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) לחוק ניירות ערך, 2)(1(א16סעיף  להוראות בהתאם משלימה הודעה החברה תפרסם ,זה תשקיף של פרסומו לאחר

 .)"המשלימה ההודעה"( 2007-התשס"ז ,)תשקיף וטיוטת משלימה הודעה(ערך  ניירות ולתקנות1968 -התשכ"ח

 ככל שינויים ,רק לא אך ,לרבות ,זה בתשקיף החסרים הפרטים כל יעודכנו או/ו יושלמו ,המשלימה ההודעה במסגרת

 בנוגע לפרטים זה. תשקיף פי על הזמנות להגשת והתקופה המועד וכן המוצעים הערך ניירות ובתנאי בכמות ,שיהיו

 ההוצאות את ,משלימהה הודעהה במסגרת תפרט החברה בנוסף .לתשקיף2  בפרק 2.8 סעיף ראו המשלימה להודעה

  .כאלה שתהיינה ככל והפצה, חיתום עלויות לרבות התשקיף פרסום עם בקשר והעמלות

  .החברה של הערך ניירות של לציבור ראשונה הצעה הינה זו הצעה

, והיא אימצה את 1970- "לתש), ומיידייםלתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים  בהתאם" קטן תאגיד" הינה החברה

  .) לתקנות האמורות5ד(ב)(5, למעט ההקלה שבסעיף ד לתקנות האמורות5 בתקנה המפורטותההקלות 

 ההודעה במסגרת ותפורט נקבעה טרם זהותם אשר(חתמים  עם חיתום בהסכם התקשרות לשם לפעולעשויה  החברה

 זה תשקיף פי על הערך ניירות הצעת ,חיתום בהסכם תתקשר החברה שאם "), באופןהחתמים"זה:  בסעיף (המשלימה)

 וככל אם ,כאמור החיתום הסכם . עיקרי)חלקי/(מלא בחיתום מובטחת תהיה ,החברה שתפרסם המשלימה וההודעה

 וקיומה השונות החיתום עמלות ההצעה, בהבטחת השתתפותם שיעור ,החתמים שמות לרבות ,בו תתקשר שהחברה

 .המשלימה בהודעה יפורטו שיהיו, ככל ,החתמים לשיפוי התחייבות של

 את לחלק ,במקרקעין להשקעות כקרן-1961, א"התשכ ],חדש נוסח[הכנסה  מס פקודת הוראות לפי ,מחויבת החברה

 .לתשקיף 6.3 סעיף ראו נוספים לפרטים .בפקודה לכך נקבע אשר ובשיעור במועד ,מניותיה לבעלי כדיבידנד הכנסותיה

 זו הוראה שיפר מניות בעל של מניותיו לפיה ,בחברה המניות בעלי ידי על החברה מניות החזקת על מגבלה לעניין

  .לתשקיף 4.11 סעיף ראו ,הצורך במידת ותחולטנה רדומות למניות תהפוכנה

 

 וכן

 מדף תשקיף

 על רשומות ,רגילות מניות - הדין להוראות בהתאם ,שונים ערך ניירות סוגי להנפיק החברה תוכל ,זה תשקיף מכוח

 של חוב אגרות של קיימות סדרות הרחבת של בדרך (לרבותחוב  אגרות ,החברה של כ״א ע.נ. ש״ח 0.01 בנות ,שם

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

 למניות למימוש הניתנים אופציה כתבי לעת), ומעת שיהיו ככל ,החברה למניות להמרה הניתנות חוב אגרות של

 ערך וניירות החברה למניות להמרה הניתנות חוב ולאגרות חוב לאגרות למימוש הניתנים אופציה כתבי ,החברה

  ).ATMמנגנון  (בבורסה המסחר כדי תוךניירות ערך  להציע החברה תוכל בנוסף .מסחריים

 דוחות באמצעות ,ערך ניירות א(ו) לחוק23סעיף  להוראות בהתאם תיעשה זה מדף תשקיף פי על הערך ניירות הצעת

 מבנה - התשקיף וטיוטת התשקיף פרטי(ערך  ניירות לתקנות 'ג פרק לפי הנדרשים הפרטים כל יושלמו בהם מדף הצעת

 בהתאם ,המוצעות היחידות והרכב הערך ניירות ותנאי פרטי לרבות ,הצעה לאותה ביחס -1968,התשכ"ח, )וצורה

   .העת באותה שיהיו כפי ערך ניירות רשות סגל ולעמדות הבורסה והנחיות לתקנון בהתאם זה ובכלל, דין כל להוראות

  

בסמוך לפני מועד השלמת ההנפקה לציבור על פי תשקיף זה (במועד שיחול לאחר מכרז הצעת מניות החברה לציבור על 

תשקיע  ,המפורטים בתשקיף זהלמסחר), ובכפוף לתנאים להשלמת ההנפקה  רישום מניות החברהפי התשקיף אך לפני 

יתרת החוב שתיווצר לחברה כלפי  המרת) 1(מיליון ש"ח בהונה של החברה, באמצעות  208אזורים בניין סך כולל של 

שיוקצו מניות ללתשקיף)  6.1בפרויקט אשדוד ובפרויקט בת ים (כהגדרתם בסעיף אזורים בניין בגין רכישת הזכויות 

 כהלוואת לחברה בניין אזורים שהעמידה נוספים סכומים המרת) 2( - ו, ש"ח 4לפי מחיר למניה של לאזורים בניין 

החברה תודיע בדיווח מיידי שתפרסם לפני רישום  .ש"ח 4לפי מחיר למניה של  שיוקצו לאזורים בניין, , למניותבעלים

 6.1סעיף בהתאם לבפרויקט אשדוד ובפרויקט בת ים  יה של אזורים בניןזכויותאת  הרכש: כי החברה מניותיה למסחר
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מניות בעבור השקעתה כמפורט לעיל; על סך ההון  52,000,000לתשקיף; כי החברה הקצתה לאזורים בנין סך של 

  . לתשקיף.א6.22לפרטים נוספים ראו סעיף העצמי של החברה לאחר ההנפקה. 

 יםנוספ לפרטים(הבאים  העיקריים הסיכון לגורמי חשופה פעילותה בתחום החברה פעילות ,החברה הנהלת להערכת

  :)לתשקיף 6.27 סעיף ראו

שינויי אינפלציה וריבית; (ג) מצב מדיני בטחוני; (ד) שוק  ב) ( ;מצב המשק בישראל )א(: כלכליים-מקרו סיכון גורמי

 .ההון

 ;שוכרים של התשלומים בכושר ירידה ג)( ;השכירות במחירי ירידהמדיניות ממשלתית; (ב)  : (א)ענפיים סיכון גורמי

 .הדיור במחירי ירידה ה)(; זמינות חומרי גלם וכח אדם ד)(

 קרן מעמד אובדן )ג( ;בה והשינויים החקיקה חדשנותצורך ב"חינוך השוק"; (ב)  (א) : לחברה ייחודיים סיכונים

רכישת נכסים ; (ז) שכר דירהן; (ו) פיקוח על ומוניטי תדמית סיכוני )ה(; עתידית תחרות )ד( ;ןבמקרקעי להשקעות

 .ערבות אזורים בניןב תלות ; (ט)בחברה שליטה שינוי תוצאות ; (ח)כפופה לאישורים רגולטוריים

  2018ביוני  14 :התשקיף תאריך
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  מבוא : 1 פרק

 כללי 1.1

 כחברה 2016 ביולי 20 ביום בישראל ונרשמה התאגדה ")החברהבע"מ ("ליווינג  -ריט אזורים 

 החברותרשם  אישור ניתן 2017במאי  21 ביום .בע"מ )2016ת .א. (יבשם ייעוד מוגבל בעירבון פרטית

  .לשמה הנוכחי החברה של שמה לשינוי והשותפויות

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

  ואישורים היתרים 1.2

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

   .זה תשקיף ולפרסום להנפקתם ,)"התשקיף"( זה להשלמה תשקיף פי על

 הראשון העסקים מיום יאוחר לא החברות לרשם ימסרו לפרסומו ההיתר והעתק זה מתשקיף עותק

 .התשקיף תאריך שלאחר

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

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

 של למסחר לרישום העקרוני אישורה את נתנה )"הבורסה"( בע"מ אביב-בתל ערך לניירות הבורסה

"), המניות שיונפקו לאזורים המניות הקיימותהקיימות בהונה של החברה ערב ההנפקה (" המניות

 ") והמניותהמניות המשקיעלהלן (" 1.3.3 בסעיף כמפורט  הרישום למסחרבניין בסמוך לפני 

" וביחד עם המניות הקיימות ומניות המניות המוצעות(" זה להשלמה תשקיף פי על המוצעות

  .")המניות" -  ההמשקיע

 להנחיות בהתאם במניות הציבור החזקות של" מזערי פיזור" בקיום מותנה למסחר המניות רישום

 שההון ובכך החברה של מסוגה חדשה מחברה הנדרש הציבור החזקות ושיעור בשווי ,הבורסה

 2.7 בסעיף כמפורט ,ח"ש מיליון 35 של מסך יפחת לא בבורסה הרישום לאחר החברה של העצמי

 )."הסף תנאי"( לתשקיף

 הערך ניירות של בבורסה למסחר לרישום אישור מהווה אינו זה לתשקיף הבורסה אישור מתן

 להנחיות בהתאם יהיה כאמור הערך ניירות של למסחר והרישום זה תשקיף פי על לציבור המוצעים

 משלימה הודעה פי על למסחר לרישום הבורסה אישור לקבלת וכןהסף  לתנאי ובכפוף הבורסה

 משלימה (הודעה ערך ניירות ותקנות ערך ניירות חוק להוראות בהתאם החברה ידי על שתפורסם

 )., לפי העניין"משלימה הודעה" -  ו "משלימה הודעהתקנות ("  2007- ז"תשסהתשקיף),  וטיוטת

 טרם יתקבל ,זה תשקיף פי על לציבור המוצעים הערך ניירות של למסחר לרישום הבורסה אישור

 .זה תשקיף פי על להנפקה ביחס משלימה הודעה של פרסומה

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

 על או המוצעים ניירות הערך של טיבם על או החברה על דעה הבעת משום בו ואין לשלמותם

 .המשלימה בהודעה יוצעו לפיהם התנאים
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 2.8 בסעיף כמפורט משלימה הודעה החברה תפרסם ,זה להשלמה תשקיף של פרסומו לאחר

 2.7 בסעיףהסף כמפורט  תנאי בהתקיימות מותנה למסחר החברה של הערך ניירות רישום .לתשקיף

  .לתשקיף

 ערךה ניירות של למסחר לרישום אישור למתן התחייבות משום זה לתשקיף הבורסה באישור אין

 שיוצעו הערך ניירות של למסחר לרישום בקשה אישור על .המשלימה ההודעה פי על לציבור שיוצעו

 בעת בתוקף שיהיו כפי פיו על וההנחיות הבורסה תקנון הוראות יחולו המשלימה ההודעה פי על

 .המשלימה ההודעה פי על לציבור שיוצעו הערך ניירות של למסחר לרישום הבקשה הגשת

 ח"תשכא(א) לחוק ניירות ערך, ה23תשקיף זה מהווה גם תשקיף מדף, כהגדרתו בסעיף  בנוסף,

יושלמו פי דוחות הצעת מדף בהם -") והצעת ניירות ערך מכוחו תיעשה עלערך ניירות חוק(" -1986

  הפרטים המיוחדים לאותה הצעה.

 על רשומות ,רגילות מניות של למסחר לרישום המתייחס עקרוני אישור מהבורסה קיבלה החברה

 סדרות הרחבת של בדרך לרבות( חוב אגרות ,החברה של ערך נקוב כל אחת ש״ח 0.01 בנות ,שם

 למניות להמרה הניתנות חוב אגרות ,)לעת ומעת שיהיו ככל ,החברה של חוב אגרות של קיימות

 ,החברה למניות להמרה הניתנות חוב אגרות של קיימות סדרות הרחבת של בדרך לרבותהחברה (

 הניתנים אופציה כתבי ,החברה למניות למימוש הניתנים אופציה כתבי ,)לעת ומעת שיהיו ככל

 בנוסף .מסחריים ערך וניירות החברה למניות להמרה הניתנות חוב ולאגרות חוב לאגרות למימוש

 :זה בסעיף) (ATM(מנגנון  את ניירות הערך האמורים המסחר בבורסה כדי תוך להציע החברה תוכל

 ותקנות ,ערך ניירות לחוק בהתאם יוגש אשר מדף הצעת דוח באמצעות שיוצעו "),ךהער ניירות"

 תשקיף מכוח ושיפורסם ")מדף הצעת דוח"( 2005‐ו"תשסה ,)ערך ניירות של מדף הצעת( ערך ניירות

  .")המדף לתשקיף העקרוני האישור(" זה

 למסחר ורישומם, הערך ניירות לרישום אישור מהווה אינו המדף לתשקיף העקרוני האישור מתן

 .המדף הצעת דוח פי-על למסחר ערך ניירות לרישום לבקשה הבורסה אישור לקבלת כפוף יהיה

 לרישום אישור למתן התחייבות משום כאמור המדף לתשקיף העקרוני האישור במתן לראות אין

 דוח פי על למסחר ערך ניירות לרישום בקשה אישור על .המדף הצעת דוח פי על למסחר הערך ניירות

 לרישום הבקשה בעת בתוקףיהיו ש כפי על פיו וההנחיות הבורסה תקנון הוראות יחולו מדף הצעת

 .המדף הצעת דוח פי על

 או זה מדף בתשקיף המובאים לפרטים אישור המדף לתשקיף העקרוני באישור לראות אין ,כן כמו

 המוצעים הערך ניירות טיב על או החברה על דעה הבעת משום בו ואין לשלמותם או למהימנותם

  .המדף הצעת בדוח , אם יוצעו,יוצעו הם בו המחיר על או המדף בתשקיף

  הרווח ויתרת ,קרנות הון 1.3

  התשקיף למועד נכון החברה של והנפרע המונפק, הרשום המניות הון 1.3.1

 נפרעהו מונפקה הוןמניות ב                            רשוםה הוןמניות ב                              המניות סוג

 1,000                                 10,000,000                                              בנות רגילות מניות

  א"כ .נ.ע ח"ש 0.01

  ")המניות"(
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   1ש"ח) באלפי) (הקמהה יום( 2016 ביולי 20 ליום החברה של ההון 1.3.2

  -                                                                                    נכסים

 -                                                                            התחייבויות

 -                                                                                         הון

  -                                                          והון התחייבויות כ"סה

  

  ש"ח) (באלפי 2018 במרץ 31ליום  החברה של ההון      

  205,974נכסים                                                                               

 210,113 התחייבויות                                                                      

  )4,139( ון                                                                         גרעון בה

  205,974                                                     והון התחייבויות סה"כ

  

 ש"ח) (פרופורמה) (באלפי 2018במרץ  31ליום  החברה של ההון

                                                     354,967                                                                                        נכסים

                                                     151,106                                                                                התחייבויות

                                                    203,861                                                                                               הון

                354,967                                                         סה"כ התחייבויות והון

  

 הרישום החברה לאחר של העצמי שההון בכך, היתר בין ,מותנה המניות של למסחר הרישום 1.3.3

 ,(יום ההקמה) 2016 ביולי 20  ליום נכון. ח"ש מיליון 35 של מסך יפחת לא בבורסה למסחר

  .ח"ש 1על  החברה של העצמי הונה עמד

 להשלמתו ובכפוף להלן 2.3 בסעיף כאמור לציבור הערך ניירות להצעת המכרז השלמת לאחר

 ,לעיל) 1.2 (כהגדרת מונח זה בסעיף  הסף בתנאי החברה תעמוד מהשלמתו שכתוצאה כך,

את  ")בניין אזורים) בע"מ ("1965אזורים בנין (ל החברה תקצה ולפני רישום המניות למסחר,

לפי מחיר למניה  ש"ח, מיליון 208כנגד השקעת סך של  -מניות  52,000,000 - מניות המשקיעה 

יתרת החוב שתיווצר לחברה כלפי אזורים בניין בגין רכישת  המרת) 1(באמצעות  ,ש"ח 4של 

לתשקיף) למניות שיוקצו  6.1בפרויקט אשדוד ובפרויקט בת ים (כהגדרתם בסעיף הזכויות 

 כהלוואת לחברה בניין אזורים שהעמידה נוספים סכומים המרת) 2( - ו, לאזורים בניין

 הקצאת לאחר .לתשקיף א6.22כמפורט בסעיף  ל, והכשיוקצו לאזורים בניין , למניותבעלים

                                                      
  ש"ח. אלףסכום נמוך מ 1
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 החשבון רואה אישור ובו מיידי דוח החברה תפרסם ולפני הרישום למסחר ההמשקיע מניות

בהתאם להוראות הקבועות בתקנון הבורסה לעניין  של החברה העצמי הונה בדבר החברה של

 .זה

 בבורסה מסחר ימי-7 מ יאוחר לא תיעשה זה תשקיף פי על לציבור המניות הקצאת ,כן על

 הקצאת את שיראו כך ,המשקיעהמניות  הקצאת לאחר ובסמוך הציבורי המכרז מועד לאחר

במסגרת  שהתקבלו כספים של אחת כמקשה לציבור המניות הקצאת ואת המשקיעה מניות

   .בישראל בבורסה למסחר נרשמו אשר החברה של ערך ניירות של ראשונה הנפקה
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  : ההצעה2פרק 

 ) לחוק2)(1(א16סעיף  להוראות בהתאם משלימה הודעה החברה תפרסם ,זה תשקיף של פרסומו לאחר

 כל , לפי העניין,יעודכנואו  יושלמו ,המשלימה במסגרת ההודעה משלימה. הודעהולתקנות   ערך ניירות

 הערך ניירות ובתנאי בכמות ,שיהיו ככל שינויים ,רק לא אך ,לרבות ,זה בתשקיף החסרים הפרטים

 המשלימה להודעה בנוגע לפרטים .זה תשקיף פי הזמנות על להגשת והתקופה המועד וכן המוצעים

  .להלן 2.8 סעיף ראו

 בהתאם ,שונים ערך ניירות סוגי להנפיק החברה תוכל, מדף תשקיף גם המהווה ,זה תשקיף מכוח

 (לרבות חוב אגרות ,החברה של כ״א .נ.ע ש״ח 0.01 בנות, שם על רשומות ,רגילות מניות - הדין להוראות

 הניתנות חוב אגרות), לעת ומעת שיהיו ככל  ,החברה של חוב אגרות של קיימות סדרות הרחבת של בדרך

 למניות להמרה הניתנות חוב אגרות של קיימות סדרות הרחבת של בדרך (לרבות החברה למניות להמרה

 הניתנים אופציה כתבי, החברה למניות למימוש הניתנים אופציה כתבי), לעת ומעת שיהיו ככל ,החברה

 בנוסף תוכל .מסחריים ערך וניירות החברה למניות להמרה הניתנות חוב ולאגרות חוב לאגרות למימוש

 ניירות: "זה ) (בסעיףATM מנגנון(  בבורסה המסחר כדי תוך האמורים הערך ניירות את להציע החברה

  "). הערך

 ,ערך ניירות לחוק )ו(א 23סעיף להוראות בהתאם תיעשה המדף תשקיף פי על הערך ניירות הצעת

 ביחס תשקיף פרטי לתקנות 'ג פרק לפי הנדרשים הפרטים כל יושלמו בהם מדף הצעת דוחות באמצעות

 ,דין כל להוראות בהתאם, המוצעות היחידות והרכב הערך ניירות ותנאי פרטי לרבות ,הצעה לאותה

 .העת באותה שיהיו כפי ערך ניירות רשות סגל ולעמדות הבורסה והנחיות לתקנון בהתאם זה ובכלל

פי תשקיף זה ולא על ניירות הערך אשר -חל רק ביחס לניירות הערך המוצעים על להלןהאמור בפרק זה 

  פי תשקיף המדף.-יוצעו על

  

 לציבור המוצעים הערך ניירות 2.1

 ,שם על רשומות, רגילות מניות 18,750,000 :החברה ידי על שלהלן הערך ניירות לציבור בזה מוצעים

 של כולל נקוב ובערך, למניה ח"ש 4 -א יפחת משל במחיר ,החברה של כ״א .נ.ע ש״ח 0.01 בנות

  ").המוצעות המניות"( ח"ש 187,500

 לציבור ההצעה מבנה 2.2

 לתקנות 'ב בפרק כאמור אחידה בהצעה ,יחידות 187,500 -ב לציבור תוצענה המוצעות המניות

 בדרך) "לציבור הצעה אופן תקנות"( 2007-התשס"ז , )לציבור ערך ניירות הצעת אופן(ערך  ניירות

  :כדלקמן המינימלי הינם ומחירה יחידה כל כשהרכב ,היחידה מחיר על מכרז של

  "חש 400            למניה ח"ש 4 של מינימאלי במחיר רגילות מניות 100

   "חש 400                           ליחידה המינימאלי המחיר "כסה

   )."המינימאלי ליחידה המחיר"ליחידה ( ח"ש 400 -מ יפחת לא במכרז שייקבע היחידה מחיר



 

  2 - ב 

 

  היחידה מחיר על מכרז של בדרך האחידה ההצעה פרטי 2.3

  ליחידות הזמנות להגשת התקופה 2.3.1

 במסגרת יפורטו ,וסגירתו המכרז פתיחת שעת לרבות ,המוצעות המניות יחידות על המכרז מועד

 המשלימה ההודעה פרסום ממועד מסחר שעות (5) חמש לפחות שיחלפו ובלבד ,המשלימה ההודעה

  )."הבקשות הגשת יום" או" המכרז יום"( הבקשות להגשת התקופה תחילת ועד

"), השקעות אזוריםאזורים השקעות בפתוח ובבניין בע"מ (" את הכוללים ,בחברה העניין בעלי כל

 דירקטוריון חברי כלאזורים בניין ותאגידים בשליטתן או המצויים תחת שליטה משותפת עמן, 

   .הזמנות ולהגיש במכרז להשתתף רשאים אינם הניהול וחברת החברה מנכ"ל ,החברה

  יחידות לרכישת בקשות הגשת 2.3.2

 בהודעה יפורסמו פרטיו אשר ,ההנפקה לרכז תוגשנה המכרז במסגרת יחידות לרכישת בקשות

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

 גבי על להלן 2.8  בסעיףשיפורטו בהודעה המשלימה, כאמור  במועדים ")בקשות לקבלת המורשים("

  . בקשות לקבלת המורשים אצל להשיגם שניתן טפסים

 כמוגשת תחשב המכרז ביום בקשות לקבלת למורשה שהוגשה במכרז יחידות לרכישת בקשה כל

 המשלימה בהודעה שתפורט לשעה עד בקשות לקבלת המורשה ידי על תתקבל אם יום באותו

 רכז לידי הבקשות לקבלת המורשה ידי על שתועבר ובתנאי"), בקשות להגשת האחרון המועד("

 להלן 2.8  בסעיףשיפורט בהודעה המשלימה, כאמור  למועד עד ההנפקה רכז ידי על ותתקבל ההנפקה

לרכז ההנפקה  ישירות"). כל בקשה לרכישת יחידות במכרז שהוגשה לרכז למסירה האחרון המועד("

  .בקשות להגשת האחרון מועדתחשב מוגשת באותו יום אם תתקבל על ידי רכז ההנפקה עד ל

 האחרון למועד עד, המכרז ביום בקשות לקבלת המורשים ידי על ההנפקה לרכז תועברנה הבקשות

 עד סגורות תשארנה אשר סגורות מעטפותכספת דיגיטלית או באמצעות  באמצעותלרכז,  למסירה

 ידי על ההנפקה לרכז תועברנה יחידות לרכישת הבקשות לרכז למסירה האחרון המועד לחלוף

כספת דיגיטלית  באמצעות ,לרכז למסירה האחרון למועד עד ,המכרז ביום בקשות לקבלת המורשים

 לרכז למסירה האחרון מועדה חלוףל עד סגורות תישמרנה אשר סגורות מעטפותאו באמצעות 

  .אליו ישירות הוגשו אשר הבקשות עם ביחד ,ההנפקה רכז ידי על סגורה לתיבה ותוכנסנה,

 :הבאים בתנאים תעמודנה הבקשות

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

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

 .הוגשה שלא כבקשה יראוה, ליחידה המינימאלי

 המחיר בין ובמרווחים, מניות ליחידת שונים במחירים בקשות שלוש עד להגיש רשאי מבקש כל  .ב

 המדרגה שבו באופן ,ח"ש 1 של בסך יהיו הנקובים המחיר שמרווחי ובלבד בבקשות הנקוב

 ח"ש 401 הינה, המינימאלי המחיר מעל מניות יחידת להזמין יהיה ניתן שבה הראשונה

 שאינו במחיר שתנקוב בקשה. 'וכו ח"ש 403, ח"ש 402 של במחיר יחידות להזמין ניתן ולאחריה

  .מטה כלפי הקרוב במרווח למחיר תעוגל, כאמור שנקבע במרווח
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 עימו הגר משפחה בן וכן עימו ביחד שמחזיק מי לרבות ,זה פרק לצורך" מזמין" או "מבקש"

 .להלן 2.12 סעיף פי על יחידות המזמין מסווג משקיע וכן

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

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

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

 .תתקבל לא אחת מיחידה פחות

 תיחשב בקשה כל. חוזרות בלתי הינן במכרז יחידות לרכישת הבקשות ,דין לכל בכפוף  .ד

 מהיענות כתוצאה לו שיוקצו הערך ניירות את לקבל המבקש מצד חוזרת בלתי כהתחייבות

 תנאי פי על ,המלא המחיר את ההנפקה רכז באמצעות ולשלם ,לבקשתו חלקית או מלאה

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

 לקוחותיהם עבור בקשות לקבלת המורשים ידי על בקשות הגשת .המשלימה וההודעה התשקיף

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

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

  המעטפות פתיחת 2.3.3

תוצגנה ההזמנות שבכספת הדיגיטלית  ,המועד האחרון למסירה לרכז לאחר בסמוך ,המכרז ביום

 החשבון ורואה ההנפקה רכז נציג ,החברה נציג בנוכחות המעטפות ותיפתחנה התיבה תיפתח וכן

  .המכרז תוצאות ויעובדו יסוכמו וכן המכרז הליכי של נאות קיום על יפקח אשר ,החברה של המבקר

 היחידות והקצאת ליחידה המחיר קביעת אופן 2.3.4

 או" הרכישה מחיר"( ליחידה אחיד במחיר תונפקנה, תענינה לרכישתן שהבקשות היחידות כל

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

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

  .המשלימה וההודעה זה תשקיף

  למבקשים היחידות חלוקת אופן 2.3.5

 :להלן כמפורט תיעשה היחידות הקצאת     

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

 של הכולל להלן) יפחת מהמספר2.12   בסעיף כאמור ,מסווגים ממשקיעים התקבלו לרכישתן

 להתקיימות בכפוף, הבקשות במלואן כל תענינה - התשקיף פי על לציבור המוצעות היחידות

 היחידה מחיר יהיה ,כזה במקרה .להלן 2.7  בסעיף כמפורט הבורסה והנחיות תקנון דרישות

 בסעיף כאמור החתמים ידי על תירכשנה ויתרת היחידות ליחידה המינימאלי המחיר למבקשים

 .חיתום הסכם שייחתם וככל אם ,להלן2.14  

 יחידות שבקשות (לרבות שתתקבלנה בבקשות הכלולות היחידות של הכולל המספר בו במקרה  .ב

 מספר על יעלה שווה או יהיה )להלן 2.12 בסעיף כאמור ,מסווגים ממשקיעים התקבלו לרכישתן

 :כדלקמן תיעשה המוצעות היחידות הקצאת ,לציבור המוצעות היחידות

   במלואן. תענינה - האחיד מהמחיר הגבוה ליחידה במחיר הנוקבות תבקשו )1(
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   .תענינה לא - האחיד מהמחיר הנמוך ליחידה במחיר הנוקבות בקשות )2(

 בסעיף כאמור ,מסווגים ממשקיעים שהתקבלו יחידות לרכישת בקשות כולל לא (בקשות )3(

 ") האחיד הנוקבות במחיר בקשות(" האחיד למחיר שווה בהן הנקוב שהמחיר להלן) 2.12

 שיוותר ,לציבור היחידות המוצעות סך מתוך יקבל מבקש שכל כך, יחסי באופן תענינה -

 וככל אם, האחיד הגבוה מהמחיר ליחידה במחיר לבקשות היענות לאחר לחלוקה

 המספר לבין האחיד במחיר היחידות שהזמין מספר שבין ליחס השווה חלק ,שתהיינה

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

  . )להלן  2.12בסעיף כאמור(המסווגים  המשקיעים

  .להלן 2.12 בסעיף כמפורט תיעשה מסווגים למשקיעים יחידות הקצאת )4(

 כאמור במניות המזערי הפיזור דרישות תתקיימנה לא ,לעיל 'ב בפסקה כאמור הקצאה בשל אם  .ג

 במכרז הבקשות וכל ,מסווגים למשקיעים ההקצאה עדיפות תבוטל אזי, להלן 2.7.3 בסעיף

 :כדלקמן תענינה

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

 .תענינה לא - ליחידה האחיד מהמחיר הנמוך מניות ליחידת במחיר הנוקבות בקשות )2(

 האחיד במחיר הנוקבותמסווגים)  משקיעים ידי על שהוגשו בקשות לרבות( בקשות  )3(

 ,המוצעות המניות יחידות סך מתוך יקבל מבקש שכל כך יחסי באופן תענינה - ליחידה

 ליחידה) האחיד מהמחיר גבוה במחיר הנוקבות לבקשות היענות לאחר לחלוקה (שיוותר

 לבין האחיד במחיר שהזמין המוצעות המניות יחידות מספר שבין ליחס השווה חלק

מסווגים)  ממשקיעים בקשות (כולל הבקשות בכל הכלולות היחידות של הכולל המספר

 .האחיד המחיר ננקב שבהן

 כנדרש במניות המזערי הפיזור דרישות תתקיימנה לא, לעיל' ג בפסקה כאמור הקצאה בשל אם  .ד

 :כדלקמן האחיד במחיר ההקצאה תבוצע אזי ,להלן 2.7.3 בסעיף כאמור

 .תענינה לא - האחיד מהמחיר נמוך בהן הנקוב שהמחיר בקשות )1(

 לרבות( האחיד מהמחיר גבוה או/ו האחיד למחיר שווה בהן הנקוב שהמחיר בקשות )2(

 במחיר מבקש שכל כך ,יחסי באופן תענינה, )מסווגים משקיעים ידי על שהוגשו בקשות

 ,לציבור המוצעות היחידות כל סך מתוך יקבל ,האחיד מהמחיר הגבוה במחיר או/ו האחיד

 במחיר או/ו ליחידה האחיד במחיר שביקש היחידות מספר שבין ליחס השווה מספר

 האחיד המחיר ננקב בהן ,הבקשות בכל הכלולות היחידות כל סך לבין ממנו הגבוה ליחידה

  .ממנו הגבוה ליחידה מחיר או/ו

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

יפחת             לא אשר ,ליחידה חדש אחיד מחיר יקבע ההנפקה רכז ,להלן 2.7.3 בסעיף כמפורט

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

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

 מזה גבוה במספר יחידות תוקצינה לא שלמבקש ובלבד, להלן 2.7.3 בסעיף כאמור המזערי
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 הגישו באמצעותם אשר בקשות לקבלת המורשים יפקידו ,המכרז יום שלאחר הראשון המסחר ביום 2.4.2

 המגיעה התמורה מלוא את ,המיוחד בחשבון ,הרייםבצ 12:00 השעה עד ,בקשותיהם את המבקשים

 יושקעו האמורים הכספים .לעיל2.3.4 בסעיף  כאמור הבקשה נענתה לגביהן אשר היחידות עבור

  .יומי בסיס על ריבית ונושאי צמודים לא שקליים נזילים בפיקדונות

 ושווי המינימאלי העצמי ההון ,המזערי הפיזור לעניין הבורסה דרישות במלואן ותתקיימנה היה 2.4.3

 שנתקבלו לאחר אחד עסקים יום תוך אזי  ן,להל 2.7 בסעיף כאמור במניות ציבור אחזקות ושיעור

 המיוחד בחשבון שהופקדו הכספים כל את לחברה ההנפקה רכז יעביר, ההנפקה תמורת כספי אצלו

 ,בקשות לקבלת ולמורשים לחתמים יגיעו אשר הסכומים בניכוי ,בגינם נצברו אשר הפירות בצירוף

 לרישומים לחברה המוצעות המניות בגין תעודות העברת כנגד ,(ככל שייחתם) החיתום הסכם פי על

 בחשבון ההנפקה תמורת תוחזק ,לחברה ההנפקה תמורת הועברה לא עוד כל ההקצאה").  "מועד(

  .ריבית נושאי צמודים לא נזילים בפיקדונות ותושקע המיוחד

 לא ,ההנפקה תבוטל ,לעיל 2.4.3 בסעיף כמפורט הבורסה דרישות כל התקיימו לא כי יתברר אם 2.4.4

  .מהמזמינים כספים ייגבו ולא המוצעים הערך ניירות יוקצו

  ההנפקה תוצאות על הודעה 2.5

 ידי רכז על הודעה תימסר ,הבקשות הגשת יום שלאחר הראשון המסחר וםבי 10:00 ההשע עד 2.5.1

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

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

 המבקשים יעבירו ,הרייםבצ 12:00 שעהה יום עד ובאותו ,ההודעה קבלת עם .בעבורן מהם המגיעה

 ,ההנפקה לרכז ,בקשות לקבלת המורשים באמצעות  ,חלקן או כולן ,נענו ליחידות בקשותיהם אשר

 ,האמורה בהודעה כאמור הזמנתם נענתה לגביהן בגין היחידות מהם המגיעה התמורה מלוא את

  .לעיל   2.4בסעיף  כאמור המיוחד לחשבון

 ערך ניירות לרשות מיידי בדוח החברה תודיע ,הבקשות הגשת יום שלאחר הראשון העסקים ביום 2.5.2

 .המכרז תוצאות על ולבורסה

  וויתור פיצול ,מניה תעודות 2.6

  החברה תעביר, מקצתה או כולה ,זה תשקיף פי על יחידות לרכישת לבקשה החברה נענתה 2.6.1

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

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

ל חברה  ,יחידות באותן הכלולותהמוצעות  המניות בגין מניה תעודות משלוח ידי על ,במלואה

 לא המוצעים הערך ניירות העברת )."לרישומים החברה"( בע"מ של הבורסה לניירות ערך לרישומים

 ,מזערי פיזור תקנון והנחיות הבורסה בדבר דרישות התקיימו כי ההנפקה רכז נוכח בטרם תיעשה

 הערך ניירות של למסחר לרישום התנאים ויתר מינימאלי עצמי הון, ציבור החזקות ושיעור שווי

  .להלן  2.7 בסעיף כאמור המוצעים

 על בקשה הגשת ידי על אחרים לטובת לוויתור או לפיצול ,להעברה ניתנות תהיינההמוצעות  המניות 2.6.2

 ,בהעברה הכרוכות ההוצאות כל .התעודה בצירוף, ענייןה לפי ,זו למטרה המקובל בנוסח לחברה כך

  .ידו על וישולמו המבקש על יחולו ,כאלה יהיו אם אחרים והיטלים ,כאמור ,ויתור או פיצול
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 המניות בעלי במרשם יירשמו ,המשקיעה מניותו ,החברה של המוצעותהמניות  ,הקיימות המניות 2.6.3

  .לרישומים החברה שם על החברה של

  עצמי והון ציבור החזקות ושווי שיעור ,מזערי פיזור ,למסחר רישום 2.7

 כפוף זה תשקיף פי על המוצעים הערך ניירות של בבורסה למסחר רישום ,הבורסה הנחיות פי על 2.7.1

 ,בבורסה הנרשמת החברה של מסוגה חדשה לחברה הבורסה הנחיות לפי הרישום דרישות לקיום

 דרישות(״ מינימאלי עצמי והון מינימלי ציבור החזקות שווי ,מזערי פיזור בדבר דרישות לרבות

 :למסחר הרישום לפני ,שהחברה בכך מותנה למסחר הרישום ,בנוסף "). למסחר לרישום הבורסה

ערכם הסופי של רכיבי השקעת אזורים בניין על  על ,ההנפקה תוצאות על מיידיה בדיווח) תודיע 1(

 ההון על  בדיווח מיידי תודיע )2; (לתשקיףא 6.22 בסעיףפיהם יוקצו לאזורים בניין מניות כמפורט 

 בדבר מיידי דיווח תפרסם )3( וכן ;ההנפקה ואחרי ההנפקה לפני החברה של והנפרע המונפק

   .העצמי ההון בדרישת עמידתה

 כהגדרתו ,החברה של העצמי שההון בכך מותנה המוצעות המניות של בבורסה למסחר רישום 2.7.2

 במניות הציבור החזקות ששווי ;ש"ח מיליון 35- מ יפחת לא למסחר הרישום לאחר ,הבורסה בתקנון

 הרישום לאחר הציבור החזקות שיעורוש; ח"ש מיליון 40- מ יפחת לא למסחר הרישום לאחר החברה

 .15% לפחות על יעמוד למסחר

 פטורה החברה ,הבורסה לתקנון השני החלק פי על להנחיות 'ו בפרק(1) ב1 סעיף להוראות בהתאם

 קרן הינה כי חשבון רואה אישור שהמציאה היות חודשים 12 של פעילות תקופת להשלמת מהדרישה

 ראו כאמור החשבון רואה אישור להעתק .לפקודה3 א 64בסעיף כמשמעותה ,במקרקעין להשקעות

  .לתשקיף א' נספח

 מותנה בבורסה זה תשקיף פי על המוצעים הערך ניירות של למסחר רישום ,הבורסה הנחיות פי על 2.7.3

 100 -מ יפחת לא המזערי המחזיקים שמספר באופן במניות הציבור החזקות של מזערי בפיזור

 .ח"ש - 16,000 מ יפחת לא מחזיק לכל המזערי ההחזקה ושווי מחזיקים

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

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

  .כאמור יחיד למחזיק המזערי

 למסחר ירשמו ולא זה תשקיף פי על ההנפקה תבוטל ,לעיל המפורטות הבורסה דרישות התקיימו לא 2.7.4

  .מהמזמינים כספים בגינם ייגבו ולא, זה תשקיף פי על המוצעים הערך ניירות בבורסה

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

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

  .כנדרש לפי חוק

 לבעלי חתמים שיהפכו ידי על יחידות ותירכשנה להלן 2.14 בסעיף כמפורט חיתום הסכם יופעל באם 2.7.5

 יפחת ,כאמור הסכם החיתום הפעלת שלאחר כך ,החיתומית מההתחייבות כתוצאה בחברה עניין

 של מסוגה חדשה ביחס לחברה הבורסה הנחיות פי על מהנדרש הציבור החזקות ושיעור שווי

  .המשלימה במסגרת ההודעה שיפורטו כפי לחתמים בנוגע הוראות יופעלו ,החברה
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  משלימה הודעה 2.8

 לחוק) 2)(1(א16 לסעיף בהתאם משלימה הודעה החברה תפרסם ,זה תשקיף של פרסומו לאחר 2.8.1

 החסרים הפרטים כלו, לפי העניין, יעודכנ או יושלמו המשלימה ההודעה במסגרת .ערך ניירות

 הערך ניירות ובתנאי בכמות ,שיהיו כלל ,שינויים בדבר פרטים, רק לא אך לרבות ,זה בתשקיף

  .המוצעים

 הנתונים ,זאת ובכלל משלימה הודעה לתקנות בהתאם הנדרשים הפרטים יכללו המשלימה בהודעה 2.8.2

 :כדלקמן

 .התשקיף פי על לציבור המוצעים הערך ניירות של למסחר לרישום הבורסה אישור  )א(

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

 רשאית להודיע החברה .ליחידה המזערי והמחיר לציבור המוצעים הערך ניירות כמות קביעת  )ג(

 על או זה תשקיףפי  על המוצעים הערך ניירות של הכוללת הכמות שינוי על המשלימה בהודעה

 הכמות ומכפלת 20%-מביותר  שונה לא מהם אחד שאף ובלבד ,ליחידה המזערי המחיר שינוי

 המזערי והמחיר הכמות מן הנגזרת האמורה המכפלה מן 30%- ביותר מ תשונה לא במחיר

 .זה בתשקיף שצוינו

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

 .המסווגים התחייבו המשקיעים להם היחידה ומחיר כמות ,לציבור ההצעה אופן

 פרטים אודות הסכם חיתום, ככל שייחתם.  )ה(

פרטים בדבר הקצאות נוספות, ככל שתהיינה, ואמת המידה שתבחר בקשר להקצאה נוספת   )ו(

 למשקיעים מסווגים, ככל שתהיה.

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

 .הערך ניירות ותמורת

 ובמקומות באופן ותופץ א"המגנ מערכת באמצעות ערך ניירות לרשות תוגש המשלימה ההודעה

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

  הסדרים מעשיית הימנעות 2.9

 הסדרים שאינם מלעשות להימנע, זה תשקיף על בחתימתם, מתחייבים והדירקטורים החברה 2.9.1

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

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

  .בתשקיף למפורט מעבר שרכשו

 הסדר כל על ערך ניירות לרשות להודיע ,זה תשקיף על בחתימתם, מתחייבים והדירקטורים החברה 2.9.2

  .לעיל  2.9.1 בסעיף כאמור ההתחייבויות את הסותר ,שלישי צד עם להם הידוע

 שלישי צד עם מלהתקשר להימנע ,זה תשקיף על בחתימתם, מתחייבים והדירקטורים החברה 2.9.3

  .לעיל 2.9.1 בסעיף לאמור בניגוד הסדרים ערך ידיעתם מיטב שלפי כלשהו
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 לנהוג בכתב התחייב שלא ממפיץ זו מהנפקה ערך לניירות הזמנות יקבלו לא והדירקטורים החברה 2.9.4

  .זה סעיף להוראות בהתאם

  הון מדילול הימנעות 2.10

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

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

  .פרטי תשקיף בתקנות

  זה תשקיף פי על המוצעים הערך ניירות מיסוי 2.11

השקעות כספים, יש לשקול את השלכות המס הקשורות ל בנוגעכמקובל בעת קבלת החלטות 

 ניירותבתשקיף זה. ההוראות הכלולות בתשקיף זה בדבר מיסוי  המוצעים הערך בניירותבהשקעה 

הערך המוצעים בו אינן מתיימרות להוות פרשנות מוסמכת של הוראות החוק הנזכרות בתשקיף 

לנסיבות הייחודיות לכל משקיע. והמיוחדים זה, ואינן באות במקום יעוץ מקצועי, בהתאם לנתונים 

כמו כן, ההוראות הכלולות משקפות את הוראות הדין כפי שהינן למועד התשקיף, ואלה עשויות 

  להשתנות עד למועד הצעתם בפועל של ניירות הערך האמורים על פי תשקיף זה.

 2005- ה"), התשס147הכנסה (מס'  מס פקודת לתיקון החוק בכנסת התקבל 2005 ביולי 25 ביום

), 2006בינואר  1 ביום לתוקף נכנסו( 2005באוגוסט  10 ביום ברשומות פורסם ראש") 147 תיקון("

והוראת  169תיקון פקודת מס הכנסה (מס' ל החוקאישרה הכנסת את  2008בדצמבר  29ביום ו

(ונכנס לתוקף  2008צמבר בד 31, אשר פורסם ברשומות ביום ")169 תיקון(" 2008-שעה), התשס"ט

 את ניכר באופן שינה התיקון"). התיקון, יחד להלן: "169ותיקון  147(תיקון  )2009בינואר  1ביום 

 ערך יירותנ למיסוי הנוגעת"), הפקודה(" 1961- הכנסה (נוסח חדש), התשכ"א מס פקודת הוראות

 הצפויות החדשות התקנות כל התפרסמו טרם ,התשקיף פרסום , במועדכן כמו בבורסה. הנסחרים

לגבי  מקובלת פרקטיקה קיימת לא התשקיף פרסום במועד בנוסף, התיקון. להתפרסם בעקבות

  חלק מהוראות התיקון וכן לא קיימת פסיקה המפרשת את הוראות המס החדשות בתיקון.

 פורסם אשר"), 169 תיקון(" לפקודה 169 תיקון את הכנסת אישרה, 2008 בדצמבר 29 ביום, בנוסף

שינויים נוספים ביחס  וחולל), 2009 בינואר 1 ביום לתוקף ונכנס( 2008 בדצמבר 31 ביום ברשומות

  למיסוי ניירות ערך. 

 נכנס אשר 2011-ב"התשע) חקיקה(תיקוני  המס נטל לשינוי החוק פורסם 2011 בדצמבר 6 ביום

 בחוק שנקבע כפי, ויחידים לחברות המס הפחתות מתווי בוטל לפיו, 2012 בינואר 1 מיום לתוקף

-"טהתשס), 2010- ו 2009 לשנים הכלכלית התוכנית ליישום חקיקה(תיקוני  הכלכלית ההתייעלות

. ואף נקבע, בין היתר, העלאת שיעורי המס על הכנסות בידי יחידים בגין רווחי הון, ריבית  2009

 13ביום  .30%-ל 25%- ידנד מביחס לרווח הון ודיב 3"בעל מניות מהותי"ול, 25%- ל 20%-ודיבידנד מ

- פורסם בכנסת החוק לצמצום הגירעון ולשינוי נטל המס (תיקוני חקיקה) התשע"ב 2012באוגוסט 

                                                      
לפחות באחד או  10%- לפקודה), ב 88יחיד המחזיק, במישרין או בעקיפין, לבדו או ביחד עם אחר (כהגדרת מונח זה בסעיף  3

 /קבלת הדיבידנדיר הערךלפקודה) בחברה, במועד מכירת ני 88זה בסעיף  מונחיותר מסוג כלשהו מאמצעי השליטה (כהגדרת 

 ").בעל מניות מהותי(" לוהחודשים שקדמו  12- או במועד כלשהו ב
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"), 195 תיקון(" לפקודה 195 תיקון את כלל אשר, 2013בינואר  1, אשר נכנס לתוקף ביום 2012

 2018 המס בשנת החייבת הכנסתו אשר יחיד כי קובע אשר ב121 סעיף נוסף, 195 תיקון במסגרת

 הכנסתו חלק על נוסף במס חייב יהיה), למדד יתואם(הסכום  חדשים שקלים 641,880 על עלתה

 הכנסה"). יסף מס(" לעיל האמור על נוספים 3% של בשיעור כאמור הסכום על העולה החייבת

 זכות מכירת( מקרקעין ושבח הון מרווח הכנסה לרבות ההכנסות סוגי כל את כוללת חייבת

 פטורה אינה והמכירה"ח ש מיליון 4 על עולה מכירתה שווי אם רק תכלל מגורים בדירת במקרקעין

 כהגדרתו אינפלציוני וסכום לפקודה 88 בסעיף כהגדרתו אינפלציוני סכום למעט), דין כל לפי ממס

  .מקרקעין מיסוי לחוק 47 בסעיף

, פורסם החוק לשינוי סדרי עדיפויות לאומיים (תיקוני חקיקה להשגת יעדי 2013באוגוסט  5ביום 

״), אשר כלל תיקונים בנושאים רבים חוק ההסדרים(״ 2013- תשע״גה), 2014- ו 2013התקציב לשנים 

 ומגוונים בתחום המיסוי, ובמסגרתו, בין היתר, צומצמו הוראות הפטור ממס לתושבי חוץ על רווח

הון במכירת מניות חברה תושבת ישראל, כך שהפטור לא יחול על מכירת מניות של חברה תושבת 

ישראל שעיקר שווי נכסיה הן זכות במקרקעין או זכות באיגוד מקרקעין או שעיקר שווי הנכסים 

מקרקעין וזכות הנאה ב שימוש זכותבהחזקתה משקפים זכויות לניצול משאבי טבע בישראל, 

קעין בישראל. כמו כן, נקבע שחברה אשר מחלקת דיבידנד מרווחי שיערוך כפי מפירות המקר

שיוגדרו בתקנות מס הכנסה אשר עתידות להתפרסם, תחשב כמי שמכרה בפועל את הנכסים בגינם 

  נרשמו רווחי השערוך ורכשה אותם מחדש. 

שום המדיניות , פורסם ברשומות חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליי29.12.2016ביום 

 234, אשר במסגרתו תוקן גם תיקון מס' 2016-), התשע"ו2017-2018הכלכלית לשנות התקציב 

 24%ואילך יעמוד על  2018- ו 2017"), בו נקבע, בין היתר, כי שיעור מס החברות בשנים 234 תיקון("

 מידי מתעדכן זהסכום , ש"ח 640,000- , בהתאמה. כמו כן פחתה התקרה לעניין מס יסף (ל23%-ו

(כאמור לעיל), וכן הופחתו שיעורי  3%-ושיעורו הוגדל ל) לצרכן המחירים מדד לעליית בהתאם שנה

  המס השולי החלים על יחידים. 

יובהר, שהאמור להלן מתייחס לאופן מיסויים של משקיעים תושבי ישראל. יצוין כי ביחס ל"יחיד 

כהגדרתם בפקודה, עשויות לחול השלכות מס שהיה לתושב ישראל לראשונה" ו"תושב חוזר ותיק" 

שונות מאלו המתוארות להלן ומוצע כי תושבים כאמור, יפנו לקבלת ייעוץ פרטני לשם בחינת 

זכאותם להטבות מס בישראל. כמו כן יצוין, כי ביחס למשקיעים אשר ייחשבו כ"בעלי שליטה" או 

כות מס נוספות על אלו המתוארות כ"בעלי מניות מהותיים" כהגדרתם בפקודה, עשויות לחול השל

  להלן.

יובהר, שהאמור להלן מתייחס לאופן מיסויים של משקיעים תושבי ישראל שאינם ״תושב ישראל 

״תושב ישראל -״תושב חוזר ותיק״ כהגדרתם בפקודה. יצוין כי ביחס ליחיד שהיה ל- לראשונה״ ו

השלכות מס שונות מאלו ״תושב חוזר ותיק״ כהגדרתם בפקודה, עשויות לחול -לראשונה״ ו

המתוארות להלן ומוצע כי תושבים כאמור יפנו לקבלת יעוץ פרטני לשם בחינת זכאותם להטבות מס 

  בישראל. 

 במקרה מסויגת, חוץ תושב אדם בני חבר מיסוי לעניין להלן מובאת שהיא כפי ההתייחסות, כן כמו

 או מההכנסות יותר או 25%-ל הזכאים או הנהנים או, בו השליטה בעלי הם ישראל תושבי בו

   .לפקודה א68 סעיף להוראות בהתאם, בעקיפין או במישרין, החוץ תושב של הרווחים
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לפי הדין הקיים כיום חלות על ניירות הערך המוצעים על פי תשקיף זה הסדרי המס המתוארים 

   בתמצית להלן:

  המוצעים ערך ניירות ממכירת הון רווח

 4ריאלי הון רווח ,ה")הפקוד"(-1961 א"התשכ, ]חדש נוסח[  הכנסה מס לפקודת 91 לסעיף בהתאם

 בהתאם היחיד של השולי המס בשיעור במס חייב ישראל תושב יחיד ידי על ערך ניירות ממכירות

 רווח את שיראו כך )25%עשרים וחמישה אחוזים ( על יעלה שלא בשיעור אך, לפקודה 121 לסעיף

 על ערך ניירות מכירת לגבי למעט ,זאת. יחיד של החייבת הכנסתו בסולם ביותר הגבוה כשלב ההון

 עם יחד או לבדו ,בעקיפין או במישרין ,המחזיק ,קרי - בחברה" מהותי מניות בעל" שהינו יחיד ידי

 במועד - בחברה6 השליטה מאמצעי יותר או באחד לפחות-10% ב ,5אחר  או הערך ניירות מכירת 

 ריאלי הון רווח לגבי המס שיעור זה במצב .כאמור למכירה שקדמו החודשים 12- ב כלשהו במועד

 .)30%(שלושים אחוזים  על יעלה שלא בשיעור יהיה בידיו

 ממכירת ההון ברווח יחויב הערך ניירות בשל הצמדה והפרשי ריאלית ריבית הוצאות שתבע יחיד

 הוצאות לניכוי ותנאים הוראות לקביעת עד )30%שלושים אחוזים ( של בשיעור במס הערך ניירות

   .לפקודהא(ב) 101- ו9) )(א(א 101סעיף לפי ריאלית ריבית

 בגדר היא הערך ניירות ממכירת בידיו שההכנסה יחיד לגבי יחול לא כאמור המופחת המס שיעור

 במס יחויב כאמור יחיד .לפקודה 2(1) סעיף להוראות בהתאם, או מ"משלח יד" "עסק"מ הכנסה

לאמור לעיל, על הכנסה שהופקה ו/או  בנוסף. לפקודה 121 סעיף לפי השולי המס לשיעור בהתאם

 ההכנסה מסכום 3%או לאחר מועד זה יוטל מס יסף בשיעור של  2013בינואר  1תופק החל מיום 

 מדד לעליית בהתאם שנה מידי מתעדכן זה(סכום  ש"ח 641,880העולה על  2018 לשנת החייבת

 סוגי כל את כוללתהבאה בחישוב לצורך קביעת מס יסף,  חייבת הכנסהלעניין זה,  ).לצרכן המחירים

 88 בסעיף כהגדרתו אינפלציוני סכום למעט, מקרקעין ושבח הון מרווח הכנסה לרבות ההכנסות

  .מקרקעין מיסוי לחוק 47 בסעיףו  לפקודה

 הקבוע החברות מס בשיעור ערך ניירות ממכירת ריאלי הון רווח על במס חייב יהיה אדם בני חבר

  .)23% -ואילך  2018בשנת בשנת (לפקודה (א) 126  בסעיף

 בגין ממסלפקודה, פטורים 9(2)  סעיף לפי ממס הפטורים וגופים גמל קופות וכן פטורה נאמנות קרן

 נאמנות קרן של הכנסותיה על .הסעיף לתנאי ובכפוף בהתאם ,כאמור ערך ניירות ממכירת הון רווחי

 בידיו מהווה אינה שההכנסה יחיד של הכנסתו על החל המס שיעור יחול ערך ניירות ממכירת חייבת

אלא אם כן נקבע מפורשות אחרת. לא נקבע להכנסה שיעור , בידיו" יד משלח"מ או" עסק"מ הכנסה

 לפקודה. 121מס מיוחד, תחויב ההכנסה במס בשיעור הקבוע בסעיף 

 שערכם או חוץ במטבע הנקובים, יחיד בידי ערך בניירות שמקורו הריאלי ההון רווח חישוב לעניין

 .כמדד המטבע שער את יראו ,חוץ למטבע צמוד

                                                      
4
 .לפקודה 88 בסעיף זה מונח כהגדרת   
5
 .לפקודה 88 בסעיף זה מונח כהגדרת   

  .לפקודה 88 בסעיף זה מונח כהגדרת   6
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 הנסחרים ערך ניירות במכירת הון רווחי על ממס פטור ) אדם בני חבר או יחיד( 7חוץ תושב ,ככלל

מקרוב  ה, אם הרכישה לא הייתבישראל שלו הקבע במפעל אינו ההון רווח אם ,בישראל בבורסה

 הערך שניירות ובלבד לחוק מיסוי מקרקעין 70לפקודה או סעיף  2ולא חלו לגביה הוראות חלק ה

 לעיל האמור ,זאת עם. ) לפקודה2(ב97בכפוף להוראות סעיף ו בבורסה למסחר שנרשמו לאחר נרכשו

 הזכאים או, הנהנים או ,בו שליטה בעלי הם ישראל תושבי אם חוץ תושב אדם בני חבר לגבי יחול לא

 בעקיפין או במישרין ,החוץ תושב האדם בני חבר של מהרווחים או מההכנסות יותר או -25%ל

 אמנת הוראות שיחולו אפשר ,ככלל, חל אינו כאמור שפטור במקרה. לפקודה א 68סעיף לפי כאמור

 אישור של מראש להמצאה בכפוף ,החוץ תושב של התושבות למדינת ישראל בין) קיימת אם( המס

  .המסים מרשות מתאים

זאת ועוד, הפטור לתושב חוץ כאמור לא יחול על רווח הון במכירת נייר ערך של חברה שביום 

רכישתו ובשנתיים שקדמו למכירתו, עיקר שווי הנכסים שהיא מחזיקה, במישרין או בעקיפין, 

מקרקעין, או  מקורו, בין היתר, בזכות במקרקעין או זכות באיגוד מקרקעין כמשמעותם בחוק מיסוי

  זכות שימוש במקרקעין או בכל נכס המחובר למקרקעין בישראל. 

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

 או נאמנות בקרן יחידה במכירת ,ערך נייר במכירת הון מרווח או מתשלום, מתמורה ניכוי( הכנסה

 בתקנות זה מונח כהגדרת( חייב, ")תקנות ניכוי מתמורה("-2002 ג"התשס), עתידית בעסקה

 באמצעות חבר הבורסה ינכה ,הערך ניירות במכירת תמורה יחיד שהוא למוכר המשלם) האמורות

כאשר המוכר הינו יחיד,  הריאלי ההון מרווח )25%( עשרים וחמישה אחוזים  של בשיעור מס

 ) מרווח ההון הריאלי כאשר המוכר הינו חבר בני אדם.23% -ואילך  2018ובשיעור מס חברות (בשנת 

 או פטור( תקפים במקור מס ניכוי אישורי יומצאו בו מקום ויופחתו יתכן כאמור הניכוי שיעורי

 .בישראל המיסים רשות ידי על שהופקו) מופחת שיעור

 מסוימים תנאים בהתקייםעל ידי תאגיד בנקאי או חבר בורסה  במקור מס נוכהי לא חוץ לתושב

 נוספים וגופים נאמנות קרנות ,גמל לקופות במקור מס ינוכה לא, כן כמו .בתקנות הקבועים

, המפורטים בתוספת לתקנות מס הכנסה (ניכוי מריבית, ןהדי לפי במקור מס מניכוי הפטורים

 לאחר וזאת) "וריבית מדיבידנד ניכוי תקנות(" 2005-"והתשס) מסויימיםמדיבידנד, ומרווחים 

  ידם.-על המתאימים האישורים המצאת

 הוראות יחולו כמפורט לעיל, ,הריאלי ההון מרווח במקור המס מלוא נוכה לא המכירה במועד אם

 מכירה בגין המוכר ידי על מקדמה ותשלום דיווח בדבר מכוחו וההוראות לפקודה) ד( 91סעיף

 החודשים בששת ערך ניירות של מכירה בשל ,מס שנת כל של בינואר 31 וביום ביולי 31 ביום ,כאמור

 .הדיווח יום חל שבו לחודש שקדמו

                                                      
 )1: (מאלה אחד למעט, העניין לפי, ההצמדה הפרשי או הניכיון דמי ,הריבית קבלת ביום חוץ תושב שהוא מי - "חוץ תושב"   7

 חבר של, לפקודה 88 בסעיף קרוב להגדרת 3 בפסקה זה מונח כהגדרת ,קרוב )2; (המנפיק האדם בני בחבר מהותי מניות בעל
 מיוחדים יחסים לו שיש או מוצרים לו מוכר ,שירותים לו נותן ,המנפיק האדם בני בחבר שעובד מי )3; (המנפיק האדם בני
 מקיומם שהושפעו ומבלי לב בתום נקבעו הניכיון דמי או הריבית ששיעור השומה פקיד של דעתו להנחת הוכח אם אלא עימו
 .לפקודה א 68 בסעיף לקבוע בהתאם ,ישראל תושבי בידי המוחזקת חוץ תושבת חברה )4( ;כאמור היחסים של



 

  14 - ב 

 

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

 הומצא לא עוד כל ,מהתמורה )30%שלושים אחוזים ( יהיה) המחיקה לאחר( מכירתם בעת במקור

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

 תקף לאישור בהתאם מוקטן להיות עשוי, חוץ תושב של במקרה במקור המס ניכוי שיעור, כן כמו

   .לעיל כאמור, מס כפל למניעת לאמנות בכפוף, המיסים מרשות

 הפסדים קיזוז

 בקיזוז יותרו בשנת המס, המוצעים הערך ניירות מכירתבשמקורם  ,בשנת המס הון הפסדי ,ככלל

בידי מקבלם (יחיד או חבר בני  במס חייבים היו הם הון רווחי נוצרים היו אילוש בהם במקרים רק

הפסדים כאמור, יקוזזו כנגד רווח הון ריאלי ושבח מקרקעין ריאלי (רווח הון אינפלציוני חייב ). אדם

 92עיף ספי העקרונות הקבועים ב-על והכל), הנובעים ממכירת כל נכס שהוא, 3.5-ל 1יקוזז ביחס של 

  , בישראל או מחוצה לה.הלפקוד

 ריבית או דיבידנד הכנסות כנגד גם קיזוז בר יהיה הערך ניירות ממכירת המס בשנת שהיה הון הפסד

בתנאי ששיעור המס החל על ריבית או , ר ערך או בגין ניירות ערך אחריםששולמו בגין אותו ניי

 -ואילך  2018בשנת ((א) לפקודה 126הקבוע בסעיף דיבידנד כאמור לא עלה על שיעור מס החברות 

   באותה שנת מס. )23%

וי נטל המס כאמור, שיעור המס אשר יחול על דיבידנד ליחיד שהוא לציין כי בעקבות החוק לשינ יש

. על כן, הפסד ההון שהתהווה בשנת המס ממכירת 30%"בעל מניות מהותי" כהגדרתו לעיל, הינו 

 יחיד בידי אחרים ערך מניירות ריביתמאו  דיבידנדמניירות ערך לא יהיה בר קיזוז כנגד הכנסות 

 לקיזוז ניתן אינו, כאמור מהותי מניות בעל יחיד בידי הון הפסד קיזוז ".מהותי מניות"בעל כ המוגדר

  .  ההשע להוראת בהתאם מופחת מס שיעורב החייב דיבידנד כנגד גם

או מקצתו, בשנת מס מסוימת, יקוזז כנגד רווח הון בלבד   כולוהפסד שלא ניתן לקזזו כאמור לעיל, 

(ב) לפקודה בשנות המס הבאות בזו אחר זו, לאחר השנה שבה נוצר ההפסד, ובלבד 92כאמור בסעיף 

 .שהוגש לפקיד השומה דו"ח לשנת המס בה היה ההפסד

 או תשלוםמ ,מתמורה (ניכוי הכנסה מס תקנות ברשומות תיקון פורסם 2011 באוגוסט 31 ביום

. -2011א"התשע), עתידית בעסקה או נאמנות בקרן יחידה במכירת ,ערך נייר במכירת הון מרווח

 ממכירת במקור המס ניכוי לצורכי ההון רווח חישוב במסגרת כי נקבע כאמור התיקון במסגרת

 החייב יקזז") סחירים ("ניירות עתידיות ועסקאות נאמנות קרנות של יחידות ,נסחרים ערך ניירות

 לכך ובכפוף בניהולו שהיו סחירים ניירות ממכירת שנוצר ההון הפסד את במקור המס בניכוי

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

 .2012, בינואר 1 מיום החל הינה כאמור התיקון תחולת

, )אינפלציה בשל תיאומים( הכנסה מס לחוק 6 בסעיף כהגדרתו ערך מניירות ריאלי הפסד

 יום אותו לפני קוזז ולא 2006 בינואר-1 ה יום לפני שהיה), ביטולו לפני כנוסחו( -1985ה"תשמה

 ממכירת רווח כנגד רק לקיזוז יהיה ניתן ,כאמור 6 סעיף הוראות לפי הבאות לשנים להעבירו ושניתן

 .בבורסה הנסחרים ערך ניירות
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 ההון הפסד מסכום יופחת, אדם בני חבר ידי על מניה במכירת ,לפקודה ג94 סעיף להוראות בהתאם

 למכירה שקדמו החודשים 24 במשך המניה בשל שהתקבל דיבידנד סכום, המניה ממכירת נוצר אשר

 למעט מס ששולם מחוץ לישראל)( מס עליו ששולם דיבידנד למעט ,ההפסד מסכום יותר לא אך

  .יותר או 15% של בשיעור

 ממכירת במקור המס לצורך ניכוי ההון רווח מתמורה, בחישוב ניכוי (א) לתקנות9לתקנה  בהתאם

 ובלבד לפקודה, 92לסעיף  בהתאם נייר הערך ממכירת הון הפסד החייב יקזז נסחרים, ערך ניירות

 שבה מס שנת באותה נוצר שהרווח לכך ובכפוף של החייב בניהולו שהיו ערך ניירות ממכירת שנוצר

   האמור. המועד לאחר ובין היווצרות ההפסד טרם בין ההפסד, נוצר

 בחברה מניות בעל בידי הפסדים קיזוז

 מהחברה שמחולקות הכנסות לכך ובהתאם מס לצרכי שקוף גוף הינה במקרקעין השקעות קרן

(אך  פירותית הכנסה מהוות שכירות מדמי הכנסות שחלוקת כך ,סיווגן על שומרות המניות לבעלי

 הפסדים המניות שלבעלי וככל הונית הכנסה מהוות מקרקעין משבח הכנסותלא מיגיעה אישית), 

, בכפוף האישי בתיקם מתאפשר זה קיזוז ,ההכנסה לסיווג בהתאם זו הכנסה כנגד קיזוז ברי

הפסדים שהיו לקרן ההשקעות לא יותרו בקיזוז כנגד הכנסתם  .לפקודה 92- ו 28להוראות סעיפים 

 לי המניות.של בע

בשנים  לפקודה, 1ובפרק שני  יש לציין כי בשל השינויים המהותיים שחלו במיסוי שוק ההון

האחרונות, טרם התגבשה הפרקטיקה הנאותה ליישום ההוראות לעיל, ואף ייתכנו מספר 

פרשנויות לגבי אופן יישומן. יתרה מזאת, ייתכנו שינויים נוספים מעבר לשינויים שבוצעו עד כה 

  בהוראות. מטבע הדברים, לא ניתן לצפות את תוכנם והשפעתם של השינויים האמורים.

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

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

 בא ואינו, ערך ניירות למיסוי הנוגעות המס הוראות של ממצה תיאור או לעיל הנזכרות החוק

 כי מוצע .משקיע לכל הייחודיות ולנסיבות המיוחדים לנתונים בהתאם ,בנדון מקצועי יעוץ במקום

 לכל הנוגעים המיוחדים לנתונים בהתאם מקצועי יעוץ לקבלת יפנו המוצעים הערך ניירות רוכשי

  .ערך נייר רוכש

  המסווגים המשקיעים 2.12

 להתקשר בהתקשרות רשאית החברה תהיה ,המשלימה ההודעה פרסום שעד התקופה במהלך 2.12.1

 1 בסעיף כהגדרתם ,מסווגים משקיעים עם, לציבור המוצעות מהיחידות לחלק ביחס מוקדמת

 מוקדמת התחייבות מהמשקיעים המסווגים החברה תקבל לפיה ,לציבור הצעה אופן לתקנות

  .המשלימה בהודעה שיפורט כפי המוצעות היחידות לרכישת במכרז הזמנות להגשת

  :זה  2.12.2בסעיף 2.12.2

 במחיר הזמנות לגביהן שהוגשוהמוצעות  המניות כמות שבין היחס - ״המניות של יתר חתימת״

 .אחד על עולה שהוא ובלבד ,לחלוקה שנותרה הכמות לבין, שנקבע המניות יחידת
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 ממנה שנוכתה לאחר ,במכרז שהוצעההמוצעות  המניות כמות - ״לחלוקה שנותרת המניות כמות״

 המניות יחידת ממחיר הגבוה מניות ליחידת במחיר הזמנות לגביהן שהוגשו המוצעות המניות כמות

  .שנקבע

 למשקיעים ההקצאה תהא מניותה של יתר חתימת של במקרה, לציבור הצעה אופן תקנות פי על

  :כדלקמן מסווגים

)  (100%אחוזים מאה מסווג משקיע לכל יוקצו ,חמש על המניות של היתר חתימת עלתה לא  .א

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

 .לרכוש שהתחייב מהכמות (50%)  אחוזים

 אזי ,לעיל א' בסעיף כאמור מספיקה לחלוקה שנותרה המוצעות המניות כמות יתהיה לא  .ב

התחייבות  כל של היחסי חלקה לפי המסווגים למשקיעים לחלוקה שנותרה תוקצה הכמות

 הזמנות .מניות ליחידת מחיר באותו שהוגשו המוקדמות ההתחייבויות סך מתוך מוקדמת

 האחיד המחיר קביעת לצורך הציבור ידי על שהוגשו הזמנות תיחשבנה המסווגים המשקיעים

 .במכרז שנקבע כפי ,ליחידה האחיד במחיר תהא המסווגים למשקיעים ההקצאה. ליחידה

 המכרז במסגרת המסווגים המשקיעים הזמנות תיחשבנה, יתר חתימת תתקיים שלא במקרה  .ג

 .למזמינים המוצעות המניות חלוקת לצורך הציבור ידי על שהוגשו כהזמנות

 ,לעיל2.12 סעיף  פי על להם וההיענות המסווגים מהמשקיעים מוקדמות התחייבויות קבלת  .ד

 הצעה אופן בתקנות הקבועים העקרונות פי על תיעשה ,המשלימה וההודעה התשקיף תנאי

 .לציבור

הנקובה  זו על העולה בכמות מניות יחידות ולרכוש להזמין יוכלו המסווגים המשקיעים  .ה

לא  ותירכשנה שיוזמנו העודפות המוצעות המניות יחידות ואולם המוקדמת בהתחייבותם

 לכל הציבור ידי על שהוגשו כבקשות אלא, התשקיף לעניין מסווגים משקיעים כהזמנות ייחשבו

 .ועניין דבר

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

 כאמור המיוחד בחשבון ידיו על ותופקד 10:30 השעה עד המכרז יום לאחר אחד מסחר יום

 .לעיל 2.4 בסעיף

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

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

 .המסווגים המשקיעים לכל וזהה מקובל, סביר יהיה שישולם

בהתחייבות  נקב בו ליחידה המחיר את להעלות, המכרז ביום ,רשאי יהא מסווג משקיע  .ח

 מסירת ידי על שיפורט בהודעה המשלימה, כפי ),ח"ש 1 של במדרגות( לעיל כאמור המוקדמת

 האחרון למועד, עד המכרז ביום ההנפקה רכז בידי תתקבל אשר ,ההנפקה לרכז בכתב הודעה

 .בקשות להגשת

מכמות יחידות המניות שהוצעו, תוקצה לכל משקיע  5הייתה חתימת היתר של המניות עד פי   .ט

 מהכמות שהתחייב לרכוש. 100%מסווג 
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 המוצעות המניות תנאי 2.13

 של בהונה הקיימות הרגילות למניות בזכויותיהן שוות תהיינה זה תשקיף פי על המוצעות המניות

 אחרת חלוקה ובכל ,הטבה במניות או במזומנים הדיבידנדים במלוא בעליהן את ותזכינה ,החברה

 לקבלתן הזכות את הקובע היום אשרככל שתחולק, , החברה ידי על שתחולק או עליה יוכרז אשר

 4 בפרק מפורטות החברה למניות הנלוות הזכויות. העניין לפי, לאחריו או ההנפקה ביום הינו

  .זה לתשקיף

 חיתום 2.14

 :זה בסעיף( )נקבעה טרם זהותם אשר( חתמים עם חיתום בהסכם עשויה להתקשר החברה

 במסגרת "). ככל שהחברה תתקשר בהסכם חיתום, היא תמסור פרטים אודות כךהחתמים"

 המשלימה וההודעה זה תשקיף פי על הערך ניירות הצעתש , ובכלל זה אודות כךהמשלימה ההודעה

 לרבות ,החיתום הסכם עיקרי) כמו גם אודות חלקי/מלא( בחיתום מובטחת תהיה, החברה שתפרסם

 של וקיומה השונות החיתום עמלות ,ההצעה בהבטחת השתתפותם שיעור ,החתמים שמות

  .החתמים לשיפוי התחייבות
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  בו והמחזיקים החברה הון :3 פרק
 התשקיף  למועד נכוןועד  ממועד הקמתה החברה של המניות הוןהשינויים שחלו ב .3.1

  

  הרשום בהון שחלו השינויים .3.1.1

 0.01מניות רגילות בנות   מהות השינוי  תאריך
" המניותש"ח ע.נ. כ"א ("

  ")המניות הרגילותאו "

 סה"כ הון רשום בש"ח

 100,000 10,000,000 הקמת החברה 2016ביולי  20

  9,900,000  990,000,000  הגדלת ההון הרשום  2018ביוני  4

  10,000,000  1,000,000,000  "כ למועד התשקיף סה

  השינויים שחלו בהון המונפק והנפרע .3.1.2

בגין המניות,  התמורה  מניות רגילות  מהות השינוי  תאריך
  בש"ח 

סה"כ יתרת 
 (מצטברת) מניות

 1,000 10  1,000 הקמת החברה 2016ביולי  20

ערב ההנפקה 
  לציבור

הקצאת מניות 
 לאזורים בניין

(*)  

52,000,000  208,000,000  52,001,000  

התשקיף (ערב סה"כ למועד 
   ההנפקה לציבור)

52,001,000  208,000,010  52,001,000  

על פי  לציבור המוצעות המניות הקצאת ערב תבוצע הקצאהההקצאה לאזורים בניין: ה  (*) 

(במועד שיחול לאחר מכרז הצעת מניות החברה לציבור על פי  וההודעה המשלימה התשקיף

המתלים התנאים  להתקיימותהתשקיף אך לפני רישום מניות החברה למסחר), בכפוף 

, וזאת בתמורה להשקעה בידי אזורים ) להלן1.(א6.22המפורטים בסעיף להשלמת ההנפקה 

מיליון ש"ח בהונה של החברה, באמצעות המרה למניות של יתרת  208בניין של סך כולל של 

(סך של חוב שתיווצר לחברה כלפיה במסגרת מכר זכויותיה של אזורים בניין בפרויקט באשדוד 

והמרה למניות של חלק מהלוואות  מיליון ש"ח) 20(סך של  ים בבת ובפרויקטמיליון ש"ח)  129

ש"ח.  4מחיר למניה של  לפימיליון ש"ח),  59הבעלים שהעמידה אזורים בניין לחברה (סך של 

  .לתשקיף) 1א.(6.22לפרטים נוספים ראו סעיף 
  

יובהר, כי כל המניות שבהונה המונפק של החברה, כמפורט לעיל, ירשמו על שם החברה לרישומים, 

  להלן.כמפורט בתשקיף זה 
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 החברה של הערך בניירות המחזיקים .3.2

 להשלמת בכפוף ,החברה של הערך בניירות העניין בעלי החזקות ,ומנהליה החברה ידיעת למיטב

ולהשלמת עסקת השקעת אזורים בניין בחברה בהתאם להסכם הקצאת  זה תשקיף פי על ההנפקה

   :כדלקמן הינן לתשקיף, )1(.א.6.22כמתואר בסעיף והמכר המניות 

שיעור והחזקה בהון המונפק והנפרע של   כמות מניות  שם המחזיק
  החברה ובזכויות ההצבעה ובדילול מלא

ערב ההנפקה   
  לציבור

לאחר ההנפקה 
  1לציבור

  1לאחר ההנפקה לציבור  ערב ההנפקה לציבור

 73.5% 100% 52,001,000 1,000 אזורים בניין 

סה"כ החזקות 
  ציבור

 --  18,750,000   --  26.5%  

  100%  100%  70,751,000  1,000  סה"כ החזקות

  בחברה השליטה .3.3

בעלת המניות תהיה בניין אזורים  ,זה תשקיף פי על ההנפקה להשלמת בכפוף ,החברה ידיעת למיטב

 מהזכות או החברה של הכללית באסיפה ההצבעה מזכויות יותר או מחצית היחידה אשר תחזיק

 ולפיכך החברה של הכללי מנהלה את למנות מהזכות או החברה לדירקטוריון דירקטורים למנות

שותפות  1אזורים ניהול  אופציות שיוקצו לליווינג בדבר לפירוט .בחברה שליטהה תבעלתיחשב ל

 .להלן 3.6.2  סעיף ראו ,")הניהול חברת"( מוגבלת

  השליטה רכישת על מגבלות .3.4

 הוראות מספר כוללים החברה של ההתאגדות ומסמכי הרלוונטיות החוק הוראות ,החברה מבנה

  :כדלקמן בחברה השליטה רכישת על מגבלות מטילות אשר

 ,חדש] נוסח[ הכנסה מס לפקודת שני פרק ד' חלק הוראות פי על בחברה החזקה שיעורי על למגבלות .3.4.1

  .להלן 6.21.1בסעיף  פירוט ) ראו"פקודת מס הכנסהאו " "הפקודה(" 1961 -התשכ"א 

 בעל כלפי ינקטו אשר סנקציות וכן התקנון הוראות פי על בחברה ההחזקה שיעור על למגבלות .3.4.2

  .לתשקיף 4.11 סעיף ראו אלו מגבלות המפר מניות

 .לתשקיף 7פרק  ראובחברה  דירקטוריםה החלפת מנגנון בדבר לפירוט .3.4.3

 להשקעות קרן"כ למסחר מלהירשם מנועה אינה החברה ,זה תשקיף למועד נכון כי ,יצוין .3.4.4

  .לתשקיף 'א נספח ראו נוספים לפרטים .בפקודה כהגדרתה" במקרקעין

  החברה בהון השקעות .3.5

התקשרה החברה עם אזורים בניין בהסכם השקעה מותנה במסגרתו התחייבה  2018ביוני  12ביום  .3.5.1

 של למניות המרה באמצעות, ש"ח מיליון 208אזורים בניין להשקיע בהונה של החברה סך כולל של 

                                                      
כמפורט  והקצאת המניות לאזורים בניין בהתאם להסכם הקצאת המניות בהנחה של הקצאת מלוא המניות המוצעות על פי תשקיף זה   1

 )1.א(6.22בסעיף 
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 באשדוד בפרויקט בניין אזורים של זכויותיה מכר במסגרת כלפיה לחברה שתיווצר חוב יתרת

, והכל לחברה בניין אזורים שהעמידה בעלים הלוואותחלק מ של למניות והמרה, ים בבת ובפרויקט

 לתשקיף.  )1(.א6.22או סעיף רלפרטים  .ש"ח 4לפי מחיר למניה של  -

  .החברה במניות כלל מחזיקה לא הניהול חברת זה למועד נכוןיצוין כי 

  החברה של ערך לניירות אופציות .3.6

בהסכם למתן שירותי ניהול שעיקריו  הניהולחברת  עם החברה התקשרה 2018ביוני  12 ביום .3.6.1

  "). הסכם הניהול.ב לתשקיף ("6.22מפורטים בסעיף 

להקצות אופציות  החברה התחייבההשירותים,  עבור הניהול חברת זכאית לה מהתמורה כחלק .3.6.2

 למניותיה, כמפורט להלן: 

 הקצאת אופציות לחברת הניהול במקרה של הנפקה  .א

דירקטורים או למעט במקרה של הנפקת מניות לעובדים, (ל מניות החברה תקצה בו מקרה בכל

 במסגרת הנפקה אם בין, )יועצים של החברה, בקשר עם השירותים המסופקים על ידם לחברהל

יום  30 - לא יאוחר מ  ,הניהול לחברת החברה תקצהפרטית,  הקצאה במסגרת אם ובין לציבור

בשיעור  מניות של החברה,אופציות לרכישת  ,נוספת תמורה כל ללאו ממועד ההנפקה כאמור

, אשר תהיינה ניתנות למימוש בכל עת ההנפקהשיונפקו במסגרת  מסך המניות 5% -השווה ל

  במהלך תקופה בת שבע שנים ממועד ההנפקה, בתנאים כדלקמן: 

כל אופציה תהיה ניתנת למימוש למניה אחת של החברה (בכפוף להתאמות  )1(

 כמפורט להלן). 

וש של האופציות יהיה אותו המחיר אשר נקבע בהקצאה הפרטית, או מחיר המימ )2(

כאשר מדובר בהנפקה לציבור, המחיר שפורט בדוח המיידי שפרסמה החברה 

ההנפקה, ובמידה שהוצעו ניירות ערך שונים בחבילה, ייחשב בקשר עם תוצאות 

ימי המסחר הראשונים  14- ממוצע מחירי הסגירה של מניות החברה בבורסה ב

כמחיר המימוש של האופציות אשר יוקצו לחברת הניהול בגין  ,אחר ההנפקהשל

מסכום שייקבע על ידי  בכל מקרה, מחיר המימוש לא יפחת אותה הנפקה.

הבורסה או רשות אחרת כמחיר המימוש המזערי של כל אופציה לכל מניית 

 מימוש. 

)3( Cashless -  לא ישולם בפועל לחברה, אלא מחיר המימוש של האופציות שיוקצו

בפועל הניצע ממימוש  זכאייילקח בחשבון בעת חישוב כמות ניירות הערך להן 

האופציות (מימוש נטו). ניירות הערך המוקצים במימוש ישקפו את מרכיב 

הניצע יישא בעלות הערך הנקוב בגין מניות המימוש  ההטבה הגלום באופציות.

 שיוקצו לו כאמור.

להעביר או להמחות את האופציות הנ"ל ללא  ,תהא רשאית למכורחברת הניהול  )4(

 כל הגבלה. 
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מפורט כמות המניות שתנבענה מהאופציות, תהיה כפופה להתאמות כ - התאמות )5(

 להלן: 

 בהון שינויים עקב התאמה  )א(

 אזי ,דומות נסיבות או הון של מחדש ארגון או פיצול ,איחוד של במקרה

 אשר אופציה כל ממימוש הנובעות המניות כמות את תעדכן החברה

 שהתמורה באופן המוקצות האופציות של המימוש מחיר או/ו הוקצתה

 .תשתנה לא המוקצות האופציות מימוש בגין הכוללת

 הטבה מניות חלוקת עקב התאמה  )ב(

 מניות תחלק החברה האופציות את לממש ניתן בה התקופה במהלך אם

 המניות שמספר כך באופציות המחזיקים זכויות תישמרנה אזי ,הטבה

 או יגדל מימושו עם להן זכאי יהיה אופציה כתב שמחזיק ממימוש הנובעות

 להן זכאי היה האופציה כתב שמחזיק סוג מאותו המניות במספר ,יקטן

 האחרון המסחר ליום עד האופציה כתב את מימש אילו ,הטבה כמניות

 .האקס יום שלפני

 זכויות של בדרך הנפקה עקב התאמה  )ג(

 לרכישת זכויות ,זכויות של בדרך ,החברה של המניות לבעלי שתוצענה ככל

 או תציע והחברה המימוש מניות כמות תוגדל לא ,כלשהם ערך ניירות

 האופציות למחזיקי גם ,תנאים באותם הזכויות תוצענה כי לכך תגרום

 שלהם האופציות את אלה אופציות מחזיקי מימשו כאילו ,מומשו שטרם

  .האקס יום שלפני המסחר ליום עד

 דיבידנד חלוקת בגין התאמה  )ד(

 יום לפני יחול לחלוקתו הקובע התאריך אשר ,דיבידנד תחלק שהחברה ככל

 ,האופציות מימוש בגין שתוקצינה המניות במספר שינוי יחול לא ,המימוש

 מחיר יהיה ,דיבידנד אקס החברה מניות תיסחרנה בו מהיום החל אך

 סכום בניכוי הקודם המימוש למחיר שווה האופציות של המימוש

 ,כי יובהר .החברה מניות לבעלי שחולק) מס לפני( ברוטו למניה הדיבידנד

 .המימוש מניות של הנקוב מערכן יפחת לא המימוש מחיר מקרה בכל

  .לשינוי ניתנות אינן לעיל המפורטות ההתאמות

לרישומים כל המניות שתנבענה ממימוש האופציות תוקצינה על שם החברה  )6(

 לזכות חשבון חבר הבורסה שבו יתנהל חשבון חברת הניהול.

בהתאם להנחיות הבורסה, לא יבוצע מימוש ביום הקובע לחלוקת מניות הטבה,  )7(

להצעה בדרך של זכויות, לחלוקת דיבידנד, לאיחוד הון, לפיצול הון או להפחתת 

לפני היום "). כמו כן, אם חל יום האקס של אירוע חברה חברה אירועהון ("

 הקובע של אירוע חברה, לא יבוצע מימוש ביום האקס כאמור.
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, בקשר עם ההנפקה והרישום למסחר על פי תשקיף זה, ככל שיושלמו, תעניק לעיל האמור לאור  .ב

אופציות למניות  5,200,000 )1החברה לחברת הניהול אופציות למניות החברה כמפורט להלן: (

מן המניות אשר הוקצו לאזורים בניין  5%אופציות למניות החברה בשיעור של  -(דהיינו  החברה

) 2בסמוך לפני ההנפקה; וכן ( החברה שתבצעלאזורים בניין  מההקצאה כתוצאה) כאמור

 (הכמות מן המניות אשר יוקצו לציבור בהנפקה 5%אופציות למניות החברה בשיעור של 

   ., כתוצאה מההנפקה לציבור)ובהתאם לתוצאותיה הההנפק אחרי רק תיוודע הסופית

 ולקבלת הבורסה בתנאי לעמידה כפופה הניהול לחברת לעיל האמורות האופציות הקצאת  .ג

 שיהיו כפי ,אלו אופציות ממימוש שתנבענה המימוש מניות של למסחר לרישום הבורסה אישור

 המימושהחברה טרם פנתה לבורסה בבקשה לרשום בה למסחר את מניות  .הבקשה במועד

  כאמור. אופציות ממימוש שתנבענה

 ערך ניירות חסימת .3.7

 :זה  3.7 סעיף לעניין הגדרות .3.7.1

   -"בעל ענין"
 לקבלת כלשהי בזכות או המירים ערך בניירות שמחזיק מי לרבות

  .ענין בעל כאמור המחזיק יהיה שימומשו בהנחה אשר מניות

"מניות שהוקצו לפני הרישום 

  -  למסחר"

 :מאלה אחד כל

 שתחילתה בתקופה ,ענין מבעל שנרכשו או שהוקצו מניות   .א

 ,למסחר לרישום  הגשת הבקשה לפני חודשים עשר-שנים

 .הרישום למסחר במועד וסופה

ם,  המירי ערך ניירות של המרה במסגרת שהוקצו מניות  .ב

 הבקשה הגשת לפני חודשים עשר-שנים שתחילתה בתקופה

 .למסחר הרישום במועד וסופה , למסחר לרישום

 לפני שהוא מועד בכל ,נרכשו או שהוקצו המירים ערך ניירות  .ג

 .למסחר הרישום לפני מומשו ולא ,למסחר הרישום

 :למעט

 .תשקיף פי על לציבור שהוצעו מניות  .א

 חודשים עשר-שנים שתחילתה בתקופה שהוקצו הטבה מניות  .ב

 הרישום במועד וסופה, למסחר לרישום הבקשה הגשת לפני

  .האמורה התקופה לפני שהוקצו מניות בגין, למסחר

 אף קבלתה או חסומות מניות על אופציה מתן ,השאלה לרבות   -"עסקה או פעולה" 

 זכויות העברת, החסימה תקופת תום לאחר חל מימושה מועד אם

 ובין בכתב בין שנכרת, אחר הסכם או חסומות מניות בשל הצבעה

 ושיש, ההסכם נשוא הערך ניירות של החסימה בתקופת פה בעל

 אמצעי את להפעיל חסומות במניות מחזיק של התחייבות בו
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  .בהסכם הקבועה בדרך מניות אותן בשל בתאגיד שלו השליטה

  .נייר ערך המיר לרבות   - "מניה"

 הבורסה להנחיות בהתאם .3.7.2  החברה בתאריך במניות המחזיקים כל על הבאות הוראות יחולו,

  : התשקיף

מרכישת מניות שהוצעו  תוצאהכבעל ענין בחברה, למעט מי שנהיה בעל ענין במועד כאמור  על .3.7.3

 במסגרת ההצעה לציבור שבתשקיף זה, יחולו תנאי החסימה הבאים:

 כל העניין האמור בעל יעשה לא ,למסחר המניות רישום במועד שתחילתם החודשים בשלושה  .א

 "המניות:זה (בסעיף למסחר הרישום במועד בידו המוחזקות במניות פעולה או עסקה

  "). חסומותה

 עשר השמונה החודש תום ועד ,למסחר הרישום מועד שלאחר הרביעי החודש מתחילת החל  .ב

 פעולה או עסקה כל לבצע ,במניות החסומות מחזיק אשר ענין בעל רשאי, הרישום מועד שלאחר

 .חודש מידי החסומות המניות מכמות 2.5%  על עולה שאינו בשיעור, החסומות במניות

 .מצטבר בסיס על יעשה זו פיסקה לצורך החסומות המניות כמות חישוב

 כל לביצוע מניעה עוד תהיה לא למסחר הרישום מועד שלאחר חודשים עשר שמונה בתום  .ג

   .החסומות במניות פעולה או עסקה

  מניות).  52,001,000(בניין אזורים  על אלו חסימה הוראות יחולו למסחר הרישום במועד

 בעל שנהיה במניות מחזיק ועל למסחר הרישום במועד עניין בעל שאינו ,החברה במניות מחזיק על .3.7.4

 :הבאים החסימה תנאי יחולו ,זה תשקיף פי על לציבור שהוצעו מניות מרכישת כתוצאה עניין

 כל במניות מחזיק יעשה לא ,למסחר המניות רישום במועד שתחילתם החודשים בשלושה  .ד

  ). "החסומות המניות":זה בסעיף(  למסחר הרישום לפני שהוקצו במניות פעולה או עסקה

 שלאחר התשיעי החודש תום ועד ,למסחר הרישום מועד שלאחר הרביעי החודש מתחילת החל  .ה

 החסומות במניות פעולה או עסקה כל לבצע החסומות במניות מחזיק רשאי ,הרישום מועד

 .חודש מידי ,החסומות המניות מכמות 12.5% על עולה שאינו בשיעור

 .מצטבר בסיס על יעשה זו פיסקה לצורך החסומות המניות כמות חישוב

 או עסקה לביצוע מניעה עוד תהיה לא ,למסחר הרישום מועד שלאחר חודשים תשעה בתום  .ו

  .החסומות במניות פעולה

 ובתנאים במקרים החסומות במניות פעולה או עסקה לבצע ניתן ,3.7.2 סעיף ב האמור למרות .3.7.5

 :להלן המפורטים

 .חסומות מניות מכר בהצעת לציבור להציע ניתן  .א

 מחוץ בעסקה ,חסומות מניות להעביר ניתן למסחר הרישום ממועד חודשים שישה מתום החל  .ב

 תנאי לחול ימשיכו שקיבל המניות על כי יתחייב החסומות המניות שמקבל ובלבד ,לבורסה

 .לעיל זה בסעיף כאמור למסחר הרישום במועד שחלו החסימה
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 לשם חסומות וזאת מניות מחסימה לשחרר רשאי, ידו על שהוסמך מי או, הבורסה ל"מנכ  .ג

 הבורסה לתקנון השלישי בחלק לאמור בהתאם שוק עשיית לצורך שוק לעושה העברתן

 .פיו על ובהנחיות

 תקופת תום רק לאחר יהיה המשכון שמימוש ובלבד כמשכון החסומות המניות את להעמיד ניתן  .ד

  .הבורסה ובהנחיות לעיל זה 3.8 בסעיף כאמור פעולה או עסקה כל של המניעה

 לתאגיד המלאה או בבעלותו לתאגיד חסומות במניות ממחזיק חסומות מניות להעביר ניתן  .ה

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

 .זה בסעיף כאמור למסחר הרישום במועד שחלו החסימה תנאי

 :הבאים התנאים בהתקיים חסומות במניות פעולה או עסקה לבצע ניתן  .ו

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

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

 .החסומות המניות במחזיק

 ,הפעולה או מושא העסקה החסומות למניות הזהים ובכמות מסוג יהיו שיחסמו המניות )2(

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

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

 ,החסומות במניות המחזיק של המלאה בבעלותו תאגיד ידי על 'ו-ו 'ה בסעיפים כאמור מניות נחסמו

  .החסימה תקופת תום עד ,כאמור בתאגיד בבעלות שינוי יחול לא

  :זה סעיף לעניין

  אם המחזיק הוא בעל עניין או לאו.בין  -"מחזיק במניות חסומות"

 .ןבין במישרין ובין בעקיפי -  "מלוא הבעלות" או "בבעלותו המלאה"

 כלליות הוראות

 החסימה תקופת במשך ותוחזקנהחברה לרישומים ה שם על תירשמנה החסומות המניות  .א

 כאשר"), הנאמן"( בשליטתו תאגיד או ) בע"מ1975הרמטיק נאמנות ( שם על המתנהל בפיקדון

התמורה לנאמן בעבור שירותי הנאמנות תהיה בסכום  .חתימה בפיקדון זכות תהא לנאמן רק

 שיוסכם בין החברה לבין הנאמן.

 מהמרת מניות הנובעות על ,החסומות המניות בגין שיחולקו הטבה מניות על גם תחול החסימה  .ב

 .תמורה ללא בגינן שיחולקו זכויות ועל חסומים המירים ערך ניירות

 המחזיק ינהג ,בתמורה זכויות של בדרך נוספות מניות החסומות המניות בגין שיוצעו במקרה  .ג

 :שלהלן הדרכים אחת פי על הנאמן באמצעות החסומות במניות

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

 המניות על החלות החסימה הוראות יחולו ועליהן החסומות למניות הזהות מניות

 .בידו המוחזקות החסומות

 .החסומות המניות בגין הזכויות את ינצל )2
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 אקס"ה מחיר פי על ששוויה מניות של כמות אותה למעט ,הזכויות מניצול שתנבענה המניות על

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

 .בידו המוחזקות

 הניתנות זכויות על ,למסחר רשומים שאינם המירים ערך ניירות על גם יחולו החסימה הוראות

 הרישום מיום תימנה החסימה תקופת .מהם הנובעים ערך ניירות ועל ערך לניירות למימוש

  .בבורסה החברה של הערך ניירות של לראשונה
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  1: הזכויות הנלוות למניות החברה4פרק 

  

. מובהר כי התיאור 2להלן יובא תיאור תמציתי של הזכויות הנלוות למניות החברה על פי תקנון החברה

  של תקנון החברה.המובא להלן הינו תמצית, ואינו מהווה תחליף לעיון בנוסח המלא 

בחוק  מובהר כי בכל מקרה של סתירה בין הוראות תקנון החברה לבין הוראות שלא ניתן להתנות עליהן

   החברות או בחוק ניירות ערך, או בכל תקנה מכוחם, יגברו ההוראות האמורות על הוראות תקנון החברה.

 זכויות הנלוות למניות החברה 4.1

מניות רגילות בנות  1,000,000,000-מחולק להש"ח  10,000,000 הון המניות הרשום של החברה הוא 4.1.1

  . ")המניות(" נקוב כל אחת ש"ח ערך 0.01

שוות זכויות ביניהן לכל דבר ועניין, וכל מניה רגילה, שכל דרישות  תהיינה הרגילות המניות כל 4.1.2

 התשלום בגינה נפרעו במלואן, תקנה למחזיק בה: 

זכות שווה להשתתף ולהצביע באסיפות הכלליות של החברה, בין אסיפות רגילות ובין אסיפות   .א

כל אחת מהמניות בחברה תזכה את בעליה, הנוכח באסיפה ומשתתף בהצבעה,  .מיוחדות

  .קול אחדבבעצמו, באמצעות שליח או באמצעות כתב, 

  אם יחולקו.ת הטבה, זכות שווה להשתתף בחלוקת דיבידנדים, בין במזומן ובין במניו  .ב

זכות שווה להשתתף בחלוקת עודף נכסי החברה בעת פירוקה לפי יחס ערכן הנקוב של המניות   .ג

  המוחזקות על ידם.

 חלוקת דיבידנד ומניות הטבה 4.2

החברה.  דירקטוריוןהחלטת החברה על חלוקת דיבידנד או חלוקת מניות הטבה תתקבל ב 4.2.1

ם, כולו או מקצתו, במזומנים, או בדרך של חלוקת ישול דהדירקטוריון רשאי להחליט, כי דיבידנ

נכסים בעין, ובכלל זה בניירות ערך או בכל דרך אחרת, לפי שיקול דעתו של הדירקטוריון ובלבד 

שהחלטות בדבר חלוקת דיבידנד תעשנה בכפוף לכל דין ובכלל זה באופן התואם דרישות פקודת מס 

שמר את מעמדה של החברה כקרן להשקעות ובאופן אשר י 3הכנסה מקרן להשקעות במקרקעין

"). איבדה החברה את מעמדה כקרן להשקעות במקרקעין מגבלת דיבידנד מותרבמקרקעין ("

  . 4כאמור, לא תהיה עוד החברה מוגבלת במגבלת דיבידנד מותר כאמור

                                                      
למען הסר ספק יודגש כי הזכויות הנלוות למניות החברה כפופות להוראות הדין (לרבות, מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל,    1

  ).1968-ב לחוק ניירות ערך, תשכ"ח46סעיף 
אישרה האסיפה הכללית של החברה את החלפת תקנונה לתקנון המתואר להלן. החלטה זו תיכנס לתוקף  2018ביוני  4ביום  2

  מועד רישום מניות החברה למסחר בבורסה על פי תשקיף זה. ב
  להלן. 6.3ראו סעיף  במקרקעין בהקשר זה,לפרטים בדבר דרישות פקודת מס הכנסה מקרן להשקעות   3
 (ג) להלן.  6.27.3-ו 6.20.1סעיפים לפרטים בדבר ההשלכות של אובדן מעמדה של החברה כקרן להשקעות במקרקעין, ראו    4
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קו בכפוף לכל זכויות מיוחדת או מוגבלות המוענקות למניות כלשהן, דיבידנד או מניות הטבה יחול 4.2.2

באופן יחסי לסכום ההון הנפרע על ערכן הנקוב של המניות, וזאת מבלי להתחשב בפרמיה ששולמה 

  על המניות. 

החברה רשאית לקבוע מועד קובע לצורך הזכות לקבל דיבידנד, ובלבד שמועד זה יהיה מאוחר  4.2.3

  ממועד ההחלטה על חלוקה הדיבידנד, למעט אם הדין מתיר אחרת. 

הדירקטוריון רשאי לעכב כל דיבידנד, הטבה, זכויות או סכומים העומדים לתשלום בגין מניות  4.2.4

שלגביהן יש לחברה עיכבון או שעבוד, ולהשתמש בכל סכום כאמור או לממש כל הטבה וכל זכות 

המניות האמורות בגינם יש לחברה עכבון בעל ולהשתמש בתמורת המימוש לשם סילוק החובות של 

   או שעבוד.

העברת מניה לא תקנה למקבל ההעברה את הזכות לדיבידנד או לכל חלוקה אחרת שהוכרז עליהם  4.2.5

לאחר אותה ההעברה ולפני רישום ההעברה. על אף האמור לעיל, במקרה שהעברת המניות טעונה 

  אישור הדירקטוריון, יבוא תאריך האישור במקום תאריך רישום ההעברה. 

על חלוקתו, יראו את  ) שנים מיום ההחלטה7תקופה של שבע (תוך דיבידנד שתשלומו לא נדרש  4.2.6

  הזכאי לו כמוותר עליו, והוא יחזור לבעלות החברה.

ינתנו הוראות אחרות, מותר יהיה לשלם כל דיבידנד על ידי המחאה או פקודת תשלום יאם לא  4.2.7

שישלחו בדואר לפי הכתובת הרשומה של הזכאי לו, או במקרה של בעלים משותפים רשומים, לאותו 

חבר ששמו רשום ראשון במרשם בעלי המניות ביחס לבעלות המשותפת. כל המחאה כזו תיערך 

א נשלחת ופירעונה ישמש שחרור בנוגע לכל התשלומים שנעשו בקשר לפקודת האדם שאליו הי

יובהר, כי כל ההון המוצא של החברה ירשם על שם החברה לרישומים כל עוד רשומות לאותה מניה. 

  מניות החברה למסחר בבורסה.

הדירקטוריון רשאי לנכות מכל דיבידנד או חלוקה אחרת שעומדים לשלמם בקשר למניות שברשותו  4.2.8

כסף העל מניות, בין אם הוא בעליהן ביחיד או בשותפות עם בעל מניות אחר, כל סכומי של ב

  המגיעים ממנו שעליו לסלקם לחברה לבדו או בשותפות עם אחר, על חשבון דרישות תשלום וכדומה.

הדירקטוריון רשאי על פי שיקול דעתו להפריש לקרנות מיוחדות כל סכום שהוא מרווחי החברה, או  4.2.9

כסיה, או חלקה היחסי בשערוך נכסי החברות המסונפות אליה ולקבוע ייעודן של קרנות משערוך נ

  אלה. 

  זכויות בפירוק 4.3

אלא אם נקבע במפורש אחרת בתקנון  -  במקרה של פירוק החברה, בין מרצון ובין באופן אחר, אזי 4.3.1

  תחולנה ההוראות הבאות: -  או בתנאי ההוצאה של מניה כלשהי

נכסי החברה לשם פירעון חובותיה (נכסי החברה לאחר תשלום  המפרק ישתמש תחילה בכל  .א

 ");הנכסים העודפיםחובותיה יקראו: "

בכפוף לזכויות מיוחדות הצמודות למניות, יחלק המפרק את הנכסים העודפים בין בעלי המניות   .ב

 רטה לערכן הנקוב של המניות;-באופן יחסי פרו
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ברוב קולות בעלי המניות, רשאי המפרק באישור החברה בהחלטה שתתקבל באסיפה הכללית   .ג

לחלק את הנכסים העודפים של החברה או כל חלק מהם בין בעלי המניות בעין וכן למסור כל 

 נכס מהנכסים העודפים לידי נאמן בפיקדון לזכות בעלי המניות כפי שהמפרק ימצא לנכון.

עלי המניות של החברה פירוק החברה מרצון תהיה טעונה אישור האסיפה הכללית של בהחלטה על  4.3.2

כאשר  ")רוב מיוחדמבעלי המניות המשתתפים ומצביעים באסיפה למעט הנמנעים (" 75%של ברוב 

) 40%המניין החוקי באסיפה כאמור יהיה בעלי מניות בחברה המחזיקים בלפחות ארבעים אחוז (

 החברה.  ממניות

  5פדיוןל הניתניםניירות ערך  4.4

בכפוף להוראות תקנון ניירות ערך הניתנים לפדיון, הכל או להקצות רשאית להנפיק תהיה החברה  4.4.1

  .בדבר הנפקת ניירות ערךהחברה 

הנפיקה החברה ניירות ערך בני פדיון רשאית היא לפדותם ולא יחולו על הפדיון מגבלות מכוח הפרק  4.4.2

  השני לחלק השביעי בחוק החברות.

יד להם מתכונותיהן של מניות, לרבות הנפיקה החברה ניירות ערך בני פדיון רשאית היא להצמ 4.4.3

  זכויות הצבעה וזכות השתתפות ברווחים.

  ת החברהומטר 4.5

ולעסוק  הכנסה מס בפקודתהמונח לפעול כקרן להשקעות במקרקעין, כמשמעות מטרת החברה היא  4.5.1

בכל מטרה חוקית אחרת הנדרשת לצורך פעילותה כקרן להשקעות במקרקעין או שמירת מעמדה 

המפורטות  ן, יחולו על החברה המגבלות החלות על קרן להשקעות במקרקעיככזו. בהתאם לכך

 בפקודת מס הכנסה. 

סעיף זה יהיה ניתן לשינוי אך ורק בהחלטה שתתקבל באסיפת בעלי המניות של החברה ברוב מיוחד 

 40%כאשר המניין החוקי לפתיחת אסיפה כאמור יהיה בעלי מניות בחברה המחזיקים בלפחות 

  החברה.ממניות 

החברה רשאית לתרום סכום סביר למטרה ראויה, אף אם התרומה אינה במסגרת שיקוליה  4.5.2

 העסקיים, וזאת כפי שיוחלט מעת לעת, על פי שיקול דעתו של דירקטוריון החברה.

  בעלי מניותאסיפות  4.6

האסיפה  חודשים לאחר )15( עשר חמישהמתום החברה תקיים אסיפה שנתית בכל שנה ולא יאוחר  4.6.1

 השנתית האחרונה. אסיפה כללית שאינה אסיפה שנתית תהא אסיפה מיוחדת. 

  

  

                                                      
החברה לכלול בתקנונה הוראה המתירה לה להנפיק ניירות ערך  רשאית לחוק החברות, 313- ו 312להוראות סעיפים  בהתאם 5

הניתנים לפדיון. מובהר, כי כל עוד החברה הינה חברה ציבורית, היא לא תוכל להנפיק ניירות ערך הניתנים לפדיון אלא 
  באישור הבורסה להנפקת ניירות ערך הניתנים לפדיון כמפורט להלן. 
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  השנתית יכלול את הנושאים המנויים להלן:סדר היום באסיפה  4.6.2

דיון בדוח התקופתי של החברה, הכולל, בין היתר, את הדוחות הכספיים המבוקרים של   .א

 לאסיפה הכללית; החברה ואת דוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה, המוגש

 ;התקנוןמינוי דירקטורים לחברה ופיטוריהם בכפוף להוראות   .ב

 מינוי רואה חשבון מבקר וקבלת דיווח בדבר שכרו של רואה החשבון;  .ג

 נושאים שהדירקטוריון החליט להביאם להחלטת האסיפה הכללית.  .ד

ו, וכן תכונסנה כל אימת שימצא הדירקטוריון לנכון, רשאי הוא לכנס אסיפה מיוחדת על פי החלטת 4.6.3

אסיפות מיוחדות על פי דרישה כאמור של שני דירקטורים או רבע מן הדירקטורים המכהנים באותו 

מההון המונפק  )5%מועד או לפי דרישה של בעל מניה, אחד או יותר, שלו לפחות חמישה אחוזים (

לפחות חמישה  ) לפחות מזכויות ההצבעה בחברה או בעל מניה, אחד או יותר, שלו1%ואחוז אחד (

 מזכויות ההצבעה בחברה.  ) אחוזים5%(

שהוגשה לו  ) ימים מיום21בתוך עשרים ואחד (נדרש הדירקטוריון לזמן אסיפה מיוחדת, יזמנה 

להלן, ובלבד  4.6.6 הדרישה כאמור, למועד שייקבע בהודעה על האסיפה המיוחדת, כאמור בסעיף 

ממועד פרסום ההודעה, או מועד אחר  ) ימים35לא יאוחר משלושים וחמישה (שמועד הכינוס יהיה 

 שייקבע בהתאם להוראות הדין כפי שתהיינה באותה העת.

רשאי הדורש, וכשמדובר בבעלי , לעיל 4.6.3  בסעיףכאמור לא זימן הדירקטוריון אסיפה מיוחדת  4.6.4

, בעצמו האסיפה את לכנס, שלהם ההצבעה מזכויות ממחצית יותר לו שיש מהם חלק גם - מניות

והיא תכונס, ככל  ,כאמור הדרישה שהוגשה מהיום חודשים שלושה עבור אחרי תתקיים שלא ובלבד

   האפשר, באותו האופן שבו מכונסות אסיפות בידי הדירקטוריון. 

4.6.5  

סדר היום באסיפה הכללית ייקבע בידי הדירקטוריון ויכללו בו גם נושאים שבשלם נדרש   .א

  לעיל וכן נושא כאמור בס"ק (ב) להלן; 4.6.3 כינוסה של אסיפה מיוחדת לפי סעיף 

מזכויות ההצבעה באסיפה הכללית, רשאי  לפחות )1%( אחד אחוזשלו בעל מניה, אחד או יותר,   .ב

לבקש מהדירקטוריון לכלול נושא בסדר היום של אסיפה כללית שתתכנס בעתיד, ובלבד 

  שהנושא מתאים להיות נדון באסיפה כללית, בכפוף להוראות חוק החברות;

לפני מתן ההודעה על  ) ימים7לפחות שבעה (בקשה כאמור בס"ק (ב) לעיל תוגש לחברה בכתב   .ג

נוס האסיפה הכללית, ויצורף אליה נוסח ההחלטה המוצעת על ידי בעל המניות וזאת אלא כי

  אם נקבע אחרת על פי כל דין.

4.6.6  

הודעה על כינוס אסיפה כללית תפורסם באופן ובמועד הקבועים בחוק החברות או בחוק ניירות   .א

במרשם בעלי ערך, לפי העניין, והחברה לא תמסור כל הודעה נוספת לבעלי המניות הרשומים 

 המניות של החברה, אלא אם נדרש הדבר על פי דין;

  בהודעה על כינוס האסיפה הכללית יצוינו סוג האסיפה והפרטים הנדרשים על פי דין.  .ב
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האסיפה הכללית רשאית ליטול סמכויות הנתונות לאורגן אחר לעניין מסוים או לפרק זמן מסוים  4.6.7

. נטלה האסיפה הכללית סמכויות הנתונות לפי שלא יעלה על פרק הזמן הנדרש בנסיבות העניין

, יחולו על בעלי המניות הזכויות, החובות והאחריות החלות על דירקטורים ןהחוק הדירקטוריו

לעניין הפעלת אותן סמכויות, בשינויים המחויבים, ובכלל זה יחולו עליהם, בשים לב להחזקותיהם 

 של והחמישי הרביעי, השלישי הפרקים הוראותתם, בחברה, להשתתפותם באסיפה ולאופן הצבע

 .החברות לחוק השישי החלק

פגם שנפל בתום לב בכינוס אסיפה כללית או בניהולה או פגם אחר הנובע מאי קיום הוראה או תנאי  4.6.8

שנקבעו בחוק או בתקנון, לרבות לעניין אופן כינוס האסיפה הכללית או ניהולה, לא יפסול כל 

  .ולא יפגום בדיונים שהתקיימו בה, בכפוף להוראות כל דין החלטה שהתקבלה באסיפה הכללית

  בעל מניות המעוניין להצביע באסיפה הכללית, יוכיח לחברה את בעלותו במניה, כנדרש על פי דין.  4.6.9

החברה רשאית לקבוע מועד קובע לצורך הזכאות להשתתף ולהצביע באסיפה הכללית, ובלבד  4.6.10

המירביים או המזעריים הקבועים בדין לפני מועד  שמועד זה לא יעלה על ולא יפחת מהמועדים

 הכינוס.

בעל מניות קטין וכן בעל מניות שבית משפט מוסמך הכריזו פסול דין רשאים להצביע רק באמצעות  4.6.11

 אפוטרופוסיהם, וכל אפוטרופוס כאמור רשאי להצביע באמצעות בא כוח. 

כל אחד מהם להצביע בכל אסיפה,  בכפוף להוראות כל דין, במקרה של בעלים במשותף למניה, רשאי 4.6.12

בין בעצמו ובין על ידי שלוח, ביחס למניה הזו, כאילו הוא הזכאי היחיד לה. היה והשתתפו באסיפה 

יותר מאחד הבעלים במשותף במניה, בין בעצמו ובין על ידי שלוח, יצביע זה מבניהם אשר שמו 

בר בעלותו במניה או במסמך אחר מופיע ראשון במרשם בעלי המניות ביחס למניה, או באישור בד

שייקבע על ידי הדירקטוריון לעניין זה, לפי העניין. אפוטרופוסים אחדים או מנהלי עזבון אחרים של 

 .ף זה כבעלים במשותף במניות אלויבעל מניות רשום שנפטר, יחשבו לצורך סע

 בעלי המניות יוכלו להצביע באופן אישי או על ידי שלוח, כפי שיותנה להלן. 4.6.13

תאגיד שהוא בעל מניות בחברה רשאי להסמיך, על פי החלטת מנהליו או גוף מנהל אחר שלו, את  4.6.14

כוחו של אותו אדם שהוא ימצא למתאים להיות נציגו בכל אסיפה כללית. אדם המוסמך כנזכר 

יהא רשאי להשתמש מטעם התאגיד שהוא מייצגו באותן זכויות הצבעה שהתאגיד עצמו היה  לעיל,

ש בהן אילו היה בעל מניות יחיד. יושב ראש האסיפה רשאי לדרוש מכל אדם מוסמך יכול להשתמ

 כאמור הוכחה סבירה להיותו נציג מוסמך של התאגיד, כתנאי להשתתפותו של אותו אדם באסיפה.

להלן לעניין כתב המינוי לא יחול על הנציג המוסמך של  4.6.20 עד  4.6.16 מובהר כי האמור בסעיפים  4.6.15

 התאגיד אלא רק על שלוח להצבעה מטעם התאגיד.

") ייערך בכתב וייחתם על ידי הממנה או על ידי באי המינוי כתבכל מסמך הממנה שלוח להצבעה (" 4.6.16

על ידי חתום כוחו שיש להם הסמכות בכתב לכך, ואם הממנה הוא תאגיד ייעשה המינוי בכתב, 

  מורשי החתימה של התאגיד ובחותמת התאגיד או בחתימת בא כוחו המוסמך. 

י שהוסמך על ידו, יופקד במשרד כתב המינוי, או העתק ממנו להנחת דעת דירקטוריון החברה או מ 4.6.17

שעות לפני המועד הקבוע לתחילת האסיפה בה  48- יפה לא פחות מסאו במקום המיועד לכינוס הא
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עומד להצביע האדם הנקוב בכתב המינוי. אולם, רשאי יושב ראש האסיפה לוותר על דרישה זו לגבי 

עתק ממנו, להנחת דעת יושב כל המשתתפים לגבי אסיפה כלשהי, ולקבל את כתב המינוי שלהם או ה

  ראש האסיפה, עם תחילת האסיפה. 

  ן: לבעל מניות המחזיק יותר ממניה אחת יהיה זכאי למנות יותר מבא כוח אחד, כפוף להוראות לה 4.6.18

כתב המינוי יציין את סוג ואת מספר המניות שבגינן הוא ניתן וכן, במקרים הנדרשים על פי דין,   .א

של בעל המניות בהתקשרות שעל סדר יומה של האסיפה התייחסות לשאלת עניינו האישי 

 הכללית;

עלה מספר המניות מסוג כלשהו הנקובות בכתבי המינוי שניתנו על ידי בעל מניות אחד על   .ב

מספר המניות מאותו סוג המוחזקות על ידיו, יהיו בטלים כל כתבי המינוי שניתנו על ידי אותו 

 גוע בתוקף ההצבעה בין המניות המוחזקות על ידיו;בעל מניות בגין המניות העודפות, מבלי לפ

מונה רק בא כוח על ידי בעל מניות וכתב המינוי אינו מציין את מספר וסוג המניות שבגינן הוא   .ג

ניתן, יראו את כתב המינוי בידי החברה או ביום מסירתו ליושב ראש האסיפה, בהתאם 

ספר המניות שבידי בעל המניות, יראו למקרה. אם כתב המינוי ניתן בגין מספר מניות פחות ממ

את בעל המניות כאילו נמנע מהצבעה בגין יתרת המניות שבידיו, וכתב המינוי יהיה תקף רק 

 בגין מספר המניות הנקובות בו. 

או באופן דומה לה ככל  המתוארת בתקנון החברהכתב המינוי לאסיפה כללית ייערך וימולא בצורה  4.6.19

  האפשר או בצורה רגילה או מקובלת שתאושר על ידי יושב ראש הדירקטוריון.

הצבעה בהתאם לכתב המינוי יהיה לה תוקף למרות מותו של הממנה, או ביטול כתב המינוי או  4.6.20

העברת המניה שבגינה הצביעו כאמור, אלא אם הודעה בכתב על המוות, הביטול או ההעברה, 

  במשרד החברה או על ידי יושב ראש האסיפה לפני ההצבעה. נתקבלה 

תוך מחצית השעה מן אלא אם כן יהיה נוכח מניין חוקי בשום דיון באסיפה כללית אין לפתוח  4.6.21

 ההמועד שנקבע לפתיחתה. להוציא מקרים בהם מותנה אחרת בחוק החברות או בתקנון, יתהוו

) בעלי מניות המחזיקים 2באי כוחם, לפחות שני (די מניין חוקי בשעה שיהיו נוכחים, בעצמם או על י

  צבעה בחברה. ) מזכויות הה40%יחד לפחות ארבעים אחוז (

שבוע בחוקי, תידחה האסיפה המנין לא יימצא האסיפה למחצית השעה מהמועד שנקבע  אם כעבור  4.6.22

ו בהודעה אם צוין בהזמנה לאסיפה אאחר ימים, לאותו יום, לאותה שעה ולאותו מקום, או למועד 

אם  על האסיפה. באסיפה נדחית כאמור לא יידון אלא נושא שהיה על סדר של האסיפה שנדחתה.

באסיפה הנדחית לא יימצא מניין חוקי כעבור מחצית השעה מהמועד הקבוע לאסיפה, כי אז 

  תתקיים האסיפה הנדחית בכל מספר משתתפים שהוא. 

ות, תתקיים האסיפה הנדחית רק אם נכחו בה דרישת בעלי מניאם כונסה האסיפה הכללית על פי 

) 1%) מההון המונפק ואחוז אחד (5%לפחות בעל מניה, אחד או יותר, שלו לפחות חמישה אחוזים (

) 5%לפחות מזכויות ההצבעה בחברה, או בעל מניה, אחד או יותר, שלו לפחות חמישה אחוזים (

   מזכויות ההצבעה בחברה.
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ראש לאותה אסיפה. על אף האמור לעיל, יושב ראש האסיפה יהיה בכל אסיפה כללית ייבחר יושב  4.6.23

יושב ראש הדירקטוריון ובהעדרו ייבחר יושב ראש האסיפה מבין חברי דירקטוריון החברה שיהיו 

נוכחים באסיפה. לא נכח דירקטור כלשהו באסיפה, ייבחר יושב ראש האסיפה על ידי בעלי המניות 

גיל. בחירת יושב ראש האסיפה תיעשה בתחילת הדיון אסיפה ברוב רבהנוכחים והמצביעים 

באסיפה, שתיפתח בכפוף לקיום מניין חוקי, על ידי מזכיר החברה או על ידי בעל מניות שמזכיר 

  החברה הסמיך לעניין זה. 

ניין חוקי, לדחות את האסיפה, בה מהאסיפה הכללית רשאי, בהסכמת האסיפה שיש  יושב ראש 4.6.24

וממקום למקום, וחייב הוא לזמן הדיון או קבלת ההחלטה בנושא שפורט בסדר היום, מזמן 

כאמור אם האסיפה הורתה לו לעשות זאת. באסיפה הנדחית אין לדון אלא בעניינים שהיו לדחותם 

אסיפה בהחלטה  על סדר היום ושהדיון בהם לא נסתיים או לא התחיל או שלא התקבלה לגביהם

  שבה הוחלט על הדחייה. 

כפוף להוראות כל דין, החלטה באסיפה הכללית תתקבל בהצבעה במניין קולות, באופן שכל מניה,  4.6.25

 המקנה זכות הצבעה, תקנה קול אחד. היו הקולות שקולים, יראו את ההחלטה כנדחית.

 בחוק או בתקנון.החלטות האסיפה הכללית יתקבלו ברוב רגיל, אלא אם כן נקבע רוב אחר  4.6.26

נוסף על ההחלטות שהסמכות לקבלן נתונה לאסיפה הכללית, והמפורטות בתקנון או בחוק החברות,  4.6.27

  החלטות החברה בעניינים הבאים יתקבלו באסיפה הכללית ברוב רגיל:

 מינוי רואה החשבון המבקר של החברה, והפסקת העסקתו;  .א

 ;להוראות התקנוןבכפוף  מינוי דירקטורים מטעם בעלי המניות ופיטוריהם והכל  .ב

 אישור פעולות ועסקאות הטעונות אישור האסיפה הכללית;  .ג

 הגדלת הון המניות הרשום וביטולו;  .ד

  החלטות החברה בעניינים הבאים יתקבלו באסיפה ברוב מיוחד: 4.6.28

 תקנון; השינוי   .א

הפעלת סמכויות הדירקטוריון במקרה שהאסיפה קבעה כי נבצר מן הדירקטוריון להפעיל את   .ב

סמכויותיו, וכי הפעלת סמכות מסמכויותיו חיונית לניהולה התקין של החברה כאמור בסעיף 

 (א) לחוק החברות;52

(א) לחוק החברות שאז תהא 275מיזוג (אלא אם מדובר בעסקה הטעונה אישור לפי סעיף   .ג

  האסיפה טעונה אישור גם לפי סעיף זה). החלטת

קבלה פה אחד או ברוב מסוים או שנדחתה האסיפה הכללית כי החלטה נת הכרזת יושב ראש 4.6.29

 ופרוטוקול האסיפה שנחתם בידי יושב ראש האסיפה, ישמשו ראיה לכאורה לאמור בפרוטוקול.
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הדירקטוריון רשאי מעת לעת לקבוע את החלטות האסיפה הכללית שניתן לקבלן גם בדרך של כתב  4.6.30

אות חוק החברות ותקנותיו, הצבעה. כל עוד לא נקבע אחרת על ידי הדירקטוריון ובכפוף להור

  החלטות האסיפה הכללית בנושאים המנויים להלן יכול שיתקבלו גם בדרך של כתב הצבעה:

 מינוי דירקטורים מטעם בעלי המניות ופיטוריהם;  .א

עד  268-ו 255אישור פעולות או עסקאות הטעונות אישור האסיפה הכללית לפי הוראות סעיפים   .ב

 לחוק החברות; 275

 לחוק החברות; 320לפי סעיף  אישור מיזוג  .ג

יושב ראש הדירקטוריון או קרובו למלא את תפקיד המנהל הכללי או להפעיל את הסמכת   .ד

הדירקטוריון או  סמכויותיו והסמכת המנהל הכללי או קרובו למלא את תפקיד יושב ראש

 (ג) לחוק החברות;121להפעיל את סמכויותיו, לפי סעיף 

  לחוק החברות. 89שהותקנו או שיותקנו מכוח סעיף נושאים שיקבע השר בתקנות   .ה

  העברת מניות החברה 4.7

על שם בעל מניות רשום, לרבות העברה על ידי המניות כל העברת מניות הרשומות במרשם בעלי  4.7.1

, תיעשה בכתב, ובלבד שכתב העברת מנייה ייחתם בחתימת יד בלבד על 6החברה לרישומים או אליה

בעצמם או על ידי באי כוחם, וכן על ידי עדים לחתימתם, והמעביר ידי המעביר ועל ידי הנעבר, 

שמו של הנעבר במרשם בעלי המניות בגין המניה המועברת. בכפוף שירשם בעל המניה עד כייחשב 

להוראות חוק החברות, העברת מניות לא תירשם אלא אם נמסר למשרד של החברה כתב העברה, 

וצא של החברה ירשם על שם החברה לרישומים כל עוד יובהר, כי כל ההון המ כמפורט בתקנון.

 רשומות מניות החברה למסחר בבורסה.

רגילה בצורה כתב ההעברה של מניה ייערך וימולא בצורה דלהלן או באופן דומה לה ככל האפשר או 

  או מקובלת שתאושר על ידי יושב ראש דירקטוריון החברה.

למשך אותו זמן אשר ייראה בעיני הדירקטוריון, החברה רשאית לסגור את מרשם בעלי המניות  4.7.2

) ימים בכל שנה. החברה תודיע לבעלי המניות על סגירת מרשם 30ובלבד שלא יעלה על שלושים (

  בעלי המניות בהתאם לקבוע בתקנון לעניין מסירת הודעות לבעלי מניות.

4.7.3  

להעבירן, אם כל כתב העברה יימסר למשרד לשם רישום, ביחד עם תעודת המניות שעומדים   .א

הוצאה כזו, וכל ההוכחות האחרות שידרוש דירקטוריון החברה. כתבי העברה שיירשמו, 

י דרישה פיישארו בידי החברה, אך כל כתבי העברה אשר הדירקטוריון יסרב לרשמם, יוחזרו ל

הדירקטוריון לאשר העברת מניות, יודיע  בלמי שמסרם, יחד עם תעודת מניה (אם נמסרה). סיר

  ) ימים מתאריך קבלת כתב ההעברה;30למעביר לא יאוחר משלושים (על כך 

                                                      
שם החברה לרישומים, ראו  המשקיעה עלמניות  ואתכל מניותיה הקיימות והמוצעות לעניין התחייבות החברה לרשום את  6

 לתשקיף. 2.6.3סעיף 
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ההחברה רשאית לדרוש תשלום אגרה עבור רישום ההעברה, אשר יקבע על ידי דירקטוריון   .ב

  החברה.

האפוטרופוסים ומנהלי עזבונו של בעל מניה יחיד שנפטר, או, כשאין מנהלי עיזבון או אפוטרופוסים,  4.7.4

ר יורשיו של בעל המניה היחיד שנפטר, יהיו היחידים שהחברה תכיר בני האדם שיש להם זכות בתו

  תה רשומה על שם הנפטר.יבהם בתור בעלי זכות במניה שהי

נרשמה מניה על שם שני בעלים או יותר, תכיר החברה רק בשותף הנותר בחיים או בשותפים  4.7.5

א בכך כדי לפטור את הנותרים בחיים כאנשים אשר להם הזכות במניה או טובת הנאה בה, אך לא יה

עזבונו של בעל משותף בנייר הערך מחובה כלשהי ביחס לנייר הערך שהחזיק בו בשותפות. נרשמה 

  מניה על שם מספר בעלים במשותף כאמור יהיה זכאי כל אחד מהם להעביר את זכותו.

ל קיום כל אדם שייעשה בעל זכות במניות עקב מותו של בעל מניות, יהיה זכאי, בהראותו הוכחות ע 4.7.6

צוואה או מינוי אפוטרופוס או מתן צו ירושה, המעידות כי לו הזכות למניות בעל המניות שנפטר, 

  תקנון, להעביר את אותן מניות. הלהירשם כבעל מניות בגין מניות אלו, או יוכל, בכפוף להוראות 

או בפירוק  פרק של בעל מניות שהוא תאגיד הנמצא בחיסולמהחברה תוכל להכיר בכונס נכסים או ב 4.7.7

שט רגל כבעלי זכות למניות הרשומות ואו בנאמן בפשיטת רגל או בכל כונס נכסים של בעל מניות פ

  על שמו של בעל מניות כזה. 

כונס הנכסים או המפרק של בעל מניות שהוא תאגיד בחיסול או בפירוק, או הנאמן בפשיטת רגל או  4.7.8

שהמציא אותן הראיות שידרוש ממנו  כל כונס נכסים של בעל מניות פושט רגל, יוכל, לאחר

הדירקטוריון, המעידות כי לו הזכות למניות בעל המניות בחיסול או בפירוק או בפשיטת רגל, 

בהסכמת הדירקטוריון (והדירקטוריון יהיה רשאי לסרב לתת הסכמתו בלי לתת כל סיבה לסירובו) 

  אותן מניות. את תקנון, להעבירהלהירשם כבעל מניות בגין מניות כאלו, או יוכל בכפוף להוראות 

כל האמור לעיל בדבר העברת מניות יחול על העברת ניירות ערך אחרים של החברה, בשינויים  4.7.9

 המחייבים.

 7שינוי זכויות של מניות החברה 4.8

וניירות ערך אחרים בזכויות עדיפות על זכויות  מניותאו להקצות רשאית להנפיק אינה החברה  4.8.1

המניות הקיימות בהון החברה אך היא יכולה להנפיק מניות בזכויות מאוחרות לזכויות הקיימות 

בהון החברה או להנפיק מההון שטרם הונפק ניירות ערך בני פדיון או להנפיק מניות בזכויות 

ת דיבידנדים, זכויות הצבעה, או בקשר עם מוגבלות מיוחדות אחרות או בהגבלות בקשר עם חלוק

                                                      
להנפיק מניות בזכויות מאוחרות לזכויות  תוכליובהר, כי כל עוד ניירות ערך של החברה רשומים למסחר בבורסה, החברה לא  7

יירות ערך בני פדיון או להנפיק מניות בזכויות מוגבלות המניות הקיימות בהון החברה או להנפיק מההון שטרם הונפק נ
מיוחדות אחרות או בהגבלות בקשר עם חלוקת דיבידנדים, זכויות הצבעה, או בקשר עם עניינים אחרים, כפי שתקבע החברה 

  מדי פעם בהחלטה שתתקבל באסיפה הכללית ברוב מיוחד של בעלי המניות, אלא אם יתקבל אישור הבורסה לכך.

ף, יובהר כי כל עוד ניירות ערך של החברה רשומים למסחר בבורסה, אזי, אם בכל עת שהיא יחולק הון המניות לסוגים בנוס
או בהחלטה  שתתקבל ברוב מיוחד באסיפה הכללית ובהחלטההבורסה  אלא באישורהחברה,  לא תוכלשונים של מניות, 

, להמיר, להרחיב, להוסיף או לשנות באופן אחר את הרלוונטי באסיפה כללית ברוב מיוחד של בעלי המניות מן הסוג שתתקבל
 הזכויות, זכויות היתר, היתרונות, ההגבלות וההוראות הקשורים או שאינם קשורים באותה עת באחד הסוגים.    
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עניינים אחרים, כפי שתקבע החברה מדי פעם בהחלטה שתתקבל באסיפה הכללית של בעלי המניות 

   ברוב מיוחד ובלבד שזכויות אלו לא תהיינה עדיפות על זכויות בעלי המניות של החברה. 

יכולה החברה, בהחלטה שתתקבל אם בכל עת שהיא יחולק הון המניות לסוגים שונים של מניות,  4.8.2

באסיפה הכללית ברוב מיוחד, וככל שתנאי ההנפקה של אותו סוג המניות לא מתנים אחרת, להמיר, 

להרחיב, להוסיף או לשנות באופן אחר את הזכויות, זכויות היתר, היתרונות, ההגבלות וההוראות 

ע בהחלטה שתתקבל באסיפה הקשורים או שאינם קשורים באותה עת באחד הסוגים, או כפי שייקב

 כללית ברוב מיוחד של בעלי המניות מן הסוג הזה.

הזכויות המיוחדות המוקנות למחזיקים של מניות או סוג מניות שהוצאו, לרבות מניות בזכויות  4.8.3

בכורה או בזכויות מיוחדות אחרות, לא ייחשבו כאילו שונו באמצעות יצירתן או הנפקתן של מניות 

עמן, אלא אם כן הותנה אחרת בתנאי ההקצאה של אותן מניות. ההוראות  נוספות בדרגה שווה

שבתקנות אלה בדבר אסיפות כלליות תחולנה, בשינויים במחויבים לפי העניין, על כל אסיפות סוג 

   כנ"ל.

המניות הבלתי מונפקות של החברה תהיינה בפיקוחו של הדירקטוריון אשר יוכל להקצותן עד גבול  4.8.4

ם של החברה, לאותם אנשים, תמורת מזומנים או בתמורה אחרת שלא במזומנים, הון המניות הרשו

באותם הסייגים והתנאים, בין למעלה מערכן הנקוב, בין בערכן הנקוב ובין (בהתאם להוראות חוק 

החברות) בתמורה הנמוכה מערכן הנקוב, ובאותם מועדים אשר הדירקטוריון ימצא למתאימים, 

ת להגיש לכל אדם דרישת תשלום על מניות כנ"ל איזה שהן, בערכן ותהא לדירקטוריון הסמכו

הנקוב או למעלה מערכן הנקוב או בתמורה הנמוכה מערכן הנקוב, במשך אותו הזמן ובאותה 

  והתנאים אשר הדירקטוריון ימצא למתאים.  ההתמור

רישת עם הקצאת מניות רשאי הדירקטוריון להנהיג הבדלים בין בעלי מניות ביחס לסכומי ד 4.8.5

  התשלום ו/או זמני פירעונם.

אם על פי תנאי הקצאת מניה כלשהי, יהא תשלום התמורה בגין המניה, כולה או חלקה, בשיעורים,  4.8.6

של המניות הרשום אזי ישולם כל שיעור כזה לחברה בזמן פירעונו על ידי האדם אשר הוא הבעלים 

  אותה עת או על ידי אפוטרופוסיו. 

שהיא עמלה לכל אדם עבור תפקידו כחתם או הסכמתו לשלם כחתם, החברה תוכל לשלם בכל עת  4.8.7

בין ללא תנאי או על תנאי, על כל נייר ערך, לרבות סטוק אגרות חוב של החברה או על הסכמתו 

להחתים, בין ללא תנאי או על תנאי, כל נייר ערך, אגרת חוב או סטוק אגרות של החברה. בכל מקרה 

לה או לסלקה במזומנים או בניירות ערך או באגרות חוב או ומקרה אפשר לשלם לחברה את העמ

  בסטוק אגרות חוב של החברה. 

 8שינוי הון 4.9

להגדיל את הון  , שתתקבל ברוב רגיל,האסיפה הכלליתהחברה רשאית מזמן לזמן, על פי החלטה של  4.9.1

  ה בסוגי מניות כפי שתקבע. המניות הרשום של

                                                      
אלא , יובהר, כי כל עוד ניירות ערך של החברה רשומים למסחר בבורסה, החברה לא תוכל להנפיק מניות מסוגים שונים 8

  .ב לחוק ניירות ערך46באישור הבורסה ובכפוף להוראות סעיף 
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 תקנון.העל המניות החדשות תחולנה הוראות  4.9.2

 על פי החלטת האסיפה הכללית שתתקבל ברוב רגיל, רשאית החברה: 4.9.3

לאחד ולחלק מחדש את הון מניותיה למניות בנות ערך נקוב גדול יותר מהערך הנקוב של   .א

להון המורכב ממספר קטן יותר של מניות,  - המניות הקיימות, ואם היו מניותיה ללא ערך נקוב

 החזקותיהם של בעלי המניות בהון המונפק. ובלבד שלא יהא בכך כדי לשנות את שיעורי 

לשם ביצוע כל החלטה כאמור רשאי הדירקטוריון ליישב לפי ראות עיניו כל קושי שיתעורר, 

ובין השאר, להוציא תעודות של שברי מניות או תעודות על שמם של מספר בעלי מניות 

  שתכלולנה את שברי המניות המגיעים להם. 

וריון כאמור, הרי במקרה שכתוצאה מהאיחוד יהיו בעלי מניות מבלי לגרוע מסמכות הדירקט

שאיחוד מניותיהם מותיר שברים, יהיה הדירקטוריון רשאי, באישור האסיפה הכללית 

  שתתקבל ברוב רגיל:

למכור את סך כל השברים ולמטרה זו למנות נאמן אשר על שמו תוצאנה תעודות המניות  .1

ה שתתקבל בניכוי עמלות והוצאות תחולק הכוללות את השברים, אשר ימכרם והתמור

 -  לזכאים; או

להקצות לכל בעל מניות שהאיחוד מותיר לגביו שבר, מניות מסוג המניות שלפני האיחוד,  .2

משולמות במלואן, במספר כזה אשר איחודן עם השבר יספיק למניה אחת מאוחדת שלמה, 

  -  והקצאה כאמור תיחשב כבת תוקף סמוך לפני האיחוד; או

וע כי בעלי מניות לא יהיו זכאים לקבל מניה מאוחדת בגין שבר של מניה מאוחדת, לקב .3

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

ויהיו זכאים לקבל מניה מאוחדת בגין שבר של מניה מאוחדת הנובע מאיחודן של יותר 

 יה מאוחדת אחת;ממחצית מספר המניות שאיחודן יוצר מנ

) לעיל תחייב הוצאת מניות נוספות אזי פירעונן ייעשה 3) או (2במקרה שפעולה לפי פסקאות (

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

  נשואות האיחוד והחלוקה;

מקצתן, את הון מניותיה, כולו או לחלק על ידי חלוקה מחודשת של מניותיה הקיימות, כולן או   .ב

מקצתו, למניות בנות ערך נקוב קטן יותר מהערך הנקוב של המניות הקיימות, ואם היו 

להון מונפק המורכב ממספר גדול יותר של מניות, ובלבד שלא יהא  -  מניותיה ללא ערך נקוב

  בכך כדי לשנות את שיעורי החזקותיהם של בעלי המניות בהון המונפק; 

הון מניות רשום שביום קבלת ההחלטה טרם הוקצה, ובלבד שאין התחייבות של החברה, לבטל   .ג

  לרבות התחייבות מותנית, להקצות את המניות;

תמורה ששולמה בגין להפחית מניות בהון המונפק של החברת באופן שמניות אלו תבוטלנה וכל   .ד

רמיה ששולמה פניין, כדין ערכן הנקוב תירשם בספרי החברה כקרן הון שדינה יהיה, לכל דבר וע

  ;החברה של המונפק ןעל המניות שתיוותרנה בהו
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לאחד את הון המניות שלה, כולו או מקצתו, לסוג מניות אחד ובכלל זה רשאית החברה   .ה

להחליט על פיצוי בעלי מניות בחברה, כולם או מקצתם, בגין איחוד ההון, בדרך של הקצאת 

  מניות הטבה לאותם בעלי מניות;

את ערכן הנקוב של מניות החברה ובמקרה זה האמור בס"ק ד' לעיל יחול, בשינוי  להפחית  .ו

 המחויבים, גם ביחס להפחתת ערכן הנקוב של מניות החברה כאמור. 

 הסדרים לפי חוק החברות 4.10

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

  כאמור. הסדרים(ד) לתקנות פרטי תשקיף, ככל ונקבעו 26החברות המצוינים בתקנה 

  שינוי תקנון 4.10.1

   .ברוב מיוחד הכללית באסיפה נהתתקבל התקנוןבדבר שינוי החלטות החברה 

  מיזוג 4.10.2

  החלטת בעלי המניות ברוב מיוחד, בכפוף להוראות חוק החברות.אישור מיזוג טעון   .א

כל הסדר בין החברה לבין בעלי מניותיה או כל הסדר הקשור למניות החברה בין בעלי המניות   .ב

של החברה בינם לבין עצמם או צדדים שלישים או כל עסקת מיזוג של החברה עם או לתוך 

מחברי דירקטוריון  75%וב של לפחות חברה אחרת תהיה טעונה אישור הדירקטוריון בר

  החברה, בנוסף לכל אישור אחר ובכפוף להוראות חוק החברות. 

יהיו ניתנים לשינוי אך ורק בהחלטה שתתקבל  (ב) לעיל - ההוראות המתוארות בס"ק (א) ו  .ג

החברה ברוב מיוחד כאשר המניין החוקי באסיפה כאמור יהיה בעלי באסיפת בעלי המניות של 

  החברה.  ) ממניות40%רה המחזיקים בלפחות ארבעים אחוז (המניות בחב

 

 מינוי דירקטורים ותקופת כהונתם 4.10.3

  לתשקיף.  7פרק לפרטים ראו 

  מגבלה על החזקת מניות 4.11

 הגדרות 4.11.1

  - בתשקיף זה 

"בעל השליטה 

  המקורי"

(בעצמה או  אזורים חברה להשקעות בפתוח ובבנין בע"מ -

או כל מי שרכש ממנה את  באמצעות תאגידים בשליטתה)

  השליטה בחברה.

בבורסה של מניות  למסחר הרישום ממועד שנים שלוש תום -  "המועד הראשון"

  החברה.

ש שנים ממועד הרישום למסחר בבורסה של מניות תום חמ -  "המועד השני"
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  החברה. 

  תום שלוש שנים מהמועד השני.  -  "המועד השלישי

לבד או ביחד עם אחרים, באמצעי שליטה בחברה אלא בהתאם בעל מניות בחברה לא יחזיק,  4.11.2

 :  ")מגבלת ההחזקות(" להוראות הבאות

 הבאות:  המצטברותבתקופה שמהמועד הראשון ועד למועד השני יחולו המגבלות   .א

  .מהונה המונפק של החברה 50%-יותר מבעל השליטה המקורי לא יחזיק  .1

בשיעור העולה  אמצעי שליטהי לא יחזיק בעל מניות יחיד אשר אינו בעל השליטה המקור .2

   חברה.מאמצעי השליטה ב 4.99%על 

  הבאות:  המצטברותשנים מהמועד השני יחולו המגבלות  3בתקופה שמהמועד השני ועד לתום   .ב

 מאמצעי השליטה בחברה.  30%-בעל השליטה המקורי לא יחזיק יותר מ .1

בשיעור העולה אמצעי שליטה בעל מניות יחיד אשר אינו בעל השליטה המקורי לא יחזיק  .2

  חברה.מאמצעי השליטה ב 4.99%על 

  הבאות:  המצטברותשנים מהמועד השני יחולו המגבלות  3בתקופה שמתום   .ג

 מאמצעי השליטה בחברה.  20%-בעל השליטה המקורי לא יחזיק יותר מ .1

בשיעור העולה אמצעי שליטה ל השליטה המקורי לא יחזיק בעל מניות יחיד אשר אינו בע  .2

  חברה.ב מאמצעי השליטה 7.49%על 

 - לעניין זה

יראו עמיתים בקופת גמל, מבוטחים בחברת ביטוח לעניין השקעות מבוטחיה, וכל בעלי  .1

  לפקודת מס הכנסה, כבעלי המניות בקרן; 88יחידה בקרן נאמנות כהגדרתה בסעיף 

 כבעל מניות אחד;אדם וקרובו ייחשבו  .2

 ;ערך ניירות בחוקכהגדרתה  -  "החזקה" .3

  לפקודת מס הכנסה.  88כהגדרת המונח בסעיף  -  "אמצעי שליטה" .4

כל העברת מניות או רכישת מניות אשר תגרום לבעל מניות להחזיק בכמות עודפת של מניות מעבר  4.11.3

, הינה אסורה, מהווה הפרה של הוראות תקנון החברה ולא לכמות המותרת על פי מגבלת ההחזקות

 תחייב את החברה או את בעלי המניות האחרים. 

"), ידווח על כך מפרבעל מניות עלו החזקותיו של בעל מניות כלשהו מעבר למגבלת ההחזקות (" 4.11.4

 לחברה באופן מיידי, תוך פירוט שיעור ההחזקות העודף שבבעלותו.
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דבר ההפרה על ידי בעל המניות המפר, בין כתוצאה מהודעה על פי הוראת מיד לכשיוודע לחברה  4.11.5

תקנון זה, בין אם עקב מסירת דיווח על פי חוק ניירות ערך ובין אם אחרת, תפעל החברה באופן 

 הבא:

מניותיו של בעל מניות אשר מקנות לבעל המניות המפר את שיעור ההחזקות העודף תהיינה   .א

לחוק החברות, והן לא תקנינה זכויות כלשהן כל עוד הינן  308עיף מניות רדומות כמשמעותן בס

בבעלות אותו בעל מניות (כמות המניות שיורדמו תהא שווה לכמות המניות שיש להרדים על 

  ").הרדומותהמניות העודפות מנת שבעל המניות המפר לא ייחשב עוד כבעל מניות מפר) ("

רתו את תקנון החברה והוא יידרש להקטין את החברה תיתן לבעל המניות המפר התראה על הפ  .ב

 החזקותיו בהון המניות תוך שלושה ימי מסחר מקבלת ההודעה;

ככל שבעל המניות המפר לא ימכור את החזקותיו העודפות תוך פרק הזמן שהוקצב לו לשם כך   .ג

כאמור, יחולטו המניות העודפות הרדומות (כמות המניות העודפות הרדומות שיחולטו תהא 

 לכמות המניות שיש לחלט על מנת שבעל המניות המפר לא ייחשב עוד כבעל מניות מפר); שווה

המניות שיחולטו כאמור יועברו לחזקתו של נאמן שימונה על ידי החברה ואשר יקבל מהחברה   .ד

הוראה בלתי חוזרת למכור, באופן מיידי, את המניות העודפות הרדומות באמצעות הבורסה או 

 יקול דעתו הבלעדי, וזאת ללא כל הגבלה על מחיר המכירה.מחוץ לבורסה, לפי ש

ככל שבתקופת הביניים החל ממועד גילוי הפרת מגבלת ההחזקות על ידי בעל המניות המפר   .ה

ועד לחילוט המניות, יחול מועד קובע לעניין השתתפות של בעלי מניות באסיפה הכללית של 

מניות הטבה שיחולקו על ידי החברה או  החברה או לקבלת דיבידנד שיחולק על ידי החברה  או

) לא תאפשר לבעל המניות המפר להשתתף 1זכויות שיוצעו על ידי החברה, אזי החברה (

) החברה תחלק את הדיבידנד או 2באסיפה הכללית לגבי כמות המניות העודפות הרדומות; וכן (

המניות יתייחס גם מניות ההטבה או הזכויות, לפי העניין, לבעל המניות המפר, אך חילוט 

לחילוט הדיבידנד, או מניות ההטבה, או הזכויות, לפי העניין, שחולקו לו כאמור, וכן לכל פירות 

 אחרים הנובעים מהמניות העודפות הרדומות;

לעיל  ה 4.11.5  בסעיףר מחצית מתמורת המניות העודפות הרדומות, לרבות פירותיהן כאמו  .ו

הנאמן בניכוי הוצאות הנאמן ושכר טרחתו כפי שסוכמו בינו לבין החברה, שתימכרנה על ידיד 

לעיל, תשמש לצורך פיצוי מוסכם  ד 4.11.4באמצעות הבורסה או מחוץ לבורסה כאמור בסעיף 

בעל לחברה ולבעלי מניותיה בגין נזק שנגרם להם על ידי בעל המניות המפר, והיתרה תוחזר ל

"). על אף האמור לעיל, אם גרמה פעולתו של בעל יתרת התמורה שחולטההמניות המפר ("

המניות המפר לפגיעה במעמד החברה לצורכי מס או לנזק ישיר או עקיף אחר לחברה או לבעלי 

המניות שלה, תחליט החברה לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט איזה חלק מתוך יתרת 

 עלי המניות הניזוקים ובאיזו מתכונת;התמורה שחולטה יחולק לב

לעיל קובעות פיצוי מוערך ומוסכם מראש, בשים לב לנזקים העלולים  ו 4.11.4הוראות סעיף   .ז

להיגרם לחברה ולבעלי מניותיה בגין ההפרה, אולם זאת מבלי לפגוע ביכולתם של שאר מחזיקי 

הוכיח את נזקיהם הממשיים ולפעול ניירות הערך של החברה, לרבות בעלי המניות והחברה, ל

לקבלת כל זכות וסעד נוספים אשר יועמדו לרשותם כנגד בעל המניות המפר אשר עשוי, 
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בחריגתו ממגבלת ההחזקה האמורה, לגרום לנזקים כבדים הן לחברה והן ליתר מחזיקי ניירות 

 הערך של החברה;

צוע ההוראות המתוארות כל אחד מבעלי המניות בחברה מסכים מראש ומתחייב לסייע בבי  .ח

לעיל ונותן את הסכמתו לחבר הבורסה המחזיק במניותיו של בעל המניות למסור לחברה כל 

מידע שיידרש לה לשם הגשמת הוראות פרק זה ולרבות הסכמתו להסרת חסיון בנקאי ולשתף 

  פעולה עם החברה לביצוע ההוראות המתוארות לעיל. 

סכמים או הסדרים אחרים בין בעלי המניות בחברה, אזי היה והופרה מגבלת ההחזקות כתוצאה מה 4.11.6

כמות המניות העודפות הרדומות אשר יורדמו ויחולטו כאמור תתחלק בין בעלי המניות הקשורים 

  בהסכמים או הסדרים באופן יחסי לשיעור החזקותיהם בחברה. 
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  : תמורת ההצעה5פרק 

 

 תמורת ההנפקה .5.1

התמורה הצפויה מההנפקה של ניירות הערך המוצעים על פי תשקיף זה, ההוצאות המשוערות 

במסגרת הכרוכות בה, והשיעור שמהוות הוצאות ההנפקה מתמורת ההנפקה הצפויה, יפורטו 

 1968-) לחוק ניירות ערך, התשכ"ח1)(2(א16ההודעה המשלימה שתפרסם החברה בהתאם לסעיף 

. למועד התשקיף, טרם סוכמו 2007- תשס"זהה וטיוטת תשקיף), מולתקנות ניירות ערך (הודעה משלי

ולמפיצים, אשר יפורטו במסגרת ההודעה  (ככל שיהיו) פרטי ההתקשרות והתמורה לחתמים

  אמור.המשלימה כ

  ייעוד התמורה .5.2

היינו, לא נקבעו נכסים ספציפיים ד .נכון למועד תשקיף זה, לא נקבע יעוד ספציפי לתמורת ההנפקה .5.2.1

. על כן, תמורת ההנפקה תשמש למימון באמצעות תקבולי ההנפקה אותם בכוונת החברה לרכוש

למדיניות ההשקעות , בהתאם פעילותה העסקית של החברה, כפי שתחליט הנהלת החברה מעת לעת

 6.5לפרטים אודות מדיניות ההשקעות של החברה, ראו סעיף  .של החברה כקרן השקעות במקרקעין

 לתשקיף. 

באפיקים סולידיים כגון  , החברה תשקיע את תמורת ההנפקהכאמור עד לשימוש בתמורת ההנפקה .5.2.2

), ‐AAאשראי (לפחות פקדונות במט"ח או בשקלים, אג"ח ממשלתיות ו/או קונצרניות בעלות דירוג 

לצורך האמור לעיל, לא תיחשב כהשקעה מק"מ וכד', כפי שיקבע על ידי הנהלת החברה מעת לעת. 

מכשירים נוספים, אשר נכס  או במניותם סולידיים, השקעה בנגזרים (מעו"ף או מט"ח), באפיקי

הבסיס שלהם הינו מניות או מדדי מניות או אופציות במעוף או רכישת או כתיבת פוזיציות בנגזרים 

 ם הדבר יעשה לצורך הגנה על נכסי החברה).א(למעט 

יובהר, כי נכון למועד התשקיף, אין בכוונת החברה לעשות שימוש בתמורת ההנפקה אשר תתקבל על  .5.2.3

 לצורך השקעה בנגזרי מטבע שלא למטרות הגנות מטבע.פי תשקיף זה 

 סכום מינימלי .5.3

   לא נקבע סכום מינימלי להנפקה.

פרטי ביחס לניירות ערך אחרים אשר יוצעו על פי תשקיף המדף, הפרטים הקבועים בפרק ו' לתקנות  .5.4

דוח , "פרטים שיכללו בתשקיף על השימוש בתמורת ניירות הערך המוצעים", יובאו במסגרת תשקיף

א(א) לתקנות 25הצעת המדף על פיו יוצעו ניירות הערך הרלוונטיים, וזאת בהתאם להוראות תקנה 

  האמורות.
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  : תיאור עסקי התאגיד6פרק 

  תיאור ההתפתחות הכללית של עסקי החברה - חלק ראשון

 פעילות החברה ותיאור התפתחות עסקיה 6.1

) בע"מ. 2016כחברה פרטית בשם ייעודית .א. ( 2016ביולי  20בישראל ביום ונרשמה החברה התאגדה 

  . ליווינג בע"מ -ריט אזורים שונה שמה של החברה ל, 2017במאי  21ביום 

 1 החברה הוקמה במטרה להיות קרן להשקעה במקרקעין בהתאם להוראות חלק ד' בפרק שני

, וכן רכישת נכסי נדל"ן המניב למגורים בישראל הנדל"ן תחוםב. פעילות הקרן תתמקד הלפקוד

   .המותרים להשקעה לקרן להשקעה במקרקעין

   . 6.24 , ראו סעיף החברהמדיניות ההשקעות של ו האסטרטגיה העסקית לפרטים נוספים אודות

, ")חברת הניהול("שותפות מוגבלת  1ליווינג אזורים ניהול התקשרה החברה עם , 2018ביוני  12ביום 

לפיו תספק חברת  ,בהסכם ניהול של אזורים בנין, שותפות מוגבלת בשליטתה המלאה (בעקיפין)

הסכם וייעוץ, לרבות שירותי איתור השקעות בתחום פעילות החברה ("הניהול לחברה שירותי ניהול 

"). בנוסף התקשרה החברה עם חברת הניהול בהסכם ייזום לפיו תספק חברת הניהול לחברה הניהול

"). לפרטים נוספים בנוגע להתקשרות עם הסכם הייזוםהקמת פרויקטים ("ניהול ייזום ושירותי 

  .ג6.22 - ב ו6.22 סעיפים ראו  והייזום הניהול מיחברת הניהול ולהסכ

את הפרויקטים  של החברה עסקיתה הפעילותכללה ממועד הקמתה ועד למועד עריכת תשקיף זה, 

  :וההתקשרויות העיקריות הבאות

בו התקשרה החברה עם בעלת השליטה בחברה, אזורים  מותנההקצאת מניות הסכם התקשרות ב  )א(

להתמלאות  על פיו, בכפוף), "והמכר המניות הקצאת הסכם" -ו " בנין אזורים) בע"מ ("1965( בנין

מניותיה של ) לתשקיף) של 1א(6.22 ההנפקה (כהגדרת מונח זה בסעיף השלמת ל המתלים התנאים

בפרויקט דיור להשכרה תמכור לחברה את זכויותיה  החברה לציבור והפיכתה לחברה ציבורית,

להשכרה  דיור פרויקט, וב")אשדודפרויקט ברובע ט"ז באשדוד, המסווג כמבנה מניב בהקמה ("

תשקיע בהון החברה סך של ו ")ים בת פרויקט(" להשקעה כקרקע המסווג, ים- בבת לסטודנטים

החוב של החברה לאזורים בנין בגין  המרתדרך של ב . ההשקעה האמורה תעשהש"חמיליון  208

ש"ח ובהתאם לשווי  4למניות (לפי מחיר למניה של  מכירת הזכויות בפרויקטים האמורים

שהעמידה אזורים בנין  הלוואות בעליםהמרת  וכן להלן).א 6.22 יף בסעהפרויקטים כמפורט 

. בנוסף, במועד ההשלמה, מניות החברה להון מיליון ש"ח 208לחברה, עד לסך (מצטבר) כולל של 

חברה בפרויקט אשדוד, בכוונת החברה להתקשר בהסכם מימון במסגרתו ישועבדו זכויות ה

הסכם המימון שנחתם בין אזורים בנין לבין בנק מממן, בקשר עם מימון  באותם תנאים של

הקצאת אודות הסכם  לפרטים נוספים ., בשינויים המחויביםרכישת הזכויות בפרויקט אשדוד

 .א לתשקיף.6.22 , ראו סעיף המניות והמכר

(בתוספת  לטווח ארוך למגורים להשכרהיחידות דיור  180 לבנייתזכויות ו חכירה זכויות רכישת  )ב(

 ראשון פרויקט(" לציון בראשון הרקפות בשכונת יחידות דיור כפוף לקבלת הקלת שבס) 36

  .לתשקיף 6.12.1 סעיף ראו  נוספים "). לפרטיםלציון
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יחידות דיור כפוף לקבלת  80בתוספת (יחידות דיור  284 לבנייתזכויות ו חכירה זכויות רכישת  )ג(

אור  פרויקט(" אור יהודהב"פרדס בחסכון"  בשכונתלטווח ארוך למגורים  להשכרה) 1הקלת שבס

 לתשקיף. 6.12.2 . לפרטים נוספים ראו סעיף והתקשרות בהסכם למימון הפרויקט ")יהודה

  . 6.12  עד 6.7 לתיאור הפרויקטים האמורים ראו סעיפים 

רשות על ידי  בהליך מכרזי שנפתחיצוין כי בנוסף, הגישו החברה ואזורים בניין הצעה משותפת 

ברשות בקשר עם הקמה ותפעול של רובע אקדמי הכולל מעונות סטודנטים, מסחר וחניון   מקומית

רשות ב גורמים מוסמכים, מצויות החברה ואזורים בניין במשא ומתן עם . נכון למועד זההמקומית

בקשר עם ההצעה ואין ודאות כי ייחתם הסכם בקשר עם הפרויקט האמור ומה  המקומית האמורה

  יהיו תנאיו. 

 השקעות בהון החברה ועסקאות בניירות הערך של החברה 6.2

  .לתשקיף 3פרק רה ראו לעניין השקעות בהון החברה ועסקאות בניירות הערך של החב

 דיבידנדים 6.3

  ממועד הקמת החברה ועד למועד פרסום תשקיף זה, החברה טרם חילקה דיבידנדים.

  מדיניות חלוקת דיבידנדים

  לחוק החברות. 302החברה כפופה למגבלות החלוקה הקבועות בסעיף 

 לצרכי מס לחלק את הכנסותיה ,החברה מחויבת, לפי הוראות הפקודה, כקרן להשקעות במקרקעין

   ועד ובשיעור אשר נקבע לכך בפקודה, כמפורט להלן:כדיבידנד לבעלי מניותיה במ

 90%  לפחות מההכנסה החייבת של החברה, למעט שבח מקרקעין או רווח הון במכירת מקרקעין

באפריל בשנה  30עד  - מניבים, בתוספת הכנסות פטורות ובניכוי הוצאות שאינן מותרות בניכוי

   שבה ההכנסה הופקה או נצמחה.שלאחר השנה 

 למעט רווח הנובע משחלוף  רווח הון או שבח מקרקעין שהיה במכירת מקרקעין מניבים)

חודשים ממועד  12עד תום  -  )2החלפה של מקרקעין אחרים בפטור ממס :דהיינו ן,מקרקעי

  .מכירת המקרקעין

  להשקעות במקרקעין (ב) לחוק החברות, קרן 302על אף האמור בהגדרה "רווחים" שבסעיף

רשאית לבצע חלוקה גם מתוך הכנסה בסכום הוצאות הפחת, ובלבד שהחלוקה בוצעה עד ליום 

הכנסה בסכום הוצאות (" השנה שבה ההכנסה הופקה או נצמחה של השנה שלאחרבאפריל  30

הפחת, תופחת ההכנסה  "). במידה והחברה ביצעה חלוקה מתוך ההכנסה בסכום הוצאותהפחת

צאות הפחת שחולקה מהרווחים שניתן לחלקם לבעלי המניות לפי הוראות חוק בסכום הו

 החברות וכן מרווח ההון או שבח המקרקעין ממכירת אותם מקרקעין מניבים.

  אין בחברה יתרת עודפים ראויה לחלוקה. 2018במרץ  31נכון ליום 

                                                      
 .בעניינה החלטה נתקבלה טרם אשר, דיור יחידות 80 של לתוספתבקשה  הגישה החברה   1

 ) לפקודה.2(א)(9א64לעניין זה ראו סעיף    2
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 ברה לחברה ציבוריתכפי שייכנס לתוקפו עם השלמת ההנפקה והפיכת הח כי תקנון החברה ,יצוין

תקנון כולל התחייבות לחלוקת הכנסות החברה כדיבידנדים, בהתאם להוראות הפקודה. להוראות 

  .4.2החברה בנושא חלוקה ראו סעיף 

   מידע כספי לגבי תחומי הפעילות של החברה 6.4

 ,")הכספיים הדוחות(" 2018במרץ  31וליום  ,2017בדצמבר  31ליום  הכספיים של החברה לדוחותיה

  לתשקיף.  9ראו פרק 

 מדיניות ההשקעות של הקרן 6.5

    לתשקיף. 6.24 לפרטים אודות מדיניות ההשקעות של החברה, ראו סעיף 

   החברהכללית והשפעת גורמים חיצוניים על פעילות  סביבה 6.6

להלן יתוארו המגמות, ההתפתחויות והאירועים העיקריים בסביבה המקרו כלכלית בה פועלת 

מהותית על התוצאות העסקיות של החברה החברה, אשר להערכת החברה צפויה להיות להם השפעה 

  או על התפתחות עסקיה.

  הכלכלה הישראלית 6.6.1

  נתונים כלכלים עיקריים בקשר עם המשק הישראלי: להלן

  פרמטרים מאקרו כלכליים בישראל
  לשנה שהסתיימה ביום

31.12.2017  31.12.2016  31.12.2015  

  1,163-כ  1,220-כ  1,258-כ  ) *מיליארדים( ח"בש) PPP( גולמי מקומי תוצר

  138,922  143,304  144,500  * ח"בש) PPP( לנפש תוצר

  PPP* (  3.0%  4.0%  2.6%( גולמי המקומי בתוצר צמיחה שיעור

  PPP* (  1.0%  1.9%  0.5%( לנפש בתוצר צמיחה שיעור

  -1.0%  0.2%-  0.3%  ** אינפלציה שיעור

  2.2%  2.2% 1.6%  **** שנים 10- ל ממשלתית חוב אגרת על התשואה

 0.1% 0.1% 0.1%  (%) ** מרכזי בנק ריבית

 5.3% 4.3% 4.0%  ) *עונתיות מנוכי נתונים( אבטלה שיעור

  A1   A1  A1  *** ארוך לטווח ממשלתי חוב דירוג

 3.902 3.845 3.4670 **השנה של האחרון המסחר ליום ביחס מקומי מטבע ח"שע

, הלמ"ס מתוך: וכן www.cbs.gov.il: בכתובת האינטרנט ")"סהלמ(" מקור: אתר הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה  * 
  )2017(דצמבר  2017אומדנים מוקדמים לחשבונות הלאומיים לשנת 

http://www.cbs.gov.il/reader/newhodaot/hodaa_template.html?hodaa=201708389   
  .www.bankisrael.gov.il: מקור: אתר האינטרנט של בנק ישראל בכתובת האינטרנט  ** 

), בכתובת Moody'sהיחידה לניהול החוב הממשלתי (על ידי חברת הדירוג העולמית  - מקור: אתר משרד האוצר   *** 
http://www.ag.mof.gov.il/AccountantGeneral/GovDebt/  

   OECD: http://data.oecd.org/israel.htm - מקור: אתר ה  **** 
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  שוק הדיור בישראל 6.6.2

 מגוריםביקוש לנדל"ן ל  .א

,  41,300- עמדה על כ 2017, הכמות המבוקשת של דירות חדשות בשנת הלמ"ספי פרסומי - על

- דירות חדשות (נמוך ב 24,759-, כאשר בתקופה זו נמכרו כ2016לעומת שנת  17.3%- הנמוכה בכ

  לעומת התקופה המקבילה אשתקד).  18.3%

, כאשר בין החודשים ינואר 2017פי בנק ישראל, מחירי הדיור המשיכו לעלות במהלך שנת - על

-ב 8%- ו 2016-ב 6%(במונחים שנתיים), לעומת  5.4%-לאוגוסט מחירי הדירות בישראל עלו ב

2015 .  

ניכרת ירידה בהיקפי העסקאות בתחום הנדל"ן למגורים.  2018ותחילת שנת  2017שנת    בסוף

 .במחירי הדיור תכמו כן, נבלמה התנודתיו

  

  

  

  . 15.2.2018יום מ הלמ"סהנתונים בתרשים לקוחים מתוך פרסום 

  : הלמ"סע"פ הגדרות 
  . שהחלה בנייתן דירות חדשות שנמכרו, ודירות חדשות שלא למכירה -  דירות חדשות
דירה חדשה שעמדה למכירה ושנחתם לגביה חוזה מכירה, או ששולמו על חשבונה דמי קדימה. כולל  - דירה שנמכרה

  דירות שנמכרו בעסקות משולבות. 
לקבוצות רכישה, ל"בנה ביתך", דירה שנבנתה לשימוש עצמי של בעל הקרקע,  -  שהחלה בנייתה למכירהדירה שלא 
  להוסטל, לדיור מוגן או למעון, כולל אומדן לבנייה בלתי חוקית. ,להשכרה

  

 התחלות בנייה וגמר בנייה  .ב

במספר  14.1%דירות (אומדן שנתי ראשון), ירידה של  46,300הוחל בבנייתן של  2017בשנת 

     3.)53,900( 2016הדירות שהוחל בבנייתן בשנת 

  

                                                      
   -  2017שנת  -חלת הבנייה וגמר הבנייה ה - הלמ"ס   3

http://www.cbs.gov.il/reader/newhodaot/hodaa_template.html?hodaa=201804082 

31,941 30,319 
24,759 

19,344 19,704 

16,589 

51,285 50,023 

41,348 

2015 2016 2017

*הכמות המבוקשת של דירות חדשות

דירות חדשות שנמכרו דירות לא למכירה ביקוש לדירות חדשות
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 ות נדל"ןאעסק  .ג

נרשמה ירידה בסך  2017לשנת  הרביעיפי נתוני הכלכלן הראשי במשרד האוצר, ברבעון - על

אלף דירות, כולל רכישות במסגרת "מחיר למשתכן" (נמוך  23.8-העסקאות בשוק, והן עמדו על כ

). ירידה זו ו"מחיר מטרה" בניכוי "מחיר למשתכן" 8%-רבעון המקביל אשתקד ובהלעומת  2%-ב

רבעונים בהם נרשמת ירידה בהיקף העסקאות, אשר לדברי הכלכלן  ישהחממגמה של  חותמת

של  הרביעי. זאת ועוד, ברבעון 2002הרצף השלילי הארוך ביותר לפחות מאז שנת  הראשי נחשבת

בהשוואה לרבעון  9%אלף דירות, דבר המהווה ירידה של  4.7ידי משקיעים - נמכרו על 2017

המקביל אשתקד. לדברי הכלכלן הראשי, שיעורי ירידה  בהשוואה לרבעון 15%הקודם וירידה של 

כמו כן, נמשכה הירידה החדה ברכישות . אלו גבוהים מהירידה בסך העסקאות בדירות יד שניה

  2003.4הנמוכה ביותר מאז שנת זה הרבעון החמישי ברציפות, אל רמתם  המשקיעים,

  -  הדיור בשוק הממשלה צעדי  .ד

 לאור יוזמות ושינויים רגולטוריים תכופים. מתאפיינת בריבוי בישראל הדיור שוק על הרגולציה

, היום הציבוריעומד נושא מחירי הדיור בראש סדר ן בארץ, "הנדל במחירי התלולות העליות

  פעולות שעניינן בלימת עליית המחירים בשוק הנדל"ן:  מספר האחרונות בשנים בוצעוו

לאור העליות התלולות במחירי  .צעדי ממשלה לבלימת עליות המחירים בשוק הנדל"ן .1

ידי - בארץ, בייחוד באזור גוש דן, בוצעו בשנים האחרונות מספר פעולות על הנדל"ן

, שעניינן צינון שוק הנדל"ן ומניעת היווצרותה של בועה בתחום כדלקמן, הממשלה

"), מתוך מטרה לפתח את קבינט הדיורועדת השרים לענייני דיור (" הקמת) 1: (ובכללן

 הקמת) 2ת הדיור הלאומי ותיקון הקריטריונים הקיימים במכרזי דיור לאומיים; (תוכני

שמה לעצמה למטרה להקים יחידות דיור ") אשר דירה להשכירחברה ממשלתית לדיור ("

להשכרה לטווח ארוך בעשור הקרוב, אשר תשווקנה במסגרת ובעלויות של דיור בר 

תכנית "מחיר למשתכן", כאשר נכון ) החזרת 3; (בהמשך הרחבה ביתר כמפורט, השגה

ידי רשות מקרקעי ישראל הינה במסגרת -, רוב הקרקעות המשווקות על2017לסוף שנת 

) הקמת מוסד תכנון לאומי חדש, הוועדה למתחמים מועדפים לדיור, 4"מחיר למשתכן"; (

ללא  5,יח"ד לפחות בהליך מזורז 750שתדון אך ורק בתכניות דיור לאומיות בהיקף של 

 והבניה שמטרתםהתכנון  תיקונים שונים לחוק ) 6( 6;צורך בפניה לוועדות תכנון נוספות

עדכוני חקיקה שונים בתחום מיסוי מקרקעין,  ופרסוםהגדלת היצע יחידות הדיור, 

 שמטרתם להשפיע על מחירי הדיור.

מצעדי הממשלה בתחום הדיור ובעיקר עקב פעילות הממשלה במסגרת תכנית  כתוצאה

 לרוכשי"מחיר למשתכן", עיקר מלאי הדירות המשווקות בשוק הינו מלאי דירות המיועד 

הגרלות החלה הממשלה בקיום  2017שנת במהלך , כן כמו. דירה ראשונה במחיר מופחת

                                                      
  )2018 פברואר( 2017 הרביעיסקירת ענף הנדל"ן למגורים לרבעון    4

/EconomyAndResearch/DocLib2/skiratNadlan42017.pdfhttp://mof.gov.il/ChiefEcon  
(הגדרת ישוב מיעוטים בחוק לעידוד  הלמ"סמתושביו אינם יהודים, על פי נתוני  80%-בישוב שיח"ד  200או בתוכניות להקמת    5

 ). 1959–השקעות הון, התשי"ט
התכניות שניתן להביא בפני הועדה, כך שניתן יהיה להגיש , הורחבו 2017יצוין כי במסגרת תיקון לחוק שפורסם באוגוסט     6

  .לועדה גם תכניות לפינוי בינוי ותכניות החלות על קרקע פרטית מרובת בעלים
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גם לגבי פרויקטים שבנייתם צפויה להתחיל רק בעוד מספר שנים. המצב רחבות היקף 

האמור הביא לקיטון  משמעותי במספר העסקאות המבוצעות שלא במסגרת מכרזי 

  "מחיר למשתכן". 

בנוסף לאלה, המדינה פועלת להחתמת הסכמי גג הרותמים את כלל משרדי . הסכמי גג

קטיבי באזורי הביקוש, תוך שיתוף הממשלה הרלבנטיים לשיווק זמין, ממוקד ואפ

נחתמו הסכמי גג ופיתוח עם  2017הרשויות המקומיות שעמן ייחתמו ההסכמים. בשנת 

  רשויות בכל רחבי הארץ.  26

להערכת החברה, מרבית מהלכי הממשלה הינם ארוכי טווח והשפעתם על ההיצע 

  והביקוש תוכל להתגבש עם התממשותם בפועל כעבור מספר שנים. 

 הממשלה בנושא העלאת מיסוי לצורך הגבלת הביקוש לדיור צעדי .2

, אשר 2015-והוראת שעה), התשע"ה 81מס' תיקון (שבח ורכישה) ( מיסוי מקרקעיןחוק 

לרוכשי דירת מגורים שיעורי מס רכישה גבוהים יותר  , קובע23.6.2015פורסם ביום 

בדצמבר  31ליום בהוראת שעה עד  ,10%-8%בשיעורים של שאינה דירת מגורים יחידה, 

שיעורי מס עוד קובע התיקון כי  על מחירי הדיור. לנסות ולהשפיעבמטרה  , וזאת2020

), יהפכו להוראת קבע בתום 10%-5%הרכישה על דירות להשקעה שנקבעו בעבר (

   התקופה כאמור.

ידי - עלאישרה ועדת הכספים הפחתת שיעור מס השבח שישולם  8.11.2015ביום כמו כן, 

מערך העסקה,  25%בעלי קרקע פרטית שיוציאו אותה למכירה לשיעור מס אחיד של 

יחידות  8 בנייה על הקרקע שלהמתירה  בנייהוזאת לגבי קרקע שקיימת לגביה תכנית 

 2016-2018דיור לפחות ובפרקי זמן מוגדרים. ההטבה אושרה כהוראת שעה לשנים 

שהן חלק גדול מעתודות  ,ת קרקעות פרטיותלעודד הוצא במסגרת חוק ההסדרים, ובאה

  הקרקע למגורים. 

), במטרה לעודד רוכשי דירות 85תוקן חוק מיסוי מקרקעין (תיקון מס'  2016באפריל 

חלופיות להקדים ולמכור את דירותיהם הראשונות, באופן שבו פרק הזמן למכירת דירת 

יעורים מופחתים של מס, מגורים שבו תיחשב הדירה הנמכרת כ"דירה יחידה" ויחולו ש

חודשים שהיו  24חודשים (חלף  18הן לעניין מס שבח והן לעניין מס רכישה, יעמוד על 

  ).2021שנים (עד שנת  5-קבועים בחוק). האמור נקבע כהוראת שעה ל

  רלדיו הביקוש להגבלת ישראל בנק צעדי  .ה

. הביקוש היקף את לצנן בניסיון המשכנתאות בשוק להתערב ישראל בנק מנסה שנים מספר מזה

, ובחודש ")329 נוהל(" לדיור הלוואות מתן על ישראל בנק של חדשות מגבלות הוחלו 2013 בשנת

נקבעו הקלות מסוימות לגבי הלוואות הניתנות לרכישת דירות במחיר מופחת  2016מאי 

דאז  הבנקים על המפקח פרסם 2014 ספטמבר בחודש. כמו כן, 7בפרויקטים בסבסוד ממשלתי

 בנוסף, גידול. מיתרת ההלוואות לדיור הון עצמיההוראה לפיה הבנקים יידרשו להגדיל את יעדי 

                                                      
  ww.boi.org.il/he/BankingSupervision/SupervisorsDirectives/DocLib/329.pdfhttp://w  329ניהול בנקאי תקין מס'    7
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שניתן  בביקוש לאשראי הוביל את המפקח על הבנקים לפרסם שורה של הגבלות על שיעור המימון

, על חלק ההלוואה בריבית משתנה, על שיעור ההחזר מההכנסה משווי הדירה 50%-עד ל -לקבל 

  התקופה לפירעון סופי. ועל

  בכוח הקנייה שחיקה  .ו

בריבית המשכנתא הממוצעת במהלך השנה האחרונה, הגבלה על שיעורי המימון שהוטלו  עלייה

  על ידי בנק ישראל ועלייה במחירי הדירות, גרמו לשחיקה בכוח הקנייה לרכישת דירות.

  שוק הדיור להשכרה בישראל 6.6.3

  בישראל להשכרה לדיור ביקוש  .א

  שכורות בדירות הדיור היקף .1

, 27.4%-עמד שיעור משקי הבית שאין בבעלותם דירה על כ 2016- , נכון ל8על פי נתוני הלמ"ס

 אשר בית משקי"ד (או יח אלף 700 -כ של היקף - בישראל הדירות למספר בהתייחס -דהיינו 

יחסית לאורך שני  עקבית ומתונה נמצא במגמה של עליהיצוין כי שיעור זה  ).דירה שוכרים

 העשורים האחרונים ולא ניכרת בו תנודתיות משמעותית כתוצאה מהשינויים במחירי הדיור.

משקי בית אלו מהווים את הבסיס לביקוש הנוכחי לדיור להשכרה. כפי שניתן לראות 

המוצג להלן, ישנה נטייה לשיעור גבוה יותר של משקי בית שוכרים בערים גדולות  בתרשים

  ר בגלעין המטרופולין שיעורי השכירות הגבוהים ביותר.אשובים כפריים, כביחס ליש

 

  9)5201( אחוז הגרים בדירות שכורות בישובים נבחרים

  

                                                      
  2016ממצאים מסקר הוצאות משק הבית,  -הדיור בישראל    8

hodaa_template.html?hodaa=201715358http://www.cbs.gov.il/reader/newhodaot/  
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 רגולטוריות שתכליתן הגדלת שוק השכירותפעולות   .ג

 וקידוםרגולטוריים שתכליתם הגדלת שוק השכירות,  מספר מהלכים בוצעובשנים האחרונות 

  : ביניהם ,טווח ארוכת קונצרניתהקמתו של שוק שכירות 

 ופרויקטים המפוקחים בידי משרד השיכון פרויקט "דירה להשכיר" .1

חברה ממשלתית ייעודית לשם קידום דיור להשכרה במסגרת הינה , ""דירה להשכירחברת 

איתור מתחמי קרקע לפיתוח  - הפרויקט הלאומי לדיור. בין מטרותיה של החברה 

לרכישת דירות;  יצירת אלפי יחידות דיור לשכירות ארוכת טווח, כמוצר אלטרנטיבי לצורך

מים; פיתוח שוק מוסדי הובלת תכנון ופיתוח של שכונות מגורים וקידום סטטוטורי של מתח

לדיור להשכרה לטווח ארוך בישראל; ניהול השיווק של מתחמים במכרזי קרקע במתכונות 

 11-במסגרת הפרויקט נמצאים היום כדיור להשכרה; קידום הקמת מעונות סטודנטים. 

פרויקטים להשכרה פעילים בגליל  3-פרויקטים אשר שווקו ע"י חברת דירה להשכיר, בנוסף ל

כמו כן, קיימים מספר פרויקטים הכוללים מרכיב דיור  צליה), ברמת השרון וחיפה.ים (הר

  להשכרת ארוכת טווח המפוקחים ע"י משרד השיכון.

חקיקה המאפשרת הקמת דיור , לרבות תיקוני חקיקה נוספים בתחום התכנון והבניה .2

רות להשכרה להשכרה על קרקעות ציבוריות ('קרקע חומה'), וכן תקנות המחייבות בניית די

 הותמ"ל.  דיי- לבתב"עות גדולות המאושרות ע

תיקון , לרבות חקיקה בתחום המיסוי שתכליתה עידוד פיתוח שוק מוסדי לדיור להשכרה .3

לפקודת מס הכנסה, שמטרתו עידוד הקמת קרנות השקעה  222תיקון  - ל"חוק הריטים"

במקרקעין לצרכי דיור להשכרה ומטרתו פיתוח ושכלול שוק הדיור להשכרה לטווח ארוך 

 ומתן אפשרות למשקי בית להשקיע בשוק הדיור ללא צורך ברכישת נכס בפועל וניהולו.

   ")רותחוק השכי("1971- השכירות והשאילה, תשל"א חוקתיקון ל .4

שהסכמי  ככל למשכיר, שוכר שבין היחסים מערכת את היתר, בין מסדירות, זה חוק הוראות

השוכר,  המשכיר ועל על חובות כולל השכירות חוק אחרת. במפורש קובעים לא השכירות

 גובה במושכר, שימוש התיקון, אי בשל ותרופות במושכר התיקון חובת בדבר לרבות הוראות

השכירות,  תקופת ת בדברוכללי השכירות וכן הוראות דמי תשלום ומועדי דמי השכירות

  .המושכר והעברת העברת השכירות

חלק (תוקן חוק השכירות. במסגרת התיקון התווסף לפרק העוסק בשכירות  19.7.2017ביום 

חוק שכירות הוגנת . עיקרי )"חוק שכירות הוגנתבסעיף זה: "( שעניינו חוזה שכירות למגורים

הוראות באשר לפרטים שיש לכלול בחוזה השכירות; הוראות והגדרות , כוללים, בין היתר

לשאלה מהי דירה שאיננה ראויה למגורים; הוראות בדבר חובת המשכיר למסור לשוכר 

הוראות תחזוקה ושימוש באשר לדירה המושכרת; הוראות בדבר פירוט התשלומים שאותם 

איננו יישא במסגרת חוזה השכירות; הוראות באשר יישא השוכר ומהם התשלומים שהשוכר 

                                                                                                                                                                        
   https://www.knesset.gov.il/mmm/data/pdf/m03369.pdfתיאור וניתוח שוק השכירות  -מרכז המחקר והמידע, כנסת ישראל    16
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לתנאים בהם רשאי המשכיר לממש ערובה שניתנה לו על ידי השוכר והוראות בדבר איסור 

   .התניה בחוזה השכירות, וביניהם איסור התניה אלא לטובת השוכר

חוק שכירות הוגנת יש משום מגבלות על גמישות החברה  הוראותבשמצד אחד,  הגם

יותיה עם שוכרים, מצד שני, להערכת החברה, הגברת ההסדרה בתחום צפויה בהתקשרו

  לתרום לפיתוחו של שוק שכירות מוסדית. 

 ")יד בהישג דיור חוק(" 2018- "חהתשע, והבנייה התכנון חוק תיקון .5

אישרה מליאת הכנסת אישרה בקריאה שנייה ושלישית את חוק דיור בהישג  5.2.2018ביום 

  יד.

החוק מבקש לקדם מדינית קוהרנטית, ולעודד הקמה של דיור בהישג יד הן ברמה המקומית, 

והן ברמה הארצית, תוך שיפור המנגנון הקיים בחוק התכנון והבנייה בשלושה היבטים 

) הרחבת הסמכויות של מוסדות התכנון לכלול בתכניות שבסמכותם הוראות 1עיקריים: (

תיקון התוספת השישית לחוק התכנון והבנייה והתנאים ) 2הנוגעות לדיור בהישג יד; (

) הוספת הסדר הנוגע ליחידות 3הכלולים בה לצורך מימוש תכנית הכוללת דיור בהישג יד; (

דיור להשכרה במחיר מופחת ממחיר השוק, במטרה להקל ולאפשר קידומם של תכניות 

  הכוללות דיור בהישג יד. 

דות לדיור להשכרה במחיר מופחת כאמור שאושרו החוק מציע לקבוע, בין היתר, כי יחי

בתחום תכנית, יושכרו לפי הגרלה לזכאים על פי קריטריונים שנקבעו בחוק לתקופה של חמש 

ממחיר השוק באותו אזור, וכי רשות מקומית שתרצה בכך תוכל  20% - שנים במחיר הנמוך ב 

התאם לתנאי שוק להחליט על שיעור הפחתה שונה של דמי השכירות ממחיר השוק, ב

  השכירות המתנהל בתחומה.

 מקרקעין המהווים פרויקטים שלהחברה, חוק זה צפוי לייצר אלטרנטיבות נוספות  להערכת

ולהשפיע לטובה על היצע הנכסים הרלוונטיים להשקעה בקרן להשקעות  להשכרה דיור לצרכי

  במקרקעין. 

 

במשק ולהגברת המגבלות על נטילת להערכת החברה, לעלייה במחירי הדירות, לעלייה בריבית 

משכנתאות עשויות להיות השלכות חיוביות על פעילות החברה, שכן אלה עשויים להוביל רוכשי דירות 

לשקול השקעה עקיפה בנדל"ן למגורים, דרך השקעה בקרן להשקעות במקרקעין. כמו כן, להגדלת 

ויה להיות השפעה חיובית על עש רכישה מס העלאת של בדרך למגוריםלמשקיעים בנדל"ן  המיסוי

זכאית החברה בהיותה קרן להשקעות בנדל"ן עשויות לגרום להן פעילות החברה, שכן הקלות המס 

  למשקיעים להעדיף השקעה עקיפה בנדל"ן למגורים באמצעות החברה. 

שינויים תכופים ברגולציה בתחום ותלות בייעוד קרקעות למקרקעין לצרכי דיור להשכרה למנגד, 

ה להיות השפעה שלילית על עלולולזמן הסתגלות ארוך של השוק לחלופה של שכירות ארוכת טווח 

   פעילותה של החברה ותוצאותיה.  

הערכות החברה ותחזיותיה באשר להשפעת משתנים שונים על פעילותה כמפורט לעיל הן מידע 

סובייקטיביים המצויים  צופה פני עתיד כמשמעו בחוק ניירות ערך, המתבסס על הערכות ואומדנים

בידי החברה נכון למועד פרסום התשקיף ואינו בשליטת החברה בלבד. מידע זה מבוסס בין היתר על 



 

  13 -ו 

 

הערכותיה של החברה ביחס להתפתחויות בשוק הדיור בכלל ובשוק הדיור להשכרה בפרט, וכן 

שונה מהותית  ביחס למצב הכלכלי בישראל. השפעת גורמים אלו על פעילות החברה עשויה להיות

מהאופן בו נחזתה על ידי החברה, וזאת בין היתר כתוצאה משינויים במצב הכלכלי בישראל, שינויי 

חקיקה ושינויים רגולטוריים אחרים שישפיעו על השווקים בהם פועלת החברה וכן התממשות אילו 

  . 6.27 מגורמי הסיכון כמפורט בסעיף 
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החברה בהיותה קרן להשקעות במקרקעין ותיאור עסקיה בתחום הנדל"ן תיאור  -חלק שני 

  המניב למגורים

 מידע כללי על תחום הפעילות 6.7

הינו קטן ביחס לסך שוק הדירות.  בישראל למגורים המניב"ן הנדלנכסי מלאי למיטב ידיעת החברה, 

על ידי גופים קטנים או יחידים ברחבי הארץ, ולמעט  מוחזק ומתופעל באופן ישיר מרבית המלאי

מספר תאגידים ממשלתיים הפועלים בתחום, מרבית היזמים בתחום הינם גופים קטנים או יחידים. 

יקטים בתחום ההשכרה על ידי בשנתיים האחרונות, בעיקר עם התחלת שיווק קרקעות בייעוד לפרו

החברה הממשלתית "דירה להשכיר", נכנסו לתחום הפעילות גם מספר שחקנים גדולים יותר, אם כי 

   .בלבדאחד  פרויקט הושלמה בנייתו של מבין הפרוייקטים ששווקו, נכון להיום,

כקרן להשקעות במקרקעין מוסדרת פעילותה של החברה, בין היתר, מכוח פקודת מס הכנסה. 

, נקבעו הוראות לעניין השקעה של 2016לפקודה, אשר נכנס לתוקף בחודש יוני  222במסגרת תיקון 

  קרנות להשקעה במקרקעין לצורכי דיור להשכרה ומקרקעין מניבים לצורכי דיור להשקעה. 

קרנות להשקעה במקרקעין המתמקדות שלוש ום תשקיף זה רשומות למסחר בבורסה נכון למועד פרס

, וכן קרן להשקעה במקרקעין המתמקדת בדיור בישראל בתחום הנדל"ן המניב המסחרי / למשרדים

 . 2016להשכרה, אשר נרשמה למסחר בבורסה בשנת 

  הפעילות בתחום קריטיים הצלחה גורמי 6.7.1

 הינם, למגורים המניב"ן הנדל בתחום להצלחתה יתרמו אשר העיקריים הגורמים כי, מעריכה החברה

  :כדלקמן

לאתר קרקעות עליהן ניתן  כןו, תחרותי בשוק, הנדרש בהיקף נכסים פורטפוליו ליצור יכולת  .א

, תוך הסתייעות במומחיות של קבוצת אזורים בתחום ייזום הפעילות בתחום פרויקטים ליזום

 מקרקעין למגורים. 

 קהל בקרב המוצר של הטמעה ונדרשת בחיתוליו נמצא המוסדי ההשכרה שוק -" קשו חינוך"  .ב

 בנוגע ודאות(ובהם  השוכרים קהליתרונותיו הפוטנציאליים עבור  לרבות, הפוטנציאלי השוכרים

 .)במושכר בבעיות לטיפול ברורה"כתובת"  של קיומה השכירות, מחיר ותנאי למשך

 תפעולם, הנכסים בניהול לגודל יתרון תבטיח אשר להשכרה דיוריחידות מסה קריטית של  יצירת  .ג

 .ומימונם

, כמו גם שמירה על רמת השירותים הנלווים הקפדהזמינות והיענות גבוהה לצרכי השוכרים תוך   .ד

 על איכות הנכסים על ציר הזמן.

 התמודדות עם סביבה תחרותית (מחירים תחרותיים).  .ה

 .ויכולת מימון בתנאים אטרקטיביים איתנות פיננסית וזמינות מקורות מימון  .ו

 מיקום הנכסים שנרכשו וירכשו בעתיד ופיזורם הגיאוגרפי.  .ז

 איכות ואיתנות השוכרים.  .ח
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אפקטיביים  ופלטפורמת תפעול הפעלת אמצעי גבייה - התנהלות אפקטיבית מול שוכרים רבים   .ט

 וקבלת ביטחונות מספקים מהשוכרים. 

 ל החברה.שמירה קפדנית על היקף עלויות הניהול ש  .י

  חסמי הכניסה והיציאה העיקריים של תחום הפעילות 6.7.2

  חסמי הכניסה

  להערכת החברה חסמי הכניסה העיקריים של תחום הפעילות הינם כמפורט להלן:

 ויכולת פיננסית., הון וחוב נגישות למקורות מימון  .א

 ידע, ניסיון ומוניטין חיובי.  .ב

 .והתמחות בייזוםפעילות נדל"ן בהיקף גדול ת של ייכולת ניהול  .ג

תנאי סף בהם נדרשת לעמוד קרן להשקעות במקרקעין על פי הוראות הפקודה על מנת ליהנות   .ד

מהקלות המס לתאגיד כאמור שהינו קרן להשקעות במקרקעין. לפירוט נוסף בדבר התנאים 

 .6.21 והמגבלות החלים על קרן להשקעות במקרקעין ראו סעיף 

   חסמי יציאה

מכירת הנדל"ן כפופה לתנאי היצע וביקוש הקיימים בשוק בכל  - מימוש נכסי הנדל"ן המניב למגורים

, כמו כן, יכול שבמבנה המימון עת וכן כפופה לתנאים ולמגבלות החלים על קרן להשקעות במקרקעין

בנוסף, ביחס  מהגופים המממנים את הפעילות.למכירה של פעילות הקרן ידרשו אישורים שונים 

לדיור להשכרה המשווק על ידי גורמים ממשלתיים או עירוניים, תנאי המכרז כוללים בדרך כלל 

לאישורם של מכרז ולעתים הוראה לפיה העברת הזכויות על ידי הגוף הזוכה כפופה לאישור עורך ה

  גופים נוספים. 

כאשר מקרקעין לצורכי דיור להשכרה (דירות מגורים) נרכשו בהתאם  ,היתר בין, הפקודה פי על

 אלה מקרקעין ממכירת במקרקעין להשקעות קרן לש הכנסה ב,6.20.1 ) המפורטת בסעיף 4לחלופה (

 אשר חריגה להכנסה תיחשב, במקרקעין להשקעות קרן בידי םרכישת מיום שנים 20-מ פחות תוך

 ללא, )60% של בשיעור במס תחויב אשר פטורה נאמנות קרן(למעט  70% של בשיעור במס תחויב

  . 6.20.1  ולקיזוז לזיכוי, לניכוי, לפטור זכאות

במקרה שבו מקרקעין ימכרו בידי קרן להשקעות במקרקעין לפני שחלפו ארבע שנים מיום  ,בנוסף

שהפכו למקרקעין מניבים לצורכי דיור להשכרה (דירות למגורים) תשלם הקרן להשקעות במקרקעין 

, בהתאם להוראות חוק מיסוי מקרקעין (חלף מס רכישה מופחת 6%מס רכישה מלא בשיעור של 

כמו כן, על מכירה כזו יחולו שיעורי המס השולי של היחידים  שווי המקרקעין).מ 0.5% לבשיעור ש

  לפקודה). 126לפקודה (חברה תמוסה במס חברות לפי סעיף  121המחזיקים בקרן, כאמור בסעיף 

  .6.21 לפרטים נוספים אודות התנאים והמגבלות החלים על קרן להשקעות במקרקעין ראו סעיף 
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   תחליפים למוצרי תחום הפעילות ושינויים החלים בהם ותחליפים להשקעה בחברה 6.7.3

 הקלותמ הנותיל המחזיקיכול מסוג זה  בהשקעה  -  למגורים מניב"ן נדל בנכסי ישירה השקעה  .א

הטבות המס אך מנגד ימנעו מהמשקיע  ,בחוקלפי אחת החלופות הקבועות הכנסותיו  על מיסויב

דרך השקעה האפשרות לפזר את סיכוניו  ,הגלומות בהשקעה בקרן להשקעות במקרקעין

וכן עשויה להידרש השקעת תשומות ניהוליות על ידי המשקיע בניהול  ,בפורטפוליו רחב של נכסים

השקעה בקרן להשקעות בניגוד להשקעה ישירה בנכסי נדל"ן,  ,בנוסף .ישיר של הנכסים

, אשר הקיף ההחזקה בה נתון לשיקול דעת המשקיע, אשר יכול במקרקעין הינה השקעה סחירה

   לממש אותה באופן מלא או חלקי בהתאם לתנאי השוק. 

בהשקעה מסוג זה עשוי  -  אשר עוסקים בנדל"ן מניב למגורים ופרטיים קטנים בגופים השקעה  .ב

יתכן ויוכל  , אולםהמשקיע להיות מושפע מהשפעות דומות להשקעה ישירה בנכסי נדל"ן למגורים

מנעו ממנו יתרון ייומנגד להגדיל במידה מסוימת את פיזור השקעתו על פני מספר דירות, 

  הסחירות של השקעתו והיכולת לממשה במלואה או בחלקים בכל עת שיחפוץ.

בהשקעה מסוג זה מקבל המשקיע חשיפה  -  מגורים בייזום המתמחות חברות של במניות השקעה  .ג

לתחום המגורים בישראל דרך השקעה בחברות המתמחות בתחום לאורך מספר שנים לא מבוטל. 

באסטרטגיה קצרת טווח של היא מאופיינת חשיפה זו הינה בעיקר למרכיב הייזום ויחד עם זאת, 

טווח של נדל"ן מניב  ךארובעלת אופי כך שהמשקיע אינו משיג חשיפה  הדירה לרוכש קצה,מכירת 

 בתחום המגורים.

  מבנה התחרות בתחום הנדל"ן המניב למגורים ושינויים החלים בו 6.7.4

למיטב ידיעת החברה שוק הנדל"ן המניב למגורים הינו שוק תחרותי, המתאפיין בריבוי מתחרים. 

המניב למגורים, רבים אשר עוסקים בתחום הנדל"ן  בישראל קיימים גופים קטנים (או יחידים)

כמו כן, למיטב ידיעת החברה,  מרביתם פועלים באזורים גיאוגרפיים מסוימים ולא בפרישה ארצית.

ת, דומיננטיות ואיתנות הפועלות בפרישה ארצית בתחום הנדל"ן המניב ולא קיימות כיום חברות גדול

    למגורים.

במהלך השנתיים האחרונות, עם פרסומם של מספר מכרזים לפרויקטים בתחום המגורים להשכרה על 

ידי החברה הממשלתית "דירה להשכיר" נכנסו לתחום מספר שחקנים, המתמחים נכון להיום, בעיקר 

במסגרת מכרזי  בלבדים בודדים פרויקטשל  םבייזום פרוייקטי מגורים. נכון להיום הושלמה הקמת

  . דומה אופי בעלי להשכרה, וכן הושלמו מספר פרויקטים נוספים של דיור ה להשכיר""דיר

מעוניינים בהחזקת הנכסים  יםבמכרזעד כה אם הזוכים הלא ניתן להעריך  ,, בשלב זהכמו כן

  לשחקנים המתמחים בתחום הנדל"ן המניב. במכירתם והפעלתם או 

תחרות סביב מספר פרמטרים שהעיקריים הבה להערכת החברה, בתחום הנדל"ן המניב למגורים נסו

    בהם הינם:

מיקומן הגיאוגרפי של הדירות למגורים המיועדות להשכרה ורמת הביקוש לדירות למגורים   .א

 להשכרה באותם אזורים. 

 גובה דמי השכירות ועלויות הניהול והתחזוקה.  .ב
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 איכות הדירות להשכרה ורמת השירותים הנלווים הניתנים, על ידי החברה.  .ג

 המוניטין של המשכיר.  .ד

במספר הגופים הקטנים (או הגידול כניסתן לשוק של קרנות להשקעות במקרקעין נוספות וכן   .ה

היחידים) המשקיעים בתחום הנדל"ן המניב למגורים. נכון למועד זה, אין ביכולתה של החברה 

התחרות  לחזות כיצד תשפיע כניסתן של קרנות להשקעות במקרקעין נוספות בתחום פעילותה על

 בתחום הפעילות של החברה.

חכירה  -מהות הזכויות הקנייניות המוקנות לזוכה במכרזים בתחום הנדל"ן המניב למגורים   .ו

למציע או זכות לבעלות מלאה או חכירה  עליה לטווח ארוך, בסופה מוחזרת הקרקע כולל הבנוי

  מהוונת בקרקע ובבנוי עליה לאחר תום תקופת ההשכרה. 

   :הבאים להתמודד עם התחרות בתחום באמצעיםבכוונת החברה 

הייחודיות שלה כקרן להשקעות במקרקעין אשר משקיעה בנדל"ן מניב למגורים ולהוות ניצול   .א

 אלטרנטיבה אטרקטיבית להשקעה ישירה בדירות למגורים.

ביחס לניהול יצירת מסה קריטית של נכסים להשכרה בתחום וזאת על מנת לייצר יתרון לגודל   .ב

 ת, תחזוקת הנכסים ומחיר הכסף למימון הפעילות.הפעילו

ניהול מקצועי וניצול יתרונותיה של אזורים כחברת ייזום מובילה בתחום המגורים, ויכולותיה   .ג

הניהוליות של אזורים בתחום ניהול נכסי נדל"ן למגורים. לפרטים אודות הסכמי הניהול והייזום 

- ב ו6.22 סעיפים עמדו על ידי אזורים, ראו עם חברת הניהול, אשר חלק מהשירותים מכוחם יו

 .ג6.22 

התמקדות בפרויקטים אשר ישיאו ערך לטווח הארוך, כגון פרויקטים הסמוכים לאזורי תעסוקה   .ד

 מתפתחים, במוקדי תב"עות שעשויות לקדם פיתוח וכיוצ"ב.  

  כללי -נכסי המקרקעין  6.8

מתוך ביאור הפרופורמה  לקוחים(ועד בכלל)  6.12 עד  6.9 המופיעים בסעיפים  הכספיים הנתונים

 .2018 במרץ 31הכספיים ליום  לדוחות) 8(מספר 

בין החברה לבין אזורים המכר ו הקצאת המניותבהתאם להסכם  - בניין מאזורים שיירכשו פרויקטים 6.8.1

החברה מאזורים בניין את זכויותיה בשני נכסי מקרקעין המסווגים תרכוש , ).א.6.22 בניין (ראו סעיף 

סמוך לפני רישום מניותיה ב לתוקף ייכנסההסכם . לצרכי דיור להשכרה כמשמעם בפקודהכמקרקעין 

  : לקיומם של תנאים שנקבעו פהכפווהשלמתו  ,של החברה למסחר בבורסה

 6.11  , ראו סעיףהמכרו לפרטים אודות פרויקט אשדוד, שיועבר במסגרת הסכם הקצאת המניות  .א

  לתשקיף.

 6.10  , ראו סעיףהמכרו הקצאת המניותלפרטים אודות פרויקט בת ים, שיועבר במסגרת הסכם   .ב

 לתשקיף.
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 התשקיף במועד בהם הזכויות בעלת היא שהחברה פרויקטים 6.8.2

  .6.12.1 ראו סעיף ידי החברה, - אודות פרויקט ראשון לציון, אשר נרכש עללפרטים   .א

 . 6.12.2 ידי החברה, ראו סעיף- לפרטים אודות פרויקט אור יהודה, אשר נרכש על   .ב

לעצם הקמת הפרויקטים  , בין היתרשלהלן המתייחס 6.12 עד  ,6.9 מובהר, כי המידע בסעיפים 6.8.3

, תוכניות שטרם אושרו, עלות או שבנייתם מצויה בשלבים ראשוניים שטרם הוחל בבנייתם

ניירות ערך,  ההשקעה הצפויה, מועד ההשלמה הצפוי מהווה מידע צופה פני עתיד, כמשמעו בחוק

 וגורמים שאינם אשר התקיימותו במלואו או חלקו אינה וודאית, והיא תלויה במגוון נסיבות

בשליטתה של החברה, לרבות החלטות של מוסדות תכנון, אישורי רשויות ואישורים רגולטוריים, 

ת בפועל היטלים ומסים. משכך, אין ודאות כי התוצאועלויות הבניה ועלויות נוספות כגון אגרות, 

 תהיינה בהתאם להערכות החברה כאמור.  
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 התאמות ברמת החברה 6.9

  על המצב הכספי חדובהכלול פרופורמה  על הנתונים הכספיים באורהתאמת שווי הוגן לערכים ב 6.9.1

  31.3.2018ליום  

  
  
 בדוח הצגה
 עסקי תיאור

 התאגיד

  )ש"ח(באלפי  בישראל בהקמה מבניםסך הכל 

  129,300  

  )ש"ח(באלפי  בישראל להשקעה קרקעות  הכל סך

  225,362  

  354,662(באלפי ש"ח) סך הכל 

  
  
  
  

  התאמות

  -   וחייבים זכאים מסעיפי הנובעות לשווי התאמות

  -    עלות לפי נכסים של מהצגה הנובעות התאמות

  -    אחרות התאמות

  התאמות סך הכל 
  -  

  (באלפי ש"ח) התאמות אחרי, סך הכל

  
354,662  

 על ח"בדו הצגה
  הכספי המצב

  

ביאור הפרופורמה (ביאור ב להשקעה ן"נדל סעיף

 (באלפי ש"ח) הכספי המצב על דוח) ב8

 

354,662  
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 ים-בת פרויקט - מהותית להשקעה קרקע בדבר פרטני גילוי 6.10

יחידות דיור בדרום  217-הפרויקט הינו פרויקט להקמת והפעלת דיור להשכרה לסטודנטים הכולל כ

 כזוכה במכרז של 2016. אזורים בנין הוכרזה בחודש יוני תכנון בשלבי מצויהפרויקט העיר בת ים. 

לצורך הפעלתו ותחזוקתו  17שנים 49עיריית בת ים בקשר עם פיתוח וחכירת המקרקעין לתקופה של 

. כניסתו לתוקף של הסכם הפיתוח אשר נחתם מסחר שטחי גם הכוללשל מתחם מעונות סטודנטים 

וכן אושרה על ידי שר הפנים,  ים בת העיר מועצת ידיבין אזורים בנין לבין העירייה, אושרה על 

  אישורים שהיוו תנאים מתלים לכניסתו לתוקף של ההסכם כאמור. 

, ישולמו לעירייה דמי )מע"מ(כולל  "חש מיליון 11.7 שלבסך  על פי הסכם הפיתוח, מלבד דמי השימוש

י השימוש שולמו דמנכון למועד זה, במועדים שנקבעו.  ,(כולל מע"מ) מיליון ש"ח 27- חכירה בסך של כ

כדמי חכירה, ובמסגרת הסכם הקצאת המניות והמכר שולם ש"ח מיליון  6.7 -כ סך של במלואם, ו

כמו כן, על פי הסכם ש"ח) לחברה. מיליון  20.2 -כ תומחה ההתחייבות לתשלום יתרת הסכום (

שנים ממועד החתימה על הסכם  5הפיתוח, על היזם להשלים את עבודות הבניה לא יאוחר מתום 

 .2018החברה מעריכה כי תחילת הבניה בפרויקט תהיה במהלך הרבעון הרביעי לשנת . 18פיתוחה

    למועד התשקיף, טרם התקבלה החזקה בקרקע וטרם החלה הקמת הפרויקט.

את זכויותיה של אזורים בנין בפרויקט  החברה תרכוש, המכרהקצאת המניות והסכם במסגרת 

קיבלה את אישורה של חברת "דירה להשכיר" לעניין  אזורים בנין א.6.22 בסעיף  כמפורטבתמורה 

מקרקעין לדיור " להגדרתפקודת מס הכנסה ) הקבועה ב4החלופה הרביעית (עמידת הפרויקט בתנאי 

יחידות הדיור על הצהרת אזורים בנין לפיה  וזאת בהתבסס, )4.ב.6.20.1 (ראו סעיף "להשכרה

עם העברת הזכויות בפרויקט מאזורים  .שנה לפחות 20יושכרו למגורים בלבד לתקופה של בפרויקט 

  .האישור לחברהבנין לחברה, תבקש החברה מחברת "דירה להשכיר" להנפיק את 

   

                                                      
 .שנים נוספות, אשר מימושה כפוף לשיקול דעת עיריית בת ים 49לחוכרת ניתנה אופציה להארכת החכירה לתקופה של    17

תמורה לשווי הבנוי של הפרויקט (ללא ערך הקרקע) כפי שיהיה במועד הארכת החכירה, תהיה החברה זכאית ב-במקרה של אי
   בעו דמי החכירה לתקופת ההארכה על ידי שמאי. . במקרה של הארכת תקופת החכירה, ייקתום תקופת החכירה

ובנוסף מיליון ש"ח אשר נזקפו לדוח רווח והפסד  2 -עלויות מס רכישה בסכום כולל של כ נרשמו 2017 -ו 2016במהלך השנים    18
למועד הדוח הכספי  מיליון ש"ח כולל מע"מ אשר נכללו בעלות הפרויקט. 1.2 - נצברו עלויות, בעיקר בגין תכנון, בסך של כ

   .מיליון ש"ח 20 -בסכום של כ ההשקעה בפרויקט עלות מסתכמת 
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  כללי 6.10.1

  
  

  שם הנכס ומאפייניו
  100%; שיעור ההחזקה בפועל 100%נתונים לפי 

  תקופה

  19נתונים כספיים

נתונים הקשורים למצב התכנוני של     
  הקרקע, למועד התשקיף

 תזרים טווח
 שנתי הכנסות
 מדמי חזוי
(אלפי  שכירות

ש"ח)
 20

  

  תכנוני נוכחיתיאור מצב   

שווי הוגן בסוף 
תקופה (מאוחד, 
 )באלפי ש"ח

ערך בספרים בסוף 
, (מאוחד תקופה

  באלפי ש"ח)

עלות השקעה 
 זכויות בניה נוכחיות ייעוד נוכחי  כוללת צפויה

פרוי
קט 
-בת
  ים

  ים-דרום בת אזור

  19,431  19,431  2017שנת 

סכום מוערך   9,000 - 8,000
עב"ס תכנון 

ראשוני 
  בלבד:

130-140 
  "חש מיליון

 החכירה מטרת
, הפעלה הינה
 ותחזוקה ניהול
 להשכרה דיור של

 המיועד
 אשר לסטודנטים

 על יוקמו
  .בלבד המקרקעין

  

  

  

 להיבנות מתוכנן
 של משולב מבנה
 לסטודנטים דירות
 בקומת מסחר עם

  .הקרקע
  

 ברוטו שטח
 950 - כ למסחר

 ברוטו ושטח ר"מ
 - כ למגורים עילי

  ר"מ 11,150
   

המטבע ציון 
  ש"ח המסחרי

  

מועד רכישת 
 הקרקע

הזכויות במקרקעין יירכשו מאזורים 
בנין בהתאם להסכם הקצאת 

  )א6.22  המניות והמכר (ראו סעיף 

  

 חלק התאגיד
(בפועל)

21 
100% 

הרבעון 
הראשון 
של שנת 

2018  

19,694  19,694  

  

שיטת הצגה בדוח 
  איחוד המאוחד

  

שטח הקרקע 
  1,910 (מ"ר)

 

עלות מקורית 
  (בש"ח) 

בדבר עלויות ראו פירוט בפסקה לעיל 
בהן נשאה אזורים בנין בקשר עם 

  הפרויקט

 

                                                      
טנדרטיים אשר טרם התקיימו, ביניהם הנכס מוצג בספרים לפי שווי עלות, לנוכח העובדה שקבלת החזקה במקרקעין מותנית, על פי הסכם הפיתוח, בהתקיימותם של מספר תנאים מתלים ס   19

 העתק של פוליסת ביטוח, מסירת ערבות ביצוע או כתב התחייבות לקיזוז ותשלום התשלומים המוטלים על היזם.קבלת היתר בניה, מסירת 

 מדמי חזוי שנתי הכנסות תזרים טווחבסעיף זה לעיל בדבר  הנתוניםמההכנסות.  10%עד  5% -יצוין, כי החברה מעריכה כי עלויות התפעול השנתיות בקשר עם הפרויקט תהיינה בשיעור של כ    20

לרבות בנוגע לשיעורי התפוסה ודמי השכירות של החברה,  , תחזיות ואומדנים. מידע זה מבוסס על הערכותעתידמידע צופה פני  םהינ וכן ההערכה בדבר טווח עלויות התפעול השנתיות שכירות

 שכירות מדמי החזוי השנתי ההכנסותתזרים  טווח בציון לכן, אין. כל ודאות כי יתקיימו בפועלאותם תוכל החברה לגבות. אמדנים אלו מבוצעים בשלב מקדמי ועל בסיס תכנון ראשוני ואין 

נתונים אלו משקפים הערכות פנימיות של החברה וייתכן כי הערכות שווי שייערכו לפרויקט בעתיד  .הטווח את יתאמו בפועל ההכנסות כילעיל משום התחייבות כלשהי של החברה  המצוין

   ערכות ואומדנים שונים מאלו ששימשו את החברה באמידת טווח התזרים החזוי. יתבססו על ה

  א.6.22 רכישת הנכס כפופה לתנאים מתלים כמפורט בסעיף    21
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 שעבודים ומגבלות משפטיות מהותיות בנכס 6.10.2

 
   

פירוטסוג

 קיימים לא  שעבודים

 מגבלות על תקופת החכירה ר' לעיל.  לעניין אחר

 בלבד סטודנטים יתגוררו במעונות. 

 אשר ייקבע על הסטודנטים מעונות במסגרת החדרים השכרת למחירי מראש וקבוע ידוע מחירון תפרסם החברה ,
 .ידי החברה לפי שיקול דעתה

 למדד הצמדה בתוספת 3% הינו השכירות דמי של המותר המקסימלי השנתי העליה שיעור.  

 על, ים בת העיר בני שהינם סטודנטים עם להתקשרות עדיפות מתן על לחברה להורות רשאית תהיה ים בת עיריית 
 .ידה על שייקבעו קריטריונים פי

 הבאים העקרונות לתתי בהתאם עשהית היא, עדיפות מתן על הורתה ים בת ועיריית ככל: 

o היחידות כל מסך 20% על יעלה לא, עדיפות למתן ישוריין אשר היחידות היקף. 

o ליתר השכירות מדמי לפחות 15%- ב נמוכים יהיו עדיפות לגביהם שניתנה לסטודנטים השכירות דמי 
 .במעונות דומה מגורים ליחידת זכות בעלי, הסטודנטים
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  דומא מבנים מניבים בהקמה מהותיים 6.11

 כללי -  פרויקט אשדוד 6.11.1

יחידות דיור בייעוד להשכרה ארוכת  112שני מבני מגורים הכוללים  להקמת הפרויקט הינו פרויקט

דוחות הכספיים כמבנה מניב בהקמה. הפרופורמה לביאור מסווג ב הפרויקטשנה.  20טווח למשך 

שהוציא המוכר עד בניה ואחרות (לרבות קרקע ועלויות  בניין רכשה את זכויותיה בפרויקט אזורים

") אשר זכה במכרז אשר פורסם על המוכרמצד ג' (" 2016במסגרת הסכם מחודש מאי  לאותו מועד)

") לחכירת המקרקעין, במסגרת משב"שומשרד הבינוי והשיכון (" ")"ירמרשות מקרקעי ישראל ("ידי 

חתמו  2018במרץ  18ביום מיליון ש"ח כולל מע"מ.  43.7-מסלול בניה להשכרה, בתמורה לסך של כ

הקצאת המניות והמכר במסגרת הסכם  .המקרקעיןאזורים בנין ורמ"י על הסכם חכירה בקשר עם 

  הסכם עם משב"ש לבניית הפרויקט. העל פי ה הזכויות תוסב זכות החכירה לחברה וכן יוסבו ל

פקודת מס שב דיור להשכרה"צורכי ) להגדרת "מקרקעין ל1החלופה הראשונה ( בתנאיעומד הפרויקט 

   ).1.ב.6.20.1 ראו סעיף (הכנסה 

 

  31.3.2018  ליום פירוט  100% -  בנכס התאגיד חלק; 100% לפי נתונים

  אשדוד פרויקט הנכס שם

  רובע ט"ז, אשדוד הנכס מיקום

  מ"ר 4,468  הקרקע שטח

 לפי מפוצלים, להיבנות המתוכננים הנכס שטחי
 שימושים

 - כ הכוללים להשכרה מגורים בנייני 2 הקמת
  ר"מ 15,721  -כ של עילי ברוטו בשטח ד"יח 112

  ישירות בנכס ההחזקה מבנה

  100%  בנכסבפועל  התאגיד חלק

הזכויות במקרקעין יירכשו מאזורים בנין   )לעניין נוגע אם( הקרקע רכישת תאריך
(ראו  המכרו בהתאם להסכם הקצאת המניות

. אזורים בנין רכשה את זכויותיה )א.6.22 סעיף 
  2016בפרויקט מצד ג' על פי הסכם מחודש מאי 

 הפרויקט את רכשהבנין  אזורים( 2016במרץ  7  הקמה עבודות התחלת תאריך
  )2016 במאי 29-ב

 חכירה, בעלות( בנכס משפטיות זכויות פירוט
  )וכדומה

  מהוון חכירה הסכם

  )2111 באפריל 23 ליום עד( שנים 98  תקופת החכירה

 החכירה להארכת אופציה ניתנה לחוכרת
  נוספות שנים 98 של לתקופה

 בלתי להיות שצפויות משמעותיות בניה זכויות
  מנוצלות

- 

  ברמ"י כחוכרתאזורים בנין רשומה   משפטיות זכויות רישום מצב

 הקמת להמשך מימון מקורות נמצאו האם ציון
 מתלים תנאים לציין יש, זה בכלל[ הנכס

אשר שימשה לרכישת  הלוואה מבנק מסחרי
. להערכת )6.11.4  (ראו הרחבה בסעיף הקרקע
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  31.3.2018  ליום פירוט  100% -  בנכס התאגיד חלק; 100% לפי נתונים

 התאגיד והאם, כאמור מימון להעמדת מרכזיים
  ]הדוח לתאריך בהם עומד

החברה, יתרת עלויות ההקמה ימומנו 
   ממקורותיה העצמיים של החברה. 

 זיהום, מהותיות בניה חריגות( מיוחדים נושאים
  )באלה וכיוצא קרקע

ר' פרטים אודות מגבלות משפטיות בנכס, להלן. 

 שווי/מלא איחוד[ הכספיים בדוחות הצגה שיטת
  ]משותפת פעילות/ מאזני

  איחוד

 מהנדסים שלי דני/ בע"מובנין תור הנדסה הקן   מבצע קבלן זהות
  )6.11.5 (ראו הרחבה בסעיף   מ"בע

  פאושלי )אחר/  כמויות כתב/  פאושלי( התחשבנות שיטת

  לא רלוונטי הנכס מכירת על פרטים

כמפורט  הערכה( שכירות מדמי להכנסות צפי
  )בהערכת השווי המצורפת כנספח ג' לתשקיף זה

  

 בתפוסה( שכירות מדמי הצפויות כנסותהה 
 1.1 -  כ הינן מפוקח ד"בשכ מדירות) מלאה
 .לשנה ח"ש מיליון

 בתפוסה( שכירות מדמי הצפויות כנסותהה 
 לא ד"בשכ מושכרות אשר מדירות) מלאה
  .לשנה ח"ש מיליון 4.8 -  כ  הינן מפוקח

  פרויקט אשדוד  - נתונים עיקריים 6.11.2

שנה ל  100% - חלק התאגיד בנכס  ;100%נתונים לפי 
שהסתיימה ביום 

31.12.2017  

לתקופה של שלשה 
חודשים שהסתיימה 

 31.3.2018ביום 

 108,725 69,548 )המסחרי במטבע(לתחילת השנה  מצטברתעלות 

 6,391  39,176 )ח"באלפי ש( התקופה מהלךעלות שוטפת שהושקעה ב

 115,116  108,725 )ח"באלפי ש( התקופהסך הכל עלות מצטברת לסוף 

 129,300  116,600   )ח"שבאלפי ( התקופהשווי הוגן בסוף 

 129,300  116,600  )ח"באלפי ש( התקופהבסוף  בספרים ערך

 6,309  7,424 )ח"ש באלפי( בתקופה רווחי או הפסדי שערוך

ערך ) ביטול ירידת(ירידת  - במקרה שהנכס נמדד לפי עלות 
  בתקופהשנזקפה  

 .ר.ל  .ר.ל

 2018 יוני   2018 יוני ) תקופהכפי שדווח בסוף כל (מועד השלמה צפוי 
 

)  תקופהכפי שדווחה בסוף כל  (עלות השקעה כוללת צפויה 
 )  ח"ש באלפי(

129,784  128,662 

)  תקופהכפי שדווחה בסוף כל  (עלות השקעה שטרם הושקעה 
 ) ח"ש באלפי(

20,987  13,388 

 90%  84% - כ  (%)שיעור השלמה תקציבי 

  

לדוחות הכספיים  )8ביאור (הכספיים המופיעים בסעיף זה לקוחים מתוך ביאור הפרופורמה  הנתונים(*) 

  .2018 במרץ 31ליום 
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  שוכרים עיקרים בנכס 6.11.3

בקשר עם פרויקט אשדוד,  מותלים הסכמי שכירותב, התקשרה החברה 2018ביוני  4ליום נכון 

טרם נערכה . )פרויקטמסך יחידות הדיור ב 52%-יחידות דיור בשכר דירה לא מפוקח (כ 58-הנוגעים ל

ראו פרטים אודות הגרלה לזכאים בקשר עם יחידות הדיור בשכר דירה מפוקח שיהיו בפרויקט (

אף אחד מן השוכרים עמם התקשרה החברה כאמור, למועד התשקיף, . מגבלות משפטיות בנכס, להלן)

   .בפרויקט אשדוד "שוכר עיקרי" מהווהאינו 

  מימון 6.11.4

  מסוים  מימון

  )100% - (חלק התאגיד בנכס 

   'א הלוואה

  הלוואה שניטלה מבנק מסחרי

יתרות בדוח 
המאוחד על 
  המצב הכספי

31.3.2018 
  )ש"ח(באלפי 

מוצג כהלוואה 
  לזמן קצר

60,122 

מוצג כהלוואה 
  לזמן ארוך

- 

31.12.2017 
  )ש"ח(באלפי 

מוצג כהלוואה 
  לזמן קצר

60,000  

מוצג כהלוואה 
  לזמן ארוך

-  

31.12.2016 
  )ש"ח(באלפי 

מוצג כהלוואה 
  לזמן קצר

-  

מוצג כהלוואה 
  לזמן ארוך

-  

  60,122  )ש"ח(באלפי  31.3.2018ליום   שווי הוגן 

 60,000  )ש"ח(באלפי  31.12.2017ליום 

  2017בדצמבר  25הסכם מיום   המקורי ההלוואה נטילת תאריך

  60,000  )ש"חאלפי (ב המקורי ההלוואה גובה

שיעור הריבית שבפועל 
  (אפקטיבית) 

(באלפי  31.3.2018ליום 
  )ש"ח

  (צמודת פריים) 2.4%

  (צמודת פריים) 2.4%  31.12.2017ליום 

הקרן תשולם בתום תקופת ההלוואה, קרי ביום   פירעון קרן וריביתמועדי 
 רבעוניים. הריבית משולמת בתשלומים 31.12.2018

 .31.12.2018עד ליום 
  אין  תניות פיננסיות מרכזיות

  עילות מרכזיות להעמדה לפרעון מיידי:   מרכזיות אחרות תניות

 תהעבר או הנכס עלשעבודים נוספים  יצירת 
הסכמת המלווה בכתב  ללאבנכס,  הזכויות

ומראש היא עילה להעמדת ההלוואה לפירעון 
 ; מיידי

 צולבת הפרה )cross-default (עם חוב  בקשר
ובקשר עם הלוואות  אזורים בניןאחר של 

 שיעמיד המלווה לחברה; 
 או של  הפיננסי של אזורים בניןבמצב  הרעה

 , במצב עסקיה או בנכסיה;הלווה
   ;שינוי שליטה באזורים בנין  
  עסקאות עם בעלי שליטה בלווה באופן שעלול
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להשפיע מהותית לרעה;

 .עילות מקובלות נוספות להעמדה לפירעון מיידי 

ציון האם התאגיד עומד בתניות המרכזיות ובאמות 
ולמועד פרסום  31.3.2018המידה הפיננסיות ליום 

  התשקיף

   כן

  לא   non-recourseמסוג  האם

 באותם תנאים (בשינויים המחוייבים) כהסכם המימון מימוןכוונת החברה להתקשר בהסכם  לעניין

 ,הבנק המממן להעברת הזכויות בנכסהסכמת לצורך קבלת  ,המתואר לעיל לחברה במועד ההשלמה

    .א 6.22 ראו סעיף  פי תשקיף זה,-המהווה תנאי מתלה להשלמת ההנפקה על

שלי  דני/")הקבלןבע"מ (" ובנין קן התור הנדסה - המבצע הקבלן עם התקשרות אודות נוספים פרטים 6.11.5

  :")שלי דני("מהנדסים בע"מ 

  .2016במאי  29 :לקבלן בין אזורים בנין מועד ההתקשרות  .א

חודשים ממועד חתימת ההסכם. איחור של  22 - לא יותר מכ נקבעהתקופת הביצוע  :תקופת ההסכם  .ב

  החוזה. ימים לא יהווה הפרה של  60עד 

(צמוד למדד מחירי תשומה בבניה ש"ח  53,974,000בסכום כולל של  : שכר פאושלימנגנון התשלום  .ג

, בכפוף למנגנון בתוספת מע"מ )2015למגורים, כאשר המדד הבסיסי הוא המדד של חודש יולי 

כמו כן, בהסכם נקבע . בנין אזורים החלטתהתאמה במקרה של גריעה או הוספה של יחידות על פי 

וכן פיצויים שישולמו על ידי הקבלן  דמת מסירת המבנהמנגנון של תשלום נוסף במקרה של הק

  . במקרה של איחור בביצוע העבודות

להבטחת מילוי התחייבויות הקבלן, התחייב הקבלן להמציא במועד חתימת הסכם  :ערבויות  .ד

 3,250,000ההתקשרות ערבות בנקאית אוטונומית בלתי מותנית, צמודה למדד הבסיסי, בסכום של 

  ש"ח.

ואת הבאים מטעמה בגין כל נזק או אובדן  בנין אזורים את: הקבלן התחייב לפצות או לשפות שיפוי  .ה

או בכל מקרה בו  ,שייגרם למי מהם ואשר באחריות הקבלן או מי מטעמו על פי ההסכם או כל דין

 יהיה עליהם לשלם לצד ג' כלשהו פיצוי או שיפוי.

, בהתאם להוראות חוק המכר בנין זוריםא כלפיהקבלן אחראי וחייב  :אחריות על טיב ביצוע  .ו

") בתיקון או שיפוי ופיצוי בגין כל "אי התאמה" או "אי התאמה חוק המכר(" 1973 -(דירות), תשל"ג

יסודית" שתתגלה ביחידות במשך "תקופת הבדק" או "תקופת האחריות", כהגדרתם בחוק המכר. 

 בנין אזוריםאת  ישפהמו כן הקבלן הקבלן יהיה אחראי לכל פגם שיתגלה עד תום תקופת הבדק. כ

 בגין כל סכום שיהיה עליה לשלם לשוכרים, עקב איחור בהשלמת העבודות או מסירת היחידות.

או להסב בחלקן  להעביר בנין אזורים זכות: בהסכם נכללו הוראות מקובלות בדבר העברת זכויות  .ז

או במלואן את זכויותיה והתחייבויותיה על פי החוזה. על הקבלן נאסרה הסבה של ההסכם, למעט 

של ביצוע העבודות לדני שלי, אשר תיקח על עצמה את כל התחייבויות הקבלן   הסבה מותרת

חראי בהתאם. התחייבויות וזכויות הקבלן הוסבו בפועל לדני שלי, תוך שהקבלן ממשיך להיות א

  כלפי אזורים בנין בגין התחייבויותיו על פי ההסכם.
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  בנכס מהותיותומגבלות משפטיות  שעבודים 6.11.6

  

  22פרטים אודות הערכת השווי 6.11.7

חלק התאגיד ; 100%נתונים לפי 

 100% -בנכס 

  31.3.2018ליום  31.12.2017ליום 

  129,300  116,600  )אלפי ש"חהשווי שנקבע (

                                                      
   .לתשקיף' ג כנספחמצורפת  2018במרץ  31הערכת השווי ליום    22

 המובטח הסכוםפירוט סוג
  בשעבוד

 31.3.2018ליום 
  שעבודים

בין היתר, שיעבוד קבוע ראשון בדרגה ללא הגבלה בסכום על כל 
הזכויות בפרויקט אשדוד, שעבוד צף ראשון בדרגה ללא הגבלה 
בסכום על כל פרויקט אשדוד, ושעבוד קבוע ראשון בדרגה ללא 

בקשר עם הסכמי השכירות  הלווהכל זכויות  עלהגבלת סכום 
  להשכרת דירות בפרויקט אשדוד.

  ח מיליון ש" 60

 

 אחר
  שנים ממועד האכלוס.  20איסור על מכירת הדירות במשך 

  מהדירות בשכר דירה  30%-20%בכל בניין יבנו בפועל
 מפוקח.

 28  .יחידות דיור יהיו בשכ"ד מפוקח 

  דירות בשכר דירה מפוקח תושכרנה לתקופה של שלוש שנים
) לפחות עם אופציה לאורכה, הנתונה לשוכר, כך שתקופת 3(

  לאותו שוכר. שנים )10לא תעלה על עשר ( תהכולל השכירות
כל שנת  1% -החברה רשאית לעדכן את דמי השכירות ב

  שכירות (לא קלנדרית).

 5 - משב"ש רשאי לעדכן את מחיר השכירות המפוקח אחת ל 
ממחיר  80%שמחיר השכירות החודשי יהיה  שנים, כך

השמאי הממשלתי  דיי-להדיור להשכרה, כפי שיקבע ע
 הדירות של החודשי השכירות מחיר עדכון  באותה עת.

 החודשי השכירות ממחיר יפחת לא מפוקח דירה בשכר
 .האחרון בעדכון) הנומינלי(

  בשכר דירה מפוקח לא יושכרו לזכאים במידה ודירות
במשך חודשיים ברציפות לפחות, ניתן יהיה באישור משב"ש 

להגדרת לאכלס בדירות האמורות, שוכרים שאינם עונים 
 לתקופה של שנתיים במחיר מפוקח. "זכאים"

 "בגין יחידות הדיור בשכר הדירה  רמחיר השכירות למ
הינו סופי וכולל את כל התשלומים שיהיה על המפוקח 

 השוכר לשלם, לרבות דמי אחזקה.

  ,החברהאם תאושר תוכנית במסגרתה יוגדל מספר הדירות 
ממספר הדירות  25%להעמידן להשכרה ולהקצות  תבימחוי

 שנוספו כ"דירות בשכ"ד מפוקח".

 .ר.ל
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 ושמאות כלכלה -' ושות שימקביץ קפלנר פרידמן ברק השווי מעריך זהות
  23ןמקרקעי

  כן?תלוי בלתי המעריך האם

 שלוש פי של חשיפה השוויהסדר השיפוי מותיר למעריך  .כן?שיפוי הסכם קיים האם
     .טרחתו שכר מגובה

  2018 במרץ 2017 31בדצמבר  31  תאריך התוקף של הערכת השווי 

   השווי הערכת מודל

 )אחר/  שחלוף עלות/  חילוץ(

  חילוץ

   :השווי הערכת לצורך הנחות עיקריות ששימשו

 ההערכה אם

 בגישת

  החילוץ

(Residual 

Approach) 

  ההקמה

)Construction

( 

 משוער הקמה סיום מועד
 השווי בהערכת בחשבון שנלקח

 )תאריך(

   2018 יוני  2018 יוני

 נדרשת הונית ההשקעה כל סך
 הוצאה שטרם, הנכס להקמת

 )ח"ש באלפי(

20,987 13,388  

 היוון לצורך היוון שיעור
 סיום עד(%),  הקמה עלויות
 שונה אם( הנכס הקמת
 אחרי ששימש היוון משיעור
 )ההקמה סיום

 --   --  

  7.5 12.5 (%) יזמי מרווח שיעור

 נלקח שלגביהן העלויות
 שנותרו עלויות[ היזמי המרווח

/  הקמה עלויות  הכל סך/ 
  )המסחרי במטבע] (אחר

 הכל סך
 הכולל השווי

  סך הכל השווי הכולל

שווי לאחר  

  הקמה

)Residual(  

 גישה)ה פי(ל

שווי  אם

לאחר הקמה 

נאמד 

 היוון בגישת

 תזרימי

מזומנים + 

שווי המלאי 

הדחוי בתום 

תקופת 

  ההשכרה

(Income 

Approach

) 

 דירות"כ סה
)Gross 

Leasable 
Area (ושנלקח 

בחשבון 
  )"דיח(בחישוב 

112  112  

שיעור תפוסה 
מייצג בשנה 

לכל תקופת 
  ההשכרה

"ד בשכ דירות
, 98.8 מפוקח
"ד בשכ דירות
  97.1: חופשי

 מפוקח"ד בשכ דירות

 בשכירות דירות, 98.8

  97.1-חופשי

דמי שכירות 
שנתיים 

ממוצעים 
לצורך  לדירה

הערכת שווי 
בשנת ההפעלה 

 הראשונה
  (באלפי ש"ח)

"ד בשכ דירות
, 40: מפוקח
"ד בשכ דירות
  57: חופשי

, 40: מפוקח"ד בשכ דירות

: חופשי"ד בשכ דירות

58.8  

דמי שכירות 
שנתיים 

ממוצעים 

של  גידול
אחת  7.5%

לחמש שנים 

אחת לחמש  5%של  גידול

בשכ"ד של דירות שנים 

                                                      
  פרטים נוספים אודות מעריך השווי, בהיותו מעריך שווי מהותי מאד עבור החברה, מובאים לאחר הטבלה.     23
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לדירה  לצורך 
הערכת שווי 

 )ח"באלפי ש(

בשכ"ד של 
דירות בשוק 

 חופשי 

  בשוק חופשי

דמי שכירות 
שנתיים 
מייצגים 

ממוצעים 
לדירה לצורך 
הערכת שווי 

 )ח"באלפי ש(

"ד בשכ דירות
, 44: מפוקח
"ד בשכ דירות
   64: חופשי

, 44: מפוקח ד"בשכ דירות

: חופשי ד"בשכ דירות

63.4  

שנתי תזרים 
מייצג ממוצע 

לצורך הערכת 
באלפי (שווי 

  )ח"ש

6,018  5,861  

הוצאות 
תקופתיות 
ממוצעות 

לשמירה על 
באלפי (הקיים 

  )ח"ש

 --  --  

/ שיעור היוון 
שיעור תשואה 

מכפיל / 
שנלקח לצורך 
הערכת השווי 

(%)24 

5.5 5.5  

 מימוש עד זמן
  )בשנים( רעיוני

20 20  

 שיעור/  מכפיל
 בעת תשואה
 רעיוני מימוש

)
Reversionary 

Rate(  

5.5% 5.5%  

 המלאי שווי
 תקופת בסוף

 ההשכרה
 ח"ש במיליוני(

 לדירה
  )ממוצעת

2.25 2.25  

 עד שנים מספר
  המכירה

20 20  

  בשווי באלפי ש"ח שינוי:גישה שנבחרה)ה לפילשווי (  רגישות ניתוחי

הערכת שווי ליום 

31.12.2017  

ליום הערכת שווי 

31.3.2018  

                                                      
במכירה בין מוכר מרצון לקונה מרצון, שאינו בהכרח קרן השקעות במקרקעין דוגמת הערכת השווי קבעה את השווי ההוגן    24

החברה. בהתאם, קביעת שיעור ההיוון בהערכת השווי נעשתה, בין היתר, בהתחשב ביכולתו של קונה מרצון ליהנות מהטבות 

ת מס חלופיות העומדות לרשותה , מהן החברה איננה נהנית, לאור הטבו1959-תשי"ט, הון השקעות לעידוד החוקפי -מס על

  לתשקיף זה). 6.20  בסעיף(כמפורט  כקרן להשקעות במקרקעין
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  )1,300()1,200(  1% של עליה יזמי מרווח

  1%1,2001,300 של ירידה

  )700()1,100(  5% של עליה הקמה עלויות

  700  1,100  5% של ירידה

 ממוצעים דמי שכירות

 למטר חופשית בשכירות

 רבוע

  2%1,0001,000 של עליה

  )1,000()1,000(2% של ירידה

  )4,000()3,900(0.2% של תוספת תשואה \ היוון שיעור

  4,000  4,000   0.2% של הפחתה

  

   מאדגילוי בקשר עם מעריך שווי מהותי 

"), השווי מעריך' ("ושות שימקביץ קפלנר פרידמן ברק השווישיעור הנכסים שהוערכו על ידי מעריך 

משווי נכסי הנדל"ן להשקעה  36% -כ מהווהאשר פרטי הערכת השווי שלו מובאים בסעיף זה לעיל, 

, עונה מעריך השווי לפיכך. 2018 במרץ 31ליום  החברה שלבדוח על המצב הכספי הפרופורמה  בביאור

של רשות ניירות ערך  105-30על הגדרת "מעריך שווי מהותי מאוד" בהתאם לעמדת הסגל המשפטית 

 בעמדה כנדרש עמו וההתקשרות השוויאודות מעריך  לפרטים"). 105-30 עמדה(" 2015ביולי  22מיום 

, 1970-"לתשערך (דוחות תקופתיים ומיידים), -השלישית לתקנות ניירות לתוספת 2לפי סעיף  ,105-30

  .הז לתשקיף' ג כנספח המצורפת השווי להערכת 4-ו 3, 1 סעיפים ראו

  להשקעה מהותית מאוד  קרקע 6.12

  פרויקט ראשון לציון 6.12.1

 כללי  6.12.1.1

הקמת פרויקט בעיר ראשון חכירת קרקע לנמסר לחברה כי זכתה במכרז ל 2016בדצמבר  25ביום 

לציון, וזאת בהמשך להתמחרות שנערכה ביחס למכרז שפרסמה חברת "דירה להשכיר", בשיתוף עם 

יח"ד, כפוף לקבלת הקלת  36יח"ד להשכרה לטווח ארוך (בתוספת  180, בנוגע לפרויקט להקמת רמ"י

דונם. התמורה בגין רכיב  4.3 -  בשכונת הרקפות בראשון לציון, במגרשים בשטח כולל של כ  )25"שבס"

קיבלה מיליון ש"ח בתוספת מע"מ. בהתאם לתנאי המכרז,  48.6הקרקע נקבעה בהתמחרות על סך של 

החברה זכויות חכירה מהוונות במקרקעין לשם תכנון והקמה של מתחם מגורים. במסגרת ההצעה 

במכרז, ערבה אזורים בנין, כבעלת מניות בחברה, לקיום כל התחייבויותיה של החברה על פי המכרז. 

 אזוריםבפתוח ובבנין בע"מ ("השקעות חברה ללפרטים אודות ההסדר הקבוע בהסכם בין אזורים 

                                                      
ללא  30%הליך של הקלה, לאשר תוספת דירות מגורים בשיעור של עד  הוראות המאפשרות לוועדות התכנון והבניה, במסגרת   25

(תוך הקטנת שטח יחידת  ת, למעט שטחי שירות לטובת ממ"דים לדירוהגדלת שטח הבנייה הכולל המותר לבניה

בפרויקט, לנוכח למספר יחידות הדיור  20%המאפשרת תוספת של הממוצעת לפי התכנית). החברה פנתה לקבלת הקלה  הדיור

העובדה שהגדלת הציפוף בהתאם להקלה הינו מתאים יותר לפרויקטים של דיור להשכרה, ולאור מאפייני קהלי היעד וגודל 

 . קבלת ההקלה כפופה לאישור הועדה המקומית הדירות המועדפות לשכירות.
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ואזורים בנין לבין החברה בקשר עם ערבויות והתחייבויות חברת אם שהעמידה אזורים ") תהשקעו

  .ד. 6.22 בנין לטובת החברה, ראו סעיף 

מקרקעין המהווים את מלוא התשלום הבגין  "ח (כולל מע"מ)ש מיליון 77 -כ החברה שילמה סך של

 רכישה מס, )מע"מ מיליון ש"ח בגין 8.3-כ בתוספת "חש מיליון 48.6 של(בסך  עבור חכירת הקרקע

ח), לרבות הוצאות פיתוח בגין מיליון ש" 19.9(בסך של  והוצאות הפיתוח ,מיליון ש"ח) 0.2- (בסך של כ

  . מוסדות ציבורתשתיות ציבור, שדרוג תשתיות קיימות ובניית 

בדבר המרת  לפרטים - ששימשה לביצוע התשלום זההאזורים בנין העמידה לחברה הלוואה בסכום 

   .א.6.22 פי תשקיף זה, ראו סעיף - ההלוואה להון עם השלמת ההנפקה על מתוך סכום

) להגדרת "מקרקעין לצורכי דיור להשכרה" שבפקודת מס 1הפרויקט עומד בתנאי החלופה הראשונה (

  ).1.ב.6.20.1 הכנסה (ראו סעיף 

  31.3.2018  ליום פירוט  100% -  בנכס התאגיד חלק; 100% לפי נתונים

  פרויקט ראשון לציון  הנכס שם

  שכונת הרקפות בראשון לציון הנכס מיקום

  מ"ר 4,300-כ  הקרקע שטח

מתחם מגורים שבו  להיבנות מתוכנן  שימושים לפי מפוצלים, להיבנות המתוכננים הנכס שטחי
יחידות דיור להשכרה לטווח ארוך  180

חידות י 36 ל(עם אפשרות לתוספת ש
  .דיור בכפוף לקבלת הקלת שבס)

מהדירות ייועדו לדיור בשכר  25%
דירה מפוקח לזכאים והיתר יושכרו 

   .בתנאי השוק

 אלפי 25-כ למגורים עילי ברוטו שטח
  .ר"מ

  ישירות  בנכס חזקההה מבנה

  100%  בנכסבפועל  התאגיד חלק

נמסר לחברה  2016בדצמבר  25ביום   )אם נוגע לעניין( הקרקע רכישת תאריך
 תהליךעל זכייתה במכרז לאחר 

 48.6 בסך הקרקע תמורת; התמחרות
 מיליון 8.3-כ בתוספת( ח"ש מיליון

- כ בסך רכישה מס, )מ"מע בגין ח"ש
 בסך פיתוח ועלויות ח"ש מיליון 0.2

  החברה ידי על ושולמ ח"ש מיליון 19.9

של הרביעי צפוי לרבעון  - טרם נקבע  הקמה עבודות התחלת תאריך
   2018שנת 

 49לתקופה של  מהוון חכירה הסכם  )וכדומה חכירה, בעלות( בנכס משפטיות זכויות פירוט
. לחוכרת )24.12.2065(עד ליום  שנים
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  31.3.2018  ליום פירוט  100% -  בנכס התאגיד חלק; 100% לפי נתונים

ניתנה אופציה להארכת החכירה 
  נוספותשנים  49לתקופה של 

  תנוצלנהכל הזכויות   מנוצלות בלתי להיות שצפויות משמעותיות בניה זכויות

  חכירה   משפטיות זכויות רישום מצב

 הנכס הקמת להמשך מימון מקורות נמצאו האם ציון
 מימון להעמדת מרכזיים מתלים תנאים לציין יש, זה בכלל[

  ]הדוח לתאריך בהם עומד התאגיד והאם, כאמור

  לא

 קרקע זיהום, מהותיות בניה חריגות( מיוחדים נושאים

 )צא באלהווכי

ר' פרטים אודות מגבלות משפטיות 
  בנכס, להלן. 

/ מאזני שווי/מלא איחוד[ הכספיים בדוחות הצגה שיטת
  ]פעילות משותפת

  איחוד

  התקשרות עם קבלןטרם בוצעה  מבצע קבלן זהות

  לא רלוונטי  )אחר/  כמויות כתב/  פאושלי( התחשבנות שיטת

  לא רלוונטי הנכס מכירת על פרטים

 

 פרויקט ראשון לציון -נתונים עיקריים   6.12.1.2

שנה שהסתיימה ל  100% - חלק התאגיד בנכס  ;100%נתונים לפי 

  31.12.2017ביום 

לתקופה של שלשה 

חודשים שהסתיימה 

 31.3.2018ביום 

  77,363  -  )במטבע המסחרי( התקופהמצטברת לתחילת  עלות

 509  77,611 )באלפי ש"ח( התקופהמהלך ב שהושקעה שוטפת עלות

 77,872  77,611 )באלפי ש"ח( התקופה לסוף מצטברת עלות סך הכל 

 77,872  77,363  )באלפי ש"ח( התקופה בסוף הוגן שווי

 77,872  77,363  )באלפי ש"ח( התקופה בסוף ערך בספרים

 -  )248( )באלפי ש"חרווחי או הפסדי שערוך (

 ירידת (ביטול ירידת) ערך שנזקפה  - במקרה שהנכס נמדד לפי עלות 

  )במטבע המסחרי( תקופהב

 ל.ר.  ל.ר.

  2022 - 2021   2022 - 2021 )תקופה  כל בסוף שדווח כפי( צפוי השלמה מועד
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שנה שהסתיימה ל  100% - חלק התאגיד בנכס  ;100%נתונים לפי 

  31.12.2017ביום 

לתקופה של שלשה 

חודשים שהסתיימה 

 31.3.2018ביום 

במטבע )  (תקופה  כל בסוף שדווחה כפי( צפויה כוללת השקעה עלות

  26 )המסחרי

סכום מוערך עב"ס 

תכנון ראשוני בלבד: 

  מיליון ש"ח 280-300

  

סכום מוערך עב"ס 

תכנון ראשוני בלבד: 

  מיליון ש"ח 280-300

 

  מיליון ש"ח * 12-13  --   26טווח תזרים הכנסות שנתי חזוי מדמי שכירות

)  תקופה כל בסוף שדווחה כפי( שטרם הושקעה השקעה עלות

 )במטבע המסחרי(

 ל.ר.  ל.ר.

 ל.ר.  ל.ר. (%) תקציבי השלמה שיעור

 

  בנכס מהותיותשעבודים ומגבלות משפטיות  6.12.1.3

 המובטח הסכוםפירוט סוג
  בשעבוד

 31.3.2018ליום 
  שעבודים

 בסעיף, המאזן תאריך לאחר שנוצרו שעבודים אודות פירוט' ר
 6.12.1.4.  

  ל.ר.

 אחר
 2021בדצמבר  5נקבע ליום  )4(טופס  מועד השלמת הבניה . 

  שנים ממועד האיכלוס 20איסור על מכירת הדירות במשך .
 את למכור רשאית החברה תהיה ההשכרה תקופת בתום

 .במתחם או/ו בדירות זכויותיה

 25%  .מיחידות הדיור יהיו בשכ"ד מפוקח 

  במסגרתה יוגדל  חדשה אשר תוכניתהקלה או אם תאושר
להעמידן להשכרה  החברה מחוייבת, במתחם מספר הדירות

ממספר הדירות שנוספו כ"דירות בשכ"ד  25%ולהקצות 

 .ר.ל

                                                      
 - יצוין, כי החברה מעריכה כי עלויות התפעול השנתיות (נטו, אחרי דמי ניהול) בקשר עם הפרויקט תהיינה בשיעור של עד כ    26

 מדמי חזוי שנתי הכנסות תזרים טווחעלות ההשקעה הכוללת הצפויה, בדבר בסעיף זה לעיל בדבר  הנתוניםמההכנסות.  5%

של  , תחזיות ואומדנים. מידע זה מבוסס על הערכותעתידמידע צופה פני  םהינ וטווח עלויות התפעול השנתיות שכירות

לרבות: הנחה כי לפרויקט תתקבל הקלת "שבס" (אשר טרם נתקבלה למועד זה) וכן הערכות ואומדנים בנוגע לעלויות החברה, 

 ראשוני תכנון בסיס ועל מקדמי בשלב מבוצעים אלוחברה לגבות. אמדנים ולשיעורי התפוסה ודמי השכירות אותם תוכל ה

 מדמי החזוי השנתי ההכנסותתזרים  וטווח צפוי השקעה עלויות טווח בציון אין, לכן. בפועל יתקיימו כי ודאות כל ואין

אלו  . נתוניםהטווח את יתאמו בפועל ההכנסות או העלויות כילעיל משום התחייבות כלשהי של החברה  המצוין שכירות

משקפים הערכות פנימיות של החברה וייתכן כי הערכות שווי שייערכו לפרויקט בעתיד יתבססו על הערכות ואומדנים שונים 

מאלו ששימשו את החברה באומדניה. יצוין, כי החברה מעריכה את הסיכויים לקבלת הקלת שבס כגבוהים, אולם ככל שלא 

ועלויות הבנייה  6% -  5% -שלהערכת החברה, ההכנסות השנתיות מהפרויקט ירדו בכ תתקבל בקשת החברה להקלה, הרי 

  .3.5% -ירדו בכ 
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 ,כמו כן, ככל שתאושר הקמת דירות נוספות  מפוקח".
 2%-תעמיד החברה את הדירות שתתווספנה (אך לא יותר מ

 25%לבני המקום, כאשר מכלל הדירות במתחם) בעדיפות 
 75%-ו מפוקח דקצו לבני המקום יהיו בשכ"ומהדירות שי

 .מהדירות לבני המקום יהיו בשכ"ד לפי שוק חופשי

  דירות בשכ"ד מפוקח תושכרנה לזכאים לתקופה שלא
י תקופות אופציה של השוכר שנים עם שת 3 -תפחת מ

שנים), כך שתקופת  4שניה של השנים ו 3לארכה (אחת של 
 שנים לאותו שוכר. 10השכירות הכוללת לא תעלה של 

 "מ"ר. 100מפוקח לא יעלה של  דשטח הדירות בשכ 

  ניתן יהיה להשכיר את הדירות שאינן בשכ"ד מפוקח
שנים עם תקופת אופציה לשוכר  5לתקופת שכירות של 

לחמש שנים נוספות, כך שתקופת השכירות הכוללת לשוכר 
שכר הדירה בגין דירות  שנים לאותו שוכר. 10לא תעלה על 

שנות שכירות,  5, כאשר לאחר אלה ייקבעו על ידי החברה
. כמו 5%תהיה רשאית החברה להעלות את שכר הדירה בעד 

ש"ח למ"ר בתוספת מע"מ.  4כן, דמי האחזקה לא יעלו על 
 .ירה יעודכן מדי שנה בגובה עליית מדד המחירים.שכר הד

  

 מימון  6.12.1.4

התקשרה החברה עם בנק מסחרי בהסכם מימון, להעמדת הלוואה המובטחת  2018ביוני  7 ביום

  בזכויות החברה בפרויקט ראשל"צ. להלן נתונים עיקריים אודות ההלוואה:  

  2018ביוני  7הסכם מיום   המקורי ההלוואה נטילת תאריך

  52,000  )ש"חאלפי (ב המקורי ההלוואה גובה

  (צמודת פריים) 2.4%   שבפועל (אפקטיבית)שיעור הריבית 

. הריבית 2019במאי  31הקרן תיפרע בתשלום אחד ביום   מועדי פירעון קרן וריבית
 בתשלומים רבעונייםתשולם 

   אין  תניות פיננסיות מרכזיות

  עילות מרכזיות להעמדה לפרעון מיידי:   מרכזיות אחרות תניות

  ביטול הפרויקט או קיום מניעה סופית לקבלת ההיתרים
 .לפרויקט

 הזכויות תהעבר או הנכס עלשעבודים נוספים  יצירת 
הסכמת המלווה בכתב ומראש היא עילה  ללאבנכס, 

  .מיידילהעמדת ההלוואה לפירעון 
 של אזורים  או ביחסיהם הפיננסיים הפיננסיבמצב  הרעה

 .בנין או של הלווה, במצב עסקיה או בנכסיה
 או בלווה שינוי שליטה באזורים בנין  .  
  עסקאות עם בעלי שליטה בלווה באופן שעלול להשפיע

 .מהותית לרעה
 .עילות מקובלות נוספות להעמדה לפירעון מיידי  

  לא   non-recourseמסוג  האם

גה ללא הגבלה בסכום על קבוע ראשון בדר שיעבוד   ובטוחות שעבודים
, החכירה הסכם פי על החברה של החוזיות זכויותיה
 התשתיות והסכם להשכיר דירה לבין החברה בין ההסכם

 .משכנתא לרישום התחייבות וכן, לציון ראשון עיריית עם
 שעבוד זכויות החברה בחשבון הפרויקט. 
 .ערבות ללא הגבלה בסכום מאת אזורים בניין  
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 יהודה-אורפרויקט  6.12.2

  ליכל  6.12.2.1

, יהודה- אורהקמת פרויקט בעיר חכירת קרקע לנמסר לחברה כי זכתה במכרז ל 2017 נובמברב 9ביום 

, בשיתוף עם רשות חברת "דירה להשכיר"וזאת בהמשך להתמחרות שנערכה ביחס למכרז שפרסמה 

(לא כולל יח"ד  284שיכלול  ,בניה רוויה הקמת מתחם למטרתמקרקעי ישראל, בנוגע לפרויקט 

. יהודה-באור בשכונת פרדס בחיסכון, אשר תיועדנה להשכרה ארוכת טווח למגורים, )27הקלות

מיליון ש"ח בתוספת מע"מ. בהתאם  76 -כ התמורה בגין רכיב הקרקע נקבעה בהתמחרות על סך של 

לתנאי המכרז, תקבל החברה זכויות חכירה מהוונות במקרקעין לשם תכנון והקמה של מתחם 

"ח ש מיליון 128 -החברה שילמה סך של כ. טווח ארוכת להשכרה המיועדות דירות הכולל, םמגורי

 מיליון 89 שלהקרקע (בסך מקרקעין המהווים את מלוא התשלום עבור חכירת המע"מ) בגין  (כולל

), חמיליון ש" 38 הפיתוח (בסך של מיליון ש"ח), והוצאות 0.4- (בסך של כ רכישה מס, )"ממע כולל"ח ש

  .ציבור מוסדות ובניית קיימות תשתיות שדרוג, ציבור תשתיות בגין פיתוח הוצאות לרבות

 של התחייבויותיה כל לקיום, בחברה מניות כבעלת, בנין אזורים ערבה, במכרז ההצעה במסגרת

לפרטים אודות ההסדר הקבוע בהסכם בין אזורים השקעות ואזורים בנין לבין  .המכרז פי על החברה

החברה בקשר עם ערבויות והתחייבויות חברת אם שהעמידה אזורים בנין לטובת החברה, ראו סעיף 

  .ד.6.22 

דיור להשכרה" שבפקודת מס צורכי ) להגדרת "מקרקעין ל1יקט עומד בתנאי החלופה הראשונה (הפרו

  ).1.ב.6.20.1 הכנסה (ראו סעיף 

  31.3.2018  ליום פירוט  100% -  בנכס התאגיד חלק; 100% לפי נתונים

  יהודה-פרויקט אור  הנכס שם

  יהודה-שכונת פרדס בחיסכון אור הנכס מיקום

  מ"ר 12,166-כ  הקרקע שטח

מתחם מגורים  להיבנות מתוכנן  שימושים לפי מפוצלים, להיבנות המתוכננים הנכס שטחי
יחידות דיור (לא כולל  284שבו 
  ) להשכרה לטווח ארוך. 28הקלות

מהדירות ייועדו לדיור בשכר  50%
דירה מפוקח לזכאים והיתר 

  יושכרו בתנאי השוק. 

  ישירות  בנכס חזקההה מבנה

                                                      
  .בעניינה החלטה נתקבלה טרם אשר), 25"ש הלהקלת "שבס" (ראו  בהתאםיחידות דיור  80לתוספת של  בקשההגישה  החברה   27

 .27ר' הערת שוליים    28
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  31.3.2018  ליום פירוט  100% -  בנכס התאגיד חלק; 100% לפי נתונים

  100%  בנכסבפועל  התאגיד חלק

נמסר לחברה  2017בנובמבר  9ביום   )נוגע לענייןאם ( הקרקע רכישת תאריך
על זכייתה במכרז; תמורת הקרקע 

 מיליון ש"ח (בתוספת 76.146בסך 
מע"מ), מס  מיליון ש"ח בגין 13-כ

 ח"ש אלפי 381 -רכישה בסך כ 
מיליון  38.28ועלויות פיתוח בסך  

  ש"ח שולמו על ידי החברה

 ההוכרז בו מהמועד חודשים 19  הקמה עבודות התחלת תאריך
 ועדת ידי על כזוכה ההמציע

 קיים בו במקרה - או ,המכרזים
 נמסר בו מהמועד - תותשתי חוזה

 בהתאם בפועל ליזם המגרש
 לפי( התשתיות חוזה להוראות
 החברה; )ניהםימב המאוחר
 תחל בפרויקט הבניה כי מעריכה

במהלך המחצית הראשונה של שנת 
2019   

שנים.  98חכירה לתקופה של   )וכדומה חכירה, בעלות( בנכס משפטיות זכויות פירוט
לחוכרת ניתנה אופציה להארכת 

שנים  98החכירה לתקופה של 
 נוספות 

   צפויות להיות מנוצלות הזכויות כל  מנוצלות בלתי להיות שצפויות משמעותיות בניה זכויות

  החברה רשומה כחוכרת   משפטיות זכויות רישום מצב

, זה בכלל[ הנכס הקמת להמשך מימון מקורות נמצאו האם ציון
 והאם, כאמור מימון להעמדת מרכזיים מתלים תנאים לציין יש

  ]הדוח לתאריך בהם עומד התאגיד

 68.4נלקחה הלוואה בנקאית ע"ס 
מיליון ש"ח לרכישת הנכס. טרם 
נקבעו מקורות מימון להמשך 

  ההקמה

צא ווכי קרקע הוםזי, מהותיות בניה חריגות( מיוחדים נושאים

  )באלה

 משפטיות מגבלות אודות פרטים' ר
  . להלן בנכס

/ פעילות מאזני שווי/מלא איחוד[ הכספיים בדוחות הצגה שיטת
  ]משותפת

  איחוד

  קבלן עם התקשרות בוצעה טרם  מבצע קבלן זהות

  רלוונטי לא  )אחר/  כמויות כתב/  פאושלי( התחשבנות שיטת

  רלוונטילא  הנכס מכירת על פרטים
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 יהודה-פרויקט אור -נתונים עיקריים   6.12.2.2

לשנה שהסתיימה   100% - חלק התאגיד בנכס  ;100%נתונים לפי 

  31.12.2017ביום 

לתקופה של 

שה חודשים ושל

שהסתיימה ביום 

31.3.2018 

  5,787  -  )במטבע המסחרי( התקופהמצטברת לתחילת  עלות

 122,391  5,787 )באלפי ש"ח( התקופהמהלך ב שהושקעה שוטפת עלות

 128,178  5,787 )באלפי ש"ח( התקופה לסוף מצטברת עלות סך הכל 

 127,797  5,787  )באלפי ש"ח( התקופה בסוף הוגן שווי

 127,797  5,787   )באלפי ש"ח( התקופה בסוף ערך בספרים

 )381(  - )באלפי ש"ח(בתקופה רווחי או הפסדי שערוך 

 ירידת (ביטול ירידת) ערך שנזקפה  - במקרה שהנכס נמדד לפי עלות 

  )במטבע המסחרי( תקופהב

 .רל  .רל

 2021-2022  2021-2022 )תקופה  כל בסוף שדווח כפי( צפוי השלמה מועד

במטבע )  (תקופה  כל בסוף שדווחה כפי( צפויה כוללת השקעה עלות

  29 )המסחרי

סכום מוערך עב"ס 

תכנון ראשוני 

 450-470בלבד: 

  מיליון ש"ח

  

סכום מוערך עב"ס 

תכנון ראשוני 

 450-470בלבד: 

  מיליון ש"ח

 

מיליון  18.5-19.5  --   29טווח תזרים הכנסות שנתי חזוי מדמי שכירות

  ש"ח 

                                                      
 -יצוין, כי החברה מעריכה כי עלויות התפעול השנתיות (נטו, לאחר דמי ניהול) בקשר עם הפרויקט תהיינה בשיעור של עד כ    29

 מדמי חזוי שנתי הכנסות תזרים טווחעלות ההשקעה הכוללת הצפויה, בדבר בסעיף זה לעיל בדבר  הנתוניםמההכנסות.  5%

של  , תחזיות ואומדנים. מידע זה מבוסס על הערכותעתידמידע צופה פני  םהינ ובדבר שיעור עלויות התפעול החזויות שכירות

לרבות: הנחה כי לפרויקט תתקבל הקלת שבס (אשר טרם נתקבלה למועד זה) וכן הערכות ואומדנים בנוגע לעלויות החברה, 

ועל בסיס תכנון ראשוני ולשיעורי התפוסה ודמי השכירות אותם תוכל החברה לגבות. אמדנים אלו מבוצעים בשלב מקדמי 

 מדמי החזוי השנתי ההכנסותתזרים  וטווח צפוי השקעה עלויות טווח בציון לכן, אין. ואין כל ודאות כי יתקיימו בפועל

ו . נתונים אלהטווח את יתאמו בפועל ההכנסות או העלויות כילעיל משום התחייבות כלשהי של החברה  המצוין שכירות

החברה וייתכן כי הערכות שווי שייערכו לפרויקט בעתיד יתבססו על הערכות ואומדנים שונים  משקפים הערכות פנימיות של

מאלו ששימשו את החברה באומדניה. יצוין, כי בכפוף לאמור לעיל, החברה מעריכה את הסיכויים לקבלת הקלת שבס 

 7% -שנתיות מהפרויקט ירדו בכ כגבוהים, אולם ככל שלא תתקבל בקשת החברה להקלה, הרי שלהערכת החברה, ההכנסות ה

  . 5% -ועלויות הבנייה ירדו בכ  8%עד 
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לשנה שהסתיימה   100% - חלק התאגיד בנכס  ;100%נתונים לפי 

  31.12.2017ביום 

לתקופה של 

שה חודשים ושל

שהסתיימה ביום 

31.3.2018 

)  תקופה כל בסוף שדווחה כפי( שטרם הושקעה השקעה עלות

 )במטבע המסחרי(

 ל.ר  ל.ר

 ל.ר  ל.ר (%) תקציבי השלמה שיעור

) לדוחות הכספיים 8 ביאורהכספיים המופיעים בסעיף זה לקוחים מתוך ביאור הפרופורמה ( הנתונים(*) 

  .2018 במרץ 31ליום 

 

 מימון  6.12.2.3

  מסוים  מימון

  )100% - (חלק התאגיד בנכס 

  'א הלוואה

  מסחרי מבנק שניטלה הלוואה

 בדוח יתרות
 על המאוחד
  הכספי המצב

31.3.2018 
  (באלפי ש"ח)

 כהלוואה מוצג
  קצר לזמן

-  

 כהלוואה מוצג
  ארוך לזמן

68,400  

31.12.2017 
  "ח)ש(באלפי 

 כהלוואה מוצג
  קצר לזמן

-  

 כהלוואה מוצג
  ארוך לזמן

-  

31.12.2016 
  "ח)ש(באלפי 

 כהלוואה מוצג
  קצר לזמן

-  

 כהלוואה מוצג
  ארוך לזמן

-  

(באלפי  31.3.2018 ליום   הוגן שווי
  "ח)ש

68,400  

(באלפי  31.12.2017 ליום
  "ח)ש

-  

  2018 בפברואר 19  המקורי ההלוואה נטילת תאריך

  68,400  "ח)ש אלפי(ב המקורי ההלוואה גובה

שיעור הריבית שבפועל 
  (אפקטיבית) 

  (צמודת פריים) 3.45%  31.3.2018ליום 

  ;2020בפברואר  15 -  קרן פירעון מועד  מועדי פירעון קרן וריבית
 רבעוני תשלום ריבית

  -  תניות פיננסיות מרכזיות

  : מיידי לפרעוןמרכזיות להעמדה  עילות  מרכזיות אחרות תניות

 בשליטה בחברה.  שינוי 
 מוקדם חוב  בפרעון לפרוע דרישהנתקבלה  אם

 10או התחייבות אחרים בסך כולל העולה על 
 מיליון ש"ח; 

 תפר(שהנה ערבה לאשראי)  בנין אזורים אם 
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 מימון הסכמי מכוח הבנק כלפי התחייבויות
 . עמה שנחתמו אחרים

 שעלול באופן בלווה שליטה בעלי עם עסקאות 
 לרעה מהותית להשפיע

 לפרעוןנקבעו עילות מקובלות נוספות להעמדה  כן
  .מיידי

ציון האם התאגיד עומד בתניות המרכזיות ובאמות 
ולמועד פרסום  31.3.2018המידה הפיננסיות ליום 

 התשקיף

   כן

  לא   non-recourseמסוג  האם

 בסכום הגבלה ללא ערבות העמידה בניין אזורים  ושיפוי בטוחות
 הסכם מכוח החברה התחייבויות להבטחת
  .6.12.2.4 לעניין שעבודים, ר' סעיף . ההלוואה

  

  נוספות בעלים הלוואות

נכון למועד התשקיף, מומנה יתרת ההשקעה באור יהודה בדרך של קבלת הלוואות בעלים מאזורים בניין 

ונכון למועד זה  2.6%מיליון ש"ח. הלוואות הבעלים נושאות ריבית שנתית קבועה בשיעור של  60 - בסך של כ 

להון במסגרת הסכם  לא נקבעו להן מועדי פרעון קרן וריבית. לפרטים אודות הלוואות הבעלים והמרתן

 א. 6.22 הקצאת המניות והמכר, ראו סעיף 
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   בנכס מהותיותשעבודים ומגבלות משפטיות  6.12.2.4

  

   ושירותים מוצרים 6.13

של החברה בתחום הינם בעיקר דירות למגורים המיועדות להשכרה וכן נכסי נדל"ן מניב  מוצריה

" השכרהלהנלווים לדירות אלו. בכוונת החברה לפעול על מנת לרכוש "מקרקעין לצורכי דיור 

 של לבנייה המיועדת קרקע -בפקודה, דהיינו  כמשמעם" השכרהלו"מקרקעין מניבים לצורכי דיור 

  אשר יושכרו על ידה לשוכרים שונים.  ,להשכרה המיועדות למגורים ודירות למגורים דירות

 המובטח הסכוםפירוט סוג
  בשעבוד

 31.3.2018ליום 
  שעבודים

והמחאה על דרך השעבוד על כל זכויות החברה על שיעבוד קבוע 
פי אישור הזכיה במכרז, לרבות בקשר עם הסכם החכירה 

"), וכן כל ההסכמיםוההסכם עם דירה להשכיר שיחתמו ("
הזכויות הקיימות או שתהיינה לחברה בקשר עם המקרקעין, 
 לרבות זכויות לקבלת כספים; שעבוד צף על כל הזכויות בקשר
עם המקרקעין, אישור הזכיה וההסכמים; שעבוד קבוע 
והמחאה על דרך השעבוד של זכויות על פי פוליסות ביטוח 

  בקשר עם הרכוש המשועבד 

 אלפי  68,400
 "חש

 אחר
  הדירות תיועדנה להשכרה ארוכת טווח למגורים למשך

 שנה ברציפות.  20 - תקופה שלא תפחת מ 

 50%  .אם מיחידות הדיור יהיו בשכ"ד מפוקח לזכאים
כנית חדשה אשר במסגרתה יוגדל מספר תתאושר הקלה או 

מהן  100%יבת להעמיד החברה מחוהדירות במתחם, 
ממספר הדירות  50%להשכרה לטווח ארוך, ולהקצות 
מהדירות יהיו  50%- ו שנוספו כ"דירות בשכ"ד מפוקח",

  בשכ"ד לפי שוק חופשי.

  מגובה שכר הדירה  80%שכר הדירה המפוקח יעמוד על
שנקבע בידי שמאי שמונה מטעם דירה להשכיר בתוספת 

 דמי אחזקה. 

  שנים  3דירות בשכ"ד מפוקח תושכרנה לזכאים לתקופה של
 3עם שתי תקופות אופציה של השוכר לארכה (אחת של 

שנים), כך שתקופת השכירות הכוללת  4שנים והשניה של 
 שנים לאותו שוכר. 10של  לא תעלה

  ניתן יהיה להשכיר את הדירות שאינן בשכ"ד מפוקח
שנים עם תקופת אופציה לשוכר  5לתקופת שכירות של 

לחמש שנים נוספות, כך שתקופת השכירות הכוללת לשוכר 
שנים לאותו שוכר. שכר הדירה בגין דירות  10לא תעלה על 

שכירות,  שנות 5אלה ייקבע על ידי החברה, כאשר לאחר 
. כמו 5%תהיה רשאית החברה להעלות את שכר הדירה בעד 

ש"ח למ"ר בתוספת מע"מ.  4כן, דמי האחזקה לא יעלו על 
שכר הדירה יעודכן מדי שנה בגובה עליית מדד המחירים 

 לצרכן.

 

 .ר.ל
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 החברה בכוונת, במקרקעין השקעות לקרן מותרות השקעות לעניין הפקודה להוראות ובכפוף, בנוסף

ולרכישה של סוגים  להשכרה לדיור במאפייניהם הדומים נכסים של נוספים בסוגים להשקעה לפעול

נוספים של פרויקטים של מגורים להשכרה, וזאת בכפוף להתפתחויות הרגולטוריות בתחום הדיור 

כן, החברה עשויה להשקיע גם  כמו להשכרה וההשקעות המותרות לקרנות השקעות במקרקעין.

ראו בהשקעות נוספות המותרות לקרן השקעות במקרקעין, בהתאם למדיניות ההשקעות של הקרן (

 התאמתה תוך לעת מעת החברה של ההשקעות מדיניות את יבחן החברה דירקטוריון). 6.5 גם סעיף 

  .המשתנים השוק לתנאי

לבדל את השירותים השירותים אותם בכוונת החברה להציע ללקוחותיה, מעוניינת החברה  במסגרת

המועמדים על ידיה בהשוואה לשכירות בשוק החופשי באמצעות יצירת "חוויית משתמש" ייחודית 

בהתייחס לשימוש בנכס עצמו, לצרכיו השוטפים של השוכר ולניצול לשוכר באופן שייצר ערך מוסף 

תורגם להגדלת שיעורי התפוסה ועליית מחירי של הקרן וזאת במטרה שהערך המוסף י היתרון לגודל

  .ההשכרה ביחס למוצרים המתחרים בשוק

  , בדבר האסטרטגיה העסקית של החברה.6.24 לפירוט נוסף ראו סעיף 

 בחוק כמשמעו עתיד פני צופה מידע בבחינת הן לעיל כמפורט החברה של תכניותיה כי, מובהר

 בשינויים, היתר בין, בתלות, במלואן להתממש שלא או כלל להתממש שלא עשויות והן, ערך ניירות

בשינויים במדיניות  ,והרגולטורית העסקית ,הכלכלית בסביבה, החברה של העסקי במודל אפשריים

  . ובהיקף ואופי הביקוש לשירותי החברה ההשקעות של החברה כפי שתהיה מעת לעת

  לקוחות 6.14

בהתחשב באופיים . מספר מצומצם של לקוחות בפרויקט אשדודנכון למועד זה, החברה התקשרה עם 

להתקשר עם מספר רב של לקוחות לשווק, בכוונתה בכוונת החברה של המוצרים והשירותים אותם 

  (שוכרים), באופן שבו אובדן של לקוח מסוים לא ישפיע באופן מהותי על תחום הפעילות של החברה. 

   שיווק והפצה 6.15

. יצוין בקשר עם פרויקט אשדוד נכון למועד זה, החברה התקשרה עם גורמים בתחום השיווק וההפצה

ייעודית אשר תשלב שיווק באמצעות פלטפורמת כי, בכוונת החברה לשווק את הנדל"ן המניב למגורים 

, בהתאם להסכם את ניסיון הקבוצה בשיווק דירות יחד עם התמחות ספציפית בתחום ההשכרה

  . )ב.6.22 נוספים ראו סעיף  הניהול שייחתם בין החברה לבין חברת הניהול שבשליטת אזורים (לפרטים

  עונתיות 6.16

יצוין, כי ככלל, שוק השכירות  למיטב ידיעת החברה לא קיימת עונתיות בתחום פעילותה של החברה.

מתאפיין בפעילות רבה יותר בתקופת הקיץ ולפני ובסמוך למועד תחילת שנת הלימודים. עם זאת, 

פי לשכירות ארוכת טווח יחסית בנכסי החברה, לעלייה בהיקף הפעילות בשוק השכירות לאור הצ

  בקיץ לא צפויה להיות השפעה מהותית על שיעורי התפוסה. 
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הן מידע צופה פני עתיד כמשמעו בחוק  לעיל כאמור בפעילותה עונתיות היעדרהחברה בדבר  הערכות

 טווחהיות מושפעת מגורמים שונים, לרבות אורך ניירות ערך אשר התממשותו אינה ודאית ועשויה ל

   . נוספים וגורמים השוק בהעדפות שינויים, החברה בנכסי השכירות
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 חלק שלישי - עניינים הנוגעים לפעילות החברה בכללותה
 
 

  רכוש קבוע ומשרדים 6.17

  נכון למועד זה אין לחברה רכוש קבוע.

  יפו.- , תל אביב 32הרשום של החברה ממוקם ברחוב ארניה אסוולדו  המשרד

  הון אנושי 6.18

, ושירותי הניהול יועמדו לחברה עובדים ואין לחברה אנשי מפתח בחברה נכון למועד זה לא מועסקים

על ידי חברת הניהול באמצעות עובדיה של חברת הניהול ובאמצעות שירותים אותם תקבל חברת 

  . הניהול מאזורים

לפרטים אודות דירקטורים ונושאי משרה  .ב.6.22   סעיף ראו הניהול הסכם תנאי בדבר לפרטים

  לתשקיף.  8בחברה ראו פרק 

  מימון 6.19

יוחלף בהסכם לפרטים אודות הסכם מימון בו התקשרה אזורים בניין בקשר עם פרויקט אשדוד, אשר 

  . 6.11.6  -ו   6.11.4 מועד ההשלמה, ראו סעיפים מן עד מימון שייחתם בין החברה לבין הבנק הממ

לפרטים אודות הסכם מימון בו התקשרה החברה בקשר עם פרויקט אור יהודה, ראו סעיפים 

  .6.12.2.4  - ו  6.12.2.3 

  ). 3.(א)(1.א.6.22 לפרטים אודות הלוואות בעלים שהועמדו לחברה על ידי אזורים בניין, ראו סעיף 

   נכון למועד התשקיף, אין לחברה מסגרות אשראי מאושרות.

או  בשלבי ההתפתחות הראשוניים מהונה העצמי וממימון בנקאיפעילותה בכוונת החברה לממן את 

באמצעות גיוס חוב סחיר. החברה מעריכה ו ירכש או שיוקם על ידי החברהימוסדי ייעודי לכל נכס ש

, כאשר 65%של עד כי לצורך מיצובה כחברה יציבה וסולידית היא תפעל לשמור על שיעורי מינוף 

  בתחום הדיור להשכרה בשיעור גבוה יותר.הפרויקטים ייתכן שבשלב הייזום ימומנו 

בו תממן את פעילותה ושיעורי המינוף בהם תפעל כאמור לעיל הן  האופןהחברה בדבר  הערכות

אשר התממשותו אינה ודאית ועשויה  ,כמשמעו בחוק ניירות ערךבבחינת מידע צופה פני עתיד 

 הזדמנויות, הרלוונטיים במועדים השוררים השוק תנאילהיות מושפעת מגורמים שונים, לרבות 

, החלטות האורגנים המוסמכים של מימון מקורות מינותוז נגישות, החברה בפני שיעמדו עסקיות

אין ודאות כי בפועל  .נוספים וגורמים החברה כפי שיהיו מעת לעת, מדיניות ההשקעות של החברה

    שיעורי המינוף בהם תפעל החברה יהיו כמצוין לעיל. 

על מנת לשמר את מעמדה כקרן השקעות במקרקעין יצוין, כי בהתאם להוראות פקודת מס הכנסה, 

משווי נכסיה שהם מקרקעין מניבים  60%מחויבת החברה שלא ליטול הלוואות בסכום העולה על 

 80%מניבים לצורכי דיור להשכרה (דירות למגורים המיועדות להשכרה), בתוספת מקרקעין שאינם 
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(דירות למגורים המיועדות להשכרה) או  משווי נכסיה שהם מקרקעין מניבים לצורכי דיור להשכרה

  משווי נכסיה האחרים.  20%מקרקעין לצורכי דיור להשכרה, ובתוספת 

  מיסוי 6.20

 במסגרת מיוחדים ולהסדרים מס להטבות הזכאית בע"מ חברה הינה במקרקעין להשקעות קרן

 הסדרי היתר בין הוכנסו ובמסגרתו הכנסה מס לפקודת 222 תיקון לתוקפו נכנס לאחרונה .הפקודה

 קרן" :זה בסעיף( להשכרה דיור לצורכי מקרקעין שתרכוש במקרקעין להשקעות לקרן ספציפיים מס

  .להלן שיפורט כפי "),להשכרה לדיור

, המס ושיעור המס חישוב לצורך ,כלומר .מס לצורכי שקוף גוף הינה במקרקעין להשקעות קרן

 הווה .המניות בעלי של החייבת כהכנסתם במקרקעין להשקעות קרן של החייבת ההכנסה תיחשב

 להשקעות הקרן ,דנן ובמקרה החברה ברמת (מיסוי שלבי- הדו המיסוי לעקרון בניגוד כי, אומר

 בעת השני) המתקיים בשלב כדיבידנד הרווחים משיכת בעת המשקיע ומיסוי ראשון בשלב ,במקרקעין

 בעל ברמת - בלבד שלבי חד מיסוי יש במקרקעין להשקעות בקרן ,ן"נדל חברת של מניותיה החזקת

 בקרן שנצברו הפסדים כי יוער, .סיווגן על ושומרות המניות לבעלי מיוחסות ההכנסות ,קרי. המניות

 יועברו ולא בפקודה לקבוע בהתאם הקרן ברמת לקיזוז הבאות לשנים יועברו במקרקעין להשקעות

עיקרון המיסוי החד שלבי ברמת בעלי המניות יחול לגבי הכנסת הקרן המחולקת  .המניות לבעלי

הכנסה שהקרן אינה מחוייבת  .6.3 לפקודה, כמפורט בסעיף  9א64כדיבידנד, לפי הוראות סעיף 

לפקודה תמוסה על פי עקרון המיסוי הדו שלבי  9א64דנד בהתאם להוראות סעיף לחלקה כדיבי

  כאמור.

 השקעה בדיור להשכרה 6.20.1

 הסדרי מס מיטיבים בהשקעה במקרקעין לצרכי דיור להשכרה  .א

 מס הסדרי ") נקבעוהתיקון לפקודה(" 2016 -ו "התשע 222) (מס הכנסה מס פקודת לתיקון חוקב

 הייתה התיקון מטרת .להשכרה לדיור שתרכוש מקרקעין במקרקעין להשקעות לקרן מטיבים

 את להגדיל ובכך טווח ארוכת להשכרה לדיור מקרקעין לרכוש במקרקעין קרנות להשקעה לעודד

הסדרי המס המיטיבים יחולו, בכפוף לאמור  .זה שוק ולשכלל לפתח ,להשכרה הדירות היצע

  .6.21.1 להלן, לגבי קרן להשקעה במקרקעין כהגדרתה בפקודה, כמפורט בסעיף 

 מקרקעין לצורכי דיור להשכרה  .ב

 מיום שנים 5 תום עד או מניבים למקרקעין להפיכתם עד רכישתם שממועד בתקופה מקרקעין

   מתקייםו ,31הקובעת התקופה במהלך שנרכשו ובלבד ,והגליל) הנגב באזור שנים (7 30רכישתם

                                                      
 11.2.2018ביום  -שנים באזור הנגב והגליל)  7שנים ( 5לעניין הדרישה להפיכתם של המקרקעין למקרקעין מניבים בתוך    30

שיהוי במסירת המגרש ליזם  ל"דירה להשכיר" בקשר עם פרויקטים של "דירה להשכיר", לפיההוציאה רשות המיסים הבהרה 

דירה צד שלישי, שיהוי שאינו נתון לשליטת הצדדים להסכם ( ידי-ללשם בנייה עליו, בשל השלמת עבודות הפיתוח במתחם ע

 2א64או היזם), ינוטרל מתקופת הבנייה הנדרשת בהגדרת "מקרקעין מניבים לצרכי דיור להשכרה" הקבועה בסעיף  להשכיר
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 :חלופיים) (תנאים מהבאים אחד לפחות לגביהם

המקרקעין נרכשו במסגרת מכרז שפורסם על ידי המדינה או החברה הממשלתית לדיור  .1

והשכרה כשהיא פועלת בשם המדינה, שלפי תנאיו מחצית לפחות מיחידות הדיור שייבנו 

 15 - במקרקעין ישמשו להשכרה למגורים בלבד, לתקופה שנקבעה בתנאי המכרז ולא פחות מ

שנים, ואולם יראו רק את הדירות שלפי תנאי המכרז ישמשו להשכרה למגורים בלבד כאמור 

 ואת החלק היחסי של הרכוש המשותף הצמוד להן, כמקרקעין לצרכי דיור להשכרה.

 קרי ,תום התקופה הקובעת לפני אושרה אשר למגורים להשכרה תכנית המקרקעין על חלה .2

 .6.6.2023 ליום עד

 למגורים השכרה של למטרה, להשכרה לדיור הממשלתית החברה ידי על שווקו המקרקעין .3

 החברה עם מטרה זו הובטחה באמצעות ההסכם שנחתםו ,לפחות שנים 15 של לתקופה בלבד

 .המקרקעין לרכישת

 שנבנו או ,רצוף במתחם ,לפחות למגורים יחידות 20 להשקעות במקרקעין קרן ידי על נרכשו .4

 החברה אישרה אם והכל, המקרקעין רכישת מיום שנים חמש תום עד לפחותדיור  יחידות 20

 ניםש 20-ל בלבד למגורים השכרה של למטרה ישמשו היחידות כי להשכרה לדיור הממשלתית

 שימשו הדיור יחידות כל כי מס שנת תום בכל אישור האמורה החברה נתנה ואם לפחות

 .למגורים להשכרה

דיור  לצורכי מניבים מקרקעין על או להשכרה דיור לצורכי מקרקעין על מופחת רכישה מס  .ג

 להשכרה

  מניבים מקרקעין או להשכרה דיור לצורכי מקרקעין שרכשה במקרקעין להשקעות קרן .1

 .המקרקעין משווי 0.5% של בשיעור מופחת רכישה מס תשלם ,להשכרה דיור לצורכי

 אחד בהתקיים .בחקיקה שנקבעו התנאים בכל בעמידה מותנית הרכישה מס הטבת .2

(בתוספת ריבית והפרשי  6% של בשיעור מלא רכישה מסל הקרן םיתשל, הבאים מהתנאים

  - 1963): ג"ורכישה), התשכ (שבח מקרקעין חוק מיסוי להוראות (בהתאםהצמדה) 

 ;מיום הקמתה חודשים 36 בתוך למסחר נרשמו לא מניותיה  )א(

 (7 הקרן בידי רכישתם מיום שנים חמש בתוך מניבים למקרקעין הפכו לא המקרקעין  )ב(

  ;הגליל) או הנגב באזור שנים

מניבים  למקרקעין שהפכו מיום שנים ארבע שחלפו לפני הקרן בידי נמכרו המקרקעין  )ג(

 .להשכרה דיור לצורכי

 

                                                                                                                                                                        
ר האמור, תקופת הבנייה הנדרשת בפקודה (חמש או שבע שנים, לפי העניין), תימנה מיום רכישת לפקודת מס הכנסה. לאו

המקרקעין ועד להפיכתם למקרקעין מניבים לצרכי דיור להשכרה כאשר מתוך התקופה, כאמור, תנוטרל תקופת הפיתוח 

 .שמיום הרכישה ועד למסירת המגרש ליזם

  ).7.6.2016לפקודה ( 222תיקון  של תחילתו מיום יםשבע שנ של תקופה  -הקובעת" התקופה"   31
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 למסחר הרישום לאחר להשכרה לדיור לקרן מקרקעין העברת 6.20.2

 לדיור לקרן להשכרה)מוטבים (מקרקעין מניבים ומקרקעין לצרכי דיור  מקרקעין העברת  .א

 ההעברה בעת שבח במס תחויב לא ,6.6.2023 ליום עד בקרן מניות להקצאת בתמורה להשכרה

  :מצטברים תנאים מספר בהתקיים ,המניות הוקצו בגינו החלק בשל

 הוא ההקצאה לאחר מיד בקרן הזכויות כלל של לשווין המוקצות המניות של שווין בין היחס .1

 מיד החברה של השוק לשווי מניות בשלהם שהוקצו המקרקעין של השוק שווי שבין כיחס

 .ההקצאה לאחר

 .במקרקעין הזכויות כל הועברו .2

 .בבורסה למסחר הרישום לאחר נעשתה לקרן ההעברה .3

 .המס תשלום הבטחת לצורך נאמן בידי יופקדו המוקצות המניות .4

 מעביר המקרקעין אינו בעל מניות מהותי בקרן מיד לאחר ההעברה. .5

מי שמחזיק, במישרין או בעקיפין, לבדו או יחד עם  -"בעל מניות מהותי", משמעו  - לעניין זה 

 לפחות באחד או יותר מסוג כלשהו של אמצעי השליטה בקרן. 10% - אחר, ב 

 כירתממועד  או המקרקעין מהעברת חודשים 60 בת לתקופה מס דחיית מהווה שבח במס ההקלה  .ב

 מניות להקצאת בתמורה מקרקעין מהעברת בשונה וזאת מביניהם המוקדם ,התמורה מניות

 .לעיל כמפורט והכל )6.20.11  סעיף ראה( למסחר הרישום טרום

  המוקדם( המכירה ביום כנמכרות המוקצות המניות את יראו, המוקצות המניות מכירת לעניין  .ג

 ,)חודשים כאמור 60 -  הדחייה תקופת תום ומועד המוקצות המניות נמכרו שבו היום ביןמ

 :כלהלן תחושב התמורה

 - התמורה תהיה, הדחייה תקופת תום מועד לפני ,חלקן או כולן, המוקצות המניות נמכרו .1

  ;המכירה תמורה

 שווי התמורה תהיה ,הדחיה תקופת תום מועד עד ,חלקן או כולן ,המוקצות המניות נמכרו לא .2

 .ימי המסחר שקדמו ליום המכירה) 30 -(ממוצע השווי ב  הדחייה תקופת תום במועד המניות

 לפי המעביר בידי המקרקעין של הרכישה שווי יתרת הוא המוקצות המניות של המקורי המחיר  .ד

 .המניות בשלהם שהוקצו למקרקעין יחסי באופן ,מקרקעין מיסוי חוק

 חוק לפי המעביר בידי במקרקעין הזכות של הרכישה יום הוא המוקצות המניות של הרכישה יום  .ה

 .מקרקעין מיסוי

 רכישה שווי ליתרת בהתאם יחושב המוקצות המניות של המתואם המקורי המחיר יתרת  .ו

 ומחזיק ממשיך המעביר היה אילו שהיה כפי, מקרקעין מיסוי לחוק 47 בסעיף כהגדרתה מתואמת

 .במקרקעין

 ויום במקרקעין להשקעות לקרן העברתם לאחר מיד שווים יהיה בידי הקרן המקרקעין של שווים  .ז

 ,הנפקה טרום מייסד בידי מקרקעין מהעברת בשונה, קרי .לקרן ההעברה יום יהיה הרכישה
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 שווי לפי הקרן בידי חדש בסיס יוצרת למסחר הרישום לאחר למניות בתמורה המקרקעין העברת

 המכירה). (מועד ההעברה במועד שוק

, העברת מקרקעין לצרכי 6%, תחויב במס רכישה בשיעור של מניבים כאמורהעברת מקרקעין   .ח

 ג. לעיל. 6.20.1 בהתאם לאמור בסעיף  0.5%דיור להשכרה כאמור, תחויב במס רכישה בשיעור של 

 המניות לבעלי ההכנסה בחלוקת החל המס שיעור 6.20.3

 ינוכה (המס הבאים המס שיעורי יחולו להשכרה דיור לצורכי מקרקעין ומכירת מהשכרה הכנסות בגין

  ):במקור

 ריאלי משבח וכן , מפחתשוטפות) (הכנסות שכירות מדמי חייבת הכנסה על שיחול המס - יחיד  .א

 ההכנסה לא תיחשב כהכנסה מיגיעה אישית.. 20%יהא  להשכרה דיור לצרכי מקרקעין ממכירת

ממכירת מקרקעין (לצורכי דיור להשכרה) המוחזקים לתקופה קצרה יחול מס שולי על הכנסה 

 לפקודה. 121בהתאם לסעיף 

 ממכירת ריאלי משבח שוטפות) וכן (הכנסות שכירות מדמי חייבת הכנסה על שיחול המס - חברה  .ב

למעט ממכירת מקרקעין (לצורכי דיור להשכרה) המוחזקים לתקופה קצרה,  ,20% יהא מקרקעין

 .פרישה לגיל זרה גמל קופת רבותל לפקודה,  126אשר תחויב בשיעור מס החברות בהתאם לסעיף 

 והן )שוטפות (הכנסות שכירות מדמי הכנסות בגין הן ממס פטורה -32פרישה לגיל גמל קופת  .ג

 .מקרקעין (לצורכי דיור להשכרה) המוחזקים לתקופה קצרה, למעט ממכירת המקרקעין במכירת

 בגין ממס פטור שוטפות), ומחצית הכנסות( שכירות מדמי הכנסות בגין ממס פטור - ציבורי מוסד  .ד

 ., למעט ממכירת מקרקעין (לצורכי דיור להשכרה) המוחזקים לתקופה קצרהמקרקעין מכירת

 המניות בעלי בידי במס חיוב מועד 6.20.4

 ),6.3  לפקודה (כמפורט בסעיף 9א64כאמור בסעיף  ,המניות לבעל החייבת ההכנסה הועברה בו המועד

 ,לדוגמא כך .במקרקעין להשקעות קרן בידי ההכנסה למועד הפקת קשר ללא, במס החיוב מועד יהא

, 2019ת בשנ המניות לבעל חולקה אך 2018 בשנת מקרקעין קרן להשקעות בידי הופקה הכנסה אם

  . 2019לשנת  הכנסותיו על הדיווח במסגרתתיכלל  שההכנסה הרי

 מע"מ 6.20.5

 אינו עוסק, (כלומר במס חייב שאינו אדם בידי להשכרה לדיור לקרן מגורים דירת מכירת של עסקאות

 הקרן תהא פטורה ידי על מגורים דירת מכירת כך גם, מ"במע חייבת תהא כספי) לא מוסד או ר"מלכ

   . לחוק מס ערך מוסף ג31מ, זאת, בהתאם לכתוב במסגרת סעיף "ממע

) 1(31יתרה מזו, גם השכרת הדירות על ידי הקרן הינה פטורה ממע"מ, זאת לאור הוראותיו של סעיף 

  שנים הינה עסקה הפטורה ממע"מ.  25לחוק מס ערך מוסף, לפיו השכרה למגורים אשר אינה עולה על 

קטים לדיור להשכרה, כגון כפועל יוצא מכך, מס התשומות אשר יוטל על הקרן במהלך הקמת הפרוי

רכישת המקרקעין, תשלום עבור שירותי הבנייה והוצאות נלוות נוספות לא תהיינה ניתנות לניכוי בידי 

                                                      
 קופת גמל לקצבה, קופת גמל לתמלוגים או קופת גמל לפיצויים. - )(ב) לפקודה2(9כהגדרתה בסעיף    32
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הקרן. לפיכך, תשומות אלה ייחשבו לחלק מעלותו הכוללת של הפרויקט. האמור לעיל מבוסס על 

ן לשימוש בעסקה החייבת במס לחוק מס ערך מוסף, לפיו אין לנכות מס תשומות אלא אם ה 41סעיף 

והיות והקרן עתידה לעשות בתשומות אלה אך ורק בעסקאות הפטורות ממס (השכרת הדירות 

     אין באפשרותה לנכות את תשומות אלה. -ומכירתן בעתיד) 

  לתשקיף.  9המצורפים בפרק  2017בדצמבר  31ליום  בדוחות הכספיים 8לפרטים נוספים ראו ביאור 

 מיוחדיםשיעורי מס  6.20.6

לניכוי  ,לפטור זכאות בלא  70%של בשיעור , ברמת בעלי המניות,במס תחויבנה - חריגות הכנסות  .א

  .לקיזוזאו  לזיכוי

 :באופן הבא בפקודה הוגדרה "חריגה הכנסה"

 .עסקי מלאי מכירתמ הכנסה .1

 הקרן של הכנסותיה ממכלל 5% על העולה ,להלן יפורטו אשר הכנסות למעט ,הכנסה כל .2

 :במקרקעין להשקעה

(למעט מכירת  להשכרה דיור לצורכי ממקרקעין הכנסות ,מניבים ממקרקעין הכנסות  .א

 20 -להגדרה כאמור לעיל, בתוך פחות מ 4מקרקעין לצרכי דיור להשכרה על פי חלופה 

 מקרקעין שהיו במקרקעין בנייה זכויות ממכירת והכנסות ממועד רכישתם)שנה 

 ;נרכשו בו ביום מניבים

  .ומפיקדון מדינה ממילוות ,בבורסה הנסחרים ע"מני הכנסות  .ב

להגדרת "מקרקעין  4, על פי חלופה להשכרה" דיור לצורכי "מקרקעין ממכירת הכנסה .3

לעיל)  שבואר כפייחידות לפחות במתחם רצוף), ( 20לצרכי דיור להשכרה" (רכישה/בניה של 

 .הקרן בידי רכישתם מיום שנים 20 -מ פחות תוך

ראו , גמל קופות של חריגות הכנסות ולרבות ,חריגות הכנסות בגין המס שיעורי בדבר לפירוט

   .6.20.8   סעיף

שיעור  -  (יחיד 121תחויב במס לפי סעיפים  - הכנסה ממכירת מקרקעין המוחזקים לתקופה קצרה   .ב

 ) לפקודה.23%שיעור מס חברות  - (חברה 126), או 47%מס שולי עד 

 כמקרקעין שמתקיים בהם אחד מאלה:מקרקעין המוחזקים לתקופה קצרה, מוגדרים בפקודה 

הם אינם מקרקעין לצורכי דיור להשכרה, ומיום רכישתם בידי קרן להשקעות במקרקעין עד  .1

  יום מכירתם, לרבות במכירה פטורה ממס, חלפו פחות מארבע שנים;

הם מקרקעין לצורכי דיור להשכרה, שנמכרו בידי קרן להשקעות במקרקעין לפני שחלפו  .2

שהפכו למקרקעין מניבים לצורכי דיור להשכרה, למעט מקרקעין כאמור  ארבע שנים מיום

 ) להגדרה "מקרקעין לצורכי דיור להשכרה";4בפסקה (

 9א64שהקרן אינה מחויבת לחלקה כדיבידנד לפי הוראות סעיף  הכנסה -חריג לעקרון השקיפות   .ג

דהיינו בשלב הראשון מס  - תחויב על פי עקרון המיסוי הדו שלבי  - ) 6.3 לפקודה (כמפורט בסעיף 

 חברות ברמת קרו ההשקעות, ובשלב השני מס על הדיבידנד המחולק מהכנסה זו לבעלי המניות.

  .60%הכנסה חריגה של הקרן תחויב בשיעור מס של 
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 להשכרה לדיור קרן בידי אחרים מניבים מקרקעין החזקת 6.20.7

מניבים  מקרקעין גם להשכרה דיור לצורכי למקרקעין בנוסף להחזיק יכולה להשכרה לדיור קרן

  .אחרים

 לבעלי ממקרקעין מניבים שאינם מקרקעין לצרכי דיור להשכרה ההכנסה בחלוקת החל המס שיעור 6.20.8

 המניות

 של לסיווגו ובהתאם ההכנסה לסיווג בהתאם ,המניות בעלי על יחולו אשר המס שיעורי פירוט להלן

 :המניות בעל

ועל הכנסות ממכירת מקרקעין שוטפות)  (הכנסות שכירות מדמי הכנסות על שיחול המס - יחיד  .א

 נכון. לפקודה 121 לסעיף בהתאם שולי מס שיעור הינותוך פחות מארבע שנים ממועד רכישתם 

(ההכנסה לא תיחשב כהכנסה מיגיעה  47%  הינו המרבי השולי המס שיעור 2018שנת המס ל

 25%, הינו הפחת הוצאות בסכום והכנסות מקרקעין שבח או הון רווח על שיחול המסאישית) .

  .70%  הינו חריגות הכנסות על שיחול המס

 שבח או הון רווח שוטפות) ועל (הכנסות שכירות מדמי החברה הכנסות על שיחול המס - חברה  .ב

 המס שיעור 2018שנת המס ל נכון .לפקודה 126 לסעיף בהתאם חברות מס שיעור הינו מקרקעין

 . 70%הוא חריגות הכנסות על שיחול המס 23%. הוא

וממכירת מקרקעין  שוטפות) (הכנסות שכירות מדמי הכנסות על שיחול המס - חייבת נאמנות קרן  .ג

 או הון רווח בגין שיחול המס. היחיד על החל השולי המס לשיעור זהה המוחזקים לתקופה קצרה

  .70%הינו  חריגות הכנסות בגין שיחול סהמ.  25%הוא מקרקעין שבח

שיעור מס  שוטפות) הינו (הכנסות שכירות מדמי הכנסות על שיחול המס - פטורה נאמנות קרן  .ד

, למעט ממס פטור יחול מקרקעין שבח או הון רווח בגין .(א) לפקודה126החברות לפי סעיף 

 60%. הינו  חריגות הכנסות על שיחול המס .מקרקעין המוחזקים לתקופה קצרה ממכירת

 במס תחויב בגינן חריגות הכנסות מלבד ,ממס פטורה תהיה הגמל קופת - פרישה לגיל גמל קופת  .ה

  70%. של  בשיעור

 גומלת ממדינה זרה פנסיה וקרן זרה גמל קופת - גומלת ממדינת זרה פנסיה קרן/זרה גמל קופת  .ו

ובלבד שבמדינת המושב פטורים הרווחים ממס בשל היותם רווחים על  ממס לפטור זכאיות יהיו

 .70% של בשיעור במס תחויבנה בגינן חריגות הכנסות מלבד, חסכון לגיל פרישה

  בחלוקתם מחויבת אינה במקרקעין ותהשקעה שקרן סכומים מיסוי 6.20.9

 קרן ההשקעות ;שלבי דו במיסוי תחויב ,לפקודה בהתאם לחלקה מחויבת אינה שהקרן חייבת הכנסה

 חלוקת במס בעת יתחייב המניות ובעל ההכנסות הפקת בשנת חברות במס תתחייב במקרקעין

  .60%הכנסות חריגות ימוסו ברמת הקרן בשיעור של  .הדיבידנד
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  כלליות הוראות 6.20.10

 הון השקעות עידוד חוק  .א

להשכרה  לבניינים מס הטבות מעניק - 1959 ט"התשי, הון השקעות עידוד לחוק 1 שביעי פרק

קרן  על אלה הטבות יחולו לא ,החוק להוראות מאושר". בהתאם "בניין של אישור שקיבלו

  .במקרקעין להשקעות

 וערעור השגה  .ב

 קרן של החייבת ההכנסה את לקבוע רשאים, לפי העניין, מקרקעין מיסוי מנהל או השומה פקיד

 לבעלי החייבת ההכנסה העברת לאחר גם וזאת חבה היא בו המס את ולשום ,במקרקעין השקעות

 .המניות

 הקרן תוכל ,במקרקעין להשקעות לקרן שנקבעה השומה על לערור או לערער להשיג יוחלט בו במקרה

 ההשפעה על לערער או להשיג רשאי יהא המניות בעל .זאת לעשות בלבד והיא במקרקעין להשקעות

  .עצמה השומה על לערער או להשיג יוכל לא אך ,לקרן שנקבעה השומה בעקבות להכנסתו שנוצרה

 בייסוד להשכרה לדיור לקרן מקרקעין העברת 6.20.11

 שהפכה לחברה (מקרקעין מוטבים) או מקרקעין מניבים  להשכרה דיור לצורכי מקרקעין העברת  .א

"מייסד"  בידי חברה באותה מניות להקצאת שתבוצע  בתמורה ,להשכרה לדיור לקרן מכן לאחר

 לרישום ההעברה  עד מניות שלאחר בעל הינו מקרקעין לצרכי דיור להשכרה, , לענייןמייסד(

, ולעניין מקרקעין מניבים, הינו מהזכויות בחברה לפחות10% -ב החזיק בבורסה למסחר המניות

 לרישום ימים מיום היווסדות החברה או לאחר ההעברה, לפי המוקדם, עד 180בעל מניות שבתוך 

 בעת שבח חבות במס תקים לא ,)מהזכויות בחברה לפחות10% -ב החזיק בבורסה למסחר המניות

 המעניק לה את הפטור האמור. "מייסד", דברלעניין זה אזורים בניין נחשבת  .המקרקעין העברת

  :הבאים התנאים כל בהתקיים יינתן שבח ממס הפטור  .ב

מיד לאחר  בחברה הזכויות כלל של השוק לשווי המוקצות המניות של השוק שווי בין היחס .1

לשווי  בשלהם מניות שהוקצו המקרקעין של השוק שווי שבין כיחס הוא ,המניות הקצאת

 ;ההעברה לאחר מיד החברה של השוק

 ;בבורסה למסחר הרישום מועד לפני נעשתה ההעברה .2

 ;הועברו במקרקעין הזכויות כל .3

  ;להעברה המנהל של מראש אישור ניתן .4

לפי  המייסד בידי המקרקעין של הרכישה שווי יתרת הוא המוקצות המניות של המקורי המחיר  .ג

 .המניות בשלהם שהוקצו למקרקעין יחסי באופן ,מקרקעין מיסוי חוק

חוק  לפי המייסד בידי במקרקעין הזכות של הרכישה יום הוא המוקצות המניות של הרכישה יום  .ד

  .מקרקעין מיסוי

רכישה   שווי ליתרת בהתאם יחושב המוקצות המניות של המתואם המקורי המחיר יתרת  .ה

ממשיך  המייסד היה אילו שהיה מקרקעין, כפי מיסוי לחוק 47 בסעיף כהגדרתה מתואמת

 .ומחזיק במקרקעין
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עד המועד הקבוע בהגדרת קרן להשקעה במקרקעין (ראה  למסחר נרשמו לא החברה מניות באם  .ו

 ישלם מעביר ,ל פי הגדרת "מייסד")(ע  הכז להיות חדל המהותי המניות בעל אם או, )6.21.1 סעיף 

 .וריבית הצמדה הפרשי בתוספת ,הפטור את קיבל אלמלא בו חייב שהיה שבח מס המקרקעין

שווי  יתרת תהיה ,מניות בשלהם שהוקצו המקרקעין של החברה בידי הרכישה שווי יתרת  .ז

שהוקצו בשלהם  למקרקעין יחסי באופן ,מקרקעין מיסוי חוק לפי המייסד בידי שלהם הרכישה

כפי  הזכות במקרקעין של הרכישה יום יהיה האמורים המקרקעין של הרכישה ויום, המניות

 .הנכס הועבר לא אילו מקרקעין מיסוי חוק לפי המייסד ביד שהיה

משווי המקרקעין  0.5%העברת מקרקעין מוטבים כאור לעיל, תחוייב במס רכישה בשיעור של   .ח

 שהועברו.

נהנית  ,שהוקצו במניות שרובה מעורבת בתמורה לחברה מקרקעין מועברים שבהם בנסיבות  .ט

בגין  ,שוק שווי קרי ,חדש רכישה משווי נהנית ,ובמקביל 0.5% של מופחת מס משיעור החברה

 .מניות כנגד שאינו שנמכר החלק

   מגבלות ופיקוח על פעילות התאגיד 6.21

 שונות ולפיקוח תחיקתיות להוראות כפופה החברה למגורים המניב ן"הנדל בתחום פעילותה במסגרת

  השונות. הרשויות מצד

  פקודת מס הכנסה 6.21.1

                  הפקודה קובעת הוראות שונות בנוגע לקרן להשקעות במקרקעין, ובין היתר כי קרן להשקעות  6.21.1.1

  במקרקעין הינה חברה אשר מתקיימים לגביה כל התנאים המפורטים להלן:

 החברה התאגדה בישראל והשליטה על עסקיה וניהולם מופעלים מישראל.  .א

חודשים מיום התאגדותה. אך עם זאת,  24מניותיה נרשמו למסחר בבורסה בישראל בתוך   .ב

חודשים מיום התאגדותה  36מניותיה בתוך  החברה תוכל לרשום למסחר בבורסה בישראל את

אם שווי נכסי החברה שהם מקרקעין לצורכי דיור להשכרה או מקרקעין מניבים לצורכי דיור 

 24  משווי כלל נכסיה בתום 30%- להשכרה (דירות למגורים המיועדות להשכרה) לא פחת מ

 חודשים מיום התאגדותה. 36 - חודשים מיום התאגדותה ו

תה ועד למועד הרישום למסחר בבורסה לא היו לה נכסים, פעילות, הכנסות, ממועד התאגדו  .ג

 הוצאות, הפסדים, או התחייבויות, למעט לצורך פעילותה כקרן להשקעות במקרקעין. 

 ממועד הרישום למסחר בבורסה ואילך מניותיה נסחרות בבורסה בישראל.  .ד

לחוק מיסוי  70או הוראות סעיף  2לא הועברו לחברה נכסי מקרקעין על פי הוראות חלק ה  .ה

מקרקעין לפיהן ניתן, בתנאים מסוימים, לערוך שינוי מבנה בחברה ו/או להעביר נכסי מקרקעין 

לחברה בפטור ממס שבח וממס מכירה. קרי, בהתאם לתנאי זה לא ניתן להעביר לחברה נכסי 

 ס תוך ניצול ההוראות שעניינן שינוי מבנה בפקודה או בחוק מיסוי מקרקעין. מקרקעין בפטור ממ
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בדצמבר בכל שנת מס, החל ממועד התאגדותה ועד מועד הרישום למסחר  31-ביוני וב 30-ב  .ו

 בבורסה התקיימו כל אלה:

שווי נכסיה שהם מקרקעין מניבים, מקרקעין לצורכי דיור להשכרה, איגרות חוב, ניירות  .1

הנסחרים בבורסה, מלוות מדינה, נכסים שיש לכלול בסעיף "לקוחות" בהתאם לכללי ערך 

 משווי כלל נכסיה. 95%-החשבונאות המקובלים, פיקדונות ומזומנים, לא פחת מ

-שווי נכסיה שהם מקרקעין מניבים ומקרקעין לצורכי דיור להשכרה בישראל לא פחת מ .2

 ם ומקרקעין לצורכי דיור להשכרה. משויים של כלל נכסיה שהם מקרקעין מניבי 75%

 ,בדצמבר בכל שנת מס, החל ממועד הרישום למסחר של החברה התקיימו 31-ביוני וב 30-ב  .ז

 התנאים הבאים: ,) לעילו'בנוסף לתנאים האמורים בס"ק (

, 33שווי נכסיה שהם מקרקעין מניבים, מקרקעין לצורכי דיור להשכרה ונכסי הנפקה ותמורה .1

 מיליון ש"ח.  200ים של כלל נכסיה ומסכום של משוו 75%-לא פחת מ

בסכום (לרבות בדרך של איגרות חוב או שטרי הון) החברה מחויבת שלא ליטול הלוואות  .2

מניבים לצורכי דיור  ןמקרקעימשווי נכסיה שהם מקרקעין מניבים שאינם  60%העולה על 

יה שהם מקרקעין משווי נכס 80%להשכרה (דירות למגורים המיועדות להשכרה), בתוספת 

מניבים לצורכי דיור להשכרה (דירות למגורים המיועדות להשכרה) או מקרקעין לצורכי 

 משווי נכסיה האחרים.  20%דיור להשכרה, ובתוספת 

שנים ממועד הרישום למסחר בבורסה ואילך, לא החזיקו חמישה בעלי מניות או פחות,  3מתום   .ח

שנים ממועד הרישום  5מאמצעי השליטה בה, ומתום או יותר  70%- במישרין או בעקיפין, ב

"), לא החזיקו חמישה בעלי מניות או פחות, במישרין או המועד השנילמסחר בבורסה ואילך ("

 או יותר מאמצעי השליטה בה.  50%-בעקיפין, ב

 30%- מתום המועד השני ואילך לא יהיה בחברה בעל מניות אשר יחזיק יותר מ ,כן על יתר

שנים ואילך ממועד  8(מתום  ואילך השני המועדמ שנים 3 ומתום, בחברה השליטה מאמצעי

) 1( :זה לענייןמאמצעי השליטה בה.  20%- לא יהיה בעל מניות אחד המחזיק ביותר מההנפקה) 

 יחידה בעלי וכן מבוטחיה השקעת לעניין ביטוח בחברת מבוטחים, גמל בקופת עמיתים יראו

 כבעל ייחשבו וקרובו אדם) 2( ;בקרן מניות כבעלי, לפקודה 88 בסעיף כהגדרתה נאמנות בקרן

 כהגדרתה בחוק ניירות ערך. -"החזקה" ) 3( ;אחד מניות

 30%-לא התקיים האמור בסעיף ח' סיפא, לא יקנו מניותיו של בעל מניות המחזיק ביותר מ .1

מאמצעי  20%- מאמצעי השליטה בקרן להשקעות במקרקעין מתום המועד השני או מ

ליטה בה מתום שלוש שנים לאחר המועד השני זכויות כלשהן, והן יהיו מניות רדומות הש

                                                      
 , המוחזקים במשךלהלן) 3) עד (1בכספים כמפורט בפסקאות ( מילווה מדינה, פיקדון או מזומנים, שמקורם  -" נכסי הנפקה ותמורה"    33

הקרן שנרשמו למסחר  כספים שהתקבלו מהנפקה ראשונה של ניירות ערך של) 1( תקופה שאינה עולה על התקופה כמפורט באותן פסקאות:
כספים שהתקבלו מהנפקה נוספת של ניירות ערך של הקרן שנרשמו למסחר בבורסה  )2( במשך שנתיים מיום ההנפקה; -בבורסה בישראל 

 .במשך שנה מיום המכירה -תמורה ממכירת מקרקעין ) 3( פקה;במשך שנה מיום ההנ -בישראל 
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לחוק החברות, כל עוד הן מוחזקות בידיו, עד להתקיימות האמור  308כמשמעותן בסעיף 

 בסעיף קטן ח' סיפא.

לא התקיים האמור בסעיף ח' רישא גם לאחר שהמניות הפכו לרדומות, לא יקנו מניותיו של  .2

ות מהותי בקרן להשקעות במקרקעין זכויות כלשהן, והן יהיו מניות רדומות בעל מני

לחוק החברות, כל עוד הן מוחזקות בידיו, עד להתקיימות האמור  308כמשמעותן בסעיף 

 בסעיף ח' רישא.

יחול האמור באותה פסקה  ) לעיל,2קטן (היו בקרן כמה בעלי מניות מהותיים כאמור בסעיף  .3

 באופן יחסי לחלקם במניות הקרן.

-משיעור החזקותיו של בעל מניות מהותי לא יפחת  ) לעיל,3קטן (אף האמור בסעיף  על .4

ממניות הקרן שאינן רדומות כתוצאה מכך שחלק ממניותיו הפכו לרדומות על פי  9.99%

 סעיף זה.

ות הפקודה לחלק מידי שנה את הכנסותיה כקרן השקעות במקרקעין, החברה מחויבת לפי הורא  .ט

 .6.3 כדיבידנד לבעלי מניותיה במועד אשר נקבע לכך בפקודה, כאמור בסעיף 

ף אישור רואה חשבון על התקיימות החברה לרשות המיסים יצור 34לדוח השנתי אשר תגיש  .י

 ממועד התאגדותה. הלעיל לגבי כל אחת משנות המס החל י.עד  א.התנאים בסעיפים 

אם חדל להתקיים תנאי מן התנאים האמורים, תחדל החברה להיות קרן להשקעות במקרקעין.  6.21.1.2

הקבועים בו, על אף האמור, אם לא התקיים תנאי מהתנאים שבסעיף ז' לעיל, באחד מהמועדים 

יראוהו כאילו התקיים במועד, אם חזר להתקיים בתוך שלושה חודשים והמשיך להתקיים 

ברציפות במשך שנה לפחות; לא חזר והמשיך להתקיים כאמור, תחדל החברה להיות קרן 

  להשקעות במקרקעין במועד המפורט בסעיף ז' שבו לא התקיים לראשונה התנאי כאמור.

במקרה שהחברה תחדל להיחשב כקרן להשקעות במקרקעין, יחול עליה משטר המס החל על כל 

קרי, החברה תשלם מס הכנסה לרשויות המס ובעלי  -חברה שאינה קרן להשקעות במקרקעין 

  ידי החברה.- המניות ישלמו מס על דיבידנד שיחולק להם על

שקעות במקרקעין, יחולו הוראות בהתאם להוראות הפקודה, היה וחדלה החברה להיות קרן לה

  אלו:

בידי  , יחולו על הכנסה חייבת שהופקה או שנצמחה6.20 הקלות המיסוי כאמור בסעיף  .1

ם הסיום״) ועל ההכנסה החברה עד ליום שבו חדלה להיות הקרן להשקעות במקרקעין (״יו

באפריל של השנה שלאחר השנה שבה הופקה  30החייבת שהועברה לבעלי המניות עד ליום 

  או נצמחה.

                                                      
באפריל בשנה שלאחר השנה הנסקרת בדוח. עם זאת, לגבי נישום  30לפקודה, מועד הגשת הדוח השנתי הינו עד ליום  132בהתאם לסעיף     34

 שנה שלאחר השנה הנסקרת בדוח.במאי ב 31המנהל ספרים לפי שיטת החשבונאות הכפולה, מועד הגשת הדוח השנתי הינו עד ליום 
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, לא יחולו על הכנסה שהופקה או נצמחה בידי החברה 6.20 הקלות המיסוי כאמור בסעיף  .2

  לאחר יום הסיום.

 ןבילשר האוצר הוענקה סמכות, בכפוף לאישור ועדת הכספים של הכנסת, לקביעת הוראות, 

ין חברה שחדלה להיות קרן היתר, בכל הנוגע לתנאים ולתיאומים אחרים הנדרשים לעני

  להשקעות במקרקעין. למועד תשקיף זה, הוראות כאלו טרם נקבעו.

בנוסף, בהתאם להוראות הפקודה, החברה רשאית להודיע לפקיד השומה כי בחרה שלא להיות 

קרן להשקעות במקרקעין. הודיעה החברה כאמור, תחדל להיות קרן להשקעות במקרקעין מן 

  לאחר מתן ההודעה, לפי המאוחר. 30או מן היום ה־היום שקבעה בהודעתה, 

, ויחולו ההסדרים במקרקעיןתחדל להיות קרן להשקעות  היאאם הוחל בפירוקה של החברה  6.21.1.3

 .לעיל 6.21.1.2 המפורטים בסעיף 

 .6.20 להסדרי מס נוספים החלים על החברה ובעלי מניותיה ראה סעיף  6.21.1.4

לפרטים בדבר אישור רואה החשבון של החברה כי החברה הינה קרן להשקעות במקרקעין,  6.21.1.5

  לתשקיף. 'אנספח ראו  לפקודה, 3א64כמשמעותה בסעיף 

 החברהפעילות חוקים נוספים החלים על  6.21.2

  לעיל.  6.6.3 סעיף ולפרטים רא -  ")חוק השכירות(" 1971 - תשל"אהחוק השכירות והשאילה,   .א

החוק העיקרי להסדרת פעולת  - ")חוק התכנון והבנייה(" 1965 - חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה  .ב

זורית, לרבות מוסדות וועדות של מוסדות התכנון והבנייה בישראל ברמה ארצית וברמה הא

  "ב.צאר וכיוהגדרות תכוניות המת הערר,

 - ")חוק מיסוי מקרקעין(" 1963 -חוק מיסוי מקרקעין (שבח, מכירה ורכישה), התשכ"ג  .ג

מיסוי  בחוק הקבועים המס לדיני כפופות מקרקעין ומכירת לרכישת בעסקאות התקשרויות

מיסוי  חוק מהוראות העולות שונות מס בחבויות לשאת עשויה החברה לפיכך, מקרקעין.

  .6.20   סעיף ראו זה חוק בדבר לפירוט מכוחו. שהוצאו מקרקעין והתקנות

 הסכמים מהותיים 6.22

 המכרו המניות הקצאת הסכם  .א

 התקשרו החברה ואזורים בניין בהסכם במסגרתו התחייבה אזורים בניין 2018ביוני  12ביום 

 זכויותיה, ולמכור לחברה את בחברהכנגד הקצאת מניות  ש"חמיליון  208להשקיע סך כולל של 

. הקצאת המניות בעבור תמורה המחושבת כמפורט להלן ים- ובפרויקט בת אשדוד בפרויקט

תבוצע כנגד המרת יתרת החוב שתיווצר לחברה כלפי אזורים בניין בגין רכישת הזכויות 

כהלוואת שהעמידה אזורים בניין לחברה נוספים המרת סכומים כנגד בפרויקטים האמורים, ו

  . להלן והכל כמפורט ,בעלים
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  תומרכז אותטבל

. הלן טבלה מרכזת המפרטת את רכיבי התמורה בעסקה והאופן שבו נקבעומען הנוחות, לל

הטבלאות (הנתונים הם  לפירוט התנאים המדויקים ראו תיאור עיקרי ההסכם המופיע לאחר

   :במיליוני ש"ח, בקירוב)

  העסקה השלמת עם לחברה יועברו אשר אזורים בבעלות פרויקטים. 1

  . פרויקטים קיימים בחברה ערב השלמת העסקה 2

   )*( הלוואות בעלים אשר ייפרעו או יומרו למניות במסגרת השלמת העסקה .3

31.3.18 ליום יתרה
  (*)(**)

  141  

  129  פרויקט אשדוד רכישת בגין התחייבות יצירת

  20  פרויקט בבת יםהתחייבות בגין רכישת  יצירת

הלוואת בעלים באמצעות סכומי ההלוואה בגין פרויקט  פרעון
  אשדוד

)60(  

  )208(  החברה למניות המרה

לעיל המתוארות הפעולותבסמוך לאחר השלמת  יתרה
(*)

  22  

בהתאם למנגנון ההתחשבנות הקבוע בהסכם, החברה התחייבה לשאת בעלויות בהן נשאה אזורים בנין בקשר עם (*) יצוין, כי 
ואלו יהוו במועד ההשלמה חלק מחובה של החברה לאזורים בנין.  2018 באפריל 1 ים החל מיום- פרויקט אשדוד ופרויקט בת

שיתקבלו במסגרת הסכם המימון שנחתם בקשר עם פרויקט  מהסכומים בחלק שימוש לעשות החברה בכוונת כי, יצוין כן

                                                      
)(א), במועד ההשלמה, במקביל להעברת הנכס לחברה, תועמד לחברה הלוואה על ידי הבנק המממן אשר 1א(6.22כאמור בסעיף    35

  העמיד מימון לצורך רכישת הנכס וסכום ההלוואה ישמש אותה לפרעון הלוואות בעלים לאזורים. 

השווי שלפיו פרויקט
 יועבר לחברה

מימון בנקאי   אופן חישוב השווי
 תיטול אותו

 כנגד החברה
וישמש  הנכס

הלוואת  פרעוןל
  35בעלים

  60 שווי (נספח ג' לתשקיף)  הערכת 129  אשדוד

 20 ים- בת
 של האחרונים הכספיים בנתוניה עלות

  - בניין אזורים

 בנקאי מימון  השווי חישוב אופןבספרים שווי פרויקט
 שהתקבל

 אור
 יהודה

  68  ערך פרויקט מוצג לפי עלות  128

 ראשון
 לציון

  -  ערך פרויקט מוצג לפי עלות   78
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 לא העסקה השלמת לאחר שסמוךהלוואות הבעלים האמורות, באופן  פרעון) לצורך 6.12.1.4 ראשון לציון (ר' סעיף 
  . לאזורים בעלים הלוואות תיוותרנה

כוללת סכומים בגובה: (א) שווי פרויקט אור יהודה בניכוי המימון הבנקאי שהתקבל  31.3.18ליום יתרת הלוואת הבעלים   (**)
 4 - (ג) עלויות נוספות בסך מצטבר של כ  מיליון ש"ח); 78 - מיליון ש"ח); (ב) שווי פרויקט ראשון לציון (כ  60 -בגינו (סה"כ כ 

  מעלויות מימון לבנק ולאזורים.מיליון ש"ח בהן נשאה החברה, המורכבות בעיקר 

  . הרכב השקעת אזורים 4

  ערך  רכיב

  129  פרויקט אשדוד   העברת

  20  ים בת פרויקט העברת

  59  החברה למניות המרה

  208  "כסה

  

  : ההסכם עיקרי תיאור להלן

  העסקה .1

, לאחר ")מועד ההשלמהבסמוך לפני מועד השלמת ההנפקה לציבור על פי תשקיף זה ("  )א(

 כל שיתקיימו, ולאחר מועד המכרז לציבור אך לפני רישום מניות החברה למסחר

 תנאי לרבות, פיו על לציבור החברה מניות הנפקת להשלמת בתשקיף המפורטים התנאים

תנאים בדבר ההון המינימאלי,  ולרבות (כהגדרתו בסעיף זה להלן) הבנק המממן אישור

הדרושים לצורך רישום מניות החברה  פיזור ושווי החזקות ציבור בחברה לאחר ההנפקה

ן סך כולל יבניאזורים  תשקיע "),השלמת ההנפקהל יםמתלה םתנאיה(" למסחר בבורסה

כנגד  ")סך השקעת אזורים" -ש"ח בהונה של החברה (סכום זה ייקרא  מיליון 208של 

  , באופן הבא:מניות של החברהמיליון  52הקצאת 

, ים-אזורים בניין את זכויותיה בפרויקט באשדוד ובפרויקט בבתהחברה תרכוש מ )1(

וכן יוסבו לה כל זכויותיה והתחייבויותיה של אזורים בניין על פי מערכות 

, בתמורה לסך השווה לשווי ממכר אשדוד ההסכמים הנוגעות לפרויקטים האמורים

כר מ"). תמורת הממכרמה תמורת" -ים (כהגדרתם להלן) (יחד - ולשווי ממכר בת

אשר תומר למניות החברה  ,תיזקף כיתרת חובה של החברה לזכות אזורים בניין

 כמפורט להלן. 

   - זה לעניין

שמאות ליום ( לתשקיף המצורפת לשמאות בהתאם יחושב": אשדוד ממכרשווי "

  .מיליון ש"ח 129 -של כ סך  - , דהיינו )2018במרץ  31

 של הכספיים בנתוניהלשווי הפרויקט  בהתאם": יחושב ים-בת ממכרשווי "

  מיליון ש"ח.  20 -סך של כ  -, דהיינו 2018במרץ  31ליום  בנין אזורים

ועד למועד  2018באפריל  1אזורים בנין בפרויקטים מיום  בהן נשאהעלויות 

עלויות אלו צפויות ההשלמה יתווספו ליתרת החוב של החברה לאזורים בניין. 
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לכלול הוצאות תכנון וקידום הפרויקטים לשלב ההקמה והעסקת יועצים, ולהערכת 

  .  החברה יעמדו על מיליוני ש"ח בודדים לכל היותר

החברה על הסכם מימון מכוחו תועמד לחברה הלוואה על תחתום במועד ההשלמה  )2(

אזורים בנין על פי הסכם ל ידי הבנק המממן באותם תנאים בהם הועמדה הלוואה

 6.11.4 בסעיף אשדוד (כמפורט פרויקט בקשר עם  2017בדצמבר  25מיום המימון 

, בשינויים המחויבים. תמורת ההלוואה שתועמד ")אשדוד מימון הסכםלעיל) ("

השלמת העסקה על פי  זה, לעניין. הבעלים תוהלוואיתרת  הקטנתל  לחברה תשמש

הסכם ההקצאה והמכר והשלמת ההנפקה מותנות בקבלת אישור הבנק המממן, 

אשר לטובתו רשומים שעבודים על הזכויות בפרויקט אשדוד, להעברת הזכויות 

. יצוין, כי אזורים ")אישור הבנק המממן תנאי(" בפרויקט לחברה במועד ההשלמה

בקשר עם הסכם מימון אשדוד, ויחולו בנין צפויה להעמיד ערבות לטובת החברה 

 2018במרץ  31נכון ליום ). 3(ד)(6.22 לגבי ערבות זו התנאים הקבועים בסעיף 

  מיליון ש"ח.  60 - לסך של כ  על פי הסכם מימון אשדוד הסתכמה ההלוואה

בסמוך לפני מועד ההשלמה, תומר למניות יתרת החוב של החברה לאזורים בניין  )3(

בגין מכר פרויקט אשדוד וכן תומר למניות יתרת החוב של החברה לאזורים בניין 

מניות יוקצו לאזורים בניין בגין מכר פרויקט  37,250,000. ים- בגין מכר פרויקט בת

רויקט בת ים בהתאם לשווי הממכר (כהגדרתו לעיל) ולפי מחיר אשדוד ומכר פ

יתרת הלוואות בעלים מ ש"ח 59,000,000, סך של כמו כן ש"ח. 4למניה של 

 4יומר לפי מחיר למניה של  ")הבעלים הלוואותשהעמידה אזורים בניין לחברה ("

 של החברה אשר יוקצו לאזורים בנין.  נוספות מניות 14,750,000 -ל  ש"ח

הלוואות הבעלים הועמדו על ידי אזורים בנין לחברה בקשר עם פרויקט ראשון 

 ןופיתוח בפרויקטים האמורים ותרכישת הקרקעלציון, עם פרויקט אור יהודה (ל

 צרכיה למימון וכן) רכישה י, כמו גם לתשלום מסיםבהתאם לתנאי המכרז

  .החברה של השוטפים

ואינן צמודות  2.6%הלוואות הבעלים נושאות ריבית שנתית בשיעור של יצוין, כי 

הלוואות הבעלים  עומד סך שווי 2018במרץ  31נכון ליום למדד או מטבע כלשהו. 

, ובהתאם לביאור הפרופורמה (ביאור ש"חאלפי  141,264 - כ(קרן וריבית) על סך של 

  .36ש"ח יאלפ 22,135 - לדוחות הכספיים) שוויין הינו כ  8מס' 

יצוין, כי בכוונת החברה לעשות שימוש בחלק מהסכומים שיתקבלו במסגרת  כן

) לצורך 6.12.1.4 הסכם המימון שנחתם בקשר עם פרויקט ראשון לציון (ר' סעיף 

הלוואות הבעלים האמורות, באופן שסמוך לאחר השלמת העסקה לא  פרעון

 .תיוותרנה הלוואות בעלים לאזורים

                                                      
 ההלוואה נטילת, הממכר תמורת בגין החוב של להון ההמרהאת  משקפות הפרופורמה לביאור בהתאם הבעלים הלוואות   36

 כולל השקעהלהון עד סכום  בעלים הלוואות והמרת ושימוש בסכומים לפרעון הלוואת בעלים, אשדוד פרויקט בגין הבנקאית
 ד לדוחות הכספיים. 9 ראו ביאור 1-3.18. לפרטים אודות שינויים בהלוואות הבעלים לתקופה "חש מיליון 208 של
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החברה תודיע בדיווח המיידי שתפרסם אודות תוצאות ההנפקה על פי תשקיף זה, ולפני 

מסחר, על ערכם הסופי של רכיבי השקעת אזורים כמפורט לעיל, על רישום מניותיה ל

  .לאזורים מניות על על פי הסכם ההקצאה והמכרפיהם יוקצו 

 הוראות נוספות - ים-ופרויקט בת אשדוד פרויקט רכישת  )ב(

השלמת העברת זכויותיה של אזורים בנין לחברה בפרויקט אשדוד טעונה קבלת הסכמת 

 ,לחברה החכירהלהעברת זכויותיה והתחייבויותיה של אזורים בניין על פי הסכם  רמ"י

וקבלת הסכמת משב"ש להעברת זכויותיה והתחייבויותיה של אזורים בניין על פי 

  ההסכם עמה לחברה. 

את ים טעונה - כמו כן, השלמת העברת זכויותיה של אזורים בניין לחברה בפרויקט בת

   .מראש ובכתבים -הסכמת עיריית בת

ן הסכימו ינכון למועד התשקיף, טרם נתקבלו הסכמות כאמור. החברה ואזורים בני

לפעול בשיתוף פעולה ביניהן עד להשלמת רישום העברת הזכויות בפרויקט אשדוד 

, ועד למועד קבלת ההסכמות והשלמת הרישום כאמור, על שם החברהים -ובפרויקט בת

 בהתקשרויותיה מכוח מערכת ההסכמים הנוגעת לפרויקט אשדודתמשיך אזורים בניין 

  , בנאמנות עבור החברה. ים-ולפרויקט בת

החברה התחייבה לשאת בכל העלויות ו/או האגרות הכרוכות בהשלמת הרישום כאמור 

  ין). ילעיל (למעט מיסים החלים על מוכר נכס, דוגמת מס שבח, אשר יחולו על אזורים בנ

כאמור להעברת הזכויות לחברה  הנדרשותהסכמות הל שלא יתקבלו בהסכם נקבע כי ככ

תהא  חודשים ממועד השלמת ההנפקה לציבור של מניות החברה, 18לעיל עד לתום 

רשאית כל אחת מבין החברה ואזורים בנין להאריך את התקופה לקבלת האישורים 

אישורים "). ככל שלא יתקבלו ההארכה תקופתחודשים נוספים (" 18 -  האמורים ב

בין אם במקרה שבו לא מומשה תקופת הארכה כאמור ובין אם מומשה אך  -האמורים 

הזכויות בפרויקט  העברתאזי תתבטל  -האישורים לא התקבלו עד תום תקופת הארכה 

 .לא תהיה למי מהצדדים טענה כנגד משנהוו ים (לפי העניין)-ו/או בפרויקט בת אשדוד

ו/או שווי ממכר  אשדוד ממכרשווי  של כוללסך  תשלם בניין אזורים - במקרה כאמור 

 ממועדהחברה  ידי-עלבמועד ההנפקה בתוספת עלויות שיושקעו  ים (לפי העניין)- בת

ובניכוי הכנסות שהתקבלו בחברה (ככל שהתקבלו) כתוצאה  למועד הביטול ועד ההנפקה

ואת  היינה),שת (ככלהלוואות הבעלים  פירעון באמצעות מהשכרת הנכסים בתקופה זו,

    במזומן. הסכום (ככל שתהיה)יתרת 

 לחברה הזכויות להעברת הנדרשות הסכמותהאין ודאות כי כי ספק, , למען הסר יובהר

, יחד עם זאת, האישורים הנדרשים הם טכניים במהותם, ובהינתן יתקבלואכן  כאמור

הבניה של לאחר השלמת העובדה שנכון למועד השלמת ההנפקה צפויה החברה להיות 

, ובהתחשב בתנאי ולאחר תשלום מלוא התמורה בגין הקרקע לרמ"יאשדוד פרויקט 

, הרי שהחברה מעריכה כי האישורים האמורים המכרז בקשר עם פרויקט בת ים

יצוין, כי להערכת החברה ייתכן כי יתקבלו בפרק הזמן הקבוע לקבלתם על פי ההסכם. 

קבלת אישורי ההעברה כאמור תותנה בהעמדת ערבויות על ידי אזורים לחברה. אזורים 
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הודיעה לחברה כי אם וככל שתעלה דרישה כאמור, והצדדים לא יצליחו לבטל את 

הדרישה, היא תיאות להעמיד את הערבות בהתאם לתנאים הקבועים בהסכם המתואר 

הערכות החברה כאמור לעיל הן מידע צופה פני עתיד, .ד לתשקיף. 6.22 בסעיף 

התממשותן אינה ודאית והיא עשויה להיות מושפעת מגורמים שונים ובכלל זה 

   ה.מהחלטות צדדים שלישיים שאינן בשליטת החבר

 מצגים .2

" ללא מצגים, AS-ISיועברו במצבן כפי שהן " ים- ובפרויקט בת אשדודבפרויקט הזכויות 

למעט מספר מצומצם של מצגים שעניינם סמכותה של אזורים בניין להתקשר בהסכם, היעדר 

 ים-ולפרויקט בת אשדודלפרויקט הפרה למיטב הידיעה של מערכת ההסכמים הנוגעת 

-Asותוקפם של ההסכמים כאמור וכיוצ"ב. המניות המוקצות יוקצו אף הן במצבן כפי שהן 

Is ללא מצגים למעט ביחס לסמכות להנפיקן והיותן נקיות משעבודים וזכויות צדדים ,

  שלישיים. 

  החלפת ערבויות .3

 :שונות שהועמדו על ידי אזורים בנייןבנקאיות להחליף ערבויות  בהסכםהחברה התחייבה 

לאחר  - ש"ח, וזאת מיליון  1.356- כבסך כולל של  ערבויות -  אשדוד בקשר עם פרויקט) 1(

(או במועד מוקדם יותר ככל אשדוד פרויקט ב קבלת הסכמת רמ"י ומשב"ש להעברת הזכויות

) בקשר עם 2; ()שיידרש על ידי מקבלי הערבות כתנאי לאישורם להעברת הזכויות בפרויקט

בקשר עם פרויקט ) 3; ("חשמיליון  18.941-ערבויות בסך כולל של כ -פרויקט ראשון לציון 

 של כולל בסך נוספות ערבויות )4מיליון ש"ח; ( 21.718 -כ ערבויות בסך כולל של  -אור יהודה 

   ."חש מיליון 0.3-כ

בנוסף, נקבע כי ככל שלא ניתן יהיה להחליף ערבויות כאמור, תמשיך אזורים בניין להעמיד 

אותן נושאת אזורים בניין בגין העמדת הערבויות  לויותתישא בעוהחברה  הערבויותאת 

).  כל Back-to-Back, עלות כאמור בה נשאה אזורים בנין(ותשפה את אזורים בניין בגין כל 

הוראות ההסכם בין אזורים לבין החברה שעניינן  הןלגבי עוד לא הוחלפו הערבויות, יחולו

  .ד).6.22 על ידי אזורים להתחייבויות החברה (ראו סעיף  בנקאיותהעמדת ערבויות 

 הוצאות, התחשבנות ושיפויבנשיאה  .4

 באפריל 1אזורים בניין בפרויקט אשדוד ובפרויקט בת ים החל מיום  בהן נשאהעלויות   )א(

ועד למועד ההשלמה, יתווספו ליתרת החוב של החברה לאזורים בניין במועד  2018

עלויות בנייה, יגדילו את הלוואות הבעלים). עלויות אלו צפויות לכלול  - ההשלמה (דהיינו 

הוצאות תכנון וקידום הפרויקטים לשלב ההקמה והעסקת יועצים, ולהערכת החברה 

פקדונות, מקדמות והכנסות שכירות שתקבל היותר. יעמדו על מיליוני ש"ח בודדים לכל 

אזורים בניין בגין פרויקט אשדוד עד למועד ההשלמה יועברו לחברה בסמוך לאחר מועד 

ההשלמה. כמו כן, לאחר מועד ההשלמה יפעלו הצדדים להסבת הוראות קבע / הוראות 

ד השלמת לחיוב חשבון של שוכרים בפרויקט אשדוד לחשבון שייפתח על שם החברה. ע
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ההסבה כאמור, תקבולים שיתקבלו באזורים בניין בגין הפרויקט יוחזקו על ידיה בעבור 

  החברה.

, יערכו ביניהם הצדדים התחשבנות ביחס לתשלומים אחת לרבעון לאחר מועד ההשלמה  )ב(

כל בניין (ככל שנשאה). החברה תשיב לאזורים  בניין נשאה אזוריםבהם  הפרויקטיםבגין 

אזורים בניין תעביר לחברה תקבולים , הפרויקטיםבגין בניין אזורים סכום בו נשאה 

 שהתקבלו על ידיה (ככל שהתקבלו) בגין הפרויקטים

נקבעו הוראות לעניין נשיאה בתשלומי מסים, לרבות חובתה של אזורים לשאת בתשלומי   )ג(

מס שבח ו/או מס הכנסה בגין ההתקשרות בהסכם, וחובתה של החברה לשאת בתשלום 

 .  ים-ופרויקט בת אשדוד רכישה בגין רכישת פרויקטמס 

- ופרויקט בת אשדודפרויקט בקשר עם  חבות/או וקיבלה על עצמה כל אחריות  החברה  )ד(

, נזק כל בגין אזורים את לשפות התחייבהו, ההשלמה למועד שקדמה התקופה בגין ים

 הליכים או הוצאות, חבויות, תביעות בגין, לה ייגרמו אשר ישירים הוצאה או חבות

, ים- פרויקט אשדוד, פרויקט בת עם בקשר תשלום דרישות וכן, מנהליים או משפטיים

על פי הוראות  אשר, ומערכת ההסכמים , פרויקט אור יהודה לציון ראשון פרויקט

 . ההסכם על החברה לשאת בהם

 בוררות .5

כל סכסוך או חלוקי דעות שיתגלעו בין  , בכפוף לכל דין,בהסכם נקבע מנגנון בוררות לפיו

  . הסכם או כל הוראה מהוראותיו, יובאו באופן בלעדי וייחודי לבוררותבכל הקשור להצדדים, 

 אישור דירקטוריון אזורים השקעות למחיר ההנפקה לציבור .6

כי לא תפרסם הודעה משלימה בקשר עם ההנפקה הראשונה של מניותיה  התחייבההחברה 

את מחיר המינימום למניה הקבוע בה השקעות אישר דירקטוריון אזורים לציבור אלא אם 

  . ואת כמות המניות המוצעות הקבועה בה

 הסכם הניהול  .ב

 2018ביוני  12להלן תנאיו העיקריים של הסכם הניהול בין החברה לבין חברת הניהול מיום 

לכל דבר ועניין כנושא משרה של החברה,  נחשבתחברת הניהול . יצוין, כי ")הניהול הסכם("

עליה הוראות הפרק השני והפרק השלישי לחלק השישי לחוק החברות או כל הוראות  חלותו

  .  דומות אשר יבואו במקומן

התקשרות חברת הניהול עם החברה בהסכם הניהול ובהסכם הייזום בהמשך לכן יצוין, כי 

עם אזורים בניין (בעלת השליטה בה  להתקשר לחברת הניהוצפויה בהמשך סעיף זה,  יםהמתואר

בהסכם לקבלת שירותים ו/או אזורים השקעות (בעלת השליטה באזורים בניין) ובחברה) 

אשר נדרשים לחברת הניהול לצורך העמדת השירותים  ו/או אזורים השקעות מאזורים בניין

   לחברה. 
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 שירותי הניהול .1

ול, באמצעות עובדיה ו/או מי מטעמה, חברת הניהול תעמיד לחברה את שירותי הניה  )א(

  ובמסגרת זו תספק שירותי ניהול כדלקמן: 

בעבור החברה, בדיקת כדאיות השקעות אלה וניהול בנכסים מניבים איתור השקעות  )1(

, בהתאם משא ומתן לכריתת הסכמי השקעה, מימון ואחרים בנוגע להשקעות אלה

ו/או כפי שתיקבע   6.5 יף למדיניות ההשקעות של החברה כמתואר בתשקיף זה בסע

   ;מעת לעת

ניהול משא ומתן לביצוע השקעות נוספות בהשקעות בהן החברה כבר ביצעה השקעה  )2(

 בעבר;

 מתן יעוץ כלכלי ופיננסי לביצוע השקעות על ידי החברה; )3(

כמי השקעה ובכל הסכמים אחרים ייעוץ לחברה בקשר עם התקשרות החברה בהס )4(

 הקשורים בהשקעותיה של החברה;

 ליווי, פיקוח וניהול השקעות החברה וכן דיווח לחברה על מצב השקעות אלה; )5(

ווי, טיפול והתקשרות בהסכמים למכירה או ילאיתור הזדמנויות למימוש השקעות,  )6(

 ");עסקת מימושמימוש אחר של השקעות אותן ביצעה החברה ("

 האורגנים המוסמכים שללחברה, בהתאם להחלטות ו/או חוב יוע בגיוס הון ייעוץ וס )7(

 החברה;

 בעלי התפקידים ונושאי המשרה הבאים: את חברת הניהול תעמיד על חשבונה  )ב(

 מצטבר (ו/או מנכ"לים משותפים בהיקף משרה מלאהמנהל כללי לחברה במשרה  )1(

 קטן מנהל כללי לחברה כמפורט בסעיף ובהתאם לנוהל מינוי )100% - שאינו נמוך מ 

 2.   

  דירקטוריון החברה (דירקטור).  יושב ראש )2(

דירקטורים נוספים לחברה ובלבד שסה"כ ממנה חברת הניהול ונושאת בשכרם של  )3(

  דירקטורים בחברה במספר שיהיה שווה לרוב חברי דירקטוריון החברה פחות אחד.

, תעמיד חברת הניהול גם 37ועד ביסוס פעילות מניבה משמעותיתבסמוך לאחר מ )4(

עד  לחברה. 75% שירותי סמנכ"ל כספים במשרה שלא תפחת מהיקף משרה של

כנושא המשרה הבכיר  (לרבות מנכ"ל משותף) לאותו מועד, יכהן מנכ"ל החברה

זה  בגין תפקידו כנושא המשרה הבכיר בתחום הכספים החברה.של  בתחום הכספים

לתגמול נוסף מחברת הניהול (מעבר לגמול המשולם לו  זכאי מנכ"ל החברהיהיה  לא

כמנכ"ל) ולאחר שיחדל לכהן כנושא המשרה הבכיר בתחום הכספים (עם מינוי 

על אף האמור,  .סמנכ"ל כספים או מסיבה אחרת) לא יופחת התגמול לו הוא זכאי

(בנפרד מתפקיד  סמנכ"ל כספים העסקתלהורות על  תרשאי תהיהחברת הניהול 

                                                      
מיליון ש"ח,  1,000המוקדם מבין המועד שבו שווי נכסי החברה יעלה על  - ", משמעו מועד ביסוס פעילות מניבה משמעותית"   37

על פי דוחותיה  - מיליון ש"ח לרבעון, והכל  30או המועד שבו סך ההכנסות של החברה מהשכרת מקרקעין מניבים יעלה על 
 האחרונים של החברה.הכספיים הרבעוניים 
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 שתהיהמוקדם ממועד ביסוס פעילות מניבה משמעותית, ככל מועד ב המנכ"ל)

יובהר, כי בכל מקרה (ובכל היקף משרה) חברת הניהול תישא כי הדבר נחוץ.  הסבור

 במלוא עלויות העסקתו של סמנכ"ל הכספים של החברה.

 עדי של חברת הניהול.נושאי משרה נוספים כנדרש, לפי שיקול דעתה הבל )5(

כי השירותים על פי הסכם הניהול אינם כוללים שירותי איתור השקעות  ,מובהר  )ג(

בקרקעות או פרויקטים בשלבי ביצוע, ניהול משא ומתן לגבי השקעות כאמור וכיוצא 

באלו שירותים נוספים לגבי השקעות כאמור, לגביהם חל הסכם הייזום. לפרטים בדבר 

 .ג.6.21  הסכם הייזום ראו סעיף

של חברת הניהול יהיו  המלצתהיובהר, כי השקעות ומימושים שתבצע החברה על פי   )ד(

ם של האורגנים המוסמכים בחברה, בהתאם לנוהל שייקבע על ידי טעונים אישור

 .החברהדירקטוריון 

 מינוי מנהל כללי .2

(לרבות מנכ"ל  כמנכ"לחברת הניהול תמליץ לדירקטוריון החברה על מועמד לשמש   )א(

  .לחברה בהתאם להחלטת הדירקטוריון מנכ"לוזאת בכל עת שיידרש מינויו של משותף) 

דירקטוריון החברה יחליט, לפי שיקול דעתו הבלעדי ובהחלטה של רוב חבריו אם למנות   )ב(

על ידי חברת הניהול כאמור (או מנכ"ל משותף)  כמנכ"להומלץ לשמש  את המועמד אשר

   .לעיל או לדחות את המועמד

החליט דירקטוריון החברה שלא למנות את המועמד אשר הומלץ על ידי חברת הניהול   )ג(

  כאמור, תמליץ חברת הניהול על מועמד אחר לאישורו של דירקטוריון החברה. 

 תחברידי - מועמדותם של שני מועמדים אשר הומלצו עלדחה דירקטוריון החברה את   )ד(

ידי חברת הניהול ודירקטוריון החברה יהיה -הניהול, אזי לא יוצעו מועמדים נוספים על

לאחר שמיעת  ,לחברה על פי בחירתו ובהתאם לשיקול דעתו הבלעדי מנכ"לרשאי למנות 

 . רומבלי שהדבר יגביל את שיקול דעתו כאמו עמדתה של חברת הניהול

"ל בידי המנכ"ל שיבחר כאמור לא יאות להיות עובד חברת הניהול, יועסק שהמנכככל   )ה(

 לעניין החברות חוק להוראות בכפוף("ל המנכהחברה אשר תישא בעלויות העסקת 

"ל), ועם סיום כהונתו, יחול מחדש ההסדר הקבוע מנכ של והעסקה כהונה תנאי אישור

בכפוף לכך שעלות זה. קרי, חברת הניהול תשוב ותציע מועמדים למשרה.  2 בסעיף 

עלות  - העסקתו הישירה של המנהל הכללי (וככל שקיימים מנהלים כלליים משותפים 

במצטבר)) לא תעלה על עלות העסקתו הישירה העסקתם הישירה של המנהלים הכלליים (

לא  - של המנהל הכללי הקודם של החברה (או, ככל שמדובר ביותר ממנהל כללי אחד 

תעלה עלות העסקתם של המנהלים הכלליים על עלות העסקתם הישירה של המנהלים 

הכלליים (במצטבר)), ינוכו עלויות העסקתו של המנהל הכללי מדמי הניהול שישולמו 

ברת הניהול על פי הסכם הניהול (עלתה עלות העסקתו של המנהל הכללי שנבחר על לח

עלות העסקתו של המנהל הכללי הקודם של החברה, ינוכו מדמי הניהול שישולמו לחברת 

הניהול עלויות העסקתו של המנהל הכללי אך לא יותר מעלות העסקתו של המנהל הכללי 
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בים גם במקרה שבו בחברה מכהן יותר ממנהל הקודם. הוראה זו תחול בשינויים המחוי

ינוכו מדמי הניהול עלויות העסקת המנהלים הכלליים שאינם  -כללי אחד, דהיינו 

מועסקים על ידי חברת הניהול, ובלבד שסך עלות העסקת המנהלים הכללים בה תישא 

   .חברת הניהול אינה עולה על עלות העסקת המנהלים הכלליים הקודמים (במצטבר)

ונים של החברה מונו ה"ה דרור נגל (המשמש כמנכ"ל הראשים המשותפים נכ"לכמ  )ו(

גם לאחר השלמת ההנפקה לציבור)  בתפקידים אלווימשיך לשמש וכדירקטור בה אזורים 

ענבים כסמנכ"ל  (עד למועד השלמת ההנפקה על פי תשקיף זה, ישמש מר ענבים ערןמר ו

 הכספים של אזורים). 

ה מר ענבים יהי כהונתו בגין. 100%ענבים יכהן כמנכ"ל משותף בהיקף משרה של  מר

זכאי (החל מיום השלמת ההנפקה על פי תשקיף זה) לתנאים העיקריים כדלקמן, אשר 

משכורת חודשית (ברוטו) בסך  - ) רכיב קבוע 1ידי חברת הניהול: (- ם עליינתנו לו במלוא

עד למועד שבו שווי סך נכסי  -), וזאת 2018 מאי למדדש"ח (צמוד  60,000כולל של 

החברה, המפורט בדוחות הכספיים הרבעוניים האחרונים של החברה שפורסמו לפני 

מיליון ש"ח. החל  350"), יעלה על הכספיים הדוחותמועד תשלום השכר (בסעיף זה: "

מיליון ש"ח, יעודכן שכרו של מר ענבים באופן  350מהמועד בו שווי נכסי החברה יעלה על 

מיליון ש"ח בשווי נכסי החברה, כפי שהיא משתקפת בדוחות  100שבו בגין כל עלייה של 

ש"ח, ובלבד שעלות הרכיב  2,500הכספיים, תעלה משכורתו החודשית (ברוטו) בסך של 

ש"ח  120,000הקבוע במשכורת החודשית של המנכ"ל (במונחי עלות מעביד) לא תעלה על 

). בחינת הצורך בעדכון משכורתו של מנכ"ל החברה תעשה אחת 2018(צמוד למדד מאי 

לרבעון ועדכון המשכורת יחול בגין משכורת החודש הראשון שלאחר מועד פרסום 

הדוחות ואילך. למען הסר ספק יובהר כי ירידה בשווי נכסי החברה לא תוביל לירידה 

כורתו תעודכן רק בגין עליות שווי מעל לשווי האחרון במשכורתו של מר ענבים, אך מש

משכורות חודשיות, לפי  6) זכאות למענק שנתי בגובה של עד 2שבגינו עודכן השכר; (

) זכאות לחופשה שנתית 3יעדים שייקבעו בהתאם לקבוע במדיניות התגמול של החברה; (

ובעים מהוראות הדין תנאים הנ -) זכאות לתנאים נלווים כמקובל 4ימי עבודה); ( 22(

פי הפרשה -(הפרשות סוציאליות, ימי מחלה, הבראה וכיוצ"ב), חסכון בקרן השתלמות על

ש"ח, לרבות  250,000) זכאות לרכב מנהלים בשווי של עד 5מקסימלית לצרכי מס; (

נשיאה בכל התשלומים וההוצאות הקשורים להפעלתו והחזקתו של הרכב (ללא גילום); 

) הודעה מוקדמת של 7סבירות המוצאות במסגרת מילוי תפקידו; () החזר הוצאות 6(

ופטור כמקובל בקרב נושאי משרה בחברה ובחברת ) כתב שיפוי 8שלושה חודשים; (

(ב) 6) מתוך כל חבילת אופציות שתוקצה לחברת הניהול כמפורט בסעיף קטן 9הניהול; (

מסך  0.6%בשיעור של חברת הניהול למר ענבים אופציות לרכישת מניות  להלן, תמחה

המניות שהונפקו בהנפקה אשר בגינה הוקצתה חבילת האופציות לחברת הניהול, 

  לתשקיף.  3.6.2ובתנאים שבהם הוקצו לחברת הניהול, כמפורט בסעיף 

, ולא יהיה זכאי לתמורה נוספת 25%נגל יכהן כמנכ"ל משותף בהיקף משרה של עד  מר

, אלא אם הדבר יאושר בידי האורגנים כאמור מהחברה או מחברת הניהול בגין כהונתו

  . פי דין בחברה- המוסמכים לכך על
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על ידה  ץלתפקיד מנכ"ל אשר יומלעתידי כי כל מועמד  התחייבהברת הניהול ח

לדירקטוריון החברה יהא בעל המומחיות והניסיון בתחום השקעות נדל"ן ויקדיש את 

קדם השקעות מוצלחות ולהשיג תשואה מירב זמנו ידיעותיו וניסיונו המקצועי על מנת ל

כאמור, יאושרו באורגנים עתידי מרבית לחברה. זהותו ותנאי העסקתו של מנכ"ל 

 המוסמכים של החברה בהתאם להוראות הדין.

, לרבות מנכ"ל משותף המנכ"לכל אחד מהצדדים רשאי לדרוש את הפסקת כהונתו של   )ז(

. החלטת דירקטוריון החברה) הפסקת כהונת המנכ"ל תהיה טעונה - (לעניין החברה 

 זה בשינויים המחויבים. 2 במקרה זה יחולו הוראות סעיפי המשנה הקודמים של סעיף 

יובהר ויודגש, כי חברת הניהול אינה מתחייבת כי בחברה יועסקו בכל עת מנכ"לים   )ח(

, וכי כל עוד מכהן בחברה מנכ"ל במשרה מלאה 100%משותפים בהיקף משרה העולה על 

נוסף ואף הפסקת כהונתו לא מנכ"ל משותף  הרי שכל שינוי בהיקף משרתו של) 100%(

הניהול. כן מובהר, כי על מינוי של מנכ"ל  ישנו את דמי הניהול המשולמים מכוח הסכם

בהיקף משרה  אחרמשותף נוסף שהינו נושא משרה באזורים, כאשר בחברה מכהן מנכ"ל 

, אך דירקטוריון ) לעילה), לא יחול המנגנון הקבוע בסעיפים קטנים (א) עד (100%מלא (

שותף נוסף החברה יהיה רשאי שלא למנות מועמד שתציע חברת הניהול לתפקיד מנכ"ל מ

 . בעתיד

 :התחייבויות נוספות בהן התחייבה חברת הניהול .3

הניהול והסכם הייזום למעט הענקת השירותים לחברה בהתאם להוראות הסכם   )א(

או כפי שיוסכם בין הצדדים לאחר חתימתו של  ).ג6.22 - ו .ב6.22  פיםסעי(לפרטים ראו 

, לא תעסוק חברת הניהול בכל עיסוק אחר בתקופת תוקפו של הסכם הניהולהסכם 

  . הניהול

 חברת הניהול תהיה רשאית לקבוע, בתיאום מראש עם החברה, נהלים והוראות בקשר  )ב(

לניהול וביצוע שירותי הניהול וכן לשנותם מעת לעת, בתיאום מראש עם החברה, ובלבד 

ועם מעמדה של החברה כקרן להשקעות  הניהולשהנהלים יעלו בקנה אחד עם הסכם 

במקרקעין. חברת הניהול תהא אחראית ליישום, הן בחברה והן בחברת הניהול, של 

ה בידי דירקטוריון החברה (ושינויים לה, תכנית האכיפה הפנימית של החברה כפי שאושר

של כללי ממשל תאגידי תקין כנדרש מחברות  בחברה ככל שיאושרו), וכן ליישום מלא

 - החברה דירקטוריון של הסביר ודעתפי שיקול  לע ,כמתבקש מצרכי החברהוציבוריות, 

  גם בחברת הניהול.

רי, ללא עלויות ספקים חברת הניהול תישא בכל ההוצאות המתבצעות בידי עובדיה (ק  )ג(

וכיוב') בקשר  , שמאים, יועצים פיננסיים, יועצי מסחיצוניים, כגון מתווכים, עורכי דין

לרבות הוצאות בקשר עם איתור השקעות, בדיקת השקעות, עם מתן שירותי הניהול 

ניהול השקעות ושמירה על ההשקעות, שכירות משרדים וכל ההוצאות הנלוות למשרדים 

לא כולל עלות רכישת  -(אך להסרת ספק  השוטפת של החברה (ריהוט, מחשובולפעילותה 

"ב) וכן תשא בעצמה ועל חשבונה, כלפי צ, תקשורת, וכיומערכות מידע שתחול על החברה)
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, הניהולפי הסכם -ידיה במסגרת מתן השירותים לחברה על-העובדים אשר יועסקו על

כל דין הסכם או הסכם קיבוצי (לרבות  בכל חבות חוקית החלה על מעביד כלפי עובד לפי

דיווח למוסד לביטוח לאומי ולרשויות המס, תשלום שכר, פיצויי פיטורים, הפרשות 

פנסיוניות, חופשה, תשלום דמי מחלה, תשלום דמי הבראה וכיו"ב), ותבצע את כל 

 המסים החלים עליה לפי כל דין במלואם ובמועדם. תישא בכל התשלומים ו

להמציא לחברה, מיד עם דרישתה, כל מידע בנוגע לחברת הניהול  תחייבהההניהול  חברת  )ד(

ולנושאי משרה בה אשר יידרש לצורך דיווחי החברה בהתאם להוראות חוק ניירות ערך, 

  פיו, והנחיות רשות ניירות ערך.- התקנות על

כי לא תעמיד את עצמה ולא תהיה במצב העלול ליצור ניגוד  התחייבההניהול  חברת  )ה(

ים או עניין אישי, במישרין או בעקיפין, בינה לבין החברה, עסקיה ובמסגרת מתן אינטרס

מובהר, כי בפעילויות השקעה של אזורים או מי מעובדיה  שירותי הניהול על ידיה לחברה.

או נושאי המשרה בה, לרבות אם אלו מעמידים שירותים לחברה מכוח הסכם הניהול, 

ובלבד שהן מותרות על פי התחייבות תיחום  אין משום הפרה של הוראות סעיף זה,

 . .ד6.22 הפעילות כמתואר בסעיף 

גרום לכך שמי מטעמה לא יבצעו פעולה המהווה לו התחייבה שלא לבצעחברת הניהול   )ו(

במשך תקופת התחייבה חברת הניהול כי הפרת חובת אמונים כלפי החברה. כמו כן, 

, חברת הניהול או מי מטעמה לא יקבלו כל תשלום או הניהולפי הסכם -ההתקשרות על

טובת הנאה אחרת, מכל צד שלישי בקשר עם השירותים שהם מעניקים לחברה על פי 

להסרת ספק מובהר, כי עובדים של חברת הניהול או נותני שירותים  .הניהולסכם ה

לחברת הניהול עשויים לקבל שכר או תגמול מאזורים בקשר עם השירותים שהם 

מעניקים לחברה על פי הסכם הניהול, וכן כי אזורים מקבלת שכר מחברת הניהול בגין 

  ע הסכם הניהול. שירותים שהיא מעניקה לחברת הניהול לצורך ביצו

, את הניהוללערוך ולקיים על חשבונה במשך כל תקופת הסכם  התחייבהחברת הניהול   )ז(

כל הביטוחים הדרושים על פי חוק ו/או בהתאם לדרישתה הסבירה של החברה (לרבות 

ביטוח אחריות מקצועית) ולפי חוות דעתו של יועץ הביטוח של החברה, לצורך מתן 

חברת הניהול אצל חברת ביטוח מורשית כדין.  הניהול סכםשירותי הניהול, על פי ה

תמציא לחברה מעת לעת אישור בדבר עריכת ביטוח כנדרש על פי הסכם הניהול. מבלי 

לגרוע מהאמור, החברה תפעל להכללת עובדי חברת הניהול המכהנים כנושאי משרה בה 

ונושאי המשרה  והדירקטורים מטעם חברת הניהול במסגרת פוליסת ביטוח הדירקטורים

 שלה. 

  התחייבויות החברה .4

האחראית הבלעדית לניהול ענייניה, למעט שירותי  היאהחברה בהסכם הניהול הובהר כי   )א(

  לעיל.  .1קטן הניהול האמורים בסעיף 

החברה תישא בהוצאות תפעולה השוטף והוצאות הכרוכות בדרישות החלות על פי כל דין   )ב(

, מסחר, לרבות: גיוס דירקטורים ותשלום שכרםעל חברה שניירות הערך שלה רשומים ל
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, הוצאות הקשורות עם לעיל )3ב(1למעט דירקטורים מטעם חברת הניהול כאמור בסעיף 

, הוצאות פרסום הדו"חות הכספיים של החברה וכל ו/או קבלת דירוג גיוס כספים לחברה

חות דו"חות נוספים שיש לפרסמם על פי כל דין, שכר רו"ח בקשר עם הכנת הדו"

שיועסקו על ידה על פי נוספים הכספיים של החברה ובכלל, שכר מבקר פנים, שכר יועצים 

החלטתה וכן בהוצאות ביטוח אחריות נושאי משרה ובהוצאות הביטוח השונות עבור 

פרסומם,  נכסי החברה; בהוצאות הקשורות בתחזוקת הנכסים המניבים אשר בבעלותה,

השכרתם והשבחתם (כגון  ו פנויים משוכרים,שיווקם, תפעולם בתקופות שבהם יהי

, בכפוף להוראות שירותי קבלנות, אדריכלות, הנדסה ושירותים אחרים ככל שיידרשו

החזר הוצאות המשולמות לצדדים ו). כמו כן, תישא החברה בשכר טרחה הסכם הייזום

בקשר עם מומחים ויועצים כלכליים) יועצי מס,  שמאים, שלישיים (כגון: עו"ד, מתווכים,

וטיפול שוטף בנכסי החברה, טיפול  , מזכירות החברהרכישה ומכירה של השקעות

  בעניינים משפטיים וכדומה. 

 תקופת הסכם הניהול  .5

של חמש שנים מהמועד בו תהפוך החברה לחברה יעמוד בתוקפו לתקופה  הניהולהסכם   )א(

 . ציבורית

לצד השני במידה  , רשאי לסיימו בהודעה בכתבהניהול כל אחד מהצדדים להסכם  )ב(

אחרת כנגד דומה לפירוק או להסדר עם נושים ו/או בקשה , והוגשה בקשה לכינוס נכסים

 .ימים 90אחד הצדדים והליכים כאמור לא הופסקו בתוך 

 לאלתר, ללא צורך במתן הודעה מראש הניהול הסכם החברה תהיה רשאית להפסיק את  )ג(

רבות עובדיה), הפר את חובת או מי מטעמה (ל חברת הניהולבמקרים שבהם ) 1( -

האמונים כלפי החברה או ביצע מעשה שיש בו משום ניגוד עניינים או גרם נזק לחברה 

) נבצר 2( - ; או בזדון או ברשלנות חמורה, או ביצע עבירה פלילית הקשורה לחברה

 180מחברת הניהול מכל סיבה שהיא, להמשיך ליתן שירותי ניהול לתקופה העולה על 

רים אלו, לא תהיה לחברת הניהול או למי מטעמה, טענה ו/או דרישה ו/או . במקימים

  כאמור. הניהול תביעה כנגד החברה ומי מטעמה בקשר לביטול הסכם

, מכל סיבה שהיא, תסיים את מתן הניהול כי עם סיום הסכם התחייבהחברת הניהול   )ד(

יעילה השירותים בצורה מסודרת ותעביר את תפקידיה למחליפיה בצורה מלאה, 

ידי החברה, חברת הניהול תהא אחראית לספק לחברה, -ומסודרת. ככל שהדבר יידרש על

חודשים ממועד סיום הסכם הניהול, את מלוא השירותים בכל הקשור בתחום  6עד חלוף 

ניהול הכספים והכנת הדוחות הכספיים של החברה, בהיקף ורמה המקובלים כיום 

של חברת הניהול במתן השירותים כאמור בחברה, בתמורה השווה לעלות הישירה 

   ."+ cost")(  10%בתוספת של 

ועם סיומו, מכל סיבה שהיא, לא תהיה חברת הניהול זכאית לכל  הניהול בתקופת הסכם  )ה(

 - מעבר לקבוע במפורש בהסכם הניהול (להסרת ספק  תשלום או תמורה נוספים מהחברה

   מבלי לגרוע מזכותה של חברת הניהול לשכר על פי הסכם הייזום).
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, מכל סיבה שהיא, החברה תהא רשאית לפנות לעובדי הניהול בכל מקרה של סיום הסכם  )ו(

ידי החברה החל - כולם או חלקם ולהעסיק אותם בהעסקה ישירה על - חברת הניהול 

פי - ראת תום תקופתו עללק הניהול . במקרה של סיום הסכםהניהול מתום תקופת הסכם

 חודשים לפני תום תקופת הסכם 6, פניה כאמור יכול ותעשה לא לפני הניהולהסכם 

כי לנוכח העובדה  ,יצוין זה לעניין(במידה ולא הוסכם על הארכתו עד אותו מועד).  הניהול

שבתקנון החברה נקבע כי החברה תנוהל בכל עת בידי חברת ניהול, האמור לעיל יהיה 

  ככל שתשונה ההוראה האמורה בתקנון.  ישים רק

  התמורה .6

עבור הגמול כמפורט להלן החברה לחברת הניהול את  תעניקבתוקף,  הניהולכל עוד הסכם 

 :הניהולשירותי הניהול האמורים בהסכם 

 :דמי ניהול שנתיים  )א(

בתמורה להעמדת שירותי הניהול תשלם החברה לחברת הניהול דמי ניהול שנתיים 

פי -, בשיעורים ועלשיוצגו בדוחותיה הכספייםנכסי החברה כפי שייגזרו מסך שווי 

   :(ובתוספת מע"מ כדין) המדרגות כדלקמן

  השנתיים הניהול דמי החברה נכסישווי 

 1%  ח"ש מיליארד 2 ועד 0 -מ

 0.8% ח"ש מיליארד 3 ועד ח"ש מיליארד 2 מעל

 0.69% ח"ש מיליארד 4 ועד ח"ש מיליארד 3 מעל

  0.59%  ח"ש מיליארד 5 -ל ועד ח"ש מיליארד 4 מעל

 0.49% ח"ש מיליארד 5 מעל

ימים ממועד פרסום  14בתוך דמי הניהול כאמור ישולמו לחברת הניהול בכל רבעון, 

 , מחושבים")רבעוני תשלום מועדהקודם ("הדוחות הכספיים של החברה לסוף הרבעון 

לפי נכסי החברה כפי ו לפי השיעור הרלוונטי (כמפורט בטבלה לעיל) חלקי ארבע,

לעניין זה מה"נכסים" (שמוצגים בדוחות הכספיים של החברה לסוף הרבעון הקודם 

 .  ")החברה נכסי) ("ינוטרל חלק המיעוט בחברות בנות שאוחדו לתוך דוחות החברה

   :הניהול לחברת אופציות  )ב(

בכל מקרה בו תנפיק החברה מניות, למעט במקרה של הנפקת מניות לעובדים, 

דירקטורים או ליועצים של החברה, בקשר עם השירותים המסופקים על ידם לחברה, בין 

אם במסגרת הקצאה לציבור ובין אם במסגרת הקצאה פרטית, תקצה החברה, לא יאוחר 

ה כאמור, לחברת הניהול (ללא כל תמורה נוספת), אופציות יום ממועד ההנפק 30- מ

מסך המניות שיונפקו במסגרת  5% - לרכישת מניות של החברה, בשיעור השווה ל

ההנפקה, אשר תהיינה ניתנות למימוש בכל עת במהלך תקופה בת שבע שנים ממועד 

ול בגין , וזאת בתמורה לשירותי הניהלתשקיף 3.6.2כמפורט בסעיף ההנפקה, בתנאים 
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לפרטים אודות האופציות אשר תוקצינה לחברת הניהול בהתאם  .ייעוץ וסיוע בגיוס הון

   לתשקיף. 3.6.2לאמור, בקשר עם ההנפקה על פי תשקיף זה, ראו סעיף 

להעביר או להמחות את האופציות הנ"ל ללא כל  ,חברת הניהול תהא רשאית למכור

כולן או חלקן, יוקצו ישירות לעובדי חברת  , ובכלל זה להורות כי האופציות הנ"ל,הגבלה

  . הניהול ו/או לצדדים שלישיים

יודגש, כי דמי הניהול לחברת הניהול לא נקבעו כפונקציה של שעות העבודה שיושקעו על ידי 

התמהיל הפנימי של השירותים ונותני  של ,נותני שירותים מטעמה של חברת הניהול

זהות נותני השירותים, וכי אלו עשויים להשתנות מעת לעת, בהתאם  של השירותים או

לסמכותה של חברת הניהול למנות ולהעביר נושאי משרה ונותני שירותים מטעמה מתפקידם. 

תמהיל שעות העבודה בשינויים פרסונליים בהרכב נותני השירותים ושינויים בהיקף או 

מבלי לגרוע יהול המשולמים, המושקעות בהעמדת השירותים לא ישנו את דמי הנ

הניהול, לרבות שירותים בהתאם להוראות הסכם  להעמיד מהתחייבויותיה של חברת הניהול

לפחות, סמנכ"ל כספים בהיקף משרה  100%התחייבותה להעמיד מנכ"ל בהיקף משרה של 

בנוסף, יובהר כי . כקבוע בהסכם הניהול ודירקטורים (לרבות יו"ר) כקבוע בהסכם הניהול

מי הניהול לחברת הניהול אינם כוללים תמורה כלשהי בגין כהונתם של חיים הרש פרידמן ד

ושל ג'ק  של דרור נגל כמנכ"ל משותף נוסף ודירקטור בחברה, ,כיו"ר דירקטוריון החברה

וכי לא תשולם לאזורים תמורה כלשהי בגין כהונתם בתפקידים  קליין כדירקטור בחברה,

   האמורים.

 הוראות נוספות .7

חברה ה תידרשאשר סכומים והוצאות את החברה בגין חברת הניהול התחייבה לשפות   )א(

בקשר עם כל טענה או דרישה או תביעה כנגד החברה אשר עניינה קיום יחסי עובד לשלם 

 .ומעביד בין חברת הניהול או מי מטעמה (לרבות עובדיה) לבין החברה או מי מטעמה

הניהול ואת נושאי המשרה שיכהנו בה על  תכלול את הדירקטורים מטעם חברת החברה  )ב(

, פי הסכם הניהול בהסדרי הפטור והשיפוי אשר יחולו בחברה ביחס לנושאי משרה בה

 . ידי חברת הניהול-ככל שידרש על

לשפות, את עובדי חברת הניהול והגורמים אשר  התחייבהמראש, ו טרההחברה פכן,  כמו  )ג(

כל בגין  "),הזכאים לשיפויה בחברה ("ואשר אינם נושאי משר יעמידו שירותים מטעמה

מתן השירותים שר עם שיושתו עליהם בק חבות, הוצאה או תביעה מכל סוג ומין שהוא

לחברה, לרבות הוצאות משפטיות סבירות, וזאת מיד עם קבלת דרישה לכך, ובכפוף 

) החבות, ההוצאה או התביעה לא נבעו ממעשה או מחדל בזדון או 1לתנאים הבאים: (

) הזכאי לשיפוי הודיע לחברה אודות אירוע המקנה 2בחוסר תום לב של הזכאי לשיפוי; (

) הזכאי לשיפוי אפשר 3( -לו זכות לשיפוי בתוך זמן סביר מהמועד בו נודע לו עליו; ו

לחברה לנהל את ההגנה בכל תביעה בגין אירוע המקנה לזכאי לשיפוי זכות לשיפוי על פי 

 סעיף זה.   
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הן בנוסח שהוסכם, בהתחייבות לשמירת סודיות ולאי תחרות,  התחייבה חברת הניהול  )ד(

, והתחייבה להחיל התחייבות כאמור גם על והן לאחריה הניהול במהלך תקופת הסכם

  . עובדיה

כל סכסוך או חלוקי דעות  , בכפוף לכל דין,בהסכם הניהול נקבע מנגנון בוררות לפיו  )ה(

או כל הוראה מהוראותיו, יובאו באופן  הניהולהסכם בכל הקשור לשיתגלעו בין הצדדים, 

  .בלעדי וייחודי לבוררות

 הסכם הייזום  .ג

 2018ביוני  12בין החברה לבין חברת הניהול מיום  ייזוםלהלן תנאיו העיקריים של הסכם ה

  : הייזום")הסכם ("

 הייזוםניהול שירותי  .1

עובדיה ו/או מי , באמצעות ייזוםהניהול חברת הניהול תעמיד לחברה את שירותי   )א(

 הבאים: םבנושאי ייזום ניהול מטעמה, ובמסגרת זו תספק חברת הניהול שירותי

סיוע בניתוח שמאי של הקרקעות, סיוע בתכנון  - ליווי בתהליכי איתור פרויקטים )1(

מוקדם לרבות ניהול של אדריכלים ויועצים טרום הגשת מכרז/רכישת קרקע, סיוע 

  . קמה של הפרויקטבניתוח עלויות הקרקע ועלויות הה

בחירת אדריכלים ויועצים מקצועיים, ניהול  -  ליווי בתכנון הפרויקט עד להקמתו )2(

תכנון הפרויקט, ניהול תהליכי השבחה לקרקע (ככל שרלוונטי), קידום תהליכי 

רישוי והוצאת היתרים לפרויקט, ניהול תהליך התכנון מול יועצי התחזוקה, ניהול 

וניהול משא ומתן מול הקבלן, ניהול עבודות הביצוע  מכרז קבלנים, בחירת קבלנים

 של הקבלן. 

פיקוח על ניהול החוזה הקבלן והוצאת התשלומים,  ניהול -  ניהול הקמת הפרויקט )3(

, ניהול לפרויקט, ניהול תקופת הבדק לפרויקט 4עבודות הקבלן, הוצאת טופס 

 . קידום, שיווק, מיתוג ופרסום הפרויקט

  של כל תהליך הייזום. כללי ניהול - עליון ניהול )4(

ההחלטה על ביצוע פרויקט שיומלץ על ידי חברת הניהול תהיה מסורה יובהר, כי   )ב(

 .לאורגנים המוסמכים של החברה, בהתאם לנוהל שייקבע על ידי דירקטוריון החברה

  :חברת הניהולהתחייבויות  .2

והסכם הניהול  הייזוםלמעט הענקת השירותים לחברה בהתאם להוראות הסכם   )א(

או כפי שיוסכם בין הצדדים לאחר חתימתו של   )ג6.22 - ב ו6.22 סעיפים (לפרטים ראו 

ר בתקופת תוקפו של הסכם אח, לא תעסוק חברת הניהול בכל עיסוק הייזוםהסכם 

 הייזום.

חברת הניהול תהיה רשאית לקבוע, בתיאום מראש עם החברה, נהלים והוראות בקשר   )ב(

וכן לשנותם מעת לעת, בתיאום מראש עם החברה,  ייזוםהניהול לניהול וביצוע שירותי 
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ועם מעמדה של החברה כקרן  הייזוםובלבד שהנהלים יעלו בקנה אחד עם הסכם 

 .רקעיןלהשקעות במק

חברת הניהול תישא בכל ההוצאות המתבצעות בידי עובדיה (קרי, ללא עלויות ספקים   )ג(

, אדריכלים, , שמאים, יועצים פיננסיים, יועצי מסחיצוניים, כגון מתווכים, עורכי דין

בעצמה ועל חשבונה,  וכן תשא ייזוםהניהול ב) בקשר עם מתן שירותי צ"וכיו קבלנים

פי הסכם - ידיה במסגרת מתן השירותים לחברה על- כלפי העובדים אשר יועסקו על

, בכל חבות חוקית החלה על מעביד כלפי עובד לפי כל דין הסכם או הסכם הייזום

קיבוצי (לרבות דיווח למוסד לביטוח לאומי ולרשויות המס, תשלום שכר, פיצויי 

חופשה, תשלום דמי מחלה, תשלום דמי הבראה וכיו"ב),  פיטורים, הפרשות פנסיוניות,

המסים החלים עליה לפי כל דין במלואם תישא בכל ותבצע את כל התשלומים ו

 ובמועדם. 

להמציא לחברה, מיד עם דרישתה, כל מידע בנוגע לחברת  התחייבהחברת הניהול   )ד(

אות חוק הניהול ולנושאי משרה בה אשר יידרש לצורך דיווחי החברה בהתאם להור

 פיו, והנחיות רשות ניירות ערך.-ניירות ערך, התקנות על

כי לא תעמיד את עצמה ולא תהיה במצב העלול ליצור ניגוד  התחייבההניהול  חברת  )ה(

אינטרסים או עניין אישי, במישרין או בעקיפין, בינה לבין החברה, עסקיה ובמסגרת 

בפעילויות השקעה של אזורים או מובהר, כי  על ידיה לחברה. ייזוםהניהול מתן שירותי 

מי מעובדיה או נושאי המשרה בה, לרבות אם אלו מעמידים שירותים לחברה מכוח 

הסכם הניהול, אין משום הפרה של הוראות סעיף זה, ובלבד שהן מותרות על פי 

 .ד.6.22 התחייבות תיחום הפעילות כמתואר בסעיף 

גרום לכך שמי מטעמה לא יבצעו פעולה המהווה לבצע וללא התחייבה שחברת הניהול   )ו(

במשך תקופת התחייבה חברת הניהול כי הפרת חובת אמונים כלפי החברה. כמו כן, 

מטעמה לא יקבלו כל תשלום או  , חברת הניהול או מיהייזוםפי הסכם -ההתקשרות על

טובת הנאה אחרת, מכל צד שלישי בקשר עם השירותים שהם מעניקים לחברה על פי 

להסרת ספק מובהר, כי עובדים של חברת הניהול או נותני שירותים  .הייזוםהסכם 

 יעניקולחברת הניהול עשויים לקבל שכר או תגמול מאזורים בקשר עם השירותים שהם 

שכר מחברת הניהול בגין שירותים  תקבל, וכן כי אזורים הייזוםהסכם לחברה על פי 

  . הייזוםשהיא תעניק לחברת הניהול לצורך ביצוע הסכם 

, את הייזוםלערוך ולקיים על חשבונה במשך כל תקופת הסכם  התחייבהחברת הניהול   )ז(

ת כל הביטוחים הדרושים על פי חוק ו/או בהתאם לדרישתה הסבירה של החברה (לרבו

ביטוח אחריות מקצועית) ולפי חוות דעתו של יועץ הביטוח של החברה, לצורך מתן 

חברת אצל חברת ביטוח מורשית כדין.  הייזום, על פי הסכם ייזוםהניהול שירותי 

 . הייזוםהניהול תמציא לחברה מעת לעת אישור בדבר עריכת ביטוח כנדרש על פי הסכם 
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  התחייבויות החברה .3

בהוצאות שכר טרחה, החזר הוצאות המשולמות לצדדים שלישיים (כגון: החברה תישא 

, בתשלומים לרשויות ולצדדים )אדריכלים, קבלנים, יועצי מס שמאים, עו"ד, מתווכים,

   .שלישיים ובעלויות הקמת הפרויקטים

 תקופת הסכם הייזום .4

לחברה בו תהפוך החברה מהמועד  שנים שבעשל יעמוד בתוקפו לתקופה  הייזום הסכם  )א(

    .38ציבורית

, רשאי לסיימו בהודעה בכתב לצד השני במידה והוגשה הייזום כל אחד מהצדדים להסכם  )ב(

אחרת כנגד אחד דומה לפירוק או להסדר עם נושים ו/או בקשה , בקשה לכינוס נכסים

 . ימים 90הצדדים והליכים כאמור לא הופסקו בתוך 

 , ללא צורך במתן הודעה מראשלאלתר הייזום הסכםהחברה תהיה רשאית להפסיק את   )ג(

או מי מטעמה (לרבות עובדיה), ביצע מעשה שיש בו  חברת הניהולבמקרים שבהם ) 1( -

או גרם נזק לחברה בזדון או ברשלנות  מהותי לענייניה של החברה משום ניגוד עניינים

) נבצר מחברת הניהול מכל 2( - ; או חמורה, או ביצע עבירה פלילית הקשורה לחברה

. במקרים אלו, לא ימים 180סיבה שהיא, להמשיך ליתן שירותי ייזום לתקופה העולה על 

גד החברה ומי תהיה לחברת הניהול או למי מטעמה, טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנ

  כאמור. הייזום הסכםמטעמה בקשר לביטול 

החברה תהא רשאית לפנות לעובדי  , מכל סיבה שהיא,הייזום הסכםל סיום בכל מקרה ש  )ד(

ידי החברה החל - רה עלכולם או חלקם ולהעסיק אותם בהעסקה ישי - חברת הניהול 

פי - לקראת תום תקופתו על הייזום הסכם. במקרה של סיום הייזום הסכםמתום תקופת 

 הסכםחודשים לפני תום תקופת  6א לפני , פניה כאמור יכול ותעשה להייזוםהסכם 

 דה ולא הוסכם על הארכתו עד אותו מועד). (במי הייזום

  התמורה .5

מסך השווי  3ייזום בגובה %ניהול ה הייזום חברת הניהול זכאית לדמיניהול בגין שירותי   )א(

אותם מבצעת החברה, כפי שזה משתקף בסעיף "נדל"ן  בהקמה ההוגן של כל הפרויקטים

דמי . 39/פרויקט, בנטרול עלויות רכישת קרקעלהשקעה" בדוחות הכספיים של החברה

עד לקבלת החל ממועד הוצאת היתר בנייה לפרויקט ו הייזום בגין הפרויקט ישולמוניהול 

   בגין הפרויקט. 4טופס 

                                                      
הינה סבירה בנסיבות העניין וזאת  הייזום הסכםתקופת  אישרה ועדת הביקורת של החברה כי 2018ביוני  12לעניין זה, ביום    38

 .) לחוק החברות2)(1(א275בהתאם לסעיף 
העלות שנקבעה במכרז או בהסכם הרכישה, לפי העניין, בתוספת מיסי רכישה  –" /פרויקטקרקע רכישת עלותלעניין זה, "   39

 ועלויות עסקה.
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ימים ממועד פרסום  14בתוך כאמור ישולמו לחברת הניהול בכל רבעון,  ייזוםהניהול דמי   )ב(

. התשלום ")רבעוני תשלום מועד("הדוחות הכספיים של החברה לסוף הרבעון הקודם 

הייזום בגין כל פרויקט יחושב מתוך השווי ההוגן של הפרויקט כפי ניהול הראשון של דמי 

שהוא מופיע בדוחות הכספיים של החברה לסוף הרבעון הקודם. התשלומים הבאים 

יחושבו על בסיס הגידול בשווי ההוגן נכון לתום הרבעון הקודם ביחס לשווי ההוגן בתום 

 -שחל קיטון בשווי ההוגן בין רבעון לרבעון הקודם לו, ובהתאם  הרבעון שקדם לו. ככל

את החברה "), תקזז הקיזוז סכוםהייזום לעיל תוצאה שלילית ("ניהול יניב חישוב דמי 

   .הניהולהייזום הבא שתשלם לחברת ניהול הקיזוז מתשלום דמי  סכום

לעיל לפני תום תקופת  4 על אף האמור לעיל, במועד שבו יסתיים הסכם זה כאמור בסעיף   )ג(

מסך הגידול בשווי ההוגן של הפרויקטים אשר  %3סך של הניהול ההסכם, ישולם לחברת 

בהם למועד סיום ההסכם הוחל בייזומם, אך שטרם נסתיימו, ואשר לאותו מועד נרכשה 

") לעומת השווי ההוגן האחרון אשר הושלמו שטרם הפרויקטיםכבר הזכות הקניינית ("

ייזום רבעוניים כמפורט לעיל. השווי ההוגן של ניהול ה לפיו שולמו לחברה דמי

  שמאי. ייקבע על פי הערכתהפרויקטים שטרם הושלמו 

  הייזום יתווסף מע"מ כדין. ניהול לתשלומי דמי   )ד(

 נוספות הוראות .6

(ראו  הניהול להסכם בדומה סודיות, בוררות, שיפוי לעניין נוספות הוראות נכללו בהסכם

   ).לעיל

  הסכם בין החברה לבין אזורים  .ד

 הנה בעלת השליטה בחברה בעקיפין, דרך החזקותיההשקעות למועד התשקיף, אזורים  נכון

  באזורים בנין. אזורים השקעות פועלת, באמצעות אזורים בנין, בתחום הבניה למגורים. 

(אשר יכונו  בין החברה לבין אזורים השקעות ואזורים בניין 2018ביוני  12במסגרת הסכם מיום 

  , הוסדרו הנושאים המפורטים להלן: ")אזוריםלהלן יחד, לשם הנוחות "

  פעילות תיחום עם בקשר התחייבות .1

בכפוף להשלמת הנפקת מניותיה של החברה לציבור על פי אזורים התחייבה כלפי החברה כי 

התשקיף ורישומן למסחר בבורסה, וכל עוד (א) אזורים הינה בעלת השליטה בחברת הניהול 

  : (ב) חברת הניהול מעניקה לחברה שירותי ניהול על פי הסכם הניהול -או בחברה; וכן 

אזורים לא תרכוש ולא תשקיע (במישרין או  פורט להלן,למעט נכסים מוחרגים כמ  )א(

או בפרויקט  40בנכס מניב לדיור להשכרהבאמצעות תאגידים בשליטתה)  -בעקיפין 

, שלא באמצעות ", לפי העניין)עסקה חדשה" או "נכס חדש(" 41בייזום לדיור להשכרה

                                                      
למעלה (א)  - יחידות דיור העונות על הגדרת מקרקעין מניבים לצרכי דיור להשכרה ואשר  50כולל לפחות  אשר מקרקעין נכס   40

ממקרקעין לצרכי  נובעותכנסות הצפויות ממנו, מרבית הה הינו נכס מקרקעין לצרכי דיור להשכרה; או (ב)משטחו  50% -מ
 דיור להשכרה.

מקרקעין לצרכי דיור להשכרה שיש לגביהם תוכנית בניין עיר מאושרת ותקפה, המאפשרת הקמה של נכס מניב לדיור    41
 להשכרה.
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, וזו לא הופעלה על החברה, אלא לאחר שניתנה לחברה זכות סירוב ראשון, כמפורט להלן

 ידי החברה על פי תנאיה: 

אזורים תפנה לחברה בהצעה כי היא תרכוש את הנכס החדש, תשקיע בנכס החדש או  )1(

 ). "ההצעה"תתקשר בעסקה החדשה, לפי העניין (

ההצעה תופנה ראשית לדירקטוריון החברה, אשר יידרש לתת את החלטתו ביחס  )2(

מלוא החומר והמידע הנדרש לדירקטוריון ימי עסקים ממועד קבלת  10להצעה בתוך 

  "). הסירוב תקופתסביר בבואו לקבל החלטה בקשר עם ההצעה ("

 אישר לאההצעה תתקבל בדירקטוריון החברה בלבד.  קבלתהחלטה בדבר  )3(

 לאישור ההצעה דחיית בדבר ההחלטה תובא, ההצעה קבלת את הדירקטוריון

 החלטתו, ימי עסקים ממועד החלטת הדירקטוריון בנושא 3 בתוך הביקורת בוועדת

היה וועדת הביקורת החליטה שלא . סופית תהיה ההצעה דחיית על ועדת הביקורת

ידי החברה, תועבר ההצעה לדיון נוסף של דירקטוריון -לאשר את דחיית ההצעה על

ידחה ימי עסקים ממועד החלטת ועדת הביקורת,  ובמידה וזה ישוב ו 3החברה בתוך 

את ההצעה, תהיה דחייה זו סופית. יובהר, כי במקרה שוועדת הביקורת דחתה את 

ההצעה או במקרה שדירקטוריון החברה דחה את ההצעה בשנית לאחר שוועדת 

הביקורת החליטה שלא לאשר את דחיית ההצעה, תהא אזורים רשאית (בין במישרין 

  ובין בעקיפין) לקבל את ההצעה.  

הענות של דירקטוריון החברה ו/או ועדת הביקורת, לפי העניין,  בכל מקרה של העדר )4(

עד לתום התקופות המפורטות לעיל, וזאת מסיבות שאינן תלויות באזורים, תחשב 

ההצעה כאילו נדחתה בידי החברה כמפורט לעיל, ואזורים תהא רשאית לקבל אותה 

 (בין במישרין ובין בעקיפין). 

חודשים מתום  6החברה להצעה לא ישתכלל בתוך בנוסף, במקרה ובו על אף הענות  )5(

") הסכם להשקעה בנכס החדש או לרכישתו ו/או הסופי המועדתקופת הסירוב ("

תהא  )להשקעה בעסקה החדשה בידי החברה (וזאת מסיבות שאינן תלויות באזורים

אזורים רשאית (בין במישרין ובין בעקיפין) לבצע את ההשקעה ו/או הרכישה בכפוף 

  ן זכות הסירוב המתואר בסעיף זה לעיל, אשר יבוצע פעם נוספת.  למנגנו

חודשים ממועד דחיית ההצעה כאמור לעיל (בין בפועל  6במידה וחלפה תקופה של  )6(

ובין בהעדר הענות) או מן המועד הסופי, לפי העניין, או במקרה בו תנאי ההצעה 

ישתנו לאחר דחיית ההצעה או העדר היענות להצעה בידי החברה כאמור, תפנה 

אזורים לחברה בהצעה חדשה אשר כוללת את התנאים החדשים, והוראות סעיף 

  זה יחולו על הצעה כאמור. ))(א1(

כמו כן, במידה וידרשו לעניין אישור ההצעה אישורים מאת אורגנים של החברה  )7(

לחוק החברות, אזי ידחה המועד הסופי במספר הימים  275בהתאם להוראות סעיף 

המינימלי הקבוע בדין הדרוש לצורך זימון האורגנים האמורים לצורך אישור הצעה 

  כאמור.  
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, ורק כל עוד לחברה בישראל בלבדתחייבות כמפורט לעיל תחול לגבי פעילות יצוין, כי ה  )ב(

או פרויקטים של  ) פרויקטים יזמייםאיש נכסים או פעילות בה, ולא תחול על: (

להקמת נכסי דיור להשכרה על קרקעות הקיימות  התחדשות עירונית ("פינוי בינוי"),

י אזורים (במישרין או בעקיפין בידנכון למועד חתימת מכתב ההתחייבות ומוחזקות 

אשר אזורים (במישרין או בעקיפין) התקשרה  ם) נכסיבבאמצעות חברות בנות); ו/או (

) פעילותה של גבגינם עם צד שלישי עובר למועד הפיכת החברה לחברה ציבורית; ו/או (

 . , חברה בשליטתה של אזוריםשיכון ופיתוח ניהול נכסי משב"ש בע"מ

) המועד בו תחדל אזורים מלהיות אתפקע במועד המוקדם מבין: ( אזוריםהתחייבות   )ג(

) המועד בו חברת הניהול תחדל להעמיד ב( -בעלת השליטה בחברת הניהול ובחברה; או 

 .נכון לאותו מועד שירותים לחברה, ובלבד שאזורים אינה בעלת השליטה בחברה

תפעל החברה בהתאם  יובהר, כי במידה ותדחה החברה הצעה כמפורט בסעיף (א) לעיל,  )ד(

כפי שתהיה (גילוי בדבר הסדרי תיחום פעילות)  101-20סגל רשות ניירות ערך  לעמדת

על דחיית ההצעה באופן ובפירוט  תדווח -וככל שהדבר נדרש בה  בתוקף באותה עת,

 הנדרשים בעמדת הסגל האמורה.

 "אזורים"  המסחר בסימן לשימוש זכות מתן .2

תמורה, את הזכות לעשות שימוש בסימן המסחר (שאינו רשום) אזורים העניקה לחברה, ללא 

"אזורים", כחלק מפעילותה השוטפת של החברה כקרן להשקעות במקרקעין, וזאת כל עוד 

 החברה. , ובכפוף לתיאום מראש עם מנהל המותג באזוריםהסכם הניהול הינו בתוקף

כן התחייבה  .מסחרלא תעביר או תמחה את הזכות לעשות שימוש בסימן הכי  התחייבה

החברה כי במועד סיומו של הסכם הניהול מכל סיבה שהיא, תחדל לעשות שימוש בסימן 

  חודשים ממועד סיום הסכם הניהול. 3המסחר ותפעל להחלפתו בסימן מסחר שונה בתוך 

 הסדרת תנאים להעמדת ערבויות והתחייבויות חברת אם בידי אזורים לחברה .3

עוניינת החברה להקים, אשר על רבים מהם תידרש אופי הפרויקטים אותם מ לאור

או דומים מול רשויות מדינה או רשויות מוניציפליות באופן  מכרזייםהתמודדות בהליכים 

או חתימה על התחייבות חברת אם  (או ערבויות בנקאיות) שעשוי לחייב העמדת ערבויות

 , הסכימו הצדדים כדלקמן: המכרזייםלצורך קיום תנאי הסף 

 אם חברת ערבות  )א(

 דירקטוריון אשר, נכס לרכישת אחר או מכרזי בהליך השתתפות שלצורך ככל .1

 אחרת חברה של או אזורים של ערבות העמדת תידרש, בו השתתפות אישר החברה

 חברת התחייבות על חתימה או, , או חלקןהמציע להתחייבויות אזורים בשליטת

או ערבות לטובת גוף פיננסי או גורם מממן בקשר עם  המציע עם ולחוד יחד אם

") בכדי אם חברת ערבות" - יכונו כאמור התחייבות או(ערבות  חבויות החברה

(ככל  לעמוד בתנאי הסף במכרז או לצורך השתתפות בהליך, ולאחר שהחברה פעלה

ין) (או הגוף הפיננסי, לפי הענימול עורך ההליך  שרלוונטי, במסגרת בקשות הבהרה)

בניסיון להסיר את הדרישה להעמדת ערבות חברת אם, זו לא הוסרה, תהיה 
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החברה רשאית, לאחר אישור ועדת הביקורת שלה, לפנות לאזורים בבקשה שזו 

  תעמיד ערבות חברת אם כאמור. 

, כאמור אם חברת ערבות להעמיד) חייבת לא מקרה בכל(אך  רשאית תהיה אזורים .2

  :ובכפוף להוראות הכלליות הקבועות בסעיף (ג) להלן בתנאים הבאים

כל עוד חברת הניהול של החברה הינה חברה בשליטת אזורים, אזי ככל   .א

שתחליט אזורים (לפי שיקול דעתה הבלעדי) להעמיד ערבות חברת אם לטובת 

  החברה, לא תגבה אזורים עמלה בגין הערבות. 

ברה בשליטת אזורים, אזי ככל שבעתיד חברת הניהול של החברה לא תהיה ח  .ב

תפעל החברה כמיטב יכולתה לביטול הערבות או החלפתה בערבות מצד גורם 

 . בחברת הניהול) באותו מועד(לרבות בעל עניין או בעל השליטה  אחר

ככל שלא יעלה בידי החברה לבטל את הערבות כאמור, אזי החל מהמועד בו   .ג

ת אזורים, תשלם חברה בשליטניהול של החברה תחדל מלהיות חברת ה

 כדלקמן:  החברה, אחת לרבעון, עמלת ערבות

) בגין ערבויות חברת אם שהן מוגבלות בסכום או מתייחסות לערבות לסכום 1(

מסך הסכום המובטח בערבות, מחושב על  1%עמלת הערבות תעמוד על  -כספי 

  בסיס הסכום הממוצע ברבעון. 

יות (כגון ערבות להתחייבויות בגין ערבויות חברת אם להתחייבויות שאינן כספ

מהשווי ההוגן של הנכס אליו מתייחסת  0.2%סך של  -כלפי עורך המכרז) 

הערבות, כפי שמופיע בדוחותיה הכספיים של החברה נכון לתום הרבעון 

      .  הערבות שבגינו מחושבת

הערבות הינה כל עוד  בתוספת מע"מ כדין הערבות ישולמו לאזורים דמי  .ד

 . בתוקף

מועד השלמת ההנפקה, תעמודנה בתוקפן ערבויות חברת אם שהעמידה  לאחר .3

(התחייבות יחד ולחוד עם החברה  אזורים לחברה בקשר עם הפרויקט באור יהודה

ת יוערבו ,לעיל) 6.12.2.3 כלפי עורך המכרז וכן ערבות להלוואה המתוארת בסעיף 

כלפי עורך בקשר עם הפרויקט בראשון לציון (חברת אם שהעמידה אזורים לחברה 

, וכן צפויה אזורים )לעיל 6.12.1.4 וכן ערבות להלוואה המתוארת בסעיף המכרז 

     . לערוב לטובת הבנק המממן במסגרת הסכם מימון אשדוד

 פיננסיתבנקאית / ערבות   )ב(

צד שלישי כלשהו התקשרות עם החברה ו/או התמודדות שלה  היתנשבעתיד  ככל .1

 ערבות(" החברה על ידיפיננסית בנקאית / העמדת ערבות ב בהליך מכרזי או אחר

בעבור  , אזורים תהיה רשאית להעמיד את הערבות כאמור")/פיננסיתבנקאית

, ובלבד שוועדת הביקורת של החברה להלן כמפורט, בתמורה לדמי ערבות החברה
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אישרה, לאחר שהוצגו בפניה חלופות המימון העומדות בפני החברה, את קבלת 

  הערבות מאזורים כאמור. 

פיננסית כאמור,  ערבות להעמיד) חייבת לא מקרה בכל(אך  רשאית תהיה אזורים .2

  : בתנאים הבאים, ובכפוף להוראות הכלליות הקבועות בסעיף (ג) להלן

כל עוד חברת הניהול של החברה הינה חברה בשליטת אזורים, אזי ככל שתחליט   .א

אזורים (לפי שיקול דעתה הבלעדי) להעמיד ערבות בנקאית/פיננסית לטובת 

בה אזורים עמלה בשיעור זהה לשיעור אותו גובה המוסד הפיננסי החברה, תג

  "). חזר העלויותה עמלת) ("Back-to-Back(לאזורים אשר הוציא את הערבות 

ככל שבעתיד חברת הניהול של החברה לא תהיה חברה בשליטת אזורים, אזי   .ב

תפעל החברה כמיטב יכולתה לביטול הערבות או החלפתה בערבות מצד גורם 

 . בחברת הניהול)באותו מועד (לרבות בעל עניין או בעל השליטה  אחר

ככל שלא יעלה בידי החברה לבטל את הערבות או להחליפה כאמור, אזי החל 

מהמועד בו חברת הניהול של החברה תחדל מלהיות חברה בשליטת אזורים, 

, חזר העלויותתשלם החברה, אחת לרבעון, עמלת ערבות נוספת, בנוסף לעמלת ה

 . על בסיס רבעוני מתוך ממוצע הסכום הנערב ברבעון תהמחושב 0.2%ך של בס

עיל, במסגרת הסכם הקצאת המניות והמכר התחייבה ל 3 .א 6.22 כאמור בסעיף   .ג

החברה לפעול להחלפת ערבויות בנקאיות/פיננסיות מסוימות שהועמדו לטובתה 

על ידי אזורים לאחר מועד ההשלמה. כל עוד לא תוחלפנה ערבויות אלו, יחולו 

  לגביהן הוראות סעיף זה לעיל. 

  הערבויות עם בקשר כלליות הוראות  )ג(

כדי לחייב את אזורים  לעיליו כדי בהוראות איןספק  להסרתבהסכם נקבע, כי  .1

  להעמיד ערבות כלשהי לטובת החברה.  

ככל שהחברה תוכרז כזוכה בהליך תחרותי לגבי פרויקט שעבורו הוצאה ערבות  .2

אזורים כאמור לעיל, או ככל שתתקשר בהסכם מחייב בקשר עם פרויקט כאמור (אם 

לול החברה, במסגרת הדיווח אודות הזכיה / לא מתקיים לגביו הליך תחרותי), תכ

  ההתקשרות, פרטים אודות הערבות. 

של מימוש ערבות חברת אם או ערבות פיננסית  מקרה בכלכן נקבע בהסכם, כי  .3

שתעמיד אזורים לטובת החברה, תהיה לאזורים זכות חזרה מלאה לחברה בגין כל 

נזק, הפסד, חבות או הוצאה ישירים אשר ייגרמו לאזורים בקשר עם העמדת הערבות 

  והחברה תשפה את אזורים בגין כל נזק, הפסד, חבות או הוצאה כאמור. 

אזורים תהיה רשאית להתנות את  מהאמור לעיל מובהר כי בכל מקרהמבלי לגרוע  .4

ככל שהנכס ישועבד לטובת  -העמדת הערבות בקבלת שעבוד (מדרגה ראשונה או 

נחות לשעבוד כאמור) על זכויותיה של החברה בנכס שלצורך רכישתו  -מממן או צד ג' 

   על הצדדים. ו/או שעבוד אחר שיוסכם  ., ו/או תקבולים ממנוהועמדה הערבות
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עוד, נקבע בהסכם כי ההסכמות הנוגעות להעמדת ערבויות בידי אזורים כמפורט  .5

 שבעשל תקופה לערבויות אשר הוצאו במשך ביחס  ) זה יהיו בתוקף3בסעיף קטן (

(ולהסרת ספק, ביחס לערבויות  בו תהפוך החברה לחברה ציבוריתמהמועד  שנים

שהוצאו בתקופה האמורה, יוסיפו הוראות ההסכם לחול אף לאחר חלוף התקופה 

    .42האמורה וכל עוד לא בוטלו)

  נכסים עבור החברה הסדרת רכישת .4

אופי הפרויקטים אותם מעוניינת החברה להקים, אשר על רבים מהם תידרש  לאור

מוניציפליות, אשר מול רשויות מדינה או רשויות או דומים  מכרזייםהתמודדות בהליכים 

(כגון דרישות הון  אפשר כי החברה לא תעמוד בעצמה בתנאים הדרושים להשתתפות בהם

  , הסכימו הצדדים כדלקמן:עצמי מינימלי)

החברה יאשר את השתתפות החברה בהליך מכרזי או אחר, אשר  ודירקטוריון במידה  )א(

(ככל שרלוונטי,  ולאחר שהחברה פעלהות בו, החברה איננה עומדת בתנאים להשתתפ

את התנאים המונעים את מול עורך ההליך בניסיון להסיר  במסגרת בקשות הבהרה)

תהיה החברה רשאית, לאחר אישור ועדת  הוסרו,לא  השתתפותה כאמור, ואלה

בבקשה שזו תציע הצעה באותו הליך ותרכוש את הנכס הביקורת שלה, לפנות לאזורים 

עבורה, ובלבד שהנכס ניתן להעברה מאזורים לחברה בתוך פרק זמן (לרבות בנאמנות) 

  קצר.

חייבת) להיענות לבקשת החברה, וככל  לא מקרה בכל(אך  רשאית תהיה אזורים  )ב(

היה  שתחליט לעשות כן, תמסור לה הודעה בנושא זה עובר להגשת הצעתה בהליך.

ותתקבל הצעת אזורים, תעביר אזורים את הנכס הנרכש לחברה מוקדם ככל הניתן 

 למחיר בתמורה, ההליך לפי הנדרשים השלישיים הצדדים לאישורי בכפוף רכישתו לאחר

 ., לרבות הוצאות רכישהאזורים בקשר עם הנכסהעלות בו נשאה 

אזורים להשתתף את  כדי לחייב לעיליו בהוראות איןספק  להסרתבהסכם נקבע, כי   )ג(

עבור החברה בהליך כלשהו לרכישת נכס. כמו כן נקבע, כי בקשת החברה מאזורים 

להשתתף עבורה בהליך כאמור תהא בלתי הדירה החל במועד שבו הצעה שהגישה 

 אזורים תהפוך לכזו, ותחייב את החברה בתמורה המפורטת בסעיף (ב) לעיל.

) זה 4החברה בידי אזורים כמפורט בסעיף קטן (ההסכמות הנוגעות לרכישת נכסים עבור   )ד(

   .43בו תהפוך החברה לחברה ציבוריתמהמועד  שנים שבעשל לתקופה  יהיו בתוקף

  

  

                                                      
הינה סבירה  יות כאמורתקופת ההסכמות הנוגעות לערבו אישרה ועדת הביקורת של החברה כי 2018ביוני  12לעניין זה, ביום    42

 .) לחוק החברות2)(1(א275בנסיבות העניין וזאת בהתאם לסעיף 
הינה  תקופת ההסכמות הנוגעות לרכישת נכסים כאמור אישרה ועדת הביקורת של החברה כי 2018ביוני  12לעניין זה, ביום    43

 .) לחוק החברות2)(1(א275סבירה בנסיבות העניין וזאת בהתאם לסעיף 
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 הסדרת העמדת מימון עתידי מאת אזורים .5

הצדדים הסכימו במסגרת ההסכם, כי החברה תוכל לפנות מעת לעת לאזורים לשם קבלת 

  הלוואות, בתנאים להלן:

לאזורים לשם העמדת הלוואה כאמור תעשה על פי החלטת ועדת הביקורת של  הפניה  )א(

 החברה, ולאחריה דירקטוריון החברה.

  הלוואה לחברה כאמור. להעמיד) חייבת לא מקרה בכל(אך  רשאית תהיה אזורים  )ב(

על ידי אזורים בהתאם להסכמות אלה ישאו ריבית שלא תעלה -הלוואות שיועמדו על  )ג(

 כלשהו.יהיו צמודות למדד או מטבע  ולא, 3.4%פריים+ שיעור שנתי של

אזורים תהא אולם , וייפרעו בתום שלוש שנים ממועד העמדתן הלוואות שיועמדו כאמור  )ד(

רשאית לדרוש פירעון סכומים מתוכן בכל עת, ובלבד שפרעון כאמור יבוצע רק מתוך 

  ).המזומנים הקיימים בידי החברה - התזרים הפנוי של החברה (דהיינו 

 ) זה6בהסכם נקבע כי ההסכמות הנוגעות להעמדת הלוואות בידי אזורים כמפורט בסעיף קטן (

    .44בו תהפוך החברה לחברה ציבוריתמהמועד  שנים שבעשל לתקופה  יהיו בתוקף

יובהר, כי אין בהסכמות האמורות כדי לגרוע מאפשרות הצדדים להתקשר בהסכמי הלוואה 

    ובמקרים כאלה יידרשו אישורים לפי כל דין.בתנאים שונים מהאמור לעיל, 

 הליכים משפטיים 6.23

  נכון למועד זה החברה אינה צד להליכים משפטיים.

  יעדים ואסטרטגיה עסקית 6.24

החברה תשקיע בנכסים מתוך כוונה לשמר את מעמדה כקרן השקעות במקרקעין. על פי מדיניות 

המניב למגורים בישראל,  הנדל"ן תחוםבההשקעות הנוכחית של החברה, פעילות הקרן תתמקד 

דהיינו, ייזום ורכישה של נדל"ן מניב להשכרה, תוך התמקדות במתחמים שלמים של מגורים להשכרה 

ונכסי נדל"ן הנלווים אליהם כגון: שטחים מסחריים, חנויות וכיו"ב, השכרתם ומתן שירותים הנלווים 

ת המותרות לקרן השקעות במקרקעין, להשכרתם. בנוסף החברה עשויה להשקיע גם בהשקעות נוספו

בנייני משרדים, מרכזים מסחריים, שטחי תעשייה וכיוצ"ב).  -לרבות נדל"ן מסחרי מניב (כגון 

דירקטוריון החברה יבחן את מדיניות ההשקעות של החברה מעת לעת תוך התאמתה לתנאי השוק 

  המשתנים ולאסטרטגיה העסקית של החברה.

הנשען ברובו על ייזום ורכישה של מתחמים שלמים בתחום ת פורטפוליו ליציר לפעולהחברה  בכוונת

והכל בהתאם , זה מסוג מניב"ן לנדל ביקושאזורי מיקוד בבפיזור ארצי רחב וב הדיור להשכרה,

וזאת מתוך הנחה כי באופן הנ"ל ניתן למקסם את למדיניות ההשקעות של החברה כאמור לעיל, 

                                                      
הינה סבירה  תקופת ההסכמות הנוגעות להלוואות כאמור אישרה ועדת הביקורת של החברה כי 2018ביוני  12ין זה, ביום לעני   44

 .) לחוק החברות2)(1(א275בנסיבות העניין וזאת בהתאם לסעיף 
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החברה  בהקלות הרגולטוריות שחלות על יםמשתקפאלו כפי ש ובמיקוד פעילות ז חברהיתרונות ה

  .כקרן השקעות במקרקעין

מטרת החברה הינה לייצר מכשיר השקעה בעל מתאם גבוה למגמות בשוק המגורים בישראל 

      -, ובמסגרת זאת והתפתחות המחירים בו לאורך השנים קדימה

שוק ולשיעור התשואה שניתן ב למגורים בכפוף להיצע הנכסים המניבים :רכישה וייזום  .א

ליצור את פורטפוליו הנכסים באמצעות  הרי שבכוונת החברה מרכישתם/הקמתם,להשיג 

תחום המגורים להשכרה במקביל לייזום פרויקטים דגש על נדל"ן מניב ב רכישה של נכסי

החברה רואה במכרזי החברה הממשלתית, "דירה להשכיר" כפלטפורמה . ייעודיים בתחום

במקביל לבחינת פרויקטים ונכסים בעלי מאפיינים דומים סים בתחום, אך תפנה להשגת נכ

מסה קריטית ל שאיפה להגיע בזמן מהיר ככל הניתן . זאת, מתוךלתחום המגורים להשכרה

 של יחידות דיור להשכרה אשר תבטיח יתרון לגודל בניהול הנכסים, תפעולם ומימונם.

שווי נכסים מניבים בתחום הדיור להשכרה משקף הנחה משמעותית על עלות הקרקע, 

הנובעת מהמחוייבות להשכיר את הדירות לתקופה ממושכת (לעומת מכירתן בשוק 

החופשי). התשואה המשתקפת מנכסים אלו צפויה להיות גבוהה יותר מהנהוג בשוק 

תנאי שוק  45ברובם ה) משקפיםהמגורים, הנגזרת מכך שמחירי השכירות (תקבולי החבר

ואילו שווי הדירות (השקעת החברה) הוא כאמור נמוך ממחירי השוק. בנוסף, כאשר החברה 

משמשת כיזם להקמת נכסים כאמור, היא צפויה להינות מרווח יזמי הנובע מנטילת הסיכון 

     שבהקמתם.

ה להשכיר" פרויקטים בתחום הדיור להשכרה המשווקים על ידי חברה הממשלתית "דיר

שנים בלבד, אשר בתומה ניתן למכור  20ייחודיים בכך שנדרשת בהם תקופת השכרה למשך 

את הדירות בשוק החופשי. בהתאם, יזם הפרויקט נהנה מרווח יזמי על הקמתו, מהכנסות 

שכירות וכן מתוספת שווי שנתית הנובעת מצמצום הפער בכל שנה בין שווי הדירות במועד 

שנות ההשכרה. יובהר, כי תשואה  20מועד המימוש התיאורטי בתום האכלוס לשוויין ב

עודפת זו אינה מיוחסת לצפי להתפתחות המחירים בשוק הדירות אלא לצמצום הפער בין 

   שווי הדירות כאמור לעיל.

החברה מעריכה כי בפרויקטים בתחום הדיור להשכרה, ההנחה במחיר רכישת הקרקע, יחד 

של ממוצעת בות המס מהן נהנית החברה כקרן ריט ישקפו הנחה עם רכיב הרווח היזמי והט

במחיר יחידת דיור בפרויקט ביחס למחיר עבור משקיע פרטי הרוכש יחידת דיור  30% - כ 

  דומה שאינה כפופה למגבלות דומות.

  :, אשר בין היתר, יעמדו בתנאים הבאיםפרויקטיםהחברה תבחן   .ב

המקרקעין שיירכשו  .במקבצים דירות רכישת פני על מלאים בפרויקטים התמקדות .1

בהגשת בכוונת החברה לפעול הפקודה. לשם כך, בתנאי  יעמדו לצורך הקמת פרויקטים

                                                      
יובהר, כי בפרויקטים הקיימים של החברה (ואפשר כי גם בפרויקטים עתידיים שלה) החברה מחויבת להשכיר חלקים    45

 ).6.12.2.4  -ו  6.12.1.3 , 6.11.6  מסויימים מהפרויקט בדמי שכירות המשקפים הנחה על מחיר השוק (וראו לדוגמא סעיפים
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הצעות תחרותיות במכרזים שיפורסמו על ידי המדינה או החברה הממשלתית לדיור 

למגורים ו/או רכישת עליהם תכנית להשכרה  שחלהלהשכרה ו/או רכישת מקרקעין 

ידי החברה הממשלתית לדיור להשכרה למטרה של השכרה -קו עלמקרקעין ששוו

 20שנים לפחות או רכישת מקרקעין במקבצים של  15למגורים בלבד לתקופה של 

קרקעות החברה תבחן רכישת במקביל,  .רצוףיחידות מגורים לפחות במתחם מקרקעין 

והתאמתם  לגביהם תהליך של שינוי יעוד לנהלנכסים אשר ניתן יהיה להערכתה או 

. בהקשר זה יובהר כי לאור השתייכות לפעילות מגורים להשכרהבטווח זמן סביר 

החברה לקבוצת אזורים, לה ניסיון רב שנים בתחום ייזום הנדל"ן למגורים, תתמקד 

כמפורט לעיל, על מתאימים קרקעות נכסים או החברה בייזום פרויקטים מלאים על גבי 

  םפני רכישת דירות במקבצים מקבלני

(דוגמת לרכוש נכסים באזורים בעלי ביקוש מבוסס ליזום והחברה תשאף  .ביקוש אזורי .2

או שלגביהם צופה החברה אך תוך ניסיון להתמקד בשכונות ספציפיות)  -מרכזי ערים 

 ומוסדות שירותיםנגישות נוחה לבהם  קיימתעלייה בביקוש בתקופה הקרובה ואשר 

עבור קהל לקוחותיה הפוטנציאליים, ובכלל  אשר החברה מזהה כבעלי חשיבותשונים 

זה קרבה לשירותי בריאות, צירי תנועה ראשיים, תחבורה ציבורית, מוקדי תעסוקה 

 ומוסדות השכלה גבוהה.

תינתן עדיפות לנכסים בעלי פוטנציאל השאת ערך למשך זמן  .עתידית השבחה יכולת .3

על החברה באזורים אותם ממושך יותר מהנשקל בתחום הנדל"ן היזמי למגורים. כך, תפ

או נדל"נית בטווח  אקונומית-דמוגרפית, סוציותזהה ככאלה שצפויה בהם התפתחות 

 , באיזוריםשנים, ובכלל זה באזורים הסמוכים לאזורי תעסוקה מתפתחים 10 - כ של

או באיזורים שמצויים בסמוך לפתרונות תחבורה שעשויים להעלות את שווי הנכסים 

  שעשויות לקדם את פיתוחם באופן מואץ.ותוכניות שונות ות שמצויים במוקד תב"ע

שתקים בכוונת החברה להחזיק בנכסים המניבים : השכרת הנכסים וממשק מול שוכרים  .ג

במסגרת זאת,  ולפעול להשכרתם לתקופות ארוכות יחסית. שיירכשו על ידה לתקופה ארוכהו

יות מול השוכרים ועל בכוונת החברה לייצר פלטפורמה מתקדמת אשר תקל על ההתקשרו

 הקשר השוטף עימם.

 בכוונת החברה לספק, באופן ישיר ובאמצעות קבלני משנה, :אספקת שירותים לשוכרים  .ד

ועל ידי כך להעלות את  לשוכרים, דוגמת שירותי תחזוקה, אבטחה וניקיון,שירותים מגוונים 

 במסגרתם. ייאליכדאיות נכסיה המניבים של החברה בעיני השוכרים ובעיני שוכרים פוטנצ

לבדל את השירותים השירותים אותם בכוונת החברה להציע ללקוחותיה, מעוניינת החברה 

המועמדים על ידיה בהשוואה לשכירות בשוק החופשי באמצעות יצירת "חוויית משתמש" 

ייחודית באופן שייצר ערך מוסף לשוכר בהתייחס לשימוש בנכס עצמו, לצרכיו השוטפים של 

ולניצול היתרון לגודל של הקרן וזאת במטרה שהערך המוסף יתורגם להגדלת שיעורי השוכר 

   .התפוסה ועליית מחירי ההשכרה ביחס למוצרים המתחרים בשוק

מחויבת לחלק לבעלי מניותיה את מרבית רווחיה  שהחברה מאחר: פעילות בשוק ההון  .ה

שבאפשרותה ליטול, המגבלות המוטלות עליה בנוגע להיקף ההלוואות  ובשלכדיבידנד 



 

  81 -ו 

 

תידרש לגייס הון  בכפוף למצבו של שוק ההון, החברה מעריכה כי ,6.21.1  כמפורט בסעיף

על מנת להגדיל את היקף עסקיה, להתפתח  ,באופן שוטף או באמצעים אחרים, בבורסה

 וליישם אסטרטגיה של צמיחה מתמדת. 

החברה מעריכה כי לצורך מיצובה כחברה יציבה וסולידית היא תפעל לשמור על  :מימון  .ו

, כאשר ייתכן שבשלב הייזום ימומנו הפרויקטים בתחום הדיור 65%שיעורי מינוף של עד 

 להשכרה בשיעור גבוה יותר.

 400-: יעד החברה הינו להמשיך בהגדלת היקף נכסיה תוך הוספת כרטפוליוהפו הגדלת  .ז

  .בשנים הקרובות יחידות דיור בשנה

החברה שואפת כי מרכיבי פעילותה יכללו פרויקטים בתחום הדיור : כאמור, תמהיל נכסים  .ח

 להשכרה, נכסים מניבים בתחום הדיור להשכרה וכן נכסים מניבים אחרים. 

  תשואות כדלקמן:  ההשקעה בנכסים אלו תניבכי החברה שואפת 

  בתחום הדיור להשכרהונכסים פרויקטים : 

o  ככל שהחברה תיזום הקמת פרויקטים בתחום הדיור להשכרה (מכל סוג), היא

, אשר יוכר 13%-ל 10%יניבו רווח יזמי משוער העומד על בין  מעריכה כי אלו

 איכלוסו. לאורך התקדמות ההקמה ועד להתייצבות הנכס לאחר 

o תשואה שנתית משוערת של  -  פרויקטים / נכסים המשווקים על ידי דירה להשכיר

 אשר תנבע מהכנסה שנתית, נטו מהשכרת הנכס וכן מעליית שווי 6%-4% -כ

 20של הדירות (בתום  ןמימושהנובעת מהתקרבות בכל שנה אל מועד  שנתית

 . )3%עד  1%-(של כ שנים) לפי שווי השוק של דירות דומות

o  אשר  6%-4% - תשואה שנתית משוערת של כ  -נכסי דיור להשכרה מניבים אחרים

 תנבע מהכנסה שנתית.

  נכסים מניבים אחרים, לרבות שטחים מסחריים הנלווים לנכסי דיור להשכרה ונדל"ן

 . 8%-6% - תשואה שנתית משוערת של כ - מסחרי מניב 

 - רויקטים בייזום בלבד, ובהתאם בעוד שנכון למועד פרסום התשקיף, לחברה זכויות בפ

להערכת החברה בטווח הזמן הקצר ישקפו התשואות על נכסיה הדומות לתשואות המצוינות 

  לעיל, החברה שואפת לכך שבטווח הארוך יהיה תמהיל נכסיה כדלקמן: 

   מסך הנכסים 70%עד  60% -נכסי דיור להשכרה מניבים; 

  מסך הנכסים 20%עד  10% -פרויקטים בתחום הדיור להשכרה; 

  מסך הנכסים.  20%עד  10% - נכסים אחרים 

זה לעיל הינו מידע צופה פני עתיד כמשמעו בחוק ניירות ערך. מידע זה מבוסס  6.24 האמור בסעיף 

על שאיפות, יעדים והערכות של החברה, אשר אין ודאות כי יתקיימו בפועל ומשכך אין ביכולתה של 

שואה על השקעותיה או פרופיל הסיכון שלהן יהיה החברה להעריך או להבטיח כי שיעור הת

כמתואר לעיל. מבלי לגרוע מכלליות האמור, שינויים עתידיים אפשריים באילו מהגורמים עליהם 

או שינויים במדיניות ההשקעות של החברה  ,מבוססים היעדים, ההערכות והשאיפות כאמור לעיל

הותי על ההערכות המצוינות לעיל. בין עשויים להשפיע באופן מ ,או באסטרטגיה העסקית שלה

במחירי רכישת קרקעות, שינויים היתר, עשויות ההערכות האמורות להיות מושפעות משינויים 
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המיוחסת לפעילות החברה  , שינויים ברמת הסיכוןהמקובל בתחום המגורים בשיעור הרווח היזמי

שכרה (לרבות תקופות ההחזקה , שינויים במגבלות החלות על תנאי שיווק נכסי הדיור להונכסיה

המינימלית של נכסים כאמור), שינויים בעלויות הבנייה, שינויים במחירי השכירות בישראל, 

, קצב התקדמות ובמקובלות בתחום השמאות וכן שינויים בתוצאות הפעילות הכלכלית בישראל

. כמו כן, קטיםשיווק הדירות ושיעור אכלוסן בטווח הבינוני ארוך וקצב התקדמות הקמת הפרוי

ההערכות האמורות בסעיף זה לעיל עשויות להיות שונות מהותית במקרה של התממשות אילו 

לאור האמור לעיל, אין ביעדי התשואה המצוינים לתשקיף.  6.27  מגורמי הסיכון המפורטים בסעיף

לעיל או ביעדי תמהיל הנכסים או הסיכון המפורטים לעיל משום התחייבות כלשהי של החברה 

  .לעמידה בהם או מצג של החברה

  צפי להתפתחות עסקית בשנה הקרובה  6.25

וזאת  להגדיל את מצבת הנכסים שבבעלותהלפעול  החברה תמשיךבשנים עשר החודשים הקרובים 

 תתקדם בהשכרתהחברה מעריכה כי  .6.23בהתבסס על אסטרטגיית הפעילות המצוינת בסעיף 

  הדירות בפרויקט אשדוד וכן תפעל להתחיל הקמתם של הפרויקטים האחרים שברשותה. 

וצפי להתפתחות  של החברה מהווה תיאור האסטרטגיה הנוכחית 6.25  -ו  6.24 שבסעיפים המידע 

בהתבסס על הערכת החברה לגבי התפתחותה והוא כולל מידע צופה פני עתיד  בשנה הקרובה

החברה אינה מעריכה את יכולת המימוש של אסטרטגיה זו. השגת היעדים  .הכלכלית והעסקית

של החברה ועשויים שלא המוחלטת והאסטרטגיה של החברה, אינם ודאיים ואינם בשליטתה 

להתממש, בין היתר, בשל תלותם בגורמים חיצוניים או בשל התממשותם של גורמי הסיכון 

אית לסטות מהמדיניות המתוארת לעיל זה. החברה תהא רש לתשקיף 6.27 בסעיף המפורטים להלן 

ובכפוף להוראות הדין שיחולו על קרן  פי החלטות דירקטוריון החברה, כפי שיתקבלו מעת לעת- על

  .להשקעות במקרקעין

  קרן להשקעות במקרקעין 6.26

 :עמידת החברה בדרישות לעניין מעמדה כקרן להשקעות במקרקעין 6.26.1

הפקודה קובעת כי קרן להשקעות במקרקעין הינה חברה אשר מתקיימים לגביה כל התנאים 

  .6.21.1 המפורטים בסעיף 

לקבלת מעמד של קרן להשקעות במקרקעין החברה בדעה כי מתקיימים על ידה כל התנאים הדרושים 

על פי הפקודה, למעט תנאים שמועד ביצועם טרם הגיע, והיא תחשב לקרן להשקעות במקרקעין לכל 

  דבר ועניין.

על ידי החברה, ראו  6.21.1 לאישור רואי החשבון של החברה לגבי קיום התנאים המפורטים בסעיף 

  לתשקיף. 'אנספח 
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  דיון בגורמי הסיכון 6.27

  להערכת הנהלת החברה, פעילות החברה בתחום פעילותה חשופה לגורמי הסיכון העיקריים הבאים:

 כלכליים-גורמי סיכון מקרו 6.27.1

 מהיקף, היתר ביןם, מושפעי להשכרה ן"ולנדל מגורים לדירות הביקוש - בישראל המשק מצב  .א

 ועל ן"הנדל ענף על השפעה במשק ששוררים מיתון של או גיאות של לתקופות. במשק הפעילות

 . הקבוצה פעילות

 מקורות בגין והאינפלציה הריבית בשערי לשינויים חשופה הקבוצה - וריבית אינפלציה שינויי  .ב

 להשפיע עשויים בישראל הריבית בשיעורי קיצוניים שינויים .פעילותה בתחום להשקעות המימון

 הדבר עשוי הריבית שיעורי ירדו או שיעלו ככל. התחייבויותיה ועל הקבוצה של הנכסים שווי על

כמו כן שינוי  ל החברה.ש המימון הוצאות על השפעה צפויה וכן לדירות הביקוש על להשפיע

קיצוני בשיעורי הריבית עשוי להפחית את כדאיות האלטרנטיבה של השקעה בנדל"ן למגורים על 

 פני השקעות אחרות.

 החמרה .בישראל ן"הנדל ענף על ישירה השפעה והמדיני הביטחוני למצב - בטחוני מדיני מצב  .ג

 הירידה להתחדשות או להתמשכות לגרום עלולה בישראל ביטחוני-המדיני המצב של משמעותית

 .העבודה עלויות ולהתייקרות ולהשכרה לדיור המיועדים לשטחים בביקושים

בכוונת החברה לממן את פעילותה באמצעות גיוסי הון ו/או חוב נוספים. ירידה  - שוק ההון  .ד

בחברה, באופן שעלול להוביל  גיוסי הון נוספיםלהקשות על בהיקפי הפעילות בשוק ההון עשויה 

חוב ולפגיעה באפשרויות הגיוס של החברה ומשכך עשויה החברה  בעלויות גיוסי הון ו/אולעלייה 

 שלא לעמוד ביעדיה העסקיים ובצפי התפתחותה. 

 גורמי סיכון ענפיים 6.27.2

לשינויים במדיניות הממשלה בנוגע לשיווק קרקעות, תמריצים לרוכשי  - ממשלתית מדיניות  .א

קרקעות, ריבית על משכנתאות וכו' השפעה מהותית על  ושוכרי דירות, הליכי תכנון ובניה, שיווק

  הפעילות בתחום הדיור למגורים בכלל ודיור להשכרה בפרט. 

ירידת הביקוש לדירות למגורים במשולב עם החרפת התחרות על ידי  - ירידה במחירי השכירות  .ב

ולפגיעה  משכירים קיימים ו/או פוטנציאליים, עלולה להביא לשחיקה בדמי השכירות של החברה

 בתוצאותיה הכספיות.

גורם סיכון זה עלול להביא לגידול בהפרשות לחובות  -  ירידה בכושר התשלומים של שוכרים  .ג

 מסופקים או לחילופין עלול להביא לסיום הסכמי שכירות ו/או לפינוי שוכרים מנכסים.

מלט וברזל  מחירי חומרי הגלם הנדרשים לבניה כגון מחירי בטון, - זמינות חומרי גלם וכח אדם  .ד

בעלויות הבניה, ובכך  חשופים לתנודות קיצוניות בפרקי זמן קצרים, העלולות להשפיע על ייקור

העובדים באתרי הבניה תלויה בעובדים  בעתיד. בנוסף, זמינות החברהלהשפיע על תוצאותיה של 

מסגרים המוטלים על שטחים אלה מעת לעת  ן) ומושפעתזרים (כולל משטחי יהודה ושומרו

 עובדים זרים. וממדיניות הממשלה בדבר היתר לכניסת
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ירידה במחירי הדירות עלולה להביא לשחיקה בשווי הנכסים של החברה  -  ירידה במחירי הדירות  .ה

 ולפגיעה בתוצאותיה הכספיות. 

  סיכונים ייחודיים לחברה 6.27.3

יור בישראל מתאפיין בשיעורי בעלות גבוהים על נכסים, כאשר שוק הד - "צורך ב"חינוך השוק  .א

שכירות אינה בהכרח נתפסת כאלטרנטיבה או כדרך חיים. סיכויי הצלחתה של החברה יושפעו גם 

  למגורים. ראויה אלטרנטיבה להוותמהשרשתו של שינוי תפיסתי לפיו שכירות ארוכת טווח יכולה 

ונכון למועד זה טרם  2016לפקודה נכנס לתוקפו ביוני  222תיקון  -  חדשנות החקיקה ושינויים בה  .ב

 -נצטברו לגביו פסיקה והנחיות מקצועיות המפרשות ומבהירות את הוראותיו. משכך, קיימת אי

וודאות מסוימת בנוגע לפירוש הוראותיו על ידי הרשויות הרלוונטיות. כמו כן, תיקונים ושינויים 

להביא לפגיעה בחברה,  לוליםעין, מעמדן וההתייחסות אליהן, עבנוגע לקרנות להשקעות במקרק

 בפעילותיה ובתוצאותיה. 

של אי עמידה בהוראות הפקודה החלות על קרן  במקרה - אובדן מעמד קרן להשקעות במקרקעין  .ג

להשקעות במקרקעין, לרבות תנאים הניתנים לתיקון ואשר לא תוקנו במועד, יישלל מעמד 

החברה כקרן להשקעות במקרקעין והיא תידרש לשלם מס על רווחיה, בנוסף למס אשר יוטל על 

 .46המשקיעים בעת קבלת רווחיהם

ות מושפעת מפעילותם של שחקנים נוספים בשוק הדיור החברה עשויה להי -  תחרות עתידית  .ד

להשכרה, לרבות קרנות להשקעות במקרקעין נוספות בתחומי פעילותה של החברה, אשר עשויים 

 להשפיע על יכולת החברה לרכוש דירות מגורים להשכרה ולזכות במכרזים בתחום. 

שוטפת עם גורמים פרטיים אשר  הפעילות החברה כוללת אינטראקצי -  סיכוני תדמית ומוניטין  .ה

ותשלומים. לאור  תתכלול, בין היתר, חתימה על חוזים אישיים, השכרת דירות וקבלת התחייבויו

אופי פעילותה המתוכנן של החברה ייתכנו מקרים של אי עמידה בהסכמי השכירות מצד 

בויות כנגד. על השוכרים כך שהחברה תצטרך לנקוט, בין היתר, בצעדי פינוי מהמושכר ומימוש ער

המקצועי של החברה, אשר  במוניטיןכן, אופי פעילות החברה עלול, במקרים מסוימים, לפגוע 

 עלול להביא בפגיעה בחברה, בפעילותה ובתוצאותיה. 

חלק משמעותי משכר הדירה שהחברה רשאית לגבות בפרויקטים הוא  -  דירה שכר על פיקוח  .ו

חשוף לשינויים ועדכונים מצד הרגולטור ואינו  מפוקח ואינו בשליטתה, הוא צמוד למדד אך

 צמוד לשינויים בשוק. בהכרח 

במסגרת מאמצי החברה להרחבת הפורטפוליו של  -רכישת נכסים כפופה לאישורים רגולטוריים   .ז

נכסים אגב מכרזים ציבוריים, אשר ההשתתפות ו/או מימוש  לפעול לרכישת בכוונתהנכסיה, 

עשויה להאט את קצב  אלהבהם כפופים לאישורים רגולטוריים שונים. אי קבלת אישורים  הזכיה

  התקדמות הרחבת פורטפוליו החברה.

                                                      
הליקויים בפרק הזמן הנדרש, הרי שהיא תידרש להשלים את מס הרכישה לשיעור מס רכישה מלא  והחברה לא תתקן את ככל   46

 לעיל. 6.21.1 לפרטים נוספים, ראו סעיף  כבכל חברה רגילה (מיסוי דו שלבי). ימוסוובעלי המניות 
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נכון למועד התשקיף וסמוך לאחר מועד ההשלמה, בחלק  - תוצאות שינוי שליטה בחברה  .ח

העמדה ממסמכי המימון של החברה נכללו הוראות המקנות למממנים זכויות מסוימות (לרבות 

לפרעון מיידי) במקרה של שינוי בשליטה בחברה. היות ובהתאם למגבלות על ההחזקות בחברה 

הקבועות בפקודת מס הכנסה ובתקנון החברה, צפוי כי יחול שינוי בשליטה בחברה במהלך השנים 

הקרובות, ככל שלא יתקבל ויתור על הוראות כאמור או שההלוואות בהן כלולות הוראות שינוי 

יוחלפו או ייפרעו, עשוי שינוי השליטה בחברה להוות עילה להעמדה לפרעון מיידי. יחד עם  שליטה

של עד כשנתיים ממועד זאת, ההלוואות הנוכחיות הכוללות סעיפי שינוי שליטה הן לטווח 

, במידת הניתן ובהתחשב בעובדה שאזורים הינה ערבה , ובכוונת החברה לפעול לכךהתשקיף

שבהסכמי המימון שייחתמו בעתיד בקשר עם הקמת הפרויקטים  החברה,לחובות מסוימים של 

 לא ייכללו הוראות כאמור. 

חלק מהאשראים שהועמדו לחברה נסמכים על ערבות של אזורים  - ערבות אזורים בניןתלות ב  .ט

בנין. לאור זאת, חלק מעילות ההעמדה לפירעון מיידי מול הבנקים המממנים נוגעות גם לאירועי 

הרעה משמעותית באזורים בנין. יצוין, כי האשראים הרלוונטיים הינם לטווח שאינו הפרה או 

 עולה על שנתיים.

סיכוני מקרו, סיכונים ענפיים וסיכונים  -על פי טיבם בטבלה שלהן מוצגים גורמי הסיכון שתוארו 

ות ייחודיים לחברה. גורמי סיכון אלו דורגו בהתאם להערכות הנהלת החברה, על יסוד הנסיב

  הקיימות במועד התשקיף, על פי מידת השפעתם המשוערת על עסקי החברה:

    

  מידת ההשפעה של גורם הסיכון על תחום הפעילות

  

  גדולה

  

  בינונית

  

  מועטה

  כלכליים- סיכון מקרו גורמי

    +    בישראל המשק מצב

      +  וריבית אינפלציה שינויי

    +    בטחוני מדיני מצב

      +  שוק ההון

  גורמי סיכון ענפיים

    +    ממשלתית  מדיניות

      +  ירידה במחירי השכירות

    +    ירידה בכושר התשלומים של השוכרים

  +      זמינות חומרי גלם וכח אדם 

      +  ירידה במחירי הדיור

  סיכונים ייחודיים לחברה

      +  רך ב"חינוך השוק"וצ
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  מידת ההשפעה של גורם הסיכון על תחום הפעילות

  

  גדולה

  

  בינונית

  

  מועטה

      +  חדשנות החקיקה ושינויים בה

      +  להשקעות במקרקעיןדן מעמד קרן באו

    +    תחרות עתידית

    +    סיכוני תדמית ומוניטין

    +    פיקוח על שכר דירה

    +   רכישת נכסים כפופה לאישורים רגולטוריים

    +    תוצאות שינוי שליטה בחברה

  +       ערבות אזורים בניןתלות ב

  

על החברה,  גורמי הסיכוןהערכת החברה בדבר גורמי הסיכון לעיל ובכלל זה מידת ההשפעה של 

כוללת מידע צופה פני עתיד, המבוסס על אינפורמציה הקיימת בחברה נכון למועד זה אשר כוללת 

מידע זה נסמך, בין היתר, על הערכות המבוססות על מגמות השינוי הערכות וכוונות של החברה. 

ינוי הקיימות בענף כלכלי בישראל ועל מגמות הש-הקיימות בשוק ההון בישראל, על המצב המקרו

הנדל"ן המניב למגורים בישראל בשנים האחרונות ועל ההתפתחויות הצפויות בו הכוללות, בין 

היתר, שינויי חקיקה מהותיים, שינויים במחירי הדירות, שינויים בדמי השכירות ושינויים בעלויות 

זה שנחזה כאמור, עשויה להיות שונה באופן מהותי מ האמוריםהבנייה. לפיכך, השפעת הגורמים 

אם הערכות החברה לא תתממשנה וזאת כתוצאה ממספר רב של גורמים, לרבות חשיפה בעתיד 

  לגורמי סיכון נוספים אשר, אם יתממשו, עשויים להשפיע על החברה. 
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  הדירקטוריון בדבר מצב ענייני החברה יהסבר 6.28

לדוחות  הסבריו ") מתכבד להגיש בזה אתהחברה(" ליווינג בע"מ - ריט אזורים דירקטוריון חברת 

  .2018ביוני  12מיום  ,2018במרץ  31הכספיים של החברה ליום 

 הסברי הדירקטוריון למצב עסקי החברה ותוצאות פעילותה 6.28.1

  נתונים עיקריים מתוך תיאור עסקי החברה  .א

 כחברה פרטית בערבון מוגבל. 2016ביולי  20החברה התאגדה ונרשמה בישראל ביום  .1

החברה הוקמה במטרה לשמש קרן להשקעות במקרקעין כמשמעה בפקודת מס הכנסה [נוסח  .2

 "). פקודת מס הכנסה" או "הפקודהחדש] ("

החברה תשקיע בנכסים מתוך כוונה לשמר את מעמדה כקרן השקעות במקרקעין. על פי  .3

המניב  הנדל"ן תחוםבמדיניות ההשקעות הנוכחית של החברה, פעילות הקרן תתמקד 

למגורים בישראל, דהיינו, רכישת דירות למגורים ונכסי נדל"ן הנלווים אליהן כגון: שטחים 

מסחריים, חנויות וכיו"ב, השכרתם ומתן שירותים הנלווים להשכרתם. בנוסף החברה עשויה 

להשקיע גם בהשקעות נוספות המותרות לקרן השקעות במקרקעין, לרבות נדל"ן מסחרי מניב 

ייני משרדים, מרכזים מסחריים, שטחי תעשייה וכיוצ"ב). דירקטוריון החברה יבחן בנ -(כגון 

את מדיניות ההשקעות של החברה מעת לעת תוך התאמתה לתנאי השוק המשתנים 

 ולאסטרטגיה העסקית של החברה. 

ממועד הקמתה ועד למועד עריכת תשקיף זה, לחברה לא היתה פעילות עסקית מהותית  .4

זכייתה במכרז בקשר  )2; (זכייתה במכרז בקשר עם פרויקט ראשון לציון )1: (, למעט47כלשהי

בו התקשרה החברה  והמכרמניות ההתקשרות בהסכם הקצאת ) 3( עם פרויקט אור יהודה;

, על פיו, בכפוף ")בניין אזורים(" ) בע"מ, בעלת השליטה בחברה1965עם אזורים בניין (

ל החברה לציבור והפיכתה לחברה ציבורית, להתמלאות התנאים להשלמת הנפקת מניותיה ש

בפרויקט דיור להשכרה ברובע ט"ז באשדוד, המסווג יועברו לחברה זכויותיה של אזורים בנין 

אשר יסווג כנדל"ן בפרויקט דיור להשכרה לסטודנטים בבת ים, ו כמבנה מניב בהקמה

לפרטים  .לתשקיף 6.12 עד  6.7 . לתיאור הפרויקטים האמורים ראו סעיפים להשקעה בהקמה

  .א. לתשקיף.6.22 , ראו סעיף הקצאת המניות והמכרם נוספים אודות הסכ

ליווינג אזורים בחברה עובדים, והיא עתידה לקבל שירותים מ נכון למועד זה לא מועסקים  .5

בעלת השליטה בחברה  ,בשליטתה של אזורים בנייןשותפות מוגבלת , שותפות מוגבלת 1ניהול 

 ..ב. לתשקיף6.22 , בהתאם להסכם שירותי ניהול שעיקריו מפורטים בסעיף ")חברת הניהול("

  

 

                                                      
ים נוספים לרכישת זכויות ולבניית מכרזבמהלך התקופה שמהקמתה ועד בסמוך למועד התשקיף, החברה הגישה הצעות ב   47

 .   6.1 לפרטים אודות משא ומתן בקשר עם פרויקט פוטנציאלי, ראו סעיף  זכתה. לאפרויקטים של דיור להשכרה, בהם 
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 פרופורמה המזומנים ותזרימי הפעילות תוצאות, הכספי המצב ניתוח  .ב

  הכספי וההסברים להתפתחויות שחלו:ביאור הפרופורמה לדוח להלן נתונים מתוך 

כוללים השקעה בפרויקט בהקמה באשדוד המוצג לפי שווי הוגן  2018במרץ  31ליום נכסי החברה 

השקעה בקרקע לא , מיליון ש"ח) 85 - כ – 2017במרץ  31(ליום  מיליון ש"ח 129 –כ בסכום של

מבונה המיועדת להקמת דיור להשכרה לסטודנטים בעיר בת ים המוצגת לפי שווי עלות רכישה 

, השקעה בקרקעות לא מיליון ש"ח) 12 -כ  2017במרץ  31(ליום  מיליון ש"ח  20 - בסכום של כ

 2017רץ במ 31(ליום מיליון ש"ח  78 - מבונות המיועדת לדיור להשכרה בראשון לציון בסכום של כ

מיליון ש"ח. סך ההשקעות בנדל"ן להשקעה   128-כמיליון ש"ח) ובאור יהודה בסכום של  77 -כ

  .מיליון ש"ח) 174 -כ  2017במרץ  31(ליום  מיליון ש"ח 355 -הסתכמו לכ

כוללים השקעה בפרויקט בהקמה באשדוד המוצג לפי שווי  2017בדצמבר  31נכסי החברה ליום 

מיליון ש"ח), השקעה  70 -כ – 2016בדצמבר  31מיליון ש"ח (ליום  116.6 –הוגן בסכום של כ

בקרקע לא מבונה המיועדת להקמת דיור להשכרה לסטודנטים בעיר בת ים המוצגת לפי שווי 

מיליון ש"ח), השקעה  12 -כ  2016בדצמבר  31מיליון ש"ח (ליום   19 -עלות רכישה בסכום של כ

ובאור   מיליון ש"ח 77 -ר להשכרה בראשון לציון בסכום של כבקרקעות לא מבונות המיועדת לדיו

טרם החלה ההשקעה בקרקעות אלה).  2016בדצמבר  31מיליון ש"ח (ליום   6-יהודה בסכום של כ

 31מיליון ש"ח (ליום  219 -הסתכמו לכ 2017בדצמבר  13סך ההשקעות בנדל"ן להשקעה ליום 

  מיליון ש"ח). 88 - כ 2016בדצמבר 

באמצעות מימון בהלוואות בנקאיות, הלוואות בעלים והון עצמי כדלקמן:  שקעות נעשהמימון הה

מיליון ש"ח, הלוואה בנקאית בגין פרויקט אור  60הלוואה בנקאית בגין פרויקט אשדוד בסך של כ 

מיליון ש"ח והלוואת בעלים  208בהקצאת הון עצמי בסכום של   מיליון ש"ח, 68יהודה בסך של כ 

  מיליון ש"ח. 22 -בסכום של כ

 2018במרץ  31שהסתיימה ביום  שה חודשיםושללתקופה של תוצאות הפעילות פרופורמה 

 -ברווח בסך של כהסתכמו ") השנה(" 2017בדצמבר  31ושל השנה שהסתיימה ביום ") התקופה("

מעליית ערך של שווי הוגן של נדל"ן  ואשר נבעבהתאמה  ,ש"חמיליון  4 -וכמיליון ש"ח   4

   להשקעה.

ששימש את החברה לפעילות השקעה מסתכם בסך ובשנה  בתקופה פרופורמההמזומנים  תזרים

ששימש את החברה לביצוע השקעות בנדל"ן בהתאמה  ש"חמיליון  131 - וכש"ח  מיליון 130 -כ של

  ובפרויקט אור יהודה. ים, פרויקט ראשון לציון-להשקעה בפרויקט אשדוד, פרויקט בת

תזרים מזומנים פרופורמה חיובי מפעילות מימון אשר הסתכם לסך ובשנה  בתקופהלחברה נבע 

בחברה, אזורים  המהווה השקעה של בעלת השליטהש"ח מיליון  131 - וכמיליון ש"ח  130 -של כ

  בנין, בהון של החברה ובהלוואות בעלים וקבלת אשראי לזמן קצר וזמן ארוך מבנקים.

 מקורות מימון  .ג

  לתשקיף.  6.19 אודות המקורות מהם בכוונת החברה לממן פעילותה, ראו סעיף לפרטים 
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 תגמולים לבעלי עניין ונושאי משרה בכירה  .ד

עם חברת  והסכם ייזוםבהסכמים עם נושאי משרה למעט הסכם ניהול לא התקשרה החברה 

כל שירותי הניהול והייזום הניתנים לחברה, ניתנים לה על ידי חברת הניהול כמפורט הניהול. 

  לתשקיף. ג6.22 - ב ו6.22 בסעיפים 

ניות החברה למסחר), אישרו דירקטוריון מלרישום לראשונה של  (עובר 2018ביוני  12ביום 

ובהתאם  20החברה והאסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה מדיניות תגמול, על פי תיקון 

לתקנות  1בהתאם לאמור בתקנה  ") וכןחוק החברות(" 1999 -א לחוק החברות, תשנ"ט267לסעיף 

, לפיה מדיניות תגמול לפי 2013-החברות (הקלות לעניין החובה לקבוע מדיניות תגמול), תשע"ג

רק רביעי א' בחלק השישי לחוק החברות שתוארה בתשקיף או במסמך הצעה לציבור הוראות פ

א 267של חברה המציעה לראשונה ניירות ערך שלה לציבור תיחשב כמדיניות שנקבעה לפי סעיף 

שנים מהמועד שבו תירשמנה לראשונה  5לחוק החברות והיא תהיה טעונה אישור רק בחלוף 

  מניות החברה למסחר בבורסה.

ערכת חברי דירקטוריון החברה, התקשרות החברה בהסכם הניהול כאמור נעשתה בהתאם לה

  למדיניות התגמול והתגמול המשולם לחברת הניהול הינו הוגן וסביר.

לפרטים אודות התגמול אשר זכאי מנכ"ל החברה לקבל בגין כהונתו מחברת הניהול, ראו סעיף 

  )(ו). 2ב(6.22 

 היבטי ממשל תאגידי 6.28.2

 תרומות  .א

  נכון למועד זה אין לחברה מדיניות תרומות.

 דירקטורים בעלי מומחיות חשבונאית ופיננסית  .ב

כי המספר המזערי הנדרש של  ,) לחוק החברות12(א)(92בהתאם לסעיף דירקטוריון החברה קבע, 

דירקטורים בעלי מומחיות חשבונאית ופיננסית, בהתחשב בגודל החברה, סוג פעילותה, במספר 

חברי הדירקטוריון ובהרכב דירקטוריון החברה הכולל אנשים בעלי ניסיון וכישורים ניהוליים 

  .)1( אחדהינו ומקצועיים, 

בעלי  המכהנים בדירקטוריון החברה הינם ריםהדירקטומבין  4 נכון למועד פרסום תשקיף זה,

דרור נגל, עמיחי קרנר ,  - . לפרטים אודות הדירקטורים האמורים מומחיות חשבונאית ופיננסית

  לתשקיף. 7עדה סבח ותמיר חרמץ, ראו פרק 

 דירקטורים בלתי תלויים  .ג

ם להחלטת (בהתא תקנון החברה אשר ייכנס לתוקף במועד רישום מניות החברה למסחר בבורסה 

, כולל הוראות בדבר מספר הדירקטורים )2018ביוני  4אסיפת בעלי המניות של החברה מיום 

 הבלתי תלויים (ובכלל זה דח"צים) אשר יכהנו בדירקטוריון החברה. 

  לתשקיף.  4פרק לפרטים ראו 
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לכהן כדירקטור בלתי תלוי בחברה  אסיפת בעלי המניות של החברה מינתה את מר תמיר חרמץ

  .2018ביוני  4החל מיום 

 דירקטורים חיצוניים  .ד

לכהן כדירקטורים  עמיחי קרנר ועדה סבחאסיפת בעלי המניות של החברה מינתה את ה"ה 

. הדירקטורים האמורים עונים על תנאי הכשירות הנדרשים 2018ביוני  4בחברה החל מיום 

. בכפוף להשלמת 1999 -לחוק החברות, התשנ"ט  240יף מדירקטורים חיצוניים כאמור בסע

הנפקת מניות החברה לציבור על פי תשקיף זה, בכוונת החברה להביא את מינוים כדירקטורים 

 חיצוניים לאישור האסיפה הכללית של החברה, כמתחייב על פי הדין.

 מבקר פנים  .ה

מסחר של מניות החברה (ככל נכון למועד תשקיף זה, לא מכהן בחברה מבקר פנים. עם רישומן ל

  שתירשמנה) תפעל החברה למינויו של מבקר פנים.

 פרטים בדבר רואה החשבון המבקר  .ו

  משמש כרואה החשבון המבקר של החברה. ןבריטמן אלמגור זוהר ושות', רואי חשבומשרד 

שכר טרחת רואה החשבון המבקר נקבע בהתאם להיקף עבודתו הצפוי, כפי שהיה במועד 

  ההתקשרות ואושר על ידי הנהלת החברה. 

  : 2017ומס לשנת  הוצאות שכר טרחת רואה החשבון המבקר בגין שירותי ביקורת

  שעות מספר  "מ)מע כולל"ט (לא שכ  

שירותי ביקורת ושירותים 
 הקשורים לביקורת ושירותי

  מס

60  210  

  316  100  שירותים אחרים (*)

  (*) הנתון הינו ביחס לשעות עבודה ושכר טרחה בגין עבודות ביקורת הקשורות בפרסום התשקיף.

 גילוי בדבר מורשי חתימה בתאגיד  .ז

נכון למועד תשקיף זה, בחברה אין גורם יחיד אשר יכול לחייב בחתימתו את החברה מבלי 

  נוסף.להידרש לאישורו של גורם 

 הוראות גילוי בקשר עם הדיווח הפיננסי של התאגיד 6.28.3

 אומדנים חשבונאיים קריטיים  .א

, למעט קביעת השווי ההוגן של נכון למועד זה, לחברה לא קיימים אומדנים חשבונאיים קריטיים

  .פרויקט אשדוד
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 )iSOXאפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי והגילוי (  .ב

לצרף לדוח היות והחברה מציעה את מניותיה לראשונה לציבור, לא חלה על החברה חובה 

התקופתי ולדוחות הרבעוניים דוח בדבר הערכת הדירקטוריון וההנהלה את אפקטיביות הבקרה 

הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי, הצהרות מנהלים של מנכ"ל החברה ושל נושא המשרה 

ספים לגבי אפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי וכן הבכיר ביותר בתחום הכ

ר בדבר אפקטיביות הבקרה הפנימית. חובה כאמור תחול על החברה דוח רואה החשבון המבק

בדצמבר של השנה העוקבת לשנה  31החל בדוח התקופתי הכולל דוחות כספיים ערוכים ליום 

יינו, החל בדוח התקופתי הכולל דוחות כספיים שבה ניתן היתר לפרסום תשקיף כאמור, דה

  . 2019בדצמבר  31ערוכים ליום שנתיים ה

  

      

  חיים הרש (הרשי) פרידמן

  יו"ר הדירקטוריון

  דרור נגל

  מנכ"ל משותף ודירקטור

  ערן ענבים

, נושא המשרה הבכיר משותף מנכ"ל

  בתחום הכספים

  

  

  

  2018ביוני  12 :החתימהתאריך 
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  ניהול החברה: 7פרק 

 דירקטוריון החברה .7.1

חיים הרש מר   שם:

  (הרשי) פרידמן

  תמיר חרמץמר   עדה סבחגב'   קרנר מר עמיחי  ןיקלי'ק גמר   דרור נגלמר 

דירקטור; מנכ"ל   יו"ר דירקטוריון   תפקיד

  משותף

  דירקטור בלתי תלוי   דירקטורית חיצונית    דירקטור חיצוני    דירקטור

דרכון קנדי   זיהוימספר 

751423QC  

דרכון אמריקאי   057863649

488543510  

023909211  059215384  028728814  

  19.6.1971  14.12.1964  16.10.1968  26.2.1978  9.10.1962  1.7.1950  תאריך לידה

מען להמצאת 

  דין-כתבי בי

תל  32ארניה אסוולדו  , תל אביב32 ארניה

  אביב 
Prat Avenue 958, 
Montreal, QC, 

H2V 2V1, Canada 

, גבעת 41דרך המלך 

  שמואל

, תל 5אליהו בית צורי   , שוהם4זית 

  אביב

  ישראלית  ישראלית  ישראלית  אמריקאית  ישראלית  קנדית  נתינות

תחילת כהונה 

  כדירקטור

6.6.2018  21.07.2016  6.6.2018  4.6.2018  4.6.2018  4.6.2018  

חברות בוועדת 

  דירקטוריון

  ביקורת ועדת  ביקורת ועדת  ביקורת ועדת  --   --  -- 

דח"צ / האם הינו 

  דב"ת?

  דב"ת  דח"צית  דח"צ  לא  לא  לא

האם החברה רואה 

בו כבעל מומחיות 

חשבונאית 

/  ופיננסית

  כשירות מקצועית

בעל מומחיות לא

  חשבונאית ופיננסית

מומחיות בעל   לא

  חשבונאית ופיננסית

בעלת מומחיות 

  חשבונאית ופיננסית

בעל מומחיות 

  חשבונאית ופיננסית
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חיים הרש מר   שם:

  (הרשי) פרידמן

  תמיר חרמץמר   עדה סבחגב'   קרנר מר עמיחי  ןיקלי'ק גמר   דרור נגלמר 

הדירקטור הינו 

, חברהעובד של ה

של חברה בת או 

חברה קשורה שלו 

 או של בעל עניין בו

יו"ר דירקטוריון 

  אזורים השקעות

מנכ"ל אזורים  -כן 

השקעות; דירקטור 

בחברות בנות פרטיות 

  שבבעלותה

מעניק שירותי ליווי 

עסקי, ייעוץ ושיווק 

לחברה מקבוצת 

אזורים  –אזורים 

החזקות בינלאומיות 

  בע"מ

  לא  לא  לא

משפט מסחרי   השכלה

  וחשבונאות
) MBAמוסמך (

במנהל עסקים 

האוניברסיטה 

 בירושלים; העברית

בוגר בכלכלה 

האוניברסיטה 

  .העברית בירושלים

 Upstate Newבוגר 
York, Peekskil 

Community 
College 

בוגר בכלכלה ומנהל 

עסקים, אוניברסיטת 

בר אילן; בוגר 

ומוסמך במשפטים, 

אוניברסיטת בר אילן; 

דוקטור לפילוסופיה, 

אוניברסיטת בר אילן; 

  עו"ד (ישראל)

בוגר בכלכלה, 

האוניברסיטה 

העברית; מוסמך 

)MBA במנהל (

 HERIOTעסקים, 
WATT 

UNIVERSITY, 
EDINBURGH  - 

; שלוחה ישראלית

בעלת רישיון (כיום 

מותלה) מטעם רשות 

ניירות ערך, לעסוק 

בניהול תיקי ניירות 

 ערך

בוגר בכלכלה וניהול, 

המכללה למנהל; 

) MBAמוסמך (

עם  במנהל עסקים

התמחות במימון ושוק 

ההון, הקריה 

  האקדמית אונו

 5 -עיסוק ב

  השנים האחרונות

מנכ"ל אזורים   מנהל עסקים

השקעות; דירקטור 

בחברות בנות פרטיות 

  שבבעלותה

מתן שירותי ליווי 

עסקי, ייעוץ ושיווק 

לחברה מקבוצת 

אזורים  –אזורים 

החזקות בינלאומיות 

מרצה ואיש סגל, 

המכללה האקדמית 

נתניה; סגן דיקאן של 

בית הספר לנדל"ן, 

האקדמית  המכללה

 IFI –מרצה מן המנין 

המכון הישראלי  –

חברת לפיננסים; 

ועדת השקעות, 

שותפות  –" 4"הליוס 

סמנכ"ל, מנהל 

השקעות עמיתים, 

 איילון חברה לביטוח; 
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חיים הרש מר   שם:

  (הרשי) פרידמן

  תמיר חרמץמר   עדה סבחגב'   קרנר מר עמיחי  ןיקלי'ק גמר   דרור נגלמר 

; עיסוק בע"מ

בפרויקטים שונים 

לייזום ומכירות 

  בתחום הנדל"ן

להשקעות באנרגיות   נתניה; 

מנהלת מתחדשות; 

השקעות בכירה 

בתחום האג"ח, 

"עמיתים", קרנות 

הפנסיה הותיקות; 

דירקטורית בקופת 

התגמולים של עובדי 

  בנק דיסקונט

תאגידים בהם 

  משמש כדירקטור

אזורים השקעות, 

פוריה מערכות בע"מ; 

פורטק -פוריה

טכנולוגיות בע"מ; דן 

אנד ברדסטריט 

(ישראל) בע"מ; מגדלי 

בארי שלמה המלך 

; מובא סטאר בע"מ

  .בע"מ

חברות בשליטת 

  אזורים השקעות

קופ"ג של עובדי בנק   --   אספן גרופ  אזורים השקעות

דיסקונט; אלטשולר 

  שחם קרנות נאמנות

קרבה משפחתית 

לבעל עניין אחר 

  בחברה

חמו של מר ג'ק קלין 

(דירקטור באזורים 

  השקעות ובחברה) 

חתנו של מר חיים   לא

הרש (הרשי) פרידמן, 

בעל השליטה ויו"ר 

   דירקטוריון החברה

  לא  לא  לא
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 נושאי משרה בכירה .7.2

  :7.1 פרטים בדבר נושאי משרה של החברה שאינם מנויים בסעיף  להלן

  שותפות מוגבלת 1ליווינג אזורים ניהול   שם

  חברת הניהול של החברה    תפקיד

  540281938  זיהוימס' 

  4.6.2018   התאגדותתאריך 

 תהתפקיד אותו ממלא בחברה ב

או בחברה קשורה  של החברה

  בהאו בבעל עניין  שלה

 ---  

  ---   השכלה

  אין  אחרונותהשנים העיסוקו בחמש 

בן משפחה בעל עניין בחברה או 

 נושא משרה בכירה אחר או של של

  בעל עניין בתאגיד

לחברת הניהול הסמכות למנות  -בעלת עניין בחברה 

  לתשקיף 7.3.5 - ו 7.3.4 בסעיפים דירקטורים בחברה, כמפורט 

האם מורשה חתימה עצמאי 

  בחברה

לא

  

  ערן ענביםמר   שם

  הכספים בתחום הבכיר המשרה נושא; (משותף)"ל מנכ  תפקיד בחברה

  033943150  זיהוימס' 

  11.4.1977  תאריך לידה

מכהן כמנכ"ל  4.6.2018כמנכ"ל; החל מיום  21.07.2016  תאריך תחילת כהונה

  משותף עם מר דרור נגל

 תהתפקיד אותו ממלא בחברה ב

או בחברה קשורה  של החברה

  בהאו בבעל עניין  שלה

 ---  

אוניברסיטת תל אביב; בוגר  )MBA(מוסמך במנהל עסקים   השכלה

בכלכלה וחשבונאות האוניברסיטה העברית בירושלים, 

  רו"ח.

סמנכ"ל הכספים באזורים השקעות (עד סמוך למועד   אחרונותהשנים העיסוקו בחמש 

השלמת ההנפקה); עוזר מנכ"ל באזורים השקעות; מנג'ר 

  שנים). 5-בתחום המימון גיזה זינגר אבן (כ

בן משפחה בעל עניין בחברה או 

 נושא משרה בכירה אחר או של של

  כמנכ"ל החברה כהונתובעל עניין בחברה מכוח 
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  בעל עניין בתאגיד

האם מורשה חתימה עצמאי 

  בחברה

לא

  

  מר עדי ראובני  שם

  מנהל ייזום ושיווק  תפקיד בחברה

  033625823  זיהוימס' 

  11.1.1977  תאריך לידה

  בסמוך לאחר השלמת ההנפקה על פי התשקיף  תאריך תחילת כהונה

 תהתפקיד אותו ממלא בחברה ב

או בחברה קשורה  של החברה

  בהאו בבעל עניין  שלה

  מנהל תפעול ושיווק תחום דיור להשכרה באזורים בנין

  אוניברסיטת בן גוריון -) בכלכלה BAבוגר (  השכלה

ניהול תפעול ושיווק תחום דיור להשכרה באזורים בנין, ע.   אחרונותהשנים העיסוקו בחמש 

מנכ"ל באזורים בנין, כלכלן ומנהל אסטרטגיה מחלקת 

  בנין.שיווק באזורים 

בן משפחה בעל עניין בחברה או 

 נושא משרה בכירה אחר או של של

  בעל עניין בתאגיד

  לא

האם מורשה חתימה עצמאי 

  בחברה

לא

 

   הוראות בתקנון החברה ביחס לדירקטוריון החברה ונושאי משרה .7.3

להלן יפורטו עיקרי ההוראות מתקנון החברה בדבר המספר המרבי והמזערי של הדירקטורים של 

החברה, דרכי מינויים או בחירתם, משך כהונתם, מילוי מקומם, סיום כהונתם, שכרם ומנויי וועדות 

הדירקטוריון והסמכויות שניתן להעניק להן. בנוסף יפורטו עיקרי הוראות מתקנון החברה בדבר 

נושאי המשרה בחברה. מובהר כי התיאור המובא להלן הינו תמציתי, ועל כן אינו מהווה תחליף 

  סח המלא של תקנון החברה. ועיון בנל

ן הוראות תקנון החברה לבין הוראות שלא ניתן להתנות עליהן ימובהר כי בכל מקרה של סתירה ב

"חוק ניירות ( 1968- תשכ"חה") או בחוק ניירות ערך, חוק החברות(" 1999-תשנ"טהבחוק החברות, 

  הוראות תקנון החברה."), או בכל תקנה מכוחם, יגברו ההוראות האמורות על ערך

  הדירקטוריוןתפקידי 

  ופעולותיו.  המנהל הכלליהדירקטוריון יתווה את מדיניות החברה ויפקח על ביצוע תפקידי  .7.3.1
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 סמכות של החברה שלא הוקנתה בחוק או בתקנון לאורגן אחר, רשאי הדירקטוריון להפעילה. .7.3.2

  וזכויות הצבעה הפסקת כהונה, מינוי דירקטוריון

, ובלבד שלא יפחת החברהמספר הדירקטורים בחברה ייקבע מפעם לפעם לפי הוראות תקנון  .7.3.3

. כדירקטור 1חברים, ובכללם הדירקטורים החיצוניים משלושה חברים ולא יעלה על שנים עשר

 בחברה יכול להתמנות יחיד בלבד ולא תאגיד.

  השלישיעד המועד מינוי דירקטורים 

) המועד בו בעל השליטה המקורי יחדל מלהחזיק מעל 2( -, או לישיש) המועד ה1עד למוקדם מבין: ( .7.3.4

מהונה המונפק של החברה, יחולו ההוראות הבאות ביחס למינוי דירקטורים לחברה והעברתם  25%

  מכהונתם: 

לחברת הניהול הזכות למנות חברי דירקטוריון בחברה במספר שיהיה שווה לרוב חברי   .א

") ובכללם למנות הדירקטורים מטעם חברת הניהול(" הדירקטוריון של החברה פחות אחד

 יו"ר דירקטוריון החברה ודירקטורים נוספים (עד רוב פחות אחד מן הדירקטורים). ולפטר את 

חברת הניהול רשאית בכל עת לפטר דירקטור מטעם חברת הניהול, והיא רשאית להחליט 

תאגיד) כדירקטור בחברה מטעם אותה עת או במועד אחר למנות במקומו אדם אחר (שאינו ב

  .חברת הניהול והכל לפי שיקול דעתה של חברת הניהול

, חיצונייםה דירקטוריםה של בחירתם .דירקטורים חיצוניים )2(בדירקטוריון החברה יכהנו שני   .ב

 .החברות חוק להוראות בהתאם יהיו, ופקיעתה כהונתם תקופת, כשירותם תנאי

 על והעברתם מכהונתם יבוצעו שאינם הדירקטורים החיצוניים הדירקטוריון חברימינוי יתר   .ג

 .רגיל ברוב בהצבעה הכללית האסיפה ידי

  לישימינוי דירקטורים לחברה לאחר המועד הש

) המועד בו בעל השליטה המקורי יחדל מלהחזיק 2( - , או שייל) המועד הש1החל מהמוקדם מבין: ( .7.3.5

יחולו ההוראות הבאות ביחס למינוי  "),הרלוונטי המועד("מהונה המונפק של החברה  25%מעל 

 דירקטורים לחברה והעברתם מכהונתם: 

בדירקטוריון החברה יכהנו חמישה דירקטורים, למעט אם ייקבע אחרת באסיפת בעלי המניות   .א

של החברה ברוב מיוחד כאשר המניין החוקי באסיפה כאמור יהיה בעלי המניות בחברה 

 ממניות החברה.  )40%וז (בלפחות ארבעים אחהמחזיקים 

רוב הדירקטורים בחברה יהיו דירקטורים חיצוניים, ומספר הדירקטורים שימונו מטעם חברת   .ב

חודשים מהמועד הרלוונטי, תזמן החברה  3לא יאוחר מתום . 1הניהול יעמוד על רוב פחות 

רקטוריון לחברה, באופן שבדי חיצונייםאסיפה כללית שעל סדר יומה אישור מינוי דירקטורים 

   .חיצונייםהחברה יכהנו רוב של דירקטורים 

                                                      
  דירקטורים.שישה תשקיף מכהנים בחברה הנכון למועד   1
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לחברת הניהול הזכות למנות חברי דירקטוריון בחברה במספר שיהיה שווה לרוב חברי   .ג

") ובכללם למנות הדירקטורים מטעם חברת הניהולהדירקטוריון של החברה פחות אחד ("

 יו"ר דירקטוריון החברה ודירקטורים נוספים (עד רוב פחות אחד מן הדירקטורים). ולפטר את 

חברת הניהול רשאית בכל עת לפטר דירקטור מטעם חברת הניהול, והיא רשאית להחליט 

אותה עת או במועד אחר למנות במקומו אדם אחר (שאינו תאגיד) כדירקטור בחברה מטעם ב

 .של חברת הניהול חברת הניהול והכל לפי שיקול דעתה

חיצוניים  דירקטורים רוב שללאסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה תהא הזכות למנות   .ד

כהגדרתם בחוק החברות אשר לפחות אחד מהם הוא דירקטור בעל מומחיות חשבונאית 

לחוק החברות. מינויים ופיטורים של  240בתקנות שהותקנו מכוח סעיף  הופיננסית, כמשמעות

של  ופיטורים מינויים לענייןהדירקטורים החיצוניים ייעשו בהתאם לקבוע בחוק החברות 

, החיצונייםלעניין הצבעה באסיפה הכללית בדבר מינוי הדירקטורים  ;דירקטורים חיצוניים

וכל מי שהוא בעל עניין  ינוי דירקטור בחברת הניהוליובהר כי יראו בכל מי שיש לו זכות למ

, כמי שיש לו ומעלה מהזכויות לרווחי חברת הניהול הנ"ל) 5%בחברה הניהול (לרבות מי שיש לו 

 25%מובהר, כי כל עוד אזורים מחזיקה מעל  .החיצונייםעניין אישי באישור מינוי הדירקטורים 

בעלת שליטה" לעניין מינוי הדירקטורים מהונה המונפק של החברה, תיחשב אזורים כ"

 החיצוניים.

תקופת כהונתו הכוללת של דירקטור חיצוני בחברה (דירקטור מטעם בעלי המניות) לא תעלה   .ה

 .) שנים9על תשע (

התפנה מקומם של דירקטורים חיצוניים וכתוצאה מכך השתווה או פחת מספרם של   .ו

ם מטעם חברת הניהול, תושעה כהונתם למספר של הדירקטורי ביחסהדירקטורים החיצוניים 

של דירקטור אחד או יותר מחברי הדירקטוריון הנמנים על הדירקטורים מטעם חברת הניהול 

(לפי בחירת חברת הניהול) כך שמספרם של הדירקטורים החיצוניים יהיה גדול יותר ממספרם 

ם החיצוניים של הדירקטורים מטעם חברת הניהול וזאת עד למילוי מקומם של הדירקטורי

 שהתפנו;

זה, יהיו ניתנים לשינוי אך ורק בהחלטה שתתקבל באסיפת בעלי  7.3.6 עד סעיף  7.3.3 סעיפים  .7.3.6

המניות של החברה ברוב מיוחד כאשר המניין החוקי באסיפה כאמור יהיה בעלי המניות בחברה 

  ממניות החברה.  )40%בלפחות ארבעים אחוז (המחזיקים 

  ור שחדל לכהן במשרתו יוכל להתמנות מחדש.דירקט .7.3.7

למעט ביחס לדירקטור שמונה מטעם חברת הניהול, בכפוף להוראות כל דין, משרת דירקטור  .7.3.8

  תתפנה מאליה כל אחד מהמקרים הבאים:

  לחוק החברות; 229-231אם התפטר או פוטר ממשרתו כאמור בסעיפים   .א

  לחוק החברות; 232אם הורשע בעבירה כאמור בסעיף   .ב

  א לחוק החברות;232מועד מתן הודעה על הטלת אמצעי אכיפה כאמור בסעיף ב  .ג

  לחוק החברות; 233אם בית המשפט החליט להורות על פקיעת כהונתו כאמור בסעיף   .ד
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  החליט על פירוקו מרצון או ניתן לגביו צו פירוק; -אם הוכרז פושט רגל, ואם הוא תאגיד  .ה

  במותו;  .ו

  אם נעשה פסול דין;  .ז

 א לחוק החברות.245א או 227לפי סעיף  במועד מתן הודעה  .ח

אם תתפנה משרת דירקטור, יהיו הדירקטורים הנותרים רשאים לפעול בכל דבר, כל עוד מספרם  .7.3.9

דירקטורים. פחת מספר הדירקטורים מהמספר המינימלי כאמור לעיל, לא  )3פחות משלושה (אינו 

  ים.יהיה הדירקטוריון רשאי לפעול אלא לשם מינוי דירקטורים נוספ

הדירקטורים יהיו זכאים לשכר וגמול בגין כהונתם בכפוף לקבלת האישורים הנדרשים על פי דין.  .7.3.10

שאר הוצאות הקשורות בהשתתפותו ונסיעות בגין דירקטור זכאי לקבל את הוצאותיו הסבירות 

 בישיבות הדירקטוריון.

  דירקטור חליף

לשמש כדירקטור ממלא  ")הממנה הדירקטור(" דירקטור זכאי בכל עת למנות אדם, שאינו תאגיד .7.3.11

"). לא ימונה כדירקטור חליף מי שאינו כשיר להתמנות דירקטור חליףמקומו בדירקטוריון ("

כדירקטור וכן מי שמכהן כדירקטור או דירקטור חליף אלא אם כן יותר הדבר על פי דין. ניתן למנות 

ד שהמועמד להתמנות דירקטור חליף לוועדת דירקטוריון, את מי שמכהן כדירקטור, ובלב

כדירקטור חליף לחבר הוועדה, אינו מכהן באותה ועדת דירקטוריון, ואם הוא דירקטור חליף 

לדירקטור חיצוני, יהא המועמד דירקטור חיצוני בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית או בעל כשירות 

לדירקטור  מקצועית, בהתאם לכשירותו של הדירקטור המוחלף. אולם לא ימונה דירקטור חליף

  . החוק יתיר אחרתחיצוני אלא על פי סעיף זה בלבד, למעט אם 

 ןכל עוד מינוי הדירקטור החליף בתוקף, יהא הוא זכאי לקבל הזמנות לכל ישיבות הדירקטוריו .7.3.12

(בלא שלילת זכותו של הדירקטור הממנה לקבל הזמנות) ולהשתתף ולהצביע בכל ישיבת 

  דירקטוריון ממנה נעדר הדירקטור הממנה. 

 ןנה, כל הסמכויות שישנמנת ולדירקטור החליף תהיינה, בכפוף להוראות כתב המינוי שלפי .7.3.13

  ממלא מקומו, ודינו כדין דירקטור. כלדירקטור שהוא משמש 

דירקטור שמינה דירקטור חליף יהא זכאי בכל עת לבטל את המינוי. כהונתו של דירקטור חליף  .7.3.14

 או, התפטרותו על או כאמור המינוי ביטול על בכתב לחברה הודיע שמינהותיפסק אם הדירקטור 

  .אחרת בדרך נפסקה כדירקטור הממנה הדירקטור של כהונתו אם

 ו יעשו בהודעה בכתב לחברה. כל מינוי של דירקטור חליף וביטול מינוי .7.3.15

  סמכויות הדירקטוריון ותפקידו

 וכן, ופעולותיו הכללי המנהל תפקידי ביצוע על ויפקח החברה מדיניות את יתווה הדירקטוריון .7.3.16

  .אחר לאורגן בתקנון או בחוק הוקנתה שלא החברה לש סמכות כל לו תהיה
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ולוועדה מוועדות הדירקטוריון, הדירקטוריון יהיה רשאי לאצול את סמכויותיו למנהל הכללי  .7.3.17

  בכפוף למגבלות על פי דין.

7.3.18.  

הדירקטוריון רשאי ליטול סמכויות הנתונות למנהל הכללי, לעניין מסוים או לפרק זמן מסוים,   .א

שלא יעלה על פרק הזמן הנדרש בנסיבות העניין, והכל לפי שיקול דעת הדירקטוריון, בהחלטה 

  להסכמת חברת הניהול; שתתקבל ברוב קולות הדירקטורים ובכפוף

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, הדירקטוריון רשאי להורות למנהל הכללי כיצד לפעול לעניין   .ב

מסוים. לא קיים המנהל הכללי את ההוראה, רשאי הדירקטוריון להפעיל את הסמכות הנדרשת 

  לביצוע ההוראה במקומו;

  ן להפעילן במקומו.נבצר מן המנהל הכללי להפעיל את סמכויותיו, רשאי הדירקטוריו  .ג

  הדירקטוריון ישיבות

  חודשים. )3לשלושה (הדירקטוריון יתכנס לישיבות לפי צורכי החברה, ולפחות אחת  .7.3.19

  יושב ראש הדירקטוריון רשאי לכנס את הדירקטוריון בכל עת.  .7.3.20

כל הודעה על זימון ישיבת דירקטוריון תוכל להינתן בעל פה, בשיחה טלפונית, בכתב (לרבות  .7.3.21

בפקסימיליה או בדואר אלקטרוני), או באמצעות מברק, ובלבד שההודעה תינתן לפחות יום אחד 

לפני המועד הקבוע לישיבה, אלא אם הסכימו רוב חברי הדירקטוריון או ממלאי מקומם (אם יהיו 

  כאלה), במקרים דחופים, על מועד קצר יותר או על התכנסות ללא הודעה.

") והמעוניין לקבל בתקופת היעדרותו דירקטור נעדרראל ("דירקטור היוצא את גבולות יש  .א

הודעה, ישאיר אצל מזכיר החברה (ובהיעדרו אצל נושא משרה בכיר אחר בחברה) פרטים 

מספיקים לכך שניתן יהיה להודיע לו על ישיבת הדירקטוריון בתקופת היעדרותו (דירקטור 

יחד עם דירקטורים הנמצאים נעדר אשר השאיר פרטים אצל מזכיר החברה כמפורט לעיל ב

  ").לקבל הודעההזכאים דירקטורים בגבולות ישראל יכונו "

דירקטור נעדר שלא השאיר את פרטיו כמפורט בסעיף לעיל, אינו זכאי במשך שהותו מחוץ   .ב

לישראל לקבל הודעה, אלא אם ביקש להעביר את ההודעה לדירקטור חליף בא כוח, שמונה על 

  פי תקנון זה.

מזכיר החברה תיחשב ראיה חלוטה למתן הודעה לדירקטור נעדר הזכאי לקבל תרשומת של   .ג

  הודעה. 

ההודעה על ישיבת הדירקטוריון תפרט את מועד הישיבה, המקום בו תתכנס ופירוט סביר של כל  .7.3.22

  הנושאים שעל סדר היום.

נושאים סדר היום של ישיבות הדירקטוריון ייקבע בידי יושב ראש הדירקטוריון, והוא יכלול את ה .7.3.23

שקבע יושב ראש הדירקטוריון וכן כל נושא שדירקטור או שהמנהל הכללי ביקש מיושב ראש 

  הדירקטוריון, זמן סביר טרם כינוס ישיבת הדירקטוריון, לכללו בסדר היום.
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המניין החוקי לפתיחת ישיבת דירקטוריון יהיה רוב חברי הדירקטוריון הזכאים לקבל הודעה ואשר  .7.3.24

דין להשתתפותם ולהצבעתם בישיבת הדירקטוריון ובלבד שלפחות דירקטור אחד אין מניעה לפי כל 

המשתתף בפתיחת הישיבה הינו דירקטור שמונה מטעם חברת הניהול. המניין החוקי ייבדק 

בפתיחת הישיבה. על אף האמור לעיל, המניין החוקי לעניין החלטת הדירקטוריון בדבר הפסקת 

  מקרה מרוב חברי הדירקטוריון.  כהונת המבקר הפנימי לא יפחת בכל

יושב ראש הדירקטוריון שנבחר מבין חבריו או שנבחר על ידי חברת הניהול, זאת בתלות בהרכב  .7.3.25

הדירקטוריון, ינהל את ישיבת הדירקטוריון. אם נעדר יושב ראש הדירקטוריון מהישיבה, או לא 

ביניהם, וככל מירצה לשבת בראשה, יבחרו חברי הדירקטוריון הנוכחים בישיבה אחד 

שהדירקטוריון הינו בהרכבו השני, יבחר חבר דירקטוריון הנמנה על חברי הדירקטוריון שמונו 

   מטעם חברת הניהול, לשמש יושב ראש הישיבה, לנהל את הישיבה ולחתום על פרוטוקול הישיבה.

קטור. החלטות הדירקטוריון יתקבלו ברוב רגיל. בהצבעה בדירקטוריון יהיו קול אחד לכל דיר .7.3.26

במקרה של שוויון קולות בהחלטת הדירקטוריון, ליושב ראש הדירקטוריון יהיה קול נוסף או 

  מכריע. 

כל ישיבה של דירקטוריון החברה שנכח בה מניין חוקי, תהיה לה הרשות לקיים את כל הסמכויות,  .7.3.27

ריון או ייפוי הכוח ושיקולי הדעת הנתונים באותו זמן, לפי הוראות תקנון זה, בידי הדירקטו

  המופעלים על ידיו דרך כלל. 

הדירקטוריון רשאי לקיים ישיבות באמצעות שימוש בכל אמצעי התקשורת ובלבד שכל  .7.3.28

  הדירקטורים המשתתפים יכולים לשמוע זה את זה כל הזמן.

הדירקטוריון רשאי לקבל החלטות אף ללא התכנסות בפועל, ובלבד שכל הדירקטורים הזכאים  .7.3.29

להשתתף בדיון ולהצביע בעניין שהובא להחלטה הסכימו שלא להתכנס לדיון לקבל הודעה והזכאים 

באותו עניין. במקרה כאמור ייערך פרוטוקול ההחלטות, לרבות החלטה שלא להתכנס, וייחתם בידי 

יושב ראש הדירקטוריון או לחילופין ירשום יושב ראש הדירקטוריון פרוטוקול ויצרף לו את 

  חתימות הדירקטורים. 

לעניין זה "חתימת דירקטור" יכולה שתהיה בצירוף הסכמתו או התנגדותו או ציון דבר הימנעותו. 

במקום חתימת הדירקטור רשאי יושב ראש הדירקטוריון או מזכיר החברה לצרף תרשומת 

  בחתימתו המפרטת את אופן הצבעתו של הדירקטור. 

טוריון, ובלבד שכל הדירקטורים החלטה ללא התכנסות בפועל החתומה על ידי יושב ראש הדירק .7.3.30

הזכאים לקבל הודעה והזכאים להשתתף בדיון ולהצביע בעניין שהובא להחלטה הסכימו לכך 

)) או החלטה בכתב החתומה על ידי כל חברי הדירקטוריון 2יפחת משניים ((ובלבד שמספרם לא 

(ובלבד שמספרם הזכאים לקבל הודעה והזכאים להשתתף בדיון ולהצביע בעניין שהובא להחלטה 

תהיה, בכפוף להוראות החוק, חוקית ובת תוקף כהחלטה שנתקבלה כהלכה  )),2לא יפחת משניים (

  שנתכנסה והתקיימה בהתאם להוראות תקנות אלה. ןבישיבת דירקטוריו

בכפוף להוראות כל דין, כל הפעולות שנעשו על ידי או על פי החלטת דירקטוריון או על ידי ישיבת  .7.3.31

רקטוריון או על ידי אדם (שאינו תאגיד) המשמש כחבר הדירקטוריון, תהיינה בעלות ועדה של הדי

תוקף גם אם יתגלה אחר כך כי היה איזה פגם בבחירת חברי הדירקטוריון האלה או האנשים 
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המשמשים כאמור, או שכולם או אחד מהם היו פסולים, כאילו נבחר כל אחד מהם כחוק וכאילו 

 ם להיות חבר הדירקטוריון או הוועדה האמורה. היו לו הכישורים הדרושי

  עדות דירקטוריוןו

הדירקטוריון רשאי להקים ועדות דירקטוריון. בוועדת הדירקטוריון שהדירקטוריון אצל לה  .7.3.32

בהרכבה  -כאשר הדירקטוריון הינו בהרכבו השני מסמכויותיו, לא יכהן מי שאינו חבר דירקטוריון ו

דירקטורים בלתי תלויים (כמשמעם בחוק החברות) ואשר לא מונו על ידי יהיה רוב של של הוועדה 

או להמליץ בלבד, יכול שיכהנו גם  ןחברת הניהול. בוועדת דירקטוריון שתפקידה לייעץ לדירקטוריו

רשאי  ןמי שאינם חברי דירקטוריון. כפוף להוראות חוק החברות והוראות תקנון זה, הדירקטוריו

ו חלק מהן לוועדות כאמור. בכל ועדה יכהנו שני דירקטורים לפחות ובמידת למסור את סמכויותיו א

  האפשר על פי דין גם חבר דירקטוריון אחד שמונה מטעם חברת הניהול. 

לשינוי אך ורק בהחלטה שתתקבל באסיפת בעלי המניות של החברה ברוב מיוחד יהיה ניתן זה  סעיף

בלפחות ארבעים אחוז מניות בחברה המחזיקים כאשר המניין החוקי באסיפה כאמור יהיה בעלי 

  החברה. ) ממניות40%(

לעיל, חייבת בשעת השימוש בסמכויותיה למלא אחר כל  7.3.32 כל ועדה שתקום כאמור בסעיף  .7.3.33

י הדירקטוריון. הישיבות והפעולות של כל ועדה כזו תתנהלנה לפי ההוראות שתיקבענה על יד

ההוראות הכלולות בתקנון זה לעניין הישיבות והפעולות של הדירקטוריון, כל כמה שהן מתאימות 

  וכל כמה שלא באו במקומן הוראות שניתנו על ידי הדירקטוריון. 

תיה או המלצותיה בהתאם לקביעת ועדת הדירקטוריון תדווח לדירקטוריון באורח שוטף על החלטו .7.3.34

הדירקטוריון. החלטות או המלצות של ועדת הדירקטוריון הטעונות את אישור הדירקטוריון, יבואו 

  לידיעת הדירקטורים זמן סביר לפני הדיון בדירקטוריון. 

הדירקטוריון רשאי לבטל החלטה של ועדה שמונתה על ידיו, ואולם אין בביטול כדי לפגוע בתוקפה  .7.3.35

  החלטה של וועדה שהחברה פעלה על פיה כלפי אדם אחר, שלא ידע על ביטולה. של 

כל הפעולות שנעשו בתום לב בישיבת הדירקטוריון או על ידי וועדה של הדירקטוריון או על ידי כל  .7.3.36

אדם הפועל כדירקטור יהיו בנות תוקף אף אם יתגלה לאחר מכן שהיה פגם במינויו של דירקטור או 

כאמור או שהם או אחד מהם היו פסולים ממש כאילו כל אדם כזה נתמנה כדין אדם כזה הפועל 

 והיה כשיר להיות דירקטור. 

  כלליהמנהל ה

הדירקטוריון רשאי, מעת לעת, למנות מנהל כללי לחברה בהתאם להוראות המפורטות להלן, ורשאי  .7.3.37

 ").  המנהל הכללי" - הוא למנות יותר ממנהל כללי אחד (כל אחד מהם ייקרא להלן 

(לרבות מנכ"ל משותף) חברת הניהול תמליץ לדירקטוריון החברה על מועמד לכהן כמנהל הכללי  .7.3.38

 .לחברה בהתאם להחלטת הדירקטוריון מנכ"לוזאת בכל עת שיידרש מינויו של  ")המועמד("

, אם למנות את ובהחלטה של רוב חבריו דירקטוריון החברה, יחליט, לפי שיקול דעתו הבלעדי  .7.3.39

  את המועמד.לדחות של החברה או לא (או מנכ"ל משותף) המועמד כמנהלה הכללי 
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החליט הדירקטוריון שלא למנות את המועמד כאמור, תמליץ חברת הניהול על מועמד אחר  .7.3.40

  ").המועמד השנילאישורו של דירקטוריון החברה ("

מנות את המועמד השני כמנהלה הכללי דירקטוריון החברה, יחליט, לפי שיקול דעתו הבלעדי, אם ל .7.3.41

  של החברה או לא למנות את המועמד.

 ידי חברת הניהול, אזי-שני מועמדים אשר הומלצו עלדחה דירקטוריון החברה את מועמדותם של   .7.3.42

לא יוצעו מועמדים נוספים על ידי חברת הניהול ודירקטוריון החברה יהיה רשאי למנות מנהל כללי 

בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי, לאחר שמיעת עמדתה של חברת הניהול ו לחברה על פי בחירתו

  . את שיקול דעתו כאמורתגביל  שמיעת עמדת חברת הניהולומבלי ש

ככל שהמנהל הכללי שייבחר כאמור לא יאות להיות עובד של חברת הניהול, יועסק המנהל הכללי  .7.3.43

ך שעלות העסקתו הישירה של בידי החברה אשר תישא בעלויות העסקתו. במקרה כאמור ובכפוף לכ

עלות העסקתם הישירה של המנהלים  - (וככל שקיימים מנהלים כלליים משותפים  המנהל הכללי

(או,  לא תעלה על עלות העסקתו הישירה של המנהל הכללי הקודם של החברה הכלליים (במצטבר))

ליים על עלות לא תעלה עלות העסקתם של המנהלים הכל -ככל שמדובר ביותר ממנהל כללי אחד 

, ינוכו עלויות העסקתו של המנהל הכללי מדמי העסקתם הישירה של המנהלים הכלליים (במצטבר))

הניהול שישולמו לחברת הניהול על פי הסכם הניהול (עלתה עלות העסקתו של המנהל הכללי שנבחר 

ברת הניהול על עלות העסקתו של המנהל הכללי הקודם של החברה, ינוכו מדמי הניהול שישולמו לח

. הוראה זו עלויות העסקתו של המנהל הכללי אך לא יותר מעלות העסקתו של המנהל הכללי הקודם

ינוכו  -תחול בשינויים המחויבים גם במקרה שבו בחברה מכהן יותר ממנהל כללי אחד, דהיינו 

בד שסך מדמי הניהול עלויות העסקת המנהלים הכלליים שאינם מועסקים על ידי חברת הניהול, ובל

עלות העסקת המנהלים הכללים בה תישא חברת הניהול אינה עולה על עלות העסקת המנהלים 

  ). הכלליים הקודמים (במצטבר)

) הרי שכל שינוי בהיקף משרתו של מנכ"ל משותף 100%כל עוד מכהן בחברה מנכ"ל במשרה מלאה ( .7.3.44

ניהול מכוח הסכם הניהול. נוסף ואף הפסקת כהונתו לא ישנו את דמי הניהול המשולמים לחברת ה

כן מובהר, כי על מינוי של מנכ"ל משותף נוסף שהינו נושא משרה באזורים, כאשר בחברה מכהן 

 7.3.43 עד  7.3.38 ), לא יחול המנגנון הקבוע בסעיפים קטנים 100%מנכ"ל אחר בהיקף משרה מלא (

לעיל, אך דירקטוריון החברה יהיה רשאי שלא למנות מועמד שתציע חברת הניהול לתפקיד מנכ"ל 

 ף נוסף בעתיד.  משות

כל אחד מבין החברה (בהחלטת רוב הדירקטורים בחברה) וחברת הניהול רשאי לדרוש את הפסקת  .7.3.45

ובאותו מועד תקום החובה למסור לאותו מנהל  (לרבות מנכ"ל משותף) החברה כהונתו של מנכ"ל

ונתו, כללי מכהן הודעה על סיום כהונתו בהתאם לתנאי הסכם הניהול שנחתם עמו בטרם החל בכה

 )180יאוחר ממאה ושמונים ימים (ובלבד שאותו מנהל כללי יסיים את תפקידו כמנהל הכללי, לא 

  ממועד קבלת הודעה כאמור. 

המנהל הכללי יהיה אחראי לניהול השוטף של ענייני החברה במסגרת המדיניות שקבע הדירקטוריון  .7.3.46

הוקנו בחוק החברות או בתקנון זה ובכפוף להנחיותיו ויהיו לו כל סמכויות הניהול והביצוע שלא 

  לאורגן אחר של החברה והוא יהיה נתון לפיקוחו של הדירקטוריון.
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המנהל הכללי רשאי, באישור הדירקטוריון, לאצול לאחר, הכפוף לו, מסמכויותיו. האישור יכול 

  שיהיה כללי ומראש. 

7.3.47.  

ריג שהוא מהותי לחברה, המנהל כללי יודיע ליושב ראש הדירקטוריון ללא דיחוי על כל עניין ח  .א

וכן יגיש לדירקטוריון דיווחים בנושאים, במועדים, ובהיקף שיקבע הדירקטוריון. לא היה 

לחברה יושב ראש דירקטוריון או שנבצר ממנו למלא תפקידו, יודיע המנהל הכללי כאמור לכל 

  חברי הדירקטוריון;

הדירקטוריון, לדרוש מהמנהל הכללי יושב ראש הדירקטוריון רשאי, מיוזמתו או לפי החלטת   .ב

  דין וחשבון בנוגע לעסקי החברה;

הצריכו הודעה או דין וחשבון כאמור פעולה של הדירקטוריון, יזמן יושב ראש הדירקטוריון   .ג

  לצורך דיון בהודעה או החלטה על נקיטת הפעולה הנדרשת. ןללא דיחוי ישיבה של הדירקטוריו

זה יהיו ניתנים לשינוי אך ורק בהחלטה שתתקבל באסיפת  7.3.48 וסעיף  7.3.44 עד  7.3.37 סעיפים  .7.3.48

ר המניין החוקי באסיפה כאמור יהיה בעלי המניות ברוב מיוחד כאשבעלי המניות של החברה 

  החברה.  ) ממניות40%בחברה המחזיקים בלפחות ארבעים אחוז (

  משרה נושאי

(למעט הדירקטורים ולמעט המנהל הכללי של  חברת הניהול תמנה את נושאי המשרה של החברה .7.3.49

, נכון מזמן לזמןהחברה) לתפקידים קבועים, זמניים או מיוחדים, כפי שחברת הניהול תמצא ל

  . ובכפוף להוראות הסכם הניהול

לשינוי אך ורק בהחלטה שתתקבל באסיפת בעלי המניות  ניתןיהיו זה " משרה נושאיסעיפי פרק " .7.3.50

המחזיקים של החברה ברוב מיוחד כאשר המניין החוקי באסיפה כאמור יהיה בעלי המניות בחברה 

 החברה.  ) ממניות40%בלפחות ארבעים אחוז (

  חריגות שאינן עסקות ואישור פעולות תוקף

בכפוף להוראות כל דין, כל הפעולות שנעשו על ידי הדירקטוריון או על ידי וועדת דירקטוריון או על  .7.3.51

יהיו  -ידי כל אדם הפועל כדירקטור או כחבר וועדת דירקטוריון או על ידי המנהל הכללי, לפי העניין

 במינוי הדירקטוריון, וועדת הדירקטוריון, תקפות אף אם יתגלה לאחר מכן שהיה פגם כלשהו

הדירקטור חבר הוועדה או המנהל הכללי, לפי העניין, או שמי שנושאי המשרה האמורה היה פסול 

  מלכהן בתפקידו. 

נושא משרה אשר יש לו עניין אישי בפעולה של החברה יגלה לחברה, זמן סביר לפני המועד לדיון  .7.3.52

  ישי בפעולה, לרבות כל עובדה או מסמך מהותיים.באישור הפעולה את מהות עניינו הא

עסקה לא חריגה של החברה עם נושא משרה בה, או עסקה לא חריגה של החברה עם אדם אחר  .7.3.53

שלנושא משרה בחברה יש בה עניין אישי, למעט עסקה הנוגעת לתנאי כהונתם והעסקתם של נושאי 

משרה וקרוביהם, תאושר על ידי וועדת הביקורת (בכפוף להוראות הדין). אישור וועדת הביקורת 

  על ידי מתן אישור כללי לסוג מסוים של עסקאות או על ידי אישור עסקה מסוימת. יכול שייעשה 
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משרה בחברה או עם אדם אחר שלנושא המשרה עניין אישי באישורן וכן  עסקאות חריגות עם נושא .7.3.54

 עסקאות הנוגעות לתנאי כהונתם של נושאי המשרה וקרוביהם תאושרנה בדרך הקבועה על פי דין. 

  ויפטור, ביטוח ושיפ

כולה בכפוף להוראות כל דין, החברה רשאית להתקשר בחוזה לביטוח אחריותו של נושא משרה בה,  .7.3.55

  או מקצתה, בשל כל אחד מאלה:

הפרת חובת זהירות כלפי החברה או כלפי אדם אחר, אך למעט חובת הזהירות שהופרה בכוונה   .א

 או בפזיזות;

לב והיה לו יסוד סביר הניח  הפרת חובת האמונים כלפיה ובלבד שנושא המשרה פעל בתום  .ב

 שהפעולה לא תפגע בטובת החברה;

חבות כספית שתוטל עליו לטובת אדם אחר בשל פעולה שעשה בתוקף היותו נושא משרה   .ג

 בחברה;

הוצאות, לרבות הוצאות התדיינות סבירות, ובכלל זה שכר טרחת עורכי דין, שהוציא נושא   .ד

 עניינו;המשרה, בקשר עם הליך אכיפה מנהלית שהתנהל ב

 )(א) לחוק ניירות ערך;1נד(א)(52תשלום לנפגע ההפרה כאמור בסעיף   .ה

 כל חבות אחרת הניתנת לביטוח על פי דין.   .ו

בכפוף להוראות כל דין, החברה רשאית לשפות נושא משרה בה בשל חבות או הוצאה שהוטלה עליו  .7.3.56

  עקב פעולה שעשה בתוקף היותו נושא משרה בה, וזאת בשל כל אחת מאלה:

ות כספית שהוטלה עליו לטובת אדם אחר על פי פסק דין לרבות פסק דין שניתן בפשרה או חב  .א

 פסק בורר שאושר בידי בית המשפט והכל בשל פעולה שעשה בתוקף היותו נושא משרה בחברה;

הוצאות התדיינות סבירות, לרבות שכר טרחת עורך דין, שהוציא נושא משרה עקב חקירה או   .ב

י רשות המוסמכת לנהל חקירה או הליך, ואשר הסתיים ללא הגשת כתב הליך שהתנהל נגדו ביד

נגדו ומבלי שהוטלה עליו חבות כספית כחלופה להליך פלילי, כהגדרתו בחוק החברות, אישום 

פלילי  להליך או שהסתיים ללא הגשת כתב אישום נגדו אך בהטלת חבות כספית כחלופה

פעולה שעשה  לבקשר לעיצום כספי, והכל בשבעבירה שאינה דורשת הוכחת מחשבה פלילית או 

 בתוקף היותו נושא משרה בחברה.

 - " וסיום הליך בלא הגשת כתב אישום בעניין שנפתחה בו חקירה פליליתזה, " 7.3.56  בסעיף

 א) לחוק החברות;1(א)(260כמשמעותן בסעיף  - "פלילי להליך כחלופה כספית חבות"

ציא נושא משרה או שחויב בהן הוצאות התדיינות סבירות, לרבות שכר טרחת עורך דין שהו  .ג

בידי בית משפט, בהליך שהוגש נגדו בידי החברה או בשמה או בידי אדם אחר, או באישום 

פלילי שממנו זוכה או באישום פלילי שבו הורשע בעבירה שאינה דורשת הוכחת מחשבה 

 פלילית, והכל בשל פעולה שעשה בתוקף היותו נושא משרה בחברה;

התדיינות סבירות, ובכלל זה שכר טרחת עורך דין, שהוציא נושא  הוצאות, לרבות הוצאות  .ד

 יפה מנהלית שהתנהל בעניינו;כהמשרה, בקשר עם הליך א
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 )(א) לחוק ניירות ערך;1נד(א)(52תשלום לנפגע ההפרה כאמור בסעיף   .ה

 כל מעשה או מחדל אחר שניתן לשפות נושא משרה בגינו על פי דין.  .ו

לכל נושאי המשרה וכן לכל עובד שדירקטוריון החברה יחליט  סכום השיפוי הכולל שתשלם החברה .7.3.57

כל כתבי השיפוי שהוצאו ויוצאו על ידי החברה, לא יעלה במצטבר על  פילהעניק לו כתב שיפוי, על 

מסך ההון העצמי של החברה  )25%( אחוז וחמישה עשריםשיעור של גבוה מבין: (א) הסכום השווה ל

, לפי העניין, לפי דוחותיה הכספיים המאוחדים האחרונים של החברה, המבוקרים או המסוקרים

, וזאת לכל אחד מנושאי המשרה או מיליון ש"ח 50או (ב)  כפי שיהיו במועד תשלום השיפוי בפועל

  העובדים, ולכולם ביחד, למקרה ובמצטבר לכל המקרים.

ליתן מראש התחייבות לנושא משרה לשיפוי, בכפוף לאפשרות החברה לשפות  החברה תהא רשאית .7.3.58

"). ההתחייבות לשיפוי תהא לכל אחד התחייבות לשיפוינושא משרה בה בהתאם להוראות כל דין ("

  מהמקרים הבאים:

שלדעת ם גבל לאירועיולעיל, ובלבד שההתחייבות לשיפוי ת (א)7.3.56 כמפורט בסעיף   .א

הדירקטוריון צפויים לאור פעילות החברה בפועל בעת מתן ההתחייבות לשיפוי וכן לסכום או 

לאמת מידה שהדירקטוריון קבע כי הם סבירים בנסיבות העניין, ושבהתחייבות לשיפוי יצוינו 

האירועים שלדעת הדירקטוריון צפויים לאור פעילות החברה בפועל בעת מתן ההתחייבות וכן 

 המידה אשר הדירקטוריון קבע כי הם סבירים בנסיבות העניין;אמת או  הסכום

 לעיל. (ה)7.3.56 עד  (ב)7.3.56 אירועים כמפורט בסעיפים קטנים   .ב

באופן החברה תוכל, בכפוף להוראות תקנון זה, להחליט בדבר שיפוי נושא משרה בה בדיעבד, וזאת  .7.3.59

  חלקי או מלא כפי שתבחר.

החברה רשאית להתחייב כלפי עובד החברה לרבות כלפי נושא משרה בחברה שאינו דירקטור בה,  .7.3.60

המכהן או שכיהן מטעם החברה או על פי בקשתה כדירקטור בחברה אחרת שהחברה מחזיקה בה 

הוצאה כמפורט  "), לשפותו בשל חבות אודירקטור בחברה אחרתמניות, במישרין או בעקיפין ("

לעיל, שתוטל עליו בשל פעולה שעשה בתוקף היותו דירקטור בחברה האחרת, ובלבד  7.3.56 בסעיף 

ת מתן ההתחייבות שההתחייבות תוגבל לסוגי אירועים שלדעת הדירקטוריון ניתן לצפותם, בע

  לשיפוי, ולסכום שהדירקטוריון קבע כי הוא סביר בנסיבות העניין.

לעיל, החברה רשאית לשפות דירקטור בחברה האחרת  7.3.60  מבלי לגרוע מן האמור בסעיף .7.3.61

לעיל, שהוטלה עליו עקב פעולה שעשה בתוקף  7.3.56 של חבות או הוצאה כמפורט בסעיף בדיעבד, ב

  היותו דירקטור בחברה אחרת. 

תה, בשל נזק שנגרם לה החברה רשאית לפטור, מראש, נושא משרה בה מאחריותו, כולה או מקצ .7.3.62

בעקבות הפרת חובת הזהירות כלפיה. למרות האמור לעיל בסעיף זה, החברה אינה רשאית לפטור 

 מראש דירקטור מאחריותו כלפיה עקב הפרת חובת הזהירות בחלוקה (כהגדרתה בחוק החברות). 
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התקשרותה בחוזה ביטוח, אין בהוראות תקנון זה כדי להגביל את החברה, בכל דרך שהיא, לעניין  .7.3.63

  או לעניין מתן פטור או שיפוי:

בקשר למי שאינו נושא משרה בחברה או דירקטור בחברה האחרות, לרבות אך מבלי לגרוע   .א

 מכלליות האמור לעיל, עובדים, קבלנים או יועצים;

בקשר לנושא משרה בחברה או דירקטור בחברה האחרת, ככל שהביטוח, הפטור או השיפוי   .ב

 רים על פי הדין.אינם אסו

   הניהול חברת

תתקשר החברה בהסכם על פי הפקודה בכל עת שבה תפעל החברה כקרן להשקעות במקרקעין  .7.3.64

"), כך שהחברה תנוהל על ידי חברת הניהול אשר תספק חברת הניהולניהול עם חברת ניהול ("

 ").הסכם שירותי הניהוללחברה שירותי ניהול על פי הסכם למתן שירותי ניהול ("

החברה ימנה מחדש חברת ניהול לפי שיקול  ןעם סיום תוקפו של הסכם שירותי הניהול, דירקטוריו .7.3.65

", בהתאמה) בהתאם חברת הניהול החדשה"- " ומועד בחירת חברת הניהול החדשהדעתו ("

להוראות הבאות (מובהר כי בדיונים ובהחלטות בדירקטוריון החברה בדבר מינוי מחדש של חברת 

 פו דירקטורים מטעם חברת הניהול):ניהול לא ישתת

  :הבאים לשלבים בהתאם החדשה הניהול חברת את יבחר החברה דירקטוריון .7.3.66

ייבדקו כל ההצעות אשר תתקבלנה בחברות ניהול  - בדיקת העמידה בתנאי הסף –שלב ראשון  )1(

") עד למועד האחרון להגשת ההצעות אשר ייקבע על ידי המציעותפוטנציאליות ("

 ותיבחן עמידתן בכל תנאי הסף המפורטים להלן: הדירקטוריון,

 .לבישרא תניהול חברה ציבוריב ומעלה שנים 4המציעה תהיה בעלת ניסיון של   )א(

לדעת דירקטוריון החברה לא קיים חשש לניגוד אינטרסים בין המציעה לבין החברה   )ב(

ובכלל זה לא קיימים סכסוכים מהותיים או הליכים משפטיים מהותיים שבהם החברה 

 והמציעה היו צדדים להן.
לא עמדה מציעה כלשהי כתנאי אחד או יותר מתנאי הסף שלעיל, לא תיבחן הצעתה לשמש 

  כחברת הניהול של החברה והיא לא תמונה לחברת הניהול של החברה. 

ינוקדו כל ההצעות אשר יתקבלו  - ניקוד רכיבי האיכות בהתאם לפרמטרים הבאים –שלב שני  )2(

גשת הצעות אשר ייקבע על ידי הדירקטוריון ואשר יעמדו בתנאי הסף, עד למועד האחרון לה

 בהתאם לפרמטרים המפורטים להלן:

בניהול חברה ציבורית אשר תחום עיסוקה העיקרי הינו ומעלה שנים  )4(ארבע של  ןניסיו  )א(

 ) נקודות.30שלושים (נדל"ן בישראל יזכה את המציעה ב

קרן להשקעות במקרקעין בישראל יזכה את בניהול ומעלה שנים ) 4(ארבע ניסיון של   )ב(

 ) נקודות נוספות.10המציעה בעשר (
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בניהול קרן להשקעות במקרקעין בישראל אשר תחום  ומעלה שנים )4(ארבע ניסיון של   )ג(

לצרכי דיור להשכרה כהגדרתו בפקודת מס הכנסה יזכה  ןעיסוקה העיקרי הינו מקרקעי

 ) נקודות נוספות. 15את המציעה בחמש עשרה (

בניהול קרן להשקעות במקרקעין למגורים שהיקף ומעלה  שנים )4(ארבע ניסיון של   )ד(

המאזן שלה לתום הרבעון האחרון שהסתיים בטרם המועד האחרון להגיש הצעות, עולה 

) מהיקף המאזן של החברה לאותו מועד יזכה את 80%על למעלה משמונים אחוז (

 ) נקודות נוספות.5המציעה בחמש (

י דירקטוריון החברה מאיכות חברת הניהול המוצעת ונותני השירותים התרשמות חבר  )ה(

באמצעותה לרבות ניסיונם המקצועי, המוניטין שלהם וכיו"ב תזכה את המציעה בעד 

 ) נקודות נוספות. 40ארבעים (
ה קרן להשקעות במקרקעין בישראל אשר נ" היקרן להשקעות במקרקעין למגורים" ,לעניין זה

) מסך 75%מהווים יותר משבעים וחמישה אחוז (להשכרה  רלצורכי דיומקרקעין מניבים 

מתקופת ניהולה על  ))51%ים שלה במרבית (למעלה מחמישים ואחת אחוז (בהמקרקעין המני

  ה.ידי המציע

לאחר ביצוע השלבים כאמור, הדירקטוריון ישקלל  -בחירת חברת הניהול החדשה - שלב שלישי  )3(

טים בשלב השני. חברת הניהול בעלת הניקוד המצטבר הגבוה את ניקוד רכיבי האיכות המפור

ביותר, בכפוף לעמידתה בתנאי הסף הנ"ל, תיקבע כחברת הניהול החדשה וייחתם עמה הסכם 

והחברה שתבחר כחברת הניהול יובהר, כי במידה  ").הסכם הניהול החדשניהול חדש ("

השליטה בחברה, אזי התקשרות עמה כאמור תהיה טעונה  החדשה תהיה באותו מועד בעלת

 לחוק החברות. 275אישור לפי סעיף 

 הניהול הסכם חתימת ממועד שנים) 7( שבעעד  של לתקופה יהא החדש הניהול הסכם של תוקפו .7.3.67

החדש ועם סיומו דירקטוריון החברה ימנה חברת ניהול ויתקשר בהסכם ניהול חדש בתנאים 

לא יהיה דירקטוריון החברה כפוף עוד, עת ויים המחויבים אך מאותה המפורטים לעיל בשינ

  לעיל.  )3) (-ו )2) (7.3.66 בבחירת חברת הניהול, לתנאים המפורטים בס"ק 

התמורה בגין שירותי הניהול אשר תשלם החברה לחברת הניהול החדשה בהסכם הניהול החדש  .7.3.68

הניהול הנוכחי עם חברת הניהול תהה זהה לתמורה ששולמה לחברת הניהול כפי שנקבעה בהסכם 

. מתום שתי כהונות של חברת הניהול לחברה, קרי ממועד בחירת .ב לתשקיף6.22כמתואר בסעיף 

ר תום הסכם הניהול החדש, התמורה בגין שירותי הניהול תיקבע במו"מ בין חברת הניהול לאח

  החברה למציעות או מי מהן.

חברת הניהול עמה התקשרה החברה בהסכם ניהול תוכל להמשיך ולהיבחר לשמש חברת הניהול של  .7.3.69

  החברה מספר בלתי מוגבל של פעמים נוספות. 

  , להוראות תקנון החברה.מדיניות התגמול של החברה תהיה כפופה, בכל מקרה .7.3.70
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" זה, יהיו ניתנים לשינוי אך ורק בהחלטה שתתקבל באסיפת בעלי חברת הניהולסעיפי פרק " .7.3.71

המניות של החברה ברוב מיוחד כאשר המניין החוקי באסיפה כאמור יהיה בעלי המניות בחברה 

 החברה. ממניות )40%( אחוז ארבעים בלפחותהמחזיקים 

 

 פרטים נוספים .7.4

  אביב - , תל32רח' ארניה אסוולדו   -  הרשום של החברההמשרד 

  בריטמן אלמגור זהר ושות' Delloite  -  רואי החשבון של החברה

  פישר בכר חן וול אוריון ושות'  -  עורכי הדין של החברה
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  : בעלי עניין ונושאי משרה בכירה בחברה8פרק 

 תגמולים לבעלי עניין ונושאי משרה בכירה 8.1

והייזום הניתנים לחברה, ניתנים לה . כל שירותי הניהול 1החברה לא התקשרה בהסכמים עם נושאי משרה למעט הסכם ניהול והסכם ייזום עם חברת הניהול

  ג. לתשקיף.-ב. ו6.21על ידי חברת הניהול כמפורט בסעיפים 

התשקיף, כפי שהוכרו בדוחות הכספיים של החברה (לפי   ועד סמוך למועד 2017להלן פירוט התגמולים שניתנו וכל ההתחייבויות למתן תגמולים, בשנת 

  העניין) לחברת הניהול: 

  תגמולים אחרים (באלפי ש"ח)  תגמולים בעבור שירותים (באלפי ש"ח)  ליםפרטי מקבל התגמו
סה"כ 

(באלפי 
  )ש"ח

היקף   תפקיד  שם
  משרה

שיעור 
החזקות 

בהון 
  החברה

תשלום   בונוס  שכר
מבוסס 
  מניות

הוצאות   דמי ייעוץ דמי ניהול
  רכב

שירותים 
  משרדיים

דמי   ריבית
  שכירות

  אחר

חברת הניהול של   חברת הניהול
  החברה

__  __  __  __  __2  __3  __  __  __  __  __  __4  __  

  

  

                                                      
, המקבלים את לתקנות דוחות במסגרת דוחותיה השנתיים, ותיתן בהם גילוי לשכר נושאי המשרה בה 21יובהר, כי החל בדוח השנתי הראשון שתפרסם, תיישם החברה את הקבוע בתקנה    1

 לתשקיף. (ו)2.ב.6.22, מר ערן ענבים, ראו סעיף (מנכ"ל משותף) לפרטים אודות תנאי ההתקשרות של חברת הניהול עם מנכ"ל החברה. כנדרש בתקנה האמורה גמולם מחברת הניהול,

 ) לתשקיף. ב.(6.ב.6.22מהמניות המוקצות, ראו סעיף  5%לפרטים אודות זכאותה של חברת הניהול להקצאת אופציות במקרה של הקצאת מניות (לציבור או פרטית) בחברה, בשיעור של    2

 .(א) לתשקיף. 6.ב.6.22זכאית לדמי ניהול שנתיים שייגזרו מסך שווי נכסי החברה, כמפורט בסעיף  חברת הניהול    3

 . לתשקיף 5.ג.6.22לפרטים אודות זכאותה של חברת הניהול לדמי ייזום המחושבים מתוך שווי הפרויקטים בהקמה של החברה, ראו סעיף     4
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 בעל השליטהעסקאות עם  8.2

 המכר ו הסכם הקצאת המניות 8.2.1

בין החברה לבין אזורים בניין, במסגרתו, בין היתר,  והמכר לפרטים אודות הסכם הקצאת המניות

 (א).א6.22, ראו סעיף ובפרויקט בת ים החברה מאזורים בניין את זכויותיה בפרויקט אשדודרכשה 

 לתשקיף. 

 הסכמי ניהול וייזום 8.2.2

 -.ב ו6.22לפרטים אודות הסכם הניהול והסכם הייזום בין החברה לבין אזורים בניין, ראו סעיפים 

  ג לתשקיף.  .6.22

 סכם בין החברה לבין אזוריםה 8.2.3

לפרטים אודות הסכם בין החברה לבין אזורים השקעות ואזורים בניין, הכולל הסדר תיחום פעילות, 

זכות שימוש בסימן המסחר "אזורים" והסדר בקשר עם העמדת ערבויות על ידי אזורים לטובת 

  .ד לתשקיף. 6.22החברה, ראו סעיף 

וכלפי עורך המכרז  להקמת פרויקט ראשון לציון בניין התחייבה כלפי עורך המכרזיצוין, כי אזורים 

כמו , כבעלת מניות בחברה, לערוב לכל התחייבויותיה בקשר עם המכרז. להקמת פרויקט אור יהודה

כן, ערבה אזורים להלוואה שהעמיד גורם מממן בקשר עם פרויקט אור יהודה, וכן עם השלמת 

   לערוב להלוואה לטובת הבנק המממן במסגרת הסכם מימון אשדוד.  ההנפקה צפויה אזורים

 הלוואות בעלים 8.2.4

 של בדרך לרבות, פעילותה לצורך לחברה הלוואות לעת מעת בניין אזורים העמידה, הקמתה ממועד

לפרטים אודות הלוואות הבעלים "). הבעלים הלוואות(" שונים סכומים של החברה עבור תשלום

מתוך  סכום, והמכר . בהתאם להסכם הקצאת המניות) לתשקיף3(א)(1..א6.22 ויתרתן ראו סעיף

יומר להון מניות של החברה במסגרת השקעת אזורים בהון החברה כאמור באותו  הלוואות הבעלים

 מהסכומים בחלק שימוש לעשות החברה בכוונתכמו כן, לתשקיף).  1..א6.22הסכם (ראו סעיף 

) לפרעון 6.12.1.4לציון (ר' סעיף  ראשון פרויקט עם בקשר שנחתם המימון הסכם במסגרת שיתקבלו

הלוואות הבעלים האמורות, באופן שסמוך לאחר השלמת העסקה לא תיוותרנה הלוואות בעלים 

 לאזורים. 

יחולו תנאים זהים לאחר השלמת ההנפקה לציבור, שתיוותר ככל אם יתרת הלוואות הבעלים, על 

מכוח ההסכם בין החברה לבין אזורים, הסדר המימון העתידי י לתנאי הלוואות שיועמדו על פ

  , דהיינו: 5.ד.6.22כמפורט בסעיף 

 .3.4%ריבית בשיעור שנתי של פריים+ ההלוואות ישאו  )א(

על אף  .שלוש שנים ממועד העמדת כל הלוואהמועד הפירעון הסופי של ההלוואות יעמוד על   )ב(

האמור, אזורים תהא רשאית לדרוש פירעון סכומים אלה בכל עת, ובלבד שפרעון כאמור יבוצע 

  .המזומנים הקיימים בידי החברה) -רק מתוך התזרים הפנוי של החברה (דהיינו 

 



 

  3 -ח 

 

 דירקטורים ונושאי משרה פטור, שיפוי וביטוח 8.3

  כתבי פטור לדירקטורים ונושאי משרה 8.3.1

לאחר שהתקבל אישור דירקטוריון החברה והאסיפה הכללית שלה, העניקה , 2018ביוני  12ביום 

נושאי המשרה החברה ("של  ים המשותפיםהחברה לכל חברי הדירקטוריון, לחברת הניהול ולמנכ"ל

מכוח  , לרבותנושאי משרה שיכהנו בה מעת לעתדירקטורים ול") וכן אישרה הענקה להמכהנים

, לפטור אותם הדיןהתחייבות לפטור, במסגרתה התחייבה החברה, בכפוף להוראות , הסכם הניהול

אם נגרם ו/או בשל כל נזק שיגרם לה או שנגרם לה,  , כולה או חלקה,מראש מכל אחריות כלפיה

, בשל הפרת חובת הזהירות כלפיה (למעט בשל הפרת חובת הזהירות בחלוקה, כהגדרת המונח ייגרם

בתום לב ובתוקף היותם נושאי משרה או  , לרבות החלטה ו/או מחדל,תיהםבחוק החברות) בפעולו

משמשים כנושאי משרה ו/או מועסקים, לפי בקשת החברה, בתאגיד אחר, מועסקים בחברה או 

 , כפי שתהיינה מעת לעת.שהחברה מחזיקה בו מניות ו/או זכויות אחרות, במישרין או בעקיפין

שלבעל השליטה או לנושא משרה כלשהו בחברה יש בה עניין הפטור לא יחול על החלטה או עסקה 

  . אישי

נושאי משרה בחברה המכהנים גם כנושאי משרה באזורים השקעות בכל מקרה הפטור למובהר, כי 

והקבועים במדיניות התגמול של הפטור מתנאי  וגאו שהינם בעלי שליטה באזורים השקעות, לא יחר

התקשרויות עם אותו נושאי משרה על ידי האורגנים ובאישורים שניתנו ל השקעות אזורים

(קרי: לא יהיה רחב יותר מהפטור שאושר לאותו נושא משרה  המוסמכים של אזורים השקעות

  באזורים השקעות).

 כתבי שיפוי לדירקטורים ונושאי משרה 8.3.2

, לאחר שהתקבל אישור דירקטוריון החברה והאסיפה הכללית שלה, העניקה 2018ביוני  21 ביום

נושאי משרה שיכהנו בה מעת דירקטורים ול, וכן אישרה הענקה ללנושאי המשרה המכהנים החברה 

התחייבה החברה בכפוף להוראות  לפיה, מראש התחייבות לשיפוי ,מכוח הסכם הניהול , לרבותלעת

עקב אחת או  שיוציאוהדין, לשפות את נושאי המשרה בשל כל חבות או הוצאה, שתוטל עליהם או 

  מאלה:יותר 

בתוקף היותם נושאי משרה ו/או  שעשו ו/או נגזרת שלהן (לרבות החלטה ו/או מחדל) פעולות  .א

בחברות בנות ו/או קשורות של החברה, כפי  , לפי בקשת החברה,מועסקים בחברה ו/או

  שתהיינה מעת לעת; 

שאי נו , לפי בקשת החברה,ו/או נגזרת שלהן בתוקף היותם (לרבות החלטה ו/או מחדל) פעולות  .ב

משרה, עובד או שלוח של החברה בתאגיד אחר כלשהו בו מחזיקה החברה בניירות ערך 

 ״).תאגיד אחרבמישרין ו/או בעקיפין (״

ההתחייבות לשיפוי תחול בשל כל חבות או הוצאה, שהינה בת שיפוי על פי דין ועל פי תקנון החברה, 

  כמפורט להלן:

 אחר על פי פסק דין, לרבות פסק דין שניתן  חבות כספית שתוטל על נושאי המשרה לטובת אדם

בפשרה או פסק בורר שאושר בידי בית משפט, הקשורה במישרין או בעקיפין לאחד או יותר 

   .מהאירועים המפורטים בכתב השיפוי
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  הוצאות התדיינות סבירות, לרבות שכר טרחת עורך דין, אשר הוצאת עקב חקירה או הליך

המוסמכת לנהל חקירה או הליך, ואשר הסתיים בלא הגשת כתב שהתנהל נגדך בידי רשות 

אישום נגד נושא המשרה ובלי שהוטלה עליו חבות כספית כחלופה להליך פלילי, או שהסתיים 

בלא הגשת כתב אישום נגד נושא המשרה אך בהטלת חבות כספית כחלופה להליך פלילי בעבירה 

  .ום כספישאינה דורשת הוכחת מחשבה פלילית או בקשר לעיצ

  הוצאות התדיינות סבירות, לרבות שכר טרחת עורך דין, שהוציא או שחויב בהן נושא המשרה

בידי בית משפט, בהליך שהוגש נגדו בידי החברה או תאגיד אחר, לפי המקרה, או בשם מי מהם 

או בידי אדם אחר, או באישום פלילי שממנו זוכה, או באישום פלילי שבו הורשע בעבירה שאינה 

  ורשת הוכחת מחשבה פלילית.ד

  הוצאות שהוצאת בקשר עם הליך שהתנהל בעניינו, לרבות הוצאות התדיינות סבירות, ובכלל זה

לחוק ניירות ערך (הטלת עיצום  3הליך לפי פרק ח׳ - שכר טרחת עורך דין. לעניין זה ״הליך״

אמצעי אכיפה  לחוק ניירות ערך (הטלת 4כספי בידי רשות ניירות ערך), הליך לפי פרק ח׳

לחוק ניירות ערך (הסדר להימנעות  1מנהליים בידי ועדת האכיפה המנהלית), הליך לפי פרק ט׳

הליך לפי סימן ד׳ (הטלת עיצום כספי  ,מנקיטת הליכים או הפסקת הליכים, המותנית בתנאים)

חלק בידי רשות ניירות ערך) לפרק הרביעי (סעדים, עיצום כספי ורישום חברה כחברה מפרה) ב

וכל הליך  1988 -לחוק ההגבלים העסקיים, התשמ"ח  1והליך לפי פרק ז' התשיעי לחוק החברות

  .מנהלי דומה לו הניתן לשיפוי על פי דין ("הליך מנהלי")

  לחוק ניירות  4)(א) לחוק ניירות ערך לפי פרק ח׳1נד(א)(52תשלום לנפגע ההפרה כאמור בסעיף

  י ועדת האכיפה המנהלית).ערך (הטלת אמצעי אכיפה מנהליים ביד

 .חבות או הוצאה אחרת המותרת בשיפוי על פי כל דין  

יצוין כי סכום השיפוי הכולל שתשלם החברה לכל נושאי המשרה בחברה, במצטבר, על פי כל כתבי 

מהונה  25%גבוה מבין: (א) סכום השווה לו להם על ידי החברה, לא יעלה על השיפוי שהוצאו ויוצא

מניות לפי דוחותיה הכספיים המאוחדים האחרונים, המבוקרים ההמיוחס לבעלי  העצמי של החברה

 מיליון ש"ח 50או (ב)  או הסקורים של החברה, לפי העניין, כפי שיהיו נכון למועד תשלום השיפוי

(וזאת מבלי לגרוע מזכותם של נושאי המשרה לסכומים שיתקבלו מחברת הביטוח, אם יתקבלו, 

דירקטורים ונושאי משרה בחברה שרכשה או תרכוש החברה מעת לעת,  במסגרת ביטוח אחריות

  והכל כמפורט בכתבי השיפוי).

 או השקעות באזורים משרה כנושאי גם המכהנים בחברה משרה נושאי של השיפוי תנאי כי, מובהר

 של התגמול במדיניות והקבועים השיפוי מתנאי יחרגו לא, השקעות באזורים שליטה בעלי שהינם

ובאישורים שניתנו להתקשרויות עם אותו נושאי משרה על ידי האורגנים  השקעות אזורים

שאושר לאותו נושא משרה  שיפוימה יותר רחב יהיה לא: קרי( המוסמכים של אזורים השקעות

  .באזורים השקעות)

 ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה בחברה 8.3.3

למועד התשקיף, מבוטחת אחריות הדירקטורים ונושאי המשרה בחברה במסגרת פוליסת  נכון

אשר מכסה דירקטורים ") המטריה פוליסתביטוח אחריות נושאי משרה של קבוצת אזורים ("
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"). פוליסת המטריה הנה אזורים קבוצתונושאי משרה באזורים השקעות ובחברות הבת שלה ("

חודשים, לכל  12סכום הכיסוי הביטוחי הכולל למקרה ולתקופה של  ,2018ביולי  9בתוקף עד ליום 

הדירקטורים ונושאי המשרה בקבוצת אזורים, לרבות דירקטורים ונושאי משרה שהינם בעלי 

מיליון דולר ארה"ב, בתוספת כיסוי  50שליטה ו/או מטעם בעלי השליטה באזורים השקעות, הינו 

ר העולם (כפי שהיו משולמות בישראל).  סכום הפרמיה בגין הוצאות משפט סבירות בישראל ובשא

אלפי דולר ארה"ב תוספת פרמיה  8, בתוספת סך של עד אלפי דולר ארה"ב 55השנתית עומד על 

    .בקשר עם ביצוע ההנפקה על פי תשקיף זה

קורת ודירקטוריון החברה כי החברה תהיה רשאית, במשך יאישרו ועדת הב 2018ביוני  12ביום 

לחדש את הפוליסה סיום תוקפה של פוליסת המטריה הקיימת תקופה של חמש שנים ממועד 

  הוראות מדיניות התגמול של החברה לעניין פוליסת המטריה.בבתנאים שיעמדו 

 מדיניות תגמול 8.3.4

אישרו דירקטוריון החברה והאסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה  2018 ביוני 12ביום 

בהתאם  ") וכןחוק החברות(" 1999- א לחוק החברות, תשנ"ט267מדיניות תגמול, בהתאם לסעיף 

, לפיה 2013- לתקנות החברות (הקלות לעניין החובה לקבוע מדיניות תגמול), תשע"ג 1לאמור בתקנה 

ף או במסמך הצעה לציבור של חברה המציעה לראשונה ניירות ערך מדיניות תגמול שתוארה בתשקי

א לחוק החברות והיא תהיה טעונה אישור רק 267שלה לציבור תיחשב כמדיניות שנקבעה לפי סעיף 

  שנים מהמועד שבו תירשמנה לראשונה מניות החברה למסחר בבורסה. 5בחלוף 

   .נספח ב'העתק מדיניות התגמול מצורף כ

  ים ונושאי משרה שאינם מטעם חברת הניהולדירקטורגמול  8.3.5

זכאים  יהיו אינם מכהנים כנושאי משרה באזוריםשו שאינם מטעם חברת הניהולחברי הדירקטוריון 

לגמול שנתי וגמול השתתפות בגובה הסכומים הקבועים המפורטים בתוספת השניה ובתוספת 

תקנות (" 2000-חיצוני), התש"סהשלישית לתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור 

ובהתאם לדרגת ההון או בהתאם להוראת דין אחרת אשר תוסיף ו/או תחליף תקנות אלו, ") הגמול

 זכאים יהיו (כהגדרתה בתקנות הגמול), כפי שתהיה מעת לעת. דירקטורים כאמור של החברה

 או וועדותיו הדירקטוריון בישיבות השתתפות בגין שהוציאו סבירות הוצאות של מלא להחזר

  . כדירקטורים תפקידם במסגרת
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  : דוחות כספיים9פרק 

  
 הדוחות הכספיים הנכללים בתשקיף .9.1

 להלן הדוחות הכספיים שלמצורפים לתקנות פרטי תשקיף,  (א)56 תקנהבהתאם להוראות 

  הבאים: החברה

  ;2018 במרץ 31 לתקופה שנסתיימה ביום החברה הדוחות הכספיים של

  .2017בדצמבר  31 לתקופה שנסתיימה ביום החברה הדוחות הכספיים של

 

 דוח אירועים .9.2
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   דוח אירועים

  

, 1969- מבנה וצורה), תשכ"ט -וטיוטת תשקיף  תשקיףהפרטי ניירות ערך (לתקנות  א56בתקנה כמשמעו 

  המצורפים לתשקיףהכספיים  הדוחותחתימת שאירעו בתקופה שלאחר מועד בדבר אירועים מהותיים 

מהותיים לאחר חתימת הדוחות  )כמשמעם בתקנה האמורה(כון למועד התשקיף, לא אירעו אירועים נ
 ביוני 12אשר נחתמו ביום , 2018 במרץ 31ליום  ")החברהליווינג בע"מ (" -ריט אזורים  הכספיים של

2018.  

  

  

  

  

  

  בכבוד רב,

  

  

      

  חיים הרש (הרשי) פרידמן

  יו"ר הדירקטוריון

  דרור נגל

  מנכ"ל משותף ודירקטור

  ערן ענבים

מנכ"ל משותף, נושא המשרה 

  הבכיר בתחום הכספים

  

  

  

  2018ביוני  13 תאריך:

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 



 

  3 - ט 

 

 המבקר החשבון רואה הסכמת .9.3

דוחות של  זהלחברה ניתנה הסכמתו של רואה החשבון המבקר של החברה להכללה בתשקיף 

חשבון לעיל. מכתב ההסכמה של רואה ה 9.1 בסעיף  לדוחות המפורטיםרואה החשבון המבקר 

  להלן:המבקר מצורף 
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 קרן להשקעות

 דירות מגורים
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מכ בגין בנין ם

פר המניות שי

) ולפי מלהלןתו 

"הבעלים ואות

 

מיל 129 -כ של

ה להון מסתכמ

20שראל ביום 

חברה הוקמה

חדש (נוסח סה
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ל החברה של ה

על הסכם מימ
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שקעות נוספות 

 למסחר בבורס

פעילוכספיים 

כרז לרכישת זכ
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ם להוראות הגי

ש בשיקול דעת
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  .8ביאור 

מוגבלת תפות
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אשם תאריכים, 

של הח האםה 

שותפות 1 הול

החברה בהסכם

ונאות בינלאומ
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ה וכן התנאים 

שווי הוגן דרך 
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 S 9-התיקון ל
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קצאת המניות

 נים הכספיים

ההלוואה סבת

של השקעהם 

ות לכך ראה ב

ם בנין בפרויק

 של החברה לא

קידום הפרויק

יליוני ש"ח בו

רים בניין בגי

מועד ההשלמה

  רים)
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תומ, ההשלמה

למ תומר וכן ד

ש המניות ספר

ל בהתאם שב

מיליון  59של 

יומ"), הבעלים

 אשר יוקצו לא

 שווי, 2018רס 

שיומר ים- בת 

יומכר בת ים, 

 יוקצו לאזורי

  "ח.ש ן

ם כוללות הלוו

לציון, עם פר

ן בהתאם לתנא

 .החברה של

הבעלים נוש ת

ל נכוןכלשהו. 

מיל 141 של סך

תרתן לאחר הק

נתול בהתאם 

הס, הממכר ת

להון עד סכום

בעלים והמקור

על ידי אזורים

ליתרת החוב  

צאות תכנון וק

 יעמדו על מי

 שתקבל אזור

סמוך לאחר מ

ם (בלתי מבוק

  (המשך) 

 (המשך) 

ה מועד לפני וך

אשדו פרויקט

מס. ים-בת קט

יחו ים בת קט

סך ש כן כמו 

הלוואות(" רה

של החברה  ות

במר 31 ליום ן

ממכר שוויח. 

כר אשדוד וממ

 החברה אשר

מיליון 59 של ך

וואות הבעלים

יקט ראשון 

וחמורים ופית

 השוטפים כיה

הלוואות, כי ין

דד או מטבע כ

ס על) וריביתרן 

ית) להלן 8ור 

הבעלים וואות

תמורת בגין וב

ל בעלים וואות

רת הלוואת הב

 שהושקעו ות

 יתווספולמה 

הוצת בנייה, 

רכת החברה 

סות שכירות 

רו לחברה בס

  

בינייםכספיים

וערבויות ודים

 המניות והמכר

 (המשך)

בסמו ..1.1.1.1

 מכר

פרויק

פרויק

"ח.ש

לחבר

נוספו

נכון

"חש

ממכ

של

בסך

הלו

פרו

האמ

צרכ

יצוי

למד

(קר

באו

הלו

החו

הלו

יתר

עלויו ..1.1.1.1

ההשל

עלויו

ולהער

והכנ

יועבר

 ליווינג בע"מ 

דוחות הכהית 

שיעבושרויות 

  (המשך)ויות 

סכם הקצאת ה

(  העסקה  ..1

.3

.4

-ריט אזורים 

תמצבאורים ל

התקש - 6באור

התקשרו  .1

הס  .1.1

1.1

  

ר
  

ב

ב

1

 



הסכמת רמ"י 

קבלת הסכמת 

ברה. כמו כן, 

סכמת עיריית 

 לעיל כאמור 

 אחת כל אית

 חודשים 18- ב

קרה שבו לא 

 תום תקופת 

י העניין) ולא 

אשדוד ו/או  ר

 ממועדחברה 

 נכסים שכרת

(ככל שתהיה) 

) בקשר עם 1(

מ"י ומשב"ש 

 כתנאי ערבות

 18.9 לל של כ

) ערבויות 4; (

 הערבויות את

הוראות  בנין 

.  

טעונה קבלת ה

רה לחברה, וק

הסכם עמה לחב

טעונה את הס

  מור. 

לחברה זכויות

רשא תהא, ברה

ב האמורים ם

בין אם במק - 

א התקבלו עד

ים (לפי-קט בת

ממכרשווי  של

ידי הח-עלשקעו 

מהש כתוצאה

יתרת הסכום (

( :בניןאזורים 

בלת הסכמת ר

הע מקבלי ידי

בויות בסך כול

"ח;ש מיליון 2

א להעמיד בנין

עמידה אזורים

.בויות החברה

ויקט אשדוד ט

י הסכם החכיר

על פי הה בנין

ים -רויקט בת

לו הסכמות כא

הז להעברת ת

החב מניות של

האישורים בלת

רים האמורים

האישורים לא

ד ו/או בפרויק

ש כולל סך שלם

ת עלויות שיוש

כ בחברה קבלו

י ואת), תהיינה

עמדו על ידי א

קבלאחר  -את 

י על שיידרש 

ערב -שון לציון 

21.677 של לל

ב אזורים משיך

הערבויות שהע

זורים להתחיי

ן לחברה בפרו

על פ בניןורים 

ה של אזורים 

לחברה בפר ין

ף, טרם נתקבל

הנדרשות כמות

ש לציבור נפקה

לקב התקופה 

תקבלו האישור

 מומשה אך ה

פרויקט אשדוד

תש בניןאזורים 

הנפקה בתוספת

שהתק כנסות

שתבעלים (ככל 

שונות שהועת 

ליון ש"ח, וזא

ככל יותר דם

ם פרויקט ראש

כו בסך רבויות

תמ, כאמור ת

, ויחולו לגבי ה

בויות על ידי אז

  רים)
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 ים -יקט בת

של אזורים בנין

ויותיה של אזו

והתחייבויותיה

בנישל אזורים 

מועד התשקיף

ההסכ יתקבלו

ההנ השלמת ד

 את להאריך 

. ככל שלא ית

אמור ובין אם

רת הזכויות בפ

כנגד משנהו. א

יין) במועד הה

הכ בניכוי, טול

הלוואות הב ון

פיננסיותבויות 

מיל 1.372-כשל 

מוקד במועדו 

) בקשר עם2 (

ער -  יהודה ור

  ח. 

ערבויו החליף

 )back-to-back,(

נן העמדת ערב

ם (בלתי מבוק

  (המשך) 

  (המשך) 

ופרוי אשדוד ט

רת זכויותיה ש

תיה והתחייבו

רת זכויותיה ו

ה שרת זכויותי

 ובכתב. נכון למ

 שלא ככל כי 

ממועד חודשים

בנין ואזורים 

").הארכה ופת

ת הארכה כא

 תתבטל העבר

צדדים טענה כ

ים (לפי העני-ת

למועד הביט 

פירעו אמצעות

להחליף ערב ם

ת בסך כולל ש

(א אשדודקט 

);בפרויקט ות

או פרויקט עם

"חש מיליון .0

לה יהיה ניתן א

 בגין הערבויות

החברה שעניינ

  

בינייםכספיים

וערבויות ודים

 המניות והמכר

 (המשך)

פרויקט רכישת

העבר השלמת

להעברת זכויו

משב"ש להעב

השלמת העבר

ים מראש -בת

נקבע בהסכם

ח 18 לתום עד

 החברה מבין

תקו(" נוספים

מומשה תקופ

אזי - הארכה

תהיה למי מה

שווי ממכר בת

ועד ההנפקה

בא ,זו בתקופה

  במזומן.  

 בויות 

בהסכם הבתחיי

ערבויות - שדוד 

פרויקב זכויות

הזכוי להעברת

ע בקשר) 3ח; (

3-כ של כולל ך

שלא ככל כי בע

ישא בעלויות ב

ן אזורים לבין 

 ליווינג בע"מ 

דוחות הכהית 

שיעבושרויות 

  (המשך)ויות 

סכם הקצאת ה

(  העסקה  ..1

ר .1.1.1.2

ה

ל

מ

ה

ב

ב

ע

מ

נ

מ

ה

ת

ש

ה

ב

ב

ערב החלפת .1

הת החברה

פרויקט אש

להעברת הז

ל לאישורם

"חשמיליון 

בסך נוספות

נקב, בנוסף

תי והחברה

ההסכם בין

-ריט אזורים 

תמצבאורים ל

התקש - 6באור

התקשרו  .1

הס  .1.1

1.1

.1.2

ר
  

ב

ב
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 בגין שלומים

 כל סכום בו 

שהתקבלו על 

 מס בתשלומי

 רכישה מס ם

 בגיןים -ט בת

 הוצאה או ות

 וכן, מנהליים

 פרויקט אור 

 אזורים בנין) 

חברה בהסכם 

 השליטה בה 

  תים לחברה.

, ובמסגרת זו 

ת אלה וניהול 

אלה, בהתאם 

יצעה השקעה 

כמים אחרים 

 לה;

ם למכירה או 

מוסמכים של 

מצטבר שאינו 

לת ביחס בנות

לאזורים בניין

ה תקבולים ש

ב לשאת זורים

בתשלום לשאת

אשדוד ופרויקט

חבו, נזק כל ין

מ או משפטיים

,לציון ראשון 

  שאת בהם.

ברה בשליטת 

הניהול עם הח

ים בנין (בעלת

עמדת השירות

או מי מטעמה,

איות השקעות

ע להשקעות א

 ;  

החברה כבר בי

עה ובכל הסכ

צב השקעות אל

רות בהסכמים

 ש");

 האורגנים המ

 הבאים:

היקף משרה מ

התחשב דדים

חברה תשיב ל

תעביר לחברה

אז של חובתה

ל החברה של ה

א פרויקט עם 

בגי אזורים את

מ הליכים או ת

 פרויקטים, -ת

 על החברה לש

 (צד קשור, חב

שרות חברת ה

זוריהול עם א

ניהול לצורך הע

עות עובדיה ו/א

ה, בדיקת כדא

ואחרים בנוגע

קבע מעת לעת

שקעות בהן ה

 י החברה;

בהסכמי השקע

 לחברה על מצ

והתקשרטיפול 

("עסקת מימוש

אם להחלטות

ושאי המשרה 

ם משותפים ב

 לי לחברה.

הצד ביניהם כו

כל שנשאה). ה

ורים בניין ת

. 

ח לרבות, מסים

וחובתה, הסכם

  ם.  

בקשר  חבותו 

א לשפות ייבה

הוצאות, בויות

בת פרויקט, ד

ראות ההסכם 

חברת הניהול

בבד עם התקש

שרה חברת הני

שים לחברת הנ

הניהול, באמצע

 בעבור החבר

שקעה, מימון ו

 ו/או כפי שתיק

ות נוספות בהש

השקעות על ידי

רות החברה ב

 ה;

ברה וכן דיווח 

קעות, ליווי, ט

יצעה החברה (

 לחברה, בהתא

 התפקידים ונו

מנכ"לים ו/אוה 

מינוי מנהל כלל

 דירקטור). 

  רים)

15

יערכ, השלמה

בניין (ככ ורים

אזו, פרויקטים

. הפרויקטים

מ בתשלומי ה

בה ההתקשרות

ים-בת ופרויקט

/אוו אחריות 

והתחי, שלמה

חב, תביעות ין

אשדוד פרויקט

על פי הור אשר

 החברה לבין 

צוין, כי בד ב

עיף זה, התקש

בנין אשר נדרש

ה את שירותי ה

  ן: 

כסים מניבים

ת הסכמי הש

ת של החברה  

לביצוע השקעו

יננסי לביצוע ה

ר עם התקשר

תיה של החברה

 השקעות החב

 למימוש השק

שקעות אותן בי

הון ו/או חוב 

בונה את בעלי 

במשרה מלאה

התאם לנוהל מ

ריון החברה (ד

ם (בלתי מבוק

  (המשך) 

  (המשך) 

 ושיפוי בנות

לאחר מועד ה

אזו נשאה הם

בניין בגין הפ 

התקבלו) בגין

נשיאה לעניין ת

ה בגין הכנסה 

ו אשדוד רויקט

ה על עצמה כל

הה למועד מה

בגי, לה ייגרמו

פ עם בקשר ם

את ההסכמים, 

כם הניהול בין 

כן יהניהול):

אר בהמשך סע

תים מאזורים ב

תעמיד לחברה

 ניהול כדלקמן

בנ ר השקעות

 ומתן לכריתת

ניות ההשקעות

ל משא ומתן ל

; 

יעוץ כלכלי ופי

 לחברה בקש

ורים בהשקעות

, פיקוח וניהול

ר הזדמנויות 

ש אחר של הש

 וסיוע בגיוס 

 רה;

תעמיד על חשב

ל כללי לחברה 

ובה) 100% - מ 

דירקטור  ראש

  

בינייםכספיים

וערבויות ודים

 המניות והמכר

התחשב, צאות

לרבעון ל אחת

בה הפרויקטים

נשאה אזורים

ידיה (ככל שה

הוראות נקבעו

 מס/או ו שבח

פר רכישת בגין

קיבלה החברה

שקדמ התקופה

י אשר ישירים

תשלום דרישות

יהודה  ומערכת

קריים של הסכ

הסכם ה(" 201

הייזום המתוא

לקבלת שירות

 הול

חברת הניהול ת

תספק שירותי 

איתו ..1.2.1.1

משא

למדי

ניהול ..1.2.1.1

בעבר

תן ימ ..1.2.1.1

ייעוץ ..1.2.1.1

הקשו

ליווי, ..1.2.1.1

איתו ..1.2.1.1

מימוש

ייעוץ ..1.2.1.1

החבר

חברת הניהול ת

מנהל ..1.2.1.2

נמוך 

יושב  ..1.2.1.2

 ליווינג בע"מ 

דוחות הכהית 

שיעבושרויות 

  (המשך)ויות 

סכם הקצאת ה

בהוצ נשיאה .1

א .1.1.3.1

ה

נ

י

נ .1.1.3.2

ש

ב

ה .1.1.3.3

ה

י

ד

י

 כם הניהול

לן תנאיו העיק

18ביוני  12ם 

הול ובהסכם ה

ברה) בהסכם ל

שירותי הניה .1

ח .1.2.1.1

ת

.1

.2

.3

.4

.5

.6

.7

ח .1.2.1.2

.1

.2

-ריט אזורים 

תמצבאורים ל

התקש - 6באור

התקשרו  .1

הס  .1.1

.1.3

הסכ .1.2

להל

מיום

הניה

ובחב

.2.1

ר
  

ב

ב
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ת בשכרם של 

  חות אחד.

בקרקעות או 

ותים נוספים 

, 6ראה באור 

 יהיו טעונים 

 ון החברה.

ת הניהול בכל 

ים חיצוניים, 

 מתן שירותי 

ת ושמירה על 

ת של החברה 

 על החברה), 

דיה במסגרת 

לפי עובד לפי 

לים עליה לפי 

ירותי הניהול 

פי כל דין על 

, למעט שכרם

ם גיוס כספים 

"חות נוספים 

חברה ובכלל, 

וצאות ביטוח 

ות הקשורות 

ת שבהם יהיו 

סה ושירותים 

טרחה והחזר 

מס, מומחים 

 שוטף בנכסי 

ניהול ונושאת

ריון החברה פח

השקעות ב תור

צא באלו שיר

סכם הייזום ר

הניהולחברת 

ידי דירקטוריו

 כם הייזום.

 תעסוק חברת

א עלויות ספק

ב) בקשר עם"

ניהול השקעות

לותה השוטפת

 מידע שתחול

י-ר יועסקו על

ה על מעביד כל

ל המסים החל

יניה, למעט שי

ת החלות על פ

רים ותשלום ש

 הקשורות עם

חברה וכל דו"

כספיים של הח

לטתה וכן בהו

ברה; בהוצאו

עולם בתקופות

ריכלות, הנדס

החברה בשכר 

מאים, יועצי מ

החברה וטיפול

מנה חברת ה

חברי דירקטור

 סכם. 

ם שירותי אית

ת כאמור וכיו

רטים בדבר הס

המלצתה של ח

הל שייקבע על י

ם הניהול והס

ול, לא ם הניה

בדיה (קרי, ללא

"צעצי מס וכיו

קת השקעות, נ

שרדים ולפעיל

ישת מערכות 

 העובדים אשר

ת חוקית החלה

ים ותישא בכל

דית לניהול עני

רוכות בדרישות

גיוס דירקטור

לעיל, הוצאות

כספיים של ה

ת הדו"חות הכ

דה על פי החל

בור נכסי החב

 שיווקם, תפע

 קבלנות, אדר

כמו כן, תישא ה

מתווכים, שמ

הות, מזכירות 

בד שסה"כ מ

ה שווה לרוב ח

כפי שנקבע בהס

ל אינם כוללים

ן לגבי השקעו

ם הייזום. לפר

חברה על פי ה

, בהתאם לנוה

להוראות הסכ

מתו של הסכם

  הול. 

צעות בידי עוב

ם פיננסיים, יוע

השקעות, בדיק

ות הנלוות למ

כולל עלות רכ

, כלפי חשבונה

, בכל חבותהול

ת כל התשלומ

חראית הבלעד

 והוצאות הכר

סחר, לרבות: ג

' ל3ב'1בסעיף 

ם הדו"חות הכ

קשר עם הכנת

שיועסקו על יד

וח השונות עב

תה, פרסומם,

שירותי(כגון 

כם הייזום). כ

(כגון: עו"ד, מ

רה של השקעו

 ה. 

  רים)
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ם לחברה ובלב

ה במספר שיהיה

היקף משרה כ

 הסכם הניהול

הול משא ומתן

הם חל הסכם

ים שתבצע הח

סמכים בחברה,

 רת הניהול:

ברה בהתאם ל

ם לאחר חתימ

של הסכם הניה

הוצאות המתבצ

מאים, יועצים

שר עם איתור ה

ם וכל ההוצאו

לא כ -ת ספק 

א בעצמה ועל ח

הניהפי הסכם 

בוצי ותבצע את

חברה היא האח

  

פעולה השוטף 

 רשומים למס

ניהול כאמור ב

הוצאות פרסום

, שכר רו"ח בק

צים נוספים ש

וצאות הביטו

ם אשר בבעלות

ם והשבחתם (

ף להוראות הס

ם שלישיים (

ם רכישה ומכיר

פטיים וכדומה

ם (בלתי מבוק

  (המשך) 

טורים נוספים

טורים בחברה

בה - כ"ל כספים 

ירותים על פי

לבי ביצוע, ניה

 כאמור, לגביה

. 

קעות ומימוש

אורגנים המוס

התחייבה חבר

השירותים לחב

ם בין הצדדים

תקופת תוקפו ש

תישא בכל הה

 עורכי דין, ש

ת בקש הוצאו

כירות משרדים

ב (אך להסרת

"ב) וכן תשאצ

פ-ם לחברה על

או הסכם קיב

  ם ובמועדם. 

ל הובהר כי הח

לעיל. 1.2.1עיף 

 בהוצאות תפ

ת הערך שלה 

טעם חברת הנ

קבלת דירוג, ה

 על פי כל דין,

ים, שכר יועצנ

י משרה ובהו

סים המניבים

רים, השכרתם

יידרשו, בכפוף

ולמות לצדדי

יים) בקשר עם

ל בעניינים משפ

  

בינייםכספיים

ודים וערבויות

  משך)

 (המשך) הול

דירק ..1.2.1.2

דירק

סמנכ ..1.2.1.2

מובהר כי השי

פרויקטים בשל

לגבי השקעות

להלן 1.3 סעיף

יובהר, כי השק

אישורם של הא

ת נוספות בהן ה

למעט הענקת ה

או כפי שיוסכ

עיסוק אחר בת

חברת הניהול 

כגון מתווכים,

הניהול לרבות

ההשקעות, שכ

(ריהוט, מחשו

תקשורת, וכיו

מתן השירותים

כל דין הסכם 

כל דין במלואם

  ת החברה

בהסכם הניהול

האמורים בסע

החברה תישא

חברה שניירות

דירקטורים מט

לחברה ו/או ק

שיש לפרסמם

שכר מבקר פנ

אחריות נושא

בתחזוקת הנכ

פנויים משוכר

אחרים ככל שי

הוצאות המש

ויועצים כלכלי

החברה, טיפול

 ליווינג בע"מ 

דוחות הכהית 

שרויות שיעבו

  (המשך)ויות 

(המ כם הניהול

הניהשירותי   .1

.3

.4

מ .1.2.1.3

פ

ל

ס

י .1.2.1.4

א

התחייבויות .1

ל .1.2.2.1

א .1.2.2.2

ע

ח .1.2.2.3

כ

ה

ה

)

ת

מ

כ

כ

התחייבויות .1

ב .1.2.3.1

ה

ה .1.2.3.2

ח

ד

ל

ש

ש

א

ב

פ

א

ה

ו

ה

-ריט אזורים 

תמצבאורים ל

התקש - 6באור

התקשרו  .1

הסכ  .1.2

1.2.1

.2.2

.2.3

ר
  

ב
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חברה לחברה 

ירותי הניהול 

 שייגזרו מסך 

גות כדלקמן 

  ם

סום הדוחות 

 לפי השיעור 

צגים בדוחות 

יעוט בחברות 

ירקטורים או 

סגרת הקצאה 

מועד ההנפקה 

רכישת מניות 

היינה ניתנות 

הניהול  יירות

מות כמפורט 

 הפרטית, או 

רה בקשר עם 

ממוצע מחירי 

אחר ההנפקה 

בכל  הנפקה. 

אחרת כמחיר 

בו תהפוך הח

 

 להלן עבור שי

ניהול שנתיים 

פי המדרג-ועל

יהול השנתיים

 

 

  

ים ממועד פר

"), מחושבים

ברה כפי שמוצ

וטרל חלק המי

ת לעובדים, די

ה, בין אם במס

יום ממ 30 -מ 

ור, אופציות לר

קה, אשר תנפ

לשית בתמורה 

(בכפוף להתאמ

בע בהקצאה 

שפרסמה החבר

ילה, ייחשב מ

שונים שלארא

ל בגין אותה 

סה או רשות א

ים מהמועד ב

סכם הניהול. 

הגמול כמפורט

ת הניהול דמי נ

, בשיעורים ו

דמי הני

1%  

0.8% 

0.69%

0.59% 

0.49%  

ימ 14, בתוך 

תשלום רבעוני

נכסי החבך כל 

מה"נכסים" ינו

 הנפקת מניות

על ידם לחברה

ה, לא יאוחר מ

ההנפקה כאמו

ו במסגרת הה

וזאת ההנפקה

ת של החברה (

מחיר אשר נק

בדוח המיידי ש

ך שונים בחבי

מי המסחר הר

לחברת הניהול

ע על ידי הבורס

 מוש. 

 של חמש שני

ם והפסקת הס

ת הניהול את ה

החברה לחברת

תיה הכספיים,

 ח

 ח

  ש"ח

הול בכל רבעון

ודם ("מועד ת

סךארבע, ולפי 

ם (לעניין זה מ

  י החברה").  

ט במקרה של

עם המסופקים 

 תקצה החברה

ספת), במועד ה

מניות שיונפקו

 שנים ממועד ה

  מן: 

ש למניה אחת

היה אותו המ

מחיר שפורט ב

צעו ניירות ערך

ימ 14-רסה ב

 אשר יוקצו ל

מסכום שייקבע

לכל מניית מימ

  רים)
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קפו לתקופה 

ס לסיום מוקדם

החברה לחברת

ניהול תשלם ה

יוצגו בדוחות

 

מיליארד ש"ח 

מיליארד ש"ח 

מיליארד ש 5 -

 לחברת הניה

ף הרבעון הקו

 לעיל) חלקי א

הרבעון הקודם

החברה) ("נכסי

ה מניות, למעט

עם השירותים

קצאה פרטית,

א כל תמורה נוס

מסך המ 5% -ל

קופה בת שבע 

בתנאים כדלקמ

ניתנת למימוש

 האופציות יה

קה לציבור, המ

ובמידה שהוצ

ת החברה בבור

של האופציות 

מ וש לא יפחת

ל כל אופציה ל

ם (בלתי מבוק

  (המשך)

ל יעמוד בתוק

 הוראות ביחס

תוקף, תעניק ה

 ל:

 תיים:

מדת שירותי הנ

חברה כפי שי

  "מ כדין):

 חברה

יליארד ש"ח 

 3רד ש"ח ועד 

 4רד ש"ח ועד 

-רד ש"ח ועד ל

 רד ש"ח

כאמור ישולמו

 החברה לסוף

פורט בטבלה 

סוף ההחברה ל

לתוך דוחות ה

  רת הניהול:

 תנפיק החברה

חברה, בקשר 

ם במסגרת הק

ת הניהול (ללא

שיעור השווה ל

עת במהלך תק

, בוע בגיוס הון

ופציה תהיה נ

 .( 

ר המימוש של

ר מדובר בהנפק

ואות ההנפקה 

רה של מניות

יר המימוש ש

מחיר המימוה 

מוש המזערי של

  

בינייםכספיים

ודים וערבויות

 המשך)

 כם הניהול 

הסכם הניהול

 ציבורית. 

בהסכם נקבעו

כם הניהול בת

הניהולבהסכם 

דמי ניהול שנת

בתמורה להעמ

שווי נכסי הח

(ובתוספת מע"

שווי נכסי הח

מי 2ועד  0 - מ

מיליא 2מעל 

מיליא 3מעל 

מיליא 4מעל 

מיליא 5מעל 

דמי הניהול כ

הכספיים של

הרלוונטי (כמ

הכספיים של ה

בנות שאוחדו 

אופציות לחבר

בכל מקרה בו

ליועצים של ה

לציבור ובין אם

כאמור, לחברת

של החברה, בש

למימוש בכל ע

בגין ייעוץ וסיו

כל א ..1.2.5.2

להלן)

מחיר ..1.2.5.2

כאשר

תוצא

הסגי

כמחי

מקרה

המימ

 ליווינג בע"מ 

דוחות הכהית 

שיעבושרויות 

  (המשך)ויות 

(ה סכם הניהול

תקופת הסכ .1

ה .1.2.4.1

צ

ב .1.2.4.2

 התמורה .1

כל עוד הסכ

האמורים ב

ד .1.2.5.1

ב

ש

)

ד

ה

ה

ה

ב

א .1.2.5.2

ב

ל

ל

כ

ש

ל

ב

.1

.2

-ריט אזורים 

תמצבאורים ל
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ר
  

ב
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, אלא יילקח 

ש האופציות 

הטבה הגלום 

ימוש שיוקצו 

הנ"ל ללא כל 

חברת הניהול 

הנפקה ואשר 

בהתאם ו קה

רה בנושאים 

והסדרי פטור 

ביוני  12מיום 

 ובמסגרת זו 

וניהול עליון  ח

 1.2.1 סעיףאו 

חברת הניהול 

יצוניים, כגון 

קשר עם מתן 

במסגרת מתן 

דין הסכם או 

 ובמועדם. 

"ד, מתווכים, 

עלויות הקמת 

בפועל לחברה

 הניצע ממימו

ת מרכיב הה

גין מניות המב

ת האופציות ה

.  

ברה תעניק לח

אזורים ערב הה

ק לאחר ההנפק

ול כלפי החבר

יהול בביטוח ו

חברת הניהול מ

ו מי מטעמה,

 ניהול הפיקוח

ל (לפרטים רא

ם, לא תעסוק ח

ות ספקים חי

וכיוצ"ב) בקם 

ידיה ב-סקו על

 עובד לפי כל ד

 דין במלואם ו

יים (כגון: עו"

 שלישיים ובע

צו לא ישולם ב

 זכאי בפועל 

מוש ישקפו א

 הערך הנקוב ב

או להמחות את

ופה להתאמות

ל החברה, החב

אשר יוקצו לא

יוודעו רקמוש 

 חברת הניהו

טעם חברת הני

החברה לבין ח

ת עובדיה ו/א

, מת הפרויקט

והסכם הניהול

 הסכם הייזום

קרי, ללא עלוי

יכלים, קבלנים

דים אשר יועס

ל מעביד כלפי

ם עליה לפי כל

לצדדים שלישי

ויות ולצדדים

אופציות שיוקצ

ות הערך להן

מוקצים במימ

ע יישא בעלות 

כור, להעביר א

יות, תהיה כפו

נה הצפויה של

מסך המניות א

 ומחיר המימ

ות שיפוי של

שאי משרה מט

 . הניהול ברת

בין הים הקמה 

זום, באמצעות

 הבאים:

קט, ניהול הקמ

הסכם הייזום 

ר חתימתו של 

די עובדיה (ק

, אדריעצי מס

ה, כלפי העובד

חוקית החלה ע

המסים החלים

ת המשולמות ל

תשלומים לרש

  רים)

18

  משך)

מימוש של הא

וב כמות ניירו

רות הערך המ

הניצע .המימוש

א רשאית למכ

בענה מהאופצי

הנפקה לראשונ

 5%שיעור של 

כמות הסופית

בר התחייבויו

רקטורים ונוש

חב ידי על דרש

יקטים הכוללי

הייניהול ותי 

בנושאים ה ום

בתכנון הפרויק

אם להוראות ה

הצדדים לאחר

  סכם הייזום.

המתבצעות ביד

יוע פיננסיים, 

מה ועל חשבונה

ם, בכל חבות ח

ם ותישא בכל ה

החזר הוצאות

), בתוכיוצ"ב ס

ם (בלתי מבוק

  (המשך)

רת הניהול: (ה

Cas - מחיר המ

בון בעת חישו

וש נטו). נייר

במועד ה ציות

 אמור. 

ת הניהול תהא

 ה. 

ת המניות שתנב

 כתוצאה מהה

ות החברה בש

 בהנפקה (הכ

 

הוראות בד ו

בת הכללת  דיר

שייד ככל, ברה

לפרוים הייזום 

חברה את שירו

ניהול הייזותי 

ויקטים, ליווי ב

 יך הייזום.

  ל:

 לחברה בהתא

י שיוסכם בין ה

 תוקפו של הס

ל ההוצאות ה

מאים, יועצים

כן תשא בעצמ

 הסכם הייזום

שלומים כל הת

 שכר טרחה, ה

ם, יועצי מסילנ

  

בינייםכספיים

ערבויותודים ו

 המשך)

 (המשך)

אופציות לחבר

1.2.5.2.. shless

בחשב

(מימו

באופ

לו כא

חברת ..1.2.5.2

הגבל

כמות ..1.2.5.2

לאור האמור, 

אופציות למני

יוקצו לציבור

 ).יהלתוצאות

בהסכם נקבעו

מסוימים, חוב

ושיפוי ע"י החב

ריים של הסכם

  : זום")

 הייזוםול 

הול תעמיד לח

ת הניהול שירו

יכי איתור פרו

לי של כל תהלי

ת חברת הניהול

קת השירותים

לעיל) או כפי 1

 אחר בתקופת

הול תישא בכ

עורכי דין, שמ

וכ יהול הייזום

פי - לחברה על

וצי ותבצע את

  ת החברה:

שא בהוצאות 

ם, קבלידריכל

  ם. 

 ליווינג בע"מ 

דוחות הכהית 

שיעבושרויות 

  (המשך)ויות 

(ה סכם הניהול

( התמורה  ..1

א  .1.2.5.2

.3

.4

.5

ל

א

י

ל

ב .1.2.5.3

מ

ו

 הייזום כם

 תנאיו העיקר

הסכם הייז(" 

ניהושירותי  .1

חברת הניה

תספק חברת

בתהליליווי 

ניהול כלל –

התחייבויות .1

למעט הענק

1.3.1 וסעיף

בכל עיסוק 

חברת הניה

מתווכים, ע

נישירותי ה

השירותים 

הסכם קיבו

התחייבויות .1

החברה תיש

שמאים, אד

הפרויקטים

-ריט אזורים 

תמצבאורים ל

התקש - 6באור

התקשרו  .1

הס  .1.2

2.5

הסכ .1.3

להלן
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רה ציבורית.    

 השווי ההוגן 

"ן להשקעה" 

הייזום בגין  

  הפרויקט.

מועד פרסום 

שלום הראשון 

 שהוא מופיע 

 בסיס הגידול 

לו. ככל שחל 

הייזום לעיל  

הייזום  ניהול

 ייזום.

אזורים בנין. 

הלן יחד, לשם 

 

לוואות, 

ת של החברה, 

לה על שיעור 

 תהא רשאית 

רים הפנוי של 

ישה ועלויות 

ך החברה לחב

 

מסך 3גובה %

ף בסעיף "נדל"

ניהול. דמי 1ט

בגין  4ת טופס 

ימים מ 14ך 

רבעוני"). התש

 הפרויקט כפי

ים יחושבו על 

רבעון שקדם ל

ניהול שוב דמי

נמתשלום דמי 

סקת הסכם הי

 החזקותיה בא

אשר יכונו לה

יהול בתוקף. 

לשם קבלת הל

עדת הביקורת

  ברה כאמור.

יבית שלא תעל

אזורים  אולם

רק מתוך התזר

תוספת מיסי רכי

מועד בו תהפוך

סכם הייזום. 

הול הייזום בג

י שזה משתקף

/פרויקטקרקע 

קט ועד לקבלת

ל רבעון, בתוך

מועד תשלום ר

ווי ההוגן של 

שלומים הבאי

הוגן בתום הר

יניב חיש -אם 

סכום הקיזוז מ

ם מוקדם והפס

בעקיפין, דרך 

   

אזורים בנין (

עוד הסכם הני

ללעת לאזורים 

ל פי החלטת וע

ד הלוואה לחב

רי יישאואלה 

 בע כלשהו.

א, ועד העמדתן

כאמור יבוצע ר

, לפי העניין, בת

שבע שנים מהמ

ם והפסקת הס

כאית לדמי ני

ת החברה, כפי

 רכישת לויות

ר בנייה לפרויק

ת הניהול בכל

עון הקודם ("מ

ושב מתוך הש

ון הקודם. התש

ביחס לשווי ה

ודם לו, ובהתא

החברה את ס

קרה של  לסיום

יטה בחברה ב

בניה למגורים. 

רים השקעות ו

מורה וזאת כל ע

ל לפנות מעת ל

מור תעשה על

חייבת) להעמיד

ם להסכמות א

 למדד או מטב

לוש שנים ממוע

כ שפירעוןלבד 

 י החברה).

הסכם הרכישה

  רים)
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ו לתקופה של ש

ס לסיום מוקדם

ברת הניהול זכ

ותם מבצעת א

על בנטרול רה

ד הוצאת היתר

ישולמו לחברת

רה לסוף הרבע

כל פרויקט יחו

לסוף הרבעוה 

בעון הקודם ב

ון לרבעון הקו

זז היזוז"), תק

 . ל

ס לתשלום במק

ה בעלת השלי

נין, בתחום הב

ברה לבין אזור

  טים להלן: 

רים" ללא תמ

 רים

י החברה תוכל

ת הלוואה כאמ

 ה.

כל מקרה לא ח

אזורים בהתאם

א יהיו צמודות 

פרעו בתום של

כן בכל עת, ובל

 הקיימים בידי

עה במכרז או בה

ם (בלתי מבוק

  (המשך)

יעמוד בתוקפו

 הוראות ביחס

הייזום חב יהול

קטים בהקמה

פיים של החבר

למו החל ממועד

יזום כאמור י

פיים של החבר

הייזום בגין כ 

יים של החברה

כון לתום הרב

ההוגן בין רבעו

ת ("סכום הק

הניהוללחברת 

 הוראות ביחס

 

 השקעות הנה

עות אזורים בנ

בין החב 2018

שאים המפורט

  חום פעילות

ן המסחר "אזו

תידי מאת אזור

רת ההסכם, כי

ם לשם העמדת

קטוריון החברה

רשאית (אך בכ

ידי א-מדו על

, ולא3.4%ם + 

ייפ מדו כאמור

סכומים מתוכ

המזומנים  –ו 

העלות שנקבע – 

  

בינייםכספיים

ודים וערבויות

 משך)

 כם הייזום

הסכם הייזום 

בהסכם נקבעו

ניבגין שירותי 

של כל הפרויק

בדוחות הכספ

הפרויקט ישול

היי ניהולדמי 

הדוחות הכספ

 ניהולשל דמי 

בדוחות הכספי

בשווי ההוגן נ

קיטון בשווי ה

תוצאה שלילית

הבא שתשלם ל

בהסכם נקבעו

ה לבין אזורים

קיף, אזורים

פועלת, באמצע

ביוני  12מיום 

), הוסדרו הנוש

בקשר עם תיח

לשימוש בסימן

מדת מימון עת

הסכימו במסגר

  להלן:

הפניה לאזורים

ולאחריה דירק

אזורים תהיה 

הלוואות שיוע

פרייםשנתי של 

הלוואות שיועמ

לדרוש פירעון 

יינוהחברה (דה

               

" /פרויקטקרקע

 ליווינג בע"מ 

דוחות הכהית 

שיעבושרויות 

  (המשך)ויות 

(המ הייזום סכם

תקופת הסכ .1

ה .1.3.4.1

ב .1.3.4.2

  התמורה .1

ב .1.3.5.1

ש

ב

ה

ד .1.3.5.2

ה

ש

ב

ב

ק

ת

ה

ב .1.3.5.3

כם בין החברה

 למועד התשק

רים השקעות פ

סגרת הסכם מ

")אזוריםחות "

התחייבות ב .1

מתן זכות ל .1

הסדרת העמ .1

הצדדים ה

בתנאים ל

ה .1.4.3.1

ו

א .1.4.3.2

ה .1.4.3.3

ש

ה .1.4.3.4

ל

ה

                      

ק רכישת עלות"

-ריט אזורים 

תמצבאורים ל

התקש - 6באור

התקשרו  .1

הס  .1.3

.3.4

.3.5

הסכ .1.4

נכון

אזור

במס

חהנו

.4.1

.4.2

.4.3

  

                    

לעניין זה, "   
 עסקה.

ר
  

ב

ב

1

 

 
1 



עות להעמדת 

ואה בתנאים 

דות בהליכים 

ת ערבויות או 

  ן: 

החברה אישר 

אזורים לכלל 

בת גוף פיננסי 

ערבות חברת 

 ערבות חברת 

בתנאים  מור,

חליט אזורים 

תגבה אזורים 

 החברה תפעל

 או עניין בעל 

בדבר תשלום 

בהליך מכרזי 

, ")פיננסית/ 

רבות כמפורט 

ופות המימון 

 תמורה

ככל שתחליט 

טובת החברה, 

שר הוציא את 

ם, אזי תפעל 

 אחר (לרבות 

 הוראות סכם

הסכמות הנוגע

    ה ציבורית.

 בהסכמי הלוו

תידרש התמודד

 לחייב העמדת

צדדים כדלקמן

 דירקטוריון ה

רת בשליטת א

לטוב ם המציע

ע" -מור יכונו 

שה שזו תעמיד 

חברת אם כאמ

 אזי ככל שתח

החברה, לא ת

ת אזי, אזורים 

(לרבות  אחר ם

סכם הוראות ב

 נה בתוקף. 

מודדות שלה ב

בנקאית / בות

מורה לדמי ער

צגו בפניה חלו

בת, כאמור סית

אזורים, אזי כ

ת/פיננסית לט

ד הפיננסי אש

שליטת אזורים

ות מצד גורם 

בהס נקבעו כן ו

  .ערבויות ן

והה אזורים 

החברה לחברה

דים להתקשר

  ן.

 רים לחברה

 רבים מהם ת

באופן שעשוי 

ימו הצם, הסכ

ת נכס, אשר 

של חברה אחר

ם יחד ולחוד עם

התחייבות כאמ

אזורים בבקש

עמיד ערבות ח

ליטת אזורים,

ת אם לטובת 

 בשליטת חברה

גורם מצד בות

כן נקבעו בהס

 .רבויות

ד הערבות הינ

ברה ו/או התמ

ערב(" החברה

בתמ, ר החברה

, לאחר שהוצ

  מור. 

פיננס ערבות ד

רה בשליטת א

ערבות בנקאית

תו גובה המוסד

   העלויות"). 

תהיה חברה בש

חלפתה בערבו

כמו. ת הניהול)

אות יוחלפו או

הלוואות בידי

ועד בו תהפוך ה

אפשרות הצדד

רים לפי כל די

ם בידי אזורת א

קים, אשר על

 מוניציפליות 

הסף המכרזיים

ו אחר לרכיש

ל אזורים או ש

בות חברת אם

(ערבות או ה ה

ם מסוימים, לא

א חייבת) להע

ינה חברה בשל

 ערבות חברת

ח תהיה לא רה

בערב החלפתה

כמו כהניהול). 

עראותן וחלפו 

כל עוע"מ כדין 

קשרות עם הח

העל ידי נסית 

בעבו ת כאמור

חברה אישרה,

 מאזורים כאמ

להעמיד) חייבת

רה הינה חבר

עדי) להעמיד ע

ה לשיעור אות

("עמלת החזר

 החברה לא ת

הערבות או ה

ו מועד בחברת

א יבוטלו שלא 

  רים)
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ת להעמדת ה

בע שנים מהמו

כדי לגרוע מא

ה יידרשו אישור

חייבויות חברת

נת החברה להק

נה או רשויות

ך קיום תנאי ה

ליך מכרזי או

דת ערבות של

מה על התחייב

חבויות החברה

לפנות, בתנאים

בכל מקרה לא

של החברה הי

לעדי) להעמיד

החבר של יהול

ה או הערבות ל

ה בחברת מועד

א יבוטלו או יו

בתוספת מעם 

שי כלשהו התק

פיננבנקאית / 

יד את הערבות

יקורת של הח

קבלת הערבות 

ח לא מקרה כל

  : כדלקמןו 

הול של החבר

ל דעתה הבלע

ה בשיעור זהה

Back-to-Back (

ת הניהול של 

לתה לביטול ה

השליטה באותו

 ככל הערבות ת

ם (בלתי מבוק

  (המשך) 

 (המשך) ם

סכמות הנוגעות

לתקופה של שב

ות האמורות כ

במקרים כאלה

ערבויות והתח

 אותם מעוניינ

ל רשויות מדינ

ברת אם לצור

 אם

השתתפות בה

 תידרש העמד

מציע, או חתימ

ן בקשר עם ח

חברה רשאית ל

 רשאית (אך ב

חברת הניהול ש

קול דעתה הבל

  ין הערבות. 

הני חברת תיד

לביטול כולתה

מ באותו ליטה

ערבות ככל שלא

שולמו לאזורים

 פיננסית/  ת

יתנה צד שליש

בערבות מדת 

רשאית להעמי

 שוועדת הבי

 החברה, את ק

בכ(אך  רשאית

שייקבע ערבות

וד חברת הניה

ים (לפי שיקול

ה אזורים עמלה

kבות לאזורים (

שבעתיד חברת

כמיטב יכו רה

עניין או בעל ה

עמלת וםתשל ר

  

בינייםכספיים

ודים וערבויות

ה לבין אזורים

נקבע כי ההס

יהיו בתוקף לת 

י אין בהסכמו

האמור לעיל, וב

אים להעמדת ע

פי הפרויקטים 

 או דומים מול

ל התחייבות ח

ערבות חברת א

ככל שלצורך ה

השתתפות בו,

התחייבויות ה

או גורם מממ

") תהיה החאם

 אם כאמור. 

אזורים תהיה

  : הבאים

עוד ח כל  .א

(לפי שיק

עמלה בגי

שבע ככל  .ב

יכ כמיטב

השל בעל

עמלת הע

דמי הערבות יש

בנקאיתערבות 

יככל שבעתיד 

או אחר בהעמ

אזורים תהיה 

, ובלבדלהלן 

העומדות בפני 

 תהיה אזורים

ע דמי לתשלום

כל ע ..1.4.4.2

אזורי

תגבה

הערב

ככל ש

החבר

בעל ע

בדבר

 ליווינג בע"מ 

דוחות הכהית 

שיעבושרויות 

  (המשך)ויות 

סכם בין החברה

בהסכם נ

הערבויות

יובהר, כי

שונים מה

הסדרת תנא .1

לאור אופי

מכרזיים א

חתימה על

ע .1.4.4.1

כ

ה

ה

א

א

א

א

ה

א

ב

ד

ע .1.4.4.2

כ

א

א

ל

ה

א

ל

.1

-ריט אזורים 

תמצבאורים ל

התקש - 6באור

התקשרו  .1

הס  .1.4

.4.4

ר
  

ב

ב

1



 

ערבות כלשהי 

יהיו  לעילרט 

הפוך החברה 

סיפו הוראות 

זורים כאמור 

ם לגביו הליך 

  ת הערבות.

עמיד אזורים 

ות או הוצאה 

ם בגין כל נזק, 

אזורים תהיה 

הנכס ישועבד 

צורך רכישתו 

ביחס  בתוקף

ברה ציבורית 

כם לחול אף 

למועד הדווח 

 רשמה החברה

 החברהד  של 

 128.4סך של 

 יליון ש"ח.

 (המשך)

רים להעמיד ע

אזורים כמפור

מהמועד בו תה

 האמורה, יוס

צאה ערבות אז

אם לא מתקיים

ת, פרטים אודות

ת פיננסית שתע

ק, הפסד, חבו

פה את אזורים

אי בכל מקרה 

ככל שה -ה או 

ברה בנכס שלצ

ב יהיו אזורים

וך החברה לחב

הוראות ההס

קים, שיתרתן ל

ה"ח ש מיליון 

וארוכות מועד

התחייבויות בס

מי 257 -כ הינה

( זורים לחברה

לחייב את אזו

רבויות בידי א

מ שנים שבע ל

צאו בתקופה

  .) לא בוטלו

ט שעבורו הוצ

קט כאמור (א

/ ההתקשרות 

ת אם או ערבות

רה בגין כל נזק

ת והחברה תשפ

לעיל מובהר כי

מדרגה ראשונה

יותיה של החב

א בידי רבויות

מועד בו תהפו

מורה, יוסיפו 

לבנק החברהל 

  68.4בסך של 

ויות שוטפות ו

מתוכם, בגין ה

ה 2018 במרס 

רת אם בידי אז

ותיו לעיל כדי 

ת להעמדת ער

שלשך תקופה 

לערבויות שהו

מורה וכל עוד 

תי לגבי פרויקט

קשר עם פרויק

הזכיה אודות 

ש ערבות חברת

רה מלאה לחבר

עמדת הערבות

רוע מהאמור ל

ד (מבלת שעבו

אמור) על זכוי

ער להעמדת ת

מה שנים שבע

 בתקופה האמ

  .) בוטלו

ש רוכות מועד 

ן התחייבויות ב

 יליון ש"ח.

בטחת התחייב

מיליון ש"ח. מ 

31ליום ורמה 

  רים)
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תחייבויות חבר

פק אין בהוראו

כמות הנוגעות

ר הוצאו במש

ספק, ביחס ל

ף התקופה האמ

 בהליך תחרות

סכם מחייב בק

מסגרת הדיווח 

קרה של מימוש

זכות חזר רים

ם בקשר עם הע

מבלי לגרמור. 

ת הערבות בקב

ות לשעבוד כא

הנוגעות סכמות

ששל תקופה ך 

ויות שהוצאו 

ה וכל עוד לא ב

ת שוטפות ואר

בגין. מתוכם, ח

מי 128 - של כ

שעבודים להב

 128.4-ך של כ

 ים מסוימים

הפרופובנתוני  

ם (בלתי מבוק

  (המשך) 

 (המשך)

ת ערבויות והת

  (המשך) ת

 כי להסרת ספ

  ה.  

סכם כי ההסכ

לערבויות אש

ית (ולהסרת ס

אף לאחר חלוף

 תוכרז כזוכה 

שתתקשר בהס

ול החברה, במ

כם, כי בכל מק

ה, תהיה לאזור

יגרמו לאזורים

או הוצאה כאמ

ת את העמדת

נחו -או צד ג' 

  ות.

ההס כי הסכם

ר הוצאו במשך

ק, ביחס לערבו

תקופה האמור

חת התחייבויות

מיליון ש"ח  6

 .וימים

בסך 2018 מרס

, סך 2018 רס

מסתכמת בסך

נכסי עלבועים 

בדים לבנקים 

  

בינייםכספיים

ודים וערבויות

(  לבין אזורים

תנאים להעמדת

פיננסית ערבות

בהסכם נקבע, 

לטובת החברה

בהס עוד נקבע

 ביחסבתוקף 

לחברה ציבורי

ההסכם לחול א

שהחברה  ככל

ככל  לעיל, או

תחרותי), תכל

כן נקבע בהסכ

לטובת החברה

ישירים אשר יי

הפסד, חבות א

רשאית להתנו

לטובת מממן 

הועמדה הערב

בה נקבע, עוד

לערבויות אשר

(ולהסרת ספק

לאחר חלוף הת
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שיתרתה בנק 

 התחייבויותת 

ביצוע ו סכמים

 .1.1.2עיף 

1.2.סעיף  6ור 

1.1.   

של החברה לב

סכום להבטחת

 ש"ח.מיליון 

ם מכרזים והס

סע 6אה באור 

ובאו 4ה באור 

1.2סעיף  6אור 

פיננסיות ש ות

תי מוגבלות בס

מ  128.4- של כ ך

החברה לקיום

ראשון לציון, רא

אור יהודה, רא

אשדוד, ראה בא

התחייבויוחת 

ערבויות בלת ה

מסתכמת בסך

ה התחייבויותת 

  רים)
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ם הפרויקט בר

ם הפרויקט בא

ם הפרויקט בא

בסכום להבטח

ש"ח.מיליון   

נהנת האםרה 

הדווח הכספי מ

סכום להבטחת

.  

ם (בלתי מבוק

  (המשך) 

 בנין בקשר עם

 בנין בקשר עם

 בנין בקשר עם

תי מוגבלות ב

68.4- של כ סך

החבר, 2018ס 

תרתה למועד ה

י מוגבלות בס

'י8 באורראה  

  

בינייםכספיים

ודים וערבויות

ת ע"י אזורים

ת ע"י אזורים

ת ע"י אזורים

ערבויות בל ה

פי מסתכמת ב

במר 31ה ליום 

רה לבנקים שית

ערבויות בלת 

 ברה. 

   ם

ים של החברה 

 ליווינג בע"מ 

דוחות הכהית 

שיעבושרויות 

 

ר העמדת ערבות

ר העמדת ערבות

ר העמדת ערבות

נהנת האםרה 

ד הדווח הכספ

רמהוני הפרופ

סיות של החבר

נתנה האם רה

החב ות על ידי 

שירים פיננסיים

כשירים פיננסי

-ריט אזורים 

תמצבאורים ל

התקש - 6באור

ערבויות .3

 בדבר

 בדבר

 בדבר

 החבר

למוע

 בנתונ

פיננס

 החבר

עבודו

 

מכש - 7באור

מכלמידע בגין 
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 180ה לבניית 

) 2( ;שון לציון

לטווח ארוך  

רה התקשרה 

 כל זכויותיה 

ה לסך השווה 

 1.1.1 סעיף 6 

מממן באותם 

רויקט אשדוד 

 ההלוואה רת

 תומר וכן דוד

רים בנין בגין 

 4 למניה של 

.  אזורים בנין

יומר "), עלים

קף את מצבה 

ערכים שבהם 

 משקפת את 

הכספיים נים 

צעה בתחילת 

טה רכשה את 

, משקפים 20

ממועד ביצוע 

וב אשר יומר 

פוף להשלמת 

ים פרופורמה 

 שדוד ובת ים)

 סך ההשקעה 

 אזורים בנין, 

ותר, הכלולה 

ויקט אשדוד 

ת זכויות חכירה

ת רקפות בראש

למגוריםכרה 

החברעד הדוח 

כן יוסבו לה 

רים, בתמורה

בת ים בביאור 

 מניות.

 ידי הבנק המ

עם פרבקשר  2

ית. הבעלים ת

אשד פרויקט ר

 שיוקצו לאזור

) ולפי מחירלן

אשר יוקצו לא

הבע הלוואות"

   .בנין ים

 על מנת לשק

ומעולם ולפי ע

ליטה, החברה

הנתוניטה זו, 

 כאילו התבצ

ו בעלת השליט

16במאי  29ר 

נכסים החל מ

חוכנגד בת ים 

, בכפיון ש"ח)

הכספיי תונים

(אש ת השליטה

הסכם, האות 

ת, שהעמידה 

 ות.

המאוחרת ביו

בפרשוטף  פן

מכרז לרכישת

בשכונת ארוך 

הקלות) להשכ

לאחר מועם. 

ים, וכ-קט בבת

ויקטים האמו

 ושווי ממכר ב

 אשר תומר למ

ה הלוואה על

2017בדצמבר  

הלוואות יתרת 

מכ בגין בנין ם

מספר המניות 

להל (כהגדרתו 

ת של החברה א

( לחברה בנין 

לאזורי יוקצו 

מוצגיםלהלן ו

הנדל"ן מאז ו

ותה בעלת של

. בהתאם לשי

ה,עלת השליט

המועד בו – 20

רים בנין לאחר

ורים לאותם נ

טים אשדוד וב

מילי 208 של 

הנת), 6ה באור 

ה ופיתחה בעלת

בהתאם להור 

מתוך ההלוואות

יומר להון מניו

דיווח הכספי 

באופשהושקעו 

  עד קבלתם.

זכיה ב) 1: (לת

לטווח מגורים 

"ד (לא כולל 

דונ 12 -של כ

   הנכסים:

שדוד ובפרויק

 הנוגעות לפרו

ממכר אשדוד 

,בניןת אזורים 

תועמד לחברה

 25מימון מיום 

 להקטנתמש  

לאזורים חברה

מ. ים-בת יקט

לשווי הממכר 

מניות 37,250,0

אזורים מידה

אשר החברה ל

למה כמפורט 

יקה בפעילות 

טים על ידי א

As Pooling of(

מועברים מבע

016במאי  29 (

ת שבצעה  אזור

עילויות הקשו

פרויקטה ה את

ד סכום כולל

תל אביב (ראה

נכסים שרכשה

 .ון של החברה

שהסך מ, כך 

סים שנמכרו, י

של תקופת הד

ך הסכומים ש

למוע ון בסמוך

  רים)
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ל החברה כולל

להשכרה למ  

יח" 284קמת 

 בשטח כולל ש

הסכמי רכישת 

 בפרויקט באש

ות ההסכמים

ה הגדרת שווי מ

 החברה לזכות

מימון מכוחו ת

ל פי הסכם המ

מד לחברה תשמ

 "ח.

הח של החוב ת

פרו מכר בגין 

שב בהתאם ל

000 - ל יומרו 

שהעמ בעלים ת

שלנוספות  יות

חות הפרופורמ

  כאילו החזי

  רמה להלן:

לאחריה, נשלט

f Interestsניין (

ת הנכסים המ

יים פרופורמה 

 בגין השקעות

חייבויות והפע

למכור לחברה 

להון (עד עלים

יירות ערך בת

שנחת ההנחה 

עד העברה להו

מיליון ש"ח 2

קצה כנגד הנכס

יום האחרון ש

לצורךהאם  ה

הומרו להו אשר

ם (בלתי מבוק

ה העסקית של

,ת הקלת שבס

לפרויקט להק 

דה, במגרשים 

ם, המנויים בה

את זכויותיה 

על פי מערכו 

(ראה ים-ר בת

תרת חובה של 

ה על הסכם מ

אזורים בנין על

לוואה שתועמ

"ש מיליון 60 כ

יתרמר למניות 

 בנין לאזורים

קט בת ים יחו

ממכר בת ים, 

הלוואות יתרת

מני 14,750,000

 בהתאם להנח

לותיה בהנחה

נחות הפרופור

העברתם והן ל

טת איחוד הענ

פן המשקף את

הכספינתונים 

 ידה לחברה). 

ההתח נכסים,

  אות:

עלת השליטה 

הלוואות בע מ

ה בבורסה לני

תחות הפעילות 

ר במלואו במוע

208-תסתכם ב

"ח, להון שהוק

הון, נעשית ב

מהחברהתקבל 

ואות בעלים א

  

בינייםכספיים

  רמהוופ

פעילותספיים 

ד, כפוף לקבלת

זכויות חכירה

ן" באור יהוד

יימות התנאים

א אזורים בנין

בניןל אזורים 

ד ולשווי ממכר

מכר תיזקף כית

תחתום החברה

דה הלוואה לא

ם. תמורת הה

לכ מסתכמת 2

תומ, ההשלמה

 החברה של ב

וד ומכר פרויק

מכר אשדוד ומ

מ מיליון ש"ח

0 - ל, ש"ח 4ל 

נערכופורמה 

ת תוצאות פעו

בנין ובכפוף לה

, הן לפני הרים

על פי שיטרים 

 ערוכים באופ

בתר המוצגת 

ד, המועבר על 

פורמה את ה

יס ההנחות הב

מותנית של בע

חלק  להמרת

 מניות החברה

ותוצאוהכספי 

שהומר חוברת 

רתה בהסכם, 
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ות הבעלים ל
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צג כקבלת הלוו

 ליווינג בע"מ 

דוחות הכהית 

פרו ם כספיים

ד הדוחות הכס

יח"ד 36ספת 

לרכישת זכרז 

"פרדס בחסכון
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. תמורת הממ)

ההשלמה ת ד

ם בהם הועמד

המחויבים ויים

018 במרס 31 

ה מועד לפני וך

החוב יתרת ות

 פרויקט אשדו

 כך ששווי ממ

מ 59סך של  כן

מחיר למניה של
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הכספיים פרופ

ל החברה ואת
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הנמכרים נכס

הנמכרנכסים 

ה של החברה

המוקדמת ביות

אשון, באשדוד

הכספיים פרופ

ת וזאת על בסי

ההתחייבות המ

כן התחייבות

ם למסחר של

ים את המצב ה

לחברה תמור ו

ת בהון כהגדר

 ההפרש שבין 

חלק מהלווא 

  הפרופורמה.
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קט בת ים מוצ
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נתוני - 8באור
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הכספי של
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רכישת הנ
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התקופה ה

הנכס הרא

ההנתונים 
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הועברו
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ובפרויק

  

ר
  

ב

ב

א

ב



 

 הסכם מימון 

נין בקשר עם 

מוצגת לוואה 

כאמור על ידי 

לו האישורים 

רו ו/או יוסבו 

חוב שהומר ד 

 של החברה. 

ללו מסים על 

החברה האם, 

 כישה. תשלום

- ות ערך בתל

  בדצמבר 31
2016  

  אלפי ש"ח
  מבוקר

  
  -  
 37  
 37  
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  -  
 37  
  -  

 37  
-  

  
  -  

 -*  
 82,807  
  -  
)930(  

 81,877  

 81,914  

ום החברה על 

ה לאזורים בנ

. ההלהבעלים

ם המוחזקים כ

נחה כי התקבל

ם ואשר יועבר

רה בוצעו כנגד

בהון המונפק ש

ורמה לא נכל

ם העברתם מה

שלום מס הרכ

בבורסה לניירו

  בדצמבר 31
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  אלפי ש"ח
  מבוקר

1  

1  

219,1  
219,1  

219,3  

60,0  
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130,1  
4  

3,1  

133,6  

219,3  

תחתותו מועד 

הועמדה הלווא

 הלוואות רת

 . 

אשדוד ובת ים

תחת ההנהם, 

דדים שלישיים

   החברה.

שיועברו לחבר

לה הקיימות ב

כספיים פרופו

וד ובת ים עם

לה השפעת תש

 פקה.

שומן למסחר ב

1  במרס 
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   ש"ח
  מבוקר)
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  -  
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  101
9   687

17  
  
 321

 על ידה, ובאות

תנאים בהם ה

יתר להקטנת  

האם חברהי ה

ת פרויקטים א

תייחסות אליה

שליטה עם צד

תקשרויות של 

נכסי הנדל"ן ש

ספות מעבר לא

 חברה.

כך בדוחות הכ

רויקטים אשד

פורמה לא נכל

ר השלמת ההנפ

החברה, ובריש

ב 31  ס
17

אלפי  "ח
(בלתי מ  וקר)
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 41  
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   3,753
   3,753

  
  
 4,096

  
   - 

 14  
  -  
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  8,244

   -  
   - 

  
  

 -*  
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 4,096
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תפרע השלמה 

ממן באותם ת

חברה תשמש 

ע"י תה הלוואה

כוללים את 20

תחייבויות המת

 דרשים.

שרה בעלת הש

פרופורמה כהת

 וההשקעה בנ

קצו מניות נוס

לת השליטה לח

רכי מס ולפיכ

בגין פר 0.5% 

הכספיים פרופ

שלאחרספיים 

קת מניות של ה

במרס 31
2018 

אלפי ש"
(בלתי מבו
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 46  
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 354,967 
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 190  
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 622  
)4,761(  
 203,861 

   
 354,967 

ם (בלתי מבוק

  ך)

הה במועדואם 

 ידי הבנק המ

ה שתועמד לח

ועד קבלת אות

18 במרס 31ם 

כאמור ללא הת

ה, ככל שאלו נד

"ן, בהם התקש

הכספיים פ נים

צורך הרכישה

 מניות. לא הוק

א הועברו מבעל

במקרקעין לצר

ה בשיעור של

ש"ח. בנתונים ה

סד בדוחות הכס

בהשלמת הנפק

     ליום
  
  
  באור
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בינייםכספיים

(המש ופורמה

 משך)

יבלה חברת הא

ה הלוואה על 

מורת ההלוואה

חברה החל ממו

רופורמה ליום

עברו לחברה כ

הנכסים לחברה

עם נכסי נדל"

בנתונ מוצגים 

ות ששימשו לצ

ה ללא הקצאת

כס בהקמה לא

רן השקעות ב

 ים.

לום מס רכישה

מליון ש 0.8-ב

דוח רווח והפס

, בין השאר, ב

פי פרופורמה ל

  

 

  
  שירותים
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  ינן שוטפות
 ם וערבויות
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ייבויות של הח

ם הכספיים פר

השליטה, שיוע

ים  להעברת ה

רויות בקשר ע

ה כאמור לעיל, 

נועות הכספיו

רשמו כפרמיה

 ספקים בגין נכ

ה נחשבת לקר

סה ומסים נדחי

ה תישא בתשל

פוי להסתכם ב

קף כהוצאה בד

כסים מותנית

ל המצב הכספ

  טפים
שווי מזומנים

  חרים
 סים שוטפים

  שקעה
  תי שוטפים

  סים 
  שוטפותות 

 תאגידי בנקאי
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  חרים
 החברה האם

חייבויות שוט
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  לפי ש"ח
  מבוקר

 

רכה בהתאם 

בדצמבר  31ם 

  2016בדצמבר 
  3רמה 

  לפי ש"ח
  מבוקר

70,  

הודה ובת ים 

על הכנסות 

  פרויקט

 עלייה בהם

ה ושיעור 

 קצר

שורים וניסיון 

ת שונות עבור 

ה של הנדל"ן 

סתיימה 
  דצמבר

לתקו
6במאי 

31

2  

אל  ש"ח
מ  קר

)930( 

ש בשיטת הע

הכספיים ליום

ב 31ליום   2017
ר

אל 
מ

 000

ון לציון, אור יה

השווי מבוסס ע

שות להשלמת הפ

גורים ושיעור הע

תקופת ההשכרה

  

  -ה ב

 ם, 

של הדירות תתק

 פחת

  ת

תלוי, בעל כיש

עות בתקופות

יקום דומה לז

 ל
 שים

יום 
 

לשנה שהס
בד 31ביום 

2017

אלפי ש  
מבוק  )ר

 6,536  

וגן, תוך שימוש

בדוחות ה' ח2 

7בדצמבר  31 ליום
  3רמה 

 אלפי ש"ח
  מבוקר

 116,600  

  .2016 -ו
להשכרה בראשו

 מודל הערכת 

י העלויות נדרש

  ה

מגם של דירות  

 ת השכרה

 רה

 מגורים בתום ת

 מנים בפרויקט

כל שתחול עליה

 ר הגידול בהם 

 ההשכרה

של דירות מגורי

למימוש הצפוי ש

ימי המזומנים יפ

ת ההקמה יפחת

חיצוני בלתי ת

יצוניות מבוצ

ל"ן דומה ובמי

של לתקופה
חודש שלושה

ב שהסתיימה
 מרסב 31

2017  

אלפי ש"ח
מבוקר(בלתי 

   

 1,235  

דים בשווי הו

יה ראה באור 

  

  2017במרס  31
  3 רמה
  "חש אלפי
  )מבוקר(בלתי 

  
 84,700  

ו 2017בדצמבר  
ת לדיור לומיועד

  ).4ביאור 
  3מה 

  הקמהה ב

כאשר –כנסות 

 עתידיים בניכוי

בתקופת ההקמה

שאינם מפוקחי

ה מייצג בתקופת

בתקופת ההשכר

 צפוי של דירות

 

ן לתזרימי המזו

בשווי ההוגן, כ 

שכירות ובשיעור

 התפוסה 

מייצג בתקופת ה

המכירה הצפוי ש

פה שנותרה עד ל

ההיוון של תזרי

בתקופתח היזמי 

 מעריך שווי ח

ערכות שווי ח

שוק ביחס לנדל

  רים)

29

 של לתקופה
 חודשים שלושה

ביום שהסתיימה
  מרסב 31

2018  

  אלפי ש"ח
 )מבוקר(בלתי 

  

 5,928  

השקעה הנמדד

שונות בהיררכי

 חות הכספיים.

1  2018 במרס
  3 רמה
  "חש לפי
  )מבוקרתי

129,30  

 31 -ו 2017 -ו 2
המ ותעה בקרקע

 עלות (ראה גם ב
ן להשקעה ברמ

נדל"ן להשקעה

גישת היוון הכ

ומחירי מכירה

מרווח יזמי ב-

דמי שכירות ש -

שיעור תפוסה -

- NOI  מייצג ב

מחיר מכירה  -

העלייה בהם

שיעור ההיוון -

 תחול עליה-

o דמי הש

o שיעור ה

o NOI  מ

o מחיר ה

o התקופ

o שיעור ה

o המרווח

קופה על ידי 

י ומיקומו. הע

אות שנערכו בש

   

ם (בלתי מבוק

  ך)

  שך)

   הפסד:

  השקעה, נטו

כסי הנדל"ן לה

רת הרמות הש

ס עריכת הדוח

ב 31

א
(בל

 
  
 00

2018במרס  31ם 
ה, מהווה השקע
 פרופורמה לפי 
 הוגן של נדל"ן

  שווי ההוגן:

נם ניתנים 

המשמעותיים 

 דת השווי

  ה

 נקבע מדי תק

 הערכת השווי

  קעה.

בסס על עסקא

  

בינייםכספיים

(המש ופורמה

(המ פרופורמה

 בדוח רווח או

  

הוגן של נדל"ן לה

  י הוגן

 מציגה את נכ

 ההוגן. להגדר

בדבר בסי רה,

 קעה בהקמה

םמיווי נערכה לי
קרקע לא מבונה
תונים הכספיים
ר מדידות שווי

רכה לקביעת הש

שמעותיים שאינ

ן בין הנתונים ה

ם לצפייה ומדיד

בחברה יושמים

דל"ן להשקעה

ג הנכס נשוא 

 הנדל"ן להשק

כו בעיקר בהתב

 ליווינג בע"מ 

דוחות הכהית 

פרו ם כספיים

"ן להשקעה פ

שהוכרוומים 

(ירידה) בשווי ה

 עת שווי הוגן

היררכיית שווי

הטבלה להלן 

לרמות השווי 

של החבר 2017

  

  
נדל"ן להשק

  
) הערכת השו1(
) ההשקעה בק2(

ומוצגת בנת
נתונים בדבר 

  סוג הנכס:

טכניקות הער

הנתונים המש

  לצפייה:

יחסי הגומלין

שאינם ניתנים

  ההוגן:

המי הערכה כי

 ההוגן של נד

מים לגבי סוג

בתיק ם שונים 

ות השווי נערכ

 לות החברה.

-ריט אזורים 

תמצבאורים ל

נתוני - 8באור

באור נדל"  .ח

הסכו .2

  

  

עליה (

קביע .3

ה  .א

ה

ל

7

 .ב

  

תהליכ

השווי

מתאי

נכסים

הערכו

שבבעל

ר
  

ב

ב

ח

 



ם ממוצעים 

אלפי  59 - של כ

 שנים 5 

 היוון תוביל

ש"ח בשווי 

שיעור ההיוון 

מיליון ש"ח 

 31קעה ליום 

אשר בשנת  ד 

 ארוכת טווח 

חידות שייבנו 

חיר השכירות 

ז. נכון למועד 

הוציא המוכר 

מה בשלבי הק

 2018דש מאי 

אזורים בנין) 

השיכון, בסך 

ראה גם  ש"ח.

(  

 שנתיים מייצגים

ך הערכת שווי  ש

 5עד  1

 -אחת ל 5%עור 

בשיעור הה 0.5%

מיליון ש 9.8 - כ 

בש 0.5%תה של 

מ 10.7 -כ פת של

 של נדל"ן להשק

 

יח"ד 104ניית 

דות להשכרה 

מהיח 25%ס ל 

מפוקח כך שמח

 לתנאי המכרז

קע ועלויות שה

רויקט נמצא ב

בחוד .2018 נת

 בין החברה ל

משרד הבינוי ו

מיליון ש 129.3

  .6אה באור 

2018  

שדוד (בהקמה)

- 7.5% 

 

דמי שכירות  -

לדירה לצורך

1ים שנבש"ח 

  
  

תוספת בשיע -

  

  

- 5.5% 

  

  

 לשנה 1% -

  
  

- 20 

  
  

%תוספת של  -

 להפחתה של

ההוגן והפחת

תוביל לתוספ

בשווי ההוגן 

 2018 במרס

ה באשדוד לבנ

; המיועד112-ל

ות הדיור. ביח

בשכר דירה מ

שלתי ובהתאם

ט (לרבות קרק

ר הרכישה הפר

ן השני של שנ

בדבר הסכם  

אזורים בנין למ

3 -לסך של כ 20

ראבנין לחברה, 

  שווי הוגן

 להשכרה באש

  ההקמה

 מפוקחים 

מי השכירות 

תקופת 

השכרה 

 ההיוון עור

  בפרויקט

 מחיר 

 מגורים

עד למועד 

הדירות 

( 

נדל"ן 

ה אומדן 

 בשלבי הקמה

לבפרויקט ת 

 שימוש ביחידו

שבנה כדירות 

השמאי הממש

יותיה בפרויקט

לאחרל מע"מ. 

ברבעו צפויה 

 1.1.2סעיף  6

ת שהעמידה א

018במרס  31ם 

קט מאזורים ב

  רים)

30

קעה הנמדד בש

ט יחידות דיור 

 אלפי ש"ח 12

  החילוץ

ח יזמי בתקופת

 רה

שכירות שאינם 

 ירות  מגורים

ר עליה צפוי בדמ

ם מפוקחים  בת

 כרה

ר התשואה של ה

שיע ת למגורים/

ב המזומנים רימי

ר עליה צפוי של

ירה של דירות מ

ר שנים שנותרו ע

מוש הדחוי של ה

תקופת הבניה)ל 

ר התשואה על נד

קעה לעיל מהווה

  טי לחברה 

כישת פרויקט

מספר היחידו

לו מגבלות על 

ירות אלה תחש

 שייקבע ע"י ה

רכשה את זכוי

ליון ש"ח כולל

קמת הפרויקט

 4.(  

6אה גם באור 

ם ובהן ערבות

ליום רופורמה

זכויות בפרויק

ם (בלתי מבוק

  ך)

  שך)

של נדל"ן להשק

פרויקט

20   29,300

גישת ה

מרווח-  ים

שנות

דמי ש -

די של

  

 

שיעור -

שאינ

ההשכ

שיעור -

דירות

לתזר

שיעור -

המכי

מספר -

המימ

(כולל

שיעור -
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קריט

ין בהסכם לרכ

מלהגדלת  ויים

אחריה לא יחול

מ"ר, די 100ל 

להשכרה כפי 

 אזורים בנין ר

מיל 43.7 -ל כ

השלמת הקו. 

פרויקט (טופס 

זורים בנין (רא

ו על ידי אזורי

בנתוני הפרכם 

עניין העברת ה

  

בינייםכספיים

(המש ופורמה

(המש רופורמה

  המשך)

שיקות הערכה 

  הנמדד

018במרס  31ם 

  כה

ם שאינם נצפי

 רה באשדוד

רה אזורים בני

שינו ה להיתר

שנה שלא 20של 

חן לא יעלה על

ממחיר הדיור 

מת הפרויקט. 

תמורה לסך ש

יתוספים בבני

וס המבנים בפ

בהסכם עם אז

ת שהועמדוונו

  יוני ש"ח.

של הנכס הסת

לע לעיל.זה  רו

 ליווינג בע"מ 

דוחות הכהית 

פרו ם כספיים

ן להשקעה פר

(הת שווי הוגן 

תיאור של טכני
  

תיאור הנכס ה

שווי הוגן ליום

טכניקת הערכ

תיאור הנתונים

ת דיור להשכר

התקשר 2016 

אושרה בקשה 

רים לתקופה ש

קט, אשר שטח

 80%שי יהיה 

שה החלה הקמ

אותו מועד) בת

קעו סכומים נו

בל היתר לאכלו

ה התחייבה ב

יף ערבויות שו

מילי 1.3 -של כ

 השווי ההוגן ש

בביאו) א)(3(ח 

-ריט אזורים 

תמצבאורים ל
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ת  .ג

  

יחידות .4
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למגור

בפרויק

החודש

הרכיש

עד לא

והושק

התקב

החבר

להחלי

כולל ש

יתרת 
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לצורך הקמה 

 זה, בתמורה 

מיליון ש"ח  1

"ח שמיליון  2

"מ מע כוללח 

ת המקרקעין 

 אשר מותנית 

כום חד פעמי 

 -כבסך של  ה

של הפרויקט 

 ייקבעו דמי 

קבל האישור 

החלה הקמת 

דנטים תושבי 

 הפרופורמה, 

ניתן בבאור ת, 

  מבר
2016  

  ש"ח
  ר

 

 

 

 

של מקרקעין ל

תומכים לייעוד

11.7מיים בסך 

2 -כולל של כ ם

"חשמיליון  1.2

זורים בנין את

שנים  49ת של 

מי חכירה בסכ

מדמי החכירה 

 לשווי הבנוי 

ופת החכירה,

הת 2017שנת 

טרם הבקרקע ו

סוימת לסטוד

החברה בדוח

בע חוץ ונזילות

בדצמ 31

2017  
אלפי ש

מבוקר

 60,000   - 

 60,000   - 

    

 -   - 

 -   - 

וח והחכרה ש

שטחי מסחר ת

וש חד פעמשימ

בסכום רכישה

2 -, בסך של כ

יה תחכיר לאז

לתקופה נוספת

נין לעירייה דמ

 25%ת שולמו 

אית בתמורה

ל הארכת תק

במהלך ש .כיה

חברה חזקה ב

תינתן הנחה מ

  .יליון ש"ח

י ריבית של ה

ני ריבית, מטב

  ס

2017  

  "ח

  וקר)

 

-  

-  
 

-  

-  

בת ים, לפיתו

יח"ד וכן ש 217

לעירייה דמי ש

 מס עלויות 20

קר בגין תכנון,

פיתוח, העיריי

ציה להארכה ל

שלם אזורים ב

אישור הדוחות

זכ זורים בנין

ה. במקרה של

דש ממועד הז

רם נמסרה לח

ת העירייה, ת

מ 20 -של כ ם 

  .4ראה באור 

ואשראי נושאי

קבוצה לסיכונ

במר 31

2018  

אלפי ש"

(בלתי מבו

  

60,122   -

60,122   -
  

68,400   -

68,400   -

  רים)

31

 ם

סמה עיריית ב

7 - הכוללים כ

אזורים בנין  ל

017 -ו 2016ם 

, בעיקנוספות ת

לפי הסכם הפ

נייה) עם אופצ

 הראשונה תש

( נכון למועד א

אזירה, תהיה 

קופת החכירה

חוד 18ים תוך 

טרורמה אלה, 

נין (לפי הורא

בסכוםפרויקט 

באור יהודה, ר

של הלוואות ו

החשיפה של ה

 ריבית נקובה
  

  
 

2.4%   2

 2

    

3.45%   0

   0

ם (בלתי מבוק

  ך)

  שך)

ים-בתבשכרה

 במכרז, שפרס

ה לסטודנטים 

תוח שילמה א

במהלך השנים ה

עלויות נצברו 

תחייבויותיה ל

ד השלמת הבנ

קופת החכירה

 מע"מ כוללח 

הארכת החכ-

במועד תום ת

  י שמאי. 

ישור שר הפני

הכספיים פרופו

ע"י אזורים בנ

בפ ההשקעהות 

 יחידות דיור ב

  ם

ם החוזיים ש

ע נוסף בדבר ה

ר

  יים
 ריבית את

   איים
% ריבית שאת

 

  

בינייםכספיים

(המש ופורמה

(המש רופורמה

ידות דיור להש

אזורים בנין 

ט דיור להשכרה

 בתקופת הפי

החברה רשמה

וכן והפסד ווח

  . הפרויקט

ין תעמוד בהת

ם (החל ממועד

עבור תקת ים. 

מיליון  ש"ח 27

במקרה של אי

 כפי שיהיה ב

הארכה על ידי

בקבלת א נתה

שור הדוחות ה

יח"ד ייקבעו ע

עלו מסתכמת 

קטים להקמת 

ידים בנקאיים

 בדבר התנאי

מופחתת. מידע

  סיים.

  נקאי

תאגידים בנקא
נושא לא הצמדה

0  

תאגידים בנקא
נוש ללא הצמדה

1.  

  

 ליווינג בע"מ 

דוחות הכהית 

פרו ם כספיים

ן להשקעה פר

יחילהקמת קט 

, זכתה א2016

לה של פרויקט

וש במקרקעין

ר בנוסף מע"מ.

רו לדוח נזקפו

ה בעלות נכללו

ה ואזורים בני

שנים 49פה של 

טת עיריית בת

7 -כע בסך של 

ב .)"חש יליון

 ערך הקרקע)

רה לתקופת הה

הותנה במכרז 

ר. למועד איש

 קט. 

השכירות של י

  ם). 

 הכספי הדוח ד

ים בדבר פרויק

אשראי מתאגי

 מספק מידע

 לפי העלות המ

מכשירים פיננס

בנ מתאגידאי 

י זמן קצר מתא
לל - ה לזמן קצר 

0.8%+  פריים ה

מת ארוךי זמן 
ל - ארוךה לזמן 

85%.+  פריים ה

-ריט אזורים 

תמצבאורים ל

נתוני - 8באור

באור נדל"  .ח

פרויק .5

ביוני 

והפעל
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נ אשר

נאשר 

במידה
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בהחלט

וקבוע

מ 6.7
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החכיר

הזכיה

אמורה

הפרוי

דמי ה

בת ים
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אשרא
הלוואה
משתנה

אשרא
הלוואה
משתנה

  
  

  
 

ר
  

ב

ב

ח

ט



  )מבוקרלתי 

  סה"כ ך

 85,550  

 130,050  
)279(  
 129,771  

  

)65,636(  
 1,231  
 150,916  

  )מבוקרתי 

  סה"כ ך

 -  

 90,970  
 -  
 90,970  

  

)13,296(  
 556  
 78,230  

  סה"כ ך

 -  

 130,827  
 -  
 130,827  

  

)47,370(  
 2,093  
 85,550  

(בל 2018, במרס 31
  
  
  
  
 יתרות, הלוואות

 ופיקדונותזכות 
שהתקבלו לזמן ארוך

-  
 

 
68,400  

-  
68,400  

 

-  
-  

68,400  

(בלת 2017, במרס 31
  
  
  
  
 יתרות, הלוואות

 ופיקדונותזכות 
שהתקבלו לזמן ארוך

-  
 

 
-  
-  
-  
 

-  
-  
-  

  2017, דצמבר
  
  
  
  
 יתרות, הלוואות

 ופיקדונותזכות 
שהתקבלו לזמן ארוך

-  
 

 
 

 
-  
-  
 

-  
-  
-  

ם שהסתיימה ביום 
  
  
  
  
  
 ריבית
ש  לשלם

  "חש אלפי
 -   -

    

   
 0

)46(   -
)46(   0

    

 -    -
 305   -
 259   0

1שהסתיימה ביום 
  
  
  
  
  
  
ש  לשלם ריבית

  "חש אלפי

 -   -
    

   
 -    -
 -   -
 -   -

    

 -    -
 -   -
 -   -

בד 31סתימה ביום
  
  
  
  
  
 ריבית
ש  לשלם
  "חש אלפי

 -   -
    

   
  
 

 -   -
 -    -

    

 -    -
 -   -
 -   -

של שלשה חודשים
  
  
  
  

הלוואות 
מחברת 
  האם, נטו

 25,550  
  

  
 61,650  
 -  
 61,650  

  

)65,636(  
 571  
 22,135  

של שלשה חודשים 
  
  
  
  

הלוואות 
מחברת 
  האם, נטו

 -  
  

  
 90,970  
 -  
 90,970  

  

)13,296(  
 556  

78,230  

שה לשנה
  
  
  
  

הלוואות 
מחברת 
  האם, נטו

 -  
  

  
  
 70,827  
 -  
 70,827  

  

)47,370(  
 2,093  
 25,550  

  רים)
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 מון
ש לתקופה

אשראי 
מתאגידים 

בנקאים 
ואחרים בניכוי
משיכת יתר 
כולל חלויות 
  שוטפות

 60,000  

 -  
)233(  
)233(  

  

 -   
 355  
 60,122  

ש לתקופה
אשראי 

מתאגידים 
בנקאים 

ואחרים בניכוי
משיכת יתר 
כולל חלויות 
  שוטפות

 -  

 -  
 -  
 -  

  

 -   
 -  

-  

אשראי 
מתאגידים 

בנקאים 
ואחרים בניכוי
משיכת יתר 
כולל חלויות 
  שוטפות

 -  

 60,000  
 -  
 60,000  

  

 -   
 -  
 60,000  

ם (בלתי מבוק

  ך)

  (המשך) 

מפעילויות מימ

 עילויות מימון

  ימון

 עילויות מימון

  ימון

 עילויות מימון

  ימון

  

בינייםכספיים

(המש ופורמה

 דים בנקאיים

יות הנובעות מ

2  

מי מזומנים מפע

עו מפעילויות מי

  י

2  

2  

מי מזומנים מפע

עו מפעילויות מי

  י

2  

2  

מי מזומנים מפע

עו מפעילויות מי

  י

201  

  

 ליווינג בע"מ 

דוחות הכהית 

פרו ם כספיים

אשראי מתאגיד

ות בהתחייבוי

2018בינואר  1ם 

כתוצאה מתזרימ
  וואות
  שולמו

מנים נטו שנבע

וואה להון עצמי
  חרים

2018 במרס 31ם 

2017בינואר  1ם 

כתוצאה מתזרימ
  וואות
  שולמו

מנים נטו שנבע

וואה להון עצמי
  חרים

2017 במרס 31ם 

2017בינואר  1ם 

כתוצאה מתזרימ

  וואות
  שולמו

מנים נטו שנבע

להון עצמיוואה 
  חרים

17בדצמבר  31ם 

-ריט אזורים 

תמצבאורים ל

נתוני - 8באור

הלוואות וא. ט

תנועו .1

  
יתרה ליום

שינויים כ
קבלת הלו
ריביות שש
סה"כ מזו

  

המרת הלו
שינויים א

יתרה ליום
 
 

  

יתרה ליום

שינויים כ
קבלת הלו
ריביות שש
סה"כ מזו

  

המרת הלו
שינויים א

יתרה ליום
  
  

  

יתרה ליום

שינויים כ

קבלת הלו
ריביות שש
סה"כ מזו

  

המרת הלו
שינויים א

יתרה ליום
  
 

ר
  

ב

ב

ט

 
 

 



 אינו החשיפה

ולל  סכומים 

ההתחייבויות 

  
חמש מעל 

  שנים

 -  

 -  
 -  

 -  

  
מעל חמש 
  שנים

 -  

 -  
 -  

 -  

  סה"כ

259  
259  

 

128,522  

22,135  

190  
259  

151,106  
150,847(  

ה סכום 2018ס 

לוי זה אינו כו

אלו במסגרת ה

שנים 2-5 ים

7   -  

 -  
 -  

7   -  

שנים 2-5 ים

 -  

 -  
 -  

 -  

  ן:

  2018ס 

  ללא הצמדה
  "ח

25   9
25   9

  

128,52   2

22,13   5

19   0
25   9

151,10   6
150,84(  )7

במרס 31ליום 

ומי ריבית. גיל

גות הלוואות א

  ית הצפויים.

  2018במרס,  

שני 1-2  נה

  פי ש"ח
6   73,201

2   -  
 -  

8   73,201

  2017בדצמבר, 

שני 1-2  נה

  פי ש"ח
   -  

   -  
 -  

   -  

 הינה כדלקמן

במר 31ליום 

ל צמדה למדד
אלפי ש

 9
 9

  

 2

 5

 0
 9

 6
)7

ראי המרבית. ל

מדן תשלול א

מוצג הפירעון 

תשלומי הריבי

31ליום 
זומנים

עד ש  י

אלפ

1   61,565

   22,713
 190  

1   84,468

ב 31ליום 
ומנים

עד שנ 

אלפ

  61,440

  26,204
 84  

  87,728

רכים נקובים,

בהצ  בדולר

    
-  -  
-  -  

    

-  -  

-  -  

-  -  
-  -  

-  -  
-  -  

  רים)
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 חשיפת האשר

פיננסיות, כולל

 אודות מועדי 

וללים גם את ת

  רים
תזרים מז
חוזי

 134,766

 22,713 
 190  

 157,669

  ים
תזרים מזו
חוזי

 61,440 

 26,204 
 84  

 87,728 

המבוסס על ע

 
-
-

 

-

-

-
-

-
-

ם (בלתי מבוק

  ך)

סים מייצג את 

 התחייבויות פ

  ז:

ובהעדר מידע 

ים המוצגים כו

הערך בספר

 128,522  

 22,135  
 190  

 150,848  

הערך בספרי

 60,000  

 25,550  
 84  

 85,634  

ד ומטבע חוץ, 

  

 

  ים

  

בינייםכספיים

(המש ופורמה

  ם פרופורמה

  אי

נכסים הפיננס

ן החוזיים של

ם הסכמי קיזוז

יכון הנזילות ו

ד שנה. הסכומי

  קאיים

 

  שירותיםי 

  קאיים

 

  שירותיםי 

  חוץ

 ד ומטבע חוץ

צה לסיכון מדד

ל המצב הכספי

  ים

   מזומנים
 

  יננסיות

  דים בנקאיים

  האם ה

ם ונותני שירות

  

  ויות

  ניכוי נכסים

  

 ליווינג בע"מ 

דוחות הכהית 

פרו ם כספיים

ירים פיננסיים

  ן אשראי

ה לסיכון אשרא

בספרים של הנ

.  

   נזילות

מועדי הפירעון

גביהם קיימים

גילוי בדבר סי 

עד לפירעוןות 

 מתאגידים בנק

  האם חברה מ

, קבלנים ונותני

  ל

 מתאגידים בנק

  האם חברה מ

, קבלנים ונותני

  ל

 מדד ומטבע ח

פה לסיכון מדד

חשיפת הקבוצ

הסעיף בדוח על

פיננסיינכסים 

מזומנים ושווי 
  סה"כ נכסים

התחייבויות פי

אשראי מתאגיד

מחברה הלוואה

ספקים, קבלנים

 זכאים אחרים

סה"כ התחייבו

התחייבויות בנ

-ריט אזורים 

תמצבאורים ל

נתוני - 8באור

באור מכש  .י

סיכון .1

חשיפה

הערך ב

.מהותי

סיכון נ .2

להלן מ

אשר לג

 לצורך

העומדו

אשראי 

אשראי 

ספקים,

סך הכל

אשראי 

אשראי 

ספקים,

סך הכל
 

סיכוני .3

החשיפ

  

ר
  

ב

ב

י

 



 

 

  סה"כ

1  
1  

60,0  

25,5  
  

85,6  
85,4(  

 בדצמבר 31ליום 
2017  

 הערך בספרים
  אלפי ש"ח

-  
85,550(  
85,550(  

 לכן, לשינוי 

ח או ההפסד 

  טון בריבית
1  

  טון בריבית
  

 קצר, ספקים 

20  
ס  צמדה

 140
 140

  

  000

  550
 84 

  634
 )494

  ה:

  במרס 31ם 

2018  

  ך בספרים

  לפי ש"ח

 -
150(  )0
150(  )0

 רווח והפסד.

צמי ואת הרווח

  רו קבועים. 

  הון עצמי
קיט  יבית

  ,507

 
  הון עצמי

קיט  יבית

 856 

 אשראי לזמן 

  ם.

017בדצמבר,  31ום 

ללא הצ מדד
  אלפי ש"ח

 140  
 140  

  

 60,000  

 25,550  
 84  

 85,634  
)85,494( 

ית של הקבוצה

ליום

הערך

אל

  
 -  
)0,657
)0,657

שווי הוגן דרך

  הפסד.

 נים

 את ההון העצ

משתנים נשאר

  2018במרס  31

גידול ברי  

)1,507(  

 2017בדצמבר,  3

גידול ברי  

)856(  

שווי מזומנים,

וי ההוגן שלהם

ליו

בהצמדה למ

  
 -  
 -  

  

 -  

 -  
 -  

 -  
 -  

ם נושאי הריבי

  ועה

ם נמדדים בש

ל הרווח או הה

י ריבית משתנ

גדיל (מקטין) 

הנחה שיתר ה

1ליום 

  הפסד
קיטון בריבית

 1,507  

31ליום 

  הפסד
קיטון בריבית

 856  

בות מזומנים וש

ם או קרוב לשוו

   

  רים)
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 בדולר

  
 -  
 -  

  

 -  

 -  
 -  

 -  
 -  

רים הפיננסיים

ים בריבית קב

 החברה אינם

 כל השפעה על

שירים בשיעורי

היה מג דיווח,

וח זה נעשה בה

רווח או ה

 ידול בריבית
1,5(  

רווח או ה

 ידול בריבית
8(  

 מסוימים לרב

ן ארוך, תואם

ם (בלתי מבוק

  ך)

  (המשך)

  (המשך) ץ

  

 

  ים

ית של המכשי

 

ן לגבי מכשירי

ית קבועה של

ווח, לא צפויה

נים לגבי מכש

בית במועד הד

אחר מס). נית

גי

 )507

גי

 )856

  ם

ויות פיננסיים 

 שנתקבלו לזמ

  

בינייםכספיים

(המש ופורמה

(  ם פרופורמה

 (המשך) ע חוץ
מדד ומטבע חוץ

ל המצב הכספי

  ים

   מזומנים
 

  יננסיות

  דים בנקאיים

  האם ה

ם ונותני שירות

  ויות

  ניכוי נכסים

  

בדבר סוג הריב

יבית משתנה

  יים
  פיננסיות

ת השווי ההוגן

ייבויות בריבי

ית למועד הדיו

ת תזרים מזומ

בשיעורי הרי 

וצגים להלן (ל

 יבית משתנה

 יבית משתנה

לערך בספרים

כסים והתחייב

, הלוואות תים

  .6.3ה באור 

 .6.2אה באור 

 ליווינג בע"מ 

דוחות הכהית 

פרו ם כספיים

ירים פיננסיים

ני מדד ומטבע
שיפה לסיכון מ

הסעיף בדוח על

נכסים פיננסיי

מזומנים ושווי 
  סה"כ נכסים

התחייבויות פי

אשראי מתאגיד

מחברה הלוואה

ספקים, קבלנים

סה"כ התחייבו

התחייבויות בנ

שיעורי ריבית

  סוג ריבית 

להלן פירוט ב

מכשירים ברי

נכסים פיננסי

התחייבויות פ

ניתוח רגישות 

והתחי נכסים

בשעורי הריבי

ניתוח רגישות 

1%שינוי של 

בסכומים המו

מכשירים ברי
  

  

מכשירים ברי

  וגן

וגן בהשוואה ל

בספרים של נכ

שירותם ונותני 

  יננסיות

ן ערבויות ראה

 

רא שיעבודיםן 

-ריט אזורים 

תמצבאורים ל

נתוני - 8באור

באור מכש  .י

סיכו .3
החש

 

סיכון ש .4

 )א(

  
 )ב(

 )ג(

 
שווי הו .5

שווי הו

הערך ב

קבלנים

פי ערבויות  .יא

למידע בגין

 שעבודים  .יב

למידע בגין

ר
  

ב

ב

י

 

י

י



 

) 1965 בנין (

פתח ניהוליים 

כלשהו הנזכר 

  לתקופה 
 2016במאי  29

  בדצמבר 31ום 
2016  

-  
2  

בלבד שפרעון 

ק על הלוואות 

בתקופה האם 

, מיליון ש"ח 

20  

במאי  29ה מיום 
 בדצמבר 31 ליום 

2016  

חברת אזורים

רים ואנשי מפ

(CL של אדם כ

סתיימה 
  דצמבר

ל
9מיום 
ועד ליו

2  

 
 

 טבע כלשהו.

וכן בכל עת, וב

ריבית השוק ).

בה מהחברה ה

0.4 -בסך של כ

  בדצמבר 31ום 

016

  אלפי ש"ח

  מבוקר

  

 -  

 -  

ימה 
  בר

לתקופה
ועד 2016

  אלפי ש"ח
 מבוקר

  
 -  

 -  

חברת האם (ח

ולות, דירקטור

LOSE MEMBE

 ה
 מה
 

לשנה שהס
בד 31ביום 

2017

- 
2 

למדד או מטות 

ן סכומים מתו

ם בידי החברה)

ההוגן של ההטב

ב 2017ובשנת  

לי

2017  

 

85,550  

85,550  

לשנה שהסתיי
בדצמ 31ביום 

2017  

  
 2,503  

 2,503  

, הינם ח2018 

ת, חברות כלו

ER OF THE FA

 ך. 

שלש של לתקופה
שהסתיימ חודשים
 במרס 31 ביום

2017  

-  
2  

 3 סעיף 

לא יהיו צמודו

ת לדרוש פירעו

מנים הקיימים

 נאמד השווי ה

 מיליון ש"ח 0

2017  

 

78   0

78   0

   חודשים
  במרס 3

2017  

  )ר

55  

55  

  רים)

35

במרס 31יום 

שליטה משותפת

(AMILYפחתו 

וק ניירות ערך

 שלשה של פה
 שהסתיימה ים
  במרס 31 ם

2018  

-  
2  

 6 באור ראה, 

, ול2.61%י של 

ם תהא רשאית

המזומ –דהיינו 

, לפיכך 3% ם

0.2 -בסך של כ

 במרס 31ליום 

2  

  אלפי ש"ח

 (בלתי מבוקר)

  

1  
  
 8,230

1  
  
 8,230

ח שלשה של תקופה
31שהסתיימה ביום

201  
 "חש אלפי
)מבוקר(בלתי 

  
 56

 56

ם (בלתי מבוק

החברה, נכון ל

אם, ישויות בש

 קרוב של משפ

עלי ענין לפי ח

לתקופ
חודשי
ביו

  חשבון
  יווח 

 רים

בנין אזורים די

ת בשיעור שנתי

 והחברה האם

 של החברה (ד

הא מהחברה ת

ב 2018במרס  3

  .בעל שליטה

2018  בית

  ובה

 

    

2.6  
  
 141,264

  
 141,264

  
לת
ש

  18
  
  

   

  784  

  784  

  

בינייםכספיים

 עלי ענין

קשורים של ה

 של חברת הא

ת האם וחבר 

וגדרים כב המ

החוליים בשנת 
ון בתקופת הדי

די צדדים קשור

יד על שהועמדו

 

 נושאות ריבית

הלוואות אלה 

התזרים הפנוי

ההלוואות בלת

31סתיימו ביום 

ין פעולות עם ב

 הכספי
ריב
נקו

 -ה האם 
1%

  שורים

 ליווינג בע"מ 

דוחות הכהית 

ים קשורים ובע

ן והצדדים הק

דדים קשורים 

ה או של חברת

דות פיננסיים 

שי מפתח ניהו
ברי דירקטוריו
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 יבוצעוב להון 

בהסכם הקצה 

הדוחות הכספ

ליום  דצמבר

2  

א  ש"ח
  קר

25,  
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ה להגדיל את 

נקוב כל אחת

מני ,1,000,000

בנק יעמיד לחב

 תפרע בתשלו
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בדצמבר 31ום 

קני דיווח כספ

  בע"מ

31 םמייל )ברה

לשנה שהסתם 
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באורים לדוחות

עיקר - 3באור

נכסים חכ  .ד

חכירות,

מהותי בכ

בסכום ה

למימוש
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הסכם הח

יתר החכ

זאת פרט
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מימונית.
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לקוחות, אשר 

נאי בהכנסות 

 הנלוות להם. 

סכום המייצג 

תקיים כאשר 

יטה על אותן 

ם בהם אשר 

הות, הכמות, 

ה בחרה לבצע 

ולתו הכנסות 

יה מחושב על 

ל של המניות 

וי ההוגן לבין 

 השקעה, וכן 

שראי שהוונו 

מזומנים בגין 

 לזיהוי בנקל 

גים כתזרימי 

ומאחר  ,י מס

רישות פקודת 

, ואת קרקעין

 מחוזים עם ל

טיפול החשבונ

" והפרשנויות 

ם ללקוחות בס

רה בהכנסה תת

קוח משיג שלי

  ת נרחב.

תיים והשינויים

להבין את המה

אחריו. החברה

ן מחריג מתחו

ח הבסיסי למני

וצע המשוקלל

  סקה.

בין השוו ,הותי

מנים מפעילות

אם, עלויות א

ימון. תזרימי מ

ו אשר ניתנים

 החברה מסוו

קרקעין לצורכי

דראת התואם 

להשקעות במק

  ן.

כרה בהכנסה 

המסדיר את ה

"חוזי הקמה" 

ת או השירותים

התקן כי ההכר

 באופן שהלק

לת שיקול דעת

נים המשמעות

ת הכספיים ל

  ם הלקוחות.

או לא 2018אר 

 ומאחר והתק

  חברה.

ת שלה. הרווח

 במספר הממ

הוגן במועד העס

מה שסכומו כל

 כתזרימי מזומ

 המימון. בהת

ם מפעילות מי

פת, למעט אלו

שולמים על ידי

להשקעות במק

באופן היהיה  

החברה כקרן ל

להלן 8ה באור 

, הכ15נלאומי 

 מקיף ואחיד ה

 IAS 11סות", 

ברת הסחורות

ם כך, קובע ה

ם בחוזה עמו

 לעיתים, הפעל

וחות, האומדנ

שתמשי הדוחות

ם מהחוזים עם

בינוא 1ות ביום 

וו לה הכנסות 

כספיים של הח

המניות הרגילו

ת של החברה

לפי שווי ה דים

ככ, את ההפרש

  זומנים

תקבלו בידיה 

ימשו לפעילות

רימי מזומניםז

 לפעילות שוטפ

יבידנדים המש

חשבת לקרן ל

לבעלי המניות

 מעמדה של ה

ראה -רנות ריט 

12

דיווח כספי בינ

ש קובע מנגנון 

IAS 1 הכנס"

תשקף את העב

מורה להם. לש

רותים המנויים

  ון זה:

  ת ביצוע.

חוזה ומחייב, 

חוזים עם לקו

ת לאפשר למש

ומנים הנובעים

תיות המתחילו

ת וטרם התהו

על הדוחות הכ

י הון הניה לגב

מניות הרגילות

ל שליטה נמדד

קפת החברה א

ל תזרימי המז

דנדים אשר הת

ומנים אשר שי

ה במסגרת תז

 אשר שימשו 

ה או מימון. די

מאחר והיא נח

חולק ליי אשר 

שר ישמר את 

טר המס של קר

  2017 בר

 המשך)

מת את תקן ד

ה. התקן החדש

8ן מחליף את 

כרה בהכנסה ת

פה לקבל בתמ

/או השירות ו

ם ליישום עקרו

  קוח.

 

  וע.ות הביצ

לימה מחויבות

ת ספציפיות ל

נרחבות לגבי ח

 וזאת על מנת

ל תזרימי המז

פות דיווח שנת

2016.  

ים עם לקוחות

קן אין השפעה ע

סי ומדולל למנ

חסים לבעלי ה

 

 עסקה עם בעל

שור ההוני, זוק

שולמו בדוח על

ן ריבית ודיביד

ה כתזרימי מזו

ריבית ששולמה

רימי מזומנים

עילות השקעה

מסים נדחים 

יבידנד השנתי

ובאופן אשעין 

סף בדבר משט
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 בונאית

החברה מיישמ

הכרה בהכנסה

לקוחות. התקן

קן הוא שההכ

ת שהישות צופ

ח את הסחורו

 

חמישה שלבים

חוזים) עם הלק

 ביצוע בחוזה.

  קה.

סקה למחויבויו

שר הישות מש

ובדות ובנסיבו

רישות גילוי נ

ות התקן, ורא

ל ההכנסות ושל

חייב לגבי תקופ

6הדוחות לשנת 

התקשרה בחוז

וקדם של התק

וח למניה בסיס

ההפסד המיוח

  במשך השנה.

 טה

לגביהם בוצעה

 בעסקה במיש

  ן.

 דיבידנדים שש

י מזומנים בגי

ריבית ששולמה

ות יחד עם הר

גים ככלל כתז

שר שימשו לפע

  ון.

סים שוטפים ו

ברה סכום הד

קעות במקרק

למידע נוס אית.

 ליווינג בע"מ 

לית הכספיים 

רי המדיניות ה

במדיניות חשב

ועד הקמתה ה

חיות לעניין הה

 מחוזים עם ל

הליבה של התק

טבות הכלכליות

מעבירה ללקוח

  או שירותים.

ובע מודל בעל ח

י החוזה (או הח

י מחויבויות הב

עת מחיר העסק

את מחיר העס

ה בהכנסה כאש

מודל תלוי בעו

קובע התקן דר

בעת יישום הו

המהימנות של

כנס לתוקף מח

וקדם החל מה

החברה טרם ה

ת, ליישום המו

  יה

ציגה נתוני רוו

ת הרווח או ה

שהיו במחזור ב

עם בעל שליט

תחייבויות של

בדה כי מדובר

מהעסקה להון

ית ששולמה, ד

מסווגת תזרימי

מזומנים בגין ר

כשירים, מוצגו

 הכנסה מסווג

מי מזומנים אש

מפעילות מימו

  הכנסה:

אינה יוצרת מס

למדיניות החב

סה מקרן להשק

מס לו היא זכא

-ריט אזורים 

באורים לדוחות

עיקר - 3באור
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העיתוי וה

התקן ייכ

ם מויישו

מאחר וה

משכירות

רווח למני  .ח

החברה מ

ידי חלוקת

הרגילות ש

עסקאות ע  .ט

נכסים וה

בשל העוב
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2016  
  מועד הדיווח

  3.8  
  106.1  

  106.1  

 והתחייבויות 

ת להלן. מידע 

 כהכנסות או 

רה בעיקר על 

דע, מומחיות 

מצעות שמאי 

ימי מזומנים 

בשיטת היוון 

תית על שוויו 

אחר השלמת 

אשר רלוונטי 

  

דומה  לנדל"ן 

שנאמד על ידי 

הוגן של נדל"ן 

ה את הצפוי 

קה הקודמת, 

שות לקביעת 

  ר
2017  

שער הספוט במ

  
10  

10  

גן של נכסים 

ות המתוארות

   התחייבות.

ווח או הפסד 

 הנהלת החבר

ם מקצועיים, י

לת החברה באמ

גון היוון תזר

נעשה שימוש ב

שפעה משמעות

"ן להשקעה לא

 רווח יזמי, כא

 ל"ן להשקעה.

ו בשוק ביחס 

ל הנכס כפי ש

מידת השווי הה

החברה והבנת

מור לעיל בפסק

הנחות המשמש

בדצמבר 31ליום 

20  

  3.5 
  06.4

  06.5

ת השווי ההוג

ל בסיס השיטו

לאותו נכס או 

גן נזקפים לרו

ים מתבססת 

 בעלי כישורים

ם אומדת הנהל

כסי נדל"ן, כג

רובה. כאשר נ

הנכס, נודעת הש

הוגן של הנדל"

שלמתו ובניכוי

ם של נכס הנדל

דומות שנערכו

שוויו ההוגן ש

אמאת תהליך 

 של הנהלת ה

ת, ולאור האמ

 באומדנים בה

.  

016

  השינוי %
)2.6(  
)0.3(  

)0.2(  

רה לקבוע את

 ו/או גילוי על

 המתייחסים ל

ם בשוויו ההוג

ים מהותיינכס

 בלתי תלויים 

 יתרת הנכסים

 מקובלות לנכ

 בסביבה הקר

ו הצפויים מה

ידת השווי הה

בוע לצורך הש

ים והמאפיינים

אה לעסקאות 

  ת.

משמעותי על ש

ניתן, אך עם זא

בניסיון העבר

הוגן. לאור זאת

ול דעת. שינוי

יה של החברה

13

2017 

)8.8(  
  0.3  

  0.4  

 נדרשת החבר

לצרכי מדידה

ניתן בבאורים 

כאשר שינויים

קעה ביחס לנ

קעין חיצוניים 

 ההערכה. את 

  הצורך. 

שיטות הערכה

לנכסי החברה

 המזומנים נט

רך על ידי אמ

ה הצפויות לנב

ונים הרלוונטיי

בגישת ההשווא

ביצוע התאמות

השפיע באופן מ

יקטיבי ככל שנ

ם בין השאר ב

מדן השווי הה

 מחייבת שיקו

וצאות פעולותי

  2017 בר

 המשך)

  ליפין:

  ודות

  ודות

רישות הגילוי,

ההוגן נקבעו ל

וי ההוגן נ השו

  בהקמה)

שוויו ההוגן, כ

של נדל"ן להש

די שמאי מקרק

ן לגביו נעשית 

ניים, במידת ה

 ההוגן לפי ש

דומים ביחס ל

ה את תזרימי 

ויו ההוגן מוער

העלויות ההקמ

אם בגין הסיכו

נאמד בעיקר ב

חברה ולאחר ב

כולם, יכול לה

שווי הוגן אוביי

יים, שמקורם

שבו נקבע אומ

ה של החברה 

י על מצבה ותו
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(ה החשבונאית

דים ובשערי ח

בנק –רכן ידוע 

בנקו -רכן בגין 

  

חשבונאית ודר

. ערכי השווי 

 בקביעת ערכי

"ן להשקעה ב

רה מוצג לפי ש

שווי ההוגן ש

חת לשנה על יד

ם ולסוג הנדל"ן

בשמאים חיצו

בוע את השווי

ה של נכסים ד

הריבית המנכה

בי הקמה, שוו

חי של אומדן ע

אה אשר מותא

, שווין ההוגן נ

ס שבבעלות הח

בים אלו, או בכ

תרת לקביעת ש

ם סובייקטיב

שקעה במועד 

קעהדל"ן להש

ע באופן מהותי

  

 ליווינג בע"מ 

לית הכספיים 

רי המדיניות ה

שינויים במדד

  לר ארה"ב
המחירים לצר

המחירים לצר

  עת שווי הוגן

  וגן

 המדיניות הח

ינם פיננסיים.

נחות ששימשו 

ה (לרבות נדל"

קעה של החבר

ורך קביעת הש

המבוצעות אח

באשר למיקום

מי, הנעזר גם ב

ה נוהגת לקב

מחירי מכירה

מנים, לשיעור ה

להשקעה בשלב

י הערך הנוכח

ת בשיעור תשוא

ת לא מבונות,

ה לזה של הנכס

של מי ממרכיב

ה. החברה חות

ל גם אלמנטים

ק הנדל"ן להש

 ההוגן של הנד

כולים להשפיע

-ריט אזורים 

באורים לדוחות

עיקר - 3באור

שיעורי ה  .יב

דול 1
מדד 

מדד 
 

 

קביע - 4באור

שווי הקביעת

כחלק מכללי 

פיננסיים ושא

נוסף לגבי ההנ

נדל"ן להשקע

הנדל"ן להשק

כהוצאות. לצו

הערכות שווי ה

וניסיון עדכני ב

ין, פניממקרקע

הנהלת החברה

והשוואה של 

י המזומתזרימ

  ההוגן.

לעניין נדל"ן ל

הקמתו, בניכו

תוך התחשבות

ביחס לקרקעו

ובמיקום דומה

שינוי בערכו ש

הנהלת החברה

להשקעה כולל

להתרחש בשוק

קביעת השווי 

השווי ההוגן יכ
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ך להתמחרות 

תוף עם רשות 

)  הקלת שבס

ה בהתמחרות 

ת במקרקעין 

שנה  20ת מ  

חופשי. בתום 

במכרז, ערבה 

.  ש"חמיליוני 

  ים בנין. 

ין המקרקעין 

מע"מ), מס ין 

בגין תשתיות 

הה ששימשה 

שכרה בע"מ, 

רדס בחסכון" 

ות פיתוח וכן 

  ליון ש"ח.

גורים, הכולל 

יועדנה לדיור 

שאית החברה 

רה, לקיום כל 

ש"ח. מיליון  

  ם בנין.

התמורה עבור 

החברה יבלה 

שיעור פריים 

 להבטחתעון. 

 בגובה יתרת 

 התחייבויות 

 

 וזאת בהמשך

ה בע"מ, בשית

, כפוף לקבלת

הקרקע נקבעה

חכירה מהוונו

פה שלא תפחת

רו בתנאי שוק ח

גרת ההצעה ב

מ 19 -לל של כ

דו על ידי אזורי

לל מע"מ) בגי

יליון ש"ח בגימ

וצאות פיתוח ב

אה בסכום זה

ית לדיור ולהש

ך בשכונת "פר

החברה הוצאו

מיל 38-סך של כ

 של מתחם מג

מהדירות ת 5

יה רשכרה תה

ת מניות בחבר

21.7 -לל של כ

ו על ידי אזורים

ולמה מלוא ה

שת הקרקע קי

שאת ריבית בש

ולם אחת לרבע

חברה הלוואה

להבטחת כום

 ראשון לציון,

לדיור ולהשכרה

יח"ד, 36ספת 

רה בגין רכיב ה

חברה זכויות ח

כת טווח לתקו

הדירות יושכר

במתחם. במסג

  המכרז.

בסך כול השכיר

 אלה שהועמד

ליון ש"ח (כול

מ 8.3-כתוספת 

"ח), לרבות הו

 לחברה הלווא

ברה הממשלתי

רה לטווח ארוך

ה שילמהבנוסף 

דות ציבור, בס

 תכנון והקמה

0%ות, כאשר 

 תקופת ההשכ

ים בנין, כבעלת

בסך כולשכיר 

הועמדוש אלו 

ת הכספיים שו

. לצורך רכישמ)

ההלוואה נוש 

הריבית תשו 2

ין העמידה לח

בסכ הגבלה לא

  

 יון

פרויקט בעיר 

 הממשלתית ל

וח ארוך (בתוס

דונם. התמור 4

כרז, תקבל הח

שכרה ארוכלה

לזכאים ויתר ה

דירות ו/או ב

החברה על פי ה

ולדירה לה ציון

חליף ערבויות

מי 77 -כ  של

מיליון ש"ח בת

מיליון ש" .19

 בנין העמידה

להשכיר" החב

קלות) להשכר

  קעין").

ספת מע"מ. ב

ת ובניית מוסד

קרקעין לשם 

שנה ברציפו 20

 חופשי. בתום

רז, ערבה אזור

ולדירה להשדה 

חליף ערבויות

אישור הדוחות

(כולל מע"מ ח

מיליון ש"ח. 

2020בפברואר 

בני אזורים.  

לל ערבות בנק

14

ראשון לציה ב

מכרז להקמת פ

החברה  -יר" 

 להשכרה לטוו

4.3 -ולל של כ 

אם לתנאי המכ

ת המיועדות ל

דירה מפוקח ל

ת זכויותיה בד

יבויותיה של ה

ריית ראשון לצ

זורים בנין להח

ה שילמה סך 

מ 48.6בסך של 

9וח (בסך של 

. אזורים יבור

חברת "דירה ל

ד (לא כולל הק

להלן: "המקרק

ליון ש"ח בתו

תשתיות קיימות

ה מהוונות במ

0 -לא תפחת מ

ה בתנאי שוק 

 ההצעה במכר

ריית אור יהוד

זורים בנין להח

 נכון למועד א

ש" מיליון 128

68-יקף של כ

ב 15 -ם אחד כ

.יותיה בקרקע

לב העמידה ין

  2017 בר

 לדיור להשכר

זכתה במ ה כי

 "דירה להשכ

יח"ד  180מת 

שים בשטח כו

 מע"מ. בהתא

ם, הכולל דירות

 לדיור בשכר ד

אית למכור את

קיום כל התחיי

ין ערבות לעיר

 בהסכם עם א

החברה מכרז,

(ב ירת הקרקע

והוצאות פיתו

ת מוסדות צי

 באור יהודה

רז שפרסמה ח

יח"ד 284קמת 

דונם (ל 12 -ל כ

מיל 76 -ך של כ

יבור, שדרוג ת

 זכויות חכירה

ח לתקופה של

דירות תושכרנה

במסגרת תחם. 

  רז.

נין ערבות לעיר

 בהסכם עם א

ש"ח.  מיליון 

8 - בסך של כ

 בנקאיים בהי

 תפרע בתשלום

אשון את זכוי

בנ אזוריםם. 

  

בדצמב 31 יום

רקע המיועדת

 נמסר לחברה

פרסמה חברת

לפרויקט להקמ

ון לציון, במגר

ש"ח בתוספת

מתחם מגורים

הדירות ייועדו

 החברה רשא

ות בחברה, לק

דה אזורים בני

ברה התחייבה 

תאם לתנאי המ

שלום עבור חכי

מיליון ש"ח), ו

 קיימות ובניי

ה לטווח ארוך ב

  זכתה במכר

ע לפרויקט להק

בשטח כולל של

רקע הינה בסך

בגין תשתיות צ

רה תקבלהחב

רה ארוכת טוו

אים, ויתר הד

ירות ו/או במת

רה על פי המכר

דה אזורים בנ

ברה התחייבה 

6לם סך של 

ח ומס רכישה

מון מגורמים 

קרן ההלוואה 

ר בשעבודרה 

צוע התשלומים

  . לוואה

 ליווינג בע"מ 

לית הכספיים 

  "ן להשקעה

רז לרכישת קר

,2016דצמבר 

יחס למכרז שפ

שראל, בנוגע ל

רקפות בראשו

מיליון ש 48.6 

ן והקמה של מ

מה 25%כאשר 

השכרה תהיה

מניוין, כבעלת 

העמיד 2017ת 

החבריך הדוח, 

בהת 2017נת 

את מלוא התש

מ 0.2-סך של כ

דרוג תשתיות 

  תשלום. 

להשכרהיקט 

, החברה2017

ם רמ"י, בנוגע

ה, במגרשים ב

בגין רכיב הקר

יתוח נוספות ב

תנאי המכרז, ה

יועדות להשכר

ה מפוקח לזכא

 זכויותיה בדי

תיה של החבר

העמיד 2017ת 

החבריך הדוח, 

וח הכספי שול

וצאות הפיתוח

מימ הדוחריך 

לשנה. ק 1.85%

שיעבדה החבר

 שנדרשה לביצ

ההל הסכם כוח

-ריט אזורים 

באורים לדוחות

נדל" - 5באור

זכיה במכר  .א

ב 25ביום 

שנערכה בי

מקרקעי יש

בשכונת הר

על סך של

לשם תכנון

ברציפות, כ

תקופת הה

אזורים בני

במהלך שנ

לאחר תאר

במהלך שנ

המהווים א

רכישה (בס

ציבור, שד

לביצוע הת

  

זכיה בפרוי  .ב

7בנובמבר 

בשיתוף עם

באור יהוד

התמורה ב

הוצאות פי

בהתאם לת

דירות המי

בשכר דירה

למכור את

התחייבויו

במהלך שנ

לאחר תאר

למועד הדו

הקרקע, ה

לאחר תאר

%בתוספת 

ההלוואה ש

הסכומים 

מכ החברה

ר
  

ב

ב

א

ב



 

  

  "כ שווי הוגן
  לפי ש"ח

83  
  
83  
83  

  פרע

שתתף 

מס כדיבידנד 

קעין מניבים, 

שבה ההכנסה 

ו: החלפה של 

  ת המקרקעין.

צע חלוקה גם 

ר השנה שבה 

כנסה בסכום 

ת לפי הוראות 

לל התחייבות 

ן ובאופן אשר 

 וקרקע 
סה"  הם

אל  ח

  -  
  

 3,398
)248( 
 3,150
 3,150

מונפק ונפ

  2016 -ו 2017

  (באלפים)

1  

ם וזכויות להש

סותיה לצרכי מ

במכירת מקרק

לאחר השנה ש

קרקעין, דהיינו

 ממועד מכירת

ין רשאית לבצ

השנה שלאחר

וקה מתוך ההכ

לבעלי המניות

ה ציבורית כול

עות במקרקעין

   להשכרה

 
מבנים בהקמה
הכלולה בה

אלפי ש"ח

  -  
  

  -  
  -  
  -  
  -   

 
7 בדצמבר 31ליום 

מספר המניות (

  

 

  ים)

בלת דיבידנדים

חלק את הכנס

 או רווח הון ב

פריל בשנה של

בע משחלוף מק

חודשים  12ם 

עות במקרקעי

באפריל של  

רה ביצעה חלו

שניתן לחלקם 

 יבים.

חברה לחברה

 מקרן להשקע

דיור
  

 (*) רקע לא מבונה

  אלפי ש"ח

  

83,39  
24(  

83,15  
83,15  

 רשום

10,000 

 מניות רגילות
2017  

מס' מניות (באלפי

1  

1  

זכויות לקבעה, 

  רות.

ת במקרקעין ל

  להלן: 

שבח מקרקעין

באפ 30עד  -וי

מעט רווח הנוב

פקודה) עד תום

, קרן להשקת

30ה עד ליום 

 במידה והחבר

ה מהרווחים ש

ם מקרקעין מני

  קה.

קה והפיכת ה

דת מס הכנסה

15

קר

  - 

  
 98
)48
 50
 50

201  

הן זכויות הצבע

לחוק החבר 30

קרן להשקעות

דה, כמפורט ל

חברה, למעט ש

 מותרות בניכו

עין מניבים (למ

) לפ2(א)(9א64 

 לחוק החברות

חלוקה בוצעה

אות הפחת"). 

הפחת שחולקה

ממכירת אותם

ם ראויה לחלוק

השלמת ההנפק

ם דרישות פקוד

  קעין.

  2017 בר

  ב כל אחת

2016  

16 -ו 2017מבר 

ות למחזיק בה

  ק.

02ועות בסעיף 

מס הכנסה, כק

קבע לכך בפקוד

של הח רכי מס

וצאות שאינן 

מכירת מקרקע

ן זה ראו סעיף

(ב)302בסעיף 

ת, ובלבד שה

ה בסכום הוצא

כום הוצאות ה

ח המקרקעין מ

ה יתרת עודפים

לתוקפו עם ה

באופן התואם 

שקעות במקרק

  

בדצמב 31 יום

  המשך)

  ה 

20  
 

 

2017  

  ן קרקע. 

  יות

ש"ח ערך נקוב

6ביולי  20ליום 

בדצמ 31לימים 

ש"ח ע.נ. מקנו

מקרה של פירו

החלוקה הקבו

ראות פקודת מ

בשיעור אשר נק

לצר ה החייבת

רות ובניכוי ה

קעין שהיה במ

ור ממס (לעניין

ה "רווחים" ש

 הוצאות הפח

צמחה ("הכנסה

כת ההכנסה בס

ח ההון או שבח

אין בחברה 20

  ים

  כפי שייכנס

ה כדיבידנדים, 

חברה כקרן לה

 ליווינג בע"מ 

לית הכספיים 

(ה "ן להשקעה

נדל"ן להשקעה

017בינואר  1ם 
 : 2017מהלך 
  תוספות

 וי ההוגן, נטו
  פות

7בדצמבר  31ם 

מים על חשבון

  עצמי

ופרמיה על מני

ש 0.01ות בנות 

מונפק ונפרע ל

למונפק ונפרע 

  ניות

ש 0.01ות בנות 

כסי החברה במ

  

ופה למגבלות ה

חויבת, לפי הור

ד ובתיה במוע

חות מההכנסה

 הכנסות פטור

  או נצמחה.

 או שבח מקרק

ן אחרים בפטו

אמור בהגדרה

כנסה בסכום 

 הופקה או נצ

הפחת, תופחת

ברות וכן מרווח

017בדצמבר  31

לוקת דיבידנדי

תקנון החברה

כנסות החברה

מעמדה של הח

-ריט אזורים 

באורים לדוחות

נדל" - 5באור

התנועה בנ  .ג

  

יתרה ליום
תוספות במ
רכישות ות

בשו ירידה
סה"כ תוס

יתרה ליום
 

(*) כולל תשלומ

הון ע - 6באור

הון מניות ו  .א

מניות רגיל
  

הון מניות מ

הון מניות מ
 

זכויות המנ  .ב

מניות רגיל

בחלוקת נכ

דיבידנדים  .ג

החברה כפו

החברה מח

לבעלי מניו

 90% לפח

בתוספת

הופקה א

 רווח הון

מקרקעין

 על אף ה

מתוך הכ

ההכנסה

הוצאות 

חוק החב

1נכון ליום 

  

מדיניות חל

יצוין, כי ת

לחלוקת הכ

ישמר את מ

ר
  

ב

ב

ג

)

ב

א

ב

ג



 הכנסה (נוסח

 ולהסדרים ס

 , נכנס2016 

 ס ספציפיים

 .להלן יפורט

 חישוב לצורך

  .מניות

 אמור אשר י

 במקרקעין. ה

המניות,  בעלי

 פטורה חברה

 הפסדים, ככל

 קיזוז לאחר

לחלק ד'  1ני 

 שנים (7 שתם

 של התקופה 

כשהיא פועלת 

מגורים בלבד, 

המכרז ישמשו 

ן לצרכי דיור 

6.6.2023. 

 15 של תקופה

דיור  יחידות 

 כי להשכרה 

 בכל אישור ה

ה מס לפקודת

מס להטבות ית

. בחודש יוני1

מס תר, הסדרי

ש ") כפישכרה

מס. דהיינו, ל 

המ בעלי של ת

מיסוי סדר של

ישירה השקעה

לב שחולקה עין

הח ,יף ד' להלן

ד הכנסתם. הה

ל החייבת סה

וראות פרק ש

נים מיום רכיש

 במהלך נרכשו

יור והשכרה כ

ו להשכרה למ

 שלפי תנאי ה

הן, כמקרקעין

3 עד ליום קרי 

לת ורים בלבד

 רקעין.

20שנבנו  או 

 לדיור שלתית

האמורה חברה

 .5אה באור 

 .5ה באור 

ל 1 שני ד' פרק

הזכאי מ"בע ה

1961 –תשכ"א 

הית וכנסו, בין

להש קרן לדיור

 לצורכי שקוף

החייבת כנסתם

הס רקעין, הינו

 בחברה קיעים

במקרקע קעות

  .להלן רטו

בסעי כמפורט 

כנגד בקיזוז רו

פסדים. ההכנס

ם, ובכפוף לה

שנ 5 תום עד או

שנ פיים) ובלבד

ממשלתית לדי

שמשוקרקעין י

ק את הדירות

תף הצמוד לה

,קופה הקובעת

השכרה למגו ל

לרכישת המקר

,רצוף במתחם

החברה הממש 

הח נתנה ואם 

ראשון לציון, רא

אור יהודה, רא

ד חלק וראות

  

חברה ן") הינה

וסח חדש) הת

ה ובמסגרתו ה

ק"כרה (להלן: 

 גוף דה, הינה

כהכ במקרקעין

במקר השקעות

ידי המשק על 

השק קרן של ת

שיפור כפי אים

 במקרקעין ות

יותר ולא מניות

קיזוז ההפ ות

רווחי חלוקת 

א מניבים קעין

(תנאים חלופ ם

(. 

 או החברה המ

ר שייבנו במק

אולם יראו רק

הרכוש המשות

תום התק לפני

של למטרה, רה

ל החברה עם ם

ב ,לפחות רים

 אישרה אם ל

לפחות שנים 2

 .ם

16

2 .  

ם הפרויקט בר

ם הפרויקט בא

לה בהתאם ין

 .")הכנסה מס

עות במקרקעין

הכנסה (נו מס

הכנסה מס דת

להשכ דיור רכי

הנקובים בפקוד

ב להשקעות רן

ה קרן של תיה

 מתבצעת יתה

החייבת הכנסה

ובתנא בחריגים

השקעו קרן רת

  .ח

המ לבעלי חסו

להוראו התאם

בדבר ת הקרן

   

למקרק הפיכתם

מהבאים אחד 

))7.6.2016דה (

ל ידי המדינה

מיחידות הדיו

שנים, וא 15 -מ

ק היחסי של ה

ל אושרה אשר 

להשכר לדיור ת

ההסכם שנחתם

למגור יחידות 

והכל, מקרקעין

20 -ל  בלבד ם

למגורים שכרה

  2017 בר

017בדצמבר  3

 בנין בקשר עם

 בנין בקשר עם

במקרקעי עות

מ פקודת" או "

 "קרן להשקע

מ ק ד' לפקודת

") לפקודתיקון

לצו מקרקעין 

מדת בתנאים ה

קר של החייבת

הכנסות למיסוי

היי אילו בלות

תחשב הה המס

ב המניות, הכל

בהגדר עומדת 

 רווח הון ושבח

ייוח לא לחברה

ההכנסה, בה ד

למדיניות תאם

.פורט בהמשך

לה עד רכישתם

 לפחות גביהם

לפקוד 222יקון 

רז שפורסם ע

חצית לפחות מ

רז ולא פחות מ

ור ואת החלק

למגורים שכרה

הממשלתית ה

חה באמצעות ה

 20במקרקעין

המ רכישת ום

למגורים שכרה

להש יור שימשו

  

בדצמב 31 יום

   ת

31בועים ליום 

ת ע"י אזורים

ת ע"י אזורים

 

השק קרן יות

"הפקודהלן: "

  רה

רקעין"  (להלן:

לחלק 1 שני ק

הת(להלן: " 22

שתרכוש קעין

קעין, אשר עומ

ה ההכנסה חשב

ל בפקודה קבע

מתקב שהיו מס

ה ושיעורי המס

ה בעלי ידי ן על

 והחברה מידה

החייבת לרבות

ל שיהיו פסדים

כנגד הקרן ת

בה המניות לי

דיבידנדים כמ

  להשכרה

ר שממועד ופה

לג יל) מתקיים

של תי תחילתו

ו במסגרת מכ

שלפי תנאיו מח

ה בתנאי המכר

ם בלבד כאמ

להש תכנית עין

החבר ידי על ו

טרה זו הובטח

רן להשקעות ב

מי שנים חמש

ה של למטרה 

הדי יחידות כל

 ליווינג בע"מ 

לית הכספיים 

וערבויות בודים

 

קב שעבודיםין 

 

ר העמדת ערבות

ר העמדת ערבות

הכנסה על ים

להי במטרה ה

(להל 1961 –א 

החבר על חלים

שקעות במקרק

פרק ם במסגרת

22מס'  תיקון

במקרק שקעות

במקרק שקעות

תיח ,המס יעור

נק אשר מיסוי

המ תוצאות ת

ה חישוב צורך

במישרין ופקה

המיסוי, במ דר

על הכנסתה ה 

לעיל, הפ אמור

ברמ , יקוזזו

לבעל תחולק ם

בדבר חלוקת ד

ן לצורכי דיור 

שבתקו קרקעין

והגלי הנגב זור

ת מיום ע שנים

קרקעין נרכש

ם המדינה, ש

קופה שנקבעה

שכרה למגורים

 שכרה.

המקרקע על ה

שווקו קרקעין

ומט ,לפחות ים

קר ידי על כשו

ח תום עד חות

 ישמשו חידות

כ כי מס שנת ם

-ריט אזורים 

באורים לדוחות

שיעב - 7באור

שעבודים .1

לחברה אי

ערבויות .2

 בדבר

 בדבר

 

מיסי - 8באור

הוקמה החברה

"חדש), התשכ

הח המס חוקי

"קרן לה .1

מיוחדים

לתוקפו ת

להש לקרן

להש קרן .2

ושי המס

המ הסדר .3

את לשקף

לצ דהיינו

הו כאילו

הסד פ"ע

 ממיסים

הא אף על

שייווצרו

ההפסדים

לפקודה ב

מקרקעין .4

מק .4.1

בא

שב

המ .4.2

בש

לתק

להש

להש

חלה .4.3

המ .4.4

שני

נרכ .4.5

לפח

היח

תום

ר
  

ב

ב
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ח
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 תשלם ,כרה

 :לן

 תוכל לרשום 

הם מקרקעין 

כרה) לא פחת 

 או , הפסדים

 אלה: כל ו

 הנסחרים רך

מקובלים,  ת

 של משווים 7

 אלה:  ל

 מונח הגדרת

  .לים חדשים

 מאלה ובלבד 

תואם למועד 

הנכס נקי מכל 

קרקעין) אשר 

) 6(2) או 1(2 

 לפי התוכנית 

לה: מקרקעין 

רן להשקעות 

 מהנפקות לו

 במשך " רק

 בבורסה חר

-בישראל רסה

 -ום השווה ל

 80%בתוספת 

רה, ובתוספת 

להשכ דיור רכי

להל המפורטים

החברה  זאת, 

כסי החברה שה

מיועדות להשכ

  .גדותה

נסות, הוצאות,

 רקעין. 

התקיימו מסחר

ער חוב, ניירות

חשבונאו כללי

75% -מ א פחת

כל ם לעיל וכן

ותמורה (כ קה

שקל מיליון 200

מס, לפי אחד 

 כשהסכום מת

נה מרצון כשה

כות באיגוד מק

 לפי סעיפים 

 הניתן לבניה 

עין, למעט אל

ל ידי אותה קר

מנים) שהתקבל

פקה ותמורה"

למסח שנרשמו

בבור למסחר ו

סכ על עלה לא

להשכרה, ב ור

דיור להשכר כי

לצור  מניבים ן

 ים בחוק. 

התנאים ה כל 

 ל. 

דותה. אך עם 

תה אם שווי נכ

ת למגורים המ

ים מיום התאג

הכנ ,ם, פעילות

 .אל

מיסוי מקר וק

הרישום למ עד

שכרה, אגרות ח

לכ בהתאם "

לא בישראל רה

 .רה

תקיימו התנאי

הנפק רה ונכסי

0של  ומסכום 

 לגבי כל שנת מ

שה של הנכס,

כר מרצון לקונ

  יח תשלום;

חו"ל (למעט זכ

ן הכנסה לקר

חות מן השטח

באותם מקרקע

ניתנים על עין

   הקרן. 

קדונות ומזומ

הנפ נכסי"כ ו

ש של החברה 

שנרשמו חברה

 ום המכירה

ו שטרי הון, ל

די לצורכי בים

לצורכ קרקעין

מקרקעי או רה

תנאים האמור

 לגביה קיימים

בישראל פעלים

ם מיום התאג

מיום התאגדות

להשכרה (דירות

חודשי 36-תה ו

נכסים לה היו 

 .קעין

בישרא בורסה

לח 70סעיף  ת

מוע ועד גדותה

להש דיור ורכי

עיף "לקוחות"

 .כסיה

להשכר דיור כי

להשכר כי דיור

הת למסחר שום

להשכר דיור כי

נכסיה כלל של

על ידי החברה 

 מחיר הרכיש

כס על ידי מוכ

ת הבאה להבטי

בישראל ובין בח

ה או נצמחה 

לפח 70%כולל 

רין לפעילות ב

באותם מקרקע

לאי עסקי בידי

פיק ,מדינה ות

ייחשב אלו ם

 ערך ניירות 

של הח ערך רות

מיו שנה במשך

א חוב אגרות 

מניב מקרקעין

מ או להשכרה
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להשכר דיור כי

ובכפוף לת קעין

מתק אשר ברה

מופ עסקיה על 

חודשים 24תוך 

חודשים מ 36 

לצורכי דיור ל

מיום התאגדות

לא בבורסה חר

שקעות למקרק

בב נסחרות תיה

הוראות , או2ה 

התאג ממועד ל

לצו , מקרקעין

בסע לכלול ש

נכ כלל משווי 9

לצורכ מקרקעין

לצורכ מקרקעין

הריש ממועד ל

לצורכ מקרקעין

ש משווים 75%

יכול שיקבע ע

)1כל נכסיה (

הנכלו במכירת 

או זכות אחרת

קרקעין, בין ב

שכרתם הופקה

ים ששטחם הכ

שמשים במישר

ותי הניהול ב

רקעין שהם מל

ל כספים (מלוו

קרקעין. כספים

של ראשונה 

 ;ההנפקה ם

נייר של נוספת

ב-החברה ידי ל

 הנפקת של רך

מ שאינם ניבים

דיור ל לצורכי 

  2017 בר

לצורכ קרקעין

המקרק משווי 

חב הינה רקעין

 והניהול ליטה

סה בישראל בת

מניותיה בתוך

קעין מניבים ל

חודשים מ 24ם 

למסח הרישום

הש כקרן לותה

מניות ואילך ה

 חלק הוראות 

החל מס שנת ל

מניבים, רקעין

שיש ה, נכסים

95% - פחת מ א

ומ מניבים קעין

ומ מניבים עין

החל מס שנת ל

מניבים, מ קעין

% -), לא פחת מ

קרן לעניין זה, 

ס תחול על כ

שר יש לצפות ל

חוב, משכנתא א

ים" מוגדר כמ

ת נלווית להש

ם עליהם מבני

מיטלטלין המש

אוצר, אם שיר

רוב שלה, מקר

תמורה" כולל

מק  ממימוש

מהנפקה קבלו

שנתיים מיום ך

נ מהנפקה בלו

 ;ההנפקה ום

על מקרקעין ת

בדר ה, לרבות

מנ ם מקרקעין

 מניבים רקעין

 ;חרים

  

בדצמב 31 יום

  (המשך) ה

מק שרכשה קעין

 0.5% של יעור

במק השקעות

והשל בישראל 

 למסחר בבורס

 בישראל את מ

שכרה או מקר

לל נכסיה בתום

ה למועד ועד תה

פעיל לצורך עט

בבורס למסחר

 אליה נכס ברת

בכל בדצמבר 3

מקר שהינם יה

מדינה מלוות 

ומזומנים, לא 

מקרק שהם יה

מקרק שהם ה

בכל בדצמבר 3

מקרק שהם יה

מס הכנסה) דת

שווי" נכסי הק

ה בכל שנת מ

) השווי אש2 (

הבא להבטיח ח

מקרקעין מניבי

ם או מפעילות

 ובלבד שבנויים

ליהם, לרבות מ

שקבע שר הא

ין או על ידי קר

הנפקה ו נכסי

ותמורה בקרן

 הבאות:  ת

שהתק כספים

במשך- בישראל

שהתקב כספים

שנה מיו במשך

ממכיר תמורה

שנטלה הלוואות

שהם נכסיה ווי

מקר שהם סיה

האח ווי נכסיה

 ליווינג בע"מ 

לית הכספיים 

הכנסה על סים

במקרק שקעות

בשי מופחת שה

ה לפקודה, קרן

 ברה התאגדה

יותיה נרשמו ל

סחר בבורסה 

ורכי דיור להש

משווי כל 30%

התאגדות מועד

תחייבויות, למע

ל הרישום מועד

העב לגבי חלו 

31 -וב ביוני 30

נכסי שווי ..6

בבורסה,

 פיקדונות

נכסי שווי ..6

נכסיה כלל

31 -ביוני וב 30

נכסי שווי ..6

בפקוד זה

המונח "ש

שבחירתה

הבדיקה;

שיעבוד ה

המונח "מ

מהשכרתם

לפקודה, 

החלה עלי

לשימוש ש

במקרקעי

המונח "נ

ב שבוצעו

התקופות

כ .6.7.1.1

ב

כ .6.7.1.2

ב

ת .6.7.1.3

הה סכום ..6

משו 60%

משווי נכס

משו 20%
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באורים לדוחות
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להש קרן .5

רכיש מס

ל בהתאם .6

הח .6.1

מנ  .6.2

למס

לצו

%- מ

ממ .6.3

הת

ממ .6.4

 לא .6.5

0 -ב .6.6

6.1

6.2

0 -ב .6.7

7.1

7.2

ר
  

ב

ב



 (המשך) :

, במישרין או 

"המועד  –הלן 

 המחזיק אחד

 המחזיק אחד

בקרן נאמנות 

 צורף אגדותה

 קמן:

בים, בתוספת 

הופקה או סה 

היינו: החלפה 

צע חלוקה גם 

ר השנה שבה 

הכנסה בסכום 

 המניות לפי 

 ו/או הכנסה 

 מקרקעין רת

העוקבת  שנה

 ההשקעות ן

 הדיבידנד קת

כוי לזיכוי או 

תיה של הקרן 

זכויות בנייה 

 לצורכי דיור 

להשכרה" אם 

:להלן פורטים

או פחות, ניות

סחר ואליך (לה

א מניות בעל ה

א מניות בעל ה

 בעלי יחידה ב

התא ממועד ל

הכנסה, כדלק ס

מקרקעין מניב

ה שבה ההכנס

 מקרקעין, דה

עין רשאית לבצ

 השנה שלאחר

וקה מתוך הה

לחלקם לבעלי

 ם.

 – הקרן  בידי

במכיר הון רווח

הש של באפריל

ת. דהיינו, קרן

חלוק בעת במס

ות לפטור לניכ

מכלל הכנסות 

ת ממכירת ז

ת ממקרקעין

לצורכי דיור ל

 ות מעסק;

התנאים המ ל

מנ בעלי מישה

הרישום למס ד

יהיה לא ואילך

לא יהיה ואילך

מבוטחיה, וכן 

החל המס שנות

מס בפקודת כך

 הון במכירת מ

ה שלאחר השנ

הנובע משחלוף

 רקעין. 

עקעות במקרק

באפריל של  3

ברה ביצעה חל

וחים שניתן ל

קרקעין מניבים

המניות  לבעלי

ר או מקרקעין

ב 30ליום   עד

השקיפותיקרון 

ב יתחייבו ניות

בלא זכו 70%

5%ל עולה על 

הכנסושכרה ו

ה זו, "הכנסות

ה "מקרקעין ל

ם אותן כהכנסו

כל לגביה ימים

החזיקו חמ  לא

ממועד שנים ש

 השני ם המועד

ו השני המועד 

ניין השקעת מ

אחת מש כל בי

לכ נקבע אשר ד

קעין או רווח 

באפריל בשנה 

(למעט רווח ה

ד מכירת המקר

ות, קרן להשק

30עה עד ליום 

. במידה והחב

ולקה מהרווח

כירת אותם מק

ל הכנסה מס 

מ שבח ן למעט

בניכוי)  תרות

עי יחול ולא לה

המנ בעלי אילו

של  בשיעור ס

ששיעורן הכולל

רכי דיור להש

ין פסקת משנה

) להגדרה4קה (

  ומפיקדון; 

ינפלציה רואים
18

מתקי אשר רה

ואילך, בורסה 

חמש ה, ומתום

מתום ואולם ;

 לאחר שנים ש

רת ביטוח לענ

  קרן;

לגב הכנסה ס

 .לעיל מנויים

המניות במועד

עט שבח מקרק

30עד  - בניכוי

קעין מניבים (

חודשים ממועד

ב) לחוק החברו

החלוקה בוצע

צאות הפחות")

אות הפחת שח

מקרקעין ממכ

בפקודת קבוע

הקר של חייבת

מו שאינן אות

רגיל חברה כל

וא קו ההכנסות

במס ה) יחויבו

 .דין כל אות

ה (א) עד (ג), ש

מקרקעין לצור

כישתם; לעניי

ן כאמור בפסק

  ;ם בידי הקרן

מילוות מדינה ו

אים בשל 
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חבר הינה קעין

בב למסחר ום

עי השליטה בה

;י השליטה בה

שלוש ה, ומתום

 .בה ה

מבוטחים בחב

המניות בק עלי

  יות אחד.

מ לפקודת 13

המ התנאים ת

 הפקודה 

ה לבעלי תועבר

ל החברה, למ

שאינן מותרות 

 במכירת מקר

ח 12עד תום  - 

(ב302שבסעיף 

חת, ובלבד שה

סה בסכום הוצ

 בסכום הוצא

הון או שבח המ

הק במועד ברה

הח מההכנסה 

הוצא ת ובניכוי

בכ שלבית, כמו

הופק שבה שנה

דת מס הכנסה

להורא בהתאם

פסקאות משנה

 הכנסות ממ

ניבים ביום רכ

כירת מקרקעין

מיום רכישתם

ם בבורסה, ממ

חוק תיאומים

  

בדצמב 31 יום

  (המשך) ה

במקרק שקעות

הרישו ממועד 

או יותר מאמצ

 יותר מאמצעי

השליטה מצעי

השליטה מצעי

בקופת גמל, מ

לפקודה, כב 8

חשבו כבעל מני

1סעיף  לפי רן

על התקיימות ן

אם להוראות ה

ל הקרן ש  מס

סה החייבת ש

יכוי הוצאות ש

קרקעין שהיה 

 בפטור ממס) 

רה "רווחים" ש

ם הוצאות הפח

נצמחה ("הכנס

פחת ההכנסה

ת וכן מרווח ה

 :הקרן של

הועב שלא יבת

 10%לקה (עד 

פטורות כנסות

-דו בצורה מס

בש חברות במס

הגדרתה בפקוד

ב במס תחויב ת

  ת בפקודה:

  אי עסקי;

סות כמפורט ב

קעין מניבים,

ו מקרקעין מנ

ט הכנסות ממכ

שנים מ 20-ת מ

ת ערך הנסחרים

לח 7 סעיף 

 ליווינג בע"מ 

לית הכספיים 

הכנסה על סים

הש פקודה, קרן

 שנים שלוש ם

א 70% -יפין, ב

או  50% -י") ב

מא 30% -ר מ

מאמ 20% - ר מ

  –ין זה 

ראו עמיתים ב

88דרתה בסעיף 

דם וקרובו ייח

הקר שהגישה 

חשבון רואה ור

בידנדים בהתא

החייבת לצרכי 

פחות מההכנס

ת פטורות ובני

 ה.

הון או שבח מק

רקעין אחרים

 האמור בהגדר

הכנסה בסכום

סה הופקה או נ

ת הפחת, תופ

ת חוק החברות

ש החייבת כנסה

החיי ההכנסה

לחל לא שניתן 

הכ ם, בתוספת

במ תה, תתחייב

ב תתחייב קעין

 . 

ת חריגות (כה

. 

אחרת חייבת 

ריגות מוגדרות

 ממכירת מלא

ת, למעט הכנס
  המס:

כנסות ממקרק

מקרקעין שהיו

למעט-השכרה"

כרו בתוך פחות

כנסות מניירות

כנסות שלפי

-ריט אזורים 

באורים לדוחות

מיס - 8ביאור

לפ בהתאם  .6

מתום .6.8

בעקי

השני

ביותר

ביותר

לעניי

) יר1(

כהגד

) א2(

לדוח .6.9

אישו

חלוקת דיב .7

ה ההכנסה

ל 90% .1

הכנסות

נצמחה

רווח ה .2

של מק

על אף  .3

מתוך ה

ההכנס

הוצאות

הוראות

ההכ מיסוי .8
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  הוצאות ההנפקה 10.2

לרבות החברה תפרט במסגרת הודעה משלימה, את ההוצאות והעמלות בקשר עם פרסום התשקיף 

  עלויות חיתום והפצה, ככל שתהיינה כאלה.

  הקצאת ניירות הערך של החברה שלא בתמורה מלאה במזומנים 10.3

בשנתיים שקדמו לתאריך התשקיף, החברה למעט כאמור בתשקיף לעניין ההקצאה לאזורים בניין, 

  לא הקצתה ולא התחייבה להקצות ניירות ערך שלא בתמורה למזומנים.

  עיון במסמכים 10.4

מהתשקיף וכן תקנון ההתאגדות של החברה ניתנים לעיון באתר ההפצה של רשות ניירות ערך עותק 

www.magna.isa.gov.il   בשעות , תל אביב יפו32וכן במשרדי החברה ברחוב ארניה אסוולדו ,

  העבודה המקובלות.
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 "החברה")( מ"בע ליווינג - אזורים ריט - מדיניות שכר ותגמול נושאי משרה בחברה 

 מבוא .1

 חוק(" 1999-חוק החברות, התשנ"טללהלן מובאת מדיניות תגמול לנושאי המשרה של החברה בהתאם 

  "). החברות

") בהסכם הניהול חברת(" מוגבלת שותפות 1 ניהול אזורים ליווינגהתקשרה החברה עם  2018ביוני  12 ביום

 כספים ניהול, ניהול שירותי, היתר בין, יכללו אשר שונים שירותים לחברה הניהול חברת תספק במסגרתו, ניהול

בשל ייחודה  .זה הסכם של בעקרונותיו משתקפת המוצעת התגמול מדיניות. ")הניהול הסכם(" השקעות וניהול

של חברת הניהול, פרק מיוחד של מדיניות תגמול זו נוגע, אפוא, לתגמול המגיע לחברת הניהול מכוח הסכם 

 למתן בהסכם 2018ביוני  12הניהול. יצוין, כי בנוסף להסכם הניהול, התקשרה החברה עם חברת הניהול ביום 

"). הסכם הייזום אינו הייזום הסכם) ("מניבים נכסים(שאינם  להשכרה לדיור מקרקעין עם בקשר ייזום שירותי

  כפוף למדיניות התגמול. 

, לנושא משרה בחברה מוקנית זכות תהיה ולא, לנושאי המשרה בחברה זכויות מקנה איננה זו מדיניות כי, יודגש

 התגמול רכיבי. התגמול במדיניות המפורטים התגמול מרכיבי איזה לקבל, זו תגמול מדיניות אימוץ עצם מכוח

 האורגנים ידי-על ויאושרו ספציפי באופן ולגבי שייקבעו אלו ורק אך יהיו יהיה זכאי נושא המשרה להם

 .  דין כל להוראות כפוףו/או בחברת הניהול, לפי העניין וב בחברה לכך המוסמכים

 או כסטייה הדבר ייחשב לא, זו מדיניות פי-על מהתגמול פחות שהינו תגמול קבלי שנושא משרה במקרה כמו כן,

 האסיפה אישור את כך בשל יצריכו לא כאמור ועמ ההתקשרות ותנאי, החברה של התגמול ממדיניות כחריגה

 או סטייה כי, מובהר עוד. התגמול ממדיניות בסטייה והעסקה כהונה תנאי אישור של במקרה הנדרש, הכללית

  .הרלבנטי במועד החל הדין להוראות בכפוף תתאפשר, החברה של התגמול ממדיניות חריגה

 התגמול מדיניות מטרת .2

 השקעות כקרן ארוך חלטוו שלה העבודה ותוכניות החברה מטרות בהשגת לסייע נועדה התגמול מדיניות

 : באמצעות זאת וכל, במקרקעין

למשקיעים בה,  והתשואה החברה ביצועי לשיפור המשרה לנושאי וראויים סבירים תמריצים יצירת 2.1

 בהתחשב, בין השאר, במדיניות ניהול הסיכונים של החברה תוך צמצום נטילת סיכונים בלתי סבירים. 

מתן כלים לשם גיוס ושימור מנהלים איכותיים ומצטיינים, המהווים את הבסיס האיתן לניהול החברה,  2.2

רה אשר הינו תחום המשך פיתוחה והצלחתה לאורך זמן, וזאת בפרט לאור התחום בו פועלת החב

 תחרותי ואשר מציב אתגר בכל הנוגע לגיוס ושימור כוח אדם איכותי ומקצועי. 

מתן דגש על תגמול מבוסס ביצועים וקשירת נושאי המשרה לחברה ולביצועיה, תוך התאמת תגמולו של  2.3

 כל נושא משרה לתרומתו במסגרת תפקידו בחברה. 

קבועים מול משתנים, קצרי טווח מול ארוכי טווח, כאשר  -ם יצירת איזון ראוי בין רכיבי התגמול השוני 2.4

  רכיבים משתנים ייקבעו בראיה ארוכת טווח ועל פי קריטריונים הניתנים למדידה. 

  

 



2 

 

 קרן השקעות במקרקעין .3

ת מס הכנסה [נוסח החברה הינה קרן להשקעות במקרקעין בהתאם להוראות חלק ד' לפרק השני לפקוד 3.1

קרן להשקעות במקרקעין הינה גוף שמטרתו העיקרית היא  .")הפקודה" או "פקודת מס הכנסהחדש] ("

. קרן להשקעות במקרקעין זכאית להטבות מס מהסוגים המותרים בפקודההחזקה וניהול של נדל"ן 

 בפקודה.כמפורט ייחודיות 

 תישא הניהול חברת .הניהול שירותי את לה המספקת הניהול חברת באמצעות נעשה החברה ניהול 3.2

 מתן במסגרת ידיה על המועמדים המשרה ונושאי העובדים של העסקתם עלותו שכרם בתשלום

 . לחברה השירותים

 הניהול חברת, החברה דירקטוריון ידי על הממונה, (לרבות מנכ"ל משותף) החברה ל"מנכ זהות למעט 3.3

כמו כן, . הניהול שירותי את לחברה מספקת היא באמצעותם העובדים של זהותם את הקובעת היא

או ") אזורים(" ) בע"מ1965בניין ( נושאי משרה מסוימים בחברה עשויים להיות מועסקים על ידי אזורים

"), בעלות השליטה בחברה אזורים השקעותחברה להשקעות בפיתוח ובבניין בע"מ ("על ידי אזורים 

  או לכהן כנושאי משרה בחברות אלו.  ובחברת הניהול,

 תגמול לחברת הניהול .4

 ניהול הנגזרים משווי נכסי החברהדמי  4.1

, כדלקמן מראש מוגדרות מדרגות פי על יקבעו הניהול לחברת שישולמו תייםנהש הניהול דמי  .א

 שיעור לבין ,)זה להלן 4.1 החברה (כהגדרתן בסעיף  נכסי בשווי הגידול בין הפוך יחס ויתקיים

 דמי שיעור יפחת כך, יגדל החברה נכסי ששווי ככל. הניהול לחברת שישולמו הניהול דמי

  :1יותר גבוה הנכסים שווי בהן במדרגות הניהול לחברת שישולמו הניהול

  השנתיים הניהול דמי החברה נכסי שווי

 1%  ח"ש מיליארד 2 ועד 0 - מ

 0.8% ח"ש מיליארד 3 ועד ח"ש מיליארד 2 מעל

 0.69% ח"ש מיליארד 4 ועד ח"ש מיליארד 3 מעל

  0.59%  ח"ש מיליארד 5 -ל ועד ח"ש מיליארד 4 מעל

 0.49% ח"ש מיליארד 5 מעל

 הדוחות פרסום ממועד ימים 14 בתוך, רבעון בכל הניהול לחברת ישולמו כאמור הניהול דמי  .ב

 השיעור לפי מחושבים"), רבעוני תשלום מועד(" הקודם הרבעון לסוף החברה של הכספיים

 בדוחות שמוצגים כפי החברה נכסי ולפי, ארבע חלקי) לעיל בטבלה כמפורט( הרלוונטי

 המיעוט חלק ינוטרל" נכסים"מה זה לעניין( הקודם הרבעון לסוף החברה של הכספיים

  ").  החברה נכסי) ("החברה דוחות לתוך שאוחדו בנות בחברות

 . חשבונית כנגד כדין מוסף ערך מס יתווסף, לעיל האמורים הניהול דמי תשלומי לכל  .ג

                                                            
1
 ואילו, ח"ש מיליון 20 יהיו ח"ש מיליארד 2 בשווי נכסים בגין שישולמו הניהול דמי, ח"ש מיליארד 3 של בשווי הנם החברה נכסי אם: לדוגמא   

 .ח"ש מיליון 8 של סך בנוסף ישולם, נכסים שווי הבא ח"ש המיליארד בגין
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יודגש, כי דמי הניהול לחברת הניהול לא נקבעו כפונקציה של שעות העבודה שיושקעו על ידי   .ד

של התמהיל הפנימי של השירותים ונותני השירותים  ,נותני שירותים מטעמה של חברת הניהול

או של זהות נותני השירותים, וכי אלו עשויים להשתנות מעת לעת, בהתאם לסמכותה של 

חברת הניהול למנות ולהעביר נושאי משרה ונותני שירותים מטעמה מתפקידם. שינויים 

ת העבודה המושקעות פרסונליים בהרכב נותני השירותים ושינויים בהיקף או בתמהיל שעו

(מבלי לגרוע ממחויבות חברת הניהול  בהעמדת השירותים לא ישנו את דמי הניהול המשולמים

  להעמיד נושאי משרה בהיקפי משרה מינימליים כקבוע בהסכם הניהול). 

 נשיאה בהוצאות 4.2

חברת הניהול תישא בכל ההוצאות המתבצעות בידי עובדיה (קרי, ללא עלויות ספקים   .א

) בקשר עם מתן וכיו"ב , שמאים, יועצים פיננסיים, יועצי מסכגון מתווכים, עורכי דין חיצוניים,

שירותי הניהול לרבות הוצאות בקשר עם איתור השקעות, בדיקת השקעות, ניהול השקעות 

ושמירה על ההשקעות, שכירות משרדים וכל ההוצאות הנלוות למשרדים ולפעילותה השוטפת 

לא כולל עלות רכישת מערכות מידע שתחול על  -אך להסרת ספק ( של החברה (ריהוט, מחשוב

ידיה -שא בעצמה ועל חשבונה, כלפי העובדים אשר יועסקו עלי) וכן תוכיו"ב, תקשורת, החברה)

, בכל חבות חוקית החלה על מעביד כלפי הניהולפי הסכם -במסגרת מתן השירותים לחברה על

בות דיווח למוסד לביטוח לאומי ולרשויות המס, עובד לפי כל דין הסכם או הסכם קיבוצי (לר

תשלום שכר, פיצויי פיטורים, הפרשות פנסיוניות, חופשה, תשלום דמי מחלה, תשלום דמי 

המסים החלים עליה לפי כל דין תישא בכל הבראה וכיו"ב), ותבצע את כל התשלומים ו

 .במלואם ובמועדם

ות בדרישות החלות על פי כל דין על החברה תישא בהוצאות תפעולה השוטף והוצאות הכרוכ  .ב

, למעט חברה שניירות הערך שלה רשומים למסחר, לרבות: גיוס דירקטורים ותשלום שכרם

, ו/או קבלת דירוג , הוצאות הקשורות עם גיוס כספים לחברהדירקטורים מטעם חברת הניהול

על פי כל דין, הוצאות פרסום הדו"חות הכספיים של החברה וכל דו"חות נוספים שיש לפרסמם 

שכר רו"ח בקשר עם הכנת הדו"חות הכספיים של החברה ובכלל, שכר מבקר פנים, שכר 

שיועסקו על ידה על פי החלטתה וכן בהוצאות ביטוח אחריות נושאי משרה נוספים יועצים 

ובהוצאות הביטוח השונות עבור נכסי החברה; בהוצאות הקשורות בתחזוקת הנכסים 

 פרסומם, שיווקם, תפעולם בתקופות שבהם יהיו פנויים משוכרים, המניבים אשר בבעלותה,

, השכרתם והשבחתם (כגון שירותי קבלנות, אדריכלות, הנדסה ושירותים אחרים ככל שיידרשו

החזר הוצאות המשולמות ו). כמו כן, תישא החברה בשכר טרחה בכפוף להוראות הסכם הייזום

מומחים ויועצים כלכליים) בקשר יועצי מס,  שמאים, לצדדים שלישיים (כגון: עו"ד, מתווכים,

וטיפול שוטף בנכסי החברה, טיפול בעניינים  , מזכירות החברהעם רכישה ומכירה של השקעות

 משפטיים וכדומה. 

 הניהול לחברת אופציות הענקת -תגמול הוני  4.3

 ליועצים או וריםדירקט, לעובדים מניות הנפקת של במקרה למעט, מניות החברה תנפיק בו מקרה בכל

 אם ובין לציבור הקצאה במסגרת אם בין, לחברה ידם על המסופקים השירותים עם בקשר, החברה של

 הניהול לחברת, כאמור ההנפקה ממועד יום 30 - מ יאוחר לא, החברה תקצה, פרטית הקצאה במסגרת

 - ל השווה בשיעור, החברה של מניות לרכישת אופציות, כאמור ההנפקה במועד), נוספת תמורה כל ללא(

 במהלך עת בכל למימוש ניתנות תהיינה אשר, ")החבילה(" ההנפקה במסגרת שיונפקו המניות מסך 5%

יוני לתשקיף החברה מחודש  3.6.2בסעיף  המפורטים בתנאים, ההנפקה ממועד שנים שבע בת תקופה

2018.  
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כל חלק מזכויותיה לאופציות  חברת הניהול תהא רשאית, בשיקול דעתה הבלעדי והמוחלט להמחות

  .בכפוף לכללים הקבועים במדיניות זו להלן ,מטעמה שירותים לחברה לנותניםכמתואר לעיל, 

 דירקטורים גמול .5

חברי הדירקטוריון יהיו זכאים לגמול שנתי וגמול השתתפות בגובה הסכומים הקבועים המפורטים בתוספת 

 2000- ובתוספת השלישית לתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), התש"ס השניה

ובהתאם לדרגת ההון של או בהתאם להוראת דין אחרת אשר תוסיף ו/או תחליף תקנות אלו, ") תקנות הגמול("

 של מלא החזרל זכאים יהיו (כהגדרתה בתקנות הגמול), כפי שתהיה מעת לעת. דירקטורים כאמור החברה

  . כדירקטורים תפקידם במסגרת או וועדותיו הדירקטוריון בישיבות השתתפות בגין שהוציאו סבירות הוצאות

 לגמול זכאים יהיו לא החברה לתקנון בהתאם הניהול חברת מטעם הממונים בחברה דירקטורים כי, מובהר

 בגין גמול לקבל עשויים הניהול חברת מטעם יכהנו אשר כאמור דירקטורים. בחברה כהונתם בגין מהחברה

 הם, בחברה נוספים בתפקידים שיכהנו וככל( הגמול בתקנות הקבוע הגמול בגובה, הניהול מחברת כהונתם

 דירקטורים, כן כמו). להלן כמפורט התגמול מדיניות להוראות בכפוף, נוסף לשכר זכאים להיות עשויים

 באזורים או באזורים כעובדים מועסקים או משרה כנושאי מכהנים ואשר הניהול חברת מטעם בחברה המכהנים

 מתוקף בחברה כדירקטורים כהונתם בגין לרבות, אלו בחברות תפקידיהם בגין גמול לקבל עשויים השקעות

 מדיניות בהוראות יעמוד השקעות באזורים או באזורים להם המשולם שהגמול ובלבד, באזורים תפקידם

    .ככל שהם נושאי משרה בה השקעות אזורים של התגמול

 ביטוח, שיפוי ופטור .6

לרבות דירקטורים, חברת הניהול, ולרבות עובדיה המכהנים כנושאי משרה בחברה  -  בחברה משרה נושא כל

עשוי להיות זכאי מהחברה, בנוסף לחבילת הגמול כאמור במדיניות תגמול  -ומקבלים את שכרם מחברת הניהול 

והכל כפוף ורגנים המוסמכים לכך בחברה, לביטוח אחריות נושא משרה, כתב שיפוי זו, וכפוף לאישור הא

, ובלבד שסכום השיפוי הכולל שתשלם החברה לכל נושאי המשרה בחברה, במצטבר, על פי כתבי להוראות הדין

של  מהונה העצמי 25%גבוה מבין: (א) השיפוי שהוצאו ויוצאו להם על ידי החברה לא יעלה על סכום השווה ל

החברה המיוחס לבעלי המניות לפי דוחותיה הכספיים המאוחדים האחרונים, המבוקרים או הסקורים של 

(וזאת מבלי לגרוע מזכותם של  מיליון ש"ח 50או (ב)  החברה, לפי העניין, כפי שיהיו נכון למועד תשלום השיפוי

אחריות דירקטורים ונושאי  נושאי המשרה לסכומים שיתקבלו מחברת הביטוח אם יתקבלו במסגרת ביטוח

   .משרה בחברה שרכשה או תרכוש החברה מעת לעת)

(לרבות נושא משרה בחברה , בכפוף להוראות כל דין, לתקנון החברה ולאישור האורגנים המוסמכים בחברה

יהיה זכאי לפטור מאחריות בשל הפרת חובת  דירקטור ולרבות נושא משרה שהינו בעל השליטה או קרובו)

כלפי החברה. הפטור שיינתן לא יחול על החלטה או עסקה שלבעל השליטה או לנושא משרה כלשהו  הזהירות

  .בחברה יש בה עניין אישי

המכהנים או שיכהנו בחברה מעת לעת (לרבות בחברות בנות של  ,משרה נושאידירקטורים ו לביטוח ביחס

(בתוספת הוצאות  ולתקופה למקרה דולר 40,000,000 של סך על יעלה לא בפוליסה האחריות גבול החברה)

  . דולר 40,000 של סך על תעלה לא הפוליסה בגיןשתשולם על ידי החברה  השנתית הפרמיה. משפטיות)

") עם אזורים פוליסת המטריה, יכול שהחברה תרכוש כיסוי ביטוחי תחת הסדר פוליסת מטריה ("כמו כן

מור תשולם הפרמיה בחלוקה בין החברה ובין החברות השקעות וחברות נוספות מקבוצת אזורים, ובמקרה כא

הציבוריות בקבוצת אזורים השקעות (נכון למועד אישור המדיניות אזורים השקעות הינה החברה הציבורית 

היחידה בקבוצה) בהתאם ליחס ההון העצמי המיוחס לבעלי מניות הרוב של החברות על פי הדוחות הכספיים 
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יים האחרונים שפורסמו לפני ההתקשרות בפוליסה (או חידוש ההתקשרות, לפי המאוחדים השנתיים או הרבעונ

העניין). במקרה שבו בעת חידוש הפוליסה בתחום תקופת הביטוח תגדל הפרמיה עקב הגשת תביעה או הודעה 

למבטח בגין איזה מהתאגידים המבוטחים תחת הפוליסה, תותאם חלוקת החבות בתשלום הפרמיה בין החברות, 

  שחלק החברה בה מצוי התאגיד בגינו הוגשה התביעה או ההודעה יוגדל בהתאם. באופן

 60,000,000 שלגבול האחריות בפוליסת המטריה (במצטבר, עבור כל החברות המבוטחות) לא יעלה על סך של  

 לא יעלה הפוליסה בגין השנתית פרמיהחלקה של החברה ב. (בתוספת הוצאות משפטיות) ולתקופה למקרה דולר

 . דולר 40,000 של סך על

 דירקטוריון אשר כיסוי בסכומי משרה ולנושאי לדירקטורים Run‐Off פוליסת לרכוש רשאית החברה, כן כמו

 המירבית השנתית מהפרמיה ארבע פי יעלו שלא פרמיה ובסכומי, העניין בנסיבות סבירים הם כי יקבע החברה

  .   לעיל כאמור

 להיות וכן נפרדות משרה נושאי אחריות ביטוח פוליסות תחת גם לחסות עשויים בחברה משרה נושאי כי, מובהר

  . השקעות אזורים או אזורים של או/ו הניהול חברת של פטור וכתבי שיפוי לכתבי זכאים

נושאי משרה בחברה תנאי הפטור, השיפוי והביטוח של כן מובהר, כי על אף כל הוראה אחרת במדיניות התגמול, 

משרה באזורים השקעות או שהינם בעלי שליטה באזורים השקעות, לא יחרגו מתנאי המכהנים גם כנושאי 

ובאישורים שניתנו להתקשרויות עם  השקעות הפטור, השיפוי והביטוח הקבועים במדיניות התגמול של אזורים

(קרי: לא יהיו רחבים יותר מתנאי הפטור,  תאותו נושאי משרה על ידי האורגנים המוסמכים של אזורים השקעו

  .  השיפוי והביטוח שאושרו ביחס לאותם נושאי משרה באזורים השקעות)

 תגמול נושאי המשרה בחברה המקבלים את שכרם מחברת הניהול .7

 והחברה, השוטף לתפעולה הדרושים הניהול שירותי כל את לחברה תעניק הניהול חברת, לעיל 3  בסעיף כאמור

 דירקטורים גמול תשלום למעט( משרה לנושאי תגמול לשלם או משרה נושאי להעסיק צפויה אינה עצמה

  ). הניהול חברת ידי על מונו ושלא החברה בדירקטוריון המכהנים לדירקטורים

 בחברת המועסקים בחברה משרה נושאי לתגמול בקשר עצמן על לקחו הניהול וחברת שהחברה מגבלות להלן

 אלו בעלויות נושאת אינה עצמה החברה, לעיל שכאמור אף על וזאת, הניהול מחברת שכרם את ומקבלים הניהול

  : הניהול חברת אלא

 להוראות כפופה תהיה הניהול מחברת שכרו את מקבל ואשר בחברה המכהן משרה לנושא התגמול חבילת 

   .בחברה משרה כנושא כהונתו עבור התגמול בגין, להלן התגמול מדיניות של זה פרק

  יהיה כפוף  הניהול מחברת שכרם את ומקבלים הניהול בחברת המועסקים בחברה משרה נושאיתגמול

מלבד אישור האורגנים המוסמכים לכך בחברת הניהול גם לאישור האורגנים המוסמכים לכך בחברה כאילו 

, וועדת התגמול של החברה תהיה רשאית לקבוע כי מהחברה םשכראת  יםמקבל אותם נושאי משרה והי

התגמול שישולם לנושאי משרה כאמור בידי חברת הניהול יהיה נמוך מהתגמול אותו הציעה חברת הניהול 

, הוראה זו לא תחול ביחס 100%מובהר, כי מקום בו בחברה מכהן מנכ"ל בהיקף משרה של . לשלם להם

נושא משרה באזורים ואשר לא מקבל גמול או שכר כלשהו מהחברה או למנכ"ל (משותף) נוסף אשר הינו 

  מחברת הניהול. 
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 הוראות כלליות 7.1

  מהתקרות או מהסכומים האמורים להלן, לא תיחשב לחריגה או לסטייה  10%חריגה של עד

 מהוראות מדיניות התגמול. 

 אים: ניסיון נושא בקביעת חבילת התגמול לנושא משרה יילקחו בחשבון בין היתר השיקולים הב

 המשרה, תפקיד ותחומי אחריות, השכלה מומחיות וכישורים. 

  150%), לא יעלה על שרלוונטיהתגמול השנתי (מענק ותגמול הוני, ככל  -יחס בין קבוע ומשתנה 

 מעלות העסקה בגין הרכיב הקבוע של אותו נושא משרה לאותה שנה. 

  אחרת במפורש צוין אם , אלא2018 מאי חודש בגין למדדהסכומים הנקובים במדיניות זו צמודים . 

 תיעשה עמו ההתקשרות כי, בחברה משרה נושא לבקשת, לקבוע רשאית תהא חברת הניהול 

 חלף(והסכומים לאותו נושא משרה ישולמו כנגד חשבונית בצירוף מע"מ)  ניהול הסכם באמצעות

 משרה נושא אותו לבין החברה בין מעביד- עובד יחסי יתקיימו לא וכי העסקה בהסכם התקשרות

 בהסכם התקשרות על גם תחול זו תגמול מדיניות. כאמור ניהול בהסכם החברה התקשרה עמו

, בהתאמות הרלוונטיות, ובמקרה כאמור, יותאמו הסכומים הקבועים במדיניות זו כאמור ניהול

נאי ההתקשרות (ות להלן המתייחסים לשכר ברוטו להיות נושא המשרה מועסק על פי הסכם ניהול

  .)יקבעו כי כל מס הנוגע להתקשרות יחול על נושא המשרה

  ,במקרה שמצוין נתון להיקף משרה מסוים, אזי ככל שיועסק נושא המשרה בהיקף משרה אחר

 אותו נתון באופן יחסי בהתאם להיקף המשרה האחר.  ישתנה

  עקרונות כלליים -תגמול משתנה  

בכפוף  מראש שנקבעו אישיים ביעדים עמידהתיקבע על בסיס  משתנה לתגמולזכאות נושא משרה 

 .דעת שיקול של ורכיב למגבלות המפורטות להלן

 של במרץ 31 מיום יאוחר ולא עד חברת הניהול ידי על לשנה אחת יקבעו המשרה לנושא היעדים

 הכספיים הדוחות אישור ממועד יאוחר לא מקרה ובכל כאמור משתנה תגמול על יוחלט השב השנה

  החולפת.  השנה של

 בתפקידו לכהן הפסיק אשר משרה לנושא חלקי משתנה תגמול לאשר חברת הניהול תהיה רשאית

 התגמול ניתן בגינה אשר, בתפקידו כיהן בה הקלנדרית בשנה היחסי לחלק בהתאם, בחברה

 כדי בהן שיש בנסיבות סיום לידי הגיעה לא המשרה נושא של שהעסקתו בלבד וזאת, המשתנה

  . דין פי על פיטורין לפיצויי זכותו את לשלול

 יתחלקו היעדים .למדידה הניתנים ביצועים בסיס על תיעשה המשרה לנושאי היעדים קביעת

  כגון:   ,אישיים וליעדים חברתיים‐כלל ליעדים

  (הנוגעים לחברה ו/או לחברת הניהול) גיוסי הון או תקציב יעדי -יעדים כלל חברתיים ,

יעדי  ,FFO ,NOIחוב, יעדי תזרים מזומנים, רווח נקי, רווח לפני מס (בנטרול שערוכים), 

  ן. תשואה להון ויעדי יחס הון עצמי למאז
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  יעדי רכישת נכסים, יעדי השבחת נכסים, יעדי תפוסת נכסים, עמידה  -יעדים אישיים

ת דמי שכירות ועמידה בהוראות בלוחות זמנים, חסכון בהוצאות, חידוש חוזים והעלא

   הרגולטורים. 

יעדים בשנה ומשקלם יהיה בטווחים המפורטים   5כמות היעדים לכל נושא משרה לא תעלה על 

  מסך התגמול המשתנה המצוין ביחס לכל סוג נושא משרה כמפורט להלן):  100%להלן (ועד 

 כלל יעדים  
  חברתיים

 דעת שיקול  אישיים יעדים
 חברת דירקטוריון

  הניהול

משקל יחסי מקסימלי 
  מהתגמול המשתנה

20%-60%  20%-60%  10%-30%  

 הניהול חברת שדירקטוריון יכול ל"למנכ הכפופים משרה לנושאי ביחס, לעיל, האמור אף על

 יהיה כאמור המשרה נושאי של המשתנה התגמול כלל כי ) מנכ"ל החברה(בכפוף לאישור  יקבע

  . אישיים או/ו חברתיים כלל ביעדים לעמידה כפוף יהיה ולא, דעת בשיקול תגמול

במועד בחינת זכאות נושא המשרה לתגמול משתנה, דירקטוריון חברת הניהול יוכל להחליט כי 

מהעמידה ביעד מסוים לא  20%במשקלו היחסי של כל יעד ו/או סטייה של עד  10%שינוי של עד 

  תיחשב כשינוי מהותי בתנאי הכהונה וההעסקה של נושא המשרה. 

 90ר לחברת הניהול, בתוך תקופה שלא תעלה על נושא המשרה יתחייב להחזי -  השבת סכומים

ימים מגילוי הטעות, את הסכום ששולם ביתר, ככל ששולם, על בסיס נתונים שהתבררו כמוטעים 

  .  והוצגו מחדש בדוחות הכספיים של החברה / חברת הניהול, לפי העניין

 מנכ"ל החברה 7.2

מלא, בגין הרכיבים  , להיקף משרה(ברוטו) מנכ"ל החברה לשחודשית ה משכורתועלות   .א

   ש"ח. 120,000הקבועים בשכר, לא תעלה על 

בנוסף, המנכ"ל עשוי להיות זכאי לתנאים נלווים, חלקם נובעים מהוראות הדין (כגון: הפרשות   .ב

), חלקם נובעים מנוהגים המקובלים בשוק וכיו"בסוציאליות, ימי חופשה, מחלה, הבראה 

העבודה (כמו חסכון בקרן השתלמות, ביטוח אובדן כושר עבודה) וחלקם הינם תנאים נלווים 

רכב, הוצאות רכב, טלפון וכיוצא באלו ולרבות גילום עבור הוצאות  -מקובלים אחרים כגון 

ל במסגרת תפקידו בהתאם . כן הוא עשוי להיות זכאי להחזר הוצאות אירוח ואש"וכיו"באלו 

 לנהלי חברת הניהול (לא נקבעה תקרה בנהלי חברת הניהול בהקשר זה). 

   חודשים. 3סיום ההתקשרות עם המנכ"ל יהיה בהודעה מוקדמת של עד   .ג

פעמים התגמול הקבוע / דמי הניהול החודשיים,  6מכפלה של  בגובה של עד  שנתי כספי מענק  .ד

ייקבעו על ידי חברת הניהול ויובאו לאישור  המענק של המנכ"ליעדי  . המנכ"ללפי העניין, של 

במרץ של שנה קלנדרית מסוימת, עבור  31, לא יאוחר מיום ועדת התגמול ודירקטוריון החברה

  אותה שנה.
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מהאופציות שיוקצו  15%המנכ"ל יהיה זכאי לחבילת אופציות בשיעור של עד תגמול הוני.   .ה

 . להלן 7.4 , ובכפוף לתנאים המפורטים בסעיף לעיל 4.3  בסעיףלחברת הניהול כאמור 

 סמנכ"ל 7.3

חודשית של סמנכ"ל בחברה, להיקף משרה מלא, בגין הרכיבים הקבועים בשכר, משכורתו ה  .א

 ש"ח.  70,000לא תעלה על 

 .ב. 7.2 בנוסף עשוי סמנכ"ל להיות זכאי גם לתנאים נלווים כמפורט בסעיף   .ב

 חודשים.   3סיום התקשרות יהיה בהודעה מוקדמת של עד   .ג

פעמים התגמול הקבוע / דמי הניהול החודשיים,  4לא יעלה על מכפלה של מענק כספי שנתי.   .ד

 לפי העניין, של הסמנכ"ל.

 שיוקצו מהאופציות 5% עד של בשיעור אופציות לחבילת זכאי יהיה ל"סמנכ. הוני תגמול  .ה

 .להלן 7.4  בסעיף המפורטים לתנאים ובכפוף, לעיל 4.3  בסעיף כאמור הניהול לחברת

 הוני תגמול 7.4

ניהול עשויה להציע, מעת לעת, לנושאי המשרה, להשתתף בתכנית תגמול הוני, וזאת בקשר עם החברת 

ר היקף התגמול ההוני למדיניות, כאש 4.3  תהיה זכאית חברת הניהול כאמור בסעיף לותגמול הוני 

  שיוענק לכל נושא משרה יהיה בהתאם לתפקידו, למעמדו, להישגיו וכיוצ"ב. 

  על תוכנית התגמול ההוני יחולו המגבלות הבאות: 

 20% עד של יהיה בשיעור המועסקים בחברת הניהול משרהה ינושאכל הסך הכולל שיוענק ל. תקרה 

שווי ההטבה לנושא משרה (בהתאם . לעיל 4.3  בסעיף כאמור הניהול לחברת שיוקצו מהאופציות

למודל שווי ההטבה שישמש את החברה לדוחותיה הכספיים) במועד ההענקה, לכל שנת הבשלה 

(חישוב שווי ההטבה של כל שנת הבשלה יבוצע על בסיס לינארי ולא על בסיס רישום ההוצאה 

פעמים התגמול הקבוע / דמי הניהול  6מכפלה של ") לא יעלה על י הטבה שנתישווהחשבונאית) ("

פעמים התגמול הקבוע / דמי הניהול החודשיים,  4מכפלה של למנכ"ל ועל  החודשיים, לפי העניין,

 . לסמנכ"ל לפי העניין, 

 תקופת ההבשלה של יחידות התגמול ההוני לא תפחת משנתיים עד הבשלה של תקופת הבשלה .

מלוא היחידות, כאשר מלוא היחידות עשויות להיות מחולקות למנות אשר יבשילו לשיעורין על פני 

אותן שנתיים (או תקופה ארוכה יותר). תנאי ההבשלה עשויים לכלול גם הוראות בדבר האצת 

אימים הנובעים משינוי שליטה בחברה או כתוצאה מסיום יחסי תקופות ההבשלה במקרים המת

העבודה בשל נסיבות מיוחדות כגון נכות או מוות. התקופה למימוש יחידות התגמול ההוני לא 

 שנים מאז שיחידות התגמול ההוני הרלוונטיות בשלו וניתנות למימוש.  7תעלה על 

 2018יוני חודש לתשקיף החברה מ 3.6.2כמפורט בסעיף .  מחיר המימוש. 
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  מאזורים נושאי המשרה בחברה המקבלים את שכרם  א. 7

  אינם מועסקים בחברת הניהול.  שמעת לעת עשויים לכהן בחברה נושאי משרה הנושאים בתפקידים באזורים ו

להסרת ספק מובהר, כי גמול המשולם  על ידי אזורים לנושאי משרה בחברה, אשר מכהנים גם כנושאי משרה 

ם או כעובדי אזורים, ואשר לא משולם לנושא המשרה על ידי החברה או חברת הניהול, לא יהיה כפוף באזורי

עניין תקרת התגמול ההוני אשר וזאת מבלי לגרוע מתחולת האמור בסעיף זה להלן ל, להוראות מדיניות התגמול

  .בידי חברת הניהול אפשר כי יוענק לנושאי משרה אלה

  : כאמור משרה נושאי לתגמול בקשר עצמן על לקחו הניהול וחברת שהחברה מגבלות להלן

  כתבי שיפוי  ביטוח, האמורים למעטהחברה וחברת הניהול לא יעניקו כל גמול לנושאי המשרה

, נושאי המשרה בחברה שעשויים לחול לגבי יתר ופטור בהתאם לאמור במדיניות תגמול זו להלן

לנושאי המשרה האמורים תגמול (שכר קבוע, וזאת מבלי לגרוע מסמכותה של אזורים להעניק 

בהתאם להסכמי וכב')  מענקים, זכויות סוציאליות, ביטוח, התחייבות לשיפוי, התחייבות לפטור

 ההתקשרות שלה עמם.

  ,וזאת בקשר עם תגמול הוני לו ככל שחברת הניהול תחליט להסב אופציות לנושאי משרה האמורים

 ינושאכל למדיניות, אזי הסך הכולל שיוענק ל 4.3 חברת הניהול כאמור בסעיף תהיה זכאית 

 עד של יהיה בשיעור )7.4מעבר לאופציות שהוקצו כאמור בסעיף  -(להסרת ספק  משרה כאמורה

, ותקופת ההבשלה ומחיר המימוש לעיל 4.3  בסעיף כאמור הניהול לחברת שיוקצו מהאופציות 20%

  לעיל. 7.4 של אותן אופציות יהיו כמפורט בסעיף 

 בקשר עם התגמול שהיא משלמת לנושאי המשרה האמורים יעדים הנוגעים  ככל שאזורים תקבע

כאמור גם  יאושרו יעדיםבמישרין ובאופן בלעדי לביצועי החברה (לרבות רווחיה ו/או היקף נכסיה), 

 סמכים של החברה.   בידי האורגנים המו

 לנושאי המשרה לשכר הממוצע והחציוני בחברהתגמול היחס בין ה .8

 אין וממילא, בחברה וחציוני ממוצע שכר בדיקת לבצע ניתן שלא הרי, עובדים מעסיקה אינה שהחברה מאחר

  . החברה של הנוכחי הניהול במבנה משמעות כל לכך

 הוראות כלליות .9

המובאת לעיל בכדי להקנות זכות כלשהי לנושאי המשרה בחברה, אין באמור במדיניות התגמול  9.1

 מעת לעת.קנות להם הנן על פי הסכמי העסקתם, כפי שיהיו והזכויות המו

 יובהר, כי תגמול נמוך מהמצוין במדיניות זו לא יהווה חריגה ממדיניות התגמול.  9.2

  מדיניות התגמולותחולת תוקף  .10

לתקנות החברות  1א לחוק החברות וכן בהתאם לאמור בתקנה 267ובהתאם להוראות סעיף  20על פי תיקון 

, לפיה מדיניות תגמול לפי הוראות הפרק הרביעי א' 2013-(הקלות לעניין החובה לקבוע מדיניות תגמול), תשע"ג

מציעה לראשונה ניירות ערך בחלק השישי לחוק החברות שתוארה בתשקיף או במסמך הצעה לציבור של חברה ה

 5א לחוק החברות והיא תהיה טעונה אישור רק בחלוף 267שלה לציבור, תיחשב כמדיניות שנקבעה לפי סעיף 
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שנים מהמועד שבו תירשמנה לראשונה מניות החברה למסחר בבורסה, בהתאם להוראות הדין, כפי שתהיינה 

 באותו מועד. 
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  2018
38247.09A/3

 

החברהלן: "
 לקונה מרצו

(לה 1ג בע"מ

שמאי המקרק
 ערך, התשכ

כמשמע –ס 
בתקן חשבונ

רבות בדרך
ידה, ובדו"-ל

 במאי     
 רנו: 30.293

ווינג בע"מ
  

  ם 
  ה

128/  
  ד

) בע"מ (לה
מוכר מרצון

אזורים ליווינג

ל מועצת ש
י חוק ניירות
וגן" של הנכ
ורך יישום ב

 ותיכלל (לר
התפרסם על

24   
 מספר

יט אזורים לי
 

יני מגורים
להשכרה
101/02/
"ז, אשדוד

2(  

1965ם בנין (
במכירה מ –

חברת ריט א
  .ג

ש 17.1מס'
ך דיווח עפ"י
ת "השווי ההו

IFRS1ולצ ,(

סם לציבור
ף העתיד לה

  

  נג.
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  רי
 

ת שני בניי
ול בנייה ל
3/תכנית

, רובע ט
2815בגוש  6

חברת אזורים
– להלן 5עיף

מהחברה לח
ל חב' ליווינג

ראות תקן מ
וצעות לצורך
צורך קביעת

13גן (שווי הו

תפורסרכתנו
נג, בתשקיף

3.  

ליווינ 'רע של חב

ט להקמת
רת מסלו

לפי  106
4 - ו 2פוז

6 (חלקה

ח חשבת ,הן
בסעכמפורט

ברת הנכס 
ה לציבור של

בהתאם להו
קרקעין המב
בונאית), ולצ

מדידת ש – 1
  ).IAS40ה (

תנו, כי הער
של חב' ליווינ

- 31.3.2018

ה המונפק והנפר

מ  
  

פרויקט
במסג
גרש מס'

תפרח'  

 

נירית כה הגב'
נכס הנדון כ

הע ה לצורך
סגרת הנפקה

ב פה נערכה
 בשומות מק
ם תקינה חש
13בינלאומי

ל"ן להשקעה

 את הסכמת
 הכספיים ש

 סמו מכוחו.

הינוערכה זו

            

יקה במלוא הונה

 (1965) בע"מ

מג

  ההערכה

השנו על ידי 
נהאת שווי  ך

התבקשה כה
") במסיווינג

דעת המקיפ
מזערי נדרש
לצורך יישום
דיווח כספי ב

נדל – 40מי  

תנים בזאת
 בדוחותיה 
מדף שיפורס

  ד הקובע

 הקובע להע

                

נו, החברה מחזי

  
לכבוד

אזורים בנין

ג.א.נ,
  

מטרת .1

התבקש
להעריך

ההערכ
חב' ל"

חוות ה
(פרוט מ

ול 1968
בתקן ד
בינלאומ

הננו נות
הפניה)
הצעת מ

  

המועד .2

המועד

               
 

כפי שנמסר ל 1

 



  

ופים 

אות 

סים 

מאי 

  ין.

שנת 

   

מאי 

כלה 

אות 

נאים 

 לחברות וגו
  

 רענן דוד.

כלכלה ושמ

ין וניהול נכ

 בפנקס ש

אות מקרקעי

משבירושלים 

.2005משנת 

בפנקס ש 

כלכ –שות' 

 שרותי שמ
  העבודה.

 ה.

בכפוף לתנ

אי מקרקעין
ברות ביטוח.

ה פרידמן ור

כ –ץ ושות'

ות מקרקעי

ורשום 199

כלכלה ושמא

 העברית ב

הטכניון מ -ץ 

ורשום 2004

וש שימקביץ 

שות' מספק
ם לבין מזמין

אות ההערכה

ת לשיפוי ב

  .1998שנת

 כיועץ בנושא
יננסיים ולחב

מקרקעין מש

נר שימקביץ

כנית לשמא

1חל משנת 

כ –ביץ ושות' 

אוניברסיטה

 ללימודי חוץ

4חל משנת 

קפלנרדמן

וששימקביץ 
בין השמאים

מותנה בתוצא

תב התחייבו
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 פעיל מאז ש

עין ומשמש 
 למוסדות פ

ע"י שמאי המ

רידמן קפלנ

בוגר התכ. 1

 נכסים הח

פלנר שימקב

אמה )MAה (

סים ביחידה

 נכסים הח

  ם

ד ברק פריד
15.0. 

קפלנר שמן
תלות ביימת

ערכה אינו מ

 החברה כת

  עריכים

מקביץ ושות'

נכסי מקרקע
בניה,חברות

ת זו נערכה ע

 

ברק פרשרד

1984משנת
1993.   

ערכות שווי
  ).341מס'

ק פרידמן קפ

בכלכלה שני

עין וניהול נכס

ערכות שווי
  ).1389ס' מ

רה לשמאים

לבין משרד
04.2018ביום

 ברק פרידמ
 ואולם לא ק

תנו בגין ההע

תן לנו ע"י

שמאים המ

ן קפלנר שימ

ערכות שווי נ
מקומיות, לח

רך חוות דעת

תם וניסיונם:

שותף במש 

גר הטכניון 
אביב משנת

מקרקעין והע
מ ןרישיו( 199

ברק במשרד

שבעל תואר

אות מקרקע

מקרקעין והע
מ ןרישיו( 200

ת בין החבר

החברהין
עין בוצעה ב

כי משרד 
מין העבודה,

כי שכר טרחת

תקשרות נית

המשרד והש

ברק פרידמן

ד עוסק בהע
ם, לרשויות מ

ת השווי לצור

פרטי השכלת

–פרידמן 
  עין.

ס אזרחי בוג
א- רסיטת תל

בשמאות מ
93עין משנת 

שותף  – דוד

ב, מקרקעין

תכנית לשמא

בשמאות מ
05עין משנת 

ההתקשרות

תקשרות ב
מאות מקרקע

,נו להבהיר
רקעין למזמ

נו להבהיר כ

ההתסגרת 
  סכמים.

פרטי ה .3

משרד ב

המשרד
ציבוריים

הערכת

להלן פ

משה פ
מקרקע

מהנדס
באוניבר

עוסק ב
מקרקע

רענן ד

 מאיש
2000.  

בוגר הת

עוסק ב
מקרקע

פרטי ה .4

הה  .א
ושמ

הננ  .ב
מק

הננ  .ג

במ  .ד
מוס

  

 



  

 )4ס 

 

ערב 

  ט"ו

מבני 
שלבי 

תפוז, 

 שכו
כגני 

 

התקבל טופ

 נאי מתלה)

  וד. 

ני ברית ממע

רובע -ערב 

ומות, לצד מ
 וחלקם בש

אשכולית ות

כולית, בהמש
 המשמשים כ

  

ם הבניה (ה

מהוונת (בתנ

24.5.2018.  

ל העיר אשד

צפון, שד' בנ

ממע בע י"ב,

קו 25עד  1
ם מאוכלסים

ת אפרסק, א

פרסק ואשכ
 מבני ציבור

128/10  

 (רובע ט"ז)

סיו בשלבי 
  יח"ד 112

וחכירה מ מ"י

8, ביום ח"מ)

מזרחי של-ם

צחק רבין מצ

רוב –מצפון 

14גורים בני 
בני המגורים

בות הרחובות
   ה.

הרחובות אפ
תפוז מצויים
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01/02/3כנית

, אשדוד4 -ו

ר להשכרה
ללוכ - כלוס

וח מהוון מרמ

מקרקעין (הח

חלקה הדרו

ל ידי שד' יצ
  מזרח. מם ו

,רובע י"ג - 

במגדלי מגן
ם. חלק ממב

מוד להצטלב
י של השכונה

הצטלבות ה
חי של רח' ת

  הנדון.

  

2815  

6  

 מ"ר 4,468

לפי תכ 106

 2תפוז רח' 

פרויקט דיור
ולקראת אכ

הסכם פיתו

שמאי מ –וד

רובע ט"ז, ב

 התחומה ע
כולית מדרום

מצפון מזרח
  ותח.

ש המאופיין
משפחתיי- דו

מערבית ובצמ
לקה הדרומי

ל צפונה מה
מעברו המזר

ה לפרויקטת

  ת מלאה.

  ם:

 

 

  כס

רענן דוך ע"י

קם בשכונת

כונה חדשה
ואשכאפרסק

 ט"ז הינם: מ
וח בלתי מפו

 מגורים חד
דת וקוטג'ים

מוקם צפון מ
ני ברית ובח

תפוז בפיצול
ון מערבה. מ

ק"מ מערבית 

שתית עירונית

   הנכס

 

  ה:

 חלקה רשום

:  

  ת עירונית:

   הנכס:

 ת בקרקע:

הביקור בנכ

במקום נערך

   הסביבה

ש הנדון ממוק

ט"ז מהווה שכ
בות ענבים, א

יו של רובע
שטח פתו -  

אזור היאה 
קומות 4 בני 

  

ט הנדון ממ
ת לשדרות בנ

ת 'ו של רח
ל הרחוב צפ
  בתי ספר. 

 2 -ם מצוי כ

ת הנכס תש

פרטי ה .5

 גוש:

חלקה

שטח

מגרש

כתובת

מהות

הזכויו

מועד ה .6

ביקור ב

תיאור .7

המגרש

רובע ט
והרחוב

גבולות
מדרוםו

הסביבה
מגורים
הקמה.

הפרויק
מזרחית

תחילת
מתעקל
ילדים ו

חוף הים

בסביבת

 



  

 

קום הנכס ה  הנדון
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ם סימון מיק

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

תרשים ההסביבה עם

מיק קום הנכס

 



  

 את 

רבית 
 רוחב

עתיד 

 ובתי

 מס' 
  ת.

91/20 

מהווה 2815

מער-ת דרום
ברמזרחית -

/א' הע90/10

וגני ילדים  

  קומות.

ערבי מגרש
קומות 4ם בני 

(  

  

010רת מכרז ים/
  .ת הדעת)

ם בניין 
 2ס' 

5בגוש  6ה 
  . ון

חזית ולה ית
חזית דרום :

01/02/3כנית 
  .2 למגורים

הכוללים ר

ק 14רים בני

מעברו המע
מבני מגורים 

)2017(שנת 

דון, נמכר במסגר
רט בהמשך חוות

מיקום
מס

חלקה, ")נית
הנדו פרויקט

אי רגולרי ה
לרח' התפוז

 

לפי תכ 8רש
ה להשכרה

מבני ציבור

מגדלי מגו 2

עוד שצ"פ ו
ושני קומות

( 3לום אויר

צמוד לנכס הנד
מסלול א', כמפור
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התכנהלן: "
הפליו מוקם

צורה ,מ"ר ,4
חזית כפולה

מ'.  66 -כל

מגר הצפוני
במסלול בני

המזרחי רו
  .יה)י

2 הדרומי ברו

התכנית בייע
19גורים בן

נה ע"ג תצל
  

  

מוקם צפונית ובצ
כרה למגורים (מ

(לה 128/101
עמגורים ד",

468,ום הינו
חח' אפרסק ו

של ברוחב ת

תפוז ומעברו
במגורים  ח"ד

 תפוז ומעב
יבנשלבי בם

אפרסק ומעב

לפי  332ש
מגדל מ ויים

חלקה הנדונ

) הממ2815/8"ח
סלול בניה להשכ

 קה והמגרש

1/02/3כנית
בייעוד "מ 10

שטחה הרשו
מ' לרח 55 -כ

נית וחזית צפו

  קה:

רח' תחזית ל 
יח 81לכלול  

רח'חזית ל 
חלקםספר (  

רח' אחזית ל 

מגרשגובל ב 
עליו בנ 105

סימון הח

 

            

/א' (גו"90/101/0
"ד במסגרת מס

  דוד.

 מס'

  הנכס

תיאור החלק

תכבהתאם ל
06מס' מגרש 

שש ,לחלקה
של כ ברוחב

מ' 65 - כשל 

גבולות החלק

 -מצפון 
  

 -ממזרח 

 -מדרום 

ג  -ממערב 
5

  

                

02/3לפי תכנית 
יח" 81עליו נבנות 

G של עיריית אש

מיקום בניין 
1 

תיאור .8

ת 8.1

ב
מ

ל
ב
ש

ג

מ

מ

מ

מ

               
 
8מגרש מס'  2

ומהווה מגרש ע
GIS - מאתר ה 3

 



  

. 4רים
12(, 

ופס 

רתף 
ליות 

 חיות
כשו 

טחן 
כ"ד 

בניה 

צבע 
קטן 

 

כרה למגור
 28/101/02/3

התקבל ט 2

על קומת מר
מעל 2רגות, 

  ש.

התאם להנח
במסגרתו נר

הדירות ששט
בש דירות 2

אם לתקני "ב
  ם. 

תיקוני צעט 
נים בחלק ק

בניה להש 
עפ"י תכנית

2018(במאי  

(מעקומות  1
חדרי מדר 2 

המגרששל  ו

, בם לפחות
שבז  המכר

מ 25% -שי ו
8(סה"כ  קח

בסיסי, בהתא
ספרינקלרים

ושלמה, למ
התקנת מזגנ

- מסלול ב' 
(ע 106 מס' 

ה סיום הבני

5 -דירות ב 5
ובון מרכזי 

ת רוב שטח

  

שנים 20 של
תנאיל תאם

בשוק החופש
בשכ"ד מפוק

רט מגורים ב
ש הכוללות ס

 הפרויקט ה
למה של ה

 ן).

  

סה "כ יח "ד 
בפרויקט 

5
5

11
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במסגרת מ
ם על מגרש

בשלבימצוי

56כל בניין ב
סביב גרעין

א ים ומכסה

  חניה.

לטווח ארוך
מגורים ובהת

ת לשכירות ב
ת להשכרה ב

בנה בסטנדר
כות כיבוי אש

 בנייתו של
ת, וכן הש

 (פרט לגינון

  .2018יוני

כמות 
יח "ד 
בבניין 

ס
ב

2
2

254
252

2
12

רות מגורים
יינים נפרדים

מוהוא  דונם 4

ב - ים דומים
נבנוהדירות

לשני הבנייני

מקומות ח 16

  :קט

ל יקט יושכרו
השכרה למ

מיועדות 75%
רים) מיועדות

הפרויקט נב –
 דירתי ומערכ

עד הביקור,
חלק מהדירו

רקע הושלם

מהלך חודש י

 חוות הדעת.

טח נטו
פלדלת")

במ "ר
97.75        1

132.85      1
96.00        27

119.00      26
136.00      1

  קט

דיר 112 לל
בני שנינה ב

4.5 - ע של כ
  . אכלוס

מאפייני ללים
הת), כאשר

משותפת  ף

8סה"כ לל ב

דירות בפרויק

 הדיור בפרוי
של בנייה ל

  . קרקעין

% - כ ,הדירות
חדר 4מ"ר ( 

– הגמרניה ו
ל מיזוג אויר

נכון למוע – 
בח אחרונים

במפלס הקר

במצפויה וס

            

בהמשך ח 11.2ף 

ש
")
 ב

5דרים
5דרים
0ים
0ים
0חד '

 

תיאור הפרויק

כולהפרויקט 
הפרויקט נבנ
בשטח קרקע

ולקראת א )4

כולהבניינים 
קומה טכנית

  . המבוא

מרתףהקומת 

כולהפרויקט 

התפלגות הד

כלל יחידות 
מסלול ב' ש
הזכויות במק

מתוך מלאי ה
100 - קטן מ

  .מפוקח)

סטנדרט הבנ
רוקה", וכולל

מצב הבניה
"פינישים" א

  מהדירות.

פיתוח החוץ ב

תחילת אכלו

                

מסלולים בסעיף

טיפוס דירה 

דירת גן 4 חד
דירת גן 5 חד
דירת 4 חדר
דירת 5 חדר
פנטהאוז 5 ח
סה "כ דירות

ת 8.2

ה
ה
ב
4

ה
ו
ו

ק

ה

ה

כ
מ
ה

מ
ק
מ

ס
י

מ
ו
מ

פ

ת

               
 

ראה פירוט המ 4

ט

ד
ד
ד
ד
פ
ס

 



  

  

  

 

לד חד' 5ת  דוגמא
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 הבניינים 

דירתת של וג

  

חזית

מייצג מונות תמ

 

 



  

  

שים 

ח"ד, 

1,76 

ת גג 
מעל 

יסה 
 2ה 

בניה במגרש
  ם. 

די תוספת יח
   

  .ד"

69 - רפסות ו

ומות + קומת
קומות מ 14 

  ת:

 מתחת לכנ
מבואה בגוב

ע ט"ז

מגרשים 

"ד וזכויות ב
דונ 32 -כ על

על ידע ט"ז 
 .קווי הבניין

ד "מגורים 

ח עיקרי למר

קו 11יסה + 
הקובעת +

הבינוי הבאות

מות מרתף
ת גן בק"ק, מ

מהות

הסכמה - רובע

כויות בניה במ

רוקה באשדוד

  דון:

 תוספת יח"
עטת החלה 

גורים ברובע
 נקודתיים בק

בייעו 106'

  :הנדון

מ"ר שטח ,1

ת עמודים/כני
ת לכניסה ה

 ח"ד.

לו הוראות ה

קומ 2 - עת ו
כוללים דירת

 טכנית.

14.02. 

עת תקן חניה

וד וחלוקה בה

ספת יח " ד וזכ

רכות לבניה יר
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ל הנכס הנד

תכנית:הם
תכנית מפור

מגרשים למג
יכת שינויים

מגרש מס'

לנכס הטיות

128, עיקרי,

רתף + קומת
קומות מתחת

  חלקית.

יח 94 -ח"ד ל

 מ'. 3 -

גורים ובו יחול

ניסה הקובע
ת. המבנים כ

גג ט ג וקומת

2.2018מיום  דוד

לקוט
סומים

קביע5224

איחו5355

תוס6419
ל הער-

  5ת

ות החלות ע

(שם 128/1
מהווה תדוד),

דש של ממח
עת בינוי וער

-רש הנדון כ

הרלוונטכנית

מ"ר שטח 2

, במקום: מר
ק 2 -, לגג)

ק. גג טכנית

יח 81 -גרש מ

-מ' ל 6 -תי מ

דון הינו למג

ות מעל לכ
כנית חלקית
יות, דירות גג

סה בעיריית אשד

ך מתן
וקף

יל
פר

14.9.24

30.12.5

21.5.29

2.12.2

עיר מאושרות

הרלוונטיוות

 101/02/3
בע ט"ז אשד

תכנון מ: נית
וקביעת בניה

את המגר נה

הוראות התכ

2,750סה"כ
 חי שירות.

ניין הקומות,
(חדר על ה
 הקובעת + ק

יח"ד במג 13

ו בניין נקודת

 ראות בינוי:

א השטח הנד

קומו 14עד
 + קומה טכ
קומות טיפוס

            

ר מחלקת ההנדס

תאריך
תו

2003

2004.א

1282012

2014

   התכנוני

תכניות בנין ע

להלן התכניו

תכנית מס'
למגורים ברוב

מטרת התכנ
זכויותתוספת 

סימהתכנית 

להלן עיקרי ה

 תוספת ס
מ"ר שטח

  במשינוי
חלקית (
הכניסה 

  3תוספת

 שינוי בקו

ים והורשימוש

השימוש בתא

 בניינים ע
הקובעת
קומות, ק

                

דע תכנוני מאתר

תכנית

96/101/02/3

/90/101/02/3

8/101/02/3

מק/118

המצב .9

ת 9.1

ל

ת
ל

מ
ת

ה

ל









ש

ה



               
 
בהתאם למיד 5

3

3

 



  

2

מות
תחת 
כניסה 

14 5

מס' קומ
מעל 

הכניסה 
מת
לכ

בה 
נה 
('

לסי 
מציה 

טחי 

ובגג 
ם או 

חות 
 יהיו 

לת"י 
שלא 
אים 
שלא 

 

תכסית

30%52   

גוב
מבנ
(מ '

ת
ד 
ם 

אשונה. במפ
ר טרנספורמ

ש יחושב כ

 בדירות גג ו
ם מסחריים

ה אך לא פ
ה הנדרשים

ה בהתאם ל
ניין ירוק" (ש
פרטים בנוש
ניין ירוק" (ש

94    21    

ם 

מס' 
יח "ד

צפיפות
 יח "ד
לדונם
נטו

ק וקומה רא
טכניים. חדר

סיות ושטחן

דות קרקע,
 כל שימושי

 היתרי הבניה
חניהקומות ה

 ובניה ירוקה
רמה של "בנ
ו אישור המפ
רמה של "בנ

20,66462%

סה"כ 
שטחי
בניה
(מ "ר)

אחוזי 
בניה 
כוללים

דיירים בק"ק
 ומתקנים ט

מות הטיפוס

ת גינות צמוד
לבד, ללא

בעת הוצאת
ממק 50%ת

  ם המגרש.

ם סביבתיים
 פחותה", בר
תר בניה הינ
 מטעמו, בר

  ע לתכנית:
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שירותיה

4, 750      8

סה הקובעת
ס
ש
ב
)

להתכנסות ד
יית מחסנים

שר גם בקומ

רות, בחצרות
וש פרטי בל

ניה התקף ב
ו כן, לפחות

יהיו בתחום ה

  :בלבד)

טים בנושאים
ל הסביבה

 בקשה להית
 העיר או מי

במצב המוצע

חניעיקריות

3, 100 -

ת
בניה(מ "ר)

מתחת לכניס

ושר וחדר ל
ר חניה, בני
עליו מבואה.

רים תתאפש

ת שחיה בדיר
שמשו לשימו

ם לתקן החנ
תכנית. כמו
קומות החניה

גרש הנדון ב

ה יוצגו מפרט
השפעתם ע
תנאי לאישור
ע"י מהנדס

אות הבניה ב

עיקרי 
מרפסות

שירו

,700 1,128    

כניסה הקובעת
שטחי ב

ניית חדר כו
 ובק"ק תות
מרתף כשמע

חסנים לדייר

ריכותקמת ב
הבריכות יש

  בשטחה.

תהא בהתאם
 במסמכי ה
מקאשר כלל

(הוראות למג

 להיתר בניה
 "בניינים שה

נקודות). ת 5
בניה ירוקה ע

  נק').

 זכויות והורא

עיקרי

פח בינוי מחייב . 

4,6610,990 

מעל לכ
דל 
רש 
מ"ר)

 תותר בנ
המרתף
ייבנה במ

 בניית מח
 .שרות

 תותר הק
הבניין. ה
ציבוריים

 החניה ת
מהמוצע
תת"ק כא

בניה ירוקה (

בכל בקשה
התקף 5281

55 -תפחת מ
סביבתיים וב

נ 55 -פחת מ

להלן טבלת

 

 

 

"0" למרתפים.   בניין

ן למרפסות ע"פ נספ

מס' 
תא 
שטח 

10668ד'

גוד
מג
(מ 









ב

ב
1
ת
ס
פ

ל

  

 

1) יותר קו

2) קווי בניי

יעוד

מגורים ד



  

  וי הבניין)

  6ת

  פיתוח
ים וסימון קוו

יט התכנית
128/101/0(

 הבינוי והפ
עמדת המבני

-11-  

 
ון ע"ג תשר

02/3פי תכנית
 

  
נספח ל גבי

יב לעניין הע

מגרש הנדו
לפ 106מס' ש

עלש הנדון
נחה אך מחיי

106

1

סימון המ
מגרש(  

סימון המגרש
נוי ופיתוח מנ

            

106

 

ס
וך נספח בינ

                

  חשה בלבד.

(מתו

  

  

  

  

  

  

  

               
 
סימון להמחה 6

 



  

  

4,3
99
91

1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
74
7

20
4

15

שני 
ים 
ש 
(

יטלי 

פירה 

 בני 

. בניין
סים 
 -ת) ו

טחי 
חזית 

תרות 
 94ר 

. גג 
 של 

סה "כ 2

בניינים 

4,378.5378.50
240.796.59
229.215.68
257.3085.06
257.3085.06
257.3085.06
257.3085.06
257.3085.06
257.3085.06
257.3085.06
257.3085.06
257.3085.06
257.3085.06
257.3085.06
231.7059.42
165.942.24

71.77
8,076.0,099.86
4,378.4,378.50
3,697.5,721.36

סה "כ ש
הבנייני
במגרש
(מ "ר)

הדיגיהרישוי 

 הבניה, חפ

השכרהלם 

   קומות.

בכל ב רקע
ף, שינוי מפל
ד המבוקשות

א שינוי בש
אלומיניום בח

  

המותחידות 
מגרש (מותר

קובעת + ק
ובה המותר

סבניין 2

ב(סה "כ ))

5
119.407
114.602
128.653
128.653
128.653
128.653
128.653
128.653
128.653
128.653
128.653
128.653
128.653
115.837
82.909

11,847.8820
50

11,847.8870

שירות (מ "ר)

ובארכיב ה 

 וגידור אתר

מבני מגורי 
.  

ללא תוספת

בקומת קר 1 
שינוי במרתף
(כולל יחה"ד

  רה.

ס העיר (ללא
ול סבכת א
נית ההיתר:

ל כמות היח
ית החלה במ

 .יח"ד) 112

ל לכניסה הק
וי בגלא שינ

בניין 1

(סה "כ )

4,378.
121.27
114.60
128.65
128.65
128.65
128.65
128.65
128.65
128.65
128.65
128.65
128.65
128.65
115.83
82.97

4,3781,849.82
4,378

-1,849.82

חלקי ש

משותף 

ריית אשדוד
  :אים

ארגוןל .30

2לבניית  .7
יח"ד 104"כ

יח"ד, ל 10ל

  :ל

וספת דירה
 בפרויקט, ש

יח"ד  112כ
יקט להשכר

הנדסשור מ
 קיים וביטו
צורפת לתכ

מע 20% - ל
ם לפי התכני
2פות, סה"כ 

קומות מעל
ת חלקית לל

5

81.96
82.44
82.44
82.44
82.44
82.44
82.44
82.44
82.44
82.44
82.44
82.44
82.44

1,071.24.50
.50

1,071.24

מ "ר)

סה "כ 2 
הבניינים 

מ
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הנדסה בעיר
וונטיים הבא

3.2015ביום

3.2016 יום
טכנית, סה"

 לתוספת ש

9.7.2017ום

ל בניין), ותו
יח"ד 8ספת

סה"כ חניות.
 טכנית. פרוי

שינויים באיש
רחית למצב
השטחים המ

 :הבאות ת

ת השלמה ל
ים המותרים

יח"ד נוספ 8ת

14 -תב"ע מ
 ק. גג טכנית

1 בניין 2בניין

(סה "כ )(סה "כ )

40.9840.98
41.2241.22
41.2241.22
41.2241.22
41.2241.22
41.2241.22
41.2241.22
41.2241.22
41.2241.22
41.2241.22
41.2241.22
41.2241.22
41.2241.22

535.6535.62

535.6535.62

מרפסות (מ

מחלקת הה
 הרישוי הרל

, ניתן ב201

, ניתן ב201
תף + קומה

ושרה הקלה

ניתן ביו ,20

יח"ד בכל 3(
כל בניין ותוס
תוח ותוספת
תף + קומה

שה תכנית 
ת חזית מזר

טבלת ה קרי

ותהקלה וושר

ח"ד המהוות
סגרת השטח
ד, מבוקשות

 מהוראות ת
קומות + 1

ב

)

755.92
604.52
745.32
745.32
745.32
745.32
745.32
745.32
745.32
745.32
745.32
745.32
745.32
745.32
576.37
71.77

10,952.4262

10,952.4262

(מ "ר) ריים

סה "כ 2 
בניינים 

  

מול  ערכה
מסמכי, תר

40377מס'
  לב א'.

130783מס'
על קומת מר

תר הבניה או

160974מס'

1ת מגורים
יח"ד בכ 4ת 

ת, שינוי בפית
על קומת מר

יתר זה הוגש
ללת התאמ
עיקלן פירוט

תר הבניה או

י 8לתוספת
מגרש, במס

יח" 104שרו

ניין קומותבב
5 - ל ,חלקית

  

1 בניין 2בניין

(סה "כ )סה "כ )

382.65373.27
302.26302.26
372.66372.66
372.66372.66
372.66372.66
372.66372.66
372.66372.66
372.66372.66
372.66372.66
372.66372.66
372.66372.66
372.66372.66
372.66372.66
372.66372.66
288.18288.19
35.8535.92

5,480.5,471.56

5,480.5,471.56

השימושים העיקר

רישוי הבניה

בבדיקה שנע
היתבין  אותרו

היתר בניה מ
בשל –דיפון 

היתר בניה מ
קומות מע 14

במסגרת הית

היתר בניה מ

תוספת קומת
סה"כ תוספת
בכל הקומות

קומות מע 15

כי להי ,צוין
הבניה) הכול

להמערבית. 

במסגרת הית

 הקלה ל
לבניה במ
יח"ד, אוש

 הקלה ב
טכנית ח
המבנה. 

ב

(ס

קומת מרתף 
5קומת קרקע 

6קומה א '
6קומה ב'
6קומה ג'
6קומה ד'
6קומה ה '
6קומה ו '
6קומה ז'

6קומה ח '
6קומה ט '
6קומה י'

6קומה יא '
6קומה יב'
6קומה יג'
8קומה יד'

5קומה טו ' / גג
86.סה "כ 

תת קרקעי
86.על קרקעי

הקומה 

ר 9.2

ב
א

ה
וד

ה
4

ב

ה

ת
ס
ב
5

יצ
ה
מ

ב





ק
ק
ק
ק
ק
ק
ק
ק
ק
ק
ק
ק
ק
ק
ק
ק
ק
ס
ת
ע

 



  

  

 

.18.4.18יום  בד (לא לאכלוס) ניתן בי
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יום בלב 90 -

9.5.7 . 

-ת מערכות ל

2018.ל ביום

 ת גמר.

זמני לבדיקת

סופי התקבל

            

התקבלה תעודת

  :4פסי ט

  ז 4טופס

  ס 4טופס

 

                

טרם הוות הדעת 

ט





               
 

נכון למועד חו 7

 



  

בות, 
ומים 

רקעי 
הלן 

 של 

ביום 

ועד  

מועד 

מידן 
קח". 

קרקעין רחוב
יימים הרישו

ן רשות מקר
ל"), היוזם "

בשטח /128

קה וכלה ב

24.04.2013

שנה ממ 20

 ח.

 היוזם להעמ
בשכ"ד מפוק

 הדירות. 

 רישום המק
קי 2815גוש 

, בין1.12.20
ע"מ (להלן:

101/02/3/ס' 

 רה.

ישור העסק

3סקה, דהיינו 

 ה.

נימלית של 

דירה מפוקח

 אזי מתחייב
פו "כדירות ב
לת מספר ה

הל בלשכת
בג 6חלקה ב

  .שלמות

014תם ביום 
להשכרה בע

מפורטת מס

 בניה להשכ

חל מיום א

 אישור העס

ייה להשכרה

לתקופה מינ

שכרו בשכר ד

ספר הדירות,
דירות שנוספ
סכמתו להגד

 ל הזוכה.
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כויות המתנה
ב, 23.5.2018

  מ"ר

בש –שראל

ונחתר נערך
רטלנד דיור ל

לפי תכנית מ
 שדוד.

מסלול (ב')

חודשים, הח

ם, החל מיום

בני –יח"ד  9

רת השכרה ל

מ"ר, יוש 100

תה יגדל מס
תוך מספר הד
ספת בגין הס

 במלואה על

  המקרקעין

 מפנקס הזכ
8ביום טרנט

מ 4,468

מדינת י

ח מהוון אש
"), לבין פור

106ש מס'
בא 2815/6ח

יח"ד 94יית

ח 36 – ח"

שנים 98 –ה"

94בניית  –ה"

 '.ם ד

ע הוא למטר

0ח מירבי של

ת שבמסגרת
מת 25%צות

ה תמורה נוס

שבחה תחול

שכת רישום ה

עתק רישום
מצעות האינט

   : רשום

    

 

נו חוזה פיתו
הרשות" :לן

  ריים:

מגר –גרש"
מ"ר בגו"ח 4

לבני –בנים"

ופת הפיתוח
24.4.2. 

ופת החכירה
23.04.2. 

רת ההקצאה

מגורים –עוד"

מוש בקרקע
 לוסן.

דירות, בשטח

תאושר תכני
שכרה ולהקצ
נהל לא יגבה

ת בהיטל הש

   המשפטי

הרישום בלש

בהתאם להע
באמשהופק 
  הבאים:

חלקה שטח

 בעלות:

  חוזה פיתוח

הובא לעיונינ
שראל (להל
פרטיו העיקר

 המג"
4,468

 המב"

 תקו"
2016

 תקו"
2111

 מטר"

 היע"

 השימ
איכל

 24 ד

 אם ת
להש
המינ

 חבות

המצב .10

ה 10.1

ב
ש
ה

ש

ב

ח 10.2

ה
יש
פ

 



  

 בין 
ופת 

 רכת

ולים 

128 .

 על 
נהלי 

וכפי 

ביום 
בנין 

כנית 

 

  עין.

קור) 

 שינוי 

24.05.2016,
הוארכה תק

האר שיווק) 

ממנו עו .10

 8/101/02/3

.1.1.2018ד 
יצול) יחולו נ

כס הנדון ו

רך ונחתם ב
בין אזורים ב

עפ"י תכ 10
 בנים.

הנובע מהם.

רת המקרקע

יח"ד (במק 9

כי לא חל כל ,

6חתמה ביום 
פיו ה-על "מ,

ן (אגף בכיר

5.2017מיום 

לפי תכנית 
 שדוד.

 .ע"מ

 שתוקפו עד
שינוי יעוד/ני

, לגבי הנכ

ט אשר נער
"), לבהמוכר

6ה כמגרש 
מב 2הכולל

 הבנוי ו/או ה

לחכיר 221/2

4שר לבניית 
 ברובע ט"ז.

עולה 23.11.201

ר נערכה ונח
רה בע"השכ

בינוי והשיכון

נכס הנדון, מ

106 מגרש 
ברובע ט"ז א

) בע1965 (

הנכס הנדון
צול מגרש, ש

ות ופעולות,

קעי הפרויקט
ה" :מ (להלן

, הידועה281
ה בפרויקט 

פרויקט וכל

2012מכרז ים/

ל הסכם בקש
ם באשדוד ב

17ביום נחתם ש
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ח מהוון אשר
(אשדוד) לה

"י משרד הב
01.0 .  

 

ות בנזכויום

, 2815גוש
ממוקם בהך

אזורים בנין

מהוון לגבי ה
פת בניה, פיצ

ומים, הערו
 ברשות.

יות במקרק
שכרה בע"מ

  :ולן עיקרי

5בגוש  6ה
 עבודות בני

מקרקעין וב

ודם) זכה במ

"ש חתמו על
כרה למגורים

שד עינת רוטמן,

לחוזה פיתוח
לבין אוצר (

01.0.  

ע" אושרה 0
05.2018ליום

8קעי ישראל

על ריששור

בג 6חלקה 
רךמ"ר בע ,4

את על שם:

כם פיתוח מ
בנכס (תוספ

ר אין ריש
נכס המצוי ב

רכישת הזכו
שדוד) להש

להל "),קונה

חלקה – קט
 החל ביצוע

יות המוכר ב

חת שמו הקו

מוכר ומשב"
) בניה להשכ

של החברה, עו"
  ויות.

  ה פיתוח

נינו תוספת ל
קעי ישראל,

01.2018ליום

4.12.2017ם 
 פיתוח, עד ל

 רשות מקרק

אישנו העתק
  אים:

–מקרקעין
468ששטחו

בנכס רשומו

הזכויות הסכ
להיתר בניה

 

מועד האישו
נים בתיק הנ

  ת הזכויות

ינו הסכם ר
בין אוצר (א

הק" :מ (להלן

עין והפרויק
, עליה128/1

מלוא זכוי – 

המוכר (תח –

ה –משב"ש
ת מסלול (ב')

            

צת המשפטית ש
זכוהאישור מועד

תוספת לחוזה

עיונהובאה ל
רשות מקרק
הפיתוח עד ל

, ביוםצוין כי
לו"ז בהסכם

אישור זכויות

הובא לעיונינ
הפרטים הבא

 פרטי המ
המגרש ש

 הזכויות ב

 לבעלי ה
בקשה ל
הרשות.

 נכון למ
שמעודכנ

הסכם רכישת

הובא לעיוני
ב 29.5.2016

) בע"מ1965(

 המקרקע
101/02/3

 הממכר

  המכרז–

 הסכם מ
במסגרת

                

שור מטעם היועצ
מהחברה מ ע"ש

ת 10.3

ה
ר
ה

יצ
ל

א 10.4

ה
ה









ה 10.5

ה
6
)









               
 
בהתאם לאיש 8

ע זכויותהבמצב 

 



  

כרז, 

מורה 
מכרז 

יכוב 
מתם 

מוכר 
בלן 

קעין 
בניה 
וסף 

שות 

ע"מ, 
ימת 
יפון, 

קט, 
.( 

 

הוראות המכ

התמ -יתר 
"מ בגין המ

דן, למעט עי
ל את הסכמ

תחייבות המ
כננים והקת

ספות במקרק
היתר הב "

ר הבניה הנ

רקעין הנדרש
 

בתוספת מע
 למועד חת
חפירה, הדי

43,69 ₪9. 

למת הפרוי
ו על הקונה)

ם משב"ש, ה

למו, ובין ה
 אשדוד בע"

במועדמלואן ו
משב"ש וקיבל

, למעט ה ג'
אדריכל המ

יחידות נוס 8
(להלן: 31.1

קבלת היתר
  וכיוצ"ב.

הבניה במקר
סמכי המכרז.

ב₪  11,029,0
 הקבלן עד
 הפיתוח, ה

91,000 של 

שו עד להש
ם זה (שיחול

ת לו, הסכם
  ם הנ"ל.

 המכרז שול
ה וליובלים

מבוצעות במ
ה לרמ"י ולמ

3.  

א וזכויות צד
רז, וכלפי ה

8 - תר בניה ל
1.2017 ליום 

הנדרשים לק
אגרות בניה

 כל עבודות
בהתאם למס

000סך של 
שבוצעו ע"י
 כל עבודות

  המבנים.

 הוא על סך

שומים שידר
חתימת הסכם
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תוח והתוספת
חים למסמכים

פ"י מסמכי
ומים לעירייה

  

מכי המכרז מ
, המוכר פנה
31.12.2017

וד, משכנתא
מסמכי המכר

להמציא הית
ט) וזאת עד
תשלומים ה
טלי פיתוח, א

מים לביצוע
ות כנדרש ב

לם לקבלן ס
ות שן העבוד

עו והושלמו
המרתף של

 המקרקעין

 כל התשל
חל ממועד ח

הסכם הפית
עים והנספח

הנדרשים עפ
לוא התשלו
שניתנו לנכס.

כר עפ"י מסמ
ח העיכובים,
נים עד ליום

ל חוב, שעב
 בהתאם למ

ול על מנת ל
ידות בפרויק
את מלוא ה

והיטה אגרות

קבלן בהסכמ
פרויקט, לרב

ההסכם, שו
התמורה בגין
ד הנ"ל בוצע
ת כל קירות 

המוסכם של

 כוללת את
גין הבניה הח

 ף יחה"ד.

ה – המכרז
ל סיור המצי

תשלומים ה
 הפיתוח, מ
תרי הבניה ש

ייבויות המוכ
זמנים. לנוכח
ת לוחות הזמ

נקי מכלהינו
שב"ש ורמ"י

  להלן.

מתחייב לפע
יחי 112ה"כ

), ולשלם א
היטל השבחה

התקשר עם ק
כלוסו של הפ

עד חתימת 
 את מלוא ה
 נכון למועד
יסודות ובניית

המחיר ה – ה

כי התמורה
תשלומים בג

            

את הגדלת היקף

 מסמכי
לפרוטוקו

 מלוא הת
והוצאות
ובגין הית

 כל התחי
בלוחות ז
להארכת

 הממכר ה
כלפי מש
כמפורט

 המוכר מ
(עבור סה
")הנוסף
לרבות ה

 המוכר ה
לשם אכ

 נכון למוע
המהווה

ההסכם.
יציקת הי

 התמורה

 מובהר כ
למעט הת

                

קה כוללת גם א



















               
 

התמורה בעס 9

 



  

ביום 
בינוי 

ענה 
בגין 

, בין 
רתם 
אית 

 עם 

נאים 
כנון 

 בין 
קיום 

 כל 
צאה 
אחר 

ירה, 
 

, בין 

 

פוי שהופק ב
בת משרד הב

ה/דרישה/טע
וזה הפיתוח ב

כירה הכולל,
תנאים שהפר
"י תהא רש

ירה שייחתם

השכרה; תנ
 מפורטת ות

בוע בחוזהק
ת הביצוע לק

 רמ"י על
גרמו כתוצ
 כל גורם א

  ה חכירה. 

ח בחוזה חכי
ה בתביעה. 

,ןכירה תינת

לט וכתב שיפ
, לטוב28.12

מה כל תביע
ך בהמרת חו

מר בחוזה חכ
הכוללים ת 

, ורמ"ם רמ"י
 ניה:

ל חוזה החכי

יקט בניה לה
שינוי תכנית

ים שיש לק
שחרור ערבות

ב"ש ו/או
חרות שייג
 דירות ו/או

הפיתוח לחוזה

חוזה הפיתוח
ניהול ההגנה

תוח לחוזה חכ

  יפוי

 מלא ומוחל
2017.יום מ ב
  ם:

 ט"ז.

ו למי מטעמ
הנוגע והכרוך

ליו חתמה יומ
221/2012

 שייחתם עם
ם בחוזה הבנ

נ"ל גובר על

לרבות בפרוי
נאים בדבר 

 ה הבניה. 

תנאי החוזה,
קטנה ו/או ש

את משב
הוצאות א
רבות רוכשי
המרת חוזה ה

שור להמרת ח
ם המדינה בנ

ת חוזה הפית
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חלט וכתב ש

עדר תביעות
) בע"מ1965

רטיו העיקריים

שדוד רובע ט

 תהא לה א
בכל ה  רמ"י

ה הפיתוח על
תנאי מכרז
ה החכירה 
פרוט התנאים

ועבודות. (ה
 ם).

רת דירות, ל
ת  והפיתוח,

מפורט בחוזה

לפי ה כויות
ים בדבר הק

 . ן הנזקים

או לפצות/
מי נזק/ ה
שלישיים לר
ע והכרוך בה

ל נושא הקש
להשתתף עם

רמ"י להמרת

ות מלא ומוח

תחייבות להע
5אזורים בנין (
ק), להלן פר

, פרויקט אש

ה כי אין ולא
השיכון ו/או
 ה החכירה.

ברה כי חוזה
זה הבניה ו
דית של חוזה
כירה. להלן פ

צוע פעולות
סתירה ביניהם

מכירת/השכר
יהאיכות הבנ

תוח חצר, כמ

 המחאת זכ
תנא הדירה,

רבות לתיקון

 לשפות ו/
ה/פיצויים/דמ
צד צדדים ש
ה, בכל הנוגע

המדינה בכל
ל חשבונה, ל

מת משב"ש ו
תחייבות זו.

העדר תביעו

נו העתק הת
ונחתם ע"י א
ף בכיר שיווק

,221/2012ס' 

מצהירה בזה
שרד הבינוי ו
ט הנ"ל לחוזה

סכם על החב
את תנאי חו
כהפרה יסוד
ת חוזה החכ

הזמנים לביצ
, ככל ויש ס

אים בדבר מ
עים לטיב וא
י מגורים ופית

ים שעניינם
ברה לרוכש ה
 הבניה והער

 מתחייבת
טענה/דרישה
/תביעות מצ
לחוזה הבניה

ש תביעה נ' ה
ר לחברה, על

רה כי הסכמ
תבסס על ה

התחייבות לה

הובא לעיונינ
ו 04.12.2017

השיכון (אגף

 מכרז מס

 החברה מ
כלפי מש
הפרויקט

 ידוע ומוס
היתר, א
תחשב כ
לבטל את

לוח ה .1
רמ"י,

התנא .2
וגעהנ

מבני

תנאי .3
החב
חוזה

 החברה
תביעה/ט
מטענות/
הקשור ל

 אם תוגש
יתאפשר

ידוע לחבר
היתר, בהת

ה 10.6

ה
7
ו











 



  

ביום 
196 (

 של 

ועד  

מועד 

ימת 

עניין 

מידן 
קח". 

חלק 
חוזה 
ידוע 

 שנערכה ב
65רים בנין (

בשטח 128

24.04.2013

שנה ממ 20

נה מיום חת

חייבויותיו לע
. 

 היוזם להעמ
בשכ"ד מפוק

 רות. 

מהווה ח 4.1
מ"י להמרת ח

יכמו כן ת. 

גורים רווי)
"), לבין אזור

 8/101/02/3

3קה, דהיינו 

 החכירה.  

0מלית של 

 ה מפוקח.

ר מתום שנ

 את כל התח
ם המחכירה.

 אזי מתחייב
ו "כדירות ב
 מספר הדיר

2.2017מיום 
והסכמת רמ
ב ההתחייבות

  מפוקח. 

 מהוון (מג
"המחכירה"

  

מפורטת מס'

 להשכרה.

אישור העסק

ום תקופת ה

תקופה מיני

ו בשכר דירה

ם, לא יאוח

החוכר יקיים
סכם אחר עם

,12ר הדירות
ירות שנוספו
תו להגדלת

 וכה.

דר תביעות מ
שרד הבינוי ו

ך כתבל סמ
 

  טעות סופר).
דירות בשכ"ד מ
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חוזה חכירה
אל (להלן: "
יו העיקריים:

פי תכנית מ
 וד.

בניה ל -ח"ד

 החל מיום א

נים החל מת

 השכרה לת

מ"ר, יושכרו

בניית המבנים

לאחר שהרק
יתוח ו/או הס

 יגדל מספר
 מספר הדי
 בגין הסכמת

לואה על הזו

ת בדבר העד
 הסכמת מש
בין היתר על

.1.5.2018ם

 (ככל הנראה ט
 28סה"כ מתוכן

תוספת לח
קרקעי ישרא
, להלן פרטי

לפ 106 מס'
באשד 2815

יח 94לבניית

שנים, 98 –

שנ 98 –פת"

 יח"ד. 94

11. 

וא למטרת

100רבי של

שלים את ב
 זה.

ה בר תוקף ר
ט בחוזה הפי

שבמסגרתה
מתוך 25%
נוספתמורה

ה תחול במל

 ההתחייבות
החכירה וכי
רה תינתן, ב
ה נקבע ליום

18.3.2.  
ש הינו מגורים ד'

דירות ס 112הינו

  ה החכירה

ינו העתק
בין רשות מ

"),החוכר: "

מגרש –ש"
5/6"ר בגו"ח

ל –החכירה"

– החכירה"
23.0 . 

 חכירה נוספ

4 –ת הבניה"

1מגורים ג' – 

ש בקרקע ה
. 

ת, בשטח מר

מתחייב להש
רה על חוזה ז

כירה זה יהיה
בניה וכמפורט

שר תכנית ש
ה ולהקצות
 לא יגבה תמ

היטל השבח

וכר כי כתב
פרד מחוזה ה
 לחוזה חכיר
כי סיום הבני

            

2018תקבל ביום
ייעוד המגרש 128

דירות בפרויקט ה

תוספת לחוזה

הובא לעיוני
, ב4.2.201810

בע"מ (להלן:

 המגרש"
מ 4,468

 מטרת ה"

 תקופת"
04.2111

 תקופת"

 קיבולת"

 "היעוד"

 השימוש
אכלוסן.

 24 דירות

 החוכר מ
המחכיר

 חוזה חכ
סיום הב

 אם תאוש
להשכרה
המינהל

 חבות בה

 ידוע לח
בלתי נפ
הפיתוח
לחוכר כ

                

ע"י המחכירה הת
28/101/02/3נית 

לעיל, מס' הד 5

ת 10.7

ה
8
ב

               
 
עותק חתום ע 10
בהתאם לתכ 11
בסע' ןכמצוי 12

 



  

ביבת 
נויים 

 -  בכ
לייה, 

 של 

20  

 של 
ונות 
 על 
תחום 

פיקוח 

לאור, סבת 
הריאלי, שינ

ירי הדירות
 במגמת על

עון השלישי

15 דצמבר - 

צבם היחסי
שנים האחר
גדלת מיסוי
תכנון של ת

דע במחלקה לפ
  כז אדוה. 

. זאת2007ת 
ליית השכר ה

עלו מח 201
כירות נמצא

שראל לרבע

2000 ינואר 

ק ושיפור מצ
ה במהלך ש
למשתכן", הג
 הניהול והת

כז המחקר והמיד
, דו"ח מרכ2016 

החל משנת
 הדירות, על

  יור.

15ש דצמבר 
 מחירי השכ

  תר.

ביש הממוצע

שכר הדירה

הדירות בשו
מה הממשלה
ה", "מחיר ל

במבנהויים

דיור), דו"ח מרכ
ור בישראל נוב'
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רו ברציפות
בודה, היצע
ת בתחום הד

עד לחודש 2
מדד גםיה.

אך מתונה יות

הה החודשי

ירי הדירות וש

דלת היצע ה
ראשונה, יזמ
"מחיר מטרה
צעדים ושינו

(הבנייה ושוק ה
שוק הדיו –ברתי

  ח

דירה האמיר
 בשוק העב
להתפתחויות

2007אפריל
כוי האינפלצי
רי הדירות, א

שכר הדירה
.₪  

השינוי במחי

 הדירות, הג
 של דירה ר
ע"מ אפס", "
כן נקטה בצ

 2016 ,2015אל
מחקר כלכלי חב

רוכת הטווח

 

ות ושכר הד
וכה, החוסן
צפי הציבור ל

פל בחודש 
בניכ 96% - 

עלייה במחיר

תוני הלמ"ס
₪ 3,765.9ינו

המתאר את 

ד את מחירי
טנציאליים"
ת כגון: "מע
קעה וכד', וכ

            

דו"ח בנק ישרא –
, מוסד שורש למ

שכירות אר

  13רקע כללי

מחירי הדירו
הריבית הנמ

ם וצדמוגרפיי

מנקודת השפ
, או ב114%

המקבילה לע

בהתאם לנת
ה 2017שנת 

להלן גרף ה

 

להוריד בכדי
"רוכשים פוט
תכניות שונות
דירות להשק

  הנדל"ן. 

                

–ע: בנק ישראל 
,9.11.2015נסת 

ענף הש .11

ר 11.1

מ
ה
ד

מ
%
ה

ב
ש

ב
"
ת
ד
ה

               
 
מקורות מידע 13

תקציבי של הכנ

 



  

 מוצע
 רופי
24.3 

מוצר 
ונות 

כרה 

קמת 

מית 

1%. 

פות, 
 לא 

 י.

וינים 
 10ד 

הממ בעלות
האיחוד האיר

3% - עלה מ

כת טווח, כמ
שנים האחר

  זה:

 דיור להשכ

ת ביעוד להק

 עדיפות לאו

%כן בתוספת 

שנים ברציפ 
בו סלול ב'

שוק החופשי

ריונים המצו
רכה של עד

סך שיעור הב
המדינות ע ב

שקי הבית ע

שכרה ארוכ
 פעולות בש
קה, ובכלל ז

קעין לצרכי

כרזי קרקעות

 נוספות.

אזורים ללא

מחירים לצרכ
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 כרז.

 של הדירות
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אולהשכיר" 

ן לאחרונה ב
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ראשוןר /288/2017

או איכות חו
קירות, אריח
סורגים, מסת
תקשורת, מיז

תדירות ביצוע
שנקבעו בנס

נספח זה כו
עבודות ותיק

מכרזי שכירות

מבדיקה שער
נתונים אודות

כמו כן, בהת
ל )1.10.2017

השסטאטוס 
לפתיחה להר

                

ים פרויקטים נוס

מתאריך החלטה 

מר02/01/2013

ים20/01/2013

מ11/02/2013

ים /24/04/2013

תא10/05/2014

תא21/05/2014

וע12/01/2015

21/01/2016

ים04/09/2016

מר19/12/2016

תא14/05/2017

ים14/08/2017

תא11/09/2017

תאנובמבר 2017

יםינואר 2018

מרינואר 2018

מרינואר 2018

א
ק
ס
ת

ת
ש

נ
ע

מ 11.3

מ
נ

כ
7

ס
ל

               
 
כי קיימי ,יצוין 16

3

3

3

3

4

4

5

6

6

6

7

7

7

נ

י

י

י

 



  

יקט 

ירות 
כרה 

 על 
 של 

רכה, 

מחיר 
ותה 

ברת 

יהיה 
ופה 

שוק 

יועד 

 

הדירות בפרו

די 28דירות (
ועדות להשכ

 שלא יעלה
ליה ריאלית

  אחזקה.

ופציה לאור
  השוכר.

שנים, כך שמ
ממשלתי בא

באמצעות חב

פחות, ניתן י
", וזאת לתק

ו הדירות בש

  נו:

מישטחו מ 

רות מגורים.

 

), ה221/20

מהד 25% - 
חדרים) מיו 

ירות חודשי
ובתוספת על

לרבות דמי א

שנים, עם א
שנים לאותו 

ש 5 -אחת ל
י השמאי המ

ש המשותף ב

 ברציפות לפ
דרת "זכאים"

), יימכרלוס

נטיות לענייננ

חות מחצית

דיר 6 –כרה ו 

012ים/ מס'
  פחות. 

-ק החופשי ו
4 "ר (דירות

 במחיר שכי
, ו9/2012ש

וכר לשלם ל

ש 3 לפחות 
ש 10עלה על 

ת המפוקח א
 שייקבע ע"י

בניין והרכוש

שך חודשיים
 עונים להגד

האכלממועד 

שכרה הרלוונ

לפחכאשר 

יח"ד להשכ 6
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(מכרז  הנדון
ברציפות לפ

שכירות בשוק
מ" 100 -ן מ

מכי המכרז
רכן של חודש

השו היה על

תקופה של 
וללת לא תע

חיר השכירות
ר להשכרה

תקינה של הב

לזכאים במש
כרים שאינם

 ברציפות מ

בניינים להש

כס מאושר
.1.1.2009רי

6ובו לפחות

 

  קט הנדון

הת המגרש
שנים ב 20של

מיועדות לש
ששטחן קטן

נקבע במסמ
מחירים לצר

  .לוס

תשלומים שי

תושכרנה לת
השכירות הכו

עדכן את מח
ממחיר הדיור

 ואחזקתו הת
 

לא יושכרו ל
הדירות בשוכ

שנים 20ור

ת המס לגבי 

 שאושר כנ
ר ואושר אחר

ש להשכרה ו

 ש שנים.

ת של הפרוי

כרז להקצא
לטווח זמן ש

מ 75% - ת כ
פת יחה"ד) ש

ה המפוקח נ
מוד למדד ה

האכלממועד

ל את כל הת

ד מפוקח ת
ך שתקופת ה

כון רשאי לע
מ 80% יהיה

אית לניהולו
פרט הנדרש.

כ"ד מפוקח ל
לאכלס את ה

   מפוקח.

שכרה (כעב

אות והטבות

ןיבני –רה"
הושכרגורים,

בניין חדש – 

חמש –כרה"

ית העסקית

ם לתנאי המ
ת להשכרה ל

מלאי הדירות
 לאחר תוספ

  ד מפוקח.

 שכר הדירה
למ"ר, צמ₪ 

החל מ –שנה 

ום הנ"ל כולל

דירות בשכ"ד
ה לשוכר, כך

הבינוי והשיכ
ת החודשי ו
 

ה תהא אחרא
 העונה למפ

 ודירות בשכ
ר משב"ש, ל
תיים במחיר

תקופת ההש
  י.

תמצית ההורא

ניין להשכר
השכרה למג

ניין מאושר"

תקופת ההשכ

התכני .12

בהתאם
מיועדות

מתוך מ
סה"כ,
בשכ"ד

מנגנון
34.80 ₪

לש 1%

התשלו

כל הד
הנתונה

משרד
השכירו
 העת. 

החברה
אחזקה

במידה
באישור
של שנת

בתום ת
החופש

להלן ת

 "ב
לה

 ב"

 ת"

 



  

 של 
שנים 
 של 

אחר 
זכאי 

חות 

. 

טח הרצפות
ש 5 הן היית

טח הרצפות

שנים לא 5 
על הדירה ז

שנים לפ 5 

ש להשכרה

 

מחצית משט
מוצעת שלהן
מחצית משט

ורים למשך
המס, יהא ב

לתקופה של

 של בנין חד

 30%.( 

כרה אשר מ
השכרה הממ
בד שלגבי מ

ושכרת למג
לק משנת ה

מושכרת ל ה
 ת).

 או השכרה

(במקום 20%
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חדש להשכ
שתקופת הה
הבניה, ובלב

 שנים. 5ו

 רה":

מו ה שהיית
ים במשך ח

הדירה שהיית
ע"מ תשומות

במכירה 11%

פוף לתנאים.

% מהחברה

 

ו של בניין 
 למגורים, וש
לאחר תום ה
 לפני שחלפ

חדש להשכ

על דירה 2
דירה למגורי

 האמור.

ף במכירת ד
תקזז בגין מ

%שיעור של

 מכירה בכפ

דנד הנמשך

בעליו –בה"
ות להשכרה

השנים ל 7 
שתה מכירה

יןי לבעל בנ

0%חת של
 הושכרה הד
סי מהפחת ה

ס ערך מוסף
 לא ניתן לה

ת מופחת בש

ס שבח ומס

ת בגין דיביד

כאות להטב
בניין הן דירו
פחות, מתוך
בניין לא נעש

הטבות במס 

שיעור פח 
מכירתה.

לחלק יחס

פטור ממס 
(במקביל

מס חברות 

פטור ממס 

מס מופחת 

 זכ"
הב
לפ
הב

 ה"

1.

2.

3.

4.

5.

 



  

אחר 

שוני 

 חוזים

 .דש

  דש. 

 של 

 

כאים יחל לא

ך שיווק ראש

  רי השוק. 

ח 32 - מו כ

לחוד₪  4,90

לחוד₪  5,40

מועד הקובע
  לל מע"מ):

  

לזכהפרויקט

חברה לצורך

ים את מחיר

נחת 18.4.2
   ח).

4,550  ₪- 00

5,150  ₪- 00

צברו עד למ
באלפים, כול

ה"כ

₪ 21,81
₪ 2,62
₪ 43

₪ 8,93
₪ 83,35
₪ 51

₪ 5,98
₪ 41

₪ 1,20
₪ 54
₪ 2

₪ 1,44
₪ 1,37

₪ 128,66

שיווק הכון,

 מחירון הח

 והינם תואמ

018כון ליום 
בשכ"ד מפוק

0 בטווח של 

0 בטווח של 

ות שנצלהוצא
ת הפרויקט (ב

  

סהה לגמר

17
29
37

₪ 2,36
₪ 7,51
₪15

84
₪ 14
₪ 04

40
24

₪ 1,40
₪ 1,71

₪ 13,362
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משרד השיכ

עבר לעיוננו

דקו על ידינו

 החברה, נכ
אים לדיור ב

  ם הבאים:

שיים הנעים

שיים הנעים

 הפרויקט ול
למת הקמת

בר
יתר

₪ 2-
₪-

-
₪,335
₪ 7,864

₪ 32
₪-

244
373
₪ 5

-
,174
,361

₪ 11388

  הקמה ציב

פ"י הוראות 

הוע –ופשי
  סייל".

נבד מבוקשים

סר לנו ע"י
רים אינם זכא

ים הנתוניםעול

שכירות חודש

שכירות חודש

קציב הקמת
עלויות להש

ביצוע
מצטב
21,817
 2,629
₪ 437
 6,601
75,487
₪ 483
 5,984
₪ 170
₪ 831
₪ 535
₪ 24
₪ 266
₪ 10

5,274

שיווק ותקצ

החברה, ועפ

 בשוק החו
 מחירי "פריס

המחירים המ

למידע שנמס
תלים (השוכ

ם שנחתמו ע

ש שכרו בדמי

שכרו בדמי ש

  :פרויקט

החברה לתק
יתרת הה"כ

            

טיות
ע

ות 

ח) 
ק המכר

ר

ש –הפרויקט 

  : השיווק

נמסר לנו מה
  . 4טופס 

שיווק דירות
ט במסגרת

כי הזה יצוין, 

, בהתאם ל
ים תנאים מת

בנתוני החוזים

חד' הוש 4רות 

חד' הוש 5רות 

ב הקמת הפ

בפנינו נתוני ה
, סה17ת השווי

                

 . 31.3.2018ע 

קרקע  
כישה  

ישום ומשפט
שונות בקרקע
ת בנייה ישירו

 פיתוח  
וחשמל 
ופיקוח  

נקאי  ( מפקח
ת ערבות חוק

ת שיווק 

 יתרה לגמ

מצב ה .13

מצב ה

כפי שנ
קבלת ט

לגבי ש
בפרויק

לעניין ז

כמו כן
הכוללי

מעיון ב

 דיר

 דיר

תקציב

הוצגו ב
הערכת

  

               
 
למועד הקובע 17

סעיף

עלות ק
מס רכ
הוצ'  רי
הוצ'  ש
עלויות
תכנון  
היטלי
חיבור 
ניהול ו
ליווי בנ
עמלות
עלויות
בצ"מ
סה"כ

 



  

ידות 

צורך 

 

יחי 8תוספת 

לצ ולפיכך 

מבצע בגין ת

וצגו בפנינו,

ם הקבלן המ

הנתונים שה
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המוסכמים עם
  ט.

מעשי את ה
  שינוי.

התשלומים ה
ח"ד בפרויקט

בקר באופן 
ם אלו ללא ש

לת גם את ה
יח 112סה"כ

פשרותנו לב
חשבון נתונים

:  

העלויות כולל
כהשלמה לס

 כי אין באפ
יב, הובאו בח

הערות:

יתרת ה
הדיור כ

נבהיר,
התחשי

 



  

מצא 
 - ור 

תום 
ואה 
מכרו 

 "ות
 שווי 

סכום 
מורה 
עבור 

מות 
שוק 

ותר, 

מים 

 מלא
 עד 

ראת 
רווח 

שילו 
וואה 

הנוכחי בו נמ
פרויקט כגמו

  

שנים, ב 20
משקפים תש
שהדירות יימ

וון ההכנס
הנוכחי של

כבנוי לבין ס
טא את התמ
 האישי ובע

שינויים בתשו
 המקובל בש

ס הדומה ביו

חרות בין היז

 אכלוסו המ
ברווח היזמי

ט מצוי לקר
שה עיקר הר

ון, טרם הבש
ם נתוני השו

לב הבנייה ה
סיס שווי הפ
ות ההקמה.

0של לפחות 
 השכירות מ

יח שסביר להנ

הי" בגישת
פת הערך ה

שווי הנכס כ
מבט ח היזמי

ור יגע כפיו

רת המיזם, ש
 לרווח יזמי

הנכס  לסוג

 לרמת התח
  ם נוספים.

ועד  המיזם
ק מתאים ב

דה שהפרויק
וכך למעש), 

פרויקט הנדו
 טרם קיימים

. לאור שלים
Res( על בס

וי יתרת עלויו

רה לטווח ש
 מאחר ודמי
 במגורים) ס

רה) יחושב
דירות בתוספ

חלט) שבין ש
הרווחנבנה. 

 עצמו, בעב

כנסה ממכיר
ע"י השוואה

ות השוואה

פה בהתאם
תנים כלכליי

ופת הקמת
חלקאכלוסו 

  מלא.

 את העובד
2018לך יוני 

  יקט.

, כדוגמת הפ
טים גמורים,
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סופיי הקמה
sidual Value
רויקט ובניכו

ועד להשכר
וק החופשי.

כמקובל 3.2

ילת ההשכר
השכרת הד

  ה.

רך כספי מוח
שעליה הוא נ
א נושא על

  מי.

 שינויים בהכ
ע נעשיתמי
  ת.

שה באמצע

קופה לתקופ
נדל"ן ולמשת

 לאורך תקו
ואת המיזם

ווח היזמי המ

ף בשלב זה
ס הינו במהל
תפעול הפרוי

ר להשכרה,
ר של פרויקט

צא בשלבי ה
eת החילוץ" (
כחי של הפר

הפרויקט מיו
 הדירות בשו

2% - מורות (כ

(למועד תח
ו) הצפוי מה
נות ההשכרה

חוזים או בער
ב הקרקע ש
הסיכון שהוא
ת להונו העצמ

שא היזם הם
הרווח היזמת

אמות נדרשו

מיוחדים תעש

משתנה מתק
ללי בענף הנ

הולך ונצבר
שלב בהקמת
צטברות הרו

היזמי משקף
חילת אכלוס
צב אכלוס ות

קטים של דיו
שוואה למכר

  

פרויקט הנמצ
"גישתקבע ב

וי לשלב הנו

ת הקרקע ה
 למכור את
 הדירות כגמ

  ירות.

יקט כגמור
הכנסות (נט

שנ 20ם תום

הפרש (באח
וללת ומרכיב
זם בעבור ה
אלטרנטיבית

ם שבהם נוש
קביעת יווק.

ך ביצוע התא

מי בנכסים מ
  ת.

י המתוכנן מ
 הסיכון הכל

רווח היזמי ה
יחס לכל ש

ולההאכלוס

נדון, הרווח 
ר, הצפי לת
ס לשיווק, קצ

רבית הפרויק
ת עסקות הש

  המודל.

השומהות 

הנדון הינו פ
ט, שוויו ייק
רווח יזמי ראו

תנאי הקצאת
ה ניתן יהיה
ביחס לשווי
תקופת השכי

 שווי הפרוי
היוון זרם הה
ת למכירה עם

  היזמי:

ההיזמי הינו 
ההקמה הכו
 לעצמו היז
התשואה הא

ים העיקריים
 ובקצב השי
סוג נכס, תוך

 הרווח היזמ
צוע התאמות

הרווח היזמי
צמם, לרמת

 תיאורטי הר
וניתן לייב) 

והמת הבניה 

לפרויקט הנ
בניה (כאמור
שנותר מיוחס

מאחר ומרכי 
 ולא קיימות
ם לאימות ה

עקרונו .14

הנכס ה
הפרויק
בניכוי ר

עפ"י ת
התקופ
נמוכה ב
בתום ת

לפיכך,
עפ"י ה
הדירות

הרווח ה

הרווח ה
עלות ה
שדורש
הפסד 

הסיכונ
הבניה

לאותו ס

קביעת
תוך ביצ

שיעור
לבין עצ

באופן
קירוב(ב

להשלמ

ביחס ל
סיום ה
היזמי ש

נציין, כ
ומאחר
מספקי

 



  

אים 
רכת 
יצוע 
 שבון

 

יתבהרו נוש
 במודל הער
תקדמות בבי

הובא בחש - 

ת הפרויקט 
בעו על ידנו
התחשב בהת
שווק בחלקו

 של הפעלת
שונים שנקב

בהר האמור, 
ששהפרויקט 
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 הראשונה

 פרמטרים ש
לאור נדרש.

חשב בכך ש

החל מהשנה
ית יותר של
רווח היזמי הנ

, ובהת)4פס

עריכים, שה
ביעה איכות
מצמו את הר
התקבל טופ

  .7.5% של

ר זה אנו מע
שיסייעו בקב
וכנגזרת יצמ

(כאמור, ה ט
בשיעור שמי 

קשרבה
שונים ש

השווי, 
הפרויק
רווח יזמ

 



  

  

 
ה 

ישת 
 אג"ח
 תיק 

בשל 

 לבין 

7.47%

(1) 8.4% 

(2) 8.30% 

(3) 8.40% 

(4) 7.25% 

₪(4) 7.25% 

8.00%

(5) 7.20% 

7.50%

₪7.40%

7.37%

7.80%

₪(6) 7.27% 

6.80%

7.60%

7.48%

₪6.12%

7.54%

7.40%

7.50%

שיעור
התשואה ה 

ם )

ביקוש לרכי
ות בשוק הא
צון לגוון את 

כירה, וזאת ב
   יעים.

  : 18חרונות

למועד הרכישה

  ניצול.

₪ 36,800

₪ 27,550

₪ 60,250

₪ 67,500

₪ 36,839

₪ 200,000

₪ 77,000

₪ 85,430

₪ 70,000

₪ 195,800

₪ 95,000

₪ 27,550

₪ 275,000

₪ 82,000

₪ 59,000

₪ 22,200

₪ 278,000

₪ 67,000

₪ 60,800

72,000 ₪גב 

סכום 
הרכישה
(באלפים

ה ניכרת בב
 בין התשואו
ן, בשל הרצ

מוצעים למכ
כספי המשק

ך השנים האח

ם בפועל נכון ל

ת זכויות בניה לנ

 גן

ני בלוד 

סריה

שה אביב" 

המאה

תרדיון" במשג

רונות בעלייה
גדול שנוצר
דל"ן מניב וכ

 איכותיים ה
ר לשימוש בכ

ערכו במהלך

 נו.יפלים על יד

כירות המתקבלי

אחרים, כגון יתרת

אביב" ברמת

תעשייה הצפונ

"י ריט1)

"י ריט1)

"י איי.די.איי)

ן

תעשייה בקיס

וני בלוד 

ווה

ר טוב"

ברמת גן

נה במגדל "מ

עשייה פארק ה

ור תעשייה "ת
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שנים האחר
ל המרווח הג
תשואות מנד

  עולמי).

ע של נכסים
 וטובים יותר

 מניבים שנע

מטופהגבי נכסים

דמי השכ ס בין

כן מרכיבי שווי א

"משה א מגדל

קה באזור הת

שרון

(ע " בתל אביב

(ע " בתל אביב

(ע " בתל אביב

) בראש העין

 בתל אביב

ה בפארק הת

תעשייה הצפ

לים

ה בפתח תקו

ר בתל אביב

"הר ר תעשייה

נה בחדרה

"משה אביב "

 מסחר ואחסנ

קה באזור תע

ר בכפר סבא

בשדרות ואזו

הנכס

  ניבים

 מתאפיין בש
ם, וזאת בשל
רני) לבין הת
ע המשבר הע

היעדר היצע
לטרנטיביים

ר של נכסים

  ה:

  

יים במשרדנו לג

בטאים את היח

תפוסה בנכס, וכ

ת משרדים במ

שייה ולוגיסטיק

רדים בהוד ה

בית פסגות" ב

בית פסגות" ב

בית פסגות" ב

(אחסנה שייה

בנה משרדים

רדים ותעשייה

רדים באזור ה

רדים בירושל

רדים ותעשייה

שרדים ומסחר

יסטיקה באזור

עשייה ואחסנ

רדים במגדל

שרדים ושטחי

שייה ולוגיסטיק

שרדים ומסחר

שייה ואחסנה ב

הנכסים המנ

ם המניבים
ופים מוסדיים
משלתי וקונצ
הם (על רקע

פיין השוק ב
י השקעה א

 עסקות מכר

דים/תעסוק

            

נא וכן מידע הקי

בטבלה לעיל מב

ים על שיעורי הת

שתי קומות

מבני תעש

מבנה משר

זכויות ב "ב

זכויות ב "ב

זכויות ב "ב

מבנה תעש

זכויות במב

מבנה משר

מבני משר

מבנה משר

מבנה משר

מבנה למש

מבנה לוגי

מבנים לת

קומת משר

קומות מש

מבני תעש

מבנה למש

מבני תעש

סקירת שוק ה

שוק הנכסים
נכסים ע"י גו
הסולידי (ממ
הנכסים שלה

כמו כן, מאופ
היעדר אפיקי

להלן מספר

מבני משרד

                

 פרסומים במגנ

שואה המוצגים ב

שה, ואינם מעידי

הפרסום 

תאריך 
העסקה /

12/2015

09/2015

01/2016

03/2016

10/2015

04/2016

11/2016

06/2017

05/2017

12/2017

12/2017

02/2015

02/2015

03/2015

02/2015

09/2015

08/2017

11/2016

01/2017

01/2017

ס 14.1

ש
נ
ה
ה

כ
ה

ל

מ

               
 
מקור המידע: 18

שיעורי התש

מחיר הרכיש

5

5

6

6

5

6

6

7

7

7

7

5

5

5

5

5

7

6

7

7

 



  

  

  

ת 

 

 2

 

ן 
2

 דרים
:  

מוצגים בחוות

יום 30.6.2017
 20.5.2020

למסחר 
ה מ- 60% 

של כ- 270-280
 ₪ לשנה. 

ה "בית 
 להצעת 

 (כ- 56%) 

 לתקופות 
וללת הסבת 

קצרות (2-4 
הדולר . שיעור

ממוצע רבעון
שלישי 2017

₪ 49,8

₪ 1,505,2
3.31%

₪ 65,5
₪ 1,941,6

3.37%

חד 5ים עד 
סטטיסטיקה

 

ות אלו אינם מ

 האחד עד לי
שני עד ליום 0

ות בפרויקט ל
ה של למעלה
מוערך בסך ש
 19-21 מיליון

ל אביב המכונ
 סירוב ביחס
הבניין מושכר

כ- 30 שוכרים
6 מיליון ₪ כו

ות שכירות ק
מודה לשער ה

צע שנתי 
2016

מ

₪ 4978

₪ 1,49525
3.3%

₪ 6513
₪ 1,93475

3.3%

ריחד 3.5ות 
לס המרכזית 

ם לגבי עסקא

ירות בתוקף,
ת ישראל) והש

כירה המהוונו
כמות להשכרה
של החברה מ
מלאה הינו כ-

משרדים בתל
 מימשה זכות
ן, כי מרבית ה

של כ- 98% לכ
 בסך של 7.5

 מיליון ₪.

וכרים לתקופ
כן ומחצית צמ

לאה.

שנתי 
20

ממוצ
6

₪9,587

₪ 15,750
32%

₪5,318
₪ 14,025

38%

מגורים בדירו
ומי הלשכה

 

נתונים מלאים

פי הסכמי שכ
מושכר למדינת

לוא זכויות הח
קט כולל הסכ
תאם לדיווח ש
קט בתפוסה מ

רוכשת .

כויות מבניין מ
בין הצדדים,
ים בנכס. יצוי

.2024 בר

ים בתפוסה ש
 בגין הממכר
סך של כ- 34

96% ל- 7 ש ל
המחירים לצרכ
ס בתפוסה מל

ממוצע שתי
015
₪ 49,535

₪,408,100
3.52%

₪ 68,077
₪,887,700

3.61%
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התשואה למ
לפרסותאם

	

דיות עסקית נ

 שוכרים על פ
85 מהנכס - מ

לק מוטורס).

רכשה את מל
החייל. הפרויק
בפרויקט, בה
קבל מהפרויק
ווח הערכת הר

50% מהזכ שה
רת הסכמות ב
ים מן השטחי
31 בדצמב יום

חניה המושכרי
מורה הכוללת
רי שיתרתה ב

 בתפוסה של
ודים למדד ה
החברה לנכס

ממוצע שנת
2014
₪ 49,202

₪ 1,342,500
3.66%

₪ 70,166
₪ 1,817,900

3.86%

את שיעור ה
, וזאת בה20

- מפאת סוד נו

ה מלאה לשני
5% ונות מהווה
ר לקבוצת דל

מות, החברה ר
30 ברמת ה זל
ף ההשקעה ב
N הצפוי להתק
הווה מיצוע טו

טוח בע"מ רכש
1, במסגר ריט
ל חלקים נוספ
ת בע"מ, עד ל

ר ו- 79 מק' ח
2017. התמ נת
ל מבנק מסחר

מבנה מושכר
 השכירות צמ
עפ"י הערכת ה

מוצע

מוצע שנתי
ה

מוצע
מוצע שנתי

ה

 וק המגורים

 המפרטת א
014-2017נים

טיפול משרדנ

שכר בתפוסה
סומים בעיתו
סומים מושכר

ח של חב' אמ
ם ברחוב הברז
הפרויקט. היק
NOI -כאשר ה 
היון המוצג מה

י. חברה לביט
זאת לאחר ש
י לרכישה של
בית השקעות

4,500 מ" כולל
קצרות עד שנ
שהמוכר קיבל

עד העסקה ה
מחצית מדמי
 המוצג הינו ע

מהות

שכ"ד שנתי ממ

מחיר דירה ממ
תשואה לדירה
שכ"ד שנתי ממ
מחיר דירה ממ
תשואה לדירה

  הערות:

תשואות בשו

להלן טבלה
במהלך השנ

 

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

נכסים בט
הדעת .

הנכס מוש
(עפ "י פר
(עפ "י פר

עפ "י דיוו
ומשרדים
משטחי ה
מיליון ₪
שיעור הה

איי.די.איי
פסגות ", ז
איי.די.איי
לפסגות ב

הממכר כ
שכירות ק
הלוואה ש

נכון למוע
שנים). כמ
התשואה

מסוג

ש

מ
ת
ש
מ
ת

דירת 
 3.5-4
חדרים 

דירות 
 4.5-5
חדרים 

ה

ת 14.2

ל
ב

)

)

)

)

)

)

 



  

יעור 
6.12 

ירות 

ירות 

יותר 
טבת 
שיבי 

עולה, כי שי
2%טווח של 

ה דמי השכי
  וגילו. 

מחירי השכי

 בו נמוכה י
פרויקט ובהט

לצורך תחש 

 

ם האחרונות 
סוקה הינו בט

יקרם מגובה
ו של הנכס 

ביחס שבין 
 3%-4%.  

מת הסיכון
ה בו מצוי הפ

5.50%של 

  ט הנדון

שלוש השנים
שרדים/תעס

 נובעים בעי
כותם, מיקומ

ק המגורים,
טווח שלת ב

רך שנים, ר
בשלב הבניה
וון בסיסי ש
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נים בפרויקט

ם מניבים בש
 של נכסי מש

ים/תעסוקה
ו רבים), איכ

בפועל בשוק
שמעותי ונעות

ש יציב לאור
התחשב גם ב
ו שיעור היו

	

זרימי המזומנ

של נכסיםה
רכישהאות

נכסי משרדי
כרים (יחיד א

המשתקפות 
ות באופן מש

הנה מביקוש
 לפיכך, ובה

קבענ – זה
  ויקט. בפר

ר ההיוון לתז

קאות השוואה
נקבע בעסק

  

עסקאות בנ
 כמות השוכ

 התשואות ה
ר הינן נמוכו

 המגורים נ
סים עסקיים.
קטים מסוג
מנים הצפויים

קביעת שיעור

מניתוח עסק
התשואה שנ

 . 8.40%עד 

ההבדלים בע
ביחס לשוק,

לעומת זאת,
למחירי המכ

כאמור, ענף
מאשר בנכס
המס בפרויק
תזרים המזומ

ק 14.3

מ
ה
ע

ה
ב

ל
ל

כ
מ
ה
ת

 



  

כירה 
 20ל 

  רה.

3  ₪

יכך, 

יעור 

 הינו 
לגור 
בוה, 
כרים 
 -  וח
 פשי

₪  ןו

עלים 

ארוך 

גובה 

יקה 

וסף 
ברה 
 ידי 
לויות 
עלות 
ללות 

 הדיור (מכ
ר בטווח של

האמורקופה 

34.80סי של 
  לשנה.

שוטפים. לפי
  לחודש.

 תוספת בשי

 קהל היעד
 להמשיך ול
פוי להיות גב
 וכניסת שוכ
לדירות בפיק
ת בשוק החופ

מיליו 5.6של 
 עו למכירה.

י הוצאות בע

ם לטווח הא

דול ריאלי בג

ף את השח

מס ערך מ
ת בידי החב
 ישולם על
מקרקעין, על
ב כחלק מע
בשמאות כול

תנות מחירי
מחירי הדיור
ם לצרכן בתק

 תעריף בסיס
ל 1%תוספת

 האחזקה הש
לדירה ל₪  3

אה בחשבון

חדרים. 5 - ו 
אים רגילים,
התפוסה צפ
כרים עוזבים
 כדלקמן: ל
נים). לדירות

  ירה).

עה בגובה ש
דירות שיוצע

לצורך כיסוי

ת החופשיים

ים סעיף גיד

, המשקף1%

ראות חוק מ
שכרת הדירות

אשר, ומות
ן רכישת המ
חברה, וייחשב
 הכלולות ב

י הינו השת
ו את מדד מ
דד המחירים

 מפוקח לפי
ובת 9/2012

ת עלות דמי
350 אלו לפי 

הובא –פוקח

4ירות בנות 
עדיפו, בתנא

שיעור ה ,כך
עבר בין שוכ
קדמי תפוסה
ות בחמש ש
שנה לכל די

תידרש השקע
יחת פנים" לד

מי השכירות

דמי השכירות

מפוקחים קיי

% שנתי של 

רה, לפי הור
כנסות מהש

ס התש, מ
השכרה, כגון
יכוי בידי הח
ת וההוצאות
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  מזומנים

ומנים הצפוי
רך כך בחנו

) ואת מד12/2

  באים:

בשכר דירה
צרכן לחודש

 כולל גם את
זקה לדירות

 בשכ"ד מפ

וכננות הן די
 להניח שיע
שכת. לפיכ
תקופות המע
 בחשבון מק
לושה שבועו
שבוע וחצי לש

 ההשכרה ת
לטובת "מתי

מדמ 6.5%ר

ול בגובה ד

השכירות המ

קדם גידול
 ות הבניין.

בלה החבר
 מע"מ"), הכ

בהתאם, מ.
ים לדיור לה
היה ניתן לני
כל ההכנסות

כת תזרימי ה

תזרים המזו
הארוך. לצור

2015עד  /12

שיקולים הב

ים ויושכרו ב
 המחירים לצ

 המפוקחות
ות דמי האחז

דירות שאינן
  ש שנים.

הדירות המת
שיש זכאים

פת זמן ממו
מייצגת את ת
חשיב הובאו
פוסה של של
תפוסה של ש

סוף תקופת
צע לדירה) ל

רשה בשיעור

דם בגין גיד
1%.  

מכרז לדמי ה

 בחשבון מק
עקב התיישנו

מקצועי שקיב
להלן: "חוק
טורה ממע"
מת הפרויקט
כדומה לא יה
ס. לפיכך, כ

רוניים בעריכ

תי באומדן
טווח הזמן ה

1995/רונות (

או בחשבון ה

ד יוקצו לזכא
צמוד למדד

דירותל דירה
בחשבון עלו

דירה של הד
אחת לחמש 

ה –התפוסה
וז ת צעירות

 אלו לתקופ
אי התפוסה 
 לצורך התח
(מייצג אי תפ

(מייצג אי ת 9

חשבון כי בס
בממו₪  ,50

בחשבון הפר
ת ההשכרה.

בחשבון מקד
% שנתי של

 למסמכי המ
  לשנה. 

מלאי: הובא
ת החלקית ע

 לייעוץ המ
(ל 1976 - ו

ן בעתיד פט
 לצורך הקמ
הוצ' נלוות וכ
ט לצורכי מס

 

שיקולים עקר

מהות שיקול
השכרה) לט
השנים האחר

בנוסף, הובא

 28 יח"ד
למ"ר הצ

 שכר הד
בהובאה 

 שכר הד
5%של 

שיעורי ה
משפחות
בדירות
כאשר א
חדשים.
98.8% )

- 97.1%

 הובא בח
000, - (כ

 ובאה בה
בתקופת

 הובא ב
בשיעור

 בהתאם
1%של 

 משווי ה
הריאלית

 בהתאם
התשל"ו
ומכירתן
החברה

הבניה, ה
הפרויקט
  .מע"מ

ש 14.4

ש
ו
ה

ב

  

 



  

ורים 
 112 

בכל 
כויות 
בניה 
 על 

שנה 

חקן 
עות 

מלא 

 

   הבאים:

 .סה"כ ד

מגו בנייני 2
סה"כללים 
ה בקומספת 

 רכישת הזכ
לת היתר הב

ב, חלוכיוצ"

ש 20פה של 

ה סביר ("ש
לעידוד השק

ד לאכלוס מ

ם ובשיקולים

 וד.

 מגרש.

יח"ד 112לל 

2בניית  תרה
הכולטכנית,

ותוסיח"ד,  8
במסגרתכי 

לקבל דרשו
גרות בניה וכ

שכרה לתקופ
 י.

נחנו כי קונה
גרת החוק ל

 קרן ריט.

אי וודאות עד

תר, בגורמים

ל העיר אשד

חלות על המ

 קע.

למגורים הכול

הות 2017 לי
ף + קומה ט
8תוספת של 

יוער, כ .נה)
אשר נדמים

י פיתוח, אג

מיועדות להש
שוק החופשי

לצורך כך ה
לקבל במסג
המס הנ"ל. 

מסגרת של ק

דחיה וא תר,
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שבנו, בין הית

מזרחי של-ם

 לתכניות הח

קצאת הקרק

 להשכרה ל

מיול 20160
קומת מרתף
ה הקלה לת
ר של המבנ
עיל, התשלומ

היטליגרות ו

 סופי.

מ בפרויקטת
ת הדירות בש

כס הנדון. ל
מס שניתן ל
את הטבת ה

ט יתנהל במ

, בין היתקף

  הערכה

 הנדון התחש

 בחלק הדרו

ם מתפתח.

ניה בהתאם

י המכרז להק

בניה –ול ב'

794ה מס'
ומות מעל ק

אושרהר זה
גובה המותר
 כמפורט לע
 השבחה אג

ס 4טופס בל

הדירותרקע,
יה למכור את

שוק של הנכ
ת הטבות המ
ר מגלם גם א

ברה, הפרויק

 נדרש המש

 נוספים בה

ת שווי הנכס

ס ברובע ט"ז

א אזור מגורים

וזכויות הבש 

ותנאקרקעין

מסגרת מסלו

 ה:

 להיתר בני
ק 15ה בני

מסגרת הית
לא שינוי בג

"י החברה,
רבות היטל

 

התקב 9.5.20

הקצאת הקר
חריה ניתן יה

ינה לשווי הש
 בחשבון את
ההיוון שנבחר

 לנו ע"י החב

בון רווח יזם
ל הפרויקט.

ושיקוליםם 

 להעריך את

מיקום הנכס

הסביבה היא

שטח המגרש

הזכויות במק

במהפרויקט 

רישוי הבנייה

 בהתאם
להשכרה

במ יח"ד.
בניין (לל
בנכס ע"

, לרהנ"ל
המוכר.

 
  018ביום

עפ"י תנאי ה
לפחות, לאח

ההערכה הי
שוק") יביא
הון. שיעור ה

כפי שנמסר

בחשבהובא 
של(בקירוב) 

גורמים .15

בבואנו

מ  .א

ה  .ב

ש  .ג

ה  .ד

ה  .ה

ר  .ו





ע  .ז
ל

ה  .ח
ש
ה

כ  .ט

ה  .י
)

 



  

  

תי" 
ש 
ס 
 

ט 
ות, 
יון 

ל 
ה 

 

 

ע כ- "מגדלי צרפת
חלקות 5 ו- 7 בגוש
בית ובצמוד לנכס
תרי בניה ניתנו ב-
10/2013. הפרויקט
מגורים בני 19 קומו
מרתף הכוללת חני
ניים. כמו כן כולל
מבני מגורים בבנייה
 ו- 6 קומות. בניית

קט הסתיימה.

פרטים 

₪
₪

₪

₪

₪

₪

₪

₪

₪

₪

₪

₪
₪

₪

פרויקט הידוע
וממוקם על 
2815, מערב
הנדון - הית
07/2010 ו- 3
כולל בנייני מ
מעל קומת מ
וחדרים טכ
הפרויקט במ
רוויה בני 3
הפרויק

מחיר 
למ "ר 
בנוי

₪ 1,9₪ 15,950
₪ 3,8₪ 14,751

₪ 1,9₪ 15,854

₪ 2,3₪ 13,529

₪ 1,6₪ 16,800

₪ 2,4₪ 19,516

₪ 2,3₪ 13,765

₪ 2,3₪ 16,458

₪ 2,1₪ 15,103

₪ 2,2₪ 16,143

₪ 2,1₪ 17,540

₪ 2,1₪ 15,243
₪ 2,3₪ 18,750

₪ 1,5₪ 17,647

  הנדון

  

מחירקומה 

630,000
350,000

1150,000

1200,000

180,000

1420,000

1240,000

1070,000

590,000

460,000

1475,000

1095,000
1625,000

1600,000
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ה הפרויקטל

מס' ח
חדרים 

5
6

5

5

4

5

5

5

5

5

5

5
5

4

הקרובה של

  י":

שטח מדווך 
(מ "ר)

17/121
28/261

28/123

23/170

04/100

13/124

01/170

23/144

25/145

04/140

10/124

09/144
09/124

19/85

 ור בסביבת

גדלי צרפתי

  קט:

תאריחלקה

/04/2016
/05/2017

/06/2017

/04/2017

/04/2017

/02/2017

/02/2017

/01/2017

/12/2016

/09/2016

/03/2016

/02/2016
/02/2016

/04/2016

5

7

  מחירים

עסקאות מכר

פרויקט "מג

מיקום הפרויק

 

 

חגוש

2815

2815

סקר מ .16

ע 16.1

פ

מ

 



  

כולל 2 מגדלי 
מות, כל אחד 

81 יחידות דיור 
ם בתוספת 

בנות 6 חדרים, 
ווחים וכן 

ויקט נמכר 
91/201 ומהווה 

ח"ד במסגרת 
כרה למגורים 

נייה ניתן ביום 
רויקט נמצא 
רם אוכלס .

 

רטים 

פרויקט V TOWER כ
מגורים בני 14 קומ

כוללים בסך הכל 1
בנות 4 ו-5 חדרים
מרפסות, דירות גן ב
דופלקסים מרו
פנטהאוזים. הפר
מסגרת מכרז ים/10
מגרש לבניית 81 יח
מסלול בניה להשכ
מסלול א '). היתר ב
19.06.2012. הפר
בשלבי בניה וטר

מחיר 
למ "ר 
בנוי

פר

₪₪ 16,134
₪₪ 15,520
₪₪ 16,400
₪₪ 16,731
₪₪ 16,923
₪₪ 15,360
₪₪ 19,712
₪₪ 17,347

₪₪ 15,680

₪₪ 17,008

₪₪ 15,574

₪₪ 15,360

₪₪ 15,200

₪₪ 33,028

₪₪ 15,200

₪₪ 14,783

₪₪ 16,827

₪₪ 15,360

₪₪ 15,440

₪₪ 15,200

₪₪ 15,200

₪₪ 15,200

₪₪ 15,040

₪₪ 15,200

₪₪ 15,200

₪₪ 15,200

₪₪ 15,200

₪₪ 14,560

₪₪ 14,508

₪₪ 14,320

₪₪ 14,000

₪₪ 15,200

₪₪ 15,200

₪₪ 14,344

₪₪ 15,200

₪₪ 16,346

₪₪ 16,154

₪₪ 16,346

₪₪ 16,346

₪₪ 16,346

₪₪ 16,346

₪₪ 16,346
₪₪ 17,596

פ

הכ

מ

במ
מ
מ
(מ

מחירומה

8₪ 1,920,000
10₪ 1,940,000
11₪ 2,050,000
10₪ 1,740,000
12₪ 1,760,000
2₪ 1,920,000

2,050,000 ₪ת גן
1₪ 1,700,000

12₪ 1,959,999

2,075,000 ₪רת גן

7₪ 1,899,999

11₪ 1,920,000

9₪ 1,900,000

3,600,000 ₪טהאוז

3₪ 1,900,000

4₪ 1,699,999

11₪ 1,750,000

12₪ 1,920,001

11₪ 1,930,000

4₪ 1,900,001

5₪ 1,900,000

8₪ 1,900,000

9₪ 1,880,000

10₪ 1,900,000

12₪ 1,899,999

11₪ 1,900,000

12₪ 1,900,000

11₪ 1,820,000

5₪ 1,770,000

8₪ 1,790,000

4₪ 1,750,000

6₪ 1,900,000

7₪ 1,900,000

3₪ 1,750,000

8₪ 1,900,000

9₪ 1,699,998

7₪ 1,679,999

10₪ 1,700,001

12₪ 1,700,000

8₪ 1,700,000

6₪ 1,700,000

9₪ 1,700,000
1,830,000 ₪רת גן
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מס' 
חדרים 

קו

5
50
51
40
32
4
דירת3
3

42

דיר3

5

41

5

פנט5

5

4

31

52

51

5

5

5

5

50

52

51

52

51

5

5

5

5

5

5

4

4

4

40

42

4

4

4
דיר4

שטח מדווח 
(מ "ר)

29119
28125
07125
2104
06104
26125
24104
198

09125

06122

03122

07125

27125

12109

24125

24115

03104

06125

06125

09125

16125

20125

20125

03125

12125

14125

0125

19125

24122

03125

18125

09125

09125

07122

05125

10104

27104

1104

07104

0104

09104

10104
2104

תאריך לקה

9/01/2018
8/01/2018
7/01/2018
1/12/2017
6/11/2017
6/10/2017
4/10/2017
1/09/2017

9/08/2017

6/08/2017

3/08/2017

7/07/2017

7/06/2017

2/06/2017

4/05/2017

4/05/2017

3/05/2017

6/04/2017

6/03/2017

9/02/2017

6/11/2016

0/09/2016

0/09/2016

3/08/2016

2/07/2016

4/06/2016

1/06/2016

9/04/2016

4/03/2016

3/03/2016

8/02/2016

9/11/2016

9/11/2016

7/02/2016

5/12/2016

0/10/2016

7/09/2016

1/07/2016

7/07/2016

1/11/2016

9/11/2016

0/10/2016
1/01/2016

8

V Tow:  

  קט:

חלגוש

2815

werפרויקט 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

מיקום הפרויק

 

פ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

מ

 

 



  

  

בני 
ניון 
רי 

רי 
 .2

 

ל 2 בנייני מגורים ב
 יח"ד כ"א מעל ח
היתר הבניה המקו
ראשון ניתן ביום 
 ולאחר מכן היתר
ם נתנו בשנת 2009

ט בנוי ומאוכלס .

פרטים 

₪

₪

₪

₪

₪

₪
₪

הפרויקט כולל
14 קומות, 46
תת קרקעי. ה
לבניין הר
08.11.2006
בניה נוספים
הפרויקט

מחיר 
למ "ר 
בנוי

₪ 1,9₪ 16,838

₪ 2,2₪ 14,865

₪ 2,2₪ 18,906

₪ 1,8₪ 18,814

₪ 1,8₪ 19,271

₪ 1,8₪ 15,294
₪ 2,5₪ 18,686

  

מחירקומה 

1470,000

600,000

812,000

1025,000

750,000

1420,000
1460,000
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מס' ח
חדרים 

4

5

5

4

4

5
5

 

שטח מדווך 
(מ "ר)

28/117.00

20/148.00

21/117.00

08/97.00

15/96.00

21/119.00
22/137.00

:2815בגוש

  קט:

תאריחלקה

/04/2017

/12/2017

/12/2016

/11/2016

/07/2016

/04/2016
/03/2016

10

ב 10חלקה 

מיקום הפרויק

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

חגוש

2815

ח

מ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

  

יני 
מת 
ה, 
ה 
 .1

ניה 
ט 

 

טינום" כולל 2 בניי
1 קומות מעל קומ
ת + 2 מרתפי חניה
יח"ד . היתר הבניה
ן ביום 13.07.2011
02.1 ניתן היתר בנ
ד וקומות. הפרויק

וכלס במלואו.

פרטים 

₪

₪

₪

₪

₪

₪

₪

₪

₪

₪

₪

₪

₪

₪

₪
₪

פרויקט "פלט
מגורים בני 7
קרקע חלקית
סה"כ 122 י
המקורי ניתן
ביום 10.2014
לתוספת יח"
טרם א

מחיר 
למ "ר 
בנוי

₪ 1,8₪ 20,106

₪ 1,9₪ 20,213

₪ 1,9₪ 20,213

₪ 2,3₪ 17,557

₪ 2,3₪ 17,863

₪ 2,3₪ 17,336

₪ 2,2₪ 16,277

₪ 2,1₪ 16,718

₪ 1,8₪ 20,213

₪ 1,9₪ 20,213

₪ 1,9₪ 20,532

₪ 1,9₪ 20,532

₪ 1,9₪ 19,200

₪ 1,9₪ 20,319

₪ 1,9₪ 19,200
₪ 1,8₪ 18,400

 	

מחירקומה 

1490,000

1400,000

1400,000

1300,000

1340,000

1475,000

1430,000

1390,000

1499,999

1300,000

1330,002

1330,000

1520,000

1410,000

1520,000
1540,000
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מס' ח
חדרים 

4

4

4

5

5

5

5

5

4

4

4

4

4

4

4
4

שטח מדווך 
(מ "ר)

12/94

03/94

06/94

12/131

24/131

10/137

29/137

06/131

06/94

11/94

07/94

07/94

31/100

28/94

12/100
10/100

  לטינום":

  קט:

תאריחלקה

/02/2018

/05/2017

/04/2017

/01/2017

/11/2016

/11/2016

/05/2016

/04/2016

/04/2017

/12/2016

/12/2016

/12/2016

/07/2016

/06/2016

/04/2016
/03/2016

18

פרויקט "פל

מיקום הפרויק

 

 

 

 

 

חגוש

2815

פ

מ

 



  

ם 
ת 

תשלוםשיים 
ועד בית
חודש
₪ 320

-
₪ 180
₪ 250

-
-
-

₪ 200
-
-
-

₪ 230
-

₪ 240
₪ 210

-
₪ 200

-
 
 
 
 

דמ "ש/חודש
 למ "ר

₪ 42.73
₪ 40.83
₪ 41.43
₪ 38.46
₪ 37.33
₪ 30.56
₪ 36.15
₪ 35.00
₪ 32.67
₪ 36.11
₪ 38.58
₪ 39.26
₪ 40.00
₪ 41.94
₪ 33.33
₪ 35.29
₪ 41.82
₪ 40.00

דמ "ש מה 
חודשיים 

₪ 4,700
₪ 4,900
₪ 4,350
₪ 5,000
₪ 5,600
₪ 5,500
₪ 4,700
₪ 5,600
₪ 4,900

6,500 ₪ע 
₪ 4,900
₪ 5,300
₪ 4,800
₪ 5,200
₪ 5,000
₪ 4,800
₪ 4,600

4,800 ₪ע 

מס' 
חדרים 

קומ

49
47
41
46
512
54
44
58
47
קרקע5
45
54
410
46
56
54
41
קרקע4
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שטח 
(מ "ר)

110
120
105
130
150
180
130
160
150
180
127
135
120
124
150
136
110
120

   ההערכה)

כתובת

 3 כולית
 1 כולית

ם אוסישקין
 14 ם
 18 ם

ר
ן

 12 ן
ט לוי
ט דן

ט זבולון
ט בנימין

 45 ת
 לכיש23

 59 ת
106 ת
72 ת

יה המלך

(נכון למועד

 לחוות הדעת.

מקורע

אשכיד 2
אשכיד 2
מנחיד 2
שוהםיד 2
שוהםיד 2
ספיריד 2
סיווןיד 2
סיווןיד 2
שבטיד 2
שבטיד 2
שבטיד 2
שבטיד 2
כינריד 2 
נחליד 2
כינריד 2
כינריד 2 
כינריד 2 
חזקייד 2

( 19 מבוקשים

            

ן למועד הקובע

רובעמס"ד

ט"ז 1
ט"ז 2
ט"ו3
י"ז 4
י"ז 5
י"ז 6
י"ב7
י"ב 8
י"ב 9
י"ב 10
י"ב 11
י"ב 12
י"א 13
י"א 14
י"א 15
י"א 16
י"א 17
י"ג18

דמי שכירות

 
 

                

, נכון2ך אתר יד 

ד 16.2

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

               
 
הנתונים מתוך 19

 



  

 יקים
 סקה
 מוצע
שטח 

 תוך 

מ"ר 
דנו 
  יב

 

י 
 על 

 
(  

יעור 

נים, 
ויקט 

חדות 
שווי 
קלול 

מדוי בהכרח
בעס המדויק

ממ חדר טח
/או נכלל ש

דרים) בוצע

ממוצע למ י
קבע על יד

תחשיהורך 
18 ₪  

16 ₪  

חודשי שכ"ד
צע שנקבע
ידנו לצורך

(*)תחשיב 
4  ₪  

4 ₪  

ן הפחתה בש

פסות, מחס
אפייני הפרו

דירות המיוח
לקבוע את ה
התאמה ושק

ב אינם סים
ה הממכר טח
שט לפי מכר
ו/ כלל וחים

חד 5 -ו 4רות 
  טח הדירה.

  יבים:

מ"ר 
ת 
  ה

שווי
שנ
לצו
8,000

6,000

כ"ד 

ת 
  ה

ש
ממוצ
י
ה
4,300

4,900

ובאה בחשבון

ת (גינה, מרפ
התאמתן למא

ווין של הד
הינה ל אלו 
מקדמי ה עת

המס רשות
שט ידוע לא
הממ שטח ם
מדוו אינם ת

דרטיות (דיר
ווח לגבי שט

צורך התחשי

ממוצע למ
בעסקאות
ההשוואה

17,80  ₪  

16,20 ₪  

ממוצע שכ
חודשי 
בעסקאות
ההשוואה

4,80 ₪  

5,65 ₪  

אות בפועל הו

ות המיוחדות
עסקאות וה

מוד את שו
ויים לדירות

תוך קביעקט
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באתר חים
ל בהם קרים
נרשם המסים

ההצמדות חי

  ):ים

לדירות סטנד
 אמינות הדיו

ת הערכים לצ

"ר למ ע
 ות
  אה

20,53 ₪ 00

19,50 ₪ 00

צע של
 דשי
ות
  אה
5,2 ₪  00

6,5 ₪  50

ש ולא עסקא

  :)ים

ת של הדירו
הימן של ה

הנכונה לאמ
שכירות הראו
רטית בפרויק

המדוו תונים
במק ,למשל

ברשות ה –
שטח קרובות
  .ר נטו

חדר 5 -ו 4 ת

י ההשוואה ל
ם ספק לגבי

וואה וקביעת

הממוצע ווח
בעסקא
ההשווא

15,20  ₪- 30

13,53  ₪- 00

טווח הממוצ
שכ"ד חוד
בעסקא
ההשווא

4,50  ₪ - 200

4,80  ₪ - 500

 במחירי ביקו

גן ופנטהאוזי

בי ההצמדות
כת ניתוח מ

תנו, הדרך ה
יעת דמי הש
דירה סטנדר

  . מיוחדות

  ההשוואה

הנת ,ניסיוננו
כך.  שגויים

הקבלן/לים
ק ולעיתים ,

שטח הממכר

דירות( רטיות

, ניתוח נתונ
אות בהן קיים

ממצאי ההשו

ט 

00  רים

30  רים

ט 

00  רים

00  רים

בדה שמדובר

 

ג (דירות דות"

ח מהימן לגב
 קושי בעריכ

ר, להערכת
קבוכן לדון

דות  ביחס ל
המת לדירות

סיכום נתוני ה

נ מיטב לפי
לעיתים אף

הבעל מדיווח
,ר"מ 25 של

ההצמדות בש
 

סטנדר דירות

האמור,לאור 
נטרול עסקא

להלן ריכוז מ

  מכר:

 דירה סוג

חדר 4דירת 

חדר 5דירת 

  שכירות:

 סוג דירה

חדר 4דירת 

חדר 5דירת 

*) לאור העוב

  .10% - של כ

 

"מיוחדדירות 

בהעדר דיווח
קיים חניות)
  הנדון.

לאור האמור
בפרויקט הנד
דמי השכירו
של ההצמדות

ס 16.3

ל
ו
מ
ש
ה

ד

ל
נ

ל

מ

ש

)

ש

ד

ב
ח
ה
ל
ב
וד
ש

 



  

  

י

  

 

ה "כ שווי מלאי

₪ 3,81

₪ 5,18

₪ 93,31

₪ 99,008

₪ 5,304

₪ 206,617

סהדירה 

₪ 1,2,250

₪ 2,1,150

₪ 1,2,000

₪ 1,8,000

₪ 2,4,000

7,400

ה "כ לשנה 

₪ 120,00

₪ 144,00

₪ 1,121,70

₪ 1,404,00

₪ 3,120,00

₪ 156,00

₪ 6,065,70

3/2018:(  

ח "ד 
קט 

שווי ד

906,125

590,575

728,000

904,000

652,000

כ דמ "ש 
שיים 
רות

ס

₪ 1000

₪ 1200

₪ 9302

₪ 11700

₪ 26000

₪ 1300

₪ 505,02

8ירים לצרכן 

  ה):

  

ח "ד 
ן 

סה "כ יח
בפרויק

2

2

54

52

2

112

ש
שיים
ה

וצע 

סה "
חודש
לדיר

₪ ,000

₪ ,000

₪ ,475

₪ 4,000

₪ ,000

₪ ,000

,475
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 ות הצפויים

למדד המחי

  

תפוסה מלאה

כמות יח
בבניי

   1

   1

   27

   26

   1

56

₪

דמ "שרות
חודש
לדירה
בממו
5,000

6,000

3,338

4,500

5,000

6,500

 דמי השכיר

  :קמן

קחת (צמוד 

שכירות (בת

טח נטו
"פלדלת") 

מ "ר)
97.75           

132.8          

96.00           

119.0          

136.0          

ערך 

₪ 34.80

0.9993

2₪ 34.77

96ר)

₪ 3,338

כמות די

2

2

28

26

52

2

112

המלאי וגובה

כדלק מוערך

ד לדירה מפוק

סות מדמי ה

ש
")
(מ

5דרים

5דרים

0ים

0ים

0ד '

י למ"ר 

ד מ-9/2012

2/2018 למדד

(במ"ר ממוצע

ח לחודש

דרים

דרים

ד מפוקח

חד '

  בים

אומדן שווי ה

שווי המלאי מ

חישוב שכ"ד

אומדן ההכנס

 
 

טיפוס דירה 

דירת גן 4 חד

דירת גן 5 חד

דירת 4 חדרי

דירת 5 חדרי

פנטהאוז 5 ח

סה "כ 

מהות

שכ"ד בסיסי

מקדם מידוד

שכ"ד צמוד ל

שטח דירה מ

שכ "ד מפוקח

סוג דירה 

דירת גן 4 חד

דירת גן 5 חד

דירות בשכ"ד

4 חדרים

5 חדרים

פנטהאוז 5 ח

סה "כ 

תחשיב .17

א 17.1

ש

ח

א

ד

ד

ד

ד

פ

ס

ס

ד

ד

ד

4

5

פ

ס

 



  

  

ות 
 

₪ 

 - 20 

 

סה"כ הכנסוסה נטו
מדמ"ש ערך

מהוון 

₪ 5,126,431

₪ 4,868,490

₪ 4,623,600

₪ 4,391,095

₪ 4,170,348

₪ 4,123,553

₪ 3,916,071

₪ 3,719,086

₪ 3,532,065

₪ 3,354,501

₪ 3,316,699

₪ 3,149,814

₪ 2,991,372

₪ 2,840,944

₪ 2,698,123

₪ 2,667,594

₪ 2,533,369

₪ 2,405,934

₪ 2,284,946

₪ 2,170,075

₪ 1168,884,108

  

-ל 1% של 

  

בסוד 
לדירת 

ת 

סה"כ הכנס

₪₪ 5,408,384

₪₪ 5,418,751

₪₪ 5,429,222

₪₪ 5,439,797

₪₪ 5,450,478

₪₪ 5,685,731

₪₪ 5,696,626

₪₪ 5,707,631

₪₪ 5,718,746

₪₪ 5,729,972

₪₪ 5,976,998

₪₪ 5,988,449

₪₪ 6,000,015

₪₪ 6,011,697

₪₪ 6,023,496

₪₪ 6,282,884

₪₪ 6,294,920

₪₪ 6,307,076

₪₪ 6,319,354

₪₪ 6,331,754

₪ -2,17,221,982

:כו המהוון)

 גידול שנתי

עלות סבת שוטפות 
אחזקה ל
מפוקחות

₪ -3₪ -117,600

₪ -3₪ -117,600

₪ -3₪ -117,600

₪ -3₪ -117,600

₪ -3₪ -117,600

₪ -4₪ -117,600

₪ -4₪ -117,600

₪ -4₪ -117,600

₪ -4₪ -117,600

₪ -4₪ -117,600

₪ -4₪ -117,600

₪ -4₪ -117,600

₪ -4₪ -117,600

₪ -4₪ -117,600

₪ -4₪ -117,600

₪ -4₪ -117,600

₪ -4₪ -117,600

₪ -4₪ -117,600

₪ -4₪ -117,600

₪ -4₪ -117,600

₪ -8,31,352,000

₪ 6

₪ 25

₪ -

₪ 24

₪ 8

₪ 15

₪ 142

₪ -1

₪ 129

₪ 129

השכרה (וער

(לפי קצב 

  

כ הכנסה
ית מדמי

רות

הוצאות

₪ 5,910384,159

₪ 5,92384,880

₪ 5,932385,608

₪ 5,943386,343

₪ 5,95387,086

₪ 6,206403,440

₪ 6,218404,198

₪ 6,230404,963

₪ 6,242405,735

₪ 6,254406,516

₪ 6,518423,689

₪ 6,530424,485

₪ 6,542425,289

₪ 6,55426,101

₪ 6,568426,921

₪ 6,84444,953

₪ 6,858445,790

₪ 6,87446,635

₪ 6,884447,489

₪ 6,897448,351

₪ 127,88612,630

5.50%

20

8,884,108

2,112,494

5,600,000

6,512,494

4,486,971

3,371,079

2,670,771

3,388,000

9,282,771

9,300,000
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בתקופת הה

252,112 ₪

עור
ליה
נתי
אלי

מקדם 
תפוסה

סה"כ
שנתי
שכיר

097.1%0,144

097.1%1,231

097.1%2,430

097.1%3,740

097.1%5,164

5.097.1%6,771

097.1%8,424

097.1%0,194

097.1%2,081

097.1%4,087

5.097.1%8,286

097.1%0,534

097.1%2,904

097.1%5,398

097.1%8,017

5.097.1%5,438

097.1%8,310

097.1%1,311

097.1%4,442

097.1%7,705

6,611

ות

שנים)

ת מכר

יכלוס

לת האיכלוס

 זומנים נטו

2,494: ופה

גובה דמי
השכירות דירות

השנתיים בשכ"ד 
חופשי

שע
על
שנ
רי

₪ 4,944,0000%

₪ 4,944,0000%

₪ 4,944,0000%

₪ 4,944,0000%

₪ 4,944,0000%

₪ 5,191,2000%

₪ 5,191,2000%

₪ 5,191,2000%

₪ 5,191,2000%

₪ 5,191,2000%

₪ 5,450,7600%

₪ 5,450,7600%

₪ 5,450,7600%

₪ 5,450,7600%

₪ 5,450,7600%

₪ 5,723,2980%

₪ 5,723,2980%

₪ 5,723,2980%

₪ 5,723,2980%

₪ 5,723,2980%

₪ 106,546,290

שכירות שנתי

(לאחר 20 ש ה

דירות לקראת

פה)

יום תחילת א

וון ליום תחיל

(7.5%

תזרים המז 

לסוף התק

  הנכס 

ת 

שעור 
עלייה 
שנתי 
ריאלי

מקדם 
תפוסה

ג
ה
ה
ח

1.0%98.8%0

1.0%98.8%0

1.0%98.8%0

1.0%98.8%0

1.0%98.8%0

1.0%98.8%0

1.0%98.8%0

1.0%98.8%0

1.0%98.8%0

1.0%98.8%0

1.0%98.8%0

1.0%98.8%0

1.0%98.8%0

1.0%98.8%0

1.0%98.8%0

1.0%98.8%8

1.0%98.8%8

1.0%98.8%8

1.0%98.8%8

1.0%98.8%8

0

של הכנסות ש

סוף התקופה

עה בשיפוץ ד

טו (סוף תקופ

ערך מהוון לי

ת בערך מהו

%)  רווח יזם

 עלות הקמה

ט במצבו

להלן תחזית
 

 
שווי מלאי ל

  שנה). 

תחשיב שווי 

גובה דמי שנה
השכירות 

השנתיים לדירות
מפוקחות

1₪ 1,121,702

2₪ 1,132,919

3₪ 1,144,248

4₪ 1,155,691

5₪ 1,167,247

6₪ 1,178,920

7₪ 1,190,709

8₪ 1,202,616

9₪ 1,214,642

10₪ 1,226,789

11₪ 1,239,057

12₪ 1,251,447

13₪ 1,263,962

14₪ 1,276,601

15₪ 1,289,367

16₪ 1,302,261

17₪ 1,315,284

18₪ 1,328,436

19₪ 1,341,721

20₪ 1,355,138

24,698,758 ₪סה"כ

שיעור היוון

מס' שנים

ערך נוכחי ש

שווי מלאי בס

בניכוי השקע

שווי מלאי נט

שווי מלאי בע

סה"כ הכנסות

סה "כ בניכוי

בניכוי יתרת

שווי הפרויקט

ובמעוגל

ל

ש
ש

ת 17.2

ש

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

ס

ש

ע

ש

ב

ש

ש

ס

ב

ש

 



  

נכס 

  

מכל 
 שעה

עצת 
 חוק 

ספים 

 של 

 של 

5
₪ 1

₪ 1

₪ 1

₪ 1

₪ 1

על שווי הנ –

נקי מכיום, כ
ים ותשעשר

מאית של מוע
דיווח עפ"י 

 ן:

שלומים נוס

שראי, בסך

בסך .31.12

5.00%
₪ 142,900,000

₪ 141,400,000

₪ 140,000,000

₪ 138,500,000

₪ 137,200,000

–רווח היזמי 

במצבו כ – ן
ע מאה₪ ( 

. 
לתקינה שמ
צעות לצורך

ברה כדלקמן

הפרויקט ותש

למתן אשה 

2017.ן ליום 

5.25%
137,300,000

135,900,000

₪134,500,000

133,100,000

131,800,000

ן לתזרים וה

הנכס הנדו
129,300,0

ס ערך מוסף
של הועדה 
רקעין המבוצ

 שבונאית).

יים של החב

.₪ 

. 

. 

ת בביצוע ה

לצורך בטוח

החברה נכון

5.50%
₪ 132,000,000

₪ 130,600,000

₪ 129,300,000
₪ 128,000,000

₪ 126,700,000

היוון לתזרים 
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בשיעור היוון

השוק שלי
000סך של

  .ם)

ת מרכיב מס
17.1קן מס'

בשומות מקר
ום תקינה חש

ו"חות הכספ

₪אלפי  ,116

₪.אלפי  106

₪.אלפי  84

₪.אלפי  ,70

₪.אלפי  48

 מהתקדמות
.  

ל 13.5.2017

שום בספרי ה

5.75%
₪ 126,900,000

₪ 125,600,000

₪ 124,300,000

₪ 123,000,000

₪ 121,800,000

שיעור ה

של שינויים ב

כים את שווי
בס – צד ג'
חדשיםקלים

עיל, כולל את
להוראות תק
זערי נדרש ב

ולצורך ייש 1

ר לצורך הדו

600בסך של

6,200סך של

4,700סך של

000,סך של

8,000סך של

בע בעיקרו
מדו"ח קודם

7הח"מ ביום

ה, הנכס רש

6.00%
₪ 122,000,000

₪ 120,800,000

₪ 119,500,000

₪ 118,300,000

₪ 117,100,000

  ת:

 ההשפעה ש

, הננו מעריכ
כנתא וזכויות
ות אלף שק

, המפורט לע
נה בהתאם ל
עין (פרוט מז

1968-תשכ"ח

בעברעל ידנו

ב – 31.12.20

בס -  30.9.20

בס -  31.3.20

ב -  31.12.20

בס -  30.6.20

ול בשווי נוב
פה שחלפה

הוערך ע"י ה
.₪ 

נו ע"י החבר
 .₪ 

129,300,000

5.50%0

6.50%0

7.50%0

8.50%0

9.50%0

ניתוח רגישות

להלן בחינת
  במצבו:

 

  ה

האמור לעיל,
שעבוד, משכ

ושלוש מאו 

:  

שווי המוערך,
רכה זו הוכנ
מאי המקרקע
רות ערך, הת

  ם נוספים

הוערך ע כס

017למועד  

017למועד  

017למועד  

016למועד  

016למועד  

ין, כי הגידו
שולמו בתקופ

כס הנדון ה
₪אלפי  84,7

י שנמסר לנ
אלפי  116,6

רווח יזמי

נ

ל
ב

הערכה .18

לאור ה
חוב, ש
מיליון

הערות:
  
הש  .א
הע  .ב

שמ
נייר

  

נתונים .19

הנכ  .א











יצוי
שש

הנכ  .ב
700

כפ  .ג
600

 



  

זמין 

חליף 
ל צד 

  ור.

ות בו או במ

 .1966 –"ו 

ה מהווה תח
אסר על כל
כלשהי כאמו

  מן
  קרקעין

בבעלי הזכויו

עית), התשכ"

השומה אינה
וש בשומה נ
הסתמכות כ

משה פרידמ 
דס ושמאי מק

א השומה, ב

תיקה מקצוע

ומה בלבד.
חרת. השימו

ל םאחראי וי

  
מהנד 
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שי בנכס נשוא

רקעין (אתמק

למטרת השו
כל מטרה אח
שומה לא יהי

  

  

  בוד רב,

  

כל עניין איש

ות שמאי המ

מין השומה ול
מך עליה לכ

הש כיה, ועור

בכב

 קעין

 כי אין לנו כ

פי תקנו-  על

ה לצרכי מזמ
 ואין להסת
מזמין השומה

 נן דוד
ושמאי מקר 

11/06/20  

  ות

ננו מצהירים
 שומה.

שומה הוכנה

שומה הוכנה
יעוץ משפטי
לישי שאינו מ

  

רע 
 )MA(לכלן 

18מה סופי: 

הצהרו .20

  
הנ  .א

הש
  

הש  .ב
  

הש  .ג
ליי
של

  

  

 
כ  

  

  

  

  

תאריך חתימ

 



  1 - יא 

 

  : חתימות11פרק 

      

                         

    החברה

  

  ליווינג בע"מ -ריט אזורים 

  

________________________  

    

  

  הדירקטורים

  

  

  חיים הרש (הרשי) פרידמן

  

________________________  

    

  ________________________  דרור נגל

    

  ________________________  ג'ק קליין

    

  ________________________  עמיחי קרנר

    

  ________________________  עדה סבח

    

  ________________________  תמיר חרמץ
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