או בידי אדם בהליך שהוגש נגדו 

                                                      

, (הטלת אמצעי אכיפה מנהליים בידי ועדת האכיפה המנהלית) .'ח, (הטלת עיצום כספים בידי רשות ניירות ערך) 0'הליך לפי פרקים ח  3
לפרק ' וכן הליך לפי סימן ד, לחוק ניירות ערך( המותנית בתנאים, הסדר להימנעות מנקיטת הליכים או להפסקת הליכים) 1'או ט

 .יהיה שמו אשר יהיה, כל הליך דומה לאלה, ובכפוף לכל דין, הרביעי בחלק התשיעי לחוק החברות
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או באישום פלילי שממנו זוכה או באישום פלילי שבו , אחר
, הורשע בעבירה שאינה דורשת הוכחת מחשבה פלילית
 ;והכל בשל פעולה שעשה בתוקף היותו נושא משרה בחברה

ובכלל זה שכר , לרבות הוצאות התדיינות סבירות, הוצאות .ד
בקשר עם הליך , המשרהשהוציא נושא , טרחת עורכי דין

 ;אכיפה מנהלית שהתנהל בעניינו

לחוק ( א()1()א)נד25תשלום לנפגע ההפרה כאמור בסעיף  .ה
 ;ניירות ערך

 חוק לפי הליך עם בקשר יוציא או שהוציא הוצאות .ו
 סבירות התדיינות הוצאות לרבות, העסקיים ההגבלים

 ;דין עורך טרחת שכר זה ובכלל

פות נושא משרה בגינו על כל מעשה או מחדל אחר שניתן לש .ז
 .פי דין

 לכל וכן המשרה נושאי לכל החברה שתשלם הכולל השיפוי סכום 0...1.5
 פי על, שיפוי כתב לו להעניק יחליט החברה שדירקטוריון עובד

 יעלה לא, החברה ידי על שיוצאואו /ו שהוצאו השיפוי כתבי כל
 של העצמי ההון מסך 52% של לשיעור השווה סכום על במצטבר

 של האחרונים המאוחדים הכספיים דוחותיה לפי החברה
כפי שיהיו במועד , העניין לפי, המסוקרים או המבוקרים, החברה

או /וזאת לכל אחד מנושאי משרה ו, תשלום השיפוי בפועל
 .המקרים לכל ובמצטבר למקרה, העובדים ולכולם ביחד

מראש התחייבות לנושא משרה  ליתן רשאית תהא החברה ....1.5
אפשרות החברה לשפות נושא משרה בה בהתאם בכפוף ל, לשיפוי

 ההתחייבות"(. לשיפוי התחייבות: "להלן)להוראות כל דין 
 :הבאים מהמקרים אחד לכל תהא לשיפוי

ובלבד שההתחייבות , לעיל( א)5...1.5 כמפורט בסעיף .א
לשיפוי תוגבל לאירועים שלדעת הדירקטוריון צפויים לאור 

בות לשיפוי וכן פעילות החברה בפועל בעת מתן ההתחיי
לסכום או לאמת מידה שהדירקטוריון קבע כי הם סבירים 

ושבהתחייבות לשיפוי יצוינו האירועים , בנסיבות הענין
שלדעת הדירקטוריון צפויים לאור פעילות החברה בפועל 
בעת מתן ההתחייבות וכן הסכום או אמת המידה אשר 

 ;הדירקטוריון קבע כי הם סבירים בנסיבות הענין

עד ( ב)5...1.5 קטנים בסעיפיםאירועים כמפורט  (ב) .ב
 .לעיל( ז)5...1.5

 שיפוי בדבר להחליט, זה תקנון להוראות בכפוף, תוכל החברה 2...1.5
 .שתבחר כפי מלא או חלקי באופן וזאת, בדיעבד בה משרה נושא

כדי להגביל את החברה בכל , ולא יהיה בהן, אין בהוראות דלעיל 0...1.5
 :או לעניין שיפוי/ביטוח ו דרך שהיא לעניין התקשרותה בחוזה

, לרבות עובדים, בקשר למי שאינם נושאי משרה בחברה( א)
( ב) ;קבלנים או יועצים של החברה שאינם נושאי משרה בה

או השיפוי /במידה שהביטוח ו -בקשר לנושאי משרה בחברה 
 . אינם אסורים במפורש לפי כל דין
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כולה , ונושא משרה בה מאחריות ,מראש, החברה רשאית לפטור 1...1.5
בשל נזק שנגרם לה בעקבות הפרת חובת הזהירות , או מקצתה

חברה אינה רשאית לפטור , זהבסעיף לעיל האמור למרות  .כלפיה
מראש דירקטור מאחריותו כלפיה עקב הפרת חובת הזהירות 

 או החלטה עם בקשר או( כהגדרתה בחוק החברות)בחלוקה 
גם ) ברהבח כלשהו משרה לנושא או השליטה שלבעלי עסקה
 עניין בה יש( הפטור כתב מוענק שעבורו מזה אחר משרה נושא
 .אישי

 נושאי משרה בכירה שאינם דירקטורים 1.0

שם 
נושא 

המשרה 
הבכירה 

' ומס
תעודת 

 זהות

תאריך 
 לידה

תאריך 
תחילת 
 כהונה

התפקיד שממלא 
, בחברת בת, בחברה

בחברה קשורה או 
 בבעל הענין

אם הוא 
בעל ענין 

בחברה או 
 בן משפחה
של נושא 

משרה 
בכירה 
אחר או 
של בעל 

 ענין בחרה

מורשה 
חתימה 
עצמאי 
בחברה 

 (לא/כן)

 השכלה

השנים  בחמש ניסיון עסקי
 מוסד לימודים האחרונות

התחומים /המקצועות
בהם נרכשה 

תואר ; ההשכלה
תעודה /אקדמי

 מקצועית

עופר 
 12.9.5610 1816...1 אברם

ודירקטור  ל"מנכ
בחברת הניהול של 

 החברה
אוניברסיטת  לא לא

 חיפה

תואר ראשון 
; במשפטים וכלכלה

מוסמך במנהל 
בעל רישיון ; עסקים

  עריכת דין ב

ל וראש "סמנכ –קבוצת עזריאלי 
תחום המשרדים בין חודש ינואר 

; 5610לחודש אוגוסט  .561
 –מ "ים לקרקעות בע-גבחברת 

ל בין חודש ספטמבר "משנה למנכ
ברת ח; 5610לחודש דצמבר  5615

ל "סמנכ –מ "ים לקרקעות בע-גב
 5615-ל 5661שיווק בין השנים 

אילן 
ניסן 
 כהן

11...1809 1.0.5610 

ל כספים "סמנכ
ל "סמנכ; בחברה 

בחברת כספים 
 הניהול של החברה 

 לא לא
אוניברסיטת 

 חיפה

תואר ראשון 
רואה ; בכלכלה

 חשבון 

-גבחברת ל חברות בנות ב"סמנכ
מ בין חודש "ים לקרקעות בע

; 5612לחודש יוני  5610דצמבר 
ים לקרקעות -גבחברת חשב ב

 5662מ בין חודש ספטמבר "בע
 .  5610לחודש דצמבר 

ן צני
האוניברסיטה  לא לא ל שיווק"סמנכ 1.0.5610 06.0.1816 שמואלי

 העברית

תואר ראשון 
הסמכה ; במשפטים

 כעורכת דין

מנהלת שיווק מגורים ותקשורת 
עות ים לקרק-גבחברת שיווקית ב

  5610מ עד לשנת "בע
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 בעלי עניין ונושאי משרה בכירה בחברה  – 8פרק 
 

 תגמולים לבעלי עניין ולנושאי משרה בחברה 1.1

אם התגמולים ניתנו לו , בשל כל אחד מחמשת בעלי התגמולים הגבוהים ביותר מבין נושאי המשרה הבכירה בחברה, 6112בשנת להלן פירוט התגמולים שניתנו 

שהינה חברת הניהול של מ "או נותני שירותים של מניבים ניהול שרון איתי בע/נושאי המשרה המפורטים בטבלה להלן הינם עובדים ו. בקשר עם כהונתו בחברה

 חברת: "בהתאמה, להלן)מגוון שירותים לחברה להעמיד היא התחייבה  ועל פי 6112החברה בחודש אוקטובר בינה לבין מכוח הסכם ניהול שנחתם  החברה

, שלהלן בטבלה הכלולים שלהם התגמול ונתוני, החברה ידי על ולא הניהול חברת ידי עלהמשרה משולם במלואו  נושאי תגמול. "(הניהול הסכם"-ו" הניהול

  .  הניהול חברת ידי על לחברה שנמסרו כפי הינם

 (ח"באלפי ש)תגמולים אחרים  1(ח"באלפי ש) תגמולים בעבור שירותים פרטי מקבל התגמולים
כ "סה

באלפי )
 תפקיד שם (ח"ש

היקף 
 משרה

שיעור 
החזקות 

בהון 
 החברה

 בונוס שכר
תשלום 
מבוסס 

 מניות

דמי 
 ניהול

 ריבית   דמי יעוץ
דמי 

 שכירות
 אחר

ר "יו 3שוופי שרון
 12% דירקטוריון

6 
-- -- -- 313 -- -- -- -- -- 7 313 

ר "יו סגן 3מל איתי
 12% דירקטוריון

6 
-- -- -- 313 -- -- -- -- -- 7 313 

 עופר
 3אברם

 ל"מנכ
111% 

6 
-- -- -- 373 -- -- -- -- -- 7 373 

 ניסן אילן
 2כהן

ל "סמנכ
 111 7 -- -- -- -- -- -- -- -- 111 -- 77% כספים

 ניצן
 2שמואלי

ל "סמנכ
 שיווק

22% -- 167 -- -- -- -- -- -- -- -- 7 167 

שילמה החברה לחברת הניהול  6112בשנת . לעיל 2.13.1לפרטים אודות הסכם הניהול  ראה סעיף  – לעיל בטבלהתגמולים לבעלי עניין שאינם מפורטים  פירוט
לרבות בגין נושאי המשרה שמכהנים מטעמה ) האמורכי החברה משלמת לחברת הניהול אך ורק את הסכום , יודגש. ח"אלפי ש 1,312דמי ניהול בסך של 

 .    (הניהול חברת ידי על במלואו להן משולםאשר )משרה המפורטים בטבלה לעיל ואינה נושאת כלל בתשלום שכרם של נושאי ה( בחברה

 .הוצאות רכב כולליםנתוני השכר ודמי הניהול . עלות במונחי .1

מהזכויות הכלכליות  63.36%-ובומזכויות ההצבעה של חברת הניהול  המונפק מההון 62.1%-ב מחזיקאיתי מל ועופר אברם , שוופיאחד מבין שרון  כל .6
המחזיקה  הניהולבחברת  החזקותיהם באמצעות החברהממניות  1.623%-כמו כן מחזיקים בעקיפין ב. לעיל 3.2.6לפרטים ראה סעיף  –בחברת הניהול 

ר דירקטוריון החברה "יו סגן, ר דירקטוריון החברה"התגמולים המשולמים ליו, לחברהכי בהתאם למידע שנמסר , יצוין. ממניות החברה 1.16%-בכ
כוללים בנוסף גם תמורה בגין השירותים שמוענקים על ידי כל אחד מהם לחברת הניהול עצמה וכן תגמול על , על ידי חברת ניהול, ל החברה"ומנכ
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 . (רכיבים אלו אינם נכללים בטבלה לעיל) המרכיב היזמי של פעילותם כמייסדים של חברת הניהול

 חודשי לשכרחברת הניהול  מאתזכאי , מל איתי ומר שוופי שרון' הגבאחד מבין  כל 12%היקף משרה בשיעור של  בעבור, לתנאי העסקתם בהתאם .3
מיד לאחר מועד ההנפקה כל אחד מנושאי המשרה האמורים יהיה זכאי (. עלותבמונחי )ח "שאלפי  31של  בסך( מטעמם חברהאו באמצעות  םבאמצעות)

ידי חברת  על החודשישנה ממועד ההנפקה לציבור יעודכן שכרם  ובחלוף( עלותבמונחי )ח "אלפי ש 71עד  של בסך חודשי לשכרחברת הניהול  מאת
הסכומים האמורים צמודים למדד המחירים לצרכן בגין חודש  כל(. עלותבמונחי )ח "שאלפי  111 עדשל  לסךכל אחד מנושאי המשרה  שלהניהול 

חברת  מאתכל אחד מבין שרון ואיתי יהיה זכאי , בנוסף. ין הוצאות לרבות הוצאות רכב מאת חברת הניהולואינם כוללים תשלומים בג 6112 ספטמבר
 ההנפקה מועד לפני בסמוךח ישולם לכל אחד מבין שרון ואיתי "אלפי ש 311סך של ( 1: )ח אשר ישולם באופן הבא"אלפי ש 211בסך של  למענקהניהול 

אחד מבין שרון ואיתי במועד בו החברה תחזיק בנכסים  לכלידי חברת הניהול  על ישולמוח נוספים "אלפי ש 311( 6); לציבור הנפקה שאושרה ובלבד
 . ח"שמליון  321-בשווי העולה או השווה ל

במונחי )ח "ש אלפי 72 של בסך( באמצעותו או באמצעות חברה בשליטתו) חודשי לשכרחברת הניהול  מאת אברם עופר מרזכאי , פי תנאי העסקתו על .3
עד  מדורגמכן באופן  ולאחר( עלותבמונחי )ח לחודש "ש אלפי 17.2 של לסךידי חברת הניהול  עלשכרו  יעודכן לציבור ההנפקה ממועד שנה לאחר(. עלות

הוצאות  להחזריהול חברת הנ מאתבנוסף זכאי . ן המניב שיהיו בבעלות החברה"לשווי נכסי הנדל בהתאם( עלותבמונחי )ח לחודש "אלפי ש 162לסך של 
 בתוספתח "ש 2,111 של חודשיתיהיה זכאי לרכב בעלות , ח"ש מליון 321 של בשווי מניבן "נדל נכסי יהיו לחברה בו מהמועד והחל, רכב להוצאותוכן 

הודעה מוקדמת  תוך מתן, מכל סיבה שהיא, בכל עת הוכל אחד מהצדדים רשאי לסיימ ההתקשרות אינה קצובה בזמן. מאת חברת הניהול דלק הוצאות
  .יום 11ת בכתב ב

ח "ש 32,111-ח ל"ש 61,111בטווח שבין  מדורגת חודשית למשכורתחברת הניהול  מאתזכאי  אילן, כהן ניסן אילןלתנאי העסקתו של מר  בהתאם .2
הוצאות  להחזרחברת הניהול  מאתבנוסף זכאי אילן . קף משרתובהתאם לכך גם יגדל שיעור הי. ן המניב שבבעלות החברה"בהתאם להיקף נכסי הנדל

מהמועד בו לחברה  החלבנוסף . לדמי הבראה ולהפרשות לקרן השתלמות וכן הפרשות סוציאליות לקרן פנסיה או ביטוח מנהלים, לחופשה שנתית, רכב
יהיה זכאי , ח"שמליון  221לבד שלחברה נכסים בשווי כולל של או במועד בו חלפו שנתיים ממועד העסקתו וב, ח"מליון ש 111יהיו נכסים בהיקף של 

 השקעות בגין שהתקבלו רווחיםאו /ו דיבידנדים בניכויהניהול  חברתמהרווח הנקי השנתי של  3%שנתי בשיעור של  למענקחברת הניהול  מאתאילן 
בכל  ווכל אחד מהצדדים רשאי לסיימ קצוב בזמן ואינהסכם ההעסקה של אילן  "(.המענק תשלום לעניין הקובע הרווח: "להלן) בחברה הניהול חברת

  .במקרים המפורטים בהסכם למעט, יום 11ת הודעה מוקדמת בכתב ב תוך מתן, מכל סיבה שהיא, עת

ח "אלפי ש 11-ח ל"ש 11,211בטווח שבין  מדורגת חודשית למשכורתחברת הניהול  מאתזכאית  ניצן, שמואלי ניצן' תנאי העסקתה של הגב פי על .2
יתר תנאי העסקתה זהים לתנאי העסקתו של מר אילן . בהתאם לכך גם יגדל שיעור היקף משרתה. ן המניב שבבעלות החברה"בהתאם להיקף נכסי הנדל

קצוב  ואינן צהסכם ההעסקה של ני. מענקמהרווח הקובע לעניין תשלום ה 1.2%בשיעור של  למענקחברת הניהול  מאתכי ניצן זכאית , ניסן כהן למעט
      .במקרים המפורטים בהסכם למעט, יום 21ת הודעה מוקדמת בכתב ב תוך מתן, מכל סיבה שהיא, בכל עת ווכל אחד מהצדדים רשאי לסיימ בזמן

 ביוםבהתאם . ביטוחי לכיסוי וכן בחברה המשרה ולנושאי הניהול לחברת ושיפוי פטור למתן החברה התחייבה, להוראות הסכם הניהול בהתאם .7
בה המעניקים שירותי  משרה ולנושאי הניהול לחברת ושיפוי פטור כתבי של הענקתם את החברה מניות בעלי של הכללית האסיפה אישרה 62.11.6112

מכל אחריות כלפיה לכל נזק שנגרם , לפטור את נושאי המשרה כאמור, התחייבה החברה בכפוף לכל דין, בהתאם להוראות כתב הפטור. ניהול לחברה
על פי . חברהאו חברים בוועדה ב/כתוצאה מהפרת חובת זהירות אותה הם חבים כלפי החברה במסגרת היותם נושאי משרה ו, או ייגרם לחברה/ו

לרבות כל )או שיוציאו עקב פעולות שעשו /שתוטל עליהן ו, החברה התחייבה לשפות את נושאי המשרה בגין כל חבות או הוצאה, הוראות כתב השיפוי
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או /י משרה ואו שיעשו בתוקף היותם נושא/ו( או מחדל או כל נגזרת שלה במשמע ולרבות פעולותיהם לפני תאריך כתב השיפוי כאמור לעיל/החלטה ו
לרבות פסק דין שניתן בפשרה או , נושא המשרה לטובת אדם אחר על פי פסק דין עלחבות כספית שתוטל ( 1: )כמפורט להלן והכל, חברי ועדה בחברה

ת לכתב לאחד או יותר מהאירועים המפורטים בתוספ, במישרין או בעקיפין, ובלבד שחבות כאמור תהא קשורה, פסק בורר שאושר בידי בית משפט
 נגד שהתנהל הליך או חקירה עקב שהוצאו, דין-עורך טרחת שכר לרבות, סבירות התדיינות הוצאות( 6); במישרין או בעקיפין, שיפוי זה או כל חלק מהם

 כחלופה כספית חבות המשרה נושא על שהוטלה ובלי אישום כתב הגשת בלא הסתיים ואשר, הליך או חקירה לנהל המוסמכת רשות בידי המשרה נושא
 או פלילית מחשבה הוכחת דורשת שאינה בעבירה פלילי להליך כחלופה כספית חבות בהטלת אך אישום כתב הגשת בלא שהסתיים או, פלילי להליך
בהליך  ,בהן בידי בית משפט או בורר חויבנושא המשרה או ש שיוציא, לרבות שכר טרחת עורכי דין, הוצאות התדיינות סבירות( 3); כספי לעיצום בקשר

בעבירה  הורשעאו באישום פלילי שבו , או באישום פלילי שממנו תזוכה, או בידי כל רשות או אדם אחר השיוגש נגד נושא המשרה בידי החברה או בשמ
 המשרה נושא מצד התחייבות או הוצאה כל( 3); לחוק החברות 621בהתאם ובכפוף להוראותיו של סעיף  והכל, שאינה דורשת הוכחת מחשבה פלילית

 רשות כל ידי על דין כל פי על המשרה נושא על שתוטל כספית חבות( 2); דין כל הוראותאו /ו החברות חוק של הוראותיוי "עפ בשיפוי המותרת להוצאה
 הליך עם בקשר לשלם המשרה נושא על שיוטל ערך ניירות לחוק( א()1()א)נד26 בסעיף כאמור הפרה לנפגע תשלום( 2); מוסמכת רשותאו /ו ממשלתית

. ולרבות בדרך של שיפוי מראש דיןובכלל זה שכר טרחת עורך , לרבות הוצאות התדיינות סבירות, בקשר עם הליך מינהלי שהתנהל הוצאות( 7); מינהלי
פי -ידי החברה על-פי כל כתבי השיפוי שיוצאו להם על-על, במצטבר, (לפי העניין)או חברי הועדות /סכום השיפוי שתשלם החברה לכל נושאי המשרה ו

 לפי המיעוט זכויות בנטרוללבעלי המניות של החברה  המיוחסהעצמי של החברה  מההון( עשרים וחמישה אחוזים) 62%לא יעלה על , החלטות השיפוי
מחברת ביטוח במסגרת , אם יתקבלו, לסכומים שיתקבלווזאת בנוסף , כפי שיהיו נכון למועד תשלום השיפוי החברה של האחרונים הכספיים דוחותיה

 התקשרות את החברה מניות בעלי של הכללית האסיפה אישרה 6117במרץ  6 ביום, כן כמו. ביטוח דירקטורים ונושאי משרה בו התקשרה החברה
פוליסת . 6111 מרץב 31ועד ליום  6117אפריל ב 1החל מיום  חודשים 16 של לתקופה, בחברה משרה ונושאי דירקטורים אחריות ביטוח בפוליסת החברה

-כ של בסך שנתית ובפרמיה הביטוח לתקופת סבירות משפט הוצאות בתוספת דולר מיליוני 2הביטוח הינה בגבולות אחריות שלא יעלו על סך כולל של 
האמורה תכסה את נושאי המשרה בחברה גם  ליסההפו. דולר 62,111 –ותביעה שעניינה ניירות ערך  דולר 7,211והשתתפות עצמית בסך  דולראלפי  13

 . זה תשקיף פי על החברה של ערך ניירות הנפקת עםבקשר 
 

 

 מדיניות תגמול 1.6

הקלות לעניין )לתקנות החברות  1א לחוק החברות וכן בהתאם לאמור בתקנה 627בהתאם להוראות סעיף , אימצה החברה מדיניות תגמול 6117במרץ  67ביום 
  .לתשקיף 'ב נספחב כ"מדיניות התגמול מצ"(. תקנות ההקלות)" 6113-ג"תשע, (מדיניות תגמולהחובה לקבוע 

 ן ונושאי משרה בכירה  החזקות בעלי עני 1.3

חודשים לפני מועד פרסם  16לעיל זהות לתקופה שהיא  3.3ההחזקות המתוארות בסעיף . לעיל 3.3ונושאי משרה בחברה ראה סעיף  להחזקות בעלי ענין
 . התשקיף

 



 

 -1-ט-

 דוחות כספיים – 9פרק 

, (מבנה וצורה –פרטי התשקיף וטיוטת תשקיף )ב לתקנות ניירות ערך 65בהתאם להוראות סעיף  1.1

 6115בדצמבר  11דוחותיה הכספיים של החברה ליום , "(תשקיף פרטי תקנות)" 1151-ט"התשכ

 . זה לתשקיף 1מצורפים בפרק 

 החברההסכמה של רואי החשבון המבקרים של  מכתב 1.6

 ימכתב הסכמה של רואלהלן  ףמצור, לעיל 1.1בנוסף לדוחות הכספיים של החברה כאמור בסעיף 

לפי ) הכולל את הסכמתם כי חוות דעתם ודוחות הסקירה שלהם ,החברה של יםהחשבון המבקר

הכל בנוסח מכתב ההסכמה , ייכללו בתשקיף זה, לעיל 1.1לדוחות הכספיים כאמור בסעיף ( העניין

 .וכפוף לוהמצורף 

  א לתקנות פרטי תשקיף65כהגדרתו בתקנה  דוח אירועים 1.1

להלן גילוי בדבר אירועים מהותיים שאירעו לאחר מועד חתימת הדוחות הכספיים של החברה 

 :התשקיףועד מועד פרסום  6112בדצמבר  11 ליום

ניות החליטה החברה על ביטול הערך הנקוב של המניות הרגילות כך שהמ 6112במרץ  61ביום 

הון  אוחדעם ביטול הערך הנקוב של מניות החברה , כמו כן. תהיינה מניות רגילות ללא ערך נקוב

מניות ( 6)באופן שכל שתי  1:6המניות הרשום והון המניות המונפק והנפרע של החברה ביחס של 

נאי תקנון החברה ות ותוקן, לא ערך נקובל( 1)למניה רגילה אחת  אוחדו, רגילות ללא ערך נקוב

 :כמפורט להלן .יתר ניירות הערך של החברה בהתאם

 איחוד הלאחר  איחודהלפני  
 611,111,111 1,111,111,111 הון רשום

 111,611,111 652,111,111 הון מונפק ונפרע

 .אמור לא ייחשב כשינוי זכויות המניות נשוא האיחודהאיחוד ה

 ני כך שכל ש, 1:6ביחס של  דוח אירועים זהלכתבי האופציה הקיימים למועד איחוד  בוצע, כמו כן

לאחר איחוד כאמור )אחת למימוש למניה ן הנית( 1) כתב אופציה אחד ל כתבי אופציה אוחדו( 6)

 :כדלקמן (לעיל

 לאחר איחוד ההון האיחודלפני 
כתבי אופציה לא רשומים ניתנים  611,511,111

שח  1מניות רגילות בנות  611,511,111-למימוש ל
 נקוב כל אחדערך 

כתבי אופציה לא רשומים  115,011,111
מניות  115,011,111-הניתנים  למימוש ל

 רגילות ללא ערך נקוב כל אחד

בסיסי )למניה ( הפסד)הותאמו למפרע נתוני הרווח , בעקבות איחוד הון המניות כמצוין לעיל

 (:ח"בש)כדלקמן  IFRS-כנדרש בתקני ה, המוצגים בדוחות הכספיים המצורפים לתשקיף( ומדולל

כמוצג בדוחות הכספיים  
 האיחודלפני 

התאמה למפרע בשל 
 האיחוד

 1.160 1.110 11.16.6115לשנה שהסתיימה ביום 
לתקופה של חודשיים שהסתיימה ביום 

11.16.6116 
(1.110) (1.162) 

  7102באפריל  3

 שרון שוופי
 ר הדירקטוריון"יו

 עופר אברם 
 ל"מנכ

 



 

 

 2017 באפריל 3

 לכבוד

 הדירקטוריון של

 מניבים קרן הריט החדשה בע"מ

 קיסריה

 

 )"החברה"(  בע"מ מניבים קרן הריט החדשה של  תשקיףנדון: ה

  2017 אפריל חודשבהמיועד להתפרסם 

 

 שבנדון של הדוחות שלנו המפורטים להלן:בתשקיף הננו להודיעכם כי אנו מסכימים להכללה 

 

בדצמבר  31על הדוחות הכספיים של החברה לימים  2017בפברואר  16דוח רואה החשבון המבקר מיום 

 31ביום  הסתיימשה ולתקופה של חודשיים 2016בדצמבר  31ולשנה שהסתיימה ביום  2015-ו 2016

 .2015 בדצמבר

 

 

 

 

 

 וד רב,בכב

 זיו האפט

 חשבון רואי

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 מ"מניבים קרן הריט החדשה בע

 

 6132בדצמבר  13דוחות כספיים ליום 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 מ"מניבים קרן הריט החדשה בע

 6132בדצמבר  13דוחות כספיים ליום 

 

 

 

 תוכן העניינים
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 1  דוח רואה החשבון המבקר

 2-3  על המצב הכספי ותדוח

 4  וח הכולל על הרו ותדוח

 5  על השינויים בהון  ותדוח

 6-7  על תזרימי המזומנים ותדוח

 8-27  ביאורים לדוחות הכספיים 
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 מ"מניבים קרן הריט החדשה בעדוח רואה החשבון המבקר לבעלי המניות של 

 

 31 לימים"( החברה: "להלן) מ"מניבים קרן הריט החדשה בעשל  ףהמצור הכספיעל המצב  ותהדוחביקרנו את 

לשנה שהסתיימה ביום תזרימי המזומנים בהשינויים בהון ו, הרווח הכוללעל  ותהדוחואת  2115-ו 2116 בדצמבר

ות דוחות כספיים אלה הינם באחרי. 2115בדצמבר  31ביום  השהסתיימ ולתקופה של חודשיים 2116בדצמבר  31

 .אחריותנו היא לחוות דעה על דוחות כספיים אלה בהתבסס על ביקורתנו. הדירקטוריון וההנהלה של החברה

דרך )לרבות תקנים שנקבעו בתקנות רואי חשבון , ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל

כנן את הביקורת ולבצעה במטרה פי תקנים אלה נדרש מאתנו לת-על. 1773-ג"התשל, (פעולתו של רואה חשבון

ביקורת כוללת בדיקה מדגמית . להשיג מידה סבירה של ביטחון שאין בדוחות הכספיים הצגה מוטעית מהותית

ביקורת כוללת גם בחינה של כללי החשבונאות . של ראיות התומכות בסכומים ובמידע שבדוחות הכספיים

ירקטוריון וההנהלה של החברה וכן הערכת נאותות שיושמו ושל האומדנים המשמעותיים שנעשו על ידי הד

 .אנו סבורים שביקורתנו מספקת בסיס נאות לחוות דעתנו. ההצגה בדוחות הכספיים בכללותה

את , מכל הבחינות המהותיות, ל משקפים באופן נאות"הנ הדוחות הכספיים ,בהתבסס על ביקורתנו, לדעתנו

תזרימי בהשינויים בהון ו, ואת תוצאות פעולותיה 2115-ו 2116 בדצמבר 31 לימיםמצב הכספי של החברה ה

בדצמבר  31ביום  השהסתיימ ולתקופה של חודשיים 2116בדצמבר  31לשנה שהסתיימה ביום  שלההמזומנים 

, (דוחות כספיים שנתיים)והוראות תקנות ניירות ערך  (IFRS)בהתאם לתקני דיווח כספי בינלאומיים  ,2115

 .2111-ע"התש

 

 

 

 

 2117 ,בפברואר 16, אביב-תל

 זיו האפט

 רואי חשבון

 



 מ"מניבים קרן הריט החדשה בע

 (ח"שאלפי ב) דוחות על המצב הכספי

 

 

 .פרד מהדוחות הכספייםהביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נ
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 13.36.6133 13.36.6132 ביאור 

    
    נכסים

    :שוטפים נכסים

 3,562  51,787  3 מזומנים ושווי מזומנים

 222,511 -   8 צדדים קשורים

 114  47  4 חובה-חייבים ויתרות
    

     226,166  51,134   כ נכסים שוטפים"סה    
    
    

    :לא שוטפים נכסים

      78,141  262,455  5 ן להשקעה"נדל
      78,141  262,455   כ נכסים לא שוטפים"סה         

    

    

    

    

    
    
    
    
    
    
    
    

     
    313,487  314,316 

    



 מ"מניבים קרן הריט החדשה בע

 (ח"שאלפי ב) דוחות על המצב הכספי

 

 

 .פרד מהדוחות הכספייםהביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נ

  
- 3  -

 
 13.36.6133 13.36.6132 ביאור 

    

    והון התחייבויות

    :שוטפות התחייבויות

 -  576  7 מתאגיד בנקאי  ההלוואחלות שוטפת על 

 677  357   התחייבויות לספקים ולנותני שירותים

      432  6,342  6 זכאים ויתרות זכות
 1,111  7,275   כ התחייבויות שוטפות"סה

     
     
    

    :לא שוטפות התחייבויות

 37,833  37,123  7 תאגיד בנקאימהלוואה 
    

      37,833  37,123   כ התחייבויות לא שוטפות"סה
    
 41,744  46,418   כ התחייבויות"סה  

    
     

    
    :הון

 267,111  267,111  8  וכתבי אופציההון מניות 

 (3,638) 71   (הפסד) רווח יתרת
     

 263,362  267,171    כ הון"סה 
     

     
    
    

     
     

    313,487  314,316 
    

  

 

 

 

 

 

 

 

        2117בפברואר  16
הדוחות  תאריך אישור

 הכספיים
 גב שרון שוופי  

 ר הדירקטוריון"יו
 מר עופר אברם 

 ל"מנכ
 מר אילן ניסן כהן 

 ל הכספים"סמנכ



 מ"מניבים קרן הריט החדשה בע

 (ח"שאלפי ב) על הרווח הכולל ותדוח

 

 

 .פרד מהדוחות הכספייםהביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נ
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לשנה 
שהסתיימה 

 ביום

ל לתקופה ש
חודשיים 

שהסתיימה 
 ביום

 13.36.6133 13.36.6132 ביאור 

    
 283  14,151  7 הכנסות מדמי שכירות וניהול 

 (26) (2,815) 11 עלות השכרת נכסים והפעלתם 
    

 257  11,236   רווח מהשכרת נכסים והפעלתם

 (3,864) (5,188) 5 נטו, ן להשקעה"התאמת שווי הוגן של נדל
    

   6,148 (3,617) 

 (73) (1,716) 11 הוצאות הנהלה וכלליות

      -  221   נטו, הכנסות אחרות

 (3,711) 4,653   מפעולות רגילות (הפסד)רווח 

 (115) (1,168) 12 הוצאות מימון

 167  124  12 הכנסות מימון
     

 (3,638) 3,717   לפני ניכוי מסים על ההכנסה (הפסד)רווח 

 -  -  13 ל ההכנסהמסים ע
    

      (3,638) 3,717   כולל( הפסד)רווח סך הכל  
 

 

    

 (1.114) 1.114 14 (:ח"בש)למניה  ומדולל בסיסי( הפסד)רווח 

    
    

    



 מ"מניבים קרן הריט החדשה בע

 (ח"שאלפי ב) השינויים בהון על ותדוח

 

 

  .הביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים
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 13.36.6132 לשנה שהסתיימה ביום

 

הון המניות 
ותקבולים בגין 
 כתבי אופציה

רווח יתרת 
 הכל-סך (הפסד)

    
 263,362  (3,638) 267,111  6132בינואר  3יום ל היתר

    
  בשנה שהסתיימה שינויים 

 :6132בדצמבר  13ביום   
   

     3,717  3,717  -  בתקופה רווח

 267,171  71  267,111  6132בדצמבר  13 יתרה ליום   
    

 

 

 13.36.6133 של חודשיים שהסתיימה ביום תקופהל

 

הון המניות 
ם בגין ותקבולי

 הכל-סך יתרת הפסד כתבי אופציה

    
6133בינואר  3יתרה ליום      -    -      -  

    
  בתקופה של חודשיים שהסתיימה שינויים 

    :6133בדצמבר  13ביום   
    

 267,111  -  267,111  הנפקת הון מניות וכתבי אופציה
    

     (3,638) (3,638) -  בתקופה הפסד

 263,362  (3,638) 267,111  6133בדצמבר  13 ה ליוםיתר   
    

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 מ"החדשה בע מניבים קרן הריט
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 לתקופה של 

 שנה
שהסתיימה 

 ביום

 תקופה של ל
 חודשיים 

שהסתיימה 
 ביום

 13.36.6132 13.36.6133 
    :תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת

 (3,638) 3,717  לתקופה( הפסד)רווח 

   מזומנים ושווים התאמות הדרושות להצגת מזומני
    4,275  7,213  ('נספח א)מפעילות שוטפת  

    637  11,722  שנבעו מפעילות שוטפת, מזומנים נטו        
   
   

   :תזרימי מזומנים מפעילות השקעה

    (81,557) (184,731) ן להשקעה   "רכישת נדל
    (81,557) (184,731) השקעהששימשו לפעילות , נטו מזומנים

   
   

   :פעילות מימוןמתזרימי מזומנים 

 44,511  222,511  המניות וכתבי אופצי הון בגין הנפקת תקבולים 

 41,111 -   קבלת הלוואה לזמן ארוך מתאגיד בנקאי

 (18) (1,167) ריבית ששולמה

-   21,111  קבלה הלוואה מצד קשור

-   (21,111) הלוואה מצד קשור רעוןיפ      
    84,482  221,433  מימוןשנבעו מפעילות , מזומנים נטו

   
   

 3,562  47,425  ושווי מזומניםבמזומנים  עליה

-   3,562  תקופהלתחילת ה ושווי מזומנים יתרת מזומנים    
   3,562  51,787  סוף התקופהלושווי מזומנים יתרת מזומנים 
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 :הצגת מזומנים ושווי מזומנים מפעילות שוטפתהתאמות הדרושות ל -' נספח א

 לתקופה של 
 שנה

שהסתיימה 
 ביום

תקופה של ל
חודשיים 

שהסתיימה 
 ביום

 13.36.6132 13.36.6133 
   

    :הכנסות והוצאות שאינן כרוכות בתזרימי מזומנים

 3,864  5,188  ן להשקעה"התאמת שווי הוגן נדל

    (167) 744  נטו, מימון (הכנסות)הוצאות 
  6,132  3,677    

   
   :שינויים בסעיפי נכסים והתחייבויות

 (114) 57  בחייבים ויתרות חובה (עלייה)ירידה 

 232  (322) בספקים ונותני שירותים( ירידה)עלייה 

 451  1,446  עלייה בזכאים ויתרות זכות
   

  1,181  578 
   

   
   

 4,275  7,213  סך הכל 
   

 

 

 :עסקאות שאינן כרוכות בתזרים מזומנים - 'נספח ב

 

 לתקופה של
 שנה

שהסתיימה 
 ביום

תקופה של ל
חודשיים 

שהסתיימה 
 ביום

 13.36.6132 13.36.6133 
   

    222,511 -   חייביםכנגד  וכתבי אופציההנפקת מניות 

    447  4,721  ן להשקעה"עלויות ראשוניות לשלם בגין נדל
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 :כללי - 3ביאור 

בהתאם לחוק החברות           ,בעירבון מוגבלכחברה פרטית  2115באוקטובר  17בישראל ביום  נתאגדה ונרשמההחברה 

 .2115והחלה בפעילותה העסקית באוקטובר  1777-ט"התשנ

, [ח חדשנוס]פרק שני לפקודת מס ההכנסה ' החברה הינה קרן להשקעות במקרקעין בהתאם להוראות חלק ד

ן "קרן להשקעות במקרקעין הינה גוף שמטרתו העיקרית היא החזקה וניהול של נדל"(. הפקודה)" 1761-א"התשכ

, בתי אבות סיעודיים ומלונאות וכן דיור להשכרה, חניונים, מסחר, לוגיסטיקה, תעשיה, לרבות משרדים, מניב

תוך פיזור , רויקטים מניבים בהם משקיעה הקרןבפ, באופן לא ישיר, לצרכי רווח ובכך לאפשר למשקיעים להשתתף

הסיכונים הכרוכים בהשקעה ישירה בנכסים מניבים וניצול הטבות המס המוענקות למשקיעים בקרן השקעות 

 . במקרקעין

בעלי . קרן להשקעות במקרקעין זכאית להטבות מיסוי ייחודיות בתנאי שהיא עומדת בתנאים המפורטים בפקודה

לעניין מדיניות חלוקת דיבידנד החלה על . ות במקרקעין נהנים אף הם מהטבות מס מסוימותהמניות בקרן להשקע

הטבות לעניין . החברה כקרן השקעות למקרקעין והמגבלות החוקיות החלות על החברה כקרן להשקעות במקרקעין

 .13ראה ביאור המס החלות על קרן להשקעות במקרקעין ובעלי המניות בה 

כנסה אישור לפניה מקדמית שהגישה לפיו בהנחה שתעמוד בתנאים הקבועים בחוק ובתנאים החברה קיבלה ממס ה

 . נוספים שנכללו באישור היא תחשב כקרן השקעות במקרקעין כאמור לעיל

, טק-היי, ן מניבים בתחומי המשרדים"דהיינו רכישת נכסי נדל, ן המניב בישראל"החברה פועלת בתחום הנדל

תל , 2האשל ' בת המשרד הרשום של החברה הינו רחוכת .םחר  בישראל לצורך השכרתלוגיסטיקה ומס, תעשייה

 .קיסריה

 

 

 :עיקרי המדיניות החשבונאית - 6ביאור 

 (:IFRS)אימוץ תקני דיווח כספי בינלאומיים  .א

 .(IFRS) תקני הדיווח הכספי הבינלאומייםערוכים בהתאם להדוחות הכספיים 

-ע"התש, (דוחות כספיים שנתיים)ים בהתאם להוראות תקנות ניירות ערך הדוחות הכספיים ערוכ, כמו כן

2111 . 

 :עקרונות עריכת דוחות כספיים .ב

 . בכל התקופות המוצגות, מפורטת להלן יושמה בדוחות הכספיים בעקביותההמדיניות החשבונאית 

 .הוגןהנמדד על בסיס שווי  ן להשקעה"נדלעלות למעט  על בסיסהדוחות הכספיים נערכו 

 : הנחות מפתח בהסתייעות באומדנים מהותיים .ג

דורשת מההנהלה לערוך , (IFRS)הכנת הדוחות הכספיים של החברה בהתאם לתקני דיווח כספי בינלאומיים 

אומדנים אלו מצריכים לעיתים . אומדנים ולהניח הנחות המשפיעים על הסכומים המוצגים בדוחות הכספיים

  .ודאות והינם בעלי השפעה מהותית על הצגת הנתונים בדוחות הכספייםשיקול דעת בסביבה של אי ו
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 :(המשך) עיקרי המדיניות החשבונאית - 6ביאור 

 : (המשך) הנחות מפתח בהסתייעות באומדנים מהותיים .ג

גורמים חיצוניים , עובדות שונות, מתבססת הנהלת החברה על ניסיון העבר, בשיקול דעתה בקביעת האומדנים

התוצאות בפועל עשויות להיות שונות מאומדני . נחות סבירות בהתאם לנסיבות המתאימות לכל אומדןועל ה

 . ההנהלה

לפי שווי הוגן לתאריך הדיווח כאשר שינויים בשווי ההוגן  נמדדיםלהשקעה  ן"נדלנכסי ה - ן להשקעה"נדל

בהתאם להערכות שווי , תלויים בלתי חיצוניים שווי מעריכי ידי לעהשווי ההוגן נקבע . הפסד או רווחל זקפיםנ

כלכליות הכוללות שימוש בטכניקות הערכה והנחות לגבי אומדנים של תזרימי מזומנים עתידיים הצפויים 

לעסקאות שנעשו  מבוסס גם עלהשווי ההוגן , .אלה מהנכס ואומדן שיעור היוון מתאים לתזרימי מזומנים

 .המוערך לנכסן בעל אופי ומיקום דומים "לאחרונה בנדל

, מחירי ההשכרה העתידיים, נעשה שימוש בהנחות מסוימות לגבי שיעורי התשואה הנדרשים, לצורך כך

איתנותם , הוצאות תפעול הנכסים, הסתברות להשכרת שטחים פנויים, חידושי חוזים, שיעורי התפוסה

להעריך את תזרימי על מנת , הפיננסית של השוכרים והשלכות הנובעות מהשקעות שיידרשו לפיתוח עתידי

ן להשקעה עשוי לגרום לשינוי "שינוי בהנחות המשמשות במדידת הנדל. המזומנים נטו העתידיים מהנכסים

 .5לפרטים נוספים ראה ביאור  .ולפיכך בערכם של הנכסים בדוחות הכספיים בשווי ההוגן

 :מטבע הפעילות ומטבע ההצגה .ד

את ההשפעות הכלכליות של , בצורה הטובה ביותר, מטבע הפעילות המציג נאמנה: מטבע הפעילות .1

ות של החברה הינה עסקה כל עסקה שאינה במטבע הפעיל. ח"אירועים ונסיבות הינו מטבע הש, עסקאות

 .במטבע חוץ

 . ח"הדוחות הכספיים של החברה מוצגים במטבע הש: מטבע ההצגה .2

 :שווי הוגן  .ה

 :מדידת השווי ההוגן .1

וגן כמחיר שהיה מתקבל במכירת נכס או המחיר שהיה משולם להעברת התחייבות החברה מודדת שווי ה

 .בעסקה רגילה בין משתתפים בשוק במועד המדידה

, (אין מחיר מצוטט בשוק פעיל, כלומר)כאשר מחיר לנכס זהה או להתחייבות זהה אינו ניתן לצפייה 

עבורה ם מיה לנסיבות ושקייהחברה מודדת שווי הוגן תוך שימוש בטכניקת הערכה אחרת שמתאימ

תוך שימוש מקסימלי בנתונים רלוונטיים שניתנים , מספיק נתונים שניתנים להשגה כדי למדוד שווי הוגן

 .לצפייה ומזעור השימוש בנתונים שאינם ניתנים לצפייה

החברה מודדת שווי הוגן תחת ההנחה שהעסקה למכירת הנכס או להעברת ההתחייבות מתרחשת בשוק 

בשוק הכדאי , או בהיעדר שוק עיקרי; של הנכס או של ההתחייבות שלחברה יש גישה אליו העיקרי

 .ביותר עבור הנכס או ההתחייבות שלחברה יש גישה אליו

החברה מביאה בחשבון את היכולת של משתתף בשוק להפיק , במדידת שווי הוגן של נכס לא פיננסי

או על ידי מכירתו למשתתף אחר בשוק שישתמש  הטבות כלכליות באמצעות הנכס בשימוש המיטבי שלו

 .בנכס בשימוש המיטבי שלו
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 :(המשך) עיקרי המדיניות החשבונאית - 6ביאור 

 :(המשך) שווי הוגן  .ה

  :מדרג השווי ההוגן .2

 מהשוק לצפייה הניתנים רלבנטיים בנתונים השימוש את בעת מדידת שווי הוגן כאמור לעיל יש למקסם

לצורך כך . לדוגמה כאשר נעשה שימוש בטכניקות הערכה, לצפייה ניתנים שאינם תוניםבנ על פני שימוש

 ששימשכולל התקן מדרג שווי הוגן הקובע שלוש רמות שונות לפי סדר העדיפויות של מקור הנתונים 

 :במדידת שווי הוגן

 .זהים והתחייבויות נכסים של פעיל בשוק (התאמות ללא)מצוטטים  מחירים:  1רמה 

 .בעקיפין או במישרין לצפייה ניתנים אשר 1ה ברמ שנכללו מצוטטים מחירים שאינם נתונים : 2 רמה

 . (כגון טכניקות הערכה) לצפייה נתוני שוק ניתנים על מבוססים שאינם נתונים:  3רמה 

, או שניתן גילוי לשווים ההוגן, כל הנכסים וההתחייבויות הנמדדים בדוחות הכספיים לפי שווי הוגן

ווגים לפי קבוצות בעלות מאפיינים דומים לרמה במדרג השווי ההוגן כאשר במידה ונתונים מסווגים מס

סיווג המדידה נעשה פי הרמה הנמוכה ביותר במדרג המשמעותית למדידת השווי , לרמות שונות במדרג

 .ההוגן בכללותה

 :תקופת המחזור התפעולי .ו

 .שנה עד תקופת המחזור התפעולי של החברה הינה

 : פריטים כספיים צמודי מדד . ז

נכסים והתחייבויות כספיים הצמודים על פי תנאיהם לשינויים במדד המחירים לצרכן בישראל מותאמים לפי 

הפרשי הצמדה . המדד הרלוונטי בכל תאריך דיווח בהתאם לתנאי ההסכם הרלבנטיים למכשיר הפיננסי

 .הנובעים מההתאמה כאמור נזקפים לרווח או הפסד

 : שווי מזומניםמזומנים ו . ח

אשר ניתנות להמרה בנקל לסכומים ידועים , כשווי מזומנים נחשבות השקעות לזמן קצר ברמת נזילות גבוהה

עד , כאשר נותרה תקופה קצרה לפרעון, של מזומנים ואשר חשופות לסיכון בלתי משמעותי של שינויים בשווי

 .שלושה חודשים ממועד הרכישה

  :סיםפיננמכשירים  .י

 :נכסים פיננסים .1

מוכרים במועד ההכרה הראשונית בהם לפי שווי הוגן ובתוספת עלויות  IAS 39נכסים פיננסיים בתחולת 

למעט לגבי השקעות המוצגות בשווי הוגן עם שינויים בו לדוח רווח והפסד , עסקה המיוחסות ישירות

 .אשר לגביהן עלויות עסקה נזקפות לרווח והפסד
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 :(המשך) עיקרי המדיניות החשבונאית - 6ביאור 

  :(המשך)פיננסים מכשירים  .י

 :(המשך) נכסים פיננסים .1

הטיפול החשבונאי בנכסים פיננסיים מבוסס על סיווגם לאחת מארבע , לאחר ההכרה הראשונית

 :הקבוצות שלהלן

 .נכסים פיננסיים הנמדדים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד (1

 .השקעות המוחזקות לפדיון (2

 .הלוואות וחייבים (3

 .נכסים פיננסיים זמינים למכירה (4

 :הלוואות וחייבים

בעלי תשלומים קבועים או הניתנים ( שאינם נגזרים)לקבוצה הלוואות וחייבים אשר הינם נכסים פיננסיים 

לפי עלות  םעל פי תנאיהנכסים אלה מוצגים , לאחר ההכרה הראשונית. לקביעה שאינם נסחרים בשוק פעיל

תוך שימוש בשיטת הריבית האפקטיבית המביאה בחשבון גם את עלויות העסקה המיוחסות  מופחתת

. בדרך כלל בערכו הנומינלי, מוצג לפי תנאיו( כגון חייבים)אשראי לזמן קצר . במידה שקיימות, ישירות

 .או אם מוכרת בגינם ירידת ערך בעת הגריעההפסד או רווח ברווחים והפסדים מוכרים 

 :ות פיננסיותהתחייבוי .2

שווי הוגן ומסווגות  במועד ההכרה הראשונית לפי ותמוכר IAS 37התחייבויות פיננסיות בתחולת 

. פיננסיות בעלות מופחתת או התחייבויות פיננסיות הנמדדות בשווי הוגן דרך רווח או הפסדכהתחייבויות 

 :על סיווגן כמתואר לעילהטיפול החשבונאי בהתחייבויות פיננסיות מבוסס , לאחר ההכרה הראשונית

 :התחייבויות פיננסיות בעלות מופחתת

, מוכרים לראשונה לפי שווי הוגן בניכוי עלויות עסקה מיוחסות ישירות אשר הלוואות ואשראילקבוצה 

הלוואות מוצגות על פי תנאיהן , לאחר ההכרה הראשונית(. עלויות גיוס הלוואה, לדוגמה)במידה שקיימות 

תוך שימוש בשיטת הריבית האפקטיבית המביאה בחשבון גם את עלויות העסקה לפי עלות מופחתת 

בדרך כלל בערכו , מוצג לפי תנאיו( כגון אשראי ספקים וזכאים אחרים)אשראי לזמן קצר . המיוחסות ישירות

רווחים והפסדים מוכרים בדוח רווח והפסד בעת גריעת ההתחייבות הפיננסית וכתוצאה . הנומינלי

 .יטתיתמההפחתה הש

 :קיזוז מכשירים פיננסיים .3

בכל נכסים פיננסיים והתחייבויות פיננסיות מקוזזים והסכום נטו מוצג בדוח על המצב הכספי אם קיימת 

וכן קיימת כוונה לסלק את הנכס ואת , זכות שניתנת לאכיפה משפטית לקזז את הסכומים שהוכרורגע נתון 

 .בו זמניתולסלק את ההתחייבות ההתחייבות על בסיס נטו או לממש את הנכס 

הזכות לקזז חייבת להיות ניתנת לאכיפה משפטית לא רק במהלך העסקים הרגיל של הצדדים לחוזה אלא גם 

, על מנת שהזכות לקזז תהיה קיימת באופן מיידי. במקרה של פשיטת רגל או חדלות פירעון של אחד הצדדים

או שיהיו אירועים שיגרמו , פרקי זמן שבהם היא לא תחולאסור שהיא תהיה תלויה באירוע עתידי או שיהיו 

 .לפקיעתה
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 :(המשך) עיקרי המדיניות החשבונאית - 6ביאור 

  :(המשך)נכסים פיננסים  .י

 :גריעת מכשירים פיננסיים .4

 :נכסים פיננסיים .א

שר כאאו , נכס פיננסי נגרע כאשר פקעו הזכויות החוזיות לקבלת תזרימי המזומנים מהנכס הפיננסי

החברה העבירה את הזכויות החוזיות לקבלת תזרימי המזומנים מהנכס הפיננסי או נטלה על עצמה 

ובנוסף , ללא עיכוב משמעותי, מחויבות לשלם את תזרימי המזומנים שהתקבלו במלואם לצד שלישי

ן העבירה באופן ממשי את כל הסיכונים וההטבות הקשורים לנכס או לא העבירה ואף לא הותירה באופ

 .ממשי את כל הסיכונים וההטבות הקשורים לנכס אך העבירה את השליטה על הנכס

 :התחייבויות פיננסיות .ב

התחייבות . בוטלה או פקעה, דהיינו ההתחייבות נפרעה, התחייבות פיננסית נגרעת כאשר היא מסולקת

 (:הקבוצה)פיננסית מסולקת כאשר החייב 

 או, בסחורות או שירותים, בנכסים פיננסיים אחרים, פורע את ההתחייבות על ידי תשלום במזומן .1

 .משוחרר משפטית מההתחייבות .2

 :ירידת ערך נכסים פיננסיים .5

קבוצה של הקבוצה בוחנת בכל תאריך דיווח האם קיימת ראיה אובייקטיבית לירידת ערך בגין נכס פיננסי או 

 :המוצגים בעלות מופחתתהנכסים הפיננסיים 

בי הלוואות וחייבים המוצגים בעלותם המופחתת קיימת כאשר אירוע אחד או הראיה האובייקטיבית לג

ראיות לירידת . יותר השפיעו באופן שלילי על אומדן תזרימי המזומנים העתידיים מהנכס לאחר מועד ההכרה

לרבות קשיי נזילות ואי יכולת לעמוד בתשלומי קרן או , ערך כוללות סימנים לכך שלחייב קשיים פיננסיים

רווח והפסד נמדד כהפרש בין היתרה בדוחות הכספיים של הנכס לבין הערך לסכום ההפסד הנזקף . ביתרי

, (שאינם כוללים הפסדי אשראי עתידיים שטרם התהוו)הנוכחי של אומדן תזרימי המזומנים העתידיים 

קטיבית שיעור הריבית האפ)המהוונים בהתאם לשיעור הריבית האפקטיבית המקורית של הנכס הפיננסי 

 .היתרה בדוחות הכספיים של הנכס מוקטנת באמצעות רישום הפרשה(. שחושב בעת ההכרה הראשונית

 : ן להשקעה"נדל . יא

או ( מחכיר בחכירה תפעולית)המוחזק על ידי הבעלים ( או שניהם, קרקע או מבנה)ן "ן להשקעה הינו נדל"נדל

ושלא לצורך שימוש בייצור , או שתיהן, עליית ערךחוכר בחכירה מימונית לצורך הפקת דמי שכירות או לשם 

 .או מכירה במהלך העסקים הרגיל, או הספקת סחורות או שירותים או למטרות מנהלתיות

, לאחר ההכרה הראשונית. ן להשקעה נמדד לראשונה לפי העלות כולל עלויות רכישה המיוחסות ישירות"נדל

ן להשקעה "סדים הנובעים משינויים בשווי ההוגן של הנדלרווחים או הפ. ן להשקעה נמדד בשווי ההוגן"נדל

 .ן להשקעה אינו מופחת באופן שיטתי"נדל. הפסד במועד התהוותםלרווח או נזקפים 

ן להשקעה נגרע כאשר הוא ממומש או כאשר נפסק השימוש בו ולא חזויות הטבות כלכליות עתידיות "נדל

בין היתרה בדוחות הכספיים מוכר בדוח על הרווח הכולל ההפרש בין התמורה נטו ממימוש הנכס ל. ממימושו

 .בתקופה שבה נגרע הנכס
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 :(המשך) עיקרי המדיניות החשבונאית - 6ביאור 

 (:warrants)כתבי אופציה  . בי

המקנים למחזיק בהן זכות לרכוש מספר קבוע , החברהבמניות  הניתנים למימושתקבולים בגין כתבי אופציה 

 .מוצגים במסגרת ההון, ורה לסכום קבוע של מזומןשל מניות רגילות בתמ

 :הכרה בהכנסה .גי

החברה . שיטת הקו הישר על פני תקופת השכירותמוכרות לפי בחכירה תפעולית הכנסות מדמי שכירות 

לגבי שירותים אלה החברה  (.כדוגמת שירותי ניהול ותחזוקה)מספקת שירותים משניים לשוכרי הנכסים 

נושאת בסיכונים ובתשואות הנגזרים מעסקת מתן השירותים ולפיכך ההכנסות בגינם פועלת כספק עיקרי ו

 .מוצגות על בסיס ברוטו

 : למניה (הפסד) רווח . יד

הרווח למניה מחושב על ידי חלוקה של הרווח הנקי המיוחס לבעלי מניות החברה במספר המניות הרגילות 

נכללות רק מניות אשר קיימות בפועל במהלך  ברווח הבסיסי למניה. המשוקלל שקיים במהלך התקופה

נכללות רק בחישוב הרווח ( ניירות ערך המירים כדוגמת כתבי אופציה)מניות רגילות פוטנציאליות . התקופה

המדולל למניה במידה שהשפעתן מדללת את הרווח למניה על ידי כך שהמרתן מקטינה את הרווח למניה או 

ניות רגילות פוטנציאליות שהומרו במהלך התקופה נכללות ברווח מ, בנוסף. מגדילה את ההפסד למניה

 . ומאותו מועד נכללות ברווח הבסיסי למניה, המדולל למניה רק עד למועד ההמרה

 :חכירות . טו

והם נבחנים במועד  הסכם השכירותהמבחנים לסיווג חכירה כמימונית או כתפעולית מבוססים על מהות 

 :IAS 17-שנקבעו ב פי הכללים להלן-ההתקשרות על

 :חכירה תפעוליתב ה כמחכירחברה

ה באופן ממשי כל הסיכונים וההטבות הגלומים בבעלות על חברבהם לא הועברו על ידי ה, הסכמי חכירה

ן להשקעה מוחכרים בהסכמי חכירה תפעולית לשוכרי "נכסי הנדל. מסווגים כחכירה תפעולית, הנכס החכור

ראה גם ) בקו ישר על פני תקופת החכירה על הרווח הכוללכהכנסה בדוח תקבולי החכירה מוכרים  .הנכסים

 .(7ביאור 

 :מימוניתחכירה כחוכר בה חברה

. באופן ממשי כל הסיכונים וההטבות הקשורים לבעלות על הנכס החכור לחברההועברו , בחכירה מימונית

 .  ת מקרקעי ישראלמהוונת מרשומימונית רים לחברה בהסכמי חכירה חכן להשקעה מו"נכסי הנדל
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 :מזומנים ושווי מזומנים - 1ביאור 
 13.36.6132 13.36.6133 

 
  

 62  3,787 בקופה ובבנקים

 3,511  47,111 פקדונות
   

 51,787  3,562 
   

 
 

 :חייבים ויתרות חובה - 4ביאור 
 13.36.6132 13.36.6133 

  
 

 78 4 הוצאות מראש

 26 43 אחרים
   

 47 114 
   

 
 

 :ן להשקעה"נדל - 3ביאור 

 :ותנועה הרכב .א
 

לשנה 
שהסתיימה 

ביום 
13.36.6132 

לתקופה של 
חודשיים 

שהסתיימה 
ביום 

13.36.6133 
   

-   78,141  התקופהלתחילת יתרה 

   :שינויים במהלך השנה

 76,567  177,111  רכישות

 5,435  12,344  ישירות עלויות רכישה

-   57  השקעות

 (3,864) (5,188) התאמת שווי הוגן 
   

 78,141  262,455  סוף התקופהיתרה ל
   

 :ן להשקעה"פרטים בדבר נכסי נדל .ב

 "(כרמלים מרכז)"ראש העין  -תעשייה  בניין .1

השלימה החברה רכישת מלוא הזכויות בנכס המהווה חלק ממבנה בראש העין בשטח  2115בחודש דצמבר 

ח כולל "ליון שימ 82-כ)ח "ליון שימ 77-בתמורה לסך של כ, מקומות חנייה 411-וכר "מ 11,111 -של כ

שוכרים וכן שוכרי  15-מושכר לכ, הנכס משמש בעיקר ליעוד תעשייה קלה ואחסנה(. הוצאות רכישה

בדצמבר  31ליום  כרמלים מרכזהשווי ההוגן של . ח בשנה"ליון שימ 6.3-בסך כ NOIומניב  , חנייה נוספים

 .בהתאמה ח"ש מיליוני 78 -וח "מיליוני ש 81.4הינו  2115בדצמבר  31וליום  2116

 "(בית מלם)" ירושלים, גבעת שאול - בניין תעסוקה .2

 181-ר עילי וכ"מ 7,111-השלימה החברה רכישת מבנה משרדים בירושלים בשטח של כ 2116 מאיבחודש 

 (. ח כולל הוצאות רכישה"ן שליוימ 111-כ)ח "ליון שימ 75בתמורה לסך של , מקומות חניה
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 :(המשך) ן להשקעה"נדל - 3ביאור 

 (:המשך)להשקעה ן "פרטים בדבר נכסי נדל .ב

 (:המשך"( )בית מלם)" ירושלים, גבעת שאול - בניין תעסוקה .2

 31השווי ההוגן של בית מלם ליום  .ח בשנה"ש ליוןימ 7.3-בסך כ NOIשוכרים ומניב   6-הנכס מושכר ל

 .ח"מיליוני ש 77.7 הינו 2116בדצמבר 

 "(טוב-הר)" בית שמש - בניין תעשייה .3

, טוב שבסמוך לבית שמש-השלימה החברה רכישת מרכז לוגיסטי חדש ומתקדם בהר 2116בחודש נובמבר 

ח "ליון  שימ 88-כ)ח "ליון שימ 82-בתמורה ל,  דונם 24-הבנוי על גבי מגרש של כ, ר"מ 15,111-בשטח של כ

-ח לשנה  ב"ליון  שימ 5.4-וצפוי להניב כ, נכס מושכר לשוכר אחד לתקופה ארוכהה(. כולל הוצאות רכישה

 .ח"מיליוני ש 82.3הינו  2116בדצמבר  31טוב ליום -השווי ההוגן של הר. השנים הקרובות 5

 :טכניקות הערכה ונתונים ששימשו במדידות שווי הוגן -פרטים בדבר שווי הוגן  .ג

שווי  כימעריהשווי ההוגן כפי שנקבע בהערכת שווי שבוצעה על ידי  על בסיס נמדדן להשקעה "נדל .1

הידע והניסיון הנדרשים בהתייחס  ין ובעל"בהערכות שווי של נדלמומחים  םשה יםבלתי תלוי םחיצוני

השווי ההוגן נקבע בהתבסס על עסקאות שנערכו . ן שהוערכו"המאפיינים וסוג נכסי הנדל, למיקום

וכן בהתבסס על אומדן תזרימי , החברהשל נכסי ן דומה ובמיקום דומה לזה "ללאחרונה בשוק ביחס לנד

באמידת תזרימי המזומנים הובא בחשבון הסיכון המובנה שלהם . המזומנים העתידיים הצפויים מהנכס

והם מהוונים בשיעור תשואה המשקף את הסיכונים הגלומים בתזרימי המזומנים אשר נקבע בהתחשב 

וק תוך התאמה למאפיינים הספציפיים של הנכס ורמת הסיכון של ההכנסות בתשואה המקובלת בש

  .הצפויות ממנו

 :מידע לגבי מדידות שווי הוגן .2 

 :נתונים משמעותיים שאינם ניתנים לצפייה ששימשו במדידת השווי ההוגן  (א

 ם משמעותיים נצפי לא נתונים רמה במדרג השווי ההוגן
ממוצע 
 משוקלל

   

3 

 41  ר"למ ח"בש ות חודשייםשכירדמי 

 7.5%  היוון שיעור

 78% שיעור תפוסה

עליה משמעותית בסכום השכירות המוערך או בשיעור עליית דמי השכירות תביא לעליה  (ב

מעותית בשיעור התפוסה או ירידה משמעותית עליה מש. משמעותית בשווי ההוגן של הנכסים

 .בשיעור ההיוון יביאו לעלייה בשווי ההוגן של הנכסים

 

 

 

 



 מ"מניבים קרן הריט החדשה בע

 (ח"באלפי ש) 6132בדצמבר  13ביאורים לדוחות הכספיים ליום 

 

- 16 -  

 :(המשך) ן להשקעה"נדל - 3ביאור 

 :תקבולי חכירה עתידיים .ד

 כולל דמי שכירות בגין אופציה  ) 2116בדצמבר  31ליום , דמי החכירה המינימליים העתידיים להתקבללהלן  

 :(ה מהותילהארכת חוז 

 ח"אלפי ש 
  

 18,581  שנה ראשונה

 37,711  שנה שנייה עד שנה רביעית

 37,531  רביעית לאחר שנה 
  

  75,821 
  

 .ב16ביאור ראה , באשר לשעבודים .ה

 
 

 :ויתרות זכות זכאים - 2ביאור 
 13.36.6132 13.36.6133 

   
 345 317 הכנסות מראש

 - 5,265 הוצאות לשלם

-  651 דונות שוכריםקיפ

 87 78 ריבית לשלם

 - 32 אחרים
   

 432 6,342 הכל-סך 
   

 

 

 :תאגיד בנקאימ ההלווא - 7ביאור 

 :הרכב .א

 
שיעור ריבית 

 התחייבויות לא שוטפות התחייבויות שוטפות נקובה ליום
 13.36.6132 13.36.6132 13.36.6133 13.36.6132 13.36.6133 
      

      :בנקאי אגידמת ההלווא

 37,833 37,123 - 576  2.65 צמודות למדד
      

 37,833 37,123 - 576   הכל-סך
      

 
 (ב) 16ראה ביאור * 
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 :הון - 8ביאור 

 :הרכב .א
 בדצמבר 13 
 6132 6133 

 )*(מונפק ונפרע  רשום מונפק ונפרע  רשום 
 מספר המניות 
     

 44,511,111 1,111,111,111 267,111,111 1,111,111,111 .נ.ח ע"ש 1מניות רגילות 
     

 .מניות 222,511,111היתרה בגין המניות שהונפקו וטרם נפרעו הינה )*(    

זכויות בפירוק החברה וזכות , זכות לדיבידנד, הזכויות הנלוות למניות הינן זכויות הצבעה באסיפה הכללית

 .למינוי הדירקטורים בחברה

 :ים בגין כתבי אופציהתקבול .ב

כתבי  213,611,111הקצתה החברה לבעלי המניות  2115באוקטובר  25ביום  ,במסגרת הקצאת הון המניות

של  עבור כל מימוש( לא צמוד) ח"ש 1.15מניות בתמורה לסכום של  213,611,111 -הניתנות למימוש ל יהאופצ

 .ו בתום שלוש שנים ממועד הקצאתםכתבי האופציה יפקע .(מהמניות שהונפקו 81%)כתב אופציה 

 :דיבידנדים  .ג

החברה מחויבת לחלק מדי שנה את הכנסותיה כדיבידנד לבעלי מניותיה במועד , כקרן השקעות במקרקעין

 :כמפורט להלן, אשר נקבע לכך בפקודה

, מן ההכנסה החייבת של הקרן למעט שבח מקרקעין או רווח הון במכירת מקרקעין מניבים 71%לפחות  .1

באפריל בשנה שלאחר השנה  31עד יום  -ספת הכנסות פטורות ובניכוי הוצאות שאינן מותרות בניכוי בתו

 ;שבה ההכנסה הופקה או נצמחה

חודשים ממועד מכירת  12עד תום  רווח הון או שבח מקרקעין שהיה לקרן במכירת מקרקעין מניבים .2

 ;המקרקעין

, "(חוק החברות: "להלן) 1777-ט"התשנ, החברות לחוק( ב)312שבסעיף " רווחים"על אף האמור בהגדרה  .3

ובלבד , קרן להשקעות במקרקעין רשאית לבצע חלוקה גם מתוך הכנסה בסכום של הוצאות הפחת

הכנסה )"באפריל של השנה שלאחר השנה שבה ההכנסה הופקה או נצמחה  31שהחלוקה בוצעה עד ליום 

 שחולקו ך ההכנסה בסכום הוצאות הפחתבמידה והחברה ביצעה חלוקה מתו"(. בסכום הוצאות פחת

תופחת ההכנסה בסכום הוצאות הפחת שחולקה מהרווחים שניתן לחלקם לבעלי המניות לפי הוראות חוק 

  .החברות וכן מרווח ההון או שבח המקרקעין ממכירת אותם מקרקעין מניבים

 .לחוק החברות 312החברה כפופה למגבלות החלוקה הקבועות בסעיף , כפוף לאמור לעילבו, כמו כן

, "(החלטת המיסוי)" 2115באוקטובר  17להחלטת המיסוי שקיבלה החברה ביום  3.3כי בהתאם לסעיף , יובהר

החייבת של תיחשב הכנסתה , אף בתקופה שממועד הקמת החברה ועד למועד רישום מניותיה למסחר בבורסה

כפוף לעמידה בתנאים , בעלי המניות כהכנסתם החייבת של, החברה שהועברה לבעלי מניותיה כאמור לעיל

 .מסויימים הקבועים בפקודה ובהוראות המיסוי
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 (:המשך)הון  - 8ביאור 

 :(המשך) דיבידנדים .ג

 נקבע כי החברה תהא רשאית לחלק, במסגרת התקשרות החברה בהסכם אשראי עם תאגיד בנקאי, כמו כן

 נק וכן פירעון חובותיה כלפי הבנק במועדםכלפי הבבכפוף לעמידה בהתחייבויותיה לבעלי מניותיה דיבידנד 

  .ל דין בנוגע לחלוקה מותרתכיבידנדים כאמור לעיל תעמוד בהוראות ד ובמלואם ובכפוף לכך שחלוקת

 :חברהבניהול הון  .ד

 :מטרות החברה בניהול ההון שלה הינן . 1

, ותלהבטיח את המשכיות העסק ובכך ליצור תשואה לבעלי המני החברהלשמר את יכולת  (א

 .משקיעים ובעלי עניין אחרים

לדאוג להבטחת תשואה הולמת לבעלי המניות באמצעות תמחור המוצרים והשירותים המותאמת  (ב

 .החברהלרמת הסיכון הקיימת בפעילותה העסקית של 

נדרשת החברה , (7אור יראה גם ב) "כרמלים מרכז"כמימון לנכס  מתאגידים בנקאיים הלוואהבגין  .2

 :כדלקמןמידה פיננסיות  לעמוד באמות

 .1.2 -מהנכס לבין חלויות ההלוואה בשנה הקרובה לא יפחת מ השנתית יחס בין ההכנסה התפעולית (א

 .8מהנכס לא יעלה על  השנתיתהיחס בין יתרת ההלוואה לבין ההכנסה התפעולית  (ב

חברה לא יעלה של ה השנתית ח של החברה לבין ההכנסה התפעולית"גהיחס בין סך ההלוואות והא (ג

 .11על 

 .81%לא יעלה על  LTVיחס  (ד

 .ח"שמיליון  211 -הון עצמי של החברה לא יפחת מ (ה

 .61%ן של החברה לא יעלה על "של החברה לבין שווי הנדל ח"והאגהיחס בין סך הלוואות  (ו

 .לעיל םהחברה עומדת בתנאי, לתאריך הדיווח

 
 :הכנסות מדמי שכירות וניהול - 9ביאור 

 
שנה ל

שהסתיימה 
 ביום

לתקופה של 
 חודשיים

שהסתיימה 
 ביום

 13.36.6132 13.36.6133 

   
 251  11,668 דמי שכירות 

 32  3,383 דמי ניהול
   

 283 14,151 הכל-סך 
   

   

   מידע נוסף על הכנסות

 ומעלה  11%-ל, כל אחד, עיקריים האחראים (שוכרים) הכנסות מלקוחות
 :המדווחות בדוחות הכספייםמסך ההכנסות   

  

 - 4,711 'א שוכר
   

 - 4,711 הכל-סך 
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 :והפעלתם עלות השכרת נכסים - 31ביאור 

 
לשנה 

שהסתיימה 
 ביום

לתקופה של 
 חודשיים

שהסתיימה 
 ביום

 13.36.6132 13.36.6133 

   
 23 1,314 אחזקה

 - 1,383 אנרגיה

 3 128 ביטוח
   

 26 2,815 הכל-סך 
   

 

 

 :הוצאות הנהלה וכלליות - 33ביאור 

 
לשנה 

שהסתיימה 
 ביום

לתקופה של 
 חודשיים

שהסתיימה 
 ביום

 13.36.6132 13.36.6133 

   
 32  1,476 דמי ניהול לצדדים קשורים

 51  178 שירותים מקצועיים

 11  42 אחרות
   

 73  1,716 הכל-סך 
   

 

 

 :הוצאות והכנסות מימון - 36ביאור 

 
לשנה 

שהסתיימה 
 ביום

לתקופה של 
 חודשיים

שהסתיימה 
 ביום

 13.36.6132 13.36.6133 

:מימון הוצאות    

 115 1,157 מתאגיד בנקאי ההוצאות ריבית בגין הלווא

-  11 הוצאות ריבית בגין הלוואה מצד קשור

 115 1,168 הכל-סך
   

   

:הכנסות מימון    

 167 124 ייםשערוך התחייבויות מתאגידים בנקא
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  :מסים על ההכנסה - 31ביאור 

קובע כי הכנסתה החייבת , הסדר המיסוי אשר נקבע בפקודה למיסוי הכנסותיה של קרן להשקעות במקרקעין .א

תחויב במס בידי בעלי המניות בלבד במועד שבו הועברה , של החברה לצורכי מס אשר מועברת לבעלי מניותיה

(. שיעור מס חברות ולאחר מכן מיסוי בעלי המניות בגין דיבידנד המחולק להםהחברה בללא מיסוי )אליהם 

תחשב ההכנסה החייבת של קרן להשקעות , שיעורי המס ואופן קיזוז ההפסדים, לצורך חישוב המס, דהיינו

והכל בהתאם לחריגים , ידי בעלי המניות-כאילו הופקה במישרין על, במקרקעין שחולקה לבעלי המניות

 . אשר יפורטו להלן ולתנאים

לרבות שבח )תיחשב ההכנסה החייבת , שיעורי המס וקיזוז הפסדים, מס שבח, לצורך חישוב המס לרבות

שהועברה או שחולקה לבעלי המניות במועד ובתנאים שנקבעו , של קרן להשקעות במקרקעין( מקרקעין

: להלן)של בעלי המניות ( ח מקרקעיןלרבות מס שב)כאילו היא הכנסתם החייבת , לעיל ('ג) 8כמפורט בביאור 

 "(. ההכנסה החייבת של בעלי המניות"

הפסדים שצברה קרן . שהיא סכום חיובי תיוחס לבעלי המניות( הכוללת מס שבח מקרקעין)רק הכנסה חייבת 

להשקעות במקרקעין לא ייוחסו לבעלי המניות והם יועברו לשנים הבאות לקיזוז רק ברמת הקרן ולפי הוראות 

עד לבעלי האמור יחול רק לגבי סכומים אשר חולקו בפועל ובמו, כמו כן. זוז הפסדים הקבועות בפקודהקי

 8בביאור  כמפורטאשר ניתן , הכנסות חייבות שוטפות. לעיל( 'ג) 8כמפורט בביאור המניות ובהתאם לתנאים 

יבו בשיעור מס חברות בידי הכנסות אלו יתחי -באפריל של השנה העוקבת  31שלא לחלקן עד ליום , לעיל ('ג)

  .החברה ובמידה והיא תרצה לחלק אותם לבעלי המניות הם יחויבו במס נוסף בגין קבלת הדיבידנד

 

אשר מתקיימים לגביה כל התנאים המפורטים  הפקודה קובעת כי קרן השקעות במקרקעין הינה חברה .ב

 :להלן

 ;ישראלב מופעלים וניהולם החברה התאגדה בישראל והשליטה על עסקיה   .1

ואולם אם בתום המועד . חודשים מיום התאגדותה 24מניותיה נרשמו למסחר בבורסה בישראל בתוך  .2

שווי נכסיה שהם מקרקעין לצורכי דיור להשכרה או , חודשים מיום התאגדותה 36האמור ובתום 

 -ה ימשווי כלל נכס 31%-לא פחת מ (בפקודה םכהגדרת)מקרקעין מניבים לצורכי דיור להשכרה 

 ;חודשים ממועד התאגדותה 36מניותיה נרשמו למסחר בבורסה בישראל בתוך 

, הוצאות, הכנסות, פעילות, ממועד התאגדותה ועד למועד הרישום למסחר בבורסה לא היו לה נכסים .3

 ;ט לצורך פעילותה כקרן להשקעות במקרקעיןלמע, הפסדים או התחייבויות

 ;אלמניותיה נסחרות בבורסה בישר ממועד הרישום למסחר בבורסה ואילך .4

לחוק מיסוי מקרקעין  71או הוראות סעיף , 2'לא הועברו לחברה נכסי מקרקעין לפי הוראות חלק ה .5

לערוך , בתנאים מסוימים, לפיהן ניתן"( חוק מיסוי מקרקעין)" 1763-ג"התשכ, (מכירה ורכישה, שבח)

; צאת מניותרה בפטור ממס שבח בתמורה להקאו להעביר נכסי מקרקעין לחב/שינויי מבנה בחברות ו

לא ניתן להעביר לחברה נכסי מקרקעין בפטור ממס תוך ניצול ההוראות שעניינן , בהתאם לתנאי זה, קרי

 ;בנה בפקודה או בחוק מיסוי מקרקעיןשינוי מ
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 :(המשך) מסים על ההכנסה - 31ביאור 

 אשר מתקיימים לגביה כל התנאים המפורטים להלןהפקודה קובעת כי קרן השקעות במקרקעין הינה חברה  .ב

 :(המשך)

החל ממועד התאגדותה ועד למועד הרישום למסחר , בדצמבר בכל שנת מס 31ביוני וביום  31ביום  .6

 :בבורסה התקיימו לגביה כל אלה

ניירות ערך , איגרות חוב ,מקרקעין לצורכי דיור להשכרה ,שווי נכסיה שהינם מקרקעין מניבים (א

בהתאם לכללי " לקוחות"נכסים שיש לכלול בסעיף  ,מלוות מדינה, נסחרים בבורסהה 

 ;משווי כלל נכסיה 75% -לא פחת מ, פיקדונות ומזומנים ,חשבונאות מקובלים

 75%-שווי נכסיה שהם מקרקעין מניבים ומקרקעין לצורכי דיור להשכרה בישראל לא פחת מ (ב

 ;בים ומקרקעין לצורכי דיור להשכרהמשוויים של כלל נכסיה שהם מקרקעין מני

החל ממועד הרישום למסחר התקיימו התנאים האמורים , בדצמבר בכל שנת מס 31יוני וביום ב 31ביום .   7

 :לעיל וכן התקיימו כל אלה 6בסעיף 

לא פחת , מקרקעין לצורכי דיור להשכרה ונכסי הנפקה ותמורה, שווי נכסיה שהם מקרקעין מניבים (א 

 ;מיליון שקלים חדשים 211שווים של כלל נכסיה ומסכום של מ 75%-מ 

כולל כספים שהתקבלו מהנפקות שבוצעו בקרן ותמורה ממימוש " נכסי הנפקה ותמורה"המונח  

 :רק במשך התקופות הבאות" נכסי הנפקה ותמורה"כספים אלו ייחשבו כ. מקרקעין

שנרשמו למסחר בבורסה כספים שהתקבלו מהנפקה ראשונה של ניירות ערך של החברה - 

 ;במשך שנתיים מיום ההנפקה -בישראל 

 ;במשך שנה מיום ההנפקה -כספים שהתקבלו מהנפקה נוספת של ניירות ערך של החברה - 

 ;במשך שנה מיום המכירה -תמורה ממכירת מקרקעין על ידי החברה - 

לא עלה על סכום , ןלרבות בדרך של הנפקת איגרות חוב או שטרי הו, סכום ההלוואות שנטלה (ב 

, משווי נכסיה שהם מקרקעין מניבים שאינם מקרקעין מניבים לצורכי דיור להשכרה 61%-השווה ל

מניבים לצורכי דיור להשכרה או מקרקעין לצורכי דיור משווי נכסיה שהם מקרקעין  81%בתוספת 

 ;משווי נכסיה האחרים 21%ובתוספת , להשכרה

 ,חזיקו חמישה בעלי מניות או פחותלא ה, ום למסחר בבורסה ואילךמתום שלוש שנים ממועד הריש.   8

או יותר מאמצעי השליטה בה ומתום חמש שנים ממועד הרישום למסחר  71%-במישרין או בעקיפין ב

ואולם מתום המועד השני ואילך ; טה בהאו יותר מאמצעי השלי 51%-ב –"( המועד השני: "להלן)ואילך 

ומתום שלוש שנים לאחר המועד , מאמצעי השליטה 31%-חזיק ביותר מלא יהיה בעל מניות אחד המ

 :ולעניין זה; מאמצעי השליטה בה 21%-לא יהיה בעל מניות אחד המחזיק ביותר מ –השני ואילך 

 וכן בעלי יחידה בקרן, מבוטחים בחברת ביטוח לעניין השקעת מבוטחיה, ייראו עמיתים בקופת גמל (א) 

 ;כבעלי מניות בקרן, לפקודה 88נאמנות כהגדרתה בסעיף  

 ;אדם וקרובו ייחשבו כבעל מניות אחד (ב) 

    ;כהגדרתה בחוק ניירות ערך –" החזקה" (ג) 
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 :(המשך) מסים על ההכנסה - 31ביאור 

 הפקודה קובעת כי קרן השקעות במקרקעין הינה חברה אשר מתקיימים לגביה כל התנאים המפורטים להלן .ב

 :(המשך)

מאמצעי  31%-לא יקנו מניותיו של בעל מניות המחזיק ביותר מ, אסיפ 8א התקיים האמור בסעיף ל .    7

מאמצעי השליטה בה מתום שלוש  21%-השליטה בקרן להשקעות במקרקעין מתום המועד השני או מ

, ק החברותלחו 318והן יהיו מניות רדומות כמשמעותן בסעיף , שנים לאחר המועד השני זכויות כלשהן

 ;סיפא 8עד להתקיימות האמור בסעיף קטן , עוד הן מוחזקות בידיו כל

לא יקנו מניותיו של בעל מניות , רישא גם לאחר שהמניות הפכו לרדומות 8לא התקיים האמור בסעיף  . 11

לחוק  318והן יהיו מניות רדומות כמשמעותן בסעיף , מהותי בקרן להשקעות במקרקעין זכויות כלשהן

 ;רישא 8עד להתקיימות האמור בסעיף , הן מוחזקות בידיוכל עוד , רותהחב

 יחול האמור באותה פסקה באופן יחסי לחלקם, 11היו בקרן כמה בעלי מניות מהותיים כאמור בסעיף  . 11

 ;במניות הקרן

ממניות הקרן שאינן  7.77%-שיעור החזקותיו של בעל מניות מהותי לא יפחת מ, 11על אף האמור בסעיף  .12

 ;כתוצאה מכך שחלק ממניותיו הפכו לרדומות על פי סעיף זה רדומות

החברה מחויבת לפי הוראות הפקודה לחלק מדי שנה את הכנסותיה , כקרן להשקעות במקרקעין . 13

 ;לעיל ('ג) 8כמפורט בביאור , כדיבידנד לבעלי מניותיה במועד אשר נקבע לכך בפקודה

 11%עד )אשר ניתן שלא לחלקה , לבעלי המניות בידי הקרן שלא הועברה במועד תמיסוי ההכנסה החייב . 14

באפריל של השנה העוקבת  31עד ליום ( לעיל ('ג) 8בביאור מההכנסה החייבת של הקרן כאמור 

בשנה שבה הופקו ההכנסות ואילו בעלי , (2117בשנת  24%)תתחייב במס חברות בידי החברה , להפקתה

 (.מיסוי דו שלבי)ד המניות יחויבו במס בעת חלוקת הדיבידנ

הכנסה ( 1: )בכפוף לאמור להלן, אלו יחויבו במס כחברה רגילה ולפי כל דין, בכל הנוגע להכנסות הקרן 

ממכירת מקרקעין המוחזקים לתקופה קצרה תחויב במס בידי הקרן ( לרבות שבח מקרקעין)חייבת 

 ;61%ל הכנסה חריגה תחויב במס בידי הקרן בשיעור ש( 2); בשיעור מס החברות

 28-לא העבירה החברה את הכנסתה החייבת לבעלי המניות והכנסה זו מוסתה במס של כ 2115בשנת 

 .ח"אלפי ש

, לעיל ('ג) 8פקודה כאמור בביאור מניות לאחר המועדים שנקבעו בהכנסה חייבת שחולקה לבעלי ה .15

תיחשב , כאמור לעיל, ושניתן לחלקה לאחר המועד האמור והיא חויבה במס ברמת הקרן כחברה רגילה

. ועל הקרן לנכות את המס בהתאם בעת חלוקת הדיבידנד, בידי בעלי המניות כדיבידנד לכל דבר ועניין

המס ששילמה קרן להשקעות במקרקעין בשל אותה הכנסה חייבת שלא חולקה במועד לא יינתן כזיכוי 

  ;לבעלי מניותיה
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 :(המשך) מסים על ההכנסה - 31ביאור 

 פקודה קובעת כי קרן השקעות במקרקעין הינה חברה אשר מתקיימים לגביה כל התנאים המפורטים להלןה .ב

 :(המשך)

על אף . תחדל החברה להיות קרן להשקעות במקרקעין, אם חדל להתקיים תנאי מן התנאים האמורים .16

יראוהו כאילו , באחד מהמועדים הקבועים בו, לעיל 8אם לא התקיים תנאי מהתנאים שבסעיף , האמור

אם חזר להתקיים בתוך שלושה חודשים והמשיך להתקיים ברציפות במשך שנה , התקיים במועד

תחדל החברה להיות קרן להשקעות במקרקעין במועד , לא חזר והמשיך להתקיים כאמור; לפחות

  .שבו לא התקיים לראשונה התנאי כאמור 8המפורט בסעיף 

יחול עליה משטר המס החל על כל , כקרן להשקעות במקרקעין חשביבמקרה שהחברה מעמדה תחדל לה 

החברה תשלם מס הכנסה לרשויות המס ובעלי המניות , קרי –חברה שאינה קרן להשקעות במקרקעין 

 .ידי החברה-ישלמו מס על דיבידנד שיחולק להם על

 .1ראה ביאור  -לפרטים נוספים בקשר עם מעמדה של החברה כקרן מקרקעין  

 

 :רווח למניה - 34ביאור 

ומספר המניות שהובאו בחשבון לצורך חישוב  לבעלי מניות החברהלתקופה המיוחס ( הפסד)להלן נתוני הרווח 

 .מניהלהרווח המיוחס 

 :בסיסי למניה( הפסד)רווח  .א

 

לשנה 
שהסתיימה 

 ביום

לתקופה של 
חודשיים 

שהסתיימה 
 ביום 

 13.36.6132 13.36.6133 
   :בסיסי למניהחישוב הרווח הלצורך 

 (3,638) 3,717   (הפסד) רווח
   

   
 267,111  267,111  ממוצע משוקלל של מספר המניות הרגילות 

   
 

 :מדולל למניה( הפסד)רווח  .ב

בשל היותם בעלי השפעה , כתבי האופציה, המדולל למניה לא נכללו מכשירים המירים( הפסד)בחישוב הרווח 

בהתבסס על ההון , ההוגן השווימחיר המניה כפי שמשתקף ממימושם גבוה מ אנטי מדללת מאחר ומחיר

אינו שונה מהותית בכל תקופות הדיווח משוויו ההוגן וזאת בהתחשב  אשר להערכת החברההעצמי המדווח 

 . באופיים וערכם של הנכסים וההתחייבויות בדוח על המצב הכספי

 

 :יהול סיכוניםשווי הוגן ונ - מכשירים פיננסיים - 33ביאור 

 :שווי הוגן של מכשירים פיננסיים .א

התחייבויות מתאגידים , חייבים, ים בעיקר מזומנים ושווי מזומניםהמכשירים הפיננסיים של החברה כולל

השווי ההוגן של , בשל אופיים .(ן להשקעה"כולל בגין נדל)זכאים ויתרות זכות , לספקיםהתחייבות , בנקאיים

 .זהה או דומה לערכם בספריםהמכשירים הפיננסיים 
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 (:המשך) שווי הוגן וניהול סיכונים - מכשירים פיננסיים - 33ביאור 

  :מדיניות ניהול סיכונים .ב

החברה רוכשת נכסים ופועלת . הפועלת בתחום הנכסים המניבים, החברה הינה קרן להשקעות במקרקעין

בגין מדד סיכוני שוק : כגון, ים פיננסיים שוניםפעילויות החברה חושפות אותה לסיכונ. להשכרתם לאורך זמן

תוכנית ניהול הסיכונים הכוללת של החברה מתמקדת בפעולות . סיכון נזילותוסיכון אשראי  ,המחירים לצרכן

 . לצמצום למינימום השפעות שליליות אפשריות על הביצועים הפיננסיים של החברה

, ל החברה האחראי על סיכוני השוק הריאליים"מנכ, םהאחראים על סיכוני שוק בחברה הינם מר עופר אבר

קבלת ההחלטות בנוגע  .פיננסייםהל הכספים בחברה האחראי על סיכוני השוק "סמנכ, ומר אילן ניסן כהן

.  ר דירקטוריון החברה"לסיכוני השוק הינה בהתאם להנחיות הכלליות של הדירקטוריון ובתיאום עם יו

את מידת חשיפתה לסיכוני השוק ומחליטה בהתאם על השינויים  הנהלת החברה בוחנת באופן שוטף

דווח אחת לרבעון על מדירקטוריון החברה . במדיניות ניהול הסיכונים ועל צעדי ההגנה הנדרשים

 .תפתחויותהה

 :סיכוני שוק .ג

על , תעם שינוי הנסיבו, אולם הדירקטוריון עשוי מעת לעת, מדיניות החברה הינה להגן על החשיפה הכלכלית

מדיניות החברה הינה לממן את רכישת הנכסים תוך הקפדה על פיזור וגיוון . פי שיקול דעתו לשנות מדיניות זו

ותוך התייחסות , בסיסי הצמדה וכדומה, (שוק ההון, בנקים)מקורות , מ"של מקורות המימון מבחינת מח

החלופות השונות , האשראי הנהלת החברה בוחנת באופן שוטף את תנאי. לשיקולים של עלויות מימון

עודפי . בזמינות מקורות האשראי וכדומה, והערכות לשינויים החזויים  באינפלציה וברמת הריבית במשק

בהתאם למידת החשיפה . המזומן של החברה יושקעו בדרך כלל בהשקעות סולידיות לטווחים קצרים

רים נגזרים  לצורך הגנה על סיכוני העריכה הנהלת החברה שאין מקום לשימוש במכשי, הדולרית הנוכחית

 .שוק

סיכוני שוק נובעים מהסיכון שהשווי ההוגן או תזרימי המזומנים העתידיים של מכשיר פיננסי ישתנו כתוצאה 

  .סיכון מדד מחירים לצרכןסיכוני שוק כוללים . משינויים במחירי שוק

 :סיכוני מדד

הכנסות החברה צמודות למדד  מרבית. ארוך לזמן ואותהלו בגין לצרכן המחירים במדד לשינוי חשופה החברה

החברה רואה בכך הגנה כלכלית לטווח ארוך כנגד ההתחייבויות הפיננסיות . כאמור לעיל, המחירים לצרכן

 .צמודות המדד שלה

 :סיכון נזילות .ד

 החוב כשיריוכן מהוצאות המימון והחזרי הקרן של מ חברהה החוזר של הוןהסיכוני נזילות נובעים מניהול 

 .ה תתקשה לקיים מחויבויות הקשורות להתחייבויות פיננסיותהחברסיכון נזילות הינו הסיכון ש. חברהשל ה

 .ומנהלת את סיכון הנזילותיתרות המזומנים ואת מזומנים התחזיות תזרימי  נת אתבוח הנהלת החברה

מבחינת , ון של מקורות מימוןמדיניות החברה הינה לממן את רכישת הנכסים תוך הקפדה על פיזור וגיו

 .ותוך התייחסות לשיקולים של עלויות מימון', בסיסי הצמדה וכו, (שוק ההון, בנקים)מקורות , מ"מח
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 :(המשך)שווי הוגן וניהול סיכונים  - מכשירים פיננסיים - 33ביאור 

 (:המשך)סיכון נזילות  .ד

 :שיעורי הריבית לתאריך הדוח על המצב הכספיסיות בהתבסס על פיננשל התחייבויות  יםזוירעון חילהלן ניתוח מועדי הפ

 שנים 4-3 שנים 1-4 שנים 6-1 שנים 3-6 עד שנה ריבית נקובה 6132
 3מעל 

 שנים
        

 - 32,813 3,276 3,341 3,413 1,656 2.65 מתאגיד בנקאי ההלווא

- - - - -  5,375  זכאים ויתרות זכות
         

 7,131 3,413 3,341 3,276 32,813 - 
        

 

 שנים 4-3 שנים 1-4 שנים 6-1 שנים 3-6 עד שנה ריבית נקובה 6133
 3מעל 

 שנים
        

 32,874 3,283 3,347 3,411 1,658 1,161 2.65 מתאגיד בנקאי ההלווא

- - - - -  87  זכאים ויתרות זכות
         

 1,147 1,658 3,411 3,347 3,283 32,874 
        

 

 

 :אשראיסיכון  .ה

 .החברה מחזיקה מזומנים ושווי מזומנים במוסד פיננסי אשר להערכת החברה הינו איתן 
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 :שעבודיםוהתקשרויות  - 32ביאור 

 :הסכם עם חברת הניהול .א

חברה מוחזקת )שהינה צד קשור , חברת הניהולעם  בהסכם החברההתקשרה  2115באוקטובר  25ביום  .1

עוץ וניהול לחברה באמצעות עובדיה שירותי יי תעמיד חברת הניהול לפיו (לי מניות החברהעל ידי בע

בדיקת כדאיות וניהול משא ומתן לכריתת , איתור השקעות עבור החברה: אשר יכללו את האמור להלן

ניהול מימוש , הסכמי מימון ואחרים בנוגע להשקעות עתידיות וקיימות בחברה, הסכמי השקעה

ייעוץ לחברה בקשר עם התקשרות , תן ייעוץ כלכלי ופיננסי לביצוע השקעות על ידי החברהמ ,השקעות

פיקוח וניהול השקעות , ליווי ,בהסכמי השקעה ובהסכמים אחרים הקשורים בהשקעותיה של החברה

ליווי וטיפול בהסכמים למכירה או מימוש  ,החברה וכן דיווח רבעוני לחברה על מצב השקעות אלה

ייעוץ וסיוע בגיוס הון לחברה וביצוע כל פעולה אחרת הקשורה בגיוס הון  ,תן ביצעה החברההשקעות או

, ניהול השקעות, ניהול כספים, העמדת שירותי ניהול ,בהתאם להחלטות דירקטוריון החברה .לחברה

 .שיווק ופיתוח עסקי על חשבון חברת הניהול

נעים בין ) מדורגים "(דמי הניהול)"יהול שנתיים ישולמו לחברת הניהול דמי נ, בתמורה לשירותי הניהול .2

לפני פחת , ן של החברה כפי שהם מוצגים בספרי החברה"שיגזרו מסך שווי נכסי הנדל, (1.65%ל  1%

  .בשיעורים כפי שמפורט בהסכם

בשיעור של , החברה שלאופציות  וא/ו מניותלהעניק לחברת הניהול זכות לרכישת התחייבה  החברה .3

החל  או האופציות שתנפיק החברה לצדדים שלישיים מעת לעת/מכמות המניות ו( 5%) םאחוזי חמישה

 יועצים או דירקטורים, לעובדים מניות הנפקת שללמעט במקרה )ממועד פרסום תשקיף על ידי החברה 

 בו האמורים הערך ניירות של ההתחלתי במחיר( לחברה ידם על המסופקים שירותים עם בקשר, לחברה

 .כמפורט בהסכם יותהמנ הוקצו

על פי , לגבי כל המניות או האופציות, חברת הניהול תהיה רשאית לממש את הזכות כאמור מעת לעת

שנים החל ממועד של כל הנפקה לצדדים  7במשך תקופה בת , תה הבלעדיבשיקול דע, או חלקן, העניין

בתקופת הארכת הסכם  ובמקרה בו הוענקו הזכויות, או אופציות של החברה /שלישיים של מניות ו

 7מש את הזכות כאמור במשך תקופה בת חברת הניהול תהא רשאית למ, אם וככל שיוארך, הניהול

 . שנים החל ממועד הארכת הסכם הניהול

: להלן)כל אופציה תהא ניתנת למימוש למניה אחת של החברה כנגד תשלום של המחיר ההתחלתי 

 cashless" )מימוש נטו"ציות יבוצע לפי מנגנון מימוש האופ. כמפורט בהסכם "(מחיר המימוש"

exercise) ,ללא תשלום מחיר המימוש במזומן. 

שנים ( 7)ממועד החתימה עליו או עד לתום שבע ( 11)הסכם הניהול יעמוד בתוקפו למשך עשר שנים  .4

 לחברה קיימת. לפי המוקדם מביניהם ובכפוף להוראות כל דין, ממועד פרסום תשקיף על ידי החברה

ידי מתן הודעה בכתב לחברת -שנים נוספות על( 7)האופציה להארכת הסכם הניהול לתקופה של עד שבע 

 .ימים לפני תום תקופת ההסכם 121הניהול אשר תישלח לחברת הניהול לפחות 

 :שעבודים .ב

 שיעבדה החברה את כל הזכויות בנכס, "כרמלים מרכז"בדבר רכישת נכס ( 1()ב)5בהמשך לאמור בביאור 

 . במשכון בדרגה ראשונה



 מ"מניבים קרן הריט החדשה בע

 (ח"באלפי ש) 6132בדצמבר  13ביאורים לדוחות הכספיים ליום 

 

- 27 -  

 :בעלי ענין וצדדים קשורים - 37ביאור 

 :עסקאות עם צדדים קשורים ועם בעלי ענין .א
 

שנה ל
שהסתיימה 

 ביום

לתקופה של 
חודשיים 

שהסתיימה 
 ביום

 13.36.6132 13.36.6133 
   

 32 1,476 דמי ניהול לחברת הניהול 
   

   
 - 21,111 י מניותמבעלהלוואה לזמן קצר ופירעון  קבלת

   
 

אשר מספקת שירותי אנשי מפתח החברה המנהלת אנשי המפתח הניהוליים של החברה כוללים את 

 ( 'א16ראה ביאור  -חברת הניהול )ניהוליים 

 :יתרות עם צדדים קשורים ועם בעלי ענין .ב
 13.36.6132 13.36.6133 
   

 32 - דמי ניהול לחברת הניהול זכאים בגין 
   

 32 - הכל-סך   
   

 :תנאי העסקאות עם צדדים קשורים .ג

יתרות שטרם נפרעו לתום השנה אינן . העסקאות עם צדדים קשורים כמתואר לעיל מבוצעות במחירי שוק

 . לא התקבלו או ניתנו כל ערבויות בגין סכומים לשלם. אינן נושאות ריבית ויישובן יעשה במזומן, מובטחות

 

 

 :לאחר תאריך המאזן אירועים - 38ביאור 

 :ציהאופכתבי הצעה לציבור של מניות ו .א

העקרוני מ וקיבלה את אישורה "אביב בע-לבורסה לניירות ערך בתלהחברה פנתה לאחר תאריך המאזן 

 .הצעה ראשונה של ניירות החברה לציבור, תשקיףל

 :חלוקת דיבידנד .ב

 .ח"שמיליון  4.7 -לי מניותיה בסך של כהכריזה החברה על חלוקת דיבידנד לבע, לאחר תאריך המאזן
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 לכבוד
 מניבים קרן הריט החדשה בע"מ

  98יגאל אלון 
 תל אביב

 

 הסכמה לפרסום הערכת השווי בציבור – 6.20111.2מיום  בית מל"ם" בירושליםהערכת שווי "הנדון: 

 בתשקיף להשלמה ותשקיף מדף של מניבים קרן הריט החדשה בע"מ

בזאת את הסכמתי למניבים קרן הריט החדשה בע"מ (להלן:  נתנותלבקשתכם, אני הח"מ, 

מספרנו  ,"בית מל"ם" בירושליםלבנוגע  22.8.2016למועד קובע "החברה") לצרף את הערכת השווי 

A 7592-02 ולכל דוח הצעת מדף  2017 אפריל, בתשקיף החברה שצפוי להתפרסם בחודש

 שתפרסם החברה מכח התשקיף האמור.

 בקשר עם הערכת השווי שבנדון:

") ולפיכך נכון למועד תאריך התוקף(להלן: " 22.8.2016הוכנה למועד קובע הערכת השווי  .1

 ימים מתאריך התוקף. 90-זה חלפו למעלה מ

לתאריך ועד  המועד הקובעלעיל, לא התרחשו שינויים לאחר  1על אף האמור בסעיף  .2

, כמפורט העשויים לשנות באופן מהותי את מסקנות הערכת השווי האמורה 31.12.2016

 .7592-03, מספרנו 31.12.2016בשערוך שערכנו לנכס למועד קובע 

 אפרילרה שצפוי להתפרסם בחודש את הסכמתי להכללת מכתב זה בתשקיף החב נתבנוסף, אני נות

2017. 

 בכבוד רב,
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 חוות דעת של מומחה

 בניין תעסוקה -"בית מלם" -שומת מקרקעין מקיפה 

 , א.ת. גבעת שאול, ירושלים8רחוב עם ועולמו 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 עדינה גרינברג
 דברת אולפינר

 רונן כץ
 מיקי הימלפרב
 גנאדי רפופורט

 
 גל אלש

 יניר צוריאל
 שי עמיר

 אסף אמיר

 רועי כהן
 מתן שמיר
 שי סייג

 לירית נחשון
 שי קוגן

 שרית יעקבי
 יותם רבינוביץ 

 אלדד לוי
 אהובה שריפי שירזי

 אור אלמוג  
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21.03.2017 

 A7592-02מספרנו: 

 לכבוד

 קרן הריט החדשה –מניבים 

 חוות דעת של מומחה

 תעסוקהבניין  - "מלם"בית  -שומת מקרקעין מקיפה 

 א.ת. גבעת שאול, ירושלים, 8עם ועולמו רחוב 

, 11.8.2016מתאריך  קרן הריט החדשה -מניבים סמנכ"ל כספים בחברת ,אילן ניסן כהן רו"ח לבקשת

 מוגשת בזאת חוות דעת שמאית לאומדן שווי הנכס.

 .החברה של הכספיים חות"הדו פרסום במסגרת תפורסם דעתי חוות כי מסכימה אני

 בע"מ אשר נחתם ע"י עופר אברם ואילן ניסן כהן מניבים קרן הריט החדשה מחברת שיפוי כתב קבלתי

 כספית חבות עליהם תוטל באם השמאים את לשפות החברה מתחייבת לפיו 26.10.2016 מתאריך

 מטעמה אחרות חברות או החברה י"ע שנמסר מידע או מסמכים נכונות מאי כתוצאה לשומה בקשר

 בידי המצויים מסמכים למעט( השומה לצורך הדרושים אחר מידע או מסמכים העברת מאי כתוצאה או/ו

 ).ציבור בידי או/ו רשויות

) IVS( הבינלאומיים השמאות כללי ולפי המקרקעין שמאי מועצת של 17.1' מס תקן לפי נערכה זו שומה

 ).IVA1 (INTERNATIONAL VALUATION APPLICATION 1 תקן ובמיוחד 2007 מהדורה
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 אולפינר דברת שם המומחה:
 , מגדל טויוטה, תל אביב65יגאל אלון  משרד:כתובת 
. שותפה ומנהלת משרד שמאי 1992משנת  289שיון ישמאית מקרקעין מס' ר עיסוק:

 .2002. מוסמכת במינהל עסקים משנת 1994מקרקעין משנת 

 השכלה:

 במשפטים, הקריה האקדמית אונו. L.L.Bתואר ראשון  2015 - 2012

 .2002קים, אוניברסיטת תל אביב. מצטיינת דקאן לשנת תואר שני במינהל עס 2002 - 2001

 קורס עדים מומחים במכון לעדים מומחים. 2000 - 1999

 .289תעודת שמאית מקרקעין מוסמכת מס'   1992

 אביב.-לימודי תעודה בשמאות מקרקעין וניהול נכסים, בהצטיינות, אוניברסיטת תל 1990 - 1988

 אביב.-ברה, אוניברסיטת תלתואר ראשון במדעי הח 1988 - 1985

 ניסיון מקצועי:

שותפה במשרד שמאי המקרקעין גרינברג אולפינר ושות'. המשרד עוסק במגוון תחומי   - 1994

 שמאות המקרקעין והינו בין המשרדים הגדולים בארץ. 

 1994כמתמחה והחל מתאריך זה ועד אוגוסט  1992משרד שמאים. עד תחילת   1994 - 1990

 מקרקעין בכירה.כשמאית 

 פעילויות נוספות:

 חברה בלשכת שמאי המקרקעין בישראל. 1992 -חברה נספחת והחל מ - 1990

בצוות ההוראה בתוכנית לשמאות מקרקעין וניהול נכסים, אוניברסיטת תל אביב (עד   2001 - 1995

 לסגירתה).

 שלוחת הטכניון בתל אביב.בצוות ההוראה בתוכנית לשמאות מקרקעין וניהול נכסים,   2004 - 1995

 חברת מערכת הביטאון "מקרקעין וערכם", ביטאון לשכת שמאי המקרקעין. - 1995

 חברת בית הדין של לשכת שמאי המקרקעין.   2008 - 1999

 חברת בית הדין של לשכת שמאי המקרקעין.   2014 - 2011

 יו"ר בית הדין של לשכת שמאי המקרקעין.  -2014

 יה לשמאות מקרקעין.חברת האקדמ -2004
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הועדה המייעצת לקביעת השמאים  -ועדות שונות של מועצת שמאי המקרקעיןוחברה ב - 2007

; ועדה מקצועית לניסוח 2009לחוק התכנון והבנייה עד מאי  84המכריעים לפי תיקון 

 מחדש של כללי האתיקה של שמאי המקרקעין.

, 19, 17.1, 14שמאים לתקנים חברת ועדת המשנה של ועדת התקינה של מועצת ה 2008

 .12. בוועדה המקצועית להכנת תקן 21

 וזאת השאלה:

 אומדן שווי שוק לנכס.

 נמסר לנו ע"י החברה בעלת הנכס כי הנכס נשוא חוות הדעת מוגדר כנכס השקעה

)investment property) עפ"י כללי החשבונאות הבינלאומיים ,(IFRS 13), תקן בינלאומיIFRS. 

 -(בתרגום מקצועי)  IVS1הגדרת שווי שוק לפי התקן הבינלאומי 

מכר הנכס ליום ההערכה בין קונה מרצון ממוכר ברצון בעסקה רצונית, ללא אילוץ, אחרי י"הסכום בו י

 זמן סביר בשוק כשהצדדים פועלים בידיעה, בשיקול דעת, בזהירות וללא כפיה".

"The estimated amount for which a property should exchange on the date of valuation 

between a willing buyer and willing seller in an arm's-length transaction after marketing 

wherein the parties had each acted knowledgeably, prudently, and without 

compulsion". 

 .22.8.2016 -סמועד הביקור בנכ - המועד הקובע לשומה

 מסמכים ומצגים שהתקבלו מהחברה:

 ותחזית לשנה הבאה.הקובע  דו"ח ריכוז השכרות נכון למועד ♦

 .ומידע לגבי הכנסות נוספות נתונים לגבי חברת הניהול ♦

 חוזי שכירות.הסכמים משפטיים ו ♦

 השלמת אינפורמציה בתכתובות באמצעות הדואר האלקטרוני. ♦

 .1מסמך גילוי ♦

  

                                                             
 ראו פרק נפרד בשומה 1
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 המקצועית: וזאת חוות דעתי

 פרטי הנכס .1

 30260   גוש:

 97   חלקה:

 מ"ר 5,464 שטח קרקע רשום:

 2מ"ר 0014,8 -כ שטח בנוי ברוטו במ"ר:

 חכירה מהוונת   זכויות:

 תאור הנכס והסביבה .2

. הנכס הוצג ע"י 22.8.2016שמאי מקרקעין, בתאריך  ,פורטוביקור בנכס נערך ע"י גנאדי רפ

  .ים בחברת "מניבים קרן הריט החדשה"כספ, סמנכ"ל אילן ניסן כהן רו"ח

 תאור הסביבה 2.1

-שאול וקריית-, בין גבעתאזור התעשייה "גבעת שאול" ממוקם דרומית לכניסה לירושלים

משה במזרח לבין שכונת הר נוף במערב ומתוחם ברובו בין הרחובות מלמד מצפון ובית 

  מצומת "גינות סחרוב". 1הכניסה הראשית אליו מכביש מס'  הדפוס מדרום.

קומות  4-5בבנייני משרדים ומסחר, בני ברובו החלק המזרחי של אזור התעשייה מאופיין 

מעל קומת קרקע מסחרית לצד מספר מגדלי משרדים, המאכלסים משרדי ממשלה, 

בעלי מקצועות החברה הכלכלית, הרשות לני"ע, בתי המשפט, חברת חשמל, בזק, 

 חופשיים ועוד.

במבני/ מפעלי תעשייה שנבנו בבנייה תעשייתית מסורתית, ברובו החלק המערבי מאופיין 

המשמשים בין היתר למפעלי אבן, מוסכים, מאפיות וכיו"ב, לצד מבני משרדים ומלאכה 

 קומות מעל קומה מסחרית. 3ישנים בני 

ש, כאשר מרבית הבנייה החדשה בעשור האחרון ניכרת באזור תנופת בנייה וחידו

 מתרכזת ברחוב כנפי נשרים, המהווה את צירו המרכזי של אזור התעשייה. 

 רחוב עם ועולמו הינו רחוב ללא מוצא המסתעף מרחוב כנפי נשרים.

                                                             
 .)MADE-AS( 779045תכנית בקשה להיתר בניה מס' עפ"י  2
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 1האזור נהנה מנגישות טובה, בשל הסמיכות לצירי תנועה מרכזיים, כגון כביש מס' 

לאור הארכת קו  עתידה להשתפרלאזור הנגישות  ."בגין "שדרות מנחם 50וכביש מס' 

 הרכבת הקלה עד לגבעת שאול, לאורך רחוב כנפי נשרים.

 

 הפיתוח הסביבתי ברחוב מלא. באזור קיימת מצוקת חניה במהלך היום. 

 מפת הסביבה (התיחום באדום להמחשה בלבד):

 

 סביבה העסקיתתאור ה 2.2

 לתעסוקה, משרדים, מסחר ותעשייה.כאמור, האזור מאופיין בשימושים מעורבים 

"בית ריגר  ,בסמיכות לנכס קיימים בנייני משרדים, כגון: "בית עופר", "בית הראל"

, "בית השנהב", "מגדל , "בית ענבר"פדרמן", "בית החברה הכלכלית", "בית התאומים"

 דונה" ו"בית עומר".

בסביבה הקרובה במפגש הרחובות כנפי נשרים, בית הדפוס ורוברטו בקי מצוי בשלבי 

-הקמה פרויקט "הנשרים", במסגרתו יוקם בשלב א' קומפלקס מסחר ומשרדים הכולל כ

מקומות חנייה תת"ק.  300 -מ"ר שטחי משרדים וכ 6,000מ"ר שטחי מסחר, מעל  4,000

 קומות. 10-14בן  מגדל משרדיםיוקם מעל הקומפלקס בשלב ב' 
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 תשריט הסביבה העסקית הקרובה (התיחום להמחשה בלבד):

 

 תאור החלקה 2.3

צורתה אי רגולרית, פני  ,מ"ר 5,464, בשטח קרקע רשום של 30260בגוש  97חלקה 

 יורד ממערב למזרח.חד ההקרקע בשיפוע 

בשטח  1תא שטח מס'  -תאי שטח 2 -החלקה מחולקת ל 101-0122648עפ"י תכנית 

מ"ר בייעוד לתכנון  508 -בשטח של כ 2מ"ר בייעוד תעסוקה ותא שטח מס'  4,953 -של כ

 .3בעתיד

 :101-0122648קטע רלוונטי מתשריט תכנית 

 
                                                             

 הפער בין השטח הרשום לשטח המדוד בתכנית נובע מהפרשי מדידה. 3

תא שטח 
 1מס' 

 תעסוקה

תא שטח 
זכות  2מס' 

דרך 
  

 בית הראל

מגדל  
 דונה

 בית עופר

בית  
 התאומים

בית ריגר  
 פדרמן

בית  
החברה  
 הכלכלית

 בית עומר בית השנהב

פרויקט  
הנשרים  
 (בהקמה)

נשוא חוות  
 הדעת

בית  
 ענבר
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של עיריית ירושלים (התיחום באדום  GIS -מתוך אתר ה 2015צלום אוויר משנת ת

 להמחשה בלבד):

 
 גבולות:

קומות "בית הראל"  5ועולמו, מעברו בניין משרדים בן חזית חלקית לרחוב עם  -מזרח 

 וצלע חלקית לבניין משרדים "בית עופר".

 יער ירושלים. -רחוב נחום חפצדי ומעברו שטח פתוחחזית ל -צפון 

 ולאחריה קרקע בייעוד לתעשייה. פתוח צלע לקרקע ריקה בייעוד שטח פרטי -מערב 

 2016באוגוסט  ".שיווק השקמה רמי לוי" מרקט שלסופרהמשמש למבנה לצלע  -דרום 

קומות מעל  18-24הופקדה תכנית להריסת המבנה והקמת מגדלי משרדים בני 

 קומות מסחר.

 תאור הבנוי 2.4

 -כ ה, בשטח ברוטו שלקומות מרתפי חני 3קומות מעל  5בן על החלקה בנוי מבנה 

המבנה נבנה תוך ניצול הטופוגרפיה  .'90 -מ"ר, אשר הוקם בסוף שנות ה 14,800

במפלס רחוב עם  2הטבעית, כך שקומת הקרקע במפלס רחוב נחום חפצדי וקומה 

 ועולמו.

  

 רחוב נחום חפצדי

 רחוב עם ועולמו
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  :חפצדי)נחום (מכיוון רח'  תמונת הבניין

 

 :(במ"ר)) AS-MADE( 779045מס'  היתר בניהלבקשה טבלת שטחים עפ"י תכנית 

סה"כאחרחניהאחסנה
1,675.448.31,723.71,723.7קומה 3-
1,675.448.31,723.71,723.7קומה 2-
22.71,767.2320.52,110.42,110.4קומה 1-

1,704.5120.1196.9317.02,021.5קומת קרקע
1,792.2139.9139.91,932.1קומה 1 
1,548.5114.8114.81,663.3קומה 2 
1,477.0115.6115.61,592.6קומה 3 
1,416.5117.1117.11,533.7קומה 4
499.6499.6499.6קומה 5

7,938.8120.11,183.91,304.09,242.8מעל הקרקע
22.75,118.0417.15,557.85,557.8מתחת לקרקע
7,938.822.75,238.11,601.16,861.814,800.6סה"כ המבנה

שטח קומה
עיקרי

סה"כ שטחי שירות
הבניין

 

סטנדרט הבנייה כולל, בין היתר: שלד בטון מזוין, חיפוי אבן, תקרת בטון שטוחה ועוד. 

שומר סטנדרט הגמר בשטחים הציבוריים כולל, בין היתר: ריצוף שיש/ אבן, עמדת 

, תקרת תותב, תאורה פלורסנטית/ שקועה, דלתות 24/7בכניסה הראשית המאוישת 

 עץ/זכוכית, מערכת גילוי וכיבוי אש ועוד. 
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משרדים ומושכרות לשוכרים שונים, כגון: מל"ם, תעסוקה והקומות העליונות משמשות ל

 ועוד.בתי ספר)  2-רשות הטבע והגנים, מכון מחקר, עיריית ירושלים (משמש ל

שטחים טכניים חצר פריקה וטעינה,  מקומות חנייה, 172הקומות התת קרקעיות כוללות 

בנוסף קיים . 4נחום חפצדי מרחובולחצר פריקה וטעינה  הגישה לחניון ושטחי אחסנה.

 .מקומות חניה 15 -הכולל כ חניון עילי בחזית לרחוב עם ועולמו

 גרעיני מדרגות המחברים בין כל הקומות.  2 -מעליות ו 4בבניין 

במלואה עבור שני בתי  3אחד מהשוכרים בנכס היא עיריית ירושלים, השוכרת את קומה 

ספר.  כחלק מההסכם עם העירייה, שטח החניון העילי, הממוקם בחזית לרחוב עם 

בנוסף, קיים גרם  הספר.והמצוי בתחומי החלקה, משמש לחצר משחקים של בתי ועולמו 

, המאפשר גישה 3מדרגות חיצוני המחבר בין החצר במפלס רחוב עם ועולמו לקומה 

ישירה לתלמידים מהחצר לכיתות (למען בטיחות התלמידים, המעליות לא עוצרות 

 ).3  בקומה

 סטנדרט הגמר

לצרכי השוכרים וכולל, בין היתר: שטיחים מקיר לקיר/פרקט,   תואםסטנדרט הגמר 

" לצד חדרי open spaceחלוקה פנימית באמצעות קירות גבס/ זכוכית, עמדות עבודה "

משרדים, תקרה אקוסטית, תאורה פלורסנטית, דלתות עץ, מערכת מיזוג אוויר מרכזית, 

ה בשטח המושכר לבית ספר מערכת גילוי וכיבוי אש ועוד. במועד הביקור רמת התחזוק

 .5הייתה ירודה ובמקום התבצעו עבודות שיפוץ

 :אופייניותתמונת 

   
                                                             

 .הגישה לחצר פריקה וטעינהמקומות חניה נוספים בשביל  10בכוונת החברה לפעול להסדרת  4
ת תחזוקה התואמת כר מחויב להחזיר את הנכס בתום תקופת השכירות ברמושי הסכם השכירות היתר על כן, עפ" 5

 לרמה שבה קיבל את המושכר.
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 רישוי 2.5

 .לעבודות עפר, 31.10.1994מיום  37521היתר בנייה מס'  •

 להקמת חניון תת קרקעי לבניין תעשייה. ,6.7.1995מיום  38586היתר בנייה מס'  •

 .להקמת בניין חדש לתעשייה ,7.1.1996מיום  39638היתר בנייה מס'  •

, לתוספת קומה למערכות טכניות לבניין 21.11.1996מיום  41121היתר בנייה מס'  •

 תעשייה.

 לתוספת בנייה לבניין תעשייה קיים. ,31.3.1997מיום  41722היתר בנייה מס'  •

 טבלת שטחים (במ"ר):

סה"כאחרחניה
8,415.8119.3516.7636.09,051.7מעל הקרקע

0.05,288.2269.55,557.75,557.7מתחת לקרקע
8,415.85,407.5786.26,193.714,609.4סה"כ המבנה

שטחי שירות שטח קומה
עיקרי

סה"כ 
הבניין

 

להוספת מדרגות חיצוניות לגישה לקומה  ,11.1.2016מיום  109422היתר בנייה מס'  •

 כולל תוספת שטחים.היתר אינו ה. 3

לוועדה המקומית לתכנון ובנייה  הוגשה 1.8.2016מיום  779045בקשה להיתר מס'  •

שטחי הבניה מפורטים  .מתעשייה למשרדים ירושלים לשימוש חורג מהיתר לצמיתות

במסגרת ההיתר מוסדר השימוש בהתאם לשימוש בפועל ומאושרים שטחי  לעיל.

 ).As-Madeהבניה בהתאם לבנוי בפועל (

 אי התאמות בין היתרי הבנייה לבין הבנוי בפועל:

/ טכנייםמ"ר בקומות המרתף משטחים  175 -לא נמצא היתר להסבת שטח של כ  •

 לאחסנה. חניה

  .3קומה שטח המושכר לעירייה בב ,לא נמצא היתר לשימוש חורג לבית ספר •

 ניהול 2.6

 תחזוקת השטחים הציבוריים. ", אשר אחראית על FMהנכס מנוהל ע"י חברת "אלקטרה 

, למעט שוכר כוללים תשלום בעבור דמי הניהולשנקבעו בחוזי השכירות דמי השכירות 

 .Cost+ 10%לפי מנגנון של בנוסף לדמי השכירות דמי ניהול  משלםה אחד
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נמסר כי הוצאות הניהול השנתיות (כולל מיזוג אוויר) צפויות להסתכם לסך של 

הוצאות אלה, בהתחשב בכך  .לחודש למ"ר ₪ 23 -המשקף כ .₪ 2,500,000 -כ

 ביחס להוצאות בנכסים דומים.  שכוללות תשלום בגין מיזוג אוויר, הינן סבירות

יהול בנפרד, מסתכמות הוצאות הניהול השנתיות בניכוי ההכנסה מהשוכר המשלם דמי נ

 .₪ 923,000 -לסך של כ

 נתוני התכנון .3

ועיריית  התכנון במשרד האוצרי האינטרנט של מנהל המידע התכנוני מבוסס על מידע מאתר

 ירושלים.

 תכניות בניין עיר רלוונטיות בתוקף 3.1

י.פ.תכנית
תאריך 

פרסום למתן 
תוקף

מהות התכנית

קביעת זכויות בנייה ושימושים באזור תעשייה4286396830.1.1992
קביעת קווי בניין428641429.9.1993 א
קביעת תקן חנייה5166526415.1.2004

שינוי תקן חנייה5166605221.1.2010ב
החלטת ועדת לתוספת שטחי שירות למערכות טכניות743.3.1997

תכנית נקודתית לתוספת שימושים לבניין101-0122648697829.1.2015

תאריך י.פ.תכנית
מהות התכניתההפקדה

קביעת שימושים בגבעת שאול בהתאם לתכנית אב101-0167452710226.8.2015 

תכנית מופקדת

 

 ריכוז זכויות הבנייה 3.2

מ"ר בייעוד  4,953 -בשטח של כ 1תא שטח מס' את  מסמנת 101-0122648תכנית 

 לתכנון בעתיד. בייעודמ"ר  508 -שטח של כב 2תא שטח מס' תעסוקה ואת 

חזית הפונה לרח' עם : תעסוקה, משרדים, מלאכה ותעשייה בבאזור תעסוקה שימושים

 משטח המגרש.  5%מסחר בהיקף שלא יעלה על ו ועולמו בלבד

גרש. השטח כולל את כל שטחי הבנייה שבתחום משטח המ 154%זכויות הבנייה: 

 מעטפת הבניין, למעט חנייה מקורה ו/או תת"ק, בהתאם לתקן.

ניתן אישור ע"י ועדת המשנה של הוועדה המקומית  3.3.1997ביום  -שטחי שירות

 מ"ר שטחי שרות למערכות טכניות.  718.35לתוספת של 
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לכל  1: רכב פרטי: 6חנייה לאזור תעשייהחניון תת"ק עד לגבולות המגרש. תקן  -חנייה 

 מ"ר. 2,000לכל  1מ"ר:  2,000מ"ר, חנייה תפעולית: שטח מעל  70

: זכות דרך ותעסוקה. השימוש לתעסוקה יותר בייעוד לתכנון בעתיד השימושים המותרים

רק לאחר אישורה של תכנית הקובעת את תוואי הדרך ההמשכית לרחוב עם ועולמו. 

בע בעת הכנת תכנית מפורטת, בהתאם לתכנית האב לגבעת שאול. תוואי הדרך ייק

לאחר אישורה של תכנית תוואי הדרך, לא תדרש תכנית נוספת ליתר השטח ביעוד 

 לתעסוקה. 

 תכנית אב לגבעת שאול 3.3

תכנית זו הינה תכנית אב מנחה לאזור התעסוקה גבעת שאול. כתכנית אב אין ביכולתה 

לפגוע בתכניות תקפות, אולם היא יכולה לשמש כלי המנחה את הוועדה המקומית כיצד 

 להפעיל את שיקול דעתה בעת מתן היתרים מכוח תכניות תקפות. 

 עיקרי הוראות התכנית: 

 רטות.קביעת הוראות להכנת תכניות מפו •

ייעוד שטחים לפיתוח אזורים עירוניים, תוך מתן דגש על עירוב שימושים וקביעת  •

 עקרונות התכנון והפיתוח לשטחים אלו.

התוויית רשת תחבורה מיטבית ליצירת נגישות מרבית למערכת הדרכים הארצית  •

 והמקומית.

 התוויית מערכת דרכים המיועדת לכל משתמשי הדרך, לרבות הולכי רגל. •

 ת הוראות לבנייה מרקמית ובנייה גבוהה.קביע •

 קביעת הוראות סביבתיות. •

בייעוד אזור תעסוקה  Cבהוראות התכנית נקבע כי החלקה הנדונה כלולה במתחם 

: משרדים, תעסוקה, תעשייה עתירת ידע, Cותעשייה. השימושים שהותרו במתחם 

מסחר ו רפואיותמעבדות , מכללות ומוסדות מוכרי מל"גקלה ותעשייה זעירה, מלאכה 

 .משטח המגרש, לרבות חנויות מפעל 5%נלווה עד 

תכנון בהתאם להנחיות המפורטות בחוברת תכנית האב ובנספח מס'  –ברחוב חפצדי 

, שעיקרן: תכנית מפורטת ליצירת טיילת ושביל אופניים, קביעת גבולות יער ירושלים, 3

תים בין המרחב הבנוי למרחב הנחיות לטיפול נופי, פיתוח רחובות ליצירת שוליים נאו

 הטבעי הפתוח.

                                                             
 לפי הייעוד המאושר בעת מתן היתר.  בעיר, הקובעת תקני חנייה 5166עפ"י תכנית  6
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 מ'. 1-4הרחבת הרחוב ושמירה על רוחב מינימלי של זכות דרך  –ברחוב עם ועולמו 

בהתאם לקיים, אחוזי בנייה לשטח עיקרי ושטחי שרות  -זכויות בנייה מרביות: גודל מגרש 

תכסית מ"ר,  950-1,200 –תכסית מבנה תמיר , 60%עד  -קומות מסד, תכסית 500%

 ייקבע בתכניות מפורטות. -, מס' קומות 80%עד  -תת"ק 

 ב'.5166בהתאם לתכנית  -תקן חנייה 

באה להסדיר את  26.8.2015שפורסמה להפקדה בתאריך  101-0167452תכנית 

התכנית מתייחסת  השימושים בתחום אזור התעשייה בהתאם להוראות תכנית האב.

 יה.לשימושים בלבד ללא שינוי בזכויות הבנ

 איכות הסביבה 3.4

הנכס הוקם עפ"י היתרי בניה וממוקם באזור תעשיה ותיק. בחוו"ד זו לא הובאו לידיעת 

הח"מ מטה ולא הייתה לח"מ סיבה לחשד לקיומם של חומרים מסוכנים, כולל וללא 

, דליפות דלק או כימיקלים שקשורים לחקלאות, שנמצאים או לא PCBהגבלה: אסבסט, 

בצוע ההערכה. הח"מ אינם בקיאים בביצוע בדיקות לחומרים נמצאים בנכס, במהלך 

כאלה. נוכחות של חומרים כאלה יכולה להשפיע על שווי הנכס. השווי בהערכה זו מבוסס 

על ההנחה כי אין חומרים מסוכנים קיימים בנכס או בסביבתו שיכולים להשפיע על שווי 

ושא החומרים המסוכנים או הנכס. הח"מ אינם לוקחים בחשבון ולא תחת אחריותם את נ

 הידע הדרוש לגילויים.

 זכויות משפטיות .4
להלן סקירה תמציתית של המצב המשפטי החל על המקרקעין נשוא השומה, אשר אינה מהווה 

 תחליף לעיון מקיף במסמכים המשפטיים.

 נסח רישום מקרקעין 4.1

ם, אשר תמצית מידע מרישום מפנקס הזכויות המתנהל בלשכת רישום המקרקעין ירושלי

הופק באמצעות אתר האינטרנט של רשם המקרקעין במשרד המשפטים ביום 

21.8.2016: 

 מ"ר. 5,464בשטח קרקע רשום של  30260בגוש  97חלקה 

 רשות הפיתוח, בשלמות. -בעלות 

מערכות  (תיקון תנאים בשכירות) לטובת מלם 22.3.2016חכירה מהוונת מיום  -חכירות 

 .20.2.2042בע"מ, בשלמות, עד ליום 
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לטובת מניבים קרן הריט החדשה בע"מ מדרגה ראשונה,  10.5.2016מיום  -משכנתא 

 ללא הגבלת סכום על כל החוכרים, על הנכס בשלמות. 

לטובת מניבים קרן הריט החדשה  10.5.2016מיום  – 126הערת אזהרה לפי סעיף 

 בגין הסכם.בע"מ, על כל החוכרים. הערות: 

  חוזה חכירה 4.2

, אשר נחתם בין מינהל מקרקעי ישראל 2.1.1997תמצית הסכם חכירה מהוון מיום 

 (להלן: "המחכיר") ובין מלם מערכות בע"מ (להלן: "החוכר"):

 -ו 57חלקי חלקות  30260(גוש  4286עפ"י תכנית מפורטת  4מגרש מס'  -המוחכר 

 מ"ר בערך. 5,465), בשטח של 617

 .20.2.2042ועד ליום  21.2.1993שנה החל מיום אישור העסקה  49 -חכירה תקופת ה

 שנים מתום תקופת החכירה. 49 -תקופת חכירה נוספת 

 תעשייה ומלאכה. -מטרת החכירה 

 מ"ר מבונים. 8,416 -בנייה המסתכמים ל 154% -קיבולת הבנייה 

 הוראות נוספות:

 כל הוצאות הפיתוח יחולו על החוכר. •

מתחייב לבקש את אישורו של המחכיר בעת: שינוי ייעוד של המגרש, הגדלת החוכר  •

 קיבולת בנייה, חלוקת המגרש.

 מ"ר תחויב בתשלום למינהל עפ"י נהלי המנהל. 8,416תוספת ניצול מעבר להיקף של  •

העברת זכויות במגרש טעונה הסכמת המחכיר. היות ושולמו דמי חכירה מהוונים בעת  •

 בתשלום עבור דמי הסכמה. ההעברה לא יהא צורך

 מכרהסכם  4.3

בין מלם מערכות בע"מ (להלן: "המוכרת")  18.4.2016תמצית הסכם מכר שנחתם ביום 

 לבין מניבים קרן הריט החדשה בע"מ (להלן: "הקונה"):

ירושלים, הידועים  8מלוא זכויות המוכרת במקרקעין ובבניין ברח' עם ועולמו  -הממכר 

 .97חלקה  30260כגוש 

 בתוספת מע"מ כדין. ₪ 95,000,000 -התמורה 

  

                                                             
 .97חלקות המקור של חלקה  7
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 התחייבויות המוכרת:

המוכרת מתחייבת לפעול על אחריותה וחשבונה, מיד לאחר מועד המסירה, להפקת  •

חוזה חכירה חדש או מתוקן ע"י רמ"י, באופן בו מטרת החכירה והייעודים הרשומים 

 24), וזאת בתוך (להלן: "התב"ע החדשה" 101-0122648בו יהיו תואמים לתב"ע 

חודשים ממועד המסירה. המוכרת תישא בכל התשלומים שיידרשו בעניין זה, וזאת 

 חודשים ממועד המסירה.  18 -לא יאוחר מ

המוכרת מתחייבת לפעול על אחריותה וחשבונה, מיד לאחר מועד המסירה לתיקון  •

ניין במצבו שניתן לבניין או מתן היתר בנייה מתוקן ע"י העירייה בהתאם לב 4טופס 

הקיים, באופן שיהיה תואם לשימושים המותרים עפ"י התב"ע החדשה, וזאת בתוך 

חודשים ממועד המסירה.  המוכרת תישא בכל התשלומים שיידרשו בעניין זה,  24

 חודשים ממועד המסירה. 18 -וזאת לא יאוחר מ

 -או לרמ"ישלומים לרבות לעירייה ו/היטלי השבחה ו/או היטל אחר ו/או אגרות ו/או ת •

המתוקן ו/או היתר  4בשל התב"ע החדשה ו/או חוזה החכירה המתוקן ו/או טופס 

הבנייה המתוקן, יחולו על המוכרת וזאת גם אם עילתם בתקופה שקדמה לחתימת 

 ההסכם.

המוכרת מתחייבת להשלים התקנת מצלמות בחניון,  -השלמת התקנת מערכות  •

התקנת מוני חשמל (למשרדים ולחדר המחשבים בנפרד, וכן לצ'ילרים, לחניון 

ולמעליות), התקנת צ'ילרים לחדר מחשב, תיקון מערכת הצ'ילרים על גג המבנה 

 טיפול במערכת השנאים בבניין.ו

 ים עליו עפ"י כל דין.כל צד ישא במיסים החל -מיסוי

חתימה על הסכם המכר, וכתנאי לכניסתו לתוקף, יחתמו הצדדים על הסכמי לבמקביל 

מ"ר  1,552מקומות חנייה תת"ק ושטח של  115 -מ"ר ו 4,049שטח של שכירות ביחס ל

 מקומות חנייה תת"ק. 30 -ו

התמורה חושבה, בין היתר, על סמך אומדן  –הסדרת תשלום הוצאות החשמל בבניין 

הוצאות החשמל שהוצג לקונה. הואיל ונכון למועד החתימה על ההסכם טרם הותקנו 

מונים ביחס לכלל השטחים בבניין ולפיכך לא ניתן לאמת בין אומדן הוצאות החשמל כפי 

צע תבו 2017 בסוףכי בין הצדדים הוסכם שהוצגו לקונה לבין הוצאות החשמל בפועל, 

בגין צריכת מיזוג החשמל  ועלות. במידה 2017בחינה של עלות החשמל בפועל בשנת 

האוויר בכל הבניין, למעט חדר המחשוב בקומה ראשונה, ובגין צריכת החשמל למעליות 

למ"ר תשלם המוכרת לקונה  ₪ 7, תעלה על 7,852 -, כשהיא מחולקת בולמרתפי חניה
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עבור כלל השטחים  ₪ 7על למ"ר לבין את ההפרש בין הוצאות החשמל שהיו בפו

המושכרים, עד תום תקופות השכירות כולל אופציות. במידה ועלות הצריכה בפועל נמוכה 

 ₪ 6הקונה תשלם למוכרת את הפרש הוצאות החשמל שיהיו בפועל למ"ר לבין  ₪ 6 -מ

 למ"ר. 

 הסכמי שכירות 4.4

 בסיס המידע 4.4.1
 מהחברההמידע לגבי דמי השכירות התקבל  .שוכרים שונים 6 -להנכס מושכר 

 לגבי כל שוכר ושוכר.

 נתונים שהתקבלו מהחברה. את הכל החוזים נבדקו על ידנו ונמצאו תואמים 

 בכל ההסכמים, קיים סעיף לאי תחולת חוק הגנת הדייר.

 תקופת השכירות 4.4.2

 . 100%ומושכר בשיעור תפוסה של מ"ר  9,052השטח לשיווק הינו 

ם לתקופות שונות, יתרת תקופת השכירות נעה בין פחות משנה השטחים מושכרי

הנעות בין שנה  ות שונות,לתקופ מוקנות אופציות השוכרים לכלשנים.  10 -כלבין 

 שנים. 3לבין 

 דמי השכירות 4.4.3

תמורת דמי , מהשטח לשיווק ומהווה שוכר מהותי 62% -מאכלסת כ חברת מל"מ

 שנים 5 -בחוזה ל מ"ר 4,049של למ"ר עבור שטח  ₪ 59שכירות חודשיים של 

השוכר משלם . 8שנים 10 -למ"ר בחוזה  1,552למ"ר עבור שטח של  ₪ 46 -ו

 דמי ניהול בנוסף לדמי השכירות המפורטים לעיל.

למ"ר לחודש  ₪ 86 -ל 80ביתר השטחים, נעים בטווח שבין  דמי השכירות

למ"ר  ₪ 84 -(כוללים תשלום בגין דמי הניהול), דמי השכירות הממוצעים כ

 לחודש.

לשנה  ₪ 880,000 -מהשכרת מקומות חניה למנויים, בסך של כהכנסה  - חניון

 למקום חניה לחודש). ₪ 400 -(דמ"ש ממוצעים של כ

מצובר ות נטו ת הכנסוממזמין חוות הדעת נמסר כי בנוסף קיימ -הכנסות נוספות 

 לשנה.  ₪ 80,000בגבולות  ,חשמל

                                                             
  שנים בהתאמה. 7 -ו 3לשוכר קיימת נק' יציאה אחרי  8
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 תחזית לשנה הבאה 4.4.4

שוכרים  4של להסתיים תקופת השכירות צפויה  הקרובההשנה  במהלך

קיימות אופציות להארכת  יםשוכרכל המ"ר. ל 3,207שטח של המאכלסים 

 םכוונת על והודיע לא יםהשוכר כי נמסר הדעת חוות ממזמיןתקופת השכירות. 

 .השכירות תקופת את לסיים

 גישות השומה .5

בנייני תעסוקה/משרדים הן גישת ההשוואה וגישת  גישות השומה המקובלות ביותר לאומדן שווי

 וון ההכנסות.יה

ההתאמות הנדרשות על מנת לעשות שימוש נכון בגישת העלות יוצרת מצב בו יכולה להיות 

 הטיה משמעותית של האומדן ולכן שימוש בגישה זו לא רצוי.

 גישת ההשוואה 5.1
 מקרקעין. גישת ההשוואה הינה הגישה הטובה והעדיפה באומדן שווי נכסי

על פי גישה זו מוערך שווי נכס בהתבסס על נתוני השוואה לנכסים דומים בסביבה, 

 תוך ביצוע התאמות נדרשות (מיקום, גודל, סטנדרט וכד').

 גישת היוון ההכנסות 5.2
בגישת היוון ההכנסות מובא לידי ביטוי שוויו של הנכס על פי תזרים המזומנים 

. שיעור ההיוון לפיו יהוון תזרים המזומנים נקבע שהנכס מניב לתקופת חייו הכלכליים

על פי סוג הנכס, רמת הסיכון ואי הוודאות באשר לקבלת תזרים המזומנים הצפוי, 

 גודל הנכס וכד'.

 גישה זו מקובלת בהערכת נכסים מניבים.
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 עקרונות, גורמים ושיקולים בשומה .6
. השימוש היעיל והטוב ביותר בנכסקרון יעהעיקרון המרכזי באומדן שווי נכסי מקרקעין הינו 

קרון זה והגענו לכלל דעה כי השימוש הנוכחי הוא השימוש יבחנו את הנכס נשוא השומה עפ"י ע

 היעיל והטוב ביותר.

 באומדן השווי מובאים בחשבון גורמים ושיקולים כלליים כדלקמן:

 מיקום 
מניבים הוא המיקום. נגישות אחד מהגורמים/האלמנטים החשובים ביותר בהערכת שווי נכסים 

תחבורתית וגישה נוחה לתחבורה ציבורית, בתוך שכונות מגורים, בסמוך/בתוך אזורי תעסוקה, 

 על צירי תנועה (כבישי עורק) ואחרים.
 היצע וביקוש ושיעורי תפוסה

ישנה חשיבות רבה לעמוד על מאפייני השוק, האם שוק הנדל"ן נמצא בתהליך של ירידה 

 שמא השוק בעלייה. בביקושים או 
 וון ההכנסות, הגורמים והשיקולים הרלוונטיים הם:יבאומדן שווי תוך שימוש בגישת ה

 המושכר 
במאפייני המושכר ניתן למנות את הגורמים הבאים כמשפיעים על גובה דמי השכירות: השטח 

סטנדרט קומה (במיוחד כאשר מדובר בריבוי קומות);  -המושכר; יחס ברוטו/נטו; מיקום יחסי 

 הגמר והבנייה; מוניטין הנכס; הניהול.

 דמי השכירות
הם נכסים מניבים, הערכתם נובעת מזרם התקבולים העתידי.  לאור העובדה כי בנייני תעסוקה

אי לכך, יש לבצע בדיקה מקיפה של רמת דמי השכירות, בעבר ובהווה, המלמדת האם דמי 

השכירות הנובעים מהנכס ראויים. במידה ודמי השכירות גבוהים מאלו המקובלים בסביבה, 

שכירות בשנים הבאות יתכנסו לרמת וזאת ללא סיבות מוצדקות, אזי קיימת אפשרות כי דמי ה

דמי השכירות המקובלת בסביבה. אפשרות זו יש לבטא בתזרים ההכנסות לשנים הבאות 

 ובמידת הצורך לבצע הפחתה בדמי השכירות.

מאידך, קיימת אפשרות שדמי השכירות הנוכחיים נמוכים, אזי ניתן להניח כי בעתיד יהיה ניתן 

 הים יותר, התואמים את השוק. להשכיר את הנכס בדמי שכירות גבו

 בהקשר זה, יש לציין את חשיבות מנגנון עדכון דמי השכירות.

 זהות השוכרים והתמהיל
כאמור, מאחר ושווי הנכס נקבע בעיקר על בסיס תזרים ההכנסות המשולם ע"י השוכר, יש 

 לבחון בקפידה את חוסנם הפיננסי של השוכרים.
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 תקופת השכירות
מפחיתה את רמת אי הוודאות באשר ליכולתו של המשקיע להשכיר את  שכירות ארוכת טווח

זרים מזומנים קבוע לתקופה הנכס בשנים הקרובות. למשקיע מובטח, ברמת סבירות גבוהה, ת

 ארוכה.

 שיעור ההיוון 
שיעור היוון משקף את התשואה הדרושה כדי להוות כוח משיכה להשקעת הון. מכאן, שבחירת 

 ה גורם מכריע.השיעור המתאים מהוו

שיעור ההיוון המקובל בשוק נקבע בנקודת זמן מסוימת, לסוג נכסים מסוים, ובהקשר של שיעור 

 הריבית במשק באותה עת.

את שיעור ההיוון ניתן ללמוד באופן אמפירי מנתוני שוק ידועים (שווי נכסים ודמי שכירות 

 חופשיים שלהם) וכן ניתן לאמוד אותו בכלים תיאורטיים.
ריבית בטוחה במשק, אי נזילות, עלויות עסקה, ניהול וגביה, פחת,  -בי שיעור ההיוון מרכי

 אינפלציה ושינוי ריאלי, סיכון ויזמות, מיסוי מקרקעין.

 גורמים ושיקולים .7

 בבואנו לאמוד את שווי הנכס, הבאנו בחשבון, בין היתר, את הגורמים והשיקולים כלהלן:

 באזור התעשייה גבעת שאול בירושלים.מיקום הנכס ברחוב עם ועולמו,  •

 שטח החלקה וצורתה. •

 השטח הבנוי, מצבו הפיזי של הבניין, רמת התחזוקה וסטנדרט הבניה והגמר. •

 יה.זכויות הבנייה עפ"י תכניות בניין עיר בתוקף והיתרי בנ •

. השימוש אושר במסגרת תכנית אב 3לא נמצא היתר לשימוש חורג לבית ספר בקומה 

המופקדת שמטרתה להסדיר את השימושים  101-0167452יה ותכנית לאזור התעשי

אי לכך ולאור העובדות כי עפ"י שומות מכרעות לא צפוי חיוב בהיטל בהתאם לתכנית האב. 

השבחה בגין שימוש חורג ממשרדים לבית ספר וכי השוכרת בנכס היא עיריית ירושלים, 

 החורג. הערכנו כי לא צפוי חיוב בהיטל השבחה בגין השימוש

 לאחסנה. / חניהמ"ר במרתף משטח טכני 175 -לא נמצא היתר להסבת שטח של כ •

מבוקשת הפחתה של השטח העיקרי  779045במסגרת תכנית בקשה להיתר מס' 

מ"ר. הובא בחשבון כי ניתן להכשיר את שטחי המחסנים באמצעות ניוד השטח  200  -בכ

 למרתף.

 .  חכירה מהוונת מרמ"י -זכויות •
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מוכר  .השימושים בפועל בנכס אינם תואמים את היתר הבניה ואת הוראות חוזה החכירה •

 חודשים ולשאת בכל התשלומים בגין כך. 24הנכס התחייב להסדיר את השימושים בתוך 

לשימוש  779045הוגשה לוועדה המקומית בקשה להיתר מס'  1.8.2016 בתאריךכאמור, 

 הבקשה טרם נדונה. חורג מהיתר לצמיתות מתעשייה למשרדים.

כוללים  , למעט השוכר המהותי,השוכריםמרבית הנגבים מ התשלומים -פעילות הניהול •

יהול דמי ניהול. כפי שנמסר ממזמין חוו"ד הוצאות הניהול השנתיות, בניכוי דמי הנ

. סכום זה הופחת ₪ 923,000 -, מסתכמות לסכום של כהשוכר המהותיהמשולמים ע"י 

 מדמי השכירות המתקבלים מהנכס.

 נתוני השוואה .8

 שיעור היוון 8.1

נתוני השוואה לצורך קביעת שיעור ההיוון לשטחים המושכרים מבוססים על עסקאות 

 במהלך השנתיים האחרונות:שבוצעו ופורסמו ע"י החברות הציבוריות במשק, 

o  הודיעה חברת שלמה נדל"ן, מקבוצת שלמה, על רכישת בניין  10.7.2016בתאריך

 3("טרמינל פארק") ברח' איינשטיין   משרדים הממוקם באזור התעשיה הדרומי

קומות בשטח עילי כולל של  4. הבניין בן ₪ 36,500,000באור יהודה, תמורת 

מקומות חניה. לנכס זכויות בניה לקומה  110כוללת מ"ר וחניה תת קרקעית ה 5,000

מ"ר. הבניין הושכר לעשר שנים תמורת דמי שכירות  1,100נוספת בשטח של 

. ע"פ ניתוח שערכנו העסקה משקפת שיעור תשואה ₪ 3,100,000 -שנתיים של כ

 .8.2% -של כ

o  פרסם השמאי הממשלתי הראשי סקירה לשיעורי התשואה  23.6.2016בתאריך

. שיעור התשואה (שיעור ההיוון הכולל) הממוצע 2015צית השניה של שנת למח

. (ללא שינוי מהמחצית 8%בנכסי משרדים הינו  2015למחצית השניה של שנת 

 ).2015הראשונה של 

בהתאם לממצאי הסקירה, קיים קשר מובהק בין רמת הקרבה של הנכס למרכז 

בנכסים במיקום מרכזי (מע"ר של הארץ או מרכז הישוב לבין שיעור התשואה ממנו. 

ערי גוש דן), נצפה שיעור תשואה נמוך ואילו בנכסים פריפריאליים נצפה שיעור 

תשואה גבוה. הקשר נובע, ככל הנראה, ממרכיב סיכון גבוה יותר בפריפריה (לגבי 

מרכיבים כגון: איתנות פיננסית של השוכרים, יחס אי תפוסה, סיכונים לבעלים 

 ה וכו'). שבהשתנות הסביב
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o  כי התקשרה יחד עם חברת סלע 50%( 1דיווחה חברת ריט  1.3.2016בתאריך (

) בעסקה לרכישת מלוא הזכויות במתחם "גלובל פארק" בלוד, תמורת 50%קפיטל (

 21,400-מבני משרדים בשטח של כ 2. המתחם כולל ₪ 195,800,000-סך של כ

 97%-ר בשיעור תפוסה של כמקומות חניה, עפ"י הדיווח הנכס מושכ 660מ"ר וכן 

 . 7.4%-וצפוי להניב תשואה שנתית בשיעור של כ

o  בלתי  70%דיווחה חברת איסתא על עסקה לרכישת  13.12.2015בתאריך

בתל אביב, תמורת  16מסוימים מהזכויות בבניין משרדים ומסחר ברחוב המסגר 

מרתף, קומות מעל לקומת קרקע מסחרית וקומות  7. הבניין בן ₪ 85,430,241

מקומות חניה. הנכס מושכר בתפוסה  158-מ"ר וכן כ 8,550 -בשטח כולל של כ

השנתי החזוי בגבולות  NOI -שוכרים (אחד מהם הדיור הממשלתי), ה 2 -מלאה ל

 .7.2% -המהווים שיעור תשואה שנתי של כ ₪ 8,800,000

o  דיווחה חברת סלע קפיטל על עסקה לרכישת מלוא הזכויות 1.6.2015בתאריך 

באור יהודה.  6בבניין משרדים ומסחר ("בית הפרמידה"), המצוי ברחוב יוני נתניהו 

-מ"ר וכן כ 6,070 -קומות מעל לקומת קרקע מסחרי בשטח כולל של כ 4הבניין בן 

. עפ"י מידע משלים הקיים במשרדנו, ₪ 48,000,000מקומות חניה, תמורת כ 150

 .8.5%שיעור היוון של  , העסקה משקפת66% -הנכס מושכר בתפוסה של כ

o  בבניין  50%דיווחה חברת לוינשטיין על עסקה לרכישת  28.12.2014בתאריך

באזור  2תעסוקה, משרדים ומסחר ("בית אטריום"), המצוי ברחוב המעיין 

 165מ"ר וכן  8,000 -קומות בשטח כולל של כ 5התעסוקה, מודיעין. הבניין בן 

. עפ"י מידע משלים הקיים במשרדנו, ₪ 33,240,000 -מקומות חניה, תמורת כ

 .8.25%, העסקה משקפת שיעור היוון של 98% -הנכס מושכר בתפוסה של כ

o  33%דיווחה חברת אלקטרה נדל"ן על מכירת זכויותיה ( 15.12.2014בתאריך (

. ₪ 102,600,000בפתח תקווה, תמורת סך של  7ב"בית קודאק" ברחוב התנופה 

תונות, הרוכשת הינה חברת "מגדל" אשר רכשה עפ"י מידע משלים שפורסם בעי

מהזכויות בנכס (יתרת הזכויות נרכשו מהבעלים האחרים בנכס)  50%בסך הכל 

מ"ר עילי וחניון תת קרקעי,  24,000 -. הבניין בשטח של כ₪ 154,000,000תמורת 

כולל שטחי ייצור לצד שטחי משרדים ומושכר בשלמות לחברת קודאק תמורת דמי 

 .  8% -משקפים תשואה של כהשכירות ה
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 נתוני השוואה לנכסים דומים בסביבה תוך ביצוע התאמות נדרשות 8.2

מושכרת יחידת  12עפ"י מידע הקיים במשרדנו, ב"בית השנהב" ברח' בית הדפוס  •

לחודש. משקף  ₪ 7,300של  מ"ר בתמורה לדמ"ש 117משרדים בשטח ברוטו של 

למ"ר.  ₪ 12 -למ"ר לחודש. השוכר משלם בנוסף דמי ניהול בסך של כ ₪ 62 -כ

למקום חניה  ₪ 500-550כמו כן, מושכרים בבניין מקומות חניה תמורת דמ"ש של 

 לחודש.

מושכרים  22" ברח' כנפי נשרים 1עפ"י מידע הקיים במשרדנו, ב"בית ריגר פדרמן  •

למ"ר. כמו כן, מושכרים  ₪ 68 -ורה לדמ"ש ממוצעים של כשטחי משרדים בתמ

 ₪ 900 -למקום חניה לחודש ע"ב מקום פנוי ו ₪ 600מקומות חנייה תמורת 

 -מחסנים מושכרים בתמורה לדמ"ש ממוצעים של כ למקום חניה שמור לחודש.

 למ"ר לחודש. ₪ 23

מושכרים משרדים  20עפ"י מידע הקיים במשרדנו, ב"בית דונה" ברח' בית הדפוס  •

למ"ר. כמו כן, מקומות חנייה מושכרים  ₪ 71 -בתמורה לדמ"ש ממוצעים של כ

 למקום חניה לחודש. ₪ 450תמורת 

עפ"י דיווחים במערכת מידע נדל"ן של רשות המיסים, ב"בית התאומים" ברח' כנפי  •

 ) נמכרו השטחים הבאים:30262/171 ח(גו" 13נשרים 

שטח מדווח תאריך עסקה
במ"ר

מחיר למ''ר מחיר
במעוגל

30.3.2016180₪ 2,797,000₪ 15,500
10.1.2016110₪ 1,912,950₪ 17,400
7.10.2015595₪ 6,371,644₪ 10,700
1.4.20151121950000₪ 17,400

25.3.20152232605600₪ 11,700
18.3.20151141365000₪ 12,000

 
הערה: ככל הנראה בחלק מהעסקאות נמכרו גם מקומות חניה אשר לא נכללו 

 בדיווח.
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עפ"י מידע הקיים במשרדנו, בפרויקט "הנשרים" בשלבי הקמה, הממוקם בפינת  •

 הרחובות בית הדפוס, כנפי נשרים ורוברטו בקי נמכרו השטחים הבאים: 

שטח ברוטו קומהתאריך עסקה
מחיר למ"ר מחיר מכירהבמ"ר

ברוטו במעוגל
4.8.20151309₪ 4,290,469₪ 13,900
4.8.20151170₪ 1,425,000₪ 8,400
9.8.20152991₪ 12,031,000₪ 12,100

 

 תחשיב השומה .9

בסיס המידע הנו דמי השכירות נכון למועד הקובע כפי שנמסרו ע"י מזמין השומה ונבדקו על 

הנגבים ממרבית השוכרים כוללים תשלום בגין הניהול. לפיכך, הפחתנו  יםמהתשלוידנו. כאמור, 

  .את הוצאות הניהול

וסלע  1(ביחוד עסקאות ריט שיעור ההיוון נקבע בהתבסס על עסקאות ההשוואה שהובאו לעיל

שיעור ההיוון , תוך ביצוע ההתאמות הנדרשות. בלוד ואיסתא ברחוב המסגר בתל אביב)

בהתחשב  לאור הודאות הגבוהה שבקבלת דמ"ש,נמוך יותר לשטחים המושכרים למל"ם 

השכירות נמוכים דמי עובדה כי תקופה ארוכה ובבבהיותו של השוכר שוכר מהותי ויציב 

 מראויים.

למקום חניה לחודש, נמוכים במעט מדמי שכירות  ₪ 400 -כ קומות החניהדמי השכירות בגין מ

ראויים, בהתחשב במצוקת החניה בסביבה. מהחברה נמסר כי בכוונתה לפעול להגדלת דמי 

 השכירות הנגבים בגין מקומות החניה. אי לכך, אמדנו את שווי החניון בגישת ההשוואה.

 מצובר חשמל הובא בנפרד והוון בשיעור היוון מתאים.ערך נוכחי של הכנסות נוספות הנובעות 

שטח סעיף
שיעור דמ"ש שנתייםבמ"ר

סה"כ במעוגלהיוון

12,590,000 850,0406.75%₪ 1,552₪חלק המושכר לשוכר מהותי ל- 10 שנים
39,430,000 2,858,3227.25%₪ 4,049₪חלק המושכר לשוכר מהותי ל- 5 שנים

34,290,000 2,572,1067.50%₪ 3,451₪תר השוכרים בניכוי עלות הניהול
₪ 80,0009.50%₪ 840,000

87,150,000 6,360,468₪ 9,052₪סה"כ

סה"כ במעוגלכמותסעיף
12,600,000 180₪מקומות חניה

₪ 99,750,000

הכנסות נוספות- צובר חשמל

סה"כ שווי הנכס

מקומות חניה
שווי למקום חניה

₪ 70,000
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 בהתחשב בהתאמות הנדרשות למ"ר עילי לשיווק, תואם נתוני שוק ₪ 9,600 משקף שווי של

 .ודמ"ש המשולמים) יםגיל הבניין, סטנדרט הבניה והגמר, מיקומו, זהות השוכרל(

 בדיקת רגישות

₪ 99,750,0007.25%7.50%7.75%
 96,860,000 99,750,000₪ 102,850,000₪ ₪סה"כ

 השומה .10

לאור האמור לעיל אומדן שווי השוק של הנכס, בשוק החופשי, בקריטריון של קונה מרצון ממוכר 

ברצון, נקי מכל חוב, שיעבוד, משכנתא, לרבות זכויות צד ג' (למעט אם צוין במפורש לעיל) 

 . ₪ 99,750,000בגבולות 

 כללי .11
 השווי לא כולל מע"מ. -

 .בעת מכירת הנכס לא התייחסנו למיסוי שיחול, ככל שיחול, -

 ות קודמות לנכס.בצענו שומלא  -

 מסמך גילוי .12
 בקשנו מהחברה מסמך גילוי הנוגע למספר נושאים. 17.1עפ"י תקן 

 –מניבים התקבל במשרדנו מסמך הגילוי לנכס, נשוא שומה זו, מחברת  7.9.2016בתאריך 

 . תמצית המסמך:קרן הריט החדשה

 .1972-הגנת הדייר, תשל"ב לא קיימים בנכס דיירים מוגנים לפי חוק •

 ללא הסכם שכירות בתוקף.לא קיימים בנכס מחזיקים  •

 10, חברות קשורות9לא קיימים בנכס מחזיקים שהם בעלי עניין בתאגיד, כגון: חברת בת •

 וכד'.

לא קיים הסכם עם צד ג' לגבי הנכס הנדון ובכלל זה הסכם בנייה, הסכם או התחייבות  •

 . , למעט הסכם לניהול הנכסבאלה שניתנו לרשות המקומית וכיוצא

 .שנים. 3לא נערכו שומות קודמות לנכס עבור החברה בטווח של עד  •

 לא קיימת חבות בפיצויים בגין פגיעה של הנכס במקרקעי צד שלישי. •

  

                                                             
 ויותר מהון המניות המונפק שלה או מזכויות ההצבעה שבה. %50-חברה אשר חברה אחרת מחזיקה ב 9

 חברה אשר בבעלות או בשליטה בעקיפין של בעל הנכס. 10
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לא קיימת חבות מהותית אחרת הקשורה למקרקעין, שיש בה כדי להשפיע על שווי הנכס  •

 ואינה מפורטת בסעיפים לעיל.

 הצהרות .13

 אני מצהירה, כי למיטב ידיעתי העובדות עליהן מבוססת חוות הדעת נכונות.

 הניתוח והמסקנות מוגבלים להנחות ולתנאים המפורטים לעיל.

 אני מצהירה כי המידע המשפטי המוצג במסמך זה הינו המידע המשפטי עליו מבוססת השומה.

 מה, בבעלי הזכויות בו או במזמין השומה.אני מצהירה, כי אין לי כל עניין אישי בנכס נשוא השו

שכר הטרחה בעבור שומה זו אינו מותנה בתוצאות ההערכה ואין לו השפעה מהותית על 

 הכנסות משרדי.

ועפ"י התקנים  1966הדו"ח הוכן על פי תקנות שמאי המקרקעין (אתיקה מקצועית), התשכ"ו 

 המקצועיים של הועדה לתקינה שמאית.

 בעלת הידע והניסיון המתאים לביצוע הערכה זו. אני מצהירה, כי אני

 השומה בוצעה על ידי החתומה מטה ועוזרים מקצועיים המועסקים על ידה.

 

 בכבוד רב,
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3.4.2017 

 לכבוד
 מניבים קרן הריט החדשה בע"מ

  98יגאל אלון 
 תל אביב

 

 

 הסכמה לפרסום הערכת השווי בציבור – 14.2.2017הערכת שווי "מרלוג הר טוב" מיום הנדון: 

 בתשקיף להשלמה ותשקיף מדף של מניבים קרן הריט החדשה בע"מ

: בזאת את הסכמתי למניבים קרן הריט החדשה בע"מ (להלן נתלבקשתכם, אני הח"מ, נות

, מספרנו מרלו"ג בהר טובבנוגע ל 31.12.2016"החברה") לצרף את הערכת השווי למועד קובע 

A7787 ולכל דוח הצעת מדף שתפרסם  2017 אפריל, בתשקיף החברה שצפוי להתפרסם בחודש

 החברה מכח התשקיף האמור.

אפריל את הסכמתי להכללת מכתב זה בתשקיף החברה שצפוי להתפרסם בחודש  נתבנוסף, אני נות

2017. 

 

 בכבוד רב,
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 עדינה גרינברג

 דברת אולפינר

 רונן כץ

 מיקי הימלפרב

 גנאדי רפופורט

 

 גל אלש

 יניר צוריאל

 שי עמיר

 אסף אמיר

 מתן שמיר

 מיכאל בדלוב

     שי סייג

 לירית נחשון

 שי קוגן

 יותם רבינוביץ 

 אלדד לוי

 אהובה שריפי שירזי

 אור אלמוג

   ןיישטודנבניר 

     עידן גלעד    

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 חוות דעת של מומחה

 מרכז לוגיסטי  –שומת מקרקעין מקיפה 

 טוב ב' -הראזור התעשיה , 100-104מגרשים 
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21.03.2017 

 A7787מספרנו: 

 לכבוד

 מניבים קרן הריט החדשה

 חוות דעת של מומחה

 מרכז לוגיסטי  –שומת מקרקעין מקיפה 

 טוב ב' -הראזור התעשייה , 100-104מגרשים 

אשר התקבלה במשרדנו ביום , "(חברהמניבים קרן הריט החדשה )להלן: "ה חברת לבקשת

 .הנכס , מוגשת בזאת חוות דעת מקצועית לאומדן שווי9.11.2016

 .החברה של הכספיים חות"הדו פרסום במסגרת תפורסם דעתי חוות כי מסכימה אני

 מניבים קרן הריט החדשה בע"מ אשר נחתם ע"י עופר אברם ואילן ניסן כהן מחברת שיפוי כתב קבלתי

 בקשר כספית חבות עליהם תוטל באם השמאים את לשפות החברה מתחייבת לפיו 8.2.2017 מתאריך

 או/ו מטעמה אחרות חברות או החברה י"ע שנמסר מידע או מסמכים נכונות מאי כתוצאה לשומה

 בידי המצויים מסמכים למעט) השומה לצורך הדרושים אחר מידע או מסמכים העברת מאי כתוצאה

 (.ציבור בידי או/ו רשויות

 .2015אנו מקבלים על עצמנו את מגבלת גובה השיפוי כפי שנקבעה בגילוי הרשות לניירות ערך מיולי 

( IVSולפי כללי השמאות הבינלאומיים ) של מועצת שמאי המקרקעין 17.1שומה זו נערכה לפי תקן מס' 

 IVA1 (INTERNATIONAL VALUATION APPLICATION 1.)ובמיוחד תקן  2007מהדורה 
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 אולפינר דברת שם המומחה:

 , מגדל טויוטה, תל אביב65יגאל אלון  כתובת משרד:

. שותפה ומנהלת משרד שמאי 1992משנת  289שיון ישמאית מקרקעין מס' ר עיסוק:

 .2002. מוסמכת במינהל עסקים משנת 1994מקרקעין משנת 

 השכלה:

 במשפטים, הקריה האקדמית אונו. L.L.Bתואר ראשון  2015 - 2012

 .2002תואר שני במינהל עסקים, אוניברסיטת תל אביב. מצטיינת דקאן לשנת  2002 - 2001

 קורס עדים מומחים במכון לעדים מומחים. 2000 - 1999

 .289תעודת שמאית מקרקעין מוסמכת מס'   1992

 אביב.-בהצטיינות, אוניברסיטת תללימודי תעודה בשמאות מקרקעין וניהול נכסים,  1990 - 1988

 אביב.-תואר ראשון במדעי החברה, אוניברסיטת תל 1988 - 1985

 ניסיון מקצועי:

שותפה במשרד שמאי המקרקעין גרינברג אולפינר ושות'. המשרד עוסק במגוון תחומי   - 1994

 שמאות המקרקעין והינו בין המשרדים הגדולים בארץ. 

 1994כמתמחה והחל מתאריך זה ועד אוגוסט  1992עד תחילת משרד שמאים.   1994 - 1990

 כשמאית מקרקעין בכירה.

 פעילויות נוספות:

 יו"ר בית הדין של לשכת שמאי המקרקעין.  -2014

, 19, 17.1, 14חברת ועדת המשנה של ועדת התקינה של מועצת השמאים לתקנים  -2008

  .12. בועדה המקצועית להכנת תקן 21

 חברת בית הדין של לשכת שמאי המקרקעין.   2014 - 2011

 חברת בית הדין של לשכת שמאי המקרקעין.   2008 - 1999

 חברת האקדמיה לשמאות מקרקעין. -2004

 בצוות ההוראה בתוכנית לשמאות מקרקעין וניהול נכסים, שלוחת הטכניון בתל אביב.  2004 - 1995

עין וניהול נכסים, אוניברסיטת תל אביב )עד בצוות ההוראה בתוכנית לשמאות מקרק  2001 - 1995

 לסגירתה(.

 חברת מערכת הביטאון "מקרקעין וערכם", ביטאון לשכת שמאי המקרקעין. - 1995

 חברה בלשכת שמאי המקרקעין בישראל. 1992 -חברה נספחת והחל מ - 1990
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  וזאת השאלה:

 . לזכויות החברה בנכסאומדן שווי שוק 

 -)בתרגום מקצועי( IVS1הגדרת שווי שוק לפי התקן הבינלאומי 

מכר הנכס ליום ההערכה בין קונה מרצון ממוכר ברצון, בעסקה רצונית, ללא אילוץ, אחרי י"הסכום בו י

 זמן סביר בשוק, כשהצדדים פועלים בידיעה, בשיקול דעת, בזהירות וללא כפיה".

"The estimated amount for which a property should exchange on the date of valuation between 

a willing buyer and willing seller in an arm's-length transaction after marketing wherein the 

parties had each acted knowledgeably, prudently, and without compulsion". 

(, עפ"י כללי investment propertyוגדר כנכס השקעה )מנמסר לנו, כי הנכס נשוא חוות הדעת 

 IFRS. 13(, תקן בינלאומי IFRSהחשבונאות הבינלאומיים )

 .31.12.2016 –המועד הקובע לשומה 

 החברה:ממסמכים ומצגים שהתקבלו 

 והסכם שכירות. מכר הסכם 

  4היתר בניה וטופס. 

 אישורי זכויות מרשות מקרקעי ישראל.חוזה חכירה ו 

  1גילוימסמך. 

 וזאת חוות דעתי המקצועית:

 פרטי הנכס .1

 29756 גוש:

  4 :()חלק חלקה

 מ''ר 392,560 רשום: קרקעשטח 

 104-100 :2מגרשים

 מ"ר  894,23 :2המגרשים שטח

 מ"ר 14,989 :3שטח בנוי

 מקרקעי ישראל רשותחכירה מהוונת מ זכויות:

                                                             
 ראה פרק נפרד בשומה. 1
 .ו'350/תבהתאם לתב''ע מי/ב 2
 . 27.3.2016מיום  20150818בהתאם להיתר בניה מס'  3
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 תיאור הנכס והסביבה .2

 .25.12.2016בתאריך , שמאי מקרקעיןפורט, וגנאדי רפביקור בנכס נערך ע"י 

 תיאור הסביבה 2.1

מערביים של בית שמש.  -ממוקם בשוליה הצפון ,)נוחם ב'( אזור התעשייה הר טוב ב'

כביש ואחריו  38מזרח בכביש  -מזרח באזור התעשיה הרטוב א', בדרום -גובל בצפון

 מערב יער צרעה. -מערב פארק צרעה וצפון -, דרוםםחנו

, אשר מהווה עורק תחבורה ראשי בסביבה 38דרך כביש מס'  מתבצעתלאזור  הגישה

 ק''מ מאזור התעשייה(. 9 -)מרחק של כ 1כביש מס' בלמחלף שער הגיא ומתחבר 

 -ת ודוימסלול -בין שער הגיא לנחם, עובר שדרוג והרחבה לדרך דו -38כביש מס' 

, שישפרו את רכבגשרי  3 -מעברים תת קרקעיים ו 2נתיבית. לאורך הדרך מותקנים 

 .2017יוני  -. צפי לסיום העבודותהגישה לאזור התעשייה הר טוב

אזור התעשיה מאופיין במבניי תעשייה ותיקים לצד מבנים לוגיסטיים חדשים ומגרשים 

מרכזים  ומוקמיםתנופת בניה בתחום התעשייה והלוגיסטיקה קיימת באזור  ריקים.

 ועוד(. אנג'למאפיית מית סטור, )כגון: פע ושטחי תעשייה רבים לוגיסטיים

המאופיין במבני תעשייה ומלאכה הרטוב א' מזרח, אזור התעשייה  -בסמיכות מצפון

מערב פארק -ובסמיכות מדרום ותיקים ומסורתיים לצד מבני תעשייה, משרדים ומסחר

צרעה )מנוהל ע"י דנישרא בשיתוף עם קיבוץ צרעה( המאופיין בשימושי תעשייה 

 .ולוגיסטיקה

 הטופוגרפיה באזור הררית. הפיתוח במקום חלקי.
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 מפת הסביבה )מיקום הנכס מסומן באדום, להמחשה בלבד(:

 

 המגרשיםתיאור  2.2

על פי תוכנית  מ''ר 23,894בשטח של  רצופה יוצרים חטיבת קרקע 100-104מגרשים 

רגולרית, פני הקרקע  -אי צורתה ,29756בגוש  4נוצרו מחלקה אשר  ,ו'350מי/בת/

 . מערב -לצפוןמזרח  -מדרוםעולה ה חד בשיפוע

ותשריט מתוך תב''ע  מתוך הפורטל הגיאוגרפי הלאומי 2015ויר משנת ותצלום א

 )התיחום באדום, להמחשה בלבד(: ו'350מ.י/ב.ת/
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 גבולות:

  .רח' ספיר מעברו מבני תעשיה בשלבי בניהזית לח  -מערב 

 ה.יתעשילמגרשים ביעוד רחוב הספיר ומעברו צלע ל  -דרום 

פני הקרקע )מרכזים לוגיסטיים עליהם  105-108מגרשים צלע ל -מזרח 

 מ' ביחס לנשוא השומה(.  12-במגרשים נמוכים בכ

 לע לקרקע ריקה ביעוד תעשיה. צ  -צפון 

 תיאור הבנוי 2.3

 פנימי ובגובה מ"ר 14,989 -בשטח כולל של כ חד קומתיעל החלקה בנוי מרכז לוגיסטי 

 החצר .(27.3.2016מיום  20150818בהתאם להיתר בניה מס' ) מ' 13 -של כ

טעינת בצלע הצפונית של המבנה, עמדת  אספלט. הקף המבנה סלולבהיהתפעולית 

 .מ''ר 32 -מלגזות מקורה בגגון בשטח של כ

שערים חשמליים. בשער המערבי מתוכננת  2המתחם מגודר והגישה מתבצעת דרך 

 שומר.להבנות עמדת 

רציפי פריקה וטעינה, חדרי  29חלוקה לשטחי אחסנה, שטחי תפעול, בהמרלו''ג 

 ים וחדרי ממ''ד המשמשים למשרדים.שירות

עד לגובה ים אבן מחופ ואלמנטים טרומייםשלד בטון סטנדרט הבניה כולל, בין היתר: 

 איסכורית,גג  רצפת בטון מוחלק, ,פחבחיפוי  מתכת תקונסטרוקציימ' ומעליו  3.5 -של כ

 ועוד. ומשווי גובה רציפי פריקה וטעינה עם תריס גלילה מערכת גילוי וכיבוי אש,

 ת:ואופייני ותתמונ
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 רישוי 2.4

 'ומחסנים להקמת מרכז לוגיסטי  ,27.3.2016מיום  20150818 היתר בנייה מס

 לאחסנה יבשה. 

 :)במ"ר( שטחי הבניה לפי היתר הבניה

סה''כממ''דיםשטח עיקרימפלס

14,88510414,989קרקע
 

 :הבאות הקלותבמסגרת ההיתר אושרו ה

 מ'.  6מ' במקום  12הקלה לגובה קומה, מבוקש  -

 מ'.  12מ' במקום  14הקלה לגובה מבנה גג משופע, מבוקש  -

 .65% -ל 60% -הקלה להגדלת התכסית מ -

  שנבנה  ,100-104, מגרשים 29756בגוש  מבנהל ,14.9.2016מיום  4טופס

 .27.3.2016בהתאם להיתר בניה מיום 
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 תזכויות משפטיו .3

סקירה תמציתית של המצב המשפטי החל על המקרקעין נשוא השומה, אשר אינה מהווה תחליף 

 לעיון מקיף במסמכים המשפטיים. 

 נסח רישום מקרקעין 3.1

מפנקס הזכויות המתנהל בלשכת רישום המקרקעין ירושלים, אשר הופק תמצית מידע 

 :1.1.2017ביום 

 מ''ר. 392,560, בשטח קרקע רשום של 29756בגוש  4חלקה 

 קרן קיימת לישראל. -בעלות

 הערות:

הועדה  -, שם המוטב3.1.1996ו' מיום 350מי/בת/ הערה על הפקדת תוכנית -

 לבניה למגורים ולתעשייה מחוז ירושלים.

הועדה  -, שם המוטב19.2.1997ו' מיום 350הערה על אישור תוכנית מי/בת/ -

 לבניה למגורים ולתעשייה מחוז ירושלים.

מיום  6152 בי.פ. פורסם 21.11.2010הערה בדבר אתר עתיקות מיום  -

27.10.2010. 

 -לחוק התכנון והבניה. שם המוטב 7 -ו 5הערה על הפקעה בהתאם לסעיפים  -

 6425מס'  .פ. פורסם ביכיםמשרד התחבורה התשתיות הלאומיות והבטיחות בדר

 . 5.6.2012מיום 

 חוזי חכירה 3.2

בין רשות מקרקעי  23.12.2013, מיום 100-104מגרשים להחכירה  יתמצית חוז

 נכסים בע''מ )להלן: ''החוכר''(: אלון אמיר ישראל )להלן: ''המחכירה''( לבין

 באזור התעשיה נוחם ב'.  29756גוש ב 4 מחלקה חלקהמוחכר: 

מס' מגרש עפ''י תכנית 

מי/בת/350ו'

שטח המגרש במ''ר 

בערך

1004,065

1014,558

1024,480

1034,956

1045,835 
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 . 12.7.2057עד ליום  13.7.2008מיום  -תקופת החכירה

 שנים החל מתום תקופת החכירה. 49 -תקופת חכירה נוספת

 אזור תעשייה ב'. -מטרת החכירה

לא תדרש תמורה נוספת עבור הסכמת  ו'.350עפ''י תכנית מי/במ/ -קיבולת הבניה

המחכירה לבניה מעבר לקיבולת הבניה כמוגדר לעיל. היטל ההשבחה יחול במלואו על 

 החוכר.

 חודשים מיום אישור העסקה. 36יאוחר מתום לא  -המועד להשלמת הבניה

החוכר מתחייב להכין ולסיים את כל הפעולות הדרושות לשם רישום המבנים כבית 

 משותף או בתים משותפים לפי חוק המקרקעין. 

 מרמ"י זכויות יאישור 3.3

 אישורים על רישום זכות בנכס שהופקו ע''י רשות מקרקעי ישראל בתאריךתמצית 

 :100-104מגרשים לגבי  27.11.2016

 באזור התעשיה נוחם ב'.  29756גוש ב 4 מחלקה חלק

מס' מגרש עפ''י תכנית 

מי/בת/350ו'

שטח המגרש במ''ר 

בערך

1004,065

1014,558

1024,480

1034,956

1045,835 

הזכויות במגרשים המפורטים לעיל רשומות ברשות מקרקעי ישראל על שם אלון אמיר 

 .12.7.2057לבעלי הזכויות הסכם חכירה מהוון עד ליום  נכסים בע''מ.

נכון למועד אישור זה הרישומים והפעולות לגבי הנכס הנדון כפי שמעודכנים בתיק הנכס 

 המצוי ברשות הם כדלקמן: 

על שם מניבים  27.11.2016הוגשה בקשה להעברת זכויות, שטרם הושלמה, ביום  -

 קרן הריט החדשה.

מניבים קרן הריט החדשה, ללא הגבלת  לטובתקיימת משכנתא מדרגה ראשונה,  -

 סכום. 

 םהמידע המפורט אינו מתייחס לרישומים שאינם מתנהלים ברשות, לרבות רישומי

 מקרקעין, רשם המשכנות, רשם החברות וכו'.הבלשכת רישום  ,חברהב
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 הסכם שכירות 3.4

לוגיסטיקר בע''מ )להלן: "השוכרת"( לבין שנחתם בין  24.12.2015תמצית הסכם מיום 

 אלון אמיר נכסים בע''מ )להלן: "המשכירה"( :

מבנה  ו'350עפ''י תכנית מי/בת/ 100-104במגרשים המשכירה מקימה  -המבנה

ותבצע במסגרת זאת עבודות חפירה ופיתוח  תלוגיסטי חדש לצורך השכרתו לשוכר

עבודות גמר הכל בהתאם ובכפוף למפרט במקרקעין, עבודות בניית שלד, חיפוי קירות ו

 וללוחות הזמנים המצורפים לחוזה. 

 אחסנה ו/או מתן שירותים לוגיסטיים )מרלו''ג(. -מטרת השכירות

המשכירה תפעל על חשבונה להשלמת עבודות התכנון והגשת הבקשה  -מהות העסקה

 להיתר בניה התואמת ככל שניתן את התוכניות של המבנה לפי הסכם זה. 

 .1.6.20164 -מועד מסירת החזקה

 :השכירות ת ודמיתקופ

תקופה
תקופת 

שכירות

דמי שכירות 

חודשיים למ''ר )1(

30 5₪ שניםתקופת השכירות

31 ₪שנהתקופת אופציה ראשונה

31 ₪שנהתקופת אופציה שניה

33 ₪שנהתקופת אופציה שלישית

33 ₪שנהתקופת אופציה רביעית

 33 ₪שנהתקופת אופציה חמישית

  .2015נובמבר  למדד דמי השכירות צמודים (1)

 ''י כל דין.כל צד יישא במיסים החלים עליו עפ

 .5ייקבע באישור מפקח המשכירה, בהתאם למדידות בשטח המבנה -שטח המושכר

בצירוף מע''מ אותו תעמיד המשכירה לטובת  ₪ 1,300,000בסך  -תקציב המידוף

 . , בתנאים המפורטים בהסכםהשוכרת לרכישת והתקנת מערכת מידוף

ל המושכר, מבנה השוכרת תהא אחראית לאחזקתו השוטפת ש -היתרים ורישיונות

המושכר ומערכותיו ותתקן על חשבונה כל קלקול או פגם שיתגלה במבנה המושכרת 

 ומערכותיו שהוא תוצאה של השימוש במושכר. 

                                                             
 ראו עדכון למועד המסירה בתוספת להסכם, להלן. 4
  מ"ר. 15,000 -, עפ"י מדידה שנערכה שטחו הסופי של המושכר21.12.2016לנספח ח' להסכם מיום בהתאם  5
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במשך כל תקופת השכירות לקבלת ההיתרים והרישיונות  תהא אחראית השוכרת

 הדרושים על פי כל דין, לשם השימוש במושכר וניהולו למטרת השכירות.

 אי תחולת חוק הגנה הדייר.  לעניין סעיף םקיי

 להסכם שכירות תוספת  3.5

בין לוגיסטיקר בע''מ  13.11.2016יום השכירות שנחתמה ב הסכםל תוספת תמצית

 .)להלן: "השוכרת"( לבין אלון אמיר נכסים בע''מ )להלן: "המשכירה"(

על הסכם שכירות והקמה )להלן: "החוזה העיקרי"(.  24.12.2015הצדדים חתמו ביום 

ובחוזה העיקרי הוסכם כי מועד מסירת החזקה במושכר ע''י המשכירה יהיה ביום 

30.6.2016. 

ולכן  15.9.2016מוסכם בזאת, כי מועד מסירת החזקה בחוזה העיקרי ישתנה ליום 

 מועד המסירה החדש. תתחיל מעיקרי תקופות השכירות המצוינות בהסכם ה

 מכר הסכם 3.6

 חברת אלון אמיר נכסים בע''משנחתם בין  20.11.2016מכר מיום  הסכםתמצית 

 :(''הרוכשת''מניבים קרן הריט החדשה בע''מ )להלן: )להלן: "המוכרת"( לבין 

, 100-104שמספרם  טוב ב', -מגרשים צמודים באזור התעשייה הר 5 -הקרקע -

 מ''ר. 23,894ו' ששטחם הכולל הינו /350י/בת/מ בהתאם לתב''ע

על פי חוזה השכירות המוכר בקרקע בכפוף לזכויות השוכר לוא זכויות מ -הממכר -

 .15.12.2016 החל מיום

המוכרת מצהירה כי נשאה בכל הוצאות הפיתוח החלות עליה על פי חוזה החכירה  -

 ולפי כל דרישת רשות מוסמכת. 

ומר וסככה בחלק הצפוני של המבנה והכשרת ביתן ש המוכרת תישא בעליות בניית -

 .31.5.2017וזאת עד ליום 

בהתאם לחוזה השכירות.  לחברת לוגיסטיקר בע''מהממכר הושכר  -חוזה השכירות -

 המוכרת מצהירה כי חוזה השכירות הינו היחיד הקיים ביחס למבנה.

שוכן ממ''ק וחדר משאבות ה 450 -מאגר מים בנפח של כ -מתקנים משותפים -

בחלקם הדרומי של המקרקעין ואשר משותפים למבנה ולמבנה הסמוך הבנוי על 

. מובהר כי בין הרוכשת לבין המוכרת ייחתם הסכם המסדיר 106 -ו 105מגרשים 

 את השימוש המשותף ואת החלק היחסי בהוצאות שבו הרוכשת תישא. 
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השטח וכי המוכרת מצהירה כי בוצעה מדידה מטעמה ומטעם הרשות המקומית של  -

מ"ר. המוכרת מתחייבת לבצע מדידה נוספת, בהתאם  15,000 -שטח המבנה הינו כ

 לחוזה השכירות. 

המוכרת תישא במלוא האחריות כלפי הרוכשת לתקופות הבדק ולתקופת האחריות  -

ב בערבות אישית ועריהקבועות בחוק המכר דירות. עוד הוסכם כי מר אמיר אלון 

יהא לקיום התחייבויות כלפי קבלנים או לצד ג' בקשר להשלמת בניית הנכס. כמו כן 

בגין אחריות הבדק של הקבלנים למשך  ₪ 1,000,000 ערב אישית בסכום של עד

 . שנה

 27.11.2016שתשולם בתאריך  .בתוספת מע''מ ₪ 82,000,000 -תמורהה -

 כדלקמן: 

o  46,950,000הרוכשת תמסור המחאה בנקאית משוכה לטובת הבנק על סך ₪ 

 שהינו הסכום הנדרש ע''י הבנק לצורך סילוק ומחיקת המשכנתא והשעבודים.

o  35,050,000הרוכשת תמסור לנאמן המחאה בנקאית בסך של ₪. 

o  13,940,000הרוכשת תמסור לנאמן המחאה על סכום המע''מ בסך ₪. 

o  כנגד העברת תשלומים אלה, תמסור המוכרת אישור המופנה ללשכת המקרקעין

ובת טברמ''י לרישום משכנתא מדרגה ראשונה ל ותפעלבגין העדר חובות 

 הרוכשת.

 .27.11.2016החזקה המשפטית תימסר בתאריך  -מועד מסירת החזקה -

  כל צד יישא במיסים החלים עליו על פי כל דין. -

ת מתחייבת להעביר ולרשום את זכויות החכירה בממכר על המוכר -רישום הזכויות -

 . האחרון ימים ממועד העברת התשלום 90שם הרוכשת ברמ''י וזאת תוך 

 המצב התכנוני .4

מידע הקיים  עלעל מידע ו המידע התכנוני מבוסס על מידע מאתר מנהל התכנון במשרד האוצר

 במשרדנו.

 ו'350/ת/ביתוכנית מס' מ 4.1

 .5.1.1997מיום  4474התוכנית פורסמה למתן תוקף בי.פ. 

 יעוד המגרשים נשוא חוות הדעת תעשייה ב'. 

יותרו שימושים לתעשייה ומלאכה, כמפורט: תעשיות טקסטיל, דפוס והוצאה שימושים: 

לאור, תעשיית יהלומים ותכשיטים, מחסני אחסנה לרבות מחסני קירור ומחסני ערובה, 

נים אשר אינם מהווים מטרד סביבתי, מלאכה זעירה ושירותי בתי מלאכה של אומ
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 תיקונים, משרדים הקשורים בנושאי תעסוקה.

קומות  3בקומה, או  60%קומות עד  2 יתבני. ב120%זכויות בנייה: אחוזי הבנייה עד 

והיתרה בקומה ג' בנסיגה לקו בניין אחורי, כולל גלריות )לא  50%בתכסית מרבית של 

 ייה, שטחי מכונות, ומערכות לשטחים מוגנים(.כולל שטחי חנ

מ' מעל פני הקרקע  12 -מ', ובסה"כ לא יחרוג גובה הבניין מ 6גובה קומה מרבי יהיה עד 

 (, בחזית קדמית.0.0מתוכננת )מפלס 

משטח קומת  10%תותר בקומת קרקע הקמת חנות מפעל בשטח שלא יעלה על 

 שימוצו מלוא זכויות הבנייה במגרש.הקרקע, למכירת תוצרת המפעל בלבד, ובתנאי 

 מ'. 6 -מ', צידי 8 -מ', אחורי 6 -קווי בניין: קדמי

 :זיקת הנאה לציבור

  יהווה חלק מהמגרשים וישמש למעבר תשתיות ציבוריות מכל סוג שהוא, רוחב

מ' מקו המגרש הצדי בתחום המגרש התחתון  5רצועת זיקת ההנאה לציבור יהיה 

 כמסומן בתשריט.

 תותר גישה לצורך ביצוע ותחזוקת תשתיות ע"י הרשות המקומות ו/או  בשטח זה

 בעל הקרקע ו/או מי מטעמם.

  יהווה חלק משטח המגרש וישמש במידת הצורך למעבר תשתיות ציבוריות מכל

 סוג שהן. להבטחת האמור תרשם הערת אזהרה בספרי המקרקעין לטובת הציבור.

 ,לרבות קווי הביוב והניקוז בתחום  על בעל המגרש להעביר את כל התשתיות שלו

המגרש השייך לו עד לנקודת החיבור המאושרת ולמעט במקרים מיוחדים של 

מגרשים עורפיים. במצב של מגרש תחתון שאינו בבעלותו יהיה מעבר התשתיות 

 של בעל המגרש העורפי העליון דרך השטח המסומן בתשריט כזיקת הנאה לציבור.

 הוראות למתן היתר בנייה:

 .הכנת נספח בינוי ופיתוח מנחה לתכנית אשר יאושר ע"י הועדה המקומית 

  לפחות מסה"כ אחוזי  45%היתר בנייה להקמת בניין חדש יינתן בתנאי של בניית

 הבנייה המוקנות במגרש.

  לא יינתן היתר בנייה, אלה לאחר הגשת "דו"ח איפיון מפעל", לבדיקת היחידה

התאם להוראות התכנית ובו יפורטו האזורית לאיכות הסביבה "שורק", ב

 האמצעים, הפעולות וההמלצות למניעת מטרדי סביבה.

  אישור לאכלוס מפעלים באזור התעשייה, כפוף למגבלות פליטת מזהמים, כמפורט

 בתכנית.

 שלבים כדלקמן: 2 -היתרי הבנייה יינתנו ב 
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  שלב ראשון עבור עבודות עפר והקירות התומכים בתחום ולאורך גבולות

 מגרשים.ה

  שלב שני לבניית המבנה ויינתן רק לאחר השלמת שלב א' ואישור מהנדס הוועדה

 המקומית על ביצוען בהתאם להנחיות ולתכניות מאושרות.

 .פיתוח שטח התכנית הדרומי כפוף לבדיקה של רשות העתיקות 

  'א'  98לאזור התעשייה הקיים בהר טוב, וכן חיבור קטע כביש  11חיבור כביש מס

 .38ש מס' לכבי

  .אישור תכנית להסדרי תנועה 

 .הקמת חברת אחזקה שתטפל בכל שטח התכנית 

 חניהמקומות 

תותר עד לגבולות המגרש הצדדים או האחוריים, למעט במקום  תחנייה תת קרקעי

 שנקבעה בתשריט זיקת הנאה לציבור, בכפוף לתנאים.

 שימוש.בבניין בו יופעלו שימושים מעורבים יחושב התקן בנפרד לכל 

 איכות סביבה 4.2

  טוב ב' )נוחם ב'(. -התעשיה הרממוקם באזור הוקם עפ''י היתר הבניה והנכס 

 של בחוות דעת זו לא הובאו לידיעת הח"מ מטה ולא הייתה לח"מ סיבה לחשד לקיומם

 שקשורים כימיקלים או דלק , דליפותPCBאסבסט,  הגבלה: וללא כולל, מסוכנים חומרים

 בקיאים הח"מ אינם. ההערכה בצוע במהלך, בנכס נמצאים לא או שנמצאים, לחקלאות

. הנכס שווי על להשפיע יכול כאלה חומרים של נוכחות. כאלה לחומרים בביצוע בדיקות

 בסביבתו או בנכס קיימים מסוכנים חומרים אין כי ההנחה על זו מבוסס בהערכה השווי

 את אחריותם( )ואין תחת בחשבון לוקחים הח"מ אינם. שווי הנכס על להשפיע שיכולים

 .לגילויים הידע הדרוש או המסוכנים החומרים נושא
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 גורמים ושיקולים .5

 באומדן השווי הבאנו בחשבון, בין היתר, את הגורמים והשיקולים הבאים:

 נוחם ב'(. טוב ב' -התעשיה הר מיקום הנכס באזור( 

 רמת התחזוקהו שטחי הבנייה, סטנדרט הגמר. 

  יתרת זכויות בנייה לא בנכס  עפ''י תכניות בניין עיר בתוקף והיתר הבניה.זכויות הבניה

 הבספק ולפיכך לא הובא מוטלת ןאשר הכדאיות הכלכלית לניצול ,עליונהה בקומ מנוצלת

 בחשבון.

 ל אומדן דמי ערך נוכחי ש .12.7.2057עד לתאריך  מקרקעי ישראל חכירה מהוונת מרשות

 לא הובא בחשבון.ולכן זניח ביחס לשווי הנכס  ההיוון לתקופה נוספת

 לשוכר אחד תיבשכירות חופש ר בשלמותמושכ הנכס . 

  בהתאם להסכם המכר, המוכר מתחייב להכשיר ולבנות גגון בחלקו הצפוני של המבנה

 ועמדת שומר בכניסה למבנה ממערב.

 נים בעלי מאפיינים דומים י, בחנו עסקאות שבוצעו לבניהראוי לצורך בחינת שיעור ההיוון

 :2015-2017בשנים במשק ופורסמו ע"י החברות הציבוריות 

" כי ביחד עם צד ג' התקשרה בהסכם 1דיווחה חברת "ריט 23.1.2017בתאריך  -

לרכישת מלוא הזכויות וההתחייבויות של המוכר במתחם "אמניר" בחדרה )חלקות 

( 95% - 1)חלקה של ריט ₪ 59,000,000(, תמורת 10014בגוש  233-234, 21-23

יה ידונם, כולל מספר מבנים לתעש 28.5-בתוספת מע"מ. המתחם בשטח קרקע של כ

מ"ר, מושכר בשלמות לאמניר תעשיות מחזור  7,000-ולאחסנה בשטח בנוי כולל של כ

-מהנכס צפוי לשקף תשואה שנתית בשיעור של כ NOI-. ה2022בע"מ עד לשנת 

 2, ישלמו הרוכשות סך נוסף של 2022ר לשנת . ככל שהשכירות תוארך מעב7.6%

 .₪מ' 

סקירה לשיעורי התשואה השמאי הממשלתי הראשי פרסם  18.12.2016בתאריך  -

וון הכולל( הממוצע ישיעור התשואה )שיעור הה. 2016למחצית הראשונה של שנת 

)ללא שינוי  8%הינו  לנכסי תעשיה ולוגיסטיקה 2016של שנת הראשונה למחצית 

 (. 2015ביחס למחצית השניה של 

 הארץ למרכז הנכס של הקרבה רמת בין מובהק קשר קיים, הסקירה לממצאי בהתאם

 גוש ערי של ר"מע) מרכזי במיקום בנכסים. ממנו התשואה שיעור לבין הישוב מרכז או

. גבוה תשואה שיעור נצפה פריפריאליים בנכסים ואילו נמוך תשואה שיעור נצפה(, דן
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: כגון מרכיבים לגבי) בפריפריה יותר גבוה סיכון ממרכיב, הנראה ככל, נובע הקשר

 הסביבה שבהשתנות לבעלים סיכונים, תפוסה אי יחס, השוכרים של פיננסית איתנות

 '(. וכו

 -עסקה לרכישת מלוא הזכויות בעל דיווחה חברת סלע קפיטל  21.8.2016בתאריך  -

תמורת  בחבל יבנה בצמוד לאזור תעשיה אשדוד,מבני תעשיה ב"פארק המאה"  2

 תעשיה ומבנה המשמש כמרלו"ג ה. המתחם כולל מבנ₪ 67,000,000-סך של כ

 2 -מלאה ל תפוסהבעפ"י הדיווח הנכס מושכר  ,מ"ר 13,000-של ככולל בשטח 

 . 7.54%-וצפוי להניב תשואה שנתית בשיעור של כ שוכרים

מחברת זכות הרשאה מ 50%על רכישת  אורדיווחה חברת מגה  20.6.2016בתאריך  -

)לאחר הרכישה החברה תחזיק במלוא  נמלי ישראל בקרקע בעורף הנמל באשדוד

 70,000,000 -, תמורת כמ"ר 20,045 -, עליה בנוי מרכז לוגיסטי בשטח של כהזכות(

 . בד בבד עם החתימה על הסכם הרכישה3.1.2039זכות ההרשאה תסתיים ביום . ₪

חתמה מגה אור עם חברת ליבנה צפוני )בעלת זיכיון איקאה בישראל( וכחלק ממנו, 

על הסכם להשכרת המבנה עד לתום תקופת ההרשאה, תמורת דמי שכירות שנתיים 

לחנ"י  ₪ 1,981,000. דמי השכירות כוללים תשלום שנתי של ₪ 10,206,000של 

המהווה את חלקה של  ₪ 2,520,000סך שנתי של עבור זכות ההרשאה בקרקע, 

 ₪ 5,705,000החברה בדמי השכירות לפי הסכם קודם בין הצדדים וסך שנתי של 

עפ"י מידע בגין חלקה של המוכרת בדמי השכירות )שנרכש במסגרת ההסכם הנוכחי(. 

בתום תקופת ההרשאה המקרקעין יוחזרו לחברת נמלי משלים הקיים במשרדנו, 

 .שנים 23 -לתקופה של כ 6.25% -כ סקה משקפת שיעור היוון שלהע. ישראל

פורסם בעיתונות כי מניבים קרן הריט החדשה רכשה זכויות  25.11.2015בתאריך  -

( באזור התעשייה 8738/16במבנה הידוע בשם "בית כרמלים", ברח' המלאכה )גו"ח 

-מ"ר, בנוי ב 11,000. הנכס כולל ₪ 77,000,000"פארק אפק" בראש העין, תמורת 

קומות ומיועד בעיקר לאחסנה, אך כולל גם שטח משרדים מצומצם. הנכס מושכר  3

 .8%במלואו, שיעור התשואה בעסקה הינו 

  מתחבר ,עורק תחבורה ראשי בסביבה מהווהה, 38כביש מס' להנכס ממוקם בסמוך 

לאור  .ומבוצעות בו כיום עבודות הרחבה והוספת מחלפים 1כביש למחלף שער הגיא ב

מיעוט נתונים בעלי מאפיינים דומים בסביבה הקרובה, מובאים להלן נתונים מאזורי תעשייה 

 -ללוגיסטיקה וממוקמים במיקומים מרכזיים בסמוך לצירי תנועה ראשייםאחרים המשמשים 

 כפר קאסם, מודיעין, אשדוד וכד'.
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 ב'הרטוב 

ומידע משלים הקיים במשרדנו, במבנה לוגיסטי  בהתאם למידע ממערכת מידע נדל''ן

הסמוך לנכס ממזרח, אשר בנייתו הסתיימה לאחרונה, בוצעו העסקאות הבאות )השטחים 

 נמכרו ברמת מעטפת(:

תאריך
שטח בנוי 

במ''ר
שווי למ''ר בנויתמורה

23.3.20162,300₪ 10,000,000₪ 4,300

22.3.2016479₪ 2,250,000₪ 4,700

28.2.20161,430₪ 8,250,000₪ 5,800

16.9.20152,000₪ 7,500,000₪ 3,800 

 מודיעין

עפ"י מידע הקיים במשרדנו, בפארק הטכנולוגי במודיעין מושכרים שטחים לוגיסטיים 

למ"ר  ₪ 35-42במבנים חדשים, חלקם הוקמו עבור שוכר ספציפי, תמורת דמי שכירות של 

 לחודש.

 כפר קאסם

"לב הארץ" בכפר קאסם מושכרים שטחים לוגיסטיים  בפארק עפ"י מידע הקיים במשרדנו,

למ"ר  ₪ 39-43במבנים חדשים, חלקם הוקמו עבור שוכר ספציפי, תמורת דמי שכירות של 

 לחודש.

 וחבל יבנה אשדוד

פארק נמלי ישראל בבמרכז הלוגיסטי של ''איקאה''  עפ''י מידע הקיים במשרדנו, -

הכולל קומת קרקע, מפלסי ביניים וקומה מ''ר,  20,045 -בשטח כולל של כאשדוד, ב

 למ"ר לחודש. ₪ 40 -ראשונה, דמי השכירות החודשיים הינם כ

נחתם בפארק נמלי ישראל  2014ראשון של העפ"י מידע הקיים במשרדנו, ברבעון  -

 16 -מ"ר הבנוי על מגרש בשטח של כ 11,700 -הסכם להשכרת מבנה בשטח של כ

חלקית וקומה א' חלקית, המיועד ללוגיסטיקה,  דונם, הכולל קומת קרקע עם גלריה

למ"ר לחודש. המבנה הותאם לצרכי השוכר והושכר  ₪ 47 -תמורת דמי שכירות של כ

 בגמר מלא, לרבות מערכת מידוף.

פארק המאה בחבל יבנה מושכר מבנה בשטח של אזור התעשייה תאנה ברחוב הב -

לוגיסטי עם עגורנים רובוטים, מטר, המשמש למרכז  16 -מ"ר ובגובה של כ 3,900 -כ

 למ"ר לחודש. ₪ 36 -תמורת דמי שכירות של כ
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 גני טל

( 40וממזרח לכביש  7עפ"י מידע הקיים במשרדנו, בישוב גני טל )ממוקם מדרום לכביש 

במבנה לוגיסטי הנמצא בשלבי הקמה, תמורת  7,000 -שטח של כ 2015הושכר במהלך 

 .למ"ר לחודש ₪ 37 -דמי שכירות של כ

 סיכום

 -מהנתונים המפורטים לעיל עולה כי בכל אזורי התעשייה אשר מתאימים לשימוש לוגיסטי

עקב מיקומם הגאוגרפי ו/או בסמוך לצירי תנועה מרכזיים, זכויות הבניה וכד', דמי השכירות 

 יםנובע הפעריםלמ"ר לחודש.  ₪ 35-43מטר בגבולות  12-14במבנים חדשים בגובה של 

 ממועד תחילת השכירות, היקף השטח המושכר, מאפייניו ומיקומו.

פר מעבר למחסן מרכזי אחד במקום מס -לאור שינוי מבנה הפעילות של חברות רבות

, לאור הגידול החד בהיקף המסחר המקוון בשנים האחרונות מחסנים קטנים, מיקור חוץ וכד'

הדבר מתבטא בהרחבת פארקים  קה.ימת תנופת בניה בתחום הלוגיסטיוגורמים נוספים, קי

לוגיסטים קיימים, כגון: הרחבת פארק נמלי ישראל, בניה חדשה בפארק הטכנולוגי 

במודיעין, הרחבת "היי פארק" שוהם ופארק חמ"ן )פארק תעשיות חבל מודיעין( הסמוך 

אליו, הרחבת פארק "לב הארץ" בכפר קאסם, הרחבת א.ת. מעוין שורק בראשון לציון ועוד. 

בהם מותרת הקמת סוג  תנופה משתקפת גם במחירי הקרקע לתעשייה בכל רחבי הארץה

 .פעילות כזו
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 תחשיב השומה .6

דמי השכירות עפ''י חוזה השכירות נמוכים מדמי  .יוון הכנסותאמדנו את שווי הנכס בגישת ה

בתקופת למ"ר לחודש  ₪ 31-33 -בתקופה הראשונה ולמ"ר לחודש  ₪ 30) שכירות ראויים

התקופות הראשונות עד לתום  3 .תקופות 4 -בחלוקה ל, לפיכך אמדנו את שווי הנכס האופציות(

סיום  ממועד והתקופה הרביעית בהתאם לדמ''ש עפ''י החוזה תקופת השכירות כולל האופציות

 ואילך. ההסכם

נקבע ע"י  שנים( 10ת חוזה השכירות ותקופות האופציה )הערך הנוכחי של ההכנסות בתקופ

 ות הגבוהה יחסית בקבלת התקבולים.ודאועפ"י חוזה בשיעור היוון המבטא את ה דמ"שהיוון 

שיעור ההיוון נקבע בהתבסס על נתוני ההשוואה המפורטים לעיל ובמיוחד בהתבסס על עסקת 

 מגה אור במרלוג איקאה באשדוד.

לאור מאפייני אזור יושכר בדמי שכירות ראויים. בתום תקופת השכירות, הנחנו כי הנכס 

והקמת מחלפים לאורכו  38הרחבת כביש מס'  -התעשייה והשינויים שמתרחשים בסביבתו

והרחבת אזור התעשייה הנדון ואזורי תעשייה סמוכים, הגענו למסקנה כי דמ"ש הראויים לנכס 

שכירות הראויים הוונו בשיעור דמי ה למ"ר. ₪ 38שנים( בגבולות  10בתום תקופת החוזה )בעוד 

באותה עקב גיל המבנה לדמי השכירות העתידיים , ואי וודאות ןהיוון גבוה יותר המבטא סיכו

  .העת

סעיףתקופה
דמי שכירות 

שנתיים/ ראויים
משך )שנים(

שיעור 

היוון

ערך נוכחי 

במעוגל

1
דמי שכירות בהתאם 

להסכם השכירות
₪ 5,400,00056.00%₪ 22,750,000

7,640,000 5,580,00026.00%₪ ₪תקופות אופ' 21+2

10,120,000 5,940,00036.50%₪ ₪תקופות אופ' 33+4+5

4
דמי שכירות ראויים 

בתום החוזה
₪ 6,840,000

עד תום החיים 

הכלכליים
7.75%₪ 41,840,000

₪ 82,350,000 סה"כ במעוגל
 

תואם נתוני שוק בהתחשב , למ"ר ברוטו בממוצע ₪ 5,500-שווי הנכס בגישת ההשוואה משקף כ

  .בהתאמות הנדרשות )מערכות שהותקנו בנכס וקיומו של שוכר(

 . 7.4% -בהתחשב בתזרים דמ"ש מהנכס מתקבל שיעור היוון משוקלל של כ

 בדיקת רגישות

ערכנו בדיקת רגישות לשיעור ההיוון. השינוי הינו לשיעור ההיוון הבסיסי ובהתאם לכך שינוי בכל 

 תוצאותיה:, 0.5%השיעורים האחרים, בשיעור של 

₪ 82,350,0008.25%7.75%7.25%

 88,350,000 82,350,000₪ 77,090,000₪ ₪אומדן שווי
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 השומה .7

, בשוק החופשי, בקריטריון של קונה מרצון ממוכר בשלמות נכסהלאור האמור לעיל, אומדן שווי 

 )למעט אם צוין במפורש לעיל(, ברצון, נקי מכל חוב, שיעבוד, משכנתא, עיקול וזכויות צד ג'

 .₪ 82,350,000 בגבולות

 כללי  .8

 .השווי לא כולל מע"מ 

  התייחסנו למיסוי שיחול, ככל שיחול, בעת מכירת הנכס.לא 

  .לא בצענו שומות קודמות לנכס 

  82,000,000שווי הנכס בספרי החברה ₪ . 

 מסמך גילוי .9

 מסמך גילוי הנוגע למספר נושאים. מהחברהבקשנו  17.1עפ"י תקן 

מניבים התקבל במשרדנו מסמך הגילוי לנכס, נשוא שומה זו, מחברת  12.2.2017בתאריך 

 . תמצית המסמך:קרן הריט החדשה

 1972-לא קיימים בנכס דיירים מוגנים לפי חוק הגנת הדייר, תשל"ב. 

 לוגיסטיקר הנכס מושכר לחברת  .לא קיימים בנכס מחזיקים ללא הסכם שכירות בתוקף

 . בע''מ

  לא קיים הסכם עם צד ג' לגבי הנכס הנדון ובכלל זה הסכם בנייה, הסכם או התחייבות

 קיים הסכם עם המוכר לעניין אחריות בדק. יתנו לרשות המקומית וכיוצא באלה.שנ

  לא נערכו שומות מקרקעין קודמות שבוצעו ע"י שמאים אחרים בנכס הנדון בטווח של

 .שנים 3עד 

 .לא קיימת חבות בפיצויים בגין פגיעה של הנכס במקרקעי צד שלישי 

 ,שיש בה כדי להשפיע על שווי  לא קיימת חבות מהותית אחרת הקשורה למקרקעין

 הנכס ואינה מפורטת בסעיפים לעיל.
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 הצהרות .10

 אני מצהירה, כי למיטב ידיעתי העובדות עליהן מבוססת חוות הדעת נכונות.

 הניתוח והמסקנות מוגבלים להנחות ולתנאים המפורטים לעיל.

 מבוססת השומה.אני מצהירה כי המידע המשפטי המוצג במסמך זה הינו המידע המשפטי עליו 

 אני מצהירה, כי אין לי כל עניין אישי בנכס נשוא השומה, בבעלי הזכויות בו או במזמין השומה.

כי אין תלות בין משרדנו למזמין השומה כהגדרתה בעמדת סגל הרשות לניירות  המצהיר יאנ

 .2015ערך מיולי 

פעה מהותית על שכר הטרחה בעבור שומה זו אינו מותנה בתוצאות ההערכה ואין לו הש

 הכנסות משרדי.

ועפ"י התקנים  1966הדו"ח הוכן על פי תקנות שמאי המקרקעין )אתיקה מקצועית(, התשכ"ו 

 המקצועיים של הועדה לתקינה שמאית.

 אני מצהירה, כי אני בעלת הידע והניסיון המתאים לביצוע הערכה זו.

 ם על ידה.השומה בוצעה על ידי החתומה מטה ועוזרים מקצועיים המועסקי

 בכבוד רב,

 



 מהנדס בנין,  שמאי מקרקעין  ומודד מוסמך אברהם כץ 

    שמאות מקרקעין      הנדסה      יעוץ וניהול נכסים 
 

 

 

 03-5441284, פקס. 03-5441412, טל. 62032אביב -, תל192רח' אבן גבירול 

 

 2017, באפריל 3

 

 לכבוד

 בע"מ מניבים קרן הריט החדשה

  98יגאל אלון 

 תל אביב

 

 הסכמה לפרסום הערכת השווי בציבור – 30.01.2017מיום  1/16963הערכת שווי הנדון: 

 מניבים קרן הריט החדשה בע"מבתשקיף להשלמה ותשקיף מדף של 

 

לצרף )להלן: "החברה"( בע"מ מניבים קרן הריט החדשה לבקשתכם, אני הח"מ, נותן בזאת את הסכמתי ל

, 10, 8רחוב המלאכה  "כרמלים מרכז" תעשיהממבנה חלק בנוגע ל 30.01.2017את הערכת השווי מיום 

שצפוי להתפרסם בחודש החברה , בתשקיף 8738בגוש  16-ו 11 ותחלק, העין-א.ת. פארק אפק, ראש

 תשקיף האמור.המכח החברה ולכל דוח הצעת מדף שתפרסם  2017 אפריל

 

 .2017 אפרילשצפוי להתפרסם בחודש החברה בנוסף, אני נותן את הסכמתי להכללת מכתב זה בתשקיף 

 

 

 

 בכבוד רב,   

 

 

 אברהם כץ    
 מהנדס, שמאי מקרקעין 
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 מקיפהשומת מקרקעין 

 תעשיה ממבנהחלק 

 "כרמלים מרכז"

 10, 8רחוב המלאכה 

 א.ת. פארק אפק 

 ראש העין

 8738בגוש  16-ו 11חלק מחלקות 
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30.01.2017 אביב,-תל  

1/16963תיק מס',   

 

 לכבוד

 מניבים קרן הריט החדשה בע"מ

 ג.א.נ.,

 

 

  – מקיפהשומת מקרקעין  הנדון: 

, 10, 8רחוב המלאכה  "מרכז "כרמלים  תעשיהממבנה חלק 

 8738 בגוש 16-ו 11 ותחלק , העין-א.ת. פארק אפק, ראש

 

 פרטי הנכס .1

 8738 : גוש

  16 ; 11 : חלקות

 72-63, 61, 59-57, 49-45, 42-41, 34, 32, 26, 23-21, 19-14, 3-2 :  תוחלקתתי 

 כמפורט בהמשך ,"מרכז כרמליםמבנה תעשיה "מ חלק : מהות הנכס

 העין-, אזור התעשיה פארק אפק, ראש10, 8רח' המלאכה  : כתובת

 מהוונת החכיר : בנכסהזכויות 

 

 מטרת ההערכה .2

 למטרת יישום התקינה החשבונית –בקשתי על ידכם להעריך את שווי הנכס הנדון נת

 הבינלאומית.
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 פרטי הזמנת השומה  .3

 מניבים קרן הריט החדשה בע"מ הגוף המזמין:

 מניבים קרן הריט החדשה בע"מברת סמנכ"ל הכספים ח –כהן  מר אילן ניסן באמצעות:

 15.12.2016 ההתקשרות:מועד 

 ר הטרחה: אין התניות לגבי שכר הטרחה.התניות לגבי שכ

 התחייבות לשיפוי: לא ניתנה התחייבות לשיפוי

כפי שנמסר לי על ידי החברה: הנכס מוגדר על ידה כנכס להשקעה ע"פ תקן חשבונאי מספר 

40IAS. 

 

 פרטי והצהרת השמאי .4

 שם השמאי: אברהם כץ 4.1

 150מספר רשיון:  4.2

 פרטי השכלה ונסיון: 4.3

 ואלה פרטי השכלתי:
 
 .1969וסמך למדעים בהנדסה אזרחית בהצטיינות, הטכניון חיפה, מ

 .1974מודד מוסמך משנת 

 .150שמאי מקרקעין בעל רשיון מס' 

 

 ואלה פרטי נסיוני המקצועי:
 

 עסקתי בבצוע בניה בצה"ל, בחברות פרטיות, וברשויות מקומיות. 1969משנת 

ף, ובעל משרד לשמאות שות - 1980עוסק בשמאות מקרקעין, החל משנת  1976משנת 

 מקרקעין והנדסת בנין.

 (.1997 - 1994יו"ר לשכת שמאי מקרקעין בישראל )

 (.1990 - 1986מ"מ יו"ר לשכת שמאי מקרקעין בישראל )

 (.1997-1985חבר מועצת השמאים שליד משרד המשפטים )

 (.2001חבר הסגל האקדמי הבכיר של אוניברסיטת ת"א )עד סוף 
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( וחבר ועדת 1989-2001וניהול מקרקעין באוניברסיטת ת"א  ) מרצה בתכנית לשמאות

 (.1991-2001ההיגוי של התכנית )

סדנה בהערכת  -מגיסטר בלימודי מקרקעין  M.R.E -תכנית לתואר שני  -מרצה בטכניון 

 שווי מקרקעין.

 (.1995-1983בטאון לשכת שמאי מקרקעין בישראל ) -עורך "מקרקעין וערכם" 

 עיות שונות של לשכת שמאי מקרקעין בישראל ושל מועצת השמאים.חבר ועדות מקצו

רכז הבחינות הסופיות של מועצת שמאי מקרקעין, בנושאי "עקרונות שומה", "השומה 

 למעשה".

לכך כי חוות דעת למניבים קרן הריט החדשה בע"מ )להלן: "החברה"( הנני נותן הסכמתי  4.4

ולכל דוח הצעת  2017רסם בחודש מרץ בתשקיף החברה שצפוי להתפ, זו תפורסם בציבור

 מדף שתפרסם החברה מכח התשקיף האמור.

 יחסי תלות: הנני מצהיר בזאת כי אין ביני ובין מזמין ההערכה יחסי תלות כלשהם. 4.5

  שנים האחרונות(: 3 -שומות קודמות )ב 4.6

 78,140בטוחה למתן אשראי, בסכום של  , למטרת14.11.2015ידי ביום -הנכס הוערך על

 ח.אש"

ידי שמאים אחרים בנכס הנישום שהמועד הקובע בהן -שומות מקרקעין קודמות שבוצעו על 4.7

  הינו בטווח של עד שלוש שנים לפני ואחרי המועד הקובע:

 אין )ע"פ מסמך הנתונים של החברה(.

בוצעו בנכס בשלוש השנים לא נמסרו לי פרטים אודות עסקאות ש -עסקות שבוצעו בנכס  4.8

 (.וע"י המוכר לחברה סקה לרכישת הנכס הנדון ע"י החברה)למעט הע האחרונות

 ידי יועצים ומומחים אחרים.-בחוות דעתי לא הסתמכתי על נתונים שהומצאו לי על 4.9

 

 ביקור בנכס .5

 .שמאי מקרקעין  -גיא פניגשטיין  "יע, 2017בינואר  22 הביקור בנכס נערך ביום

 

 התאריך הקובע להערכה .6

 .2016 בדצמבר  31התאריך הקובע להערכה הינו 



 

 יעוץ וניהול נכסים הנדסה   שמאות מקרקעין אברהם כץ 
 

 34 מתוך 6 עמוד

 

 המסמכים שנמסרו על ידי מזמין ההערכה .7

  נתונים ומסמכים שהתקבלו ממזמין ההערכה: 7.1

  .2016 דצמברלחודש  ודמי ניהול פירוט הכנסות מדמי שכירות -

 .2016תקציב אחזקה לשנת   -

 ובו נתונים שונים, המפורטים בהערכה זו. 31.12.2016מסמך החברה נכון ליום   -

 נתונים הרלוונטיים להערכתי, אותם ביקשתי ממזמין ההערכה.התקבלו כל ה 7.2
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    הנכס והסביבה תיאור  .8

המהווים חלק ממבנה תעשיה נרחב,  מסויימים תעסוקה / אחסנה אולמות הנכס הנדון הינו 8.1

 , אזור התעשיה פארק אפק, 10, 8ברחוב המלאכה המצוי "כרמלים מרכז", -כ הידוע

                                                                     .ראש העין

ק"מ מזרחית למחלף קסם )מחלף  2 -, כ5"פארק אפק" מצוי בצמוד מצפון לכביש מס'  8.2

 יו הינה במחלף הכניסה הראשי לראש(, כאשר הגישה אל444כביש  - 5כביש  - 6כביש 

  (.5העין )שעל כביש 

 .ד לאזור השיפוט של כפר קאסםפארק תעשיה זה מצוי בצפון ראש העין וצמו

ותע"י ובו מבני תעשיה  ' של המאה הקודמת,90-בשלהי שנות האזור התעשיה הנדון פותח  8.3

  קומות ברמת גמר נאה. 4בני 

רח' המלאכה הינו הרחוב הצפוני בפארק אפק, כאשר המבנה הנדון מצוי מעברו הצפוני  8.4

 של הרחוב ובחלקו המערבי.

 בסביבה פיתוח עירוני מלא. 8.5

  להלן מיקום הנכס ע"ג קומפילציה של מפת הסביבה ומפת הקטנת גושים: 8.6
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 ןשטחש 8738בגוש  16וחלקה  11 חלקות צמודות, חלקהי תהנדון הוקם ע"ג ש הבנין 8.7

  מ"ר.  17,363 הינו הכולל

, וממנה הכניסה הראשית למבנה שבופונה לרח' המלאכה, הינה הצפונית ו - 16חלקה  

   .לקומות המבנה פות לרכברמלבאמצעות  הגישה

 מלבן עם משולש צמוד ממערב ולה חזית לרחוב המלאכה באורך של  חלקה צורתל

  מ'. 128 -כ

   ., ממנו כניסה נוספת למבנההינה הדרומית והינה פונה לרח' עמל - 11חלקה 

 מ'. 69 -, עם חזית לרחוב באורך של כלחלקה צורה מלבנית רגולרית

  :חלקות( וסימון ה2014תצ"א )ע"ג קומפלציה של נה להלן תשריט מיקום המב 8.8
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 כדלקמן:  כוללושנה,  20 -לפני כ הוקםהבנין הנדון  8.9

 , ולה כניסה נפרדתהדרומי של הבנין באגפוקומת קרקע נמוכה )חלקית( הממוקמת  -

  .כלולה בנכס הנדון אינה. היחידה בקומה זו מרחוב עמל

 .ומת קרקעק -

 .נהושקומה רא -

 .הקומה משמש לחניה פתוחהשטח יתרת כש ,יתחלקקומה שניה  -

לכל קומה בבנין גישה באמצעות כלי רכב ברמפת בטון, הממוקמת בצידו המערבי של 

 הבנין.

הדרומי  –(, ושלב ב' 16הצפוני )בשטח חלקה  –הוקם בשני שלבים: שלב א' המבנה 

   .כ"א מהם פטיו הכולל מעבר וחניית כלי רכב כשבמרכזו של (,11)בשטח חלקה 

לגרעין  , לובי כניסה)בשניים מהם מותקנות מעליות נוסעים( גרעיני מדרגות 6הבנין כולל 

  .אחד, הסמוך לכניסה הראשית

קרמיקה  באריחיחלקי . חיפוי החוץ )חלקו בטון וחלקו פח( המבנה בנוי שלד בטון, גג שטוח

 צבעונית.

 ובדו המערבי, וכן רחהמלאכה גבוה בצידו המזרחי מצי וברח) בשל תנאי הטופוגרפיה 8.10

מפלס רחוב המלאכה בצידו המזרחי הינו בגובה הקומה (, המלאכה ובעמל נמוך מרחה

  הראשונה, ומפלס הרחוב בצידו המערבי הינו במפלס קומת הקרקע. 

על כן קומת הקרקע הנמוכה, )כמו כן, רחוב עמל נמוך מרחוב המלאכה בכקומה נוספת 

מרחוב עמל הינה  בכלי רכב נה נפרדת והגישה אליההי ,שאינה מהווה חלק מהנכס הנדון

 .(בלבד

  רכב כדלקמן:ל תכניסו 3לבנין  8.11

מאויש הדרך שער  ,מרחוב המלאכההכניסה הראשית של הבנין הינה  - כניסה ראשית

אל  לרמפת כלי הרכבאל קומת הקרקע ומערב הבנין, וממנה גישה -בצפוןוממוקם בשומר 

 הקומות העליונות.

צפוני של -מרחוב המלאכה, מצידו המזרחיכניסה משנית הינה  - מזרחית כניסה צפונית

 והינה הישר אל הקומה הראשונה. דרך שער חשמלי אוטומטי, הבנין,

משרתת את קומת ומי מערבי של הבנין, מרחוב עמל. כניסה זו מצידו הדר - כניסה דרומית

 .)שאינה מהווה חלק מנשוא השומה( הקרקע התחתונה בלבד
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, מתוכן )והצמדות( חלקות תתי 73ורט להלן, הבנין הנדון רשום כבית משותף הכולל כמפ 8.12

הממוקמות  ,המהוות אולמות )על הצמדותיהן( חלקותתתי  35 כולל נשוא השומההנכס 

 .בקומות השונות וחניות בקומות הקרקע, הראשונה והשניה

  :קומת הקרקע

  :3 – 2 חלקותתתי  .א

למטרת  ומושכרות, בחלקו הצפוני של המבנה ממוקמות בסמוך לכניסה הראשית

  .1ניהול מסעדות

   :19 – 14 תתי חלקות .ב

לאחסנה / ציוד לבע"ח שוכר אחד לרצופות זו לזו ומשמשות  הינן תתי חלקות

  וממוקמות בצידו המזרחי של האגף הדרומי.

  מ'. 5.50 -וגובהן הפנימי כ 2משמשות בעיקרן לאחסנהאלו חלקות תתי 

 ;פטיו החניה וכוללת תריס גלילה מברזל )פזגל(הפונה לחזית פנימית  תת חלקהלכל 

  .; ספרילנקלריםורצפת בטון מוחלק

  :23 – 21 חלקותתתי  .ג

ות בצידו המערבי של האגף ממוקמהינן ו / ציוד לבע"ח לשוכר אחד לאחסנהמשמשות 

  מ'. 5.50 -וגובהן הפנימי כהדרומי, 

  י גלילה מברזל )פזגל(.לת תריסלעבר פטיו החניה וכול פונות היחידות

 .22 תת חלקהל הינה עורפית 23 תת חלקה

  :26תת חלקה  .ד

ממוקמת בצידו המערבי של ו / ציוד למעבדות לשוכר אחד לאחסנהמשמשת לשוכר 

   מ'. 5.50 -הפנימי כ ההאגף הדרומי, וגובה

  פונות לעבר פטיו החניה וכוללת תריסי גלילה מברזל )פזגל(.ה היחיד

 ראשונה:קומה 

  :32 החלקתת  .א

.ציוד אלקטרוניקהמשרד / למשמשת )המסעדות( ו 3 - 2 תתי החלקותממוקמת מעל ל

ברמת גמר נאה, הכוללת: רצפת פרקט; תקרות אקוסטיות משולבות  הבנוי היחידה 

בתאורה ומיזוג אויר )מיני מרכזי(; דלתות כנף עץ; מטבחון נאה הכולל ארונות עיליים 

 ודה משיש(; וכו'.ותחתיים )ומשטח עב

  

                                                           
  השימוש בשתי המסעדות שבקומת קרקע הינו בבחינת שימוש חורג מהיתר, כאשר בתב"ע מותרים שירותים לאופי האזור.  1

  בצמוד לשטח המסעדות, חלק מהצמדה ב' )שטח קרקע הממוקם ממערב למסעדות( קורה ונסגר ומשמש את המסעדות. 
ם למסעדות( קורה ונסגר ומשמש כלובי כניסה למבנה. לא נמצאו היתרי בניה לשטחים בנוסף, חלק מהצמדה ח' )מפרץ חניה הממוקם מדרו

   אלו.
 בניה. בנויה גלריה לה לא נמצא היתר 18בשטח תת חלקה   2
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  :34 תת חלקה .ב

 ומשמשת לאחסנה וגובהה הפנימי  ממוקמת בצידו מזרחי של האגף הצפוני

בנויה ברמת גמר טובה הכוללת: רצפת בטון מוחלק וצבוע  תת החלקה מ'. 5.50 -כ

תריסי גלילה מברזל הפונים אל פטיו החניה; תאורה  2)למניעת החלקות(; 

 כו'.פלורסנטית; ספרינקלרים;  ו

  :49 - 45, 42 – 41 חלקותתתי  .ג

מושכרות כיחידת אחת  49 - 46חלקות תתי , משמשת שוכר לאחסנה 41 החלקתת 

  מ'. 5.50-כ -של האולמות גובהן הפנימי  .ומשמשות לאחסנה

חזית פנימית הפונה לפטיו החניה וכוללת תריס גלילה מברזל )פזגל(;  תת חלקהלכל 

   ים.ורצפת בטון מוחלק; ספרילנקלר

 פנוי להשכרה 45, 42שטח תתי חלקות 

  :61, 59 - 57חלקות תתי  .ד

אולמות , ומשמשות לרצופות זו לזו, ממוקמות בצידו המערבי של האגף הצפוני אלו

 .אחסנה

 קומה שניה:

  :64 - 63חלקות תתי  .א

 .ייצור מוצרי מדפסות למטרתממוקמות בצידה המערבי של הקומה ומשמשות  אלו

; תאורה רצפתן בטון צבוע )נגד החלקה( כחללים פתוחים;האולמות בנויות 

  פלורסנטית; מיזוג אויר מיני מרכזי; חלונות זכוכית עם משקופי אלומיניום; כד'.

 פנוי להשכרה. 64חלק משטח תת חלקה 

  :72 – 65 חלקותתתי  .ב

בצידה המזרחי של  הינן 72 – 66 חלקותתתי הינה הצפונית בקומה ו 65 תת חלקה

  טק.-עסקי קבלנות, מלאכת ייצור תכשיטים והיילמשמשות  תתי החלקות  הקומה.

בנויות ברמות גמר שונות, ע"פ צרכי השוכרים, וכוללות בין היתר: תקרות תתי החלקות 

; חיפוי רצפות ת )משולבות בתאורה ובמיזוג אויר(ותקרות גבס מעוצבו אקוסטיות

ות זכוכית עם משקופי חלונפרקט; בו, שטיחים מקיר אל קיר באריחי קרמיקה

  דלתות כנף מעץ וזכוכית; כו'.אלומיניום; 

  רמת התחזוקה משתנה בין מושכר למושכר, וטובה בעיקרה.

חלל האגף )הצמדות  / אגפה הדרומי של הקומה משמשת לחניה פתוחה סביב הפטיו

  צב'(.-פז', פח', פט', צ', צא' ו

 פנוי להשכרה. 72, 71, 67, 66שטח תתי חלקות 
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 הנכס בנוי ברמת גמר טובה ומצוי בתחזוקה טובה. 8.13

 להלן תמונות הנכס: 8.14

  

  
 

פ נתונים ", והתפלגותו עהמוערך להלן פירוט השטח הסחיר )השטח לשיווק( בנכס 8.15

  שנמסרו לנו ע"י מזמין ההערכה:

סה"כ
מושכר ב- 

31.12.2016

פנוי ב- 

31.12.2016

שיעור תפוסה 

31.12.2016

מתפנה ב- 

31.12.2016

11,06411,0640100%663

4063812594%25

שטחי תעסוקה ואחסנה )מ"ר(

חניות )מקומות חנייה(

 

 הערות

אינם חניות ש 61 -מ"ר ו 214שטח של  יםכולל 31.12.2016-ב יםהמושכר יםהשטח ע"פ נתוני החברה, (1

תיים לשנלתשלום דמי שכירות  לחברה קיימת התחייבות חוזית של מוכר הנכסמאוכלסים כרגע, לגביהם 

 , לפיכך שטחים אלו נלקחו בחשבון כשטחים מושכרים.להלן( 9.5.5 )כמפורט בס"ק הקרובות

ושל מקומות  94%של השטח העילי על  שיעור התפוסה, עומד 01.01.2017-לאחר פינוי שטחים אלו ב (2

 .88%החנייה על 

השטח ורך בשבועיים, החוזה הוא. 31.12.2016-הסתיים ב מ"ר 143שטח של בנוסף, חוזה של שוכר קיים ב  (3

בתחשיב כשטח נלקח בחשבון לאור המועד הקובע לשומה, שטח זה  אחר. שוכר קייםאחר מכן ללהושכר 

 פנוי.

 נמצאות בשימוש של השוכרים / אב הבית ללא תשלום.החניות  10חניות( כולל  406סך החניות ) (4

  הסביבה הנדל"נית של הנכס: 8.16

באזור מרכז  תעשייה, אחסנה ולוגיסטיקהבני הסביבה הנדל"נית של הנכס הנדון הינה מ

לא אותרו סיכויים וסיכונים בנכס מעבר לסיכוני שוק הנדל"ן של מבני מבני   הארץ.

 .באזור תעשייה, אחסנה ולוגיסטיקה
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 פרטי רישום והזכויות במקרקעין .9

 להכול ורשום כבית משותף 8738בגוש  16 -ו 11 ותחלק, בנוי על גבי הנדון כאמור, הבנין 9.1

  תקנון מוסכם.לגביו קיים , וחלקות משנה )ורכוש משותף( 73

 .מ"ר 17,636הינו  ותהרשום של החלק ןשטח

 בתים משותפיםמידע מפנקס  יבהתאם לפלט ,הנדונות לתתי החלקותעיקרי פרטי הרישום,  9.2

נכון  3, אשר הופק באמצעות האינטרנטהובפתח תקהמתנהל בלשכת רישום המקרקעין 

 :2017לינואר 

תת חלקה
שטח 

רשום

חלק 

ברכוש 

המשותף

הצמדותהערותחכירותבעליםתיאור / קומהמבנה

[5][4] + [1][3] + [2]רשות הפיתוחאולם קומת קרקע262.13/9991

[8]+[7]+[6][4] + [1][3] + [2]רשות הפיתוחאולם קומת קרקע3111.46/9991

--[4] + [1][3] + [2]רשות הפיתוחאולם קומת קרקע14146.67/9991

--[4] + [1][3] + [2]רשות הפיתוחאולם קומת קרקע15248.212/9991

--[4] + [1][3] + [2]רשות הפיתוחאולם קומת קרקע16147.37/9991

--[4] + [1][3] + [2]רשות הפיתוחאולם קומת קרקע17300.215/9991

--[4] + [1][3] + [2]רשות הפיתוחאולם קומת קרקע18737.937/9991

--[4] + [1][3] + [2]רשות הפיתוחאולם קומת קרקע19291.214/9991

[4] + [1][3] + [2]רשות הפיתוחאולם קומת קרקע21296.614/9991

--[4] + [1][3] + [2]רשות הפיתוחאולם קומת קרקע2285.84/9991

--[4] + [1][3] + [2]רשות הפיתוחאולם קומת קרקע2361.33/9991

--[4] + [1][3] + [2]רשות הפיתוחאולם קומת קרקע26227.511/9991

--[4] + [1][3] + [2]רשות הפיתוחאולם קומה ראשונה32174.49/9991

--[4] + [1][3] + [2]רשות הפיתוחאולם קומה ראשונה34219.911/9991

--[4] + [1][3] + [2]רשות הפיתוחאולם קומה ראשונה41207.310/9991

--[4] + [1][3] + [2]רשות הפיתוחאולם קומה ראשונה42126.16/9991

--[4] + [1][3] + [2]רשות הפיתוחאולם קומה ראשונה45124.46/9991

--[4] + [1][3] + [2]רשות הפיתוחאולם קומה ראשונה46124.36/9991

--[4] + [1][3] + [2]רשות הפיתוחאולם קומה ראשונה47116.66/9991

--[4] + [1][3] + [2]רשות הפיתוחאולם קומה ראשונה48414.120/9991

--[4] + [1][3] + [2]רשות הפיתוחאולם קומה ראשונה49123.26/9991

--[4] + [1][3] + [2]רשות הפיתוחאולם קומה ראשונה5776.44/9991

--[4] + [1][3] + [2]רשות הפיתוחאולם קומה ראשונה58122.46/9991

--[4] + [1][3] + [2]רשות הפיתוחאולם קומה ראשונה59375.718/9991

--[4] + [1][3] + [2]רשות הפיתוחאולם קומה ראשונה61249.212/9991

--[4] + [1][3] + [2]רשות הפיתוחאולם קומה שניה631,089.654/9991

--[4] + [1][3] + [2]רשות הפיתוחאולם קומה שניה64402.020/9991

[9][4] + [1][3] + [2]רשות הפיתוחאולם קומה שניה651,197.560/9991

--[4] + [1][3] + [2]רשות הפיתוחאולם קומה שניה6688.14/9991

--[4] + [1][3] + [2]רשות הפיתוחאולם קומה שניה6744.22/9991

--[4] + [1][3] + [2]רשות הפיתוחאולם קומה שניה68155.68/9991

--[4] + [1][3] + [2]רשות הפיתוחאולם קומה שניה69109.65/9991

--[4] + [1][3] + [2]רשות הפיתוחאולם קומה שניה70108.45/9991

--[4] + [1][3] + [2]רשות הפיתוחאולם קומה שניה71209.310/9991

--[4] + [1][3] + [2]רשות הפיתוחאולם קומה שניה72153.18/9991

8,727.5429/999סה"כ

הערות

הערה בדבר אתר עתיקות )י.פ. 4071 מיום 31.12.1992([1]

ש.י.ה.ז. ניהול השקעות ) 2013 ( בע"מ, חכירה ראשית בשלמות, תאריך סיום: 06/10/2040 [2]

 נרשמה הגבלה בהעברה ובהורשה[3]

הערת אזהרה סעיף 126 לטובת מניבים קרן הריט החדשה בע"מ. הערות: הסכם מיום 28.10.2015[4]

ב' - קרקע בשטח של 60.30 מ"ר[5]

ג' - קרקע בשטח של 63.90 מ"ר[6]

ד' עד צב' - 60 צמידויות של חניה בשטח כולל של 4,517.20 מ"ר[7]

צג' - גג פח בשטח של 2,875.30 מ"ר ; צד' - גג בטון בשטח של 1,174.00 מ"ר[8]

 פד' - מרפסת בשטח של 57.30 מ"ר ; פה' - מרפסת בשטח של 58.50 מ"ר ; פו' - מרפסת בשטח של 58.60 מ"ר[9]

                                                           
 פיו.-, התקנות והנוהלים שעל1969 –פלטי המידע אינם נסח רישום מאושר או העתק רישום, כמשמעותו בחוק המקרקעין תשכ"ט   3
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לנכס בעיקרו תואם ( 34346/2008שטר יוצר , 268/08מס' )תיק תשריט הבית המשותף  9.3

)חדר הטרנספורמציה( מהווה  11/73 תת חלקהבהתאם לתשריט עולה כי  .בפועלבמצבו 

 .1בתחום מבנה מצויות , בניןב תתי החלקותיתר כל ו 2את מבנה 

בין היתר , נקבע 28.8.2008בהתאם לתקנון מוסכם מתיק הבית המשותף שאושר ביום  9.4

 כדלקמן:

 (, ההצמדותתתי החלקותדירות )הוצאו חלקים מהרכוש המשותף והוצמדו ל 9.4.1

  .הרישום חלמפורט בנס מותתואנמצאו 

 .תתי החלקותנקבע שיעור החלקים ברכוש המשותף הצמוד ל 9.4.2

 הפרדה למבנים: 9.4.3

  הרכוש המשותף שבתחום כל מבנה )למעט הקרקע( צמוד לדירות שבאותו

הוצאות אחזקת הרכוש המשותף שבתחום כל מבנה יחולו על המבנה. 

  בעלי/חוכרי היחידות שבאותו המבנה.

 ח. טרנספורמציה( פטורה מתשלום הוצאות אחזקת הרכוש  11/73 תת חלקה(

 המשותף.

  יבחרו נציגות לצורך ניהול ואחזקה של הרכוש  1בעלי יחידות במבנה

 ורך ניהול ואחזקה.המשותף. ועד הבית יתקשר עם חברת הניהול לצ

אנטנות סלולריות ו/או אנטנות לקליטה ולשידור לא יותקנו בבנין אלא ברשות  9.4.4

 חברת הניהול ובתנאים שתקבע חברת הניהול.

 3 תת חלקהזכויות הבניה שקיימות או שייוצרו בעתיד על הגג יוצמדו לבעלי  9.4.5

בנות על ולא יהוו חלק מהרכוש המשותף. בעלי היחידה אלה יהיו רשאים ל 4בלבד

שטחי ההצמדה. הגג אשר יווצר מאותה בניה עתידית יוצמדי לבעלי היחידה הנ"ל 

 אשר ינצלו את זכויות הבניה הנוספות.

בעלי היחידה הנ"ל יהיו רשאים לפנות למפקח על חוק המקרקעין על מנת לתקן  9.4.6

את צו רישום הבית המשותף ו/או התקנון המוסכם ולהתאים את הרישום לבניה 

 לרבות תיקון שיעורי החלקים ברכוש המשותף.שתתבצע, 

בעלים של כל יחידה יהיו רשאים לפצל את היחידה למספר יחידות כראות עיניהם  9.4.7

וכן יהיו רשאים לתקן את צו רישום הבית המשותף מבלי לקבל הסכמתם של יתר 

 בעלי היחידות בבית, ואם נדרשת הסכמה כאמור היא ניתנת בזה מראש.

יהיו רשאים להעביר צמידויות מיחידת משנה אחת לאחרת  בעלים של כל יחידה 9.4.8

מבלי לקבל הסכמתם של יתר חוכרי יחידות המשנה ואם נדרשת הסכמה כאמור 

 היא ניתנת בזה מראש.

                                                           
 הכלולה בנכס הנדון. תת חלקה  4
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ניתנת זכות לבעלי היחידות להחנות לצרכי פריקה וטעינה ולמעבר רכב או רגל  9.4.9

ולמטרה זו  אך לא בחיה בשטחים צמודים גם אם שטחים אלה אינם בבעלות

 בלבד.

יאפשר מעבר דרך הגג/ות הצמוד/ים לכל יתר  11,16/3 תת חלקהבעל האולם ב 9.4.10

בעלי היחידות או בעלי מקצוע מטעמם לצורך תיקון ותחזוקה של המתקנים 

  הנמצאים על גג הבנין והידועים כחדרי מכונות המשרתים את מעליות הבנין.

 :)ללא קומת הקרקע התחתונה( הנדון סהרלוונטים לנכ תשריט הבית המשותף יחלקלהלן 

 תשריט המגרש
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 קומת הקרקע

 

  : ראשונהקומת 

 

 :קומה שניה
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, בין: ש.י.ה.ז. ניהול השקעות 28.10.2015הועבר לי ע"י המזמין העתק הסכם מכר מיום  9.5

( בע"מ )המוכר(, לבין: מניבים קרן הריט החדשה בע"מ )הקונה(, על פיו עולה כי 2013)

תנאי הסכם, מתחייב המוכר למכור לקונה והקונה מתחייב לרכוש מהמוכר, את בכפוף ל

מלוא זכויות המוכר ביחס לממכר )כפי שיפורט להלן(, כאשר זכויות המוכר ומצב הממכר 

  נמכרים במצבם כפי שהוא ביום חתימת הסכם זה.

 להלן חלק מפרטי ההסכם:

  הממכר: 9.5.1

לרבות זכויות והתחייבויות החוכר זכויות המוכר במקרקעין ובנכס א' ונכס ב' 

המקורי ביחס ליחידות המינהל וזכויות אנטנות הראל  5המקורי ע"פ חוזי החכירה

 , כשהזכויות נקיות מכל זכות 45ע"פ חוזה חכירה נכס ב' ביחס ליחידה  6בע"מ

 צד ג'.

  המסירה: 9.5.2

בכפוף לקיום תנאי ההסכם, מתחייב המוכר להעביר לקונה את הזכות לחזקה 

, כשהנכס נקי מכל זכות לטובת 15.12.2015ס, בכפוף לזכויות השוכרים, ביום בנכ

 צד' ג', וזאת במצבו הנוכחי ביום חתימת הסכם זה כפי שהוא.

  תכנון ורישוי: 9.5.3

ות גלמיטב ידיעת המוכר הנכס בנוי ע"פ היתר בניה כדין, וכי לא ידוע לו על חרי

 11/18מ"ר בתת חלקה  156בניה ו/או בניה ללא היתר, למעט שטח גלריה של 

אשר טרם הוכשר ע"פ הוראות הדין, וכי המוכר מתחייב להסדיר ולהכשיר 

  בהתאם לדין את היתר הבניה ביחס לגלריה, על חשבונו ואחריותו הבלעדית.

  ניהול הנכס: 9.5.4

נכון למועד חתימת הסכם זה המוכר ושילוב אחזקות מבנים נהריה בע"מ )שילוב( 

י הניהול והתחזוקה של המבנה בהתאם לחלוקת אחריות מעניקות את מלוא שירות

הניהול הקבועה בהסכם משולש )שנחתם עם קבוצת מנשרוב מרק אחזקות 

, ובהתאם להסכם זה מסיימת שילוב את מתן שירותי 30.12.2014בע"מ( מיום 

  .31.12.2015הניהול והאחזקה ביום 

היתר, בהתאם לכלל המוכר מתחייב להחתים את שילוב על כתב התחייבות, בין 

תקופות בנות  5-העקרונות שלהלן: תקופת מתן שירותי הניהול ע"י שילוב יוארכו ב

(; הקונה רשאי לסיים את תקופת שירותי שילוב 1.1.2016שנה כ"א )החל מיום 

 יום בכתב. 45הנוספת ו/או תקופות ההארכה, בכל עת, ובהתראה מוקדמת של 

                                                           
, לפיהם חכר החוכר את מלוא 10.1.1999חוזי חכירה מהוונים שנחתמו בין החוכר המקורי )לוקי בניה ופיתוח בע"מ( לבין המינהל ביום  38  5

, המהוות את 1,2,17,19,26-28,30-42,46-47,50-58,65-66,69-73, ביחידות המינהל מס': 6.10.2040זכויות החכירה המהוונות בנכס עד ליום 
 .11/2-3,14-19,22-23,26,32,34,41-42,45-49,57-59,61,63-72חלקות: -יחידות הבית המשותף, תתי

 32.50מ"ר אליה מוצמד שטח  296, בשטח רשום של 11/21חלקה -, המהווה את תת45זכויות חברת אנטנות הראל בע"מ ביחידת מינהל מס'   6
 .6.10.2040 מ"ר )חניה(, לתקופת חכירה שסיומה ביום
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  המושכר הפנוי: 9.5.5

ת חנייה מסויימים, שהיו פנויים במועד העסקה, התחייב בגין שטחים ומקומו

למ"ר ₪  7למ"ר, דמי ניהול בסך ₪  35המוכר לשלם לחברה דמי שכירות בסך 

  . 2018בדצמבר  15חנייה, וזאת עד ליום  וםלמק₪  280ודמי חנייה בסך 

  יישא המוכר בתשלומי הארנונה הנובעים מהשטח הפנוי. , כן כמו

ל במירב המאמצים להשכיר את השטח הפנוי לשוכר/ים המוכר התחייב לפעו

שזהותם תאושר בידי הקונה, ובהתאם לתנאים מצטברים )תקופת שכירות שלא 

 שנים; דמי שכירות, ניהול וחנייה שלא יפחתו מהסכומים האמורים  3 -תפחת מ

  לעיל, וכו'(.

קומות מ 61 -מ"ר ו 214, ההתחייבות מתייחסת לשטח של 2016בדצמבר  31ליום 

       חנייה.

 ההסכם כולל תנאים והוראות רבות נוספות. 9.5.6
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 :ההערכה ע"פ הנתונים שנמסרו לנו ע"י מזמין 9.6

  .)ואנטנה( שוכרים שונים 16 -השטחים העיליים בנכס מושכרים ל -

 כדלקמן:, כולל דמי ניהול, דמי השכירותמ)ללא מע"מ( הכנסות סה"כ  -

היקף שטח

מספר

שוכרים

שטח 

מושכר

חניות 

מושכרות

מועד

סיום

חוזה

הכנסות 

חודשיות 

דצמבר 

2016

2,968432019119,720שוכר אמעל 2,000 מ"ר

1,62030201876,440שוכר ב

1,60012201970,400שוכר ג

1,1207201848,160שוכר ד

123,0931282017-2020166,353 שוכריםעד 1,000 מ"ר

1610,401220481,073 שוכריםסה"כ שוכרי שטחים

1362017-201834,129--24 שוכריםסה"כ שוכרי חניות בנפרד

20226,000----שוכר אנטנהאנטנה

12,726משתנה----2 שוכריםדמי ניהול נוספים

318,726 שוכריםסה"כ שונות

4310,401356533,928 שוכריםסך הכל

הערות

1( אם לא מצויין אחרת - השימוש הינו לתעסוקה / אחסנה.

דמי השכירות כוללים דמי ניהול ותשלום בגין חניות המושכר.  )2

3( מושכרים "עד 1,000 מ"ר" כוללים 2 שוכרים בשימוש מסעדות + שוכר קיים שחתם על תוספת שטח של 143 מ"ר לאחר המועד הקובע לשומה.

4( מושכרים "עד 1,000 מ"ר" כוללים: שטחים ב- "הבטחת תשואה" )ש.י.ה.ז( - ראו ס"ק 9.5.5.

5( חוזה השכירות לאנטנה מסתיים ביולי 2017, ודמ"ש ליתרת התקופה שולמו מראש. 

    נמסר לי ע"י החברה כי קיימת טיוטת חוזה להארכת ההסכם ב- 5 שנים נוספות לפי דמ"ש של 6,000 ₪.

2,000-1,000 מ"ר

 

 עוד נמסר לי על ידי מזמיני ההערכה כי:  -

כל השוכרים הינם במעמד של "שכירות חפשית" )אין תחולה של חוק הגנת  (1)

 הדייר(.

 שוכרים אופציה להארכת תקופת השכירות.לחלק מה (2)

 כל החוזים הינם צמודי מדד המחירים לצרכן. (3)

  :, נחתמו בנכס הנדוןבמהלך השנה האחרונה ועד למועד הקובע בשומה -

 שוכרים קיימים( לשטח כולל של  4 -שוכר חדש ו 1) שוכרים 5 עם שכירות הסכמי (1)

למ"ר ₪  42) למ"ר₪  35 -מ"ר, ובדמי שכירות חודשיים ממוצעים של כ 1,470 -כ

  .לשוכרים חדשים(

שוכרים קיימים( למספר  6 -שוכרים חדשים ו 5שוכרי חניות ) 1הסכמי שכירות עם  (2)

לחנייה ₪  266 -חניות, ובדמי שכירות חודשיים ממוצעים של כ 35חניות כולל של 

 לחנייה לשוכרים חדשים(.₪  293)
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 :31.12.2016בהתאם למסמך נתונים של החברה נכון ליום  9.7

   מידע אודות מחזיקים שהינם: 9.7.1

 :אין.  דיירים מוגנים על פי חוק הגנת הדייר 

 :מחזיקים בנכס ללא חוזה שכירות  

 חניות שנמצאות בשימוש השוכרים / חברת הניהול ללא חוזה שכירות. 10 

 8, חברות קשורות7מחזיקים שהינם בעלי ענין בתאגיד מזמין ההערכה כגון: חברות בת 

 אין.  וכדומה:

מידע בדבר קיומו של הסכם עם צד ג', ובכלל זה הסכם בניה, הסכם או  9.7.2

 וועדה מקומית לתכנון ולבניה וכיוצא באלה: / התחייבות שניתנו לרשות המקומית

    9.5.5ו ס"ק רא -חניות( 61 -מ"ר ו 214הבטחת תשואה מהמוכר )כיום על. 

 שנה ממועד ההסכם, עדיין  (18חלקה -)תת הבטחה של המוכר להסדרת הגלרייה

 .נמצא בטיפול

שינויים שחלו בנכס בתקופה שבין המועד הקובע לבין תאריך עריכת השומה  9.7.3

  . 9אין  )מאפיינים פיזיים, משפטיים, תכנוניים וכיו"ב(:

   חבות אחרת הקשורה לנכס ואינה מפורטת לעיל: 9.7.4

 .2015קיים שיעבוד לטובת בנק לאומי מתוקף הלוואה מדצמבר 

ן זיהום הקרקע הנדונה, שימושים בעבר ובהווה החשודים כמזהמים ירטים בעניפ 9.7.5

 לא ידוע.  וכיו"ב:

  דמי ניהול: 9.8

  בהתאם לנתונים שהתקבלו מהחברה:

, כאשר דמי הניהול ובחלקו ע"י החברה (,"שילוב"ע"י חברה חיצונית )בחלקו הנכס מנוהל 

   בגין המושכרים של החברה מתקבלים במלואם ע"י החברה.

, כאשר בחלק ש"ח/מ"ר/חודש 7 -דמי הניהול המשולמים ע"י השוכרים הינם בממוצע כ

  ין.ידמי ניהול אלו הינם סבירים בנסיבות הענ .מהחוזים דמי הניהול כלולים שכ"ד

)התואמות את ההוצאות בפועל( עומדות  ע"פ נתוני החברה, סה"כ הוצאות אחזקה הצפויות

  כולל מע"מ והצמדות(. לחודש )לא ₪  40,000סך של על 

 95% -מעלה מלצורך בדיקת סבירות הנתונים, בדקנו את הסכמי השכירות המתייחסים ל 9.9

  ההכנסות בנכס.מרבית  מכלל השטחים המושכרים בנכס ומבטאים את

 החוזים נמצאו תואמים לנתוני החברה שנמסרו לנו.

זו חפשית מכל חוב, ההערכה זו הינה לזכות החכירה המהוונת בנכס, בשלמות, כשזכות  9.10

 שיעבוד ו/או תפיסה.

  

                                                           
 חברה אשר חברה אחרת מחזיקה בחמישים אחוזים ויותר מהון המניות המונפק שלה או מזכויות ההצבעה שבה.  7
 חברה אשר בבעלות או בשליטה בעקיפין של בעל בנכס.  8
  (.8.15)ראו ס"ק  2017במהלך חודש ינואר  למעט חתימה על חוזה שכירות  9
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 מצב תכנוני    .10

 :10להלן פרוט התכניות הרלוונטיות לנכס הנדון

/א', שדבר אישורה למתן תוקף פורסם בילקוט 2002תכנית שינוי מתאר מס' אפ/בהתאם ל 10.1

 519 -ו 516 11, החלקות הנדונות מסומנות כמגרשים4.3.1990מיום  3748פרסומים מס' 

 :כדלקמןהשימושים , בו מותרים "תעשיה" של עודבי המסווגים

  בניני מלאכה ומפעלי תעשיה. .א

  בנינים ושטחי אחסנה וקירור. .ב

  ושירותים לאופי האזור. משרדים .ג

  שטחים ומתקנים לחניה. .ד

  תעשיה עתירת ידע. .ה

  זכויות הבניה באזור תעשיה:

  מ"ר 2,000 שטח מגרש מינימלי:

  40% ; 50% תכסית קרקע:

  3 ; 2 מקס': מס' קומות

  120% ; 100% סה"כ % בניה:

 התכנית כוללת הוראות בניה שונות, כמפורט בתקנותיה.

 להלן מיקום המגרשים ע"ג תשריט המצב המוצע בתכנית:

 

                                                           
 של עיריית ראש העין, אתר האינטרנט של רמ"י,  ולאתר האינטרנט של מנהל התכנון של משרד האוצר. בהתאם לאתר האינטרנט ההנדסי  10 

 הנדונה. 11הינו בתוואי חלקה  519ומגרש מס'  16הינו בתוואי חלקה  516מגרש מס'   11
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 רישוי 10.2

הועדה  אתר האינטרנט ההנדסי שלמעיון בתיק הבנין של הנכס הנדון, המתנהל ב -

 שלהלן: 12רי הבניההית, נמצאו ראש העיןהמקומית לתכנון ולבניה 

 מס' היתר
מועד מתן 

 ההיתר
 מהות

 בקשה לאישור עבודות עפר והכנת הקרקע לבנייה 30.12.1993 930117

940749 06.03.1995 
מ"ר + מקלט,  12,215.50קומות בשטח של  3בקשה להקמת מבנה תעשיה בן 

 שלב א'

20020022 18.09.2006 
מ"ר  77.60מ"ר מלתחות בשטח  24.00סככה פתוחה בשטח  -אישור מצב קיים 

 מ"ר 292.16לריה בשטח גוקומת 

 מ"ר 35.70בקשה לאישור הקמת גלריה קיימת בשטח  31.01.2007 20030345

 מ"ר 66.40תוספת גלריה בשטח של  24.06.2007 20050125

 מ"ר 15.90מ"ר ומחסן בשטח  14.87בקשה לאישור גלריה קיימת בשטח של  31.07.2007 20060502

 מ"ר 307.20תוספת גלריה בשטח של  14.11.2007 20050087

 מ"ר 205.46גלריה בשטח של  06.08.2008 20050093

 מ"ר 120.00בקשה לאישור גלריה קיימת בשטח  28.08.2008 20050041

 מ"ר 67.00אישור גלריה קיימת בשטח  31.08.2008 20050143

 מ"ר 71.23אישור גלריה קיימת בשטח  08.09.2008 20080083

 מ"ר 274.41מ"ר ושירות בשטח של  288.92גלריה בשטח של  10.12.2008 20070056

 מ"ר כולל שטחי שירות 81גלריה בשטח  31.12.2008 20010390

 מ"ר 115.15מ"ר ושירות בשטח של  67.20גלריה בשטח  04.01.2009 20030021

 מ"ר )חידוש החלטה( 22.13מ"ר ושירות  188.89גלריה בשטח  26.11.2009 20050181

 מ"ר 58.04+ בשטח 15.06תוספת גלריה לאחסנה במפלס  09.09.2015 20130840

אישור להספקת שירותים )אישורים למתן שירותי  - 4ע"י המזמין העתק טופס  נמסר לנו -

 .940749, אשר ניתן לפי היתר בניה מס' 31.3.1997חשמל, מים וטלפון(, מיום 

  :20030021יתר בניה מס' להלן טבלת השטחים מה -

קומה

שטחים 

עיקריים

% משטח 

המגרש

שטחי 

שירות

סה"כ שטח 

הבניין

3,185.4918.06%243.763,429קומת קרקע

7,285.4041.31%251.507,537קומה א'

67.200.38%115.15182קומת גלרייה

6,469.3736.68%224.236,694קומה ב'

3,526.6020.00%113.373,640קומה ג'

20,561116.2%94821,482סה"כ*

* סיכום השטחים הינו בהתאם למופיע בטבלה המקורית - ההפרש יחסית לסיכום חישובי הינו זניח.
 

                                                           
 לעיל. 8מור בפרק היתרי בנייה רלוונטיים לנכס הנדון. לא אותרו אי התאמות מהותיות ביחס להיתרי הבניה, למעט הא 12
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שטחי בתיק הבנין האינטרנטי מצויות מס' בקשות להיתר בניה מהתקופה האחרונה )ל -

 , ביניהן:מאושרות שאינןגלריה בנכס(, 

 בקשה מס' 
 להיתר

מועד הגשת 
 הבקשה

 מהות

 שנים 5-מ"ר ל 240 -שמוש חורג למסעדה במבנה תעשיה בשטח של כ 03/11/1997 970623

 מ"ר בקומה א' 54.22תוספת שטח שירות בשטח של  17/03/2010 20100288

 מ"ר 118.74תוספת גלריה לצורך איחסון בשטח של  05/12/2010 20101370

20120676 27/06/2012 

אישור בדיעבד לגלריות קיימות, כשטחים עיקריים ו/או שרות במפלסים:  .1
ואדונטג, סך שטח  34,42, 48-צג, צה,צו,צז,צח, צ-חניותמספר  + .9.00+, 15.00

 מ"ר. 1039.80מבוקש: 

 מ"ר. 732.87המרת שטחים עיקריים לשטחי שרות בחניות המצוינות מטה בסך:  .2
(30)210( ,28)207-205( ,65)220,B100, 57, 301, 305-303, 99. 

 444.08רות לפי תקנות בחניות: שהמרת שטחים שהותרו כשטחים עיקריים ל .3
 מ"ר 

(28)207-205 ,19 ,B100, 57, 1G, 305-303. 

 100.38מ"ר משטח עיקרי לשטח שרות ביחידות הנ"ל. המרת  1176.95המרת  .4
 מ"ר משטח שרות לשטח עיקרי )יתרת ממ"ק בבנין(.

20140868 23/07/2014 
+ לחנות קופר, סך השטח 9.00אישור בדיעבד לגלריה קיימת, לשטח שירות במפלס 

 מ"ר. 355.15 -המבוקש 

 +9.00אישור שטחי שירות בגלריה קיימת במפלס  19/10/2014 20141154

 אישור בדיעבד לגלריות קיימות, שטחים עיקריים + שטחי שירות 22/12/2015 20151394

 

-  
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 עקרונות, גורמים ושיקולים בהערכה .11

בבואי להעריך את שווי הנכס הנדון, לקחתי בחשבון בין היתר, את העקרונות, הגורמים והשיקולים 

 כדלקמן:

 ערכת השווי של נכס מקרקעין קיימות שלוש גישות שומה עיקריות:בה 11.1

 - גישת ההשוואה 11.1.1

בגישה זו עורכים השוואה לעסקות ומחירים בנכסים דומים ומתאימים אותם לנכס 

נשוא ההערכה בפרמטרים מתאימים )כגון: גודל, מיקום, זכויות בניה, רמת בניה 

  וכיו"ב(.

והקשיים הקיימים בישומה הינם בד"כ עקב גישה זו הינה בד"כ הגישה המועדפת 

  חוסר עסקות ומחירים בנכסים דומים.

 .בנוייםגישה זו משמשת הן להערכת קרקע לא מבונה והן להערכת שטחים 

 - גישת העלויות 11.1.2

 הינו סיכום של: בנויכס מקרקעין בהתאם לגישה זו, שווי של נ

 שווי הקרקע לנכס+ 

 עלות המבנה )השווי הפיזי שלו( +

 "רווח יזם" )הכולל מימון, רווח, זמן, העובדה שהנכס קיים וכיו"ב( +

------------------------ 

 בנוי= שווי הנכס ה

============ 

)בחילוץ  או את שווי הקרקע הבנויבהתאם לגישה זו, ניתן לקבוע או את שווי הנכס 

 משווי הנכס הבנוי(.

 - גישת ההכנסות 11.1.3

הכנסות הספציפיות הקיימות בנכס המוערך, או בגישה זו נקבע השווי ע"י היוון ה

בהשוואה להכנסות מנכסים דומים תוך התאמות הנדרשות )בדומה להתאמות 

  הנדרשות בגישת ההשוואה(.

 ס ובגורמים שונים נוספים.מקדם ההיוון תלוי גם הוא בסוג הנכ

קל הערכת נכס מסויים מבוצעת בשילוב של שלוש גישות אלו, כאשר בכל נכס קיים מש

 שונה לכל גישה וקיימים נכסים שבהם משתמשים רק בגישה אחת או שתיים.
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הגישה המקובלת והמועדפת להערכת נכס מהסוג הנדון, הינה גישת ההכנסות, וזאת  11.2

מאחר והנכס הנדון הינו עסק פעיל בבעלות אחת, המבוסס על השכרת שטחים מניבים, 

  י של הנכס.כך שדמי השכירות מהווים אינדיקציה ישירה לשוו

שיעור התשואה הכולל לתחשיב בגישת ההכנסות הוערך ע"פ עסקות שבוצעו בתחום  11.3

 הנדל"ן המניב; ובהתאמה לנכס הנדון.

נלקחה בחשבון התחייבות שטחים לגביהם קיימת "הבטחת תשואה" )שטחי ש.י.ה.ז(, לגבי  11.4

ם המכר שנים, הכל כמפורט בהסכ 2 -כתקופה של יתרת המוכר לתשלום דמי שכירות ל

 עיל(.ל 9.5.5 )ראו ס"ק

מ"ר לגביו נחתם חוזה ע"י שוכר קיים לאחר המועד הקובע, שטח זה  143לגבי שטח של  11.5

 בון כשטח פנוי לצורך תחשיב השווי למועד הקובע.נלקח בחש

החניות בנכס הנדון, לא יושכרו וישמשו את חברת  406חניות מתוך  10נלקח בחשבון כי  11.6

 ללא הכנסה נוספת.הניהול / שוכרים שונים 

לא נלקחו בחשבון זכויות בניה נוספות לאור הבינוי הקיים ומאפייני הנכס הנדון וסביבתו,  11.7

 )ככל שקיימות(.

זכויות בניה כאשר לא נלקחו בחשבון כמפורט לעיל, הנכס המוערך הינו נכס מניב,  11.8

יש לציין כי יחד עם זאת,   השבחה אינו רלוונטי לנשוא ההערכה.הלאור זאת, היטל  כלשהן.

 גובה היטל ההשבחה, אם בכלל, ייקבע בעת מימוש בהתאם לתנאים בחוק התו"ב.

 לא נמצאו היתרי בניה לשטחים ולשימושים כדלקמן: בנכס נכון ליום הביקורכאמור לעיל,  11.9

)כאשר בתב"ע מותרים שימושים לאופי  השימוש בשתי המסעדות שבקומת הקרקע .א

 . האזור(

 קרקע( –ת )אשר נבנה ע"ג שטח הצמדה שטח מקורה בצמוד למסעדו .ב

 חניה(. -שטח לובי הכניסה לבנין )אשר נבנה ע"ג שטח הצמדה  .ג

, כאשר ביחס אליהן קיימת מ"ר( 156 -)כ 18שטח הגלריה הבנויה בתת חלקה  .ד

י חודשים )ממועד ההסכם(, וכפי שנמסר לי ע" 12התחייבות של המוכר להסדירו תוך 

 .החברה הנושא בטיפול

 שרדים לאופי האזור )המותרים בתב"ע(.שימושי מ .ה

או דמי והמשרדים  בהתחשב בכך שלא נגבים דמי שכירות עודפים בגין שימושי המסחר

, וכפי שנמסר לי ע"י החברה, וכפי שעולה כאמור לעיל שכירות בגין השטחים המקורים

לא נלקחה  –מהסכמי השכירות, הסדרת השימושים המסחריים הינם ע"ח השוכרים 

 בגין נושא זה. הפחתה



 

 יעוץ וניהול נכסים הנדסה   שמאות מקרקעין אברהם כץ 
 

 34 מתוך 26 עמוד

 

מטרת החכירה בהסכמי החכירה הינם "ביתן תעשייה", כאשר ישנם מושכרים שונים בהם  11.10

  השימוש תואם תב"ע, אך שונה ממטרת החכירה הנ"ל.

בהתחשב בכמות הקטנה של מושכרים אלו, דמי השכירות הממוצעים שלהם ביחס 

כל פנייה של רמ"י  אין –למושכרים אחרים, ברמת הגמר שלהם ובכך שכפי שנמסר לי 

 לא נלקחה בשלב זה הפחתה בגין נושא זה. -בנושא

  -דמי היוון בעת יובל חכירה  11.11

  .6.10.2040מקרקעי ישראל בהסכם חכירה עד ליום  רשותהנכס מוחזק בחכירה מאת 

מקרקעי ישראל, יקום חיוב בגין דמי היוון בעת הארכת החוזה  רשותע"פ החלטות מועצת 

  ת )"יובל חכירה"(.פת חכירה נוספלתקו
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 בהערכה נלקחו בחשבון גורמים ושיקולים אלו: 11.12

 בית  -הידוע כ ממבנההמהווים חלק  ,ומקומות חניה אולמות לתעשיה – הנכס מהות"

 .כמתואר לעיל כרמלים" בפארק התעשיה אפק, ראש העין, הכל

 בו , רמת הגמר והאחזקה הן ומיקומן במבנה, מידותין של היחידותאופי הנכס, שטח- 

 .כמתואר לעיל

 .המצב המשפטי, כמפורט לעיל 

 נכס הנדון, כמפורט לעיל.להרישוי המצב התכנוני ו  

 מחירי מקרקעין בסביבה.  

כאמור לעיל, הנכס הנדון מהווה יחידות רישום עצמאיות )והצמדות( בשלמותן, המהוות  11.13

ללא משותף. לאור זאת הנכס המוערך הינו בבעלות אחת  מבניין הרשום כביתחלק 

 .שותפות

 שומה זו נערכה בהתבסס על המידע המשפטי שהוצג בפנינו כמפורט בה. 11.14

 ההערכה אינה כוללת מע"מ. 11.15

ההערכה זו הינה לזכות החכירה המהוונת בנכס, בשלמות, כשזכות זו חפשית מכל חוב,  11.16

 .שיעבוד ו/או תפיסה )למעט השכירויות החפשיות בו(
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 מסד נתונים כבסיס לתחשיב .12

 מכר נתוני 12.1

 בתקופה האחרונה )כולל את "מרכזכרמלים מבנה "עסקאות מכר ב הלן ריכוזל 12.1.1

  רכישת הנכס הנדון(:העסקה ל

גושחלקהת"חמספררחובמחירתאריך עסקה

שטח 

קומהרשום

הצמדות 

)מ"ר(

מחיר 

למ"ר 

הערותרשום

1038118738123.71-8,407המלאכה07/04/20161,040,000

1187388,727.50-28,630.48,773שונות8המלאכה28/10/201576,568,853
עסקה לרכישת 

הנכס הנדון

1111187383,206.0-13,658.08,578עמל16/10/201527,500,000

813118738303.1048.96,521המלאכה01/03/20151,976,500

821118738296.6032.57,687המלאכה20/01/20152,280,000
תת חלקה זו מהווה 

חלק מהנכס הנדון

8211873862.1060.3554,589המלאכה23/11/201434,440,000
תת חלקה זו מהווה 

חלק מהנכס הנדון

1056118738123.716,851המלאכה20/01/2014847,457

1040118738122.916,713המלאכה09/04/2013825,000

 1039118738124.416,632המלאכה09/04/2013825,000

  בסביבת הנכס בתקופה האחרונה: / היצע להלן נתוני עסקות מכר 12.1.2

קומהשטח ברוטומחירסוגכתובתתאריך עסקהמקור
מחיר 

למ"ר
הערות

2,650,00034637,659משרדעמל 16/12/201511רשות המיסים

1,370,00018927,249תעשיההמלאכה04/06/2015רשות המיסים

1,000,00020104,975תעשיההמלאכה18/03/2015רשות המיסים

6,000קרקע6,000תעשייהא.ת. ראש העין01-2017נת"מ נכסים
מחיר מבוקש. 

גובה תקרה 6 מ', גג בטון.

7,000קרקע700 / 350תעשייהא.ת. החדש ראש העין01-2017נת"מ נכסים
מחיר מבוקש. 

גג בטון. גישה.

מחיר מבוקש.15005,500 - 500תעשייהא.ת. ראש העין01-2017נת"מ נכסים

5,500קרקע500תעשייהא.ת. החדש ראש העין01-2017נת"מ נכסים
מחיר מבוקש. 

כולל חנייה.

10,0005,500מחסןא.ת. ראש העין01-2017נת"מ נכסים
מחיר מבוקש. 

גובה 5 מ', ספרינקלרים.

80,000,00012,0006,667תעשייהראש העין01-2017יד 2
מחיר מבוקש. 

בניין מניב, שוכרים איכותיים )החברה הישראלית 

לנדל"ן(.

85,000,00012,0007,083תעשייהא.ת. אפק, המלאכה01-2017יד 2

מחיר מבוקש. מבנה חדש. 

מבנה לוגיסטי / תעשייה / משרדים. 3 קומות. שטח 

כולל 12,000 מ"ר + 3,000 מאושרים לבניה  נוספת. 

אולמות+משרדים+רמפה ותקרות של 6 מ' למשאיות 

דיזינגוף נכסים(. (

א.ת. ראש העין01-2017יד 2
תעשייה / 

משרדים
12,000,0002,0006,000

 מחיר מבוקש. 

בנין בשלמות / מבנה תעשייה למכירה. נכס מניב  

תשואה 8%. ישנן זכויות בנייה נוספות ופוטנציאל 

דית. השבחה לבנייה עתי

יאיר לוי 

אסטרטגיה
ראש העין01-2017

לוגיסטיקה / 

משרדים
140,000,00025,0005,600

מחיר מבוקש. 

דונם  מתחם משולב של לוגיסטיקה ומשרדים. 21 

קרקע + 16,000 מ"ר לוגיסטיקה + 9,000 מ"ר 

משרדים.

smart-

group.co.il/?p=1

482

2,900,0005005,800תעשייהפארק אפק, המלאכה01-2017

מחיר מבוקש. 

שטח בבניין "כוכב השחר" המתאים למשרדים / 

תעשייה / לוגיסטיקה, תקרה 6 מ'. רמפה וגישה נוחה 

 למשאיות.

ין הנדל"ן הארצי "רשף נכסים", שווי מכירה של מבני של מגז 2016ע"פ גיליון מרץ  12.1.3

 ₪. 6,000 -תעשייה בפארק אפק הינו כ
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 שכירות נתוני 12.2

 לעיל. 9.6ראו ס"ק  -בנכס הנדון  נתוני שכירות 12.2.1

  להלן נתוני עסקאות שכירות אשר בוצעו בסביבת הנכס בתקופה האחרונה: 12.2.2

 מבנה תעשייה עתירת ידע:   

 למקום חניה.₪  250למ"ר / ₪  42-כשל  ממוצעים חודשיים"ש דמ

 מבנה תעשייה עתירת ידע / משרדים:   

 למ"ר. ₪  47-כשל  ממוצעים חודשיים"ש דמ

 :מבנה תעשייה  

₪  35למ"ר, דמ"ש חודשיים ממוצעים של ₪  32-דמ"ש חודשיים ממוצעים של כ

בממוצע למקום ₪  450עד  350 -למ"ר בחוזים שנחתמו בתקופה האחרונה, וכ

 חנייה.

  אינטרנט להודעות  ערכתשומות מקרקעין שפורסמה במערכת "מאיה" )מע"פ

, עולה כי בנכסים 12, 10(, למבני תעשייה חדשים יחסית, ברח' העמל החברות

 למ"ר בממוצע ₪  40הנדונים בשומות נחתמו / חודשו חוזי שכירות לפי 

 למקום חנייה בממוצע.₪  235 -וכ

 נתוני שכירות מסקרי נדל"ן: 12.2.3

 של מגזין הנדל"ן הארצי "רשף נכסים": 2016מרץ  ע"פ גיליון   

 – 30למשרדים, ₪  50 – 35בפארק אפק הינם:  למ"ר מחירי שכירות ממוצעים

 למסחר.₪  100 – 80לתעשייה / לוגיסטיקה / אחסנה, ₪  40

  של מגזין הנדל"ן הארצי "רשף נכסים": 2016ע"פ גיליון מרץ   

למ"ר לחודש ₪  40, עומדים על 15"בית אפא", המלאכה  -מחירי שכירות ב

למ"ר לחודש, ושכירות חודשית של ₪  9למשרדים בגמר מלא, דמי ניהול של 

 למקום חנייה.₪  350

  של מגזין הנדל"ן הארצי "רשף נכסים": 2016ע"פ גיליון מרץ   

 -חברה בינלאומית מתחם הציוד לרכב שכרה מרלו"ג ומשרדים בגודל של כ

 לחודש בראש העין. הנכס כולל שש חניות.₪  28,000מ"ר עבור  750

  של מגזין הנדל"ן הארצי "רשף נכסים": 2015ע"פ גיליון פברואר   

חברה העוסקת בתחום השיווק הסלולארי שכרה מחברה פרטית משרדים 

בראש העין. המשרדים  "אפק פארק"ר, במתחם העסקים ”מ 600 -בגודל של כ

יין ייחודי המשמש חברות תקשורת. ר והם ממוקמים בבנ”למ₪  35הושכרו עבור 

לחודש כל אחת. הנכס הושכר ₪  280חניות במחיר של  20 בנוסף, הושכרו

שנים נוספות.  לשלוש שנים עם אופציה להארכת תקופת השכירות בשלוש

 השוכרת עברה ממשרדים קטנים יותר באותו האזור לאור התרחבותה.
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  2016ע"פ דו"ח נת"מ חורף:  

למ"ר ₪  56בראש העין עומדים על   Class Aנייני משרדים מחירי שכירות של ב

למ"ר לחודש. מחירי שכירות לחנייה עומדים על ₪  16לחודש + דמי ניהול של 

 לחודש.₪  350

  של "אינטר ישראל": 2017ע"פ סקירת שוק המשרדים ינואר  

למ"ר לחודש ₪  50מחירי שכירות בשוק המשרדים בראש העין עומדים על 

 ברמת גמר.

   להלן נתוני נכסים המוצעים להשכרה בסביבת הנכס: 12.2.4

קומהשטחסוגכתובתתאריךמקור
מחיר 

למ"ר
הערות

37קרקע4,500מחסןפארק אפק01-2017יד 2
מחיר מבוקש. גובה תקרה 8 מ', אפשרות למשרדים, גישה לסמיטריילר, 

דר כולל ספרינקלרים. מחסן מסו

מחיר מבוקש. כולל 5 חניות. תקרה גבוהה.24קרקע325תעשייהפארק אפק01-2017יד 2

בנוסף גלרייה בשטח של 160 מ"ר. גובה תקרה 6.3 מ'.40קרקע160תעשייהפארק אפק, המלאכה 01-201718יד 2

42קרקע140תעשייהפארק אפק01-2017יד 2
 מבנה תעשייה/מחסן להשכרה בגימור מרשים. תקרה גבוהה. לא כולל 

דות, רחבת פריקה וטעינה )רשף  דמי ניהול. מתחם שמור 24/7. חניות צמו

נכסים(.

כולל ספרינקלרים ומיזוג. תקרה גבוהה )רשף נכסים(.24קרקע990מחסן לוגיסטיפארק אפק, העמל01-2017יד 2

גובה 6 מ', ספרינקלרים, גישה לפריקה וטעינה )מ.י. נכסים(38קרקע1,500תעשייה / מחסניםפארק אפק01-2017יד 2

כולל חניה )איילת נכסים(.44קרקע520תעשייהפארק אפק, המלאכה01-2017יד 2

35קרקע730תעשייה / מחסניםראש העין01-2017יד 2
גישה לפריקה וטעינה. גובה 5 מ'. חצר 700 מ"ר 

)אפק נכסים(.

גובה 6 מ', ספרינקלרים, גישה לפריקה וטעינה )מ.י. נכסים(38קרקע650תעשייה / מחסניםפארק אפק01-2017יד 2

גובה 10 מטר, גישה נוחה וספרינקלרים.7,00038מחסןא.ת. ראש העין01-2017נת"מ

גובה 6 מ', חצר תפעולית, גישה לפריקה וטעינה.4,70038מרלו"גפארק אפק01-2017נת"מ

1,00035תעשייה / מחסניםפארק אפק01-2017נת"מ

7,50036מרלו"גא.ת. ראש העין01-2017נת"מ
מרלו"ג 6,000 מ"ר + משרדים 1,500 מ"ר. גובה של 9 מטר, פריקה 

וקונטיינרים.

35קרקע800 / 1,400תעשייה/משרדיםפארק אפק01-2017נת"מ

דרני עם חצר גדולה.3,00035 - 7,000מרלו"גא.ת. ראש העין01-2017נת"מ מרלו"ג מו

35קרקע700תעשייהפארק אפק01-2017נת"מ

גובה 9 מ'. כולל רמפות פריקה וטעינה.3,00031 - 6,000מחסןראש העין01-2017נת"מ

בניין מבוקש, כולל חלוקה וגמר. לא כולל ניהול.16043משרדיםפארק אפק01-2017נת"מ

בניין מבוקש, כולל חלוקה וגמר. לא כולל ניהול.35040משרדיםפארק אפק01-2017נת"מ

בניין מרכזי וייצוגי. כולל חלוקה וגמר.15055משרדיםפארק אפק01-2017נת"מ

כולל חלוקה וגמר.50050משרדיםפארק אפק01-2017נת"מ

בניין מרכזי וייצוגי. כולל חלוקה וגמר.22042משרדיםפארק אפק01-2017נת"מ

פארק אפק01-2017נת"מ
משרד/

מחסן
משרד עם מחסן תפעולי. 160 מ"ר משרד + 200 מ"ר מחסן.36036

דעות שונות.40 - 30050 - 1,500משרדיםפארק אפק01-2017נת"מ מו
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 מניבים:  םות מכר של נכסיתוני השוואה, לעסקלענין שעור התשואה, להלן נ 12.3

הערהתשואההנכסמועד

7.90%חלק במתחם תעשיה עתירת ידע, רעננה07-2014

7.50%חלק במגדל משרדים, ת"א10-2014

8.30%1חלק ממבנה תעסוקה משרדים ומסחר, מודיעין12-2014

7.90%1חלק מבית המסוף, אזה"ת ראשל"צ12-2014

7.75%מבנה משרדים, רמת גן12-2014

7.13%כמחצית ממרכז מסחרי, עפולה01-2015

8.30%בנין משרדים, הוד השרון02-2015

8.40%מבני תעשיה ולוגיסטיקה, אזה"ת לוד02-2015

27.47% קומות משרדים, ר"ג02-2015

7.60%בנין משרדים, נתניה04-2015

8.70%מבנה מסחר ומשרדים, כרמיאל06-2015

8.10%מחצית ממרכז מסחרי, רמלה08-2015

8.50%בנין משרדים, אור יהודה06-2015

7.40%מחצית מבניין משרדים, ת"א09-2015

8.00%מרכז תעשיה ואחסנה, ראש-העין10-2015

7.20%חלק מבניין מסחר ומשרדים, ת"א12-2015

7.00%מרכז מסחרי, חיפה12-2015

7.45%חלק ממבנה תע"י / משרדים, פ"ת01-2016

7.57%2מבנה משרדים ותעשיה, פארק קיסריה01-2016

27.40% בניני משרדים, אזה"ת הצפוני לוד02-2016

7.80%מרכז מסחרי, רעננה03-2016

7.37%בניין משרדים, גבעת שאול, ירושלים04-2016

7.60%מחצית מקניון, באר שבע05-2016

7.59%קניון, פסגת זאב ירושלים06-2016

6.14%3מחצית ממרכז לוגיסטי, נמל אשדוד06-2016

8.20%4בניין משרדים, אזה"ת הדרומי, אור יהודה07-2016

7.54%שני מבני תעשיה בפארק המאה חבל יבנה08-2016

7.10%5בניין משרדים בהקמה, אזה"ת רמת החייל, ת"א11-2016

6.80%6מבנה לוגיסטי, אזה"ת הר טוב בסמוך לבית שמש01-2017

 הערות

 שיעור התשואה הצפוי עם השלמת אכלוסו של הנכס. (1)

 .7.57%( שיעור התשואה השנתי הינו כ- 90%לפי התפוסה במועד העסקה ) (2)

 .1/2039הזכויות בנכס מהוות הרשאה זמנית מחברת נמלי אשדוד, עד ל-  (3)

  עם צד ג'.בשלמותוהנכס נרכש פנוי, כאשר במקביל חתמה הרוכשת על חוזה להשכרת הבניין  (4)

שיעור התפוסה , הנכס נמצא בהליכי הקמה סופיים, צפוי להיפתח בעוד חודשיים ממועד הרכישה (5)
 לאור נתוני העסקה כפי שפורסמה, שיעור התשואה הצפוי עם השלמת .60%כ- הינו במועד העסקה 

, שיעור התשואה בטבלה נקבע על הטווח הנמוך של שיעורי 7.7% - 6.9%אכלוסו של הנכס עומד על 
  התשואה האפשריים.  

  שנים נוספות.5 שנים + אופצייה ל-5 ממוצע לעשר שנים הכולל תקופת חוזה של NOIלפי  (6)
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 "2016של שנת  הראשונההמחצית  –"סקירת שיעורי תשואה בנכסים מניבים -בהתאם ל 12.4

 :25.12.2016, אשר פורסמה ביום אגף שומת מקרקעין –של משרד המשפטים 

(, המשיך המשק הישראלי להיות 2016של שנת  הראשונהבתקופה הנסקרת )המחצית 

 חשוף למגמות כלכליות בעולם. 

ח בתקופה הנסקרת נמשכה מגמת הירידה בתשואות הריאליות והנומינליות של אג"

 ממשלתיות ארוכות טווח.

  . 0.10%הנמוכה ה תרמבבתקופה זו  נשארהריבית בנק ישראל 

כאשר מדד , 3.06%לבין  2.66%הריבית הריאלית )הצמודה( למשכנתאות נעה בטווח שבין 

   .0.8% - 0.4% נעה בין, והאינפלציה הצפויה 0%המחירים לצרכן עומד בתקופה זו על 

 אפיקי השפעה חלופיים לרבות בשוק הנדל"ן המניב.נתונים אלה גורמים לניתוב 

 :2016של שנת  הראשונהשיעורי התשואה )שיעור היוון כולל( הממוצעים למחצית 

  7.8% נכסי משרדים: 

  7.6% נכסים מסחריים: 

 8.0% נכסי תעשיה ולוגיסטיקה: 

 2016בשיעורי התשואה מנכסים מניבים במחצית הראשונה של שנת ו ירידות קלות נצפ

. אלה נמצאו בטווח (2015מחצית שניה של )שנצפו במחצית שקדמה לה  לעומת השיעורים

 .8.0% לבין 7.5%שבין 

 בענף נכסי תעשיה ולוגיסטיקה נמשכת מגמת היציבות.

 לשוכרים בטוחים יותר מיוחס שיעור תשואה נמוך יותר ולהיפך.

כז הישוב לבין שיעור נמצא קשר מובהק בין רמת הקרבה של הנכס למרכז הארץ או למר

התשואה ממנו. בנכסים שמיקומם מרכזי נצפה שיעור תשואה נמוך ואילו בנכסים 

 פריפריאליים נצפה שיעור תשואה גבוה.
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 תחשיב .13

  להלן תחשיב שווי הנכס:לאור האמור לעיל, 

תיאור
שטח 

)מ"ר(

מס' 

חניות

הכנסות 

חודשיות

הכנסות 

שנתיות

שיעור 

היוון
שווי

10,258220487,7935,853,5217.75%75,529,308שטחים מושכרים )כולל חניות ודמ"נ(

13634,129409,5457.75%5,284,458חניות מושכרות בנפרד

80633,852406,2248.50%4,779,106שטח פנוי )כולל דמ"נ(

408,800105,6008.50%1,242,353חניות פנוי

6,00072,0007.75%277,050אנטנה סלולארית )מהוון ל- 5 שנים בדחייה של 7 חודשים(

(6,193,548)7.75%(480,000)(40,000)בניכוי הוצאות ניהול )חברה(

(565,000)בניכוי ע.נ. דמי היוון )יובל חכירה(

11,064396530,5746,366,8917.92%80,353,726סה"כ

80,355,000 סה"כ שווי במעוגל

 

 למקום חנייה  ₪ 40,000 -למ"ר בנוי ממוצע וכ₪  5,900 -מהתחשיב הנ"ל מתקבל שווי של כ

 (.פנויים / חניות פנויות )כולל שטחים

  בדיקת רגישות

עור התשואה הכולל לגבי כ"א ממרכיבי יבש± 0.5% להלן תוצאות בדיקת רגישות לגבי שינויים של

  השווי.

-0.5%0.0%0.5%

85,880,00080,355,00075,490,000 שווי הנכס )ש"ח(

שינויים בשיעור התשואה
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 הערכה .14

, 31.12.2016של הנכס הנדון, נכון ליום  שוויהני מעריך את לאור כל האמור לעיל, הנ 14.1

, 10, 8 רחוב המלאכהב ,"מרכז כרמלים"-חלק ממבנה תעשיה הידוע כ –אולמות תעשיה 

בסכום , כמפורט לעיל, (8738בגוש  16 -ו 11חלקות חלק מ)העין -ראש א.ת. פארק אפק

 של:

 (חמישה אלףשמונים מיליון שלוש מאות חמישים ו)ש"ח  000355,80,

 ההערכה אינה כוללת מע"מ. 14.2

לעיל  2  הערכה זו מיועדת לשימושו של מזמין ההערכה בלבד ולמטרה המפורטת בפרק 14.3

בלבד. אין לעשות בה שימוש לכל מטרה אחרת; ובכלל זה אין להשתמש בה לצורך 

 לכל גוף אחר. ושעבוד הנכס לבנק א

 אש"ח. 78,140 – 30.09.2016וי הנכס בדו"חות הכספיים של מזמין ההערכה, ליום שו 14.4

 מקרקעין בשומות נדרש מזערי פרוט בדבר 17.1 מספר תקן פ"ע נערכה זו שומה 14.5

 הועדה ידי על שפורסם, 1968 - ח"התשכ ,ערך ניירות חוק פי על דיווח לצורך המבוצעות

 המקרקעין שמאי מועצת ידי על ואושר המקרקעין שמאי מועצת שליד שמאית לתקינה

 .13.10.2010 ביום

  הנני מצהיר בזה: 14.6

אני בעל ידע ונסיון רלוונטים לביצוע הערכת השווי של הנכס נשוא השומה והערכה זו 

  נעשתה לפי מיטב ידיעתי, הבנתי המקצועית ונסיוני.

 שומה.אין לי כל ענין אישי בנכס נשוא השומה, בבעלי הזכויות בו או במזמין ה
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 פרטים נוספים – 01פרק 

 

 חוות דעת עורך דין 1.01

 INFO@GOLDFARB.COM מגדל אלקטרה 
 WWW.GOLDFARB.COM 98יגאל אלון  רחוב 
  1419676תל אביב  

  608-9850 (03)טלפון  

  608-9878 (03)פקס  

 

 1.17 באפריל 3    לכבוד
  מ"בע מניבים קרן הריט החדשה

  1האשל 
   קיסריה

 

 ,0נ0א0ג

 של  7110 באפריל 4תשקיף מדף מיום ו הנפקה שקיףת: הנדון 

  "(החברה: "להלן)מ "בע מניבים קרן הריט החדשהשל    

 

 :הרינו לאשר בזה כי, לבקשתכם

 0תוארו נכונה בתשקיף, בתשקיףהזכויות הנלוות לניירות הערך הנכללים , לדעתנו [א]

בצורה , בתשקיףאת ניירות הערך המוצעים התשקיף במסגרת  לחברה הסמכות להנפיק, לדעתנו [ב]
 0המתוארת בתשקיף

 0ושמותיהם נכללים בתשקיף, הדירקטורים של החברה מונו כדין [ג]

 

 0שחוות דעתנו זו תיכלל בתשקיףמראש אנו מסכימים 

 

  

 ,בכבוד רב                                   

 

 ד"עו, דרוחיים נובוגר ד   "עו, עידו גונן                                                                   

 'גולדפרב זליגמן ושות                        
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 הוצאות ועמלות 1.01

התחייבות , ניהול, כולל עמלות הפצה, כי הוצאותיה בקשר להנפקה זו, החברה מעריכה
מליון  201-של כתסתכמנה בסך , ט יועצים"לרבות שכ, מוקדמת וריכוז והוצאות אחרות

לפירוט אודות העמלות למפיצים 0 מתמורת ההנפקה ברוטו 1%-המהווים כ, ח"ש
 0 לתשקיף 5ראה פרק  –והזכאים לקבלן 

 דמי עמילות בקשר לניירות ערך אחרים 1.03

 החתמה או לחתימה בקשר עמלות החברה שילמה לא התשקיף לתאריך שקדמו בשנתיים
  0שהנפיקה ערך ניירות של

 ת ערך שלא בתמורה מלאה במזומניםהקצאת ניירו 1.01

החברה לא הקצתה ולא התחייבה להקצות ניירות , בשנתיים שקדמו לתאריך התשקיף
למעט הקצאת אופציות לחברת הניהול כמפורט בסעיפים , לא בתמורה למזומניםשערך 
 0לעיל 20110105-ו 30201

 עיון במסמכים 1.05

וכן כל , או אישור הכלולים או הנזכרים בו, חוות דעת, העתקים מתשקיף זה ומכל דוח
או על  1621-ח"התשכ, לחוק ניירות ערך 32דוח והודעה שיוגשו על ידי החברה לפי סעיף 

עומדים לעיון כל דורש במשרדה הרשום של , לחוק האמור 37ידי בעל ענין על פי סעיף 
כמו כן ניתן לעיין 0 בשעות העבודה הרגילות, תל אביב, 61יגאל אלון החברה ברחוב 

 www.magna.isa.gov.il0בתשקיף זה באתר ההפצה של רשות ניירות ערך שכתובתו 



 

 docx.נספח א

 ' נספח א

 השקעות במקרקעין  אישור עמידה בהוראות קרן 



 

 

 

 7102, באפריל 3
 לכבוד

 מ"מניבים קרן הריט החדשה בע

 ,.נ.ג.א

 מ"מניבים קרן הריט החדשה בע: הנדון

הרינו לאשר כי למועד אישורנו זה מתמלאים בחברה התנאים אשר נקבעו בסעיף , לבקשתכם וכרואי החשבון של חברתכם .0

, (א3), (7)למעט התנאים שנקבעו בסעיפי משנה , "(הפקודה: "להלן) 0640-א"התשכ, (נוסח חדש)לפקודת מס הכנסה  3א46

 505372071. פ.ח ,מ"מניבים קרן הריט החדשה בע, נכון למועד מכתבנו זה, ולמיטב ידיעתנו לאותו סעיף( 2)-ו( 4), (א5)

 .כהגדרתה בפקודה ,"קרן להשקעות במקרקעין"אינה מנועה מלהירשם למסחר כ ,"(החברה: "להלן)

אשר נקבעו ( חלקם האחר של התנאים אינם רלוונטיים למועד זה)החברה מקיימת חלק מהתנאים , מכתבנו זהנכון למועד  .7

 :לפקודה כלהלן 3א46בסעיף 

 ;(לפקודה (1)(א)3א64סעיף )החברה התאגדה בישראל והשליטה על עסקיה וניהולם מופעלים בישראל  .א

למעט , הפסדים או התחייבויות, הוצאות, הכנסות, פעילות, לא היו לחברה נכסים, ממועד התאגדותה ועד למועד זה .ב

 ;(לפקודה( 3)(א)3א64סעיף ) לפקודה( 5()א)3א46שמתקיימים בה התנאים הנקובים בסעיף פעילות 

שבח )לחוק מיסוי מקרקעין  70או הוראות סעיף , לפקודה 2לא חלו לגבי העברת נכס אל החברה הוראות חלק ה .ג

 ;(לפקודה( 4)(א)3א64סעיף) 0643-ג"התשכ, (ורכישה

 ;לפקודה( 5)(א)3א64החברה מקיימת את הוראות סעיף  .ד

, כפופות לרישום מניות החברה למסחר בבורסה ויתר ההוראות שבהן החברה איננה עומדת( א3)-ו( 2)הוראות סעיפי משנה  .3

 .יוכלו להתקיים רק לאחר רישום מניות החברה למסחר בבורסה, ((7)-ו( 6),(א5) סעיפי משנה)נכון למועד זה 

לרבות , לפקודה 3א64החברה פועלת בשקידה לקיום ועמידה ביתרת התנאים המנויים בסעיפים , כפי שהובהר לנו על ידכם .6

 .לפקודה( 2()א)3א64רישום החברה למסחר כאמור בסעיף 

בסך כולל , והשלמת גיוס ההון על פי התשקיףיים רישום למסחר בבורסה של מניות החברה הרינו לאשר כי בהתק, על כן .5

כפי שהם , כאמור לעיל, בפקודה ובמידה ולא יחולו שינויים כלשהם במילוי יתר התנאים שנקבעו₪ מיליון  767.2 -של כ

וסכום ההלוואות ₪ מיליון  711שווי נכסי החברה שהם מקרקעין מניבים לא יפחת מסכום של ככל ש, מתוארים בתשקיף

משווי נכסיה שהם מקרקעין  41% -לא יעלה על סכום השווה ל, לרבות בדרך של הנפקת אגרות חוב, שנטלה החברה

 71%ובתוספת להשכרה ממקרקעין לצורכי דיור  01% בתוספתמניבים שאינם מקרקעין מניבים לצורכי דיור להשכרה 

אזי החברה תענה על הקריטריונים לסיווגה כקרן להשקעות  . 3א46ויתר התנאים שבסעיף  משווי נכסיה האחרים

 .לפקודה 3א64במקרקעין על פי סעיף 

 .אנו מסכימים כי מכתב זה ייכלל בתשקיף החברה .4

 ,בכבוד רב

 זיו האפט

 רואי חשבון

 
 



 

     מדיניות תגמול –' בנספח     

 
  מ"בע מניבים קרן הריט החדשה

 

 

 מדיניות תגמול נושאי משרה 
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  יכלל .1

בנוגע "( החברה)"מ "בע מניבים קרן הריט החדשהמסמך זה נועד לפרט את מדיניות 
 .מרכיביו ואופן קביעתו, היקף התגמול –לתגמול נושאי המשרה של החברה 

א לחוק 262קביעת מדיניות התגמול של החברה ופרסומה הינם בהתאם להוראות סעיף 
של פעילות  ונועדו להגביר את מידת השקיפות, "(החברות חוק)" 1111-ט"התשנ-החברות

שלה ולשפר את יכולתם של כלל בעלי המניות החברה בכל הקשור לתגמול נושאי המשרה 
 .להביע את דעתם ולהשפיע על מדיניות התגמול של החברה

ולא תהיה זכות מוקנית , כי מדיניות זו איננה מקנה זכויות לנושאי משרה בחברה, יודגש
לקבל איזה מרכיבי התגמול , מכח עצם אימוץ מדיניות תגמול זו, לנושא משרה בחברה

רכיבי התגמול להם יהיה זכאי נושא המשרה יהיו אך ורק . המפורטים במדיניות התגמול
או בחברת /בחברה וידי האורגנים המוסמכים לכך -יפי עללגביו באופן ספצשיאושרו אלו 

  .לפי העניין, (כהגדרתה להלן)הניהול 

לא ייחשב , פי מדיניות זו-במקרה שנושא משרה יקבל תגמול שהינו פחות מהתגמול על
ותנאי העסקתו כאמור לא יצריכו בשל כך , הדבר כסטייה או כחריגה ממדיניות תגמול זו

הכללית הנדרש במקרה של אישור תנאי כהונה והעסקה בסטייה את אישור האסיפה 
 .ממדיניות התגמול

ידי החברה -מדיניות התגמול תחול על תגמול שיאושר החל ממועד אימוץ המדיניות על
כי אין במדיניות התגמול כדי לפגוע בהתקשרויות קיימות של החברה עם , יצוין. ואילך

 . נושאי משרה

 .כאחד וגברים נשיםל מיועדת והיא בלבד נוחות מטעמי זכר בלשון מנוסחת המדיניות

 מטרות מדיניות התגמול לנושאי המשרה .2

מדיניות התגמול של החברה תומכת בהשגת מטרות החברה ותוכניות העבודה שלה 
 : כיונועדה להבטיח בראייה ארוכת טווח 

  אלו של  לבין האינטרסים של נושאי המשרה של החברה תיווצר הלימה גבוהה בין
 .ובהתחשב בגודל החברה ובאופי פעילותה, בעלי המניות של החברהציבור 

 תוכניות העבודה שלה ומדיניותה בראייה , המדיניות תתרום לקידום מטרות החברה
 . ארוכת טווח

  לנושאי המשרה תהיה המוטיבציה להשיג רמה גבוהה של ביצועים עיסקיים מבלי ליטול
 .סיכונים בלתי סבירים

 איזון ראוי בין מרכיבי תגמול שונים יווצר 

  היות ומדובר בחברה חדשה שפעילותה עתידה לצמוח ולגדול עם הזמן גמול נושא
 . יכול שיהיה תלוי היקף הנכסים של החברה בזמן הרלוונטי, והיקף משרתו, המשרה

 ייחודה של החברהרקע ו .3

מ "שרון איתי בעביוזמתה של מניבים ניהול  2112אוקטובר החברה הוקמה בחודש 
פרק שני לפקודת ' בהתאם להוראות חלק דכקרן להשקעות במקרקעין , "(חברת הניהול)"

 "(.הפקודה)" 1161-א"התשכ, [נוסח חדש]מס ההכנסה 
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 22אשר תוקן ביום , עם חברת הניהול בהסכם 2112אוקטובר ב 22יום החברה התקשרה ב
שירותי . תי ניהול באמצעות עובדיהתספק לחברה שירו לפיו חברת הניהול, 2116בספטמבר 

ניהול , ניהול כספים, הניהול יכללו שירותים שונים ובכלל זה העמדת שירותי  ניהול
 .  ועל חשבון חברת הניהול, שיווק ופיתוח עסקי, השקעות

וחלות עליה הוראות , חברת הניהול נחשבת לכל ודבר ועניין כנושא משרה של החברה
 . הפרק השני והפרק השלישי לחלק השישי לחוק החברות

חברת הניהול מעניקה לחברה את כל שירותי הניהול , נכון למועד אימוץ מדיניות תגמול זו
ואינה משלמת  שרהנושאי מוהחברה עצמה איננה מעסיקה , הדרושים לתפעולה השוטף

לאחר הפיכתה של החברה . וכן איננה משלמת גמול דירקטורים, תגמול לנושאי משרה
גמול דירקטורים לדירקטורים המכהנים בדירקטוריון  תשלם החברה , לחברה ציבורית

 . כמפורט בתקנון החברה, ידי חברת הניהול-החברה ושלא מונו על

בהעדר . נכון למועד אימוץ מדיניות תגמול זו החברה לא מעסיקה עובדים כלשהם, כן
אין רלוונטיות ליחס שבין עלות תנאי הכהונה , להערכת החברה, מצבת עובדים בחברה

לעלות השכר של שאר עובדי החברה ושל עובדי קבלן המועסקים , והעסקה של נושא משרה
 . אצל החברה

 מדיניות תגמול זו נוגע אפואפרק מיוחד של , כאמור לעיל, יהולבשל ייחודה של חברת הנ
 . לתגמול המגיע לחברת הניהול

 תוקף מדיניות התגמול  .4

, (הקלות לעניין החובה לקבוע מדיניות תגמול)לתקנות החברות  1תקנה בהתאם להוראות 
ק א לחו262מדיניות התגמול תהיה טעונה אישור מחדש לפי הוראות סעיף  2113-ג"תשע

 . שנים מהמועד שבו הפכה החברה לחברה ציבורית 2החברות רק בתום 

 תגמול חברה הניהול  .2

פי -עיקרי התגמול על. החברה התקשרה בהסכם ניהול עם חברת הניהול, כאמור לעיל
 . הסכם הניהול הינם כדלהלן

 תשלום הנגזר משווי נכסי החברה  2.1

דמי )"ניהול שנתיים ישולמו לחברת הניהול דמי , בתמורה לשירותי הניהול
ן של החברה כפי שהם מוצגים בספרי "שיגזרו מסך שווי נכסי הנדל"( הניהול
 :לפני פחת בשיעורים כדלקמן, החברה

 דמי ניהול שנתיים שווי נכסי החברה
 1% ח"מיליארד ש 1ועד  1-מ

 1.22% ח"מיליארד ש 2-ח ועד ל"מיליארד ש 1-מ
 1.62% ח"מיליארד ש 2מעל 

 
דמי הניהול הינו במדרגות כך שבגין כל מדרגה או חלק ממנה ישולם שיעור תשלום 

לדוגמה במידה ושווי  ךכ, דמי הניהול השנתיים באחוז המופיע בעמודה הרלוונטית
ביחס  1%ישולמו דמי ניהול בשיעור של , ח"מיליארד ש 1.3נכסי החברה הינם 

 .ביחס ליתרת השווי 1.22%ח ובשיעור "למיליארד ש
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רבעון ") ישולמו לחברת הניהול בכל רבעון (מ כדין"בתוספת מע)ניהול ה דמי
מחושבים לפי , לחודש הראשון של כל רבעון כאמור 2 -מראש עד ה( "התשלום

המבוקרים או , של החברההאחרונים נכסי החברה כפי שמוצגים בדוחות הכספיים 
עון בסמוך לאחר חתימתם של הדוחות הכספיים המתייחסים לרב. הסקורים

ההפרשים בהתאם לנכסי החברה המוצגים ( לפי העניין)התשלום ישולמו או יוחזרו 
 .בדוחות הכספיים לרבעון התשלום

 נשיאה בהוצאות  2.5

החברה תישא בהוצאות תפעולה השוטף ובכלל זה הוצאות הכרוכות בדרישות 
ממועד )החלות על פי כל דין על חברה שניירות הערך שלה רשומים למסחר 

דירקטורים ה למעט) דירקטוריםתשלום שכר : לרבות, (ההנפקה ולצורך ההנפקה
הוצאות , הוצאות הקשורות עם גיוס כספים לחברה, (מונו על ידי חברת הניהולש

, שכר מבקר פנים, ח"שכר רו, חות כספיים"הוצאות פרסום דו, שיווק ופרסום
הוצאות ביטוח אחריות נושאי משרה בהוצאות הביטוח השונות עבור , מעריכי שווי

בהוצאות הקשורות בתחזוקת הנכסים המניבים אשר בבעלותה , נכסי החברה
ובשכר טרחה , (תיםלרבות חברות התחזוקה ועובדים אשר ישמשו כאבות ב)

המשולם לצדדים שלישיים בקשר עם רכישה ומכירה של השקעות וטיפול שוטף 
, רואי חשבון, טיפול בעניינים משפטיים, כגון השכרת נכסים, בנכסי החברה

 .מהנדסים וכדומה, שמאים

ללא , קרי)חברת הניהול תישא בכל הוצאות הפעולות המתבצעות בידי עובדיה 
מהנדסים , שמאים, רואי חשבון, עורכי דין, כגון מתווכים, נייםעלויות ספקים חיצו

בקשר עם מתן שירותי הניהול לרבות הוצאות בקשר עם מתן שירותי ( ב"וכיוצ
לא כולל )בדיקת השקעות , לרבות הוצאות בקשר עם איתור השקעות, הניהול

ור שכירות משרדים עב, ניהול השקעות ושמירה על ההשקעות, (יועצים חיצוניים
וכן תישא בעצמה ועל , חברת הניהול וכל ההוצאות הנלוות למשרדים האמורים

בכל , כלפי העובדים אשר יועסקו על ידיה במסגרת מתן שירותי הניהול, חשבונה
 .חבות חוקית החלה על מעביד כלפי עובד

 תגמול הוני 2.3

 וא/ו מניותלהעניק לחברת הניהול זכות לרכישת התחייבה  החברה 2.3.1
מכמות המניות ( 2%) אחוזים חמישהבשיעור של , חברהה שלאופציות 

החל ממועד  או האופציות שתנפיק החברה לצדדים שלישיים מעת לעת/ו
, לעובדים מניות הנפקת שללמעט במקרה )תשקיף על ידי החברה  פרסום

 ידם על המסופקים שירותים עם בקשר, לחברה יועצים או דירקטורים
 המניות הוקצו בו האמורים הערך ניירות של ההתחלתי במחיר( לחברה
 הקצאת ממועד החל לצרכן המחירים למדד הצמדה הפרשי בצירוף
 חברת בידי לרכישתם למימושם ועד כאמור שלישיים לצדדים המניות
 . הניהול

-של נייר ערך משמעו המחיר בו נרכש בהנפקה על "ההתחלתיהמחיר "
ייחשב ממוצע , ם בחבילהובמידה שהוצעו ניירות ערך שוני, ידי הציבור

ימי המסחר  14-מחירי הסגירה של נייר הערך האמור בבורסה ב
  .הראשונים בו כמחיר ההתחלתי של אותו נייר ערך
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לגבי כל , מעת לעת כאמור הזכות את לממש רשאית תהיה הניהול חברת 2.3.2
 ,בשיקול דעתה הבלעדי, או חלקן, על פי העניין, המניות או האופציות

 לצדדים הנפקה כל של ממועד החל שנים( 2) שבע בת תקופה במשך
שנים ( 11)ולא יאוחר מעשר  החברה של אופציותאו /ו מניות של שלישיים

  .ממועד ההנפקה לציבור לפיה יירשמו למסחר לראשונה מניות החברה בבורסה

 להמחות והמוחלט הבלעדי דעתה בשיקול, רשאית תהא הניהול חברת
 לעובדיה, לעיל כמתואר, אופציותאו /ו מניות לרכישת זכותה את

 .לחברה שירותים מטעמה הנותנים

 cashless" )מימוש נטו"מימוש הזכויות כאמור יבוצע לפי מנגנון 

exercise )ללא תשלום מחיר המימוש במזומן . 

כן על הזכויות כאמור יחולו התאמות בנסיבות בהן יחול שינוי -כמו 2.3.3
או במקרה של , ניות הטבההחברה תקצה מ, במבנה ההון של החברה

 .  חלוקת דיבידנד

 דירקטורים  גמול .6

ידי חברת הניהול בהתאם להוראות -למעט הדירקטורים שימונו על, דירקטורים בחברה
והכל כפוף לאישור האורגנים  – מהחברהיהיו זכאים  ,לתקנון החברה א91סעיף 

לגמול שנתי וגמול השתתפות בטווחים  –בהתאם להוראות כל דין , המוסמכים של החברה
 לדירקטור והוצאות גמול בדבר כללים) החברות תקנות לפי צים"המותרים לגמול דח

כן יהיו זכאים הדירקטורים להחזר הוצאות בהתאם לתקנות . כפי שיהיו מעת לעת, (חיצוני
 . והוראות כל דין ל"הנ

 שיפוי ופטור, ביטוח .2

המכהנים עובדיה לרבות חברת הניהול ו ,יםדירקטורלרבות  - נושא משרה בחברהכל 
, מהחברה עשוי להיות זכאי  - ה ומקבלים את שכרם מחברת הניהולחברכנושאי משרה ב

וכפוף לאישור האורגנים המוסמכים , בנוסף לחבילת התגמול כאמור במדיניות תגמול זו
כפוף להוראות כל  והכל, פטורכתב כתב שיפוי ו, לביטוח אחריות נושא משרה, לכך בחברה

  .דין

דולר  מיליון 12גבול האחריות בפוליסה לא יעלה על סך של , ביחס לביטוח נושאי משרה
אלפי  21הפרמיה השנתית בגין הפוליסה לא תעלה על סך של . ב למקרה ולתקופה"ארה

ב "דולר ארהאלפי  21ובהשתתפות עצמית של החברה שלא תעלה על סך של , ב"דולר ארה
 . למקרה
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 בחברה המקבלים את שכרם מחברת הניהולנושאי המשרה  תגמול

את כל שירותי הניהול הדרושים  חברת הניהול מעניקה לחברה, לעיל 3כאמור בסעיף  .9
והחברה עצמה איננה מעסיקה נושאי משרה ואינה משלמת תגמול , פעולה השוטףלת

למעט תשלום גמול דירקטורים לדירקטורים המכהנים בדירקטוריון )לנושאי משרה 
 (. לאחר הפיכתה של החברה לחברה ציבורית, ידי חברת הניהול-החברה ושלא מונו על

 בקשר לתגמול נושאי משרה עליהןשהחברה וחברת הניהול לקחו  מגבלותבפרק זה להלן  .1
וזאת על אף , בחברה המועסקים בחברת הניהול ומקבלים את שכרם מחברת הניהול

 :אלא חברת הניהול נושאת בעלויות אלולא עצמה שכאמור לעיל החברה 

ואשר מקבל את שכרו מחברת הניהול חבילת התגמול לנושא משרה המכהן בחברה  1.1
בגין התגמול בגין וזאת  ,דיניות התגמול להלןתהיה כפופה להוראות פרק זה של מ

 . תפקידו כנושא משרה בחברה

ל החברה יהיה כפוף מלבד אישור האורגנים המוסמכים לכך בחברת "תגמול למנכ 1.2
ל מקבל "הניהול גם לאישור האורגנים המוסמכים לכך בחברה וכאילו היה המנכ

, לים"הסמנכ)  הכי ביחס לתגמול יתר נושאי המשר, יובהר. האת שכרו מהחבר
המקבלים את שכרם מחברת הניהול ולא מהחברה לא ( ר הדירקטוריון וסגנו"יו

בגין תפקידם )ובלבד שחבילת התגמול שלהם , יידרשו אישורים בחברה עצמה
 .תואמת את הוראות פרק זה של מדיניות התגמול( בחברה

  הוראות כלליות .11

ולא תהיה זכות מוקנית לנושא , ברהזכויות לנושאי משרה בח ההוראות להלן אינן מקנות
לקבל איזה מרכיבי התגמול המפורטים , מכח עצם אימוץ מדיניות תגמול זו, משרה בחברה

רכיבי התגמול להם יהיה זכאי נושא המשרה יהיו אך ורק אלו . להלן במדיניות התגמול
, או בחברת הניהול בחברהידי האורגנים המוסמכים לכך -שיאושרו לגביו באופן ספציפי על

 .לפי העניין

לא ייחשב , פי מדיניות זו-במקרה שנושא משרה יקבל תגמול שהינו פחות מהתגמול על
 .הדבר כסטייה או כחריגה ממדיניות תגמול זו

או  לחריגה תחשב לא ,מהתקרות או מהסכומים האמורים להלן 11%של עד  חריגה
 .כסטייה מהוראות מדיניות התגמול

ניסיון : התגמול לנושא משרה יילקחו בחשבון בין היתר השיקולים הבאים בקביעת חבילת
ה לא ובחברהיות . השכלה מומחיות וכישורים, תפקיד ותחומי אחריות, נושא המשרה

מדיניות תגמול זו איננה מתייחסת למגבלות , מועסקים עובדים שאינם נושאי משרה
 .  לות שכר יתר עובדי החברההקשורות בהשוואה שבין עלות שכר נושא המשרה לבין ע

לא יהיה זכאי להפחית את המענק השנתי חברת הניהול דירקטוריון  -ביחס למענק שנתי 
אלא בנסיבות מיוחדות הקשורות עם , בהתאם להסכם עימו לו זכאי נושא המשרה

מהמענק לו זכאי נושא  11%ובכל מקרה ההפחתה לא תעלה על , תיפקודו של נושא המשרה
 . בהתאם להסכם עימו המשרה

לא ( ככל שרלוונטי, מענק ותגמול הוני)התגמול המשתנה השנתי  -יחס בין קבוע ומשתנה 
 . מעלות העסקה בגין הרכיב הקבוע של אותו נושא משרה לאותה שנה 121%יעלה על 
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אלא אם צוין , 2112הסכומים הנקובים במדיניות זו צמודים למדד בגין חודש פברואר 
   .במפורש אחרת

אזי במקרה של העסקה של נושא המשרה , במקרה שמצוין נתון להיקף משרה מסוים
 .  בהיקף משרה אחר ישתנה אותו נתון באופן יחסי בהתאם להיקף המשרה האחר

 ל החברה"מנכ .11

בגין הרכיבים הקבועים , להיקף משרה מלא 1ל החברה"מנכחודשית לעלות שכר  11.1
 . ח"ש 121,111לא תעלה על , בשכר

, ל החברה לתנאים נלווים"עשוי להיות זכאי מנכ, לעיל 11.1בסעיף בנוסף לאמור  11.2
וכיוצא בזה ולרבות גילום עבור , טלפון, הוצאות רכב, רכב, ימי חופשה –כגון 

ל "ל החברה להחזר הוצאות אירוח ואש"כן עשוי להיות זכאי מנכ. הוצאות אלו
עה תקרה בנהלי חברת לא נקב)במסגרת תפקידו בהתאם לנהלי חברת הניהול 

 (. הניהול בהקשר זה

 . חודשים 3סיום ההתקשרות יהיה בהודעה מוקדמת של עד  11.3

 ל "סמנכ .12

למשרה , ח לחודש"ש 61,111ל בחברה לא תעלה על "של סמנכ( ברוטו) המשכורת 12.1
 . מלאה

: כגון) נובעים מהוראות הדין חלקם, נלוויםל עשוי להיות זכאי גם לתנאים "סמנכ 12.2
נובעים מנוהגים  חלקם, (ב"וכיוצ הבראה, מחלה, חופשה ימי, סוציאליותהפרשות 

( ביטוח אובדן כושר עבודה, כמו חסכון בקרן השתלמות)המקובלים בשוק העבודה  
טלפון , הוצאות רכב, רכב –וחלקם הינם תנאים נלווים מקובלים אחרים כגון 

כן הוא עשוי להיות זכאי . וכיוצא בזה, וכיוצא בזה ולרבות גילום עבור הוצאות אלו
לא )ל במסגרת תפקידו בהתאם לנהלי חברת הניהול "להחזר הוצאות אירוח ואש

 (.נקבעה תקרה בנהלי חברת הניהול בהקשר זה

ח "מיליון ש 911החל מהמועד בו לחברה יהיו נכסים בהיקף של  :מענק כספי שנתי 12.3
משרה ובלבד העסקת נושא השבו חלפו שנתיים ממועד תחילת  במועדומעלה או 

עשוי נושא המשרה , ח לפחות"מיליון ש 221שלחברה יש נכסים בשווי כולל של 
וזאת , הנגזר מהרווח השנתי הנקי של חברת הניהולזכאי למענק כספי שנתי  להיות

או /מהרווח הנקי השנתי של חברת הניהול בניכוי הדיבידנדים ו 2%עד בשיעור של 
 -אך בכל מקרה לא יותר מ, הרווחים שהתקבלו בגין השקעות חברת הניהול בחברה

היה ונושא המשרה יעבוד רק בחלק משנה קלנדארית . לשנה ח"ש 1,111,111
ושא אזי נ( לרבות בעת ניתוק יחסי עובד מעביד בין נושא המשרה לבין החברה)

 .השנתיזכאי לתשלום יחסי של המענק  עשוי להיותהמשרה 

                                                 

( אלא כעובד)ל שיועסק שלא כנגד חשבונית "במקרה של מנכ. מ"ובצירוף מעהסכומים ישולמו כנגד חשבונית   1
ובמקרה כאמור נושא המשרה עשוי להיות  ,המגבלה תתייחס לסכום המקביל להעסקה במתכונת של עובד

, לרבות לקרן השתלמות וכיוצא בזה, הפרשות סוציאליות, ימי מחלה, זכאי להטבות כעובד כגון ימי הבראה
לא תעלה על הנקוב לעיל לו אותו נושא משרה היה מועסק כנגד , בגין הרכיב הקבוע, העסקהובלבד שעלות 

 .   חשבונית
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ככל שנושא המשרה יהיה זכאי לתשלום המבוסס על נתונים כספיים בדוחות 
נושא המשרה יתחייב להחזיר , לפי העניין, חברת הניהול/הכספיים של החברה

את הסכום , ימים מגילוי הטעות 11בתוך תקופה שלא תעלה על , לחברת הניהול
על בסיס נתונים שהתבררו כמוטעים והוצגו מחדש , ככל ששולם, לם ביותרששו

  .לפי העניין, חברת הניהול/בדוחות הכספיים של החברה

 .חודשים 3סיום ההתקשרות יהיה בהודעה מוקדמת של עד   12.4

 ר הדירקטוריון "ר הדירקטוריון וסגן יו"יו .13

בגין הרכיבים , הדירקטוריוןר "ר הדירקטוריון וסגן יו"יוחודשית ל 2שכר עלות 13.1
צמוד למדד ) ח"ש 111,111יעלה על  לא ,92%של להיקף משרה  ,הקבועים בשכר

 . (2112בגין חודש ספטמבר 

נושא משרה כאמור עשוי להיות זכאי לתנאים , לעיל 13.1בנוסף לאמור בסעיף  13.2
וכיוצא בזה ולרבות גילום , טלפון, הוצאות רכב, רכב, ימי חופשה –כגון , נלווים

ל במסגרת "כן הוא עשוי להיות זכאי להחזר הוצאות אירוח ואש. עבור הוצאות אלו
לא נקבעה תקרה בנהלי חברת הניהול )תפקידו בהתאם לנהלי חברת הניהול 

 (. בהקשר זה

ל "מנושאי המשרה הנ כל אחד, לאחר הפיכתה של החברה לחברה ציבורית: מענק 13.3
תחזיק בנכסים  החברהבמועד בו  וזאת 3ח"ש 311,111יהיה זכאי למענק בגובה של 

 . ח"שמיליון  361-לבשווי העולה או השווה 

ככל שנושא המשרה יהיה זכאי לתשלום המבוסס על נתונים כספיים בדוחות 
חזיר נושא המשרה יתחייב לה, לפי העניין, חברת הניהול/החברההכספיים של 
את הסכום , ימים מגילוי הטעות 11בתוך תקופה שלא תעלה על , לחברת הניהול
על בסיס נתונים שהתבררו כמוטעים והוצגו מחדש , ככל ששולם, ששולם ביותר

  .לפי העניין, חברת הניהול/בדוחות הכספיים של החברה

  הוני תגמול .14

, מנהלים ושימורראיית היתרונות הגלומים בתכניות תגמול הוני ככלי להנעת  מתוך 14.1
 תגמול בתכנית להשתתף, המשרה לנושאי, לעת מעת, להציע חברת הניהולעשויה 

 2.3וזאת בקשר עם תגמול הוני לו תהיה זכאית חברת הניהול כאמור בסעיף , הוני
א משרה יהיה בהתאם שיוענק לכל נוש ההוני התגמול היקף כאשר, למדיניות
 . הישגיו וכיוצא בזה, מעמדו, לתפקידו

 :הבאות למגבלות, היתר בין, כפופה תהיה ההוני התגמול תוכנית 14.2

                                                 

אלא )במקרה שנושא משרה כאמור יועסק שלא כנגד חשבונית . מ"הסכומים ישולמו כנגד חשבונית ובצירוף מע  2
ור נושא המשרה עשוי ובמקרה כאמ ,המגבלה תתייחס לסכום המקביל להעסקה במתכונת של עובד( כעובד

לרבות לקרן השתלמות וכיוצא , הפרשות סוציאליות, ימי מחלה, להיות זכאי להטבות כעובד כגון ימי הבראה
לא תעלה על הנקוב לעיל לו אותו נושא משרה היה מועסק , בגין הרכיב הקבוע, ובלבד שעלות העסקה, בזה

 .   כנגד חשבונית
באמצעות הוספת המענק לשכרו  – יועסק כעובדאו במידה שמי מהם , מ כדין.ע.המענק ישולם בתוספת מ  3

נוסף הדירקטוריון עשויים להיות זכאים למענק ר "סגן יור הדירקטוריון ו"כי יו, יצוין; במונחי עלות מעסיק
ובגין וכפוף , לפני ההנפקה הראשונה לציבור של החברה( ח"ש 311,111כל אחד בסך של )מחברת הניהול 

 . להנפקה
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בהתאם למודל שווי ההטבה שישמש את )שווי ההטבה לנושא משרה . תקרה
 הטבה שווי)" 4לכל שנת הבשלה, במועד ההענקה, (החברה לדוחותיה הכספיים

 . ח"ש 211,111לא יעלה על , "(שנתי

 משנתיים תפחת לא ההוני התגמול יחידות של ההבשלה תקופת. תקופת הבשלה
כאשר מלוא היחידות עשויות להיות מחולקות , היחידות מלוא של הבשלה עד

 תנאי(. יותר ארוכה תקופהאו ) שנתיים אותןפני -על לשיעורין יבשילולמנות אשר 
 במקרים ההבשלה תקופות האצת בדבר הוראות גם לכלול עשויים ההבשלה

או כתוצאה מסיום יחסי העבודה בשל  בחברה שליטה משינוי הנובעים המתאימים
  .נסיבות מיוחדות כגון נכות או מוות

שנים מאז שיחידות  2התקופה למימוש יחידות התגמול ההוני לא תעלה על 
  .התגמול ההוני הרלוונטיות בשלו וניתנות למימוש

מחיר המימוש ליחידות התגמול ההוני לא יפחת מהמחיר . המימושמחיר 
 . לעיל 2.3כאמור בסעיף , ההתחלתי של ניירות הערך הרלוונטיים

 מענק מיוחד .12

להעניק לנושא משרה מענק מיוחד  חברת הניהול תהיה רשאית, בנוסף לכל האמור לעיל
כפוף לכך , חברהבשל תרומה מיוחדת של נושא המשרה לפעילות ה"( המענק המיוחד)"

ובמקרה ) משכורות של אותו נושא משרה 3שהמענק המיוחד לא יעלה בשנה קלנדארית על 
משכורות אקווילנטיות לו אותו נושא  3, של נושא משרה המועסק באמצעות חשבונית

   (.משרה היה מועסק כעובד

 

                                                 

  .החשבונאית ההוצאה רישום בסיס על ולא לינארי בסיס על יבוצע הבשלה שנת לכל ההטבה שווי חישוב  4



 

 -1-יא-
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 ___________________ רונן כץ


		2017-04-03T08:37:24+0300
	גרינבר


		2017-03-21T08:02:49+0200
	גרינברג אולפינר ושות'


		2017-04-03T08:33:58+0300
	גרינבר


		2017-03-21T08:04:35+0200
	גרינברג אולפינר ושות'


		2017-04-03T09:43:48+0000
	Not specified




