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 פרק א: תיאור עסקי החברה
 

 .2017, הסוקר את תיאור התאגיד והתפתחות עסקיו בשנת 2017בדצמבר  31ליום להלן תיאור עסקי התאגיד 

 אלא אם צוין אחרת. 2017בדצמבר  31נכונים ליום ינם הנתונים המופיעים בדוח זה ה

 להלן תהיה בפרק זה המשמעות הרשומה לצידם אלא אם נאמר אחרת במפורש:ו לעיללמונחים המפורטים 
 

 "מ;בע הישראלית הדלק חברת"דלק"  "ישראל דלק"

 "מ;בע ונכסים השקעות דלק "השקעות דלק"

 "מ;בע מוטורס דלק "מוטורס דלק"

 "מ;בע רכב מערכות קדל "החברה"

 ;התחבורה במשרד התנועה"ל סמנכ "המנהל"

 ;בבעלותה אחרים ותאגידים החברה "הקבוצה"

 ;בדרכים והבטיחות התחבורה שר "השר"

 "מ;בע ויתניה "ויתניה"

 בענף הריכוזיות וצמצום התחרות להגברת הוועדה "זליכה ועדת"

 ;הרכב

 

 "החברות חוק"

 

 ;1999-"טהתשנ, החברות חוק

 

 "הריכוזיות חוק"

 

, הריכוזיות וצמצום התחרות לקידום החוק

 ;2003-"דהתשע

 

 "ערך ניירות חוק"

 

 ;1968-"חהתשכ, ערך ניירות חוק

 

 "החוק" או" לרכב שירותים רישוי חוק"

 

, הרכב בענף ומקצועות שירותים רישוי חוק

 ;2016-"והתשע

 ;Mobileye N.V "מובילאיי"
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 למכוניות שירות כמרכזי לשמש שהוסמכו יםמוסכ "השירות מרכזי"

 ;BMW-ו פורד, מאזדה

 

 "מ;בע( 1995.מ.ר )ד נכסי ""רדמ נכסי"

הפיקוח על מצרכים ושירותים )יבוא רכב ומתן  צו "הצו" או" היבוא צו"

 ;1978-"טתשלהשירותים לרכב(, 

 

 "תעבורה במוצרי הסחר צו"

 

 מוצרי)ייצור  ושירותים מצרכים על הפיקוח צו

 ;1983-"גהתשמ(, בהם והסחר תעבורה

 

 "צבי ניר שותפות"

 

 ;צביניר -דלק שותפות

 

 "התעבורה תקנות"

 

 ;1961-"אהתשכ, התעבורה תקנות
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 תיאור ההתפתחות הכללית של עסקי החברה .1

 פעילות החברה ותיאור התפתחות עסקיה 1.1

בע"מ. ביום  "פילר וקרטסבשם "גל וייס 1965 אוקטוברב 21התאגדה ביום  החברה 1.1.1

 1994פברואר ב 17תעשיות וייספילר בע"מ" וביום  -שונה שמה ל"גל  1982יולי ב 5

 שונה שם החברה לשם הנוכחי. 

 החברה באמצעות חברות ותאגידים אחרים בבעלותה, פועלת 1994החל משנת  1.1.2

החברות והתאגידים  ,)החברה כדלקמן כיבואנית כלי רכב וחלקי חילוף לרכב

  הקבוצה הינה 1994החל משנת . "(הקבוצהלהלן יחדיו: " וארים שבבעלותה יקרהאח

חילוף מתוצרת מאזדה בישראל, החל משנת  וחלקייבואנית ומשווקת של כלי רכב 

חילוף מתוצרת פורד ולינקולן  וחלקייבואנית ומשווקת של כלי רכב גם הינה  1999

חילוף  וחלקישווקת של כלי רכב יבואנית ומגם  הינה  2011בישראל. החל מסוף שנת 

 1.בישראל  MINI-ו BMWמתוצרת 

כמו כן, הקבוצה מפעילה מרכז שירות )מוסך מרכזי( לשם מתן שירותי אחזקה 

סוכנים לו השירות למרכזיותיקונים ללקוחותיה, וכן נותנת שירותי תמיכה והדרכה 

סף, מחזיקה ברחבי הארץ. בנו BMW -מורשים של כלי רכב מתוצרת מאזדה, פורד ו

הקבוצה בזיכיון להפצת כלי רכב, אביזרים וחלקי חילוף מתוצרת לינקולן בישראל, 

 למעט הקבוצה מוכרת כלי רכב וחלקי חילוף כאמורואולם נכון למועד הדוח אין 

. לפרטים אודות לקוחות של ספציפית דרישהלפי  ,זניחים בסכומיםחלקי חילוף 

 .להלן 4.2 -ו 4.1 תחומי הפעילות של החברה ראו סעיפים

 לתחום שירותיםהומתן  ייבואה בתחום לפעולהחלה החברה  2016במהלך 

 וקומסקהסכם עם חברת  2016לצורך פעילות זו חתמה החברה בשנת  .המשאיות

לישראל, לפרטים   FORDבחלקים שווים ליבוא משאיות בדבר הקמת שותפותבע"מ 

 .לןלה 4.1.1סעיף  ראו נוספים

  

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
מבית  Husqvarnaוכן חלפים לאופנועי  MWBואופנועי  MINIכוללים גם רכבי  BMWבדוח זה כלי רכב וחלפים מתוצרת   1

BMW  על ידי החברה 2013אשר שווקו עד לחודש אוקטובר. 
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   חזקות העיקריות של הקבוצה:להלן תרשים מבנה הא

  

 

 

 

    75%                         100%               100%    100%                       33.33%     

    

                   25%        

 

                           50%        50%                  75%  

                                

 

 

  ומי פעילותתח 1.2

ים החברה עוסקת בשני תחומי פעילות המדווחים כמגזרים עסקיים בדוחותיה הכספי

 לדוחות הכספיים(:  26 המאוחדים של החברה )ראו גם באור

הקבוצה עוסקת ביבוא, הפצה ומכירה של כלי רכב מתוצרת  – תחום יבוא כלי רכב 1.2.1

 בישראל. BMW -מאזדה, פורד ו

הקבוצה עוסקת ביבוא, הפצה ומכירה  – תחום יבוא חלקי חילוף ומתן שירותי מוסך 1.2.2

בישראל. כמו כן, מפעילה  BMW -זדה, פורד ושל חלקי חילוף לכלי רכב מתוצרת מא

הקבוצה מרכז שירות מרכזי )מוסך מרכזי( בו היא מעניקה שירותי אחזקה ותיקונים 

ללקוחותיה, וכן נותנת שירותי תמיכה והדרכה לרשת הסוכנים ומרכזי השירות של 

 כלי הרכב הנמכרים על ידה ברחבי הארץ.

  השקעות בהון החברה ועסקאות במניותיה 1.3

למיטב ידיעת החברה, בשנתיים האחרונות לא בוצעו השקעות מהותיות בהון  1.3.1

 החברה.

ידי בעלי -למיטב ידיעת החברה, בשנתיים האחרונות לא בוצעו עסקאות מהותיות על 1.3.2

  .לבורסהעניין בחברה במניות החברה מחוץ 

 חלוקת דיבידנדים 1.4

 בשנתיים האחרונות:  ידי החברה-אודות דיבידנדים שהוכרזו וחולקו על-להלן פרטים על

 

 רכב בע"מדלק מערכות 

נכסי ד.מ.ר. 

 ( בע"מ1995)

דלק מוטורס 

 בע"מ

דלק מוטורס 

( 1987חלפים )

 בע"מ

ד.ס.ר. דלק 
סוכנויות רכב 

 ( שותפות1994)
 רשומה

 דלק מוטורס
סוכנות לביטוח 

 )( בע"מ2003)

 

החזקות עד"ך 

 בע"מ

ניר -שותפות דלק
 צבי

 

-דלק מוטורס
קומסקו 
 משאיות

 שותפות מוגבלת
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סכום דיבידנד למניה  תאריך חלוקה
ע.נ. "ח ש 1רגילה בת 

  ()בש"ח

סכום דיבידנד כולל 
 )באלפי ש"ח(

 65,000 -כ 0.70 6.1.16

 69,900 -כ 0.75 20.4.16

 139,801 -כ 1.50 7.7.16

 102,521 -כ 1.10 10.01.17

 116,501-כ 1.25 20.4.17

 111,841-כ 1.20 3.7.17

 93,201-כ 1.00 2.10.17

 74,561-כ 0.80 2.1.18

לחוק  302הסתכמו "הרווחים" של החברה לעניין מבחן הרווח לפי סעיף  31.12.2017ליום נכון 

 "ח. שמיליוני  83 -החברות בכ

 החלוקות האמורות לעיל לא הצריכו אישור בית משפט בהתאם להוראות חוק החברות. 

 מידע כספי )באלפי ש"ח( .2

תחום יבוא   2017שנת 
ומכירת כלי 

 רכב

תחום מכירת 
חלקי חילוף 
ומתן שירותי 

 מוסך

 מאוחד לא מוקצה

הכנסות  הכנסות 
 מחיצוניים

3,106,563 299,330 _ 3,405,893 

הכנסות מתחומי 
 פעילות אחרים

_ _ _ _ 

 3,405,893 _ 299,330 3,106,563 סך הכל

סך העלויות 
 המיוחסות 

עלויות המהוות 
ת של הכנסו

תחום פעילות 
 אחר

 
_ 

 
_ 

 
_ 

 
_ 

 _ _ _ _ עלויות אחרות

 _ _ _ _ סך הכל

עלויות קבועות 
המיוחסות 

 2לתחום הפעילות

 
_ 

 
_ 

 
_ 

 
_ 

עלויות משתנות 
המיוחסות 

 לתחום הפעילות

 
2,795,599 241,686 

 
_ 

 
3,037,285 

רווח מפעולות רגילות המיוחס לבעלים של 
 החברה האם

310,964 57,644  368,608 

החלק ברווח מפעולות רגילות המיוחס 
 לזכויות שאינן מקנות שליטה

_ _ _ _ 

 2,530,137 529,943 252,090 1,748,104 סך הנכסים המיוחסים לתחום הפעילות

סך ההתחייבויות המיוחסות לתחום 
 הפעילות

1,611,543 98,982 152,507 1,863,032 

 

                                                      

הרוב המוחלט של העלויות הינו עלויות משתנות הנובעות בעיקר מרכישת כלי רכב וחלקי חילוף. לפיכך, לא ציינה החברה   2
 בנפרד את העלויות הקבועות.
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תחום יבוא   2016שנת 
י ומכירת כל

 רכב

תחום מכירת 
חלקי חילוף 
ומתן שירותי 

 מוסך

 מאוחד לא מוקצה

הכנסות  הכנסות 
 מחיצוניים

3,117,931 309,820 - 3,427,751 

הכנסות מתחומי 
 פעילות אחרים

- - - - 

 3,427,751 - 309,820 3,117,931 סך הכל

סך העלויות 
 המיוחסות 

עלויות המהוות 
הכנסות של 

תחום פעילות 
 אחר

- - - - 

 - - - - עלויות אחרות

 - - - - סך הכל

עלויות קבועות 
המיוחסות 

 3לתחום הפעילות

- - - - 

עלויות משתנות 
המיוחסות 

 לתחום הפעילות

2,741,028 223,311 - 2,964,339 

רווח מפעולות רגילות המיוחס לבעלים של 
 החברה האם

376,903 86,509 - 463,412 

רגילות המיוחס החלק ברווח מפעולות 
 לזכויות שאינן מקנות שליטה

- - - - 

 2,758,565 471,519 273,676 2,013,370 סך הנכסים המיוחסים לתחום הפעילות

סך ההתחייבויות המיוחסות לתחום 
 הפעילות

1,575,196 116,632 361,323 2,053,151 

 

  

                                                      

ות משתנות הנובעות בעיקר מרכישת כלי רכב וחלקי חילוף . לפיכך, לא ציינה החברה הרוב המוחלט של העלויות הינו עלוי  3
 בנפרד את העלויות הקבועות.



  7 - א

 

 

 

 

7 

 

תחום יבוא   2015שנת 
ומכירת כלי 

 רכב

תחום מכירת 
חלקי חילוף 

מתן שירותי ו
 מוסך

 מאוחד לא מוקצה

הכנסות  הכנסות 
 מחיצוניים

2,941,473 312,175 - 3,253,648 

הכנסות מתחומי 
 פעילות אחרים

- - - - 

 3,253,648 - 312,175 2,941,473 סך הכל

סך העלויות 
 המיוחסות 

עלויות המהוות 
הכנסות של 

תחום פעילות 
 אחר

- - - - 

 - - - - עלויות אחרות

 - - - - סך הכל

עלויות קבועות 
המיוחסות 

 4לתחום הפעילות

- - - - 

עלויות משתנות 
המיוחסות 

 לתחום הפעילות

2,502,745 219,901 - 2,722,646 

רווח מפעולות רגילות המיוחס לבעלים של 
 החברה האם

438,728 92,274 - 531,002 

החלק ברווח מפעולות רגילות המיוחס 
 קנות שליטהלזכויות שאינן מ

- - - - 

 2,419,048 499,976 242,999 1,676,073 סך הנכסים המיוחסים לתחום הפעילות

סך ההתחייבויות המיוחסות לתחום 
 הפעילות

1,401,224 90,476 284,350 1,776,050 

 

 בדוח הדירקטוריון. למידע כספי נוסף בדבר 3להסברים בדבר הנתונים הכספיים האמורים לעיל ראו סעיף 

  לדוחות הכספיים. 26תחומי הפעילות של הקבוצה ראו באור 

 

  סביבה כללית והשפעת גורמים חיצוניים .3

כלכלית שבה היא -רועים והתפתחויות בסביבה המקרויחשופה הקבוצה למגמות, א ,כיבואנית רכב

פועלת, שיש להם או עשויה להיות להם השפעה על פעילות הקבוצה ועל מתחריה הפועלים בשוק 

 כב בישראל, כמפורט להלן:הר

 תנודות בשערי מטבע זרים 3.1

. תנודות בשערי זר במטבעממדינות שבהן מתנהל המסחר  וחלפיםהקבוצה מייבאת כלי רכב 

החליפין של המטבע הזר לעומת הש"ח עשויות להביא לשינויים משמעותיים ברווחיות 

הנמכרים  והחלפיםרכב מחירי כלי התחרות למול יבואנים אחרים  משיקוליהקבוצה, הואיל ו

זר במקרה שיתחזק. בנוסף, המטבע הלשערי  בפועלמוצמדים  אינםידי הקבוצה בישראל -על

                                                      
הרוב המוחלט של העלויות הינו עלויות משתנות הנובעות בעיקר מרכישת כלי רכב וחלקי חילוף. לפיכך, לא ציינה החברה   4

 בנפרד את העלויות הקבועות.
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שינויים במטבע זר עשויים להביא לגידול/קיטון בהוצאות המימון של הקבוצה הנובעות 

בשנת  מהלוואות או התחייבויות במטבע זר שיש לקבוצה כלפי תאגידים בנקאיים או ספקים.

 מול נחלשוהדולר  2.7% -בכ"ח הש מול התחזק, האירו 6.3% -בכ"ח הש מול נחלש ןיהי 2017

התקשרויות בעסקאות הגנה מסוג אופציות וחוזים עתידיים על לקבוצה  5.9.83% -בכ"ח הש

חליפין של המטבע הזר )ראו מנת לגדר כלכלית חלק מהחשיפה הנובעת משינויים בשערי ה

היקף עסקאות ההגנה שבהן התקשרה , 31.12.2017 ים(. נכון ליוםלדוחות הכספי (1)(ב)17באור 

   .הקבוצה לא היה מהותי ביחס לחשיפה כאמור

  בשערי ריביתו לצרכן המחירים במדדשינויים  3.2

 כמוהנושאות ריבית.  וחייבים אשר רובן בריבית משתנה וכן יתרות לקוחות לקבוצה הלוואות

כך, חשופה הקבוצה לשינויים בשערי הריביות כתוצאה מ. מדד צמודתהלוואה  קיימתכן, 

אודות התקשרויות הקבוצה בעסקאות -. לפרטים עלובמדד המחירים לצרכן הבנקאיות

 ( לדוחות הכספיים. 3)ב()17ראו באור ( )בסכום זניחהחלפת ריבית 

 הצרכניםשינויים בטעם  3.3

לרבות בשל צריכת בשנים האחרונות חלה עליה בדרישה לכלי רכב קטנים, חסכוניים וזולים, 

 ,בנוסף הדלק הנמוכה שלהם ומחירם הנמוך )בין היתר, הודות לרפורמת המיסוי הירוק(.

ב"ציון  2-6)דרגות  נמוכותזיהום  תבשנים האחרונות ניכרת מגמת מעבר לכלי רכב בעלי רמו

 םוונרשם צמצ (סוגי מזהמים 5-הירוק", המחושב לכל דגם רכב על פי נתוני הפליטות שלו ב

מכלי הרכב  80%, מעל 2016)בשנת  גבוהה זיהום דרגת בעלי רכב כלי של ביבוא מעותימש

ליבוא כלי  בנוגע .(7-טון( המיובאים היו בעלי דרגת זיהום הנמוכה מ 3.5)נוסעים + מסחרי עד 

עקב הארכת הטבת המס החלה על רכבים אין", -רכב היברידיים, לרבות רכבים נטענים "פלאג

 נרשמוש רכבים של הכוללת מהכמות 10%-מ למעלהווה שנת שיא כאשר מה 2017שנת אלו, 

 בחלק גידול מגמת עם (2015-ב 3.6%-ו 2016-ב 4.2%)לעומת  היברידיים רכב כלי היולתנועה 

זה צובר תאוצה אף ברכבים  שינוי .ההיברידיים הרכב כלי מתוך יוקרה רכבי של היחסי

תופסים משקל הולך  ,יוקרה לרכבי הנחשבים אין"-רכבי ה"פלאג –המיובאים ביבוא אישי 

 מכלל 50%-מ למעלה על עומד וחלקם וגדל אל מול הג'יפים ורכבי היוקרה ה"מקובלים"

 בשנים ממשיכהבמקביל,  .(2016 בשנת 29%)לעומת  אישי ביבוא המיובאים הרכבים

  ניתחןשעל חשבון המכוניות "המשפחתיות"  גם שטח-גם מגמת העדפה לרכבי פנאי האחרונות

 מהרכבים יששטח עמד על כשל-חלקם של רכבי פנאי 2017כאשר בשנת  ממשיך להצטמצם

למרות מגוון הדגמים הרחב של הקבוצה )לרבות בדרגות זיהום נמוכות(, יצוין כי  6 .הנמסרים

   .וזוליםאין בדגמים המשווקים על ידה כלי רכב קטנים 

                                                      
( בכתובת: 29.12.17-ל 30.12.16שערי החליפין שמפרסם בנק ישראל )בין הנתונים הינם לפי   5

http://www.boi.org.il/he/Markets/ExchangeRates/Pages/Default.aspx. 
" של החטיבה לתכנון וכלכלה ברשות 2016נים נבחרים על ענף הרכב לשנת הנתונים בפסקה זו לקוחים מדוח "מיסוי ונתו  6

 המיסים והנם למיטב ידיעת החברה. לצפייה בנוסח המלא של הדוח ראו:
       https://taxes.gov.il/about/documents/dochotvaadot/vaada_misui2015.pdf :דוח רשות המסים לשנת       )להלן" 
דוח מיוחד" והינם  –"ענף הרכב בישראל  –( בישראל. כמו כן, לקוחים נתונים מדוח מיוחד של חברת "מדרוג" "2016 

 למיטב ידיעת החברה. לצפייה בנוסח המלא של הדוח ראו: 

 

http://www.boi.org.il/he/Markets/ExchangeRates/Pages/Default.aspx
https://taxes.gov.il/about/documents/dochotvaadot/vaada_misui2015.pdf
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 סביבה כלכלית במשק 3.4

לכלית במשק הישראלי, שיעור הריבית וההיצע של מימון במשק, לשינויים בהיקף הפעילות הכ

התפתחות ה"ליסינג הפרטי" שהוא במהותו  עשויה להיות השפעה על שוק הרכב בישראל.

המאפשר ללקוחות  זול יחסיתליסינג מימוני למגזר הפרטי והעסקי, לצד קיום היצע של מימון 

סביבת באשר נתמך וד, לעיתים אפסי, פרטיים לרכוש רכב חדש באמצעות הון עצמי נמוך מא

יש  .ריבית נמוכה ובפריסה נוחה של תשלומים גם הוא עשוי להשפיע על שוק הרכב בישראל

בדבר הצורך לתאגידים הבנקאיים  הנחיהפרסם בנק ישראל  2017כי ביולי  ,עם זאת ן,לציי

 רכישת רכבניתוחי סיכונים לאשראי לענף "מסחר כלי הרכב" ולאשראי הצרכני ל בביצוע

פרסום זה, לצד פעילות והצעת פרקטיקות מקובלות למימון ענף כלי הרכב במערכת הבנקאית. 

של היקף הזמינות של מימון זול  םולצמצלהביא  יםעשוי ופרסומים אחרים מצד בנק ישראל

   לרכישת רכב.  

 שינויים בהיקף הצריכה הפרטית 3.5

להשפיע על היקף הצריכה הפרטית. שיעור האבטלה ושינוי בשכר הריאלי במשק עשויים 

הפרטית עשויים להשפיע על התוצאות העסקיות של הקבוצה הואיל ושינויים שינויים בצריכה 

שוק הרכב מושפע  ח הקניה של כלי רכב חדשים בישראל.וכאמור משפיעים באופן ישיר על כ

 3.11% -כה של עליי לעומת 2017 שנת במהלך 0.5%-בכ עלו אשר) הבנזיןבין היתר גם ממחירי 

חסכוני  רכבכבנפח מנוע  הבחירה עלו רכב כלי רכישות היקף על המשליכים, 7(2016 שנת במהלך

 יותר או פחות. 

 שינויים ברגולציה על ענף הרכבו במשק התחרותיות הגברת 3.6

ענף הרכב בישראל מאופיין ברגולציה רבה. החמרת דרישות רגולטוריות עשויה  3.6.1

תוצאותיה. בשנים האחרונות, קיימת מגמה להסרת להשפיע על פעילות הקבוצה ו

וצמצום הריכוזיות בשוק כלי הרכב בישראל, בין היתר באמצעות פתיחת חסמים 

, שינויים המחמירים בדרישות תקינה, בנוסף 8השוק ליבוא מקביל של כלי רכב.

וכן אימוץ  אביזרי בטיחות ובכלל זה לעניין זיהום אויר של כלי רכב ודלקים שונים,

 שיטת תקינה חדשה למכוניות, עשויים להשפיע על תוצאות פעילותה של הקבוצה.

חוק רישוי שירותים  28.6.2016אושר בכנסת ביום  ,זליכה ועדת ותמסקנ בעקבות 3.6.2

להסדיר בחקיקה ראשית את כלל השירותים והעיסוקים  הינה החוק מטרת 9.לרכב

                                                      

https://www.midroog.co.il/Upload/Documents/%D7%93%D7%95%D7%97%20%D7%9E%D7%99%D7%9
5%D7%97%D7%93%20-

%20%D7%A2%D7%A0%D7%A3%20%D7%9B%D7%9C%D7%99%20%D7%94%D7%A8%D7%9B%D7%9
1%20%D7%91%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C%20%D7%A1%D7%A4%D7%98%D7%9E%

D7%91%D7%A8%202017%20-%20%D7%A1%D7%95%D7%A4%D7%99.pdf . 
בהתאם לנתונים של משרד  1.1.2018-ל 1.1.2017נטול עופרת בתחנה בין  95המחירים מתייחסים למחיר דלק אוקטן   7

 .https://www.gov.il/he/Departments/general/fuel_price_historycalהאנרגיה 
ענף יבואני הרכב מאופין בה מצוין כי  19.3.2017ראו למשל בסקירה השבועית של הכלכלן הראשי במשרד האוצר מיום   8

ברמת  תחרות נמוכה הבאה לידי ביטוי הן בשיעור הרווחיות )החריג ביחס לענף המסחר( והן ברמת הריכוזיות. לסקירה 
. המידע http://mof.gov.il/chiefecon/economyandresearch/doclib/skiracalcalit_19032017.pdfהמלאה ראו: 

 הינו למיטב ידיעת החברה. 
 .18.10.2016ונכנס לתוקף ביום  18.7.2016וק פורסם ביום הח  9



  10 - א

 

 

 

 

1

0 

רמה מקצועית הולמת של בענף הרכב לרבות בתחום הייצור והייבוא, כדי להבטיח 

נותני השירותים, שמירה על בטיחות הרכב, הגנה על שלום הציבור ובטיחותו, מתן 

שירות סדיר וזמין למקבלי השירות, קיומם של תנאים הולמים במקומות מתן 

ראו סעיף  ,לפרטים אודות החוק השירותים וקידומה של התחרות בענף הרכב.

 להלן. 1ב.4.1.1

החל ייבוא מקביל של מספר דגמי פורד לישראל.  2013שנת מזה יצוין, כי  לעניין

, אין הדוח למועד נכוןלמרות זאת, החברה מעריכה כי בתנאי השוק הקיימים, 

 כדאיות כלכלית ליבוא מקביל בכמויות מסחריות. 

לותה הינה בגדר מידע צופה הערכת החברה לגבי השפעת היבוא המקביל על פעי

פני עתיד כהגדרתו בחוק ניירות ערך, והיא מבוססת, בין היתר, על העובדה כי 

הערכה המחירים לצרכן בישראל של כלי רכב בניכוי מסים הינם מהנמוכים בעולם. 

זו אינה ודאית ועלולה שלא להתממש, בין היתר, בשל שינויים בשיעורי המסים 

 . כב ושינויים רגולטוריים בנוגע ליבוא המקבילהמוטלים על יבוא כלי ר

 שינויים במיסוי ענף הרכב 3.7

רפורמת "המיסוי הירוק" שעיקריה שינוי שיעור לתוקף  נכנסה 2009 אוגוסטבחודש  3.7.1

מס  תמריצי קביעת תוךמס הקנייה החל על כלי רכב בהתאם לרמת הזיהום שלהם, 

 -כישת כלי רכב הועלה מלרכישת כלי רכב המזהמים פחות, כך שמס הקנייה על ר

לכלי רכב פחות מזהמים.  גדליםהולכים ו סכומיםוניתנו הפחתות מס ב ,83% -ל 75%

גרמה לתגובה חזקה בשוק הרכב )ומוסיפה לגרום לתגובות  הרפורמה האמורה

 לטובת השתנה היבוא הרכב כאשר( "ירוק ציון"בעקבות עדכוני נוסחת החישוב של 

)לצד  הרפורמה הביאה, כן כמו. לעיל כאמור, נמוכות זיהום דרגות בעלי רכב כלי

 רכב כלי של השוק בפלח לגידול( הדלק במחירי שינויים לרבות בשוק נוספים שינויים

  .המס הטבת ממלוא הנהנים קטן בנפח מנועים בעלי קטנים

 בטיחות לאביזרי בנוגע המס תמריצי במערכת מבני שינוילתוקף  נכנס 1.8.2013 ביום 3.7.2

 ובטיחותיים מאובזרים רכב כלי של ורכישה יבוא לעודד שתכליתו, ברכב מתקדמים

 5-8 אבזור רמות של המצטבר המשקל, 2016פי דוח רשות המיסים לשנת -על. יותר

, 52.4%-ל 2016-ב הגיעהיא הגבוהה ביותר(  8-היא הרמה הנמוכה ביותר ו 0)

 היו ולא כמעט כאלוהרפורמה רמות אבזור  לפני. 2015בשנת  22.9%-ל בהשוואה

  10.בלבד( 1-0מכלי הרכב היו ברמות אבזור  99.3%) בשוק קיימות

נכנס לתוקף צו תעריף המכס והפטורים ומס קניה על טובין )הוראת  1.9.2013ביום  3.7.3

שיעור ל ,31.12.2019ועד ליום  1.9.2013, לפיו החל מיום 2013-(, התשע"ג5שעה מס' 

)דהיינו שמשקלו המותר אינו עולה על  מס הקניה החל על רכב מנועי בקבוצה א'

ווסף שיעור מס שהוא מכפלה תש"ח, י 300,000ק"ג( שמחירו לצרכן עולה על  3,500

ש"ח, כשהוא  300,000בהפרש בין "מחיר הרכב לצרכן" )כהגדרתו בצו( לבין  20%של 

                                                      
 .da_misui2015.pdfhttps://taxes.gov.il/about/documents/dochotvaadot/vaa 2016רשות המסים לשנת  דוח    10

file://///agmon-dc/Apps/דלק%20רכב%20תקופתי%202017/פרק%20א'%20-%20תיאור%20עסקי%20התאגיד/אביתר/דוח
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"(. יובהר כי מדובר במס מיסוי רכבי יוקרהבמחיר הרכב לצרכן )להלן: "מחולק 

גיל שכל הדינים הרלוונטיים ממשיכים לחול עליו, לרבות זיכויים בהתאם קניה ר

  11.הבטיחותי, ורק שיעור המס הוא שמשתנה האבזורלדרגת הזיהום ורמת 

 רמת המינוע 3.8

היתר לאור כניסת דגמים של מכוניות קטנות,  ביןבישראל  המינוע רמת עולה האחרונות בשנים

נמוכה ביחס לרמת המינוע במדינות  עדייןנוע בישראל רמת המיזולות יחסית וחסכוניות, אולם 

 365 )לעומת תושבים 1,000 לכל רכב כלי 383-בכ 2016 לשנתהמפותחות בעולם, והסתכמה נכון 

  12.(2015לשנת  נכוןתושבים  1,000כלי רכב לכל 

 מגמות עולמיות בענף כלי הרכב 3.9

סביבתי, חלה מגמה עולמית להקטנת הנזק ה-בשנים האחרונות, במסגרת המגמה הכלל

שמטרתה הקטנת הנזק הסביבתי הנגרם כתוצאה משימוש בכלי רכב. כחלק ממגמה זו, 

משקיעה תעשיית הרכב העולמית בהגדלת מקורות ההנעה האלטרנטיביים, החל במכוניות 

היברידיות וכלה במכוניות מונעות בגז או בחשמל. בדומה, נרתמו ממשלות ברחבי העולם 

ך של הפעלת כלים רגולטוריים לעידוד פיתוח, ייצור ורכישה של כלי רכב למאמץ הסביבתי בדר

על התוצאות  בעתיד עשויה להיות השפעה רועים אלוישנזקיהם הסביבתיים פחותים. לא

מידת ההשפעה, אם בכלל, תלויה בפיתוח מקורות הנעה  כאשרהעסקיות של הקבוצה 

המשווקים על ידי הקבוצה, ופיתוח אלטרנטיביים אמינים, לרבות אצל יצרניות כלי הרכב 

 חברות מספר עוסקותבנוסף, בשנים האחרונות  תשתיות התומכות בהם בהיקפים גדולים.

)מכונית שפועלת ללא מגע יד אדם באמצעות טכנולוגיות  אוטונומית מכונית בפיתוח

משרד פי פרסומים בעיתונות,  על .(הואת הסביבה שבצד ההמאפשרות לה לנטר את תנועת

ביצוע  לרבותלהיערך להטמעה של מכוניות אוטונומיות בכבישי ישראל, חל החבורה הת

יוכלו כלי רכב אוטונומיים ללא נהג  2020עד שנת ששינויים נדרשים ברגולציה ובחקיקה, כך 

מקטע כביש המוקדש  2017 בשנתואף נחנך  להתחיל לנוע בכבישי הארץ במסגרת ניסוי

 להיות עשויה, לכשתגענה לבשלות מסחרית, אלה ולוגיותטכנ להתפתחויות 13.לניסויים אלו

 תלויהמידת ההשפעה, אם בכלל,  כאשר החברה של העסקיות התוצאות על השפעה בעתיד

אטרקטיביות הדגמים שייוצרו ע"י יצרניות הרכב  ,טכנולוגיהה היישומים של ,הפיתוח מתרב

יווק של מכוניות אוטונומיות שינויים רגולטוריים שיאפשרו ש עימם קשורה החברה בהסכמים,

 .הישראלי הציבור ובטעמיבישראל, מחירי הדגמים 

                                                      
תוספת המס לא חלה על רכב עם טכנולוגיות הנעה מתקדמות הנהנה משיעורי מס מופחתים )כגון רכב היברידי בדרגת     11

 אין" ורכב חשמלי(.-, רכב "פלאג2זיהום 
הנתונים מובאים מדוח הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. ניתן לצפות בנוסח המלא של הדוח בכתובת:    12

http://www.cbs.gov.il/publications17/1688/pdf/h_print.pdf .  
; html-http://www.calcalist.co.il/local/articles/0,7340,L.3681699,00מבוסס על פרסום בתקשורת בכתובות:   13

https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5023787,00.html.המידע הינו למיטב ידיעת החברה .. 
 

http://www.calcalist.co.il/local/articles/0,7340,L-3681699,00.html
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מגמה של איחוד פעילויות ומיזוגים ורכישות בעולם בענף הרכב עלולה להוביל לאיחודי כן,  כמו

כיונות ולאיחוד יבוא המותגים לישראל תחת יבואן ימותגים, לביטול או אי חידוש הסכמי ז

 אחד בישראל. 

 סקי החברה לפי תחומי פעילותתיאור ע .4

להלן מובא תיאור עסקי הקבוצה לגבי כל אחד מתחומי פעילותה בנפרד, למעט בעניינים הנוגעים 

 להלן. 5לכלל תחומי הפעילות של הקבוצה, המתוארים יחדיו במסגרת סעיף 

 תחום יבוא כלי רכב 4.1

 מידע כללי 4.1.1

הקבוצה הינה יבואנית ומשווקת של כלי רכב מתוצרת מאזדה  1994נת החל מש

יבואנית ומשווקת של כלי רכב מתוצרת פורד  גם הינה 1999משנת בישראל, החל 

יבואנית ומשווקת של כלי רכב גם  הינה  2011ולינקולן בישראל והחל מסוף שנת 

וטורס קיבלה הודיעה החברה כי דלק מ 21.4.2016 ביום.  MINI-ו BMWמתוצרת 

 יבואנית  מהיותהכחלק  FORDליבואנית משאיות הודעה בדבר מינויה הצפוי 

FORD שותפות הקמתל קומסקוהסכם עם חברת  נחתם ,זאת בעקבות. בישראל 

 וכן זו פעילות לצורך ,שווים בחלקיםהמוחזקת  משאיות  קומסקו-דלק מוטורס

נתקבלו כל האישורים  4.6.2017וביום  נחתם הסכם זיכיון פורמלי עם היצרן

ייבאה  ובשנה זו היבוא פעילות החלה 2017 בשנת .הנדרשים לצורך ייבוא כאמור

 .2 מכרה ומתוכן משאיות 7השותפות 

כלי רכב  20,653-ל החברה ידי על שנמכרו הרכב כלי כמות הסתכמה 2017 בשנת

 7%-כ הינו 2017 לשנת חברהה נתח השוק שלו 2016בשנת  רכב כלי 22,376לעומת 

מסך מסירות כלי הרכב הפרטיים )לעומת  7%-מסך כלל מסירות כלי הרכב בענף וכ

מסך מסירות כלי הרכב הפרטיים  8% -מסך כלל מסירות כלי הרכב בענף וכ 8% -כ

 .(2016בשנת 

 מבנה תחום הפעילות ושינויים החלים בו .א

 שוק הרכב בישראל נבדל ממרבית שוקי הרכב בעולם עקב בידודו הגיאוגרפי

ומכסי היבוא הגבוהים  (רכב בכלי חופשי לסחר פתוחים יבשה גבולות)היעדר 

השוררים בשוק זה. כמו כן, רמת המינוע בישראל נמוכה יחסית למדינות 

, תשתית גבוה מיסוי בשל בעיקרמערביות שונות, מחירי רכב גבוהים יחסית 

 כבישים נחותה וצפיפות אוכלוסין גבוהה. 

מספר רב, יחסית, של יבואני רכב )בהשוואה לענפים שוק הרכב בישראל כולל 

בעולם, כאשר אחרים במשק( המייבאים כלי רכב המיוצרים במקומות שונים 

 כשניים עד שלושה מותגים בלבד. , כל אחד,יבואני הרכב מייבאים מרבית

התפתחות שוק הרכב בישראל מאופיינת בתנודות הנובעות, בין היתר, 

 כלכלית במשק.-משינויים בסביבה המקרו
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של שוק הרכב המשפיעים הן על פעילות להלן פירוט המאפיינים העיקריים 

הצלחתם  - תלות גבוהה בספקיםהקבוצה והן על המתחרים בשוק זה: )א( 

העסקית של יבואני הרכב תלויה במיצובם העסקי והפיננסי של יצרני כלי 

ית פעילותם ובאסטרטגי, בטיב קשריהם עם היבואן ידם-הרכב המיובאים על

חדשים, מיצוב המותג בעולם, של יצרנים אלה בכל הקשור להשקת מוצרים 

שינויים , מדיניות מחירים ותמיכה שיווקית; )ב( סחר תנאימדיניות דגמים, 

ידי הצרכנים על בסיס יתרונות -העדפת דגמים מסוימים על -בטעמי הצרכנים 

מחיר וסחירות בשוק  ,בטיחות רמתסביבה, הטכנולוגיים, שמירה על איכות 

בארץ קיימים מיסי קנייה ומכס  - מיסים; )ג( 3.3 סעיףב ראו לעיל – המשני

מסך עלות  100% -על יבוא מרבית כלי הרכב הפרטיים בשיעור מצטבר של כ

ם מהגבוהים בעולם. לשיעור מס כאמור וכלי הרכב. שיעור המס הנ"ל הי

קניה של כלי רכב חדשים ולפיכך עשויה להיות לכך השפעה ח הוהשפעה על כ

על מכירות החברה. לתיאור הרפורמה במס הקנייה החלה על כלי רכב פרטיים 

הדלקים עשויה להיות  למחירי - מחירי הדלקיםלהלן; )ד(  ב4.1.1ראו סעיף 

מחירי הדלקים עלולים להשפיע בטווח  שכןהשפעה על העדפות הצרכנים 

הארוך על העדפת סוגי כלי הרכב הנרכשים בהתאם לסוג הדלקים שנעשה 

; של כלי הרכב הרכישות היקף עלובהתאם  בהם שימוש )סולר, גז או בנזין(

בה והחמרת דרישות ענף הרכב בישראל מאופיין ברגולציה ר – רגולציה)ה( 

 .רגולטוריות לרבות דרישות תקינה עלולה להשפיע על תוצאות החברה

ככל  – בכבישים והצפיפות התשתיות רמת; )ו( "ק ב'בס ראו להלן – הרחבהל

 באזורי במיוחד, גבוההשיוסיפו כבישי מדינת ישראל להתאפיין ברמת צפיפות 

; )ז( רכב כלי של הרכישות היקף על להשפיע כדי בכך יהיה, האוכלוסין ריכוז

 ראו לעיל – במשק ליתכהכל בסביבה וכן וריבית "חמט בשערי שינויים

  .3.4-ו 3.2 ,3.1בסעיפים 

  מיוחדים החלים על תחום הפעילותחקיקה, תקינה ואילוצים מגבלות,  .ב

ענף הרכב מושפע מדרישות חקיקה ותקינה המהוות גורם משמעותי העשוי 

 :להלן שיפורט כפי, להשפיע על ההיצע והביקוש לכלי רכב בישראל

 חוק רישוי שירותים לרכב .1

 ולתוקפ שנכנס, לרכב שירותים רישוי חוק בכנסת התקבל 28.6.16 ביום

, העיסוק במתן שירותים החוק חקיקת למועד עד. 18.10.2016 ביום

שר פיקוח אשר קבע  צווימוסדר באמצעות  היהבישראל לרכב 

. 1957-התחבורה מכוח חוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, התשי"ח

מטרת החוק הינה להסדיר בחקיקה ראשית את כלל השירותים 

 שהוסדרווא והשיווק, והעיסוקים בענף הרכב לרבות בתחום הייב

בצווי הפיקוח, וכן לקבוע הוראות חדשות ומעודכנות לנוכח  בעבר

השינויים שחלו במהלך השנים בענף הרכב ובשירותים הניתנים בו, 

בכדי להבטיח רמה מקצועית הולמת של נותני השירותים, שמירה על 
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על שלום הציבור ובטיחותו, מתן שירות סדיר  הגנה, רכבבטיחות ה

 מתן במקומות הולמים תנאים של קיומםן למקבלי השירות, וזמי

 ל התחרות בענף הרכב והגנת הצרכן.קידומה שו השירותים

בהר כי הערכות החברה להלן ביחס להשלכות החוק, הן בגדר מידע מו

המבוסס על הערכת הנהלת החברה. יתכן וחלק או  ,צופה פני עתיד

בכלל,  וו לא יתממשבפועל בצורה שונה ו/א והערכות יתממשהכלל 

בשל גורמים שאינם תלויים בחברה, כגון: מדיניות הממשלה בנוגע 

לריכוזיות בענף הרכב, לרבות מדיניות משרד התחבורה, רשות 

  .המיסים והממונה על ההגבלים העסקיים

 :הנוגעים לתחום הפעילות יפורטו בתמצית עיקרי הוראות החוק להלן

שירותי הרכב והמקצועות  סדיר את מתןמ החוק - חובת רישוי (א)

בענף הרכב באמצעות רישיונות שיינתנו בהתאם להוראות החוק 

 במקצוע אדם יעסוק לא ,החוק הוראות פי על .המנהלידי -על

אלא אם כן קיבל רישיון  ,לא ייתן  'שירות רכב'ו הרכב בענף

רישיון הובהתאם לתנאי  ,מתן אותו שירותל וא עיסוקל

" משמעו כל הרכב בענף מקצוע" הולהוראות החוק )לעניין ז

אחד אלה: ניהול מקצועי של מוסך, שמאות רכב ותיווך בייבוא 

" משמעו ייצור רכב בישראל ושיווקו, ייבוא שירות רכב"אישי; 

מיבואן עקיף מיבואן ישיר או עקיף רכב ושיווקו, קניית רכב 

לשם מכירתו דרך עיסוק, ייצור מוצר תעבורה בישראל, סחר 

. (שאינו רכב מיבואן בורה, הפעלת מוסך וסחר ברכבבמוצרי תע

החוק מונה רשימה סגורה של עילות שבהתקיים איזו מהן בבעל 

הרישיון, רשאי המנהל )לאחר שימוע( להתלות, לבטל או לסרב 

הפרת תנאי מהותי מתנאי הרישיון,  :לחדש רישיון, וביניהן

ון, הפרת חובה או איסור שהוטלו עליו לפי החוק כבעל רישי

הממונה על הגבלים עסקיים קבע כי הוא פגע בתחרות, הוא 

הורשע בעבירה פלילית או בעבירת משמעת שמפאת חומרתה או 

נסיבותיה אין הוא רשאי לעסוק במתן שירות או בעיסוק לגביו 

ניתן לו הרישיון או שהוגש נגדו כתב אישום בעבירה כאמור 

רה, עיגון החבלהערכת וטרם ניתן פסק דין סופי בעניין. 

ההוראות האמורות בחוק אינו משפיע מהותית ואינו צפוי 

 . הקבוצהלהשפיע מהותית על עסקי 

קובע כי בעל  החוק - פעולה בחוסר מקצועיות או בניגוד עניינים (ב)

רישיון לעיסוק במקצוע בענף הרכב לא יעסוק במקצועו באופן 

חו, שיש בו חשש לניגוד עניינים בין עניין שלו לעניין של לקו

לרבות ניגוד עניינים בין עיסוקו במקצוע בענף הרכב לעיסוק 
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אחר שלו וכן לא יעסוק בעל רישיון לעיסוק במקצוע בענף הרכב 

בניגוד לכללי אתיקה מקצועית לעניין התנהגותו של בעל רישיון 

 באישור, שרה ידי כפי שייקבעו על ,לעיסוק במקצוע בענף הרכב

, יקבע רשימה הועדה אישורב. השר, הכנסת של הכלכלה ועדת

של נסיבות שיש בהן כדי להעיד על חשש להתקיימות ניגוד 

 .עניינים כאמור

 הרכב ייבוא תחום את מסדיר החוק – רכב יבואני סוגי (ג)

 ידי על שיינתנו ייבוא רישיונות לקבלת תנאים קביעת באמצעות

שלושה  מפרט החוק .בחוק כהגדרתה ,ליבוא המוסמכת הרשות

: יבואן "(מסחרי"יבואן כ כולם)המוגדרים ואנים סוגים של יב

ישיר )הקשור בהסכם ישירות עם יצרן הרכב בחו"ל(, יבואן 

"ל( בחועקיף )הקשור בהסכם עם סוכן מורשה של יצרן רכב 

והוא מוגבל לייבוא  בחו"ל אדםויבואן זעיר )יבואן שהתקשר עם 

 סדיר את התנאים למתן רישיוןמכלי רכב בשנה(, ו 20של עד 

 ייבוא לכל אחד מהם ואת החובות החלות עליהם. 

 באופןבמסגרת החוק, נקבעו גם סוגי הרכבים המותרים בייבוא 

כל אחד מסוגי היבואנים המסחריים בהתייחס ל םוג כללי

תוכנן או יוצר בידי  הרכב –כאמור, כדלקמן: יבואן רכב ישיר 

היצרן עמו התקשר בהסכם וכן הרכב הוא רכב חדש ומספר 

; יבואן רכב 150לומטרים של כלל נסיעותיו אינו עולה על הקי

הרכב תוכנן או יוצר בידי היצרן שהתקשר בהסכם עם  -עקיף 

הסוכן המורשה עמו היבואן התקשר בהסכם, הרכב נרכש מסוכן 

מורשה עמו התקשר בהסכם או מגורם אחר והסוכן המורשה 

חוק חובות הסוכן המורשה לפי ה כל אתהתחייב לקיים לגביו 

וכן, הרכב עונה על אחד מאלה: הוא רכב חדש או רכב שנרשם 

; 150בחו"ל ומספר הקילומטרים של כלל נסיעותיו אינו עולה על 

"ל ומספר בחורכב חדש או רכב שנרשם  - יבואן רכב זעיר

בהתאם  אך) 150הקילומטרים של כלל נסיעותיו אינו עולה על 

הינה כי טרם הדרישה  2020אוקטובר  עדלהוראות המעבר, 

 אחד על עונה שהוא וכןחודשים ממועד ייצור הרכב(  12חלפו 

 מתוצר שהוא או ישיר יבואן ידי על שמיובא מתוצר הוא: מאלה

 . השר שקבע תנאים לפי ישיר יבואן ידי על מיובא שאינו

להערכת החברה, עיגון ההוראות האמורות בחוק אינו משפיע 

עסקי החברה, שכן בתנאי  ואינו צפוי להשפיע מהותית לרעה על

השוק הקיימים נכון למועד הדוח, אין כדאיות כלכלית ליבוא 

 מקביל של רכבים כאמור בכמויות מסחריות. 
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לרכב  ,רכב ייבוא רישיון לקבלהחוק מאפשר לאדם  - יבוא אישי (ד)

במידה שהוא עוסק ולשימושו האישי או המשפחתי  ,אחד בשנה

 בשכר וטובין להובלת או רבשכ נוסעים הסעתגם רכב המיועד ל -

  .מסוימים םעצמי( בתנאי-העסקי לשימושו

 במטרהרכב  יבואניהחוק מטיל חובות על  -הרכב  תקינות (ה)

 לתת עליו כי וקובע השנים לאורך הרכב תקינות את להבטיח

 ישירכאשר יבואן רכב ; מייבא שהוא רכב לכל תחזוקה שירותי

 מתוצר רכב לכל 14תעבורה מוצרי לספקגם  מחויב עקיף או

 שנתן האחריות את לתת ישיר יבואן על ,כן כמו. מייבא שהוא

 כאמור האחריות את ממשלו מייבא שהוא רכב לכל הרכב יצרן

 אתועל יבואן עקיף לתת  ,מייבא שהוא מתוצר רכב לכל

 מייבא שהוא רכב לכל, נתן אם, הרכב יצרן שנתןאחריות ה

בין היתר, כי  ויןיצ. ישיר יבואן ידי על המיובא מתוצר שאינו

 הוכחה הינו ייבוא לרישיוןמתנאי הזכאות  אחדקובע כי  החוק

כפי  המיובא לרכבכי קיימת תשתית למתן שירותי תחזוקה 

 .לעניין מוסכים הנותנים שירותים אלה שקבע השר

נקבעו הוראות באשר לטיפול בתקלה בטיחותית  בנוסף

לרשות  סדרתית, בין השאר, הוראות בדבר דיווח על התקלה

הרישוי ולבעלי כל כלי הרכב הרשומים בישראל שהתקלה נוגעת 

אליהם, הזמנתם למוסכי השירות של היבואן הישיר לשם תיקון 

אם הוכיח למנהל  -)ולגבי יבואן רכב עקיף תשלום  ללאהתקלה 

כי הוא בעל יכולת מקצועית, ציוד ומוצרי תעבורה הנדרשים 

תקלה במוסכי השירות לטיפול בתקלה, אזי הוא רשאי לטפל ב

שלו(. לשם ביצוע חובותיו של יבואן ישיר למתן אחריות ולתיקון 

תקלות בטיחות סדרתיות כאמור, רשאי יבואן ישיר לדרוש 

, אשר ייבאו את הרכב אישי בייבוא מייבאאו  זעירמיבואן עקיף, 

לו השירות, תשלום סביר בעד עלויות נלוות שאינן  ניתןש

להערכת החברה, עיגון ההוראות יצרן. מכוסות בהתחייבויות ה

מהותית ואינו צפוי להשפיע  משפיעהאמורות בחוק, אינו 

 . מהותית על עסקי החברה

איסור על יבואני רכב ישירים ועקיפים  קובע החוק ,כמו כן

תוקפה של האחריות בכך שהרכב יטופל במוסך  את להתנות

מעט שירות של היבואן או בשימוש במוצר תעבורה מסוים )ל

לעניין שירותי תחזוקה לרכב הכלולים באחריות, שהיבואן או 

                                                      
אבזר, חלק, מערכת חלקים, מכשיר למעט מכשיר שהוא כלי עבודה המשמש מוסך או יצרן בלבד,  –" מוצר תעבורה"  14

תו התקינה של רכב או מיתקן או חומר נוזלי, מוצק או גז המשמשים או המיועדים לשמש להרכבתו, לתחזוקתו או לפעול
 להבטחת בטיחותו או להבטחת בטיחות המשתמש בו או לנוחיותו, וכן כל אחד מהם אם עליו להימצא ברכב על פי דין.
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(. 90%מי מטעמו נושא בתשלום בעדם בשיעור של לפחות 

להערכת החברה, עיגון ההוראה האמורה בחוק אינו משפיע 

 . אינו צפוי להשפיע מהותית על עסקי החברהומהותית 

 נחותלה אואיסור על יבואן מסחרי להכתיב  ,החוק קובעעוד 

מוצרי תעבורה זהות הגורם ממנו ירכוש המוסך  בדברמוסך 

)למעט לעניין שירותי תחזוקה לרכב הכלולים באחריות בשיעור 

לפחות או במסגרת תיקון תקלת בטיחות סדרתית(.  90%של 

כמו כן, נאסר על היבואן להתערב בכל דרך שהיא בייבוא רכב 

לסיכול  וללפעבידי יבואן מסחרי אחר או לסכל ייבוא רכב או 

 אוסר ,. כןחידושו או אחר אדם בידי מסחרי יבואן רישיון קבלת

עמו הוא קשור בהסכם  מסחרישל יבואן  שירותהחוק על מוסך 

למסור ליבואן מידע על שימוש שעשה במוצר תעבורה שלא נרכש 

חויב מ זעיר יבואן למעט, 15רכב משווקיבואן. בנוסף,  אותומ

 הכשרה לעניין מוכר דיםלימו מוסדלמסור, לבקשת מוסך, 

או גורם אחר שקבע  רכב כלי ותחזוקת טיפול בתחומי מקצועית

-השר, מידע הנדרש לשם טיפול ותחזוקה של רכב המיובא על

 ידם. 

החוק מחייב יבואן  - התקשרות יבואן מסחרי עם מוסך מתמחה (ו)

התנאים  אתאת התנאים האינטרנט שלו  באתרלפרסם  מסחרי

 וכן, היבואן של שירות מוסך שישמש יכדלהתקשרותו עם מוסך 

 מכירת במקום שלו השירות מוסכי של מעודכנת רשימה פרסםל

 לא לקונה זו רשימה למסורוכן  שלו האינטרנט ובאתר הרכב

. כמו כן נאסר על יבואן רכב מסחרי הרכב מסירת ממועד יאוחר

: הבאים מהתנאים אחדב המוסך עם ולהתנות את התקשרות

)או בסוג מסוים של  י תעבורה מסוימים בלבדתיקון רכב במוצר

;  מתאים אחר מוצר תעבורה( בלי להציע ללקוח מוצר תעבורה

 הכתבת ;בלבד היבואן ידי על שיובאו רכב לכלי שירות מתן

)למעט הצעה  המוסך שנותן לרכב שירות או תעבורה מוצר מחיר

 כמו כן, אסור ליבואן של מחיר מרבי למוצרי תעבורה או שירות(.

עשות שימוש במאגרי נתונים כדי לברר ל או דיווח דרושמסחרי ל

 איסוריםאת נתוני פעילות המוסכים בעניינים המתוארים לעיל. 

 הכלולים תחזוקה ושירותי תעבורה מוצר לעניין יחולו לא אלו

 בטיחות תקלת מתיקון כחלק, לפחות 90% של בשיעור באחריות

  .השר שקבע אחרים במקרים או סדרתית

                                                      
 יבואן מסחרי או בעל רישיון לייצור רכב ושיווקו המוכר רכב, לרבות אחר מטעמו. –" משווק רכב"  15
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כי משווק רכב המציע תקופת אחריות  ,החוק קובע - חריותא (ז)

, מורשה סוכן או היצרן שנתןנוספת מעבר לתקופת האחריות 

יציג את מחירה  -היא כרוכה בתשלום  אםיפרט את תנאיה ו

בנפרד ממחיר הרכב ולא יתנה את רכישת הרכב ברכישת 

להערכת החברה, עיגון ההוראה אחריות נוספת כאמור. 

 . אינו צפוי להשפיע על עסקי החברהו משפיע אינוחוק האמורה ב

 משווקלהבטיח את כספי הקונה קבע החוק כי  במטרה – ערבות (ח)

 אחר סכום כל"ח )או ש 50,000 -מ גבוה שמחירו רכב המוכר רכב

 ממחיר 20% על העולה תשלום מהקונה יקבל לא(, השר שקבע

. שמו לע אותו רשם או לקונה הרכב את מסר כן אם אלא, הרכב

את הקונה, טרם ההתקשרות  ליידע המשווק על - כן עשה לא אם

בעסקה, על זכותו לקבל ערבות בנקאית בהתאם להוראות 

כי על משווק מוטלת החובה לרשום  ,עוד נקבע בעניין זה החוק.

  בטרם מסירת החזקה בו. האת הרכב על שם הקונ

ייבוא החוק מסדיר את העיסוק בתיווך ב - אישי ייבואב תיווך (ט)

 וקובע חובות למתווכים )לרבות חובות התנהגות של רכב אישי

, במטרה (הלקוחות כלפי מקובלת ובדרך בהגינות, בנאמנות

לאפשר לאדם המבקש לייבא רכב לשימושו האישי להסתייע 

באדם מקצועי ובד בבד לספק את ההגנה הנדרשת על אינטרסים 

וה של ייבוא צרכניים ולהתגבר על תופעת הייבוא המסחרי במסו

 .אישי

על פי גם מאפשר ייבוא דגמי רכב המיוצרים  החוק – תקינה (י)

התקינה האמריקאית מכל מדינות העולם, לרבות יפן, אירופה 

דגמי רכב  ייבוא, מאפשר החוק בנוסףוהמזרח הרחוק. 

 המיוצרים על פי התקינה הקנדית. 

 עיצומים כספיים בגין הפרות של קובעהחוק  - כספיים עיצומים (יא)

 החוק וסנקציות עונשיות על ביצוע עבירות לפי החוק. 

את  מסדיר החוק, לעיל האמורנוסף על  - נוספים נושאים (יב)

התנאים לקבלת רישיון לעסוק בשמאות רכב, מינוי מועצה 

, מועצה מייעצת לרישוי מנהלים ולשיווקומייעצת לייבוא רכב 

לעניין שמאי רכב;  מייעצת המקצועיים של מוסכים ומועצ

פקחים לפיקוח אכיפה של מהסמכת  כןקביעת סמכויותיהן, וו

 הוראות החוק וחוק הגנת הצרכן, לעניין רכב ומוצר תעבורה.

את העיסוק בייצור מוצרי תעבורה, את  כמו כן מסדיר החוק

רישיון להפעלת מוסך ולניהול מקצועי של התנאים לקבלת 

 לעיל. 1ב.4.2.1 בסעיףמוסך, כפי שמפורט 
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שירות  מתןהוראות המעבר של החוק קובעות כי יראו ברישיון ל

רכב )לרבות ייבוא רכב ושיווקו( שניתן לפני יום התחילה )דהיינו 

( ושעמד בתוקפו ערב יום התחילה 2016באוקטובר  18 יום

והוא יהיה בתוקף עד תום תקופת , החוקכרישיון שניתן לפי 

שיון ולא פחות משישה חודשים. לגבי רישיון לעיסוק הרי

במקצוע בענף הרכב )לרבות ניהול מקצועי של מוסך(, יראו 

ברישיון שניתן לפני יום התחילה ושעמד בתוקפו ערב יום 

חוק. נכון למועד הדוח, מחזיקה ההתחילה כרישיון שניתן לפי 

 -ו BMWברישיונות יבואן ישיר לכלי רכב מתוצרת  הקבוצה

MINI  ליום עד שתוקפם, מאזדה ;31.12.2020שתוקפם עד ליום 

 BMW MOTORADפורד לאופנועים מתוצרת  ;1.10.2021

 .19.10.2022 ליום עד שתוקפם

פי דין והסדרים חוקיים החלים -לפירוט נוסף אודות מגבלות על

 להלן. 5.8בתחום יבוא כלי הרכב ראו סעיף 

 לשם עידוד התקנת אביזרי בטיחות מס קניה תמריצי .2

נכנסה לתוקפה רפורמה במס קנייה המוטל על  2005בחודש ספטמבר 

רכישת כלי רכב פרטיים ומסחריים, במסגרתה ניתנים תמריצי מס 

לשם עידוד התקנת אביזרי בטיחות מעבר לאביזרי הבטיחות הקיימים. 

ת ו"מערכ 03/13בורה את נוהל מס' פרסם משרד התח 4.7.2013ביום 

לפיו החל  ,"(03/13 נוהל": להלן)N1" -ו M1בטיחות בכלי רכב מסוגים 

תמריצי מס )בדרך של זיכוי ממס קנייה( לכלי  מוענקים 8.1.2013 מיום

רכב פרטיים ומסחריים חדשים שייובאו לישראל )לרבות בייבוא אישי( 

ישה של כלי רכב עם מערכות בטיחות, במטרה לעודד יבוא ורכ

מאובזרים ובטיחותיים יותר. גובה שיעור הזיכוי ממס קנייה ייקבע 

, אשר תיקבע על בסיס "רמת האבזור הבטיחותי של הרכב"בהתאם ל

מפורט ה לניקוד בהתאםסוג מערכות הבטיחות המותקנות ברכב, 

בעת מתן התמריצים, ניתן דגש על המערכות שיש ביכולתן  בנוהל.

הבדיל ממערכו הממזערות נזקים מתאונה שקרתה( למנוע תאונה )ל

אשר מתחלקות למערכות פסיביות, קרי, מערכות המתריעות על מצב 

סכנה ומערכות אקטיביות , אשר ביכולתן לא רק להתריע אלא גם 

, 2016לשנת  םלהתערב בנהיגה ובפעולות הרכב. על פי דוח רשות המסי

 –, קרי ות )מקוריותקיים תכנון להעביר את ההטבות למערכות מובנ

, 2020 שנת עד בלבד( לא תאושר יותר התקנה מקומית בידי יבואן הרכב

הדרישה  2018, החל משנת כןכמו  .אקטיביות למערכות דגש מתן תוך

לדרישת  הפכומנתיב לקיום מערכות ניטור מרחק והתרעה מפני סטייה 

 אשרעדכונים כ 2-ב עודכן 03/13 נוהל מבחינת משרד התחבורה.חובה 

לתוקף  כנסננוסף  ועדכון 2015 פברוארב לתוקף נכנס ראשון עדכון



  20 - א

 

 

 

 

2

0 

 עודכנה החדש הנוהל במסגרת"(. החדש הנוהל" :להלן) 1.2.2016 יוםב

 כבסיס השונות למערכות הקבוע והניקוד הבטיחות מערכות רשימת

כי האחריות על  ,הנוהל קובע כן .הבטיחותי האבזור רמת להגדרת

חלה על יצרן המערכות  התקנתן ותהליך לותןיעי, תקינות המערכות

  16.ויבואן הרכב בלבד

 יוקרה רכבי על קניה מס .3

 1.9.2013לפירוט בדבר העלאת מס הקניה על רכבי יוקרה בתוקף מיום 

  לעיל. 3.7ראו סעיף 

 17רפורמת "המיסוי הירוק" .4

 שינתה אשר, רפורמת "המיסוי הירוק" נכנסה לתוקף 2.8.2009ביום 

טון. במסגרת  3.5מס הקנייה על כלי רכב שמשקלם עד חישוב  תצור את

 זיהום דרגות 15-ל סווגו לישראל המיובאים הרכב כלי כל ,הרפורמה

פי -)דרגות הזיהום נקבעות לפי הציון הירוק המחושב לכל דגם רכב על

מס הקנייה  שיעור השונ, סוגי מזהמים( 5-נתוני הפליטות שלו ב

על  72% -על רכב פרטי ו 75%שיעור של במקום מס קנייה ב –הבסיסי

 ניתןבמקביל ו, 83%של  אחתבסיסית  מס רמת נקבעה, רכב מסחרי

 בעקבות. הרכב של הזיהום לדרגת בהתאם מסב דיפרנציאליזיכוי 

-כ שבין רחב בטווח כיום נע רכב על האפקטיבי המס שיעור, הרפורמה

 100%-מ למעלה ועד( בטיחותי אבזור עם חשמלי)לרכב  פחות ואף 10%

 היברידית הנעה בעלי רכב כלי. ומזהם מסורתי מנוע עם יוקרה רכב על

 עבור ולא בטיחות מערכות עבור רק זיכוי לקבל יכולים חשמלית או

שיעורי  ,2016 בשנת (.מופחת מס בשיעור מוחלף)הזיכוי  זיהום דרגת

וצע )כולל זיכויים בגין אביזרי בטיחות( היו מס הקניה האפקטיבי הממ

מסוג  חשמלירכב ל;  29%-כ - 2רכב היברידי בדרגת זיהום לבין היתר: 

"מסורתי" בעל דרגת זיהום  רכבל -לעומת זאת  ;19%-כ -אין"-"פלאג

מוטל מס קנייה בגובה  רכב נטול פליטות  על . 81%-כ –הגבוהה ביותר 

 . מס קניה אפקטיביאך אין נתונים לגבי  10%-של כ

שצמצם את  נכנס לתוקפו עדכון בנוסחת המיסוי הירוק 1.8.2013ביום 

נקבע כלל קבוע לעדכוני ו ,יותר הגבוהות הזיהום בדרגות המס תוהטב

הנוסחה בעתיד )שיבוצעו אחת לשנתיים( בהתאם לערכים המומלצים 

של עלויות זיהום אוויר שהמשרד להגנת הסביבה מפרסם מדי שנה. 

 ,עודכנה נוסחת המיסוי הירוק 1.1.2017 -ו 1.1.2015 מיםתאם, ביבה

באופן שמחמיר את הקריטריונים להטבת המס על הרכבים ולפיכך 

                                                      
ה בכתובת: מובא מפרסום באתר האינטרנט של משרד התחבור    16

http://media.mot.gov.il/PDF/HE_RECHEV/11844015.pdf.כל האמור הינו למיטב ידיעת החברה . 
 .2016ודוח רשות המסים לשנת  2013מבוסס על דוח רשות המסים על ענף הרכב לשנת   17

http://media.mot.gov.il/PDF/HE_RECHEV/11844015.pdf
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 הבא העדכון .ההטבה הניתנת לדגמים מסוימים גובהעשוי להקטין את 

יכלול מעבר של תעשיית הרכב לתהליך בדיקת זיהום לפי  ההנוסח של

 Worldwide harmonized Light -ר )מבחן הפרוטוקול חדש ומחמיר יות

vehicle Test Procedure )בדוח המסים רשות מציינת זה שינוי ובשל 

 בתאריך הנראה ככל יבוצע העדכון כי 2016 לשנת המסים רשות

 נדרשות התאמות תתבצענה 2018 במהלך. 1.1.2019-מה המאוחר

צפוי  2019ובשנת  החדשה WLTP תשיט לפי שייבדקו הרכב כלי בעבור

   מעבר מלא לשיטה החדשה, למעט חריגים מסוימים.

 שינוי שיטת זקיפת שווי שימוש ברכב צמוד .5

השתנתה שיטת החישוב של זקיפת שווי שימוש  2010החל מינואר 

ברכב צמוד משיטת קבוצות המחיר לשיטה ליניארית, לפיה שווי 

דשי השימוש הינו שיעור קבוע ממחיר הרכב לצרכן )שווי שימוש חו

תקרת מחיר מחירון לחישוב עם  2011החל משנת  2.48% -בשיעור של כ

₪  501,540)במקום ₪  500,030על  עומדת 2017השווי בשנת המס 

 למעט ןכשווי השימוש יתואם למדד המחירים לצר .(2016בשנת המס 

שיטה זו מיושמת אך ורק  .לתנועה הרכב נרשם בה הראשונה בשנה

ואילך, ואילו על כלי רכב  1.1.2010יום בנוגע לרכב חדש שנרשם מ

, משנת כן. כמו תמשיך לחול שיטת קבוצות מחיר 1.1.2010שנרשמו עד 

הוחל בביצוע הפחתה מסכום זקיפת שווי השימוש של כלי  2010המס 

 דוח למועד נכון רכב היברידיים, ללא קשר למועד הייצור, הפחתה אשר

 נטענים שאינם היברידיים רכב כלי עבור לחודש"ח ש 490 על עומדת זה

 שנטענים היברידיים רכב כליש"ח לחודש, עבור  990; החשמל מרשת

  .חשמליים רכב כלי ועבור ("אין-פלאג") החשמל מרשת

  תקנות התעבורה .6

 תחוםל הנוגע בכל ומקיפים שונים היבטים מסדירות תקנות התעבורה

. הרכב כלי של רישוםהו רישויה, ובין היתר מסדירות את תעבורהה

כלי רכב לא יירשם ולא יינתן עליו רישיון,  כי קובעות התעבורה תקנות

 בתקנות המפורטות החובה דרישות בכל עומד הוא : )א(אלא אם

 זיהום רמתבקשר עם רמת הבטיחות, רמת הרעש,  לרבות, התעבורה

רשות הרישוי בדקה ואישרה את אב הטיפוס של ( ב; )וכן', ווכ האוויר

כב, וכן אם הומצאה לרשות הרישוי תעודה מאת מעבדה אותו סוג כלי ר

מהרשות הרלוונטית במדינת הייצור של כלי הרכב  אישורמוסמכת או 

כל תעודה לפיה הרכב עמוד בדרישות התקינה של מדינת הייצור, או 

בכל  אבטיפוסהרשות הרישוי לצורך הוכחת עמידת  אחרת לפי דרישת

הרכב תואם כי  הוכחהורך התנאים הקבועים בתקנות התעבורה ולצ

חודשים ממועד  12, וכן; )ג( טרם חלפו את אב הטיפוס של אותו דגם
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 הרכב שיוןיבר יצוין; )ד( וכןייצורו למעט חריגים הקבועים בתקנות, 

  18.לכביש עלייתו מועד

, נתונים הרכב ברישיון לצייןהתעבורה אף קובעות את החובה  תקנות

של  ירוהאו זיהום דרגתכגון: ) המס תמריצי על השלכה להם שיש

הרכב, קוד הדגם לצורך חישוב שווי הרכב, רמת האבזור הבטיחותי של 

 הרכב(. 

 שינויים בהיקף הפעילות בתחום וברווחיותו .ג

אך  הפרטי והמסחרי מגמת צמיחה בשוק הרכבהאחרונות קיימת  בשנים

 ירידה בה ונרשמה מסוימת של מגמה זו בלימה סימנה 2017נראה כי שנת 

 נרשמה 2016-ל 2014 השנים ביןש בעוד .מסירות הרכבים)מינורית( במס' 

 -לכ 2014בשנת  כלי רכבשל  מסירות 239,771 -כ)מ 19.6%-כ של עלייה

 כלי 281,563-נמסרו כ 2017בשנת  ;2016 בשנת רכב כלישל  מסירות 286,728

  19(.2016 לשנת ביחס 1.8%-כ של ירידה) רכב

  חום הפעילות, או שינויים במאפייני הלקוחות בוהתפתחויות בשווקים של ת .ד

בישראל  הפרטייםבמספר כלי הרכב  5.6%-כ של עליה חלה 2016 בשנת .1

מתוך סך  זו בשנה כאשר משקל הרכבים הפרטיים 2015לעומת שנת 

 בבעלות 86.3%)מתוכם  84%-ככלי הרכב המנועיים בישראל עמד על 

במספר כלי  5.1%-של כ חלה עלייה 2015זאת לאחר שבשנת . 20(פרטית

)משקל הרכבים הפרטיים מתוך סך  2014הרכב הפרטיים לעומת שנת 

כלי הרכב המנועיים בישראל השנה זו עמד על שיעור דומה לזה שבשנת 

 התפתחותבמשק בשנים האחרונות וכן סביבת הריבית הנמוכה  .(2016

קי, ה"ליסינג הפרטי" שהוא במהותו ליסינג מימוני למגזר הפרטי והעס

היצע רחב של דגמים לכל טעם וצורך עם מגוון מחירים וכן  מגווןלצד 

של מימון ללקוחות פרטיים, המאפשר לרכוש רכב חדש בהון עצמי 

 ,תרמו ;תשלומים שלנמוך מאוד, לעיתים אפסי, בפריסה נוחה 

 בשניםלעלייה בהיקף המכירות ללקוחות פרטיים  ,להערכת החברה

  .האחרונות

ירידה בהיקפי היבוא האישי ומספר כלי הרכב  ישנה 2010החל משנת  .2

לאחר עלייה  2016ת בשנ רכב כלי 1,000-כב סתכםהביבוא אישי 

 ישנו גידול משמעותי 2017יצוין כי בשנת מסוימת בשנה זו. עם זאת, 

                                                      
פי הספרה העשירית -הונהגה בישראל "שנת מודל" לפיה נקבעה שנת הייצור של כלי הרכב על 2008שנת יצוין, כי עד ל   18

, בוטלה חובת 2007-(, התשס"ח3במספר אותו הטביע יצרן הרכב על שלדת הרכב. בהתאם לתקנות התעבורה )תיקון מס' 
הוא מועד עלייתן לכביש. מטרת  1.4.2008רישום שנת הייצור )שנת הדגם( למכוניות חדשות והרישום היחיד החל מיום 

 ביטול רישום שנת הדגם היתה לקדם את היבוא המקביל.
 נתונים אלה לקוחים מדוחות איגוד יבואני הרכב והינם למיטב ידיעת החברה.    19
. הנתונים הינם למיטב http://www.cbs.gov.il/www/publications17/1688/pdf/t02.pdf מתוך אתר הלמ"ס, בכתובת  20

 ידיעת החברה. 

http://www.cbs.gov.il/www/publications17/1688/pdf/t02.pdf
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-כלי רכב יוקרתיים היברידיים )רגילים או "פלאגאישי של ביבוא 

  .אין"(, עליהם מוטל מס קנייה מופחת

בכלי רכב  על פני מנועי דיזל מנועי בנזיןל העדפה קיימתבישראל  .3

שיעור כלי הרכב הפרטיים הצורכים סולר עמד על  2016פרטיים. בשנת 

 בשנת 3.4% -כ, 2014-ב 3.5% -כ, 2015-ב 3.7% -כ, לעומת 3.9%-כ

אודות  לפרטים. 2011בשנת  2.9% -כו 2012בשנת  3.1% -כ, 2013

 .לעיל 3.3סעיף  ראו וכן פנאי/שטח סכונייםוח קטנים רכביםהעדפת 

לפרטים אודות פרויקטים לעידוד השימוש בתחבורה ציבורית ראו  .4

 להלן.  ח4.1.1סעיף 

 21חום הפעילותשינויים טכנולוגיים שיש בהם כדי להשפיע מהותית על ת .ה

מדיניותו המוצהרת של משרד התחבורה הינה לעודד שימוש בטכנולוגיות 

הנעות חלופיות במטרה לצמצם את זיהום האוויר ואת צריכת הדלק של כלי 

הרכב. בשנים האחרונות הושקו כלי רכב היברידיים המשלבים מנוע דלק 

ת דלק. בישראל נוזלי )לרוב בנזין( עם מנוע חשמלי וכתוצאה מכך צורכים פחו

, שבה הוענקו לראשונה הטבות 2004הופיע הרכב ההיברידי לראשונה בשנת 

סמ"ק.  3,000מס באמצעות מס קניה מופחת לרכב היברידי בעל נפח מנוע עד 

אישר לראשונה משרד התחבורה יבוא של רכב היברידי  2010בחודש דצמבר 

ית את פליטת גזי המשלב מנוע דיזל עם מנוע חשמלי באופן המפחית משמעות

כלי הרכב ( ואת תצרוכת הדלק של הרכב )עד למועד האמור 2CO כגוןהחממה )

ההיברידיים ששווקו בישראל נעזרו במנועי בנזין לצד יחידת העזר 

היו רשומים  2013פי נתוני משרד התחבורה, נכון לשנת -. עלהחשמלית(

של רכבים דגמים בסיסיים )ללא ספירת רמות אבזור שונות(  16בישראל 

 2014. בשנת 6,251על  העמד שנרשמוכלי רכב היברידיים  וכמותהיברידיים, 

כלי  כמותשל רכבים היברידיים ו בסיסייםדגמים  31היו רשומים בישראל 

סימנה ירידה מסוימת בהיקפי  2015שנת  .9,825על  העמדהרכב שנרשמו 

 30ראל כאשר בשנה זו היו רשומים ביש הרכישות של רכבים היברידיים

 2016אך בשנת  8,918 דגמים בסיסיים וכמות כלי הרכב שנרשמו עמדה על

 11,812-דגמים בסיסיים ו 37בשנה זו היו רשומים  כאשרהסתמן גידול מסוים 

נתח השוק של כלי רכב היברידיים מתוך סך היבוא . לתנועה נרשמו רכב כלי

עליה הדרגתית במגמת  שהיה לאחר 2015 בשנת ירדשל רכבי נוסעים בישראל 

-ו 2014בשנת  4.2% ,2013בשנת  3.1%, 2012בשנת  2.3%, 2011בשנת  2%)

בנוסף, על פי דוח רשות  .2016-ב 4.2%-אך עלה חזרה ל (2015 בשנת 3.6%

מהווה שנת שיא בנוגע לייבוא כלי רכב  2017, שנת 2016המסים לשנת 

ב נרשמו כלי רכ 20,000-אין( כאשר למעלה מ-היברידיים )לרבות פלאג

                                                      
 (.2012נתונים אלה הם למיטב ידיעת החברה ונלקחו מדוח הוועדה הציבורית להגברת התחרותיות בענף הרכב )פברואר    21
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לאחרונה גם קיימת מגמת גידול בחלק היחסי של רכבי יוקרה מתוך  לתנועה.

חלה עלייה בהם הן שנים  2017ושנת  2016וכן שנת  כלי הרכב ההיברידיים

 2016-ב 29%חדה במשקל כלי הרכב ההיברידיים ביבוא אישי של רכבים )

רכבים  שווקו במהלכן הראשונות בשניםיצויין כי  .(2017-ולמעלה ממחצית ב

בידי צרכנים פרטיים ואילו  הנרכש תמרביתם המוחלט ,היברידיים בישראל

 שיעור (2016)למעט  2014-2017 בשניםחל היפוך מגמה, כך ש 2014בשנת 

 .תאגידים אצל יותר גבוה דווקא היה הרכישות"כ מסה היברידי רכב רכישות

 בשנת) רידייםהרכבים ההיב למרות הטבות המיסוי המשמעותיות להן זוכים

 המדורג היברידי לרכב הקניה במס ההטבות נוספות בשנתיים הוארכו 2017

 ירוק ציון בעלאין -פלאג מסוג לרכב המופחת השיעור וכן 2 זיהום בדרגת

 עדיין, לעיל( 5ב.4.1.1-ו 4ב.4.1.1בסעיפים  תיאור גם ראו. 100 על עולה שאינו

הטכנולוגיה יקרה ומגוון  –קיימים חסמים לכניסה המונית של רכב היברידי 

ש"ח  163,000) 2004במחירים משנת  ירידה למרותהדגמים יחסית מצומצם. 

 מחירי 22ש"ח לדגם הזול ביותר( 104,000) 2016לדגם הזול ביותר( ועד שנת 

ידי -גבוהים ממחירי כלי הרכב הנמכרים על עדייןהרכב ההיברידיים  כלי רוב

משווקים כלי   BMWדגמי במספרכי  יצוין .החברה בקטגוריות המקבילות

 .אין(-)פלאג נטענים היברידיים רכב

כמו כן, בשנים האחרונות עוסקים גורמים בשוק הרכב וכן גורמים אחרים 

אישר משרד  2010בחודש יוני  אך ורק בחשמל. המונעים רכב כליבפיתוח 

 2010התחבורה לראשונה לייבא לישראל כלי רכב חשמליים. במהלך שנת 

התחבורה את דרישות התקינה ליבוא רכב חשמלי לישראל ויזם גיבש משרד 

את הקמתה של ועדה במכון התקנים הישראלי, שתגבש תקנים למערכות 

 לכלי בנוגעהמכוניות. אספקת אנרגיה להטענת הרכב וכן לשרותי תחזוקה של 

שימוש בכלי הו יבואהיקפי ההואיל ונכון למועד אישור הדוח,  ,חשמליים רכב

רכב אלה מצומצמים ביותר, הן בשל העובדה שהטכנולוגיה טרם הגיעה 

 ,טווח הקילומטראז' בין טעינה לטעינהלהבשלה מלאה בכל הנוגע למגבלות 

נזין, החברה לא צופה כי כלי נמוך לעומת מכוניות המונעות באמצעות ב שהינו

 .בטווח הקצר ידה הרכב הנמכרים על לכלי משמעותיתרכב אלו יהוו תחרות 

פורד יצרנית הרכב וכן ( משווק על ידי הקבוצה i3חשמלי ) BMWיצוין כי דגם 

ייצור רכבים כוונתה להשקיע סכומים משמעותיים בעל לאחרונה הודיעה 

 חשמליים.

 חום הפעילות והשינויים החלים בהםגורמי ההצלחה הקריטיים בת .ו

לדעת החברה, קיימים מספר גורמים עיקריים שבהם תלויה הצלחת החברות 

בשוק  וכוחושל היצרן  מיצובוהפועלות בתחום יבוא כלי רכב לישראל: )א( 

דגמים חדישים ומיתוגם בקרב הצרכנים; העולמי, תימחור, תקציבי שיווק, 

מהנתח היחסי שמהוות  ,היתר בין ,יםהנובע, היצרן עם קשריהן טיב)ב( 

                                                      
 והינם למיטב ידיעת החברה. 2016-ו 2015, 2014נתונים אלה נלקחו מדוחות רשות המסים לשנת     22
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מכלל המכירות של היצרן, והמאפשרים ליבואן להשיג  היבואןרכישות 

מחירים תחרותיים, מגוון רחב של דגמים וכמויות העונים לביקושים בדגמים 

תנאי הסחר בהם היבואן פועל ובעיקר שערי מטבעות החוץ המבוקשים; )ג( 

( יכולת שיווק דמטבעות של מתחרים; ) בהם מייבא היבואן, וכן ביחס לשערי

( רמת השירות והמוניטין של היבואן; )ו( קשרי המסחר ההיבואן; )גבוהה של 

עם חברות הליסינג וחברות ההשכרה; )ז( רמת הסחירות הגבוהה של כלי 

הרכב בשוק המכוניות המשומשות; )ח( הרגולציה החלה על תחום היבוא 

הצרכנים להשיג מימון זול יחסית לצורך ; )ט( יכולת והשיווק של כלי רכב

  .רכישת רכב

 העיקריים של תחום הפעילות והיציאהמחסומי הכניסה  .ז

לדעת החברה, חסמי הכניסה לתחום יבוא כלי הרכב בישראל הינם גבוהים 

 יחסית, וזאת, בין היתר, מהסיבות הבאות: )א( הקשר החזק בין היבואן ליצרן

)ב( החוסן הכלכלי הגבוה הנדרש מיבואן  ;לרבות דרך הסכמי יבוא בלעדיים

ידי היבואן וניסיון -כלי רכב; )ג( החשיבות הגדולה של רמת השירות הניתן על

 אשררישוי שירותים לרכב  חוקאודות  לפרטים העבר שלו עם לקוחותיו.

 לעיל. 1ב.4.1.1סעיף  ראו ,לתחום הכניסה חסמי את הפחיתל מטרה תוך נחקק

 ,יחסית, גבוהים הם אף, בישראל הרכב כלי יבוא מתחום היציאה מחסומי

 מציאתבקבלת אישור היצרן )ב(  צורך וזאת, בין היתר, מהסיבות הבאות: )א(

  .ובעל מערך שירות מתאים למתן שירות כנדרש פיננסית איתנות בעל רוכש

 ים החלים בהם תחליפים למוצרי תחום הפעילות ושינוי .ח

משרד התחבורה מקדם פרויקטים לפיתוח התחבורה הציבורית בערים. 

נחנך פרויקט הנתיב המהיר בכניסה לתל אביב. הפרויקט נועד  2011בינואר 

להגביר את השימוש בתחבורה ציבורית ולהפחית את עומסי התנועה בכניסה 

 אינטגרציה של בנושא, פועלת המדינה 2010משנת  החללתל אביב ובתוכה. 

 קידום לצורך הפועל ספק מכרזי בהליך נבחר 2014-וב לרכבות אוטובוסים בין

 יותר לאטרקטיבי והפיכתו והאוטובוסים הרכבת בשירותי המשולב השימוש

  . סעיםנו של יותר גדול למספר וזמין

נחנך פרויקט הרכבת הקלה בירושלים שנועד לתת מענה  2011בחודש אוגוסט 

החליטה הממשלה  2010הקשה בעיר. בחודש דצמבר לבעיית התחבורה 

 עבודות. תל אביב מטרופוליןלהוציא לדרך את פרויקט הרכבת הקלה ב

פי תכניות משרד -ועל 2015 בשנת החלו אביב תל במטרופולין הקלה הרכבת

 התחבורה, בעוד מספר שנים ייחנך הקו הראשון של הרכבת הקלה

 . במטרופולין תל אביב

החל פרויקט כריית צמד מנהרות לקו הרכבת המהיר  2012בחודש ספטמבר 

צפויה לארוך הנסיעה בקו הרכבת  ,. עם השלמת הפרויקטתל אביב –ירושלים 

  ירושלים תל אביב כחצי שעה בלבד.
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חתמו רכבת ישראל והחברה הלאומית לדרכים על הסכם  2012באוקטובר 

דיזל להנעה שיתוף פעולה בפרויקט הסבת רשת הרכבות בישראל מהנעה ב

חשמלית אשר צפוי לקצר את זמני הנסיעה, להגביר את בטיחות הנוסעים 

 קיבולת ותדירות הרכבות.ולהגדיל את 

 מבנה התחרות בתחום הפעילות ושינויים החלים בו .ט

 להלן. 4.1.7לפירוט ראו סעיף 

 מוצרים 4.1.2

ס, עוסקת ביבוא, הפצה ומכירה של מגוון רחב של הקבוצה, באמצעות דלק מוטור

, בהתאם להסכמי זיכיון BMW -כלי רכב פרטיים ומסחריים מתוצרת מאזדה, פורד ו

 -ו 5.9.2, 5.9.1הסכמי הזיכיון ראו סעיפים עם יצרני כלי הרכב האמורים. לתיאור 

 להלן. 5.9.3

, מסרה 31.12.2017פעילותה של דלק מוטורס במסגרת הקבוצה עד ליום מתחילת 

כלי רכב  477,924 -כלי רכב, מתוכם כ 678,397 -דלק מוטורס לצרכן הישראלי כ

כלי רכב מתוצרת  16,763 -צרת פורד וככלי רכב מתו 183,710 -מתוצרת מאזדה, כ

BMW . 

לפי  2016 -ו 2017 ידי החברה )ביחידות( בשנים-להלן התפלגות מכירות כלי רכב על

  רבעונים ולפי חלוקה ליצרן:

 :2017 שנת

 

 סה"כ IVרבעון  IIIרבעון  IIרבעון  Iרבעון  יצרן

 13,215 1,528 3,313 3,896 4,478 מאזדה

 3,306 442 887 881 1,096 פורד

BMW/MINI 1,157 1,238 939 798 4,132 

 20,653 2,768 5,139 6,015 6,731 סה"כ

 

 :2016שנת 

 

 

 סה"כ IVרבעון  IIIרבעון  IIרבעון  Iרבעון  יצרן

 14,321 1,448 3,210 3,621 6,042 מאזדה

 4,371 727 1,175 974 1,495 פורד

BMW/MINI 1,236 991 804 653 3,684 

 22,376 2,828 5,189 5,586 8,773 סה"כ
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 252)לעומת   BMWאופנועים מתוצרת  372 נמסרו 2017למפורט לעיל, בשנת  בנוסף

 אופנועים אספקתעקב  הינו הגידול(. 2016שנמסרו בשנת  BMWאופנועים מתוצרת 

 .יותר נמוכים במחירים אופנועים סדרת השקת וכן ישראל למשטרת השנה במהלך

 BMW -מייבאת, משווקת ומפיצה ממותגי מאזדה, פורד וכלי הרכב שהקבוצה 

שבהם הינם: פלח כוללים דגמים המיועדים לפלחי שוק שונים, שהעיקריים 

, 6(, פלח המנהלים )מאזדה 1סדרה   BMW-ו Focus, פורד 3המשפחתיות )מאזדה 

פורד אקספלורר, , CX3 מאזדה, CX5 שטח )מאזדה-(, פלח הפנאי3סדרה   BMW -ו

. (Transit( פלח רכבי הובלה )פורד Xמדגמי  BMW -ו KUGA, פורד EDGEפורד 

(, MINI -, פורד פיאסטה ו2(, פלח הקטנות )מאזדה F-350פלח רכבי העבודה )פורד 

ופלח רכבי היוקרה הספורטיביות  23(7 -ו 5מסדרות  BMWפלח רכבי היוקרה )

(BMW  4,6מסדרות,Z,2.) הפצה ומכירה של  כמו כן, לדלק מוטורס זיכיון לשיווק

אישור הדוח לא מוכרת דלק מוטורס למועד נכון כלי רכב מתוצרת לינקולן בישראל. 

וחברת  החברה בין שווים בחלקים המוחזקת לשותפות, בנוסף. מתוצרת זוכלי רכב 

משאיות  7 הבאיי השותפותהדוח  בשנתפורד.  משאיות לייבוא זיכיון יש קומסקו

מסך כלל  7%-היה כ מוטורס דלקנתח השוק של  2017בשנת . 2ומתוכן מכרה  כאמור

 8% -מסך מסירות כלי הרכב הפרטיים )לעומת כ  7%-מסירות כלי הרכב בענף וכ

מסך מסירות כלי הרכב הפרטיים בשנת  8% -מסך כלל מסירות כלי הרכב בענף וכ

2016).24  

  מוצריםמפילוח הכנסות  4.1.3

רת דגמים אשר הכנסות החברה להלן נתונים בדבר התפלגות הכנסות החברה ממכי

)במיליוני  2015-ו 2016 ,2017 יםאו יותר מהכנסות החברה בשנ 10%היוו ממכירתם 

 ובשיעור מסך הכנסות הקבוצה(:  "חש

 

 

 

 

  אחריות מתן מדיניות 4.1.4

היצרנים מעניקים אחריות לכלי רכב חדשים בתנאים המפורטים בספר האחריות 

מאזדה  מתוצרת פרטיים לרכבים המצורפיםשמצורף לכל כלי רכב. בספרי האחריות 

, מיםהדג לכל, מביניהם המוקדם לפי"מ, ק 100,000שנים או  לשלוש אחריות ניתנת

 הגבלת ללא הינה האחריות הרכב מכירת ממועד הראשונות השנתיים במשך כאשר

                                                      
ש"ח(  300,000( מקובל בתעשיית הרכב ומאפיין מכוניות במחיר גבוה יחסית )מעל Premiumהמונח מכוניות יוקרה )  23

 וברמת גימור גבוהה.
 .ידי איגוד יבואני הרכב-בהתבסס על דוחות המפורסמים מעת לעת על  24

 
 דגם

 2015שנת  2016 שנת 2017

 מיליוני
 "ח ש

מיליוני  %-ב
 "חש

מיליוני  % -ב
 "חש

 % -ב

מאזדה 
3 

507 15% 651 19% 805 24% 

מאזדה 
Cx5 

507 15% 381 11% 453 13.7% 
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פורד כאמור לעיל ניתנת  מתוצרת פרטיים לרכבים המצורפיםיות האחר בספרי"מ. ק

 "מ, לפי המוקדם מביניהם, לכל הדגמים. ק 100,000אחריות לשלוש שנים או 

 Powerוכים אוטומטית מדגם פורד פוקוס אשר בהם מותקנת תיבת היל ברכבים

Shift ק"מ, לפי  160,000או  שנים 5למשך , אחריות היצרן לתיבת ההילוכים הינה

 10, ואילו אחריות היצרן למחשב תיבת ההילוכים הינה למשך מביניהםהמוקדם 

בעניין פגמים בתיבת  תביעה תיאורל. מביניהםק"מ, לפי המוקדם  240,000שנים או 

 .להלן 5.10.2סעיף  ראושל פורד  ההילוכים בדגמים מסוימים

 הגבלת ללא, שנים שלושל אחריות ניתנת BMW לרכבי המצורפיםהאחריות  בספרי

ת על התחייבה בהסכם הזיכיון לספק אחריו BMWלהלן,  5.9.3בסעיף . כאמור "מק

לבין דלק מוטורס קיימות  BMWכלי הרכב מתוצרתה לשנתיים. יחד עם זאת, בין 

תכסה את ההוצאות בגין האחריות גם לשנה השלישית.  BMWהבנות לפיהן 

 השירות שמרכזי לכך להביא או לבצעבהסכמים עם היצרנים התחייבה החברה 

היצרן  אחריות יבצעו את שירותי האחריות כקבוע בספר האחריות הנ"ל.

  ."מקלשנתיים ללא הגבלת  הינה  BMWלאופנועי

בהתאם לכתב אחריות היצרנים, החברה מבצעת את האחריות כאמור לעיל לכל כלי 

 ובלעדית ישירה הינה האחריות, כי למעט כמפורט לעיל, יצויןידה. -רכב שנמכר על

 משמשת החברה בעוד, הלקוח כלפי תנאיה את בלעדי באופן הקובע, היצרן של

 לכלי האחריות ומימוש, בכלל ללקוח שירות למתן הקשור בכל היצרן של כנציגתו

 בקשר הוצאותיה בגין מהיצרנים הוצאות להחזר זכאית והחברה, בפרט הרכב

. בהסכמים כיוןיהז בהסכמי האמורים בתנאים העומדות, האחריות שירותי לביצוע

הוצאותיה בגין ביצוע  נקבעו הוראות בדבר האופן בו יחזירו היצרנים לחברה את

 60החברה תדווח תוך  כי, בין היתר, נקבע ופורד מאזדה בהסכמישירותי אחריות. 

יום לאחר  30פי האחריות ותשמור את החלקים עד -יום על כל תיקון שביצעה על

לדרוש כי ישלחו להם את החלקים  רשאיותמאזדה ופורד  יצרניותהתשלום. כמו כן, 

נקבע, בין היתר, כי  BMW בהסכםתיקונים כאמור.  במסגרת הפגומים שהוחלפו

בתוך ארבעה שבועות על כל תיקון שביצעה על פי האחריות  BMW -החברה תדווח ל

לתיקון למשך ארבע שנים ממועד ביצוע וכן תשמור תיעוד של המסמכים הנוגעים 

 לטיפולי בנוגע היצרנים עם מהותיות מחלוקות היו לא הדוח שנת במהלךהתיקון. 

במסגרת  השירות מרכזיתיקונים שמבצעים  בדבר לפרטים  לעיל. כאמור אחריותה

 . הלןל ג4.2.9האחריות ראו סעיף 

 לקוחות 4.1.5

לקוחות הקבוצה בתחום זה נחלקים לשני סוגים עיקריים: לקוחות פרטיים  .א

הינו חברת ליסינג, חברת השכרת " גדול. לעניין זה "לקוח "גדוליםלקוחות "ו

  .וכן סוחרי רכב מנהל הרכב הממשלתי ,רכב

עמד שיעור המכירות ללקוחות פרטיים מתוך סך הכנסות הקבוצה  2017בשנת  .ב

ושיעור המכירות  (2015בשנת  64% -וכ 2016בשנת  63% -כ)לעומת  65%-על כ
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בשנת  36% -וכ 2016בשנת  37% -כ)לעומת  35%-עמד על כ גדוליםללקוחות 

2015) . 

, ניתנת ללקוחות גדוליםידי לקוחות -לאור הכמויות הגדולות הנרכשות על .ג

 אלה הנחת כמות ותנאי אשראי טובים יותר. 

  לדוחות הכספיים. 5למידע נוסף בדבר לקוחות ראו באור  .ד

החברה מתקשרת עם לקוחותיה בהתקשרויות קצרות מועד )עובר לביצוע  .ה

הזמנה מחייבת עד חודש לפני מועד האספקה, הזמנה(, כאשר הלקוח מבצע 

 לפי צרכי הלקוח. 

 שיווק והפצה 4.1.6

ידה מתוצרת מאזדה, -דלק מוטורס משווקת ומפיצה כלי רכב המיובאים על .א

אולמות  8אולמות תצוגה של הקבוצה, באמצעות  13באמצעות  BMW -פורד ו

ובדרך  סוכני מכירות עצמאיים 5ידי -עללמועד פרסום הדוח  נכוןהמופעלים 

 BMW. באולמות התצוגה של רכבי גדוליםמכירה ישירה ללקוחות של 

  .BMWשל כל סוגי הרכב לרוכשים דגמי  Trade-Inמתקיימת פעילות 

ידה מצדדים -אולמות התצוגה של הקבוצה פזורים ברחבי הארץ ונשכרים על .ב

 בבעלות הקבוצהה שהיאביב -שלישיים, למעט אולם התצוגה של מאזדה בתל

בתל אביב,  BMWואולם התצוגה של  (ב4.1.9סעיף  )ראה צית השנהעד למח

אשר חלק מהזכויות בו הן בבעלות )במושע( הקבוצה ואת יתר הזכויות בו 

הקבוצה שוכרת מצד שלישי. נכון למועד אישור הדוח מקימה הקבוצה ביחד 

סוף מ החל יםהפעיל תצוגה מותאול כוללב, אשר עם צד ג' נכס מניב בתל אבי

קבוצה לצרכי פעילותה. לפירוט ראו סעיף ה משמשים את, ואשר 2017שנת 

 להלן.  5.1.2

סוכנים עצמאיים  5דלק מוטורס התקשרה עם למועד פרסום הדוח,  נכון .ג

מוצגים כלי  ובהםבערים המרכזיות אולמות תצוגה המחזיקים ומפעילים 

 סוכן עם גם התקשרותלקבוצה  כמו כן, הרכב אותם מייבאת הקבוצה.

ההסכמים כאמור לא מקנים לסוכנים בלעדיות כסוכנים . אופנועים למכירת

מורשים מטעם דלק מוטורס ודלק מוטורס רשאית להתקשר בהסכם דומה 

חבות יותר מאלו הניתנות עם כל גורם אחר ולהעניק לו זכויות דומות או ר

לסוכן. יחד עם זאת, הסכימה דלק מוטורס, כי באזור שגבולותיו נקבעו לא 

כדי לשלול או להגביל תקיים דלק מוטורס סוכנות נוספת )אך לא יהא בכך 

את פעילותה שלה עצמה באזור זה(. תוקף ההסכמים עם הסוכנים הינו לשנה 

ם לתקופה של שנה אחת נוספת, מיום חתימתם, והם יוארכו מאליהם בכל פע

חודשים מראש ובכתב, כי אין  3אלא אם כן הודיע צד להסכם בהודעה של 

ברצונו להאריך את ההסכם. תשלומי הקבוצה לסוכנים נעשים בדרך של 
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ידי הקבוצה ומשולמות רק לאחר שקיבלה הקבוצה את -עמלות הנקבעות על

 מלוא התשלום בעבור מכירת כלי הרכב.

ת בשיווק מוצריה גם באמצעות פרסום באמצעי התקשורת החברה תומכ .ד

-השונים, לפי שיקול דעת הנהלת החברה, תוך שמירה על הכללים הנהוגים על

 ידי היצרן.

 לדוחות הכספיים. )ג(22 לפרטים אודות הוצאות מכירה ושיווק ראו באור

  תחרות 4.1.7

התחרות בשוק שונים.  רכב בישראל כולל מספר יבואנים המייצגים יצרנישוק הרכב 

הרכב הינה בין היבואנים השונים ומתבטאת במגוון רחב של כלי רכב המיובאים 

מאזורים שונים בעולם: אירופה, ארה"ב והמזרח הרחוק, אך לרוב אינה מתבטאת 

התחרות מתבססת בעיקר  25.בייצוג מקביל של יצרן מסוים בידי יותר מיבואן אחד

איכות השירות, טעמי הצרכנים, , רכבכלי ה אבזורעל מיתוג, דגמים, מחירים, 

שמירת ערך המכונית בשוק המכוניות המשומשות ותנאי התשלום. הגורמים 

תחרות בשוק הרכב העולמי, ההחיצוניים המשפיעים על התחרות בענף הינם בעיקר 

 ,האפשרות הקיימת בידם לפתח דגמים חדשים ,יצרני כלי הרכב )איתנותם הפיננסית

 .(, ושערי מטבעות חוץ בהם נרכשים כלי הרכב מהיצרןייצור בכושרמחסור /עודפי

פעולות היבואנים  (א: )בעיקר הינם בענףהגורמים הפנימיים המשפיעים על התחרות 

( טיב ב); האחרים בשוק הרכב הישראלי, לרבות יבואנים מקבילים פוטנציאליים

יחסי הקשר של החברה עם היצרנים מהם מייבאת החברה את כלי הרכב והנתח ה

להשיג מחירים  ליבואןשמהוות הרכישות של היבואן מהיצרנים, באופן המאפשר 

)ג( יכולת הייצור של ; לביקושים במענהתחרותיים ולהציע מגוון של דגמים וכמויות 

יצרניות הרכב מהן רוכש היבואן את כלי הרכב ביחס לביקוש לאותם כלי רכב בשוק 

ה נמוכה ביחס לביקוש, מחירם של אותם ככל ויכולת הייצור כאמור תהי –העולמי 

כלי רכב יעלה, ולחילופין, ככל שהביקוש לאותם כלי הרכב יהיה נמוך ביחס ליכולת 

הייצור של היצרן או ביחס למלאים קיימים, מחירם של אותם כלי רכב ירד ויהיה 

מתמידים על ידי היבואן בנוגע  ובקרה מעקב ביצוע( ד)תחרותי יותר בשוק המקומי; 

ינויים בהעדפות הצרכנים במטרה להציע דגמים הנותנים מענה להעדפות לש

( מדיניות מחירים יציבה ושמירה על ערך כלי הרכב ההמשתנות מעת לעת; )

, 26למיטב ידיעת החברה .ארצית בפריסה איכותי שירות( ו; )היבואן דייהנמכרים על 

פר מסירות כלי מבין כלל יבואני הרכב בישראל במס שישיהחברה במקום הדורגה 

מסך  7%-)כ 2017בשנת  6-ה ובמקום 28מסך המסירות( %8 -)כ 2016בשנת  27הרכב

כלמוטור )יונדאי, מיצובישי -כלמובילהעיקריות הן:  ומתחרותיה, המסירות(

                                                      
מים על יבוא מקביל, הבאה לידי ביטוי בחוק רישוי שירותים לרכב. לפרטים בשנים האחרונות ישנה מגמה של הפחתת החס  25

 לעיל. 1ב.4.1.1נוספים ראה סעיף 
 ידי איגוד יבואני הרכב.-בהתבסס על דוחות המפורסמים מעת לעת על  26
 לא כולל מוניות.  27
28  importers.org.il/Statistics-http://www.car .נתונים סטטיסטיים מתוך אתר איגוד יבואני הרכב 

http://www.car-importers.org.il/Statistics
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 מוטורס יוניון, , סיאט וסקודה(אאודי)פולקסווגן,  מוטורס'מפיון צ ומרצדס(,

, פיאט"ת )סובארו, סמל (,סאניאנג, ודיהטס)קאיה,  קאר טל(, לקסוס)טויוטה, 

 מוטורס קרסו(, MG, סיטרואן 'ו,פג) לובינסקי דוד(, ג'יפ ,קרייזלר, רומיאו אלפא

איסוזו(, מאיר  ביואיק,, קאדילק, שברולט) U.M.I(, 'הדאצ, אינפיניטי)ניסאן, רנו, 

ט )סוזוקי(, ושלמה סיקס תנועה מכשירי(, יגוארחברה למכוניות )הונדה, וולוו, 

יבוא מקביל של מספר דגמי פורד לישראל, החל  2013כי במהלך שנת  ,)אופל(. יצוין

אך לאור העובדה שמדובר ביבוא בכמויות קטנות יחסית החברה אינה רואה בכך 

 תחרות משמעותית בעסקיה.

לקבוע תנאים ברישיון  מנהלהאת  הסמיךעוד יצוין, כי חוק רישוי שירותים לרכב, 

החוק נק לעוסקים בייבוא ושיווק של רכב בהתאם להוראות ליבואן רכב )שיוע

המוצע האמור(, בין השאר בהתחשב בתרומת מתן הרישיון לתחרות בתחום ייבוא 

הרכב ולרמת השירותים לציבור, בהתאם להוראות שיקבע שר התחבורה לעניין זה 

אודות החוק -)לפירוט נוסף על לאחר התייעצות עם הממונה על הגבלים עסקיים

  לעיל(. 1ב.4.1.1האמור ראו סעיף 

 לעיל.  4.1.2ראו סעיף  2016 -ו 2017 לנתח השוק של הקבוצה בשנים

 עונתיות 4.1.8

נגד קיימת מגמה למעט ברכישת כלי רכב לקראת סוף השנה ומהאחרונות  בשנים

להרבות ברכישת כלי רכב בתחילת השנה, זאת כיוון שלקוחות מעדיפים שברישיון 

 מסירות אודות לפרטיםהרכב יצוין שכלי הרכב עלה לכביש בשנה קלנדרית חדשה. 

 4.1.2 בסעיף המפורטים הנתונים ראו, לרבעונים בחלוקה החברה ידי על רכב כלי

 .לעיל

 רכוש קבוע, מקרקעין ומתקנים  4.1.9

את אולמות התצוגה של רכבי  הקבוצה העבירה 2017 דצמברחודש  במהלך .א

 הקימה םאות יםתצוגה חדש מותלאולבתל אביב  BMW -מאזדה, פורד ו

יחד  "רדמבמסגרת פרויקט בנייה בנכס נדל"ן בו שותפה נכסי  ברחוב המסגר

"(. לפרטים אודות הנכס, שלבי בנייתו דשהח הבנין": להלן) ויתניהעם חברת 

 בין להסכם בהתאם. להלן 5.1.2 סעיף ראוומערכת ההסכמים שנקשרה לגביו 

בהם  רותהשכי דמי, 2011בחודש נובמבר  תוקןש כפי"ר, דמ נכסי לבין ויתניה

מסך  10%בשיעור של  הינםבפרויקט  ששוכרתבגין השטחים  הקבוצה נושאת

 כל ההשקעות המיוחסות לחלקים המיועדים לשימושה של נכסי דמ"ר.

שנים כאשר לנכסי דמ"ר ניתנה האופציה לשכור  15לתקופה של הינו  ההסכם

חודשים. עלות  11 -שנים ו 9את האולם לתקופה נוספת שלא תעלה על 

שכירת  תיועלומגבוהה  ותחזוקתםהשכירות השנתית בגין אולמות התצוגה 

וזאת בעיקר לאור הגידול  אביב בתל הקודמיםאולמות התצוגה  ותפעול

  בשטחי התצוגה. 
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אולם התצוגה של מאזדה בבית ויקטוריה ר כנמלאולם החדש, המעבר  לאור .ב

 הקבוצה רשמה מהמכירה כתוצאה.  "חשמיליון  24-בתמורה ל אביב-בתל

  מיליוני ש"ח )לפני מס(. 11.7-רווח של כ

מ"ר  747מהזכויות בשטח בגודל  50%וצה היא בעלים )במושע( של הקב .ג

 אין  הטריידלרכבי  )השאר שכור מצד ג'( ברוטו, המהווה חלק מאולם התצוגה

בתל אביב. אולם התצוגה ממוקם בקומת הקרקע המסגר  ברחובוהאופנועים 

 וכולל  חניות בקומת המרתף.

 בשנים .צוגה למותגיהבנוסף, החברה שוכרת מצדדים שלישיים אולמות ת .ד

הוחלפו אולמות התצוגה בירושלים ובחיפה לאולמות חדשים  האחרונות

וחדשניים, שם שוכרת הקבוצה אולם תצוגה לרכבי מאזדה, אולם תצוגה 

ואולם תצוגה לרכבי פורד; ברעננה שוכרת הקבוצה אולם  BMWלרכבי 

 תצוגה לרכבי מאזדה ופורד.   

 הון אנושי 4.1.10

וליום  31.12.2017קבוצה בתחום יבוא כלי רכב נכון ליום להלן פירוט עובדי ה

 , בחלוקה לפי מחלקות כמפורט להלן: 31.12.20165

 

 

 

 

 

 להלן.  5.3לפירוט נוסף ראו סעיף 

 ספקים 4.1.11

ממפעליהם  BMW -ידי יצרני הרכב מאזדה, פורד ו-כלי הרכב מסופקים לחברה על

, לפי החלטת היצרנים. רוב מוצרי מאזדה מיובאים מיפן, ורוב הפרוסים בעולם

 מיובאים מאירופה. לחברה תלות בספקים האמורים.  BMW -מוצרי פורד ו

 -כהיו מתוצרת מאזדה,  2017ידי החברה בשנת -מערך יבוא כלי הרכב על 50% -כ

 .פורד( מתוצרת 19% -והיתר )כ BMWמערך יבוא כלי הרכב היו מתוצרת  31%

 5.9.3 -ו 5.9.2, 5.9.1ראו סעיפים  BMW-לתיאור ההתקשרויות עם מאזדה, פורד ו

 להלן. 

יום ממועד ההזמנה ובהתאם לתוכנית העסקית הנבנית  90זמינות כלי רכב היא עד 

 עם כל אחד מיצרני כלי הרכב.

 

 מספר עובדים מחלקה

31.12.2017 31.12.2016 

 97 113 מכירות ושיווק

 50 57 לוגיסטיקה

 147 170 סה"כ
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 הון חוזר  4.1.12

 : להלן תמצית הרכב ההון החוזר של תחום הפעילות .א

 הכספיים בדוחות שנכלל הסכום 

 שקלים חדשים( מיליוני)

 1,261 נכסים שוטפים

 1,619 התחייבויות שוטפות

עודף ההתחייבויות 
על הנכסים  השוטפות

 השוטפים 

358 

 

  רכב כלי מלאי החזקת מדיניות .ב

של  בתדירותנוהגת להגיש ליצרניות הרכב הזמנות לכלי רכב חדשים  החברה

ה ממועד שלוש-כחודשיים לאחר בחודש. כלי הרכב מגיעים לישראל כפעם

הזמנתם. מדיניות החברה היא להחזיק מלאי כלי רכב אשר יספיק, לפי 

 ם. חודשי ארבעה עדהערכה, 

 אשראי מדיניות .ג

 198 -יום )לעומת כ 187 -הדוח ממוצע ימי אשראי הספקים עמד על כ בשנת

ידי -(. לאור העובדה, כי המיסים על מחזור היבוא משולמים על2016בשנת 

-בשנת הדוח ממוצע ימי האשראי האפקטיבי עמד על כ במזומן, מוטורסדלק 

האשראי הממוצע שהחברה  ימי מספר(. 2016שנת ב 95-כ לעומתיום ) 93

יום בשנת  27 -יום )לעומת כ 30-העניקה ללקוחותיה בשנת הדוח עמד על כ

-בכ 2017האשראי הממוצע ללקוחות בתחום זה הסתכם בשנת  היקף. (2016

(, וההיקף הממוצע 2016בשנת  "חש מיליוני 272 -כ )לעומת "חש מיליוני 289

 "חש מיליוני 664-הסתכם בכ 2017של האשראי מספקים בתחום זה לשנת 

  (. 2016בשנת  "חשמיליוני  801 -)לעומת כ

 תחום יבוא חלקי חילוף ומתן שירותי מוסך 4.2

 מידע כללי 4.2.1

ת מאזדה הקבוצה הינה יבואנית ומשווקת של חלקי חילוף מתוצר 1994החל משנת 

הינה יבואנית ומשווקת של חלקי חילוף מתוצרת פורד  1999בישראל, החל משנת 

הינה יבואנית ומשווקת של חלקי חילוף מתוצרת  2011בישראל והחל מסוף שנת 

BMW  בישראל. בנוסף, מפעילה הקבוצה באמצעות דלק מוטורס מרכז שירות )מוסך

תמיכה ותיה ולשם מתן שירותי מרכזי( לשם מתן שירותי אחזקה ותיקונים ללקוח

 והדרכה לרשת מרכזי השירות של מכוניות המיובאות על ידי הקבוצה. 
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החזיקה דלק מוטורס בזיכיון לשיווק, הפצה  2013בנוסף על כך, עד אוקטובר 

 29.בישראל Husqvarnaשל חלקי חילוף לאופנועים מתוצרת  ומכירה

ירה של חלקי חילוף לכלי רכב כן, לדלק מוטורס זיכיון לשיווק, הפצה ומכ כמו

נכון למועד אישור הדוח מוכרת דלק מוטורס חלקי  מתוצרת לינקולן בישראל, כאשר

  .דרישה ספציפית של לקוחותחילוף כאמור בסכומים זניחים לפי 

 מבנה תחום הפעילות ושינויים החלים בו .א

 יבואני רכב, יבואני חלקי חילוף, מפיצי הינם בתחום המרכזיים השחקנים

 חלקי חילוף, חנויות לחלקי חילוף, מוסכים מורשים ומוסכים שאינם מורשים

 ובין רובם קיימים יחסים עסקיים. 

 מכירות בהיקף הגידול בעקבות בתחום בפעילות גידול חל האחרונות בשנים

 שאינם חילוף חלקי יבואני פועלים החילוף חלקי מכירת בתחום. הרכב כלי

. משופצים חילוף וחלקי מפירוקים חילוף לקיח המספקים ומפיצים, מקוריים

 ספק מכל חלפים לרכוש למוסכים שהתירה מחקיקה הושפע זה פעילות תחום

 תחום. בחקיקה שהוגדרו בדרישות עומדים הם אם הרכב מיבואן רק ולא

 טיפולים לבצע רכב כלי לבעלי שהתירה מחקיקה הושפע המוסכים פעילות

 כדי בכך שיהיה מבלי מורשים שאינם םבמוסכי האחריות בתקופת ותיקונים

 . היצרן שנותן האחריות תוקף  את להפקיע

  מגבלות, חקיקה, תקינה ואילוצים מיוחדים החלים על תחום הפעילות .ב

החוק מסדיר את תחום מוצרי התעבורה  - לרכב שירותים רישוי חוק .1

ייבוא וסחר במוצרי תעבורה, מה רישיון  לקבלתומפרט מהם התנאים 

לסמכותו על פי  בהתאםיכות והבטיחות הנדרשות, ועוד. רמת הא

הוראה בדבר "מדיניות  2017החוק, פרסם משרד התחבורה בשנת 

המשרד ליצור, ליבוא ולסחר של מוצרי תעבורה בתחום מוצרי 

התעבורה". במסגרת הוראה זו נכללה המדיניות הרגולטורית של 

ההוראה שראל. המשרד בייצור, ייבוא ושיווק של מוצרי תעבודה בי

ווג מוצרי התעבורה ובקביעת דרישות תקן, ימסבירה את הצורך בס

דרשות סימון ועוד. כמו כן, ההוראה מפרטת את  ,דרישות תיעוד

אפשרויות ומסגרות היבוא השונות, את התחייבויות היבואן כלפי 

הרשות, את מחויבויות היבואן כלפי הלקוחות ואת עקרונות הפיקוח 

ם ע"י הרשות/מעבדות המוסמכות לרכב במטרה והבקרה המופעלי

כמו כן פרסם המשרד את דרישות התקן  30לאכוף את קיום ההוראה.

 למוצרי תעבורה.

                                                      
הפסיקה החברה לעסוק ביבוא, הפצה ומכירה של אופנועים וחלפים מתוצרת  2013כאמור לעיל, באוקטובר   29

HUSQVARNA  ,דלק מוטורס מחויבת להמשיך ולספק חלקי חילוף  פי צו הייבוא-עלכי עקב שינוי בעלות ביצרן. יצוין
 במשך שבע שנים לפחות מיום מכירתם לצרכן.  HUSQVARNAלאופנועים מתוצרת 

 .http://media.mot.gov.il/PDF/HE_RECHEV/23499515.pdfלנוסח ההוראה המלא ראו:   30
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 מוצרי לתחום הרלוונטיות החוק הוראות עיקרי בתמצית יפורטו להלן

 :התעבורה

את התנאים  מסדירחוק ה -במוצרי תעבורה  סחרל רישיון (א)

לשימוש  לרבותתעבורה,  יצרמובלקבלת רישיון לייבוא וסחר 

וקובע כי השר יפרט בצו מהם מוצרי  אישי או לצורך עסקי עצמי

. וכן סוגי מוצרי תעבורה התעבורה שהוראות החוק יחולו עליהם

 רישיון בעל הוא אם תעבורה מוצר לייבא רשאי אדםכי  נקבע

 תרשמי תקן תבדריש עומד תעבורהובתנאי שדגם מוצר ה לכך

, אירופית תקינה תבדריש או מאושרת הממעבד אישור פיל

התנאים  קיום והוכח בחוק כמפורט, קנדית או אמריקאית

 .לעמידת הדגם בדרישות כאמור

אדם זכאי לייבא מוצרי תעבורה לשימוש  - אישי לשימוש ייבוא (ב)

בהתקיים  ,אישי בכמות מקסימלית של ארבעה מוצרים לשנה

רה מיועדים התנאים המופיעים בחוק, ביניהם: מוצרי התעבו

עצמי; מוצרי -לשימוש עסקי - לשימוש אישי, ואם הוא עוסק

התעבורה הם מהסוג שקבע השר בצו; מוצרי התעבורה עומדים 

בהקשר זה, נקבע בתקנות רישוי שירותים  בדרישות התקינה.

כי  2017-ומקצועות בענף הרכב )סירוב לתת שירות(, התשע"ז

ולות ברכב תוך בעל רישיון להפעלת מוסך המסרב לבצע פע

שימוש במוצר תעבורה שסיפק הלקוח )אם בעל הרישיון מבצע 

את אותן פעולות ברכב בשביל לקוח אחר תוך שימוש באותו 

יראו בו כמי  –מוצר תעבורה שבעל הרישיון סיפק בעצמו( 

ובלבד שהלקוח סיפק  –שמסרב סירוב בלתי סביר לתת שירות 

כב, להוראות יצרן הוכחות כי מוצר התעבורה מתאים לדגם הר

  הרכב ולהוראות נוספות שנקבעו בחוק.

בעל רישיון סחר במוצרי התעבורה  על - רישיון בעל חובות (ג)

בנוגע למוצרי התעבורה  ללקוחותמוטלת החובה לפרסם מידע 

סמל הארץ הייצור, שם היצרן,  -השאר  ביןידו )-הנמכרים על

ת בדבר אחריות( וכן לתת ללקוח הנחיווההמסחרי של היצרן, 

התקנת מוצרי התעבורה, הרכבתם והשימוש בהם או להפנות 

 חובתבנוסף ישנה  הלקוח לקבלת שירות במוסך, לפי סוג המוצר.

, הצרכן הגנת חוק לדרישות בהתאם התעבורה מוצרי סימון

 על פיהם אם ישנן. שיוצרו התקינהודרישות  הקטלוגימספרם 

אינו משפיע  להערכת החברה, עיגון ההוראות האמורות בחוק

  .מהותית ואינו צפוי להשפיע מהותית על עסקי החברה
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לבעל הרישיון ישנה חובת מתן  – התעבורה מוצר תקינות (ד)

אחריות לפעילותו התקינה של מוצר התעבורה, לתקופה שלא 

מיום התקנה  ק"מ 6,000תפחת משלושה חודשים או לנסיעה של 

דרשת המוצר ברכב, ככל שנדרשת התקנה כאמור ואם לא נ

 ,לפי המוקדם. בנוסף מיום המסירה לקונה, והכל –התקנה 

נקבעו הוראות באשר לטיפול בפגם בטיחותי סדרתי במוצר 

 הוא ובתעבורה, שעשויה להיות לו השפעה על בטיחות הרכב 

הודעה למנהל שיודיע על כך לכל בעלי  :השאר בין, מותקן

באתר  ויפרסם הודעה על כך הרישיונות לסחר במוצרי תעבורה

ובאתר אינטרנט נוסף העוסק  האינטרנט של משרד התחבורה

 לגביו שהגיע תעבורה מוצר לשווק לחדול החובה, בענף הרכב

 המוצר הותקן בהם הרכב בעלי ואיתור פגום הוא כי הודעה

 .תשלום ללא החלפתו לצורך האמור

על בעל רישיון לסחר במוצרי תעבורה  - לקוחות תלונות ניהול (ה)

ת צרכנים בגין המוצרים, ולתעדן תוך ציון אופן לטפל בתלונו

 הטיפול בתלונה.

 מוסכים ניהול

זאת לאור  ,מוסדר אף הוא בחוק רישוי שירותים בארץ המוסכים תחום

לכלי הרכב בישראל  ותיקון אחזקה שירותי נותנים אלוהעובדה כי 

ולשירות הניתן בהם השלכה ישירה על בטיחות כלי הרכב וביטחונו של 

 ר. הציבו

לתחום הפעלת  הרלוונטיות החוק הוראות עיקרי בתמצית יפורטו להלן

 :המוסכים

 רישיון לקבלת התנאים את מפרט החוק – מוסך להפעלת רישיון •

 המוסך סוג להפעלת המתאים מקום: ביניהם, מוסך להפעלת

 מקצועי מוסך מנהל של קיומו; מתאים ציוד על בעלות; המבוקש

 מנהל רישיון)קבלת  ללקוחות רותשי מתן בשעות במוסך שנוכח

. קבלת רישיון מוסך מומחה מותנית (בחוק הוא אף מוסדר מקצועי

בקבלת רישיון הפעלת מוסך וביכולת וציוד מתאימים לטיפול 

 .לטפל מומחה המוסךבתוצר הרכב בו הוא 

החוק מטיל על יבואני רכב  - כובלים הסדרים למניעת מגבלות •

בכדי למנוע  וזאת במוסכים יפולהט עם בקשרמגבלות ואיסורים 

הסדרים כובלים ולפתוח את השוק לתחרות: )א( נאסר על יבואן 

רכב להגביל מוסך מורשה בכל הנוגע לרכישת חלקי חילוף מגורם 

מסוים; )ב( נאסר על יבואן רכב להתנות את תוקף האחריות בקבלת 

שירות במוסך מורשה או בשימוש בחלף מסוים, למעט בתנאים 
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רק במקרים בהם חלף מוחלף בתקופת  )ג( ;ים בחוקהמפורט

 90%-נושא לפחות ב בואןיההאחריות או בהסכם תחזוקה, כאשר 

מעלות ההחלפה, קמה ליבואן הזכות לדרוש מהלקוח או מהמוסך 

  מקורי שנרכש ממנו.    הלעשות שימוש בחלף 

החוק קובע כי על המוסכים ומרכזי השירות  –מחיר ללקוח  הצעת •

הפעולות שיש לבצע  אתלהציג בפני הלקוח בהצעת המחיר בישראל 

ברכב, את מספר שעות העבודה הצפוי, את מוצרי התעבורה 

המוצעים, את היקף האחריות למוצר התעבורה ולפעולה שתבוצע 

ברכב ואת פירוט התשלומים. כמו כן, בעל הרישיון להפעלת מוסך 

תוך הבהרת  מחויב להציע ללקוח יותר מסוג אחד של מוצר תעבורה

תוך הבהרת ההבדלים  (ומשופצים מקוריים שאינם)מקוריים, 

 . ביניהם

 לתקנות 322 תקנה התקנתקבות בע - צמיגים מכירת על מגבלות .2

 חדשים צמיגים מכירת על איסור חל, 2010 נובמבר בחודש התעבורה

 .שנים 6שגילם עולה על 

 רישיון ומטיתאוט לשלול ניתן התעבורה תקנות פי על - ביצוע "ריקול" .3

 התייצב ולא( לתיקון"ריקול" )קריאה  לבצע שהוזמן נהג של רכב

. מהנהלים כמתחייב תוך שישה חודשים מיום מסירת ההודעה במוסך

חויב כל יבואן רכב, שנודע לו מיצרן הרכב על תקלה מפי התקנה -על

 ימים עשר ארבעהבטיחותית סדרתית, לדווח לרשות הרישוי בתוך 

   31.על קיומה של התקלה מיום שנודע לו

 - 2013-חוק איסור תיקון רכב במוסך בלתי מורשה, התשע"ג הצעת .4

ר תיקון רכב במוסך בלתי איסו חוק הצעת הוגשה 29.4.2013 ביום

. הצעת החוק נועדה למגר תופעה של תיקון כלי 2013-מורשה, התשע"ג

רכב במוסכים בלתי מורשים, בין היתר במטרה לוודא שכלל הרכבים 

פי -פי כל דין. על-נמצאים בשימוש הנם תקינים וראויים לשימוש עלה

הצעת החוק, תיקון רכב במוסך בלתי מורשה )דהיינו מוסך הפועל ללא 

רישיון לפי דין( או אצל מתקן שאינו מורשה )דהיינו אדם המבצע 

עבודות תיקון ואחזקה של רכב מנועי ללא הסמכה לפי דין( וכן הפעלת 

חודשי  18שעונשה קנס או  ה יהוו עבירה פליליתמוסך שאינו מורש

 מטופל שנתפס רכב של הרכב רישיון כי לקבוע מוצע, כן כמו. מאסר

 על הרכב של המלאה תקינותו להוכחת עד יישלל, מורשה בלתי במוסך

   .לכך המוסמך גורם ידי

                                                      
 א לתקנות התעבורה.306תקנה   31
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  שינויים בהיקף הפעילות בתחום וברווחיותו .ג

של עליה במכירות ללקוחות פרטיים, ניכרת מגמה כללית האחרונות  בשנים

, מה שנובעת, בין היתר, מהשינוי בשיטת זקיפת שווי השימוש ברכב צמוד

 אלו. נכון למועד אישור הדוח, לשינויים שהפחית רכישות על ידי תאגידים

בענף הליסינג התפעולי אין השפעה מהותית על מכירות חלקי החילוף לרבות 

 ידי הקבוצה. -על

 הקריטיים בתחום הפעילות והשינויים החלים בהם גורמי ההצלחה .ד

לדעת החברה, קיימים מספר גורמים עיקריים שבהם תלויה הצלחת הגופים 

 -בתחום יבוא חלקי חילוף לישראל וביניהם: )א( מחיר אטרקטיבי הפועלים 

היות וניתן להשיג כל אחד מחלקי החילוף ממספר רב של ספקים; )ב( רמת 

ל ספק חלקי החילוף ושל מרכז השירות; )ג( איכות השירות והמקצועיות ש

 לגבי הניתנת האחריות תקופת; )ה( ; )ד( זמינות חלקי החילוףחלקי החילוף

 .החילוף חלקי

 העיקריים של תחום הפעילות והיציאהמחסומי הכניסה  .ה

לדעת החברה, אין חסמי כניסה משמעותיים לתחום יבוא חלקי חילוף 

אור העובדה כי לשם פעילות סחר בחלקי חילוף לישראל, וזאת, בין היתר, ל

נדרש רישיון סחר במוצרי תעבורה ממשרד התחבורה, וכי השגת רישיון 

 אין, בהתאמה כאמור אינה כרוכה בהשקעת משאבים ומאמצים מרובים.

 שמדובר וככל, לישראל חילוף חלקי יבוא מתחוםחסמי יציאה משמעותיים 

 ,הרכב יבוא מתחום ליציאה נלווית יהתה מהתחום היציאה, רכב כלי ביבואן

  . לעיל ז4.1.1 כמפורט בסעיף

 מבנה התחרות בתחום הפעילות ושינויים החלים בו .ו

ביותר.  משמעותיתהתחרות בשוק חלקי החילוף ושירותי המוסך הינה 

 להלן. 4.2.5לפירוט ראו סעיף 

 מוצרים ושירותים 4.2.2

הקבוצה משווקת ומפיצה את כל סוגי חלקי החילוף והאביזרים המשלימים לכלי 

 .BMW -ידה מתוצרת מאזדה, פורד ו-הרכב המיובאים על

בנוסף, ניתנים על ידי הקבוצה שרותי הדרכה לרשת מרכזי השירות. ההדרכה בנוגע 

קבוצה ניתנים במרכז ההדרכה של הקבוצה בניר צבי לרכבים המיובאים על ידי ה

להלן(. מרכזי  5.1)לתיאור נכס המקרקעין עליו ממוקם המוסך המרכזי ראו סעיף 

ידי הקבוצה ויצרני הרכב בהתאם -השירות פועלים בסטנדרטים שנקבעו על

פעילות מרכזי השירות נעשות באמצעות להסכמים עימם. התמיכה והבקרה על 

אחראי שירות אזוריים, המבקרים במרכזים אלו מספר פעמים בחודש, תומכים 

בוחנים את עמידתם בסטנדרטים ומסייעים בפתרון בעיות מקצועיות. בפעילותם, 
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בנוסף, בבעלות החברה מוסך מרכזי, המשרת את הלקוחות, בעלי רכבים מהמותגים 

 ש כגורם התומך מקצועית ברשת מרכזי השירות הארצית.של הקבוצה וכן משמ

 לקוחות 4.2.3

הקבוצה בתחום חלקי החילוף ושירותי המוסך הינם בעיקר מרכזי השירות, לקוחות 

חברות ביטוח המספקות  ובכללם לקוחות המוסך המרכזי,, גדולים לקוחותמפיצים, 

   .במסגרת הסדרי ביטוח קיימיםללקוחותיהן שירותי תיקונים 

 ק והפצהשיוו 4.2.4

שיווק מרבית חלקי החילוף מתוצרת יצרני כלי הרכב אותם מייבאת הקבוצה נעשה 

 48 -ידי הקבוצה מהמרכז הלוגיסטי של הקבוצה בניר צבי באמצעות מכירתם ל-על

 ,מוסכים בפיזור ארצי רחב שהוסמכו לשמש כמרכזי שירות למכוניות מאזדה ופורד

מוסכי  5 -ול ,BMWלמכוניות  כמרכזי שירותמוסכים שהוסמכו לשמש  6 -ל

 וכן באמצעות סוחרי ומפיצי חלקי חילוף שונים בארץ.  אופנועים

לל שיפור והחברה מהלך של שדרוג מרכזי השירות. תהליך זה כ מבצעת לעת מעת

הכנסת  תוך הלקוח וסביבת העבודה אזורי (,ופנים)חוץ מרכז השירות  מבנה

זי השירות של הקבוצה בסטנדרטים סטנדרטים אחידים. תהליך זה מציב את מרכ

 שהקבוצהלהגדרות יצרניות הרכב וכן לרמת השירות וחווית השירות  המתאימים

  ברחבי הארץ. הלהעניק ללקוחותי תמעוניינ

פי הסכמים שבהם התקשרה דלק מוטורס עם מרכזי השירות, בעל מרכז שירות -על

 ובנוהליבצורה, בחזות מחויב להחזיק, לקיים ולנהל את מרכז השירות על חשבונו 

ובכפוף  היצרן הנחיותו כפי שייקבעו ע"י דלק מוטורס, בהתאם להנחיותיה העבודה

רשאית לחייב את בעל מרכז השירות לעשות שימוש  מוטורס דלקלהוראות כל דין. 

. בעל החוק להוראות בכפוף, בחלק חילוף מסוג מסוים במקרים המפורטים בהסכם

להחזיק באופן קבוע מלאי של חלקי חילוף העומדים מרכז שירות מחויב לרכוש ו

את רמת השירות בדרישות משרד התחבורה לפי רמות מלאי שיהיה בהן כדי לספק 

מעת לעת. בעל מרכז שירות  מוטורס דלקהנדרשת ללקוחות הקבוצה, כפי שמגדירה 

מתחייב בהסכם לתקן ללא תשלום מצד הלקוח עבור עבודה ו/או חלקים של כלי רכב 

יחס אליו תוצג בפניו תעודת אחריות של היצרן ו/או הסכם שירות עם דלק שב

מוטורס, בכפוף לכך שהתיקון כלול במסגרת האחריות ו/או הסכם השירות ועל פי 

נהלי דלק מוטורס. דלק מוטורס תשלם לבעל מרכז השירות תמורת שירות שבוצע 

לל את מחיר חלק לאחריות ו/או הסכם שירותים כאמור סכום הכוידו בהתאם -על

בתוספת תמורת העבודה שבוצעה. תוקף  שרכש לטובת ביצוע העבודה החילוף

מאליהם בכל פעם לשנה אחת  מוארכיםההסכמים הינו לשנה מיום חתימתם והם 

אף האמור לעיל רשאי כל צד להביא את ההסכם לידי סיום בכל עת -נוספת. על

 .מוקדמת בהודעה
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 תחרות 4.2.5

. התחרות וחריפה משמעותיתושירותי המוסך הינה  התחרות בשוק חלקי החילוף

במכירת חלקי חילוף מתנהלת אל מול חלקי חילוף מקוריים המיובאים ביבוא 

מקביל, חלקי חילוף תחליפיים )לא מקוריים(, חלקי חילוף מזויפים, חלקי חילוף 

 חלקי חילוף משופצים. ומפירוקים 

ירות המורשים לבין עצמם ובין התחרות במתן שירותי מוסך מתנהלת בין מרכזי הש

לרבות  מרכזי השירות המורשים לבין מוסכים מורשים על ידי משרד התחבורה

. הקבוצה אינה יכולה להעריך מה חלקה בשוק רשתות מוסכים שהוקמו לאחרונה

חלקי החילוף ושירותי המוסך היות ובתחום זה לא קיימים נתונים רשמיים עקב 

 השירותים, מפיצים וסוחרים בינוניים וקטנים. ריבוי יבואני חלפים, נותני 

 רכוש קבוע, מקרקעין ומתקנים  4.2.6

הקבוצה היא הבעלים של מרכז השירות המרכזי )המוסך המרכזי( לרכבי  .א

הממוקם בניר צבי, המשמש כחלק מהמרכז הלוגיסטי,  BMW-פורד, מאזדה ו

 להלן.  5.1.1כמפורט בסעיף 

ידי החברה בפתח -לתיאור מערכת הסכמים בקשר עם קרקע שנרכשה על .ב

 .להלן 5.1.3 סעיף ראו BMW של ארצי  שירות מרכז הוקםתקווה ואשר עליה 

 הון אנושי 4.2.7

ום יבוא בתח 31.12.2016וליום  31.12.2017להלן פירוט עובדי הקבוצה נכון ליום 

 חלקי החילוף ומתן שירותי המוסך, בחלוקה לפי מחלקות כמפורט להלן: 

 מספר עובדים מחלקה

31.12.2017 31.12.2016 

 38 36 עובדי שירות

 93 93 עובדי מוסך

 45 47 אנשי חלפים

 176 176 סה"כ

 

 הלן.ל 5.3לפירוט נוסף ראו סעיף 

 ספקים 4.2.8

 BMW -ידי יצרני הרכב מאזדה, פורד ו-חלקי החילוף מסופקים לקבוצה על

ממפעליהם הפרוסים בעולם, לפי החלטת היצרנים. רוב מוצרי מאזדה מיובאים 

מערך יבוא חלקי  32% -מיובאים מאירופה. כ BMW -מיפן, ורוב מוצרי פורד ו

מתוצרת פורד  48% -, כידי החברה הינם מתוצרת מאזדה-החילוף המיובאים על

. לחברה תלות בספקים האמורים. לתיאור BMW( מתוצרת 20% -והיתר )כ

  להלן. 5.9.3 -ו 5.9.2, 5.9.1ראו סעיפים  BMW -ההתקשרויות עם מאזדה, פורד ו
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יום ממועד ההזמנה ובהתאם לתוכנית  90זמינות מרבית חלקי החילוף היא עד 

  העסקית הנבנית עם כל אחד מיצרני כלי הרכב.

 כל מחדש נחתמו 2016שנת  במהלךכניסת חוק רישוי שירותים לתוקף,  בעקבות

 .ספקיה עם החברה הסכמי

 .להלן 5.9 ףסעי ראונוספים  לפרטים

 הון חוזר  4.2.9

 : להלן תמצית הרכב ההון החוזר של תחום הפעילות .א

הסכום שנכלל בדוחות  
 הכספיים 

 (חדשים שקלים אלפי)

 139 נכסים שוטפים

 67 התחייבויות שוטפות

עודף הנכסים השוטפים על 
 ההתחייבויות השוטפות

72 

 

 ת החזקת מלאי חלקי חילוףמדיניו .ב

לספק כל מוצר תעבורה לכל דגם יבואן  מחייב לרכב שירותים רישוי חוק

מיום  עבודה ימי 7יעלה על מדגמי הרכב שייבא היבואן בתוך פרק זמן שלא 

יחד עם  .באוימי עבודה לגבי דגם רכב שאינו מי 14או תוך  קבלת ההזמנה.

למורשהו, אם הוכיח שנקט בכל  זאת, נקבע כי תהיה הגנה טובה ליבואן או

האמצעים הדרושים להזמנת מוצר תעבורה מכל מקור שממנו ניתן להשיגו 

באותה עת, ושלא היתה לו שליטה על העיכוב באספקה, ובלבד שמוצר 

 מיום ההזמנה כאמור. עבודה ימי 45התעבורה יסופק ללקוח תוך 

ות ובהרכב בכמ צבי בניר המרכזי החלפים הפצתהקבוצה מחזיקה במרכז 

 BMW -מתאימים של מלאי חלקי חילוף בהתאם לניסיונן של מאזדה, פורד ו

ולניסיונה המצטבר של הקבוצה בדבר הזדקקות השוק הישראלי לחלקי 

 חילוף. 

שלושה חודשים ממועד -של חלקי חילוף הינו כשניים הימי משך זמן ההגעה

מלאי הקיים ההזמנה. במקרים של הזמנה דחופה שלא ניתן לספקה מתוך ה

רוכשת החברה, את החלק שאותו היא צריכה לספק לצרכן ומטיסה אותו 

לישראל. על מנת לשמור על רמת המלאי הנדרשת לשם מתן שירות נאות 

ללקוחותיה, עושה הקבוצה שימוש במערכת ממוחשבת, הלוקחת בחשבון 

ומתבססת על מודלים סטטיסטיים. לפיכך, שומרת  רלוונטייםפרמטרים 

מלאי חלקי על רמת מלאי ממוצעת של כחמישה חודשי מכירה. החברה 

 31.12.2017פריטים וערכו בדוחות הכספיים ליום  75,000 -החילוף כולל כ

 ."חשמיליון  90 -נו כיה
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  מדיניות מתן אחריות .ג

, נקבע כי על ובהתאם לחוק פי רישיון סחר במוצרי תעבורה של הקבוצה-על

 של התקינה לפעולתו אחריות המכירה בעת לקונההקבוצה חלה חובה לתת 

לתקופה שלא תפחת משלושה חודשים או  ברישיון המפורט החילוף חלק

 כלי עם המסופקים האחריות בספרי. המוקדם לפי"מ, ק 6,000לנסיעה של 

 הינה חילוף לחלקי האחריות כי נקבע, הקבוצהידי -על הנמכרים הרכב

תהא  2.10.2011תאריך שנמסרו עד ל מתוצרת מאזדה : לכלי רכבכדלקמן

"מ הק 10,000החודשים הראשונים או  ששת עבורהאחריות לחלקי חילוף 

 שירות במרכז, החל מהיום בו הותקנו מביניהם המוקדם לפי, הראשונים

, 2.10.2011שנמסרו החל מתאריך  מתוצרת מאזדה מטעם הקבוצה; לכלי רכב

 .הגבלת ק"מ חודשים ללא 12 -נקבע כי האחריות לחלקי חילוף הינה ל

החודשים הראשונים או  12לחלקי חילוף של פורד הינה עבור  האחריות

הק"מ הראשונים, לפי המוקדם מביניהם, החל מהיום בו הותקנו  20,000

עם זאת, אחריות היצרן לתיבת ההילוכים  יחדבמרכז שירות מטעם הקבוצה. 

למשך  נההי, המותקנת ברכבים מדגם פורד פוקוס Power Shiftהאוטומטית 

, ואילו אחריות היצרן למחשב מביניהםק"מ, לפי המוקדם  160,000שנים או  5

ק"מ, לפי המוקדם  240,000שנים או  10למשך  הינה"ל הנתיבת ההילוכים 

 טענה שעניינה מוטורס דלק נגד שהוגשה ייצוגית תביעה לעניין. מביניהם

פוקוס", ראו  פורד" ו"פיאסטה"פורד  מסוג ברכבים הילוכים בתיבת לפגם

הינה למשך   BMWואופנועי אחריות לחלקי חילוף לרכבי. הלןל 5.10.2סעיף 

חודשים ללא הגבלת ק"מ ובתנאי שהחלקים הותקנו ונבדקו בהתאם  24

 להוראות היצרן.

 מדיניות אשראי .ד

יום. האשראי הממוצע  35-ממוצע ימי אשראי הספקים עמד על כ ,בשנת הדוח

יום. היקף האשראי  78-שהחברה העניקה ללקוחותיה בשנת הדוח עמד על כ

)לעומת  "חש מיליוני 57-בכ 2017הממוצע ללקוחות בתחום זה הסתכם בשנת 

(, וההיקף הממוצע של האשראי מספקים 2016ש"ח בשנת  מיליוני 51 -כ

ש"ח  מיליוני 43 -עומת כ)ל "חש מיליוני 48-הסתכם בכ 2017בתחום זה לשנת 

  (.2016בשנת 

  עניינים הנוגעים לפעילות הקבוצה בכללותה .5

 רכוש קבוע, מקרקעין ומתקנים 5.1

 להלן תיאור קצר של עיקר המקרקעין ושאר הרכוש הקבוע המהותי של הקבוצה:

 מרכז לוגיסטי ומרכז השירות המרכזי )מוסך מרכזי( 5.1.1

ת מלאה של החברה, מרכז , חברת בת בבעלו"רדמ נכסיבאמצעות לקבוצה,  .א

ליד מושב ניר צבי, דונם  64 -לוגיסטי הממוקם על קרקע בשטח כולל של כ
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זכויות חכירה בקרקע עד  "רדמבתחומיו שטחי אחסנה ומשרדים. לנכסי  אשר

, המתאר תכניתפי -לע(. נוספותשנים  49-)עם אפשרות הארכה ל 2045לשנת 

 צינורות המייצר פעללמ ואחסנה תעשייה כשטח לשמש הקרקע מיועדת

מנוהלת פעילות אחסנת כלי רכב, הכנת כלי רכב . במרכז הלוגיסטי ואביזרים

ומסירתם ללקוחות, וכן פעילות השיווק ומכירת חלקי החילוף של הקבוצה. 

השרות. כיום, מסוגל הנהלת החברה ואגף  משרדיכמו כן, במתחם מצויים גם 

ב ויהיה מסוגל לאחסן בעתיד עד כלי רכ 2,500 -המרכז הלוגיסטי לאחסן עד כ

 (.כלי רכב נוספים )בכפוף לקבלת האישורים התכנוניים הנדרשים 1,000 -כ

מנפח האחסנה המקסימלי  100%-נכון למועד אישור הדוח, מנצלת החברה כ

המרכזי )המוסך המרכזי( של הקבוצה מצוי על מרכז השירות  הנוכחי שלו.

חכירה אשר בהם לנכסי דמ"ר זכויות דונם  15 -מקרקעין סמוכים בשטח של כ

שנים. למוסך  49עם זכות להארכה לתקופה נוספת של  18.9.2042עד ליום 

להחזקת מוסך  שיוןיור 31.12.2031המרכזי רישיון עסק בתוקף עד ליום 

  .31.12.2018ומפעל לכלי רכב בתוקף עד ליום 

ממוקם  בנוסף, רכשה הקבוצה קרקעות חקלאיות בסמוך למקרקעין שעליהם .ב

 המרכז הלוגיסטי ומרכז השירות המרכזי, כמפורט להלן:

אשר  דונם 71 -כשל  כוללמקרקעין בשטח )במושע( מ 58.5% -כ .1

החכירה במקרקעין  תקופת. "רדמנכסי  באמצעות הקבוצה רכשה

פועלת להארכת  "רדמ נכסיו 30.9.2002ביום  ההאמורים הסתיימ

 15.5.2009 מיום להארכתוהסכמת המנהל ל בהתאם החכירההסכם 

 מאמצים לאחר התקבלה המנהל)הסכמת לתנאי ההסכמה  פוףובכ

 לרבות, המנהל"ר לעמידה בכל דרישות דמשנעשו על ידי נכסי  רבים

 והסכם יתכן כי ,יצוין. (שנתיים חכירה דמי ותשלום המקרקעין עיבוד

, לפיו במקרה של שינוי יעוד יוחזרו ףיסע יכלול החדש החכירה

צוין, כי בעקבות סלילת כביש הופקע חלק י .המינהלהמקרקעין לידי 

דונם,  57 -)באופן שהשטח הכולל של המקרקעין הוקטן לכמשטח זה 

קיים צפי  כןודונם(  33.5 -"ר קטן בהתאמה לכדמוחלקה של נכסי 

לאחר  וצההקבלהפקעה נוספת, באופן שגודל השטח שיוותר בידי 

 דונם. 22.35 -ההפקעות הנ"ל יעמוד על כ

ההערכה לגבי הצפי להפקעה הנוספת הינה מידע צופה פני עתיד 

כמשמעותו בחוק ניירות ערך והיא מבוססת, בין היתר, על תכנית 

הערכה זו אינה ודאית ועלולה שלא להתממש, לשדרוג כביש באזור. 

 . בין היתר, בשל שינויים בתכנית האמורה

 דונם, אשר זכויות החכירה בהם נרכשו מכור 22 -רקעין בשטח של כמק .2

-ידי הקבוצה, באמצעות נכסי דמ"ר, על-על "(כור)להלן: " נכסים בע"מ

. 2052. זכויות החכירה בקרקע הינן עד לשנת 2000פי הסכם משנת 
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לקבלת האישורים מהוועדה במספר מישורים  פעלה"ר פועלת דמ נכסי

 במנהלרישום הזכויות במקרקעין האמורים  המקומית לצורך השלמת

חתמה רשות מקרקעי  18.9.2017עם קבלת האישורים, ביום . שמה על

 .דמ"ר נכסי ישראל על כתב הסכמה להעברת זכויות כור על שמה של

בעקבות סלילת כביש, חלק מהשטח הנ"ל הופקע, כך שגודל השטח 

 דונם.  12 -כ הינוהמוחכר 

( לעיל, מחזיקה נכסי דמ"ר ב5.1.1 -( וא)5.1.1 בנוסף על האמור בסעיפים .ג

 (ידי נכסי דמ"ר-ממנה מוחזקים על 75%אשר ) צבי נירבנאמנות עבור שותפות 

, הגובל במגרש )במושע( דונם 5.1 -כויות החכירה במגרש בשטח של כמז 50%

דרך גישה כ משמשהוצבי, -הוקם המרכז הלוגיסטי של הקבוצה בניר שעליו

המקרקעין הינם בחכירה מהוונת ממנהל נוחה למרכז הלוגיסטי של הקבוצה. 

שנים נוספות.  49-עם אפשרות להארכה ב 2045מקרקעי ישראל עד לשנת 

בספרי מנהל מקרקעי  צבי ניר שותפות שם על נרשמו טרם החכירה זכויות

  .ישראל

  ותצוגה מכירות אולמות 5.1.2

ויתניה מצד אחד, לבין צד שלישי -בין נכסי דמ"ר ו 28.1.2008פי הסכם מיום -על

ויתניה את זכויות הבעלות במגרש -, רכשו נכסי דמ"ר ו"( מצד שניהמוכרת)להלן: "

דונם, לרבות  5 -אביב בשטח כולל של כ-בתל (ח' המסגרבאזור ר) ברחוב החרש המצוי

"(, בתמורה המגרש הראשוןכל הבנוי עליו וכל זכויות הבניה הצמודות לו )להלן: "

"(, בחלקים שווים ובאותם תנאים הסכם הרכישה)להלן: " "חשמיליון  64 -לכ

תירות ייעוד המגרש הראשון הינו לתעשייה, וכן לתעשיות ע 32.כל צד( 50%)היינו, 

פי תכנית המתאר החלה על המגרש הראשון, זכויות הבניה בו הן -ידע ומשרדים. על

נחתם הסכם  6.2.2008מ"ר ברוטו )שטחים עיקריים ושטחי שירות(. ביום  20,000 -כ

(, לפיו 28.11.2011"ר לבין ויתניה )אשר תוקן ביום לשיתוף פעולה בין נכסי דמ

יהם בנוגע להקמת נכס מניב על המגרש בינהסדירו הצדדים את שיתוף הפעולה 

"(. על פי הסכם שיתוף הפעולהשיירכש )להלן: "הראשון ועל מגרש סמוך, ככל 

 אשרמניב ויתניה על המגרש הראשון נכס -נכסי דמ"ר ו הקימוהסכם שיתוף הפעולה, 

 לשימוש הועמדותצוגה אשר  אולמות הדוח למועד נכון וללוכ  מגדל משרדים יכלול

)להלן בסעיף זה:  201733דצמבר חודש  רכי פעילותה במהלךהקבוצה לצ

  ."(הפרויקט"

 בסכום 1.4.2018ישולם החל מיום  לקבוצה הנכסיםהשכרת  בגיןשכר הדירה  תשלום

נחתם הסכם  6.2.2008. כמו כן, ביום (לשנה"ח ש מיליון 10-)כ הצדדים בין שיוסכם

 בתוטל להעמיד"ר דמ נכסי התחייבההלוואה בין נכסי דמ"ר לבין ויתניה, לפיו 

                                                      
 מיליון ש"ח, כולל מס רכישה. 67 -עלות הקרקע הסתכמה בכ  32
שנים, וכן ניתנה לה אופציה להאריך את תקופת  15הקמת אולם התצוגה הושלמה וד.ס.ר שוכרת אותו לתקופה של   33

לנכסי דמ"ר עומדת  חודשים, בתנאים כפי שיוסכמו בין הצדדים. 11-שנים ו 9השכירות לתקופה נוספת שלא תעלה על 
 ברה אחרת המוחזקת על ידי החברה.האפשרות להסב זכותה זו לח
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רכישת חלקה של ויתניה במגרש לשם מימון  "חשמיליון  32הלוואה בסך  ויתניה

 31.12.2017ויתרתה ליום  2008בנובמבר  ויתניההועמדה לטובת  ההלוואההראשון. 

. 2017 שנת במהלךמרביתה נפרעה לאחר ש "חש ליוניימ 5-כעל סך של  עומדת

 לדוחות 10 באור ראו לויתניה"ר העמידה דמ שנכסי נוספים בדבר ההלוואה לפרטים

  , לאחר תאריך המאזן, נפרעה יתרת ההלוואה. 2018 במהלך חודש פברואר .הכספיים

קרקע נוספת, צמודה שווים  בחלקיםויתניה -רכשו החברה ו 2012במהלך שנת 

 76בתמורה לסך של דונם  7 -כ של כולל בשטחלחלקו הדרומי של המגרש הראשון, 

מ"ר  28,000 -(. למגרש השני זכויות בנייה של כ"השני המגרש"יליון ש"ח )להלן: מ

-ברוטו וייעודו זהה לייעוד המגרש הראשון. על פי התוכניות העסקיות של החברה ו

ויתניה, זכויות הבנייה של המגרש השני רוכזו במגרש הראשון והצטרפו לזכויות 

התוכנית במגרש הראשון ניתן לבנות  הבנייה של המגרש הראשון, כך שבסה"כ על פי

בנו כל נ( בשלב א' 1להיבנות בשלבים כדלהלן: ) המתוכננים מ"ר ברוטו 48,000 -כ

 לרכבי ומכירות תצוגה אולמות וכן, ר"מ 28,000 -כ של כולל בשטח החניה מרתפי

 התצוגה אולמות .ר"מ 7,500 -כ של כולל בשטח MINI-ו BMW, פורד, מאזדה

 מתוכנן' ב בשלב( 2) ;פעילותה לצרכי ר.ס.ד לשותפות מושכרים יםהאמור והמכירות

של המגרש הראשון, בשטח  המערבי חלקו על קומות 32 בן משרדים בניין להיבנות

מגדלים על חלקו הדרומי  2בשלב ג' מתוכננים להיבנות ( 3) ;מ"ר 40,000 -כולל של כ

למועד אישור הדוח,  נכון .ומשרדים מלונאות, מיועדים למגורים, השל הפרויקט

לשלב ב' של  הבניה והיתר (2017)בדצמבר  הקמת שלב א' של הפרויקט הושלמה

 .   5.2.2018 ביום התקבלהפרויקט 

מיליוני ש"ח, עלותו של שלב ב' צפויה להסתכם  240 -בכ הסתכמהעלותו של שלב א' 

 צפויההיוון הוצאות מימון  לרבותעלות הקרקע ו ,נוספים מיליוני ש"ח 243 -בכ

  ."חש יליונימ 185 -כב להסתכם

לאשר אביב -תלבלענייני תכנון ולבנייה החליטה ועדת המשנה  2017בחודש מאי 

החליטה להמליץ  2016בחודש אוקטובר )לאחר ש 4086להפקדה את תב"ע תא/מק 

המגדילה את שטחי המשרדים והמסחר המותרים  (תב"עהלוועדה המחוזית להפקיד 

וכן  ומלונאות( מסחר ,משרדיםתעסוקה )מ"ר שטחי  100,000 -לבנייה בפרויקט בכ

"ע התבזכויות הבניה לפי  שימוש למגורים. ההמלצה הנ"ל כפופה לתנאים שונים.ל

  .החדשה ינוצלו במגרש השני

"ע התבעל פי  לזכויות גםכוללת אומדן שווי  31.12.2017לפרויקט ליום  השמאות

 תוכניתות והפוטנציאל התיכנוני של העקרונ על המתבססת 4086תא/מק / החדשה

' )החלק ב שלב בגין ערך עליית 2017 בשנת, החברה רשמה בהתאם. 5000ת"א 

 להשקעה ן"הנדלושווי  ש"ח ניליוימ 47.6-כ של( בהקמה להשקעה"ן לנדל המיוחס

  34.ש"ח יליונימ 187 -כ על עומד 31.12.2017 ליום נכון החברה בספרי )לרבות בהקמה(

 

                                                      
 לפרטים אודות השמאות שניתנה לחברה בגין הנכס ראו חלק ד' לדוח התקופתי.  34
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ועלויות הקמתו הינן מידע צופה פני ברה לגבי משך הקמת הפרויקט הערכות הח

עתיד כמשמעותו בחוק ניירות ערך והן מבוססות, בין היתר, על הערכות בעלי 

מקצוע הנותנים שירותים לחברה בפרויקט. הערכות אלה אינן ודאיות ועלולות שלא 

גון עיכוב להתממש, בין היתר, בשל גורמים חיצוניים אשר אינם בשליטתה, כ

פי דין, קשיים מול -בקבלת היתרי בנייה ו/או אישורי רשויות נוספות כמתחייב על

 ספקים, התייקרות תשומות בניה וכיוצ"ב. 

 

של הפרויקט ראו סעיף ב' -ואשראי למימון הקמת שלב א' ה מילפרטים אודות הסכ

 להלן. 5.5.4

 

 BMWלרכבי  ארצישירות  מרכז 5.1.3

 הצדדים לפיו, ויתניה-ו"ר דמ נכסי בין נוסף הסכם נחתם 2011 אוקטובר בחודש

 של שירות מרכז הקמת לצורך ישראל מקרקעי ממנהל קרקע שווים בחלקים -יחכרו

BMW (הפרויקט: "זה בסעיף להלן") .את הצדדים רכשו 2011 נובמבר בחודש 

, תקווה-פתח, אריה בקרית דונם 4.5 -כ של בשטח במגרש כאמור החכירה זכויות

 (.ח"ש מיליון 6.5 -כ"ר דמ נכסי של חלקה) ח"ש מיליון 13 -כ של כוללת בעלות

נכסי דמ"ר  רכשהויתניה בהסכם מכר, לפיו -התקשרו נכסי דמ"ר ו 19.12.2013ביום 

על עצמה את מלוא התחייבויותיה של  נטלהאת מלוא זכויותיה של ויתניה במגרש ו

 .ניה בפרויקטוית

 החברההחלה  2015יוני  בחודשו, הקמת הפרויקט הושלמה 2015 במהלך שנת

 . BMWהשרות המרכזי לרכבי  זמרכאת  שלישי צדלהשכיר ל

 נכסים לא מוחשיים 5.2

לשמש כיבואנית של כלי  BMW, MINIמיצרני כלי הרכב מסוג מאזדה, פורד,  זיכיונותלחברה 

לקבוצה תלות , להלן.  5.9.3 -ו 5.9.2, 5.9.1בסעיפים  הרכב וחלקי החילוף מתוצרתם כמפורט

  כיונות אלו.ימהותית בז

 הון אנושי 5.3

     של הקבוצה לפי תחומי הפעילות נכון ליום  תרשים המבנה הארגוני, בעמוד הבא, להלן

201731.12.:35 

 

 

 

 

 

                                                      
 יצוין כי החברה הינה חברת אחזקות הפועלת באמצעות חברות ותאגידים אחרים בבעלותה.  35
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 מוטורס דלק"ל מנכ* 

 

 .394 הינו 31.12.2017סך העובדים המועסקים בקבוצה נכון ליום  5.3.1

להלן פירוט מספר העובדים בקבוצה אשר כלולים בפעילויות משותפות של כלל 

 :  31.12.2017הקבוצה ואינם מיוחסים לאילו מתחומי הפעילות, נכון ליום 

 

 מספר עובדים מחלקה

 6 הנהלה

 42 כספים, מחשב ומנהלה

 48 סה"כ
 

 הטבות וטיבם של הסכמי העסקה 5.3.2

פי המקובל בחברה -פי הסכמי עבודה. על-סקים עלככלל, עובדי הקבוצה מוע

, עם תחילת 2002-ובהתאם להוראות חוק הודעה לעובד )תנאי עבודה(, התשס"ב

עבודתו של עובד חדש בקבוצה, נמסרת לעובד הודעה בכתב בה מפורטים תנאי 

פי דיני העבודה -עבודתו. העובדים מקבלים את כל הזכויות להן הם זכאים על

מעובדי הקבוצה הינם בעלי פוליסות ביטוח מנהלים הכוללות  תמרביבישראל. 

-הפרשות בגין תגמולים ובגין התחייבויותיה של הקבוצה בעת סיום יחסי עובד

 לכלל מענקים לשנה אחת לשלם נוהגת הקבוצהמעביד וזאת כחלק מתנאי העסקתם. 

 . הקבוצה עובדי

 מנהל אגף חלפים

 סמנכ"ל

 וחלפים שירות

מנהל מוסך 
 מרכזי 

אגף 
 שירות

מנהל 
אגף 
 תפעול

מנהל רכש 
 ותשתיות 

 ום החלפיםתח תחום כלי הרכב

 *מנכ"ל

 סמנכ"ל
 מערכות מידע

 למנכ"ל משנה סמנכ"ל כספים

 תפעול ולוגיסטיקה

סמנכ"ל 
 BMWחטיבת 

 מטה

מחלקת 
 מכירות

רכש 
 ואחזקה 

אגף 
 כספים

אגף 
מערכות 

 דעמי

המוסך  חלפיםאגף 
 המרכזי

 אגף תפעול

 מכירות מנהל
 ארצי

 

מנהל 
תקשורת 
 שיווקית

מחלקת 
 שיווק
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גוד יב המהווה חלק מאגוד יבואני הרכיחברותה של דלק מוטורס בא בשלבנוסף, 

על עובדי דלק מוטורס הסכם קיבוצי כללי )מכוח צווי הרחבה( לשכות המסחר, חל 

)כפי שתוקן ביום  21.2.1977בענפי היבוא, היצוא, המסחר והשירותים מיום 

ההסכם ( )להלן: "30.3.1987וכפי שחודש ביום  27.10.1983וביום  11.6.1980

מועצת פועלי  –הכללית של העובדים בישראל "(, שנחתם בין ההסתדרות הקיבוצי

סניף הסתדרות הפקידים עובדי המנהל והשירותים לבין לשכת המסחר  –יפו -את"

הוראות ההסכם הקיבוצי על כל העובדים את יפו. בנוסף, צווי הרחבה החילו -ת"א

בסיטונות, ועל כן נראה כי הן חלות על כל והמעבידים בענפי היבוא, היצוא והמסחר 

   .בדי הקבוצהעו

 אימונים והדרכה 5.3.3

הקבוצה מקיימת באופן סדיר הדרכות והכשרות לעובדיה, לרבות אצל יצרניות כלי 

הרכב בחו"ל, בהתאם לצרכיה ולתפקיד העובד. בין היתר, שולחת הקבוצה את 

  עובדיה המקצועיים לתערוכות, ימי עיון וסדנאות בנושאים שונים.

 בקבוצהה הבכירה נושאי המשרה ועובדי ההנהלקבוצת  5.3.4

להלן פירוט מספר העובדים בקבוצת נושאי המשרה ועובדי ההנהלה הבכירה  .א

 : 31.12.2017בקבוצה נכון ליום 

 

 

 

יצוין כי לקבוצה תלות במר גיל אגמון, בעל השליטה בחברה ומנכ"ל החברה 

היתר, לאור העובדה כי נדרשת הסכמת פורד דלק מוטורס וזאת, בין "ר יוו

מראש ובכתב לשינוי בסמכות הניהולית הפעילה של דלק מוטורס )ראו גם 

להלן(, לאור העובדה שלמאזדה יש אפשרות להודיע לדלק מוטורס  5.9.2סעיף 

ק מוטורס )ראו גם סעיף על סיום הסכם מאזדה במקרה של שינוי בהנהלת דל

לכל   MINI-ו BMWלהלן( ולאור העובדה שיש צורך לקבל את הסכמת  5.9.1

להלן(.  5.9.3שינוי בשליטה בדלק מוטורס או בהנהלתה הבכירה )ראו גם סעיף 

 ויו"ר דלק מוטורס י העסקתו של מר גיל אגמון כמנכ"ל החברהלפירוט תנא

של הדוח  בפרק ד' 21פירוט לפי תקנה לדוחות הכספיים וכן  25ראו באור 

 .2017התקופתי לשנת 

 הטבות וטיב הסכמי העסקה .ב

נושאי המשרה ועובדי ההנהלה הבכירה בקבוצה מועסקים בתנאים 

 שכר, היתר בין, הכוללים, כאמור המשרה מנושאי אחד כלהמסוכמים עם 

 .השתלמות וקרן מנהלים לביטוחי הפרשותחודשי, זכאות לרכב צמוד, 

 בשנתבתאגיד  ענייןתגמולים שניתנו לנושאי משרה בכירה ולבעלי  לתיאור

 . 2017 לשנת התקופתי הדוח של הרביעי בחלק 21 תקנהלפי  פירוט ראוהדיווח 

 מספר עובדים 

 1 מנכ"ל
 5 צוות ניהול בכיר

 6 סה"כ
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 הארכת תוקפה של החברה אתאישרה האסיפה הכללית של  13.10.2016ביום 

 פקיעת ממועד שנים שלוש של לתקופה) והתיקונים בה מדיניות התגמול

( לנושאי המשרה בחברה הציבורית 2016 בספטמבר הקודמת התגמול מדיניות

 4.9.2016 וביום 4.8.2016 דירקטוריון החברה ביום אישור לאחרבלבד, 

. מדיניות 1.9.2016 םוביו 31.7.2016בהתאם להמלצת ועדת התגמול מיום 

של החברה, ככל שאינם  נותהתגמול אינה חלה על בעלי תפקידים בחברות הב

 האמור אף על. גמולתנושאי משרה בחברה הציבורית ואינם מקבלים ממנה 

 בחברה תפקידים לבעלי תגמול תעניק הציבורית שהחברה וככל אם, לעיל

 למדיניות בהתאם זה לתגמו ינתןי - (אופציות הענקת, לדוגמא)כגון,  הבת

כן, מדיניות  כמו. לעת מעת שתהיה כפי, הציבורית החברה של התגמול

התגמול אינה חלה על הסכמים ו/או תנאי התקשרות קיימים, לתקופה שבה 

הם בתוקף. יחד עם זאת היא תחול על חידושם או עדכונם של הסכמים 

או תנאי /ופי הסכמים -קיימים וכן על אישור מענקים בשיקול דעת על

של  המעודכנת התקשרות קיימים. לפרטים נוספים בדבר מדיניות התגמול

-2016 :)מס' אסמכתא 6.9.2016החברה ראו דוח מידי שפרסמה החברה ביום 

 מובא בזאת על דרך ההפניה. בו(, שהמידע הכלול 01-118357

 ומנהלים לעובדים אופציותהקצאת  .ג

 מהותית שאינה פרטית הקצאה החברה דירקטוריון אישר 15.5.2016 בתאריך

 למימוש הניתנות, למסחר רשומות לא אופציות 3,340,000 של חריגה ואינה

"ח ע.נ כ"א של החברה לנושאי משרה ש 1 בנות רגילות מניות 3,340,000-ל

בדלק מוטורס. האופציות הוקצו בהתאם לתוכנית  ומנהליםבחברה ולעובדים 

-אופציות הניתנות למימוש ל 4,340,000הכוללת הענקת ) החברהשל  ותאופצי

, ובהתאם להסכם "(התוכנית)להלן: " (מניות רגילות של החברה 4,340,000

. לפרטים נוספים אודות האופציות אופציות שנחתם עם כל אחד ממקבלי

)מס' אסמכתא:  15.5.2016ההקצאה ראו דוח מידי של החברה מתאריך 

 םלעובדיפי התוכנית  עלפציות או 695,000, הוקצו בנוסף .(2016-01-025839

  .הבת חברתב או חברהשאינם נושאי משרה בכירה ב

  השקעות  5.4

רכשה דלק מוטורס מניות  2005ובדצמבר  2003, באוגוסט 2002באפריל  - מובילאיי 5.4.1

מיליון דולר. מובילאיי עוסקת  7.2 -כוללת בסך של כ עלותב מובילאיישל חברת 

 השלימה 31.7.2014חישה לענף הרכב. ביום בפיתוח מערכת מתקדמת לטכנולוגיית 

 .יורק בניו ערך לניירות בבורסה הון וגיוס מכר מובילאיי רישום למסחר, הצעת

מאחזקותיה  50% -החברה כ מימשה הליך הצעת המכר וגיוס ההון במסגרת

 מרס בחודשים מיליון דולר ארה"ב. 56 -באותה עת בתמורה כוללת של כ במובילאיי

באותה עת  במובילאיי שהחזיקה המניות יתרת כל את החברה המכר 2015 ומאי

רשמה החברה  2015 בשנתיצוין כי  "ב.ארה דולר מיליון 102 -כ של כוללת בתמורה



  50 - א

 

 

 

 

5

0 

ממכירת מניות מובילאיי, מעליית שער המניה )לפני מס( "ח שמיליון  41 -רווח של כ

 רכשה ,2016 פברואר בחודש .בגין השקעה זו הדולר של החליפין שער מעלייתו

כוללת  בעלות ,מובילאיי מניות 290,000 -כ יורק בניו ערך לניירותהחברה בבורסה 

מניות  240,000 דלק מוטורסמכרה  2016שנת  במהלך .דולר מיליון 7.5 -כשל 

 על (ערך עלייתרווח ) רשמה וכן( מסמיליון ש"ח )לפני  12 -ברווח של כ מובילאיי

נמכרו  2017הרבעון הראשון של  ובמהלך "חש מיליון 2.6 -כ של םובסכ המניות יתרת

 "ח.שמיליון  1.3-כ שלנוסף  המניות הנותרות ברווח  50,000

מהזכויות בשותפות ניר צבי  75% -נכסי דמ"ר מחזיקה ב - צבי ניר בשותפות זכויות 5.4.2

לשם  2004. שותפות ניר צבי הוקמה בשנת הנותרים 25%ב מחזיקה ישראלודלק 

 . לעיל ג5.1.1המפורטים בסעיף  במקרקעיןשע( מזכויות החכירה )במו 50%רכישת 

 2,200,000  מוטורס דלקרכשה  2006בשנת  - ( Ford Motor) סחירים ערך ניירות 5.4.3

 70 -מיליון דולר ארה"ב )כ 15 -בתמורה לכ( F)סימול  .Ford Motor Coמניות של 

 של בעלות נוספות מניות 800,000 החברה רכשה, 2016 פברואר ובחודש ,ח(מיליון ש"

 New -פורד הינה חברה ציבורית שמניותיה רשומות למסחר ב .דולר מיליון 10 -כ

York Stock Exchange והיא יצרנית כלי הרכב בעלי מותג פורד. נכון ליום ,

 130 -הוא כ הקבוצהי יד-, השווי ההוגן של מניות פורד המוחזקות על31.12.2017

כי בשנת הדוח רשמה  ,מיליוני ש"ח, וזאת בהתבסס על מחירן בבורסה. יצוין

הדולר  ושער שער המנייה ירידתמכתוצאה "ח ש  מיליון 3 -של כ נטו הפסד קבוצהה

  .מדיבידנד תקבולים בניכויו

 מוטורס דלק רכשה, 2016 פברואר בחודש - (MazdaBMW ;) סחירים ערך ניירות 5.4.4

)סימול BMW מניות של יצרנית הרכב  120,000 -כ  XETRAהגרמנית ורסהבב

BMWG )2016 בשנת הקבוצה רשמה אלו מניות בגין. מיליון דולר 10 -לכ בתמורה  

, הקבוצה רשמה 2017 בשנת. "חש מיליון 4.6 -כ שלוהכנסות מדיבידנד  ערך עליית

 האירושער  ,המניה ערך יתמעל כתוצאה"ח ש מיליון 1.9-כ של רווח ,אלו מניות בגין

המוחזקות  BMWההוגן של מניות  השווי, 31.12.2017נכון ליום  .שהתקבל ודיבידנד

 Tokyoבבורסת מועד  באותו רכשה ,כן כמו מיליון ש"ח. 43-הוא כ הקבוצהעל ידי 

-בתמורה לכ Mazda motor corporation מאזדה הרכב צרניתמניות של י 550,000 -כ

 -כ של נטו הפסד 2016 בשנת הקבוצה רשמה אלו מניות בגיןארה"ב. דולר מיליון  10

 מיליון 8.3-כ שלנטו  הפסד הקבוצה רשמה 2017 בשנתבגין מניות אלו,  "ח.ש מיליון 6

, השווי ההוגן של מניות מאזדה המוחזקות על ידי 31.12.2017נכון ליום  "ח.ש

  מיליון ש"ח. 26-הקבוצה הוא כ

 2015 בשנת. סחירות לא במניות השקעותמוטורס  קלדל – סחירות לא מניות 5.4.5

, חברה הפעילה משנת AUTOTALKS בחברת דולר מיליון 4.25 הקבוצה השקיעה

שמטרתה לאפשר לרכבים אוטונומיים "להבין" את ערכת שבבים מפתחת אשר  2008

הכוונות של כלי רכב אחרים, לבצע תיאום בין רכבים אוטונומיים לרכבים "רגילים" 

ין רכבים לתשתיות )דוגמת רמזורים( באופן שנועד להגדיל את ניצולת וכן ב
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חודש  מהלךב הכבישים, להפחית את פליטות המזהמים ולמנוע תאונות דרכים.

 4.25 מוטורס דלק ביצעה גיוס במסגרתו השקיעה AUTOTALKS חברת ,2017ינואר 

 2016בשנת  רשמה הקבוצה ,גיוסבמהשווי שהשתקף  כתוצאהדולר נוספים.  מיליון

רשמה ב ,הדולר שער מירידת כתוצאה, 2017 שנת. דולרמיליון  1.2 -עליית ערך של כ

 "ח. שמיליון  3.7-הפסד של כ הקבוצה, בגין המניות,

 בחברת ארה"ב מיליון דולר 1 -של כ סכום 2016בשנת  מוטורס דלקהשקיעה  ,כמו כן

INNOVIZ –  רכות המאפשרות ומע חיישניםמפתחת ו 2016חברה הקיימת משנת

על ידי סריקת סביבת הרכב ובניית תמונה תלת מימדית  נהיגה אוטונומית ברכב

 דלק, השקיעה INNOVIZבמסגרת סבב גיוס שביצעה  2017,אוגוסט  בחודש. פורטתמ

 מוטורס דלקנוספים, כך שנכון למועד הדוח מחזיקה  ארה"ב מיליון דולר 5 מוטורס

בגין  נטוהכנסות מימון  לקבוצהנזקפו  2017נת במהלך ש .INNOVIZממניות  5.4%-כ

מיליוני  13.6 -בסך של כ הדולר שער השפעת בניכוי INNOVIZ-בעליית ערך ההשקעה 

     .ש"ח

 :נוספים בחברות טכנולוגיה בתחום הרכב סכומים מוטורס דלקהשקיעה  2017 בשנת

ניתוח של העוסקת בפיתוח מערכות לאיסוף ו HI PARK בחברת"ח שמיליון  3.5-כ

מידע "עירוני" )מס' מקומות חניה פנויים, מצב כביש, מס' הולכי רגל באזור מסוים 

 HAILO בחברת ח"שמיליון  10.5-כ של סכום השקיעה דלק מוטורס כןוכדו'(. כמו 

EMPOWERING INTELLIGENCE  המפתחת מעבדים המתמחים במשימות בינה

     .מלאכותית לצורך עיבוד מידע ברכב האוטונומי

  מימון 5.5

בנקאיים -באמצעות אשראי מתאגידים בנקאיים וחוץ פעילות הקבוצה ממומנת 5.5.1

)לרבות הלוואה מצד קשור(, אשראי ספקים נושא ריבית וכן מהונה העצמי. לתיאור 

לדוחות  16 -ו 13בנקאיים ראו באורים -הרכב האשראי מתאגידים בנקאיים וחוץ

  הכספיים.

עור הריבית האפקטיבית על הלוואות ממקורות להלן שיעור הריבית הממוצעת ושי 5.5.2

, שאינן מיועדות לשימוש 2017בנקאיים, שהיו בתוקף במהלך שנת -בנקאיים וחוץ

  ייחודי בידי הקבוצה:

 שיעור ריבית אפקטיבית שיעור ריבית ממוצעת   

הלוואות לזמן   
 קצר

הלוואות לזמן 
 ארוך

הלוואות לזמן 
 קצר

 הלוואות לזמן ארוך

מקורות 
ימון מ

 בנקאיים

אשראי 
 שקלי 

 %2.65 0.35% –פריים   %2.65 0.35% –פריים 

 אשראי
 שקלי

  0.2%-פריים 0.2%-פריים 

אשראי ביין 
 יפני / אירו 

 - 1.7%ליבור +  - 1.7%ליבור + 

אשראי 
בדולר 
 ארה"ב

 - 1.7%ליבור +  - 1.7%ליבור + 



  52 - א

 

 

 

 

5

2 

 

 מגבלות אשראי 5.5.3

במסגרת קבלת הלוואות ומסגרות אשראי מבנקים התחייבו דלק מוטורס  .א

 בדלק מוטורס העניין( לשמור על אמת מידה פיננסיתו/או נכסי דמ"ר )לפי 

לא לפיה היחס שבין ההון העצמי במאזן המאוחד לסוף כל שנה קלנדרית 

סך הנכסים" הוגדר " .מסך הנכסים שלה לאותה שנה 20%יפחת משיעור של 

כסך הנכסים במאזן בניכוי אשראי לזמן קצר מתאגידים בנקאיים בסכום 

שלא יעלה על יתרת מזומנים ושווי מזומנים בבנקים. יחס ההון העצמי לסך 

 .24%-עמד על שיעור של כ 31.12.2017הנכסים נכון ליום 

הלוואה שחתמה נכסי דמ"ר עם מספר קרנות פנסיה, קופות  במסגרת הסכם .ב

גמל וחברות ביטוח, התחייבו דלק מוטורס ו/או נכסי דמ"ר )לפי העניין( 

 להלן.     ג5.5.4בסעיף לשמור על אמות המידה הפיננסיות המפורטות 

ללים התחייבות של דלק מוטורס שלא בנוסף, הסכמי האשראי עם הבנקים כו .ג

ליצור שעבודים על רכושה ונכסיה לטובת אדם או גוף כלשהו, וכן לא למכור 

ולא להעביר בכל צורה שהיא )פרט למכירות במהלך הרגיל של עסקי החברה( 

 את נכסיה לצד שלישי כלשהו, ללא קבלת הסכמת הבנקים בכתב ומראש.  

 הסכמי אשראי מהותיים 5.5.4

הקמת שלב א' של הפרויקט ברח' המסגר בת"א )כמפורט בסעיף לשם מימון  .א

ויתניה )להלן ביחד -נכסי דמ"ר ו 2010לעיל( התקשרו בחודש אוקטובר  5.1.2

שתוקן  "( בהסכם אשראי עם בנק דיסקונט לישראל בע"מהלוויםבסעיף זה: "

החליפה נכסי דמ"ר את ההלוואות מבנק  25.11.2014ביום  מספר פעמים.

(, אשר "בנק הפועלים"באשראי מבנק הפועלים בע"מ )להלן:  דיסקונט

מסגרת אשראי מובטחת עד לסכום כולל  (50/50)על בסיס  העמיד ללווים

)להלן  30.6.2017בתוקף עד ליום  תהישהיש"ח,  מיליון 210ומצטבר של 

האשראי  זהמועד לו ,(אשראי""מסגרת ה-ו"תקופת האשראי" בהתאמה: 

 זמןל אשראיל זה אשראי להסב הלווים בכוונת .זמן קצרל יאשראמסווג כ

מיליון ש"ח מתוך מסגרת האשראי  140. הבנק עם  ותלהסכמ בהתאם, ארוך

שימשו לפירעון ההלוואות מבנק דיסקונט וניתנו כהלוואה לזמן ארוך )עד תום 

תן בריבית שנתית בשיעור של תקופת האשראי(, כאשר מחצית מהסכום ני

ומחצית מהסכום נושא ריבית שנתית קבועה בשיעור  0.55%פריים בתוספת 

אחת לרבעון ואילו הקרן תוחזר בתום  משולמים. תשלומי הריבית 2.65%של 

                                                      
 לרבות הלוואה מצד קשור.  36

מקורות 
מימון 

חוץ 
בנקאיים

36 

אשראי 
 שקלי

דד + צמוד מ -
4.6% 

 4.6%צמוד מדד +  -

אשראי 
 שקלי

3.06%  3.06% - 
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)חלקה "ח שמיליון  70 -תקופת האשראי. יתרת מסגרת האשראי עד לסך של כ

להשלמת שלב א' של הפרויקט,  שימשה"ח( ש מיליוני 35 -כ "רדמשל נכסי 

בהתאם  ON-CALL הלוואות לתקופות קצרות מסוגשל מתן  בדרך

במלואה ונושאת ריבית  מנוצלת 31.12.2017 ליוםולהתקדמות הפרויקט, 

עמלת אי ניצול ב חויבו לוויםה ,כמו כן .0.2%שנתית בשיעור של פריים בניכוי 

"האשראי וצלת )להלן: מסך מסגרת האשראי הבלתי מנ 0.5% -בשיעור של כ

   (.מבנק הפועלים"

 הפועלים לבנק הלווים ימציאו, הפועלים מבנק האשראי פירעון בטחתלה

שעבוד זכויות הלווים בפרויקט לרבות כל  ,היתר בין, הכוללות בטוחות

 בדרגה קבועים שעבודים או ראשונה בדרגה משכנתא התקבולים בגינן,

 של המקרקעין על, בסכום הגבלה ללא, השעבוד דרך על והמחאה ראשונה

 ללא, השעבוד דרך על והמחאה ראשונה בדרגה קבוע שעבוד וכן, הפרויקט

 בין חתםיי אשר השכירות חוזה מכוח הלווים זכויות כל על, בסכום הגבלה

, השכירות דמי זה ובכלל, הפרויקט עם בקשר מוטורס דלק לבין הלווים

 כאמור השכירות חוזה מכוח רסמוטו מדלק ללווים שיגיעו וכספים תשלומים

 דלק ,כן כמונרשמו השעבודים.  טרםהדוח,  למועד 37.("השעבודים": להלן)

 מוגבלת, מותנית ובלתי מתמדת ערבות הפועלים בנק לטובת העמידה מוטורס

( "הערבות סכום": להלן( )למדד צמוד) ח"ש מיליוני 250 של לסך עד בסכום

 הפועלים מבנק האשראי עם בקשר יםהלוו חובות מלוא של פירעונם להבטחת

 מויתניה שיפוי כתב קבלת כנגד הפועלים בנק כלפי ויתניה חבויות בגין לרבות)

  .בפרויקט ויתניה של לחלקה בהתאם, הערבות מסכום מחצית על

 יהיה, מהם איזה בהתקיים אשר, אירועים מספר נקבעו האשראי במסמכי

 הוקצתה אשר אשראי גרתמס כל מידי באופן לבטל רשאי הפועלים בנק

   .מקצתם או כולם, האשראי סכומי כל את מידי לפירעון להעמיד ואף ללווים

 להקטין או לבטל רשאי יהיה הפועלים בנק כי האשראי במסמכי נקבע, בנוסף

 בפועל נוצלו אשר הסכומים את מידי לפירעון להעמיד או האשראי מסגרת את

 בהם במקרים, מוקדמת הודעה מתן וללא מידי באופן, האשראי מסגרת מתוך

 בנק של ביכולתו סיכון להתקיים עלול הבנק של הבלעדי דעתו שיקול לפי

 או כולם, האשראי מסגרת עם בקשר הלווים חובות את לגבות הפועלים

 איזה התקיים אם או, מהלווים מי של הפירעון בכושר לרעה שינוי עקב, חלקם

 מהלווים מי חובות את עמידלה זכות הפועלים לבנק המקנים מהמקרים

 .הפועלים מבנק האשראי בגין הלווים של חובותיהם זה ובכלל מידי לפירעון

 הפועלים מבנק האשראי של מסולקת הבלתי היתרה, הדוח אישור למועד נכון

 .50% הינו החברה חלק הומתוכ"ח ש מיליון 210 -כ הינה

                                                      
 רשמו ברשם החברות ובלשכת רישום המקרקעין.נכון למועד אישור הדוח, השעבודים האמורים טרם נ  37
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כמפורט בסעיף בת"א ) החרשהפרויקט ברח' ' של בלשם מימון הקמת שלב  .ב

נכסי  2017 דצמברהתקשרו בחודש "( הפרויקט" זה בסעיף)להלן לעיל(  5.1.2

 תאגיד עם מימון"( בהסכם תהלווויתניה )להלן ביחד בסעיף זה: "-דמ"ר ו

מסגרת אשראי מובטחת  תהעמיד ללוו, אשר "("הבנק)להלן:  ישראלי בנקאי

מיליון ש"ח, בתוקף עד ליום  243,000,000ד לסכום כולל ומצטבר של ע

. ("מסגרת האשראי"-ו" "תקופת האשראי)להלן בהתאמה:  1.11.2020

 עד כספי אשראי מסגרת( 1: )הבאות המסגרות את כוללת האשראי מסגרת

 של לסך עד המכר חוק לערבויות מסגרת( 2"ח; )ש 243,000,000 של כולל לסך

ו חופף נ"ח. מובהר, כי סכום המסגרת לערבויות חוק המכר היש 92,000,000

האשראי ולא מצטבר לסכום מסגרת האשראי הכספי, באופן שהסך הכולל של 

וצלו מתוך מסגרת האשראי, לא יעלה על נהכספי וערבויות חוק המכר, שי

  .ש"ח 243,000,000

פיננסי למימון  המהווה עמלת ליווי פעמי חד סכוםלבנק  שולםמסגרת זו,  עבור

 בשיעורלבנק עמלה  תפרויקט סגור. בגין כל ערבות חוק המכר ישלמו הלוו

 הקצאת גיןב. מסכום הערבות )כולל הפרשי ריבית והצמדה ככל שיש( קבוע

לבנק עמלה נגזרת מסכום מסגרת האשראי  תהלוו תשלמנה האשראי מסגרות

ריבית  לבנק תהלוו תשלמנהשל הפרויקט. בגין הלוואות שיילקחו בפועל 

 . 1.2%+ 0.2%שנתית בשיעור של בין פריים + 

 בסך בפרויקט עצמי הון הושקע, הבנק"י ע האשראי להעמדת מקדים כתנאי

 דמ"רכלפי נכסי  ויתניה. כמו כן, התחייבויות תהלוו"י ע"ח שמיליוני  152

"( וכן ההלוואה הסכםבקשר עם הסכם ההלוואה שנחתם ביניהן )להלן: "

"ר לפיו, הינם כפופים ונחותים דמרשמו לטובת נכסי שעבודים שנ

כלפי הבנק ולבטוחות כלפי הבנק לפי הסכם המימון.  ויתניהלהתחייבויות 

 .ממסגרת האשראיטרם נמשכה הלוואה יצוין כי נכון למועד הדוח, 

בטוחות הכוללות, בין היתר, בנק ה לטובת ווצרוייקבלת המימון,  לצורך

, התחייבות בלתי במקרקעין עליהם יוקם הפרויקט על מלוא הזכויות משכנתא

חוזרת של הלוות כלפי הבנק שלא לשעבד את נכסיהן לטובת צד  ג' ללא 

צף על מלוא הזכויות בפרויקט, ושעבוד  שעבודהסכמת הבנק בכתב ומראש, 

בפרויקט, על מלוא הזכויות  הזכויותעל דרך השעבוד על מלוא קבוע והמחאה 

א התקבולים שמקורן ברוכש, מלוא הזכויות עפ"י עפ"י הסכם המכר ומלו

.ג'י.אס, ערבות מתמדת של דלק מוטורס לפירעון אסהסכם ניהול הבניה עם 

יצרו הלוות, מעת לעת,  וכן"ר, דמ נכסימלוא חובותיה והתחייבויותיה של 

שעבוד קבוע והמחאה על דרך שעבוד על מלוא זכויותיהן לקבלת כספים 

"י התקשרויות קיימות עימם וכן על מלוא עפ מרוכשי יחידות בפרויקט

ה נק הינאחריות הלוות כלפי הבהתקבולים שמקורם בכספי רוכשים כאמור. 

 (. 50%לחוד ועל פי חלקה של כל אחת מהחברות )
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הסכם המימון כולל עילות לפירעון מיידי כמקובל בהסכמים מסוג זה. כל עילה 

לפי  ניהוית נגדדמ"ר או כ נכסי נגדלהעמדה לפירעון מיידי של האשראי כ

בכפוף  ,ביחד ניהזכות לפירעון מיידי כלפי נכסי דמ"ר ווית נקה לבניין, תקנהע

ו הצד המפר יהיה רשאי לפעול לרכישת מלא זכויותיו של הצד נשהצד שאילכך 

 לפרטים ון הקבוע בהסכם המימון.נגנעליו, והכל בהתאם למנס בנהמפר ולהיכ

-2017-01)מס' אסמכתא  31.12.2017החברה מיום של  מידי דיווח ראו נוספים

122886.) 

על הסכם הלוואה עם מספר קרנות חתמה נכסי דמ"ר  2012ביוני  11ביום  .ג

"(, לפיו יעמידו המלוויםפנסיה, קופות גמל וחברות ביטוח )להלן ביחד: "

מיליון ש"ח )להלן בסעיף זה:  185המלווים לנכסי דמ"ר הלוואה בסכום של 

  ", בהתאמה(.ההלוואה" -" וההסכם"

וצמודה )קרן וריבית( לעליית  4.6%נושאת ריבית בשיעור שנתי של  ההלוואה

מדד המחירים לצרכן לעומת המדד הידוע במועד העמדת ההלוואה. הריבית 

)ועד בכלל(  3.7.2022ועד ליום  1.1.2013תיפרע מידי חצי שנה החל מיום 

 3.7.2022ועד ליום  1.1.2014ום והקרן תיפרע בתשלומים חצי שנתיים החל מי

 )ועד בכלל(. 

 ,חודשים ממועד העמדת ההלוואה 36 מעלתנאי ההלוואה, מאחר ועברו  לפי

רעון מוקדם את ההלוואה )כולה או יהזכות לפרוע בפ עומדתלנכסי דמ"ר 

חלקה( בצירוף הפרשי הצמדה וריבית וזאת בכל מועד תשלום ריבית או 

)יחס חוב לבטוחה(  LTV -ר מועד בדיקת היום לאח 45במהלך תקופה של 

  רעון מוקדם ולתנאים המפורטים בהסכם.יבכפוף לתשלום עמלת פ

רעון ההלוואה, העמידה נכסי דמ"ר למלווים מספר בטחונות, ילהבטחת פ

ביניהם שעבוד קבוע מדרגה ראשונה והמחאה ראשונה בדרגה על דרך שעבוד, 

מ"ר בקשר עם המקרקעין עליהם ללא הגבלה בסכום, של כל זכויות נכסי ד

מצוי המרכז הלוגיסטי ומרכז השירות המרכזי )המוסך המרכזי( בניר צבי 

"(, של כל זכויות נכסי דמ"ר ביחס למרכז המקרקעין)להלן בסעיף זה: "

"( ושל כל הזכויות של נכסי דמ"ר הנכסהלוגיסטי בניר צבי )להלן בסעיף זה: "

ים שחתמה בקשר לנכס )לרבות עם על פי הסכמי שכירות קיימים ועתידי

ידי החברה(; משכון והמחאה על דרך השעבוד, -חברות המוחזקות על

ראשונים בדרגה וללא הגבלה בסכום, ביחס לזכויותיו של הלווה בחשבון 

ידי נכסי דמ"ר ואליו יועברו כל דמי השכירות שנכסי -הבנק, אשר ייפתח על

ל החברה ודלק מוטורס, אשר דמ"ר תהא זכאית להם בגין הנכס; ערבויות ש

אינן מוגבלת בסכום; שעבוד פוליסות הביטוח, אשר נעשו ו/או ייעשו בקשר 

 עם הנכס. 

במסגרת ההסכם נטלה על עצמה נכסי דמ"ר התחייבויות הכוללות, בין היתר, 

מגבלות על מכירה ו/או שעבוד של הנכסים המשועבדים למלווים ונכסי 
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בהסכם; מגבלות על פעילות החורגת מקרקעין הסמוכים להם, כמפורט 

ממהלך העסקים הרגיל, ככל שהיא עשויה להביא לשינוי מהותי לרעה בעסקי 

נכסי דמ"ר ו/או בשווי הבטוחות; מגבלות על התקשרות בהסכמי שכירות 

נוספים בקשר עם הנכס ללא הסכמת המלווים מראש ומגבלות על ביצוע 

 קרי כקבוע בהסכם.מיזוג, פיצול, מכירה או רכישה של נכס עי

רועים שבהתקיימם מוקנית יכמקובל בהסכמי הלוואה מסוג זה נקבעו א

רעון מידי של ההלוואה )כולה או חלקה( ו/או ילמלווים זכות להעמדה לפ

רועים ילמימוש השעבודים )כולם או חלקם(, הכוללים, בין היתר, את הא

דים הקבועים העיקריים הבאים: אי תשלום סכומים המגיעים למלווים במוע

פי ההסכם, -בהסכם; חוסר תוקף של הבטוחות; הפרת התחייבות מהותית על

אשר לא תוקנה בתקופות שנקבעו בהסכם; במקרה שבו גורם כלשהו בארץ 

מיליוני  50או בחו"ל הכריז על העמדה לפירעון מידי של חוב פיננסי העולה על 

בסעיף זה ביחד:  ש"ח של נכסי דמ"ר ו/או דלק מוטורס ו/או החברה )להלן

עמידה באחת או יותר -ימי עסקים; אי 3"( וההפרה לא תוקנה תוך החברות"

מאמות המידה הפיננסיות המפורטות להלן; מיזוג, פיצול ו/או מכירה או 

רכישה של נכס עיקרי; שינוי במבנה השליטה בחברות כמפורט בהסכם; 

סק חי" בדוחות הליכי פירוק או כינוס כללי כנגד אחת מהחברות; הערת "ע

הכספיים של החברות; ביצוע פעולות, אשר יש בהן כדי לפגוע באופן מהותי 

 ביכולת החברות לעמוד בהתחייבויותיהן על פי הסכם.

ההסכם, התחייבו נכסי דמ"ר, דלק מוטורס והחברה לעמוד באמות במסגרת 

  38המידה הפיננסיות הבאות:

עד שבו יבוטל, מכל החל מהמו -יחס דמי השכירות לחלויות שוטפות  .1

מועד סיבה שהיא, איזה מזיכיונות השיווק של פורד ומאזדה )להלן: "

היחס שבין: )א( דמי  -"( וכל עוד לא חודש אותו זיכיון שיווק הביטול

החודשים  12-השכירות )בלבד( אשר הופקדו בפועל בחשבון הבנק ב

-ו "(;זרם התקבוליםהקודמים למועד הבדיקה כמפורט להלן )להלן: "

)ב( החלויות השוטפות של ההלוואה )קרן וריבית כולל הפרשי הצמדה 

למדד( בשני מועדי תשלום הריבית הסמוכים לפני מועד הבדיקה, לא 

. אמת המידה האמורה תיבדק על ידי המלווים אחת 1.15-יפחת מ

לרבעון קלנדרי החל ממועד הביטול ועד למועד פירעונה המלא והסופי 

 . שו של זיכיון השיווק, לפי המוקדםשל ההלוואה או חידו

היחס בין ההון העצמי של דלק מוטורס לבין סך  - יחס הון עצמי למאזן .2

המאזן )כמופיע בדוחות הכספיים השנתיים המבוקרים של דלק 

מוטורס בניכוי סכומי המזומן המופיעים במאזן וזאת עד גובה סכומי 

-רס לא יפחת מההלוואות לזמן קצר המופיעים במאזן( של דלק מוטו

                                                      
 נכון למועד אישור הדו"ח החברות עומדות בכל אמות המידה הפיננסיות.   38
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. אמת המידה האמורה תיבדק על ידי המלווים אחת לשנה 20%

קלנדרית החל ממועד הסגירה ועד למועד הפירעון המלא והסופי של 

ההלוואה, על פי הדוחות הכספיים השנתיים המבוקרים של דלק 

האחרונים שפורסמו/אושרו לפני מועד הבדיקה. אם היחס מוטורס 

, תינתן אפשרות לתיקון אמת 17%ה על אך יעל 20%-כאמור יפחת מ

המידה הפיננסית תוך תקופה הקבועה בהסכם. אפשרות תיקון כאמור 

תינתן ארבע פעמים בלבד במהלך תקופת ההלוואה. יחס ההון העצמי 

 -עמד על שיעור של כ 31.12.2017 ליום הכספיים הדוחות פי עללמאזן 

  .22%-של כלמועד אישור הדו"ח עמד על  שיעור  ובסמוך, 24%

היחס שבין היתרה הבלתי מסולקת של ההלוואה לשווי הנכס )המרכז  .3

הלוגיסטי בניר צבי, כפי שנקבע בנספח בטחונות למימוש מהיר אשר 

. אמת מידה זו תיבדק 70%על הנכס( לא יעלה על צורף להערכת שמאי 

על ידי המלווים אחת לשנה קלנדרית. בהסכם הלוואה נקבעו הוראות 

רה שבו היחס יעלה על האמור לעיל, תהיה הלווה )נכסי לפיהן במק

ימים ממועד הבדיקה, להעמיד לטובת  45דמ"ר( רשאית, בתוך 

המלווים בטחונות נוספים או לפרוע בפירעון מוקדם חלק מיתרת 

טחונות הנוספים או יההלוואה הבלתי מסולקת, כך שלאחר מתן הב

של ההלוואה הפירעון המוקדם של חלק מהיתרה הבלתי מסולקת 

והדבר ייחשב כעמידת הלווה באמת  70%לא יעלה על  LTV-כאמור, ה

המידה הפיננסית האמורה. יחס היתרה הבלתי מסולקת של ההלוואה 

-עמד על שיעור של כ 31.12.2017לשווי הנכס כאמור לעיל נכון ליום 

  .49% -, ובסמוך למועד אישור הדוח עמד על כ52%

השיווק של פורד  כיונותימז איזה סמוטור לדלק ויבוטלו במידה .4

   .נוסף מסוים.מ.ר תידרש לעמוד ביחס פיננסי דומאזדה, נכסי 

 לקבל החברה שצפויהמוכר  הלוואתם עיקריים של הסכם לתיאור תנאי .ד

שפרסמה  בדוחראו התיאור  – (להלן זה מונח)כהגדרת  ורידיסבמסגרת עסקת 

  להלן. המוזכר ,ורידיסעסקת  החברה בקשר עם

 סגרות אשראי של החברה ותנאיהןמ 5.5.5

 31.12.2017אשראי שאינן חתומות שהסתכמו נכון ליום  לדלק מוטורס מסגרות

. מתוך המסגרות הנ"ל ניצלה הקבוצה מיליוני ש"ח 1750-בכ הדוחאישור  ולמועד

. יליוני ש"חמ 750 -ולמועד אישור הדוח כ מיליוני ש"ח 570-כ 31.12.2017נכון ליום 

יצוין, כי בטפסי פתיחת החשבון  .שניתנו הן לטווח של שנה מסגרות האשראי

הסטנדרטיים עליהם חתמה החברה לפני שנים רבות נקבע כי לבנק תהא זכות 

רעון מידי, בין היתר, בהתרחש ילהעמיד את האשראי שהועמד לחברה בחשבון לפ

ם פי מסמך כלשהו שנחת-מאורע כלשהו, אשר תוצאתו עלולה לזכות גורם כלשהו, על
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יבויות של החברה ירעון מידי של החובות וההתחיידי החברה, בזכות להעמדה לפ-על

 כלפי אותו גורם.

 אשראי בריבית משתנה 5.5.6

אודות האשראי בריבית משתנה המנוצל בקבוצה נכון לתאריך -להלן פירוט על

 המאזן ובסמוך למועד אישור הדוח: 

 

 

 

 

 

 מיסוי 5.6

ידי הקבוצה לישראל חל מס קנייה. לפירוט הרפורמה -על כל כלי הרכב המיובאים על 5.6.1

 לעיל. 3.7לגבי מס קנייה ראו סעיף 

מערך  7%ידי הקבוצה מיפן לישראל חל מכס בשיעור -על כלי הרכב המיובאים על  5.6.2

ידי הקבוצה בישראל חל מע"מ כשיעורו -על כל כלי הרכב הנמכרים על כלי הרכב.

 1.10.2015ם החל מיוו 18% על"מ המע שיעור עמד 30.9.2015 ליום עדביום המכירה )

 (.17%עומד שיעור המע"מ על 

ידי הקבוצה בעת -לעיל משולמים על 5.6.2 - 5.6.1כל המסים האמורים בסעיפים  5.6.3

ין היתר, נקבעים, בשחרור כלי הרכב מהמכס. מחירי המכירה של כלי הרכב 

 בהתחשב במסים הנ"ל.

  .לדוחות הכספיים 23לפרטים נוספים בדבר מיסוי הקבוצה ראו באור  5.6.4

 ניהולםסיכונים סביבתיים ודרכי  5.7

על חלק לא מהותי בפעילות החברה חלות הוראות חוק, תקנות וצווים שונים שעניינם שמירה 

הכרוכות , העלויות "(. להערכת החברהדיני איכות הסביבהעל איכות הסביבה )להלן: "

בעמידה בדיני איכות הסביבה לא צפויות להשפיע באופן מהותי על תוצאותיה. עם זאת ולמען 

הזהירות, תובא להלן התייחסות לנושא, תוך הדגשה, כי החברה פועלת באופן שוטף לצמצום 

 ומניעה של נזקים אפשריים לסביבה, קטנים כגדולים.

ות המוסך והשירות של החברה וליוצא בהן, לרבות: הדברים האמורים מתייחסים לפעילוי

תחנת תדלוק פנימית, שנועדה לתדלוק המכוניות החדשות המשווקות ע"י החברה; תפעול 

תחנה לשטיפת מכוניות; פינוי פסולת ממוסך השירות המרכזי, הכוללת, בין היתר, שמנים, 

 מסננים וצמיגים. 

ת של דיני איכות הסביבה, אשר חלקם טומנים בשנים האחרונות ניכרת מגמה של אכיפה מוגבר

בחובם אף סנקציות פליליות. להלן יתוארו הדינים העיקריים החלים על החברה: )א( חוק 

טווח הריבית בשנת   מנגנון השינוי
2017 

בסמוך  שיעור הריבית
 הדוח  אישורלמועד 

 1.15% 1.15%-1.3% ריבית בנק ישראל+

 1.6% 1.6%-1.8% ליבור יין +

 1.7% 1.6%-1.8% ליבור אירו +

 1.7% 1.6%-1.8% ליבור דולר +
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, שנועד לשמור על הניקיון ברחבי ישראל ומטיל אחריות פלילית 1984-שמירת ניקיון, התשמ"ד

, שנועד 1959-ים, התשי"טעל מי שהשליך פסולת )לרבות דלקים( ברשות הרבים; )ב( חוק המ

להגן על מקורות המים בישראל מפני זיהום, תקנות המים )מניעת זיהום מים( )תחנות דלק(, 

, שהותקנו מכוח חוק זה, ושנועדו למנוע זיהומי קרקע, מים או אויר ע"י תחנות 1997-התשנ"ז

הסביבה,  ע"י המשרד לאיכות 2005מסגרת לתחנות תדלוק, שפורסמו בספטמבר תדלוק ותנאי 

, שמטרתו להביא 2008-יר נקי, התשס"חוומשלימים את הוראותיהן של תקנות אלו; )ג( חוק או

יר; )ד( חוק הגנת הסביבה ויר וכן למנוע ולצמצם את זיהום האוולשיפור של איכות האו

, שתכליתו הגנת, שמירת ושיפור הסביבה 2008-התשס"ח)המזהם משלם( )תיקוני חקיקה(, 

בבריאות הציבור, ואשר גולת הכותרת שלו היא שלילת הכדאיות הכלכלית ומניעת פגיעה 

מחויבת החברה  2007-זמיחזור צמיגים, התשס"לשבפגיעה בסביבה; וכן )ה( חוק לסילוק ו

עמידה בה עלולה להשית על החברה קנס. עוד יצוין, -במכסת מחזור שנתית של צמיגים שכל אי

  שנה.כי החברה מקפידה לעמוד במכסה זו מדי 

שתי הודעות מאת הממונה לפי חוק  דלק מוטורס, קיבלה 2017בחודשים ינואר ופברואר 

על כוונה להוצאת דרישת עיצום "( הממונה)להלן: " 2007-לסילוק ולמחזור צמיגים, התשס"ז

ות דיונים בין דלק מוטורס כספי בגין אי עמידה ביעדי סילוק ומחזור לפי חוק זה. בעקב

בהתאם מונה שלא להטיל עיצום כספי ולבטל את ההודעות שנמסרו. לממונה, החליט המ

, דלק מוטורס קיבלה מהמשרד לאיכות 1993-לחוק החומרים המסוכנים, התשנ"ג 3לסעיף 

, 27.4.2020)קטגוריית רעלים לא מסוכנים(, בתוקף עד לתאריך  Cהסביבה היתר רעלים בסיווג 

 צבי. -מרכז הלוגיסטי בנירלשימוש בחומר שטיפה להכנת כלי רכב למסירה ב

הערכות החברה בסעיף זה, אודות השלכותיהם העתידיות של דיני איכות הסביבה על החברה 

א לחוק ניירות ערך, המתבסס על הכרותה 32הינן מידע צופה פני עתיד, כמשמעותו בסעיף 

ולות של החברה עם הרגולציה בתחום ועל ניסיון העבר שלה בתחום. עם זאת, הערכות אלו על

שלא להתממש בגלל שורה של סיבות, ביניהן שינויים רגולטוריים, שינוי במתקני החברה, 

 גילוי זיהום משמעותי בחצריה של החברה וכיו"ב.

 מגבלות ופיקוח על פעילות החברה  5.8

פי דין והסדרים חוקיים הנוגעים לחלק מהותי בפעילות הקבוצה -להלן פירוט מגבלות על

 והעשויים להשפיע עליה:

 חקיקה בענף הרכב בישראל  5.8.1

 לעיל.  1ב.4.2.1 -ו 1ב.4.1.1אודות חוק רישוי שירותים לרכב, ראו סעיף  לפרטים .א

לתקנות התעבורה, האוסרת מכירת צמיגים חדשים  322לפרטים אודות תקנה  .ב

 לעיל. 2ב.4.2.1 שנים ויותר, ראו סעיף 6ני ב

 לעיל. 3ב.4.2.1סעיף ראו  " ריקול" לעניין התעבורה תקנותלפרטים אודות  .ג

צווים לחוק רישוי שירותים מפרט את הוראת המעבר לעניין ה 247 סעיף .ד

( צו 2( צו הפיקוח על מצרכים ושירותים )ייצור רכב והרכבתו(; )1הבאים: )
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( צו 3הפיקוח על מצרכים ושירותים )ייבוא רכב ומתן שירותים לרכב(; )

  (.בהם והסחר תעבורה מוצרי)ייצור  ושירותים מצרכים על הפיקוח

פם לסעיף הנ"ל, צווים אלו ונהלים שנקבעו מכוחם, יעמדו בתוק בהתאם

לאחר חקיקת החוק, כל עוד לא שונו או בוטלו לפי דין, או כל עוד לא נכנסו 

לתוקפן הוראות במקומן לפי חוק רישוי שירותים, או עד תום שנתיים מיום 

 תחילת החוק, לפי המוקדם. 

 הריכוזיות חוק 5.8.2

 משלושה מורכב הריכוזיות חוקפורסם ברשומות חוק הריכוזיות.  11.12.2013ביום 

 זכויות בהקצאת משקית - כלל ריכוזיות שיקולי שקילת( 1: )יקרייםע פרקים

 ריכוזיים לגורמים( מופרטים ונכסים חיוניות תשתיות) המדינה במשאבי לשימוש

, הריכוזיות לצמצום הוועדה שתפרסם הריכוזיים הגופים ברשימת שיימנו כפי)

 זכויות תבהקצא תחרותיות שיקולי שקילת וכן(, בחוק שנקבעו ולקריטריונים

; מוגבל הינו מוקצית הזכות בו בענף הפועלים שמספר ובתחומים חיוניות בתשתיות

 תאגידי משטר כללי והחלת פירמידיאלי במבנה בחברות השליטה הגבלת( 2)

 משמעותיים פיננסיים תאגידים בין הפרדה( 3; )פירמידיאליות חברות על מוגברים

 בין, במסגרתו ואשר( הריכוזיות בחוק)כהגדרתם  משמעותיים ריאליים גופים ובין)

 במבטח שליטה אמצעי ולהחזיק לשלוט משמעותי ריאלי תאגיד על איסור חל, היתר

 . משמעותי פיננסי גוף שהוא

-פרק ב' לחוק הריכוזיות עוסק בשני היבטים עיקריים ונפרדים בהקצאת זכויות על

וק הריכוזיות קובע ח משקית והתחרותיות הענפית.-הריכוזיות הכלל -ידי המדינה 

ובקביעת התנאים באותה  שבהקצאת זכות )כהגדרתה של "זכות" בחוק הריכוזיות(

זכות יביא בחשבון הרגולטור שרשאי להקצות את הזכות, נוסף על כל שיקול אחר 

שעליו לשקול על פי דין לעניין הקצאת הזכות, שיקולים של תחרותיות ענפית 

ביום  לתוקפן נכנסוהפרק  הוראותורט בחוק. משקית, כמפ-ושיקולי ריכוזיות כלל

 להארכת ביחס. ואילך זה מיום זכות הקצאת להליכי ביחס וזאת, 11.12.2014

 . 11.12.2017 מיום חלותהוראות הפרק האמור  ,זכות של תוקפה

 הריכוזיות בחוק זה חלק: זכויות בהקצאת משקית כלל ריכוזיות שיקולי .א

בתחום תשתית חיונית או במשאב  39כותז להקצות המבקש רגולטור כי קובע

ציבורי או שבמסגרתו מוענק שירות חיוני לציבור, המנוי בתוספת לחוק 

 הגורמים ברשימת המנוי לגורם(, "חיונית תשתית"תחום הריכוזיות )להלן: 

"(, לא יעשה כן ובכלל זה לא יאפשר לגורם ריכוזי"גורם )להלן:  הריכוזיים

של הזכות, אלא לאחר ששקל שיקולי  ריכוזי להשתתף בתהליך הקצאה

 מבליריכוזיות כלל משקית, בהתייעצות עם הוועדה לצמצום הריכוזיות. 

, ריכוזי לגורם זכות להקצות שלא רשאי הרגולטור, לעיל מהאמור לגרוע

                                                      
 .רישיון, חוזה או החזקה בשיעור משמעותי, כהגדרתם בחוק הריכוזיות   39
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 הזכות מוקצית שבו לתחום ממש של פגיעה תיגרם שלא סביר כי שמצא לאחר

 הרגולטור שעל, זה חלק קובע עוד. ההקצאה -אי בשל התחום ולהסדרת

 לב בשים, הריכוזי הגורם של הפעילות הרחבת מניעת של שיקולים לשקול

 הארכת כי, יצוין. ביניהם בזיקה ובהתחשב לעניין הנוגעים הפעילות לתחומי

 כל עליה ויחולו זכות הקצאת כדין דינה, חידושה או זכות של תוקפה

 הגורם: )א( הבאים התנאים ישנ בהתקיים וזאת, לעיל המפורטות ההוראות

מחזיק בה תקופה העולה  ,התוקף הארכת מבוקשת שלגביה בזכות המחזיק

שנים, בין שנקבעה בהקצאה בודדת ובין שנצברה בכמה הקצאות; )ב(  10על 

הקצאת הזכות או הארכת קודמת של תוקפה לא נבחנו לפי הוראות חוק 

 בוקשת.השנים שקדמו להארכת התוקף המ 10 -הריכוזיות, ב

, אשר חל גם על מי שאינו הריכוזיותחוק ב זה חלק: ענפית תחרותיות שיקולי .ב

קובע כי בהקצאת זכות , "ריכוזי גורם"מנוי ברשימת הגורמים הריכוזיים 

ולעניין זה זכות משמעה גם רישיונות  -ובקביעת התנאים באותה זכות 

טבעה של שנדרשים לתחום פעילות שאינו תחום תשתית חיונית, אם מחמת 

הזכות, ערכה הכלכלי או הדין החל עליה, מספר הפועלים בענף שבו היא 

יביא בחשבון הרגולטור )מקצה הזכות(, בנוסף לכל שיקול  -מוקצית מוגבל 

אחר שעליו לשקול לפי דין לעניין ההקצאה, גם שיקולים של קידום 

התחרותיות הענפית. כמו כן, במידה שהזכות המוקצית תיכלל ברשימת 

פי חוק -הזכויות שיפרסם הממונה על הגבלים עסקיים בהתאם לסמכותו על

הריכוזיות )ככל שסבר הממונה שלהקצאת הזכות עשויה להיות השפעה 

משמעותית על התחרות(, אזי שקילת שיקולי קידום התחרותיות הענפית 

. עוד יצוין, כי 40תקים חובת היוועצות עם הממונה על ההגבלים העסקיים

הארכת תוקף וחידוש של זכות ק העוסק בריכוזיות הכלל משקית, לחל בדומה

דינם כהקצאה של זכות, ואי לכך יישקלו שיקולי תחרותיות ענפית בעת 

 .לעיל שפורטוהארכה/החידוש וזאת בהתקיים שני התנאים 

פי הוראות חוק -הריכוזיות, על לצמצום הוועדה פרסמה 11.12.2014 ביום

, רשימת התאגידים במשקמים הריכוזיים הריכוזיות, את רשימת הגור

 החברההריאליים המשמעותיים ורשימת הגופים הפיננסיים המשמעותיים. 

וכן שותפות ניר צבי נמנו ברשימת הגורמים הריכוזיים וברשימת התאגידים 

 את לגרוע בבקשה הגבליםהלרשות  פנתה החברההריאליים המשמעותיים. 

 ותברשימ ןכללתהש בנימוק תורשימהמ צבי ניר שותפות ואת החברה

"גורם  תמהוו ןאינושותפות ניר צבי  החברה וכיהאמורות בטעות יסודה 

בעקבות פניית . הריכוזיות חוק כהגדרת" ריכוזי" או "תאגיד ריאלי משמעותי

, האמורות ברשימות נכללת אינה צבי ניר שותפות, הדוח למועד נכוןהחברה, 

כן,  כמו. 41בלבד המשמעותיים לייםהריא התאגידים ברשימת נכללת והחברה

                                                      
  .3.9.2017רשימת זכויות עדכנית פורסמה על ידי הממונה על הגבלים עסקיים פורסמה ביום    40
 .http://mof.gov.il/Committees/pages/centralizationdecreasecommittee.aspxניתן לצפות ברשימות בכתובת    41

http://mof.gov.il/Committees/pages/centralizationdecreasecommittee.aspx
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נכון למועד אישור הדוח, אין החברה יכולה להעריך מה תהיה השפעת 

  .ההוראות האמורות בחוק הריכוזיות על פעילותה

 פיקוח על מחירים 5.8.3

נכון למועד אישור הדוח, מחירי כלי הרכב, מחירי חלקי החילוף אינם כפופים 

קוח על מצרכים ושירותים )מוסכים ומפעלים , צו הפייחד עם זאת פי דין.-לפיקוח על

 וכן בו המנויים מוסך שירותי מספר מחירי על מגבלה קובע 1970-"לתש(, רכב לכלי

  42.לקוח הינו שעתון היצרן בגינוכי זמן הפעולה המקסימלי שניתן לחייב 

 שיונות עסק יר 5.8.4

רישוי הקבוצה השונות טעונות קבלת רישיון לניהול עסק בהתאם לחוק פעילויות 

נכון למועד אישור הדוח טרם הוסדר רישיון עסק לפעילות . 1968-עסקים, התשכ"ח

  .לקבלו פועלתלא מהותית של הקבוצה והקבוצה 

 רישוי לחוקהסחר בכלי רכב ובחלקי חילוף טעון אישור של משרד התחבורה בהתאם 

ינו לקבוצה רישיון לסחר במוצרי תעבורה מאת משרד התחבורה שה .לרכב שירותים

 .31.12.2018בתוקף עד ליום 

 הסכמים מהותיים 5.9

מאזדה, הסכם פורד והסכם  הסכםההסכמים המהותיים אשר הקבוצה הינה צד להם הינם 

BMW   חתמוכי בעקבות חקיקת חוק רישוי שירותים לרכב  יןיצו זהשיתוארו להלן. לעניין 

 .רהאמו החוק דרישותהאמורים כך שיענו על  ההסכמים על מחדש הצדדים

  הסכם מאזדה 5.9.1

דלק מוטורס עוסקת ביבוא ומכירת כלי רכב וחלקי חילוף מתוצרת מאזדה משנת 

 Mazda Motorפי הסכמי זיכיון )כפי שמתוקנים ומוארכים מעת לעת( עם -על 1992

Corporation " :(. נכון למועד אישור הדוח מייבאת דלק מוטורס כלי היצרן)להלן"

 ,קודם הסכם שהחליף, פי הסכם זיכיון-עלרכב וחלקי חילוף מתוצרת מאזדה 

חברת עם וכן על פי הסכם  30.09.2021ותוקפו עד לתאריך  5.10.2016ביום  שנחתםו

ITOCHU Corporation " :כל לכיסוי הכספי באחראית לפיו איטוצ'ו "( איטוצ'ו)להלן

זה  הסכם ."(הסכם מאזדה": ביחד )להלןמוצרים מהיצרן  להזמנת ספציפיהסכם 

 .לרכב שירותים רישוי חוקב שנכללו בדרישות עומד

 להלן תמצית התנאים העיקריים של הסכם מאזדה: 

היצרן התחייב לספק לדלק מוטורס לצורך שיווק ומכירה בישראל דגמים מסוימים 

של כלי רכב מתוצרת "מאזדה" המפורטים בנספח להסכם האמור וכן חלקי חילוף 

"(. אספקת כלי רכב קי חילוף מתוצרת מאזדהכלי רכב וחללכלי רכב כאמור )להלן: "

פי ההסכם לא תמנע מדלק מוטורס -וחלקי חילוף מתוצרת מאזדה לדלק מוטורס על

                                                      
ורטים פרקי הזמן הדרושים לביצוע עבודות  שעתון עבודות התחזוקה שפרסם יצרן הרכב שבו מפ -"שעתון היצרן"   42

 .התחזוקה ברכב
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לרכוש כלי רכב וחלקי חילוף מאדם אחר שאינו היצרן לשם מכירתם בישראל, ובלבד 

שמכירה כאמור לא תשפיע באופן מהותי לרעה על מכירת כלי רכב וחלקי חילוף 

. ליצרן שיקול הדעת מוטורס קמור לרכישת הסכמתה נתנה מאזדהאזדה. מתוצרת מ

הבלעדי לקבוע האם מכירה כאמור משפיעה לרעה על מכירת כלי רכב מתוצרת 

מאזדה. על דלק מוטורס להודיע על כוונתה למכור כלי רכב וחלקי חילוף של יצרן 

 יום מראש. 90אחר לפחות 

כב שאינם מסוג "מאזדה" וחלקי חילוף לכל כמו כן, היצרן אינו מנוע מלספק כלי ר

 אדם אחר, לשם מכירה בישראל.

אף האמור לעיל, ליצרן הזכות למכור ולייצא כלי רכב מתוצרת מאזדה בישראל -על

שלא דרך דלק מוטורס למספר גורמים המפורטים בהסכם מאזדה, הכוללים, בין 

ונים בינלאומיים כגון היתר, גופים ממשלתיים, נציגויות דיפלומטיות, גופים וארג

ידי -כלי רכב בשנה, חברות הנשלטות על 10 -האו"ם, חברות יפניות הרוכשות יותר מ

היצרן ו/או עובדיהן ועוד. על דלק מוטורס נאסר למכור, במישרין או בעקיפין, כלי 

 רכב וחלקי חילוף מחוץ לישראל. 

בין דלק מוטורס  הזמנות כלי רכב וחלקי חילוף נעשות באמצעות הסכמים ספציפיים

והיצרן. הסכמים כאמור יכנסו לתוקף עם קבלת ההזמנה ע"י היצרן. היצרן יעשה כל 

להזמנות כאמור אך אין הוא מחויב לעשות כן. ביטול או שינוי הזמנה מאמץ להיענות 

בהזמנה על פי הסכם ספציפי, איטוצ'ו  .בתוקף יתאפשר רק בהסכמה בכתב של היצרן

הייצור )כאשראי ספקים( ולאחר מכן דלק מוטורס מחזירה  דואגת לכיסוי כספי של

 .בתוספת ריבית סכומים אלו לאיטוצ'ו

מסירת כלי הרכב לדלק מוטורס תתבצע בנמל המשלוח והחל ממסירתם כל 

הסיכונים בגין נזק או אובדן יעברו לאחריות דלק מוטורס. היצרן ישמור על זכויותיו 

 ם חזקה, עד קבלת מלוא התשלום בגינם.  בכלי הרכב, לרבות זכותו לתפוס עליה

דלק מוטורס התחייבה שלא להשתמש בחלקי חילוף שלא לשם שירות או ציוד כלי 

 רכב בישראל.

הסכם מאזדה קובע את התנאים המסחריים והמשפטיים הנוגעים להפצת כלי רכב 

 וחלקי חילוף מתוצרת מאזדה הכוללים, בין היתר, הקמת מערך שיווק והפצה וביצוע

פעולות שיווק ומכירות, תחזית מכירות שנתית אשר תוסכם בתום לב בין הצדדים 

מדי שנה, הקמת מתקן שירות לכלי רכב וניהול מערך שירות לקוחות, הקמת מתקני 

אחסנה מתאימים למלאי כלי הרכב, מתן אחריות לצרכן בהתאם לאחריות היצרן, 

, התחייבות לסודיות, שמירה מדדים לביצועי החברה, הגשת דיווחים שוטפים ליצרן

על זכויות קנין רוחני, מנגנון בוררות לפתרון מחלוקות בין הצדדים, הכל כמפורט 

 בהסכם מאזדה.

כל צד להסכם רשאי להביא את הסכם מאזדה לידי סיום בכל עת בהודעה בכתב ליתר 

הצדדים במקרה שבו אחד מהצדדים האחרים הפר את ההסכם, ולא תיקן הפרה 

ך חודשיים לאחר קבלת הודעה בכתב מהצד השני הדורשת תיקון הפרה כאמור תו

 כאמור.
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כל צד להסכם רשאי להביא את ההסכם לידי סיום בהודעה בכתב לצדדים האחרים 

בקרות אחד מהמקרים המפורטים בהסכם הכוללים, בין היתר, עיקול, בקשה 

תשלום, העברת כל רעון, עיכוב ביארגון, חדלות פ-לפירוק, כינוס נכסים, בקשה לרה

או חלק מהותי מעסקיה, התחייבויותיה או נכסיה של החברה, הקפאת עסקי החברה, 

 מיזוג וכיו"ב. 

היצרן רשאי להביא את ההסכם לידי סיום מוקדם בכל עת במתן הודעה בכתב לדלק 

מוטורס במקרה שבו היצרן קובע כי לא ניתן להמשיך בעסקאות עם דלק מוטורס 

כשירות, היעלמות או שינוי בהנהלת דלק מוטורס ו/או כתוצאה  כתוצאה ממוות, אי

משינוי במבנה הארגוני משפטי של דלק מוטורס או שינוי מהותי בהרכב בעלי המניות 

 או המשקיעים בה.

במידה שכתוצאה מכח עליון )כהגדרתו בהסכם האמור( צד כלשהו להסכם מנוע 

שים, תהא לכל צד להסכם זכות חוד 6התחייבויותיו לתקופה העולה על מלקיים את 

 לסיים את ההסכם באופן מידי בהודעה בכתב ליתר הצדדים להסכם.

פי ההסכם, כולן -דלק מוטורס אינה רשאית להעביר את התחייבויותיה וזכויותיה על

 או חלקן, לצד שלישי כלשהו ללא הסכמה מראש ובכתב של היצרן.

 

  הסכם פורד 5.9.2

"( עוסקת ביבוא ומכירת כלי המשווקזה: " 5.9.2להלן בסעיף דלק מוטורס )שתיקרא 

 Fordבין  1.6.1999פי הסכם מיום -על 1999רכב וחלקי חילוף מתוצרת פורד משנת 

Motor Company " :11.10.2016והתוספת לו מיום  "( ודלק מוטורספורד)להלן 

  צית התנאים העיקריים של הסכם פורד:"(. להלן תמהסכם פורד)להלן: "

( מורשה ולא dealerאת דלק מוטורס למפיץ/משווק )פי הסכם פורד, מינתה פורד -על

ידי פורד או עבורה, ומוצרים -בלעדי בישראל של כלי רכב, חלקי חילוף המיוצרים על

נוספים כפי שתקבע פורד מפעם לפעם. דלק מוטורס הסכימה כי לא תפעל במישרין 

בעקיפין לטובת מיזם עסקי אחר אלא תעסוק אך ורק כמפיצה של מוצרי פורד, או 

 אלא אם כן פורד הסכימה אחרת בכתב. 

דלק מוטורס התחייבה שלא לעסוק בכל דרך שהיא במכירת כלי רכב חדשים או 

חלקי חילוף המתחרים במוצרי פורד אלא אם כן ניתנה הסכמת פורד בכתב ומראש 

מה פורד לזיכיון של החברה למוצרי מאזדה, ואף קבעה לכך. בהסכם פורד הסכי

כללים לאינטגרציה בין זיכיון מאזדה לזיכיון פורד. פורד נתנה הסכמתה לרכישת 

  קמור מוטורס.

 . ידי מי מהצדדים בהתאם להוראותיו-הינו בתוקף עד לסיומו עלהסכם פורד 

צת מוצרי פורד הסכם פורד קובע את התנאים המסחריים והמשפטיים הנוגעים להפ

ידי דלק מוטורס בישראל, לרבות ביצוע פעולות שיווק והפצה, הקמת מערך -על

שירות בהתאם לסטנדרטים הנהוגים ע"י פורד, העסקת כח אדם מתאים והדרכתו, 
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מתן אחריות למוצרי פורד, הענקת שירותי אחזקה ותיקונים, שימוש בשמות מסחר 

לוקות בין הצדדים, הכל כמפורט בהסכם וסימני מסחר, מנגנון בוררות לפתרון מח

 פורד.

ידי פורד נעשתה בהסתמך על -קובע כי ההתקשרות בהסכם על להסכם פורד Fסעיף 

 principal( רק האנשים הבאים יהיו הבעלים המרכזיים )1המצג וההסכמה כי: )

ownersודלק  43או יותר מהבעלות בו: גיל אגמון 10% -( של המשווק, המחזיקים ב

"(; כן צוין כי, על אף האמור אחרת דלק השקעות": להלן) 44ונכסים בע"מ השקעות

או יותר ממניות המשווק, גיל אגמון  10% -בהסכם, כל עוד לא יחזיק אדם אחר ב

ממניות המשווק,  10%יהא בעל המניות הגבוה ביותר ודלק השקעות תחזיק בלפחות 

פורד בנוגע לשינויים יישאר הסכם פורד בתוקפו ולא יידרש כל אישור מוקדם מ

( רק לגיל אגמון תהא הסמכות הניהולית 2עתידיים בהחזקות בעלי מניות במשווק; )

המלאה לניהול הפעיל של המשווק והוא יקדיש מאמצים בלעדיים לשם כך. בהסכם 

נקבע כי המשווק ייתן לפורד הודעה מוקדמת בכתב על כל שינוי מוצע בבעלות )בכפוף 

ית על מוות או אי כשירות של כל ידות הניהולית, וכן הודעה מלאמור לעיל( או בסמכ

אדם המפורט לעיל. כן נקבע כי כל שינוי כאמור יהא לו תוקף רק עם תיקון להסכם 

שייחתם בכתב בין פורד לבין המשווק. במקרה שבו לא יתקבל אישורה מראש ובכתב 

הזכות לסיים את של פורד לכך )אשר לא יימנע באופן בלתי סביר(, לפורד תעמוד 

 ההסכם כמפורט להלן.

לדלק מוטורס הזכות לסיים את ההסכם בכל עת במתן הודעה מראש ובכתב לפורד 

 יום לפחות. 30של 

לפורד הזכות לסיים את ההסכם באופן מידי בקרות אחד מהאירועים המפורטים 

ידי דלק -בהסכם שהינם בשליטה של דלק מוטורס והכוללים, בין היתר, העברה על

מוטורס של זכות או התחייבות הקבועה בהסכם; העברת נכסים מהותיים של דלק 

מוטורס הדרושים לניהול עסקיה; כל שינוי ללא קבלת הסכמת פורד מראש ובכתב 

)שלא תימנע באופן בלתי סביר( בבעלות הישירה או העקיפה או בהנהלה הפעילה של 

ק מוטורס או כל אדם להסכם; אם יתברר כי דל Fדלק מוטורס כמפורט בסעיף 

להסכם נתנו מצג לא נכון במסגרת ההתקשרות בהסכם או  Fששמו מפורט בסעיף 

להסכם; חדלות  Fכי דלק מוטורס נתנה מצג לא נכון לגבי מי מהמפורטים בסעיף 

שלון דלק מוטורס לתפקד במהלך העסקים הרגיל או ירעון של דלק מוטורס; כיפ

ד פתוחים במהלך שעות העבודה המקובלות לשמור את עסקיה בקשר עם מוצרי פור

כאמור בהסכם; הרשעה בבית משפט של דלק מוטורס או של מי מהמפורטים בסעיף 

F ידי אנשים האמורים שאינם הולמים אנשי -בגין הפרת חוק או כל מעשה על להסכם

עסקים בעלי שם, או מחלוקת בין האנשים האמורים אשר לדעת פורד נוטה להשפיע 

                                                      
 מהונה המונפק של החברה ומזכויות ההצבעה בה.  37.47% -נכון למועד אישור הדוח, גיל אגמון מחזיק ב  43
פי הוראות החלק -מוזגה דלק השקעות ונכסים בע"מ לתוך קבוצת דלק בע"מ על 31.12.2011ובתוקף מיום  16.4.2012ביום   44

 -הראשון לחלק השמיני לחוק החברות וכתוצאה מכך חוסלה. נכון למועד אישור הדוח, קבוצת דלק בע"מ מחזיקה ב
 מהונה המונפק של החברה ומזכויות ההצבעה בה.  22.5%
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עילות או העסקים של דלק מוטורס או בשמה הטוב או במוניטין של דלק לרעה על הפ

מוטורס או של סוכנים מורשים אחרים של פורד או של פורד, חברות קשורות שלה 

או מוצריה; הפרת דלק מוטורס התחייבויות מסוימות בהסכם; אי ביצוע תשלום 

נה הפרה כאמור במועד לפורד או לגוף קשור לה לאחר שניתנה לה התראה ולא תיק

יום לאחר מתן ההתראה; רישיון הדרוש לשם ניהול תקין של עסקי דלק  15תוך 

 מוטורס הושעה או נשלל מכל סיבה שהיא.

יום במקרים  60כמו כן, לפורד הזכות לסיים את ההסכם בהודעה מוקדמת של 

שבהם דלק מוטורס לא מילאה אחר ההתחייבויות המפורטות בהסכם, וזאת לאחר 

התראה לדלק מוטורס לתקן הפרה כאמור ודלק מוטורס לא תיקנה הפרה זו  שנתנה

 יום לאחר מתן ההתראה. 60תוך 

לפורד ולדלק מוטורס הזכות להביא את ההסכם לידי סיום בהודעה מראש ובכתב 

יום במקרה של מוות או מוגבלות פיסית או מנטלית של הבעלים בדלק  15של 

כם לעיל, ובלבד שפורד תעכב את זכותה לבטל ( להס1)Fמוטורס המפורטים בסעיף 

חודשים עד שנה, במקרה שבו היורש או בא כחו של הנ"ל  3את ההסכם לתקופה של 

יבקש זאת ויוכיח להנחת דעת פורד כי יש לו את היכולת למלא אחר תנאי הסכם 

 פורד.

לפורד הזכות לסיים את ההסכם בכל עת במתן הודעה בכתב ומראש לדלק מוטורס 

 יום לפחות. 120של 

יום לפחות  30לפורד הזכות לסיים את ההסכם בכל עת בהודעה מראש ובכתב של 

במקרה שבו פורד מציעה הסכם חדש או נוסח מתוקן של הסכם למפיצים מורשים 

 שלה.

במקרה שבו יהא שינוי בבעלות דלק מוטורס או במקרה של העברת רוב נכסי דלק 

ות פורד עם אותו אדם בהסכם הפצה חדש, מוטורס לאדם כלשהו המותנית בהתקשר

תהא לפורד זכות סירוב ראשונה לרכוש את הבעלות בדלק מוטורס או את הנכסים 

המוצעים למכירה באותם תנאים כפי שהוסכמו עם אותו אדם. לפורד הזכות 

להמחות את זכות הסירוב הראשונה כאמור לצד שלישי כלשהו. זכות הסירוב 

 לפי כל נעבר של דלק מוטורס.הראשונה ניתנת לאכיפה כ

"( לדלק FCE": להלן) FCE Bank Plcהבטחת אשראי ספקים שהעמיד  לצורך

כספים המוטורס לרכישת מוצרי פורד, העמידה החברה ערבות לתשלום כל 

  FCE, וכן התחייבה לשפות את FCE -מוטורס תהא חבה להתחייבויות שדלק הו

 קב העמדת האשראי האמור.גרם לה עיבגין כל הפסד או נזק שעלול לה

 BMWהסכם  5.9.3

בהסכם זיכיון  BMWהתקשרה החברה באמצעות דלק מוטורס עם  13.3.2012ביום 

ליבוא מכוניות רכבי שטח ואביזרים וחלפים מקוריים לישראל שהיה בתוקף עד ליום 

 ביום שנחתם חדש הסכםב חלףוה זה הסכם. 28.2.2018והוארך עד ליום  28.2.2015
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 בעקבות זאת, 31.12.2020 לתאריך ועד 18.10.2016 מתאריך וקפוות 12.10.2016

בהסכם זיכיון ליבוא התקשרה החברה  בנוסף .לרכב שירותים רישוי חוק חקיקת

ואביזרים וחלפים מקוריים לישראל שאינו מוגבל בזמן  BMWאופנועים מתוצרת 

כיון ", בהתאמה(. לפי הסכמי הזיBMWהסכם אופנועי " -" וBMWהסכם )להלן: "

, הכוללים מכוניות, רכבי BMWהאמורים הוענק לדלק מוטורס זיכיון למכור מוצרי 

, המיוצרים BMWואביזרים וחלפים מקוריים של  BMWשטח ואופנועים מתוצרת 

ידי צדדים שלישיים. -על BMW-או אשר יסופקו ל BMWידי -או שייוצרו בעתיד על

לפיו הוענק  BMWסכם נוסף עם התקשרה דלק מוטורס בה 13.3.2012כמו כן, ביום 

, אביזרים וחלפים מקוריים למכוניות אלה MINIלה זיכיון ליבוא ומכירת מכוניות 

"( )שלושת הסכמי הזיכיון להלן בסעיף זה: MINIהסכם בישראל )להלן בסעיף זה: "

 "(.הזיכיונות"

 :הדוח אישור למועד נכון, הזיכיונות של העיקריים תנאיהם תמצית להלן

 -ו BMWנות הינם זיכיונות ליבוא, למכירה ולמתן שירות למוצרי הזיכיו .א

MINI  :(. על דלק מוטורס נאסר "הטריטוריה"בישראל )להלן בסעיף זה

מחוץ לטריטוריה וכן  MINI -ו BMWלעסוק במכירה או בשיווק של מוצרי 

אחרים אשר לא  למוכריםאו בעקיפין  ישירותנאסר עליה למכור את הטובין 

הסכימה דלק מוטורס  שלעיל. להבטחת ההתחייבויות BMWידי -עלאושרו 

ממחיר השוק של  15% -ל ערך שווהפיצוי עונשי  שלהן ההפר כללשלם בגין 

כן,  כמובניגוד להן, לרבות האבזור האופציונאלי הנלווה.  הנמכר הרכב

 -ו BMWהתחייבה דלק מוטורס כי לא תפיץ מוצרים המתחרים במוצרי 

MINI (וכי לא תעסוק בייצור, הפצה או שיווק ולינקולן פורד, למאזדה פרט )

של מוצרים מתחרים או תשתמש במוצרים מתחרים לצורך תיקונים ואחזקה, 

מראש ובכתב. עם  BMWלמעט פעילותה כיבואן, אלא אם תתקבל הסכמת 

-פי ההסכמים רשאית דלק מוטורס להתקשר בהסכמים שאושרו על-זאת, על

 בישראל. MINI -ו BMWפיצו את רכבי , עם דילרים שיBMWידי 

וחלפים להם בישראל, במישרין  MINI -ו BMWהזכות למכור מוצרי  BMW-ל .ב

או בעקיפין, שלא דרך דלק מוטורס וזאת למספר גורמים מצומצם כגון ציי 

רכב, רשויות ציבוריות וארגונים בינלאומיים, לקוחות הרוכשים רכבים 

 BMW. במקרים שבהם BMWדי משוריינים, אח"מים, עיתונאים ועוב

לציי רכב, תהא זכאית דלק  MINI -ו  BMWמימשה את זכותה למכור מכוניות

, בכפוף לכך )במקרה של מכירה BMWידי -מוטורס לפיצוי סביר שייקבע על

 ישירה לציי רכב( שדלק מוטורס תשמש כמתווכת בשלב המכירה או המסירה.

יר ככל שהיא תוכיח כי כמו כן, דלק מוטורס תהיה זכאית לפיצוי סב

 BMWכאמור.  BMWמכירותיה הושפעו מביצוע המכירות הישירות על ידי 

וחלפים להם בישראל, במישרין או בעקיפין,  BMWזכאית למכור אופנועי 

שלא דרך דלק מוטורס, לציי רכב, רשויות ציבוריות או גופים לאומיים או 

וחות צבאיים זרים בינלאומיים דומים, נציגי ממשלות זרות וחברים בכ
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, עיתונאים זרים, נהגי VIP)המוצבים בישראל, אנשים המוגדרים כאח"מים )

או לקוחות סופיים במקרים  BMW, עובדי BMWמירוצים המוכרים על ידי 

שבהם הרכישה בוצעה באמצעות חברות בת מפיצות או באמצעות האינטרנט. 

ת ללקוח ישירו BMWאת זכותה ותמכור אופנוע  BMWבמקרה שתממש 

הסופי באמצעות הזמנה באינטרנט, אך לבקשת הלקוח הסופי המסירה 

תבוצע על ידי דלק מוטורס או במקרה שבו תשמש דלק מוטורס כמתווכת 

במכירה או מסירה של אופנוע לצי רכב, תהא דלק מוטורס זכאית לפיצוי 

 . BMWסביר שיקבע על ידי 

ור, לא תהא דלק את זכויותיה כאמ  BMWבמקרים אחרים שבהם תממש

 מוטורס זכאית לפיצוי כלשהו.

 לרכישת ספקיםאשראי  מוטורס דלקהעניק ל BMW Bank GmbH, Germany .ג

בסך  ערבות החברה העמידה, האמור האשראיהבטחת  לצורך. BMW מוצרי

 .BMW Bank GmbH  אירו לטובת מיליון 75של עד 

, בין היתר, ניהול חובות שונים, הכוללים מוטורס דלקמטילים על  הזיכיונות .ד

מערך השיווק והמכירות, תצוגה, הדגמה, פרסום המוצרים, ניהול מערך 

השירות ללקוחות, הכולל ניהול המוסך ומחסן חלפים, ומתן השירות 

 דלק'. כן מחויבת וכוללקוחות, החזקת מלאי, הכשרה טכנית של כוח אדם 

בישראל,  הרכב כלילפרוס מרכזי שירות ולקוחות בהתאם למספר  מוטורס

 .BMWולהבטיח את איכותם בהתאם לסטנדרטים המחייבים של 

למכור בטריטוריה  מוטורס דלקהמוצרים שעל  למספר המכירות תחזית .ה

ידי הצדדים בתחילת כל שנת מכירות, ואם לא -במהלך כל שנה תיקבע על

-. תחזית המכירות תיקבע, בין היתר, עלBMWתוסכם ביניהם, תיקבע על ידי 

, היקף המכירות בעבר, תחזית המכירות לשנה BMWהיצור של פי יכולת 

 הקודמת ותחזית דלק מוטורס לשנה הרלוונטית.

הזכות לשנות את מחירי המוצרים בכל עת. יצוין כמובן, כי קביעת   BMW-ל .ו

 ידי דלק מוטורס.-מחיר המכירה ללקוח הסופי מתבצעת על

עד מסירתם התחייבה לספק אחריות למוצריה למשך שנתיים ממו BMW .ז

רשאית, על פי שיקול  BMWללקוח, בכפוף לתנאים המפורטים בזיכיונות. 

דעתה, ליישם את האחריות, בין באמצעות החלפת המוצר הפגום בין 

באמצעות תיקונו. דלק מוטורס התחייבה להעניק ללקוח אחריות שאינה 

 פחותה מאחריות היצרן. 

ידי דלק מוטורס אלא אם -הזיכיונות אינם ניתנים להעברה לצד שלישי על .ח

פי הזיכיונות, שינוי בזהות בעלים של דלק -מראש. על BMWניתנה הסכמת 

טעון אישור מראש  הבכירה בהנהלתה או מניותיה בעלי בהרכבמוטורס, 

 .BMWובכתב של 
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באופן מידי את הזיכיונות במקרה של הפרה יסודית  לבטל רשאים הצדדים .ט

ות כגון: חדלות פירעון של דלק מצד מי מהצדדים, כמשמעותה בזיכיונ

מוטורס או בקשתה להכריז על פשיטת רגל, ביצוע פעולות הדורשות את 

מבלי לקבלה, זיוף ביודעין של מסמכים  BMWהסכמתה מראש של 

פי ההסכם, מכירה חוזרת לספקים שאינם מורשים -על BMW-המועברים ל

הלתה הבכירה פי ההסכם, פירוק, שינוי בבעלות דלק מוטורס ו/או בהנ-על

באופן שאינו מאפשר את ביצוע ההסכם וכיו"ב )בכפוף לסייגים המפורטים 

רשאית לבטל את הזיכיון בהודעה  BMWבזיכיונות(. בכל הפרה אחרת 

שישה חודשים  -מוקדמת בת שלושה חודשים מראש )בהסכם האופנועים 

מראש( לאחר שנתנה אפשרות לתיקון ההפרה במשך תקופה של עד ששה 

 BMWאופנועי ים. כמו כן, לכל אחד מהצדדים הזכות לבטל את הסכם חודש

יום מסיום  60רשאית בתוך  BMWבמתן הודעה מוקדמת של שנה לצד השני. 

ההסכם לרכוש חזרה את כל מוצריה או חלקם מידי דלק מוטורס, בכפוף 

 לתנאים המפורטים בהסכם.

  הליכים משפטיים 5.10

 דלק מוטורס כנגדאשרה כתביעה ייצוגית, בקשה לו תביעה הוגשה 2016 מרץ בחודש 5.10.1

"התביעה -ו: "החברה" בהתאמה)להלן בסעיף זה  מרכז מחוזיה המשפט בבית

 3)דשבורד( ברכבי מאזדה  המחוונים לוח כי בטענה התביעה של עניינה"(. הייצוגית

ואילך, אותם מייבאת החברה, מתמוסס באופן העלול לגרום  2008מודל  6ומאזדה 

ך הנסיעה, וכי הדבר מוביל לירידת ערך הרכב. התובע הייצוגי העריך לסיכון במהל

ביום  מיליון ש"ח. 225 -את היקף התביעה, ככל שתאושר כתובענה ייצוגית, בכ

נערך קדם משפט ובעקבותיו פתחו הצדדים במגעים להסדר וביום  13.7.2017

ן הוכחות ליום החל הליך גישור בין הצדדים. לבקשת המבקשים, נקבע דיו 2.11.2017

, כשבמקביל ממשיכים הצדדים בניסיון להגיע להסדר פשרה. נכון לשלב 14.6.2018

 זה לא ניתן להעריך את סיכויי התביעה.

 הוגשה תביעה ובקשה לאשרה כתובענה ייצוגית כנגד דלק מוטורס 2015בחודש יוני  5.10.2

 -ו "הייצוגית"התביעה : בהתאמה זה בסעיף)להלן  חיפהב מחוזיה המשפט בבית

בטענה כי ישנם פגמים בתיבת הילוכים  הינו. עניינה של התביעה ("האישור"בקשת 

בעלת מצמד כפול המותקנת ברכבים מסוג "פורד פיאסטה" ו"פורד פוקוס" וכי 

לקוחות החברה לא יודעו אודות פגמים נטענים אלו ולא זומנו למוסכי השירות 

. פתה בתיבת הילוכים תקינהלצורך תיקונה המלא של תיבת ההילוכים ו/או החל

מיליוני  549 -התובע העריך את היקף התביעה, ככל שתאושר, בסכום כולל של כ

 בקשה המשפט לבית הגישו הצדדים כי החברה הודיעה 2017 בינואר 22 ביוםש"ח. 

 אשרהתשלום הכספי  סךהפשרה נקבע כי  בהסדר .ביניהם פשרה הסדר לאישור

 הסדרהכלול בש"ח לכל רכב  1,400, יעמוד על הסדר הפשרה מכחישולם לזכאים 

 לתיבת שניתנה האחריות ממשך לגרוע מבלי, כי נקבע עוד. "(רכבי ההסדר)להלן: "
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 האחריות את( מוטורס דלק)באמצעות  פורד תאריך, ההסדר ברכבי ההילוכים

 לתיקונים זכאים יהיו ההסדר רכבי שכל באופן, חודשים 24 של נוספת לתקופה

 על ההסדר רכב רכישת מיום החל, שנים שבע של כוללת לתקופה וכיםההיל בתיבת

. המוקדם לפי"מ, ק 160,000 של נסיעה השלמת עם או של הרכב המקורי הרוכש ידי

 האחריות במסגרת הנכלל תיקון על מכיסו שילם לתשלום שזכאי ככל כי נקבע בנוסף

 להשבה זכאי יהיה הוא, לתוקף נכנסה לא עוד והתוכנית מאחר מכוסה היה לא אך

 שיפוי הסכם לאור .בהסדר המפורטים לתנאים בכפוף, סמוטור מדלק הסכום של

 הסדר עלויות בכל לשאת צפויה פורד, זה בעניין פורד לבין מוטורס דלק בין שקיים

הורה בית המשפט על פרסום מודעה בדבר אישור , 2017בינואר  30ביום  .הפשרה

ולמיטב  2017במרץ  23התנגדויות חלף ביום  המועד האחרון להגשת הסדר הפשרה.

הורה ידיעת החברה, לא הוגשו התנגדויות מהציבור. לצד פרסום המודעה כאמור, 

 .ליועץ המשפטי לממשלה למסור את תגובתו לאישור הסדר הפשרהבית המשפט 

הפרשה בגין הסדר  בדוחותיה הכספיים רשמההקבוצה  ,2017 בספטמבר 30 יוםב

 מיליוני ש"ח וכן נכס באותו הסכום לאור השיפוי.  41.3-ך של כהפשרה האמור בס

הגיש היועץ המשפטי את התנגדותו להסדר הפשרה המוצע  2017באוגוסט  6 ביום

בטענות הקשורות לאופי ההסדר וסכומו. הצדדים הגישו את תגובתם לעמדת היועץ 

המשפטי המשפטי ובעקבות זאת ביקש בית המשפט כי הצדדים ייפגשו עם היועץ 

. לאחר פגישה בין הצדדים להסדר מצד אחד לבין היועמ"ש וינסו להגיע להסכמות

מצד שני, לא עלה בידי הצדדים להגיע להסכמות. בנסיבות אלו, הצדדים הגישו לבית 

המשפט הסדר מתוקן ובקשה לאשר את ההסדר המתוקן, ללא הסכמת היועמ"ש. 

הגיש  2018בפברואר  22וביום  בית המשפט הורה ליועמ"ש להשיב להסדר המתוקן

ובו טען שנית כנגד נושאים  היועמ"ש הודעה משלימה ביחס להסדר הפשרה המתוקן

מסוימים בהסדר ובית המשפט הורה לצדדים למסור את התייחסותם להודעה זו של 

להערכת החברה ובהתבסס בין היתר על יועציה . 2018במרץ  5היועמ"ש עד ליום 

  שפעה מהותית בגין האמור. המשפטיים, לא צפויה ה

הוגשה תביעה ובקשה לאשרה כתובענה ייצוגית כנגד דלק מוטורס  2016 מאי בחודש 5.10.3

 החברה כי בטענה הינה הייצוגית לתביעה הבקשה של עניינהאחרים. ויבואני רכב 

. נוסעים להסעת שייעודו רכב ולאטובין /סחורה להובלה שייעודו רכב לנכים מוכרת

 ככל, מוטורס דלק כנגד התביעה היקף את העריך לתביעה בקשהב יצוגייה התובע

 2017 בספטמבר 14 ביוםש"ח.  מיליוני 36 -כ של בסכום, צוגיתיי כתובענה שתאושר

  ההליך, אישר בית המשפט את ההסתלקות. מן להסתלק המבקשים בקשות ולאור

ות כנגד הוגשו שתי תביעות ובקשות לאשרן כתובענות ייצוגי 2016נובמבר  בחודש 5.10.4

. יפו-"את מחוזיבבית המשפט ה מאזדההחברה וכנגד יצרנית כלי הרכב העולמית 

במכונית, העלול להוביל  האוירשל הבקשה הראשונה בטענה לכשל בכריות  עניינה

 צוגיילחדירת לחות ובכך להגדיל את הפיצוץ המתרחש בעת ניפוח הכרית. התובע הי

 בסכום, צוגיתיי כתובענה שתאושר לככ, התביעה היקף את העריך לתביעה בבקשה

לאחר הגשת בקשת אישור זו, הוגשו בקשות אישור נוספות  ש"ח. מיליון 60 -כ של
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 15.11.2017עקב זאת, ביום כנגד יצרניות רכב ויבואנים מקומיים נוספים באותו ענין. 

נערך דיון בהליכים במסגרתו הוקפאו ההליכים  12.12.2017אוחדו ההליכים. ביום 

כי  מעריכה החברההחברה "עד להחלטה אחרת". בשל הקפאת ההליכים כאמור,  נגד

 סיכויי התביעה נמוכים. 

בטענה לחשש לכשל ולתקלה בבלמי דלת תא המטען  היהשנישל התביעה  עניינה

 שתאושר ככל, התביעה היקף את העריך יצוגייבמכוניות מסוג מאזדה. התובע ה

הגישו המבקשים  9.11.2017ביום  ש"ח. יליונימ 33 -כ של בסכום, צוגיתיי כתובענה

 12.11.2017מוסכמת מבקשת אישור התובענה הייצוגית. ביום בקשת הסתלקות 

 אישר ביהמ"ש את בקשת ההסתלקות ללא הוצאות.  

קמור  כנגד חמיליוני ש" 23 -על סך כדלק מוטורס תביעת חוב  הגישה 1.5.2013ביום  5.10.5

 שמצגיםעל בסיס טענה  רכישת קמור מוטורס על פי הסכם זכאיתלו  שיפויכבע"מ 

או /ו נכונים לא היו מוטורס קמור לרכישת בעסקה"מ בע קמור ידי על לה שניתנו

 2016בחודש פברואר  "מ.בע קמור כנגד קבוע פירוק צו ניתן 15.5.2015 ביום. מטעים

אושרה על ידי ולקמור בע"מ מוטורס  דלקהסתים הליך בירור תביעת החוב בין 

. "חשליוני ימ 13.2 -בסך של כדלק מוטורס  שלהלים המיוחדים תביעת חוב המנ

)מבלי שיהיה בכך כדי למנהלים המיוחדים  מוטורס דלקבמסגרת ההליך אישרה 

להוות הסכמה לתוכן הכרעת החוב(, כי היא לא תערער על תביעת החוב ולא תהיה 

למעט הזכות "מ בע קמורכלפי לה עוד כל טענה ו/או תביעה )במישרין או בעקיפין(, 

החברה דיבידנד  קיבלה 2016 ספטמבר בחודשחוב. הלקבלת דיבידנד פירוק בגין 

מיליון ש"ח. בשלב זה אין ביכולתה של החברה להעריך את שיעור  5.6ביניים על סך 

  החוב שיפרע בסיכומו של דבר במסגרת דיבידנד הפירוק.

כתובענה ייצוגית כנגד דלק הוגשה תביעה ובקשה לאשרה  2017בחודש אוגוסט  5.10.6

מוטורס. עניינה של הבקשה לתביעה ייצוגית הינה בטענה לפיה מסך המגע של מערכת 

המולטימדיה ברכבי מאזדה ננעל בשעת נסיעה, באופן שלא מקבל ביטוי במצגים טרם 

הרכישה וכי הדבר מהווה "פגם". התובע הייצוגי בבקשה לתביעה העריך את היקף 

ביום מיליוני ש"ח.  120 -שר כתובענה ייצוגית, בסכום של כככל שתאוהתביעה, 

בשל שלביו  .דלק מוטורס את תשובתה לבקשת האישורהגישה  20.2.2018

  המוקדמים של ההליך לא ניתן להעריך, בשלב זה, את סיכויי התביעה.

הוגשה תביעה ובקשה לאשרה כתובענה ייצוגית כנגד דלק  2018פברואר  בחודש 5.10.7

בטענה לפיה קיימת תקלה כללית באנטנת הרדיו ברכבי נה של התביעה מוטורס. עניי

המשווקים על ידי דלק מוטורס, שאינה מאפשרת שמיעת רדיו באופן תקין.  BMW -ה

 .יםרכישת הרכב טרם, התקלה לא הייתה ידועה לרוכשים טענת התובעיםעל פי 

ר כתובענה התובע הייצוגי בבקשה לתביעה העריך את היקף התביעה, ככל שתאוש

את תשובתה על דלק מוטורס להגיש  מיליוני ש"ח. 20,000,000 -ייצוגית, בסכום של כ

בשל שלביו המוקדמים של ההליך, לא ניתן  .17.5.2018לבקשת האישור עד ליום 

 .להעריך, בשלב זה, את סיכויי התביעה
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 יעדים ואסטרטגיה עסקית 5.11

רכישתה  13.12.2011יה, הושלמה ביום במסגרת יעדיה של החברה להגדיל את פעילותה ורווח

בישראל והחל ממועד זה פונה  BMWיבואנית ומשווקת כלי רכב מתוצרת  ,קמור מוטורסשל 

החברה גם לפלח השוק של רכבי היוקרה והאופנועים, תוך ניצול הסינרגיה שבתפעול המערך 

לתחום  החברה לפעול בתחום ייבוא ומתן שירותים כמו כן, החלה הלוגיסטי המאוחד.

הסכם עם חברת קומסקו בדבר הקמת  2016חתמה החברה בשנת פעילות זו  לצורךהמשאיות. 

  לעיל. 4.1.1, לפרטים נוספים ראו סעיף לישראל  FORDשותפות בחלקים שווים ליבוא משאיות

רת הקבוצה לשיפור מתמיד של רמת בד בבד עם יעדיה להגדלת הפעילות והרווחיות, חות

השירות. בשנים האחרונות ביצעה הקבוצה מספר מהלכים להשגת מטרות אלו, ביניהם 

ם במתחם משותף לכלל ריכוזו לעיל( 5.1.1השקעה באולמות תצוגה חדשניים )ראו סעיף 

הטמיעה החברה מערכת  האחרונותים בשנשירות. שדרוג מרכזי הוכן השקעה ב המותגים,

 .אגף השרותאת מערך המכירות והשיווק, ושמשפרת ומייעלת את ( CRMניהול קשרי לקוחות )

בנוסף החברה פועלת להשקעה בחברות הזנק בתחום הרכב. לפרטים אודות השקעות שבוצעו 

  לעיל.  5.4.4בשנים האחרונות ראו סעיף 

 הוודאות אי לאורלתחומים נוספים, ובין השאר  להתפתח החברה שאיפות במסגרת, בנוסף

ענף ייבוא הרכב לגבי  –ובהתאמה  הרכב יצרניות של הארוך לטווחשיעורי הצמיחה  לגבי

על כן,  פעילות מעבר לענף זה. חברה בחנה כניסה לתחומילהלן(, ה 6.12בישראל )ראו סעיף 

 ומתן -מנהלת משא כי( 2018-01-001437)מס' אסמכתא:  4.1.2018 ביום החברה הודיעה

בעלת  - OCM Luxembourg EPF III Runway Investco S.à r.lבחברת לרכישת השליטה 

 עסקתלהלן: ") רד ש"חמיליא 1-, בתמורה לכ"(הנרכשת)להלן: " השליטה בקבוצת ורידיס

הסביבה והתשתיות בישראל ופועלת בין היתר  איכות עוסקת בתחום . קבוצת ורידיס"(ורידיס

איכות  –פיתוחם והוצאתם אל הפועל של שירותים ומיזמים בשלושה תחומים עיקריים ל

אשר  החברה שפרסמהדי יח המבדוראו  – להרחבה .אנרגיה התפלת מים ופתרונותהסביבה, 

 .הכלול בו מובא בזאת על דרך ההפניההמידע 

מהון הנרכשת,  75%, מבנה העסקה השתנה כך שבמקום רכישה של דוח המידימאז פרסום ה

בתמורה לסך  מההון ומהלוואות בעלים שהועמדו לטובת הנרכשת 70% לרכוש החברה צפויה

מת העסקה מיליון ש"ח לא ישולם במועד השל 100מיליון ש"ח )אשר מתוכם  סך של  992-של כ

צפויים להירכש על ידי והלוואות בעלים מהון החברה  10% ותינתן בגינם הלוואת מוכרים(.

על דרך מימוש  תירכש( 5%מחצית )) "(הראל)להלן: " גופים שונים מקבוצת הביטוח הראל

 ידי קרן תשתיות ישראל, שהינה בעלת מניות בנרכשת;-על מחתה להראלואשר ה 5%-אופציה ל

)בשים לב לחלקה  את מניות הנרכשתעל דרך רכישה לפי השווי בו רוכשת החברה  (5%ומחצית )

 ( מוחזקת בידי קרן תשתיות ישראל. 20%היתרה ). (היחסי(

הצדדים, בסיוע יועציהם המשפטיים, מצויים במשא ומתן מתקדם לקראת למועד הדוח, 

     .חתימה על הסכם הרכישה

 צפי להתפתחות בשנה הקרובה  5.12

 פיאסטה; BMWמתוצרת  X3-וה -X2ה דגמי את להשיק הקבוצהצפויה  2018 שנת במהלך

 .Ford Trucks –; וכן משאיות מתוצרת פורד פורד מתוצרת חדשה
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בגדר מידע צופה פני עתיד כהגדרתו בחוק ניירות ערך,  הינוהחברה לגבי האמור לעיל צפי 

ש, בין היתר, בשל שלא להתממ והשקת הדגמים, כולם או חלקם, עלולים להידחות ו/או

החברה, כגון: החלטות של היצרנים, שינויים בלוחות הזמנים של  גורמים שאינם בשליטת

היצרנים ו/או שינויים המשפיעים על שוק הרכב בישראל בכללותו ו/או שינויים בטעמי 

חתימה על הסכם סופי מותנית בהסכמה סופית של הצדדים  –לגבי עסקת ורידיס  .הלקוחות

 .סקה מותנה באישורי צדדים שלישייםוהשלמת הע

 הרגילים התאגיד מעסקי החורגים עניין או אירוע 5.13

  .ורידיסהחברה בעניין עסקת  חוויד וכן לעיל ראו

   סיכוןגורמי  .6

 ניתן לציין מספר גורמי סיכון המאיימים על פעילות הקבוצה כמפורט להלן:

 תלות ביצרנים 6.1

פי הסכמי ההתקשרות עימם, -ידה. על-ובאים עללחברה תלות מוחלטת ביצרני כלי הרכב המי

על החברה לעמוד בתנאים מסוימים. הסכם פורד הינו לתקופה לא קצובה וניתן לסיום כאמור 

 BMWלעיל. הסכם  5.9.1לעיל. הסכם מאזדה נחתם לתקופה כאמור בסעיף  5.9.2בסעיף 

אינו מוגבל בזמן, כמפורט  BMWנחתמו לתקופה קצובה ואילו הסכם אופנועי  MINIוהסכם 

ידי מי מהצדדים כמפורט בהסכמים. -כמו כן, ההסכמים ניתנים לביטול על לעיל. 5.9.3בסעיף 

, ישפיע באופן מהותי לרעה על BMWטולם, למעט הסכם אופנועי אי חידוש ההסכמים או בי

-ידי היצרנים ובעלותם הנקבעת על-עסקי החברה. בנוסף, תלויה החברה בדגמים המיוצרים על

ידם. במקרה שבו היצרן ייצר דגמים יקרים יותר התוצאות העסקיות של החברה עשויות 

ידי החברה יפסיק -י הרכב המיובאים עללהיות מושפעות מכך. במידה שמי מיצרני הרכב של כל

את פעילותו לחלוטין או לפרק זמן ממושך )לרבות כתוצאה מכח עליון( עלול הדבר להשפיע 

 מהותית לרעה על עסקי החברה.

 שינויים בשערי המטבע של מדינות היבוא 6.2

( או תיה הינן במטבע זר )יין, דולר ארה"ב ואירוובוייוון שרוב הוצאות הקבוצה וכן התחימכי

צמודות לו )מיסי קניה ומכס( ואילו הכנסותיה הינן בש"ח, חשופה הקבוצה לשינויים בשערי 

 המטבע הזר. ייסוף המטבע הזר לעומת הש"ח עלול להביא לקיטון ברווחיות הקבוצה. 

 שינויים בשערי המטבע של מדינות המקור ליבוא מתחרה 6.3

ממחיר המכירה  85%-90% -ם בסך מרכיב שערי חליפין במחיר המוצרים של החברה מסתכ

של המוצרים. שינויים בשערי המטבע הזר משפיעים על התחרות בין יבואני רכב המייבאים 

כלי רכב ממדינות בעלות מטבעות שונים. לפיכך, במידה ששערי החליפין של המטבעות הזרים 

שבהם  באמצעותם מייבאים מתחרי החברה לא ישתנו או יפוחתו בעוד שיחול ייסוף במטבעות

 מייבאת החברה, יכולת התחרות של החברה עם מתחריה עשויה להיפגע.
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 שינויים בריביות הבנקאיות בארץ ובחו"ל 6.4

חלק גדול מהאשראי הבנקאי של הקבוצה הינו בריבית משתנה שהינה פונקציה של ריביות 

 בנקאיות בארץ ובחו"ל. לפיכך, חשופה החברה לשינויים בריבית הבנקאית בארץ ובחו"ל. 

  אשראי לקוחות 6.5

מתבצעות בחלקן באשראי, כנהוג בענף הרכב. עיקר  הגדוליםמכירות הקבוצה ללקוחות 

אשראי זה אינו מובטח בבטחונות כלשהם והוא מתרכז במספר מצומצם של לקוחות שהיקף 

ידי לקוח כזה עלול לפגוע בתזרים המזומנים -רעון האשראי עליהמכירות להם גבוה ולכן אי פ

מיליוני ש"ח מסך חובות  190-, כ31.12.2017עסקיות של החברה. נכון ליום ובתוצאות ה

 מהם ארבעהלקוחות, כאשר  16מיליוני ש"ח( מתרכזים אצל  262-הלקוחות )המסתכמים בכ

 . גוף אותוידי -על נשלטים

  צמצום הריכוזיות בשוק כלי הרכב 6.6

לעיל, בשנים האחרונות פועלים משרדי האוצר והתחבורה לצמצום  ב4.1.1כמפורט בסעיף 

הריכוזיות בשוק כלי הרכב בישראל ולהסרת החסמים בו באמצעות רפורמות בתחום המיסוי, 

התקינה והרגולציה של יבוא כלי הרכב, במטרה להגביר את התחרות בענף הרכב ובין היתר 

הערכת החברה, בטווח הקרוב לא תהיה לשינויים להפחית חסמים ליבוא מקביל או אישי. ל

אין כדאיות  ,הדוח למועד נכון, אלו השפעה משמעותית על פעילות הקבוצה היות ולהערכתה

  ידי החברה.-כלכלית ליבוא מקביל או אישי של כלי רכב המשווקים על

 תחרות בתחומי פעילות החברה 6.7

לעיל, לחברה תחרות בתחומי פעילותה. במקרה שבו ייכנסו  4.2.5 -ו 4.1.7כמפורט בסעיפים 

מתחרים חדשים שימכרו כלי רכב לפלחי השוק שבהם פועלת הקבוצה ו/או ייכנסו דגמי כלי 

לדגמים אותם מוכרת  רכב חדשים בפלחי השוק שבהם פועלת הקבוצה, אשר יהוו תחרות

החברה ו/או במקרה שבו ישווקו דגמים כאמור במחירים שהינם תחרותיים למחירי כלי הרכב 

שמוכרת הקבוצה, אזי תחרות כאמור עלולה להשפיע לרעה על תוצאות הקבוצה ועל נתח השוק 

 שלה. כמו כן, ישנה תחרות גדולה בתחום חלקי החילוף, העשויה להשפיע על תוצאות הקבוצה

 בתחום זה. 

 האטה כלכלית במשק הישראלי ו/או העולמי 6.8

-טחוניים ומקרויהיקף הפעילות הכלכלית במשק הישראלי מושפע מגורמים מדיניים, ב

כלכליים. האטה כלכלית במשק הישראלי עלולה לפגוע בהיקף מכירות כלי רכב בישראל 

לכלית עלולה להיות ולהשפיע לרעה על תוצאותיה העסקיות של החברה. יודגש, כי להאטה כ

השפעה על עליית סיכון אשראי הלקוחות וכן השפעה שלילית על שיעורי הרווחיות של החברה 

, לחברה בנוסף הן כתוצאה מקיטון במכירות והן כתוצאה מאילוץ לתת הנחות גדולות יותר.

שוויו עשוי להיות מושפע  אשר לעיל( 5.1.2)לפרטים אודות הנכס ראו סעיף נכס נדל"ן להשקעה 

מהאטה כלכלית בתחום הנדל"ן בישראל בכלל ומשינויים בביקוש לשטחי משרדים ומגורים 
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לעניין פרסום בנק ישראל העשוי להביא לצמצום בהיקף באיזור בו ממוקם הנכס בפרט. 

 לעיל. 3.4ראו בסעיף  –ההלוואות לצורך רכישת רכב 

 שינויים רגולטוריים 6.9

שינויים בהסדרים רגולטוריים החלים על ענף הרכב, כגון שינויים במדיניות המיסוי 

הממשלתית, שינויים במדיניות הנוגעת לסיווג כלי הרכב כפרטיים או מסחריים לצורכי מס, 

לשימוש עובד עלולים  או שינויים במדיניות הנוגעת לשווי השימוש של רכב ליסינג הניתן

להוביל לשינויים בביקוש לכלי רכב מסוגים שונים ולהשפיע בטווח הארוך על תוצאות הפעילות 

  לעיל. ב4.1.1אודות שינויים כאמור ראו סעיפים -של הקבוצה. לפירוט על

 שינויים בהנהלת החברה או בשליטה בחברה 6.10

פורד נקבע, כי כל שינוי ללא קבלת הסכמת פורד מראש ובכתב בבעלות הישירה או ם בהסכ

העקיפה או בהנהלה הפעילה של דלק מוטורס כמפורט בהסכם פורד יקנה לפורד את הזכות 

רד הזכות לסיים את לעיל(. כמו כן, עומדת לפו 5.9.2כיון )ראו סעיף ילסיים את הסכם הז

ההסכם, בין היתר, במקרה של הרשעה בבית משפט של דלק מוטורס, החברה, מר יצחק שרון 

ידי האנשים האמורים שאינו הולם -)תשובה( או מר גיל אגמון בגין הפרת חוק או כל מעשה על

מאזדה נקבע כי היצרן רשאי להביא את הסכם מאזדה לידי אנשי עסקים בעלי שם. בהסכם 

ם מוקדם בכל עת במתן הודעה בכתב לדלק מוטורס במקרה שבו היצרן קובע כי לא ניתן סיו

להמשיך בעסקאות עם דלק מוטורס כתוצאה ממוות, אי כשירות, היעלמות או שינוי בהנהלת 

דלק מוטורס ו/או כתוצאה משינוי במבנה הארגוני משפטי של דלק מוטורס או שינוי מהותי 

נקבע, כי שינוי בזהות בעלים של דלק  BMWקיעים בה. בהסכם בהרכב בעלי המניות או המש

 .BMWמוטורס, בהרכב בעלי מניותיה או בהנהלתה הבכירה טעון אישור מראש ובכתב של 

 ירידות בשערי ניירות ערך 6.11

בהם היא מחזיקה. שפל בשווקי ההון  הסחירים החברה חשופה לתנודות בשערי ניירות ערך

ידי הקבוצה -עה על מחירי ניירות הערך הסחירים המוחזקים עלבחו"ל ובארץ עלול להשפיע לר

כן, החברה משקיעה מפעם  כמו ולהשפיע על יכולתה להפיק רווחי הון ממימוש אחזקותיה.

 31.12.2017לפעם בחברות הזנק העוסקות בפיתוח מוצרים לתעשיית הרכב, כאשר נכון ליום 

 כלל בדרך הינן כאמור השקעות. "חש וןמילי 83-כ שלשל החברה כאמור הינן בסך  השקעותיה

 .גבוהה סיכון בדרגת

  העולמית הרכבבתעשיית אי וודאות  6.12

משמעותית, בעיקר  התקדמות טכנולוגיתענף ייצור כלי הרכב מאופיין בשנים האחרונות ב

כמו כן, ניכרת  .אוטונומייםה רכביםוההמונעים באנרגיה אלטרנטיבית  בתחומי הרכבים

גם בתחומי התחברוה והרכבים כאשר ביטוייה מופיעים ה השיתופית" "הכלכל של התפתחות

 -חדשים שנועדו לשנות את המודל הצרכני הקיים של בעלות ברכב בין השאר במודלים 

וכן נסיעות  ותשלום לפי שימוש , השכרת רכבים לטווח קצר(Car Sharing) כלי רכבבשיתופיות 

יות באירופה מקדמות תהליכים שנועדו להפחית לצד זאת, ערים מרכז (.Carpooling) משותפות
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ואף להגביל לחלוטין כניסה לערים של רכבים מזהמים )ואף רכבים המונעים באמצעות בנזין 

  עניין אשר צפוי גם הוא לצמצם את תמריץ הצרכנים להחזיק רכב בבעלותם. –באופן כללי( 

ווח הארוך לגבי שיעור אי וודאות לט ליצוריש כדי  המתוארות לעילתפתחויות ההבכלל 

הצמיחה של ענף ייצור כלי הרכב בו פועלות יצרניות הדגמים אותם מייבאת הקבוצה. נראה כי 

תיאלץ צפוי כי בטווח הארוך, צמיחתו של ענף ייצור הרכבים תהיה מוגבלת במידת מה, עובדה ש

אי וודאות  . מטבע הדברים,את יצרניות הרכב להתחרות על נתחי שוק הצומח בקצב איטי יותר

 . כלי הרכב בישראלזו השוררת בקרב יצרניות הרכב הינה בעלת השפעה גם על ענף ייבוא 

 הסיכון גורמי דירוג 6.13

פי טיבם )סיכוני מקרו, סיכונים ענפיים וסיכונים -הסיכון שתוארו לעיל על גורמילהלן סיכום 

עסקי החברה מיוחדים לחברה(, אשר דורגו, בהתאם להערכת הנהלת החברה, השפעתם על 

 )השפעה גדולה, בינונית וקטנה(: 

 מידת ההשפעה של גורם הסיכון על עסקי החברה 

 השפעה קטנה השפעה בינונית השפעה גדולה 

    סיכוני מקרו

שינויים בשערי מטבעות 
 חוץ של מדינות היבוא

+   

שינויים בריביות 
 הבנקאיות בארץ ובחו"ל

  + 

  +  האטה כלכלית במשק

 +   ערך ניירות בשערי ירידות

    סיכונים ענפיים

שינויים בשערי מטבעות 
חוץ בהם מייבאים 

 מתחרים

+   

  +  אשראי לקוחות

צמצום הריכוזיות בשוק 
 כלי הרכב

 +  

תחרות בתחומי פעילות 
 החברה

+   

  +  שינויים רגולטוריים

 לט"א אי וודאות
 בתעשיית הרכב העולמית

  + 

    לחברהסיכונים מיוחדים 

   + תלות ביצרנים

שינויים בהנהלת החברה 
 או בשליטה בחברה

 +  

 

פעילות החברה הינה על סמך ההערכה בלבד וייתכן כי בפועל -מידת ההשפעה של גורמי הסיכון האמורים על

 מידת ההשפעה תהיה שונה.
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 דלק מערכות רכב בע"מ 

  חברהדו"ח הדירקטוריון על מצב עייי ה

  2017בדצמבר  31לשה שסתיימה ביום 

  

  החברהאור עסקי יתוים עיקריים מתוך ת  .1

  

החברה פועלת באמצעות תאגידים בבעלותה בתחום יבוא ושיווק בישראל של כלי רכב וחלקי חילוף 

  .BMW -ו פורד ,תוצרת מאזדהמ

  

רכב הכלי  פעילותתחום  -ת בשי תחומי פעילות המדווחים גם כמגזרים עסקיים בדוחותיה החברה עוסק

  חלקי חילוף ושירותי מוסך.פעילות ותחום 

שת החל מהרבעון השי של בישראל , יםרכב חדשכלי  במכירות  2013צמיחה רצופה החל משת לאחר 

 ,2017בשת  רכב כלי 282,000-לכ הגיעה מכירות כלי רכב חדשיםכמות ו חלה האטה מסוימת 2017

  .2016בשת  כלי רכב 287,000- כ לעומת

תח השוק של החברה כלי רכב אשתקד ו 22,376 לעומתכלי רכב  20,653החברה מכרה במהלך שה זו  

  אשתקד. 8%- לעומת כ 7%-כל ירד

  

   מצב כספי .2

  

 ש"חמיליון   228 -של כ יטון ק, ש"ח מיליון 2,530 -כב סתכם ה 2017בסוף שת  חברההשל  הכסיםסך    .א

וכן  מיליון ש"ח) 237-ת המלאי (כוביתרמקיטון  הברוב תובע ירידה זו  .לעומת סוף השה הקודמת

אלה קוזזו בעיקר על ידי גידול ביתרת ). מיליון ש"ח 95-מירידה ביתרות החייבים ויתרות חובה (כ

מיליון  26-,עליה בסעיף הלקוחות של כמיליון ש"ח) 49-(כוהדל"ן להשקעה בהקמה הדל"ן להשקעה 

וכן כתוצאה מגידול ברכוש הקבוע (בעיקר ש"ח מיליון  32-עליה בסעיף יירות ערך בסך של כש"ח, 

  .ש"חמיליון  35-אולמות תצוגה) של כ

 

  ממומים כדלקמן: חברההכסי   

  על ידי הון עצמי. ש"חמיליון  667 -כ 

  .והתחייבויות אחרותזכאים  ,, ספקיםותי אשראיו על ידי בקים ש"חמיליון  1,863 -כ 

  

יין  מיליארד 10.2 -במט"ח לספקים בחו"ל הסתכמו בכ חברהה יה העיקריות שלבויותיליום המאזן התחי

על פי השער  ש"חליון ימ 223 -(כאירו  ליוןימ 54 -בכ ,על פי השער ליום המאזן) ש"ח מיליון 314 -יפי (כ

   .מיליון ש"ח על פי השער ליום המאזן) 9 -(כדולר ון מילי 2.7-ובכ ליום המאזן)

 -יין יפי (כמיליארד  1.7-כשל  אשראי בקאי במט"חחשיפה בגין  לחברהקיימת כמו כן, לתאריך המאזן 

מיליון ש"ח על פי השער ליום  39 -מיליון דולר (כ 11.3-כ, ) המאזן)מיליון ש"ח על פי השער ליום  51

  .מיליון ש"ח על פי השער ליום המאזן) 26- ון אירו (כמילי 6.3-וכן כ המאזן)

  

  
   מיליון  282- כהסתכם בסעיף יירות ערך המדדים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד  2017בדצמבר  31ליום     .ב

 Ford Motor Company בחברת ביירות ערך סחירים ההוגן של ההשקעה  את השוויבעיקר כולל וש"ח  

במיות סחירות ש"ח ומיליון  43-כ  BMW.DE  חברת מיות סחירות שלב,ש"ח ון מילי 130 -לכשהסתכם 

  .ש"חמיליון  26-כ .Mazda Motor Corp של חברת
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וספות בחברות טכולוגיה בתחום הרכב (אין  ותשקעהמייצגת  מליוי ש"ח 83-יתרה בסך של כה 

  9וכן באור  יאור עסקי התאגידבפרק א לדוח התקופתי ת 5.4לפרטים וספים, ראה סעיף  סחירות).

  לדוחות הכספיים.

מיליון ש"ח  187-סעיפי דל"ן להשקעה בהקמה וכן דל"ן להשקעה מסתכמים בכ 31.12.2017ליום   .ג

אלו כסים לשווי האת  ומשקפים  ,מיליון ש"ח) 47.8-בסך של כ 2017(לאחר עליית ערך שרשמה בשת 

ב' 8תקה כפי שמתואר בו ורפת לדוחות אלו כספח,המצגארדיה בהתאם להערכת השמאי -במתחם לה

 .פרק ד' ל
         

      תוצאות הפעילות  .3
  

מיליון  370 -של כרווח קי לעומת ש"ח מיליון  349 -הסתכם בכ 2017לשת והכולל הקי הרווח   .א

  .אשתקד ש"ח מיליון 369-כבסך של  כוללרווח וש"ח 

 .2017מהירידה ברווח הגולמי לשת הירידה ברווח הקי ובעת  בעיקר כתוצאה 

  מיליון ש"ח לעומת רווח קי וכולל  74 -הסתכם בכ 2017של שת  הרביעיהרווח הקי והכולל לרבעון 

 טו בהכסות המימון ירידהובע מ הקיטוןמיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. עיקר  126 -של כ

בעיקר ( ש"ח אשתקדמיליון  96-לעומת כ 2017ברבעון הרביעי של שת ש"ח מיליון  4.7 -לכ ושהסתכמ

  .)2016ברבעון הרביעי של שת  11.6% -כתוצאה מהיחלשות שער היין בכ

  

 ש"חמיליון  3,428 - לעומת כ ש"חמיליון  3,406 -בכ 2017ת בשמחזור המכירות הסתכם   .ב

 ד.בתקופה המקבילה אשתק 22,376כלי רכב לעומת  20,653מכרו  2017במהלך שת . אשתקד

מיליון  495-מיליון ש"ח לעומת כ 551-הסתכם בכ 2017מחזור המכירות ברבעון הרביעי של שת 

כלי רכב  2,828כלי רכב לעומת  2,768מכרו  2017ש"ח אשתקד. במהלך הרבעון הרביעי של שת 

 בתקופה המקבילה אשתקד.

 
 609-מת רווח גולמי של כמיליון ש"ח לעו  532 - הסתכם בכ 2017הרווח הגולמי של החברה בשת   ג.

 17.7% - שיעור של כ לעומת 15.6% - לכ ירד 2017בשת  ישיעור הרווח הגולמ אשתקד. מיליון ש"ח

שמכרו רכבים  מהעובדה ,כלי הרכב שמכרותמהיל שיוי במכתוצאה בעיקר  אשתקדהמקבילה  שהב

 וכן  ,במועד רכישתם ששררו יחסית  שעלותם בספרי החברה גבוהה לאור שערי מטבע יבוא גבוהים

 .עף הרכבבהשוררת  משחיקת מרווחי המכירה  בשל התחרות כתוצאה 

 
מיליון ש"ח בשה  107 -כ לעומתמיליון ש"ח,  121 -כב 2017בשת הסתכמו הוצאות מכירה ושיווק   ד.

 ש"חמיליון  6.6-של כגידול מ בעיקר כתוצאה ובעת  ש"חמיליון  14-של כבסך עליה ה ,הקודמת

 ש"חמיליון  3 -של כ גידולכן ו מיליון ש"ח בעמלות סוכים 2.8- , גידול של כצאות הפרסוםבהו

    .אחרותהוצאות ב

  

בשה  "חשמיליון  38.4 - כ לעומת ש"חמיליון  42.3-כב 2017הסתכמו בשת הוצאות ההלה וכלליות  ה.

  .עלות האופציות שהועקו לעובדים (שכר)היו בסעיף  ההעלייעיקר  .הקודמת

 
רווח לעומת  2017בשת ש"ח מיליון  311-כל ירדהרווח התפעולי הובע מתחום יבוא ומכירת  כלי רכב   ו.

וכן מהשחיקה  ,כתוצאה מתמהיל כלי הרכב שמכרובעיקר  2016מיליון ש"ח בשת  377-כתפעולי של 

חלפים ושירותי הרווח התפעולי במגזר ה .ברווחיות כתוצאה מתחרות בעף ומשיויים בשערי חליפין

בשת מיליון  87 -כלעומת רווח תפעולי של מיליון ש"ח  58 -בכ 2017בשת הסתכם  המוסך
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לאור פעילות זו במקיטון התפעולי במגזר החלפים ושרותי המוסך, ובעת בעיקר  הירידה ברווח.2016

  .המגזר רווחיותוכן שחיקת  שים האחרוותשל מכירות כלי רכב ע"י החברה בהירידה המתמשכת 

  

ג' לעיל, החברה רשמה רווח כתוצאה מעליית ערך דל"ן להשקעה בהקמה בסה"כ של  2כאמור בסעיף   ז.

  בהתאם להערכת השמאי הבלתי תלוי המצורפת כספח לדו"ח. ש"חמיליון  47.8-כ

 

על הסעיפים המהותיים שהשפיעו  ש"ח.מיליון   -27.2וצרו לחברה הכסות מימון טו של כ 2017בשת   .ח

 43 -של כ משערוך התחייבויות במטבע יין יפיכתוצאה  הכסות הים  2017בשת  הכסות המימון טו 

הוצאות מימון  החברה ומגד רשמה טוש"ח מיליון  13.6-עליית ערך השקעה באיוויז של כ ש"ח,מיליון 

ידה בערכם של י"ע וכן יר ש"ח ןליוימ 19.3 -כבסך של  למערכת הבקאית  בגין ריבית על הלוואות

   . מיליון ש"ח 13.1-בסה"כ של כ

  

  :תוים לגבי תוצאות הפעילות להלן 

  

  

  

  

 Iרבעון 

  2017לשת 

  ש"חבאלפי 

 IIרבעון 

  2017לשת 

  באלפי ש"ח

  IIIרבעון 

  2017לשת 

  באלפי ש"ח

  IVרבעון 

  2017לשת 

  באלפי ש"ח

  סה"כ

  2017לשת 

  ש"חבאלפי 

  893,405,3  462,551  753,831  983,948  695,073,1  מחזור מכירות

  531,672  80,352  125,189  149,162  176,969  רווח גולמי

  120,787  28,505  29,776  32,033  30,473  הוצאות מכירה ושיווק

  42,277  11,317  10,292  10,472  10,196  הוצאות ההלה וכלליות

  47,781  47,781  -  -  -  עליית ערך דל"ן להשקעה בהקמה

  11,781  )30(  )8(  11,663  156  אחרות  צאות)(הו הכסות

  428,170  88,281  85,113  118,320  136,456  רווח תפעולי

   ,  )2,866(  6,593  18,776 4,756  27,259טו הכסות (הוצאות) מימון

חלק החברה ברווחי (הפסדי) חברות 

  כלולות

  

373  

  

333  304  )412(  

  

598  

  456,027  92,625 104,193  125,246  133,963  רווח לפי מסים על ההכסה

  106,867  18,050  24,418  30,546  33,853   מיסים על ההכסה

  160,349  575,74  775,79  94,700  100,110  רווח קי

            

  829,348  244,74  775,79  94,700  100,110  כוללח ורו

  

  

  

  

  

 Iרבעון 

  2016לשת 

  ש"חבאלפי 

 IIרבעון 

  2016לשת 

  באלפי ש"ח

  IIIרבעון 

  2016לשת 

  באלפי ש"ח

  IVרבעון 

  2016לשת 

  באלפי ש"ח

  סה"כ

  2016לשת 

  ש"חבאלפי 

  751,427,3  494,691  812,172  884,767  121,236,1  מחזור מכירות

  608,520  69,734  128,160  157,307  253,319  רווח גולמי

  106,681  22,080  27,085  31,340  26,176  הוצאות מכירה ושיווק

  38,427  9,287  11,599  8,896  8,645  לליותהוצאות ההלה וכ

  29,109  29,109        עלית ערך דל"ן להשקעה בהקמה

  5,790  19  5,620  )26(  177  הכסות אחרות

  498,311  67,495  95,096  117,045  218,675  רווח תפעולי

  ) ,  )20,747(  )96,442(  9,709 95,855  )11,625טו הכסות (הוצאות) מימון

  584  38 142  226  178  וחי חברות כלולותחלק החברה ברו

  487,270  163,388 104,947  20,829  198,106  רווח לפי מסים על ההכסה

  117,340  36,619  25,546  5,794  49,381  מיסים על ההכסה

  369,930  126,769  79,401  15,035  148,725  רווח קי

            

  021369,  860125,  79,401  15,035  148,725  רווח כולל
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       זילות  .4

  

 לעומתש"ח, מיליון  490 -כסך של הסתכמו ב 2017בשת  שוטפתפעילות מה שבעו המזומים טו  .א 

  .2016בשת ש"ח מיליון  122-כבסך של  פעילות שוטפתששימשו למזומים 

 237- מיליון ש"ח), מהירידה ביתרת המלאי (כ 349-המקור למזומים אלה בע בעיקר מהרווח הקי (כ

במזומים  יםהשימושמיליון ש"ח).  90- ליון ש"ח) ומהירידה בחייבים ויתרות חובה ומסים לקבל (כמי

ועליה ביתרות הלקוחות  מיליון ש"ח) 148 -ביתרת הספקים (כירידה מפעילות שוטפת היו בעיקר לצורך 

  .)ש"חמיליון  26-(כ

 

להשקעה טו בעיקר ושימשו  ש"חון מילי 42 -הסתכמו בכהשקעה  פעילותששימשו ל ,טו המזומים ךס    .ב 

רכוש קבוע להשקעה בש"ח) וכן  ןליוימ 40-ביירות ערך המדדים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד (כ

מזומים שבעו מפעילות השקעה הים בעיקר תמורה טו  ש"ח). ןליוימ -56דל"ן להשקעה בהקמה (כו

מיליון ש"ח וכן מפירעון הלוואה  21-כ ) ממכירת אולם תצוגה בסך של2017(שהתקבלה במהלך שת 

 מיליון ש"ח. 31.5 - שיתה בסך של כ

  

ושימשו לתשלום דיבידד ש"ח מיליון  445 -מימון הסתכמו בכ פעילותל ששימשוטו המזומים  ךס  ג. 

  מיליון ש"ח. 21-אשראי טו של כ וכן לתשלום מיליון ש"ח 424-בסך של כ

    

   מקורות מימון  .5

  

  .ש"ח מיליון 674 -בכ בשת החשבון  לזמן קצר הסתכם מתאגידים בקאיים אשראי הע של הממוצ היקפו

(רובו מהווה אשראי ש"ח מיליון  150 -ההיקף הממוצע של אשראי לזמן ארוך בתקופת הדו"ח הסתכם בכ

   .לדוחות הכספיים) 16חוץ בקאי כמפורט בביאור 

  יפי. ןביי כמחציתו - מיליון ש"ח   664 -כהסתכם ב המכויות יאשראי מספקההממוצע של ההיקף 
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  :להלן דו"ח בסיסי הצמדהו. 
  2017בדצמבר  31ליום  

מטבע   
  ישראלי

  
  מטבע חוץ  מטבע חוץ  מטבע חוץ  מטבע ישראלי

    

  

  לא צמוד

  
צמוד למדד 

  סה"כ  * אחר  ביין יפי  באירו  בדולר ארה"ב  המחירים לצרכן

  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  ש"ח אלפי  אלפי ש"ח  

                כסים
  23,178    670  348  1,818    20,342  מזומים ושווי מזומים

  261,771            261,771  לקוחות
  102,485  3,093    33,221  15,688    50,483  חייבים ויתרות חובה

  7,790            7,790  מסים לקבל
  1,005,277  1,005,277            מלאי

  4,833  4,833            הוצאות שכר דירה מראש
  4,688            4,688  הלוואות

  24,420  24,420            תיוובשותפו ותכלול ותהשקעות בחבר
  יירות ערך המדדים בשווי הוגן דרך רווח 

  או הפסד           
          282,158  282,158  

              31,450  31,450דל"ן להשקעה
              155,649  155,649דל"ן להשקעה בהקמה

  397,333  397,333            רכוש קבוע, טו
  74,588  74,588            זיכיוות
  153,907  153,907            מויטין

  610  610            מיסים דחים
  2,530,137  2,133,318  670  33,569  17,506  -  345,074  סך כל הכסים

                התחייבויות
  681,794    50,981  26,212  39,149  13,090  552,362   ומאחרים אשראי מתאגידים בקאיים

  598,216    314,076  223,127  9,489    51,524  יםרותיותי שלספקים והתחייבויות ל
  332,102  245,433          86,669  זכאים ויתרות זכות

  74,561            74,561  דיבידד שהוכרז
  139,119          123,422  15,697  מתאגידים בקאיים ואחריםהלוואות 

  5,711            5,711  הטבות לעובדיםהתחייבות בשל 
  31,529  31,529            מסים דחים

  1,863,222  276,962  365,057  249,339  48,638  136,512  786,524  סך כל ההתחייבויות
  667,105  1,856,356  )364,387(  )215,770(  )31,132(  )136,512(  )441,450(  היתרה המאזית טו

  

  2016בדצמבר  31ליום    
מטבע   

  ישראלי
  

  מטבע חוץ  מטבע חוץ  מטבע חוץ  מטבע ישראלי
    

  

  לא צמוד

  
צמוד למדד 

  סה"כ  * אחר  ביין יפי  באירו  בדולר ארה"ב  המחירים לצרכן

  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  

                כסים
  20,470    1,649  393  5,276    13,152  מזומים ושווי מזומים

  235,738            235,738  לקוחות
  197,229  4,454    32,350  8,000     152,425  חייבים ויתרות חובה

  2,408            2,408  מסים לקבל
  1,242,505  1,242,505            מלאי

              12,286  12,286כסים מוחזקים למכירה
  5,480  5,480            הוצאות שכר דירה מראש

  35,267            35,267  הלוואות
  24,272  24,272            תיוובשותפו ותכלול ותהשקעות בחבר

  יירות ערך המדדים בשווי הוגן דרך רווח 
  או הפסד           

          250,271  250,271  

              138,201  138,201דל"ן להשקעה בהקמה
  362,205  362,205            רכוש קבוע, טו

  77,695  77,695            זיכיוות
  153,907  153,907            מויטין

  631  631            מיסים דחים
  2,758,565  2,271,907  1,649  32,743  13,276  -  438,990  סך כל הכסים

                התחייבויות
  699,642    301,281  10,298  72,190  13,051  302,822  ומאחרים  אשראי מתאגידים בקאיים

  746,988    350,061  278,773  63,670    54,484  התחייבויות לספקים ולותי שירותים
  325,923  238,699      -    87,224  זכאים ויתרות זכות

  9,705            9,705  מיסים  לשלם
  102,521            102,521  דיבידד שהוכרז

  141,732          136,107  5,625  מתאגידים בקאיים ואחריםהלוואות 
  5,007            5,007  הטבות לעובדיםהתחייבות בשל 

  21,633  21,633            מסים דחים
  2,053,151  260,332  651,342  289,071  135,860  149,158  567,388  סך כל ההתחייבויות

  705,414  2,011,575  )649,693(  )256,328(  )122,584(  )149,158(  )128,398(  היתרה המאזית טו

  .ןאחר : פריטים שאים כספיים או פריטים שמוצגים על פי שווי הוג 
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  גילוי בקשר עם הדיווח הפיסי של התאגיד  .7

  
  אומדים 

  
בעת הכת הדוחות הכספיים, דרשת הההלה להפעיל שיקול דעת ולהסתייע באומדים, הערכות והחות 

המשפיעים על יישום המדייות החשבואית ועל הסכומים המדווחים של כסים, התחייבויות, הכסות 

שבבסיסם סקרים באופן שוטף. השיויים באומדים החשבואיים זקפים  והוצאות. האומדים וההחות

  בתקופה בה עשה השיוי באומדן.

  
העיקריות שעשו בדוחות הכספיים בקשר לאי הודאות לתאריך המאזן ואומדים קריטיים ההחות לגבי 

  .31.12.2017ליום הכספיים  לדוחות 3ראה ביאור  חברהשחושבו על ידי ה

  
  

    י ממשל תאגידיהיבט  .8

  

  דירקטורים בעלי מיומות חשבואית ופיסית  .א

  

  .שיים היוהמספר המזערי הראוי של דירקטורים בעלי מיומות חשבואית ופיסית  כיהחליטה  החברה

החברה סבורה כי בהתחשב בסוג פעילותה של החברה, שהיה חברת אחזקות, המתרכזת בעיקר בעף הרכב, 

העסקי העשיר של הדירקטורים (גם אלה שאים עוים על ההגדרה של "בעלי מיומות  סיוםיבהתחשב בו

ה"ל מאפשר לדירקטוריון לעמוד בחובות המוטלות עליו בהתאם המזערי המספר  .חשבואית ופיסית")

בכל הוגע לבדיקת מצבה הכספי של החברה ולעריכת הדוחות  ,לדין ולמסמכי ההתאגדות של החברה

  ישורם.הכספיים וא

בוסף, יש לציין כי על פי והל העבודה בחברה מוזמן רואה החשבון המבקר, לכל ישיבת דירקטוריון שבה 

דים בדוחות הכספיים, והוא עומד לרשות הדירקטורים למתן כל הסבר שיידרש בקשר עם הדוחות הכספיים 

  הן במסגרת הישיבות שבהן הוא משתתף והן מחוץ לישיבות.

ן, כי על פי הדין, כל דירקטור החפץ בכך, בסיבות המצדיקות זאת ובתאים הקבועים בדין, כמו כן יש לציי

  לקבל ייעוץ מקצועי על חשבון החברה לצורך ביצוע תפקידו, לרבות ייעוץ חשבואי ופיסי.זכאי 

  

  הדירקטורים בעלי מיומות חשבואית ופיסית הם:

  

במשפטים  LLB . בעל תואר28.10.2010החל מיום  קטורודיר יו"ר הדירקטוריון -אביועם פיקלמן  .1

כיהן בתפקידי יהול בכירים בחברות גדולות (לרבות  . מר פיקלמןהאויברסיטה העברית בירושלים

חברות ציבוריות) וכן כיהן כיו"ר דירקטוריון וכדירקטור בחברות גדולות (לרבות חברות ציבוריות) וכל 

  רבות. שים במשךזאת 

 

יו"ר  מכהן כמכ"ל קבוצת דלק בע"מאויברסיטת ת"א.  ,השכלה אקדמאית בכלכלה –לד אסף ברטפ .2

  .חברות וספות בקבוצת דלקבדירקטור וחברת הפיקס 

  

 ,סקיםהל עהשכלה אקדמאית במ בעל -26.3.2009מיום החל כדירקטור חיצוי  מכהן עופר צלרמאירר ד" .3

 יסיים כהותו. 2018בחודש מרץ  ות.רקטור בחברכדי ומכהן הןיכ האויברסיטה העברית בירושלים,
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בכלכלה )B.A(בעל תואר ראשון  28.10.2010בעל השליטה בחברה, מכהן כדירקטור החל מיום  - גיל אגמון  .4

ועד ליום  1998הן כמכ"ל חברת הבת דלק מוטורס בע"מ מאז שת יכמר אגמון אויברסיטת תל אביב, 

 .2003ת כמכ"ל החברה משמכהן ו 31.12.2015

  

כלכלה ב B.Aראשון בעל תואר  28.10.2010החל מיום בלתי תלוי מכהן כדירקטור –ישראל צ'צ'יק  .5

אויברסיטת איסאד  ,במיהל עסקים MBA  בעל תוארוסטטיסטיקה, האויברסיטה העברית ירושלים ,

ן בתפקידי יהול כיהמר צ'צ'יק  .הטכיון, חיפה ,תעשייה ויהולמוסמך ב M.S.Cצרפת תואר  -פוטבלו 

בכירים בחברות גדולות ומכהן כיו"ר דירקטוריון וכדירקטור בחברות גדולות לרבות חברות ציבוריות, 

 וכל זאת במשך שים רבות.

 

בוגרת הפקולטה לחשבואות  29.06.2011 מיוםהחל רו"ח מלכה בן דור מכהת כדירקטורית חיצוית  .6

מכהת  רואי חשבון בישראל. לשכתקורס דירקטורים של  בוגרת ,אביב-), אויברסיטת תלB.Aוכלכלה (

  וכיהה בעבר כדירקטורית בחברות וספות.

  

   דירקטורים בלתי תלויים  ג.

  

  בתקון החברה לא כללה הוראה בדבר שיעור הדירקטורים הבלתי תלויים.

  

   גילוי בדבר המבקר הפימי בתאגיד  ד.
 

  פרטי המבקר הפימי

 גריברג מיכאל. שם המבקר הפימי:  )1(

  .2000תאריך תחילת כהוה: שת    )2(

  הכישורים המכשירים אותו לביצוע התפקיד:    )3(

 אקדמאי (תואר ראשון בחשבואות וכלכלה, רו"ח), חבר בלשכת המבקרים הפימיים  

  במגוון תפקידים בביקורת פים). יםש 25בישראל, בעל יסיון רב בתחום הביקורת (

לחוק החברות  (ב)146ת החברה, המבקר הפימי עומד בהוראות סעיף למיטב ידיע   )4(

, הפימית -לחוק הביקורת 8ובהוראות סעיף  (להלן:"חוק החברות") 1999תש"ט ה

  ."חוק הביקורת"):(להלן 1992-התש"ב

, כיהן המבקר הפימי גם כמבקר פימי 2015בדצמבר  31למיטב ידיעת החברה עד ליום )   5(

  שהיא בעלת עיין בחברה.בקבוצת דלק 

  הקשורים אליה.)   המבקר הפימי איו מחזיק ביירות ערך של החברה או של גופים 6(      

  המבקר   וכן איו רואה החשבון )   המבקר הפימי איו בעל עיין בתאגיד או קרוב של בעל עיין בתאגיד 7(

  מטעמו. מיאו        

  ד תפקיד וסף על הביקורת הפימית.המבקר הפימי איו ממלא בתאגי  )8(

              כמו כן איו ממלא  מחוץ לתאגיד תפקיד היוצר או עלול ליצור יגוד עייים  עם תפקידו כמבקר 

 פימי.
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 דרך המיוי •

            
 .2000בשת  של החברה מיוי המבקר הפימי אושר על ידי ועדת הביקורת והדירקטוריון 

בין הימוקים לאישור מיויו: השכלתו, כישוריו ויסיוו הרב של המבקר בביקורת  

  פימית.            

 

  זהות הממוה על המבקר הפימי •
 

  וזאת  , יו"ר הדירקטוריון מר אביועם פיקלמןהממוה הארגוי על המבקר הפימי היו 

  .13.3.2011 החל מיום

      

  תכית העבודה •

 
דה של הביקורת הפימית בתאגיד היה שתית.תכית העבו  

 
 השיקולים בקביעת תכית הביקורת השתית בחברה הים בעיקר:

 
  ות, על פי סקר הערכת סיכוים )  הצעות המבקר הפימי לתכיות עבודה שתי1( 

  לקביעת יעדי הביקורת.        

  ין היתר, על הצעות )  הצעות חברי ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה בהתבסס, ב2( 

  הפימי, ושאי ביקורת הפים בשים עברו וושאים שידוו בישיבות  המבקר       

  הביקורת ודירקטוריון החברה. שוטפות של ועדת       

  .החברה, המבה הארגוי שלה, מהות פעילויותיה העסקיותפעילות היקף  ) 3( 

   

  .וועדת הביקורתד ומאושרת על ידי התכית ערכת על ידי המבקר הפימי של התאגי
  

  תכית העבודה מותירה בידי המבקר הפימי שיקול דעת לסטות ממה, שאיו מוגבל או 

  כפוף לאישורים.

  

 ביקורת של תאגידים מוחזקים •

 
  

בתאגידים מוחזקים מהותיים של התאגיד, ערכת תכית ביקורת שתית פרדת על ידי 

  .המבקר הפימי

  

  מוטורס בע"מ, מכהן כמבקר פימי, המבקר הפימי של התאגיד.בחברת הבת דלק 

  

ועדת הביקורת של על ידי  מאושרותתכיות הביקורת הפימית בתאגידים מוחזקים, 

  החברה.

  

   היקף העסקה •
  

צעת על ידי המבקר מתבובחברת הבת דלק מוטורס בע"מ, עבודת הביקורת בתאגיד המדווח 

שעות שתיות מוקדשות לביקורת של  100 - כמתוכן ות, ישעות שת 800-הפימי, בהיקף של כ

  מוקדשות לביקורת בחברה הבת, דלק מוטורס בע"מ.ויתרתן התאגיד, שהיו חברת אחזקות 
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 עריכת הביקורת •

 
הביקורת ערכת בהתאם לתקי הביקורת הפימית המקובלים בארץ ובעולם, ובהתאם להחיות 

כולל תקים של לשכת המבקרים הפימיים בישראל מקצועיות בתחום הביקורת הפימית, 

  וחוק החברות.  ) ובהתאם לחוק הביקורת הפימיתCIAובארה"ב (

 

 גישה למידע •

   
למבקר הפימי גישה מלאה, בלתי מוגבלת, מתמדת ובלתי אמצעית למערכות  המידע של 

  התאגיד, לרבות תוים כספיים. 

  

  דין וחשבון המבקר הפימי •
 

דין וחשבון המבקר הפימי הוגש בכתב. -            

 
   ועדת הביקורתובן ודו 2018יואר בחודש   , הוגש2017לשת  של התאגיד מסכם ביקורת דוח -                

  .2018בחודש פברואר                    

  פימי המועדים בהם הוגשו ודוו דוחות הביקורת הפימית על ממצאי המבקר ה -                

  בתאגיד המוחזק, דלק מוטורס, הים כדלקמן:                   

  .,8.2017דון 7.2017הוגש .  1                  

  .,2.2018דון 1.2018הוגש .  2                  

  .,2.2018דון 1.2018הוגש  .3                

 
ולבעלי   י ועדת הביקורת של החברההדוחות הוגשו ליו"ר הדירקטוריון, למכ"ל החברה ולחבר -

. תפקידים רלווטיים בחברת הבת   

  
 

  הערכת הדירקטוריון את פעילות המבקר הפימי •
  

להערכת דירקטוריון החברה וועדת הביקורת, היקף אופי ורציפות הפעילות ותכית העבודה של 

ות פעילויותיה המבקר הפימי של החברה הים סבירים בהתחשב בהיקף, במבה הארגוי, במה

  את מטרות הביקורת הפימית.  ליישםהעסקיות ובהיקפם, ויש בהם כדי 

  

  תגמול •
 

 150,000-עבור שירותי ביקורת פימית, סכום שתי כולל של כלמבקר הפימי  שולם  2017בשת 

שילמה החברה  שקיבל המבקר הפימי של התאגיד, ץבמיקור חו. בוסף, עבור שירותי ביקורת ש"ח

    ש"ח.אלפי  17-ל כסך ש
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     בושא מתן תרומות הקבוצהמדייות   .ה

  אין לחברה מדייות חלוקת תרומות. .ש"חאלפי  938 -לגופים שוים סך של כהקבוצה תרמה  2017בשת 

  

  תכית אכיפה פימית  .ו

רועו הלים קיימים במסגרת זו הוכו ו/או  .אכיפה פימית בתחום יירות הערך החברה אימצה תכית

  ומוה ממוה על האכיפה הפימית.

  
  שכ"ט רואי חשבון מבקר  .9

  
משרד קוסט פורר גבאי את קסירר בשת  ומיסיםביקורת  שירותי סה"כ הוצאות שרשמו בספרים בגין

 שעות ביקורת 2,994-כ הושקעו) ו2016אלפי ש"ח בשת  994 - (לעומת כ ש"ח אלפי 892 -היו כ 2017

  .)2016בשת  שעות ביקורת 3,429(לעומת  2017בשת  ומיסים

  

  דיבידד  .10

  

  .לדוחות 1.4ראה פרק א' סעיף ש"ח דיבידד. מיליון  424- חילקה הקבוצה סך של כ 2017במהלך שת 

  

  תביעות תלויות  .11

  

 ד' לדוחות 19לפרטים אודות תביעות תלויות אליהן מפים רואי החשבון את תשומת הלב ראו ביאור 

  הכספיים.

  

  אירוע לאחר תאריך המאזן.  12

  

במסגרת שאיפות החברה להתפתח לתחומים וספים, במקביל להמשך פיתוחם של תחומי הפעילות 

הקיימים, ומתוך כווה להרחיב את מועי הצמיחה לטווח הארוך, החברה בחה כיסה לתחומי פעילות 

 OCMלרכישת מיות  בוגע   ומתן-כי מהלת משא 4.1.2018מעבר לעף זה. על כן, הודיעה החברה ביום 

Luxembourg EPF III Runway Investco S.à r.l  בעלת השליטה בקבוצת ורידיס בתמורה לסך

בתחום הסביבה והתשתיות בישראל ופועלת בין היתר לפיתוחם מיליארדי ש"ח. ורידיס עוסקת  1- של כ

איכות הסביבה, התפלת מים  -ים עיקריים והוצאתם אל הפועל של שירותים ומיזמים בשלושה תחומ

הצדדים  מצויים במשא ומתן מתקדם לקראת  למועד הדוח,. (להלן"עסקת ורידיס").ופתרוות ארגיה

  חתימה על הסכם הרכישה. 

  המצורפים. פרק א' לתאור עסקי התאגיד  5.11סעיף למידע וסף ראה 

13.  יות החברה בעיחותין ימדיעסקאות ז  

    

 -כס לתוקפו תיקון לתקות יירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל  2008אוגוסט ב 5ביום 

"). במסגרת התיקון הורחבו, בין היתר, חלק מחובות הדיווח החלות על תקות הדיווח"  (להלן: 1970

עסקאות עם בעל שליטה או עסקאות עם אדם אחר שלבעל שליטה יש בהן  חברות ציבוריות בקשר עם

"), גם לעסקאות אשר אין עסקאות חריגות, כהגדרת מוח זה עסקאות בעל שליטהיין אישי (להלן: "ע

בחוק החברות, זאת למעט עסקאות אשר לגביהן קבע בדוחות הכספיים האחרוים כי הן זיחות 

  .1993-) לתקות יירות ערך (עריכת דוחות כספיים שתיים), התש"ג1)(ד)(3(64כקבוע בסעיף 
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החליט דירקטוריון החברה לאמץ לראשוה קוים מחים וכללים לשם סיווגה של עסקה  12.3.2009ום בי

יחה הן בקשר עם עסקאות עם בעלי עין המפורטות בדוחות הכספיים והן בקשר עם יכעסקה ז

החליט דירקטוריון החברה לקבוע קוים  בעקבות דיוים עם רשות יירות ערך,עסקאות בעלי שליטה. 

  סיווגה של עסקה כעסקה זיחה, כפי שיפורט להלן.  ןלעייים וכללים מחמירים יותר מח

:דירקטוריון החברה קבע כי עסקה תחשב כעסקה זיחה אם יתקיימו בה כל התאים הבאים  

o .(ח בחוק החברותכמשמעות המו) ה עסקה חריגההיא אי 

o יחות, תיבחן אמת המידה הרת רף הזה טרום האירוע, בכל עסקה העומדת לבחידוטית לעסקה הלב

, לפי ש"חמליון  3.5או היקף העסקה איו עולה על סכום של  0.5% -ובמידה והיא בשיעור של פחות מ

 המוך מבייהם, תיחשב העסקה כזיחה:

פי הדוחות -היקף הכס שוא העסקה חלקי סך הכסים על -ברכישה/מכירה של כס קבוע   .א

  ן.ים או המבוקרים, לפי העיהכספיים האחרוים הסקורי

היקף המכירות שוא העסקה חלקי סך המכירות השתיות,  -מכירת מוצרים או שירותים   .ב

מחושבות על בסיס ארבעת הרבעוים האחרוים שפורסמו לגביהם דוחות כספיים סקורים או 

 מבוקרים.

תפעוליות היקף ההוצאות שוא העסקה חלקי סך ההוצאות ה -רכישת מוצרים או שירותים   .ג

השתיות הרלבטיות לעסקה כשהן מחושבות על בסיס ארבעת הרבעוים האחרוים שפורסמו 

 לגביהם דוחות כספיים סקורים או מבוקרים.

פי הדוחות -ההתחייבות שוא העסקה חלקי סך ההתחייבויות על – קבלת התחייבות כספית  .ד

ים הסקורים או המבוקרים, לפי העין.יהכספיים האחרו 

 תיבחן הפרמיה כסכום העסקה, להבדיל מהיקף הכיסוי הביטוחי היתן. -ת ביטוח עסקאו  .ה

o  ה, תקבעדוטיות לעסקה הן רלבל אי"במקרים בהם, לפי שיקול דעת החברה, כל אמות המידה ה

 החברה אמת מידה אחרת ובלבד שהיקף העסקה לא יעלה על הכללים שקבעו לעיל.

o ה איכויחה גם מבחיה זתית.העסקה הי  

o  יחותה של עסקה אשר אמורה להתרחש בעתיד יש לבחון, בין היתר, את מידת הסבירותת זבבחי

 להתממשותה.

o  .פרדיחותה של כל עסקה בלצורך דיווח מיידי תיבחן ז 

o  תי תוך צירוף כלל העסקאות מאותו סוגיחותה של עסקה על בסיס שלצורך הדוח התקופתי תיבחן ז

עשו עם בעל העין אישת הדוח. יו בעל השליטה, לפי העין, בש 

o  ותי (היייחות העסקה על בסיס שתיבחן ז (יםכס למספר ש לדוגמא השכרת) תיותבעסקאות רב ש

 בדוגמא דלעיל ייבחו דמי השכירות השתיים).

o  .ה באופן מצרפיות תיבחיחותן של עסקאות שלובות או מותי עצמה, אולם זכל עסקה תיבחן בפ 

o  

o ים דלעיל, תפעיל החברה שיקול דעת ותיבחן במה שאלות לגבי יישום הקריטריוקרים בהם תתעורר

  המחים דלעיל. םוהקוויתקות הדיווח והכללים  את זיחות העסקה על בסיס תכלית

    
  

  27.02.2018תאריך:
  

  
  

                              _______________                                      ______________  
  אגמון  גיל                                   פיקלמן  אביועם                      

  ודירקטור מכ"ל                                          יו"ר הדירקטוריון                               
    



 ' לדוח הדירקטוריון' לדוח הדירקטוריון' לדוח הדירקטוריון' לדוח הדירקטוריוןאאאאנספח נספח נספח נספח 
    
        
  
  

  מצרפת לדוחותיה הכספיים את העבודה הכלכלית הבאה: הקבוצה
  
  

  שומת מקרקעין מקיפה עבור הנדל"ן להשקעה בהקמה צמוד למחלף לה גוורדיה
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 2018       ,בינואר 1

 81/43212      דו"ח

 לכבוד לכבוד

 ( בע"מ1995נכסי ד.מ.ר. )חברת  חברת "ויתניה" בע"מ
 

 "מקיפהמקרקעין שומת "

  6977בגוש  282 הלקח

 (בחלוקה למתחם משנה צפוני ומתחם משנה דרומי)

רכב  שירותי/לתצוגת םשני מבני -שלב א' של הפרויקטאוכלס לאחרונה כשבמתחם צפוני 

 ,קומות מרתף 6מעל 

 יפו-, תל אביב"ארדיהולה גו"מחלף ל בצמוד ,20-ו 18רחוב החרש 

 

 וגילוי פרטים מטרת חוות הדעת .1

 

 ומועד קובע לשומה מטרת חוות הדעת 1.1

מר בוריס ברקאי, גב' רונית בכר, סמנכ"ל כספים בחברת דלק מוטורס בע"מ ולבקשת 

בזאת חוות דעת מקצועית לעניין שווי זכויות  הננו מגישים, סמנכ"ל כספים בחברת "ויתניה"

" בכפוף AS-IS( במועד הקובע, בהתאם למצבם "מהזכויות 100%במקרקעין ) ותהחבר

לעיקרון ולשיקולי השימוש המיטבי, לצורך הכללתו בדוחות הכספיים של החברה לצורך 

דת שווי הוגן מדי - 13קביעת השווי ההוגן של הנכס כמשמעותו בתקן דיווח כספי בינלאומי 

(IFRS 13 ולצורך יישום בתקן חשבונאות בינלאומי )40 - ( נדל"ן להשקעהIAS40.) 

 של מועצת שמאי המקרקעין.  17.1חוות דעת זו נערכה על בסיס עקרונות תקן 

 

 .31/12/2017 -מועד קובע לשומה 

 

 לא בוצעה כל הפחתה להוצאות ומיסי מימוש וההערכה מתייחסת לערכים ללא מע"מ.

 הנכס הוערך על בסיס ערך השוק עפ"י המוגדר בתקנים הבינלאומיים כדלקמן:

המחיר המשוער, אשר יושג בגין זכויות החברה בנכס למועד הקובע לשומה בין קונה ברצון 

למוכר מרצון, לאחר זמן סביר בשוק, כאשר לשני הצדדים מלוא המידע המתייחס לנכס 

 וכאשר העסקה 

  עת תנאי הסכם מיוחדים, לרבות מכירה כפויה.מתבצעת בתום לב ללא השפ
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 גילוי פרטים 1.2

 . 2017 דצמברת בחודש וחברהידי -חוות דעת זו הוזמנה על .1.1.1

וכן  ותהנני נותן הסכמתי כי חוות דעתי זו תצורף לדוחות הכספיים של החבר

 הסכמתי כי חוות דעת זו תפורסם לציבור.

 -)א( לחוק החברות התשנ"ט  222הנני מציין כי לא הורשעתי בעבירה המנויה בסעיף 

 .1968 -פי חוק ניירות ערך, התשכ"ח -ולא בעבירה על 1999

 ואלה פרטי השכלתי וניסיוני המקצועי .1.1.2

 סיימתי את הטכניון בחיפה בפקולטה להנדסת בנין. 1959בשנת 

עבדתי כמהנדס בחברה לבנין ועבודות ציבוריות  15/9/70עד לתאריך  1/1/60מתאריך 

 סולל בונה".מיסודו של "

 .96, רישיון מס' 1970הוסמכתי כשמאי מקרקעין מוסמך בינואר 

 הנני מנהל משרד לשמאות מקרקעין והנדסה אזרחית. 15/9/70החל מתאריך 

 כיהנתי כיו"ר אגודת שמאי המקרקעין. 1990-1983בשנים 

 בביצוע הערכות שווי לצרכים שמאיים מדווחים ןניסיו .1.1.3

חוות דעת לחברות ציבוריות שונות ולנכסים מגוונים  למעריך השווי ניסיון בעריכת

 כגון: נכסים מסחריים, בנייני משרדים, בתי מלון, תחנות תדלוק, מגורים וכו'.

 יחסי תלות ושכ"ט .1.1.4

הריני מצהיר כי אין לי כל עניין בנכס הנישום, כי לא קיימים כל יחסי תלות ביני ובין 

הדעת לתנאי ההתקשרות ביני ובין ולא קיימת כל תלות בין תוצאת חוות החברות 

 חוות הדעת, לרבות אי התניית שכר טרחתי בתוצאת חוות הדעת. נותמזמי

 הסתמכות על מומחים ויועצים .1.1.5

חוות הדעת נערכה ללא הסתמכות על יועצים ומומחים אחרים, למעט הסתמכות על 

 .ותנתוני דמי השכירות, כפי שנמסרו ע"י החבר

הקובע, בין היתר,  מינותמהמזמה התקבל כתב שיפוי לצורך הכנת השו - כתב שיפוי .1.1.6

ת לשפות את השמאי או מי ומתחייבודלק מוטורס בע"מ כי חברת ויתניה בע"מ 

מטעמו )ממשרד זרניצקי יוסף(, בגין כל נזק או הוצאה אשר תיגרם להם בשל תביעה 

 שתוגש כנגדם בעקבות הגשת חוות הדעת.
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 ביקור במקום .2

  .23/1/18, שמאי מקרקעין, ביום רור רוימידביקור במקום נערך ע"י 

 .מנהל אחזקה ,מר' טל קייקובהביקור במקום נערך בליווי 

 פרטי הנכס .3

 שלב א' של הפרויקט, הכולל בנוי הצפוני  חלקב ,1בייעוד מסחר ומשרדים החלק - מהות הנכס 

 של שיבנה בשלב ב' העתידי ושטחים המיוחסים למגדל ומשרדים  ת רכבצוגתאולמות    

 בניה הזכויות  יתרתמהווה ניצול  לב ב' של הפרויקטש .קומות מרתף 6מעל הפרויקט    

 מתוכנן של החלקה הדרומי כשבחלק הקיים, למגדל משרדים מעל המבנה המערבי    

 .4086תא/מק/ מופקדת זכויות בניה על בסיס תכניתניצול יכלול ששל הפרויקט לב ג' ש   

חלקהגוש

מתחם משנה )חלוקה 

עפ"י חלקות ישנות טרם 

תאורשימוש בפועלשטח במ"רהאיחוד לחלקה אחת(

שלב א'  4,931      מתחם משנה צפוני

בפרויקט- 

אולמות תצוגה 

לרכב ושלב ב' 

בפרויקט- מגדל 

משרדים מתוכנן 

התקבל היתר 

בניה(

שלב א' של הפרויקט )מאוכלס(

כולל שני מבנים בני 3 קומות כפולות כשבמבנה מזרחי קומה נוספת )חלקית( ובמבנה מערבי קומה 3 )מרבית שטח הקומה( 

וגרעין קומה 4 מיוחסים למגדל העתידי )שלב ב'(. מרבית השטחים משמשים לתצוגת / שירותי רכב )מבנה מערבי - משמש 

לתצוגת רכבי "מאזדה" ו- "פורד" ומבנה מזרחי - משמש לתצוגת רכבי "ב.מ.וו." ו- "מיני"( ויתרת השטחים העיליים )שטח 

למסעדה מתכוננת בקומה העליונה במבנה מזרחי ושטחים במבנה מערבי לשימושי לובי כניסה, מסעדה עתידית, שטחי גרעינים, 

שטחים טכניים ושטח טכני בקומה 3( מיועדים לשמש את מגדל המשרדים העתידי- שלב ב' של הפרויקט.

כמו כן, שלב א' כולל 6 קומות מרתף לשימושי חניה ואחסנה.

שטח שלב א' של הפרויקט:

קומות מרתף - כ- 27,415 מ"ר

קומות עיליות -כ- 10,201 מ"ר )]סה"כ שטח מבנה מזרחי ומערבי הכולל שטח ק.עמודים מפולשת של כ- 593 מ"ר ושטח             

                                                  מרפסת מקורה של כ- 64 מ"ר(. ללא שטח ק.עמודים מפולשת שטח המבנים הינו כ- 9,618 מ"ר. 

                                                 יודגש כי מהנ"ל שטח של כ- 2,404 מ"ר בשני המבנים מיוחס לשלב ב' של הפרויקט.

סה"כ שלב א' - כ- 37,616 מ"ר.

שלב ב' של הפרויקט )התקבל היתר בניה(

מתוכנן הקמת מגדל משרדים מעל מבנה מערבי בתוספת שטחים שנבנו בשלב א' של הפרויקט, כדלקמן:

שטח שלב ב' של הפרויקט:

שטחים שנבנו בשלב א' - כ- 2,404 מ"ר2 הכוללים שטח למסעדה מתכוננת בקומה העליונה )קומה 3( במבנה מזרחי ושטחים        

                                                              במבנה מערבי לשימושי לובי כניסה, מסעדה עתידית, שטחי גרעינים, שטחים                  

                                                              טכניים ושטח טכני בקומה 3 וגרעין קומה 4 שישמשו את מגדל המשרדים המתוכנן        

                                                              )בשטחים אלה נדרש לבצע השלמת עבודות ל"גמר מעטפת"(. 

מגדל משרדים מתוכנן -כ- 35,424 מ"ר3 הכוללים ניצול יתרת זכויות לבניה עפ"י תכנית בקשה להיתר )לפני קבלת היתר( למגדל 

                                                             משרדים מעל לקומה 3 במבנה מערבי.

סה"כ שלב ב' 

)קיים + מתוכנן(           - כ- 37,829 מ"ר.

משמש כמגרש  6,630      מתחם משנה דרומי

לחניית רכבים 

וקניה ומכירת 

רכבים של חברת 

"יורו-דרייב".

שלב ג' של הפרויקט )תב"ע בהפקדה(
מתוכנן ניצול יתרת זכויות בניה לפי תב"ע  שאושרה להפקדה על בסיס רח"ק של 12.8 בניכוי שטחים מטלה ציבורית ושטחים 

בשלב א' ו- ב'.

סה"כ שלב ג' )מתוכנן(                - כ- 97,129 מ"ר.

   11,561סה"כ

6977282

 

 בעלות פרטית, כמפורט בפרק מצב משפטי.  -    זכויות 

 .יפו-, תל אביב"לה גווארדיה"למחלף  צמוד, ב20-ו 18רחוב החרש   -    מיקום

 הנכס זוהה באמצעות תשריטים.   -     זיהוי הנכס

                                            
 מ"ר(  4,931בשטח של  278מ"ר וחלקה  6,630בשטח של  266במסגרת תצ"ר אושר איחוד החלקות הישנות )חלקה  1

 מ"ר. 11,561, בשטח כולל של 282קה לחל
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 תאור הנכס והסביבה .4

 כללי 4.1

מ"ר  11,561רשום של  , דמוית מלבן הקטום בחלק הצפון מזרחי והצפון מערבי, בשטח282חלקה 

 85 -הממוקמת בצומת עורקי תחבורה מרכזיים. החלקה תלת חזיתית, פונה בחזית צפונית של כ

מ' לרחוב החרש וחזית מזרחית לנתיבי איילון  135 -גווארדיה, חזית מערבית של כ-מ' לרחוב לה

 (. 20)כביש ארצי מס' 

איחוד לחלקה אחת( הטרם  ישנותהחלקה בחלוקה לשני מתחמי משנה )עפ"י החלקות ה

 המהווים קרקע רציפה, כדלקמן:

מ"ר,  4,931רגולרי, הקטום בחלק הצפון מזרחי והצפון מערבי, בשטח של  מתחם משנה צפוני:

 3בתחומו בנוי )עבודות ההקמה הסתיימו לאחרונה( שלב א' של הפרויקט הכולל שני מבנים בני 

 4וגרעין קומה   3ת( ומבנה מערבי קומה קומות כפולות ובמבנה מזרחי קומה נוספת )חלקי

)ב([ מרבית השטחים 4.2.1]שטחים אלה מהווים חלק משלב ב' של הפרויקט, כמפורט בסעיף 

)שלב א'( אוכלסו ומשמשים לשירותי תצוגה /רכב ויתרת השטחים העליים מיוחסים למגדל 

 שלב ב' של הפרויקט. -המשרדים העתידי המתוכנן מעל המבנה המערבי

ב' של הפרויקט המתוכנן(  -מפלסים תת קרקעיים משותפים )לשלב א' ו 6י החניון כוללים מפלס

( לניצול 1/2/2018 -התקבל היתר בניה ב) תכנית בקשה להיתרכיום, בשימושי חניה ואחסנה. 

)קיימת, נבנתה  3על גג קומה למגדל משרדים מיתרת זכויות בניה קיימות בחלקה  מרבית

 4גרעין קומה  קומות משרדים )תוך השלמה של 30שיכלול מגדל בי, בשלב א'( במבנה המער

 שנבנה בשלב א'(.

מ"ר, בתחומו מתוכנן ניצול יתרת זכויות בניה  6,630רגולרי, בשטח של  מתחם משנה דרומי:

 שלב ג' של הפרויקט. -4086לחלקה עפ"י תב"ע בהפקדה תא/מק/

 בשימוש חניה / סחר רכב. דרייב"-המתחם מושכר )ללא הסכם חתום( לחברת "יורו
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 הסביבה

בחטיבת קרקע עתירת שטח הידועה כ"מתחם החרש" הנתחמת מצפון ברחוב לה  הכלול ההחלק

(, ממזרח בנתיבי איילון, מדרום ברחוב ההגנה וממערב "גווארדיה )בצמוד למחלף "לה גווארדיה

תב"ע יות בנין עיר )ברחוב החרש ומעברו שכונת "נווה שאנן". חטיבת הקרקע כלולה בשתי תכנ

(, המייעדות את החלקות בתחומן לאזור תעשיה / תעסוקה מיוחד עם 2432ותא/ 3819תא/מק/

 זכויות מוגדלות לשימושי מסחר ומשרדים. 

רחוב החרש, דו סיטרי, עם מדרכות משני צידיו, מקשר בין מחלף ורחוב לה גווארדיה לדרך חיל 

ורה ציבורית )רמפת עליה(, המוביל לקומה העליונה של השריון. בין שני נתיבי התנועה נתיב תחב

 מתחם "התחנה המרכזית החדשה".

רחוב לה גווארדיה מהווה ציר תנועה מרכזי וסואן בסביבה וניכרת בו תנועת כלי רכב "ערה" 

 במרבית שעות היממה.

לצד קומות בבניה ותיקה,  5-3הסביבה הקרובה ממערב ומצפון מאופיינת בבנייני משרדים בני 

 מבנים בשימושי תעשיה ומסחר בשילוב מגורים ומבני מגורים.

מ' בקו אווירי(, ממוקם מתחם "התחנה המרכזית החדשה"  600-דרום מערבית לנשוא השומה )כ

 מ' בקו אווירי(, ממוקמת תחנת רכבת "ההגנה". 500-ומדרום לנשוא השומה )כ

 תנועה בין עירוניים.  האזור נהנה מנגישות תחבורתית טובה, כולל חיבור לצירי

  בסביבה פיתוח עירוני מלא.

קשר בין מחלף "לה יוכניסה למתחם ההמשמש כביש  כביש שירות לנשוא השומהממזרח בצמוד 

 גווארדיה" ל"דרך ההגנה".

  נשוא השומה ע"ג תשריט הסביבה: הלהלן סימון החלק

  

נשוא השומה )מתוחם   
  282חלקה -באדום( 

תחנת רכבת 
 "ההגנה"

מתחם חטיבת הקרקע 
הכלולה בתב"ע 

 2432ותא/ 3819תא/מק/

מתחם "התחנה 
 המרכזית החדשה"

לה  מחלף
 גווארדיה

 כביש שירות 

 מתחם משנה צפוני
 –)מתחום בצהוב( 
שלב א' ושלב ב' 

 מתוכנן של הפרויקט

מתחם משנה דרומי 
 –)מתוחם בשחור( 

שלב ג' מתוכנן של 
 הפרויקט
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 חומםבינוי בתהו נשוא השומה ההחלקתיאור  4.2

 

 :מתחם משנה צפוני .4.2.1

מ"ר, תלת חזיתי, פונה בחזית צפונית של  4,931של  קרקע בשטחמתחם משנה צפוני 

מ' לרחוב החרש ובחזית  50 -מ' לרחוב לה גווארדיה, בחזית מערבית של כ 85 -כ

המתחם, אוכלס בתחום (. 20מ' לנתיבי איילון )כביש ארצי מס'  50 -מזרחית של כ

קומות כפולות  3שני מבנים )מזרחי ומערבי( בני  -הפרויקטשל שלב א' לאחרונה 

במבנה מזרחי קומה נוספת )חלקית( ובמבנה ]לתצוגת/ שירותי רכב  המשמשים

מיוחסים למגדל המתוכנן הכמו גם שטחים נוספים  4וגרעין קומה  3מערבי קומה 

רותי לתצוגת / שי משמשים. מרבית השטחים שנבנו בשלב א' של הפרויקט [)שלב ב'(

משמש  -פורד" ומבנה מזרחי " -ו "שמש לתצוגת רכבי "מאזדהמ -רכב )מבנה מערבי 

למגדל כאמור "מיני"( ויתרת השטחים העיליים מיוחסים  -ו לתצוגת רכבי "ב.מ.וו."

כמפורט בהמשך. כמו כן, בשלב א' של  ,המתוכנן ומהווים חלק משלב ב' של הפרויקט

ואחסנה( שישמשו הן את שלב א' והן את שלב ב' קומות מרתף )חניה  6הפרויקט נבנו 

 של הפרויקט המתוכנן.

 התקבל היתר בניה] להיתר בשלב ב' של הפרויקט, בהתאם לתכנית בקשה

של  3משרדים מעל גג קומה מגדל )ב([, מתוכנן 5.3.5כמפורט בסעיף , 1/2/2018 -ב

 , כמפורט בהמשך.מבנה מערבי

(, בנויים שלד בטון מזוין עם 2017הלך שנת במלאחרונה )סתיימה הבנייתם שהמבנים 

בחיפוי לוחות בטון דקורטיביים וגרעין גרעין דרומי  -במבנה מזרחיכש קירות מסך

 קולונדה.בנויה רח' החרש בחזית לבדופן המערבית של מבנה מערבי  ן.אבצפוני בחיפוי 

 

 צפוני חצר מתחם משנה צפוני מחופה גרנוליט עם נטיעות נוי. הגישה למתחם משנה

 "לה גווארדיה"בין מחלף בעתיד בצמוד לתוואי נתיבי איילון שיקשר מכביש שירות 

 לתחנת רכבת "ההגנה".
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  :החלקהע"ג תשריט  מתחם משנה צפונילהלן סימון 

 

 

 : משנה צפוני מתחםלהלן גבולות 

לה "( ומעברה רחוב 3819רצועת קרקע ביעוד לדרך )עפ"י תב"ע מס' תא/מק/ - מצפון

)במרכזו דרך משוקעת המובילה לרחוב הרכבת(. מעברו של הרחוב,  "וארדיהגו

 קומות בשימושים מעורבים של מסחר ומשרדים.  5-3בניינים בני 

תשמש ככביש שירות פנימי אשר ( 3819)עפ"י תב"ע מס' תא/מק/דרך שירות  - ממזרח

 (.20ומעברה נתיבי איילון )כביש ארצי מס' 

 י המהווה חלק מנשוא השומה.מתחם משנה דרומ - מדרום

קומות בבניה ותיקה )בתחום שכונת  5-3רחוב החרש מעברו בנייני מגורים בני  - ממערב

 "נווה שאנן"(.
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  :(שלב א' של הפרויקט )שטחים והתפלגות שימושיםתיאור  .א

 כללי

 מ"ר, כולל ,0494 -"מיני"( בשטח ברוטו של כ -)מבנה תצוגה "ב.מ.וו" ו T2 -מבנה מזרחי 

לובי מעלית בקומת שטח אולמות תצוגה לרכב בגובה חלל כפול ושטח מסעדה )שטח 

המסעדה ושטח גרעין דרומי צמוד לה מיועדים לשמש את מגדל המשרדים הקרקע, שטח 

גרעין צפוני הכולל מעלית  -גרעינים 2המתוכנן ומהווים חלק משלב ב' של הפרויקט(. במבנה 

וחדר מדרגות )מילוט( וגרעין ( 3את המסעדה בקומה  )תשמשהעיליות המקשרת בין הקומות 

מעליות, מעלית רכב, חדר מדרגות, ממ"מ, חדרי שירותים )במפלס הקומות(,  2דרומי הכולל 

ח. עובדים ואחסנה )בקומות הגלריות( ושטח טכני. בנוסף, דרגנועים המקשרים בין קומות 

 , הממוקמים בחלק המערבי של המבנה.2קומה  -קרקע 

 ה לקומות המרתף מהמבנה המזרחי מתאפשרת באמצעות ח.מדרגות שבגרעין הדרומי.הגיש

מ"ר )ללא שטח  965,5 -)מבנה תצוגה "מזדה פורד"( בשטח ברוטו של כ T1 -מבנה מערבי 

מ"ר(, כולל שטח אולמות תצוגה ושטחים המיועדים לשימוש  583 -ק.עמודים מפולשת של כ

שטח  ,)לובי כניסה, מסעדה עתידית, שטחי גרעינים שלב ב' של הפרויקט -המגדל המתוכנן

 (. 4וגרעין קומה טכנית  3קומה 

מעליות ודרגנועים המקשרים בין קומת הקרקע אל הקומה  2בשטח אולמות התצוגה לרכב, 

מעליות המקשרות אל קומות  3הראשונה והשניה. בקומת הקרקע, לובי כניסה הכולל 

וגרעין המגדל המתוכנן )כולל בכל מפלס ח.שירותים, המרתף, שטח מסעדה בגובה חלל כפול 

, מעלית )תשמש את המגדל העתידי( אחסנה, שטח טכני, מבואת וח.מדרגות, מעלית משא

 מעליות למגדל המשרדים העתידי.  8 -רכב לשימוש אולמות התצוגה ו

 2תיאור קומות המרתף

סטנדרט גימורהתפלגות שימושיםשטח ברוטו במ"רקומה

              4,799.70מרתף 6-

              4,775.99מרתף 5-

              4,821.57מרתף 4-

              4,780.79מרתף 3-

              4,327.60מרתף 2-

              3,909.13מרתף 1-

           27,414.77סה"כ

קומות החניון כוללות 626 מקומות חניה ]ללא חניה תפעולית )604 חניות רגילות + 11 חניות 

כפולות([ וכ- 674 מ"ר שטחי אחסנה )ללא שטחי אחסנה לאופניים של כ- 217 מ"ר( ושטחים טכניים. 

במפלסים )3-( ו- )4-( נבנו מלתחות לשימושי מגדל המשרדים העתידי.

הגישה לחניון מכביש השירות בצידו המזרחי של החלקה ברמפת ירידה לרכב אל מפלס הכניסה )2-(. 

במפלס חניון )2-( קיר רשת התוחם את מרבית החניות בקומה ובכניסה לרמפת עליה למפלס )1-( 

תריסי גלילה חשמליים.

להלן התפלגות שטחי האחסנה עפ"י תכנית בקשה להיתר )כ- 674 מ"ר(:

במפלס )6-( כ- 90 מ"ר, במפלס )5-( כ- 158 מ"ר, במפלס )4-( כ- 190 מ"ר, במפלס )3-( כ- 136 מ"ר, 

במפלס )2-( כ- 63 מ"ר ובמפלס )1-( כ- 36 מ"ר.

התפלגות מקומות החניה בקומות עפ"י תשריטי תכנית הבקשה להיתר )ללא חניה תפעולית במפלס 

)2-([, כדלקמן: 

מרתף )6-( - בתשריט 125 מקומות חניה ) 121 רגילים + 2 כפולות(,

מרתף )5-( - בתשריט 124 מקומות חניה )120 רגילים + 2 כפולות(,

מרתף )4-( - בתשריט 122 מקומות חניה )115 רגילים + 3 נכים + 2 כפולות(,

מרתף )3-( - בתשריט 120 מקומות חניה )111 רגילים + 5 נכים + 2 כפולות(,

מרתף )2-( - בתשריט 84 מקומות חניה )74 רגילים + 4 נכים + 3 כפולות([,

מרתף )1-( - בתשריט 51 מקומות חניה רגילים.

בחניון

רצפת בטון מוחלק עם 

סימוני חניה, ספרינקלרים, 

תאורה פלורוסצנטית. 

גובה פנים כ- 2.6 מ' - 2.9 מ'. 

בשטחי אחסנה

גמר פשוט הכולל רצפת בטון 

מוחלק, תאורה 

פלורוסצנטית וספרינקלרים. 

במלתחות

גמר סטנדרטי הכולל ריצוף 

קרמי וחיפוי קרמי בקירות 

וכלים סנטיריים.

 

                                            
 )ב(. .5.45, כמפורט בסעיף תכנית בקשה להיתר אחרונה )התקבל היתר בניה(עפ"י  2
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 3"מיני"( -צוגה "ב.מ.וו" ו)מבנה ת T2 -תיאור מבנה מזרחי 

        1,060.69                                          5.29                1,055.40ק. קרקע

שטח מיוחס לדלק מוטורוס- אולם תצוגה לרכב בגובה של כ- 6 

מ' )כולל חלוקה לחללי משרד ודלפקי שירות( וגרעינים דרומי 

)הכולל מעלית רכב, 2 מעליות, ממ"מ, ח.שירותים וח.מדרגות( 

וצפוני )ח.מדרגות(. בחלק המערבי של האולם דרגנוע המוביל 

למפלס קומה 1. בחלק המזרחי של הגרעין הדרומי מעלית רכב 

)המובילה רכבים מקומה 1- אל קומות קרקע, 1 ו- 2(.

שטח מיוחס למגדל המשרדים- לובי מעלית )למסעדה בקומה 

3( בגרעין צפוני.

            125.94                    125.94ק. גלריה קרקע

שטח גרעין דרומי הכולל ממ"מ, ח.עובדים, שטח אחסנה, שטח 

טכני ומבואות וח.מדרגות ובשטח הגרעין הצפוני ח.מדרגות.

            970.59                    970.59קומה 1

אולם תצוגה לרכב בגובה של כ- 6 מ' )יכלול חלוקה לדלפקי 

שירות( וגרעינים דרומי )הכולל מעלית רכב, 2 מעליות, ממ"מ, 

ח.שרותים, שטח טכני וח.מדרגות( וצפוני )הכולל מעלית 

וח.מדרגות(. בחלק המערבי של האולם דרגנוע המוביל למפלס 

קומה 2.

            126.74                    126.74קומה 1 גלריה

שטח גרעין דרומי הכולל ממ"מ, ח.הדרכה, שטח אחסנה, שטח 

טכני ומבואות וח.מדרגות ובשטח הגרעין הצפוני ח.מדרגות.

            970.59                    970.59קומה 2

אולם תצוגה לרכב בגובה של כ- 6 מ' )יכלול חלוקה לדלפקי 

שירות( גרעינים צפוני )הכולל מעלית וח.מדרגות( ודרומי 

)הכולל מעלית רכב, 2 מעליות, ממ"מ, ח.שרותים, שטח טכני 

וח.מדרגות(. בחלק המערבי של האולם דרגנוע ממפלס קומה 1.

            127.17                    127.17קומה 2 גלריה

שטח גרעין דרומי הכולל ח.ישיבות, ח.עובדים, שטח אחסנה, 

שטח טכני ומבואות וח.מדרגות ובשטח הגרעין הצפוני 

ח.מדרגות.

            630.04                                     359.54                    270.49קומה 3

מרבית שטח הקומה כולל  שטח מסעדה עתידי המתוכנן 

למגדל המשרדים ובצמוד לו הגרעין הדרומי כשהגישה 

למסעדה מלובי מעלית )מקומת הקרקע( בגרעין הצפוני. שטח 

המסעדה בחלוקה מתוכננת לחלל אירוח בגובה של כ- 6 מ', 

מחסן, מטבח וחדרי שירותים ושטח טכני )בגרעין הדרומי(.

שטח מיוחס לדלק מוטורס- גרעין צפוני של הקומה 

)ח.מדרגות(, שטח טכני בצמוד ממזרח לגרעין הדרומי, שטח 

מבואה צמוד לגרעין הדרומי )בגרעין 2 מעליות נוסעים 

ומעלית רכב( והחלק המזרחי של הקומה- מרפסת מקורה 

בשטח של כ- 64 מ"ר ושטח גג פתוח לתצוגת רכבים בשטח של 

כ- 393 מ"ר.

              37.14                      37.14קומה 3 גלריה/קומה 4 במגדל

שטח טכני בגרעין צפוני ובצמוד לגרעין הצפוני ובגרעין דרומי 

ח. מדרגות ושטח טכני )לא מקורה( לצ'ילרים.

קומת גג טכני שתקורה חלקית באלמנטים דקורטיביים.                  -                           -גג טכני )מזרחי(

          4,048.9                                     364.83                3,684.06סה"כ

בשטחים המיוחסים לדלק מוטורס- 

בכל קומה, חלל תצוגה מרכזי עם מיעוט 

שטחי משרדים המותאם לעומסים כבדים, 

בסטנדרט גימור הכולל, בין היתר, 

כדלקמן:

ריצוף גרניט פורצלן, תקרה מונמכת 

הכוללת גופי תאורה שקועים )תאורה 

פלורצנטית על רוב שטח התקרה בשילוב 

ספוטים( ותאורה תלויה, חלוקה לחללי 

משרדים ע"י מחיצות זכוכית, מסך תצוגה 

על הקיר הצפוני של כל קומה )בקומת 

הקרקע בשילוב חיפוי זכוכית(, בכניסה 

לבנין דלת זכוכית אוטומטית עם דלפק 

קבלה ועמדות שירות בחללי התצוגה.

במבנה מותקנות מערכות מ"א, גלאי עשן 

וספרינקלרים, גלאי נפח, מערכת שמע, 

מערכת אבטחה )רסקו( ומצלמות אבטחה.

בשטחי הגרעינים )כולל בשטחים 

המיוחסים למסעדה(- במעברים ובשטחים 

הציבוריים גמר "מלא" )הכולל ריצוף 

קרמי, תקרה מונמכת הכוללת תאורה 

שקועה גלאי עשן וספרינקלרים( ובשטחי 

הממ"דים תקרה דקורטיבית מונמכת 

הכוללת תאורה פלרוצנטית, מ"א, גלאי 

עשן וספרינקלרים(.

בשטח המיוחס למסעדה- 

נדרש ביצוע השלמות לגמר "מעטפת" 
שיבוצעו במועד הקמת המגדל העתידי 

בשלב ב' של הפרויקט.

קומה

שטח במ"ר מיוחס 

לדלק מוטורס 

עפ"י הסכם 

שכירות

שטח שאינו מיוחס לדלק 

מוטורס עפ"י הסכם שכירות 

ומיוחס למגדל המשרדים 

העתידי- שלב ב' של 

הפרויקט

סה"כ לקומה 

התפלגות שימושים, תיאור וסטנדרט גימורבמ"ר

 

 

 קומות הגלריה מהוות את שטחי הגרעין הצפוני והדרומי במבנה. -הערה

  

                                            
 )ב(..5.45, כמפורט בסעיף תכנית בקשה להיתר אחרונה )התקבל היתר בניה(השטחים עפ"י  3
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 4מבנה תצוגה "מזדה פורד T1 -מבנה מערבי 

לובי כניסה, 

גרעינים ושטח 

משרדים עתידי

מסעדה 

)"קונטור"(

סה"כ שטח 

ברוטו במ"ר 

לקומה

                984.93                217.81587.90               370.08           397.04ק. קרקע

שטח מיוחס לדלק מוטורס- אולם תצוגה לרכב בגובה של כ- 6 מ' 

לאורך החלק הצפוני והמערבי של הקומה. בחלק המזרחי של האולם 

2 מעליות המובילות לקומה 1 ו- 2 ובחלק הצפוני )בצמוד לגרעין( 

דרגנוע המוביל למפלס קומה 1. בחלק הדרום מערבי של הגרעין 

מעלית רכב )המובילה רכבים מקומה 3- לקומות לקרקע, 1 ו- 2(. 

 

שטח מיוחס למגדל המשרדים- לובי כניסה למגדל המתוכנן )כולל 3 

מעליות המובילות לקומות המרתף(, שטח מסעדה בחלק הדרומי של 

הקומה )חלק משטח המסעדה בגובה של כ- 6 מ'( וגרעין במרכז הקומה 

]הכולל, ח. מדרגות, 8 מעליות המובילות לקומות המשרדים במגדל 

המתוכנן )קומה 3 ומעלה( + מעלית משא, שטחים טכניים, 

ח.שירותים, חדר לרווחת עובדים וממ"מ[. בחלק הדרומי של הקומה 

בצמוד למסעדה מדרגות מילוט.

ק. גלריה 

                291.39                   45.46                 45.46           245.93קרקע

שטח מיוחס לדלק מוטורס- חלק משטח הגרעין ]הכולל ממ"מ, 

ח.שירותים, שטח אחסנה, חלק משטח המבואות, לובי הגרעין 

)מטבחון וחדר עובדים( ו- 35% משטח הגלריה הטכנית בחלק הדרומי 

של הקומה[.

שטח מיוחס למגדל המשרדים- חלק  מגרעין הקומה )הכולל ח.חשמל 

וחלק מח.מדרגות( ו- 65% משטח הגלריה הטכנית בחלק הדרומי של 

הקומה.

            1,141.39                   21.32                 21.32       1,120.07קומה 1

שטח מיוחס לדלק מוטורס- אולם תצוגה לרכב בגובה של כ- 6 מ' 

בהיקף גרעין המגדל )כולל חלוקה לחללי עבודה, ח.שיבות ודלפקי 

שירות ובחלק הצפוני של הקומה קיים חלל אטריום עד קומה 3( חלק 

משטח הגרעין )הכולל ממ"מ, ח.שירותים, שטח אחסנה וחלק משטח 

המבואות(. בחלק הצפוני של האולם 2 מעליות ודרגנוע המוביל 

למפלס קומה 2. 

שטח מיוחס למגדל המשרדים- חלק משטח הגרעין )הכולל ח.חשמל 

וחלק מח.מדרגות(.

קומה 1 

                292.16                   48.68                 48.68           243.48גלריה

שטח מיוחס לדלק מוטורס- חלק משטח הגרעין ]הכולל ממ"מ, 

ח.שירותים, שטח אחסנה, חלק משטח המבואות, לובי הגרעין 

)מטבחון וחדר עובדים([ ושטח גלריה טכנית בחלק הדרומי של 

הקומה.

ן )הכולל ח.חשמל  שטח מיוחס למגדל המשרדים- חלק משטח הגרעי

וחלק מח.מדרגות(.

            1,141.39                   21.32                 21.32       1,120.07קומה 2

שטח מיוחס לדלק מוטורס- אולם תצוגה לרכב בגובה של כ- 6 מ' 

בהיקף גרעין המגדל )כולל חלוקה לחללי עבודה, ח.ישיבות ודלפקי 

שירות ובחלק הצפוני של הקומה קיים חלל אטריום עד קומה 3(, חלק 

משטח הגרעין )הכולל, ממ"מ, ח.שירותים, שטח אחסנה וחלק משטח 

המבואות(. בחלק הצפוני של האולם 2 מעליות. 

שטח מיוחס למגדל המשרדים- חלק משטח הגרעין )הכולל ח.חשמל 

וחלק מח.מדרגות(.

                325.28                   0.66-                  0.66-           325.94קומה 2 גלריה

שטח מיוחס לדלק מוטורס- חלק משטח הגרעין ]הכולל 

ממ"מ, שירותים, שטח אחסנה, ח.חשמל, ח.תקשורת, חלק משטח 

המבואות(, לובי הגרעין ושטח גלריה טכנית בחלק הדרומי של הקומה.

שטח מיוחס למגדל המשרדים- חלק משטח הגרעין )הכולל ח.חשמל 

וחלק מח.מדרגות(.

            1,170.54             1,093.83           1,093.83                   77קומה 3

הקומה מיועדת לשטחים טכניים בגובה פנים של כ- 3.5 מ' כשבחזית 

הקומה לרחוב החרש יציאה למרפסת בשטח של כ- 114.5 מ"ר. 

שטח מיוחס לדלק מוטורס- 50% משטח טכני בחלק הדרומי של 

הקומה.

שטח מיוחס למגדל המשרדים- שטח הקומה בשלמות שמיועד לשטח 

טכני למגדל, למעט שטח טכני המיוחס לדלק מוטורס.

                221.73                221.73               221.73                  -קומה 4

גרעין הקומה שישמש את מגדל המשרדים העתידי- שלב ב' של 

הפרויקט.

            5,568.81             217.81292,039.56           1,821.75       3,529.25סה"כ

בשטחים המיוחסים לדלק מוטורס- 

בכל קומה, חלל תצוגה מרכזי עם מיעוט שטחי משרדים 

המותאם לעומסים כבדים, בסטנדרט גימור הכולל, בין 

: היתר, כדלקמן

ריצוף גרניט פורצלן )בעיצובים משתנים בכל קומה( / חיפוי 

פרקט )בשטחי המשרדים בקומה 2(, תקרה דקורטיבית עם 

תאורה פלורצנטית שקועה בשילוב תאורה תלויה 

י זכוכית  ואלמנטים דקורטיביים )בק.ראשונה ושניה(, חיפו

ן / חיפוי דקורטיבי בחלק מקירות  בקיר הצפוני של הגרעי

הגרעין בחללי התצוגה, חלוקה לחללי משרדים )ח.משרד, 

ח.ישיבות ועמדות עבודה( ע"י מחיצות זכוכית, מסך תצוגה 

תלוי בגובה 2 קומות בחלל האטריום )קומות 2 ו- 3(, 

דלתות זכוכית בכניסה לבנין עם דלפק קבלה ועמדות 

שירות בחללי התצוגה.

ן, ממ"מ  בכל גרעין קומתי )לובי גרעין המשמש כמסדרו

המשמש כחדר מנקה, ח.שירותים ושטח אחסנה( גמר זהה 

לגמר בחללי התצוגה.

ן וח.אוכל לעובדים )בקומת  בגרעין קומות הגלריה, מטבחו

ן עילי + תחתי עם שיש,  ג.קרקע וג.ראשונה( הכולל ארו

ריצוף קרמי 60x60 ותקרה דקורטיבית מונמכת )הכוללת 

תאורה פלורצנטית, מ"א, ספרינלקרים וגלאי עשן(. 

במבנה מותקנות מערכות מ"א, גלאי עשן וספרינקלרים, 

וילונות עשן נגד שריפות, מערכת שמע, מערכת  גלאי נפח, 

אבטחה )רסקו( ומצלמות אבטחה.

בשטחים המיוחסים למגדל המשרדים המתוכנן- 

בלובי הכניסה וגרעין קומת הקרקע בוצעו עבודות גמר 

זמני הכולל, בין היתר, ריצוף קרמי, תקרה דקורטיבית 

)הכוללת מז"א תאורה פלסורצנטית וגלאי עשן 

וספרינקלרים( כשבמועד הקמת מגדל המשרדים יבוצעו 

התאמות לגמר התואם מגדל משרדים חדיש ויוקרתי. 

"מעטפת"  בשטח המסעדה העתידית תידרש השלמה לגמר 

שתבוצע במועד הקמת שלב ב' של הפרויקט.

ן ידרש השלמה  "מעטפת" כשבהיקף הגרעי קומה 3 בגמר 

של ספרינקלרים, עבודות אלומיניום וקירות מסך )תבוצע 

"מלא" בשטח  סגירה זמנית היקפית( והשלמות לגמר 

ן. בקומה 4 בשטח הגרעין תידרש השלמת עבודות  הגרעי

"מעטפת". לגמר 

קומה

שטח במ"ר 

מיוחס לדלק 

מוטורס עפ"י 

הסכם שכירות

שטחים במ"ר ברוטו שנבנו בשלב א' ומיוחסים 

סה"כ שטח למגדל עתידי שייבנה בשלב ב' של הפרויקט

לקומה במ"ר 

)שטח מגדל 

המשרדים + 

התפלגות שימושים, תיאור וסטנדרט גימורדלק מוטורס(

 

                                            
  )ללא שטח ק.עמודים מפולשת  ב().5.45, כמפורט בסעיף תכנית בקשה להיתר )התקבל היתר בניה(השטחים עפ"י  4

 מ"ר(. 583 -בשטח כולל של כ   
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 מתוכנן מגדל משרדים -שלב ב' .ב

בשלב א' ומיועדים לשמש את מגדל יכלול, שטחים שנבנו  -כאמור, שלב ב' של הפרויקט

המשרדים המתוכנן )בשטחים אלה נדרש לבצע השלמת עבודות ל"גמר מעטפת"( וניצול 

, להקמת 3819הלא מנוצלות בחלקה שהוקנו במסגרת תב"ע תא/מק/מרבית זכויות הבניה 

 הוקומ [בשלב א' תה )גרעין בלבד(שנבנ 4כולל קומה ]קומות משרדים  30מגדל משרדים בן 

 שלב א'.-מעל קומות התצוגה לרכבים וקומות המרתף נבנתה בשלב א'( 3)קומה  כניתט

 

 שלב א'( ושטחים מתוכננים )שלב ב'(:שנבנו בויים )ריכוז שטחים בנ

 

לניצול פוטנציאל זכויות עפ"י  4086כיום, אושרה להפקדה תכנית תא/מק/ - הערה

ותוספת שימושי מגורים. ניצול תוספת הזכויות בהיקף שיאושר מכח התכנית  5000תא/

   דרומי.המשנה היהווה את שלב ג' של הפרויקט, וינוצל במתחם 

 

 :צילום שלב א' של הפרויקטלהלן 

 חזית צפונית

 

 הערות שטח עיקרי ושירות במ"ר קומות 

שטחים קיימים שנבנו בשלב א' 
)יש צורך בהשלמת עבודות 

ל"גמר מעטפת"( לטובת המגדל 
שטח עפ"י ] המשרדים המתוכנן

 תכנית בקשה לקראת היתר
 [(האחרונה )התקבל היתר בני

 3קומה /ק.ק
 4-קרקע

  365 -כ –מבנה מזרחי 
    040,2 -כ -מבנה מערבי 
 2,404 -כ -סה"כ           

לובי מעלית  ,כולל גרעין -מבנה מזרחי
  .3ושטח מסעדה במפלס קומה 

למגדל  לובי כניסהכולל  -מבנה מערבי
, במפלס ק.ק, מסעדה המתוכנן

 גרעינים ושטחים טכניים.

שטח עפ"י ] שלב ב' של הפרויקט
אחרונה  תכנית בקשה להיתר

 [(התקבל היתר בניה)

מגדל 
משרדים 

 מתוכנן

לא כולל שטחים שנבנו בשלב א' של  35,424 -כ -מבנה מערבי 
 הפרויקט )סה"כ שטח המגדל העתידי 

 מ"ר, מתוכם 37,829 -כ
 מ"ר נבנו בשלב א'(. 2,404 -כ

  37,829 -כ  שטח ברוטו במ"ר סה"כ
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 מיתוחזית מזרחית ודר

 

 

 טיפוסית ( -2)קומת מרתף 

 

 

 צילומי פנים במבנה מזרחי:

 אולם תצוגה קומה ראשונה              קומת הקרקעתצוגה אולם 
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 אולם תצוגה קומה שניה

 

 

 לובי מגדל משרדים עתידי )שלב ב'(             שירותיםח.        לובי גרעין בק.גלריה ראשונה
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 :מערביצילומי פנים במבנה 

 אולם תצוגה קומת קרקע

 

 

 אולם תצוגה קומה שניה          אולם תצוגה קומה ראשונה

 

 

 שטח מסעדה עתידית          שטח ממ"ד ושירותים בגרעין הדרומי

 



.ENG זרניצקי יוסף  אינג'   JOSEPH SARNITZKY 

 CIVIL ENGINEERS & REAL ESTATE APPRAISERS מהנדסי בנין  ושמאי מקרקעין
 

י  ר ו י פ טי נ מו .          39רחוב  03 טל - 5268268T EL   .    39 M ONTEFIOR Y STREET,   
ב -תל 03 פקס.  6520108אבי - 6200137 F AX.  :   TEL- AV IV  65201  , I S R A E L  

 

  104מתוך  15עמוד 
 

 

 :מתחם משנה דרומי .4.2.2

טופוגרפיית הקרקע  .מ"ר 6,630של קרקע בשטח  ,בעדמוי מרומתחם משנה דרומי 

  בשיפוע מתון ממערב למזרח.

מ' לנתיבי איילון )כביש ארצי מס'  80-דו חזיתי, פונה בחזית מזרחית של כ המתחם

 מ' לרחוב החרש.  80-( ובחזית מערבית של כ20

 דרייב", בתחומו-משמש כיום כחניון/סחר רכב של חברת "יורו המתחםמרבית שטח 

הוצבו מספר מבנים יבילים )כפי הנראה שלא עפ"י היתר(, כשיתרת שטח החלקה 

הפרויקט שלב ב' של ( משמש את צוות ההקמה של הצפון מערביוה )החלק הצפוני

  ושטח לאחסנה פתוחה.

הדרומי )חלק מזרחי מחלקה  וסלול אספלט ומגודר למעט בחלק מגבול מתחםה

 (. צמודה מדרום המשמשת את "שוכר" החלקה

 . בכניסה מרחוב החרש שער מתכת

במתחם משנה זה ינוצלו זכויות בניה לשלב ג' של הפרויקט על בסיס תב"ע 

 המופקדת )לכשתאושר(. 4086תא/מק/

 : החלקהע"ג תשריט משנה דרומי  מתחםלהלן סימון 
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  : משנה דרומי מתחםלהלן גבולות 

של  א' שלב ובתחומ מתחם משנה צפוני המהווה חלק מנשוא השומה - מצפון

ושלב ב' מתכונן  קומות מרתף 6הפרויקט הכולל שני מבני תצוגה לרכב מעל 

 )הקמת מגדל המשרדים מעל מבנה מערבי(.

)כביש ארצי  ( ומעברה נתיבי איילון3819)עפ"י תב"ע מס' תא/מק/דרך שירות  - מזרחמ

 (.20מס' 

 סחר רכב/ש בחלקו כחניוןהמשמ (,6977בגוש  267)חלקה מס'  103מגרש מס'  - מדרום

 . דרייב"-"יורו של חברת

קומות בבניה ותיקה )בתחום  5-3מעברו בנייני מגורים בני ורחוב החרש  - ממערב

 "נווה שאנן"(. שכונת

 

 :)מבט מצפון( החלקהלהלן צילום 
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 מצב תכנוני .5

 בתחום החלקותת החלות ורלוונטילהלן תכניות בנין עיר  5.1

 דמות:תכניות בנין עיר קו

 .05/11/1992מיום  4054פורסמה למתן תוקף בי.פ.  2129תב"ע מס' תא/ .5.1.1

ובין מטרותיה,  ,103מגרש מס'  על וכן מתחם קרקע נשוא השומההתכנית חלה על 

 .IIלקבוע את השטח לתכנון בעתיד כאזור תעשיה 

 להלן הוראות רלוונטיות מתקנון התכנית:

 

 תכליות:

יהיו לתעשיות עתירות ידע בהתאם לתכנית  IIהתכליות המותרות לאזור התעשיה 

 המקומית. ההעיצוב שתאושר ע"י הועד

 

 :תקנות בניה

הוצאת היתרי בניה תהיה כרוכה בהשלמת דרכי הגישה ורשת הדרכים מסביב 

לפרויקט בהתאם להנחיות חברת נתיבי איילון ולשביעות רצון גורמי התנועה 

עיצוב ארכיטקטוני שתאושר ע"י הועדה והחניה. היתרים יוצאו עפ"י תכנית בינוי ו

המקומית ומשרד התחבורה. שינויים לא מהותיים בנספח התנועה באישור נתיבי 

 ומשרד התחבורה לא יהוו שינוי לתב"ע.איילון 

מס' מקומות החניה לגבי כל מגרש יקבע בהתאם לתקן שבתקנות בתכנון  -חניה 

 והבניה ולשביעות רצון גורמי התנועה והחניה.

 רתפים יהיו בהתאם להוראות תכנית מתאר ע'.המ
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 .20/12/2001מיום  5040.פ. א' פורסמה למתן תוקף בי 1043תב"ע מס' תא/ .5.1.2

התכנית חלה על אזורים ביעוד תעשיה ומלאכה בתחום העיר ת"א ומטרותיה 

כוללות, בין היתר, אפיון אזורית תעשיה מסוימים הכלולים בתכנית כאזורים 

, ללא שינוי בזכויות הבניה שנקבעו בתכניות הראשיות המיועדים לתעסוקה

 והרחבת מגוון התכליות המותרות באזורי תעסוקה.

 בתחום אזור תעסוקה א'. הנשוא השומה כלול החלקהבהתאם לתשריט התכנית 

 

 להלן סימון מיקום נשוא השומה ע"ג תשריט התכנית:

  

 

 

 

 

 

 

  

מיקום החלקה  
נשוא השומה 
בתחום אזור 

 תעסוקה א'
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 :באזור תעסוקה א' יותרו תכליות כדלקמן

 

 משרדים:

 בכל הקומות יותרו משרדים.

 

 תעשיה:

יותרו שימושי תעשיה עתירת ידע או תעשיה נקיה אחרת. יותרו שטחים לרווחת 

 העובדים כולל שירותי הסעדה למיניהם כחלק מהשטחים העיקריים.

 

 מסחר סיטונאי:

 יותרו עסקים המוכרים מוצרים לתעשיה, למוסדות קמעונאים וכיוצ"ב.

 

 :מסחר קמעונאי

 יותר מסחר קמעונאי הכולל, בין היתר, מסעדות, סניפי בנקים, מספרות  וכיוצ"ב. 

באזור תעסוקה א' ניתן יהיה למקם את המסחר בקומת הקרקע ובקומות עליונות 

בתנאי שהועדה המקומית שוכנעה כי שימוש זה לא מהווה מטרד לפעילות האחרת של 

 המבנה ואינו מהווה מטרד סביבתי. 

מהשטחים העיקריים המותרים  20%המסחר הקמעונאי לא יעלו על  היקף שטחי

 לבניה בכל מגרש.

 

 שירותי רכב:

 יותרו עסקים העוסקים במכירה ו/או השכרה, אחזקה ותיקון של כלי רכב.

 

 אולמות בידור:

הועדה המקומית רשאית להתיר בכל הקומות הקמת אולמות בידור ושמחה, 

 התכנית. פאבים ומועדונים, כמפורט בתקנון
 

 :בתי מלון

הועדה המקומית תהיה רשאית לאשר שימוש לבתי מלון בכפוף להנחיות עיריית 

 יפו.-תל אביב

 

 :שטחי שירות

מתחת למפלס הכניסה הקובעת לבנין יותרו שטחי שירות במרתפים לפי הוראות 

 תכנית מתאר ע' מרתפים על שינוייה.

  



.ENG זרניצקי יוסף  אינג'   JOSEPH SARNITZKY 

 CIVIL ENGINEERS & REAL ESTATE APPRAISERS מהנדסי בנין  ושמאי מקרקעין
 

י  ר ו י פ טי נ מו .          39רחוב  03 טל - 5268268T EL   .    39 M ONTEFIOR Y STREET,   
ב -תל 03 פקס.  6520108אבי - 6200137 F AX.  :   TEL- AV IV  65201  , I S R A E L  

 

  104מתוך  20עמוד 
 

פורסמה למתן "ע מרתפים",  אשר שינתה את תכנית, "מרתפים 1-ע" תב"ע מס' .5.1.3

 .18/06/03מיום  5167י.פ.  -תוקף ב

 

בכל הבניינים פרט לבתים צמודי קרקע,  קומות מרתף שתימתירה התכנית 

  בהם תותר בניית קומת מרתף אחת בלבד.

 

קומות מרתף נוספות עבור שטחי שירות כלליים אם שוכנעה  4תותר בניית עד 

קוד הבניין ולא לצורך הוספת מקומות הוועדה כי שטחים אלו דרושים לתפ

 חניה מעל התקן.

 

 משטח המגרש 80% עד בתכסית שלעפ"י התכנית, יינתן היתר בניה למרתפים 

בתנאי הבטחת קיום הוראות לניקוז מי נגר  100% -)ניתן להגדיל תכסית ל

 מ'. 4עילי(, בגובה של עד 

 

 :טבלת תכליות והוראות בהתייחס לשימושים רלבנטיים

 

 

  

שימוש עיקרי 
 בבניין

תכליות מותרות 
לשתי קומות מרתף 

 אשונותר

תכליות מותרות 
לקומות מרתף 

 תחתונות

 הוראות נוספות

מסחר, תעסוקה, 
משרדים, 

תעשייה, מלאכה, 
בנייני ציבור 

ומבני ספורט 
 ונופש

שטחי שירות  .1
 כלליים.

שטחים נלווים  .2
למסחר, 

תעסוקה, 
משרדים, 
תעשייה, 

מלאכה, בנייני 
ציבור ומבני 

 ספורט ונופש.

שטחי שירות  -
 כלליים

 משטח 50% על יעלה לא הנלווים יםהשטח כל סך .3
 והקומה שמתחתיה. העליונה המרתף קומת

 השימוש ליחידות יוצמדו הנלווים השטחים .4
 ובלשכת בהיתר כרכוש משותף ירשמו או העיקרי
 מקרקעין. רישום

 בקומה השימוש העיקרי ליחידת הנלווים השטחים .5
 העליונה המרתף בקומת נמצאים ואשר הקרקע
 וירשמו בהיתר כך יצוינו יהויוצמדו אל יחוברו

 מקרקעין. רישום בלשכת לכך בהתאם

 יחידת שטח על יעלה לא המרתף המוצמד שטח .6
 .מוצמד הוא אליה העיקרי השימוש
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 א'3815תא/מס' ו 3815תכניות בנין עיר מס' תא/ .5.1.4
 

 .15/12/2009מיום  6033י.פ. -פורסמה למתן תוקף ב 3815תב"ע מס' תא/ (א)

( 6977בגוש  278מ"ר )כיום מהווה את שטח חלקה  6,215התכנית חלה על שטח של 

ומטרתה הינה קביעת דרך חדשה וכניסה צפונית לדרך השירות במתחם והתאמת 

 לתוואי הדרך החדש. 2129בתכנית  Iגבולות מגרש 

, תוך ביטול 2129תב"ע התכנית משנה את תחום השטח המיועד לאזור תעשיה לפי 

 וללא תוספת שטחי בניה. 2129דרך ויצירת דרך חדשה, ללא שינוי נוסף לתב"ע 

 

 מצב מאושר:  -להלן תשריט התכנית 

 

 

 מצב מוצע:  -להלן תשריט התכנית 
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 .24/10/2013מיום  6679י.פ. -א' פורסמה למתן תוקף ב/3815תב"ע מס' תא/ (ב)

וקה מחדש בהסכמת הבעלים באמצעות מטרת התכנית זו הינה איחוד וחל

 3815ית הראשית תא/מסמכי התכנשנשמטה בטעות מ הוספת טבלת הקצאות

 )כמפורט לעיל(. 

כל זאת בסמכות הועדה המקומית וללא שינוי ביעודי הקרקע ובהוראות 

 .3815תכנית תא/

 

 :להלן טבלת ההקצאה המצורפת לתכנית

 מס' מגרש  גוש
 לפי התכנית

 מס' 
 חלקה 

 יתארע

 שם 
 הבעלים 

 הרשום

 שעבודים או 
 זכויות 
 אחרות 
 בחלקה

 שטח 
 המגרש 

 במ"ר

 ייעוד  חלקים
 המגרש 
 המוקצה

משכנתא לטובת  ויתניה בע"מ 5 02+  01 6977
בנק דיסקונט 

 לישראל בע"מ.

 תעסוקה 1/2 4,931

 נכסי ד.מ.ר. 
 ( בע"מ1995)

הערת אזהרה לפי 
לטובת  126סעיף 

נכסי ד.מ.ר. 
( בע"מ על 1995)

 ויתניה בע"מ

1/2 

 עיריית תל  6 102+  101
 אביב יפו

 דרך 1/1 1,284 

   6,215  סה"כ   
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 9381תא/מק/ - נטית וקובעתוותכנית רל .5.1.5

 .21/06/2012מיום  6435, פורסמה למתן תוקף בי.פ. 3819תא/מק/ ב"ע מס'ת

רדיה אווגח, רחוב לה התכנית חלה על חטיבת הקרקע התחומה בין נתיבי איילון במזר

 . (267וכוללת את החלקות נשוא השומה וחלקה נוספת דרומית ) מצפון ורחוב החרש ממערב

ביעוד  102 -ו 101מגרשים מהווה את נשוא השומה  ההחלקבהתאם לתשריט התכנית 

 , כשכל השטח בין הבניינים עם זיקת הנאה לציבור. תעשיה

 מטרת התכנית:

קומות מעל קומה  32הכוללת הקמת מגדלים בני עד  חרשהתחדשות עירונית במתחם ה

 מסחרית והבטחת ציר רגלי המקשר בין תחנת רכבת ההגנה לבין צומת לה גווארדיה.

 

 ע"ג תשריט התכנית:( 102 -ו 101)מגרשים נשוא השומה חלקה להלן סימון ה

 

 

 

 102מגרש מס' 

 101מגרש מס' 

 -קווים מקווקווים 
 זיקת הנאה לציבור
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 להלן תכנית הבינוי:

 

 

 ללים, בין היתר, כדלקמן:עיקרי הוראות התכנית, כו

קומות מעל קומת קרקע גבוהה  32שינוי בקווי בנין, קביעת מס' קומות הבניה עד 

קומות טכניות, הגדלת שטח הרצפה העיקרי הכולל בשיעור של עד  2ובתוספת 

 משטח המגרש וכיוצ"ב. 16%

 

 

 

 

 

 

 101מגרש מס' 

 102מגרש מס' 

 שלב א'

מבנה מערבי מעליו 
שלב ב' מתוכנן הקמת 

גדל מ -של הפרויקט
  קומות 30משרדים בן 
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 :להלן טבלת זכויות הבניה

עיקרי 

)3( )2(

שירות 

שירות )6(עיקרי)4(

1014,93114,3595,74433,92554,0281,09650%106

ק"ק כפולה + 27 

קומות  + 2 

6קומות מתקנים

1026,63119,6597,86446,49574,0181,11650%146

ק"ק כפולה + 32 

קומות  + 2 

6קומות מתקנים

11,562סה"כ

הערות רלוונטיות לטבלה:

קווי בנין במ'

קווי בנין כמפורט 

בטבלת הזכויות 

המצורפת לתקנון 

התכנית

שטח בניה מירבי במ"ר )1(

מעל לכניסה 

הקובעת )8(

מתחת לכניסה 

סה"כ הקובעת

שטחי בניה

אחוזי בניה 

כוללים )%(

תכסית )% 

מתא השטח(

גובה 

מבנה 

במ'

מעל לכניסה 

הקובעת

מתחת 

לכניסה 

הקובעת

גודל 

מגרש 

במ"ר

מס' תא 

שטח
יעוד

תעשיה

מספר קומות מירבי

)8( במגדלים הפינתיים בתא שטח מס' 101, ניתן יהיה להקים לובי "מפוצל" באופן שיתקבלו שני מפלסי כניסה למגדל. זכויות הבניה ללובי יהיה במסגרת זכויות הבניה שמעל לכניסה 

הקובעת ולא יהוו תוספת לקומה.

)1( שטחי הבניה מחושבים משטח מגרש לחישוב זכויות כפי שנקבעו בתכנית הראשית.

)2( ניתן יהיה להקצות עד 20% המשטח העיקרי למסחר.

)3( 16% בהקלה משטח מגרש רשום לפי 5% מעלית, 2 קומות נוספות לפי 2.5% לקומה והגדלה כללית של 6%.

)4( חושב לפי 40% מהשטח העיקרי הכולל במגרש )עפ"י תכנית 1043 א' 35% מהשטח העיקרי + 5% בהקלה(.

)6( השטחים מחושבים עפ"י שטח המגרש לחישוב זכויות, כפי שנקבעו בתכנית הראשית וכוללים מרתפי חניה מתחת לדרך השירות, הכל כפי שנקבע בתכנית הראשית.

 

 ת כוללות, בין היתר, כדלקמן:הוראות התכני

 יעודי קרקע ושימושים:

 תעשיה:

 :שימושים

 .1ע' -א' ו/1043, 2129עפ"י תכניות  -בקומות מרתף 

 א'./1043, 2129עפ"י תכניות   -  ובקומות עליונות בקומת קרקע

 הוראות:

 מס' קומות וגובה מבנים: •

ע כפולה, בנוסף קומות מעל קומת קרק 32מס' הקומות המותר במגדלים יהיה עד 

קומות טכניות וכן מתקנים טכניים, חדרי מדרגות, אנטנות, כמופיע  2יותרו עד 

מ'. הכל עפ"י הגובה  146בנספח הבינוי. גובה הבינוי היחס המקסימאלי יהיה עד 

 לנתב"ג. 2/4המותר לבניה עפ"י תמא/

 תכסית: •

בשטחים  משטח המגרש בתנאי שמירת מעבר פתוח לציבור 50%תכסית הבניה עד 

 המסומנים בזיקת הנאה ובתנאי הגדרת חצרות רציפות כמפורט בתקנון התכנית.

קווי בנין, מרווחים בין הבניינים, זיקת העמדת המגדלים, הוראות נוספות בדבר  •

הנאה, חזיתות מגדלים, מרפסות ופיתוח חצרות ושטחים פתוחים, כמפורט בתקנון 

 התכנית.
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 איחוד תאי שטח: •

 אי שטח בתכנית, חלקם או כולם, בהסכמת הבעלים.יותר איחוד של ת

 ניתן יהיה לרכז את זכויות הבניה במספר מגדלים הקטן מן המוצג בתכנית הבינוי.

 מרפסות: בכל המגדלים תותר הקמת מרפסות חופפות עפ"י תקנות התכנון והבניה. •

משטח תא  40%-גינון ונטיעות: היקף השטחים הפתוחים בכל תא שטח לא יפלת מ •

 מ"ר.  500-)ראה תשריט(, בשטח שלא יפחת מ e, חצר 101שטח. בתא שטח ה

 , 102בתא שטח  כיכר מרוצפת שעיצובה יקבע בהיתר בניה. -)ראה תשריט(  fחצר 

 מ"ר. 700-, בשטח שלא יפחת מdמ"ר, חצר  600-, בשטח שלא יפחת מcחצר 

 דרכים:

 שימושים:

 .2129עפ"י הוראות תכנית תא/

 מרתפים:

קומות מרתף מתחת לדרך השירות הדרומית כהמשך למרתפים מתחת  6ד יותרו ע

בשטח המרתפים שמתחת לדרך השירות הדרומית תירשם חכירה  למגרשי התעשיה.

 לדורות לטובת בעלי הקרקע.

 תוואי רק"ל:

לא תותר הנחת תשתיות בתחום המיועד לתוואי רק"ל אלא לאחר שהתבצע תאום עם 

 בשלב תכניות ההיתר. הרשות המוסמכת לענין הרק"ל

 :התנאים למתן היתר בניה כוללים, בין היתר כדלקמן

 הבטחת ביצוע פיתוח השטחים הפתוחים לציבור ע"י מבקש היתר הבניה. •

 הבטחת רישום זיקות הנאה. •

 תנאים למתן תעודת גמר:

ביצוע פיתוח השטחים הפתוחים בכל תא שטח עפ"י היתר בניה ובהתאם לשלבי  •

 שך.ביצוע כמפורט בהמ

 רישום זיקות הנאה לציבור בלשכת רישום המקרקעין. •

 חניה, נגישות פריקה וטעינה:

הכניסות והיציאות לחניונים יהיו מדרך השירות המזרחית בלבד. מקומות החניה 

 יקבעו עפ"י תקן בתוקף. לא תותר חניה עילית בכל תאי השטח.

 :זיהום קרקע
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ליונה הפונה לדרך השירות המרתף העיותרו שימושים בקומת  101במגרש מס' 

 בכפוף לאישור המשרד להגנת הסביבה.

 היטל השבחה:

 היטל השבחה יגבה כחוק.
 

 שלבי ביצוע:

 התניה תאור השלב מס' שלב

 היתר בניה  תנאי להיתר בניה
 למרתף

עפ"י הנדרש, הריסת המבנה המסומן להריסה בתא שטח בו  בכל תא שטח
 מבוקש היתר הבניה.
היתר בניה למרתף מתחת לדרך  ככל שהבקשה כוללת

השירות, מבקש הבקשה יתיר דרך גישה זמנית לתאי 
השטח האחרים בתחום התכנית, באישור  מהנדס העיר 

 ואגף התנועה.
את על תא השטח הראשון מבין מבקשי היתר הבניה, לתכנן 

כביש השירות במלואו על שתי כניסותיו. תנאי זה לא יחול 
 על היתר לדיפון וחפירה.

חודש מעבר להשלמת  18ידה ולא תמשך הבניה במהלך במ
החפירה והדיפון או לבניית המרתף, ימלא היזם על חשבונו 

 קרקע ויגנן את האתר עד להמשך הבניה.
 היתר בניה 

 לבנין
הבטחת ביצוע פיתוח השטחים הפתוחים לציבור בזיקת  בכל תא שטח

 הנאה.
 הבטחת רישום זיקות ההנאה לציבור.

ע סלילת כביש השירות במלוא רוחבו בקטע הבטחת ביצו
 .5 הגובל בתא השטח

או  101בתא שטח 
במידה והוא  102

מבקש ההיתר 
 הראשון

הבטחת ביצוע סלילת כביש שירות זמני בקטע הגובל בשני 
 תאי שטח האחרים.

ה ורישום ביצוע פיתוח השטחים הפתוחים עפ"י היתר בני תעודת גמר למגדל בכל תא שטח תנאי לתעודת גמר
 זיקות הנאה לציבור.

 

 מימוש התכנית:

 שנים מיום אישור התכנית. 10-כ

 

  

                                            
 . 5.6ראה התייחסות לביצוע הכביש בסעיף  5
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 5000תכנית מתאר מקומית מס' תא/ -תכנית כללית  .5.1.6

 .22/12/2016מיום  7407, פורסמה למתן תוקף בי.פ 5000תכנית מתאר מקומית תא/

 יפו ומטרתה להתוות את-התכנית חלה על כל שטחה המוניציפאלי של תל אביב

 (. 2025מדיניות התכנון העירונית לטווח ארוך )עד שנת 

 

 מטרות התכנית:

יפו כמרכז כלכלי ותרבותי של ישראל וכנקודת  -אביב -שימור וחיזוק מעמדה של תל .1

 .מפגש מרכזית בין ישראל לעולם

יפו כעיר לכל תושביה, תוך פיתוח בר קיימא של סביבה  -אביב -קידומה של תל .2

 .ובת השגה ותוך שיפור איכות החיים של מגוון תושבי העירעירונית אטרקטיבית 

יצירת עתודות של שטחי בניה למגורים ולתעסוקה על ידי ציפוף משמעותי של שטחי  .3

 .התעסוקה ומתן העדפה מתקנת לפיתוח שטחי מגורים בדרום העיר ובמזרחה

לוב קביעת כללים שיאפשרו התחדשות עירונית ושימור המורשת, הנוף והסביבה, שי .4

 .אמצעית-בין הבנוי לפתוח, צמצום מטרדים סביבתיים וקידום מערכת תחבורה רב

הצבת תכנית המתאר כנדבך מרכזי בממשל מקומי עם הפנים לאזרח, באמצעות  .5

הגדלת הוודאות התכנונית, קיצור וייעול הליכי התכנון והגדלת העצמאות של הועדה 

 המקומית.

 

 עיקרי התכנית:

 .תכניות שמכוחן ניתן יהיה להוציא היתרי בניהקביעת הוראות להכנת  .1

קביעת אזורי הייעוד, וכן הגדרת השימושים ונפחי הבניה המרביים אותם ניתן   .2

 .לקבוע בתכניות בכל אזור ייעוד

הגדרת אזורי הייעוד למגורים תוך יצירת איזון בין אזורים שבהם יתאפשר ציפוף  .3

אפשרות לבניה מרקמית ולבניה רבת ועיבוי של המרקם העירוני הקיים על ידי מתן 

 .קומות לבין אזורים שבהם תתאפשר בניה נמוכה ובניה מרקמית נמוכה בלבד

הגדרת אזורי תעסוקה ומוקדי תעסוקה; הבחנה בין אזור תעסוקה מטרופוליני,  .4

עירוני ומקומי; ומתן עידוד לבניה אינטנסיבית באזורי תעסוקה תוך עדיפות לאזורי 

 .יים שסמוכים לצירי מערכת תחבורה עתירת נוסעיםתעסוקה מטרופולינ

הגדרת אזורים מעורבים וצירים מעורבים, שבהם יש לערב שימושי תעסוקה  .5

 .ומגורים, באופן שישמר ויפתח את האופי העירוני המיוחד של אזורים אלה
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 ,קביעת הוראות בנוגע למבני ציבור הנותנות מענה למוסדות הציבור המקומיים מחד .6

 .הציבור הכלל עירוניים מאידך ולמוסדות

 .הגדרת המרחב הציבורי כשלד הציבורי המקשר ומאפשר את ייעודי הקרקע שסביבו .7

קביעת הוראות לשימור ולפיתוח המרחב הציבורי באופן המחייב ראייה כוללת של כל  .8

חלקי המרחב הציבורי ובחינה של היחס בינם לבין עצמם, ובינם לבין ייעודי הקרקע 

 .שסביבם

יעת הוראות להכנת תכניות בנוגע להקצאת שטחי ציבור, דיור בהישג יד, עיצוב קב .9

 .עירוני, שימור, טבע עירוני, איכות הסביבה, תחבורה ותשתיות

הגדרת אזורי תכנון וקביעת הוראות המאפשרות את פיתוחם בהתאם למאפייניהם  .10

 .הייחודיים

 

 ט התכנית:להלן סימון מיקום נשוא השומה ע"ג קטע רלוונטי מתשרי

 
 

 802בתחום אזור תכנון  הנשוא השומה כלול ההתכנית החלק תשריטבהתאם ל

הידוע כ"נווה שאנן ומתחם התחנות המרכזיות", בייעוד לאזור תעסוקה 

 מטרופוליני סמוך להסעת המונים.

  

מיקום נשוא 
 השומה 
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 הוראות התכנית באזור תעסוקה מטרופוליני סמוך להסעת המונים, קובעות, בין היתר כדלקמן:

 6 בניה:שטחי 

 בסיסיגודל מגרש
6
רח"ק מירבירח"ק 

4.210.4פחות מ-1.5 דונם

נשוא השומה 11.56 דונם1.54.212.8 דונם ומעלה

הערה

 
 שימושים:

במסגרת יעוד הקרקע לתעסוקה ניתן לקבוע את השימושים המפורטים במקבצי  •

 השימושים הבאים, כולם או חלקם:

 , משרדים.8 1תעסוקה  1,7מסחר  -מקבצי שימוש ראשיים

ששימושים אלה ובלבד  210ו/או תעסוקה  9 2מגורים וכן מסחר  -מקבצי שימושים נוספים

 יותרו מתחת למפלס הכניסה הקובעת, או מעל למפלס זה בכפוף לבדיקה תכנונית מוקדמת.

בכל מגרש שיעוד הקרקע שלו מאפשר שימושים סחירים, תקבע קומת הקרקע  •

 כחזית מסחרית. 

 הוראות:

 משטח המגרש. 60%תכסית הבינוי לא תעלה על  •

רקע בזיקה לרחוב וככל הניתן גם התכנית תכלול הוראות בנוגע לפיתוח קומת הק •

בזיקה לחזיתות צדדיות ואחוריות. פיתוח השטח יעשה, במידת האפשר, באופן 

המשכי ונגיש למדרכה שבזכות הדרך הסמוכה, תוך יצירת גישה ישירה למבנה 

 מהרחוב ויצירת מעברים המאפשרים רצף תנועת הולכי רגל בין מגרשים שונים.

 ת להקצאת שטחים לצרכי ציבור )"מטלות ציבוריות"(, בנוסף, התכנית כוללת הוראו •

 אשר יקבעו בהתייחס למאפייני התכנית ובהתאם לרובע בו היא חלה. •

המתבססת על  4086תא/מק/ תב"ע נקודתיתלאחרונה אושרה להפקדה  -הערה

ניצול רח"ק מירבי של תוך , 5000העקרונות והפוטנציאל התכנוני מכח תכנית תא/

 .5.2בסעיף חבה בהר כמפורט ,12.8

 

  

                                            
 לצרכי ציבור(. שטח רצפה )שטח עיקרי, שירות, ממ"דים וכל שטח מקורה אחר(, חלקי שטח קרקע )שטח מגרש לאחר הפרשות 6
ופי ציבורי המשרתים את המתגוררים, המועסקים והמבקרים מסחר קמעונאי וכן שימושים מסחריים ושימושים בעלי א 7

 בסביבתם, ואשר לדעת הועדה משתלבים בסביבתם מבחינת אופיים, תפעולם, עיצובם והשפעתם על הסביבה.
משרדים ועסקים אשר לדעת הועדה משתלבים בסביבתם מבחינת אופיים, תפעולם, עיצובם והשפעתם על הסביבה, למעט  8

 .2ם בשימושי מסחר שימושים הכלולי
מסחר סיטונאי, שימושי בידור, בילוי ופנאי, שימושים מסחריים המהווים מוקד משיכה משמעותי למבקרים, וכן שימושי  9

אשר לדעת הועדה נדרשות הנחיות מיוחדות לצורך שילובם בסביבתם מבחינת אופיים, תפעולם עיצובם והשפעתם  1מסחר 
 על הסביבה.

ועדה נדרשות הנחיות מיוחדות לצורך שילובם בסביבה מבחינת אופיים, תפעולם, עיצובם והשפעתם עסקים אשר לדעת הו 10
 .1על הסביבה, לרבות הנחיות בדבר אישור גידול בקצב או בכמות פליטת מזהמים או מטרדים וכן כל מה שמותר בתעסוקה 
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+ של ועדת המשנה לתו"ב  ב'0011-17פרוטוקול מס' +   4086מק/תא/מופקדת ב"ע ת 5.2

 יניתוח אדריכל+ המתייחס להתנגדויות התכנית מסמך אדריכל והתנגדויות שהוגשו לתב"ע 

 עפ"י התב"ע לענין ניצול והתפלגות זכויות בניה

 (הופקדה) 4086מק/תב"ע תא/ .5.2.1

תב"ע , מהווה 7/12/2017מיום  7637פורסמה להפקדה בי.פ  אשר 4086מק//תאתב"ע 

 דרומית(. 267וחלקה  282רש )חלקה מתחם החהחלה על בסמכות ועדה מקומית נקודתית 

אשר את התכנית , החליטה ל17/5/17מיום  ב',17-0011בישיבתה מס'  וועדת המשנה

  .(בהמשך)כמפורט להפקדה בהתאם להמלצות 

 

 :להלן דברי הסבר לתכנית

רדיה בצפון, וואהתכנית ביוזמת חברת ויתניה, ממוקמת בתא השטח בתחום ע"י רחוב לה ג

 דונם.  23.5 -נתיבי איילון ממזרח, רחוב  החרש ממערב ודרך מדרום. שטח התכנית הינו כ

בשטח התכנית קיימים היום מגרש חניה, מבנים נטושים וכן חניונים תת קרקעיים ומבנים 

  בבניה בחלקה הצפוני.

)נתיבי איילון(  20מטרת התכנית הינה פיתוח אזור התעסוקה ממערב לתוואי דרך מספר 

והקמת מתחם הכולל עירוב שימושים של תעסוקה, מגורים, מסחר ושימושים ציבוריים, תוך 

מיצוי יתרונות המיקום בצומת דרכים ראשיות ובקרבה למתע"ן )מערכת תחבורה עתירת 

 תחנת רכב ההגנה.  -נוספים( 

אשר הגדירה מגדלים בדופן רחוב החרש ומגדל  2012משנת  3819על שטח חלה תכנית תא/מק/

שרת קבעה מסגרת ודיה והירידה לנתיבי איילון. התכנית המאגוואר נוסף בפינת הרחובות לה

לפיתוח עתידי לפיה יוקמו מגדלים נוספים בדופן איילון, בכפוף להכנת תכנית לתוספת שטחי 

אות הבינוי. תכנית זו, באה לממש את הכוונות התכנוניות שאושרו במסגרת בניה ושינוי הור

 .3819תכנית תא/מק/

קומות מעל  39מגדלים לאורך נתיבי איילון בגובה של עד  2תכנית הבינוי המוצעת כוללת 

קומות מעל קומת קרקע. בין  39מגדלים לאורך רחוב החרש בגובה של  3 -קומת קרקע ו

קומות מעל קומת קרקע המהווה דופן בנויה  5וי נמוך בגובה של עד המגדלים מתוכנן בינ

 לנתיבי איילון ודופן פעילה לרחוב החרש. העמדת המבנים הינה סביב שטח מגונן לינארי. 

קומת הקרקע בכל שטח התכנית תהינה קומות מסחריות לשימוש המועסקים במתחם וכלל 

 ל. הציבור, כמו גם להבטיח מרחב עירוני תוסס ופעי

 .5000התכנית הינה בסמכות הועדה המקומית בהתאם להוראות תכנית המתאר תא/
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 להלן תשריט התכנית:

  

 

 מטרת התכנית

)נתיבי איילון( והקמת מתחם  20פיתוח אזור התעסוקה ממערב לתוואי דרך מספר  .1

תוך  ם,הכולל עירוב שימושים של תעסוקה, מגורים, מסחר ושימושים ציבוריי

מיצוי יתרונות המיקום בצומת דרכים  ראשיות ובקרבה למתע"ן )מערכת תחבורה 

עתירת נוסעים(. זאת בהתאם למדיניות העירייה לאזור וע"פ תכנית המתאר 

 העירונית. 

 הגדרת מערכת שטחים פתוחים לרווחת הציבור ולמעבר הולכי רגל.  .2

, קביעת התכליות קביעת ייעוד הקרקע לתעסוקה ,איחוד וחלוקת מגרשים .3

והשימושים המותרים בייעוד זה, תוספת שטחי בניה, קביעת מספר הקומות המרבי 

 המותר לבניה וקווי הבנין.

 

  

 101מגרש מס' 
 (282חלקה מס' )

 102מגרש מס' 
)חלקה דרומית 

 (267מס' 

 200מגרש מס' 
)כביש שירות 

 למתחם(

שטח מקווקו בין 
זיקת  -הבניינים

 הנאה למעבר רגלי

בניינים מסומנים 
  עם חזית מסחרית
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 עיקרי הוראות התכנית

 יעודי הקרקע בשטח התוכנית מתעשייה לתעסוקה. ישינוי  .1

קביעת התכליות והשימושים המותרים בייעוד תעסוקה הכוללים את כל  .2

א' ובנוסף שימושים למסחר, מבני ציבור,  1043תרים בתוכנית השימושים המו

 מגורים ומלונאות בהתאם להוראות תכנית המתאר העירונית. 

מ"ר עיקרי לתעסוקה,  161,920קביעת זכויות הבניה בתחום התוכנית: סה"כ  .3

מסחר ומגורים. מתוך סך השטחים יוקצו שטחים בנויים עבור שימושים ציבוריים, 

 . 5ט בטבלה בהתאם למפור

קביעת הוראות בינוי ועיצוב אדריכלי ליצירת מתחמים המשלבים בניה לגובה ובניה  .4

 נמוכה מגדירת דופן לנתיבי איילון ולחזית רח' החרש הכוללת חזית מסחרית. 

קומות בבניה נמוכה  6קומות למגדלים ועד  40הגדרת הגובה המותר לבניה. עד  .5

 ון. מגדירת דופן לרח' החרש ונתיבי אייל

 קביעת קווי הבניין לקומת הקרקע, לקומות המסד )בנייה מרקמית( ולמגדלים.  .6

קביעת זיקות הנאה בין המגרשים השונים בתחום התוכנית עבור מערך של שטחים  .7

פתוחים למעבר הולכי רגל ולרווחת הציבור, וכן למטרת הרחבת מדרכות לאורך 

 רחוב החרש. 

 זיקת הנאה לציבור והפיתוח הנופי. קביעת הוראות בנושא שטחים פתוחים ב .8

 קביעת הוראות ותנאים להוצאת היתרי בניה, לרבות להכנת תכנית עיצוב אדריכלי. .9

  

 ייעודי קרקע ושימושים

 תעסוקה

 :שימושים

א', מגורים,  1043כל שימושים המותרים לתעסוקה ומסחר עפ"י תכנית תא/

בריכה וכדומה, מלונאות,  לרבות שטחם לרווחת הדיירים כגון מועדון, חדר כושר,

שימושים ציבוריים לרבות חינוך, תרבות, ספורט, משרדי עירייה, תחנת תדלוק, 

ר יכל שימוש סחנופש, קהילה, בילוי, פנאי, רווחה וכן אולמות כנסים וכדומה, 

, שאינו מהווה מטרד סביבתי ליתרת השימושים, דרכים פרטיות לתעסוקה אחר

רכב והולכי רגל, מיסעות, מדרכות, חניות, תשתיות וחניות ובכלל זה מעבר כלי 

 עיליות ותת קרקעיות, ריהוט רחוב, גינון ונטיעות. 

 .1-שימושים בקומות המרתף עפ"י ע
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 :הוראות

 : הערות לזכויות הבניה

 סך כל השטחים העיקרי ושטחי השירות הינם כמפורט בטבלת זכויות הבניה.  .1

  מ"ר. 50-75ח עיקרי של מיחידות הדיור יהיו בשט 20%לפחות  .2

 יותר ניוד שטחי בניה בין המגרשים השונים, בהסכמת הבעלים. .3

יותר ניוד שטחים עיקריים ושטחי שירות מעל הקרקע לתת הקרקע. שטחים  .4

 עיקריים יותרו בקומת המרתף העליון בלבד.

מ"ר שטחי ציבור מבונים על קרקעיים )עיקרי ושירות(  7,000התכנית מקצה  .5

לת זכויות הבניה. כמו כן, יוקצו שטחי השירות הנלווים להם בתת כמפורט בטב

הקרקע עבור מקומות חניה ושימוש במערך התפעולי של הפרויקט )אצירת אשפה, 

 .וכדומה( , הורדת נוסעיםפריקה וטעינה

מ"ר )עיקרי + ממ"ד  80שטח דירה ממוצע יהיה שטח כולל של  -תמהיל יחידות הדיור .6

שהוגשו  תיולהתנגדומסמך אדריכל המתייחס עפ"י  -שלנו. הערה 11במידה ויבנה(

 מ"ר 80מ"ר עיקרי ) 92יהיה במתחם שטח יח"ד ממוצע , )ב([5.2.3 כמפורט בסעיף]

 .מ"ר ממ"ד( 12עיקרי + 

 קווי בנין: 

 קווי הבנין הינם כמפורט בתשריט התכנית.  .1

טח המגונן מעל אל הש ההפוננפחיים בחזית הפנימית ניתן להבליט אלמנטים אדריכליים  .2

 בכפוף לאישור אדריכל העיר. מ' מקו הבניין, 5ובעומק של עד מפלס הקרקע 

  תותר הקמת מרתפים בגבולות המגרשים. .3

 :הוראות בינוי

התכנית כוללת שני מגרשי בניה לתעסוקה. העמדה עקרונית של המבנים הינה בהתאם  .1

 ציבור. לנספח הבינוי, לאורך שטח מגונן מרכזי, פתוח ונגיש לכלל ה

 הבינוי בכל מגרש משלב מגדלים ובניה נמוכה המגדירה דופן לרחוב החרש או לנתיבי איילון.  .2

רשם יכל השטחים הפתוחים בין הבניינים מיועדים למעבר או שהיית הולכי רגל ות .3

 עליהם זיקת הנאה. 

גישת הולכי רגל את השטח המגונן המרכזי תהיה מרחובות החרש, לה גווארדיה ומתא  .4

 . הגישה אל שטח זה, תעשה ככל הניתן במפלס רחובות החרש ולה גווארדיה. 201 שטח

                                            
 מ"ר )עיקרי + ממ"ד במידה ויבנה(, לפחות  65-45 ממס' הדירות בשטח כולל של 20%בהוראות התכנית מפורט תמהיל של לפחות  11

 תמהיל . מ"ר שטח כולל 45 -גודל דירה לא יפחת מ מ"ר ומעלה. 100בשטח כולל של  20%מ"ר ועד  65-100בשטח כולל של  60%    
 רונית באותה עת.הדירות המדויק יקבע בעת הכנת תכנית העיצוב האדריכלית ובהמלצת מהנדס העיר ובהתייחסות למדיניות העי    
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חב הכניסות לא ורכניסות לפחות מרחוב החרש אל השטח המגונן המרכזי.  2יקבעו  .5

 מ'.  6 -גובהן לא יפחת מו מ' 10 -יפחת מ

שטחי הציבור המבונים כמפורט לעיל, יתפקדו כחלק ממערך הבינוי הכולל במתחם,  .6

הם יקבע במסגרת תכנית העיצוב האדריכלי ינימיקומם העקרוני, אופיים ומאפי כאשר

 .6.1אשר אישורה יהיה תנאי להיתר בניה, כמפורט בסעיף 

יותר למקום קומות טכניות בכל קומות המבנה למעט בקומת הקרקע, ובלבד שתובטח  .7

 הסתרתן המלאה בחזיתות המבנה.

 שטחי ציבור

יים יקבע במסגרת תכנית העיצוב האדריכלי )בהתאם מיקומם של שטחי הציבור הבנו .1

להסכמת העירייה ואגף נכסי העירייה( כמו גם גובה קומה כשיותר גובה קומה תואם 

שימושים הדורשים גובה קומה גבוה מהסטנדרט על מנת להבטיח אשרות לשימושי 

 ספורט או אומניות במה.

סות והיציאות לשטחים השטחים הציבוריים ימוקמו באגפי הבניה הנמוכה. הכני .2

הציבוריים כמו גם כל המערכות הטכניות והתשתיות תהינה נפרדות ככל הניתן מיתר 

 .מרכיבי הפרויקט

מהשטחים הציבוריים הבנויים בכל מגרש, יוכלו לשמש עבור שימושים  10%עד  .3

 סחירים נלווים לשימוש הציבורי.

 : פינוי אשפה, פריקה וטעינה

 ת המרתף בלבד. פריקה וטעינה תעשה מקומו .1

 חדרי האשפה יתוכננו ויוקמו במרתף העליון ויכללו בין היתר מתקנים להפרדת אשפה.  .2

 מלונאות

במידה ושימושי המלונאות יתוכננו בבניין אחד הכולל שימושים נוספים )תעסוקה, 

 מגורים( תובטחנה כניסות נפרדות והפרדה תפקודית ותפעולית מיתר השימושים.

 :  רמסח

רקע במבנים לאורך רחוב החרש וכן כלפי השטח המגונן תחויב הקמת בקומת הק .1

חזית מסחרית. לא יותרו שימושים נוספים בקומת הקרקע הפונה לרחובות אלו, 

מאורך  30%מלבד מבואות ולובים לשימושים השונים. מבואות ולובים יהיו עד 

 החזית לאורך רחוב החרש. 
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שונות מעל קומת הקרקע. בנוסף, יותרו שימושים למסחר בשלושת הקומות הרא .2

באישור מהנדס העיר יותרו שימושים למסחר )לרבות מסעדות ובתי קפה( בקומות 

 העליונות ועל גגות המבנים. מיקום שטחי המסחר ייקבע בעת הוצאת היתר הבניה. 

 : גובה המבנים ומספר הקומות

 מספר קומות: 

תכנית העיצוב האדריכלי קומות ויקבע במסגרת  40לא יעלה על גובה המגדלים  .1

  והפיתוח. בנוסף תותר הקמת קומה טכנית גבוהה.

קומות כולל קומת הקרקע. ניתן לבנות פחות  6גובה המבנים הנמוכים יהיה עד  .2

 קומות ובלבד שסה"כ גובה המבנה יהיה זהה לקו הרקיע של יתר המבנים הנמוכים. 

 גובה המבנים: 

 מ' ממפלס פני הים.  190 סה"כ גובה המגדלים בתכנית לא יעלה על .1

גובה זה ע במסגרת תכנית העיצוב האדריכלי. גובה המבנים בבניה נמוכה, ייקב .2

 יהיה מחייב לכל המבנים הנמוכים בתחום התכנית. 

 גובה קומות:

 מ' מרצפה לרצפה.  3.8גובה קומה טיפוסית לא יעלה על  .1

 ו.מ' ברוט 6 -גובה קומת הקרקע ושתי הקומות שמעליה, לא יפחת מ .2

 מרתפים:

 תותר הקמת מרתפים בגבולות המגרש.  .1

לא יותר אוורור מרתפים כלפי הפיתוח והרחובות הסובבים, למעט לכיוון דרך  .2

 . 200השירות בתא שטח 

 פיתוח: 

 כל מגרש יפותח ברצף עם סביבתו וללא גדרות, מפרדות ומחסומים.  .1

ורחבות, ריהוט בשטחים הפתוחים יותרו גינון, נטיעות, ריצוף, סלילת שבילים  .2

רחוב, מצללות ופרגולות, תאורה, הצבת אלמנטים אמנותיים, אלמנטי מים וכל 

 עבודת פיתוח שתכליתה למלא את ייעוד השטח. 

באזורים המיועדים לנטיעת עצים מעל תקרת החניונים, יובטח מילוי אדמה בגובה  .3

 מ' לפחות.  1.5של 

. צורתו הסופית ומידותיו דונם 3.5 -סך כל השטח המגונן הרציף, לא יפחת מ .4

  .המדויקות של השטח המגונן המרכזי ייקבעו בתכנית העיצוב האדריכלי והפיתוח
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חומרי הגמר של הפיתוח וכן אלמנטי הצללה במידה וישולבו, יהיו אחידים באופן  .5

המבטא המשכיות בין תאי השטח. סוג הקירוי והריצוף ייקבע בהיתר הראשון 

 ויחייב את הבאים אחריו. 

לאורך נתיבי איילון יכללו גינות פאטיו ברחוב  101בתא שטח המבנים בבניה נמוכה  .6

 מ' לפחות. בדופן הגינות הפונות לאיילון ייבנה קיר זכוכית לצורך מיסוך הרעש.  8של 

 תחנת תדלוק:

בלבד וזאת עפ"י ההוראות והתנאים  102ניתן לממש את תחנת התדלוק בתא שטח  .1

 .4/18בתמ"א 

היה בקומת המרתף העליון והגישה אליה תהיה מדרך השירות תחנת הדלק ת .2

  .200בתא שטח  המזרחית

שטחי הציבור ושטחי המגורים ימוקמו מחוץ במידה ותמומש תחנת התדלוק,  .3

לטווח ההשפעה של תחנת התדלוק, בהתאם להוראות התמ"א התקפות לעת מתן 

  היתרי הבניה.

 
 טבלת זכויות והוראות בניה

שירותעיקרישירותעיקרי

      130          -          14,560--         4,160         10,400מגורים

      -          -        128,837--       36,811         92,026תעסוקה

      -          -            4,570--         1,305           3,265מבנים ומוסדות ציבור

      130            13        147,967          69,360-       42,276       105,691סה"כ

        70           -            7,840--         2,240           5,600מגורים

      -           -          68,451--       19,557         48,894תעסוקה

      -           -            2,430--           695           1,735מבנים ומוסדות ציבור

        70            13          78,721          36,900-       22,492         56,229סה"כ

17,710    161,920       64,768       -        106,260        332,948        19            200      

הערות ברמת טבלה: 

1. ניתן יהיה לנייד שטח עיקרי ושרות מעל הקרקע תת הקרקע, בכפוך להוראות סעיף 4.1.2 א )4(

2. מספר הקומות אינו כולל קומה טכנית גבוהה

3. מתוך סך השטחים העיקריים לתעסוקה, תותר הקמת גזוזטרות בהיקף של 24 מ"ר לקומת תעסוקה

4. בנוסף לשטחים העיקריים למגורים, תותר הקמת גזוזטרות בהיקף של 12 מ"ר ליחידת דיור. כל שימוש אחר בשטחים אלו יהווה סטיה ניכרת לתכנית

5. שטחי בניה למגורים אשר לא ינוצלו לשימוש זה, ניתן יהיה לנצלם לשימושי תעסוקה

יעוד

מס' 

תא 

שטח

גודל 

מגרש 

במ"ר

שטחי בניה )מ"ר / %(

אחוזי בניה 

כוללים )%( שימוש

 40 )בנוסף     190

תותר 

קומה 

טכנית 

גבוהה(

6              

סה"כ שטחי מתחת לכניסה הקובעתמעל מפלס לכניסה הקובעת

בניה

מעל 

לכניסה 

מתחת 

לכניסה 

מספר 

יח"ד

גובה 

מבנה 

)מטר(

מספר קומות

סה"כ

101   11,560    

תעסוקה
102   6,150      

 

 

 הוראות נוספות:

 עיצוב אדריכלי

תנאי למתן היתר בניה לתוספת הזכויות מתוקף תכנית זו, יהיה אישור תכנית עיצוב 

אדריכלי ופיתוח ע"י הועדה המקומית שתכלול התייחסות לנושאים המפורטים בסעיף 

  לתקנון התכנית. 6.1
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 תנאים למתן היתר בניה

 י כמפורט לעיל. אישור תכנית עיצוב אדריכל .1

השטחים הציבוריים הבטחת הקמת בכל תא שטח יהיה היתר בניה כל תנאי ל .2

  בתחום תא השטח והבטחת רישומם בבעלות העירייה.הבנויים 

הבטחת רישום וביצוע השטחים הציבוריים וזיקות ההנאה לציבור, לכלי רכב  .3

 ולתשתיות הכלולים בבקשה להיתר הבניה. 

המקומית ומהנדס העירייה לנושא בניה ירוקה התקפות עמידה בהנחיות הוועדה  .4

 בעת הוצאת היתר הבניה. 

 אישור משרד הביטחון לגובה המבנים.  .5

 תיאום מול רשות התעופה האזרחית כדלקמן:  .6

 תנאי למתן היתר בניה בתחום התכנית הינו אישור רשות התעופה האזרחית.  .א

לת אישור רשות תנאי להקמת מנופים ועגורנים בתחום התכנית הינו קב .ב

  התעופה האזרחית לתיאום גובה וקבלת הנחיות סימון. 

 תנאי למתן היתר בניה למלונאות ככל שיבנו יהיה עמידה בתקני משרד התיירות. .7

 

 תנאים למתן היתרי אכלוס

 פינוי והריסת המבנים המיועדים להריסה במגרש.  .1

 רייה.רישום בפועל של השטחים הציבוריים בתחום התכנית בבעלות העי .2

ומסירת החזקה לידי עיריית ת"א של השטחים הציבוריים הבנויים רישום בפועל  .3

 בתחום המגרש.

 רישום בפועל של זיקות ההנאה לטובת הציבור למעבר רגלי, לכל רכב ותשתיות. .4

תנאי למתן תעודת גמר יהיה רישום הערת אזהרה בפקס רישום המקרקעין בדבר  .5

 ול ואחזקה. חובת ניהול המבנה על ידי חברת ניה

 

 דרכים וחניה:

 ( בלבד.200הכניסה למרתפים השונים בתחום התוכנית תהיה מדרך השירות )תא שטח  .1

 כל החניות לרבות חניה תפעולית תהינה תת קרקעיות. .2

כל החניות לשימושים השונים תהינה תת קרקעיות, לרבות חניה תפעולית ואזורי  .3

 פריקה וטעינה.

י תקן החניה כפי שיהיה תקף בעת הגשת תהיה לפהחניה לכלל השימושים  .4

 הבקשה להיתר בניה.
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מקומות החנייה שלא יוצמדו ינוהלו כחניון ציבורי לרווחת הציבור הרחב. הסדרי  .5

 החנייה של החניון הציבורי יכללו במסגרת התנאים בהיתר הבנייה.

 ניתן יהיה לאשר שימוש במרתפי החנייה טרם השלמת הבנייה מעל הקרקע. .6

קצות עבור השימושים הציבוריים יקבעו בהתאם לתקן התקף לעת חניות המו .7

הוצאת היתר הבניה וימוקמו ככל הניתן בקומת המרתף העליונה ובמסמוך 

 לאפשרויות הגישה לשימושי הציבור.

 :היטל השבחה

 הוועדה המקומית תטיל ותגבה היטל השבחה בהתאם להוראות התוספת השלישית לחוק. 

 ביצוע התכנית

 :שלבי ביצוע

 

בהוראות התכנית קיימות הוראות נוספות בנושא זיקת הנאה, איכות הסביבה,  -הערה

  והנחיות להקמת תחנת תדלוק. הריסת מבנים ,תשתיות

  

 ב' של ועדת המשנה לתו"ב0011-17פרוטוקול מס'  .5.2.2

 מטרת הדיון

 .ת ועדה מקומיתאישור להפקדת התכנית בסמכו

 רקע לדיון

  3/9/2014ב' מיום 14-0021ועדת המשנה לתכנון ובניה דנה בתוכנית בישיבות מס'  .1

והחליטה להמליץ לוועדה המחוזית להפקיד את  26/10/2016מיום  16-0023 -ו

 התוכנית כמפורט בהחלטת הועדה.

ות יזם התכנית השלים את כל הדרישות המסגרת החלטות הועדה הקודמות לרב .2

חתימה על הסכמים מול אגף הנכסים. כמו כן, נחתם הסכם בין אגף הנכסים ובעל 

 הקרקע המגרש הדרומי בתכנית.

 

 התניה תאור השלב שלב

היתר הבניה יכלול את המרתפים, קומת הקרקע ותכנית  היתר בניה למרתף 1

 הפיתוח במגרש נשוא ההיתר. 

 ניתן להוציא היתר בניה למגדל בשלבים ובתנאי שהבקשה היתר למגדל או חלקו 2

 להיתר תציג את המבנה בשלמותו. 

 כמפורט בתקנון התכנית. היתר לשטחי מגורים 3

 כמפורט בתקנון התכנית. גוריםטופס אכלוס לשטחי מ 4
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הליך בניית הפרויקט נמצא בעיצומו בהתאם לתכנית התקפה. הושלמה בניית מרתפי  .3

קומות כפולות. כמו כן, הוגשה בקשה  4מבנים בגובה  2החניה ושל שלב א' הכולל 

יתרת קומות המגדל לפי התכנית התקפה. המשך הבניה במתחם מותנה להיתר בניה ל

באישור תכנית זו. קיימת דחיפות לקידום התוכנית בכדי לאפשר את המשך הבניה 

 באתר ברצף ללא הפסקות.

 5000נדרש עדכון מסמכי התכנית על מנת שיעמדו בהוראות תכנית המתאר תא/ .4

 המסמכים בהתאם(.)ישנה הסכמה מלאה עם יזם התכנית לערוך את 

 0023-16מס' קודמת  החלטת ועדת משנהעפ"י הקצאת שטחי ציבור ) לעניןרקע 

 :(26/10/2016מיום 

, להפקיד את התכנית 12ועדת המשנה לתו"ב החליטה להמליץ לוועדה המחוזית

 כדלקמן:בכפוף לתנאים 

מ"ר ברוטו עילי לשטחי ציבור+ שטחי שירות נלווים בתת  7,000התכנית תקצה  .1

 (.כדוגמת מקומות חניה וכיוצ"בקרקע )ה

 מספר מקומות החניה יהיה לפי התקן הממוצע של שטחי המשרדים בתכנית. .2

שטחי הציבור יתפקדו כחלק ממערך הבינוי הכולל במתחם כאשר מיקומם ואופיים  .3

 .יקבע במסגרת תכנית עיצוב אדריכלית, שאישורה מהווה תנאי למתן היתר בניה

 .יבור יהיה תואם שימושים הדרושים גובה קומה גבוהגובה קומה של שטחי הצ .4

השטח הציבורי ימוקם באגף המרקמי בחזית המזרחית של הפרויקט. תתוכנן לאגף זה,  .5

 ככל הניתן, כניסה עצמאית ולובי במפלס הרחוב.

 חו"ד הצוות:

 מומלץ להפקיד את התכנית לפי סמכות הועדה המקומית בכפוף למפורט להלן:

 ית הכוללת הוראות לאיחוד וחלוקה בהסכמה.התכנית הינה תכנ .1

חתימה על כתב התחייבות ו/או הסכם נלווה לתכנית בין היזם לאגף נכסי העירייה  .2

 המסדיר את נשוא שטחי הציבור המבונים בתחום התכנית.

 עדכון כתב השיפוי בהתאם להנחיות האגף להכנסות מבניה ופיתוח. .3

חלטת הועדה המקומית והנחיות עדכון סופי של כל מסמכי התכנית בהתאם לה .4

 היועצת המשפטית כתנאי להפקדת התכנית.

 החלטת הועדה

 הועדה החליטה לאשר את התכנית להפקדה בהתאם להמלצות הצוות.

  

                                            
 ישורה שינה את התכנית מסמכות מחוזית לסמכות ועדה מקומית.שא 5000טרם אישורה של תא/ניתנה החלטת הועדה  12
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 המתייחס להתנגדויות התכנית התנגדויות שהוגשו לתב"ע + מסמך אדריכל .5.2.3

  4086התנגדויות שהוגשו לתב"ע תא/מק/ (א)

משרד האדריכלים גשו ע"י רשות שדות התעופה וע"י להלן עיקרי ההתנגדויות שהו

  :(נכסי ד.מ.רחב' חב' ויתניה ו"גורניצקי" )בשם 

 התנגדות רשות שדות התעופה .1

עפ"י רשות שדות התעופה להתאמת גובה המגדלים להגבלות ע"י התנגדות הוגשה 

מ' ממפלס פני הים  180כך שסה"כ גובה המגדלים בתכנית לא יעלה על  2/4תמ"א/

 א תותר הקמת מכשול דקיק, כגון תרנים, אנטנות וכו' בכל תחום התכנית.ול

 התנגדות חב' ויתניה ונכסי ד.מ.ר .2

בקשה לשינוי תכנית לעיצוב אדריכלי מסמכות הועדה  -עיצוב אדריכלי •

 המקומית לסמכות מהנדס העיר.

 שינוי שטח דירה ממוצעת •

לתכנון  התכנית הופקדה לאחר שכל פרטיה סוכמו עם מה"ע והיחידה

 80אסטרטגי בעירייה. בהתאם לסיכום, נקבע כי שטח דירה ממוצעת יהיה 

מ"ר ממ"ד. אף על הסיכום, צוין בתקנון התכנית כי  12מ"ר עיקרי בתוספת 

 מ"ר )עיקרי + ממ"ד במידה ויבנה(. 80שטח דירה כולל יהיה 

סוכם עם העירייה כיניתן יהיה להמיר את שטחי הממ"דים הדירתיים 

 עיקריים, במידה ויבנו ממ"קים. לשטחים

)מצורף  9/7/2017מיום לקידום התכנית לקראת הפקדתה, עפ"י סיכום פגישה 

כנספח להתנגדות( עם מינהל הנדסה בעירייה צוין כי במידה והיזם יגיש 

מ"ר  80התנגדות לתכנית, ימליץ אגף התכנון על הגדרת יח"ד כממוצע של 

דות, במידה ויוחלט ע"י היזם על במסגרת התנג מ"ר ממ"ד. 12עיקרי + 

מ"ר/ליח"ד(  12המרת שטחי ממ"דים לממ"קים, יומרו שטחי הממ"דים )

 מ"ר עיקרי. 92 -לשטח עיקרי וממוצע גודל יח"ד ייקבע כ

מקומות חניה לטובת הציבור אשר  500בקשה לאפשר הוספה של עד  -חניה •

לק מהחניון ישמשו את מבקרי ומשתמשי המבנים בתחום התכנית שינוהלו כח

 הציבורי.

עיתוי ורישום זכויות העירייה בשטחים הציבוריים  -תנאים למתן היתר אכלוס •

שייבנו הוסדר במסגרת כתב התחייבות שנחתם ע"י המתנגדים כלפי העירייה 

( 4חודשים מיום קבלת תעודת אכלוס )טופס  36והועדה המקומית, וזאת תוך 

רישום הזכויות לא יהווה תנאי לפרויקט. לפיכך מבקשים המתנגדים שאופן 

 לאכלוס המבנים בתחום התכנית.



.ENG זרניצקי יוסף  אינג'   JOSEPH SARNITZKY 

 CIVIL ENGINEERS & REAL ESTATE APPRAISERS מהנדסי בנין  ושמאי מקרקעין
 

י  ר ו י פ טי נ מו .          39רחוב  03 טל - 5268268T EL   .    39 M ONTEFIOR Y STREET,   
ב -תל 03 פקס.  6520108אבי - 6200137 F AX.  :   TEL- AV IV  65201  , I S R A E L  

 

  104מתוך  42עמוד 
 

בהתאם לדיונים ולתיאומים שנערכו במסגרת התכנית  -תחנת התדלוק •

מתבקש כי מיקום תחנת התדלוק לא ישתנה מהמסומן בתשריט וזאת כדי 

 שלא ייגרם שינוי בטווח ההשפעה על שטחי המגורים.

 ת"א תיקונים שהתבקשו ע"י לשכת התכנון מחוז .3

נספח תשתיות יוכן ויושלם כתנאי למתן תוקף לתכנית, בטבלת הזכויות יעודכן 

היקף השטחים ומס' היחידות הניתנים לניצול למטרת מלונאות )במידה ולא 

ינוצלו למטרה זו ניתן יהיה לנצלם למטרות תעסוקה(, גובה המבנים המקסימלי 

ורשות המים יהווה תנאי  מ' מעל פני הים, אישור רת"א, משהב"ט 180 -יעודכן ל

 למתן תוקף לתכנית.

 המתייחס להתנגדויותהתכנית מסמך אדריכל  (ב)

 ,22/1/2018מיום חתום ע"י משרד האדריכלים "אבנר ישר", ההוצג בפנינו מסמך 

התנגדויות שהוגשו עיקרי ההמתייחס ל, 4086תב"ע המופקדת תא/מק/ההכנת המטפל ב

 כדלקמן:ה ממנו עול ,)כמפורט לעיל(

מ' אינה משנה את  190 -מ' ל 180 -הקטנת הגבוה מ -גדות רשות שדות התעופההתנ .1

 שטחי הבניה.

 התנגדויות שהוגשו ע"י חב' ויתניה וחב' ד.מ.ר .2

במידה ויוחלט ע"י היזם על בניית ממ"קים במקום ממ"דים יכללו שטחי הממ"דים 

 )במקוםמ"ר עיקרי  92כחלק מהשטח העיקרי ליח"ד כך שגודל יח"ד ממוצעת יהיה 

 זו מתואמת עם אגף תכנון עיר בעיריית ת"א וסיכויה מ"ר/יח"ד(. התנגדות  80

 המרת שטחי ממ"דים לשטח עיקרי תקטין  -הערה שלנו) להתקבל גבוהים מאוד

  .(להלן, ראה התייחסות את סך שטחי השירות למגורים

 מהשטחים העיקריים  40%במסמך צוין כי התכנית קובעת סך שטחי שירות של 

 במגרש כשמשרד האדריכלים פנה אל העירייה בבקשה כי יתאפשר שימוש כללי

בשטחי השירות במגרש, ללא תלות בשימושים השונים כך שניתן יהיה לנייד שטחי 

 שירות בין השימושים השונים )ללא שינוי בסך השטחים העיליים(. 

 רות לעדכן את שטחי השימאמינים כי לא תהיה כי במסמך בהתאם לכך, צוין 

  .לאור השינוי הצפוי בשטחי המגורים )המרת ממ"דים לשטח עיקרי( למגורים בהתאם

 התייחסות לתיקונים שהתבקשו ע"י לשכת התכנון מחוז ת"א .3

 ,השטחים שיוקצו למלונאות מסך השטחים לתעסוקה )התבקש ע"י העירייה

ת יחידו 400עד ומ"ר  20,000עד לסה"כ מ"ר עיקרי לחדר  50 -לעיל(כמפורט 

 נאיות. במידה ולא יבנו השטחים למלונאות ישמשו שטחים אלה לתעסוקה.מלו

 כשלושה חודשים. –צפי לאישור התכנית  .4
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שטחים ציבוריים הוצגה בפנינו טיוטת הסכם בין בעלי  תבהתייחס להקצא :הערה שלנו

 תלהסדרלבין עיריית ת"א  (282 החלקלאיחוד הטרם מס' החלקות ) 278 -ו 266ות חלק

 .4086מק/השטחים כפי שנקבע בפרוטוקול הועדה ו"הוטמעו" בהוראות תכנית תא/ הקצאת

  .אולם טרם אושרהיודגש כי התכנית הופקדה 

עפ"י תב"ע בשלב ג' של הפרויקט  לענין ניצול והתפלגות זכויות בניה יניתוח אדריכל .5.2.4

 :4086מק/תא/

 טפל בהכנת התכנית,המממשרד האדריכלים "אבנר ישר", , 25/1/2018מיום בהתאם למכתב 

 כדלקמן: ,12.8המנצלת רח"ק של  4086מק/לתכנית תא/ והתפלגות זכויות בניה להלן ניתוח

מהווה את שלב  4086מק/תא/ניתוח זכויות בניה ויתרת זכויות לניצול עפ"י תבע חדשה 

 .ג' של הפרויקט

ר לאח 5000, נערכה לפי הוראות תכנית תא/ 4086מק/תב"ע תא/לאדריכל  מתפרוגר

 )כמפורט בסעיףהתנגדויות שהוגשו ושינויים ודרישות הועדה המקומית טמעת" ה"

5.2.3). 

 :להלן פרוגרמה תכנונית לניתוח זכויות ושימושים עפ"י תב"ע זו

 זכויות בניה לניצול:

הערותשטח במ"רסוג

               11,560שטח קרקע

             105,691שטח עיקרי כולל מבנה ציבור

               42,276שטח שירות כולל מבנה ציבור

                  3,265שטח עיקרי מבנה ציבור

                  1,305שטח שירות מבנה ציבור

             102,426יתרת שטח עיקרי ללא מבנה ציבור

               40,971יתרת שטח שירות ללא מבנה ציבור

שטח עיקרי מנוצל בשלב א' + ב' של הפרוייקט )עפ"י 

               32,705תכנית לקראת הוצאות היתר(

שטח שירות מנוצל בשלב א' + ב' של הפרוייקט )עפ"י 

               13,562תבע 3819(

               69,721יתרת שטח עיקרי לניצול עפ"י תבע חדשה תא/4086

               27,409יתרת שטח שירות לניצול עפ"י תבע חדשה תא/4086

1280%

 

 



.ENG זרניצקי יוסף  אינג'   JOSEPH SARNITZKY 

 CIVIL ENGINEERS & REAL ESTATE APPRAISERS מהנדסי בנין  ושמאי מקרקעין
 

י  ר ו י פ טי נ מו .          39רחוב  03 טל - 5268268T EL   .    39 M ONTEFIOR Y STREET,   
ב -תל 03 פקס.  6520108אבי - 6200137 F AX.  :   TEL- AV IV  65201  , I S R A E L  

 

  104מתוך  44עמוד 
 

 :המפרוגרהעפ"י  ,)יתרת זכויות בניה לניצול( 'התפלגות שטחים לניצול בשלב ג

הערותשטח במ"רסוג

                                                 11,960מגורים עיקרי ]130 יח"ד * 92 מ"ר ליח"ד [

הובא בחשבון כי בפרוייקט 

יתוכננו דירות בשטח ממוצע של 

כ-92 מ"ר ליח"ד ) 12+80 

ליח"ד - המרת ממדים לשטח 

עיקרי ובניית ממקים בקומות 

המגורים כחלק משטחי השירות(

35% העמסה                                                   4,186שירות למגורים עפ"י תב"ע

                                                 11,960סה"כ מגורים פלדלת

                                                 57,761יתרת שטח עיקרי למסחר משרדים ומלונאות

                                                 23,223יתרת שטח שירות לניצול 

                                                   2,667שטח עיקרי מיוחס למסחר

                                                       533שטח שירות מיוחס למסחר

                                                 20,000שטח עיקרי מיוחס למלון

                                                   8,000שטח שירות מיוחס למלון 

                                                 28,000סה"כ עיקרי + שירות למלון

                                                 35,094יתרת שטח עיקרי למשרדים

                                                 14,038שטח שירות מיוחס למשרדים

לפי 40% העמסה . קיים יתרת 

שטח שירות לניצול של כ-652 

מ"ר.

                                                 49,131סה"כ שטח עיקרי + שירות משרדים

עפ"י תב"ע                                                   4,570שטח מבנה ציבור

שטח ברוטו למסחר עפ"י 

פרוגרמה - 3,200 מ"ר, מהנ"ל 

הובא בחשבון שטח שירות של 

20%

400 חדרים לפי 50 מ"ר עיקרי 

לחדר וכ- 70 מ"ר ברוטו. 

העמסת שטחי שירות של 40%

 

 

 :עפ"י פרוגרמה זו לשלב ג' ריכוז שטחים לשיווק

הערותשטח לשיווק במ"רסוג

שטח פלדלת. 130 יח"ד                          11,960מגורים

                          49,131משרדים

מהווה שטח עיקרי בתוספת 

שטחי שירות בשיעור של 40%

                            3,067מסחר

ווק- שטח עיקרי  שטח לשי

בתוספת 15% העמסה

                          28,000מלונאות

מהווה שטח עיקרי בתוספת 

שטחי שירות בשיעור של 40%

                            4,570שטחי ציבור

                                  38חניה לשטחי ציבור

 לפי תקן של 120 מ"ר למקום 

 חניה
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 איחוד חלקות -תשריט לצרכי רישום  5.3

  6977בגוש  266-ו 278ישנות מס' בהתאם לתצ"ר שנערך ע"י מ. ליברמן, מודד מוסמך, חלקות 

 מ"ר. 11,561ל של , בשטח כול282אוחדו לחלקה שקיבלה את מס' 

 

 להלן תשריט החלקה המאוחדת:
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 :(התקבל היתר בניהלשלב ב' של הפרויקט )+ תכנית בקשה להיתר  היתרי בניה 5.4

)ההיתר חתום ע"י כל גורמי התכנון  11/07/2010מיום  10-0415היתר בניה מס'  .5.4.1

ום )כי 6977בגוש  265הרלוונטים למעט חותמת הועדה המקומית(, התיר בתחום חלקה 

(, דיפון סביב המגרש, עם עוגנים זמניים וחפירת כל 6977בגוש  278מהווה את חלקה 

 מ'. 20-השטח בעומק של כ

)כיום  6977בגוש  265, התיר בתחום חלקה 07/06/2012מיום  12-0196היתר בניה מס'  .5.4.2

 (, כדלקמן:6977בגוש  278מהווה את חלקה 

קית, ללא תקרה כשלב ראשון עבור קומות מרתף ומרתף עליון עם קומת ביניים חל 4

 בניה עתידית של בנייני משרדים ומסחר בקומת הקרקע הכוללים:

 בכל הקומות חדר מדרגות וגרעין הכולל מדרגות, מעליות והמשך פירי מעליות. •

מקומות חניה, מחסנים, חדרים טכניים, רמפות  509(: -2) -( -5במרתפים ) •

 ומעברים.

מקומות חניה למסחר ברמת  17ת חניה ומתוכם מקומו 41(: -1במרתף עליון ) •

 מחסנים, חדרים טכניים, רמפות ומעברים. 1שירות 

(: ממ"מ, חדר שנאים פרטי, חדרי -3.3בקומת הביניים של המרתף העליון )מפלס  •

 חשמל פרטיים, חדר מיתוג פרטי וחדר מיתוג של חברת חשמל.

 מן:, התיר כדלק12/04/2015מיום  15-0115היתר בניה מס'  .5.4.3

קומות מרתף, השינויים כוללים הקמת  4להקמת  12-0196שינויים כלפי היתר מס' 

קומות כפולות לשימוש  3שתי קומות מרתף נוספות, בניית שני מבנים על קרקעיים בני 

 של שרותי רכב ומסחר קמעונאי.

השינויים במרתפים כוללים, שינוי מפלסי קומות המרתף וחלוקת השטחים לרבות 

 בנין כאשר מדובר בתכנון חדש כמפורט:בגרעין ה

פירי מעליות, מעלית שירות,  8, בכל גובה המבנה גרעין חדרי מדרגות עם 1מבנה 

 מעברים, לובי מגדל.

 , בכל גובה המבנה גרעין מדרגות.2מבנה 

 מקומות חניה. 122: מחסנים, חדרים טכניים, חניות אופניים, מלתחות וסה"כ -6מרתף ק.

 מקומות חניה. 121ים, חדרים טכניים, חניות אופניים, מלתחות וסה"כ : מחסנ-5מרתף .ק

 מקומות חניה. 120: מחסנים, חדרים טכניים, חניות אופניים, מלתחות וסה"כ -4מרתף .ק

 מקומות חניה. 121: מחסנים, חדרים טכניים, חניות אופניים, מלתחות וסה"כ -3מרתף .ק

כב, אזור פריקה וטעינה, מחסנים, חדרים : חדרי אשפה, בור מעלית ר-2 בקומת מרתף

 מקומות חניה. 82טכניים, חניות אופניים, מלתחות וסה"כ 
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 מקומות חניה. 55: מחסנים, חדרים טכניים, חניית אופניים וסה"כ -1בקומת מרתף 

 מקומות חניה תקניים ומקום חניה אחד לרכב תפעולי. 620סה"כ 

מהווה בסיס למגדל עתידי בשימוש של שרותי קומות בגובה כפול ו 3: בגובה של 1מבנה 

רכב וכולל: לכל גובה המבנה, מעלית רכב, מרחב מוגן מוסדי, מבואות משותפות, חדר 

 חשמל, פירים טכניים, חדרים לרווחת העובדים, שירותים, חללי תצוגת ומכירת רכב.

 ת פנימיות.בקומת הכניסה לובי ראשי למגדל העתידי, אולם מכירת רכב עם מדרגות ומעליו

 קומות בגובה כפול: 3: בגובה של 2מבנה 

פירי מעליות, מעלית רכב, מרחב מוגן, חדר חשמל,  2לכל גובה המבנה, גרעין מדרגות, 

 פירים טכניים, מחסנים וחדרים טכניים, חללי תצוגת ומכירת רכב.

ופה מ' המכיל פיר מדרגות ואוורור מרתפים מח 45בצמוד למבנה אלמנט בנוי בגובה של 

 אלומיניום. בקומת הכניסה לובי כניסה ואולם מכירת רכב עם מדרגות פנימיות.

 מ'. 25.8פיתוח שטח בכל המגרש והקמת פרגולה בגובה של 

 הערה: 

הכוללות, בין היתר, תנאי לאכלוס יהיה איחוד  שונות התניותבדף ההיתר קיימות  .1

פיתוח השטחים הפתוחים , תנאי לקבלת תעודת גמר יהיה ביצוע 102 -ו 101תאי שטח 

בכל תא שטח עפ"י היתר הבניה, בהתייחס לנתיבי איילון לא יהיו עוגנים בתחום נתיבי 

רבי למבנה התירה גובה מ 16/9/14ישורה מיום איילון וכי רשות התעופה האזרחית בא

 מ'.  45 - 2מ' ומבנה  161.4 - 1

נמסר כי  ,ר הבניה, מנהל עבודה באתשובהבנכס בליווי מר אילן שנערך מביקור  .2

משרדים המגדל  להקמת שלב ב' של הפרויקטתכנון לאור ו 4בשלב הוצאת טופס 

 .(-4) -ו (-3)מלתחות בקומות המרתף את ההתבקשו לרכז מעל המבנה המערבי, 

 

 , התיר כדלקמן:13/4/2016מיום  0802-16מס' בניה היתר  .5.4.4

 4 -ות מרתף חדשות לקומ 2שניתן עבור תוספת  15-0115שינויים כלפי היתר מס' 

קומות כפולות לשירותי רכב  3קומות מרתף קיימות ולהקמת בניינים חדשים, בני 

 ומסחר קמעוני, המהווים בסיס למגדלי המשרדים העתידיים, הכוללים:

 קומות המרתפים המשותפים. 6 -שינויים פנימיים ב -

 הבניינים. 2 -שינויים פנימיים ובחזיתות בקומות העליונות ב -

עבור חללים טכניים. המשך גרעין חדרי  1ת קומה שלישית בבניין מס' השלמ -

 המדרגות והמעליות למפלס הגג עם ממ"מ וחדרי שירות, וגג לא מקורה מסביב לו.
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עבור מסעדה בקומה העליונה )השלישית(, מרפסת גג  2תוספת שטח בבניין מס'  -

 לא מקורה, והסדרת פרגולה דקורטיבית מעל לגג העליון.

, שינויים בפיתוח 2ויים בצורת המדרגות החיצוניות המוצמדות לבניין מס' שינ -

הבניינים, וביטול קולונדה  2המגרש הכוללים ביטול פרגולה המחברת בין 

 לכיוון רחוב החרש. 1מוצמדת לבניין מס' 

 פרוט ההקלות שאושרו בהיתר:

 .ביטול פרגולה בין המבנים בקומת הקרקע .5

 (.1לרח' החרש )בניין  0ית בקו בניין ביטול שורת עמודים חיצונ .6

 (.1נסיגת חזית מערבית מקו בניין מכיוון רח' החרש )בניין  .7

 (.1סגירת מרפסות בחזית צפונית לכיוון רח' לה גווארדיה  )בנין  .8

 .4086התאמת המבנה המתוכנן לתב"ע עתידית תא/ -נימוקי הבקשה להקלות 

 להלן טבלת השטחים המצורפת לתכנית ההיתר:

מוצעקייםמוצעקיים

-6-           523.32       155.87   3,938.97      174.10       4,792.26        -             4,792.26      4,792.26      

-5-           256.86       157.79   4,174.56      179.84       4,769.05        -             4,769.05      4,769.05      

-4-           371.40       98.61     4,172.01      172.15       4,814.17        -             4,814.17      4,814.17      

-3-           359.23       76.29     4,161.35      177.05       4,773.92        -             4,773.92      4,773.92      

-2-           839.17       68.67     3,197.73      214.90       4,320.47        -             4,320.47      4,320.47      

-1-           1,111.21    42.03     2,479.10      235.45       3,867.79        -             3,867.79      3,867.79      

      2,343.09         648.74        51.36-           700.10    292.12       214.65       114.60          27.37   1,694.35      73.16   141.37   33.79-  1,513.61ק. קרקע

         715.18         622.75       310.83           311.92    292.12       125.58     22.15       149.08          33.82        92.43     61.00       31.43ק. גלריה קרקע

      2,119.97         297.11        10.63-           307.74       186.58       9.48         68.14          32.91   1,822.86 110.11-  1,932.97קומה 1

         422.82         330.43        74.13-           404.56       125.78     21.45       150.29          32.91        92.39     72.85       19.54קומה 1 גלריה

      2,117.97         299.09          5.63-           304.72       187.99       9.48         68.71          32.91   1,818.88 106.84-  1,925.72קומה 2

         456.55         403.61           5.94           397.67       178.88     17.21       194.41          13.11        52.94     30.09       22.85קומה 2 גלריה

     392.07      1,814.37      1,445.85       889.28           556.57       62.29       205.43    1,148.59          29.54      368.52    301.10     17.72       49.70קומה 3

         549.07         514.97       377.12           137.85       150.96       332.22          31.79        34.10     34.10קומה 3 גלריה

         258.31         258.31       258.31       258.31           -קומה 4

     392.07   38,134.99   32,158.52    1,699.73     30,458.79       62.29    584.24   2,529.34   22,123.72   679.03    5,945.54       234.36  5,976.47    374.26  141.37  34.98- 5,495.82סה"כ

     392.07    10,797.33      4,820.86    1,699.73        3,121.13       62.29    584.24    1,375.85              -     79.77    2,484.35        234.36   5,976.47    374.26   141.37   34.98-  5,495.82סה"כ עילי
           -    27,337.66    27,337.66             -      27,337.66          -         -    1,153.49    22,123.72   599.26    3,461.19             -           -         -        -        -          -סה"כ תת קרקעי

מקלט מרחב קימעונאי

מוגן

מתקנים 

ומערכות 

משטחים 

לא 

מקורים קומה

סה"כ עיקרי 

+ שירות

שטחי שירות במ"ר

סה"כ 

שירות במ"ר

סה"כ 

עיקרי במ"ר

שטחים עיקריים במ"ר

שירותי רכב

חניהאחסנה

מבואות 

וחדרי 

קומת 

עמודים 

מרפסת 

מוצעקייםמקורה

 

  ות:הער

תכנית הבקשה להיתר להקמת מגדל המשרדים המתוכנן בשלב ב' של ביודגש כי  .א

, קיים "פער" מינורי בשטחי שלב א' המצוינים (להלן 5.4.5הפרויקט )כמפורט בסעיף 

)בתכנית הבקשה להיתר לשלב ב' מצוין כי חלק מהשטחים שנבנו עפ"י בטבלה לעיל 

ין המזרחי בשלב א' אינם נכללים בתכנית הבקשה למגדל, למעט שינויים היתר זה בבנ

והפחתת  בשטחי הגרעין הדרומי )קומת ק.גלריה( -במבנה מזרחימינוריים פנימיים 

יציאה מאולם תצוגה  -המערבי ובבנין (4וקומה גלריה  3קומה ב) יםטכני יםשטח

ותוספת שטח  נימית(לשטח המילוט, שינויים מינוריים בגרעין המבנה )חלוקה פ

  לקומת משרדים טיפוסית. 4להשלמת קומה 

 בנוסף, קיימים שינויים מינוריים בחלוקה פנימית בחלק מקומות המרתף.
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בשיחה שנערכה עם גב' הדס עינב, ממשרד האדריכלים "אבנר ישר", המטפלים 

)למעט הפחתת שטחים טכניים בשטחים  "פערים"בתכנית הבקשה להיתר, נמסר כי ה

של מערכת חדשה  "גשטחים עהחישוב שינוי נובעים מבמבנה מזרחי(  4 -ו 3ומה בק

הינם השטחים הקובעים ( 5.4.5)כמפורט בסעיף תכנית הבקשה כשהשטחים בהעירייה 

 .לשטחים שנבנו בשלב א' של הפרויקט

אשר נבנה לפי  12/12/2017התקבל אישור אכלוס/שימוש במבנה מיום  -4טופס  .ב

מיום  20100415, היתר מס' 21/5/2009מיום  20090380מס' מן: , כדלקהיתרי בניה

מיום  20150115, היתר מס' 7/6/2012מיום  20120196, היתר מס' 11/7/2010

. האישור מהווה אישור לשימוש 18/9/2016מיום  20160802והיתר מס'  12/4/2015

ר ויושלמו במבנה במשך שנה מיום הוצאתו  ובלבד שבתום תקופה זו תוצא תעודת גמ

  כל העבודות לפי היתר הבניה.

 

, לאחר /2018/21 -התקבל היתר בניה ב) של הפרויקט שלב ב'לתכנית בקשה להיתר  .5.4.5

  המועד הקובע לשומה(

את מנצלת ה, (1/2/2018 -בגינה בבניה היתר  התקבל)הוצגה בפנינו תכנית בקשה להיתר 

בנין המערבי הקיים מעל מרבית יתרת זכויות הבניה להקמת מגדל משרדים על גג ה

 לאולמות התצוגה לרכב וקומות מרתף )שלב א' של הפרויקט(. 

 30בהתאם לתכנית, שנערכה ע"י משרד האדריכלים "אבנר ישר", הפרויקט כולל תוספת של 

נבנתה  -קיימתטכנית )קומה  3 -, מעל גג הקומה הוקומה טכנית קומות לבניין משרדים

קומות מרתף משותפות  6 -ולמות תצוגה / שירות רכב וקומות בשימוש לא 3 ,בשלב א'(

 והמערבי.  לבנין המזרחי

יבוצעו עבודות להשלמת הקומה )בשלב א' נבנה גרעין הקומה בלבד(. בנוסף,  4קומה ב

 ( יבנו מרפסות מקורות.27)למעט קומה  33-4בקומות 
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)הוצא  שהוגשה שההבקתכנית מחניון, מבנים קיימים ומגדל מתוכנן שטחי התפלגות להלן 

 :בניה( היתר

 קומות המרתפים .א

מתקנים 

חדרים 

ומערכות 

טכניות 

בהיתר

מתקנים 

חדרים 

ומערכות 

טכניות 

מבוקש

מתקנים חדרים 

ומערכות 

טכניות )שינוי 

ייעוד( זיכוי

אחסנה 

בהיתר

אחסנה 

מבוקש

אחסנה 

)שינוי 

ייעוד( 

זיכוי

מעברים 

מבואות וחדרי 

מדרגות  שאינו 

למגורים  בהיתר

חניה/ חניון 

מקורה  שאינו 

למגורים  

בהיתר

חניה/ חניון 

מקורה  שאינו 

למגורים )שינוי 

 - ייעוד( בהיתר 

זיכוי

סה"כ 

שירות 

במ"ר

    4,799.70    4,799.70          3,936.83               186.45      15.61     167.13(15.6063)       493.68      -20.49-מרתף 6-

    4,775.99    4,775.99          4,180.29               181.13(15.7462)      15.61     215.56(15.6063)       183.40      -17.52-מרתף 5-

    4,821.57    4,821.57          4,180.34               194.41(15.7462)     210.31         15.75       220.76      -14.55-מרתף 4-

    4,780.79    4,780.79          4,170.33               189.80     152.27       268.39      -11.24-מרתף 3-

    4,327.60    4,327.60(37.25)          3,171.08               225.94        78.09         37.25       815.23      -7.92-מרתף 2-

    3,909.13    3,909.13          2,464.15               309.03        36.04   1,099.91      -4.95-מרתף 1-

27,414.77  27,414.77(37.25)        22,103.02            1,286.77(31.4924)      31.21     859.39(31.21)         53.00   3,081.38      -סה"כ תת קרקעי במ"ר  

שטחי שירות במ"ר

סה"כ 

עיקרי 

במ"ר מפלס הקומה

סה"כ 

עיקרי + 

שירות 

במ"ר

 
 -ותהער

 מ"ר  467 -מ"ר )בהיתר + מבוקש( כשמהנ"ל כ 891 -סה"כ שטחי אחסנה כ -שטחי אחסנה

 מ"ר אחסנה לאופניים.  217 -אחסנה וכ

תפעולית( )ללא חניה מקומות חניה  662עפ"י תשריטי תכנית הבקשה בחניון  -מקומות חניה
 בהתפלגות כדלקמן:

 מקומות חניה, 125=    חניות כפולות  2חניות רגילות +  121 -( -6מרתף )
 מקומות חניה, 124=    חניות כפולות  2חניות רגילות +  120 -( -5מרתף )
 מקומות חניה, 122=  חניות נכים  3חניות כפולות +  2חניות רגילות +  115 -( -4מרתף )
 מקומות חניה, 120=  חניות נכים  5חניות כפולות +  2חניות רגילות +  111 -( -3מרתף )
 מקומות חניה  84=  חניות נכים  4חניות כפולות +  3+  13חניות רגילות 74 -( -2מרתף )
 מקומות חניה. 51=      חניות רגילות 51 -( -1מרתף )
 חניה. מקומות 626=  ת נכיםחניו 12חניות כפולות +  11חניות רגילות +  592  -       סה"כ

 "מיני"( -)מבנה תצוגה "ב.מ.וו" ו T2 -מבנה מזרחי  .ב

מפלסקומה

משרדים )שינוי 

ייעוד( זיכוי

מסחרי 

בהיתר

סה"כ עיקרי 

במ"ר

ממ"ד/ממ"ק/

מקלט שטח 

שירות

מתקנים חדרים 

אחסנהומערכות טכניות

מעברים 

מבואות וחדרי 

מדרגות בהיתר

מעברים 

מבואות וחדרי 

מדרגות 

מעליתמבוקש

סה"כ 

שירות 

במ"ר

              -   1,060.69    130.27       4.00                  -               69.28         -                  42.73             14.26          930.42       930.42                     -0ק. קרקע

              -      125.94    100.19         -                4.98               36.27       6.29                  32.74             19.91            25.75         25.75(4.98)3.25+ק. גלריה קרקע

              -      970.59    102.21         -                  -               53.12         -                  29.19             19.91          868.38       868.38                     -6.5+קומה 1

              -      126.74       96.01         -                  -               36.27       6.29                  33.54             19.91            30.73         30.73                     -9.75+קומה 1 גלריה

              -      970.59    102.21         -                  -               53.12         -                  29.19             19.91          868.38       868.38                     -13+קומה 2

              -      127.17       81.96         -                4.98               36.27       6.29                  34.42                 -            45.22         45.22(4.98)16.25+קומה 2 גלריה

       457.32      565.73    233.22         -                  -               72.36         -                160.86                 -          332.51       332.51                     -19.5+קומה 3

       272.07         37.14       37.14         -                  -               15.22         -                  21.92                 -                -             -                     -22.75+קומה 3 גלריה

       343.39            -          -         -                  -                   -         -                      -                 -                -             -                     -26+גג טכני

    1,072.77   3,984.58    883.19       4.00                9.96             371.89     18.87                384.58             93.89      3,101.39   3,101.39(9.96)סה"כ במ"ר

סה"כ שטחי שירות במ"רשטח עיקרי במ"ר

עיקרי + 

שירות 

במ"ר

שטחים לא 

מקורים

 

  

                                            
 מקומות חניה )עפ"י תשריט הקומה( בהפחתת מקום חניה אחד שיוקצה כחניה תפעולית לשטחי המסעדות  75 13
 )עפ"י טבלת מאזן החניות בתכנית הבקשה(.    
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 למגדל יםשטחים המיוחס+  ("פורד" -)מבנה תצוגה "מזדה" ו T1 -מבנה מערבי  .ג

 )מסומנים בצהוב([ שטחים שנבנו בשלב א' ושטחי התוספת המוצעים למגדל]מתוכנן ה

משרדים  

בהיתר

משרדים  

מבוקש

משרדים 

)שינוי 

ייעוד( 

זיכוי

מסחרי 

בהיתר

מסחרי 

מבוקש

סה"כ 

עיקרי במ"ר

ממ"ד/ 

ממ"ק/ 

מקלט 

שטח 

שירות 

בהיתר

ממ"ד/ 

ממ"ק/ 

מקלט 

שטח 

שירות 

מבוקש

מתקנים 

חדרים 

ומערכות 

טכניות 

בהיתר

מתקנים 

חדרים 

ומערכות 

טכניות 

מבוקש

אחסנה 

בהיתר

מעברים 

מבואות 

וחדרי 

מדרגות 

בהיתר

מעברים 

מבואות 

וחדרי 

מדרגות 

מבוקש

מעברים 

מבואות 

וחדרי 

מדרגות 

)שינוי 

ייעוד( זיכוי

לובי 

מבוקש

עובי 

קירות 

ממ"ד/ 

ממ"ק/ 

מקלט 

בהיתר

עובי 

קירות 

ממ"ד/ 

ממ"ק/ 

מקלט 

מבוקש

קומת 

עמודים 

מפולשת 

בהיתר

סה"כ 

שירות 

במ"ר

               -    1,276.37        522.76    291.44         -        1.76         -(3.6041)            -       151.98          -         3.60       63.05          -    10.92       753.61    11.10    742.51)11.1000(             -          -0ק. קרקע

               -        582.83        526.48    291.44         -        3.50         -(42.2675)          4.64          87.84      15.84           -     112.82          -    10.40          56.36    42.27      14.09(4.6400)             -          -3.25+ק. גלריה קרקע

               -    1,141.39        186.30           -         -        2.19         -(5.5012)            -       124.85        9.42           -       38.93          -    10.92       955.09       5.50    949.59           -             -          -6.5+קומה 1

               -        292.16        235.80           -         -        2.97         -(42.2675)          4.64          87.84      15.46           -     113.97          -    10.92          56.36    42.27      14.09(4.6400)             -          -9.5+קומה 1 גלריה

               -    1,141.39        186.30           -         -        2.19         -(5.5012)            -       124.85        9.42           -       38.93          -    10.92       955.09       5.50    949.59           -             -          -13+קומה 2

               -        325.28        320.72           -         -        2.97         -               -            -       140.15      10.90           -     155.77          -    10.92            4.56         -        4.56           -             -          -16.25+קומה 2 גלריה

        139.34    1,170.54    1,137.61           -         -        3.76         -               -            -       142.01          -           -     965.80          -    26.04          32.93         -      32.93           -             -          -19.5+קומה 3

          24.82    1,170.18        301.17           -         -        3.76         -               -     112.64       131.12          -           -       27.61          -    26.04       869.00         -          -           -       835.81      23.333.19+קומה 4

          24.82    1,168.08        299.07           -       3.76          -         -               -     243.76              -          -       25.51           -      26.04         -       869.00         -          -           -       869.00          -27.1+קומה 5

          24.82    1,168.08        299.07           -       3.76          -         -               -     243.76              -          -       25.51           -      26.04         -       869.00         -          -           -       869.00          -30.9+קומה 6

          24.82    1,168.08        299.07           -       3.76          -         -               -     243.76              -          -       25.51           -      26.04         -       869.00         -          -           -       869.00          -34.7+קומה 7

          24.82    1,168.08        299.07           -       3.76          -         -               -     243.76              -          -       25.51           -      26.04         -       869.00         -          -           -       869.00          -38.5+קומה 8

          24.82    1,168.08        299.07           -       3.76          -         -               -     243.76              -          -       25.51           -      26.04         -       869.00         -          -           -       869.00          -42.3+קומה 9

          24.82    1,168.08        299.07           -       3.76          -         -               -     243.76              -          -       25.51           -      26.04         -       869.00         -          -           -       869.00          -46.1+קומה 10

          24.82    1,168.08        299.07           -       3.76          -         -               -     243.76              -          -       25.51           -      26.04         -       869.00         -          -           -       869.00          -49.9+קומה 11

          24.82    1,168.08        299.07           -       3.76          -         -               -     243.76              -          -       25.51           -      26.04         -       869.00         -          -           -       869.00          -53.7+קומה 12

          24.82    1,168.08        299.07           -       3.76          -         -               -     243.76              -          -       25.51           -      26.04         -       869.00         -          -           -       869.00          -57.5+קומה 13

          24.82    1,168.08        299.07           -       3.76          -         -               -     243.76              -          -       25.51           -      26.04         -       869.00         -          -           -       869.00          -61.3+קומה 14

          24.82    1,168.08        299.07           -       3.76          -         -               -     243.76              -          -       25.51           -      26.04         -       869.00         -          -           -       869.00          -65.1+קומה 15

          24.82    1,168.08        299.07           -       3.76          -         -               -     243.76              -          -       25.51           -      26.04         -       869.00         -          -           -       869.00          -68.9+קומה 16

          24.82    1,168.08        299.07           -       3.76          -         -               -     243.76              -          -       25.51           -      26.04         -       869.00         -          -           -       869.00          -72.7+קומה 17

          24.82    1,168.08        299.07           -       3.76          -         -               -     243.76              -          -       25.51           -      26.04         -       869.00         -          -           -       869.00          -76.5+קומה 18

          24.82    1,168.08        299.07           -       3.76          -         -               -     243.76              -          -       25.51           -      26.04         -       869.00         -          -           -       869.00          -80.3+קומה 19

          24.82    1,168.08        299.07           -       3.76          -         -               -     243.76              -          -       25.51           -      26.04         -       869.00         -          -           -       869.00          -84.1+קומה 20

          24.82    1,190.50        320.44           -       3.49          -     40.27               -     228.74              -          -       21.90           -      26.04         -       870.06         -          -           -       870.06          -87.9+קומה 21

          24.82    1,190.50        320.44           -       3.49          -     40.27               -     228.74              -          -       21.90           -      26.04         -       870.06         -          -           -       870.06          -91.7+קומה 22

          24.82    1,190.50        320.44           -       3.49          -     40.27               -     228.74              -          -       21.90           -      26.04         -       870.06         -          -           -       870.06          -95.5+קומה 23

          24.82    1,190.50        320.44           -       3.49          -     40.27               -     228.74              -          -       21.90           -      26.04         -       870.06         -          -           -       870.06          -99.3+קומה 24

          24.82    1,190.50        320.44           -       3.49          -     40.27               -     228.74              -          -       21.90           -      26.04         -       870.06         -          -           -       870.06          -103.1+קומה 25

        106.36    1,200.87        331.37           -       3.49          -     40.27               -     235.49              -          -       26.08           -      26.04         -       869.49         -          -           -       869.49          -106.9+קומה 26

             6.21    1,200.87        331.37           -       3.49          -     40.27               -     235.49              -          -       26.08           -      26.04         -       869.49         -          -           -       869.49          -110.7+קומה 27

        110.50    1,190.42        320.36           -       3.49          -     40.27               -     228.74              -          -       21.82           -      26.04         -       870.06         -          -           -       870.06          -114.5+קומה 28

          24.82    1,190.42        320.36           -       3.48          -     40.27               -     228.74              -          -       21.82           -      26.04         -       870.06         -          -           -       870.06          -118.3+קומה 29

          24.82    1,190.42        320.36           -       3.48          -     40.27               -     228.74              -          -       21.82           -      26.04         -       870.06         -          -           -       870.06          -122.1+קומה 30

          24.82    1,190.42        320.36           -       3.48          -     40.27               -     228.74              -          -       21.82           -      26.04         -       870.06         -          -           -       870.06          -125.9+קומה 31

          24.82    1,190.42        320.36           -       3.48          -     40.27               -     228.74              -          -       21.82           -      26.04         -       870.06         -          -           -       870.06          -129.7+קומה 32

          24.82    1,190.42        320.36           -       3.48          -     40.27               -     228.74              -          -       21.82           -      26.04         -       870.06         -          -           -       870.06          -133.5+קומה 33

        900.67        289.79        289.79           -         -          -               -     115.79              -          -    174.00           -          -         -              -         -          -           -             -          -137.3+קומה 34

        371.68               -               -           -         -          -               -            -              -          -           -           -          -         -              -         -          -           -             -          -141.1+קומה 35

    2,304.89  41,575.90  12,679.23    582.88   105.50      23.11  523.56(99.14)  7,125.06       990.64      61.05    878.31 1,516.87    755.16  117.08 28,896.67  2,707.35106.64(20.38) 26,049.49      33.19סה"כ

מפלסקומה

שטחי שירות במ"רשטח עיקרי במ"ר

סה"כ 

עיקרי + 

שירות 

במ"ר

סה"כ 

מרפסות/ 

שטחים לא 

מקורים 

במ"ר

 

 3.6של נוסף שטח טכני לא כוללים בצהוב( מסומן )למגדל המתוכנן שטחי התוספת  •

השטח נכלל ו היות (שלב ב' של הפרויקט)למגדל  מיוחסהקומת הקרקע גרעין מ"ר ב

 . של הפרויקטבשלב א' נבנו שהמיוחסים למגדל  השטחיםמניין ב
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טחי תוספת בשלב ב' של הפרויקט ושבשלב א' של הפרויקט להלן ריכוז השטחים  .ד

 בהתייחס לשימושים השונים, בהתאם לתכנית ההיתר:

 

 בשלב ב'( ריכוז שטחים שלב א' של הפרויקט )כולל שטחים מיוחסים למגדל המתוכנן

שטח עיקרי במ"רקומה

שטח שירות 

במ"ר

סה"כ שטח 

הבניין במ"ר

מרפסות פתוחות 

הערותבמ"ר

                        -          27,414.77     27,414.77                              -קומות מרתף )1-( - )6-(
626 מקומות חניה )604 רגילות + 11 כפולות( ושטחי 

אחסנה של כ- 674 מ"ר.

                        -             2,337.06           653.02                   1,684.03קרקע 

אולמות תצוגה לרכבים ובקומת הקרקע של מבנה 

מערבי מסעדה עתידית בשטח של כ- 218 מ"ר. כולל 

שטח קומת עמודים מפולשת בקומת קרקע של כ- 291 

מ"ר.

קומה 1 - קומה 4 + 

                 393.00             7,799.21        3,534.68                   4,264.54גלריות במפלסי הקומות

אולמות תצוגה לרכבים. בקומה 3 של מבנה מזרחי 

מסעדה בשטח של כ- 333 מ"ר בתוספת שטח שירות של 

כ- 45 מ"ר בגרעין דרומי ומרפסת מקורה בשטח של כ- 

64 מ"ר. כולל שטח קומת עמודים מפולשת בקומת 

גלריה של כ- 291 מ"ר.

                 393.00          10,136.27        4,187.70                   5,948.57סה"כ שטח עילי במ"ר

                  393.00          37,551.04     31,602.47                   5,948.57סה"כ עילי ותת קרקעי במ"ר

 

מ"ר משטחי הקומות העיליות במבנה מזרחי  ,4042 -כאמור, שטח של כ -הערה

 -שלב ב' של הפרויקט )בבנין מזרחי -למגדל המשרדים המתוכנןמיוחס  ומערבי 

מ"ר בקומת  5 -של כלמסעדה לובי מעלית  +ר בקומה מ" 360 -שטח מסעדה של כ

בבנין(.  4-מ"ר בקומות קרקע 2,040 -יתרת שטח של כ -ובבנין מערביקרקע 

 בשטחים אלה נדרש השלמת עבודות ל"גמר מעטפת".

 

פת המוצעים במגדל המתוכנן עפ"י תכנית הבקשה ריכוז התפלגות שטחי התוס

 להיתר )ללא שטחים מיוחסים למגדל שנבנו בשלב א'(:

 שטחים לא מקורים סה"כ עיקרי + שירות במ"ר שטח שירות מוצע במ"ר שטח עיקרי מוצע במ"ר

835.81                                         112.64                                          948.45                                          25                                                  

869.00                                         299.07                                          1,168.08                                      25                                                  

                                                397                                    18,689.21                                      4,785.15                                   13,904.06סה"כ

870.06                                         320.44                                          1,190.50                                      25                                                  

                                                124                                      5,952.50                                      1,602.22                                     4,350.28סה"כ

869.49                                         331.37                                          1,200.87                                      106.36/6.21

                                                113                                      2,401.73                                          662.75                                     1,738.99סה"כ
870.06                                         320.36                                          1,190.42                                      110.5/24.82

                                                235                                      7,142.52                                      1,922.17                                     5,220.35סה"כ
                                            1,272                                          289.79                                          289.79קומות 34-35 )טכניות(

סה"כ                                      2,165.56                                    35,424.21                                      9,374.72                                   26,049.49

 קומה 4 )*(

קומות 5-20

קומות 21-25

קומות 26-27

קומות 28-33

קומה

 

 מ"ר )עיקרי +  221.73-כ לא מצוין בטבלת השטחים שטח גרעין של 4במפלס מס'  (*)

     רבי שירות( הנכלל בשלב א' של הפרויקט, כמו גם שטחים במבנה מזרחי ומע     

 במבנה מערבי(. 4מ"ר )כולל שטח גרעין בקומה  2,404 -בשטח כולל של כ     
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 :לתכנית הבקשה להיתר שלנו הערות

  בגין תכנית הבקשה להיתר לשלב ב' של הפרויקט הוצאו לחברה דרישות תשלום

 כדלקמן:

 .  לאחר מועד קובעשולם  -₪  7,378,279 -אגרות בניה והיטלים על סכום של כ

 .לאחר מועד קובע שולם -₪  3,787,426 -על סכום של כמים וביוב היטלי 

  -( 7/1/2018)עפ"י שומה ממודד ליום ₪  11,798,578 -היטל השבחה על סכום של כ

כשבגין מסכום ההיטל  50%)עפ"י חשבונית( המהווה ₪  5,899,289שולם סכום של 

 . "אחרת"ה שומה ערבות בנקאית כשהחברה הגיש מה( שול50%יתרת הסכום )

לא הובאו בחשבון באומדן השווי היות ושולמו לאחר תשלומי אגרות והיטלים כי  יובהר

 המועד הקובע לשומה.

 לאחר המועד הקובע לשומה1/2/2018 -הוצא היתר בניה ב ,. 

  שיבנו בכפוף להתחייבות  29-33ע"ג תשריט תכנית הבקשה מצוין הגבלה לבניית קומות

 ר כלפי עיריית ת"א..מ.ומה ע"י חב' ויתניה וד, החת2/10/017מיום 

לא תאושר  4086עפ"י כתב ההתחייבות, החברות מתחייבות כי במידה ותב"ע תא/מק/

מ' לפיו ערוכה תכנית הבקשה  4במתכונתה )בהתייחס לקו בנין מערבי לרחוב החרש של 

לא  29-33לקומות העיליות לשלב ב' של המגדל המתוכנן, כמפורט לעיל(, אזי הקומות 

( ב"קונטור" קומה 28עד  4יבנו ושטחי הקומות יבנו בקומות העיליות של המגדל )קומה 

מ' לרחוב החרש התואם את הוראות התב"ע  0גדול יותר שישלים עד קו בנין מערבי של 

 ( לפיה הוגשה תכנית הבקשה למגדל. 3819)תא/

יכלים "אבנר ישר" , ממשרד האדר5/2/2018בשיחה שנערכה עם גב' הדס עינב, מיום 

המטפל הן בהכנת התב"ע המוקפדת והן בתכנית הבקשה להיתר למגדל, נמסר כי במידה 

 29-33והתב"ע לא תאושר במתכונתה ניתן יהיה לנצל את כל שטח הקומות העיליות 

 במסגרת הקומות שאושרו בתכנית הבקשה כמפורט לעיל.

 הוצגה ן תכנית הבקשה להיתר שלביהמפורטת לעיל, בין תכנית הבקשה להיתר כי  יובהר

העיליים עקב שינוי חישוב שטחים ע"ג מערכת  בשטחיםמינורי "פער"  בדוח קודם, קיים

 במבנה מזרחי.)א([ והפחתת שטחים טכניים 5.4.4בהרחבה בסעיף ראה הסבר ]חדשה 
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 סיכום מצב תכנוני: 5.5

 ת בניה לניצול , שטחים מנוצלים ויתרת זכויו3819זכויות בניה עפ"י תב"ע תא/ ריכוז .5.5.1

 )טרם האיחוד(זכויות בניה מוקנות לחלקות  (א)

מס'  חלקות
 מגרש 

 שטח חלקה
 במ"ר

 שטח עיקרי
 במ"ר 

 שטח שירות
 במ"ר 

סה"כ עיקרי + 
 שירות, במ"ר

278 101 4,931 14,359 5,744 20,103 
266 102 6,631 19,659 7,864 27,523 

 47,626 13,608 34,018   סה"כ

   .282מס' אוחדו לחלקה אחת ומהוות כיום את חלקה קות תצ"ר החלעפ"י * 

לאחר המועד הקובע  התקבל היתר בניה)לשלב ב' של הפרויקט תכנית בקשה להיתר  (ב)

חושבו יתרת ולפיה  (מתוכנן)ושלב ב'  (קיים)שטחי שלב א' סך ( כוללת את לחוות הדעת

ופה הקרובה כשהחברה היתר בניה צפוי להתקבל בתק שלב ג'(.) זכויות "קיימות" לניצול

מיליון  7.38 -והיטלים בסכום של כ האגרות בניחלק מהתשלומים בגין ההיתר )שילמה 

יתרת הסכום שולם בערבות בנקאית )₪ מיליון  5.9 -והיטל השבחה בסכום של כ₪ 

  הגישה שומה נגדית(.והחברה 

  :3819צול עפ"י תב"ע בתוקף תא/ויתרת זכויות בניה לני זכויות מנוצלות/אושרו לניצול (א)

 

 

 

 

 הערות: 

 מ"ר בתוספת 31,998 -שטח עיקרי מנוצל עפ"י טבלת השטחים בתכנית הבקשה כ (1

שיגרעו מיתרת הזכויות הנותרות לשלב ג'. הנ"ל רלוונטי מ"ר מרפסות מקורות  707.5

 .עתידי בשלב ג'לניצול יתרת הזכויות לחישוב מצב "קודם" לצורך היטל השבחה 

משרדים(, עולה כי היון בתכנית הבקשה להיתר להקמת שלב ב' של הפרויקט )מגדל מע (2

לאור  ושלא ניתן לנצללמעט שטח מינורי זכויות הבניה המוקנות בתב"ע  מלוא נוצלו

  מגבלות גובה בתב"ע.

 .שולם היטל השבחה בגין היתרי הבניה שהוצאו לשלב א' של הפרויקט -היטל השבחה (3

מחצית  םשול( 3819) עפ"י תב"ע תא/ יצול לשלב ב' של הפרויקטבגין זכויות בניה לנ

גישה חברה הוה ערבות בנקאיתשולמה מחצית נוספת  כשבגיןהיטל השבחה דרישת מ

 .אחרת" להפחתת סכום היטל ההשבחהשומה "

בקומות המרתף כמות חניות "עודפת" לשלב א' הקיים  -חניון הפרויקט (4

 )בהתייחס לתקן חניה חדש(. יותחנ  247 -של כולשלב ב' המתוכנן 

זכויות בניה  סוג
לניצול 

 במ"ר

סה"כ זכויות מנוצלות שלב א' + זכויות 
עפ"י תכנית ) וצעות בשלב ב' במ"רמ

 (5.4.5הבקשה להיתר, כמפורט בסעיף 

 במ"ר זכויותיתרת 
שלא ניתן לנצל לאור 
 מגבלות בניה בתב"ע 

 1,313  32,704 -כ 34,018 עיקרי
 46 13,562 -כ 13,608 שירות

 1,358 46,258 -כ 47,626 סה"כ
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 4086זכויות בניה לניצול עפ"י תב"ע מופקדת תא/מק/ .5.5.2

להוספת  5000נערכה על בסיס תכנית תא/אשר  4086מק/תב"ע חדשה תא/מופקדת כיום 

בתכנית קיימות  .12.8 מקסימלי שלניצול רח"ק  תוך מגורים זכויות בניה ושימושי

 רי ושרות(. מ"ר )עיק 4,570מטלות ציבוריות בהיקף של 

משרד האדריכלים "אבנר שנערכה ע"י , 25/1/2018יום מ יתאדריכל הבפנינו פרוגרמ ההוצג

לגות זכויות בניה לניצול לשלב ג' של הפרויקט פלניתוח והת, ישר", המטפל בהכנת התכנית

  , כדלקמן:[(השטח הפנוי של החלקותמשנה דרומי ) במתחםשינוצל ]

 (:.45.2כמפורט בסעיף ) 4086מק/תא/ תב"ערוגרמת אדריכל לפפ"י בשלב ג' עשיווק שטחים ל

הערותשטח לשיווק במ"רסוג

שטח פלדלת. 130 יח"ד                        11,960מגורים

                        49,131משרדים

מהווה שטח עיקרי בתוספת שטחי 

שירות בשיעור של 40%

                           3,067מסחר

ווק- שטח עיקרי בתוספת  שטח לשי

15% העמסה

                        28,000מלונאות

מהווה שטח עיקרי בתוספת שטחי 

שירות בשיעור של 40%

                           4,570שטחי ציבור

  לפי תקן של 120 מ"ר למקום חניה                                 38חניה לשטחי ציבור

 

למתחם חדשה נקודתית  אושרה ותכנית 5000לאור העובדה כי תכנית תא/ -הערה

התנגדות רשות שדות התעופה בלבד ]הוגשו שתי התנגדויות כש הופקדה 4086מק/תא/

ע"י יזמי  הנוספת שהוגשוהתנגדות  על היקף הזכויות המבוקשותשאינה משפיעה 

התכנית  )ראה התייחסות אדריכל להתקבל הצפויהבתיאום עם העירייה התכנית 

פוטנציאל באומדן השווי , הובא בחשבון )ב([5.2.3כמפורט בסעיף להתנגדויות שהוגשו 

 תכניות זו, בניכוי היטל השבחה צפוי ודחיה עד לאישורה.עפ"י בניה הזכויות 
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 מצב משפטי .6

 מידע משפטי 6.1

, אשר יפו -תל אביב להלן מידע משפטי מפנקס המקרקעין המתנהל בלשכת רישום מקרקעין 

 , ממנו עולים הפרטים הבאים:712/201/72, ביום 14הופק באמצעות האינטרנט

 6977 :  גוש

 (266 -ו 278)המספרים הישנים של החלקה טרם איחוד החלקות  282 : חלקה

 מ"ר 11,561 : שטח החלקה

 1/2 -   ויתניה בע"מ  : עלויותב

 1/2 - ( בע"מ 1995נכסי ד.מ.ר. )                        

 , לטובת נכסי 18/05/2017, מיום 126רשומה הערת אזהרה לפי סעיף  : הערות

 הערות: ויתניה בע"מ, על , ₪מיליון  32בסכום של  ( בע"מ,1995ד.מ.ר )    

  הבעלים.כל     

 , חלקה כפופה, 27/11/2017זיקת הנאה לטובת הציבור, מיום רשומה  : זיקת הנאה

 תיאור הזיקה: זכות מעבר להולכי רגל, רוכבי אופניים ורכב חירום     

 .Aמ"ר המסומן באות  2,670המסומן בצבע אדום בשטר של     

  

                                            
 חתום בחתימה אלקטרונית מאושרת מהווה מקור כל עוד הוא נשמר באופן אלקטרוני כאמור בחוק חתימה נסח  14

 .2001-אלקטרונית, תשס"א 
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חלוקת השטחים המיוחסים +  הסכם שיתוף פעולה בין חברת ויתניה לחברת נכסי ד.מ.ר 6.2

 וטורס" עפ"י הסכם שכירות בין הצדדיםל"דלק מ

בהתאם להסכם שיתוף פעולה בין חברת ויתניה בע"מ )להלן: "ויתניה"( לבין חברת  .6.2.1

, ובהתאם 26/02/2008( בע"מ )להלן: "נכסי דמר"(, שנחתם ביום 1995נכסי ד.מ.ר )

, 28/11/2011להסכם מיום  2ותיקון מס'  17/04/2008להסכם מיום  1לתיקון מס' 

 הפרטים הרלוונטים הבאים: עולים

 )להסכם זה קיימת תוספת(.  Iהתקשרו הצדדים בהסכם לרכישת מגרש 28/01/2008ביום  -

מחברת בית אשר בע"מ )בפירוק מרצון( את  28/01/08ויתניה ונכסי דמר רכשו ביום  -

דונמים וזכויות  5 -, ששטחו כ2129עפ"י תכנית מפורטת מס'   Iהמגרש הידוע כמגרש  

 מ"ר ברוטו. 18,000 -קפות בו הן כהבניה הת

חברת נכסי דמר מתחייבת להעניק לויתניה הלוואה לשם מימון רכישת חלקה של ויתניה  -

 ( בהתאם להסכם הלוואה )להלן "ההלוואה"I (50%.)במגרש 

 הצדדים יפעלו בשיתוף פעולה בהתאם להסכם זה לשם הקמת הפרויקט. -

גבוה מהסכום המקסמאלי בו ₪  64,000,000נכסי דמר מצהירה כי ידוע לה כי סכום של  -

 . Iהייתה ויתניה מוכנה לרכוש את מגרש 

 הפרויקט הגדול

( לשם הקמת הפרויקט 50% - 50%בחלקים שווים )  IIהצדדים יפעלו לרכישת מגרש  -

 הגדול.

מ"ר ובו זכויות בניה תקפות בהיקף של  6,630 -ששטחו כ IIמצוי מגרש   Iבסמוך למגרש  -

 וטו כמפורט בתוכנית הבינוי.מ"ר בר 24,000

 קומות טיפוסיות בשטח של  32 -הצדדים מעוניינים בהקמת מגדל משרדים גבוה כ -

 פורד", להלן "המגדל". -מ"ר לקומה, הנושא את השם "בית מאזדה  1,200 -כ

מ"ר,  4,000 -בקומת הקרקע מעוניינת נכסי דמר להקים אולם תצוגה גדול בשטח של כ -

אינה מאפשרת את הקמת הפרויקט הגדול ו/או   Iלהלן "אולם התצוגה". רכישת מגרש 

 אולם התצוגה. רכישת שני המגרשים תאפשר את הקמת הפרויקט הגדול ואולם התצוגה.

.  אם יצליחו IIפעלו הצדדים לרכישת מגרש , בסמוך יIIהצדדים יפעלו לרכישת מגרש  -

הם יפעלו לשם ייזום תב"ע נקודתית אשר תעניק זכויות  IIהצדדים לרכוש גם את מגרש 

 .450% -בניה נוספות במגרש עד ל
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 הפרויקט הקטן

במחיר שוק סביר או בחלוף תקופה בת שישה חודשים    IIאם לא ניתן לרכוש את מגרש  -

יפעלו   II במהלכה לא יצליחו הצדדים לרכוש את מגרשמיום החתימה על הסכם זה 

 בהתאם לזכויות הבניה הקיימות. Iהצדדים במשותף להקמת נכס מניב על מגרש 

במקביל להקמת המבנה יפעלו הצדדים ליזום תב"ע נקודתית שתאפשר קבלת זכויות בניה  -

לשם מעבר לזכויות הקיימות במועד חתימת הסכם זה  450%נוספות בהיקף של עד 

מ"ר לכלל המבנה )הלן "התוספת  12,000 - 11,000תוספת קומות למבנה בשטח של 

 למבנה"(.

שנים  15נכסי דמר מתחייבת לשכור את אולם התצוגה בקומת הקרקע לתקופה של  -

 חודשים.  11-שנים ו 9בנוסף תקופת אופציה שלא תעלה על ו

כל ההשקעות המיוחסות מסך  10%שתשלם נכסי ד.מ.ר יהיו בשיעור של  דמי השכירות -

לחלקים המיועדים לשימושה של נכסי ד.מ.ר )כולל חלק יחסי של הקרקע, האגרות, 

 .15 המיסים, התכנון, העלויות הישירות, הנלוות והעקיפות וכן הוצאות המימון(

 הקמה וניהול הפרויקט

ת הצדדים יקימו ועדת היגוי משותפת שתכלול ייצוג שווה לכל צד בהרכב שייקבע בהסכמ -

 הצדדים.

 כל ההחלטות באשר להקמת הפרויקט פה אחד ע"י חברי הועדה. -

 מוסכם כי שם הפרויקט, שילוטו, עיצובו ומיצובו מבחינה תדמיתית יקבעו ע"י נכסי דמר. -

הצדדים מסכימים כי תכנונו, בנייתו ושיווק ראשוני )עד לאכלוסו המלא של הפרויקט  -

תאם לחוזה הבנייה הקיים בין אס.ג'י.אס ינוהל ע"י אס.ג'י.אס חברה לבניין בע"מ בה

 לויתניה.

( לאס.ג'י.אס בעבור הניהול תמורה בהתאם 50%ויתניה תשלם בגין חלקה בפרויקט ) -

 לתנאי חוזה הניהול בשינויים ובהתאמות המחייבות.

דמי ניהול נכסי דמר תשלם , 28/11/2011שנחתם ביום  ,להסכם השיתוף 2תיקון מס' עפ"י  -

בהתאם לחוזה ניהול הבנייה הקיים בין אס.ג'י.אס  ,ס חברה לבנין בע"מלחברת אס.ג'י.א

שלא יכללו את רכיב הוצאות המימון  ,מסך ההשקעות בפרויקט 10%בשיעור של  ,לויתניה

 כחלק מסך ההשקעות בפרויקט.

                                            
 בהתאם למסמך שהוצג בפנינו ע"י מר בוריס ברקאי, סמנכ"ל כספים בחברת "ויתניה", המרכז את סך העלויות הצפויות   15

  ₪. 18,588,409ויקט(, דמ"ש השנתיים הצפויים הינם בסכום של המיוחסות לשטח העילי )לאור קידום הפר  
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  הושלמה בניית הפרויקט והושלם האכלוס המלא בפועל בטרם הושלם תשלום דמי ניהול  -

דמר את יתרת דמי ניהול דמר אשר טרם שולמה עד מועד בתשלום  דמר במלואם תשלם

 אחד.

במקרה שיוקם הפרויקט הגדול יגדלו דמי ניהול דמר באופן יחסי להיקף המבנים שיוקמו  -

 וכפי שיוסכם בין נכסי דמר לאס.ג'י.אס.

ככל שיידרש ביצוען של עבודות גמר שוכרי ו/או רוכשי יחידות בפרויקט דמי הניהול יגדלו  -

 באופן יחסי להיקף עבודות הגמר שתידרשנה.

 

 הסכם שיתוף

הוראות פרק ה' לחוק המקרקעין יחייבו את הצדדים רק עד כמה שאינן סותרות את 

 הוראות הסכם זה.

 

 ישוב מחלוקות

מחלוקת בין הצדדים לרבות בכל עניין הנוגע להסכם זה, לרבות פירושו, ביצועו ותוקפו  -

בהעדר הסכמה בין הצדדים תוכרע המחלוקת ע"י מגשר   תיושב ברוח חברות ובתום לב,

 שייקבע בהסכמת הצדדים.

היה והפרויקט מצוי בקבלת תעודת גמר לפרויקט יפרקו הצדדים את השיתוף ביניהם  -

בדרך של חלוקה בעין בדרך של חלוקת היחידות ו/או הקומות בפרויקט באופן שיישמר, 

כפי שייקבע ע"י שמאי מקרקעין מוסמך ככל הניתן, רצף קומות שלמות עבור כל צד ו

שזהותו תיקבע בהסכמת הצדדים. בתחילת הבחירה תבחר נכסי ד.מ.ר באולם התצוגה 

לרבות בחניות המיועדות לשמש כאולם התצוגה כנגד בחירת ויתניה בחלופה מקבילה 

 מבחינת שווי הנכס הנבחר.

 ידם.   בסיום הליכי החלוקה יערך הסכם חלוקה ע"י הצדדים וייחתם על -

במקרה של חלוקת היחידות בעין יהיה רשאי כל צד לשווק את יחידותיו ולעשות שימוש  -

 ביחידותיו בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי.

במקרה בו הפרויקט מצוי בשלב שלפני קבלת תעודת גמר לפרויקט הצדדים רשאים  -

ראשונה  להעביר ו/או להמחות זכויותיהם ו/או חובותיהם בפרויקט בכפוף לזכות סירוב

 לצד השני.
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 ויתרתבכל אחד מהמבנים  ("דלק מוטורס"חב' ד.מ.ר )ל מיוחסיםה םשטחיההתפלגות  .6.2.2

 שלב ב' של הפרויקט -מתוכנןההשטחים המיוחסים למגדל משרדים 

 , כדלקמן:התפלגות השטחים במבנים המיוחסים ל"דלק מוטורס" ,הוצג בפנינובהתאם למידע ש

5.29                          1,055.40קרקע 

קומות 1-2 + גלריות במפלסי 

                          2,321.03הקומות + גלריה במפלס הקרקע

קומה 3 )שטח מסעדה שאינו 

מיוחס לדלק מוטורס( + גלריה 

                                     359.54                              307.63חלקית המיוחסת לדלק מוטורס

שטח מסעדה- שטח עיקרי של כ- 290.5 מ"ר + שטח שירות בגרעין צפוני 

)ללא לובי מעלית בקומת קרקע שישמש את המסעדה( ומבואה צמודה 

מדרום לגרעין הצפוני בשטח של כ- 24 מ"ר ושטח שירות בגרעין הדרומי 

של כ- 45 מ"ר. 

שטח דלק מוטורס- גרעין צפוני + שטח טכני בחלק הדרום מזרחי של 

קומה 3 וקומת הגלריה )בשימוש כשטח טכני(.

בקומה 3 קיים שטח מקורה של כ- 64 מ"ר ושטח גג פתוח שישמ לתצוגת 

רכבים בשטח של כ- 393 מ"ר.

שטח גג טכני שיקורה חלקית באלמנטים דקורטיביים.                                     -גג טכני

                      4,049                                           365                          3,684.06סה"כ

קומה

שטח שאינו מיוחס לדלק 

מוטורוס עפ"י הסכם 

שכירות )מיוחס למסעדה(

שטח במ"ר מיוחס לדלק 

מוטורוס עפ"י הסכם 

שכירות

שטח אולמות תצוגה + שטחי הגרעינים בקומות )לובי המעלית בגרעין 

הצפוני ישמש את המסעדה(.

התפלגות שימושים

מבנה מזרחי - T2 )מבנה תצוגה "ב.מ.וו" ו- "מיני"(

סה"כ שטח במ"ר 

)שטח מיוחס 

למגדל המשרדים 

+ דלק מוטורוס(

 

לובי כניסה, גרעינים 

ושטחים טכניים

מסעדה 

)"קונטור"(

סה"כ שטח ברוטו 

במ"ר לקומה

                        984.93                      587.90                   218                         370.08                      397.04קרקע 

דלק מוטורוס- שטח אולם תצוגה ו- 35% 

משטח גלריה טכנית בקומת הגלריה. מגדל 

המשרדים- לובי כניסה, גרעין המגדל, שטח 

מסעדה עתידית וכ- 65% משטח גלריה טכנית 

בקומת הגלריה. סה"כ שטח קומה ללא כולל 

שטח קומת עמודים מפולשת בחזית לרחוב 

החרש )כ- 291 מ"ר(.

קומות 1-2 + גלריות 

                          3,192                         136.11                  3,055.50בקומות ובקומת קרקע

שטח מיוחס לדלק מוטורס- כל שטח הקומות 

+ גלריות למעט שטחי חלקי המיוחס למגדל 

המשרדים בגרעין הקומות. סה"כ שטח לא 

כולל שטח ק.עמודים מפולשת בק.גלריה )כ- 

291 מ"ר(.

                    1,170.54                     1,093.83                              77קומה 3

                        221.73                         221.73קומה 4

                          5,569                   218                     1,821.75                  3,529.25סה"כ

סה"כ שטח כולל קומת עמודים מפולשת 

בשטח של כ- 583 מ"ר )קרקע + גלריה( 

כ- 6,148 מ"ר.

מבנה מערבי - T1 )מבנה תצוגה "מזדה" ו- "פורד" + שטחים שנבנו במסגרת שלב א' של הפרויקט ומיוחסים לשלב ב'(

שטחים המיועדים לשמש את מגדל המשרדים 

למעט חלק משטח טכני באגף הדרומי של 

קומה 3 שישמש כשטח טכני לדלק מוטורס.

שטחים במ"ר ברוטו שנבנו בשלב א' של הפרויקט ומיוחסים 

למגדל עתידי שייבנה בשלב ב' של הפרויקט

התפלגות שימושים

סה"כ שטח לקומה 

במ"ר )שטח מגדל 

המשרדים + דלק 

מוטורס( קומה

שטח במ"ר מיוחס 

לדלק מוטורוס עפ"י 

הסכם שכירות

 

)ללא  מ"ר 7,213 -השטחים בשימוש "דלק מוטורס" בשני המבנים הינם בשטח כולל של כ

. יתרת השטחים לשימוש מגדל 16 מ"ר( 358 -שטח ק.עמודים מפולשת במבנה מערבי של כ

מ"ר )מהנ"ל שטח  2,404 -משרדים עתידי )שלב ב' של הפרויקט( הינם בשטח כולל של כ

 מ"ר למסעדות(. 583 -של כ

  145 שוכרתבנוסף לשטחים המושכרים לחברת "דלק מוטורס" נמסר כי החברה  -הערה

 לחודש למקום חניה.₪/  800מקומות חניה בקומות המרתף לפי דמ"ש חודשיים של 

                                            
 שטח ברוטו ]מ"ר  ,20110 -כ –מ"ר )שטח מיוחס למגדל המתוכנן(  ,4042 -כ –מ"ר )שטח ק.עמודים מפולשת(  358 -כ מ"ר = 213,7 -כ 16
 מ"ר[. 64 -מזרחי של כבבנין  3)התקבל היתר בניה( בתוספת שטח מרפסת מקורה בקומה  תכנית בקשה להתירעפ"י    
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 להסכם 4+ תיקון מספר  הסכם  הלוואה בין חברת נכסי ד.מ.ר לחברת ויתניה 6.3

( 1995בע"מ )להלן:"ויתניה"(, לבין נכסי ד.מ.ר ) בהתאם להסכם הלוואה בין ויתניה .6.3.1

, ותוספת להסכם הלוואה מיום 06/02/2008בע"מ )להלן:"נכסי דמר"(, שנחתם ביום 

, עולים 28/11/2011מיום  2ותיקון מס'  17/04/2008מיום  1, תיקון מס' 16/12/2008

 הפרטים הרלוונטים הבאים:

וואה לפיו התחייבה נכסי ד.מ.ר התקשרו הצדדים בהסכם הל 06/02/2008ביום  -

להעניק לויתניה הלוואה לשם מימון רכישת חלקה של ויתניה במגרש המצוי בת"א, 

 שנרכש במשותף ע"י הצדדים ואשר בכוונתם להקים עליו פרויקט נדל"ן מניב.

הצדדים הסכימו לשתף פעולה לשם הקמת פרויקט משותף בהתאם להסכם שיתוף  -

 .06/02/2008ם ביום פעולה אשר נחתם בין הצדדי

 ₪ . 32,000,000 -סכום ההלוואה -

   31/12/2013ועד יום  01/01/2012, החל מיום 15/11/2015מועד פירעון ההלוואה יהיה  -

תיקבע  1/1/2014והריבית החל מיום  2%ההלוואה תישא ריבית שנתית בשיעור של פריים + 

 "י הבנקים המממנים שלה.ע"י הצדדים בהתאם לעלויות גיוס המימון של נכסי ד.מ.ר ע

 מוסכם כי בכל עת תהיה נתונה לויתניה הזכות לפרוע את ההלוואה ללא עלויות נלוות.  -

 להסכם הלוואה 4תיקון מספר  .6.3.2

, שנחתם בין ויתניה 11/12/2013להסכם ההלוואה, מיום  4הוצג בפנינו תיקון מספר 

של ההלוואה יהיה ( בע"מ, ממנו עולה כי מועד הפירעון 1995בע"מ לנכסי ד.מ.ר )

 ( ללא שינוי.3 -ו 2, 1יתר תנאי ההסכם והתיקונים ). 15/11/2018

 לחלקה אחת( החלקות טרם איחודהחלקה נרכשה ) נשוא השומה החלקה תרכיש מיהסכ 6.4

 :)מתחם משנה צפוני( 278הסכם לרכישת חלקה  .6.4.1

בין בית אשר בע"מ )להלן:"המוכרת"  ותוספת להסכם הרכישה בהתאם להסכם רכישה

, ( בע"מ )להלן:"הרוכשת"(1995ו/או "בית אשר"(, לבין ויתניה בע"מ ונכסי ד.מ.ר )

 עולים הפרטים הרלוונטים הבאים:, 28/01/2008שנחתמו ביום 

המהווה את הממכר )כיום  6977בגוש  225הינה הבעלים הרשומה של חלקה  בית אשר

 (.6977בגוש  278מהווה את חלקה 

בר זכות החזקה לרוכשת כאשר הזכויות בממכר נקיות כנגד תשלום מלוא התמורה,תוע

 ומשוחררות מכל נטל, שעבוד או זכות צד שלישי.

 ש"ח + מע"מ. 64,000,000בגין הזכויות בחלקה הרוכשת תשלם סכום של  -התמורה 
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 :)מתחם משנה דרומי( 266 הסכם לרכישת חלקה .6.4.2

רת"( לבין ויתניה בע"מ בהתאם להסכם רכישה בין אנגל נתיבים בע"מ לבין )להלן "מוכ

, עולים הפרטים 05/06/2012( בע"מ )להלן "הקונה"(,  שנחתם ביום 1995ונכסי ד.מ.ר )

 הרלוונטים הבאים:

, כשהן נקיות 18ברחוב החרש  6977בגוש  266מכלול זכויות המוכרת בחלקה  -הממכר

קרקעין חופשיות. מובהר כי ככל שיאושרו תב"ע חדשות, הליכי תכנון חדשים ביחס למ

ו/או ככל שיתווספו זכויות בניה נוספות בעתיד ביחס למקרקעין הן תהיינה קניינו 

 הבלעדי של הקונה.

אשר פורסמה והופקדה להתנגדויות  3819תכנית מפורטת תא/מק/ -התכנית המופקדת

 .17ואשר טרם אושרה 01/11/2009מיום  6014בילקוט פרסומים 

התחייב בנק הפועלים לסלק את המשכנתא  23/05/2012במכתב מיום  -מכתב כוונות

 בהתאם להוראות ותנאי מכתב הכוונות הבנק.₪  55,000,000והשעבודים כנגד תשלום של 

 כתבי שיפוי

ככל שחלות על המוכרת התחייבויות בהתאם לכתב השיפוי ביחס לממכר ו/או בקשר  -

ף כל האמור לקידום הליכי תכנון ביחס אליו אך למעט ביחס לתב"ע המופקדת אזי על א

 בהסכם זה, הוראות כתבי שיפוי יוותרו כהתחייבויות בלעדיות של המוכרת.  

הקונה תחתום על כתב שיפוי ביחס לתכנית המופקדת כתנאי לאישור התכנית המופקדת  -

 או למימוש זכויות על פיה.

, אשר נחתם בין בית אשר בע"מ , המוכרת 28/02/2003מזכר הבנות מיום  -מסמכי השת"פ

)אם וככל שנחתם( בין בית אשר  2003ריר בע"מ וכן הסכם לשיתוף פעולה מחודש יולי ושג

בקשר עם פעולה משותפת לפתרון תחבורתי  -בע"מ, המוכרת ושגריר שירותי גרירה בע"מ 

למגרשי הצדדים ובקשר עם הגדלת זכויות הבניה הניתנות למימוש במגרשי הצדדים. 

ותיה שטרם מומשו והתחייבויותיה שטרם מולאו המוכרת תמחה ותסב לקונה את כל זכוי

 עד למועד חתימת הסכם זה לפי מסמכי איילון.

אשר נחתם בין חברת נתיבי איילון בע"מ לבין בית  23/05/2006הסכם מיום  -הסכם איילון

אשר בע"מ, המוכרת והחזקות עד"ך בע"מ, בקשר עם פינוי שטחים בתחומי מגרשי הצדדים 

הפקעה. המוכרת תמחה ותסב לקונה את כל זכויותיה שטרם מומשו  להסכם זה ומתן פיצוי

 והתחייבויותיה שטרם מולאו עד למועד חתימת הסכם זה לפי מסמכי השת"פ.

 

                                            
 .21/06/2012ביום  6435התכנית פורסמה למתן תוקף בי.פ  17
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ניתן היתר בניה להריסת המבנים הקיימים במקרקעין,  08/03/2001ביום  -היתר בניה

ת חלקיות בהתאם חפירה ודיפון בגבולות המקרקעין. המוכרת מצהירה כי ביצעה עבודו

 להיתר החפירה ודיפון וכי בגמר ביצוע אותן עבודות חלקיות כוסו החפירה והדיפון. 

 שוכר

והחל ממועד המסירה דמי התחייבויות והזכויות של המוכרת לפי מסמכי השכירות יוסבו  -

 . השכירות ישולמו לקונה

חורג זמני למיטב ידיעתה, ועדת המשנה לתכנון ובניה ת"א, אישרה בקשה לשימוש  -

, בכפוף לדרישות מהנדס העיר 30/12/2011ועד ליום  13/09/2006שהגיש השוכר מיום 

 ובתנאי שבמקרקעין יהיו עצים ומסביבו גינון.

 .מע"מש"ח +  76,000,000  -התמורה

תימסר לקונה החזקה הבלעדית במקרקעין  05/07/2012 -ביום ה -מסירת החזקה

 (.as isסכם )הממכר במצבו ביום החתימה על ההשכ

 מיסים והוצאות אחרות

 .יחולו על המוכרתמס שבח או מס הכנסה וכן מס רכוש  -

 .יחול על המוכרת עד למועד חתימת הצדדים על ההסכםהיטל השבחה שעילתו  -

כל תשלום אגרה והיטל החלים על מחזיק של מקרקעין שעילתם עד למועד המסירה  -

 יחולו על המוכרת.

 .יחול על המוכרתים על המחזיק למועד המסירה כל תשלום, אגרה והיטל החל -

 .יחול על הקונהמס רכישה בגין העסקה  -

היטל השבחה, אשר עילתו החל ממועד החתימה על ההסכם, לרבות בגין התכנית  -

 .יחול על הקונההמופקדת, אם וככל שתאושר 

 .יחול על הקונהמע"מ בגין התמורה  -

בות היטלי ביוב, תיעול, מדרכות, כל הוצאות הפיתוח והיטלי הפיתוח למיניהם לר -

כבישים וכדומה, אשר הוטלו מכוח הסכם פיתוח שיחתם עם עיריית תל אביב ו/או לצורך 

 .יחול על הקונהקבלת היתר בניה ו/או לפי הוראות כל דין 
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+  , טרם איחוד החלקות לחלקה אחת(266מתחם משנה דרומי )חלקה הסכם שכירות לחניון ב 6.5

 ום חוזה שכירותהודעה על סימכתב 

 הסכם שכירות .6.5.1

"המשכירה"(  :בע"מ )להלן( 1995ר. )הסכם שכירות בין ויתניה בע"מ ונכסי ד.מ.ל בהתאם

 :)להלן וחברת א.ד.י. אייל רכב בע"מ דרייב ניהול ציי רכב והשכרה בע"מ-ולבין יור

 ם הבאים:י, עולים הפרטים הרלוונטי2013שנחתם בחודש יולי השוכר"(,  "

שטח שישמש את המשכירה  למעטבשלמות  6977בגוש  266לקה ח - המושכר

 לצורך עבודות בניה בחלקה הסמוכה.

 )בהתאם לחשבונית אחרונה לחודשים  ש"ח + מע"מ 35,100 -  דמי השכירות

 ש"ח( 36,909.4 -, דמ"ש חודשיים 10-12/2015

 . 07.12.2012חודשים החל מיום  60 -  תקופת השכירות

 תקופת השכירות 
 .07.12.2022חודשים כל אחת, קרי עד ליום  30תקופות שכירות בנות  2 - ספתהנו

 סיום מוקדם של 
מוסכם כי המשכירה רשאית בכל עת, עפ"י שיקול דעתה הבלעדי ומכל  - תקופת השכירות

סיבה שהיא להביא לידי סיום מוקדם של חוזה השכירות, בהודעה של 

 תביעה כלפי המשכיר. חודשים מראש ולשוכר לא תהא כל טענה או 6

 מכתב הודעה על סיום חוזה שכירות .6.5.2

, עולה כי חברת ויתניה 06/12/2015בהתאם למכתב הודעה על סיום הסכם שכירות מיום 

 כר על סיום מוקדם של תקופת השכירות, ( בע"מ מודיעות לשו1995ונכסי ד.מ.ר ) בע"מ

 .08/05/2016ליום 

שוכר נמצא בשטח ללא הסכם שכירות החברת ויתניה, מעפ"י מידע שנמסר  -הערה

 .בתוקף
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 סיכום מצב משפטי: 6.6

 :(לחלקה אחתהחלקות טרם איחוד ה נשוא השומה )רכישה רכישת החלק .6.6.1

לכל חברה(  50%( בע"מ רכשו במשותף )1995חברת ויתניה בע"מ וחברת נכסי ד.מ.ר )

+  ₪מיליון  64, בסכום של 28/01/2008, ביום )מתחם משנה צפוני( 278את חלקה 

+  ₪מיליון  76, בסכום של 05/06/2012, ביום )מתחם משנה דרומי( 266מע"מ וחלקה 

 .6.4.2-ו 6.4.1מע"מ, כמפורט בסעיף 

 :הסכם שיתוף פעולה בין החברות .6.6.2

( בע"מ התחייבה 1995בהתאם להסכם שיתוף פעולה בין החברות, חברת נכסי ד.מ.ר )

 15לתקופה של  וני )שלב א'(מתחם משנה צפלשכור את אולמות התצוגה שיוקמו ב

שנים. דמי השכירות שישולמו ע"י חברת נכסי ד.מ.ר יהיו  10שנים + אופציה של 

מסך כל ההשקעות המיוחסות לחלקים המיועדים לשימושה של נכסי  10%בשיעור של 

 , כשבתקופת האופציה לפי הערכת שמאי מקרקעין. ד.מ.ר

 

 "דלק מוטורסשטחים המיוחסים לשימוש "בשלב א' של הפרויקט והשטחים הריכוז להלן 

 : במבנה מערבי + מזרחי

ריכוז שטחים

שטחים מושכרים לדלק 

מוטורס עפ"י הסכם שכירות

שטחים שנבנו 

בשלב א' של 

הפרויקט 

סה"כ לקומה 

הערותבמ"ר

               2,035                         583                                        1,452קרקע

קומות עיליות + גלריות 

במפלסי הקומות וקומות 

               7,583                      1,822                                        35,761 ו- 4 במבנה מערבי

ללא שטח תת קרקעי               9,618                      2,404                                        7,213סה"כ שטח עילי במ"ר

 כולל מרפסת מקורה בקומה 3 במבנה 

מזרחי בשטח של כ- 64 מ"ר ולא כולל קומת 

עמודים מפולשת בקומת קרקע וק.גלריה 

בשטח של כ- 583 מ"ר במבנה מערבי.

 

 

 , [(1965ויתניה ונכסי ד.מ.ר )] החברות 2ומסמך החתום ע"י  שהוצג בפנינובהתאם לחומר 

 בהתפלגות כדלקמן:דמ"ש השנתיים של חברת ד.מ.ר  ,7/2/2018מיום 

 כנגזרת  ,ל"דלק מוטורס"שנבנה בשלב א' המיוחס העילי לשטח דמ"ש הצפויים השנתיים 

מ"ר לכלל /₪ 512 -כ מגלמים"ש דמ] 18+ מע"מ  לשנה ₪ 004,588,81 - מעלויות הפרויקט

 . [("מלא")בגמר  השטח העילי

 סה"כ -למקום חניה לחודש ₪  800לפי  ,"דלק מוטורס"ע"י  שהושכרוחניות  145 -דמ"ש ל

  .+ מע"מ לשנה₪  1,392,000

 ,ושכרו ל"דלק מוטורס"החניות ש 145השנתיים הכוללים לשטח העילי בתוספת דמ"ש 

 .מע"מ+  ₪ 19,980,500 -בסכום של כ

 שנים. 15לתקופה של  ,1/4/2018תקופת השכירות תחל ביום נמסר ע"י חב' "ויתניה" כי 

                                            
 לשנה.₪  x %10  =004,588,81)עלויות בניה ומימון + מרכיב קרקע המיוחס לשטחי ד.מ.ר(  ₪ 009,884,185עלויות בניה כוללות  18
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, עד כה הושקעו 31/12/17שהוצג ע"י חברת ויתניה נכון ליום בהתאם למסמך עלויות  .6.6.3

כולל ) ₪מיליון  10.9 -כ -ם בנויים שנבנו בשלב א' המיוחסים למגדל המתוכנן בשטחי

  ס(.חלק אס.ג'י.א

ניהול ציי רכב והשכרה בע"מ וחברת א.ד.י.  "דרייב-יורו"חברת בשימוש  266חלקה  .6.6.4

 כפי שנמסר ע"י. ומשמשת כחניון/סחר רכב)ללא הסכם שכירות חתום(  אייל רכב בע"מ

בין הצדדים טרם נחתם הסכם הארכה רות הסתיים והסכם השכי חברת ויתניה

 (.6.5)כמפורט בסעיף 
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 היסטוריה של הנכס .7

נרכשו ע"י החברות ביום )כיום החלקות אוחדו לחלקה אחת(  266-ו 278 הישנות חלקותה 7.1

בהתאם מיליון ש"ח.  140 -סכום הרכישה הכולל , בהתאמה. 05/06/2012וביום  28/01/2008

 , על הרכישות יחול תשלום היטל השבחה בגין תב"ע מס'266להסכם רכישה לחלקה 

 .381919תא/מק/

 . 31/12/15הוצג בפנינו מסמך פירוט עלויות שהושקעו בפרויקט שלב א' עד ליום 

 חוות דעת קודמות 7.2

, 31/12/15החברות בנכס הנדון ליום זכויות שווי  ןלעניי משרדנו ערך חוות דעת שמאית  .7.2.1

קונה מרצון ממוכר ברצון, לצורך הכללתו בדוחות  בשוק החופשי, בקריטריון של

 נקבע לסכום שבגבולות 31/12/15ליום  שווי הזכויות בנכס הכספיים של החברות.

 מע"מ. + ₪מיליון  280.7

 בהקמה.יודגש כי השומה נערכה לנכס 

, 31/12/16שווי זכויות החברות בנכס הנדון ליום  ןמשרדנו ערך חוות דעת שמאית  לעניי .7.2.2

החופשי, בקריטריון של קונה מרצון ממוכר ברצון, לצורך הכללתו בדוחות בשוק 

 נקבע לסכום שבגבולות 31/12/16הכספיים של החברות. שווי הזכויות בנכס ליום 

 מע"מ.+  ₪מיליון  429.5

 שלב א' בניית מההסתייודגש כי השומה נערכה לנכס בהקמה, כשממועד חוות הדעת 

 של הפרויקט.

 

, לחוות הדעת הנוכחית נובע 31/12/2016ר" בין חוות הדעת שנערכה ליום ה"פע יודגש כי

לשלב בקשה תכנית  ,)ביצוע השקעות בגמר בניה( שלב א' של הפרויקטמסיום  בין היתר,

 4086תא/מק/תב"ע כמו גם לאור הפקדת , )התקבל היתר בניה( מגדל מתוכנן -ב'

 4086תא/מק/עפ"י תב"ע ויות בניה הובא בחשבון פוטנציאל זכבשומה זו באומדן השווי )

הובא בחשבון פוטנציאל רח"ק של  ,היות והתכנית טרם הופקדה ,כשבחוות דעת קודמת

 (.בלבד 8.5

 .  8עסקאות השוואה, ראה פרק  7.3

  

                                            
  .7/1/2018 -ממודד ל₪ מיליון  11.8 -שבחה בסכום של כלאור תכנית בקשה להיתר )התקבל היתר בניה( הוצאה דרישה לתשלום היטל ה 19
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 נתוני השוואה .8

 עסקאות מכר ונתוני שכירות לשטחי משרדיםלהלן  8.1

 עסקאות מכר .8.1.1

 במתחם "חסן ערפה":במגדל אקרו נדל"ן שעסקאות מכר לשטחי משרדים  (א)

 חברת שארגנה רכישה קבוצת, 01/08/2016 מיום", גלובס" באתר לפרסום בהתאם

 אביב בתל עארפה" "חסן במתחם קרקע לרכישת אופציה מימשה ן"נדל אקרו

 משרדים מגדל להקמת מיועדת הקרקע. מ"מע+ ₪  מיליון 151 של לסכום בתמורה

 בקומות. חניה מקומות 400 -כ םהכוללי חניה מרתפי מעל קומות 31 בן ומסחר

 טיפוסית משרדים וקומת ר"מ 4,000-כ של בהיקף מסחר שטחי יוקמו הראשונות

 . ברוטו ר"מ 1,160-כ של בהיקף תהיה

 ר"מ₪/ 9,900 בין לנוע צפויים המשרדים לשטחי המכירה מחירי, לדיווח בהתאם

 . הגבוהות בקומות ר"מ₪/ 15,000-לכ ועד הנמוכות בקומות

 חודשים. 34-כ הינו העבודות לסיום במתחם, כשצפי חפירה עבודותביצוע ב החלו

 

 עסקאות מכר שבוצעו במגדל, כדלקמן:

  יגאל דמרי רכש את הקומה 10/8/2016בהתאם לפרסום באתר "כלכליסט" מיום , 

₪. מיליון  14במגדל אקרו נדל"ן שיוקם במתחם "חסן ערפה", בתמורה של  27 -ה

 12 -מ"ר. סכום התמורה מגלם מחיר של כ 1,172 -כ הקומה בשטח ברוטו של

 אש"ח למ"ר משרדים.

  הצטרפה פימי קרן , לאחרונה03/07/2016בהתאם לפרסום באתר גלובס, מיום 

בהיקף כולל של  במגדל העליונות הקומות לשתי זכויות הרכישה ורכשה לקבוצת

בתמורה כוללת מקומות חניה  26 -מ"ר מרפסות ו 370 -מ"ר למשרדים, כ 2,344 -כ

 .₪ מיליון 34 של

₪  13,170-למקום חניה, מחיר התמורה מגלם כ₪  120,000בהתייחס לשווי של 

 למ"ר משרדים ברמת "מעטפת".
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, תל אביב )ממוקם מערבית 58רחוב הרכבת -סיטי" -מגדל משרדים "אלקטרה (ב)

 לנשוא השומה(:

 (:עסקאות מכר ב"מגדל הרכבת" )מקור: אתר רשות המיסיםלהלן 

קומהתאריך

שטח 

נטו 

במ"ר

שטח ברוטו במ"ר 

)בהתייחס להעמסה 

של כ- 50%(

מחיר מכירה 

בש"ח

מחיר 

מכירה 

למ"ר נטו 

בש"ח

מחיר מכירה למ"ר 

הערותברוטו בש"ח

01/06/201711741111,735,000         23,446        15,631                         

26/03/201724567.51,150,000         25,556        17,037                         

14/12/20166111166.52,587,000         23,306        15,538                         

12/12/201633045765,000            25,500        17,000                         

14/11/201633045730,000            24,333        16,222                         

26/06/201617101151.52,550,000         25,248        16,832                         

15/05/20164881322,190,000         24,886        16,591                         

30/03/2016254811,223,500         22,657        15,105                         

29/03/201623045700,000            23,333        15,556                         

04/02/201614567.51,060,000         23,556        15,704                         

26/01/201624567.51,015,000         22,556        15,037                         

)*( עסקה נוספת

בשיחה שנערכה עם מתווך פעיל במגדל, נמסר כי לאחרונה נחתמה עסקה שטרם פורסמה לפיה נרכשה מחצית מהקומה ה- 18 

במגדל בשטח של כ- 430 מ"ר ברוטו לפי 16,000 ש"ח/מ"ר ברוטו. הערה- מחיר למ"ר ברוטו מגלם העמסה נמוכה מכ- 50%, 

)ליחידה מוצמד כחלק מהיחידה ממ"מ וח.שירותים(.

 המחיר הגבוה 

למ"ר ברוטו הינו 

בהתייחס 

לעובדה כי 

השטחים 

הנמכרים הינם 

בהיקף קטן

 

ניתוח השווי למ"ר ברוטו עפ"י העסקאות בטבלה לעיל, נערך בהתאמה  -הערה

)בשתי עסקאות שבטבלה דווח  50% -למ"ר ברוטו בהתייחס להעמסה של כ

 (.57% -ו 55% -שטח ברוטו הכולל העמסה של כ

 נשטיין" , במגדל "רובי13/6/2017בהתאם לדיווח באתר רשות המיסים, ביום  (ג)

של  16מ"ר בקומה  414 -ברחוב דרך מנחם בגין פינת לינקולן, נמכר שטח משרדים של כ

 מ"ר./₪  16,900 -משקף מחיר של כ₪,  6,988,000 -המגדל, בסכום של כ

, במגדל "מילניום" ברחוב 2/3/2017בהתאם לדיווח באתר רשות המיסים, ביום  (ד)

משקף ₪,  1,850,000גדל, בסכום של מבמ"ר  119 -הארבעה, נמכר שטח משרדים של כ

 מ"ר.₪/ 15,500 -מחיר של כ

, 31/12/2016מועד הקבוע , לגרינברג אולפינר שמאית מקרקעיןבחוות דעת שנערכה ע"י  (ה)

שוק של הנכס לצורך הכללתו בדוחות לצורך אומדן שווי הל"אדגר ביזניס סנטר", 

 15/8/2016ביום  הנמכר 94ון ב"מגדלי אלון" ברח' יגאל אלכי הכספיים של החברה, צוין 

מחיר ₪.  20,712,519 -מ"ר ברוטו, בתמורה של כ 1,420 -בשלמות, בשטח של כקומה 

 .מ"ר₪/ 14,600 -העסקה משקף כ

במגדל "משולם לוינשטין" , 13/7/2016בהתאם לפרסום באתר רשות המיסים, מיום  (ו)

 2הבניין כולל  של 4 -מ"ר בקומה ה 211נמכר שטח של  23הממוקם בדרך מנחם בגין 

₪  130,000בהתייחס לשווי מקום חניה של ₪.  4,702,500מקומות חניה, בתמורה של 

 .מ"ר משרדים ב"גמר מלא"₪/ 21,000 -)בהתייחס לשתי חניות בלבד( משקף מחיר של כ



.ENG זרניצקי יוסף  אינג'   JOSEPH SARNITZKY 

 CIVIL ENGINEERS & REAL ESTATE APPRAISERS מהנדסי בנין  ושמאי מקרקעין
 

י  ר ו י פ טי נ מו .          39רחוב  03 טל - 5268268T EL   .    39 M ONTEFIOR Y STREET,   
ב -תל 03 פקס.  6520108אבי - 6200137 F AX.  :   TEL- AV IV  65201  , I S R A E L  

 

  104מתוך  70עמוד 
 

, חב' איסתא ליינס רכשה 13/12/2015בהתאם לפרסום באתר "כלכליסט", מיום  (ז)

קומות מעל לקומת קרקע  7ומשרדים בן  מסחרמ"בית קמור", בניין  70%

קומות תת קרקעיות הכוללות  3 -והמשמשת כאלומות תצוגה לרכבים מסחרית 

ברוטו, מ"ר  7,355 -של כעילי , בשטח מקומות חניה ושטח המשמש למוסך 158

ובהתייחס מניתוח העסקה ₪. מיליון  85.4ת"א, בתמורה של  16רחוב  המסגר 

 למ"ר משרדים.₪/ 000,12 -של כמחיר  ום חניה משקףלמק₪  0,00021לשווי של 

ומידע משלים הקיים במשרדנו,  23/8/2015בהתאם לדיווח באתר רשות המיסים מיום  (ח)

 ושטח 16מ"ר בקומה  768, נמכר שטח משרדים של 46-48במגדלי אביב, דרך מנחם בגין 

 ₪. 15,150,000מקומות חניה בתמורה של  16 -של המגדל ו 7מ"ר בקומה  242של 

 13,100 -משקף מחיר של כ₪  120,000מחיר העסקה בנטרול מקומות חניה לפי שווי של 

 מ"ר./₪

 1,475,000מ"ר בתמורה של  137מחסן בשטח של  24/11/2014בנוסף רכשה החברה ביום 

 מ"ר./₪ 10,700 -משקף מחיר של כ₪, 

 מהזכויות בנכס. 100%מהווה השלמת רכישת כאמור העסקה  -הערה

 , במגדל "קרית הממשלה" 16/7/2015ם לדיווח באתר רשות המיסים, בתאריך בהתא (ט)

של המגדל,  36מ"ר בקומה  3,900 -, נמכר שטח משרדים של כ125ברחוב דרך מנחם בגין 

 מ"ר.₪/ 16,800 -ש"ח, משקף מחיר המכירה מגלם כ 65,560,000בסכום של 

  34מגדלים בני  2בת"א,  פרויקט מגדלי הארבעה, בין הרחובות הארבעה והחשמונאים (י)

  קומות מעל קומת כניסה גבוהה הכוללת שטח מסחרי וטרקלין עסקים בקומה 38 -ו

קומות חניה תת קרקעיות  6.5, בשימושים מעורבים של מסחר ומשרדים מעל 14 -ה

 משותפות.

 עסקאות מכר ב"מגדלי הארבעה" )מקור: אתר רשות המיסים(:להלן 

מחיר מכירה למ"ר בש"חמחיר מכירה בש"חשטח ברוטו במ"רקומהתאריך

22/02/201725477,931,50014,500                                     

01/02/201736489,646,00014,886                                     

09/05/201793726,138,00016,500                                     

18/04/201793024,900,00016,225                                     

27/03/201793726,924,00018,613                                     

25/05/2017101,207                         19,312,00016,000                                     

29/01/2017213877,701,37519,900                                     

24/01/2017214448,051,21018,133                                     

20/07/2017261583,160,00020,000                                     

04/05/2017272686,592,80024,600                                     

02/03/2017273236,298,50019,500                                     

17/09/2017281132,460,00021,770                                     

18/05/2017311462,948,50020,195                                     

18/05/2017311222,481,50020,340                                      
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 בפרויקט מוצעים למכירה שטחים כדלקמן: -הערה

ברמת  מ"ר₪/ 15,000מוצע למכירה תמורת  7 -בקומה ה מ"ר 500 -שטח של כ •
 גמר "מעטפת".

ברמת מ"ר ₪/ 16,000מוצע למכירה תמורת גבוהה בקומה  מ"ר 600 -שטח של כ •
 ."מעטפתגמר "

כיוון צפון במגדל הדרומי )פונה ל 12מ"ר, קומה  251 -יחידה בשטח של כ •
 מ"ר ברמת גמר "מעטפת".₪/ 20,000ומזרח(, מוצעת למכירה תמורת 

 נתוני דמ"ש לשטחי משרדים .8.1.2

, חברת אמזון חתמה על הסכם שכירות 2/7/17בהתאם לפרסום באתר "גלובס", מיום  (א)

מקומות חניה במגדל "עזריאלי שרונה" החדש. בהתאם  300-אלף מ"ר + כ 25לשטח של 

 למקום חניה.₪  1,200-למ"ר/ חודש ו₪  100-115הושכר לפי  לפרסום, שטח המשרדים

בנוסף, בהתאם לפרסומים שונים בעיתונות, "פייסבוק" נמצאת במו"מ להשכרת שטח 

 למ"ר/ חודש.₪  110-115אלף מ"ר לפי  15-משרדים של כ

 למ"ר.₪  105-120דמי השכירות החודשיים הממוצעים במגדל עומדים על 

 3" שכרה We-Work, חברת "15/2/17לכליסט", מיום בהתאם לפרסום באתר "כ (ב)

מ"ר, ללא מקומות חניה,  5,000-קומות משרדים בפרויקט "מידטאון" בשטח של כ

 למ"ר ברמת "מעטפת".₪  95-שנים לפי דמ"ש חודשיים של כ 15לתקופה של 

משרד עוה"ד הרצוג פוקס נאמן , 19/01/2017", מיום כלכליסטבהתאם לדיווח באתר " (ג)

מוקם ע"י ה ("NFH")שייקרא מגדל המזרחי משטחי החצי רובינשטיין  'חבמשכר 

 .מקומות חניהמ"ר ו 15,000-בהיקף של כ 1-12, קומות מתחם חסן ערפההחברה ב

כשתקופת השכירות תחל  להארכה ותאופציעם  יםשנ 10לתקופה של החוזה נחתם 

 22-וזה מעורך בכהיקף הח )המועד המשוער לאכלוס המגדלים(. 2020לקראת סוף שנת 

מ"ר נוספים  5,000 -לחברה אופציה להגדלת שטח השכירות ב. )כולל חניות( ₪מליון 

 במגדל. 13-16בקומות 

, בפרויקט "מגדל אלון" הממוקם 17/07/2016בהתאם לדיווח מאתר "גלובס", מיום  (ד)

 ומקומות מ"ר 10,000-ברחוב יגאל אלון בתל אביב, הושכרו שטחי משרדים בהיקף של כ

 ₪.ליון ימ 1.1 -חניה לחברת שובל ניהול והשקעות תמורת דמ"ש חודשיים של כ
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 "אדגר ביזניס סנטר" (ה)

 שכרה תגרמניהשגרירות ה, 23/7/2017, מיום "The Markerבהתאם לפרסום באתר "

כשהצפי  בשלבי הקמה" )360בפרויקט "אדגר  C בבניןהתחתונות קומות משרדים  5את 

מ"ר מחסנים ושטחים  360 -כ ,מ"ר משרדים 5,300 -כ שטחב ,(2018לסיום הינו סוף 

שנים שתחיל בינואר  10הסכם השכירות נחתם לתקופה של  .מקומות חניה 60+  טכניים

 -יעמדו על כשנים כ"א. דמ"ש השנתיים שתשלם השגרירות  5אופציות של  3עם  2019

חי המשרדים חודש לשט/מ"ר₪/ 80 -מגלם כמניתוח דמ"ש השנתיים  ₪.מיליון  5.7

מקום ₪/ 600 -מ"ר/חודש לשטחי אחסנה ודמ"ש של כ₪/ 38 -של כבהתייחס לדמ"ש )

  (.חניה לחודש

הישראלית אפ -, חברת הסטארט17/5/2016בהתאם לפרסום באתר "כלסליט", מיום 

 , בשטח של (A)בנין  "360במגדל "אדגר  35העליונה קומה ה"ווינדוורד" שכרה את 

דמ"ש בהתייחס . שנים 7לתקופה של  מ"ר לחודש₪/ 120ש של מ"ר לפי דמ" 1,100 -כ

 .רמת גמר "מלא"ל

מועד הקבוע , לגרינברג אולפינר שמאית מקרקעיןבחוות דעת שנערכה ע"י בנוסף, 

שוק של הנכס לצורך הכללתו לצורך אומדן שווי הל"אדגר ביזניס סנטר", , 31/12/2016

 דים כדלקמן:מושכרים שטחי משרבדוחות הכספיים של החברה, 

דינת משרדים למהשטחי כל מושכרים  2Bובנין "( 360מגדל "אדגר ) Aבנין שלב א' של ב

מ"ר ₪/ 75של לפי דמ"ש  ,מ"ר )בהתאמה( 5,095 -ומ"ר  17,160של בשטח  ישראל,

  לחודש.

בשטח של מושכרים שטחי משרדים "( 360במגדל "אדגר  תוספת הקומות)בשלב ב' 

)תלוי  מ"ר לחודש₪/ 83-120בדמ"ש חודשיים בטווח של נים לשוכרים שומ"ר,  17,646

ברמת גמר/קומה/היקף השטח המושכר/מועד תחילת ההתקשרות(. דמ"ש הממוצעים 

 מ"ר לחודש.₪/ 90 -כהינם 

 מ"ר לחודש.₪/ 38 -מ"ר מושכרים לפי דמ"ש ממוצעים של כ 2,363 -שטחי אחסנה של כ

לוינשטין", מושכרים שטחי משרדים  בהתאם למידע הקיים במשרדנו, במגדל "משולם (ו)

מ"ר, תמורת דמ"ש חודשיים בטווח  2,000 -כ -מ"ר  245 -בהיקפים שונים בטווח של כ

 למ"ר.₪/ 100-130של 

בהתאם למידע הקיים במשרדנו, במגדל הדרומי בפרויקט "מגדלי הארבעה", הושכר  (ז)

 121.5דמ"ש של מ"ר בקומה גבוהה במגדל, בחוזה ארוך טווח, לפי  1,000 -שטח של כ

 מ"ר אקו' לשיווק )מרפסת במקדם חצי( כשעלויות הגמר יחולו על השוכר. ₪/

 כדלקמן: ,להשכרהשטחים מוצעים במגדל 



.ENG זרניצקי יוסף  אינג'   JOSEPH SARNITZKY 

 CIVIL ENGINEERS & REAL ESTATE APPRAISERS מהנדסי בנין  ושמאי מקרקעין
 

י  ר ו י פ טי נ מו .          39רחוב  03 טל - 5268268T EL   .    39 M ONTEFIOR Y STREET,   
ב -תל 03 פקס.  6520108אבי - 6200137 F AX.  :   TEL- AV IV  65201  , I S R A E L  

 

  104מתוך  73עמוד 
 

מ"ר  2,300 -בקומות הגבוהות מוצע להשכרה שתי קומות בשלמות, בשטח כולל של כ

 מ"ר ברמת מעטפת.₪/ 89לפי דמ"ש של 

 מ"ר ברמת מעטפת.₪/ 120 -של כ בשלמות מוצעת להשכרה לפי דמ"ש 24קומה 

מ"ר לפי דמ"ש בטווח של  650מ"ר ועד  250-בנוסף, מוצעים להשכרה שטחים החל מ

 מ"ר )תלוי ברמת הגמר/קומה/נוף מהיחידה(.₪/ 100-120

הושכרו  , בפרויקט "עזריאלי טאון"14/07/2016בהתאם לדיווח באתר "גלובס", מיום  (ח)

שנה,  15מקומות חניה לתקופה של  150-וכ מ"ר 10,000-שטחי משרדים בהיקף של כ

 בתוספת אופציה להארכה, לפירמת עו"ד פישר בכר חן ושות'. היקף החוזה מעורך 

 לפי מחירי השכירות המקובלים במגדלי משרדים באזור. -₪מליון  120-בכ

 300-מ"ר וכ 16,000-שכרה כ PWCכמו כן, מצוין בדיווח כי לאחרונה פירמת רו"ח 

₪  600בהתייחס לדמ"ש של ₪. מיליון  17, בדמי שכירות שנתיים של מקומות חניה

חודש )מחיר המגלם ל למ"ר/₪ 80-למקום חניה, מחיר התמורה מגלם דמ"ש של כ

 הפחתה להיקף השטחים ומספר החניות(.

, 154בהתאם למידע הקיים במשרדנו, בבנין המשרדים "בית קרדן", רחוב מנחם בגין  (ט)

)דמ"ש ממוצעים  לחודש למ"ר/₪  80-100מ"ש בטווח של מושכרים שטחי משרדים בד

 81 -. בנוסף, שטחי מחסנים מושכרים בדמ"ש ממוצעים של כמ"ר לחודש(₪/ 86 -של כ

 למ"ר לחודש.₪/

 703/201/91בהתאם לחוות דעת שמאית לקניון עזריאלי, שנערכה ביום  -קניון עזריאלי (י)

רון כץ, שמאי מקרקעין, לצורך (, ע"י עדינה גרינברג ו31/12/2016)לתאריך קובע 

הושכרו  2016הכללתה בדו"חות הכספיים של החברה, עולה, בין היתר, כי במהלך שנת 

 למ"ר/חודש.₪  103מ"ר לפי דמ"ש ממוצעים של  36,100שטחי משרדים בהיקף של 

 מ.א.ן: -נתוני סקרים נת"מ ו (יא)

 "שרדים ותעשייה סוקר מבני מ, ה2017מחצית ראשונה של שנת  -בהתאם ל"דו"ח נת"מ

, עולה להשוואת מחירי שכירות ואחוזי אכלוסמייצג ומספק מדגם ת"א ב באזורים שונים 

 כדלקמן: 

 איכלוס( 96.64%) ₪ 106-במנחם בגין כ חדישיםדמ"ש חודשיים למ"ר במבני משרדים 

 איכלוס( 92.44%)₪  103.75 -דמ"ש חודשיים למ"ר במבני משרדים חדישים ביגאל אלון כ

 איכלוס( 89.54%) ₪ 72.9 -ודשיים למ"ר במבני משרדים קיימים במנחם בגין כדמ"ש ח

 איכלוס(. 95.67%)₪  73-בני משרדים קיימים ביגאל אלון כדמ"ש חודשיים למ"ר במ
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  בהתאם לסקר שוק של חברת מ.א.ן נכסים, הסוקר מבני משרדים ברחבי הארץ, המתייחס

 , ממנו עולה כדלקמן:2017של שנת  שישלילבנייני משרדים ברחבי העיר ת"א, רבעון 

 ₪ 15,711 - מחיר מכירה ממוצע למ"ר משרדים 

 ₪  92 - מחיר דמ"ש חודשי למ"ר משרדים 

 .%91 -   שיעור תפוסה ממוצע 

בהתבסס על נתוני שכירות ומכר  ניתוח שווי מ"ר מבונה למשרדים בגישת השווי השיורי (יב)

 :בביצוע התאמות נדרשות

 )מיקום בצמוד ₪  11,000 - נוי ברמת "גמר מעטפת" שווי מ"ר משרדים כב

 20לנתיבי איילון(           

 ₪    9,565 -    ( 15%ניכוי רווח יזמי )

 ( ₪ 6,250) -  ניכוי עלויות הקמה )רמת "גמר מעטפת"(

 ₪ 3,315 -  יתרה למרכיב קרקע )שווי מ"ר מבונה( 

 051. - )שלב ב'(תוספת מרכיב ביסוס קיים למגדל עתידי 

 .₪ 3,500 -   סה"כ שווי למ"ר מבונה )במעוגל( 

 עסקאות מכר ונתוני שכירות לשטחי מסחר 8.2

, 20/10/2014בהתאם למידע הקיים במשרדנו, במגדלי אביב בניין משרדים ומסחר, ביום  (א)

₪,  4,550,000מ"ר, בתמורה של  231.5נמכרה יחידה מסחרית בקומת הקרקע, בשטח נטו של 

 למ"ר. ₪  19,600 -משקף מחיר של כ

ים שטחי ש ברח' יגאל אלון, מושכרישהובא לידיעתנו, במגדל משרדים חדבהתאם למידע  (ב)

 מסחר, כדלקמן:

 140 -דמ"ש חודשיים של ככאולם תצוגה לרכב משוכר לפי מ"ר המשמש  1,040 -שטח של כ

מ"ר ושטחי ₪/ 150 -של כים לפי דמ"ש חודשיים שטחי מסחר למסעדות מושכר ,מ"ר₪/

 מ"ר.₪/ 180-200חודשיים בטווח של מושכרים לפי דמ"ש מ"ר  120עד בהיקף קטן מסחר 

 יחידות מסחר בגדלים שונים, תמורת דמי שכירות כדלקמן:  2ב"מגדל לוינשטין" מושכרות  (ג)

 למ"ר. ₪/ 154 -מ"ר דמ"ש חודשיים ממוצעים של כ 30מ"ר כולל מחסן  66שטח של 

 למ"ר.₪/ 90 -כ מ"ר דמ"ש חודשיים של 400חנות בשטח של 

 

                                            
 נרחב. יםבהתייחס להיקף שטח 20
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בהתאם למידע שהובא לידיעתנו, בפרויקט חדיש ועתיר שטח שבנייתו הושלמה לאחרונה,  (ד)

מ"ר הושכרו לאחרונה לפי דמ"ש  100-350-ברחוב קיבוץ גלויות, שטחי מסחר בהיקף של כ

 למ"ר.₪  190למ"ר ושטחים קטנים הושכרו לפי דמ"ש חודשיים של ₪  180-220-חודשיים של כ

מ"ר בקומת המרתף( בשימוש לחנות  500מ"ר+  2,220מ"ר אקו' ) 2,450-שטח של ככמו כן, 

 למ"ר אקו'.₪  95-מזון הושכר לפי דמ"ש חודשיים של כ

, 31/12/2016מועד הקבוע , לגרינברג אולפינר שמאית מקרקעיןבחוות דעת שנערכה ע"י  (ה)

תו בדוחות הכספיים שוק של הנכס לצורך הכלללצורך אומדן שווי הל"אדגר ביזניס סנטר", 

 72בטווח של מ"ר מושכרים בדמ"ש  981של החברה, צוין כי שטחים מסחריים בהיקף של 

. מ"ר )תלוי במיקום חזיתי/עורפי / גודל החנות ומועד תחילת השכירות(₪/ 105 - מ"ר/₪

 בנוסף צוינו נתוני השוואה כדלקמן: לחודש. מ"ר₪/ 87 -כדמ"ש הממוצעים בינם 

 מ"ר  145 -חנות בשטח של כ 2016במהלך שנת אלון בסמוך לסינרמה הושכרה  ברחוב יגאל)*( 

 למ"ר לחודש.₪/ 130 -לחודש. משקף כ₪  20,000 -מקומות חניה, תמורת דמ"ש של כ 2+      

 מ"ר, תמורת דמ"ש חודשיים  400מושכר שטח של  ,94, ברח' יגאל אלון במגדל "אלקטרה")*( 

 למ"ר.₪/ 140 -של כ     

 מ"ר לחודש./₪ 106 -מ"ר בקומת הקרקע לתצוגה תמורת כ 1,000 -קרדן מושכר שטח של כ בבית (ו)

 ש"ח/מ"ר.  100 -אולמות תצוגה לרכב ברחוב המסגר מושכרים לפי כ (ז)

 נתוני סקר מ.א.ן: (ח)

בהתאם לסקר שוק של חברת מ.א.ן נכסים, הסוקר מבני משרדים ברחבי הארץ, המתייחס 

 , ממנו עולה כדלקמן:2017של שנת  לישיש, רבעון לבנייני משרדים ברחבי העיר ת"א

 ₪ 32,571 -   מסחרמחיר מכירה ממוצע למ"ר 

 ₪  190 -   סחרמחיר דמ"ש חודשי למ"ר מ

  .95% -   שיעור תפוסה ממוצע 

 
 נתוני שכירות למלונאות: 8.3

מחוות דעת שמאית שנערכה לקניון עזריאלי ונכללה בדו"חות הכספיים של חברת עזריאלי  (א)

 273אביב, מלון הכולל -, עולה כי במגדל המרובע במרכז עזריאלי בתל31/12/2016ליום  בע"מ

מ"ר. )תקופת /₪ 64.5 -מ"ר, מושכר לפי דמ"ש של כ 18,000חדרים, בשטח להשכרה של 

(. המלון הושכר ברמת "מעטפת", כשעבודות הגמר 2020השכירות מסתיימת בחודש אוקטובר 

 בוצעו ע"י השוכר.
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 מלונות חברת עם שכירות הסכם על אמות חברת חתמה, 9.3.2016 מיום ה"במאי דיווח י"עפ (ב)

 C בניין שטחי מלוא את, מלונאות למטרת, מהחברה פתאל תשכור פיו על, מ"בע פתאל

 כולל בשטח, אביב בתל 46-48 בגין מנחם בדרך הממוקם ביטוח אמות בפרויקט נלווים ושטחים

 הבניין התאמת תקופת בתום שתחל, שנה 20 של פהלתקו ההסכם. ברוטו ר"מ 9,200 - כ של

 הכנסות. כשנה )הנכס נמצא בשלבי התאמתו הסופיים למלון עסקים( שתארך השכירות למטרת

לשנה והחלו להתקבל  ₪ מיליון 8.7 -כ של בסך הינן לחברה הצפויות הממוצעות השכירות

 הדיווח במסגרת .לחודש ר"למ ₪ 79 - כ משקף השכירות הסכם. 2016ברבעון הראשון של שנת 

 (.הסכום פורט לא) למלונאות הנכס התאמת מעבודות בחלק תשתתף אמות חברת כי נמסר

, עולה כי רשת מלונות דן שכרה את בניין 21/1/2016בהתאם לפרסום באתר "גלובס" מתאריך  (ג)

בתל אביב לצורך הסבתו למלון, חוזה השכירות  39הנהלת חברת עמידר ברחוב שאול המלך 

לשנה. ההשקעה הצפויה ע"י רשת המלונות ₪ מיליון  4 -שנים תמורת כ 15ם לתקופה של נחת

. 2017והמלון צפוי להיפתח בסוף שנת ₪ מיליון  40 -דן בהסבת הבניין ממשרדים למלון כ

מ"ר ₪/ 68 -מקומות חניה. דמי השכירות מגלמים כ 77 -מ"ר ו 4,000 -הבנין בנוי בשטח של כ

 מקום חניה לחודש.₪/  800 -לחודש לשטח הבנוי וכ

, עולה כי קבוצת מלונות אפריקה שכרה 10/6/2015בהתאם לפרסום באתר "כלכליסט", מיום  (ד)

מ"ר )מעטפת(  12,000 -במגדל, שטח כולל של כ 33-37במגדל עזריאלי שרונה את קומות 

 חדרים, מעליות נפרדות ולובי עצמאי 160 -לצורך הקמת מלון עירוני לעסקים שיכלול כ

בקומת המלון התחתונה, בה יפעלו גם מסעדה וטרקלין עסקים. חוזה השכירות נחתם 

 מ"ר לחודש.₪/ 83 -משקף דמ"ש של כ₪, ' מ 250 -שנים בתמורה כוללת של כ 20לתקופה של 

בהתאם למידע הקיים במשרדנו, רשת מלונות "אטלס בע"מ" חתמה על חוזה שכירות בשנת  (ה)

( לפיה יפעלו השוכרות והמשכירה 22/12/2014רונה מיום )ומס' תוספות לחוזה כשהאח 2012

במשותף לשפץ חלקים נרחבים במבנה כמו גם תוספת בניה על הגג בבניין הממוקם בשד' 

 לצורך הפעלתו כמלון בוטיק עסקי. 65רוטשילד 

 חדרים בשטח עילי כולל של  76הרשת שכרה את מרבית שטח המבנה הכולל 

מ"ר בקומת מרתף  200 -בקומת המרתף )לא כולל שטח של כחניות  20 -מ"ר וכ 2,640 -כ

המשמש כשטח משרדים, תחזוקה וחדר אוכל לעובדים(. הסכם השכירות נחתם לתקופה של 

( . 2016חודשים מיום תחילת תקופת השכירות )המלון החל לפעול בספטמבר  11 -שנים ו 24

וספת דמ"ש במקרה של פדיון כשקיימת ת₪ מיליון  3.76 -דמ"ש הבסיסיים הקבועים לשנה כ

 1,000 -מ"ר לחודש בהתייחס לדמ"ש של כ₪/ 100 -משקף דמ"ש של כ₪(, מיליון  12)מעל 

 מקום חניה לחודש.₪/

המשכירה תשתתף ₪ מיליון  36עפ"י מנגנון שנקבע בין הצדדים במידה ועלויות ההקמה מעל 

 מהעלויות. 50% -בכ
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, רשת המלונות שכרה שטחי 2014אפריל בהתאם לפרסום של חברת "פתאל מלונאות", מ (ו)

לתקופה של  22במגדל המשרדים רוטשילד  2-10מ"ר בקומות  6,064 -משרדים בהיקף של כ

מ"ר לחודש. הנכס יושכר בגמר "מלא" )ללא ציוד( כשהמשכיר ₪/ 101 -שנים בדמ"ש של כ 12

 מ"ר ברוטו.₪/ 1,500 -משתתף בעלויות הגמר בסכום של כ

במגדל מגורים חדש ויוקרתי בלב העיר )רוטשילד( הושכרו  -מידע פנימיעפ"י  - 2014בשנת  (ז)

למ"ר ₪  101 -מ"ר, לרשת מלונאית תמורת כ 6,000 -הקומות התחתונות בשטח כולל של כ

שנים. השטח יושכר בגמר מלא )ללא ציוד(, כשהשוכר משתתף בעלות  12ברוטו לתקופה של 

 מ"ר ברוטו.₪/ 1,500של 

פינת בן  23אלנבי , שמאי מכריע, למקרקעין שברחוב עאטף עאלםע"י  בשומה מכרעת שנערכה (ח)

לשימוש , לצורך קביעת אומדן היטל השבחה 9/10/2013תל אביב, למועד הקובע  1יהודה 

שנים,  10נחתם חוזה שכירות לתקופה של  10/11/2013חורג לשטח מלונאי, בדוח צוין כי ביום 

לחודש.  מ"ר/₪ 75מ"ר תמורת  2,000 -מגדלור, כבבנין ה 16 -ו 14שטח למלונאות בקומות 

 .ר"למ ₪ 1,250 - כ של בסך התאמה בעלויות הנכס בעל ישתתף בנוסף

 

דומים/גבוהים : מהאמור לעיל עולה כי דמ"ש החודשיים המשולמים למ"ר מלונאות הערה

 דמ"ש המשולמים למ"ר משרדים.במקצת מ

 

 מקומות חניה 8.4

דלי אביב הממוקם בפינת הרחובות יהודה הלוי הרכבת בהתאם למידע הקיים במשרדנו, במג (א)

₪  800( בדמ"ש של -4מקומות חניה קבועים )במפלס  10בת"א, הושכרו בחוזה ארוך טווח 

 למקום חניה לחודש.

ל"אדגר ביזניס , 30/12/2016, ליום גרינברג אולפינר שמאית מקרקעיןבחוות דעת שנערכה ע"י  (ב)

הנכס לצורך הכללתו בדוחות הכספיים של החברה,  שוק שללצורך אומדן שווי הסנטר", 

 ₪.  100,000נקבע שווי למקום חניה במגדל של 

 בהתאם לנתונים הקיימים במשרדנו, מקומות חניה במגדל מושכרים בדמ"ש חודשיים של

  למקום חניה לחודש.₪  600 -כ

ל"מרכז  ,31/12/2016, ליום גרינברג אולפינר שמאית מקרקעיןבחוות דעת שנערכה ע"י  (ג)

שוק של הנכס לצורך הכללתו בדוחות הכספיים של החברה, לצורך אומדן שווי העזריאלי", 

קומות מרתף, מקום חניה מוערך  4 -מקומות חניה ב 3,200צוין כי במרכז עזריאלי, הכולל 

 (.7.25%שיעור היוון של ב 2016עפ"י נתוני הכנסות לשנת )₪  150,000 -בכ
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נמכרו מקומות חניה אחרונים הארבעה מגדלי בפרויקט נו, בהתאם למידע הקיים במשרד (ד)

 .למקום חניה₪/ 250,000 -בתמורה של כ

 נתוני סקר נת"מ: (ה)

סוקר מבני משרדים ותעשייה באזורים , ה2017מחצית ראשונה לשנת  -בהתאם ל"דו"ח נת"מ"

  , עולה כדלקמן:להשוואת מחירי שכירות ואחוזי אכלוסמייצג ומספק מדגם ת"א ב שונים 

 ₪. 905 -דמ"ש חודשיים למקום חניה במבני משרדים חדישים במנחם בגין כ

 ₪. 800 -דמ"ש חודשיים למקום חניה במבני משרדים חדישים ביגאל אלון כ

 ₪. 633 -דמ"ש חודשיים למקום חניה במבני משרדים קיימים במנחם בגין כ

 ₪. 608 -דמ"ש חודשיים למקום חניה במבני משרדים קיימים ביגאל אלון כ

 

 השכרת מקומות חניה במסגרת מנוי חודשי

 מגדלי עזריאלי (א)

ל"מרכז , 31/12/2016, ליום גרינברג אולפינר שמאית מקרקעיןבחוות דעת שנערכה ע"י 

שוק של הנכס לצורך הכללתו בדוחות הכספיים של לצורך אומדן שווי העזריאלי", 

קומות מרתף, ממוצע  4 -ה במקומות חני 3,200החברה, צוין כי במרכז עזריאלי, הכולל 

מע"מ למנוי ₪ +  776 -מנויים פעילים( כ 3,199דמי השכירות החודשיים למקום חניה )

 מע"מ למנוי חדש.₪ +  1,000 -פעיל וכ

פינת ויצמן דמי  31דמ"ש למקומות חניה ב"מגדל אמות השקעות" ברחוב שאול המלך  (ב)

 רה/לא שמורה.למקום, חניה שמו₪/ 1,300 -900שכירות לחניה נע בין 

על בסיס ₪  800 -₪  700באזור המע"ר מחיר מנוי חודשי למקום חניה הינו בגבולות  (ג)

 למקום שמור, לדוגמא במגדל רובינשטיין.₪  1,100 -₪  1,000 -מקום פנוי, וכ

שמור בטווח במגדל "משולם לוינשטין" מחיר מנוי חודשי למקום חניה על בסיס מקום  (ד)

וללא דמי  מקום₪/ 105 -כולל ארנונה של כ במפלס( )תלוי מקום/₪ 980-1,350של 

מקום ₪/ 105 -כולל ארנונה של כלמקום ₪  600-760פנוי בטווח של ולמקום  ניהול

 .()תלוי במס' המקומות ואם השוכר הינו שוכר בבניין או שוכר חיצוניודמי ניהול 

לחודש. מקום חניה ₪/ 1,080מקומות חניה לפי מחיר ממוצע של  78החברה משכירה 

 בנוסף מפעילה החברה חניון מזדמנים על בסיס שעתי. 

 ש"ח לחודש.  800 -במגדל המילניום דמי שכירות לחודש הינם בגבולות של כ (ה)

 ש"ח לחודש.  700 -במגדל התיכון דמי שכירות לחודש הינם בגבולות של כ (ו)

 ש"ח לחודש.  900 -במגדל פלטיניום דמי שכירות לחודש הינם בגבולות של כ (ז)

 ש"ח לחודש. 1,100 -גדל קריית הממשלה דמי שכירות לחודש הינם בגבולות של כבמ (ח)
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 ברחבי העיר תל אביב: ומגורים משרדים ,לקרקעות בשימושי מסחרונתונים סקאות מכר ע 8.5

 מתחם "חסן עארפה" )מקור: אתר רשות המיסים ונתונים הקיימים במשרדנו( .8.5.1

קם בפינת הרחובות המסגר ויצחק שדה דונם, ממו 80-מתחם "חסן עארפה" בשטח של כ

 14וכיום משמש בעיקרו מוסכים ובתי מלאכה. עפ"י תב"ע חדשה למתחם תותר הקמת 

אלף מ"ר שיבנו  270-מגדלים בשימושי משרדים, מסחר ומגורים בשטח כולל של כ

 בהיקף פארק ציבורי רחב היקף.

 .)א(8.1.1בסעיף במתחם בוצעו מספר עסקאות מכר, כמפורט 

 

 :2016לן עסקאות מכר שבוצעו במתחם במהלך שנת לה

 75בחלקה  המכר שבוצע תניתוח עסק .א

 . ₪מיליון  14, בסכום של 7077בגוש  57מחלקה  14.4802%נרכשו  14/6/17בתאריך 

 . ₪מיליון  96.7 -( של כ100%הסכום מגלם שווי כולל לחלקה )

כויות בחלקה בחלופות , לקביעת שווי הז5/12/16בחוות דעת שנערכה על ידנו ליום 

שונות, לצורך פירוק שיתוף, נקבע על ידנו שווי החלקה על בסיס פוטנציאל תכנית תא/ 

מיליון ש"ח. ערכי השווי הגולמי למ"ר מבונה ברוטו  96.3(, לסכום של 12.8)רח"ק  5000

 מ"ר./₪ 3,250, נקבעו לסכום ממוצע של 26-4משרדים בקומות 

 (C1)מגרש  54לקה ניתוח עסקאות מכר שבוצעו בח .ב

  נרכשו במספר עסקאות חלקים בלתי  2016במהלך הרבעון השלישי של שנת

מ"ר בלתי מסויימים,  1,376 -המהווים כ 54מהזכויות בחלקה  38.48%מסויימים של 

 למ"ר קרקע. ₪/ 20,840 -העסקה בוצעה לפי כ₪.  28,685,000 -בתמורה של כ

 ₪מיליון  94 -לם שווי של כ, המחיר מג20%בהתייחס למרכיב מושעא של 

 משטח החלקה. 100% -ל

שווי מ"ר ומ"ר ל₪/ 13,000מניתוח העסקה בהתייחס לשווי מ"ר מבונה מגורים של 

מ"ר( לפי  395 -ניכוי מטלה ציבורית )שטח של כבמ"ר, ל₪/ 7,000מבונה מסחר של 

 מ"ר.₪/ 3,400 -כ שלשווי מ"ר מבונה משרדים , מגלם מ"ר₪/ 6,000

 חלקים  5.85% -נרכשו כ 2016ידע הקיים במשרדנו, בחודש אוקטובר בהתאם למ

מ"ר בלתי מסויימים, בתמורה של  209 -המהווים כ 54בלתי מסויימים בחלקה 

 3,600 -מניתוח העסקה, המחיר מגלם שווי מ"ר מבונה משרדים של כ₪.  4,672,500

 מ"ר.₪/
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 (B2)מגרש  51ניתוח עסקאות מכר שבוצעו בחלקה  .ג

נרכשו במספר עסקאות נרכשו חלקים  2016פברואר  – 2015החודשים נובמבר במהלך 

מ"ר בלתי  1,439 -המהווים כ 51מהזכויות בחלקה  66.66%בלתי מסוימים של 

למ"ר קרקע ₪/ 24,800 -העסקה בוצעה לפי כ₪.  35,660,000 -מסוימים, בתמורה של כ

 אותו שווי למ"ר קרקע(. הצמודה, לפי  48)חלק מהרכישות כללו חלקים משטח חלקה 

 ₪מיליון  66.875 -, המחיר מגלם שווי של כ20%בהתייחס למרכיב מושעא של 

 משטח החלקה. 100% -ל

מ"ר, שווי מ"ר מבונה ₪/ 13,000מניתוח העסקה בהתייחס לשווי מ"ר מבונה מגורים של 

 מ"ר,₪/ 6,000מ"ר( לפי  300 -מ"ר, ניכוי מטלה ציבורית )שטח של כ₪/ 7,000מסחר של 

 מ"ר.₪/ 3,100 -עולה כי שווי מ"ר מבונה משרדים הינו כ

 

המהווים  51בחלקה  1.5%נרכשו חלקים בלתי מסויימים של  2016בחודש מאי  -הערה

מהזכויות  100%מ"ר בלתי מסויימים. עסקת הרכישה הינה האחרונה להשלמת  32 -כ

מעסקאות  45% -וה בכלמ"ר קרקע, מחיר הגב₪/ 35,645 -בחלקה. העסקה בוצעה לפי כ

 הרכישה שבוצעו בחלקה.

 בנוסף, בוצעו שתי חוות דעת שמאיות לקביעת שווי הזוכיות בחלקה, כדלקמן:

  לקביעת שווי 8/5/17בחוות דעת שנערכה ע"י מר ארז כהן, שמאי מקרקעין, ליום ,

( ,למטרת בטוחה לבנק לצורך הקצאת 7077בגוש  51)חלקה  B2הזכויות במגרש מס' 

, נקבע לשווי מ"ר מבונה ברוטו משרדים במגדל עם שימושים מעורבים, של אשראי

4,200 ₪. 

  לקביעת שווי 15/11/16בחוות דעת שנערכה ע"י מר ספי רביב, שמאי מקרקעין, ליום ,

, למטרת שיעבוד לבנק לצורך הקצאת אשראי, נקבע 7077בגוש  51הזכויות בחלקה 

  .₪ 3,500שווי למ"ר מבונה ברוטו משרדים של 

 7077בגוש  59-57ריכוז נתונים מחוות דעת מומחה שנערכה לחלקות  .ד

, ע"י משה פרידמן, שמאי 25/8/2016בהתאם לחוות דעת מומחה שנערכה למועד קובע 

מקרקעין, לקביעת שווי הזכויות )לבחינת האפשרויות לפירוק שיתוף בהתאם להחלטת 

"ר להלן ערכי שווי למ ,ערפה" , מתחם "חסן7077בגוש  57-59ביהמ"ש השלום( בחלקות 

 מבונה שנקבעו לשימושים השונים:

  -מ"ר ₪/ 6,750נקבע שווי בטווח של  (15%בתוספת עיקרי ) לשיווקלמ"ר מבונה  -מסחר

 מ"ר. ₪/ 7,500

 קומות) ( נקבע בקומות נמוכות20%כולל העמסה של הלמ"ר מבונה ברוטו ) -משרדים

 4קומה מ"ר מבונה ולקומות עליונות )₪/ 2,925 -ר מ"₪/ 2,633שווי בטווח של  (1-3
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 .  מבונה מ"ר₪/ 3,250 –מ"ר ₪/ 2,925שווי בטווח של  (ומעלה

בטווח של "פלדלת" בבניין עם תמהיל שימושים מעורב נקבע שווי למ"ר מבונה  -מגורים

למ"ר )רחוב ראשי/פנימי בהתאמה(. למגורים בבניין נפרד ₪/ 13,200 -מ"ר ₪/ 12,000

 למ"ר.₪/ 15,800 -של כ"פלדלת" מבונה נקבע מ"ר 

 "מתחם "ניבה .8.5.2

מ"ר, פינת הרחובות גת רימון ודרך יפו. נרכש בחודש  2,816מתחם "ניבה" בשטח של 

מהעירייה,  7.4%מהנכס ובחודש מאי נרכשו  92.6%)בחודש מרץ נרכשו  2017מרץ ומאי 

מע"מ. על מיליון ש"ח + 153.032מהזכויות בנס( בסכום כולל של  100%להשלמת 

והקמת שטח ציבורי ₪ מיליון  3.5-הרוכש לשאת בעלות פיתוח שצ"פ בסכום של כ

סה"כ תשלום כולל בהתייחס למטלות ₪(. מיליון  5.95-מ"ר ) כ 850לעיריה של 

 ₪.מיליון  162.5ציבוריות שבגבולות 

 לפי רח"ק של 5000בהתאם לפרוגרמה תכנונית לניצול והתפלגות זכויות בניה עפ"י תא/

קומות בשימושי מסחר בקומת הקרקע, משרדים/מלונאות  39)הקמת מגדל בן  12.8

קומות עליונות(, מחיר הרכישה בניכוי היטל השבחה צפוי,  13 -ומגורים ב 26-1בקומות 

 מגלם ערכי שווי גולמיים כדלקמן: 

 מ"ר/₪ 25,000 -   למגורים 

 (40%ברוטו נטו של מ"ר ברוטו )יחס /₪ 5,000 - לתעסוקה )משרדים/מלונאות(

 מ"ר לשיווק/₪ 12,000 -   למסחר 

 שטח נרחב למלונאות.שטח התעסוקה יכלול  ,תכנון מפורטבהובא לידיעתנו כי  -הערה

 מתחם "סלמה"  .8.5.3

גלויות, במתחם "סלמה", התחום בין הרחובות הרצל, שלבים, דרך שלמה וקיבוץ 

של תעסוקה  יםרבמעו יםלשימוש 5000מיועדות עפ"י תכנית תא/הקרקע  חלקות

 בוצעו מס' עסקאות מכר במתחם. 2014-2016ומגורים. במהלך השנים 

 5000מניתוח עסקאות המכר על בסיס פוטנציאל זכויות בניה המבוססות על תא/

)בהתייחס למסמך מדיניות עיריית ת"א לניתוח הזכויות, כמו גם תכניות מפורטות 

ערכי  ה כיעול (,יכל שהוצגו בפנינוופרוגרמות אדר שהוכנו במתחם בשלב טרום הפקדה

 , כדלקמן:הינם שווי לשימושים השוניםה

 למ"ר מבונה "פלדלת" ₪/ 13,000 בגבולות - למגורים 

 למ"ר מבונה ברוטו₪/ 3,000בגבולות  - לתעסוקה

 העמסה( 15%למ"ר מבונה לשיווק )עיקרי בתוספת ₪/ 7,000בגבולות  - למסחר
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 למגורים: ותלקרקע יםוספנ ונתוני השוואה עסקאות מכר .8.5.4

,  חברת יובלים רכשה קרקע 10/11/2016עפ"י פרסום באתר "כלכליסט", מיום  (א)

מיליון  134דונם, בתמורה של  1.85בפינת הרחובות הרצל סלמה בתל אביב בשטח של 

במגרש קיים מבנה מסחרי ישן בן קומה אחת המיועד להריסה, במקומו מתוכנן ₪. 

מ"ר  50-60יח"ד קטנות בשטח של  150 -מות שיכלול כקו 8הקמת מבנה מאורך בן 

מ"ר. מחירי הדירות בפרויקט  1,000 -ליח"ד, מעל קומת קרקע מסחרית בשטח של כ

 אש"ח למ"ר. תחילת הקמת הפרויקט צפויה בעוד כשנתיים. 35-40צפויים לעמוד על 

 :, דרום העיר תל אביבשפירא להלן ריכוז נתוני עסקאות קרקע בשכונת  (ב)

כתובת הנכסמועד עסקה

שטח 

החלקה 

במ"ר

מ"ר מבונה 

עילי )"פלדלת"(

מחיר מכירה 

בש"ח

מחיר מכירה 

בש"ח למ"ר 

הערותמבונה

בתחומה מבנה להריסה/שימוש ביניים               44784912,000,11814,134מסילת ישרים 07/02/201692

               1131732,100,00012,139הר ציון 08/02/201665-67

העסקה נעשתה למחצית מהחלקה - 

בתחומה יחידות מושכרות

בתחומה מבנה חד קומתי להריסה               3084715,325,51811,307בר יוחאי 02/03/201633

מגרש ריק               1632263,100,00013,717בן אשר 1 12/04/2016

 בתחומה מבנה להריסה/שימוש ביניים               3673154,000,00012,698מסילת ישרים 15א12/04/2016

בחוות דעת שנערכה ע"י שאול רוזנברג שמאי מקרקעין ומתכנן עירוני, ליום  (ג)

, לצורך אומדן שווי הזכויות במקרקעין שבפינת הרחובות אילת 15/11/2015

 ₪. 13,500ואברבנאל, נאמד שווי מר מבונה קרקע עיקרי למגורים לסכום שבגבולות  

קב פז, שמאי מכריע, למקרקעין שברחוב בשומה מכרעת שנערכה ע"י יע (ד)

, לצורך קביעת אומדן היטל 21/5/2014תל אביב, למועד הקובע  6הקונגרס 

 ₪. 11,000השבחה נקבע שווי מ"ר קרקע מבונה לסכום שבגבולות 

 

 למלונאות נתוני השוואה 8.6

, 22/05/2016בחוות דעת שנערכה ע"י גב' נאוה סירקיס, שמאית מכריעה, למועד הקובע  (א)

מ"ר מבונה /₪ 4,500בעיר יפו, נקבע שווי של  8נכס מקרקעין ברחוב שדרות ירושלים ל

 עיקרי.

 8/9/2015, למועד קובע 1/11/2016בשומה מכרעת שנערכה על ידי השמאי גד נתן ביום  (ב)

נסקרו נתוני השוואה למלונאות ונקבע שווי למ"ר מבונה למלונאות ברחוב הרברט סמואל, 

 ת"א.
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 להלן ריכוז נתוני השוואה וניתוח מחוות הדעת:

 

 

 

  

 נתוני שווי המהות העסק תאריך
המלון כולל ₪,  26,272,500תמורת  88מכירת מלון ברחוב ירקון  16/12/2013

מ"ר. מלון מאופיין כמלון  600 -יחידות, בשטח כולל של כ  23
 בוטיק.

 מ"ר. 26 -כ  -שטח חדר ברוטו 
 ₪ 1,150,000 -שווי חדר ברוטו 

 

ן בוטיק בבנין ת"א. מלו 27מכירת מלון נורדאו בנחלת בנימין  2/11/2015
 שימור.

 ₪. 33,400,000התמורה 
 חדרים. 20מ"ר, וכולל  310, -שטח המלון לאחר שיפוץ ושחזור כ

 חדר₪/ 1,150,000 -שווי חדר במלון ברוטו 

 ₪. 147,470,000עסקת ישרוטל טאואר תמורת  21/3/2013

 
מן הזכויות  50%, 19הירקון   SEA ONEהצעה לרכישת מלון  8/8/2013

 123 -בנכס שתי דירות ו ₪ מ'  209אלקטרה במחיר של  מחב'
 חניות שאינן משןייכות למלון.

 
אקרו נדלן רכשה מחצית מזכויות הבניה במתחם  -חסן עארפה  21/7/2014

 ₪. 19,600,000למלונאות ומסחר בסך של 
 מ"ר 8,416 -שטח עיקרי למלונאות ומסחר 

 ₪ 39,200,000 -שווי עסקה כוללת 
 מ"ר₪/ 4,658 -מבונה  שווי למ"ר

 8,384 -מקדם התאמה למיקום וחזית לים 
 ש"ח/מ"ר.

תל אביב הקטנה, מיועד בין היתר  - 4105תוכנית תא/מק/  
 ש"ש. 684 -מ"ר ו  3,595להקמת מלון בשטח של 

בדברי ההסבר לתוכנית צויין כי נקבע שווי למ"ר 
 6,000בסך של  13/1/2010מלונאות בתכנית ליום 

 ההדגשה שלי ש.ר.(מ"ר. )₪/
 כמצוין בחוות הדעת השמאי המכריע, מהעסקאות המצוינות לעיל נקבע שווי למ"ר מבונה למלונאות בסך של 

 מ"ר, לנכס הממוקם ברחוב הרברט סמואל בחזית לים.₪/ 8,700
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י מכריע, לצורך קביעת סכום היטל בחוות דעת שנערכה ע"י מר שמואל רוזנברג, שמא (ג)

תל  14חדרים, רחוב ברנר  47ההשבחה בגין הקלות שאושרו בפרויקט להקמת מלון בן 

, נקבע שווי מ"ר מבונה למלונאות אקו' לסכום שבגבולות 25.6.14אביב, למועד הקובע 

9,000 ₪. 

, 25.5.14בשומה מכרעת שנערכה ע"י גב' נאוה סירקיס, שמאית מכרעת, למועד הקובע  (ד)

מ"ר מבונה /₪ 10,000-תל אביב, נקבע שווי של כ 25לנכס מקרקעין ברחוב בן יהודה 

 עיקרי למלונאות.

 

 ניתוח נתוני השוואה ביחס לשימושים השונים 8.7

שיווק תוני השוואה כמפורט לעיל, נקבע על ידנו ערכי שווי למ"ר מבונה ללניתוח נ בהתייחס

  , כדלקמן:שטחים(הלהיקף להפחתה נדרשת ס בהתייח)כמו גם במתחם לשימושים השונים 

 )בהתייחס לקומות עליונות בבניין מעורב( "פלדלת" מ"רל₪/ 10,800 -   מגורים ל

 למ"ר₪/ 3,300 -  למשרדים

 רלמ"₪/ 6,000 -   למסחר

 למ"ר₪/ 3,500 -  למלונאות 
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 גורמים ושיקולים  .9

 היתר, הגורמים והשיקולים כדלקמן:באומדן שווי הנכס שבנדון, הבאנו בחשבון, בין 

 

רחוב החרש , )מתחם משנה צפוני ומתחם משנה דרומי( 6977בגוש  282ה חלק -נשוא השומה  9.1

שלב המתחם הצפוני אוכלס לאחרונה בתחום  אביב.-, בצמוד למחלף "לה גווארדיה", תל20, 18

וחסים למגדל ושטחים המירכב שירותי  ה /א' של הפרויקט הכולל הקמת שני מבני  תצוג

התקבל ) קומות מרתף. שלב ב' של הפרויקט בשלבי תכנון 6מעל  המשרדים העתידי )שלב ב'(

יתרת מרבית ניצול מערבי תוך  מבנהלהקמת מגדל משרדים מעל  (1/2/2018 -היתר בניה ב

  .במתחםזכויות הבניה 

בתב"ע ת מוקנובחלק הדרומי של המתחם מתוכנן של ג' של הפרויקט עפ"י זכויות בניה 

 .4086מופקדת תא/מק/

 

חשיפה  אביב בצמוד לעורקי תחבורה מרכזיים עם-דרום העיר תל -מיקום הנכס ואופי הסביבה  9.2

קומות  5-3נגישות מהירה ונוחה לנתיבי איילון. האזור מאופיין, בעיקרו, בבניינים בני רחבה ו

מערבית לנשוא ים. בבניה ותיקה בשימושים הכוללים מסחר, תעשיה ומלאכה, משרדים ומגור

 ,בסמיכות( מגדל משרדים חדיש הידוע בשם "מגדל אלקטרה". 58השומה )רחוב הרכבת 

מ' בקו אווירי(  500 -)כ למתחם מתחם "התחנה המרכזית החדשה" ודרומית ,מדרום מערב

 "ההגנה".  תממוקמת תחנת רכב

גווארדיה לתחנת  בין רחוב להבעתיד שיקשר  למתחם גישהכביש  בצמוד ממזרח לנשוא השומה

 הרכבת "ההגנה". 

 

 11,561בשטח קרקע כולל של  ההחלק - המתוכנן של הפרויקטושלב ב' שלב א'  ,שטח הקרקע 9.3

  (.תצ"רלחלקה אחת עפ"י  266 -ו 276)לאחר איחוד החלקות הקודמות מ"ר 

שני מבני אולמות תצוגה, קומות המרתף ונבנו שלב א' של הפרויקט הושלם במסגרתו כאמור, 

שלב ב' יבנה מעל המבנה המערבי כששלב ג' כולל שטחי בניה לניצול עפ"י תב"ע בהפקדה 

  שינוצלו לאחר אישור התב"ע בחלק הדרומי של החלקה.
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זכויות בניה להקמת מגדלי משרדים בהיקף  ה, בתחום החלק3819בהתאם לתב"ע  -מצב תכנוני  9.4

 מ"ר שירות.  13,607 -מ"ר עיקרי וכ 34,018זכויות בניה עיליים של 

מבני תצוגה /  2להקמת  ,הוצא היתר בניה לשלב א' של הפרויקט, תוך ניצול חלק מזכויות הבניה

)חלק מהשטחים במבנה המזרחי והמערבי מיוחסים למגדל  קומות מרתף 6שירותי רכב מעל 

 . שלב ב' של הפרויקט( -המשרדים העתידי

המנצל את מרבית יתרת הקובע לשומה( )לאחר המועד שלב ב' של הפרויקט להתקבל היתר 

הנדרשים לצורך קבלת ההיתר,  התשלומיםשולמו ]הזכויות במתחם להקמת מגדל המשרדים 

אולם היות ושולמו לאחר המועד הקובע לא נכללו בחוות דעת  )ד(5.4.4כמפורט בהערות לסעיף 

שלא ניתן  ,מינוריות ב' של הפרויקט נותרות זכויות בניה -לאחר ניצול זכויות בשלב א' ו .[זו

 לנצלם בשלב זה.

תנאים להוצאת היתרי בניה במתחם, ביניהם, הבטחת ביצוע כביש שירות המקשר  3819בתב"ע 

הסתיימה )בחלק  סלילתוש (בסמכות העירייה) לה גווארדיה לתחנת רכבת "ההגנה"בין רחוב 

  מתחם.לגישה מהווה כביש כיום והרלוונטי למתחם( 

 

יתרון ב"עודף" מקומות חניה  קיים "ישן"פים נבנו עפ"י תקן חניה וקומות המרתהיות 

 .(ב'+ שלב א' בפרויקט )

 

והינה לקראת אישור )לתכנית  5000המופקדת הוכנה על בסיס תכנית תא/ 4086תכנית תא/מק/

התכנית כמפורט  התייחסות אדריכל .בסבירות גבוהה( הוגשו שתי התנגדויות הצפויות להתקבל

 .)ב(5.2.3 כמפורט בסעיף

נערכה פרוגרמה אדריכלית לניתוח והתפלגות זכויות בניה לניצול בשלב ג' של הפרויקט עפ"י 

 .5.2.4התב"ע המופקדת, כמפורט בסעיף 

 

 

 

 

 

  



.ENG זרניצקי יוסף  אינג'   JOSEPH SARNITZKY 

 CIVIL ENGINEERS & REAL ESTATE APPRAISERS מהנדסי בנין  ושמאי מקרקעין
 

י  ר ו י פ טי נ מו .          39רחוב  03 טל - 5268268T EL   .    39 M ONTEFIOR Y STREET,   
ב -תל 03 פקס.  6520108אבי - 6200137 F AX.  :   TEL- AV IV  65201  , I S R A E L  

 

  104מתוך  87עמוד 
 

.מ.ר דחברת נכסי  50% -חב' ויתניה ו 50%]בעלות פרטית בחלקים שווים  -מצב משפטי  9.5

, בו, בין היתר, נקבע מנגנון שכירות מבני עם הסכם שיתוף פעולה שנחתם בין החברות ,([1995)

 .(6.2.1התצוגה ע"י חברת נכסי ד.מ.ר )ראה סעיף 

 כדלקמן: הוצג בפנינו,כפי ש" "דלק מוטורסהמושכרים להשטחים 

הערותשטח ברוטו במ"רקומה

                                1,452קרקע  - תצוגה

 שטח של כ- 1,055 מ"ר במבנה מזרחי וכ- 397 מ"ר במבנה 

מערבי )חלק מקומת הקרקע(.

קומות עליונות+

                                5,761גלריות+טכני - תצוגה

 שטח של כ- 2,629 מ"ר במבנה מזרחי וכ- 3,132 מ"ר 

במבנה מערבי.

 בנוסף הושכרו ל"דלק מוטורס" 145 מקומות חניה                        7,213סה"כ

ראה )שוכר המשכיר את השטחים כשטרם נחתם הסכם בין הצדדים חלק מהמתחם הדרומי ב

  .(6.5סעיף 

 

 ימות שלוש שיטות עקרוניות להערכת שווים של נכסי מקרקעין:קי 9.6

השיטה מבוססת על הערכת שווי השוק של הנכס בהסתמך על עסקאות,  - שיטת ההשוואה

 שנעשו בנכסים אחרים, הדומים לנכס המוערך במיקומם, אופיים ומידת סחירותם.

נסה המתקבלת, או עשויה בשיטה זו שווי הנכס יקבע ע"י היוון ההכ - שיטת היוון ההכנסות

 להתקבל ממנו לאורך זמן.

פעולת ההיוון נעשית לפי שער ריבית, ששיעורו נקבע בהתאם לאופי ורמת הסיכון הגלומה 

 בהכנסה השוטפת מהנכס.

שווי השוק בשיטה זו מוערך לפי העלויות  - עלויות הקמה )השווי הפיזי( -שיטת ההוצאה 

)שווי קרקע כריקה ופנויה בתוספת עלויות פיתוח  הצפויות להקמת נכס הזהה לנכס הנדון

 באם קיים(. -והקמת המבנים ובניכוי הפחת לסוגיו השונים 

 

 : כדלקמןמרכיבים  לשלושהאומדן השווי נערך בהתייחס לאור אופי הפרויקט,  9.7

עובדה כי שלב א' של הפרויקט )שני מבנים וחניון( הסתיים לאור ה -של הפרויקטלב א' ש .9.7.1

 ונה, אומדן השווי נערך לנכס כגמור ומושלם, כדלקמן:ואוכלס לאחר

היות ואולמות התצוגה מושכרים  -שווי אולמות התצוגה המושכרים ל"דלק מוטורס" •

, אומדן השווי לתקופת 2018שנים החל מאפריל  15לתקופה של בחוזה ארוך טווח 

נסות נערך בגישת היוון ההכ (6.6.2ם בין הצדדים )ראה סעיף הסכעפ"י השכירות 

הובא בחשבון היוון דמ"ש ראויים על  ,בתום תקופת השכירות .בשיעור היוון ראוי

, בביצוע התאמות )בשילוב היוון הכנסות( המגלמים דמ"ש ראויים בסיס נתוני השוואה

 נדרשות.
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מוטורס נערך עפ"י גישת היוון ת המושכרות לדלק חניואומדן השווי ל -חניון הפרויקט •

מחסנים עפ"י ובשיעור היוון ראוי כשיתרת החניות ן הצדדים( )עפ"י הסכם ביהכנסות 

 , תוך דחיה עד לתום בנית המגדל.גישת היוון הכנסות/השוואה על בסיס נתוני השוואה

היתר בניה להקמת מגדל משרדים מעל מבנה  הוצאכיום היות ו -שלב ב' של הפרויקט .9.7.2

 קמן:לנערך בהתייחס לשני מרכיבים, כדאומדן השווי  -מערבי

הבנויים )בשלב א' של אומדן השווי לשטחים  -מיוחסים למגדל העתידי שטחים בנויים .1

עסקאות מכר לשטחי מסחר בהתייחס לעפ"י גישת ההשוואה נערך  ,הפרויקט(

בניכוי יתרת עלויות ו ומשרדים ברמת גמר "מעטפת" בביצוע התאמות נדרשות

 להשלמה לגמר ורווח יזמי חלקי.

דחייה לאומדן השווי  השטחים הבנויים המיוחסים למגדל,י הובא בחשבון באומדן שוו

כמו גם דחייה ליתרת  ,(2020סוף שנת  -שלב ב' של הפרויקטתום הקמת אכלוסם )עד ל

 לשטחים אלה."מעטפת" עלויות השלמה לגמר 

זכויות בניה לניצול יתרת אומדן השווי ל -זכויות בניה לניצול למגדל המשרדיםיתרת  .2

, (1/2/2018 -התקבל היתר בניה בעפ"י תכנית בקשה להיתר ) םלהקמת מגדל משרדי

ערך עפ"י גישת ההשוואה )כמו גם גישת שווי שיורי( בהתייחס לעסקאות מכר, נ

 , בביצוע התאמות נדרשות. 8כמפורט בפרק 

 באומדן השווי הובא בחשבון תוספת ביסוס וחיזוק יסודות כהכנה לשלב ב'.

כך לא עקב מגבלות תכנוניות ולפי ןה שלא ניתן לממשקיימות יתרת זכויות בני -הערה

 בחשבון בשלב ג'(. והובאו בחשבון באומדן השווי בשלב זה )הובא

פרוגרמה אדריכלית  עפ"ילניצול בניה יתרת זכויות לאומדן שווי  -' של הפרויקטגשלב  .9.7.3

ת כניכאמור, לאור העובדה כי ת -(5.2.4)כמפורט בסעיף  ניצול הזכויות עפ"י התב"על

הובא בחשבון  ,בסמכות ועדה מקומית הופקדה 4086תא/אושרה ותכנית  5000תא/

, בהתייחס (5.2ראה סעיף )עפ"י התב"ע המופקדת זכויות בניה  פוטנציאל שוויהבאומדן 

לאישור דחיה וסיכון בבניכוי היטל השבחה ראוי וושימושים השונים התפלגות הל

 .התכנית
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  :השלבים לשלושת להלן גורמים ושיקולים ספציפיים .9.7.4

 גורמים ושיקולים ספציפיים לשלב א' של הפרויקט: (א)

הובא בחשבון מיקום הנכס בצומת מרכזית עם גישה מהירה ונוחה לנתיבי  .1

, כשחשיפה זו לאופי השימוש הינה ייחודית איילון וחשיפה רחבה למבני התצוגה

  . תומשמעותי

נים ייעודיים תוך כמב והובא בחשבון כי מבני התצוגה / שירותי רכב נבנ .2

 , בין היתר,השקעות ייעודיות וייחודיות להתאמתם לאולמות תצוגה לרכב, כולל

עמידה  ,(בגין גמר )לפני הנמכה מ' 6 -כשל גובה פנים בקומות מפתחים רחבים, 

 וכיוצ"ב.  בין הקומות רכבלמעליות  ,עומסים כבדיםב

מקומות )ללא  626 -הסך מקומות חניה עפ"י תשריטי תכנית הבקש -מקומות חניה .3

 כפולות.  11 -נכים( ו 12חניות רגילות )כולל  604 -חניה תפעולית(, בחלוקה ל

אומדן השווי נערך בהתייחס לחניות בתכנית הבקשה כשניתן מקדם אקו' לחניות 

 כפולות ולחניות נכים, כדלקמן: 

 , 1מקדם  - לחניות רגילות

 , 0.7מקדם  -  לחניות נכים

 . 1.5מקדם  - לחניות כפולות

 .617 - סה"כ חניות אקו'

של תקבולי הכנסות מהשטחים המושכרים לחב' דחיה הובא בחשבון באומדן השווי  .4

 .דיווח החברה עפ"י (,2018תקופת השכירות )אפריל מועד תחילת עד לד.מ.ר 

 . אהפחתה למושעלאור הסכם שיתוף בין החברות לא הובא בחשבון  .5

, היות והוצאת במתחם הדרומי לשוכר קיים לא הובא בחשבון תקבולי ביניים .6

, הפתוחים ורישום זיקת הנאה לציבורתחייב פיתוח השטחים  'תעודת גמר לשלב א

 כמו גם לאור העובדה כי תקבולי השכירות הינם זניחים. 

 לחוות הדעת. 8כמפורט בפרק שימושים השונים, נתוני השוואה ל .7
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לעסקאות תשואה שבוצעו בשנים  מצ"ב סקירה מייצגת -היוון השיעור   פירוט .8

 האחרונות )מצורף כנספח לדו"ח(. 

 השניהלמחצית  25/05/2017עפ"י סקר שנערך ע"י השמאי הממשלתי בתאריך 

 , עולה כי שיעורי התשואה הממוצעים כדלקמן: 2016של שנת 

 7.8% -      נכסי משרדים

 7.6% -   מסחריים םנכסי

 7.9% -  ולוגיסטיקהנכסי תעשייה 

עור היוון להכנסות הצפויות נקבע בהתייחס לאמור לעיל ולפי נתוני עסקאות שי

 תשואה )מצורף כנספח(. 

"י גישת היוון הכנסות נערך לתקופת השכירות עפאולמות התצוגה אומדן שווי 

 7%תוך היוון תקבולי שכירות )הגבוהים מדמ"ש ראויים( בשיעור היוון של 

השכירות(, כשבתום תקופת השכירות )וזאת בשל אופי השוכר ומשך תקופת 

  .7.5%היוון דמ"ש ראויים לפי 

 גורמים ושיקולים ספציפיים לשלב ב' של הפרויקט: (ב)

 שטחי בניה .1

שתי הובא בחשבון התפלגות שימושים למסחר ] -שטחים בנויים בשלב א' •

)כולל העמסה של  מ"ר 401 -כו מ"ר 240 -כ שללשיווק יחידות מסחריות בשטח 

מיוחסים למגדל משרדים עתידי )לובי כניסה, שטחי מסעדות,  ([ ושטחים10%

 .6.6.2מ"ר(, ראה סעיף  1,822 -שטחי שירות ושטחים טכניים בשטח כולל של כ

התקבל מ"ר ) 424,53 -עפ"י תכנית בקשה להיתר כ -יתרת זכויות בניה לניצול •

לא הובא בחשבון יתרת  .(5.4.5כמפורט בסעיף , 1/2/2018-היתר בניה ב

היות ואינן ניתנות למימוש מ"ר עיקרי(  1,313 -)כויות בניה לניצול בהיקף זכ

 בשלב זה.

היות והשימוש בשטחים המיוחסים לשלב ב'  -בנוייםהשטחים בהתייחס ל .2

יש צורך בהשלמת שנים( והיות ו 3 -יתאפשר רק לאחר הקמת המגדל )צפי של כ

ם הובא בחשבון לרמת גמר "מעטפת", באומדן שווי השטחים הבנוייעבודות 

בדחיה עד לביצוע ₪( מיליון  4.5 -ניכוי יתרת עלויות השלמה )בסכום כולל של כ

 הקמת המגדל, כמו גם בניכוי רווח יזמי חלקי.

  



.ENG זרניצקי יוסף  אינג'   JOSEPH SARNITZKY 

 CIVIL ENGINEERS & REAL ESTATE APPRAISERS מהנדסי בנין  ושמאי מקרקעין
 

י  ר ו י פ טי נ מו .          39רחוב  03 טל - 5268268T EL   .    39 M ONTEFIOR Y STREET,   
ב -תל 03 פקס.  6520108אבי - 6200137 F AX.  :   TEL- AV IV  65201  , I S R A E L  

 

  104מתוך  91עמוד 
 

שולמו אגרות  )התקבל היתר בניה(היתר לתכנית בקשה להובא בחשבון כי  .3

ך והיטלים ומחצית מהיטל השבחה )מחצית השנייה שולמה בערבות בנקאית תו

היות ושולמו לאחר  ,הגשת שומה נגדית( כשהנ"ל לא הובאו בחשבון באומדן השווי

  המועד הקובע.

הובא בחשבון מיקום הנכס בצומת מרכזית עם גישה מהירה ונוחה לנתיבי איילון,  .4

 תחבורה ציבורית ותחנת רכבת "ההגנה".

בוצע אשר הביסוס למגדל המשרדים אומדן שווי הזכויות מגלם את מרכיב  .5

 .בשלב א' של הפרויקט

 לחוות הדעת. 8נתוני השוואה כמפורט בפרק  .6

 של בחניון הקיים "עודף" חניות בהתייחס לתקן חניה חדשהובא בחשבון כי  .7

במגדלים חדשים עפ"י חניות )מהווה יתרון היות וכיום לא ניתן להקים  247 -כ

 תקן חניה חדש היקף חניות נרחב(.

 ג' של הפרויקט:גורמים ושיקולים ספציפיים לשלב  (ג)

 (, כדלקמן:5.2.3הובא בחשבון שטחי בניה לשיווק לשלב ג' )כמפורט בסעיף  .1

הערותשטח לשיווק במ"רסוג

שטח פלדלת. 130 יח"ד                          11,960מגורים

מהווה שטח עיקרי בתוספת שטחי שירות בשיעור של 40%                          49,131משרדים

ווק- שטח עיקרי בתוספת 15% העמסה                            3,067מסחר שטח לשי

מהווה שטח עיקרי בתוספת שטחי שירות בשיעור של 40%                          28,000מלונאות

                            4,570שטחי ציבור

  לפי תקן של 120 מ"ר למקום חניה                                  38חניה לשטחי ציבור

ימוקמו מגורים שטחי המגדל אחד ב -מגדלים 2יבנו במתחם כי  הובא בחשבון .2

 למלונאות ובמגדל השני שימושי משרדים. שישמשו בקומות עליונות מעל קומות

מטלה ציבורית, כמו גם שטחי משרדים ציבוריים המהווים יכוי הובא בחשבון נ .3

 זה.חניות המיוחסות לשטח 

הובא בחשבון מיקום הנכס בצומת מרכזית עם גישה מהירה ונוחה לנתיבי  .4

 איילון, תחבורה ציבורית ותחנת רכבת "ההגנה".

)מסחר, משרדים,  בהתייחס להתפלגות השימושיםאומדן שווי הזכויות  .5

 לחוות הדעת 8השוואה כמפורט בפרק נתוני על בסיס נערך  ,ורים(מלונאות ומג

 כמו גם בהתייחס להיקף השטחים לשיווק. ,בביצוע התאמות נדרשות

 שווי הנכס אינו כולל מע"מ. 9.8
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 פירוט חוות דעת מומחים בהם נעזר השמאי בשומתו .10

 .סתמכות על יועצים ומומחים אחריםחוות הדעת נערכה ללא ה
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 תחשיב שומה .11

 לתחשיב ריכוז נתונים 11.1

 לשלב א'ריכוז נתונים  (א)

שטח ברוטוסוג

                                                                                   617חניה אקו'

                                                                                   674אחסנה

                                                                               1,452קרקע אולמות תצוגה

קומות עליונות- תצוגה 

כולל שטח מקורה בקומה 

3 במבנה מזרחי )בנוסף, 

שטח גג פתוח לתצוגת 

רכבים, בשטח של כ- 393 

                                                                               5,761מ"ר(

התפלגות שטחים ושימושים שלב א' , ללא שטחים עיליים המיוחסים למגדל שיבנה בשלב ב

שטחים לשיווק

            27,415קומות מרתף

שטחי תצוגת 

רכבים בשני 

המבנים 

שישמשו את 

               7,213דלק מוטורס

 ריכוז נתונים לשלב ב' (ב)

שימושיםסוג

שטח עיקרי + שירות 

הערותבמ"ר

                                        583שטח מסעדות בשני הבניינים

שטחי מסעדות- מפלס ק.קרקע במבנה המערבי בשטח של 

כ- 218 מ"ר, וקומה 3 במבנה מזרחי בשטח של כ- 360 

מ"ר ולובי מעלית בקומת הקרקע בשטח של כ- 5 מ"ר.

ידרש ביצוע השלמת עבודות לגמר "מעטפת" במועד 

הקמת שלב ב'. שטח לשיווק - כ- 641 מ"ר )שטח בתוספת 

העמסה של 10%(

יתרת שטחים בשלב א במבנה מערבי  המיוחסים למגדל                                    1,822לובי כניסה, גרעינים ושטח טכני

יתרת זכויות 

בניה למגדל 

                                  35,424משרדים ושטח טכני בגגהמתוכנן

שטחים עפ"י תכנית בקשה להיתר, ללא שטחים 

שנבנו בשלב א' ומיוחסים לשימוש מגדל משרדים 

עתידי.

37,829                                  

שטחים בנויים 

בשלב א' 

המיוחסים 

למגדל העתידי 

- שלב ב'

 סה"כ שלב ב'

 (ית לתב"ע המופקדתאדריכל הפרוגרמ)עפ"י  ריכוז נתונים לשלב ג' (ג)

הערותשטח לשיווק במ"רסוג

שטח פלדלת. 130 יח"ד                         11,960מגורים

                         49,131משרדים

מהווה שטח עיקרי בתוספת 

שטחי שירות בשיעור של 40%

                           3,067מסחר

ווק- שטח עיקרי  שטח לשי

בתוספת 15% העמסה

                         28,000מלונאות

מהווה שטח עיקרי בתוספת 

שטחי שירות בשיעור של 40%

                           4,570שטחי ציבור

                                 38חניה לשטחי ציבור

 לפי תקן של 120 מ"ר למקום 

 חניה
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  חסים ל"דלק מוטורס" במבנה המזרחי והמערבי(שווי שלב א' )מרתפים + שטחים המיו 11.2

סוג

מספר חניות/שטח 

לשיווק במ"ר

שווי למ"ר בגמר 

סה"כ שווי בש"חבניה/דמ"ש שנתיים

מקדם דחיה עד למועד 

תחילת השכירות )3 

הערותשווי כולל בש"חסה"כ שווי בש"חחודשים ב- 7%(

             0.9819,960,000              20,300,000 140,000                         145חניה מושכר

היוון דמ"ש של 800 ₪/חניה 

לחודש, בשיעור היוון של  7%.

             53,336,000              53,336,000                        113,000                                 472יתרת חניות

                3,368,174                 3,368,174                             6745,000אחסנה

76,664,174              

הערותסה"כ שווי בש"חסה"כ שווי בש"חדמ"ש שנתייםשטח לשיווק במ"רסוג

קרקע+ ק.עליונות 

בהסכם שכירות 

עם חברת דלק 

           169,301,631            169,301,631                  18,588,409                              7,213מוטורס

היוון תקבולי הסכם שכירות על 

בסיס עלויות הקמה )ראה פירוט 

בסעיף 6.6.2(, לתקופה של 15 

שנים בשיעור היוון של 7%.

סה"כ שווי בש"חשווי למ"רשטח לשיווק במ"רסוג

מקדם דחיה עד לתום 

הערותסה"כ שווי בש"חההסכם )15 שנים ב- 7%(

             0.3611,791,996              32,534,490                           22,400                              1,452קרקע תצוגה

מגלם דמ"ש חודשיים של כ- 140 

₪/מ"ר, לפי 7.5%

קומות עליונות- 

תצוגה כולל שטח 

מקורה בקומה 3 

במבנה מזרחי 

)בנוסף, שטח גג 

פתוח לתצוגת 

רכבים, בשטח של 

             0.3633,408,097              92,173,992                           16,000                              5,761כ- 393 מ"ר(

מגלם דמ"ש חודשיים של כ- 100 

₪/מ"ר לפי 7.5%- בהתייחס 

לשימוש כאולמות תצוגה בגובה 

פנים של כ- 6 מ'.

                   0.36341,859                    943,200                             2,400                                 393גג פתוח לתצוגה

מגלם דמ"ש חודשיים של כ- 15 

₪/מ"ר )15% מקומות עליונות(, 

לפי 7.5%

214,843,583           

               0.98211,240,138סה"כ אולמות תצוגה בדחיה עד למועד תחילת השכירות )אפריל 2018(

287,900,000            

שווי מרכיב שטח עילי שהינו בהסכם שכירות עם דלק מוטורס - היוון תקבולי שכירות צפויים לתקופת ההסכם הבסיסית )15 שנים(

שווי שטח הכלול בהסכם דלק מוטורס בתום תקופת השכירות

שווי שטחי אחסנה ומקומות חניה

מחסנים ויתרת מקומות חניה 

בערך נוכחי )דחיה עד לגמר בניית 

המגדל(. מקדם -כ- 0.82.

שווי מרכיב שטח תת קרקעי

סה"כ שווי שטחי תצוגה עיליים )היוון הסכם שכירות קיים בתוספת שווי דחוי בתום תקופת השכירות(

 סה"כ שווי שלב א' ללא שטחים המיוחסים למגדל העתידי, במעוגל

 

 ניתוח רגישות

שווי בש"חשינוי בשיעורי היוון

-0.5%300,730,000         

-0.25%294,370,000         

         287,900,000ללא שינוי

0.25%281,770,000         

0.50%275,940,000          
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 לניצולמבוקשות שטחים בנויים בשלב א' + זכויות בניה  -שווי שלב ב'  11.3

שטח במ"רשימושיםסוג

שווי ממוצע למ"ר 

הערותסה"כ שווי בש"ח)גמר מעטפת(

              13,202,736                 20,600              641שטח מסעדות בשני הבניינים

לפי כ-25 אש"ח/מ"ר 

למסעדה בק.קרקע וכ-18 

אש"ח/מ"ר למסעדה 

בקומה 3 . שטח מסחר 

בתוספת העמסה של 10%

              20,039,256                 11,000           1,822לובי כניסה, גרעינים ושטח טכני

              33,241,991סה"כ

              30,922,783                   1.075ניכוי רווח יזמי חלקי

סוף שנת 2020              0.8225,242,202דחיה לגמר בניה

ניכוי השלמת עלויות לגמר 

                3,670,000מעטפת, דחוי

עלות של כ- 4,500 

אש"ח, בדחיה בשיעור 

0.82

              21,570,000סה"כ שווי 

יתרת זכויות 

בניה למגדל 

             123,984,725                   3,500         35,424משרדים ושטח טכני בגגהמתוכנן

כולל מרכיב ביסוס 

וקידום הכולל  הוצאת 

היתר בניה והתקשרויות 

חוזיות

145,600,000             

שטחים 

בנויים בשלב 

א' המיוחסים 

למגדל 

העתידי - 

שלב ב'

 סה"כ שווי שלב ב'

( לניצול יתרת זכויות בניה למגדל 2018בפברואר הוצא היתר בניה )להיתר בגין תכנית הבקשה  -הערה

)בסכום כולל היתר הבניה  קבלתצורך שנדרשו ע"י העירייה ל אגרות והיטליםבשלב ב' שולמו המתוכנן 

 כמו גם מחצית מתשלום היטל השבחה בגין תכנית בקשה להיתר בסכום של ₪(,  10,615,396של 

אגרות  םתשלו .(והוגשה "שומה אחרת" יתערבות בנקא מהשול בגין יתרת התשלום)₪ מיליון  5.9 -כ

 לאחר המועד הקובע לחוות הדעת. שולםלא הובא בחשבון באומדן השווי היות וכאמור והיטלים 

 שווי שלב ג' של הפרויקט 11.4

סוג

שטח לשיווק 

במ"ר

שווי למ"ר מבונה המגלם 

התייחסות להיקף 

הערותסה"כהשטחים )פריסת מכירות(

שטח פלדלת. 130 יח"ד        129,168,000                                    10,800           11,960מגורים קומות עליונות

        162,133,622                                       3,300           49,131משרדים

מהווה שטח עיקרי בתוספת 

שטחי שירות בשיעור של 40%

           18,400,000                                       6,000              3,067מסחר

שטח לשיווק- שטח עיקרי 

בתוספת 15% העמסה

           98,000,000                                       3,500           28,000מלונאות

מהווה שטח עיקרי בתוספת 

שטחי שירות בשיעור של 40%

סה"כ שווי גולמי בהתייחס להתפלגות 

        407,701,622שימושים עפ"י פרוגרמת אדריכל

           31,990,000                                       7,000              4,570שטחים ציבוריים - משרדים

שטח ברוטו )עיקרי + שירות( 

המהווה מטלה ציבורית
ניכוי עלות חניות המיוחסות לשטחים 

             3,800,000                                  38100,000ציבוריים )חלק ממטלה ציבורית(

 לפי תקן של 120 מ"ר 

למקום חניה

        371,911,622סה"כ שווי גולמי

        185,955,811ניכוי היטל השבחה צפוי ונלוות

        185,955,811שווי הזכויות למועד אישור תכנית 

 התכנית בשלב הפקדה0.89

        165,700,000סה"כ שווי תוספת זכויות בניה עפ"י תכנית חדשה

דחיה וסיכון לאישור תכנית ומימוש זכויות
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 ריכוז שווי הזכויות בנכס 11.5

הערותשווי בש"חסוג

סה"כ שווי שלב א' ללא שטחים המיוחסים 

למגדל העתידי, במעוגל

ראה תחשיב שווי לעיל                 287,900,000

סה"כ שווי שלב ב' )שטחים שנבנו בשלב א' 

ויתרת זכויות בניה לניצול(

ראה תחשיב שווי לעיל                 145,600,000

סה"כ שווי שלב ג' )יתרת זכויות בניה 

לניצול בהתייחס לרח"ק 12.8 עפ"י תב"ע(

ראה תחשיב שווי לעיל                 165,700,000

                  599,200,000סה"כ שווי 100% מהזכויות בנכס

( על 1965, בין השטח שישמש את חברת ד.מ.ר )7131/12/20בנכס ליום פיצול שווי הזכויות  11.6

 זכויות בנכסליתרת הבין החברות סכם הבסיס ה

 למועד חוות הדעת (לחב' ד.מ.ר )אולמות התצוגה המושכריםעיליים שווי שטחים  .11.6.1

סה"כ שווי בש"חסוג

סה"כ שווי בש"ח מיוחס לשטחים שמושכרים 

                     211,240,000לד.מ.ר, במעוגל

 

+ יתרת זכויות בניה )שאינם מיוחסים להסכם ד.מ.ר( שווי שטחים שנבנו בשלב א'  .11.6.2

  של הפרויקטג'  -ולשלב ב' יצול לנ

סה"כ שווי בש"חסוג

                       76,660,000מקומות חניה ומחסנים

שווי שלב ב' )שטחים בנויים בשלב א + יתרת 

                    145,600,000זכויות לניצול(
שווי שלב ג' )יתרת זכויות לניצול בהתייחס 

                    165,700,000לרח"ק 12.8(

                     387,960,000סה"כ שווי, במעוגל
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 השומה .12

, המשקף את "השווי 31/12/17לאור האמור לעיל, אומדן שווי זכויות החברות במקרקעין נכון ליום 

ותקן חשבונאי בינלאומי  13ההוגן" של זכויות החברה בנכס, כמשמעותו בתקן רווח כספי בינלאומי 

 , בהתפלגות כדלקמן:מע"מ+  ₪ 0,00020,959 ה ונדרשת השומה, בסכום שבגבולותשעבורו הוזמנ 40

 (ותחניללא )אולמות תצוגה  לחב' ד.מ.ר מושכריםעיליים ההשטחים זכויות בשווי הסה"כ  -

 ₪. 211,240,000בסכום שבגבולות  -

ול שווי שטחים שנבנו בשלב א' )שאינם מיוחסים להסכם ד.מ.ר( + יתרת זכויות בניה לניצ -

 ₪. 387,960,000בסכום שבגבולות  -של הפרויקט  ג'  -ולשלב ב' 

לאחר  1/2/2018 -)התקבל היתר בניה ב לשלב ב' של הפרויקט בגין תכנית הבקשה להיתרכי  יובהר 12.1
סכום זה ₪.  10,615,396בסכום כולל של  פיתוח אגרות בניה והיטלישולמו המועד הקובע לשומה( 

 וי היות ושולם לאחר המועד הקובע לשומה.לא הובא בחשבון באומדן השו
 

בסכום כולל היטל השבחה  דרישת תשלוםמחצית מכמו כן, בגין הוצאת היתר בניה לשלב ב', שולם  12.2
 שולמה ערבות בנקאית₪( מיליון  5.9 -היטל השבחה )כסכום יתרת בגין ]₪ מיליון  5.9 -של כ

  .[והוגשה "שומה אחרת"
 

ועל פי  1966-ות שמאי המקרקעין )אתיקה מקצועית(, התשכ"וחוות דעת זו נערכה על פי תקנ 12.3
 התקנים המקצועיים של הועדה לתקינה שמאית. 

 
ערך הנכס בדוחות הכספיים האחרונים שנחתמו בהתאם לאינפורמציה שנתקבלה ממזמין חוות  12.4

 .מע"מ₪ +  477,990,000 שלבסך , 730/09/201נכון ליום הדעת, 
 

נדון בדרך של מכירה, עשוי לחול חיוב במס שבח. מאומדן השווי בעת מימוש הזכויות בנכס שב 12.5
 לא הופחת מס שבח הנובע ממכירות הנכס.

 הנני מצהיר כי אין לי כל עניין אישי בנכס נשוא השומה, בבעלי הזכויות בו או במזמין השומה. 12.6
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 :נסח טאבו
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 ות שהוגשו(מסמכי אדריכל )פרוגרמה תכנונית לניצול זכויות + התייחסות להתנגדוי

 להתנגדויות שהוגשואדריכל התכנית התייחסות 
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 פרוגרמה תכנונית לניצול הזכויות
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 סקירה מייצגת לעסקאות תשואה שבוצעו בשנים האחרונות 

 

  

הכנסה שנתית מחיר )ש"ח(הנכסעירייעודתאריך

)ש"ח(

הערות שיעור תשואה

171,700,00012,240,0007.13%מרכז מסחרי Gעפולהמסחר07/01/2015

עפ"י דיווח לבורסה מיום 07/01/2015, קבוצת עזריאלי רכשה 51% מהזכויות 

במרכז המסחרי, הכולל שטח להשכרה של כ-22,000 מ"ר והסבה של 51% 

מזכויות במגרש סמוך )בגינו נדרש תשלום נוסף(. NOI צפוי לכלל המתחם 

בסכום של 24 מיליון ש"ח ובהתייחס להיקף הזכויות שנמכרו מגלם תשואה של 

כ-7.13%.

רמת גןמסחר ומשרדים16/02/2015
קומות 16, 19 במגדל משה 

אביב
36,800,0002,750,0007.47%

בהתאם לדיווח מאתר מאי"ה ביום 16/2/15 רכשה חברת סלע קפיטל נדל"ן 

את קומות 16,19 )2,880 מ"ר( ו-34 מקומות חניה במגדל משה אביב ברמת 

גן. נכון למועד הדו"ח הנכס הושכר בתפוסה של 72%.

60,250,0005,000,0008.30%בניין משרדיםהוד השרוןמסחר ומשרדים25/02/2015

עפ"י דיווח לאתר מאי"ה מיום 25/2/15 רכשה חברת סלע קפיטל נדל"ן 65% 

מזכויות הבעלות במבנה משרדי בן 6 קומות בשטח של 6,255 מ"ר ו-249 

מקומות חניה. עפ"י הדיווח הנכס מושכר בתפוסה של 96% ל-7 שוכרים 

)בעיקר )כ-65%( לחברת אלוט תקשורת(.

67,500,0008.40%בית פסגותתל אביבמסחר ומשרדים01/03/2015

בהתאם לפרסום באתר "גלובס" ומקורות נוספים, מיום 1.3.15, חברת ריט 1 

רכשה חלקים בלתי מסומים בבית פסגות ברחוב רוטשילד 3-5 בת"א, בשטח 

של כ-4,500 מ"ר ברוטו )בקומות קרקע ע קומה 3 ובקומות 10-27( ו-79 

מקומות חניה בחניון הבניין בתמורה לסכום של 67.5 מליון ש"ח. שיעור 

האחזקה של החברה בבניין, לאחר הרכישה, יעמוד כל כ-42% מהזכויות 

בשטחי המשרדים וכ-55% מהזכויות בחניון. הנכס מושכר לכ-30 שוכרים 

שונים בשיעור תפוסה של 98%.  עפ"י הדיווח העסקה משקפת שיעור תשואה 

של 8.4%.

עפ"י פרסום מיום 3/3/15 באתר כלכליסט רכשה קבוצת אלימלך דהאן בניין כ-10%כ-1,000,000כ- 10,000,000בניין משרדים ומסחרצ'ק פוסט חיפהמסחר ומשרדים03/03/2015

משרדים ומסחר בן 4 קומות )1,800 מ"ר( בחיפה. אחוז התפוסה לא צויין.

7.60%לא צוין64,000,000בניין מסחר ומשרדיםנתניהמסחר ומשרדים14/04/2015

בהתאם לדיווח אתר גלובס, מיום 14/04/15,  רכשה חברת אמות 75% 

מבניין הכולל 6 קומות משרדים מעל קומת מסחר בשטח עילי כולל של כ-

5,600 מ"ר וחניון תת קרקעי עם כ-200 מקומות חניה. הבניין מושכר בתפוסה 

של 100%.

48,000,0004,080,0008.50%בניין משרדיםאור יהודהמסחר ומשרדים01/06/2015
עפ"י הדיווח מיום 1/6/15 לאתר מאי"ה רכשה חברת סלע קפיטל נדל"ן מבנה 

משרדים באור יהודה בשטח של 6,070 מ"ר וכ-150 מקומות חניה. במועד 

הדיווח הנכס הושכר בתפוסה של 60%.

בהתאם לדיווח מאתר מאיה )7/6/15( רכשה חברת סאמיט מבנה מסחר 8.75%כ-1050000כ-12,000,000מסחר ומשרדיםכרמיאלמסחר ומשרדים07/06/2015

ומשרדים בשטח של כ-2,500 מ"ר המושכר בתפוסה של 100%.

200,000,00014,500,0007.25%בית פסגותתל אביבמסחר ומשרדים29/07/2015

בהתאם לפרסום במאי"ה מיום 15/11/15, רכשה איי.די.איי חברה לביטוח 

50% מהזכויות בנכס ו-50% מהזכויות בחניון )דיווח שניתן בהמשך לדיווחים 

מיידים מיום 29/7/15(. מהדיווח שניתן ביום 29/7/15 עולה כי הנכס מושכר 

לכ-30 שוכרים שונים, לתקופות שונות עד לשנת 2024 כמו כן, התפוסה בנכס 

נכון לדיווח האמור עמדה על 97%. מהצלבת הנתונים הנ"ל עולה כי נרכש 

שטח העומד על כ-11,200 מ"ר   וכ-167 חניות.

69,000,0005,600,0008.12%מרכז מסחרי וחניוןרמלהמסחר16/08/2015

עפ"י דיווח מיום 16/8/15 לאתר מאי"ה חברת סלע קפילט רכשה 50% 

ממבנה מסחרי בשטח של 12,700 מ"ר וכ-400 מקומות חניה. נכון ליום 

הדיווח, הנכס הושכר בתפוסה של 100% ואכלס 27 שוכרים. בהתאם לדיווחי 

מאי"ה העסקה הושלמה ב-2/9/15.

7.75%לא צוין40,000,000בניין A במתחם מגדלי אביבתל אביבמסחר ומשרדים01/12/2015

בהתאם לדיווח אתר גלובס, מיום 14/04/15, רכשה חברת אמות בחודש 

דצמבר 2015 חמש קומות ושטחים נוספים בבניין A במגדלי אביב, בשטח 

כולל של כ-6,940 מ"ר וכ-40 מקומות חניה. השטחים מושכרים במולאם 

לשוכרים שונים ולתקופות שונות.

85,400,0008,800,0007.20%בית קמורתל אביבמסחר ומשרדים13/12/2015

בהתאם לדיווח מאתר "כלכליסט", מיום 13.12.15, רכשה חברת איסתא 

70% מ"בית קמור" בניין מסחר ומשרדים בן 7 קומות מעל לקומת קרקע 

מסחרית ומרתף, בשטח כולל של כ-8,550 מ"ר וכ-158 מקומות חניה. הנכס 

מושכר בתפוסה מלאה ל-2 שוכרים, ה-NOI החזוי הינו 8.8 מליון ₪, כך 

שהיקף הרכישה משקף תשואה של 7.2%.

211,180,00016,350,0007.74%מגדל סמסונגרמת גןמסחר ומשרדים23/12/2015

עפ"י דיווח לאתר מאי"ה מיום 23/12/14 רכשה חברת סלע קפיטל נדל"ן 

מבנה משרדי )הכולל שטח מסחרי( בן 16 קומות ובשטח של 14,600 מ"ר ו-

220 מקומות חניה. עפ"י הדיווח הנכס מושכר בתפוסה של 98% ל-12 

שוכרים בחוזי שכירות ל2-4 שנים ובתוספת הסכמי אופציה לתקופות של עד 

11 שנים.

5,300,0007.57%כ-70,000,000בניין משרדיםקיסריהמסחר ומשרדים03/01/2016

בהתאם לדיווח מאתר מאי"ה )3/1/16( התקשרה חברת בת של סאמיט 

אחזקות בהסכם לרכישת מבנה משרדים בשטח של 14,000 מ"ר וכ-חניות. 

הנכס מושכר בתפוסה של 90%, החברה מעריכה כי בתפוסה מלאה 

ההכנסות מדמ"ש יעמוד על 6 מש"ח )8.57%(.

מסחר ומשרדים
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7.00%לא צויין35,700,000מטלון סנטרפתח תקווהמסחר27/01/2016

עפ"י דיווח לאתר מאי"ה מיום 27/01/16, ריט 1 תמכור לחברת דונה את 

הקומה השנייה בבניין הידוע כ"מטלון סנטר", בשטח של כ-4,500 מ"ר, 

מחסנים ו-84 מקומות חניה תמורת 35.75 מליון ₪. העסקה צפויה להניב רווח 

של 2.5 מליון ₪ המגלם שיעור תשואה של כ-7%.

מסחר ומשרדים25/02/2016
אזור התעשייה 

הרצליה פיתוח
771,705,00064,488,0007.70%מרכז גב-ים

בהתאם לדוח שנתי לשנת 2015 של חברת גב-ים בבעלות החברה נכס הידוע 

בשם "מרכז גב-ים" באזור התעשייה הרצליה פיתוח. המרכז הוקם על גבי 

שטח של כ-21 דונם, והוא כולל 6 מבנים בשטח עילי של כ-53 אלף מ"ר 

וחניון תת קרקעי בשטח של כ-61 אלף מ"ר. לחברה זכות חכירה במרכז, 

למעט המבנה השישי שבו לחברה זכות בעלות. שטח עילי של כ-5.3 אלף 

מ"ר מיועד למסחר. שיעור תפוסה בשנת 2015 99%.

195,800,0007.40%בית גלובל פארקאזור התעשייה לודמשרדים01/03/2016

בהתאם לדיווח לאתר מאי"ה, מיום 1.3.16, חברת ריט 1 בע"מ יחד עם 

חברת סלע קפיטל נדל"ן בע"מ לרכישה של מלוא הזכויות במקרקעין 

הממוקמים בחלקות 67-69 בגוש 3978, "בית גלובל פארק", לוד עליהם 

ממוקמים שני מבני משרדים בשטח של כ-21,400 נ"ר וכ-660 מקומות חניה 

בתמורה לסך של 195.8 מליון ₪. הנכס מושכר לכ-20 שוכרים שונים, 

לתקופות של עד 5 שנים. 55% מהשטח להשכרה מושכר למוסד בנקאי 

לתקופות שכירות שונות של עד 4.5 שנים בתוספת אופציה. שיעור התפוסה 

הינו 97%.

8.00%לא צוין67,500,000מרכז מסחריכפר סבאמסחר01/03/2016
בהתאם לדיווח לאתר מאי"ה, מיום 2.3.16, חברת בוני תיכון תרכוש 50% 

מהזכויות במרכז מסחרי בכפר סבא )B סנטר(. המוכרת מתחייבת לתשואה 

בשיעור של 8% בשנה מהתמורה, למשך 3 שנים.

95,000,0007,000,0007.40%בניין משרדיםירושליםמשרדים19/04/2016

בהתאם לדיווח לאתר מאי"ה ופרסום באתר גלובס, מיום 19.4.16, עולה כי 

קרן הריט מניבים רכשה בניין משרדים ברחוב עם ועולמו 8 בירושלים 

מחברת מלם תים. הבניין בשטח עילי של 9,052 מ"ר בבינוי של 5 קומות 

מעל 3 קומות מרתף המשמשות כחניונים ומחסנים בשטח של 5,556 מ"ר 

וכוללים 172 מקומות חניה.

בהתאם לדיווח, הנכס מושכר בתפוסה של 100% לפי דמ"ש ממוצעים של 58 

ש"ח למ"ר ללא דמ"נ בגמר מלא. חלקו של הנכס )62%( מושכר לחברת 

מלם תים והיתרה לשוכרים שונים.

36,500,0003,100,0008.49%בניין משרדיםאור יהודהמשרדים10/07/2016

בהתאם לדיווח לאתר מאי"ה, מיום 10.7.16, רכשה חברת ש.י.ר שלמה 

נדל"ן בע"מ בניין משרדים בן 4 קומות בשטח של כ-5,000 מ"ר ברוטו ו-2 

קומות תת קרקעיות בשטח של כ-4,300 מ"ר וכוללות כ-110 מקומות חניה 

)לבניין היתר בניה לכ-1,100 מ"ר שטחים עיליים נוספים( הממוקם בעיר אור 

יהודה בתמורה לסכום של 36.5 מליון ש"ח. הבניין הושכר בשלמות לתקופה 

של 10 שנים לפי דמ"ש שנתיים של 3.1 מליון ש"ח )מגלם תשואה שנתית של 

8.49%(. תקופת השכירות תחל בתום תקופת התאמה של 5 חודשים 

כשבשנה הראשונה יהיה השוכר זכאי ל-50% הנחה בדמי השכירות.

224,000,00016,300,0007.30%קניון הפסגהפסגת זאבמסחר11/09/2016

בהתאם לדיווח לאתר מאי"ה, מיום 11.9.16, חברת סלע קפיטל נדל"ן בע"מ 

רכשה את "קניון הפסגה", רחוב משה דיין, שכונת פסגת זאב בעיר ירושלים, 

הכולל 3 קומות מסחריות בשטח של כ-9,000 מ"ר ו-273 מקומות חניה 

במרתפים בתמורה לסכום של כ-224 מיליון ₪. בנכס כ-60 שוכרים ושיעור 

 N.O.I-התפוסה הוא 94%. דמ"ש השנתיים הינם בסך של 16.3 מליון ש"ח וה

החזוי יעמוד על 7.3%.

27,550,0002,150,0007.80%בניין משרדים ותעשייהפתח תקווהמשרדים06/11/2016

בהתאם לדיווח לאתר מאי"ה, מיום 6.11.16, חברת דורסל בע"מ רכשה בניין 

משרדים ותעשייה בן 3 קומות בשטח כולל של כ-3,680 מ"ר בתוספת 640 

מ"ר שטחים לא מקורים הממוקם א.ת קריית אריה בתמורה לסכום של 27.55 

מיליון ₪. הבניין מושכר בתפוסה של 100% לשוכרים שונם בדמ"ש שנתיים 

של כ-2.15 מיליון ש"ח ברוטו )מגלם תשואה של כ-7.8% ברוטו(.

19-217.60% מיליון ש"ח250,000,000פרויקט למשרדים ומסחרתל אביבמסחר ומשרדים28/11/2016

בהתאם לדיווח לאתר מאי"ה, מיום 28.11.16, חברת אמות בע"מ רכשה את 

מלואה זכויות החכריה במקרקעין ברח' הברזל 30 תל אביב, עליהם נבנה 

פרויקט למשרדים ומסחר. הפרויקט מתוכנן כמבנה "בוטיק" הכולל כ-13,400 

מ"ר שטחים עיליים בבינוי של 7 קומות משרדים מעל קומת קרקע מסחרית ו-

3  מרתפי חניה )סה"כ 312 מקומות חניה תת קרקעיות(. נכון למועד העסקה 

הושכרו למעלה מ-60% מהשטחים לתקופה של 5 שנים ומעלה.

מועד סיום הפרויקט הינו בהמלך הרבעון הראשון של שנת 2017.

תמורת רכישת הזכויות תשלם החברה 250 מיליון ש"ח. היקף ההשקעות 

בפרויקט, לרבות השתתפות בעבודות גמר, מוערך בסכום של 270-280 מיליון 

ש"ח.

להערכת החברה ה-NOI הצפוי להתקבל בתפוסה מלאה הינו כ-19-21 מיליון 

ש"ח, המגלם תשואה של כ-7.6% -כ-8.4% על סכום התמורה.

62,000,0005,100,0008.20%מרכז מסחריבאר שבעמסחר ומשרדים15/01/2017

בהתאם לדיווח באתר מאי"ה ופרסום באתר "גלובס", מיום 15.1.17, חברת 

לוינשטיין נכסים רכשה את מתחם "לב הסיטי" הממוקם ברחוב בן צבי 9 

במרכז העיר באר שבע בתמורה לסכום של 62 מיליון ₪. הנכס כולל קומת 

קרקע מסחרית מעל 2 קומות חניון עם שימושי מסחר ושתי קומות משרדים 

בשטח כולל של כ-13,000 מ"ר. עסקת המכר אינה כוללת את דירות המגורים 

הממוקמות מעל לקומות המשרדים. כמו כן, המוכרת תשכור כ-800 מ"ר 

בדמ"ש שנתיים של כ-750 אש"ח )מגלם כ-78 ש"ח למ"ר(. ה-N.O.I של 

הנכס עומד על כ-5.1 מש"ח ומשקף תשואה של כ-8.2%.
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119,000,00090,000,0007.50%בניין מסחר ומשרדיםראשון לציוןמסחר ומשרדים30/03/2017

בהתאם לדיווח באתר מאי"ה, מיום 30.3.17, חברת ריט 1 זכתה בהתמחרות 

לרכישת בניין משרדים בשטח של כ-17,000 מ"ר ברוטו, בשימוש לאחסנה, 

משרדים ומסחר, הידוע כחלקות 7-8 בגוש 3942 בתמורה לסכום של כ-119 

מש"ח. הנכס מושכר לכ-30 שוכרים לתקופות שונות שבין שנה עד 5 שנים 

בתוספת אופציות. שיעור האכלוס בנכס עומד על כ-93%, ה-N.O.I השנתי 

הצפוי, בתפוסה מלאה, הינו כ-9 מש"ח ומשקף תשואה של כ-7.5%.

75,000,0006,200,0008.27%בניין מסחר ומשרדיםחיפהמסחר ומשרדים03/04/2017

בהתאם לדיווח באתר מאי"ה, מיום 3.4.17, חברת דורסל רכשה בניין מסחר 

ומשרדים הממוקם ברחוב מרקוני 10, חיפה בתמורה לסכום של כ-75 מש"ח. 

הבניין בשטח בנוי כולל של כ-15,000 מ"ר וכולל קומת קרקע מסחרית, קומת 

חניה עליונה ושתי קומות משרדים. המבנה מושכר בתפוסה של 100% ל-24 

שוכרים שונים. ההכנסה השנתית ברוטו )כולל דמ"נ ולפני ניכוי הוצאות 

תפעול( הינה בסכום של כ-6.2 מש"ח המגלם תשואה שנתית ברוטו של כ-

8.36% על ההשקעה.

128,500,0009,500,0007.39%מתחם מסחר ומשרדיםרחובותמסחר ומשרדים09/04/2017

בהתאם לדיווח באתר מאי"ה, מיום 9.4.17, קרן הריט מניבים התקשרה 

בהסכם מותלה לרכישת 50% חלקים בלתי מסויימים במתחם מסחר 

ומשרדים, בשטח כולל של כ-28,000 מ"ר, בשלבי הקמה מתקדמים, בעיר 

רחובות בתמורה לסכום של כ-128.5 מיליון ₪ בתוספת תשלום עתידי של כ-5 

מיליון ₪ בגין ניצול עתידי של כ-2,000 מ"ר זכויות בניה נוספות. נכון למועד 

העסקה, שיעור התפוסה הינו כ-N.O.I ,60% צפוי בתפוסה מלאה הינו כ-19 

מיליון ש"ח )משקף שיעור תשואה שנתי של כ-7.39%(.

30,000,0002,100,0007.00%בניין מסחר ומשרדיםעפולהמסחר ומשרדים26/04/2017

בהתאם לדיווח באתר מאי"ה, מיום 26.4.17, חברת מישורים השקעות נדל"ן 

רכשה בניין מסחר ומשרדים הממוקם בסמך לתחנה המרכזית בעפולה 

בתמורה לסכום של כ-30 מיליון ₪. המבנה בשטח נטו של כ-7,350 מ"ר 

ממנו תרכוש החברה כ-5,457 מ"ר המשמשים ברובם כמשרדי ממשלה+ כ-

100 חניות. נכון למועד הרכישה שיעור התפוסה הינו כ-70%, בהתייחס 

 N.O.I לשיעור התפוסה כאמור, שיעור התשואה השנתי בנכס הינו כ-7% לפי

של כ-2.1 מיליון ש"ח. החברה חתמה על הסכם מותנה להשכרת מרבית 

השטחים הפנויים בנכס, כך שבתפוסה מלאה שיעור התשואה השנתי הצפוי 

הינו כ-9.2% לפי N.O.I של כ-2.75 מיליון ש"ח.

46,000,0003,250,0007.07%מבנה תעוסקהבאר שבעמסחר ומשרדים17/05/2017

בהתאם לפרסום באתר "גלובס", מיום 17.5.17, חברת לוינשטין נכסים רכשה 

מבנה תעסוה הממוקם ברחוב הנחתום 5-9 בעיר באר-שבע )סמוך לתחנת 

הרכבת של אוניברסיטת בן גוריון( בתמורה לסכום של כ-46 מיליון ₪. המבנה 

כולל 2 קומות בשטח ברוטו של כ-12 אל, מ"ר וחניון עילי בקומת הגג הכולל כ-

220 מקומות חניה. הנכס מאוכלס בתפוסה של 100% עם N.O.I של 3.25 

מיליון ש"ח המשקף תשואה שנתית של כ-7.1%.

רמת גןמשרדים19/06/2017
קומות 3, 6-13 במגדל משה 

אביב
278,000,00017,000,0006.12%

בהתאם לדיווח באתר מאי"ה, מיום 19.6.17, חברת סלע נדל"ן רכשה את 

קומה 3 וקומות 6-13 בשימוש למשרדים, כ-650 מ"ר שטחי מסחר, 145 

מקומות חניה , שטחי אחסנה, מניות וזכויות ניהול ושילוט במגדל משה אביב 

ברמת גן בתמורה לסכום של 278 מיליון ₪. כחלק מעסקת המכר התחייב 

המוכר )בנק מזרחי( לשכור את הנכס לתקופה מינימלית של 8 שנים עם 

אופציה להארכת השכירות ב-24 שנים בתמורה לסכום של כ-17 מיליון ש"ח 

בשנה )מגלם תשואה שנתית של כ-6.12%(.

142,000,00028,000,0008.50%מרכז מסחרי "גלובוס סנטר"אשקלוןמרכז מסחרי02/10/2017

בהתאם לדיווח לאתר מאי"ה ופרסום באתר דה-מרקר, מיום 2/10/17, חברת 

סאמיט רכשה 51% מהזכויות ב-3 חברות אחזקה פרטיות המחזיקות במרכז 

מסחרי "גלובוס סנטר" הממוקם מדרום לאשקלון בתמורה לסכום של כ-142 

מ' ₪, כולל כיסוי הלוואת בעלים. יתרת הזכויות בחברות הפרויקט מוחזקות 

ע"י מושב מבקיעים. המתחם, בהיקף של כ-30 אלף מ"ר, נמצא בשלבי הקמה 

סופיים וכולל בנוסף, שטחים לפיתוח עתידי. 

נכון למועד הדיווח, נחתמו הסכמי שכירות לכ-80% מהשטחים. N.O.I צפוי 

בתפוסה מלאה הינו כ-8.5%.

מחיר )ש"ח(הנכסעירייעודתאריך
הכנסה שנתית 

)ש"ח(
הערות שיעור תשואה

27,500,0002,300,0008.36%מבנה תעשיהלודתעשייה18/02/2014
עפ"י פרסום באתר ספונסר, חברת סלע קפיטל נדל"ן רכשה שני מבני תעשיה 

בשטח בנוי של כ-4,780 מ"ר וכן מתקנים סלולרים על גגות המבנים. הנכס 

מושכר בתפוסה מלאה כשמרבית הסכמי השכירות לטווח ארוך.

120,000,00010,000,0008.33%מתחם השוק הסיטונאיצריפין15/05/2014
עפ"י דיווח לבורסה מיום 15/05/2014, חברת ש.י.ר שלמה נדל"ן בע"מ, 

רכשה את מתחם השוק הסיטונאי בצריפין )בשטח קרקע כולל של כ-68.69 

דונם, שטח בנוי של כ-14,063 מ"ר(, המושכר לכ-60 שוכרים שונים.

34,500,0002,800,0008.12%תחנת דלקפתח תקוהתחנת דלק29/06/2014
עפ"י דיווח לבורסה מיום 29/06/2014, חברת סלע קפיטל נדל"ן בע"מ רכשה 

תחנת תדלוק הממוקמת בקרית אריה, פתח תקוה. תחנת התדלוק כוללת 

מבנה תחנה, חנות נוחות ומבנה דו קומתי המשמש למשרדים ומסחר.

100,000,0007,800,0007.80%מלון נפטוןאילתמלון29/10/2014

עפ"י דיווח לבורסה מיום 29/10/2014 חברת סלע קפיטל נדל"ן ואיסתא 

נכסים, רכשו 66.67% מזכויות החכירה של מלון נפטון )בחלקים שווים(, 

הכולל 278 חדרי אירוח ושטחי מסחר.

בהתאם לפרסום באתר "כלכליסט", חברת "ריט1" רכשה את החניון הכולל 107,000,00012,000,00011.21%חניון "קרתא"ירושליםחניון14/12/2014

800 מקומות חניה לרכבים + 35 מקומות חניה לאוטובוסים.

27,550,0002,320,0008.42%מבנה תעשייה ולוגיסטיקהלודתעשייה12/02/2015

עפ"י דיווח באתר מאי"ה מיום 12/2/15 רכשה חברת סלע קפיטל נדל"ן שני 

מבנים בשטח של 4,780 מ"ר וכן מתקנים סולריים על הגגות. נכון למועד 

הדיווח הנכס הושכר בתפוסה של 100%.

שונות - מלונאות, תעשיה, אחסנה, לוגיסטיקה, תחנת דלק ובתי חולים
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9.25%-9%לא צוין270,000,000בית פאלאסתל אביבדיור מוגן17/06/2015

בהתאם לדיווח מאתר כלכליסט, מיום 17/06/15, רכשה קבוצת עזריאלי את 

מתחם הדיור המוגן הידוע כ"בית פאלאס". המתחם ממוקם בסמוך לביה"ח 

איכילוב, בשטח של כ-30 אלף מ"ר. הבית כולל שני מבנים בהם 231 יח"ד 

בתפוסה של 100%.

8.00%לא צוין77,000,000בית כרמליםראש העיןאחסנה ומשרדים29/10/2015

עפ"י פרסום מיום 29/10/15 באתר גלובס נדל"ן קרן הריט "מניבים" רכשה 

מבנה אחסנה עם שטח משרדים קטן בן 3 קומות בשטח של 11,000 מ"ר. 

עפ"י תגובת המוכרת לכתבה, הנכס נמכר כשהוא מושכר במלואו.

1,432,651110,222,0007.60% )באלפי ₪(מת"מ חיפהחיפהמרכז תעשייה ומשרדים25/02/2016

בהתאם לדוח שנתי לשנת 2015 של חברת גב-ים בבעלותה )50.1%( נכס 

הידוע כ"פארק מת"מ", שטח הפארק הינו כ-224 דונם, בתחומו למעלה מ-20 

מבנים בשטח עילי של כ-161 אלף מ"ר וכ-73 אלף מ"ר חנינים ושטחי שירות. 

בשנת 2015 התפוסה בנכס עמדה על 98%.

25/02/2016
תעשייה עיתרת ידע 

ומשרדים
1,008,95966,166,0006.00% )באלפי ₪(פארק גב-יםהרצליה צפון

בהתאם לדוח שנתי לשנת 2015 של חברת גב-ים בבעלותה נכס הידוע 

כ"פארק גב-ים". הפארק כולל 6 מבנים בשטח עילי של כ-77 אלף מ"ר, 

חניונים תת קרקעים בשטח של כ-54 אלף מ"ר. למעט שטח של כ-9.3 אלף 

מ"ר המיועד למסחר, מרבית השטחים מיועדים לתעשייה עתירת ידע 

ומשרדים. שיעור התפוסה בשנת 2015 עמד על 95%

7.26%        90,000,000            24%192,000,000 ממתחם "פארק עופר"פארק עופרתעשייה20/07/2016

בהתאם לדיווח מאתר "גלובס", מיום 20/07/2016, קבוצת מליסרון המחזיקה 

ב50% ממתחם עופר רכשה 24% נוספים תמורת כ-192 מש"ח )160 מש"ח 

במזומן והיתרה במניות מליסרון(. פארק עופר הינו פארק היי-טק שכולל כ-88 

אלף מ"ר של שטחי השכרה ונמצא ב-100% תפוסה. שווי הפארק בספרים 

נאמד בכ-1.24 מיליארד ש"ח. ה-NOI המייצג של שנת 2016 הינו כ-90 מליון 

ש"ח )מגלם תשואה של כ-7.26%(.

מחיר )ש"ח(הנכסעירייעודתאריך
הכנסה שנתית 

)ש"ח(
הערות שיעור תשואה

תעשייה ואחסנה21/07/2016
מתחם "הוליס", אלון 

תבור
9%-7% 45,000,000             50% ממתחם לוגיסטי

בהתאם לדיווח מאתר "גלובס" ומאי"ה , מיום 21/07/2016, קרן הריט "ריט 

1" רכשה 50% ממתחם "הוליס" באלון תבור, תמורת כ-45 מש"ח. שטח 

המתחם הינו כ-70 אלף מ"ר וכולל 5 מבנים בשטח בנוי של כ-42 אלף מ"ר, 

המשמשים לצורכי תעשייה ולוגיסטיקה ומשכרים לחמישה שוכרים שונים.

7.54% 5,050,000           67,000,000             2 מבני תעשייה ולוגיסטיקהחבל יבנהתעשייה ולוגיסטיקה21/08/2016

בהתאם לדיווח לאתר מאי"ה, מיום 21.8.16, רכשה חברת סלע קפיטל נדל"ן 

בעמ"מ 2 מבני תעשייה ולוגיסטיקה בהיקף של כ-13,000 מ"ר, הממוקמים 

באזור התעשייה פארק המאה חבל יבנה בצמוד לא.ת אשדוד )חלקה 36 

בגוש 470( בתמורה לסכום של 67 מליון ₪+ מע"מ. בהתאם לדיווח החברה 

הנכס מושכר בתפוסה מלאה ל-שוכרים לתקופה של 2-5 שנים + תקופת 

אופציה של עד 10 שנים נוספות. ה-N.O.I החזוי הינו כ-5.05 מליון ש"ח, 

המגלם שיעור תשואה של כ-7.54%

תע"י28/12/2016
פארק התעשייה 

בעומר
17,235,0009.00%בניין משרדים

בהתאם לדיווח לאתר מאי"ה, מיום 28.12.16, ופרסום באתר גלובס, מיום 

31/1/17, בית ההשקעות נת"מ ביחד עם משקיעים נוספים רכשו בניין 

משרדים בפארק התעשייה בעומר בתמורה לסכום של 17.235 מיליון ₪. 

הבניין בשטח 2,400 מ"ר בבינוי של 3 קומות ו-33 מקומות חניה. המוכרת, 

חברת מטריקס, תמשיך לשכור מחצית מהנכס למשך 10 שנים ללא תחנות 

יציאה, בתמורה לסכום של 45 ש"ח למ"ר. את המחצית השנייה ימשיכו 

לשכור משרד רואי החשבון ברייטמן אלמגור ושות' ומשרדי ממשלה )משרד 

הפנים וההגירה(. הצפי לתשואה של כ-9% על ההון העצמי.

7.60%             59,000,000מבני תעשייה ואחסנהחדרהתעשייה19/01/2017

בהתאם לדיווח לאתר מאי"ה, מיום 22.7.17, קרן הנדל"ן ריט 1 תרכוש ביחד 

עם שותף נוסף )95% ו-5% בהתאמה( את מלוא הזכויות במתחם אמניר 

הממוקם בחדרה בצמוד למפעלי נייר חדרה, בשטח של כ-28.5 דונם בתחומו 

מבנים לתעשייה ואחסנה בשטח של כ-7,000 מ"ר, המשמשים את חברת 

אמניר תעשיות בתמורה לסכום של 59 מיליון ש"ח ל-100% מהזכויות. הנכס 

מושכר במלואו עד לשנת 2022, ככל שהשכירות תוארך תשלם הרוכשת סכום 

נוסף של 2 מיליון ש"ח+ מע"מ. ה-N.O.I השנתי משקף שיעור תשואה של 

.7.6%

תעשייה24/01/2017
אזור התעשייה הר 

טוב
6.83%          5,600,000             82,000,000מבנה לוגיסטי

בהתאם לפרסום באתר "גלובס", מיום 24.1.17, קרן הריט מניבים רוכשת 

מבנה לוגיסטי באזור התעשייה הר טוב הממוקם בסמוך לבית שמש, בתמורה 

לסכום של 82 מיליון ₪. המבנה בשטח של 15 אלף מ"ר נבנה בתחום מגרש 

בשטח של כ-24 דונם ומושכר לחברת לוגיסטיקה מקבוצת ממן לתקופה של 5 

שנים + אופציה ל-5 שנים נוספות בתמורה לדמ"ש שנתיים של כ-5.6 מיליון 

ש"ח. מחיר התמורה מגלם כ-5,500 ש"ח למ"ר ודמי השכירות משקפים 

תשואה של כ-6.83% על השקעה.

תע"י31/01/2017
אזור התעשייה 

רעננה
22,500,0001,100,0009.33%בניין משרדים עם זכויות בניה

בהתאם לפרסום באתר "גלובס", מיום 31.1.17, חברת מישורים רכשה בניין 

משרדים באזור התעשייה רעננה בתמורה לסכום של 22.5 מיליון ₪. הבניין 

בנוי על שטח קרקע של 1.6 דונם ושטחו הבנוי נטו עומד על כ-1,800 מ"ר 

וכולל זכויות בניה נוספות. הבניין מושכר ל-14 שוכרים שונים ושיעור התפוסה 

בו עומד על 55% עם N.O.I של 1.1 מיליון ש"ח )שיעור תשואה של כ-5%(. 

בשיעור תפוסה מלא צפוי הבניין להניב N.O.I של 2.1 מיליון ש"ח המגלם 

תשואה צפויה של 9.33% על ההשקעה.

71,335,0006,300,0008.20%מבנה לוגיסטיא.ת אשדודתעשייה17/09/2017

בהתאם לפרסום באתר "גלובס" ודיווח לאתר מאי"ה, מיום 17/9/17, חברת 

סאמיט רכשה מרכז לוגיסטי הממוקם במתחם "מנרב סנטר" באזור התעשייה 

אשדוד בתמורה לסכום של כ-71 מיליון ₪. בהתאם לפרסום, השטח להשכרה 

בנכס הינו כ-13,000 מ"ר הבנוי על שטח קרקע של כ-24 דונם ומושכר 

לשוכר יחיד. ההכנסות מדמ"ש מסתכמות כיום לסכום של כ-6.3 מיליון ש"ח 

בשנה, המגלם תשואה שנתית נטו של כ-8.2%. החברה חתמה על הסכם 

ארוך טווח עם השכור לפיו החברה תשקיע סכום של כ-44 מיליון ש"ח בפיתוח 

הנכס. דמ"ש לאחר סיום עבודות דמ"ש צפויים לעלות לסכום של 11 מ' ש"ח 

בשנה )מגלם כ-9.56% תשואה על ההשקעה הכוללת(.

שונות - מלונאות, תעשיה, אחסנה, לוגיסטיקה, תחנת דלק ובתי חולים
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  דוח רואה החשבון המבקר

  
  בע"מלבעלי המניות של דלק מערכות רכב 

  
  

 2017בדצמבר  31החברה) לימים  -ביקרנו את המאזנים המאוחדים המצורפים של דלק מערכות רכב בע"מ (להלן 
משלוש השנים ואת הדוחות המאוחדים על הרווח הכולל, השינויים בהון ותזרימי המזומנים לכל אחת  2016- ו

הדירקטוריון וההנהלה של . דוחות כספיים אלה הינם באחריות 2017בדצמבר  31בתקופה שהסתיימה ביום 
  החברה. אחריותנו היא לחוות דיעה על דוחות כספיים אלה בהתבסס על ביקורתנו.

  
  

לא ביקרנו את הדוחות הכספיים של חברה המוצגת על בסיס השווי המאזני, אשר ההשקעה בה הסתכמה לסך 
אמה, ואשר חלקה של החברה , בהת2016-ו 2017בדצמבר  31לימים אלפי ש"ח  15,390 - אלפי ש"ח ו 15,744 של

לשנים שהסתיימו בימים  אלפי ש"ח 315 -ש"ח ואלפי  171 אלפי ש"ח, 354 החברה הנ"ל הסתכם לסך שלברווחי 
בוקרו על ידי רואי חשבון אחרים  החבר ה, בהתאמה. הדוחות הכספיים של אות2015-ו 2016, 2017בדצמבר  31

, מבוססת על החבר השדוחותיהם הומצאו לנו וחוות דעתנו, ככל שהיא מתייחסת לסכומים שנכללו בגין אות
  דוחות רואי החשבון האחרים.

  
  

ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל, לרבות תקנים שנקבעו בתקנות רואי חשבון (דרך 
. על פי תקנים אלה נדרש מאיתנו לתכנן את הביקורת ולבצעה במטרה 1973- רואה חשבון), התשל"גפעולתו של 

להשיג מידה סבירה של ביטחון שאין בדוחות הכספיים הצגה מוטעית מהותית. ביקורת כוללת בדיקה מדגמית של 
החשבונאות שיושמו ראיות התומכות בסכומים ובמידע שבדוחות הכספיים. ביקורת כוללת גם בחינה של כללי 

ושל האומדנים המשמעותיים שנעשו על ידי הדירקטוריון וההנהלה של החברה וכן הערכת נאותות ההצגה 
בדוחות הכספיים בכללותה. אנו סבורים שביקורתנו ודוחות רואי החשבון האחרים מספקים בסיס נאות לחוות 

  דעתנו.
  
  

הנ"ל משקפים  המאוחדים שבון אחרים, הדוחות הכספייםלדעתנו, בהתבסס על ביקורתנו ועל הדוחות של רואי ח
 31באופן נאות, מכל הבחינות המהותיות, את המצב הכספי של החברה והחברות המאוחדות שלה לימים 

משלוש השנים ואת תוצאות פעולותיהן, השינויים בהון ותזרימי המזומנים שלהן לכל אחת  2016-ו 2017בדצמבר 
) והוראות תקנות (IFRSבהתאם לתקני דיווח כספי בינלאומיים  2017בדצמבר  31בתקופה שהסתיימה ביום 

  .2010-ניירות ערך (דוחות כספיים שנתיים), התש"ע
  

וחות הכספיים המאוחדים לד ד'19 נים את תשומת הלב לאמור בבאורמבלי לסייג את חוות דעתנו הנ"ל, אנו מפ
  כנגד הקבוצה. שוות שהוגייצוגי בדבר תביעות ובקשות לאשרן כתובענות

  
"ביקורת של רכיבי בקרה פנימית על דיווח  של לשכת רואי חשבון בישראל 104ביקרנו גם, בהתאם לתקן ביקורת 

 בפברואר 27 , והדוח שלנו מיום2017בדצמבר  31כספי", רכיבי בקרה פנימית על דיווח כספי של החברה ליום 
  על קיומם של אותם רכיבים באופן אפקטיבי. כלל חוות דעת בלתי מסוייגת 2018

  
  
  

 קוסט פורר גבאי את קסירר  אביב,-תל
 רואי חשבון   2018, בפברואר 27 
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  דוח רואה החשבון המבקר לבעלי המניות של דלק מערכות רכב בע"מ
  

  רכיבי בקרה פנימית על דיווח כספיבדבר ביקורת של 
  

  ב(ג) בתקנות ניירות ערך9בהתאם לסעיף 
  1970- (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל

  
  

החברה) ליום  - (להלן ביחד דיווח כספי של דלק מערכות רכב בע"מ וחברות בנות ביקרנו רכיבי בקרה פנימית על
. רכיבי בקרה אלה נקבעו כמוסבר בפיסקה הבאה. הדירקטוריון וההנהלה של החברה אחראים 2017בדצמבר  31

וח לקיום בקרה פנימית אפקטיבית על דיווח כספי ולהערכתם את האפקטיביות של רכיבי בקרה פנימית על דיו
עה על רכיבי בקרה פנימית על דיווח כספי יכספי המצורפת לדוח התקופתי לתאריך הנ"ל. אחריותנו היא לחוות ד

  של החברה בהתבסס על ביקורתנו.
  

של לשכת רואי חשבון בישראל  104רכיבי בקרה פנימית על דיווח כספי שבוקרו נקבעו בהתאם לתקן ביקורת 
) 1). רכיבים אלה הינם: (104תקן ביקורת  -(להלן על תיקוניו,  ,דיווח כספי""ביקורת של רכיבי בקרה פנימית על 

בקרות ברמת הארגון, לרבות בקרות על תהליך העריכה והסגירה של דיווח כספי ובקרות כלליות של מערכות 

רכיבי  - (כל אלה יחד מכונים להלן  כלי רכב ) בקרות על מלאי3( ) בקרות על הכנסות ממכירת כלי רכב;2מידע; (
  הבקרה המבוקרים).

  
פי תקן זה נדרש מאיתנו לתכנן את הביקורת ולבצעה במטרה - . על104ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקן ביקורת 

לזהות את רכיבי הבקרה המבוקרים ולהשיג מידה סבירה של ביטחון אם רכיבי בקרה אלה קויימו באופן אפקטיבי 
שגת הבנה לגבי בקרה פנימית על דיווח כספי, זיהוי רכיבי הבקרה מכל הבחינות המהותיות. ביקורתנו כללה ה

המבוקרים, הערכת הסיכון שקיימת חולשה מהותית ברכיבי הבקרה המבוקרים, וכן בחינה והערכה של 
אפקטיביות התכנון והתפעול של אותם רכיבי בקרה בהתבסס על הסיכון שהוערך. ביקורתנו, לגבי אותם רכיבי 

צוע נהלים אחרים כאלה שחשבנו כנחוצים בהתאם לנסיבות. ביקורתנו התייחסה רק לרכיבי בקרה, כללה גם בי
הבקרה המבוקרים, להבדיל מבקרה פנימית על כלל התהליכים המהותיים בקשר עם הדיווח הכספי, ולפיכך חוות 

ת בין רכיבי דעתנו מתייחסת לרכיבי הבקרה המבוקרים בלבד. כמו כן, ביקורתנו לא התייחסה להשפעות הדדיו
הבקרה המבוקרים לבין כאלה שאינם מבוקרים ולפיכך, חוות דעתנו אינה מביאה בחשבון השפעות אפשריות 

  כאלה. אנו סבורים שביקורתנו מספקת בסיס נאות לחוות דעתנו בהקשר המתואר לעיל.
  

שלא למנוע או לגלות בשל מגבלות מובנות, בקרה פנימית על דיווח כספי בכלל, ורכיבים מתוכה בפרט, עשויים 
הצגה מוטעית. כמו כן, הסקת מסקנות לגבי העתיד על בסיס הערכת אפקטיביות נוכחית כלשהי חשופה לסיכון 
שבקרות תהפוכנה לבלתי מתאימות בגלל שינויים בנסיבות או שמידת הקיום של המדיניות או הנהלים תשתנה 

  לרעה.
  

בדצמבר  31נות המהותיות, את רכיבי הבקרה המבוקרים ליום החברה קיימה באופן אפקטיבי, מכל הבחי לדעתנו,
2017.  

  
 31ביקרנו גם, בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל, את הדוחות הכספיים המאוחדים של החברה לימים 

 27 והדוח שלנו, מיום 2017בדצמבר  31ולכל אחת משלוש השנים בתקופה שהסתיימה ביום  2016-ו 2017בדצמבר 
והפניית תשומת לב בקשר עם בקשות  יגת על אותם דוחות כספייםיכלל חוות דעת בלתי מסו 2018 בפברואר
  ת כנגד החברה.וייצוגי לתביעות

  
  

 קוסט פורר גבאי את קסירר  אביב,-תל
 רואי חשבון  2018, בפברואר 27
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        מאזנים מאוחדיםמאזנים מאוחדיםמאזנים מאוחדיםמאזנים מאוחדים

  

 
 בדצמבר 31ליום     
    2017  2016 
 אלפי ש"ח  באור  
       

      נכסים שוטפים
      

 20,470  23,178  )2ב'(17 מזומנים ושווי מזומנים
 235,738  261,771  5 לקוחות

 197,229  102,485  6 חייבים ויתרות חובה
 2,408  7,790   מסים לקבל

 1,242,505  1,005,277  7 מלאי
      
   1,400,501  1,698,350 
       

 12,286  -  11  נכסים מוחזקים למכירה
       
    1,400,501  1,710,636 
       
       

      נכסים לא שוטפים
      

 5,480  4,833     הוצאות שכר דירה מראש
 35,267  4,688  10 הלוואות

 24,272  24,420  8 כלולות תיוהשקעות בחברות ובשותפו
 250,271  282,158  9 ניירות ערך הנמדדים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד

  -     31,450   10  נדל"ן להשקעה
 138,201  155,649  10 נדל"ן להשקעה בהקמה

 362,205  397,333  11 , נטורכוש קבוע
 77,695  74,588   12  זיכיונות
 153,907  153,907   12  מוניטין
 631  610  23 נדחיםמסים 

      
   1,129,636  1,047,929 
      
   2,530,137  2,758,565 
  
  
  
  
  
  
  
  

  המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים המאוחדים.והנספחים הבאורים 
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        מאזנים מאוחדיםמאזנים מאוחדיםמאזנים מאוחדיםמאזנים מאוחדים

  

 
 בדצמבר 31ליום     
    2017  2016 
 אלפי ש"ח  באור  
       

       התחייבויות שוטפות
       

 699,642  681,794  13  ומאחרים אשראי מתאגידים בנקאיים
 746,988  598,216  14  התחייבויות לספקים ולנותני שירותים

 325,923  332,102  15  זכאים ויתרות זכות
 9,705  -      מסים לשלם

 102,521  74,561    דיבידנד שהוכרז
       
    1,686,673  1,884,779 

       התחייבויות לא שוטפות
       

 141,732  139,119  16  ומאחריםהלוואות מתאגידים בנקאיים 
 5,007  5,711  18  התחייבויות בשל הטבות לעובדים

 21,633  31,529  23  מסים נדחים
       
    176,359  168,372 
       

     20  החברההון המיוחס לבעלי מניות 
       

 210,437  210,437    הון מניות
 359,640  359,640    פרמיה על מניות

 5,066  13,701     קרנות אחרות
 130,271  83,327    יתרת רווח 

       
    667,105  705,414 
       
    2,530,137  2,758,565 
  
  
  
  

  בלתי נפרד מהדוחות הכספיים המאוחדים.המצורפים מהווים חלק והנספחים הבאורים 
  
  
  
  
  

       2018בפברואר,  27
 רונית בכר  גיל אגמון  אבינועם פינקלמן  תאריך אישור הדוחות הכספיים

 סמנכ"ל כספים  מנהל כללי ודירקטור  יו"ר הדירקטוריון  
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            הכוללהכוללהכוללהכוללרווח רווח רווח רווח ההההדוחות מאוחדים על דוחות מאוחדים על דוחות מאוחדים על דוחות מאוחדים על 

  
  

    
  לשנה שהסתיימה ביום

 בדצמבר 31

    2017  2016  2015 

  
  

  באור
  אלפי ש"ח

 (למעט נתוני רווח נקי למניה)

         

         

   3,253,648  3,427,751  3,405,893  א'22  מכירות
         

 2,577,371  2,819,231  2,874,221  ב'22  עלות המכירות
         

 676,277  608,520  531,672    רווח גולמי
         

 110,717  106,681  120,787  ג'22  הוצאות מכירה ושיווק
 34,558  38,427  42,277  ד'22  הוצאות הנהלה וכלליות

רכוש ירידת ערך ו ערך נדל"ן להשקעה בהקמהעליית 
 )782(  29,109  47,781  10,11  קבוע, נטו

 671  5,790  11,781  'ה22  הכנסות אחרות
         

 530,891  498,311  428,170    תפעולירווח 
         

 57,519  15,827  42,927  'ו22  הכנסות מימון
 )22,424(  )27,452(  )15,668(  'ו22  הוצאות מימון

 503  584  598  )2(א'8  ותכלול ותחלק החברה ברווחי חבר
         

 566,489  487,270  456,027    רווח לפני מסים על ההכנסה
         

 151,246  117,340  106,867  23  מסים על ההכנסה
         

 415,243  369,930  349,160    רווח נקי
             

             רווח כולל אחר (לאחר השפעת המס):
             

לא  -אקטוארי בגין תכניות להטבה מוגדרת  הפסד
  )426(   )909(   )331(     יסווג מחדש לאחר מכן לרווח או הפסד

             
 414,817  369,021  348,829    רווח כולל

         
         

 4.46  3.97  3.75  24  ומדולל למניה (בש"ח) רווח נקי בסיסי
         
  
  
  

  המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים המאוחדים.והנספחים הבאורים 
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        דוחות מאוחדים על השינויים בהון דוחות מאוחדים על השינויים בהון דוחות מאוחדים על השינויים בהון דוחות מאוחדים על השינויים בהון 

  
  

  
  הון 

  מניות 
פרמיה על 

  מניות
קרנות 
  אחרות

  יתרת 
  רווח

  סה"כ
 הון

 אלפי ש"ח  
               

  889,906  319,046   783   359,640   210,437  2015, בינואר 1יתרה ליום 
                

  414,817  415,243   )426(   -    -   סה"כ רווח כולל
               

  )661,725(  )661,725(   -    -    -   דיבידנד 
               

  642,998  72,564   357   359,640   210,437  2015, בדצמבר 31יתרה ליום 
                

  369,021  369,930   )909(   -    -   סה"כ רווח כולל
               

  5,618  -      5,618   -    -   עלות תשלום מבוסס מניות
  )312,223(  )312,223(   -    -    -   דיבידנד 

               
  705,414  130,271   5,066   359,640   210,437  2016, בדצמבר 31יתרה ליום 

                
  348,829  349,160   )331(   -     -   סה"כ רווח כולל

               
  8,966  -      8,966   -    -    עלות תשלום מבוסס מניות

  )396,104(  )396,104(   -      -    -   דיבידנד 
               

  667,105  83,327   13,701   359,640   210,437  2017, בדצמבר 31יתרה ליום 

    
  
  
  
  
  
  
  
  

  המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים המאוחדים.והנספחים הבאורים 
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        דוחות מאוחדים על תזרימי המזומניםדוחות מאוחדים על תזרימי המזומניםדוחות מאוחדים על תזרימי המזומניםדוחות מאוחדים על תזרימי המזומנים

  
  

  
  שהסתיימה ביום לשנה

 בדצמבר 31
  2017  2016  2015 
 ש"ח אלפי  
       

       תמזומנים מפעילות שוטפ תזרימי
       

 415,243  369,930  349,160  נקי  רווח
 458,035  )491,750(  140,973  להצגת תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת (א) ושותהדר התאמות

       
 873,278  )121,820(  490,133  שוטפת(ששימשו לפעילות) נטו שנבעו מפעילות  מזומנים

       
       מזומנים מפעילות השקעה תזרימי

       
תמורה ממימוש ניירות ערך הנמדדים בשווי הוגן דרך רווח או 

 407,444  36,189  8,938   הפסד
 )100,846(  )2,388(  )1,005(   מסים ששולמו בגין מימוש ניירות ערך

  )16,804(   )151,460(   )48,546(    השקעה בניירות ערך הנמדדים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד
 )34,727(  )31,644(  )47,839(  רכוש קבוע רכישת

 )16,466(  )6,342(  )7,998(  בנדל"ן להשקעה בהקמה השקעה
 -    2,400  -     מקדמה על חשבון מימוש רכוש קבוע

 1,318  1,159  23,019  קבוע רכושממימוש  תמורה
  -     )2,220(   -     מסים ששולמו בגין מימוש רכוש קבוע

  -     10,500   31,500   פרעון הלוואה שניתנה לזמן ארוך
 -    )1,500(  )250(  בשותפות כלולה השקעה

       
 239,919  )145,306(  )42,181(  השקעהשנבעו מפעילות (ששימשו לפעילות) נטו  מזומנים

       
       מימון פעילותמזומנים מ תזרימי

       
 )904,047(  )274,943(  )424,064(  החברה  מניותששולם לבעלי  דיבידנד

 )19,735(  )20,565(  )125,466(  הלוואות לזמן ארוך פרעון
 15,407  19,282  -    הלוואות לזמן ארוך קבלת

 )169,801(  377,452  104,286  לזמן קצר מתאגידים בנקאיים ואחרים, נטו אשראי
       

 )1,078,176(  101,226  )445,244(  מימון )לפעילות שימשונבעו מפעילות (ששנטו  מזומנים

       
 35,021  )165,900(  2,708  במזומנים ושווי מזומנים(ירידה)  עלייה

       
 151,349  186,370  20,470  מזומנים ושווי מזומנים לתחילת השנה יתרת

       
 186,370  20,470  23,178  השנה וףושווי מזומנים לס ניםמזומ יתרת

       
  
  

 
  המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים המאוחדים.והנספחים הבאורים 
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        דוחות מאוחדים על תזרימי המזומניםדוחות מאוחדים על תזרימי המזומניםדוחות מאוחדים על תזרימי המזומניםדוחות מאוחדים על תזרימי המזומנים

 

   
  ביום מהשהסתיי לשנה

 בדצמבר 31
   2017  2016  2015 
 ש"ח אלפי   

       שוטפת הדרושות להצגת תזרימי מזומנים מפעילות התאמות (א)
        
       לסעיפי רווח והפסד: התאמות 

        
 20,383  20,618  20,526  והפחתות פחת 
 )275(  )180(  )11,772( ועממימוש רכוש קב רווח 

 2,830  )584(  102 ות בניכוי דיבידנד שהתקבלכלול ותברווחי חבר רההחב חלק 
 )93,390(  3,840  10,137 נדחים, נטו מסים 
 )377(  )605(  153 , נטובהתחייבויות בשל הטבות לעובדים שינוי 

 
ערך הנמדדים בשווי הוגן דרך רווח  ניירותערך (עליית)  ירידת

 )28,837(  2,538  7,721 , נטואו הפסד

 
רכוש קבוע, ירידת ערך ו בהקמה השקעהערך נדל"ן ל עליית
  782   )29,109(   )47,781(  נטו

  -     5,618   8,966  תשלום מבוסס מניות 
       
      :ותבסעיפי נכסים והתחייבוי שינויים 

        
 230,123  33,276  )26,033( בלקוחות(עלייה)  ירידה 
 118,918  )142,354(  90,093  מסים לקבלוחובה  יתרותבחייבים ו )עלייהירידה ( 
 85,888  )237,637(  237,228 במלאי )עלייהירידה ( 
 94,244  )138,983(  )147,960( לספקים ולנותני שירותים בהתחייבויות(ירידה)  עלייה 
 27,746  )8,188(  )407( ואחרות) בזכאים ויתרות זכות, מסים לשלם רידה(י עלייה 
       
  140,973  )491,750(  458,035 

      נוסף על תזרימי המזומנים מידע )ב(
        
      ששולמו במשך השנה עבור: מזומנים 
        

 23,371  27,395  24,219 ריבית 

        
 159,668  106,157  110,779 על ההכנסה מסים 

        
      שהתקבלו במשך השנה עבור: מזומנים 
        

 8,034  1,565  1,057 ריבית 

        
 4,574  127  14,399   על ההכנסה מסים  

        
 8,501  10,823  9,230 יםדיבידנד  
         
         
      מהותית שלא במזומן פעילות )ג(
        
 65,241  102,521  74,561 שהוכרז וטרם שולם דיבידנד 

        
 753  7,915  7,103  השקעה בנדל"ן להשקעה בהקמה וברכוש קבוע באשראי 
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  כללי  -: 1באור 
  
 -ו "BMW"פורד וק מכוניות וחלפים מתוצרת מאזדה הקבוצה עוסקת בעיקר בייבוא ובשיו  א.

"MINI" באמצעות חברות ושותפות . הייבוא, השיווק ומכירת המכוניות והחלפים נעשים
 OCMבחברת השליטהלרכישת בנוגע למשא ומתן מתקדם  27(ראה גם באור  בבעלות מלאה

LUXEMBOURG EPF III RUNWAY INVESTCO S.À R.L  בעלת השליטה בקבוצת ורידיס
הינם מר גיל אגמון  2017בדצמבר,  31ליום  בעלי המניות העיקריים בחברה .))ורידיס- (להלן

וכן  מהון המניות של החברה 37%-בכ בשליטתו) ות(באמצעות חבר(מנכ"ל החברה) המחזיק 
  .מהון המניות של החברה 22.5%-מחזיקה בכהקבוצת דלק בע"מ 

  
  הגדרות  ב.

  
  -בדוחות כספיים אלה 

  

 דלק מערכות רכב בע"מ. - החברה
   

 החברה והחברות והשותפויות המאוחדות שלה. - הקבוצה
   

חברות ושותפויות  
 מאוחדות  

ואשר  ),IFRS 10-(כהגדרתן בבהן חברות ושותפויות אשר לחברה שליטה  -
  דוחותיהן מאוחדים עם דוחות החברה. 

   
ושותפויות חברות 
 כלולות

חברות ושותפויות אשר לחברה השפעה מהותית בהן או קיים לגביהן  -
הסכם שליטה משותפת ואינן חברות מאוחדות ואשר השקעת החברה 

 בהן מוצגת בדוחות הכספיים של החברה על בסיס השווי המאזני.
   

כלולות (ראה גם ושותפויות חברות ושותפויות מאוחדות או חברות  - מוחזקותחברות 
 נספח לדוחות הכספיים).

   
בעלי עניין ובעל 

 שליטה
 .2010-כהגדרתם בתקנות ניירות ערך (דוחות כספיים שנתיים), התש"ע -

   
 .IAS 24 -כהגדרתם ב - צדדים קשורים

  
  

  עיקרי המדיניות החשבונאית  -: 2באור 

  
  בסיס הצגת הדוחות הכספיים  א.

  
המדיניות החשבונאית המפורטת להלן יושמה בדוחות הכספיים בעקביות, בכל התקופות 

  , למעט אם נאמר אחרת.המוצגות
  

כמו  ).IFRSתקני  - דוחות כספיים אלו ערוכים בהתאם לתקני דיווח כספי בינלאומיים (להלן 
תקנות ניירות ערך (דוחות כספיים שנתיים), כן, הדוחות הכספיים ערוכים בהתאם להוראות 

  .2010- התש"ע
  

מכשירים פיננסיים הנמדדים  הדוחות הכספיים של החברה ערוכים על בסיס העלות, למעט
נדל"ן להשקעה בהקמה אשר נמדדים בהתאם ו דרך רווח או הפסד, נדל"ן להשקעה בשווי הוגן

  לשווים ההוגן והתחייבויות בגין הטבות לעובדים.
  

  לפי שיטת מאפיין הפעילות. פריטי הרווח או ההפסדברה בחרה להציג את הח
    



        דלק מערכות רכב בע"מדלק מערכות רכב בע"מדלק מערכות רכב בע"מדלק מערכות רכב בע"מ
        באורים לדוחות הכספיים המאוחדיםבאורים לדוחות הכספיים המאוחדיםבאורים לדוחות הכספיים המאוחדיםבאורים לדוחות הכספיים המאוחדים

- 11 -  

  
  

  (המשך) עיקרי המדיניות החשבונאית  -: 2באור 
  

  תקופת המחזור התפעולי  ב.
  

  עד שנה.פת המחזור התפעולי הינה תקו
  
  דוחות כספיים מאוחדים  ג.

  

שלחברה יש שליטה ושותפויות הדוחות הכספיים המאוחדים כוללים את הדוחות של חברות 
כוח השפעה על הישות המושקעת, בהן (חברות בנות). שליטה מתקיימת כאשר לחברה יש 

חשיפה או זכויות לתשואות משתנות כתוצאה ממעורבותה בישות המושקעת וכן היכולת 
 שלה להשתמש בכוח שלה כדי להשפיע על סכום התשואות שינבע מהישות המושקעת.

רק אם הן ממשיות. פוטנציאליות  ן השפעת זכויות הצבעהבבחינת שליטה מובאת בחשבו
ועד למועד בו הופסקה  יים מתבצע החל ממועד השגת השליטהאיחוד הדוחות הכספ

  השליטה.
  

הדוחות הכספיים של החברה והחברות הבנות ערוכים לתאריכים ולתקופות זהים. המדיניות 
באופן אחיד ועקבי עם זו שיושמה החשבונאית בדוחות הכספיים של החברות הבנות יושמה 

יתרות ועסקאות הדדיות מהותיות ורווחים והפסדים הנובעים  בדוחות הכספיים של החברה.
  מעסקאות בין החברה והחברות הבנות בוטלו במלואם בדוחות הכספיים המאוחדים.

  
  צירופי עסקים ומוניטין  ד.

  
ת על פי השווי ההוגן של צירופי עסקים מטופלים בשיטת הרכישה. עלות הרכישה נמדד

התמורה שהועברה במועד הרכישה. עלויות רכישה ישירות נזקפות בעת התהוותן לדוח רווח 
  הפסד. וא
  

מוניטין נמדד לראשונה לפי העלות, שהינה ההפרש בין תמורת הרכישה והזכויות שאינן 
ניטלו. אם מקנות שליטה לבין הסכום נטו של הנכסים המזוהים שנרכשו ושל ההתחייבויות ש

  סכום המוניטין שהתקבל הינו שלילי, הרוכש יכיר ברווח שנוצר במועד הרכישה.
  

מירידת ערך שנצבר, במידה  לאחר ההכרה הראשונית מוניטין נמדד לפי העלות בניכוי הפסד
שר לבחינת ירידת ערך של מוניטין ראה סעיף באשקיים. המוניטין אינו מופחת באופן שיטתי. 

  ' להלן.חי
  

  כלולותושותפויות השקעות בחברות   ה.
  

כלולות הינן חברות שלקבוצה יש השפעה מהותית על המדיניות (לרבות שותפויות) חברות 
הכספית והתפעולית שלהן, אך לא שליטה. ההשקעה בחברה כלולה מוצגת על בסיס שיטת 

  השווי המאזני.
  

, ההשקעה בחברה הכלולה מוצגת לפי עלות בתוספת שינויים לפי שיטת השווי המאזני
שלאחר הרכישה בחלק הקבוצה בנכסים נטו, לרבות רווח כולל אחר של החברה הכלולה. 
שיטת השווי המאזני מיושמת עד למועד איבוד ההשפעה המהותית או סיווגה כהשקעה 

  המוחזקת למכירה.
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  שך)(המ עיקרי המדיניות החשבונאית  -: 2באור 
  

  ומטבע חוץ מטבע ההצגה, מטבע הפעילות  .ו
  

  מטבע הפעילות ומטבע ההצגה  .1
  

  מטבע ההצגה של הדוחות הכספיים הינו ש"ח.
  

מטבע הפעילות שהוא המטבע המשקף באופן הטוב ביותר את הסביבה הכלכלית שבה 
בקבוצה, לרבות ושותפות פועלת החברה ואת עסקאותיה, נקבע בנפרד עבור כל חברה 

חברה כלולה המוצגת על פי שיטת השווי המאזני, ולפי מטבע זה נמדדים מצבה הכספי 
  ותוצאות פעולותיה. מטבע הפעילות של החברה הינו ש"ח.

  
  עסקאות, נכסים והתחייבויות במטבע חוץ  .2

  
עסקאות הנקובות במטבע חוץ (מטבע השונה ממטבע הפעילות) נרשמות עם ההכרה 
הראשונית בהן לפי שער החליפין במועד העסקה. לאחר ההכרה הראשונית, נכסים 
והתחייבויות כספיים הנקובים במטבע חוץ מתורגמים בכל תאריך דיווח למטבע 

הפסד. נכסים  ואלדוח רווח הפעילות לפי שער החליפין במועד זה. הפרשי שער נזקפים 
והתחייבויות לא כספיים המוצגים לפי עלות מתורגמים לפי שער החליפין במועד 
העסקה. נכסים והתחייבויות לא כספיים הנקובים במטבע חוץ המוצגים לפי שווי הוגן 

  מתורגמים למטבע הפעילות בהתאם לשער החליפין במועד שבו נקבע השווי ההוגן.
  

  ם צמודי מדדפריטים כספיי  .3
  

נכסים והתחייבויות כספיים הצמודים על פי תנאיהם לשינויים במדד המחירים לצרכן 
המדד) מותאמים לפי המדד הרלוונטי, בכל תאריך דיווח, בהתאם  -בישראל (להלן 
  לתנאי ההסכם. 

  
  שווי מזומנים  .ז
  

ם בנקאיים לזמן שווי מזומנים נחשבים השקעות שנזילותן גבוהה, הכוללות פקדונות בתאגידי
קצר אשר אינם מוגבלים בשעבוד, שתקופתם המקורית אינה עולה על שלושה חודשים 

  ממועד ההשקעה.

 
  הפרשה לחובות מסופקים  .ח
  

ההפרשה לחובות מסופקים נקבעת באופן ספציפי בגין חובות שלהערכת הנהלת החברה 
במועד בו נקבע שחובות גבייתם מוטלת בספק. חובות לקוחות שחלה ירידה בערכם, נגרעים 

  אלה אינם ניתנים לגבייה.
  

  מלאי  .ט
  

מלאי נמדד לפי הנמוך מבין עלות או שווי מימוש נטו. עלות המלאי כוללת את ההוצאות   
לרכישת המלאי ולהבאתו למקומו ולמצבו הנוכחיים. שווי מימוש נטו הינו אומדן מחיר 

להשלמה ועלויות הדרושות לביצוע המכירה במהלך העסקים הרגיל בניכוי אומדן עלויות 
   המכירה.
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  (המשך) עיקרי המדיניות החשבונאית  -: 2באור 
  

  עלות המלאי נקבעת כדלקמן:
  

 על בסיס עלות ספציפית. - כלי רכב
      

 על בסיס ממוצע נע. - חלפים
  

   מכשירים פיננסיים  .י
  

  נכסים פיננסיים
  

הוראות  השלב הראשון של באימוץ מוקדם אתאימצה הקבוצה  2010בינואר,  1החל מיום 
IFRS 9.  

  
 התקן קובע כי בעת ההכרה לראשונה, כל הנכסים הפיננסיים ימדדו בשווי הוגן.  

  
נכסים פיננסיים שהינם מכשירים הוניים יוצגו בתקופות עוקבות לפי שווים ההוגן,   

מדיניות החשבונאית הפסד או לרווח כולל אחר, על פי בחירת ה ואוההפרשים ייזקפו לרווח 
  לגבי כל מכשיר ומכשיר. 

  
אים במכשירי חוב יימדדו בתקופות עוקבות בעלות מופחתת רק אם שני התנאים ה  

  מתקיימים:
  
הנכס מוחזק במסגרת מודל עסקי שמטרתו היא להחזיק בנכסים על מנת לגבות את   -

  תזרימי המזומנים החזויים הנובעים מהם.
  
, במועדים מסויימים, לקבל הקבוצהשל הנכס הפיננסי, זכאית על פי התנאים החוזיים   -

תזרימי מזומנים המהווים אך ורק תשלומי קרן ותשלומי ריבית על יתרת הקרן, במידה 
  וקיימים.

  
המדידה לפי עלות מופחתת נעשית תוך שימוש בשיטת הריבית האפקטיבית המביאה בחשבון 

  גם את עלויות העסקה המיוחסות.
  
  פיננסייםנגזרים 

  
בגין מטבע חוץ ועסקאות החלפה  (Forward)כגון חוזי אקדמה  הקבוצהנגזרים פיננסיים של 

מוכרים במאזן כנכסים כשהשווי ההוגן שלהם חיובי וכהתחייבויות  (IRS)של שיעורי ריבית 
  כשהשווי ההוגן שלהם שלילי. השינויים בשווי הוגן נזקפים לרווח או הפסד.

  
  ננסייםקיזוז מכשירים פי  

  
אם קיימת זכות  במאזןנכסים פיננסיים והתחייבויות פיננסיות מקוזזים והסכום נטו מוצג 

שניתנת לאכיפה משפטית לקזז את הסכומים שהוכרו, וכן קיימת כוונה לסלק את הנכס ואת 
   ההתחייבות על בסיס נטו או לממש את הנכס ולסלק את ההתחייבות במקביל.

יתנת לאכיפה משפטית לא רק במהלך העסקים הרגיל של הצדדים הזכות לקזז חייבת להיות נ
לחוזה אלא גם במקרה של פשיטת רגל או חדלות פירעון של אחד הצדדים. על מנת שהזכות 
לקזז תהיה קיימת באופן מיידי, אסור שהיא תהיה תלויה באירוע עתידי או שיהיו פרקי זמן 

 קיעתה.שבהם היא לא תחול, או שיהיו אירועים שיגרמו לפ
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  (המשך) עיקרי המדיניות החשבונאית  -: 2באור 
  

  התחייבויות פיננסיות
  

  לגבי התחייבויות פיננסיות. IAS 39מיישמת את הוראות  הקבוצה
  
  התחייבויות פיננסיות בעלות מופחתת  .1
  

הלוואות ואשראי מוכרים לראשונה לפי שווי הוגן בניכוי עלויות עסקה המיוחסות 
ישירות, במידה שקיימות. לאחר ההכרה הראשונית, התחייבויות כאמור, מוצגות על פי 
תנאיהן לפי עלות מופחתת תוך שימוש בשיטת הריבית האפקטיבית. אשראי לזמן קצר 

  לי. מוצג לפי תנאיו, בדרך כלל בערכו הנומינ
  

  התחייבויות פיננסיות הנמדדות בשווי הוגן דרך רווח או הפסד  .2
  

יננסיים התחייבויות פיננסיות הנמדדות בשווי הוגן דרך רווח או הפסד כוללות נגזרים פ
  ).IRS) בגין מטבע חוץ ועסקאות החלפה של שיעורי ריבית (Forwardכגון חוזי אקדמה (

  
  גריעת מכשירים פיננסיים

 
  פיננסייםנכסים 

  
נכס פיננסי נגרע כאשר פקעו הזכויות החוזיות לקבלת תזרימי המזומנים מהנכס הפיננסי, או 

העבירה את הזכויות החוזיות לקבלת תזרימי המזומנים מהנכס הפיננסי או נטלה על  הקבוצה
עצמה מחוייבות לשלם את תזרימי המזומנים שהתקבלו במלואם לצד השלישי, ללא עיכוב 

ובנוסף העבירה באופן ממשי את כל הסיכונים וההטבות הקשורים לנכס או לא משמעותי, 
העבירה ואף לא הותירה באופן ממשי את כל הסיכונים וההטבות הקשורים לנכס אך העבירה 

  את השליטה על הנכס.
  

  התחייבויות פיננסיות
  

או פקעה. התחייבות פיננסית נגרעת כאשר היא מסולקת, דהיינו ההתחייבות נפרעה, בוטלה 
  התחייבות פיננסית מסולקת כאשר החייב (הקבוצה):

  

פורע את ההתחייבות על ידי תשלום במזומן, בנכסים פיננסיים אחרים, בסחורות או  •
 שירותים, או

  משוחרר משפטית מההתחייבות. •
  

  פיננסיים הנמדדים בעלות מופחתתירידת ערך נכסים 
  

אובייקטיבית לירידת ערך בגין נכס פיננסי  הקבוצה בוחנת בכל תאריך מאזן האם קיימת ראיה
או קבוצה של נכסים פיננסיים הנמדדים בעלות מופחתת. הראיה האובייקטיבית לגבי מכשירי 
חוב, המוצגים בעלותם המופחתת קיימת כאשר אירוע אחד או יותר השפיעו באופן שלילי על 

ם ההפסד הנזקף לדוח אומדן תזרימי המזומנים העתידיים מהנכס לאחר מועד ההכרה. סכו
הפסד נמדד כהפרש בין היתרה בדוחות הכספיים של הנכס לבין הערך הנוכחי של  וארווח 

אומדן תזרימי המזומנים העתידיים (שאינם כוללים הפסדי אשראי עתידיים שטרם התהוו), 
  המהוונים בהתאם לשיעור הריבית האפקטיבית המקורית של הנכס הפיננסי.
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  (המשך) עיקרי המדיניות החשבונאית  -: 2באור 
  

  ופעילויות שהופסקו המוחזקים למכירהלא שוטפים נכסים קבוצת או  נכס  .יא  
  

נכס או קבוצת נכסים לא שוטפים מסווגים כמוחזקים למכירה, כאשר יישובם ייעשה בעיקר   
באמצעות עסקת מכירה ולא באמצעות שימוש מתמשך. האמור מתקיים כאשר הנכסים זמינים 
למכירה מיידית במצבם הנוכחי, קיימת מחויבות של החברה למכירה, קיימת תוכנית לאיתור 

) להסתיים בתוך שנה ממועד הסיווג. HIGHLY PROBABLE( גבוהה הקונה והמימוש צפוי ברמ
נכסים אלה אינם מופחתים ממועד סיווגם כך לראשונה ומוצגים כנכסים שוטפים בנפרד, לפי 

  מכירה. להנמוך מבין ערכם בדוחות הכספיים ושוויים ההוגן בניכוי עלויות 
  

  חכירות  .בי
  

ת מבוססים על מהות ההסכמים והם נבחנים המבחנים לסיווג חכירה כמימונית או כתפעולי
  :IAS 17-פי הכללים להלן שנקבעו ב-במועד ההתקשרות על

  
  הקבוצה כחוכר

  
  חכירה מימונית  .1
  

, הועברו לקבוצה באופן ממשי כל הסיכונים וההטבות הקשורים בחכירה מימונית
לבעלות על הנכס החכור. הנכס החכור נמדד בתחילת תקופת החכירה לפי הנמוך מבין 

  השווי ההוגן של הנכס החכור או הערך הנוכחי של תשלומי החכירה המינימליים. 
  

תקופת החכירה, כנמוך הנכס בחכירה מופחת לאורך תקופת החיים השימושיים שלו או 
  שבהם.

  
  חכירה תפעולית  .2

  
לא מועברים באופן ממשי כל הסיכונים וההטבות הגלומים בבעלות על  נכסים אשר

 הנכס החכור, מסווגים כחכירה תפעולית. תשלומי החכירה מוכרים כהוצאה ברווח או
  הפסד בקו ישר באופן שוטף על פני תקופת החכירה.

  
  ן להשקעה בהקמהה ונדל"נדל"ן להשקע  .גי

  
 יםנדל"ן (קרקע או מבנה, או שניהם) המוחזק םהינ ונדל"ן להשקעה בהקמהנדל"ן להשקעה 

על ידי הבעלים (מחכיר בחכירה תפעולית) או חוכר בחכירה מימונית לצורך הפקת דמי 
שכירות או לשם עליית ערך, או שתיהן, ושלא לצורך שימוש בייצור או הספקת סחורות או 

  ו למטרות מנהלתיות, או מכירה במהלך העסקים הרגיל.שירותים א
  

מקרקעי ישראל  זכויות בנדל"ן המוחזקות על ידי חוכר (הקבוצה) בחכירה תפעולית ממינהל
מסווגות כנדל"ן להשקעה וזאת כאשר זכויות אלה מוחזקות לצורך הפקת דמי שכירות או 
לשם עליית ערך, או שתיהן, ולא לצורך שימוש בייצור או הספקת סחורות או שירותים, או 

  למטרות מנהלתיות, או מכירה במהלך העסקים הרגיל. 
  

לראשונה לפי העלות כולל עלויות רכישה  יםנמדד ונדל"ן להשקעה בהקמהנדל"ן להשקעה 
נדל"ן נמדד בשווי ההוגן אשר משקף את תנאי ההמיוחסות ישירות. לאחר ההכרה הראשונית, 

  השוק במועד הדיווח. רווחים או הפסדים הנובעים משינויים בשווי ההוגן של הנדל"ן נזקפים 
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  (המשך) עיקרי המדיניות החשבונאית  -: 2באור 
  

עם זאת,  הפסד במועד התהוותם. נדל"ן להשקעה אינו מופחת באופן שיטתי. לרווח או
כשהשווי ההוגן אינו ניתן למדידה מהימנה, בשל אופי והיקף סיכוני הפרוייקט, נמדד הנדל"ן 
על פי עלותו, בניכוי הפסדים מירידת ערך במידה שקיימים, עד לסיום ההקמה או עד למועד 

  מהימנה, כמוקדם שבהם.שבו השווי ההוגן ניתן למדידה 
  

נדל"ן להשקעה נגרע כאשר הוא ממומש או כאשר נפסק השימוש בו ולא חזויות הטבות 
  כלכליות עתידיות ממימושו. 

  
לצורך קביעת השווי ההוגן של הנדל"ן מתבססת הקבוצה על הערכת שווי שמבוצעת על ידי 

נדל"ן והינם בעלי הידע  מעריכים חיצוניים בלתי תלויים שהינם מומחים בהערכות שווי של
  והניסיון הנדרשים. 

  
  רכוש קבוע  .די

  
פריטי הרכוש הקבוע מוצגים לפי העלות בתוספת עלויות רכישה ישירות, בניכוי פחת שנצבר, 

רכיבי פריט רכוש קבוע בעלי עלות משמעותית ביחס ואינם כוללים הוצאות תחזוקה שוטפת. 
  שיטת הרכיבים. לסך העלות של הפריט, מופחתים בנפרד, לפי

  
הפחת מחושב בשיעורים שנתיים שווים על בסיס שיטת הקו הישר לאורך תקופת החיים 

  השימושיים בנכס, כדלקמן:

  % 
   

  2  מבנים
 7-33  ציוד מוסך, ריהוט וציוד משרדי

 15  כלי רכב
 *)  שיפורים במושכר

  
תקופת השכירות (לרבות שיפורים במושכר מופחתים לפי שיטת הקו הישר על פני   *)

תקופת האופציה להארכה שבידי הקבוצה שבכוונתה לממשה) או בהתאם לתקופת 
  ).10%החיים המשוערת של השיפור, לפי הקצר שבהם (בעיקר 

  
אורך החיים השימושיים, שיטת הפחת וערך השייר של כל נכס נבחנים לפחות בכל סוף שנה 

לגבי בחינת ירידת ערך  ולהבא.-באופן של מכאן והשינויים מטופלים כשינוי אומדן חשבונאי
  ' להלן.חשל רכוש קבוע ראה סעיף י

  
הפחתת הנכסים מופסקת כמוקדם מבין המועד בו הנכס מסווג כמוחזק למכירה לבין המועד 

עוד שבו הנכס נגרע. נכס נגרע מהדוחות הכספיים במועד המכירה או כאשר לא צפויות 
  הטבות כלכליות מהשימוש בנכס.

  
  עסקאות משותפות  .טו
  

עסקה משותפת מהווה הסדר חוזי אשר על פיו הצדדים לו (המשתתפים) נוטלים על עצמם   
פעילות כלכלית משותפת. לעסקאות עצמן אין זכויות כלשהן בנכסים והעסקאות אינן 

  מתחייבות בהתקשרויות בשם המשתתפים.
  

ייבויות הפעילות המשותפת הדוחות הכספיים כוללים את חלקה של הקבוצה בנכסי והתח  
  ואת חלקה בהוצאות בקשר לפעילות המשותפת וחלקה בהכנסות הפעילות המשותפת.
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  (המשך) עיקרי המדיניות החשבונאית  -: 2באור 
  

  עלויות אשראי בגין נכסים כשירים  .זט
  

נכס כשיר הוא נכס שנדרשת תקופת זמן משמעותית להכנתו לשימושו המיועד או מכירתו 
  כולל נכסים קבועים ומלאי הדורש פרק זמן ממושך כדי להביאו למצב מכירה.והוא 

  
היוון עלויות האשראי מתחיל כאשר הוצאו עלויות בגין הנכס עצמו, מתחילות הפעולות 
להכנת הנכס ונגרמו עלויות אשראי ומסתיים כאשר הושלמו מהותית כל הפעולות להכנת 

הקבוצה מהוונת עלויות אשראי הקשורות  הנכס הכשיר לשימושו המיועד או למכירתו.
  לרכישה, הקמה או ייצור של נכסים כשירים (נכסים קבועים).

  
  נכסים בלתי מוחשיים  .זי

  
נכסים בלתי מוחשיים הנרכשים בנפרד נמדדים עם ההכרה הראשונית לפי העלות בתוספת 

ים לפי השווי עלויות רכישה ישירות. נכסים בלתי מוחשיים הנרכשים בצירופי עסקים נמדד
ההוגן במועד הרכישה. עלויות בגין נכסים בלתי מוחשיים אשר פותחו באופן פנימי, למעט 

לאחר ההכרה הראשונית,  הפסד בעת התהוותן. עלויות פיתוח מהוונות, נזקפות לרווח או
פי עלותם בניכוי הפחתה מצטברת ובניכוי הפסדים מירידת -נכסים בלתי מוחשיים נמדדים על

  ברו.ערך שנצ
  

מופחתים על פני אורך החיים  ,אורך חיים שימושיים מוגדרבעלי נכסים הבלתי מוחשיים 
ים השימושיים שלהם על בסיס שיטת הקו הישר ונבחנת לגביהם ירידת ערך כאשר קיימ

תקופת ההפחתה ושיטת ההפחתה  ' להלן).ח(ראה גם סעיף י סימנים המצביעים על ירידת ערך
נות לפחות בכל סוף שנה. שינויים באורך החיים השימושיים או של נכס בלתי מוחשי נבח

בדפוס הצריכה הצפוי של ההטבות הכלכליות הצפויות לנבוע מהנכס מטופלים כשינוי אומדן 
  חשבונאי באופן של מכאן ולהבא. 

  
  אורך החיים השימושיים של הנכסים הבלתי מוחשיים הינו כדלקמן:

  

  שנים   
     

 30   נותזיכיו
  

רווחים או הפסדים מגריעת נכס בלתי מוחשי נמדדים לפי ההפרש בין התמורה ממימוש, נטו 
  הפסד. ועלות הנכס ונזקפים לרווח או

  
  ירידת ערך נכסים לא פיננסיים  .חי

  
בוחנת את הצורך בירידת ערך נכסים לא פיננסיים כאשר ישנם סימנים כתוצאה  הקבוצה

השבה. -ים על כך שהיתרה בדוחות הכספיים אינה בתמאירועים או שינויים בנסיבות המצביע
ההשבה -במקרים בהם היתרה בדוחות הכספיים של הנכסים הלא פיננסיים עולה על סכום בר

ההשבה הינו הגבוה מבין שווי -ההשבה שלהם. סכום בר-שלהם, מופחתים הנכסים לסכום בר
מהוונים תזרימי המזומנים הוגן בניכוי עלויות מכירה ושווי שימוש. בהערכת שווי השימוש 

הצפויים לפי שיעור ניכיון לפני מס המשקף את הסיכונים הספציפיים לכל נכס. בגין נכס 
השבה עבור היחידה מניבת המזומנים - שאינו מייצר תזרימי מזומנים עצמאיים נקבע סכום בר

  הפסד. ואשאליה שייך הנכס. הפסדים מירידת ערך נזקפים לדוח רווח 
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  (המשך) עיקרי המדיניות החשבונאית  -: 2באור 
  

  הקריטריונים הייחודיים להלן מיושמים בבחינת ירידת ערך של הנכסים הספציפיים הבאים:
  
  שנרכש בצירוף עסקיםמוניטין   .1

  
לצורך בחינת ירידת ערך, מוניטין שנרכש בצירוף עסקים מוקצה במועד הרכישה לכל 

הקבוצה שצפויות להפיק תועלת מצירוף אחת מהיחידות מניבות המזומנים של 
בדצמבר, או  31 ליוםבוחנת ירידת ערך של מוניטין אחת לשנה,  הקבוצה העסקים.

לעיתים קרובות יותר אם אירועים או שינויים בנסיבות מצביעים על כך שקיימת ירידת 
  ערך.

 ההשבה של היחידה- בחינת ירידת ערך של מוניטין נקבעת על ידי בחינת הסכום בר
מניבת המזומנים (או קבוצה של יחידות מניבות מזומנים) שאליה הוקצה המוניטין. 

ההשבה של היחידה מניבת המזומנים (או קבוצה של יחידות מניבות -כאשר הסכום בר
מזומנים) נמוך מהיתרה בדוחות הכספיים של היחידה מניבת המזומנים (או קבוצה של 

מוניטין, מוכר הפסד מירידת ערך המיוחס יחידות מניבות מזומנים) שאליה הוקצה ה
  ראשית למוניטין. הפסדים מירידת ערך מוניטין אינם מבוטלים בתקופות עוקבות.

  
  חברות כלולותב השקעות  .2
  

באם יש צורך להכיר בהפסד נוסף  בוחנתהקבוצה  לאחר יישום שיטת השווי המאזני,
אם מתבצעת בחינה ווח בגין ירידת ערך של ההשקעה בחברה כלולה. בכל תאריך די

קיימת ראיה אובייקטיבית לירידת ערך של ההשקעה בחברה כלולה. בחינת ירידת הערך 
  נעשית בהתייחס להשקעה בכללותה. 

  
  מסים על ההכנסה  .טי

  
הפסד, למעט אם הן מתייחסות  וארווח סים שוטפים או נדחים נזקפות לתוצאות המס בגין מ

  לפריטים הנזקפים להון או לרווח כולל אחר. 
  
  מסים שוטפים  .1

  
חבות בגין מסים שוטפים נקבעת תוך שימוש בשיעורי המס וחוקי המס שחוקקו או 
אשר חקיקתם הושלמה למעשה, עד לתאריך הדיווח, וכן התאמות נדרשות בקשר 

  לחבות המס לתשלום בגין שנים קודמות.
  
  מסים נדחים  .2

  
מסים נדחים מחושבים בגין הפרשים זמניים בין הסכומים הנכללים בדוחות הכספיים 

   .לבין הסכומים המובאים בחשבון לצורכי מס
  

הנכס ימומש או יתרות המסים הנדחים מחושבות לפי שיעור המס הצפוי לחול כאשר 
הושלמה  , בהתבסס על חוקי המס שחוקקו או אשר חקיקתםההתחייבות תסולק

  למעשה עד לתאריך הדיווח. 
  

מופחתים. בכל תאריך דיווח נכסי מסים נדחים נבחנים ובמידה שלא צפוי ניצולם הם 
בגינם לא הוכרו נכסי מסים נדחים נבחנים ובמידה שניצולם  במקביל, הפרשים זמניים

  צפוי מוכר נכס מס נדחה מתאים. 
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בחישוב המסים הנדחים לא מובאים בחשבון המסים שהיו חלים במקרה של מימוש 
ההשקעות בחברות מוחזקות, כל עוד מכירת ההשקעות בחברות מוחזקות אינה צפויה 
בעתיד הנראה לעין. כמו כן, לא הובאו בחשבון מסים נדחים בגין חלוקת רווחים על ידי 

שחלוקת הדיבידנד אינה כרוכה בחבות מס נוספת,  חברות מוחזקות כדיבידנדים, מאחר
  שלא ליזום חלוקת דיבידנד הגוררת חבות מס נוספת. הקבוצהאו בשל מדיניות 

  
נכסי מסים נדחים והתחייבויות מסים נדחים מוצגים במאזן כנכסים לא שוטפים כל 

והתחייבויות לא שוטפות, בהתאמה. מסים נדחים מקוזזים במאזן אם קיימת זכות 
והמסים הנדחים מתייחסים  שוטפתקיזוז נכס מס שוטף כנגד התחייבות מס לחוקית 

  לאותה ישות החייבת במס ולאותה רשות מס.
  

  יבויות בשל הטבות לעובדיםהתחי  .כ
  

  בקבוצה קיימים מספר סוגי הטבות לעובדים: 
  

  הטבות עובד לזמן קצר  .1
  

 12הינן הטבות אשר חזויות להיות מסולקות במלואן לפני הטבות לעובדים לזמן קצר 
חודשים לאחר תום תקופת הדיווח שבה העובדים מספקים את השירותים 

ורות, ימי חופשה, מחלה, הבראה והפקדות כוללות משכהמתייחסים. הטבות אלו 
מעסיק לביטוח לאומי ומוכרות כהוצאה עם מתן השירותים. התחייבות בגין בונוס 
במזומן או תוכנית להשתתפות ברווחים, מוכרת כאשר לקבוצה קיימת מחוייבות 
משפטית או משתמעת לשלם את הסכום האמור בגין שירות שניתן על ידי העובד 

  מוד באופן מהימן את הסכום.בעבר וניתן לא
  

  הטבות לאחר סיום העסקה  .2
  

הקבוצה מפעילה תוכנית להטבה מוגדרת בגין תשלום פיצויים בהתאם לחוק פיצויי 
פיטורין. לפי החוק זכאים עובדים לקבל פיצויים עם פיטוריהם או עם פרישתם. 

של יחידת  מעביד מוצגת לפי שיטת שווי אקטוארי-ההתחייבות בשל סיום יחסי עובד
  הזכאות החזויה. 

  

עובדיה באופן שוטף יצויים להקבוצה מפקידה כספים בגין התחייבויותיה לתשלום פ
מדידות מחדש של התחייבות נטו נזקפות לרווח כולל בקרנות פנסיה וחברות ביטוח. 

רווחים והפסדים אקטואריים מוכרים במסגרת רווח כולל אחר  אחר בתקופת התהוותן.
  היווצרותם ולא נזקפים לרווח או הפסד.עם 

  
  עסקאות תשלום מבוסס מניות  .אכ

  
החברה זכאים להטבות בדרך של תשלום מבוסס מניות בתמורה למכשירים  חלק מעובדי

  .הוניים
   

  עסקאות המסולקות במכשירים הוניים
  

עלות העסקאות המסולקות במכשירים הוניים נמדדת לפי השווי ההוגן של המכשירים 
וניים שהוענקו במועד ההענקה. השווי ההוגן נקבע באמצעות שימוש במודל תמחור הה

   .21מקובל, ראה פרטים נוספים בבאור 
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עלות העסקאות המסולקות במכשירים הוניים מוכרת ברווח והפסד יחד עם גידול מקביל 
בהון על פני התקופה שבה תנאי הביצוע ו/או השירות מתקיימים ומסתיימת במועד שבו 

תקופת ההבשלה). ההוצאה המצטברת המוכרת  -העובדים הרלוונטיים זכאים לגמול (להלן 
הוניים בכל מועד דיווח עד למועד ההבשלה משקפת את בגין עסקאות המסולקות במכשירים 

מידת חלוף תקופת ההבשלה ואת האומדן הטוב ביותר של הקבוצה לגבי מספר המכשירים 
  ההוניים שיבשילו בסופו של דבר. 

  
, למעט הענקות שההבשלה הוצאה בגין הענקות שאינן מבשילות בסופו של דבר אינה מוכרת

מטופלות כהענקות שהבשילו ללא קשר לקיום תנאי השוק, שלהן תלויה בתנאי שוק אשר 
  הנחה שכל שאר תנאי ההבשלה (שירות ו/או ביצוע) התקיימו.

  
כאשר החברה מבצעת שינויים בתנאים של הענקה המסולקת במכשירים הוניים, מוכרת 
הוצאה נוספת מעבר להוצאה המקורית שחושבה בגין כל שינוי המגדיל את השווי ההוגן 

  של התגמול המוענק או שמיטיב עם העובד לפי השווי ההוגן במועד השינוי.הכולל 
  

ביטול הענקה המסולקת במכשיר הוני, מטופלת כאילו הבשילה לתאריך הביטול וההוצאה שטרם 
הוכרה בגין ההענקה מוכרת מיידית. עם זאת, אם ההענקה שבוטלה מוחלפת בהענקה חדשה 

הוענקה, ההענקה המבוטלת וההענקה החדשה תטופלנה ומיועדת כהענקה תחליפית לתאריך בו 
  שתיהן כשינוי של ההענקה המקורית כמתואר בפסקה הקודמת.

  

  הכרה בהכנסה  .בכ
  

הפסד כאשר הן ניתנות למדידה באופן מהימן, צפוי שההטבות  וארווח בהכנסות מוכרות 
וכן העלויות שהתהוו או שיתהוו בגין העסקה  לקבוצההכלכליות הקשורות לעסקה יזרמו 

ניתנות למדידה באופן מהימן. ההכנסות נמדדות על פי שוויה ההוגן של התמורה בעסקה 
  בניכוי הנחות מסחריות, הנחות כמות והחזרות. 

  

  להלן הקריטריונים הספציפיים בדבר הכרה בהכנסה לגבי סוגי ההכנסות הבאים:
  

  הכנסות ממכירת סחורות
  

סות ממכירות סחורות מוכרות כאשר הועברו כל הסיכונים והתשואות המשמעותיים הכנ
הנגזרים מהבעלות על הסחורות לקונה והמוכרת אינה שומרת על מעורבות ניהולית נמשכת. 

  בדרך כלל, מועד המסירה הינו המועד שבו הועברה הבעלות. 
  

  )Bill and Holdמכירות מסוג "חייב והחזק" (
  

ממכירות מסוג "חייב והחזק" כאשר המסירה נדחית לבקשת הקונה אך הבעלות ההכנסות 
  מועברת לקונה והוא מסכים לחיוב, מוכרות כאשר הבעלות מועברת לקונה בתנאי ש:

  

  צפוי שהמסירה תתבצע;  .1
  הפריט נמצא בהישג יד, ניתן לזיהוי ומוכן למסירה לקונה במועד ההכרה במכירה;  .2
  ש, רצוי בכתב, את הוראות המסירה הנדחית;הקונה מאשר במפור  .3
לעיל נוקבות במועד קבוע למסירת הסחורות והמועד  3הוראות המסירה כאמור בסעיף   .4

  וכן ;הוא סביר ועקבי עם המטרה העסקית של הקונה
    חלים תנאי תשלום רגילים.  .5
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  הכנסות ריבית
  

  ריבית בגין נכסים פיננסיים מוכרות על בסיס צבירה בשיטת הריבית האפקטיבית.הכנסות 
  

  הנחות ללקוחות
  

  הנחות שוטפות ללקוחות נכללות בדוחות הכספיים עם הענקתן ונזקפות לסעיף מכירות.
  

הנחות ללקוחות שהזכות בקבלתן מותנית בעמידת הלקוח ביעדים מסוימים, כגון עמידה 
(כמותי או כספי) מינימלי, גידול בהיקף הרכישות לעומת תקופות בהיקף רכישות שנתי 

קודמות ועוד, נכללות בדוחות הכספיים, באופן יחסי, בהתאם להיקף הרכישות שביצע הלקוח 
בתקופה המדווחת המקדמות אותו לקראת העמידה ביעדים, וזאת רק כאשר צפוי שהיעדים 

ר. אומדן העמידה ביעדים מבוסס, בין היתר, יושגו וניתן לאמוד את סכומי ההנחות באופן סבי
עם הלקוחות ועל היקף הרכישות החזוי של  הקבוצהעל נסיון העבר ומערכות היחסים של 

  הלקוחות ביתרת התקופה.
  

  הכנסות והוצאות מימון  .גכ
  

הנמדדים בשווי  ניירות ערךהכנסות מימון כוללות הכנסות ריבית ועלייה בשווי ההוגן של 
  הוגן דרך רווח או הפסד.

  
ניירות הוצאות מימון כוללות הוצאות ריבית על הלוואות שהתקבלו וירידה בשווי ההוגן של 

   הנמדדים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד. ערך
  

 רווחים והפסדים מהפרשי שער מדווחים בנטו.
  

  עלות המכירות והנחות מספקים  .דכ
  

הוצאות בגין אובדן, אחסון ושינוע  עלויות הפריטים שנמכרו וכן בעלות המכירות נכללות
מלאי עד לנקודת המכירה הסופית. כמו כן, נכללים בעלות המכירות הפסדים בגין ירידת ערך 

  מלאי, מחיקת מלאי והפרשות בגין מלאי איטי.
  

חלק הנחות מנוכות מעלות הקניות במועדים בהם מתקיימים התנאים המזכים באותן הנחות. 
מההנחות בגין אותו חלק מהקניות המתווסף למלאי הסגירה מיוחס למלאי והחלק הנותר 

  מקטין את עלות המכירות.
  
  מגזרי פעילות  .הכ

  
  מגזר פעילות הינו רכיב של הקבוצה העונה על שלושת התנאים הבאים:

  
לו  עוסק בפעילויות עסקיות שמהן הוא עשוי להניב הכנסות ובגינן עשויות להתהוות  .1

  הוצאות, לרבות הכנסות והוצאות המתייחסות לעסקאות בין חברות הקבוצה;

 

תוצאותיו התפעוליות נסקרות באופן סדיר על ידי מקבל ההחלטות התפעוליות הראשי   .2
של הקבוצה, על מנת לקבל החלטות לגבי משאבים שיוקצו לו ועל מנת להעריך את 

  ביצועיו; וכן
  
 רד זמין.קיים לגביו מידע כספי נפ  .3

    



        דלק מערכות רכב בע"מדלק מערכות רכב בע"מדלק מערכות רכב בע"מדלק מערכות רכב בע"מ
        באורים לדוחות הכספיים המאוחדיםבאורים לדוחות הכספיים המאוחדיםבאורים לדוחות הכספיים המאוחדיםבאורים לדוחות הכספיים המאוחדים

- 22 -  

  
  

  (המשך) עיקרי המדיניות החשבונאית  -: 2באור 

 

  רווח למניה  .וכ
  

הרווח למניה מחושב על ידי חלוקה של הרווח הנקי המיוחס לבעלי מניות החברה במספר 
המניות הרגילות המשוקלל שקיים במהלך התקופה. ברווח הבסיסי למניה נכללות רק מניות 

מניות רגילות פוטנציאליות נכללות רק בחישוב הרווח  אשר קיימות בפועל במהלך התקופה.
המדולל למניה במידה שהשפעתן מדללת את הרווח למניה מפעילויות נמשכות. בנוסף, מניות 
רגילות פוטנציאליות שהומרו במהלך התקופה נכללות ברווח המדולל למניה רק עד למועד 

של החברה ברווחי חברות ההמרה, ומאותו מועד נכללות ברווח הבסיסי למניה. חלקה 
מוחזקות מחושב לפי חלקה ברווח למניה של אותן חברות מוחזקות מוכפל במספר המניות 

  שבידי החברה.
  
  הפרשות  .זכ

  
מוכרת כאשר לקבוצה קיימת מחויבות בהווה (משפטית או הפרשה  IAS  37-בהתאם ל

לכליים על משתמעת) כתוצאה מאירוע שהתרחש בעבר, צפוי שיידרש שימוש במשאבים כ
כאשר הקבוצה צופה שחלק או  מנת לסלק את המחויבות וניתן לאמוד אותה באופן מהימן.

כל ההוצאה תוחזר לקבוצה, כגון בחוזה ביטוח, ההחזר יוכר כנכס נפרד, רק במועד בו קיימת 
  וודאות למעשה לקבלת הנכס. ההוצאה תוכר בדוח רווח או הפסד בניכוי החזר ההוצאה.

  
  ותתביעות משפטי

  
הפרשה בגין תביעות מוכרת כאשר לקבוצה קיימת מחוייבות משפטית בהווה או מחוייבות 

) כי more likely than notמשתמעת כתוצאה מאירוע שהתרחש בעבר, יותר סביר מאשר לא (
  הקבוצה תידרש למשאביה הכלכליים לסילוק המחוייבות וניתן לאמוד אותה באופן מהימן.

  
  הוצאות פרסום  .חכ

  
הוצאות בגין פעילויות פרסום, קידום מכירות ושיווק, כגון הפקת קטלוגים ועלוני פרסום, 
מוכרות כהוצאה במועד בו קיימת לקבוצה גישה למוצרי הפרסום או כאשר השירות בגין 

  פעולות אלה ניתן לקבוצה.
  

  מדידת שווי הוגן  .טכ
  

ה משולם להעברת שווי הוגן הוא המחיר שהיה מתקבל במכירת נכס או המחיר שהי
  התחייבות בעסקה רגילה בין משתתפים בשוק במועד המדידה.

  
השווי ההוגן של נכס או התחייבות נמדד תוך שימוש בהנחות שמשתתפים בשוק ישתמשו 
בעת תמחור הנכס או ההתחייבות, בהנחה שמשתתפים בשוק פועלים לטובת האינטרסים 

  הכלכליים שלהם.
  

 כה שהן מתאימות לנסיבות ושקיימים עבורן מספיקהקבוצה משתמשת בטכניקות הער
 נתונים שניתנים להשגה כדי למדוד שווי הוגן, תוך מיקסום השימוש בנתונים רלוונטיים

  שניתנים לצפייה ומיזעור השימוש בנתונים שאינם ניתנים לצפייה.
  

כל הנכסים וההתחייבויות הנמדדים בשווי הוגן או שניתן גילוי לשווי ההוגן שלהם מחולקים 
לקטגוריות בתוך מידרג השווי ההוגן, בהתבסס על רמת הנתונים הנמוכה ביותר, המשמעותית 

  למדידת השווי ההוגן בכללותה:
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  (המשך) עיקרי המדיניות החשבונאית  -: 2באור 
  

  זהים. תמצוטטים (ללא התאמות) בשוק פעיל של נכסים והתחייבויומחירים   :1רמה 
 במישרין אשר ניתנים לצפייה 1נתונים שאינם מחירים מצוטטים שנכללו ברמה   :2רמה 

  או בעקיפין.
 שימוש תונים שאינם מבוססים על מידע שוק ניתן לצפייה (טכניקות הערכה ללאנ  :3רמה 

  בנתוני שוק ניתנים לצפייה).
  

  רי החליפין וההצמדהשע  .יכ
  

נכסים והתחייבויות במטבע חוץ, או הצמודים לו, נכללו לפי שערי החליפין היציגים   .1
  הדיווח. שפורסמו על ידי בנק ישראל והיו תקפים לתאריך

  
נכסים והתחייבויות הצמודים למדד המחירים לצרכן נכללו לפי המדד המתאים לגבי כל   .2

  נכס או התחייבות צמודים.
  

ומדד  הקבוצהלהלן נתונים על שערי החליפין של מטבעות עיקריים בהם פועלת 
  המחירים לצרכן:

  

  

שער החליפין 
היציג של הדולר 

  של ארה"ב

שער החליפין 
 100היציג של 
  יין יפני

שער החליפין 
היציג של 

  האירו

מדד 
המחירים 

  לצרכן
 בנקודות *)  בש"ח  בש"ח  בש"ח  ליום

         
31.12.2017   3.467   3.080   4.153   221.6  
31.12.2016   3.845   3.286   4.044   220.7  
31.12.2015   3.902   3.241   4.247   221.1  

         
  שיעור השינוי בשנה

 %  %  %  %     המסתיימת ביום
         

31.12.2017   )9.8(   )6.3(   2.7   0.4  
31.12.2016   )1.5(   1.4   )4.8(   )0.2(  
31.12.2015   0.3   )0.4(     )10.1(   )1.0(  

  
  .100=  1993המדד לפי בסיס ממוצע   *) 

  
  

  עיקרי האומדנים וההנחות בעריכת הדוחות הכספיים  -: 3באור 
  

בעת הכנת הדוחות הכספיים, נדרשת ההנהלה להסתייע באומדנים, הערכות והנחות המשפיעים על 
הסכומים המדווחים של נכסים, התחייבויות, הכנסות והוצאות. יישום המדיניות החשבונאית ועל 

האומדנים וההנחות שבבסיסם נסקרים באופן שוטף. השינויים באומדנים החשבונאיים נזקפים 
  בתקופה בה נעשה השינוי באומדן.

  
להלן ההנחות העיקריות שנעשו בדוחות הכספיים בקשר לאי הודאות לתאריך המאזן ואומדנים 

ושבו על ידי הקבוצה ואשר שינוי מהותי באומדנים ובהנחות עשוי לשנות את ערכם של קריטיים שח
  :בשנה העוקבתנכסים והתחייבויות בדוחות הכספיים 
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  (המשך) עיקרי האומדנים וההנחות בעריכת הדוחות הכספיים  -: 3באור 
  

  חובות מסופקים  -
  

בצורה נאותה, לפי הערכת הדוחות הכספיים כוללים הפרשה לחובות מסופקים המשקפת   
  ההנהלה את ההפסד העלול לנבוע מחובות לקוחות שגבייתם מוטלת בספק.

  
על אומדנים שונים, כגון: ניסיון העבר  הקבוצהבקביעת נאותות ההפרשות מתבססת הנהלת   

שיש לחברה ביחס ליכולת הגבייה של אותם לקוחות, המידע בדבר המצב הכספי של 
בקשר  הקבוצהרכת ביטחונות והיקף פעילות הלקוחות. אומדן הלקוחות, גיל החוב, הע

להפרשה לחובות מסופקים עשוי להשתנות כתוצאה משינוי ביכולתם של הלקוחות לשלם 
  .לקבוצהאת חובותיהם 

  

  ירידת ערך מלאי  -
    
במידת מלאי ירידת ערך בוחנת מדי תקופה את מצב המלאי וגילו ומבצעת הפרשות ל הקבוצה  

  .הצורך
  
  תביעות משפטיות  -

  
בהערכות סיכויי תוצאות התביעות המשפטיות שהוגשו נגד החברה וחברות מוחזקות שלה, 
הסתמכו החברות על חוות דעת יועציהן המשפטיים. הערכות אלה של היועצים המשפטיים 
מתבססות על מיטב שיפוטם המקצועי, בהתחשב בשלב בו מצויים ההליכים, וכן על הניסיון 

שנצבר בנושאים השונים. מאחר שתוצאות התביעות תקבענה בבתי המשפט, המשפטי 
 עלולות תוצאות אלה להיות שונות מהערכות אלה.

  
  ירידת ערך מוניטין  -

  
הקבוצה בוחנת ירידת ערך של מוניטין לפחות אחת לשנה. הבחינה מחייבת את ההנהלה 

ניבת המזומנים (או לנבוע משימוש מתמשך ביחידה מ התמורה שצפויהלבצע אומדן של 
קבוצת יחידות מניבות מזומנים) שאליה (שאליהן) הוקצה המוניטין. כמו כן נדרשת ההנהלה 

  לאמוד שיעור ניכיון מתאים לתזרימי מזומנים אלה. 
  

  נדל"ן להשקעה ונדל"ן להשקעה בהקמה  -
  

ן לפי שווי הוג מוצגיםלמדידה מהימנה נים הנית ונדל"ן להשקעה בהקמהלהשקעה נדל"ן 
בדרך . השווי ההוגן נקבע הפסד או רווחל זקפיםנלתאריך הדיווח כאשר שינויים בשווי ההוגן 

, בהתאם להערכות שווי כלכליות הכוללות תלויים בלתי חיצוניים שווי מעריכי ידי עלכלל 
שימוש בטכניקות הערכה והנחות לגבי אומדנים של תזרימי מזומנים עתידיים הצפויים 

גם נקבע השווי ההוגן . אם ניתן, אלה מהנכס ואומדן שיעור היוון מתאים לתזרימי מזומנים
  המוערך.ן בעל אופי ומיקום דומים לזה "בהתייחס לעסקאות שנעשו לאחרונה בנדל

  
  חדשים בתקופה שלפני יישומם IFRSגילוי לתקני   -: 4באור 

  
 הכרה בהכנסה מחוזים עם לקוחות -  IFRS 15  א.

 
15 IFRS  התקן) פורסם על ידי ה - (להלן -IASB  2014בחודש מאי .  

תכניות נאמנות לקוחות,  IFRIC 13חוזי הקמה ואת  IAS 11הכנסות,  IAS 18התקן מחליף את 
15 IFRIC  ,18הסכמים להקמת מבנים IFRIC 31-העברות של נכסים מלקוחות וSIC   הכנסות - 

  עסקאות חליפין הכוללות שירותי פרסום.
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  (המשך) חדשים בתקופה שלפני יישומם IFRSגילוי לתקני   -: 4באור 
  

   התקן מציג מודל בן חמישה שלבים שיחול על הכנסות הנובעות מחוזים עם לקוחות:
  

זיהוי החוזה עם הלקוח, לרבות התייחסות לקיבוץ חוזים וטיפול בשינויים         -  1שלב 
)modifications .בחוזים (  

 ) בחוזה.distinctזיהוי מספר מחויבויות ביצוע נפרדות (  -  2שלב 
קביעת מחיר העסקה, לרבות התייחסות לתמורה משתנה, רכיב מימון   -  3שלב 

  שתשולם ללקוח.משמעותי, תמורות שאינן במזומן ותמורה 
הקצאת מחיר העסקה לכל מחויבות ביצוע נפרדת על בסיס מחיר המכירה   -  4שלב 

היחסי הנפרד תוך שימוש במחירים נצפים אם הם זמינים, או באומדנים 
  והערכות. 

הכרה בהכנסה בעת עמידה במחויבות ביצוע, תוך הבחנה בין קיום מחויבות   -  5שלב 
  ת לאורך זמן. במועד מסוים לבין קיום מחויבו

  
בינואר,  1התקן ייושם למפרע החל מהדוחות הכספיים לתקופות שנתיות המתחילות ביום 

2018 .  
    

  להערכת החברה, לתקן לא צפויה להיות השפעה מהותית על הדוחות הכספיים.
  

  מכשירים פיננסיים - IFRS 9  ב.
  

מכשירים  -  IFRS 9רסם את הנוסח המלא והסופי של פ IASB- ה 2014בחודש יולי 
התקן)  - (להלן  IFRS 9מכשירים פיננסיים: הכרה ומדידה.  -  IAS 39פיננסיים, המחליף את 

מתמקד בעיקר בסיווג ובמדידה של נכסים פיננסיים והוא חל על כל הנכסים הפיננסיים 
התקן קובע כי בעת ההכרה לראשונה כל הנכסים הפיננסיים יימדדו  .IAS 39שבתחולת 

קופות  עוקבות יש למדוד מכשירי חוב בעלות מופחתת רק אם מתקיימים בשווי הוגן. בת
  שני התנאים המצטברים הבאים:

  
הנכס מוחזק במסגרת מודל עסקי שמטרתו היא להחזיק בנכסים על מנת לגבות את   -

  החוזיים הנובעים מהם. המזומניםתזרימי 
ימים, לקבל ים מסויננסי, החברה זכאית, במועדהחוזיים של הנכס הפ התנאיםעל פי   -

 ורק תשלומי קרן ותשלומי ריבית על יתרת קרן. אךתזרימי מזומנים המהווים 
 

ים האחרים תהיה על פי שווי המדידה העוקבת של כל יתר מכשירי החוב והנכסים הפיננסי
את כללי הסיווג והמדידה האמורים  2010החברה אימצה באימוץ מוקדם החל משנת הוגן. 

בקשר לנכסים פיננסיים, מבלי לאמץ באימוץ מוקדם את יתר כללי הגרסה הסופית של 
לעניין גריעה ובנושא התחייבויות פיננסיות קובע התקן את אותן הוראות  .9תקן 

 נבחרה לגביהןלגבי גריעה ולגבי התחייבויות פיננסיות שלא  IAS 39שנדרשות לפי הוראות 
בינואר,  1התקן ייושם החל מהתקופות השנתיות המתחילות ביום חלופת השווי ההוגן. 

לא צפויה השפעה מהותית על הדוחות הכספיים של  לתקןלהערכת החברה, . 2018
  הקבוצה.

   
   חכירות  IFRS 16  ג.

  
 - בדבר חכירות (להלן  16את תקן דיווח כספי בינלאומי מספר   IASB-פרסם ה 2016בינואר 

  התקן החדש).
בהתאם לתקן החדש, חכירה מוגדרת כחוזה, או חלק מחוזה, אשר מעביר בתמורה לתשלום 

  .את זכות השימוש בנכס לתקופת זמן מוגדרת
  להלן עיקר השפעות התקן החדש:
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  (המשך) פני יישומםחדשים בתקופה של IFRSגילוי לתקני   -: 4באור 
  

התקן החדש דורש מחוכרים להכיר בכל החכירות בנכס מול התחייבות בדוח על המצב  •
הכספי (פרט למקרים מסוימים) באופן דומה לטיפול החשבונאי בחכירה מימונית 

 .חכירות  IAS 17-בהתאם לתקן הקיים
שימוש. כמו כן, - זכותחוכרים יכירו בהתחייבות בגין תשלומי החכירה ומנגד יכירו בנכס  •

 החוכרים יכירו בהוצאות ריבית ובהוצאות פחת בנפרד.
ביצוע או  ם עלמבוססי אשרתלויים במדד או בריבית  שאינםתשלומי חכירה משתנים  •

 .במועד היווצרותם מחכיריםמצד האו כהכנסה מצד החוכרים יוכרו כהוצאה  שימוש
מדד, על החוכר להעריך מחדש במקרה של שינוי בתשלומי חכירה משתנים הצמודים ל •

 השימוש.- את ההתחייבות בגין החכירה כאשר השפעת השינוי תיזקף לנכס זכות
קרי, נותר ללא שינוי מהותי לעומת התקן הקיים, הטיפול החשבונאי מצד המחכיר  •

 סיווג כחכירה מימונית או כחכירה תפעולית.
, או לאחריו. 2019בינואר  1התקן החדש ייושם החל מהתקופות השנתיות המתחילות ביום 

  אימוץ מוקדם אפשרי. בשלב זה אין בכוונת החברה לאמץ את התקן החדש באימוץ מוקדם.
  

  הבאות: יישוםהת וגישאחת מהתקן החדש מאפשר לחוכרים לבחור ב

במקרה זה, השפעת יישום התקן החדש לתחילת התקופה  - יישום למפרע מלא   .א
כמו כן, החברה תציג מחדש את דוחותיה המוקדמת ביותר המוצגת תיזקף להון. 

יתרת ההתחייבות למועד יישום התקן החדש  הכספיים המוצגים כמספרי השוואה.
לראשונה תחת גישה זו, תחושב תוך שימוש בשיעור הריבית הגלום בחכירה אלא אם 
שיעור זה אינו ניתן לקביעה בנקל שאז יש להשתמש בשיעור הריבית התוספתי של 

 החוכר.
לא תידרש הצגה מחדש של מספרי ההשוואה.  לפי גישה זו, –יישום למפרע חלקי גישת   .ב

יתרת ההתחייבות למועד יישום התקן החדש לראשונה, תחושב תוך שימוש הריבית 
התוספתי של החוכר הקיימת במועד יישום התקן החדש לראשונה. לגבי יתרת נכס 

פרד, ליישם את אחת משתי השימוש, החברה יכולה להחליט, לגבי כל חכירה בנ- זכות
 החלופות הבאות:

 הכרה בנכס בגובה ההתחייבות שהוכרה, עם התאמות מסוימות. •
 הכרה בנכס כאילו מאז ומעולם נמדד בהתאם להוראות התקן החדש. •

הפרש כלשהו הנוצר במועד יישום התקן החדש לראשונה בעקבות יישום למפרע חלקי, 
  אם קיים, ייזקף להון.

  
(ראה גם    בעיקר של אולמות תצוגה ,בהיקף מהותיה חוזי חכירה (שכירות) יצוין כי לקבוצ

)). במסגרת בחינת ההשפעה האפשרית של התקן החדש על הדוחות הכספיים, 2ג'(19ביאור 
 הקבוצה בוחנת בעיקר את הנושאים הבאים:

  
בהתאם לתקן החדש תקופת החכירה  –קיומן של אופציות להארכת החכירה  -

לביטול כוללת גם תקופות המכוסות על ידי אופציה להאריך את שאינה ניתנת 
החכירה אם ודאי באופן סביר שהחוכר יממש אופציה זו. החברה בוחנת קיומן של 
אופציות כאמור בהסכמי השכירות שלה והאם ודאי באופן סביר שתממש אופציות 
אלה. במסגרת הבחינה כאמור, בוחנת החברה את כל העובדות והנסיבות 

לוונטיות אשר עשויות ליצור תמריץ כלכלי למימוש האופציה, בין היתר, הר
שיפורים משמעותיים במושכר שבוצעו או שחזויים להתבצע, חשיבות הנכס 
החכור לפעילות החברה וכן את ניסיון העבר בקשר למימוש אופציות להארכה 

 כאמור.
חכירה בחוזה בהתאם לתקן החדש יש לטפל בכל רכיב  –הפרדת רכיבים של חוזה  -

בנפרד מרכיבים שאינם חכירה כאשר לחוכר יש הקלה לפיה הוא יכול לבחור לפי 
קבוצות של נכס בסיס שלא להפריד רכיבים כאמור ולטפל בהם ביחד כרכיב חכירה 
אחד. החברה בוחנת במסגרת הסכמי השכירות שלה את קיומם של רכיבים שאינם 

יישם עבור כל קבוצה של נכס בסיס חכירה כדוגמת שרותי ניהול ואחזקה והאם ל
  את ההקלה כאמור.
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  (המשך) חדשים בתקופה שלפני יישומם IFRSגילוי לתקני   -: 4באור 
  

החברה בוחנת כיצד לקבוע את שיעור ההיוון אשר ישמש למדידת  –ריבית להיוון  -
ההתחייבות בגין חכירה ונכס זכות השימוש במועד היישום לראשונה של התקן, 
וזאת כתלות בגישת היישום לראשונה שתבחר. בהקשר זה החברה בוחנת בין 

יות ראשוניות של היתר את היכולת לאמוד את השווי ההוגן של הנכס החכור ועלו
המחכיר במידה ותבחר בגישת היישום למפרע. לחילופין החברה בוחנת את 
היכולת לאמוד את שיעור הריבית התוספתית של החוכר במידה ולא ניתן לקבוע 

  את שיעור הריבית הגלום בחכירה תחת חלופת היישום למפרע המלא 
ופת החכירה ולאופי או במקרה בו תבחר ביישום למפרע חלקי וזאת בשים לב לתק

 הנכס החכור.
  

בנוסף, החברה בוחנת את הצורך בהתאמת מערכות המידע שלה, הבקרה הפנימית, הנהלים 
 והמדיניות אשר נדרשים על מנת ליישם את הוראות התקן החדש.

היות והיקף חוזי השכירות של הקבוצה הינו מהותי, הקבוצה מעריכה כי ליישום התקן החדש 
ית על היקף הנכסים וההתחייבויות של הקבוצה. היישום לראשונה של תהיה השפעה מהות

התקן צפוי להביא לגידול בסך הנכסים וההתחייבויות של החברה בדוח על המצב הכספי, 
קיטון בהוצאות שכירות לעומת גידול בהוצאות פחת ומימון, גידול בתזרים מזומנים מפעילות 

וגידול ברווח התפעולי. החברה תמשיך ותדווח  EBITDA -שוטפת, קיטון בהון החוזר, גידול ב
בתקופה של עד אימוץ התקן החדש על השפעות נוספות של התקן לרבות מתן מידע לגבי 

של סגל חשבונאית ה ת כנדרש בהתאם להוראות עמדההשפעה הכמותית של התקן החדש וזא
  בנושא. 19-2מספר הרשות לניירות ערך 

   

  ודאות הקשורה למסים על ההכנסה-טיפול באי – IFRIC 23  ד.

למסים על  קשורהודאות ה-טיפול באי – IFRIC 23את  IASB -פרסם ה 2017 יוניבחודש 
הפרשנות מבהירה את כללי ההכרה והמדידה של נכסים או  .)הפרשנות - (להלן  ההכנסה

ודאות -במצבים בהם קיימת אי מסים על ההכנסה IAS 12התחייבויות בהתאם להוראות 
הקשורה למסים על ההכנסה. הפרשנות מתייחסת ומספקת הנחיות לבחינת קיבוץ מקרים של 

ודאות המתייחסים למסים על הכנסה, בחינת התייחסות של רשויות המס, מדידת השלכות -אי
הודאות הקשורה למסים על הכנסה על הדוחות הכספיים וכן טיפול בשינויים בעובדות -אי

  ות.הודא-ובנסיבות של אי
. 2019בינואר,  1החל מהדוחות הכספיים לתקופות שנתיות המתחילות ביום תיושם  הפרשנות

. במועד היישום לראשונה, החברה תיישם את הפרשנות באחת משתי אימוץ מוקדם אפשרי
  השיטות: 

יישום למפרע מלא ללא תיקון מספרי השוואה וזקיפת ההשפעה המצטברת למועד   .א
 הפתיחה של יתרת הרווח.היישום לראשונה ליתרת 

  יישום למפרע מלא לרבות תיקון מספרי השוואה.  .ב
  .הכספיים הדוחות על מהותית השפעה להיות צפויה לאלפרשנות , החברה להערכת

  

  השקעות בחברות כלולות ובעסקאות משותפות IAS 28  ה.    
  

השקעות בחברות  28תיקון לתקן חשבונאות בינלאומי  IASB -, פרסם ה2017באוקטובר 
התיקון). התיקון מבהיר כי זכויות לזמן ארוך (כגון  - (להלן כלולות ובעסקאות משותפות 

הלוואות לקבל או השקעה במניות בכורה) אשר מהוות חלק מההשקעה נטו בחברה כלולה או 
באופן מלא (הן לעניין המדידה והן  IFRS 9עסקה משותפת, תהיינה כפופות ראשית להוראות 

   . IAS 28לעניין ירידות ערך) ולאחר מכן היתרות של אותן זכויות תהיינה כפופות להוראות 
. 2019בינואר  1יש ליישם את התיקון למפרע החל מהתקופות השנתיות המתחילות ביום 

  יישום מוקדם אפשרי.
 השפעה צפויה איישומם ל, ל, לאחר בחינת השלכות יישום התיקוניםהחברה להערכת
  של החברה. הכספיים הדוחות על מהותית
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  (המשך) חדשים בתקופה שלפני יישומם IFRSגילוי לתקני   -: 4באור 

  

  העברות של נדל"ן להשקעה -נדל"ן להשקעה  - IAS 40תיקונים ל  ו. 
התיקונים).  -נדל"ן להשקעה (להלן  IAS 40 -תיקונים ל IASB -פרסם ה 2016בחודש דצמבר 

לגבי העברות של נדל"ן  IAS 40 התיקונים מבהירים ומספקים הנחיות יישום להוראות
להשקעה או לנדל"ן להשקעה. עיקרי התיקונים הינם הקביעה כי רשימת האירועים המפורטת 
בתקן לגבי העברות נדל"ן להשקעה מהוות דוגמאות לראיות לשינוי בשימוש הנדל"ן ואינן 

ורה. כמו כן, התיקונים מבהירים כי שינוי בכוונת ההנהלה, כשלעצמה, לא מהוות רשימה סג
  .מספקת ראיה לשינוי בשימוש

. התיקונים ייושמו באופן פרוספקטיבי (מכאן 2018בינואר  1התיקונים בתוקף החל מיום 
ואילך) החל מהתקופה בה התיקונים מיושמים לראשונה. כאשר קיים מידע זמין לתקופות 

זי ניתן ליישם את התיקונים למפרע. תיאומים למועד היישום לראשונה אם קודמות, א
להערכת החברה, לאחר בחינת השלכות יישום התיקונים, ליישומם לא  .קיימים, ייזקפו להון

  .צפויה השפעה מהותית על הדוחות הכספיים של החברה

 

  
  לקוחות  -: 5באור 

  

  בדצמבר 31    
    2017    2016  

  אלפי ש"ח    
          

 136,762  100,766     )1חשבונות פתוחים (
 87,770  147,099    המחאות לגבייה
 13,006  13,906    חברות אשראי 

       
    261,771  235,738 
       
 1,800  1,800    לאחר ניכוי הפרשה לחובות מסופקים   )1(

  

          
  מסופקים.מהותיים ואשר בגינם אין הפרשה לחובות אין לקוחות בפיגור בהיקפים  לקבוצה   )2(
          
  .)2('ב17ראה גם באור ימים),  38-כ - 2016( ימים 38- ממוצע ימי אשראי לקוחות הינו כ    )3( 

  
  

  חייבים ויתרות חובה  -: 6באור 

 בדצמבר 31  
  2017    2016  
 אלפי ש"ח  
     

  41,370   41,370   )1ד'19נכס בגין הסדר פשרה (ראה באור 
  32,350   33,221   פקדון אצל ספק
  8,000   15,688   תביעות אחריות

 95,240  794   מוסדות  
 4,454  3,093  נגזרים פיננסיים
 4,335  4,421  הוצאות מראש

 11,480  3,898  אחרים
     
  102,485  197,229 
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  מלאי  -: 7באור 

 בדצמבר 31  
  2017    2016  
 אלפי ש"ח  
     

 1,151,371  915,557  כלי רכב
 91,134  89,720  חלפים

     

  1,005,277  1,242,505 
  

-סך של כבכלולה בדוחות הכספיים הפרשה לירידת ערך מלאי המסתכמת  2017בדצמבר,  31ליום 
  מליוני ש"ח). 9-כ -  2016מליוני ש"ח ( 10.7

  
  השקעות בחברות מוחזקות  -: 8באור 

  

  כלולות תיובשותפווהשקעה בחברות   א.
  

  ההרכב  .1

 בדצמבר 31  
  2017    2016  
 אלפי ש"ח  
     

 27,657  27,907  תיובשותפו העלות המניות והשקע
בניכוי  שנצברו ממועד הרכישה(הפסדים) רווחים 

 )3,885(  )3,487(  , נטודיבידנדים
     
  24,420  24,272 

  
  2017התנועה בהשקעות בשנת   .2

 אלפי ש"ח  
   

 24,272  יתרה לתחילת השנה
   

   תנועה במשך השנה:
 250  *) השקעה בשותפות

 )102(  חלק הקבוצה ברווחים
   

 24,420  יתרה לסוף השנה
  
בחלקים ומוחזקת  לישראל FORD TRUCKS השותפות עוסקת בייבוא משאיות   *)

  קומסקו בע"מ (צד שאינו קשור לקבוצה). שווים עם חברת 
  

  מידע נוסף בדבר חברות כלולות המוחזקות במישרין על ידי החברה  .3
  

    

זכויות 
החברה 
בהון 

  ובזכויות 
סכומים שהעמידה החברה 

  לחברה כלולה

היקף 
 ההשקעה

בחברה  בהון
 כלולה  ערבויות  הלוואות  הצבעה   מדינת   
 ש"חאלפי   %  התאגדות  

2017           
           

 15,744  -  -  33.33  ישראל  החזקות עד"ך בע"מ
           

2016           
           

 15,390  -  -  33.33  ישראל  החזקות עד"ך בע"מ
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  (המשך) השקעות בחברות מוחזקות  -: 8באור 
  

  חברות מאוחדות  ב.
  
  מאוחדות המוחזקות במישרין על ידי החברה מידע נוסף בדבר חברות ושותפות  .1

    

זכויות 
החברה 
בהון 

  ובזכויות
סכומים שהעמידה החברה 

  לחברה מאוחדת

היקף 
 ההשקעה

בחברה  בהון
 המאוחדת  ערבויות  שטר הון  הצבעה   מדינת   
 אלפי ש"ח  %  התאגדות  

2017           
           

 498,814  -   -    100  ישראל  דלק מוטורס בע"מ
 81,674  -   -    100  ישראל  ) בע"מ1987דלק מוטורס חלפים (

 83,649  -   32,451  100  ישראל  ) בע"מ1995נכסי דמר (
) 1994דלק סוכנויות רכב ( -ד.ס.ר 

 24,640  -   -    75  ישראל  )1שותפות רשומה (
           
      32,451   -  688,777 

  
  

    

זכויות 
החברה 
בהון 

  ובזכויות
סכומים שהעמידה החברה 

  לחברה מאוחדת

היקף 
 ההשקעה

בחברה  בהון
 המאוחדת  ערבויות  שטר הון  הצבעה   מדינת   
 אלפי ש"ח  %  התאגדות  

2016           
           

 643,247  -   -   100  ישראל  דלק מוטורס בע"מ
 65,696  -   -   100  ישראל  בע"מ) 1987דלק מוטורס חלפים (

 40,152  -   32,451  100  ישראל  ) בע"מ1995נכסי דמר (
) 1994דלק סוכנויות רכב ( -ד.ס.ר 

 15,697  -   -   75  ישראל  )1שותפות רשומה (
           
      32,451   -  764,792 

  
 25%-בבשותפות ובאמצעות דלק מוטורס  75%-החברה מחזיקה במישרין ב  )1(

  הנותרים.
  
  ב'.19ראה באור   *)

  
  סכומי דיבידנד מחברות מאוחדות שהחברה קיבלה ומשיכות משותפות מאוחדת  .2
  

  
  לשנה שהסתיימה ביום

 בדצמבר 31
  2017    2016   2015 
 אלפי ש"ח  
       

 861,048  274,944  424,064  דלק מוטורס בע"מ
 24,000  -    -    ) בע"מ1987מוטורס חלפים (דלק 

) 1994דלק סוכנויות רכב ( -ד.ס.ר 
 18,511  4,707  2,407  שותפות רשומה 

 5,500  -    -     ) בע"מ1995נכסי ד.מ.ר (
       
  426,471  279,651  909,059 
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  (המשך) השקעות בחברות מוחזקות  -: 8באור 
  

 75%-מחזיקה בנכסי ד.מ.ר) (חברה בת בבעלות מלאה)  -) בע"מ (להלן 1995( נכסי ד.מ.ר.  .ג
דונם באזור  5.1-חכירה במגרש בשטח של כהמזכויות  50%-מזכויות בשותפות אשר מחזיקה ב

חברת "דלק" חברת הדלק הישראלית בע"מ ) הינן של 25%. יתר ההחזקות בשותפות (ניר צבי
שקעה בשותפות לפי שיטת השווי המאזני לאור זכויות את הה מציגה הקבוצה .(חברה קשורה)

בדצמבר  31ליום  .לחברה הקשורהמשתתפות ממשיות בקבלת החלטות בשותפות הקיימות 
  מליוני ש"ח. 7-יתרת ההשקעה מסתכמת בסך של כ 2017

  
  בניר צבי.  נכסי ד.מ.רהשטח נרכש על מנת לאפשר גישה נוחה למרכז לוגיסטי שהוקם על ידי   

  
מקרקעי ישראל. תקופת החכירה מסתיימת בשנת  ממנהלבחכירה מהוונת הינו רקעין המק  

שנים נוספות. זכויות החכירה טרם נרשמו על שם השותפות  49-עם אפשרות להארכה ב 2045
  בספרי מינהל מקרקעי ישראל.

  
  .המאוחדים לגבי רשימת חברות הקבוצה, ראה נספח לדוחות הכספיים  ד.
  

  ערך הנמדדים בשווי הוגן דרך רווח או הפסדניירות   -: 9באור 
  

  הרכב  .א

 בדצמבר 31  
  2017    2016  
 אלפי ש"ח  
     

 225,176  198,783  )1( ניירות ערך סחירים
 25,095  83,375         )2(    ניירות ערך שאינם סחירים

     
  282,158  250,271 

  

  

 מידע נוסף  .ב

  

  ניירות ערך סחירים .1

כוללת השקעה במניות של  2017בדצמבר  31סחירים ליום השקעה בניירות ערך 
השקעה במניות של מליוני ש"ח,  130 -בהיקף של כ  FORD MOTOR COMPANYחברת
 MAZDAמליוני ש"ח וכן השקעה במניות של חברת 43 -בהיקף של כ  BMW.DEחברת

MOTOR COMPANY    מליוני ש"ח. 26 -בהיקף של כ  
  

 ניירות ערך שאינם סחירים .2

אינוויז) המפתחת סנסורי -(להלן INNOVIZ) של חברת 5.4% -מחזיקה מניות (כ הקבוצה  .א
, השקיעה 2017חישה ומערכות המאפשרות נהיגה אוטונומית ברכב. בחודש אוגוסט 

מיליוני דולר באינוויז במסגרת סבב גיוס שביצעה אינוויז, וזאת בהמשך  5 הקבוצה
. שוויה ההוגן של ההשקעה הקודמת 2016 להשקעה בסך של מיליון דולר שבוצעה בשנת

באינוויז נקבע על ידי מעריך שווי חיצוני בלתי תלוי וזאת בהתבסס על שווי המניות 
לגזירת שווין של   OPMהחדשות באינוויז מסבב הגיוס החדש תוך שימוש במודל 

המניות הקודמות בהן מחזיקה החברה באינוויז לאור זכויות בכורה שונות בין סוגי 
נזקפו הכנסות מימון בגין עליית ערך ההשקעה  2017מניות. לאור האמור, במהלך שנת ה

מיליוני ש"ח לאחר השפעת  10.3-מיליוני ש"ח (כ 13.6 -הקודמת באינוויז בסך של כ
 מליוני ש"ח. 36-מסתכמת ההשקעה באינוויז לסך שך כ 2017בדצמבר  31המס). ליום 

רים מתייחסת למספר השקעות נוספות יתרת ההשקעות בניירות ערך שאינם סחי  .ב
מליוני דולר בחברות  8- כ הושקעו 2017בחברות טכנולוגיה בתחום הרכב. במהלך שנת 

  אלו.
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  בהקמהונדל"ן להשקעה נדל"ן להשקעה   -: 10באור 
  

  תנועה  א.

  2017    2016  
 אלפי ש"ח  
     

 102,750  138,201  בינואר  1יתרה ליום 
 6,342  7,998  השקעות

 29,109  47,781  ערךעליית 
  -     )31,450(   מיון לנדל"ן להשקעה (ג)

  -     )6,881(   מיון לרכוש קבוע
     

 138,201  155,649  בדצמבר 31ליום סה"כ 
  
וויתניה נכסי ד.מ.ר)   -) בע"מ (להלן 1995( נכסי ד.מ.רנחתם הסכם בין  2008בינואר,  28ביום   ב.

אביב -ויתניה) מצד אחד לבין צד שלישי, לרכישת זכויות הבעלות במגרש בתל -בע"מ (להלן 
פי הסכם -הסכם הרכישה). על - ש"ח (להלן  נימליו 64- דונם בתמורה ל 5-בשטח כולל של כ

  כל צד). 50% -וויתניה את המגרש בחלקים שווים (היינו  נכסי ד.מ.רהרכישה רכשו 
  

בנובמבר  28(אשר תוקן ביום  לבין ויתניה נכסי ד.מ.רנחתם הסכם בין  2008בפברואר,  6ביום 
, המסדיר את שיתוף הפעולה בין הצדדים להקמת נכס מניב שיכלול מגדל משרדים וכן )2011

  .ואשר מוצג בסעיף רכוש קבוע אשר יושכר לקבוצה לצרכי פעילותהאולם תצוגה 
וכן ניתנה לה אופציה שנים,  15התחייבה לשכור את אולם התצוגה לתקופה של  כסי ד.מ.רנ

חודשים בתנאים כפי  11-שנים ו 9לשכור את אולם התצוגה לתקופה נוספת שלא תעלה על 
יכולה להסב זכותה זו לחברה אחרת המוחזקת על ידי  נכסי ד.מ.רשיוסכמו בין הצדדים. 

  החברה.
 50%, חתמו נכסי ד.מ.ר וויתניה על הסכם לרכישה בחלקים שווים (דהיינו 2012במהלך שנת 

מליוני ש"ח (חלקה  76- דונם בתמורה לכ 7- כל צד) של מקרקעין בתל אביב בשטח כולל של כ
מליוני ש"ח). המקרקעין הינו סמוך למגרש בבעלות נכסי ד.מ.ר וויתניה  38-כ של נכסי ד.מ.ר
ויהווה חלק מהפרויקט להקמת נכס מניב שיכלול מבנה משרדים ואולם  2008שנרכש בשנת 

  יל.תצוגה כאמור לע
לניהול הקמת הפרוייקט הקימו הצדדים ועדת היגוי משותפת הכוללת ייצוג שווה לכל צד 

עדה). כל ההחלטות באשר להקמת הו -מה על ידי הצדדים (להלן ושהרכבה נקבע בהסכ
הפרוייקט יתקבלו פה אחד על ידי חברי הועדה. תכנונו, בנייתו והשיווק הראשוני (עד 

  ינוהלו על ידי אס.ג'י.אס חברה לבניין בע"מ (בעלת מניות לאכלוסו המלא) של הפרוייקט 
), אשר תיתן שירותי ייעוץ, תיאום, פיקוח וניהול הקשורים בתכנון הפרוייקט הבויתני

  ובביצועו בהתאם להוראות הסכם שיתוף הפעולה.
 נכסי ד.מ.רלבין ויתניה, לפיו  נכסי ד.מ.רנחתם הסכם בין , 2008בפברואר  6ביום בנוסף, 

בשיעור של שנתית נושאת ריבית . ההלוואה ש"ח נימליו 32עמידה לויתניה הלוואה בסך של ה
. במהלך 2.5%עודכן שיעור הריבית לשיעור של פריים+ 2013ביולי,  1והחל מיום  2%פריים+

 15ביום  רעוןפהוארך מועד פרעון ההלוואה פעם נוספת כך שההלוואה עומדת ל 2013שנת 
ם של וכן הוסכם כי בכל עת תהיה נתונה לויתניה הזכות לפרעון מוקד 2018בנובמבר, 

 נכסי ד.מ.רלהבטחת פרעון ההלוואה שיעבדה ויתניה לטובת ההלוואה ללא עלויות נלוות. 
בלת ליווי בנקאי . עם קה במגרשבשעבוד בדרגה ראשונה את כל הזכויות החוזיות שרכש

לאחר אחת נותר על כנו אך הינו בדרגה  נכסי ד.מ.רעבוד לטובת הש, לבנייה על המגרש
לנכסי השעבוד לבנק המלווה. במקרה בו ויתניה לא תפרע את ההלוואה במועד, היא תשלם 

פרעה ויתניה  2017ושנת  2016במהלך שנת  .לשנה 3%ריבית פיגורים בשיעור של  ד.מ.ר
מסתכמת יתרת ההלוואה  2017בר, בדצמ 31ליום מליוני ש"ח.  39 סך של בפרעון מוקדם

לאחר תאריך המאזן, פרעה ויתניה את  מליוני ש"ח. 4.7-שהועמדה כאמור לויתניה בסך של כ
  יתרת ההלוואה כאמור.
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  (המשך) בהקמהונדל"ן להשקעה נדל"ן להשקעה   -: 10באור 
  
המיוחסות זכויות הבנייה מקידום התב"ע באשר לבעיקר כתוצאה  ,2017בדצמבר  31יום ל

-על השקעתה בפרויקט בסך של כערך  עלייתרשמה הקבוצה  לנדל"ן להשקעה של הקבוצה
ידי מעריך שווי חיצוני אשר אמד  וזאת בהתאם להערכת שווי שבוצעה עלמליוני ש"ח  47.8

בהתבסס נדל"ן להשקעה בהקמה) כל ה(החלק המיוחס ל בפרויקט הקבוצהאת שווי השקעת 
השווי ההוגן של הנדל"ן מליוני ש"ח.  155 - בסך כולל של כ י השוואהבעיקר על עסקאות ונתונ

  במידרג השווי ההוגן. 3כאמור מסווג לרמה 
מליוני ש"ח מנדל"ן להשקעה בהקמה  6.8-(לאחר מיון של כמליוני ש"ח  111-סך של כיצויין כי 
בגין המתייחסים לחניות שיושכרו על יד הקבוצה לטובת אולמות התצוגה)  קבועלרכוש 

  הפרויקט הנ"ל נכלל במסגרת סעיף הרכוש הקבוע. 

של שלבים  בפרויקט מויינו לנדל"ן להשקעה עם סיום בנייתםוני ש"ח מלי 31- סך של כ  ג.
  .מסויימים

  
  .)2'(א19לעניין שעבודים, ראה באור   .ד

  

  רכוש קבוע  -: 11באור 
  
  הרכב ותנועה:  א.

  2017שנת 

  
  מקרקעין

)5(-)1(  

ציוד מוסך, 
ריהוט וציוד 

  משרדי
  כלי 
  רכב

  
  שיפורים

 סה"כ  במושכר   
 אלפי ש"ח 

      עלות
      

 485,514  45,796  9,687  56,267  373,764 2017בינואר,  1יתרה ליום 
 47,027  -   3,322  7,675   36,030 תוספות במשך השנה
 )8,409(  )570(  )2,704(  )5,135(  -  גריעות במשך השנה

  6,881   -   -   -    6,881  מיון מנדל"ן להשקעה בהקמה
           

 531,013  45,226  10,305  58,807  416,675 2017בדצמבר,  31יתרה ליום 
           

          פחת שנצבר
          

 123,309  17,751  5,770  36,811  62,977 2017בינואר,  1יתרה ליום 
 17,419  3,517  2,886  6,659  4,357 תוספות במשך השנה
 )7,048(  )570(  )1,343(  )5,135(  -  גריעות במשך השנה

          
 133,680  20,698  7,313  38,335  67,334 2017בדצמבר,  31יתרה ליום 

           
בדצמבר,  31יתרת עלות מופחתת ליום 

2017 349,341  20,472  2,992  24,528  397,333 
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  (המשך) רכוש קבוע  -: 11באור 
  

  2016שנת 

  
  מקרקעין

)5(-)1(  

ציוד מוסך, 
ריהוט וציוד 

  משרדי
  כלי 
  רכב

שיפורים 
 סה"כ  במושכר

 אלפי ש"ח 
      עלות

      
 484,945  53,403  9,237  56,721  365,584 2016בינואר,  1יתרה ליום 

 38,806  294  3,376  3,407  31,729 תוספות במשך השנה
 )14,688(  )7,901(  )2,926(  )3,861(  -  גריעות במשך השנה

 )23,549(  -   -   -   )23,549(  )1( העברה לנכסים מיועדים למכירה
           

 485,514  45,796  9,687  56,267  373,764 2016בדצמבר,  31יתרה ליום 
           

          פחת שנצבר
          

 130,770  22,102  4,892  34,407  69,369 2016בינואר,  1יתרה ליום 
 17,551  3,550  2,825  6,265  4,871 תוספות במשך השנה
 )13,709(  )7,901(  )1,947(  )3,861(  -  גריעות במשך השנה

 )11,263(  -   -   -   )11,263(  )1( לנכסים מיועדים למכירההעברה 
          

 123,309  17,751  5,770  36,811  62,977 2016בדצמבר,  31יתרה ליום 
           

בדצמבר,  31יתרת עלות מופחתת ליום 
2016 310,787  19,456  3,917  28,045  362,205 

  

  :פרטים נוספים  ב.

 
הושלמה העסקה והקבוצה העבירה  2017בקשר עם מימוש נכס מקרקעין, בחודש יוני   )1(

 11.7 -את המבנה לרוכש. כתוצאה מהשלמת העסקה הכירה הקבוצה ברווח בסך של כ
  מליוני ש"ח (לפני השפעת המס).

  
 הנמצא ליד מושב ניר צבימרכזי (המוסך המרכזי) שירות ומרכז מרכז לוגיסטי   לקבוצה  )2(

 79המרכז הלוגיסטי ממוקם בעיקר על מקרקעין בשטח של . "המרכז הלוגיסטי")  - (להלן
-2042ת בשנים ונהל מקרקעי ישראל מסתיימידונם ואשר תקופות החכירה שלהם ממ

   שנים נוספות. 49- אופציה להארכת תקופות החכירה ב לקבוצה. 2045
  

     החברה  הכירה 2015בשנת  .צוגהש"ח מיוחסת לאולמות ת מליוני 104-יתרה בסך של כ  )3(
  .הנ"ל תצוגההיוני ש"ח בגין אולמות מל 2.8- רך בסך של כבהפסד מירידת ע         
            

את זכויות החכירה שווים  בחלקיםוויתניה  נכסי ד.מ.ר רכשו 2011 נובמברבחודש )   4(
דונם בקרית  4.5- בשטח של כ(חכירה מהוונת) ממינהל מקרקעי ישראל במקרקעין 
שנים נוספות  49-שנים עם אופציה להארכה ל 49ה, לתקופה של תקו- אריה, פתח

מוקם  מליוני ש"ח). על הקרקע 6.5מליוני ש"ח (חלק נכסי ד.מ.ר  13-בעלות כוללת של כ
  . BMWמרכז שירות של 

  

רכשה נכסי ד.מ.ר את חלקה של ויתניה בזכויות החכירה ומרכז  2013בחודש דצמבר 
בתמורה לנטילת מלוא התחייבויותיה של ויתניה בקשר עם הסכם שיתוף  השירות

הפעולה בין הצדדים, הסכמי פיתוח וחכירה, המימון הבנקאי, התקשרות עם קבלנים 
  מליוני ש"ח). 17-מליוני ש"ח (המסתכמים להיקף כולל של כ 1-וסך של כ

  

מסתכמת  2017בדצמבר,  31. ליום 2015הקמת מרכז השירות הושלמה במהלך שנת 
ש"ח (כולל עלויות מימון שהוונו בסך  מליוני 78.5 - בפרויקט בסך של כיתרת ההשקעה 

החלה הקבוצה להשכיר לצד שלישי את מרכז  2015מליוני ש"ח). בחודש יוני  2.6 -של כ
  .BMWהשירות של 

  

  ש"ח.מליוני  21.8-בסך של כלויות מימון שהוונו עלות המקרקעין כוללת ע  )5(
  

  א'.19שעבודים, ראה באור  לעניין  .ד
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  נכסים בלתי מוחשיים  -: 12 באור
  

  תנועהרכב וה  .א

 סה"כ  זיכיונות  מוניטין  
 אלפי ש"ח  
         

 234,709  80,802  153,907  2016 בינואר 1ליום יתרה 
          
 )3,107(  )3,107(  -  הפחתה שהוכרה במהלך השנה 
       

 231,602  77,695  153,907  2016בדצמבר  31ליום יתרה 
            
 )3,107(  )3,107(  -  הפחתה שהוכרה במהלך השנה 
       

 228,495  74,588  153,907  2017בדצמבר  31יום יתרה ל
  

 30" מופחתים על פני MINI"-" וBMWזיכיונות המיוחסים ליבוא כלי רכב וחלפים מתוצרת "  ב.
  שנה. 

  
עסקים הוקצה המוניטין לקבוצות רך המוניטין שנוצר במסגרת צירוף לצורך בחינת ירידת ע  ג.

 ת) אשר צפויות להנוהקבוצהחידות מניבות המזומנים (המהוות מגזרי הפעילות של ישל 
  של הצירוף כדלקמן: מהסינרגיות

  

  ש"ח מליוני    
      

  123    מגזר ייבוא ומכירת כלי רכב
  31    ושירותי מוסךמגזר מכירת חלפים 

      
    154  

    

את סכום בר ההשבה של המגזרים אליהם הוקצה  הקבוצהאמדה  2017 ,בדצמבר 31ליום 
-המוניטין כאמור לעיל בהתבסס על שווי השוק של מניות החברה בבורסה לניירות ערך בתל

הרווח של כל  יובהתבסס על מכפילשל החברה אביב ואשר עולה משמעותית על הונה העצמי 
אחד מהמגזרים הנ"ל. תוצאות הבחינה מצביעות כי הסכום בר ההשבה של כל אחד 

הפנקסני וכי אין צורך בירידת ערך של המוניטין בכל  ערכםמהמגזרים עולה באופן ניכר על 
  אחד מהמגזרים.
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  ומאחרים אשראי מתאגידים בנקאיים  -: 13באור 
  
  ההרכב:  א.

   שיעור   
 בדצמבר 31  הריבית  
  2016    2017  )1השנתית (  

 אלפי ש"ח  %  
          

 175,024  546,738 1.3   במטבע ישראלי
       

       במטבע חוץ:
 301,282  50,981  1.7  יין יפני  
 72,189  39,148  3.2  דולר של ארה"ב  
 10,298  26,212  1.3  אירו  
       

    116,341  383,769 
       

    663,079  558,793 
       

 140,849  18,715    חלויות שוטפות של הלוואות לזמן ארוך
       

    681,794  699,642 
  

השיעורים דלעיל הינם השיעורים . ת בשיעורים משתניםההלוואות נושאות ריבי )1(
  .2017בדצמבר,  31המשוקללים ליום 

ש"ח משמשת להשלמת שלב א' של הפרויקט  מליוני 105-מסגרת אשראי בסך של כ )2(
. להבטחת 2017ב', לאחר פרעון של הלוואות לזמן ארוך בחודש יוני 10כאמור בבאור 

פירעון סכומי ההלוואות, המציאו הלווים לבנק בטוחות הכוללות שיעבוד זכויות הלווים 
(עד בפרויקט לרבות כל התקבולים בגינן, וכן משכנתא בדרגה ראשונה לטובת הבנק 

למועד אישור הדוחות הכספיים המצאת הבטחונות טרם הושלמה). כמו כן דלק מוטורס 
מליוני ש"ח להבטחת מלא חובות  250העניקה לטובת הבנק ערבות מוגבלת בסכום של 

הלווים על פי ההסכם ובמקביל קיבלה מויתניה כתב שיפוי על מחצית הסכום (בהתאם 
 לחלקה בפרויקט).

  
  פיננסיותאמות מידה   ב.

  
 2017בדצמבר,  31אשר יתרתן ליום  (לרבות זמן ארוך) ומאחרים בקשר להלוואות מבנקים  

בתום , התחייבה דלק מוטורס, בין היתר, כי הונה העצמי חש" מליוני 564- מסתכמת לסך של כ
 ,2017בדצמבר  31מסך נכסיה (כהגדרתם בהסכמים). ליום  20%לא יפחת משיעור של כל שנה 

  עמדה באמות המידה הפיננסיות הנ"ל. מוטורסדלק 
  

  א'.19בטחונות, ראה באור  לעניין  ג.
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  התחייבויות לספקים ולנותני שירותים  -: 14באור 
  

 בדצמבר 31  
  2017    2016  
 אלפי ש"ח   

     חשבונות פתוחים:
 54,483  51,524  במטבע ישראלי  
     

     אליו:במטבע חוץ או צמודים   
 350,062  314,076  יין יפני     
 278,773  223,127  אירו    
 63,670  9,489  דולר ארה"ב    
     
  598,216  746,988 

  
  

  זכאים ויתרות זכות  -: 15באור 

 בדצמבר 31  
  2017    2016  
 אלפי ש"ח   

     
 41,370  41,370   )1ד'19התחייבות בגין הסדר פשרה (ראה באור 

 234,326  240,305  מקדמות מלקוחות
 10,898  10,909  שכר והוצאות נלוות 

 7,684  5,128  נגזרים פיננסיים
 3,365  3,660  הפרשה לחופשה 
  500   500   הפרשה לאחריות

 27,780  30,230  (בעיקר הוצאות לשלם) אחרים
     
  332,102  325,923 

  
  

   אחריםמו בנקאייםהלוואות מתאגידים   -: 16באור 
    

  ההרכב:  א.

   שיעור ריבית  
   שנתית משוקלל  
 בדצמבר 31  בדצמבר 31  
  2017  2017    2016  
 אלפי ש"ח   %  
       

 149,158  136,512  4.6  )1( בהצמדה למדד המחירים לצרכן
  69,869   -     בריבית משתנה 

 48,125  5,625  2.75  ריבית קבועה ב
  15,429   15,697   3.06   מחברה כלולה 

       
    157,834  282,581 

 140,849  18,715    חלויות שוטפות  -בניכוי 
       
    139,119  141,732 
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  (המשך) ומאחרים הלוואות מתאגידים בנקאיים  -: 16באור 
  
  
על הסכם הלוואה עם מספר קרנות פנסיה,  חתמה נכסי ד.מ.ר 2012ביוני  11ביום   ) 1(

 לנכסי ד.מ.רהמלווים), לפיו העמידו המלווים  - קופות גמל וחברות ביטוח (להלן ביחד 
  ש"ח. ני מליו 185הלוואה בסכום של 

  

וצמודה (קרן וריבית) למדד המחירים  4.6%ההלוואה נושאת ריבית בשיעור שנתי של 
 2022ביולי,  3ועד ליום  2013בינואר,  1חל מיום לצרכן. הריבית תיפרע מידי חצי שנה ה

ועד ליום  2014בינואר,  1(ועד בכלל) והקרן תיפרע בתשלומים חצי שנתיים החל מיום 
  .2022ביולי,  3

  

הזכות לפרוע  לנכסי ד.מ.רחודשים ממועד העמדת ההלוואה תהא  36החל מתום 
  המפורטים בהסכם. את ההלוואה (כולה או חלקה) בהתאם לתנאים מוקדם בפרעון

  
בשעבוד קבוע מדרגה  נכסי ד.מ.רלהבטחת פרעון ההלוואה, בין היתר, שיעבדה 

בקשר עם המקרקעין  נכסי ד.מ.רראשונה ללא הגבלה בסכום, את כל הזכויות של 
המקרקעין) וכל  -בניר צבי (להלן  ז הלוגיסטי ומרכז השירות המרכזיעליהם מצוי המרכ

ודלק מוטורס, אשר אינן החברה ניתנו ערבויות של  הזכויות הנלוות אליהם וכן
 מוגבלות בסכום.

  
  

ההלוואה נקבעו ארועים אשר בהתקיימם מוקנית למלווים זכות  במסגרת הסכם
מיידי של ההלוואה (כולה או חלקה) ו/או למימוש השעבודים (כולם  להעמדה לפרעון

העיקריים הבאים: במקרה בו גורם  או חלקם), הכוללים, בין היתר, את הארועים
 50כלשהו בארץ או בחו"ל הכריז על העמדה לפירעון מיידי של חוב פיננסי העולה על 

ומקרה ההפרה לא תוקן תוך  /או החברהו/או דלק מוטורס ו נכסי ד.מ.רמליוני ש"ח של 
עמידה באחת או יותר מאמות המידה הפיננסיות המפורטות להלן; -ימי עסקים; אי 3

זוג, פיצול ו/או מכירה או רכישה של נכס עיקרי; שינוי במבנה השליטה בחברות מי
  ועוד. כמפורט בהסכם

לעמוד באמות המידה ונכסי ד.מ.ר דלק מוטורס  החברה,במסגרת ההסכם, התחייבו 
  הפיננסיות כדלקמן: 

  
החל מהמועד שבו יבוטל, מכל סיבה  -  יחס דמי השכירות לחלויות שוטפות  -

") וכל עוד מועד הביטול" - מזיכיונות השיווק של פורד ומאזדה (להלן שהיא, איזה
היחס שבין: (א) דמי השכירות (בלבד) אשר  -לא חודש אותו זיכיון שיווק 
החודשים הקודמים למועד הבדיקה כמפורט  12-הופקדו בפועל בחשבון הבנק ב

(ב) החלויות השוטפות של ההלוואה (קרן -"); וזרם התקבולים" -להלן (להלן
וריבית כולל הפרשי הצמדה למדד) בשני מועדי תשלום הריבית הסמוכים לפני 

. אמת המידה האמורה תיבדק על ידי המלווים 1.15-מועד הבדיקה, לא יפחת מ
אחת לרבעון קלנדרי החל ממועד הביטול ועד למועד פירעונה המלא והסופי של 

  .לפי המוקדםידושו של זיכיון השיווק, ההלוואה או ח
 היחס בין ההון העצמי של דלק מוטורס לבין סך המאזן (כמופיע בדוחות   -

הכספיים השנתיים המבוקרים של דלק מוטורס בניכוי סכומי המזומן המופיעים 
במאזן וזאת עד גובה סכומי ההלוואות לזמן קצר המופיעים במאזן) של דלק 

. אמת המידה האמורה תיבדק על ידי המלווים אחת 20%- מוטורס לא יפחת מ
, תינתן 17%אך יעלה על  20%- לשנה קלנדרית. אם היחס כאמור יפחת מ

אפשרות  אפשרות לתיקון אמת המידה הפיננסית תוך תקופה הקבועה בהסכם.
  תיקון כאמור תינתן ארבע פעמים בלבד במהלך תקופת ההלוואה.

 (ב) שווי הנכס כפי -לקת של ההלוואה; והיחס שבין: (א) היתרה הבלתי מסו  -
שנקבע בנספח בטחונות למימוש מהיר אשר צורף להערכת שמאי על הנכס, לא 

. אמת מידה כאמור תיבדק על ידי המלווים אחת לשנה קלנדרית 70%יעלה על 
החל ממועד הסגירה ועד למועד פירעונה המלא והסופי של ההלוואה. בהסכם 

  ה בו היחס יעלה על האמור לעיל, תינתן האפשרות נקבעו הוראות לפיהן במקר
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  (המשך) ומאחרים הלוואות מתאגידים בנקאיים  -: 16באור 
  

להעמיד בטחונות נוספים או לפרוע בפרעון מוקדם חלק מיתרת  לנכסי ד.מ.ר  
  ההלוואה הבלתי מסולקת על מנת לעמוד באמת המידה המפורטת לעיל.

נכסי במידה ויבוטלו לדלק מוטורס איזה מזיכיונות השיווק של פורד ומאזדה,   -
 תידרש לעמוד ביחס פיננסי מסוים נוסף.ד.מ.ר 

  
באמות המידה הפיננסיות  ונכסי ד.מ.ר דלק מוטורסעומדות , 2017 ,בדצמבר 31ליום   

  .שנקבעו
  

אגיד בנקאי בהסכם התקשרה נכסי דמר יחד עם ויתניה עם ת 2017בדצמבר  31ביום    )2(
"כ מסגרת לעיל. סה 10ראה באור למימון שלב ב' בפרויקט לה גארדיה בתל אביב, 

, וכן 2020בינואר  1מליוני ש"ח לפרעון עד ליום  243ההלוואות עבור שלב ב' הינה 
ש"ח באופן שהסך הכולל של  מליוני 92מסגרת לערבויות חוק מכר עד לסך כולל של 

 243האשראי הכספי וערבויות חוק המכר שינוצלו מתוך מסגרת האשראי לא יעלה על 
בגין ההלוואות שיילקחו בפועל ישלמו לבנק ריבית שנתית בשיעור של  מליוני ש"ח.

 .1.2%-ל 0.2%בתוספת מרווח שנע בין  פריים
  

אלפי ש"ח נושאת ריבית שנתית קבועה בשיעור של  5,625הלוואה מבנק בסך של     )3(
2.75%.  

  
מועד פרעונה בחודש  3.06%-הלוואה מחברה כלולה נושאת ריבית שנתית בשיעור של כ  )4(

  . 2019פברואר 
  

  :מועדי הפרעון  ב.
  

 
  בדצמבר 31 

2017 
 אלפי ש"ח  
   

 18,715  שנה ראשונה
 30,657  שנה שנייה

 14,960  שנה שלישית
 16,550  שנה רביעית

 76,952  שנה חמישית
   
  157,834 

  
  א'.19לגבי בטחונות, ראה באור   .ג
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  מכשירים פיננסיים  -: 17באור 
  

  סיווג הנכסים הפיננסיים וההתחייבויות הפיננסיות  .א
  

להלן סיווג הנכסים הפיננסיים וההתחייבויות הפיננסיות במאזן לקבוצות המכשירים 
  הפיננסיים:

 בדצמבר 31  
  2017    2016  
 אלפי ש"ח  

     נכסים פיננסיים
      

     בשווי הוגן דרך רווח או הפסד: יםפיננסי נכסים
 4,454  3,093  נכסים פיננסיים שסווגו כמוחזקים למסחר (נגזרים)

 250,271  282,158  נכסים פיננסיים אחרים (השקעה במניות)
     

 254,725  285,251  בשווי הוגן דרך רווח או הפסדסה"כ נכסים פיננסיים 
     

 469,260  370,684   )בעלות מופחתת יםהנמדד( הלוואות וחייבים
     
  

     התחייבויות פיננסיות
     

 1,906,601  1,606,984  התחייבויות פיננסיות הנמדדות בעלות מופחתת
     

     רווח או הפסד:התחייבויות פיננסיות בשווי הוגן דרך 
 7,684  5,128  התחייבויות פיננסיות שסווגו כמוחזקות למסחר (נגזרים)

  
  גורמי סיכון פיננסיים  ב.
  

פעילויות הקבוצה חושפות אותה לסיכונים פיננסיים שונים, כגון סיכוני שוק (סיכון מטבע 
כון אשראי וסיכון נזילות. חוץ, סיכון מדד המחירים לצרכן, סיכון ריבית וסיכון מחיר), סי

השפעות  תוכנית ניהול הסיכונים הכוללת של הקבוצה מתמקדת בפעולות לצמצום למינימום
שליליות אפשריות על הביצועים הפיננסיים של הקבוצה. הקבוצה משתמשת לעיתים 
במכשירים פיננסיים נגזרים לגדר חשיפות מסוימות לסיכונים. האחראי על ניהול סיכוני 

   החברות הבנות.תאגיד הינו מנכ"ל השוק ב
  
  סיכון מטבע חוץ ומדד המחירים לצרכן  .1

  
הסתכם עודף ההתחייבויות הכספיות הנקובות במטבע חוץ על  2017בדצמבר,  31ליום 

מליוני ש"ח עודף  364-מליוני ש"ח, מזה כ 611- נכסים כספיים במטבע חוץ בסך של כ
מליוני ש"ח  31- מליוני ש"ח באירו וכ 216-התחייבויות על רכוש שוטף ביין יפני, כ

בדולר. עודף ההתחייבויות הכספיות הצמודות על נכסים כספיים צמודים שוטפים 
נכסים לא צמודות על ההההתחייבויות הכספיות מליוני ש"ח. עודף  136- הסתכם בכ

  מליוני ש"ח. 441- הכספיים הלא צמודים הסתכם בכ
  

במטבע חוץ והתקשרה בהסכמי אופציות  חברה מאוחדת ביצעה עסקאות עתידיות
מטבע כנגד חלק מהחשיפה הנובעת משינויים בשער החליפין של היין, של דולר ארה"ב 

  ושל האירו.
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  (המשך) מכשירים פיננסיים  -: 17באור 
  

  היו לחברה התקשרויות פתוחות, כמפורט להלן: 2017בדצמבר,  31ליום 
  

  אופציות במטבע חוץ שנרכשו:
  אלפי ש"ח  79,980-אלפי יין יפני בתמורה ל 2,400,000רכישת   
  אלפי דולר  94,350- אלפי אירו בתמורה ל 84,000רכישת   
  ש"ח אלפי  128,880- אלפי דולר בתמורה ל 36,000רכישת   
  אלפי ש"ח  306,726- אלפי אירו בתמורה ל 75,000רכישת   
  יין יפניאלפי   10,200,000- בתמורה ל דולראלפי  96,806רכישת   
  

  אופציות במטבע חוץ שנכתבו:
  אלפי יין יפני   4,200,000-אלפי ש"ח בתמורה ל 137,010רכישת   
  אלפי דולר 111,283-אלפי יין יפני בתמורה ל 11,700,000רכישת   
  אלפי אירו 87,000 -אלפי ש"ח בתמורה ל 357,501רכישת   
  אלפי אירו 96,000-בתמורה ל דולראלפי  109,305רכישת   
  דולראלפי   57,000-בתמורה ל ש"חאלפי  197,490רכישת   
  

משקף התחייבות בסך של  2017בדצמבר,  31השווי ההוגן נטו של העסקאות הנ"ל ליום 
מליוני ש"ח והעסקאות מוצגות במסגרת הסעיפים זכאים ויתרות זכות וחייבים  1.8-כ

  גנה חשבונאית.עסקאות אלו אינן מטופלות כה ויתרות חובה.
  

  סיכון אשראי  .2
  

נוהגת להפקיד את יתרות המזומנים ושווי מזומנים שלה בתאגידים בנקאיים  הקבוצה
-הסתכמו היתרות האמורות בכ 2017בדצמבר,  31ליום מהדרג הגבוה ביותר בישראל. 

קצרי טווח הנושאים ריבית  , אשר כוללות בעיקר פקדונות שקלייםמליוני ש"ח 23
  .0.15%-בשיעור שנתי של כ

  
נובעות ממספר חברות השכרה וליסינג תפעולי וממספר רב של  הקבוצהכנסות ה

 ליסינגו השכרה לקוחות פרטיים. יתרת הלקוחות מורכבת בעיקר ממספר חברות
   ללא בטחונות ספציפיים.בדרך כלל באשראי  הקבוצהלהן מוכרת  תפעולי,

  
בוחנת באופן שוטף את יתרת הלקוחות, מצבם הכספי ודירוג האשראי שלהם, ההנהלה 

-הלקוחות המדורגים, מדורגים בדירוג בינוני 2017 בדצמבר, 31במידה שקיים (ליום 
 הפרשות ספציפיות לחובות מסופקיםבמידת הצורך, נכללות  ,גבוה), ובדוחות הכספיים

ההפסד הגלום בחובות שגבייתם המשקפות בצורה נאותה, לפי הערכת ההנהלה, את 
  א'.22מוטלת בספק. בדבר מכירות ללקוחות עיקריים, ראה באור 

  
  סיכון ריבית  .3

  

הנושאות סיכון שיעור הריבית של הקבוצה נובע בעיקר מהלוואות לזמן קצר וארוך 
 בשווי ושינויים המזומנים בתזרים לשינוייםהקבוצה  חשופה ולפיכך ריבית משתנה

 אתהחושף  קבועבשיעור  ריבית נושאתגופים מוסדיים מ ארוך לזמן ההלווא הוגן.
  הוגן. שווי לסיכון הקבוצה

  
הגנה שאינן מטופלות כהקבוצה התקשרה בעסקאות החלפת ריבית מסוגים שונים 

 בדצמבר, 31מליוני ש"ח אשר השווי ההוגן שלהן ליום  17.3-חשבונאית בהיקף של כ
במסגרת סעיף אשר מוצגת ש"ח  מליוני 0.2- בסך של כ נטו משקף התחייבות 2017

  .וחייבים ויתרות חובה זכאים ויתרות זכות
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  (המשך) מכשירים פיננסיים  -: 17באור 
  

  סיכון מחיר  .4
  

בניירות ערך סחירים ובניירות ין ההוגן של ההשקעות הקבוצה חשופה לשינויים בשווי
  .9, ראה גם באור ערך שאינם סחירים

  
  נזילותריכוז סיכון   ג.

  
סיכון נזילות הוא הסיכון שהקבוצה תתקשה לעמוד בהתחייבויותיה הפיננסיות בהגיע מועד 
תשלומן. גישת הקבוצה לניהול סיכוני נזילות שלה היא להבטיח, ככל הניתן, את מידת 

  הנזילות המספקת לעמידה בהתחייבויותיה בהגיע מועד פרעונן.
הקבוצה מוודאת קיומן של רמות מספקות של מזומנים ויתרות נזילות לתשלום הוצאות 
התפעול הצפויות ולצורך פרעון ההתחייבויות הפיננסיות וזאת בהתאם לאומדן סביר של 

  בלתי מנוצלות בהיקף משמעותי.מבנקים לקבוצה מסגרות אשראי  תשלומים אלו.
  

התחייבויות הפיננסיות של הקבוצה על פי הטבלה שלהלן מציגה את זמני הפרעון של ה
  התנאים החוזיים בסכומים לא מהוונים (כולל תשלומים בגין ריבית):

  2017בדצמבר,  31ליום 

  שנה עד  

  עד משנתיים
  שלוש

שנים  ארבע
 ואילך

  
 "כסה

 אלפי ש"ח  

      

 מתאגידים בנקאיים אשראי
 -  -  669,710  ומאחרים

  
669,710 

לספקים  התחייבויות
 -  -  598,216  ולנותני שירותים

  
598,216 

 77,228   -  -  77,228  זכות  תרותוי זכאים

מתאגידים  הלוואות
 101,343  56,764  25,149  חריםבנקאיים ומא

  
183,256 

  74,561    -   -   74,561   דיבידנד שהוכרז
         

  1,444,864  56,764  101,343   1,602,971 

  
  2016בדצמבר,  31ליום 

  שנה עד  

  עד משנתיים
  שלוש

שנים  ארבע
 ואילך

  
 "כסה

 אלפי ש"ח  

      

 מתאגידים בנקאיים אשראי
 -    -    564,381  ומאחרים

  
564,381 

לספקים  התחייבויות
 -    -    746,988  ולנותני שירותים

  
746,988 

 77,334   -    -    77,334  זכות  תרותוי זכאים

מתאגידים  הלוואות
 120,932  45,668  149,627  חריםבנקאיים ומא

  
319,459 

  102,521    102,521   -     102,521   דיבידנד שהוכרז
         

  1,640,851  45,668  120,932   1,810,683 

  
  שווי הוגן  ד.

או קרובה לשווי תואמת  נכסים פיננסיים והתחייבויות פיננסיותהיתרה בדוחות הכספיים של 
-הינו כ 2017בדצמבר  31ליום ההוגן , למעט הלוואה מגופים מוסדיים ששוויה ההוגן שלהם

. השווי (כולל ריבית לשלם) מליוני ש"ח 139-מסתכמת בכיתרתה בספרים ח וליוני ש"מ 145
  במידרג השווי ההוגן. 3מסווג לרמה של ההלוואה ההוגן 
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  שך)(המ מכשירים פיננסיים  -: 17אור ב
  

 סיווג מכשירים פיננסיים לפי מדרג שווי הוגן  ה.
  

  נכסים פיננסיים הנמדדים בשווי הוגן
  
  2017בדצמבר,  31

 3רמה   2רמה   1רמה   
 אלפי ש"ח  

  נכסים פיננסיים בשווי הוגן דרך רווח או 
       הפסד:  
 83,375  -    198,783  מניות    
 -    3,093  -    נגזרים פיננסיים לא מגדרים    
       
  198,783  3,093  83,375 

  
  
  2016בדצמבר,  31

 3רמה   2רמה   1רמה   
 אלפי ש"ח  

  נכסים פיננסיים בשווי הוגן דרך רווח או 
       הפסד:  
 25,095  -    225,176  מניות    
 -    4,454  -    נגזרים פיננסיים לא מגדרים    
       
  225,176  4,454  25,095 
  

  התחייבויות פיננסיות הנמדדות בשווי הוגן
  

  2017בדצמבר,  31

 3רמה   2רמה   1רמה   
 אלפי ש"ח  
       

התחייבויות פיננסיות בשווי הוגן דרך רווח 
       או הפסד:  
 -    5,128  -    נגזרים פיננסיים לא מגדרים    

  
  2016בדצמבר,  31

 3רמה   2רמה   1רמה   
 ש"חאלפי   
       

התחייבויות פיננסיות בשווי הוגן דרך רווח 
       או הפסד:  
 -    7,684  -    נגזרים פיננסיים לא מגדרים    
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  (המשך) מכשירים פיננסיים  -: 17באור 
  

       מבחני רגישות בגין שינוי בגורמי שוק  ו.

  
  מבחן רגישות לשינויים
 בשער החליפין של היין

 מהשינוי רווח (הפסד)  

  
עליית שע"ח 

  5%של 
ירידת שע"ח 

 5%של 

 אלפי ש"ח  

     

2017  )18,078(  17,587 

     

2016   )32,269(  32,006 

  

  
מבחן רגישות לשינויים בשער 

 החליפין של הדולר
 רווח (הפסד) מהשינוי  

  
עליית שע"ח 

  5%של 
ירידת שע"ח 

 5%של 

 אלפי ש"ח  
     

2017  13,123  )14,439( 
     

2016  5,886  )6,426( 
  

  

  
  מבחן רגישות לשינויים בשער

 החליפין של האירו
 רווח (הפסד) מהשינוי  

  
עליית שע"ח 

  5%של 
ירידת שע"ח  

 5%של 
 אלפי ש"ח  
     

2017  )11,332(  10,614 
     

2016  )12,831(  12,238 
 

  

  במחיריםמבחן רגישות 
הנמדדים בשווי ניירות ערך של 

 הוגן דרך רווח או הפסד
 רווח (הפסד) מהשינוי  

  
עלייה בגורם 

 10%השוק של 
ירידה בגורם 

 10%השוק של 
 אלפי ש"ח  
     

2017  19,878  )19,878( 
     

2016  22,518  )22,518( 
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  (המשך) מכשירים פיננסיים  -: 17באור 
  

  
במדד מבחן רגישות לשינויים 
 המחירים לצרכן

 רווח (הפסד) מהשינוי  

  
של  מדדעליית 

2.5%  
  מדדירידת 

 2.5%של 
 אלפי ש"ח  
     

2017   )3,413(  3,413 
     

2016   )3,729(  3,729 
  

  מבחני רגישות והנחות העבודה העיקריות
  

נקבעו בהתאם להערכות ההנהלה לגבי שינויים  השינויים שנבחרו במשתני הסיכון הרלוונטים
  אפשריים סבירים במשתני סיכון אלה.

  

ביצעה מבחני רגישות לגורמי סיכון שוק עיקריים שיש בהם כדי להשפיע על תוצאות  הקבוצה
הפעולות או המצב הכספי המדווחים. מבחני הרגישות מציגים את הרווח או ההפסד ו/או 

ס), עבור כל מכשיר פיננסי בגין משתנה הסיכון הרלוונטי שנבחר השינוי בהון העצמי (לפני מ
עבורו נכון לכל מועד דיווח. בחינת גורמי הסיכון נעשתה על בסיס מהותיות החשיפה של 
תוצאות הפעולות או המצב הכספי בגין כל גורם סיכון בהתייחס למטבע הפעילות ובהנחה 

  שכל שאר המשתנים קבועים.
  

בהלוואות בריבית  ועה לא קיימת לקבוצה חשיפה בגין סיכון ריבית.בהלוואות בריבית קב
  משתנה, מבחן הרגישות לסיכון ריבית התבצע רק על הרכיב המשתנה בריבית.

  
מבחני הסיכון להשקעות סחירות שלגביהן קיים מחיר שוק מצוטט (מחיר בורסה) התבססו על 

בריבית שקלית,  ת לשינוייםשינויים אפשריים במחירי שוק אלה. השפעות מבחני רגישו
  הסתכמו לסכומים לא מהותיים. בריבית דולרית, בריבית אירו ובריבית היין היפני 

  
  

  התחייבויות בשל הטבות לעובדים  -: 18באור 
  

דיני העבודה וחוק פיצויי פיטורין בישראל מחייבים את הקבוצה לשלם פיצויים לעובד בעת פיטורין 
הקבוצה בשל הטבות לעובדים מתבצע על פי הסכם העסקה בתוקף או פרישה. חישוב התחייבות 

ת לקבלת הפיצויים, ראה גם באור ומבוסס על משכורת העובד אשר, לדעת ההנהלה, יוצרת את הזכו
  '.כ2
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  והתחייבויות תלויות התקשרויות שעבודים,  -: 19באור 
  

  שעבודים  א.
  

להבטחת התחייבויותיה לבנקים התחייבה חברה מאוחדת (דלק מוטורס) לא ליצור   .1
שעבודים על רכושה ונכסיה לטובת אדם או גוף כלשהו, וכן לא למכור ולא להעביר 
בכל צורה שהיא (פרט למכירות במהלך הרגיל של עסקי החברה) את נכסיה לצד שלישי 

שעבוד שלילי). יתרת  - להלן כלשהו ללא קבלת הסכמת הבנקים בכתב או מראש (
 564-הינה בסך של כ 2017בדצמבר,  31התחייבויות של החברה המאוחדת לבנקים ליום 

  מליוני ש"ח.
  

לטובת חברה מאוחדת  שעבדהלהבטחת התחייבויותיה לבנק של עסקה משותפת   .2
אביב בגין חלקה בעסקה - הבנק את זכויות הבעלות שלה במגרש ועל הבנוי עליו בתל

מליוני  105-כאמור בכמסתכמת יתרת ההתחייבות  2017בדצמבר,  31המשותפת. ליום 
  ש"ח.

  
  א'.16באשר לשעבוד מקרקעין בקשר עם הלוואה מגופים מוסדיים, ראה באור   .3

  

  ערבויות  ב.
  

  לאשראי ספקים של דלק מוטורס ללא הגבלה בסכום.החברה ערבה   .1
  

של חברת נכסי ד.מ.ר. יתרת  מגופים מוסדייםלהלוואות  ותערבודלק מוטורס החברה   .2
בהקשר זה יצוין כי נכסי מליוני ש"ח.  136-הינה כ 2017בדצמבר,  31ההלוואות ליום 

 31התחייבה לעמוד באמות מידה פיננסיות מסוימות והיא עומדת בהן ליום  ר.מ.ד
 .א')16(ראה גם באור  2017בדצמבר 

  

להלוואה מבנק של  מליוני ש"ח 250העניקה ערבות מוגבלת בסכום של דלק מוטורס   .3
-בסך של כ 2017 ,בדצמבר 31ר וויתניה המסתכמת ליום .מ.עסקה משותפת בין נכסי ד

 ש"ח. לדלק מוטורס כתב שיפוי מויתניה על מחצית מיתרת ההלוואה. מליוני 209
  

  התקשרויות  ג.
  

במסגרת הסכמי ההתקשרויות עם ספקי כלי הרכב נקבעו מספר תנאים ובכללם הצורך  .1
עמדה  2017בדצמבר,  31בקבלת אישור הספקים לשינויים בהנהלת החברה. ליום 

  בהתחייבויותיה כלפי הספקים הנ"ל.החברה 
 

לקבוצה הסכמי שכירות של אולמות תצוגה עם צדדים שלישיים לתקופות המסתיימות  .2
 עם אופציה להארכה בחלק מהמקרים.  2018-2032בשנים 

  

 הינם: 2017בדצמבר,  31תשלומי החכירה המינמליים העתידיים לשלם, ליום  .3
  

   
 אלפי ש"ח  

   
 25,828  שנה ראשונה

 95,500  שנה שנייה עד שנה חמישית
 119,012  לאחר שנה חמישית 

   
  240,340 
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  (המשך) והתחייבויות תלויות התקשרויות שעבודים,  -: 19באור 
  

   תביעות  ד. 
  
הוגשה תביעה ובקשה לאשרה כתובענה ייצוגית כנגד דלק מוטורס.  2015בחודש יוני   .1

האישור"). עניינה של "בקשת - (להלן בסעיף זה בהתאמה: "התביעה הייצוגית" ו
תביעה הינה בטענה כי ישנם פגמים בתיבת הילוכים בעלת מצמד כפול המותקנת ה

ברכבים מסוג "פורד פיאסטה" ו"פורד פוקוס" וכי לקוחות החברה לא יודעו אודות 
פגמים נטענים אלו ולא זומנו למוסכי השירות לצורך תיקונה המלא של תיבת 

העריך את היקף התביעה, ככל לוכים תקינה. התובע יההילוכים ו/או החלפתה בתיבת ה
הגישו הצדדים לבית  2017בחודש ינואר  מיליוני ש"ח. 549-שתאושר, בסכום כולל של כ

המשפט בקשה לאשר הסדר פשרה ביניהם אשר לפיו הזכאים לפיצוי (כהגדרתם בהסדר 
לרכב יחולק ש"ח לרכב (כולל מע"מ). התשלום הכספי  1,400הפשרה) יקבלו תשלום של 

בין הזכאים לתשלום בהתאם לקריטריונים וללוחות הזמנים שנקבעו בהסדר הפשרה. 
סך התשלום הצפוי (ללא מע"מ), בגין רכבים אותם מכרה דלק מוטורס בעבר, בהתאם 

  ש"ח. מליוני  41.3 -להסכם הפשרה, מסתכם בכ
הורה בית המשפט על פרסום מודעה בדבר אישור הסדר הפשרה  2017בינואר,  30ביום 

עוד יצוין כי והורה ליועץ המשפטי לממשלה למסור את תגובתו לאישור הסדר הפשרה. 
, (להלן "פורד") FORD MOTOR COMPANY -ללאור הסכם השיפוי בין דלק מוטורס 

, הקבוצה 2017 בדצמבר 31ליום  התחייבה פורד לשאת בכל עלויות הסדר הפשרה.
מיליוני ש"ח וכן נכס באותו  41.3כללה הפרשה בגין הסדר הפשרה האמור בסך של כ 

  .הסכום לאור השיפוי
הגיש היועץ המשפטי את התנגדותו להסדר הפשרה המוצע  2017באוגוסט  6ביום 

ישו בהמשך להתנגדות כאמור, הצדדים הגהקשורות לאופי ההסדר וסכומו.  בטענות
לבית המשפט הסדר מתוקן (שאינו שונה מהותית מההסדר הראשון). לאחר תאריך 

הגיש היועץ המשפטי לממשלה הודעה משלימה ביחס  2018המאזן בחודש פברואר 
להסדר הפשרה המתוקן כאמור ועל הצדדים למסור את התייחסותם להודעה זו עד 

היתר על יועציה  ובהתבסס בין הקבוצהלהערכת הנהלת . 2018במרס  5ליום 
  המשפטיים, לא צפויה השפעה מהותית בגין האמור.

  
  

כתובענה ייצוגית כנגד דלק מוטורס. ה רתביעה ובקשה לאשהוגשה  2016בחודש מרס   .2
בדגמים מסוימים  עניינה של הבקשה לתביעה הייצוגית הינה בטענה כי לוח המחוונים

סיכון במהלך הנסיעה, וכי הדבר ברכבים מסוג מאזדה, מתמוסס באופן העלול לגרום ל
מוביל לירידת ערך הרכב. התובע הייצוגי בבקשה לתביעה העריך את היקף התביעה, 

דיון הוכחות נקבע מליוני ש"ח.  225-ככל שתאושר כתובענה ייצוגית, בסכום כולל של כ
. להערכת הנהלת הקבוצה ובהתבסס על יועציה 2018ביוני  14לבקשת המבקשים ליום 

  את סיכויי התביעה. לא ניתן להעריךים, בשלב זה, המשפטי
  

 
דלק ת כנגד ה תביעה ובקשה לאשרה כתובענה ייצוגיהוגש 2016בחודש נובמבר   .3

וכנגד יצרנית כלי הרכב מאזדה. עניינה של הבקשה בטענה לכשל בכריות  מוטורס
במכוניות, העלול להוביל לחדירת לחות ובכך להגדיל את הפיצוץ המתרחש  רהאווי

בעת ניפוח הכרית. התובע הייצוגי בבקשה לתביעה העריך את היקף התביעה, ככל 
נערך  2017בחודש דצמבר  מיליון ש"ח. 60-שתאושר כתובענה ייצוגית, בסכום של כ

עד להחלטה  דלק מוטורסדיון בהליכים, לפי החלטת השופט הוקפאו ההליכים נגד 
להערכת הנהלת החברה בהתבסס על יועציה אחרת. בשל הקפאת ההליכים כאמור, 

  .ועל כן לא נכללה הפרשה בדוחות הכספיים נמוכים הינם סיכויי התביעההמשפטים, 
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  (המשך) והתחייבויות תלויות התקשרויות שעבודים,  -: 19באור 
  

. דלק מוטורסהוגשה תביעה ובקשה לאשרה כתובענה ייצוגית כנגד  2017 אוגוסט בחודש .4
לפיה מסך המגע של מערכת עניינה של הבקשה לתביעה ייצוגית הינה בטענה 

המולטימדיה ברכבי מאזדה ננעל בשעת נסיעה, באופן שלא מקבל ביטוי במצגים טרם 
את היקף  התובע הייצוגי בבקשה לתביעה העריךהרכישה וכי הדבר מהווה "פגם". 

 דלק מוטורסמיליוני ש"ח.  120-ייצוגית, בסכום של כ כתובענההתביעה, ככל שתאושר 
להגיב . המבקש רשאי 2018בפברואר  20הגישה את תשובתה לבקשת האישור ביום 

, להעריך ניתן לא ההליך של המוקדמים שלביו בשל .2018במרס  21עד ליום  זו הבלתשו
 .התביעה סיכויי את, זה בשלב

 
הוגשה תביעה ובקשה לאשרה כתובענה  2018בחודש פברואר לאחר תאריך המאזן  .5

בטענה לפיה קיימת תקלה כללית  הבקשה הינהייצוגית כנגד דלק מוטורס. עניינה של 
המשווקים על ידי דלק מוטורס, שאינה מאפשרת שמיעת  BMW -באנטנת הרדיו ברכבי ה

לא הייתה ידועה לרוכשים טרם רכישת  רדיו באופן תקין. על פי טענת התובעים, התקלה
הרכבים. התובע הייצוגי בבקשה לתביעה העריך את היקף התביעה, ככל שתאושר 

מיליוני ש"ח. על דלק מוטורס להגיש את תשובתה  20 -כתובענה ייצוגית, בסכום של כ
בשל שלביו המוקדמים של ההליך, לא ניתן  .2018 במאי 17לבקשת האישור עד ליום 

 בשלב זה, את סיכויי התביעה. להעריך,
  

  הון  -: 20באור 
  

  הרכב הון המניות  א.
  

 2016- ו 2017בדצמבר  31  

  רשום  
  מונפק
 ונפרע

 מספר המניות  
     

 93,200,959 100,000,000  ש"ח ע.נ. כ"א 1מניות רגילות בנות 
  
  

  זכויות הנלוות למניות  . ב
  

לדיבידנד, זכויות בפירוק החברה וזכות למינוי זכויות הצבעה באסיפה הכללית, זכות   .1
  הדירקטורים בחברה.

  
  אביב.-סחירות בבורסה לניירות ערך בתל  .2

  
  דיבידנדים  .ג

  
 1לכל מניה רגילה בת  ש"ח 1.25הכריזה החברה על דיבידנד בסך של  ,2017מרס בחודש   .1

אפריל ש"ח. הדיבידנד שולם בחודש  מליוני 116-סתכם לסך כולל של כשהש"ח ע.נ. 
2017. 

 
 1ש"ח לכל מניה רגילה בת  1.2הכריזה החברה על דיבידנד בסך של  ,2017 מאיבחודש   .2

  .2017 יוליבחודש  שולםמליוני ש"ח. הדיבידנד  112-לסך כולל של כ שהסתכםש"ח ע.נ. 
  
  

 1מניה רגילה בת  ש"ח לכל 1על דיבידנד בסך של , הכריזה החברה 2017 אוגוסטבחודש   .3
 אוקטוברבחודש  שולםמליוני ש"ח. הדיבידנד  93-לסך כולל של כ המסתכםש"ח ע.נ. 

2017.  
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  (המשך) הון  -: 20באור 
  
מניה רגילה בת  ש"ח לכל 0.8על דיבידנד בסך של , הכריזה החברה 2017 נובמברבחודש   .5

 ינוארבחודש  שולםש"ח. הדיבידנד  מליוני 75-לסך כולל של כ המסתכםש"ח ע.נ.  1
2018.  

  
  ניהול ההון בחברה  .ד

  

  מטרות החברה בניהול ההון שלה הינן:
לשמר את יכולת הקבוצה להבטיח את המשכיות העסק ובכך ליצור תשואה לבעלי   .1

  המניות, משקיעים ובעלי עניין אחרים.
 
המוצרים והשירותים לדאוג להבטחת תשואה הולמת לבעלי המניות באמצעות תמחור   .2

  המותאמת לרמת הסיכון הקיימת בפעילותה העסקית של הקבוצה.
  

לשמור על דירוג אשראי גבוה ויחסי הון טובים שיבטיחו תמיכה בפעילות העסקית   .3
 וייצרו ערך מרבי לבעלי המניות. 

  
  תשלום מבוסס מניות   -: 21אור ב
  

אופציות הניתנות למימוש  4,340,000הענקת , אושרה תכנית אופציות הכוללת 2016בחודש מאי  .6
  ש"ח ע.נ. כל אחת של החברה. 1מניות רגילות בנות  4,340,000-ל

  
אופציות למנכ"ל חברה בת הניתנות למימוש  1,670,000בהתאם לתוכנית הוענקו ללא תמורה 

שנים בתמורה למחיר  6בתום  השנים מיום ההענקה והשניי 3בשתי מנות שוות, אחת בתום 
תקופת  ש"ח למניה. מחירי המימוש כפופים להתאמות בגין דיבידנדים וכו'. 45מוש של מי

   .ממועד ההענקה שנים 10המימוש עבור כל האופציות הינה 
  

. הזכאות למימוש בכירים של הקבוצהאופציות לעובדים  1,670,000ללא תמורה,  הוענקו נוסף,ב
  מחיר המימוש  מיום ההענקה. שנתייםשנתיות שוות החל מתום  האופציות תתגבש בארבע מנות

תקופת המימוש בגין כל  ש"ח למניה וכפוף להתאמות בגין דיבידנדים וכו'.   45הינו   בכל המנות
   שנים. 6למעט המנה האחרונה שבה תקופת המימוש הינה ממועד ההענקה שנים  5המנות הינה 

  בעלי המניות אישרה את ההענקות הנ"ל. , האסיפה הכללית של2016ביולי  4ביום 
  

אופציות לעובדים של הקבוצה בתנאים זהים לתנאים של  695,000כן, הוענקו ללא תמורה  כמו
  אופציות טרם הוענקו. 305,000האופציות שהוענקו לעובדים הבכירים. 

 
כל  בהתאם להערכת שווי, אשר בוצעה על ידי מעריך שווי חיצוני, הערך הכלכלי הכולל של

-כפי התוכנית במועד ההענקה, הינו -על) חברת הבת מנכ"ל(למעט לעובדים  שהוענקוהאופציות 
-למנכ"ל חברת הבת על שהוענקומליוני ש"ח. בנוסף, הערך הכלכלי הכולל של כל האופציות  13.8

הערך הכלכלי של האופציות כאמור נזקף מליוני ש"ח.  18.4-, הינו כההנפקהפי התוכנית, במועד 
  .דוחות על הרווח הכולל של החברה על פני תקופת הזכאותב

  

  .השתמשה במודל הבינומי למדידת השווי ההוגן של האופציות הקבוצה .7

  
לגבי  .להלן טבלה המציגה את הנתונים אשר שימשו במדידת השווי ההוגן של האופציות

  :חברת הבת התוכנית למנכ"ל
  

  0%    תשואת הדיבידנד בגין המניה (%)
  32.3%    תנודתיות צפויה במחירי המניה (%)

  1.92%    שיעור ריבית חסרת סיכון (%)
  10    משך החיים החזוי של האופציות למניות (שנים)

  33.68    המניה (ש''ח) מחיר
ש"ח למועד  11.03- בהתאם לנתונים לעיל, השווי ההוגן הממוצע של האופציות למניות נקבע ל

  ההענקה.
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  (המשך) מבוסס מניות תשלום   -: 21אור ב

  
לגבי  .להלן טבלה המציגה את הנתונים אשר שימשו במדידת השווי ההוגן של האופציות

  :עבור יתר העובדיםהתוכנית 
  

  0%    תשואת הדיבידנד בגין המניה (%)
  28.71%    תנודתיות צפויה במחירי המניה (%)

  0.9%    שיעור ריבית חסרת סיכון (%)
  5    האופציות למניות (שנים)משך החיים החזוי של 

  33.68    המניה (ש''ח) מחיר
  

ש"ח למועד  5.86-בהתאם לנתונים לעיל, השווי ההוגן הממוצע של האופציות למניות נקבע ל
  ההענקה.

 
בדצמבר,  31הממוצע המשוקלל של יתרת אורך החיים החוזי של האופציות למניות ליום       

  שנים. 6.21הינו  2017
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  רוטים נוספים לסעיפי רווח או הפסדיפ   -: 22אור ב

   
  לשנה שהסתיימה ביום

 בדצמבר 31

   2017    2016   2015 

 אלפי ש"ח   

       מכירות א.
        
 2,941,473  3,117,931  3,106,563  מכירת כלי רכב  
 312,175  309,820  299,330  שירותי מוסךמתן מכירת חלפים ו 
        
   3,405,893  3,427,751  3,253,648 

 
מגזר ייבוא ומכירת  -לקוחות עיקריים מכירות ל

 כלי רכב
 

     
        
  *)-   343,085   *)-  לקוח א'  
           

  
  .10% -נמוך מ 2015- ו 2017*)  סכום המכירות ללקוח זה בשנים 

 
       עלות המכירות ב.
        
 2,317,243    2,571,961  2,608,337  עלות כלי הרכב שנמכרו 
 187,361**)  169,721  183,002  שירותי מוסךמתן עלות חלפים ו 
 41,308    44,305  45,750  והוצאות נלוות שכר 
 12,689    12,824  13,519  והפחתותפחת  
 18,770    20,420  23,613  הוצאות אחרות 
        
   2,874,221  2,819,231    2,577,371 
       הוצאות מכירה ושיווק ג.
        
 43,294    38,981  45,643  הוצאות פרסום 
 12,562    11,977  14,742  עמלות סוכנים 
 17,304    19,117  20,830  והוצאות נלוות שכר 
 6,282    6,278  6,422  פחת  
 31,275    30,328  33,150  אחרות 
        
   120,787  106,681    110,717 
       הוצאות הנהלה וכלליות ד.
        
 20,932  22,158  25,512  והוצאות נלוות שכר 
 1,408  1,515  1,551  פחת  
 12,218  14,754  15,214  אחרות 
        
   42,277  38,427  34,558 
       הכנסות אחרות ה.
        
  -  5,610  -     הכנסות מתביעה  
 396  -    -     ביטול הפרשה לחובות מסופקים 
 275   180  11,781   )1( רווח ממימוש רכוש קבוע 
        
   11,781  5,790  671 

  

  )1(ב)(11ראה באור  )1(
  

      
  
  



        דלק מערכות רכב בע"מדלק מערכות רכב בע"מדלק מערכות רכב בע"מדלק מערכות רכב בע"מ
        באורים לדוחות הכספיים המאוחדיםבאורים לדוחות הכספיים המאוחדיםבאורים לדוחות הכספיים המאוחדיםבאורים לדוחות הכספיים המאוחדים

- 52 -  

  
  
  (המשך) רוטים נוספים לסעיפי רווח או הפסדיפ   -: 22אור ב
  

   
  לשנה שהסתיימה ביום

 בדצמבר 31
   2017    2016   2015 
 אלפי ש"ח   
       הכנסות והוצאות מימון .ו
        
       הכנסות מימון 
        

 
הנמדדים ניירות ערך שינוי נטו בשווי הוגן של 

 28,836  -    -    בשווי הוגן דרך רווח או הפסד
  -     -    16,280   קצר, נטוהכנסות מימון בגין אשראי לזמן  
 3,130  1,000  2,355  מכשירים פיננסיים נגזרים 
 12,094  2,292  14,120  הפרשי שער בגין ספקים, נטו 
 6,538  1,279  -    ריבית מלקוחות 
 433  278  98  הכנסות ריבית מפקדונות בבנקים 
 5,168  10,823  9,230   הכנסות דיבידנד מניירות  ערך 
 1,320  155  844  הכנסות מימון אחרות, נטו 
        
   42,927  15,827  57,519 
        הוצאות מימון 
        

 
הנמדדים ניירות ערך שינוי נטו בשווי הוגן של 

 -    2,538  7,721  בשווי הוגן דרך רווח או הפסד
  6,181   6,974   7,177   הוצאות מימון בגין הלוואות לזמן ארוך, נטו 
 15,251  17,810  -     הוצאות מימון בגין אשראי לזמן קצר, נטו 
 992  130  790  הוצאות מימון אחרות, נטו  
        
   15,688  27,452  22,424 

  
  מסים על ההכנסה  -: 23באור 

  
  חוקי המס החלים על חברות הקבוצה  א.

  
  1985-התשמ"החוק מס הכנסה (תיאומים בשל אינפלציה), 

  
נמדדו התוצאות לצורכי מס בישראל כשהן מותאמות  2007פי החוק, עד לתום שנת -על

  לשינויים במדד המחירים לצרכן. 
  

התקבל בכנסת תיקון לחוק מס הכנסה (תיאומים בשל אינפלציה),  2008בחודש פברואר 
, 2008משנת  ואילך. החל 2008המגביל את תחולתו של חוק התיאומים משנת  1985- התשמ"ה

נמדדות התוצאות לצורכי מס בערכים נומינליים למעט תיאומים מסוימים בגין שינויים במדד 
. תיאומים המתייחסים לרווחי הון, כגון 2007בדצמבר,  31המחירים לצרכן בתקופה שעד ליום 

ל, בגין מימוש נדל"ן (שבח) וניירות ערך, ממשיכים לחול עד למועד המימוש. התיקון לחוק כול
בין היתר, את ביטול תיאום התוספת והניכוי בשל אינפלציה והניכוי הנוסף בשל פחת 

  .2008) החל משנת 2007(לנכסים בני פחת שנרכשו לאחר שנת המס 
  

חוק לשינוי סדרי עדיפויות לאומיים (תיקוני חקיקה להשגת פורסם ה 2013בחודש אוגוסט 
(חוק התקציב), אשר כולל בין היתר מיסוי  2013-), תשע"ג2014-ו 2013יעדי התקציב לשנים 

, אולם כניסתן לתוקף של ההוראות האמורות 2013באוגוסט  1וזאת החל מיום רווחי שערוך 
רות מהם "עודפים שלא חייבים במס לגבי רווחי שיערוך מותנית בפרסום תקנות המגדי

חברות" וכן תקנות שיקבעו הוראות למניעת כפל מס העלולים לחול על נכסים מחוץ לישראל. 
  .פורסמו טרם כאמור תקנותנכון למועד אישור דוחות כספיים אלה, 
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  (המשך) מסים על ההכנסה  -: 23באור 
  

  שיעורי המס החלים על חברות הקבוצה  ב.
  

  
אושר חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית  2016בדצמבר   

, אשר כולל הפחתת שיעור מס החברות החל 2017 –), התשע"ז 2018 - ו 2017לשנות התקציב 
לשיעור של  2018בינואר,  1) והחל מיום 25%(במקום  24%לשיעור של  2017בינואר,  1מיום 
23%.  

  
  . 26.5% 2015ובשנת  25%הינו  2016ת בשנ, 24%הינו  2017 בשנת החברות בישראלשיעור מס 

  חבר בני אדם חייב במס על רווח הון ריאלי בשיעור מס החברות החל בשנת המכירה.
  

  מסים נדחים  ג.
  

  ההרכב:

 בדצמבר 31  
  2017    2016  
 ש"ח אלפי  

     (התחייבויות) מסים נדחים נכסי
     

בניירות ערך הנמדדים בשווי הוגן דרך רווח או השקעה 
 )5,720(  )2,652(  הפסד
(נובעים בעיקר מצירוף  מועברים לצורכי מס הפסדים

 8,681  6,885  עסקים)
ונדל"ן להשקעה  רכוש קבוע זיכיונותקבועים (בעיקר  נכסים

 )27,101(  )38,434(  )בהקמה
 3,138  3,282  הפרשים בעיתוי הכנסות והוצאות

     
 )21,002(  )30,919(  מסים נדחים, נטו התחייבויות

  
  המסים הנדחים מוצגים במאזן כדלקמן:

 בדצמבר 31  
  2017    2016  
 אלפי ש"ח  
     

 631  610  נכסים לא שוטפים
     

 21,633  31,529  התחייבויות לא שוטפות
  

  
צפויים לחול שבהתבסס על שיעורי המס  23%המסים הנדחים מחושבים לפי שיעור מס של 

  בעת המימוש. 
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  (המשך) מסים על ההכנסה  -: 23באור 
  

  לרווח כולל אחרמסים על ההכנסה המתייחסים 

  
  לשנה שהסתיימה ביום

 בדצמבר 31
  2017    2016   2015 

 אלפי ש"ח  
       

הפסד (רווח) אקטוארי בגין תכניות להטבה 
 153  212  220  מוגדרת

  
  

  התנועה:

 אלפי ש"ח  
   

  )17,373(  2016, בינואר 1יתרה ליום 
    

    שינויים במשך השנה:
  )3,841(  הפסד ואזקיפה לדוח רווח 

  212  זקיפה לרווח כולל אחר
    

  )21,002(  2016בדצמבר,  31יתרה ליום 
     

    שינויים במשך השנה:
  )10,137(   הפסד ואזקיפה לדוח רווח 

  220  זקיפה לרווח כולל אחר
    

  )30,919(  2017בדצמבר,  31יתרה ליום 
  
  
  

  הכלולים ברווח או הפסד(הטבת מס) מסים על ההכנסה   ד.
  

  
  לשנה שהסתיימה ביום

 בדצמבר 31
  2017  2016  2015 
 אלפי ש"ח  
       

 244,636 116,586 100,741  מסים שוטפים
 )93,390( 3,841 10,137  מסים נדחים

 -   )3,087( )4,011(   הכנסות מסים בגין שנים קודמות
    
  106,867 117,340 151,246 
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  (המשך) מסים על ההכנסה  -: 23באור 
  
  מס תיאורטי  ה.

  

להלן מובאת התאמה בין סכום המס, שהיה חל אילו כל ההכנסות וההוצאות, הרווחים 
היו מתחייבים במס לפי שיעור המס הסטטוטורי, לבין סכום הפסד  וההפסדים ברווח או

  הפסד: מסים על ההכנסה שנזקף ברווח או

  
  לשנה שהסתיימה ביום

 בדצמבר 31
  2017  2016  2015 
 אלפי ש"ח  
       

 566,489  487,270  455,837  רווח לפני מסים על ההכנסה

       
 26.5%  25%  24%  שיעור המס הסטטוטורי

       
 150,119  121,817  109,401  מס מחושב לפי שיעור המס הסטטוטורי 

       הגדלה (הקטנה) בחבות המס בשל:
הפסדים והפרשי עיתוי בגינם לא נזקפו 

 )198(  1,854  2,152  מסים נדחים 
עדכון יתרת מסים נדחים בגין שינוי 

  -     )2,648(   )85(   בשיעור המס
 314  )1,403(  )144(  , נטומוכרות והכנסות פטורותהוצאות לא 

 -    )3,087(  )4,011(   הכנסות מסים בגין שנים קודמות
 1,011  807  )446(  הפרשים אחרים, נטו

       
 151,246  117,340  106,867  מסים על ההכנסה

  
  

החברה רשומה לצורכי מס ערך מוסף כעוסק מורשה משותף (איחוד עוסקים) יחד עם חברות         ו.
  אחרות בקבוצה. 

  
  שומות מס  ז.
  

  .2015סופיות עד וכולל שנת המס ברות המאוחדות שומות מס לחברה ולח
  

בדצמבר  31מסתכמים ליום ההמועברים לשנים הבאות והפסדי הון לקבוצה הפסדים עסקיים   .ח
מליוני ש"ח. בגין הפסדים אלה הוכרו בדוחות הכספיים נכסי מסים נדחים  30- לסך של כ 2017

  מליוני ש"ח. 7-בסך של כ
  

  רווח נקי למניה  -: 24באור 
  

  פרוט כמות המניות והרווח ששימשו בחישוב הרווח נקי למניה
  

 בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום   
  2017  2016  2015 

  

כמות 
מניות 

  משוקללת
  רווח
  נקי

כמות 
מניות 

  משוקללת
  רווח
  נקי

כמות 
מניות 

  משוקללת
  רווח
 נקי

 אלפי ש"ח  אלפים  אלפי ש"ח  אלפים  אלפי ש"ח  אלפים  

        

             
כמות המניות והרווח לצורך חישוב 

 415,243  93,201  369,930  93,201  348,970  93,201  מדוללו בסיסי רווח נקי
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  יתרות ועסקאות עם בעלי עניין וצדדים קשורים  -: 25באור 
  
חברות הקבוצה מנהלות עסקאות במהלך העסקים הרגיל ובתנאי אשראי רגילים במחירי שוק   א.

  עם תאגידים שהינם בעלי עניין וצדדים קשורים.
  

  יתרות עם בעלי עניין וצדדים קשורים  ב.
  

  ההרכב:

 בדצמבר 31  
  2017  2016 
 אלפי ש"ח   

     
 4  5  חברות בשליטת בעל עניין -לקוחות 
 201  350  חברות בשליטת בעל עניין - ספקים 
 3,300  3,300  ז')24הפרשה לתגמול בעל עניין (ראה באור  -זכאים 
 600  100  יו"ר הדירקטוריוןלהפרשה למענק התמדה  -זכאים 

  15,429   15,697   כלולה חברה -הלוואות מתאגידים בנקאיים ומאחרים 
    

  הטבות לבעלי עניין  ג.
  

  
  לשנה שהסתיימה ביום

 בדצמבר 31
  2017  2016  2015 
 אלפי ש"ח  
       

 5,920  3,524  3,516  תגמול לבעל עניין

       
שכר דירקטורים שאינם מועסקים בחברה 

 1,015  1,036  972  או מטעמה

       
מתייחסים השכר מספר האנשים אליהם 

       וההטבות
       

בעלי העניין המועסקים בחברה ובחברה 
 1  1  1  מאוחדת שלה 

 5  5  5  דירקטורים שאינם מועסקים בחברה
       
  6  6  6 

  
  הטבות לאנשי מפתח ניהולייםתגמול ו  ד.
  

  
  

  לשנה שהסתיימה ביום
 בדצמבר 31

  2017  2016  2015 
 אלפי ש"ח  
       

 5,920  5,957  5,977  הטבות לזמן קצר
  -     2,894   4,592   תשלום מבוסס מניות

           
  5,920   8,851   10,569   סך הכל

           
  1   2   2   מספר אנשים
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  (המשך) יתרות ועסקאות עם בעלי עניין וצדדים קשורים  -: 25באור 
  

  עסקאות עם בעלי עניין וצדדים קשורים  ה.

  
  לשנה שהסתיימה ביום

 בדצמבר 31
  2017  2016  2015 

 אלפי ש"ח  
       הכנסות

 624  879  -  מכירת כלי רכב 
 63  34  8  הכנסות משירותי מוסך

 900  500  420  הכנסות דמי ניהול מחברה כלולה
        

       הוצאות
 120  -    -  ביקורת פנים

 1,846  2,072  2,013  קשוריםפרמיות ביטוח ששולמו לצדדים 
 4,071  3,962  4,256  רכישת דלק

 879  798  738  וחומרי ניקוי שמנים רכישת
 570  393  984  לבעל עניין(משפטיות) הוצאות שכר טרחה 

 647  458  468  הוצאות מימון לחברה כלולה
         

  
של החברה הסכם שירותי  הכללית, אישרו ועדת הביקורת, הדירקטוריון והאסיפה 2015 בשנת  .ו

 31שנים (עד ליום  3לתקופה של החברה שהינו גם בעל השליטה בה מנכ"ל ניהול עם 
), במסגרתו נקבע, בין היתר, כי למנכ"ל לא ישולם כל שכר חודשי והוא יהיה 2017בדצמבר, 

ימים ממועד פרסום הדוחות הכספיים  5זכאי לתגמול שישולם אחת לשנה בלבד (תוך 
לוונטיים). התגמול יהיה מותנה אך ורק בתוצאות העסקיות של הקבוצה בכל אחת משנות הר

  ההסכם בנפרד ובכל תקופת ההסכם במצטבר כמפורט להלן:
  

 200באם הרווח השנתי לפני מס של הקבוצה בכל אחת משנות ההסכם יפחת מסך של   .1
הרווח השנתי המזערי) לא יהיה זכאי המנכ"ל לכל תגמול כספי בגין  -ש"ח (להלן  מליוני

  אותה שנה.
  
באם הרווח השנתי לפני מס של הקבוצה בכל אחת משנות ההסכם יעלה על הרווח   .2

מן הרווח השנתי של הקבוצה  2%השנתי המזערי ישולם למנכ"ל תגמול שנת בגובה 
  העולה על הרווח השנתי המזערי.

  
 5.7על סך של הממוצע השנתי של כל עלויות המענקים שישולמו למנכ"ל לא יעלה   .3

יהיה זכאי לו יעשה על פני מנכ"ל החברה , כי חישוב המענק שעוד נקבעמליוני ש"ח. 
החברה אם בתום תקופת ההסכם יימצא כי מנכ"ל  ,לפיכך המצטבר, כל תקופת ההסכם

 להחזיר את ההפרש.קיבל מעבר לסכום לו הוא זכאי יהיה עליו 
  

המנכ"ל יהיה זכאי להחזר הוצאות במסגרת תפקידו ולהעמדת רכב ואמצעי תקשורת   .4
  כמפורט בהסכם.

  
המנכ"ל לא יהיה זכאי לתגמול מעבר למפורט לעיל, לרבות שכר חודשי, זכאות לפיצויי   .5

מוקדמת פיטורין, הפרשות לתוכניות פנסיוניות ולקרן השתלמות, תשלום בגין הודעה 
  וכל תשלום אחר בגין הסכם הניהול.

  
  מליוני ש"ח בגין התגמול האמור לעיל. 5.7-כללה החברה הוצאה בסך של כ 2015בשנת 
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  (המשך) יתרות ועסקאות עם בעלי עניין וצדדים קשורים  -: 25באור 
  

כיו"ר דירקטוריון  החברהמנכ"ל יכהן  2016בינואר  1כי החל מיום  סוכם 2015בחודש נובמבר   .ז
(וזאת בנוסף לתפקידו כמנכ"ל  דלק מוטורסבמקום תפקידו כמנכ"ל  דלק מוטורספעיל של 

החליט  החברה מנכ"ל). עקב השינוי בהגדרת תפקידו של החברה ומנהל עסקים הראשי שלה
דירקטוריון החברה לאשר תיקון להסכם הניהול עימו (לרבות סיום תקופת הסכם הניהול 

. ")החדש"הסכם הניהול  -(להלן חדש. ולחתום עימו על הסכם 2015 ,בדצמבר 31 ביום הקיים
, אישרה האסיפה הכללית של החברה תיקון חדש להסכם 2016במאי  4לכך, ביום  בהמשך

של שלוש  לתקופה למנכ"ל החברההניהול, במסגרתו הוארכה ההתקשרות בין דלק מוטורס 
"התקופה  -(להלן 2018בדצמבר  31ד ליום וע 2016בינואר  1החל מיום נוספות שנים 

  המוארכת").
    

למעט שינויים שהוכנסו בו,  קייםשהיה  הינו בתנאי הסכם הניהול החדשהסכם הניהול 
לתגמול תלת שנתי עבור כל  מנכ"ל החברההתגמול, ואשר על פיהם יהיה זכאי בעיקר לעניין 

  שלוש שנות התקופה המוארכת כדלקמן:
  

"הרווח המצטבר") בתקופה המוארכת -(להלן הקבוצהאם הרווח המצטבר לפני מס של   .1
  מליוני ש"ח.  9.9 -יהיה בסך של כ המצטבר מליוני ש"ח התגמול 600לא יפחת מסך של 

אך לא יפחת מליוני ש"ח  600אם הרווח המצטבר בתקופה המוארכת יפחת מסך של   .2
  מליוני ש"ח.  6.6 -של כ יהיה בסך המצטברמליוני ש"ח התגמול  400מסכום של 

 אך לא יפחת  מליוני ש"ח  400אם הרווח המצטבר בתקופה המוארכת יפחת מסך של   .3
  מליוני ש"ח.  3.3 -של כ המצטבר יהיה בסךמליוני ש"ח התגמול  200מסכום של 

  מנכ"ל החברהמליוני ש"ח  200אם הרווח המצטבר בתקופה המוארכת יפחת מסך של   .4
  זכאי לכל תגמול כספי.יה לא יה

    

ש"ח, בהתאמה בגין התגמול מליוני  3.3כללה החברה הוצאה בסך  2017-ו 2016 ניםבש  
  לעיל.האמור 

  

ועדת הביקורת והדירקטוריון של החברה את ההסכם עם יו"ר  אישררו 2011בחודש מאי   .ח
אלפי ש"ח (צמוד למדד המחירים  30- הדירקטוריון, לפיו יהיה זכאי לגמול חודשי בסך של כ

אישרה האסיפה הכללית של  2011). בחודש יוני 2010לצרכן) מיום תחילת כהונתו (אוקטובר 
   החברה את ההסכם הנ"ל.

רה אסיפה כללית מיוחדת התקשרות החברה עם יו"ר הדירקטוריון איש 2013בחודש דצמבר   
בתוספת להסכם לעניין תנאי כהונתו לפיה אם ישלים תקופת כהונה של שש שנים כיו"ר 

אלף ש"ח לכל שנת כהונה החל  100דירקטוריון החברה יהיה זכאי למענק התמדה בסך של עד 
  ממועד תחילת כהונתו.

  
לפיה   ןירקטוריון החברה התקשרות נוספת עם יו"ר הדירקטוריואישר ד ,2016בחודש אוגוסט 

 ,2016אוקטובר ב 28 יוםהחל מבמשך שנתיים לפחות  ןיו"ר הדירקטוריובאם ימשיך לכהן כ
אלפי  200ל מצטבר ש לשנה ועד לסכום ש"ח אלף 100זכאי למענק מיוחד בסך של  הוא יהיה

את הסכם ההתקשרות הנוסף כאמור  אישרה האסיפה הכללית  2016בחודש אוקטובר ש"ח. 
  .ןעם יו"ר הדירקטוריו

  
  .ג'8ת עם בעלי עניין, ראה באור לגבי שותפו  .ט
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  מגזרי פעילות  -: 26באור 
  

  כללי  א.
  

  חברות הקבוצה עוסקות בתחום הרכב בשני מגזרי פעילות:
  

 BMW  פורד יבוא מכוניות מתוצרת מאזדה העיקר הפעילות הינ - ייבוא ומכירת כלי רכב
 ומכירת המכוניות ללקוחות. MINI -ו

   
מכירת חלפים ושירותי 

 מוסך
וק חלפים למכוניות מתוצרת יבוא ושיו העיקר הפעילות הינ -

ומכירתם בעיקר למוסכים, וכן מתן  MINI-ו BMW פורד, מאזדה
 שירותי מוסך במוסך המרכזי של החברה.

   
 המגזרים (רווח מגזרי) מוערכים בהתבסס על רווח תפעולי.ביצועי 

  

תוצאות המגזר המדווחות למקבל ההחלטות התפעוליות הראשי (מנכ"ל החברה) כוללות 
פריטים המיוחסים ישירות למגזר ופריטים אשר ניתן לייחסם באופן סביר. פריטים שלא 

ימון, לרבות בגין התאמת שווי הוקצו כוללים בעיקר מימון (כולל עלויות מימון והכנסות מ
  מנוהלים על בסיס קבוצתי. הוגן של מכשירים פיננסיים) ומסים על ההכנסה,

  
  דיווח בדבר מגזרי פעילות  ב.

  
  הכנסות  .1
  

  
  לשנה שהסתיימה ביום

 בדצמבר 31
  2017  2016  2015 
 אלפי ש"ח  

       
 2,941,473  3,117,931  3,106,563  ייבוא ומכירת כלי רכב

 312,175  309,820  299,330  מכירת חלפים ושירותי מוסך
       
  3,405,893  3,427,751  3,253,648 

  
  
  רווח מגזרי והתאמה לרווח לפני מסים על ההכנסה .2
  

  
  לשנה שהסתיימה ביום

 בדצמבר 31
  2017  2016  2015 
 אלפי ש"ח  
       

 438,728 376,903 310,964  ייבוא ומכירת כלי רכב
 92,274 86,509 57,644  מכירת חלפים ושירותי מוסך

     
 531,002  463,412  368,608  רווח מגזרי

מיוחסות, בלתי  (הוצאות) הכנסות
 )111(  34,899  59,562   נטו

 35,095  )11,625(  27,259  מימון, נטו (הוצאות) הכנסות
חברות כלולות, חלק החברה ברווחי 

 503  584  598  נטו

       
 566,489  487,270  456,027  רווח לפני מסים על ההכנסה
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  (המשך) מגזרי פעילות  -: 26באור 
  
 פחת והפחתות  .4

  
  לשנה שהסתיימה ביום

 בדצמבר 31
  2017  2016  2015 

 אלפי ש"ח  
       

 19,068  19,323  19,228  ייבוא ומכירת כלי רכב
 1,315  1,295  1,298  חלפים ושירותי מוסך

       
  20,526  20,618  20,383 

  
 א'. 22לקוחות עיקריים ראה באור מכירות בדבר   .5

  
  

 אירועים לאחר תאריך המאזן -: 27באור 

 

 בחברתהשליטה לרכישת  על ניהול משא ומתן החברה , הודיעה2018בינואר  4ביום לאחר תאריך המאזן, 
OCM Luxembourg EPF III Runway Investco S.à r.l 1-בעלת השליטה בקבוצת ורידיס בתמורה לסך של כ 

הסביבה והתשתיות איכות בתחום ורידיס עוסקת משא ומתן זה נמצא בשלבים מתקדמים. מיליארדי ש"ח. 
שה תחומים עיקריים ומיזמים בשלו של שירותים בישראל ופועלת בין היתר לפיתוחם והוצאתם אל הפועל

  .איכות הסביבה, התפלת מים ופתרונות אנרגיה -
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  תמצית נתונים לצורכי מס
  

  להלן נתונים לצורכי מס הכנסה בלבד.
  

, בערכים נומינליים, על בסיס IFRS) ולא בהתאם לתקני (Israeli GAAPהנתונים נערכו בהתאם לתקינה ישראלית 
  המוסכמה של העלות ההיסטורית ללא התחשבות בשינויים בכוח הקנייה הכללי של המטבע הישראלי.

  
  מאזני החברה

  

 בדצמבר 31ליום   
  2017  2016 
 אלפי ש"ח  

     נכסים שוטפים
    

 11,557  20,606  חייבים ויתרות חובה
     

     נכסים לא שוטפים
     

 755,232  637,174  השקעות בחברות מוחזקות ובשותפות
 32,451  32,451  שטר הון מחברה בת

     
  669,625  787,683 
     
  690,231  799,240 

     התחייבויות שוטפות
     

  15,429   15,697   אשראי מאחרים
 826  215  זכאים ויתרות זכות

  102,521   74,561   דיבידנד שהוכרז
       
  90,473  118,776 
     
     
     

 680,464  599,758  הון
     
  690,231  799,240 
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  (המשך) תמצית נתונים לצורכי מס
  

  
  על הרווח הכוללדוחות 

  
  לשנה שהסתיימה ביום

 בדצמבר 31
  2017  2016 
 אלפי ש"ח  
     

 353,638  308,413  ברווחי חברות מוחזקות ובשותפות חלק החברה
     

 308  224  הוצאות הנהלה וכלליות
     

 462  236  הוצאות מימון, נטו
     

 352,868  307,953  רווח לפני מסים על ההכנסה
     

 4,150  1,521  מסים על ההכנסה
     

 348,718  306,432  וכולל רווח נקי
  

  דוחות על השינויים בהון 
  

  
  הון

  המניות
פרמיה על 

  מניות
  יתרת
 סה"כ  רווח 

  אלפי ש"ח  
          

  638,351  163,518  381,632  93,201  2016בינואר,  1יתרה ליום 
           

  5,618  -    5,618  -   תשלום מבוסס מניות
  348,718  348,718  -    -   כוללרווח 

  )312,223(  )312,223(  -    -  דיבידנד
          

  680,464  200,013  387,250  93,201  2016בדצמבר,  31יתרה ליום 
           

  8,966  -    8,966  -   תשלום מבוסס מניות
  306,432  306,432  -    -  כוללרווח 

  )396,104(  )396,104(  -    -   דיבידנד 
          

  599,758  110,341  396,216  93,201  2017בדצמבר,  31יתרה ליום 
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  רשימת חברות ושותפויות מוחזקות
  

 

 

 

שיעורי בעלות  
ושליטה על ידי 

החברה 
 המחזיקה

    

 
 

 
  ליום 

 בדצמבר  31
    

    2017     
  דרך הצגה   %  החברה המחזיקה  שם החברה

       

 
דלק מערכות רכב  

 בע"מ
 

 
  

       
  חברה מאוחדת   100    דלק מוטורס בע"מ

       
  חברה מאוחדת   100    ) בע"מ1995נכסי ד.מ.ר. (

       
  חברה מאוחדת   100    ) בע"מ1987דלק מוטורס חלפים (

       
  שותפות מאוחדת   75    ), שותפות רשומה1994דלק סוכנויות רכב ( -ד.ס.ר. 

       
  חברה כלולה   33.33    החזקות עד"ך בע"מ 

     דלק מוטורס בע"מ  
       

  שותפות מאוחדת   25    רשומה), שותפות 1994דלק סוכנויות רכב ( -ד.ס.ר. 
       
        

(עד ליום  ) בע"מ2003סוכנות לביטוח ( דלק מוטורס
סוכנות לביטוח  קמור ביטוח - 2013בינואר  30

  )) בע"מ2003(
  

                        דלק מוטורס קומסקו משאיות שותפות מוגבלת
  
                             דלק מוטורס קומסקו משאיות ש.כ. בע"מ 

 

  כלולה שותפות   50   

 חברה כלולה   50     

 
) 1995נכסי ד.מ.ר. ( 

 בע"מ
 

 
  

       
  שותפות כלולה   75    שותפות דלק ניר צבי

       
  
  
  

- -  - -  - - -  - - -  - -  - - -  -   
  
  

F:\W2000\w2000\923243\M\17\C12-DMR-IFRS.docx  
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        נתונים כספיים מתוך הדוחות הכספיים המאוחדיםנתונים כספיים מתוך הדוחות הכספיים המאוחדיםנתונים כספיים מתוך הדוחות הכספיים המאוחדיםנתונים כספיים מתוך הדוחות הכספיים המאוחדים
        המיוחסים לחברההמיוחסים לחברההמיוחסים לחברההמיוחסים לחברה

        
        
        

        2017201720172017    בדצמבר,בדצמבר,בדצמבר,בדצמבר,    31313131ליום ליום ליום ליום 
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 קוסט פורר גבאי את קסירר

  א',144דרך מנחם בגין 

  6492102אביב -תל
 

  +972-3-6232525טל.   

  972-3-5622555+פקס  

ey.com 

  
        
        
        
        
        
  
  

        דוח מיוחד של רואה החשבון המבקרדוח מיוחד של רואה החשבון המבקרדוח מיוחד של רואה החשבון המבקרדוח מיוחד של רואה החשבון המבקר
        1970197019701970- - - - ג' לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"לג' לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"לג' לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"לג' לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל9999על מידע כספי נפרד לפי תקנה על מידע כספי נפרד לפי תקנה על מידע כספי נפרד לפי תקנה על מידע כספי נפרד לפי תקנה 

  
  

- התש"ל ומיידיים), תקופתיים (דוחות ערך ניירות לתקנות ג'9 תקנה לפי המובא הנפרד הכספי המידע את ביקרנו
 השנים משלוש אחת ולכל 2016-ו 2017 בדצמבר 31 לימים )החברה -  (להלן בע"מ דלק מערכות רכב של 1970

 הנפרד הכספי המידע. החברה של התקופתי דוחב נכלל ואשר 2017 בדצמבר 31 ביום הסתיימה שבהן שהאחרונה
 בהתבסס הנפרד הכספי המידע על דיעה לחוות היא אחריותנו החברה. של וההנהלה הדירקטוריון באחריות הינו
  ביקורתנו. על

  

 
ת אשר הנכסים בניכוי התחייבויות מוחזק הלא ביקרנו את המידע הכספי מתוך הדוחות הכספיים של חבר

בדצמבר  31לימים אלפי ש"ח  15,219- ו אלפי ש"ח 15,390 אלפי ש"ח, 15,744 המיוחסים לה נטו הסתכמו לסך של
 315-ש"ח ואלפי  171 ,ש"חאלפי  354 להסתכם לסך ש זומוחזקת  המחבר, בהתאמה, ואשר הרווח 2016-ו 2017

 החבר ה, בהתאמה. הדוחות הכספיים של אות2015-ו 2016, 2017בדצמבר  31לשנים שהסתיימו בימים  אלפי ש"ח
וחותיהם הומצאו לנו וחוות דעתנו, ככל שהיא מתייחסת לסכומים אלה בוקרו על ידי רואי חשבון אחרים שד

  , מבוססת על דוחות רואי החשבון האחרים.החבר השנכללו בגין אות

 
  

 את לתכנן מאיתנו הנדרש אל תקנים פי על בישראל. מקובלים ביקורת לתקני בהתאם ביקורתנו את ערכנו
במטרה להשיג מידה סבירה של ביטחון שאין במידע הכספי הנפרד הצגה מוטעית מהותית.  ולבצעה הביקורת

ביקורת כוללת בדיקה מדגמית של ראיות התומכות בסכומים ובפרטים הכלולים במידע הכספי הנפרד. ביקורת 
תיים כוללת גם בחינה של הכללים החשבונאיים שיושמו בעריכת המידע הכספי הנפרד ושל האומדנים המשמעו

שנעשו על ידי הדירקטוריון וההנהלה של החברה וכן הערכת נאותות ההצגה של המידע הכספי הנפרד. אנו 
  בסיס נאות לחוות דעתנו. יםמספקודוחות רואי החשבון האחרים סבורים שביקורתנו 

  
  

ל הבחינות המידע הכספי הנפרד ערוך, מכבהתבסס על ביקורתנו ועל הדוחות של רואי חשבון אחרים, לדעתנו, 
  .1970-ג' לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל9המהותיות, בהתאם להוראות תקנה 

  
בדבר תביעות ובקשות לאשרן פנים את תשומת הלב לאמור בבאור ה' מבלי לסייג את חוות דעתנו הנ"ל, אנו מ
  כתובענות ייצוגיות שהוגשו כנגד הקבוצה.

  
  
  
  
  

 פורר גבאי את קסירר קוסט  אביב,-תל
 רואי חשבון  2018, בפברואר 27
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        ג'ג'ג'ג'9999דוח מיוחד לפי תקנה דוח מיוחד לפי תקנה דוח מיוחד לפי תקנה דוח מיוחד לפי תקנה 
        
        המאוחדיםהמאוחדיםהמאוחדיםהמאוחדים    הדוחות הכספייםהדוחות הכספייםהדוחות הכספייםהדוחות הכספיים    נתונים כספיים ומידע כספי מתוךנתונים כספיים ומידע כספי מתוךנתונים כספיים ומידע כספי מתוךנתונים כספיים ומידע כספי מתוך
        
  לחברהלחברהלחברהלחברההמיוחסים המיוחסים המיוחסים המיוחסים 

  
  
  

מתוך הדוחות הכספיים המאוחדים של הקבוצה ליום  לחברההמיוחסים להלן נתונים כספיים ומידע כספי נפרד 
לתקנה דוחות מאוחדים), המוצגים בהתאם  - המפורסמים במסגרת הדוחות התקופתיים (להלן 2017בדצמבר,  31
  .1970- התש"ל ,לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים) 'ג9
  

  לדוחות המאוחדים. 2המדיניות החשבונאית שיושמה לצורך הצגת נתונים כספיים אלה פורטו בבאור עיקרי 
  

במסגרת המידע הנוסף לדוח זה ניתנים גילויים ביחס למידע מהותי נוסף, ככל שמידע זה לא נכלל בדוחות 
  .לחברה במפורש המתייחסהמאוחדים באופן 

  
  המאוחדים.בדוחות  1חברות מוחזקות כהגדרתן בבאור 
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        המיוחסים לחברההמיוחסים לחברההמיוחסים לחברההמיוחסים לחברה    יםיםיםיםהמאוחדהמאוחדהמאוחדהמאוחד    ניםניםניםניםנתונים כספיים מתוך המאזנתונים כספיים מתוך המאזנתונים כספיים מתוך המאזנתונים כספיים מתוך המאז

  
  

 בדצמבר 31ליום     
    2017  2016 
 אלפי ש"ח  מידע נוסף  

       
       נכסים שוטפים

       
 8,686  19,656  א  חייבים ויתרות חובה 

 2,408  516      מסים לקבל
       
     20,172  11,094 

       נכסים לא שוטפים
       

 780,182  704,521    השקעות בחברות מוחזקות ובשותפות
 32,451  32,451    שטר הון מחברה בת

 463  434    מסים נדחים
       
    737,406  813,096 
       
    757,578  824,190 

       התחייבויות שוטפות
       

 15,429  15,697    חלויות שוטפות של הלוואה לזמן ארוך מחברה כלולה
 826  215    זכאים ויתרות זכות

  102,521   74,561      דיבידנד שהוכרז
       

 118,776  90,473    סה"כ התחייבויות שוטפות
       
       

       הון המיוחס לבעלי מניות החברה
          

 210,437  210,437    מניותהון 
 359,640  359,640    פרמיה על מניות

  5,066   13,701     קרנות אחרות
 130,271  83,327    יתרת רווח 

       
    667,105  705,414 
       
    757,578  824,190 
  

  הנפרד.המידע הנוסף המצורף מהווה חלק בלתי נפרד מהנתונים הכספיים ומהמידע הכספי 
  
  

              2018 בפברואר, 27

  ןלמאבינועם פינק    תאריך אישור הדוחות הכספיים
  יו"ר הדירקטוריון

  גיל אגמון  
  ודירקטור מנהל כללי

  רונית בכר  
  סמנכ"ל כספים
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        המיוחסים לחברההמיוחסים לחברההמיוחסים לחברההמיוחסים לחברה    הרווח הכוללהרווח הכוללהרווח הכוללהרווח הכוללעל על על על     יםיםיםיםהמאוחדהמאוחדהמאוחדהמאוחד    ותותותותהדוחהדוחהדוחהדוחתונים כספיים מתוך תונים כספיים מתוך תונים כספיים מתוך תונים כספיים מתוך ננננ

  
  
  

    
  לשנה שהסתיימה ביום

 בדצמבר 31
    2017  2016  2015 
 אלפי ש"ח  מידע נוסף  
       

 418,421  374,850  351,141    חלק החברה ברווחי חברות מוחזקות ושותפות
 584  308  224     הוצאות הנהלה וכלליות 

 394  462  236     הוצאות מימון 
          

 417,443  374,080  350,681     רווח לפני מסים על ההכנסה
          

 2,200  4,150  1,521  ב   מסים על ההכנסה
          

 415,243  369,930  349,160     רווח נקי
          

          רווח כולל אחר (לאחר השפעת המס):
          

לא יסווג   -אקטוארי בגין תכניות להטבה מוגדרת  הפסד
 )426(  )909(  )331(     מחדש לאחר מכן לרווח או הפסד

          
 414,817  368,021  348,829     רווח כולל

        
  
  
  
  
  
  
  
  

  המידע הנוסף המצורף מהווה חלק בלתי נפרד מהנתונים הכספיים ומהמידע הכספי הנפרד.
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- 6  -  

        המיוחסים לחברההמיוחסים לחברההמיוחסים לחברההמיוחסים לחברהעל תזרימי המזומנים על תזרימי המזומנים על תזרימי המזומנים על תזרימי המזומנים     יםיםיםיםהמאוחדהמאוחדהמאוחדהמאוחד    ותותותותנתונים כספיים מתוך הדוחנתונים כספיים מתוך הדוחנתונים כספיים מתוך הדוחנתונים כספיים מתוך הדוח

  
  

   
  לשנה שהסתיימה ביום

 בדצמבר 31
   2017  2016  2015 
 אלפי ש"ח   

       תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת של החברה
      

 415,243  369,930  349,160  המיוחס לחברה רווח נקי
של התאמות הדרושות להצגת תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת 

 488,804  )94,987(  74,904  (א)החברה 
       

 904,047  274,943  424,064   מזומנים נטו שנבעו מפעילות שוטפת של החברה
        

        תזרימי מזומנים מפעילות מימון של החברה
        

 )904,047(  )274,943(  )424,064(   דיבידנד ששולם לבעלי מניות החברה
        

 )904,047(  )274,943(  )424,064(   מזומנים נטו ששימשו לפעילות מימון של החברה
        

 -    -    -   שינוי במזומנים ושווי מזומנים 

        
מזומנים מפעילות התאמות הדרושות להצגת תזרימי  (א)

       שוטפת של החברה
        
       התאמות לסעיפי רווח והפסד של החברה: 
        
 493,971  )95,199(  75,330  חלק החברה ברווחי חברות מוחזקות ושותפות *) 
  )36(   )17(   29  מסים נדחים, נטו 
  -     5,618   8,966   תשלום מבוסס מניות 
        
       שינויים בסעיפי נכסים והתחייבויות של החברה: 
        
 )2,576(  )5,793(  )9,078(  ירידה (עלייה) בחייבים ויתרות חובה ומסים לקבל 
 )2,555(  404  )343(  עלייה (ירידה) בזכאים ויתרות זכות, מסים לשלם ואחרות 
        
   74,904  )94,987(  488,804 

        
 912,392  279,651  426,471  *)   בניכוי דיבידנדים שהתקבלו ומשיכות משותפות 

        
       מידע נוסף על תזרימי המזומנים (ב)
        
       :עבורבחברה מזומנים שהתקבלו במשך השנה  
        
 5,744  -    2,927  מסים על ההכנסה 
        
       בחברה עבור: מזומנים ששולמו במשך השנה 
        
 2,308  4,707  2,408  מסים על ההכנסה 
        

       פעילות מהותית שלא במזומן (ג)
        
 65,241  102,521  74,561  דיבידנד שהוכרז וטרם שולם 
        
  

  הנפרד.המידע הנוסף המצורף מהווה חלק בלתי נפרד מהנתונים הכספיים ומהמידע הכספי 
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  לחברההמיוחסים  חובהויתרות  חייבים  א.

 בדצמבר 31  
  2017  2016 
 אלפי ש"ח   
     

 8,659  19,617  צד קשור
 27  39  מוסדות

     
  19,656  8,686 

  
 מסים על ההכנסה המיוחסים לחברה  .ב
  

  החברהחוקי המס החלים על   .1
  

  1985-ה"הכנסה (תיאומים בשל אינפלציה), התשמחוק מס   
  

נמדדו התוצאות לצורכי מס בישראל כשהן מותאמות לשינויים  2007פי החוק, עד לתום שנת -על
  במדד המחירים לצרכן. 

  
- התקבל בכנסת תיקון לחוק מס הכנסה (תיאומים בשל אינפלציה), התשמ"ה 2008בחודש פברואר 

, נמדדות 2008ואילך. החל משנת  2008התיאומים משנת  המגביל את תחולתו של חוק 1985
התוצאות לצורכי מס בערכים נומינליים למעט תיאומים מסוימים בגין שינויים במדד המחירים 

. תיאומים המתייחסים לרווחי הון, כגון בגין מימוש 2007בדצמבר,  31לצרכן בתקופה שעד ליום 
למועד המימוש. התיקון לחוק כולל, בין היתר, את  נדל"ן (שבח) וניירות ערך, ממשיכים לחול עד

(לנכסים בני פחת שנרכשו ביטול תיאום התוספת והניכוי בשל אינפלציה והניכוי הנוסף בשל פחת 
  .2008החל משנת ) 2007לאחר שנת המס 

 
  החברהשיעורי המס החלים על   .2

  
חוק לשינוי סדרי עדיפויות לאומיים (תיקוני חקיקה להשגת יעדי פורסם ה 2013בחודש אוגוסט   

(חוק התקציב), אשר כולל בין היתר מיסוי רווחי שערוך  2013-), תשע"ג2014- ו 2013התקציב לשנים 
, אולם כניסתן לתוקף של ההוראות האמורות לגבי רווחי שיערוך 2013באוגוסט  1וזאת החל מיום 

רות מהם "עודפים שלא חייבים במס חברות" וכן תקנות שיקבעו מותנית בפרסום תקנות המגדי
הוראות למניעת כפל מס העלולים לחול על נכסים מחוץ לישראל. נכון למועד אישור דוחות כספיים 

  .פורסמו טרם כאמור תקנותאלה, 
  

אושר חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות  2016בדצמבר   
בינואר,  1, אשר כולל הפחתת שיעור מס החברות החל מיום 2017 –), התשע"ז 2018 -ו 2017תקציב ה

  .23%לשיעור של  2018בינואר,  1) והחל מיום 25%(במקום  24%לשיעור של  2017
  

  . 26.5% 2015ובשנת  25%הינו  2016ת בשנ, 24%הינו  2017 בשנת החברות בישראלשיעור מס   
  חייב במס על רווח הון ריאלי בשיעור מס החברות החל בשנת המכירה.חבר בני אדם   
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  (המשך) לחברהמסים על ההכנסה המיוחסים   .ג
 

  שומות מס המיוחסות לחברה  .3
  

  .2015 לחברה שומות מס סופיות עד וכולל שנת המס
  

נכסים לא יתרת המסים הנדחים המיוחסת לחברה הינה בגין הטבות לעובדים ומוצגת במסגרת   .4
  שוטפים.

  

  
  ושותפות הלוואות, יתרות והתקשרויות מהותיות עם חברות מוחזקות  .ד
  

  ושותפות יתרות ועסקאות עם חברות מוחזקות
  

  הרכב - יתרות עם חברות מוחזקות  .1

 בדצמבר 31  
  2017  2016 

 ש"חאלפי   
     

 8,659  19,617  )1(חברות בנות) (חייבים ויתרות חובה 
 32,451  32,451   )2הון מחברה בת (שטר 

  15,429   15,697   )3הלוואה מחברה כלולה (
  

משתתפות החברות הבנות  2014החל מהרבעון השני של שנת  היתרה בגין חשבון שוטף.  )1(
  לה וכלליות של החברה.בהוצאות הנה

  
) בע"מ (חברה בת בבעלות מלאה) שטר הון 1995( הנפיקה נכסי ד.מ.ר 2009בחודש פברואר   )2(

אלפי ש"ח. שטר ההון אינו צמוד ואינו  32,451בסך של  2008 ,בינואר 1לחברה בתוקף מיום 
  .2019 ,בינואר 1נושא ריבית. מועד הפרעון לא יהיה לפני 

  
 מועד פרעונה בחודש פברואר 3.06%- נושאת ריבית בשיעור שנתי משוקלל של כ ההלוואה  )3(

2019.   
  
  הכנסות והוצאות מימון עם חברות מוחזקות  .2

  לשנה שהסתיימה ביום  
 בדצמבר 31

  2017  2016  2015 
 אלפי ש"ח  
       
           

 651  458  468  הוצאות מימון
  

  דיבידנד  .3
  

כמו  .מליוני ש"ח 426- כ בסך של דיבידנד ס בע"מדלק מוטור ה החברה הבתחילק 2017במהלך שנת   
  ש"ח. מליוני 2.4-כמשכה החברה משותפות  2017כן, במהלך שנת 
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   התחייבויות תלויות  ה. 
 

  

הוגשה תביעה ובקשה לאשרה כתובענה ייצוגית כנגד דלק מוטורס.  2015בחודש יוני   .1
"בקשת האישור"). עניינה של - (להלן בסעיף זה בהתאמה: "התביעה הייצוגית" ו

ישנם פגמים בתיבת הילוכים בעלת מצמד כפול המותקנת תביעה הינה בטענה כי ה
ברכבים מסוג "פורד פיאסטה" ו"פורד פוקוס" וכי לקוחות החברה לא יודעו אודות 
פגמים נטענים אלו ולא זומנו למוסכי השירות לצורך תיקונה המלא של תיבת 

ככל  העריך את היקף התביעה,לוכים תקינה. התובע ההילוכים ו/או החלפתה בתיבת הי
הגישו הצדדים לבית  2017בחודש ינואר  מיליוני ש"ח. 549-שתאושר, בסכום כולל של כ

המשפט בקשה לאשר הסדר פשרה ביניהם אשר לפיו הזכאים לפיצוי (כהגדרתם בהסדר 
ש"ח לרכב (כולל מע"מ). התשלום הכספי לרכב יחולק  1,400הפשרה) יקבלו תשלום של 

יונים וללוחות הזמנים שנקבעו בהסדר הפשרה. בין הזכאים לתשלום בהתאם לקריטר
סך התשלום הצפוי (ללא מע"מ), בגין רכבים אותם מכרה דלק מוטורס בעבר, בהתאם 

  מליוני ש"ח.  41.3 -להסכם הפשרה, מסתכם בכ
הורה בית המשפט על פרסום מודעה בדבר אישור הסדר הפשרה  2017בינואר,  30ביום 

עוד יצוין כי ור את תגובתו לאישור הסדר הפשרה. והורה ליועץ המשפטי לממשלה למס
, (להלן "פורד") FORD MOTOR COMPANY -ללאור הסכם השיפוי בין דלק מוטורס 

, הקבוצה 2017 בדצמבר 31התחייבה פורד לשאת בכל עלויות הסדר הפשרה. ליום 
מיליוני ש"ח וכן נכס באותו  41.3כללה הפרשה בגין הסדר הפשרה האמור בסך של כ 

  .הסכום לאור השיפוי
הגיש היועץ המשפטי את התנגדותו להסדר הפשרה המוצע  2017באוגוסט  6ביום 

בהמשך להתנגדות כאמור, הצדדים הגישו הקשורות לאופי ההסדר וסכומו.  בטענות
לבית המשפט הסדר מתוקן (שאינו שונה מהותית מההסדר הראשון). לאחר תאריך 

ועץ המשפטי לממשלה הודעה משלימה ביחס הגיש הי 2018המאזן בחודש פברואר 
להסדר הפשרה המתוקן כאמור ועל הצדדים למסור את התייחסותם להודעה זו עד 

ובהתבסס בין היתר על יועציה  הקבוצהלהערכת הנהלת . 2018במרס  5ליום 
  המשפטיים, לא צפויה השפעה מהותית בגין האמור.

  
  

הוגשה תביעה ובקשה לאשרה כתובענה ייצוגית כנגד דלק מוטורס.  2016בחודש מרס   .2
עניינה של הבקשה לתביעה הייצוגית הינה בטענה כי לוח המחוונים בדגמים מסוימים 
ברכבים מסוג מאזדה, מתמוסס באופן העלול לגרום לסיכון במהלך הנסיעה, וכי הדבר 

בבקשה לתביעה העריך את היקף התביעה,  מוביל לירידת ערך הרכב. התובע הייצוגי
מליוני ש"ח. דיון הוכחות נקבע  225-ככל שתאושר כתובענה ייצוגית, בסכום כולל של כ

. להערכת הנהלת הקבוצה ובהתבסס על יועציה 2018ביוני  14לבקשת המבקשים ליום 
  המשפטיים, בשלב זה, לא ניתן להעריך את סיכויי התביעה.

  

 

דלק ת כנגד ה תביעה ובקשה לאשרה כתובענה ייצוגיהוגש 2016בחודש נובמבר   .3
וכנגד יצרנית כלי הרכב מאזדה. עניינה של הבקשה בטענה לכשל בכריות  מוטורס

במכוניות, העלול להוביל לחדירת לחות ובכך להגדיל את הפיצוץ המתרחש  רהאווי
עה, ככל בעת ניפוח הכרית. התובע הייצוגי בבקשה לתביעה העריך את היקף התבי

נערך דיון  2017בחודש דצמבר  מיליון ש"ח. 60-שתאושר כתובענה ייצוגית, בסכום של כ
בהליכים, לפי החלטת השופט הוקפאו ההליכים נגד דלק מוטורס עד להחלטה אחרת. 
בשל הקפאת ההליכים כאמור, להערכת הנהלת החברה בהתבסס על יועציה 

  כן לא נכללה הפרשה בדוחות הכספיים.המשפטים, סיכויי התביעה הינם נמוכים ועל 
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 (המשך) יות תלויותהתחייבו  ה. 
  

. דלק מוטורסהוגשה תביעה ובקשה לאשרה כתובענה ייצוגית כנגד  2017 אוגוסט בחודש .4
לפיה מסך המגע של מערכת עניינה של הבקשה לתביעה ייצוגית הינה בטענה 

המולטימדיה ברכבי מאזדה ננעל בשעת נסיעה, באופן שלא מקבל ביטוי במצגים טרם 
התובע הייצוגי בבקשה לתביעה העריך את היקף הרכישה וכי הדבר מהווה "פגם". 

 דלק מוטורסמיליוני ש"ח.  120-ייצוגית, בסכום של כ כתובענההתביעה, ככל שתאושר 
. המבקש רשאי להגיד 2018בפברואר  20לבקשת האישור ביום הגישה את תשובתה 

 ניתן לא ההליך של המוקדמים שלביו בשל .2018במרס  21תשובה לתשובה עד ליום 
 .התביעה סיכויי את, זה בשלב, להעריך

 

הוגשה תביעה ובקשה לאשרה כתובענה  2018בחודש פברואר לאחר תאריך המאזן  .5
ייצוגית כנגד דלק מוטורס. עניינה של התביעה בטענה לפיה קיימת תקלה כללית באנטנת 

המשווקים על ידי דלק מוטורס, שאינה מאפשרת שמיעת רדיו  BMW -הרדיו ברכבי ה
ים טרם רכישת באופן תקין. על פי טענת התובעים, התקלה לא הייתה ידועה לרוכש

הרכבים. התובע הייצוגי בבקשה לתביעה העריך את היקף התביעה, ככל שתאושר 
מיליוני ש"ח. על דלק מוטורס להגיש את תשובתה  20 - כתובענה ייצוגית, בסכום של כ

בשל שלביו המוקדמים של ההליך, לא ניתן  .2018 במאי 17לבקשת האישור עד ליום 
 תביעה.להעריך, בשלב זה, את סיכויי ה

  
 אירועים לאחר תאריך המאזן  ה. 

  
השליטה לרכישת  על ניהול משא ומתן החברה , הודיעה2018בינואר  4ביום לאחר תאריך המאזן, 

בעלת השליטה בקבוצת ורידיס  OCM Luxembourg EPF III Runway Investco S.à r.l בחברה
ורידיס עוסקת  מתקדמים.מיליארדי ש"ח. משא ומתן זה נמצא בשלבים  1-של כבתמורה לסך 

הסביבה והתשתיות בישראל ופועלת בין היתר לפיתוחם והוצאתם אל הפועל של איכות בתחום 
 . איכות הסביבה, התפלת מים ופתרונות אנרגיה - ומיזמים בשלושה תחומים עיקריים  שירותים

  
  

- -  - -  - - -  - - -  -  
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  דלק מערכות רכב בע"מ
  7201לשת פרטים וספים על החברה 

  
  

  0033291-52 מס' תאגיד ברשם החברות:                     ק מערכות רכב בע"מלדשם התאגיד: 
  

  72905צבי מושב יר  200ת.ד  המען הרשום של התאגיד:
  

  r.bachar@delekmotors.co.ilכתובת דואר אלקטרוי: 
  

  8536468-09  מס' פקס:        8533638-09מזכיר החברה   מס' טלפון: 
  

  8469139-08      4091398-08כספים  סמכ"ל
  

  7120.31.12   תאריך המאזן:
  

  8201.20.27   תאריך הדוח:
  

 

  

   שווי הערכת  ב:8תקה 

   השווי הערכת אודות פרטים

31.12.2017 ליום   

 "דל"ן להשקעה" םהמאזילסעיפים    שקבע השווי
-(לפי חלק החברה בכס"בהקמה דל"ן להשקעה"ו

50%(  

187,099 

 כללי אילו ההערכה מועד לפי סמוך ההערכה ושא שווי
 היו לא, והפחתות פחת לרבות, המקובלים החשבואות

השווי להערכת בהתאם ערכו שיוי את מחייבים  

117,091 

השווי מעריך זהות  1
 איג' יוסף זריצקי

?תלוי בלתי המעריך האם  כן 
?שיפוי הסכם קיים האם  כן 

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

31.12.2017 

השווי הערכת מודל מתייחסת לזכויות הביה הבלתי ( ההשוואהשיטת  
)מוצלות  

שלקחו לצורך  בכס) 100%(לפי פרמטרים עיקריים
 הערכת השווי:

 

השכרה שלקח בחשבון בחישוב (מ"ר)-שטח בר מ"ר (מתוכם בו בשלב א'  37,829שלב ב': סה"כ  
מ"ר)  2,405  

  מ"ר שטח "פלדלת" 11,960 –שלב ג': מגורים 
מ"ר מבוה לשיווק (שטח עיקרי  49,131 –משרדים 

  )40%בתוספת שטחי שירות בשיעור של 
מ"ר מבוה לשיווק (שטח עיקרי  3,067 –מסחר 

  העמסה) 15%בתוספת 
מ"ר מבוה לשיווק (שטח עיקרי  28,000 –מלואות 

)40%בתוספת שטחי שירות בשיעור של   
השכרה שלקח בחישוב (ש"ח)-מחיר מכירה למ״ר בר ח/מ"ר מבוה (שווי קרקע כולל "ש 3,500ב': שלב  

 20,600 ,מרכיב ביסוס) (ברוטו לפי היטל השבחה)
 641שטח מסעדות ככס גמור (בממוצע לח/מ"ר "ש

ח/מ"ר משרדים ככס גמור "ש 11,000, לשיווקמ"ר)
  .מ"ר) 1,822(

ח/מ"ר שטח "פלדלת" "ש 10,800 –שלב ג': מגורים 

                                                           
 לשמאות משרד מהל זו ומשה 1970 משת החל מקרקעין כשמאי מוסמך בוגר הטכיון, ,בין מהדס   1

תלות  למעריך השווי אין  .שוות ציבוריות לחברות"ד חוו בעריכת סיון בעל .אזרחית והדסה מקרקעין
 חברה או בגורמים הקשורים אליה.ב
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31.12.2017 ליום   

  ;(ברוטו לפי היטל השבחה)
ח/מ"ר מבוה (שווי קרקע) "ש 3,300 –משרדים 

  ;(ברוטו לפי היטל השבחה)
ש"ח/מ"ר מבוה (שווי קרקע) (ברוטו  6,000 –מסחר 

  ;)לפי היטל השבחה
ח/מ"ר מבוה (שווי קרקע) "ש 3,500 –מלואות 

.(ברוטו לפי היטל השבחה)  
השכרה של כסים ברי השוואה - טווח מחירים למ״ר בר

בחישוב (ש"ח) (*)שלקחו   
  ;ברוטו ח/מ"ר מבוה"ש 2,633-4,500משרדים: 
  ;ח/מ"ר "פלדלת""ש 11,000-13,500מגורים: 
  ;ח/מ"ר מבוה לשיווק"ש 6,000-7,500מסחר: 

ח/מ"ר (לפי שמאויות "ש 4,500-10,860מלואות: 
  .מכריעות ולא לפי עסקאות בפועל)

  9 –משרדים, מסחר ומגורים  מספר הכסים ברי השוואה שלקחו בחישוב
  7 –מגורים 

  4 –מלואות 
 ההשוואה לצורך שלקחו עיקריים רלווטיים כסים לגבי

שטח, מיקום, הכס זיהוי/  שם: יצויו  
: מתחם "חסן עארפה" בפית הרחובות 1כס 

  ;מ"ר 80,000המסגר ויצחק שדה, שטח קרקעי 
בין הרחובות הרצל, שלבים,  : מתחם סלמה2כס 

דרך שלמה וקיבוץ גלויות, חלקות קרקע המיועדות 
  .לשימושים מעורבים 5000על פי תא/

מרכזיים אחרים פרמטרים שולם היטל  –מ"ר מבוה  35,424שלב ב': לגבי  
השבחה עפ"י דרישת הועדה  בגין היתר ביה 

(מחצית הסכום ₪  11,798,578שהתקבל בסכום של 
בות בקאית כשהוגשה שומה אחרת ע"י שולם בער
  החברות).

מ"ר שטחי  1,822 –מ"ר/שיווק מסעדות  641לגבי 
יכוי רווח יזמי  -שירות ושטחים טכיים למגדל 

, יכוי השלמת עלויות 0.82, דחייה לגמר בייה 7.5%
 3,670בסך של  0.82לגמר מעטפת דחוי בשיעור 

  אלפי ש"ח
ר משרדים בשווי מ" 4,570שלב ג': מטלה ציבורית 

  של
  ח"ש 31,990,000

 3,800,000קומות חיה בשווי של  38מטלה ציבורית 
  ח"ש

  ח"ש 185,955,811היטל השבחה צפוי 
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 דוח מצבת התחייבות לפי מועדי פירעון        :ד9 תקה

מצבת מיידי בדבר דוח במקביל לפרסום דוח תקופתי זה, מפרסמת החברה 
 .מדוח זהמהווה חלק בלתי פרד , הלפי מועדי פירעון חברההתחייבויות של ה

  
  
  

  תמצית דוחות על הרווח הכולל של החברה לכל אחד מהרבעוים בשת   :א10תקה 
  בכללותה 2017ולשת  7201
  

  

  

  

 Iרבעון 
  2017לשת 

  ש"חבאלפי 

  IIרבעון 

  2017לשת 

  באלפי ש"ח

  IIIרבעון 

  2017לשת 

  באלפי ש"ח

  IVרבעון 

  2017לשת 

  באלפי ש"ח

  סה"כ

  2017לשת 

  ש"חבאלפי 

  893,405,3  551,462  831,753  948,983  695,073,1  מכירות

  531,672  80,352  125,189  149,162  176,969  רווח גולמי

  120,787  28,505  29,776  32,033  30,473  הוצאות מכירה ושיווק

  42,277  11,317  10,292  10,472  10,196  הוצאות ההלה וכלליות

  -  -  -  47,781  47,781טו ערך דל"ן להשקעה בהקמה, עלית

  11,781  )30(  )8(  11,663  156  אחרות(הוצאות)  הכסות

  428,170  88,281  85,113  118,320  136,456  רווח תפעולי

   ,  )866,2(  593,6  18,776 756,4  27,259טו הכסות (הוצאות) מימון

(הפסדי) חברות חלק החברה ברווחי 

  כלולות, טו

  

373  

  

333  

  

304  )412(  

  

598  

  456,027  92,625 104,193  125,246  133,963  רווח לפי מסים על ההכסה

  867,106  18,050  24,418  30,546  33,853  מיסים על ההכסה

  

  

    100,110  94,700  79,775  74,575  349,160קי רווח

  

  רווח כולל

  100,110  94,700  79,775  74,244  348,829  
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   על המצב הכספי כלולות בתאריך הדוחרשימת השקעות בחברות בת ובחברות   :11תקה 

  :להלן פרטים וספים, הכספיים לדוחות 8 באור ורא

  

 מיותהמס'   תאגידשם ה
  המוחזקות על
  ידי התאגיד

מהון עור ישה  סוג מיות
המיות המופק, 

ההצבעה  מכח
ומהסמכות למות 

 ,את המהלים
המוחזק בידי 

  התאגיד

ערך המיות בדוח 
הכספי הפרד של 

(אלפי  התאגיד
  )ש"ח

יתרת 
הלוואות 
בדוח על 
המצב 
  הכספי

  דלק מוטורס 
  בע"מ

  רגילות  1,497
  ש"ח 0.05בות 

100%  498,814   -  

) 1995כסי ד.מ.ר (
  *בע"מ

  רגילות  200
  ש"ח 1בות 

100%  83,649  *  

  דלק מוטורס
  ) 1987חלפים (

  בע"מ

  רגילות  224,000
  ש"ח 1בות 

100%  81,674   -  

דלק סוכויות -ר.ס.ד
),שותפות 1994רכב (

  רשומה

  
 -  

  

  
 -  

75%  24,640   -  

יר צבי,  –דלק 
  שותפות רשומה 

  
 -  

  
 -  

75%  6,648  -  

  רגילות  500  החזקות עד"ך בע"מ
  ש"ח 1בות 

33%  15,744   -  

דלק מוטורס סוכות 
  ) בע"מ2003ביטוח(ל

  ההלה 20
  רגילות 200

מיות ההלה 
ש"ח   1בות 

 1ורגילות בות 
  ש"ח

50%  896   -  

קומסקו - דלק מוטורס
שותפות -משאיות
  מוגבלת

  
  
 -  

  
 -  

50%  1,133   -  

 קומסקו- מוטורס דלק
  "מבע.כ. ש-משאיות

ההלה  מיות  רגילות 100
  ש"ח   1בות 

50%   -   -  

  
  .חברהב"ח שמיליון  33 -בסך כ הון בשטר השקעה קיימת*
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  :קשורות והכסות התאגיד מהןו בותהכסות של חברות   :13תקה 
            

   :2017בדצמבר  31כון ליום  ,מהן החברה כסותוהת קשורוחברות ו בות חברות של הכסות  
  

  
  שם החברה

  /(הפסד)רווח
  לפי מס

  (אלפי ש"ח)

  /(הפסד)רווח
  אחרי מס

  (אלפי ש"ח)

  /(הפסד)רווח
  כולל

  )(אלפי ש"ח

דיבידד 
  עד שתקבל

  תאריך המאזן
  (אלפי ש"ח)

דיבידד 
שתקבל 

  לאחר
תאריך 
  המאזן

  )ש"ח(אלפי 

מועד 
תשלום 
  דיבידד

דמי יהול 
שתקבלו 
עד תאריך 

המאזן 
(אלפי 

  )ש"ח

דמי יהול 
שתקבלו 

לאחר תאריך 
  המאזן 

  )ש"ח(אלפי 

מועד 
תשלום דמי 

  יהול

  -       2.1.18  74,561  424,064  279,631  280,040  367,402  דלק מוטורס  בע"מ

  -       12.2.18  29,000    8,607  8,607  11,337  ) בע"מ1995ר (.מ.כסי ד

) 1987דלק מוטורס חלפים(
  בע"מ

20,896  15,874  15,874    51,000  12.2.18       -  

 דלק סוכויות רכב-ד.ס.ר
  ),שותפות רשומה1994(

15,190  15,190  15,190            -  

  -             354  354  354  החזקות עד"ך בע"מ 

דלק מוטורס סוכות 
  )בע"מ2003לביטוח (

  אחת לחודש  -   420  29.1.18  800    861  861  1,136

 קומסקו- מוטורס דלק
  "מבע.כ. ש-משאיות

)617(  )617(  )617(              
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   מסחר בבורסה  :20תקה 

של החברה ולא היו הפסקות  ערך יירות למסחר רשמו לא 2017שת מהלך ב
בעת פרסומי קצובות  הפסקות מסחרמסחר ביירות הערך של החברה למעט 

  .דוחות כספיים

  

  תגמולים לבעלי עיין ולושאי משרה בכירה בתאגיד  :21תקה 

החברה או על  ל ידישיתו ע ,הדוח בשתשיתו התגמולים אודות להלן פירוט 
אחד מחמשת בעלי  ל, לכ2017כפי שהוכרו בדוחות הכספיים לשת  חברה בת,ידי 

או בתאגיד  כירה בחברההבהתגמולים הגבוהים ביותר מבין ושאי המשרה 
, וכן שבשליטתה, ואשר יתו לו בקשר עם כהותו בחברה או בתאגיד שבשליטתה

 הדוח י שהוכרו בדוחות הכספיים של החברה, שיתו בשתפירוט התגמולים, כפ
ידי תאגיד בשליטתה לבעלי עיין בחברה בקשר עם שירותים  ידי החברה או על על

  :שתו כבעלי תפקיד בחברה או בתאגיד בשליטתה
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   2תגמולים עבור שירותים פרטי מקבל התגמולים

 אלפי ש"ח

  תגמולים אחרים

 אלפי ש"ח

  סה"כ

 אלפי ש"ח

היקף  תפקיד שם
 משרה

שיעור 
החזקה 

בהון 
 התאגיד

תשלום מעק           שכר
מבוסס 
  מיות

(***) 

דמי 
 יהול

דמי 
 ייעוץ

דמי  ריבית עלויות גילום עמלה
 שכירות

גמול 
 דירקטורים

 

 החברה מכ"ל יל אגמוןג
ויו"ר 

דירקטוריון 
 תחברה ב

100% 37.47%  - 3,300 (**)  -  -  -  - 216(*)  -  -  - 3,516 

 חברה "למכ  שמש שחר
  בת

100%   -  1,341  1,120  4,592   -   -   -   -   -   -   -  7,053  

- "ללמכ משה מזרחי ורםי
 בתחברה 

100% 0.02% 1,230 1,040 1,220  -  -  -  -  -  -  - 3,490 

  2,325  -   -   -  -   -   -   -   703  (**)675  947  0.02%  100%  "לסמכ  בכר רוית

חברה - "לסמכ גבע למהש
 בת

100%  - 856 570 388  -  -  -  -  -  -  - 1,814 

 ביועםא
  פיקלמן

יו"ר 
  הדירקטוריון

33%  0.07%   -   -   -   -   -   -   -  -   -  487  487  

  485  485                   3-   -   דירקטור  דירקטורים 4

  
  

   .תפקידיו ביצוע לצורך אגמון מר לרשות שהועמדו האמצעים בגין המס לוםגי עלויותב לשאתהיהול  בהסכםהחברה  התחייבה ,היהול הסכם לפילמעקים  בוסף   (*)   
  בהתאם למדייות התגמול. ,תאריך המאזןלאחר  מוישול ים אלומעק (**)    
 5.7.2016מיום של החברה לפרטים וספים ראה דו"ח מיידי  אישרה האסיפה הכללית העקה ללא תמורה של אופציות היתות למימוש למיות למהלים בחברה. 4.7.2016 ביום (***)  

  .המובא בזאת על דרך ההפיה )2016-01-075268 :אסמכתא(מס' 

                                                           
 במוחי עלות לחברה. םהתגמול הסכומי  2
  המיות של החברה. מהון 0.04% - בכמר ישראל צ'ציק מחזיק  3
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  ")אגמון מר(להלן: " החברה"ל ומכ בחברהבעל השליטה  – גיל אגמון  .א

אישרה האסיפה הכללית של החברה את הארכת ההתקשרות בהסכם  8.1.2015 ביום
שים וספות החל מיום  3היהול בין דלק מוטורס לבין מר אגמון לתקופה של 

יעיק  אגמון מר, כי קבע היהול הסכם במסגרת .31.12.2017ועד ליום  1.1.2015
 עסקים כמהל ימוה וכי, סיוויו התמחותו שירותי ייעוץ ויהול לחברה בתחומי

 יתוי השירותיםשל החברה.  ראשי עסקים וכמהל"ל וכמכ מוטורס דלק של ראשי

 כן. החברה בשליטת בעקיפין או במישרין המצאת חברה לכל והן מוטורס לדלק הן
לא ישולם כל שכר חודשי והוא יהיה זכאי לתגמול שישולם  אגמון מרלכי  ,קבע

 של החברה )מאוחדב( העסקיות בתוצאות ורק אך מותה יהיהו ,אחת לשה בלבד
  .בהסכם קבועה גוןלמ בהתאם קבעיואשר גובהו 

; אחזקות משרד ושירותי המשרד; טלפון )7לרכב צמוד (רכב מדרגה מר אגמון זכאי 
אמצעי תקשורת ומדיה המקובלים וקווי ומחשב שיותקו בביתו; טלפון סלולרי; 

בתשלום כל ההוצאות המפורטות כאמור, כולל כל החברה ושאת בההלת החברה. 
זכאי מר  ,כןההוצאות הכרוכות בשימוש ברכב (ביטוח, תיקוים, טסט וכיו"ב).  כמו 

זר הוצאות אירוח והוצאות אחרות לרבות סיעות ואש"ל לחו"ל, שיבוצעו להח אגמון
   במסגרת תפקידו.

יכהן מר אגמון כיו"ר  1.1.2016הודיעה החברה כי החל מיום  29.11.2015ביום 
 , דלק מוטורס, במקום תפקידו כמכ"ל חברת הבתדירקטוריון פעיל של חברת הבת

ולפיכך באותו מועד  ,)סקים ראשי שלהומהל ע (ובוסף לתפקידו כמכ"ל החברה
  .דלק מוטורסחדל מר אגמון לכהן כמכ"ל 

 את תאי עדכןעקב השיוי בהגדרת תפקידו של מר אגמון מצאה החברה לכון ל
 הימיםדירקטוריון החברה מו ועדת התגמול זאת לאחר שהתקבל אישור( תגמולו

של  אישרה האסיפה הכללית 4.5.2016ביום , בהתאם לכך .)16.3.2016 -ו 13.3.2016
ההתקשרות בין דלק מוטורס הוארכה  במסגרתו ,להסכם היהול חדש תיקון החברה

 31.12.2018ועד ליום  1.1.2016שים וספות החל מיום  3למר אגמון לתקופה של 
   ").החדש"ההסכם : בס"ק זה (להלן

אגמון לא ישולם כל שכר חודשי והוא יהיה זכאי  למרעל פי ההסכם החדש גם 
לתגמול שישולם אחת לשה בלבד ויהיה מותה אך ורק בתוצאות העסקיות 

 .הקבוע בהסכם החדשבהתאם למגון  קבעיאשר גובהו  ,(במאוחד) של החברה
 16.3.2016לפרטים וספים אודות ההסכם החדש ראו דיווח מיידי של החברה מיום 

 .מובא בזאת על דרך ההפיה ושהמידע הכלול ב )2016-01-008028 (מס' אסמכתא:
אשר גובהו  ,תגמול מר אגמוןדירקטוריון החברה להעיק ל החליט 27.02.2018ביום 

ון  קבעגה, ,הקבוע בהסכם החדשבהתאם למה  זאת לאחר שוועדת התגמול דבח
  .ואישרה את הסכומים בהתאם למדייות התגמול של החברה

  ")שמשמר (להלן: " בת חברהב מכ"ל – שמששחר   .ב

שכרו החודשי  מכהן מר שמש כמכ"ל חברת הבת דלק מוטורס. 1.1.2016 מיום החל
מדד ב(אך לא לירידה) עליה צמוד ל "חש 80,000 סךעומד על (ברוטו) של מר שמש 

) והחברה ושאת 7שמש זכאי לרכב צמוד (כיום רכב מדרגה  מר .המחירים לצרכן
בכל ההוצאות הכרוכות בשימוש ברכב. שווי השימוש ברכב מגולם ומשולם על ידי 

כן זכאי מר שמש לקרן השתלמות, הפרשות לביטוח מהלים והחזר כמו החברה. 
רוח. עלות העסקתו של מר שמש לחברה יוא הוצאות טלפון, סיעות עסקיות לחו"ל

 הסתכמה(בגין כל האמור לעיל, וכן בגין השיויים בעתודות טו לחופשה ולפיצויים) 
ש"ח. בוסף, שולם למר שמש מעק בגין שת  אלפי 1,341 -סך של כב 2017בשת 

   "ח.ש אלפי 1,120 -כשל  סךב 2017

 ומשכך תקופת העסקה בכתבאין למר שמש הסכם  בחברה, מהליםכמו לכל יתר ה
   העסקתו איה קצובה בזמן.

הקצאה פרטית למר שמש של החברה אישרה האסיפה הכללית  4.7.2016ביום 
 -אופציות לא רשומות למסחר, היתות למימוש ל 1,670,000שאיה מהותית, של 



 9

 2סעיף  ולפרטים רא. של החברה כל אחת. ש"ח ע. 1מיות רגילות בות  1,670,000
שהמידע  )2016-01-034950 :(מס' אסמכתא 26.5.2016 לדוח זימון האסיפה מיום

-הוצאה בסך כ 2017החברה רשמה בשת  .מובא בזאת על דרך ההפיה והכלול ב
  בגין אופציות אלה. ש"חאלפי  4,592

  ")מזרחימר (להלן: " בת בחברה משה למכ"ל – יורם מזרחי  .ג

(אך לא עליה צמוד לש"ח  76,353 סךעומד על שכרו החודשי (ברוטו) של מר מזרחי 
) 7זכאי לרכב צמוד (כיום רכב מדרגה  מזרחי. מר מדד המחירים לצרכןבלירידה) 

והחברה ושאת בכל ההוצאות הכרוכות בשימוש ברכב. שווי השימוש ברכב מגולם 
לקרן השתלמות, הפרשות לביטוח  מזרחיזכאי מר  ,ומשולם על ידי החברה. כן

מהלים והחזר הוצאות טלפון, סיעות עסקיות לחו"ל ואירוח. עלות העסקתו של מר 
לחברה (בגין כל האמור לעיל, וכן בגין השיויים בעתודות טו לחופשה  מזרחי

ש"ח. בוסף, שולם למר  אלפי 1,230 -כ בסך של 2017בשת  הסתכמהולפיצויים) 
  "ח.ש אלפי 1,040 -כשל  סךב 2017מעק בגין שת  מזרחי

ומשכך תקופת  הסכם העסקה בכתב מזרחי, אין למר בחברה מהליםהכמו לכל יתר 
  . העסקתו איה קצובה בזמן

הקצאה פרטית שאיה מהותית, למר מזרחי אישרה האסיפה הכללית  4.7.2016ביום 
מיות  660,000 - למימוש לאופציות לא רשומות למסחר, היתות  660,000של 

לדוח זימון  2 סעיף ולפרטים רא. של החברה כל אחת. ש"ח ע. 1רגילות בות 
מובא  ושהמידע הכלול ב )2016-01-034950 :(מס' אסמכתא 26.5.2016 האסיפה מיום

 ש"חאלפי  1,220 -הוצאה בסך כ 2017החברה רשמה בשת  .בזאת על דרך ההפיה
  בגין אופציות אלה.

  ")בכרגב' (להלן: " סמכ"ל הכספים בחברה – בכר רוית  .ד

גב' בכר זכאית לרכב  .ש"ח 51,000עומד על סך של גב' בכר שכרה החודשי (ברוטו) 
) והחברה ושאת בכל ההוצאות הכרוכות בשימוש ברכב. 7צמוד (כיום רכב מדרגה 

זכאית גב' בכר לקרן  ,שווי השימוש ברכב מגולם ומשולם על ידי החברה. כמו כן
השתלמות, הפרשות לביטוח מהלים והחזר הוצאות טלפון, סיעות עסקיות לחו"ל 
ואירוח. עלות העסקתה של גב' בכר לחברה (בגין כל האמור לעיל וכן בגין השיויים 

. ש"חאלפי  947 -כסך של ב 2017בשת בעתודות טו לחופשה ולפיצויים) הסתכמה 
  ש"ח.אלפי  675 - כשל  בסך 2017, רשמה החברה הוצאות מעק בגין שת בוסף

ומשכך תקופת  בחברה, אין לגב' בכר הסכם העסקה בכתב מהליםהכמו לכל יתר 
  העסקתה איה קצובה בזמן.

הקצאה פרטית שאיה לגב' בכר של החברה אישרה האסיפה הכללית  4.7.2016ביום 
 380,000 -רשומות למסחר, היתות למימוש לאופציות לא  380,000מהותית, של 

לדוח זימון  2סעיף  ולפרטים רא כל אחת של החברה. .ש"ח ע. 1מיות רגילות בות 
מובא  ושהמידע הכלול ב )2016-01-034950 :(מס' אסמכתא 26.5.2016 האסיפה מיום

בגין  ש"חאלפי  703 -הוצאה בסך כ 2017החברה רשמה בשת  .בזאת על דרך ההפיה
   אופציות אלה.

  ")גבעמר (להלן: " בת בחברה השרותסמכ"ל  –שלמה גבע   .ה

 לרכב צמוד מר גבע זכאי .ש"ח 49,000 עומד על סךשל מר גבע החודשי (ברוטו) שכרו 
רכב. שווי השימוש ) והחברה ושאת בכל ההוצאות הכרוכות בשימוש ב7(כיום דרגה 

זכאי מר גבע לקרן השתלמות, הפרשות  ,ברכב מגולם ומשולם על ידי החברה. כן
רוח. עלות ילביטוח מהלים והחזר הוצאות טלפון, סיעות עסקיות לחו"ל וא

העסקתו של מר גבע לחברה (בגין כל האמור לעיל וכן בגין השיויים בעתודות טו 
ש"ח. בוסף, שולם אלפי  856 -כסך של ב 2017בשת  הסתכמהלחופשה ולפיצויים), 

   ש"ח.אלפי  570 -כסך של בהסתכמה  שעלותו 2017למר גבע מעק בגין שת 

ומשכך תקופת  הסכם העסקה בכתבגבע אין למר  בחברה, מהליםכמו לכל יתר ה
    העסקתו איה קצובה בזמן.
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הקצאה פרטית שאיה מהותית, למר גבע אישרה האסיפה הכללית  4.7.2016ביום 
מיות  210,000 - אופציות לא רשומות למסחר, היתות למימוש ל 210,000של 

לדוח זימון  2סעיף לפרטים ראה כל אחת של החברה. . ש"ח ע. 1רגילות בות 
מובא  ושהמידע הכלול ב )2016-01-034950 :(מס' אסמכתא 26.5.2016 האסיפה מיום

  ש"חאלפי  388- כשל הוצאה בסך  2017החברה רשמה בשת  .בזאת על דרך ההפיה
  בגין אופציות אלה.

  ")פיקלמןמר (להלן: " ריוןוהדירקטיו"ר  – אביועם פיקלמן  .ו

(לאחר קבלת אישור ועדת  אישרה האסיפה הכללית של החברה 29.6.2011ביום 
עם מר פיקלמן בהסכם את התקשרות החברה  הביקורת ודירקטוריון החברה)

חודשי שכר ב דירקטוריון החברה ") לפיו יכהן כיו"רההסכם המקורי(להלן: "
כמו כן, מר פיקלמן זכאי  .2010"ח צמוד למדד ספטמבר ש 30,000 סךב(ברוטו) 

  להחזר הוצאות בהתאם להוג ולמקובל בחברה, בכפוף להוראות כל דין.

את התקשרות החברה של החברה אישרה האסיפה הכללית  13.10.2016ביום 
וסף לתאי ההסכם המקורי, אם מר הקובעת כי ב, המקוריתוספת להסכם ב

יהיה זכאי בתפקידו, הוא ) 28.10.2016יכהן שתיים וספות (שתחילתן ביום  פיקלמן
ש"ח לכל שת כהוה, וזאת עד לסכום מצטבר  100,000לקבל מעק מיוחד בסך של 

מיום של החברה ראו דוח מיידי לפרטים וספים  .ש"ח 200,000מקסימלי של 
) אשר המידע הכלול בו מובא בדרך של 2016-01-118357 :אסמכתא(מס'  6.9.2016

   הפיה.

 יםהקבועם מיסכול בהתאםקבע  דירקטוריםהגמול  - הדירקטורים יתרלגבי   .ז
 .2000-תש"סה תקות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוי),ב

  "ח.ש אלפי 485לסך של  םהסתכ 2017 בשתלכלל הדירקטורים בחברה תשלום גמול 

  
   השליטה בתאגידבעל   :א21תקה 

אשר רכש את השליטה בעל השליטה בחברה היו מר אגמון, מכ"ל החברה, 
מחזיק ה"), ועסקת רכישת השליטה(להלן: " 2010בחברה מקבוצת דלק בשת 

  מהון המיות המופק והפרע של החברה. - 37.47%כון למועד הדוח בכ

דיוים שערכה החברה עם רשות יירות ערך לאחר ביצוע עסקת בעקבות יצוין, כי 
שוצר לאחר ביצוע עסקת חזקות אהבמצב לפיה הושגה הבה  ,רכישת השליטה
, בעל במר יצחק שרון (תשובה) ,למען הזהירות ,החברהה תרא רכישת השליטה

החלטות מסוימות בעלי עיין אישי לצורך  ,ובקבוצת דלק השליטה בקבוצת דלק,
    .פי חוק החברות על

ירידה באחזקות קבוצת דלק (לרבות ה במהלך השים סיבותבשיוי הלאור 
העדר קשרים פיסיים או עסקיים מהותיים בין מר אגמון לבין קבוצת וב )בחברה

 אוקטוברבמר יצחק שרון (תשובה), פתה החברה בעל השליטה בה דלק ו/או 
באופן אוטומטי לרשות יירות ערך  והביעה את עמדתה כי אין לראות עוד  2015

בעלי עיין (לרבות בעל השליטה בקבוצת דלק וושאי משרה בה) בקבוצת דלק 
עסקאות שהחברה צד להן (למעט עסקאות שבין החברה לבין קבוצת דלק), באישי 

בכל עסקה של  כן כי אין לראות באופן אוטומטי במר אגמון כבעל עיין אישיו
  . החברה עם קבוצת דלק

הרשות סגל " :כי 2015בתשובה לפייה ה"ל הודיעה הרשות לחברה בסוף דצמבר 
תערב בעמדת החברה לפיה לא דרש לקבוע מראש כי בכל עסקה או ילא 

התקשרות בין קבוצת דלק (או בעלי השליטה בה) לבין החברה מתקיים עיין 
לקבוע מראש כי בכל עסקה או התקשרות בין אגמון וכן לא דרש מר אישי ל

החברה לבין אגמון (או כזו שיש לאגמון עיין אישי בה) יש לקבוצת דלק (לרבות 
. זאת, בעיקר וכח הירידה בהיקפי בעלי השליטה בה) עיין אישי באישורה

האחזקות של קבוצת דלק במהלך השים, הרכב הדירקטוריון, חלוף הזמן מקיום 
ים שבין אגמון לקבוצת דלק ובעל השליטה בה, וזיחות הקשרים הקשרים העסקי

  ".העסקיים שבין החברה לקבוצת דלק



 11

כי אין באמור לעיל כדי לגרוע מהחובה לבחון קיומו  ,עוד הודיעה הרשות לחברה
אגמון בעסקאות של החברה עם קבוצת דלק וכן לבחון את מר של עיין אישי ל

אגמון (לרבות מר גיל עסקאות בין החברה ל סיווגה של קבוצת דלק בהצבעות על
אגמון עיין אישי בהן) וזאת ביחס לכל עסקה או התקשרות מר גיל כאלו שיש ל

פרטית רלווטית, בהתחשב במאפייי העסקה או ההתקשרות, על רקע סיבות 
  המקרה הקוקרטי ובהתאם לדין.

 פיית החברה ותשובת הרשות בעיין ה"ל פורסמו באתר הרשות

)www.isa.gov.il(  בחודש פברואר (יות מקדמיותפ)2016.  
  

  בעלי שליטה עםעסקאות   :22תקה 

בעל שלעם בעל השליטה או עסקאות פרטים, לפי מיטב ידיעת החברה, בדבר להלן 
בחברה היה עין אישי באישורן, אשר החברה התקשרה בהן בשת שליטה ה

שהיו או  ,למועד הגשת הדוחבמועד מאוחר לסוף שת הדיווח ועד הדיווח או 
הפירוט לפי תקה  ןלעייכי  ,בתוקף במהלך שת הדיווח ו/או במועד הדוח (יצוין

  :), בעל השליטה בחברה"בעל השליטה" משמעו מר אגמון זו

 ) לחוק החברות:4(270המויות בסעיף עסקאות 

ראו תקה  םלפרטי – התקשרות דלק מוטורס עם מר אגמון בהסכם יהול )1(
   (א) לעיל.21

אישרה  4.5.2016 ביום – אגמוןהתחייבות לשיפוי בוסח חדש למר  כתב )2(
 תוקפו הארכת לחוק החברות על) 1(א275בהתאם לסעיף הכללית  האסיפה

 ,ובעל השליטה בה החברה"ל מכ, אגמוןהתחייבות לשיפוי למר  כתבשל 
 לוסח .31.12.2018ועד ליום  1.1.2016 מיום החל וספות שים לשלוש

 :אסמכתא(מס'  16.3.2016ההחלטה ראו דוח מיידי של החברה מיום 
דוח מיידי של וסח כתב השיפוי ולפרטים וספים ראו ל ),2016-01-058708

אשר המידע  )2012-01-045621 :(מס' אסמכתא 19.2.2012 החברה מיום
 מובא בזאת בדרך של הפיה. הםהכלול ב

עם כלל חברה לביטוח בע"מ בפוליסת ביטוח  החברה התקשרה – ביטוח )3(
השליטה במסגרת תפקידו  בעל ובייהם, לביטוח דירקטורים וושאי משרה

(מס'  27.5.2014 מיום מיידי דוח ראו וספים לפרטים .בחברה משרה כושא
מובא בזאת על דרך  וב הכלול שהמידע) 2014-01-074943 :אסמכתא

  .ההפיה

  עסקאות זיחות

שלבעל השליטה התקשרויות וספות לחברה מעבר לעסקאות המפורטות לעיל, 
 לדוח 12המסווגות כעסקאות זיחות, כהגדרתן בסעיף  ,עיין אישייש בהן בחברה 

רוזברג הכהן  משרד עו"ד אגמון ושות'מם משפטיים שירותי :הדירקטוריון, כגון
  .היו שותף בכיר בו בעל השליטה בחברהאשר אחיו של , ושות'
  

  במיות התאגיד וושאי משרה בכירההחזקות בעלי עיין   :24תקה 

אודות המיות ויירות הערך אחרים המוחזקים לפי מיטב ידיעת החברה לפרטים 
דוח  אור  31.12.2017כון ליום וושאי משרה בכירה בחברהעל ידי בעלי עיין 

אשר המידע ) 2018-01-002101:אסמכתא(מס'   4.01.2018 של החברה מיום מיידי
   בזאת על דרך ההפיה. באמו וב כלולה

  

   ויירות ערך המירים מופקהון  ,הון רשום  :א24תקה 

  לדוחות הכספיים של החברה. 20-21ביאור ראו  לפירוט

  
  המיותמרשם בעלי   :ב24תקה 

   .לפרק זה בדוח התקופתי 'ספח אכ החברה של המיות בעלי מרשם"ב רצ
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   מען רשום  :א25תקה 

  .72905מושב יר צבי  200ת.ד 

  r.bachar@delekmotors.co.ilכתובת דואר אלקטרוי: 

   08-9139804 מספר טלפון:

08-9139846מספר פקס: 
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   הדירקטורים של התאגיד  :26תקה 

                                                           
  .2000-לתקות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוי), התש"ס 1כמשמעות המוח בתקה    4

   גיל אגמון  אביועם פיקלמן  ישראל צ'צ'יק
006801930 005299045  

 
  מספר זיהוי 057061822

  דירקטור 
  

  

ומכ"ל החברה (בעל השליטה  דירקטור דירקטור ויו"ר הדירקטוריון בחברה 
   בחברה)

 

  תפקיד

  תאריך לידה 17.10.1961 8.5.1938 20.1.1939

  יר צבי 200ת.ד. 
72905 מיקוד:  

  יר צבי 200ת.ד. 
  72905מיקוד:

 

  יר צבי 200ת.ד. 
  72905מיקוד:

  דין- מען להמצאת כתבי בי

  תישראלי
 

  תישראלי
 

  תיות  ישראלית

ועדת הדוחות הכספיים.בוו ועדת תגמול ,ועדת הביקורתבוחבר    חברות בוועדה או בוועדות של הדירקטוריון לא לא 

  לא  לא לא
 

דח"צ/ דח"צ בעל מומחיות חשבואית פיסית 
  4או בעל כשירות מקצועית/ דח"צ מומחה

"ר דירקטוריון פעיל בחברת הבת כיומכהן  לא   לא
חברות ב וכדירקטורדלק מוטורס בע"מ, 

) בע"מ, 1987דלק מוטורס חלפים ( הבות:
 ) בע"מ.1995כסי דמ"ר (

האם הוא/היא עובד/ת של החברה, חברה בת 
  חברה קשורה שלה או של בעל עיין בהשלה, 

  החלה כהותו/ה כדירקטור/ית והתאריך ב 28.10.2010 28.10.2010 28.10.2010

באויברסיטה העברית בירושלים  (B.A) בוגר כלכלה וסטטיסטיקה

ויהול  ה. מוסמך בתעשיי(MBA)ובעל תואר שי במהל עסקים 
  ). M.Scבטכיון (

 

באויברסיטה  (LL.B)בוגר משפטים 
העברית בירושלים וקורס למהל עסקים 

  במרכז הישראלי ליהול.
 

  באויברסיטת תל אביב. (B.A)בוגר כלכלה 
 

  השכלתו/ה

. 2002משת  אליאס חברה לצמיגיםמכהן כיו"ר  ; יו"ר יו"ר דירקטוריון החברה 
פיקלמן שירותי חברת דירקטוריון ב

  Finkelman Properties Inc -ביהול ו

, דירקטור ומכ"ל בחברות מכ"ל החברה
.בות של החברה  

  עיסוקו/ה בחמש השים האחרוות

דירקטור ב"הוט מערכות , אליאס חברה לצמיגים דירקטוריון יו"ר
  תקשורת בע"מ".

  
 

 Finkelman ,פיקלמן שירותי יהול

Properties Inc. ,פליי פור סקיל בע"מ.  
 

חלפים דלק מוטורס בע"מ, דלק מוטורס 
אגמון  ,) בע"מ1995כסי דמ"ר ( ,) בע"מ1987(

 אחזקות והשקעות אגמון בע"מ, אחזקות
  ) בע"מ.2006(

  תאגידים אחרים בהם משמש/ת כדירקטור/ית

  למיטב ידיעת החברה, איו בן משפחה של בעל עיין אחר בחברה.

 

למיטב ידיעת החברה, איו בן משפחה 
  של בעל עיין אחר בחברה.

 

ידיעת החברה, איו בן משפחה של  למיטב
  בעל עיין אחר בחברה.

 

האם הוא/היא בן/ת משפחה של בעל עיין אחר 
  בחברה
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האם החברה רואה בו/ה כבעל/ת מומחיות  כן כן כן
חשבואית ופיסית לצורך עמידה במספר 

המזערי שקבע הדירקטוריון על פי סעיף 
  ) לחוק החברות12(א)(92

  כן

 

  דירקטור/ית בלתי תלוי/ה  לא   לא
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  עמוס מלכא
 

  ד"ר עופר צלרמאיר  דור בן מלכה
 

  ברטפלד ףאס

 

 

051760007  030243836  
 

  מספר זיהוי 065474108 058505454

  תפקיד דירקטור דירקטור חיצוי דירקטורית חיצוית דירקטור

  תאריך לידה 24.2.1952   17.12.1963 2.11.1949 24.01.1953

  , תל אביב1שאול המלך שד' 
 6473301מיקוד: 

רמת גן 15ביאליק    , הרצליה25/58הדר  
  4632634מיקוד:  

  יר צבי 200ת.ד. 
  72905מיקוד:

  דין- מען להמצאת כתבי בי

  תיות ישראלית ישראלית ישראלית ישראלית

 ועדת תגמולוב, הביקורתועדת וב החבר לא
  הדוחות הכספיים. עדת וובו

 ועדת תגמולוב ,הביקורתועדת וחבר ב
  הדוחות הכספיים. עדת וובו

  לא
  

חברות בוועדה או בוועדות של 
  הדירקטוריון

בעלת מומחיות חשבואית ופיסית  לא
  ובעלת כשירות מקצועית.

  

בעל  ,בעל מומחיות חשבואית ופיסית
ודירקטור חיצוי  כשירות מקצועית

  .מומחה
  

  לא
  

בעל מומחיות  דח"צ/ דח"צ
חשבואית פיסית או בעל 

  כשירות מקצועית/ דח"צ מומחה

האם הוא/היא עובד/ת של  מכ"ל קבוצת דלק בע"מ  לא  לא  לא
החברה, חברה בת שלה, חברה 

  קשורה שלה או של בעל עיין בה

2010 אוקטובר התאריך בו החלה כהותו/ה  11.05.1992 26.3.2009 29.6.2011 
  כדירקטור/ית

באויברסיטת  (B.A)בוגר מדעי הרוח 
  תל אביב.

 

רואת חשבון ובוגרת הפקולטה 
באויברסיטת  (B.A)לחשבואות וכלכלה 

קורס דירקטורים בלשכת רואי  ;אביב- תל
  חשבון בישראל.

בוגר פסיכולוגיה ומיהל עסקים 
באויברסיטה העברית בירושלים; בעל 
דוקטורט בקבלת החלטות מאויברסיטת 

,וכן ון ארה"ב; בוגר קורס גישורקרגי מל
  .קורס דירקטורים בכירים

 

  בוגר כלכלה באויברסיטת תל אביב.
  

  השכלתו/ה

מכהן כיו"ר דירקטוריון בחברת תאת 
) ויו"ר 50%( בעלים ,טכולוגיות בע"מ

חברת ספייר סקיוריטי דירקטוריון 
יו"ר ומכ"ל חברת לוג'יק  סולושס,

.)2015דצמבר אידסטריט בע"מ (עד   
 

יעוץ מכ"ל ודירקטורית בחברת בן גל 
  פיסי בע"מ.

חבר סגל ומרצה לשיווק בעבר היה 
וקבלת החלטות בקריה האקדמית אוו 

הל עסקים במרכז הביתחומי יומרצה למ
ראש תחום כ בעבר כיהן כמו כן,הרצליה. 

מכון הישראלי ב אסטרטגיה שיווקית
 ראש התמחות, כירושליםבלדמוקרטיה 

אוו וכן אקדמית הקריה בשיווק ה

מכון למחקר  zoomכדירקטור בחברת 
  שיווקי

דלק מכ"ל  מכ"ל קבוצת דלק בע"מ,
 יו"ר דירקטוריון  ,מערכות ארגיה בע"מ

 הפיקסב הדירקטוריון יו"ר, כהן פיתוח
חבר בדירקטוריוים בחברות שוות ו

  ."דלק"קבוצת מ

עיסוקו/ה בחמש השים 
  האחרוות

, תאת אבטחת מידע בע"מ יוטרון
, דסק בע"מ, - טכולוגיות בע"מ, עמ

Spire Security Solutions 

Ltd..ImageSat International N.V 
 

  הוט מערכות תקשורת בע"מ  פיסי בע"מ. יעוץ בן גל 
 

דלק פטרוליום בע"מ, דלק חברת הדלק 
 דלק מערכות ארגיה"מ, בעהישראלית 

בע"מ, אבר פט וגז בע"מ, דלק יהול 
קידוחים בע"מ, הפיקס אחזקות בע"מ, 

דלק אבר ים תטיס בע"מ, איי.פי.פי  דלק

תאגידים אחרים בהם משמש/ת 
  כדירקטור/ית
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  עמוס מלכא
 

  ד"ר עופר צלרמאיר  דור בן מלכה
 

  ברטפלד ףאס

 

 

גדות תעשיות ביוכימיה  ,אשקלון בע"מ
בע"מ, כהן פיתוח ומבי תעשיה בע"מ, 

בע"מ, דלק תמלוגים  2011מעגן דלק ים 
  , מ) בע"2012(
,Ithaca Energy Inc , קבוצת דלק אחזקות

   .טכולוגיות בע"מ IDE ישראל בע"מ, 

למיטב ידיעת החברה, איו בן משפחה 
  של בעל עיין אחר בחברה.

 

למיטב ידיעת החברה, איה בת משפחה 
  של בעל עיין אחר בחברה.

  

למיטב ידיעת החברה, איו בן משפחה 
  אחר בחברה.של בעל עיין 

 

למיטב ידיעת החברה, איו בן משפחה 
  של בעל עיין אחר בחברה.

 

האם הוא/היא בן/ת משפחה של 
  בעל עיין אחר בחברה

  כן כן כן לא
 

האם החברה רואה בו/ה כבעל/ת 
מומחיות חשבואית ופיסית 
לצורך עמידה במספר המזערי 
שקבע הדירקטוריון על פי סעיף 

  החברות) לחוק 12(א)(92

  דירקטור/ית בלתי תלוי/ה   לא  כן  כן לא
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   בכירהושאי משרה     :א26תקה 

  
ההשכל עיסוק בחמש שים האחרוות בעל  /היאהאם הוא 

עיין בחברה או בן 
משפחה של ושא 
משרה בכירה אחר 

או של בעל עיין 
 בחברה

תפקיד בחברה, 
בת, בחברה -בחברה

קשורה או בבעל עיין 
 בחברה/ האם בעל
מורשה חתימה 

 בחברה

מועד 
תחילת 
 כהוה
 בחברה

תאריך 
 לידה

  מס' זיהוי

בוגרת חשבואות וכלכלה מאויברסיטת תל   סמכ"ל הכספים בחברה.
מוסמכת כרו"ח. אביב,  

  רוית בכר 058454471 3.1.1964  1996 סמכ"ל כספים  לא
 

והחל משת  מבקר פימי בחברה
 אוויטס בקסקיןגם בחברה  2016

מבקר פימי של כ כיהן .מימון בע"מ
 בות ושל חברותבע"מ קבוצת דלק 

   בקבוצת דלק.
  

בוגר חשבואות  רואה חשבון בהשכלתו,
 וכלכלה באויברסיטת תל אביב.

  מבקר פימי   לא
 

2000  5.8.1955  

 

069108231  
  

  מיכאל גריברג

 

יועץ משפטי ראשי ומזכיר החברה. 
 שוות בחברות כדירקטור מכהן

 בקורס אקדמי יועץ, דלק בקבוצת
 הישראלי במרכז חברות מזכירי
מכ"ל קרן דלק למדע, כיהן כ .ליהול

עו"ד,  .2014עד לשת  לחיוך ותרבות
ומגשר במשרד עו"ד יעקב וטריון  

 פרידגוט.

) אויברסיטת תל אביב. LL.Bבוגר משפטים (
לימודי תעודה בדיי עסקים, חשבואות 

אילן. לימודי - אויברסיטת ברלמשפטים, 
תעודה לקריאת דוחות כספיים והערכות שווי 

וכן קורס גישור במכון להשתלמות לשכת 
עורכי הדין. קורס דירקטורים מתקדם במרכז 

  הביתחומי הרצליה.

יועץ משפטי ראשי   לא
  ומזכיר החברה.

 

  פרידגוט יעקב  001190974 10.7.1946 1989

 

 שמש מר הןיכ 31.12.2015עד ליום 
 "ללמכ משה בתפקיד בת בחברה

מכהן כמכ"ל חברה  1.1.2016 מיום
   בת.

  מכ"ל חברה בת  לא תיכוית
 

  שחר שמש 027933159 12.1.1971 1992

 

 משהמכהן כ 1.4.2007החל מיום 
  .בת בחברה"ל למכ

תפעול  –משה למכ"ל   לא תיכוית
  .בת בחברהולוגיסטיקה 

 

  יורם מזרחי  056524333 7.7.1960  1986
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  רואה החשבון של התאגיד  :27תקה 

  אביב.-, תל3קוסט פורר גבאי את קסירר, רח' עמידב 
  

  

  הדירקטורים והחלטות המלצות  :29תקה 

החליט דירקטוריון החברה על חלוקת דיבידדים בסך  17.11.2016בתאריך   .א
מיליון ש"ח. הדיבידד שולם  103 - ש"ח למיה ובסך כולל של כ 1.10של 

 .10.1.2017ביום 

החליט דירקטוריון החברה על חלוקת דיבידדים בסך  15.3.2017בתאריך   .ב
ש"ח. הדיבידד שולם מיליון  116 - למיה ובסך כולל של כ ש"ח 1.25של 

 .20.4.2017ביום 

החליט דירקטוריון החברה על חלוקת דיבידדים בסך  10.5.2017בתאריך   .ג
מיליון ש"ח. הדיבידד שולם ביום  112 -למיה ובסך כולל של כ ש"ח 1.2של 

3.7.2017. 

החליט דירקטוריון החברה על חלוקת דיבידדים בסך  10.8.2017בתאריך   .ד
מיליון ש"ח. הדיבידד שולם ביום  93 - למיה ובסך כולל של כש"ח  1של 

2.10.2017. 

ל חלוקת דיבידדים בסך החליט דירקטוריון החברה ע 20.11.2017בתאריך   .ה
מיליון ש"ח. הדיבידד שולם ביום  75 -למיה ובסך כולל של כש"ח  0.8של 

2.01.2018. 

החליט דירקטוריון החברה להמליץ לאסיפה הכללית  10.5.2017בתאריך   .ו
 3להאריך את כהותה של רו"ח מלכה בן דור כדח"צית לתקופה וספת של 

 הכללית אישרה האסיפה 21.6.2017בתאריך  ).29.6.2017שים (החל מיום 
 הארכת כהותה

החליט דירקטוריון החברה להמליץ לאסיפה הכללית  4.1.2018בתאריך   .ז
-למות את עו"ד עירית שדר 13.3.2018המיוחדת, שאמורה להתכס ביום 

 .27.3.2018שים החל מיום  3טוביאס כדח"צית בחברה לתקופה של 

  

   משרה ישיפוי לושאופטור, ביטוח   :)4(א29תקה 

 פטור   .א

בהתאם להוראות חוק החברות, החליטה האסיפה הכללית של החברה ביום 
 ירקטוריון החברה בעיין)דות ועדת הביקורת והחלט(בהמשך ל 16.11.2000

חובת הזהירות הפרת מאחריותם בשל  דירקטורים בחברהלהעיק פטור ל
החליטה  ירקטוריון)דו(החלטת ועדת הביקורת  29.2.2004. ביום כלפיה

להעיק פטור לושאי משרה בחברה (שאים דירקטורים) החברה 
  .מאחריותם בשל חובת הזהירות כלפיה

כי במדייות התגמול המעודכת של החברה, שאושרה באסיפה כללית  ,יצוין
 קבע כי: ,13.10.2016מיום 

ות "לגבי העקת כתבי פטור חדשים לושא משרה לאחר מועד עדכון מדיי
) תחול ההגבלה הבאה: בוסף לסייגים וההגבלות 2016זו (ספטמבר 

הקבועים בדין לגבי מתן פטור לושאי משרה בחברה, לא יתן פטור לושאי 
משרה בחברה לגבי החלטה או עסקה שלבעל השליטה או לושא משרה 

  בחברה (לרבות ושא משרה שהועק לו הפטור) יש בה עיין אישי".
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  שיפוי  .ב

אישרה האסיפה הכללית של החברה את תיקון הוראות  29.2.2012 ביום
תקון החברה בדבר שיפוי וביטוח. בהתאם לתקון החברה המתוקן, 

, בעקבות החלטת 29.2.2012החליטה האסיפה הכללית של החברה ביום 
 כתבי מתן לאשר ,12.1.2012 מיום החברה דירקטוריוןוועדת הביקורת 

 המיידי לדוח' ב כספח שצורף לוסח בהתאם חדשים שיפוי התחייבות
 כתב(להלן: " 19.2.2012 מיום האסיפה כיוס בדבר החברה של המתקן

משרה המכהים או מועסקים ושיכהו או יועסקו "), לושאי חדש שיפוי
מעת לעת בחברה, בחברות הבות שלה ובחברות קשורות מטעמה של 

"ל ומכ השליטה לבעל לרבות, לההחברה ו/או מטעם החברות הבות ש
 להוראות בהתאם מיוחד ברוב התקבלה לגביו(שהחלטה  אגמון מר, החברה

, ראו כתב השיפוי החדשלפרטים וספים אודות  ).החברות לחוק 275 סעיף
מיום  ה כלליתבדבר כיוס אסיפספח ב' לדוח המיידי של החברה 

מובא  ושהמידע הכלול ב) 2012-01-045621(מס' אסמכתא:  19.2.2012
אישרה האסיפה הכללית של החברה  4.5.2016ביום  בזאת על דרך ההפיה.

 לפרטיםאת הארכת תוקפו של כתב ההתחייבות לשיפוי שיתן למר אגמון. 
 4.5.2016 -ו 18.1.2015 הימיםמבדבר החלטת האסיפה הכללית של החברה 

, אגמון למר שיתןכתב התחייבות לשיפוי  של תוקפו הארכת את לאשר
  .לעיל 22 תקה לפי פירוט ראו, בה השליטה ובעל החברה"ל מכ

  ביטוח  .ג

(בהתאם להחלטת  הכללית של החברה החליטה האסיפה 7.7.2014 ביום
לאחר קבלת אישור ועדת התגמול של  27.5.2014דירקטוריון החברה מיום 

החברה) לאשר את התקשרות החברה עם "כלל ביטוח" או כל מבטח אחר, 
מעת לעת מבלי שיידרש אישור וסף של האסיפה הכללית, בפוליסות 

ת אחריות דירקטורים וושאי משרה בחברה, בחברות הבות שלה, ובחברו
קשורות עבור ושאי משרה המכהים בהן מטעמה של החברה ו/או מטעם 

לרבות דירקטורים או ושאי משרה שהים בעלי החברות הבות שלה, 
לא כל תקופות הביטוח במצטבר שובלבד שליטה בחברה או קרוביהם, 

לפרטים וספים ראו  .1.1.2015על תקופה של שלוש שים מיום תעליה 
-2014 :(מס' אסמכתא 27.5.2014מיידי של החברה מיום הדוח ב 2.3סעיף 

01-074694(.  

פוליסת ביטוח מדי שה החברה ב"כלל ביטוח" רוכשת בהתאם לכך, 
אחריות דירקטורים וושאי משרה בחברה, בחברות הבות ובחברות 

ושאי המשרה המכהים בהן מטעמה ו/או מטעם הקשורות שלה עבור כל 
פוליסת הביטוח  .ת עבור בעל השליטה בחברה)החברות הבות שלה (לרבו

דולר ארה"ב למקרה  30,000,000היה בגבולות אחריות של עד  האמורה
ולתקופה ביחד ולחוד עבור כל ושאי המשרה, בתוספת הוצאות משפט 

 החברה דירקטוריון אישר 29.12.2016 ביום. סבירות מעבר לגבול האחריות
 פוליסה של" ביטוח כלל"מ רכישה) הביקורת ועדת אישור קבלת לאחר(

ת ל"כדולר 31,800-כ של בסכום פרמיה תמורת 2017 לש. 

  

    27.02.2018  תאריך:
  
  

_____________________  
  דלק מערכות רכב בע"מ                          

  
  
  

  ודירקטורמכ"ל      -               גיל אגמון   :     שמות החותמים ותפקידם
  דירקטוריוןה יו"ר     -      אביועם פיקלמן

  



31/12/2017 תאריך : דלק מערכות רכב בע"מ
11:29:32 שעה :

1 מספר דף:

דו"ח יתרות מניות

1 מקבוצה
2 עד קבוצה

31/12/2017 לתאריך: מספר מחזיק מיון :

% החזקה ע.נ. כמות סוג מניה ת.ז/ח"פ כ ת ו ב ת שם מחזיק מס מחזיק

30.00 א'3טולקובסקי  30 מניה סוג א' 64837123 ברלב יהודה 2
85396תל אביב 

2528.00חנקין  28 מניה סוג א' 4115111 שרף ישראל 5
חולון

269.00חובבי ציון  9 מניה סוג א' 5725186 אדרי דניאל 13
63346תל אביב 

1.00 בני ברק5דמשך אליעזר  1 מניה סוג א' 59761759 קרמר משה 18

440.0007גאולים  650.00 650 מניה סוג א' 038506499 סביון טל 34
זכרון יעקב

99.9992 93,200,241.00 93,200,241 מניה סוג א' 510356603 חברה לרישומים של בנק הפועלים 36 *
תל אביב

62יהודה הלוי 
6522701מיקוד 

סה"כ הון מונפק ונפרע

סה"כ ע.נ. סה"כ כמות מניות סוג מניה

93,200,959.00 93,200,959 מניה סוג א'
93,200,959.00 93,200,959 סה"כ

6 סה"כ מספר מחזיקים :

 * הערות

הערות חברה לנאמנות/לרישומים
שם מספר

העברה מהחברה לרישומים של בנק לאומי עקב סגירתה חברה לרישומים של בנק הפועלים 36
62יהודה הלוי 



  ב(א):9דוח שתי בדבר אפקטיביות הבקרה הפימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי לפי תקה 

  

התאגיד), אחראית לקביעתה  –הההלה, בפיקוח הדירקטוריון של דלק מערכות רכב בע"מ (להלן 
  והתקיימותה של בקרה פימית אותה על הדיווח הכספי ועל הגילוי בתאגיד.

  

  הם:לעיין זה, חברי הההלה 

  גיל אגמון, מכ"ל.  .1

  .בות מכ"ל חברותשחר שמש,   .2

  יורם מזרחי, משה למכ"ל.  .3

  רוית בכר, סמכ"לית כספים.  .4

  שלמה גבע, סמכ"ל חטיבת שרות וחלפים.  .5

  מערכות מידע. סמכ"למשה לוי,    .6

  .סמכ"ל ומהל חטיבת ב.מ.וו ומייברק כהן,   .7

  ועה שרן, חשבת.  .8

  

פימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי כוללת בקרות והלים הקיימים בתאגיד, אשר תוכו בידי בקרה 
המהל הכללי וושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים או תחת פיקוחם, או בידי מי שמבצע 
בפועל את התפקידים האמורים, בפיקוח דירקטוריון התאגיד, אשר ועדו לספק מידה סבירה של 

התייחס למהימות הדיווח הכספי ולהכת הדוחות בהתאם להוראות הדין, ולהבטיח כי מידע ביטחון ב
שהתאגיד דרש לגלות בדוחות שהוא מפרסם על פי הוראות הדין אסף, מעובד, מסוכם ומדווח במועד 

  ובמתכות הקבועים בדין.

  

שהתאגיד דרש לגלותו  הבקרה הפימית כוללת, בין השאר, בקרות והלים שתוכו להבטיח כי מידע
כאמור, צבר ומועבר לההלת התאגיד, לרבות למהל הכללי ולושא המשרה הבכיר ביותר בתחום 
הכספים או למי שמבצע בפועל את התפקידים האמורים, וזאת כדי לאפשר קבלת החלטות במועד 

  המתאים, בהתייחס לדרישת הגילוי.

  

הדיווח הכספי ועל הגילוי איה מיועדת לספק ביטחון בשל המגבלות המביות שלה, בקרה פימית על 
  מוחלט שהצגה מוטעית או השמטת מידע בדוחות תימע או תתגלה.

  

הההלה, בפיקוח הדירקטוריון, ביצעה בדיקה והערכה של הבקרה הפימית על הדיווח הכספי ועל 
הדיווח הכספי והגילוי הגילוי בתאגיד והאפקטיביות שלה. הערכת אפקטיביות הבקרה הפימית על 

סיכוי הדיווח והגילוי וקביעה מהם התהליכים   שביצעה הההלה בפיקוח הדירקטוריון כללה הערכת 
המהותיים מאוד לדיווח הכספי והגילוי ומהן היחידות העסקיות הרלווטיות להערכת האפקטיביות 

טיביות התכון של של הבקרה הפימית, מיפוי ותיעוד הבקרות הקיימות בתאגיד, הערכת אפק
הבקרות, יתוח פערי הבקרה הקיימים, הערכת אפקטיביות התפעול של הבקרות, הערכה כוללת של 

 Entity Levelאפקטיביות הבקרה הפימית, לרבות רכיבי המעטפת, בקרות ברמת הארגון (
Controls) תהליך עריכה וסגירת הדוחות הכספיים, בקרות כלליות על מערכות המידע ,(ITGC ,(

תהליכים אשר זוהו על ידי הההלה כתהליכים מהותיים מאוד לדיווח הכספי והגילוי, הים: תהליך 
  הכסות ממכירת כלי רכב ותהליך מלאי כלי רכב.

  

בהתבסס על הערכת האפקטיביות שביצעה הההלה בפיקוח הדירקטוריון כמפורט לעיל, הדירקטוריון 
בדצמבר  31הפימית על הדיווח ועל הגילוי בתאגיד ליום  וההלת התאגיד הגיעו למסקה, כי הבקרה

  היא אפקטיבית. 2017

  

  

  

  

  

  

  



  

  ):1ב(ד)(9הצהרת מהל כללי לפי תקה 

  הצהרת מהלים

  הצהרת מכ"ל

  מצהיר כי: גיל אגמון,אי,   

  

 –(להלן  2017התאגיד) לשת  –(להלן  דלק מערכות רכב בע"מבחתי את הדוח התקופתי של  )1(
 הדוחות);

  

לפי ידיעתי, הדוחות אים כוללים כל מצג לא כון של עובדה מהותית ולא חסר בהם מצג של  )2(
עובדה מהותית החוץ כדי שהמצגים שכללו בהם, לאור הסיבות שבהן כללו אותם מצגים, לא 

  יהיו מטעים בהתייחס לתקופת הדוחות;
  

פים באופן אות, מכל לפי ידיעתי, הדוחות הכספיים ומידע כספי אחר הכלול בדוחות משק )3(
הבחיות המהותיות, את המצב הכספי, תוצאות הפעולות ותזרימי המזומים של התאגיד 

  לתאריכים ולתקופות שאליהם מתייחסים הדוחות;

  

גיליתי לרואה החשבון המבקר של התאגיד, לדירקטוריון ולוועדות הביקורת והדוחות הכספיים  )4(
ביותר לגבי הבקרה הפימית על הדיווח הכספי ועל  של התאגיד, בהתבסס על הערכתו העדכית

  הגילוי:
  

את כל הליקויים המשמעותיים והחולשות המהותיות בקביעתה או בהפעלתה של הבקרה   )א(
הפימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי העלולים באופן סביר להשפיע לרעה על יכולתו של 

פן שיש בו להטיל ספק במהימות התאגיד לאסוף, לעבד, לסכם או לדווח על מידע כספי באו
  –הדיווח הכספי והכת הדוחות הכספיים בהתאם להוראות הדין; וכן 

  

כל תרמית, בין מהותית ובין שאיה מהותית, שבה מעורב המהל הכללי או מי שכפוף לו   (ב)
במישרין או מעורבים עובדים אחרים שיש להם תפקיד משמעותי בבקרה הפימית על הדיווח 

  ועל הגילוי;הכספי 

  

  אי, לבד או יחד עם אחרים בתאגיד: )5(

  

קבעתי בקרות והלים, או וידאו קביעתם וקיומם של בקרות והלים תחת פיקוחו,   )א(
המיועדים להבטיח שמידע מהותי המתייחס לתאגיד, לרבות חברות מאוחדות שלו כהגדרתן 

דיעתו על ידי אחרים , מובא לי2010- בתקות יירות ערך (דוחות כספיים שתיים), התש"ע
  –בתאגיד ובחברות המאוחדות, בפרט במהלך תקופת ההכה של הדוחות; וכן 

  

קבעתי בקרות והלים, או וידאו קביעתם וקיומם של בקרות והלים תחת פיקוחו,   )ב(
המיועדים להבטיח באופן סביר את מהימות הדיווח הכספי והכת הדוחות הכספיים 

  בהתאם לכללי חשבואות מקובלים; בהתאם להוראות הדין, לרבות
  

  

הערכתי את האפקטיביות של הבקרה הפימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי, והצגו בדוח זה   (ג)  
את מסקות הדירקטוריון והההלה לגבי האפקטיביות של הבקרה הפימית כאמור למועד 

  הדוחות.

  

  אחר, על פי כל דין.אין באמור לעיל כדי לגרוע מאחריותי או מאחריות כל אדם   

  

  ________________________                              2018, בפברואר 27       

               מכ"ל                                                                              

  



  ):2ב(ד)(9הצהרת ושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים לפי תקה 

  הצהרת מהלים

  הצהרת ושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים

  

  אי, רוית בכר, מצהירה כי:  

  

 –(להלן  דלק מערכות רכב בע"מבחתי את הדוחות הכספיים ומידע כספי אחר הכלול בדוחות של  )1(
  הדוחות); –(להלן  2017התאגיד) לשת 

  

בדוחות אים כוללים כל מצג לא כון לפי ידיעתי, הדוחות הכספיים והמידע הכספי האחר הכלול  )2(
של עובדה מהותית ולא חסר בהם מצג של עובדה מהותית החוץ כדי שהמצגים שכללו בהם, 

  לאור הסיבות שבהן כללו אותם מצגים, לא יהיו מטעים בהתייחס לתקופת הדוחות;
  

ות, מכל לפי ידיעתי, הדוחות הכספיים ומידע כספי אחר הכלול בדוחות משקפים באופן א )3(
הבחיות המהותיות, את המצב הכספי, תוצאות הפעולות ותזרימי המזומים של התאגיד 

  לתאריכים ולתקופות שאליהם מתייחסים הדוחות;

  

גיליתי לרואה החשבון המבקר של התאגיד, לדירקטוריון ולוועדות הביקורת והדוחות הכספיים  )4(
בקרה הפימית על הדיווח הכספי ועל של התאגיד, בהתבסס על הערכתי העדכית ביותר לגבי ה

  הגילוי:
  

את כל הליקויים המשמעותיים והחולשות המהותיות בקביעתה או בהפעלתה של הבקרה   )א(
הפימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי ככל שהיא מתייחסת לדוחות הכספיים ולמידע הכספי 

התאגיד לאסוף,  האחר הכלול בדוחות, העלולים באופן סביר להשפיע לרעה על יכולתו של
לעבד, לסכם או לדווח על מידע כספי באופן שיש בו להטיל ספק במהימות הדיווח הכספי 

  –והכת הדוחות הכספיים בהתאם להוראות הדין; וכן 

  

כל תרמית, בין מהותית ובין שאיה מהותית, שבה מעורב המהל הכללי או מי שכפוף לו   )ב(
ם תפקיד משמעותי בבקרה הפימית על הדיווח במישרין או מעורבים עובדים אחרים שיש לה

  הכספי ועל הגילוי;
  

  אי, לבד או יחד עם אחרים בתאגיד: )5(

  

ו, קיומם של בקרות והלים תחת פיקוחקבעתי בקרות והלים, או וידאתי קביעתם ו  )א(
המיועדים להבטיח שמידע מהותי המתייחס לתאגיד, לרבות חברות מאוחדות שלו כהגדרתן 

, ככל שהוא רלווטי לדוחות 2010-ערך (דוחות כספיים שתיים), התש"עבתקות יירות 
הכספיים ולמידע כספי אחר הכלול בדוחות, מובא לידיעתי על ידי אחרים בתאגיד ובחברות 

  –המאוחדות, בפרט במהלך תקופת ההכה של הדוחות; וכן 

  

פיקוחו,  קבעתי בקרות והלים, או וידאתי קביעתם וקיומם של בקרות והלים תחת  )ב(
המיועדים להבטיח באופן סביר את מהימות הדיווח הכספי והכת הדוחות הכספיים 

  בהתאם להוראות הדין, לרבות בהתאם לכללי חשבואות מקובלים;
  

הערכתי את האפקטיביות של הבקרה הפימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי, ככל שהיא   (ג)
האחר הכלול בדוחות למועד הדוחות; מסקותיי מתייחסת לדוחות הכספיים ולמידע הכספי 

  לגבי הערכתי כאמור הובאו לפי הדירקטוריון והההלה ומשולבות בדוח זה.

  

  אין באמור לעיל כדי לגרוע מאחריותי או מאחריות כל אדם אחר, על פי כל דין.  
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  סמכ"ל הכספים  
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