
 

 

 

  
 אמות השקעות בע"מ

 : "החברה"(ןלהל)        

 מדף ףשקית
 

ע.נ. כל אחת,  ₪ 1מניות רגילות של החברה בנות  -מכוח תשקיף מדף זה, החברה תוכל להנפיק סוגי ניירות ערך שונים בהתאם להוראות הדין
הניתנים למימוש למניות רגילות של החברה, כתבי אופציה אגרות חוב שאינן ניתנות להמרה, אגרות חוב הניתנות להמרה למניות, כתבי אופציה 

 "(. ניירות הערך המוצעיםוניירות ערך מסחריים )כל אלה יכונו יחד להלן: " ולאגרות חוב הניתנות להמרה הניתנים למימוש לאגרות חוב
 

, על פי דוח/ות הצעת 1968-ניירות ערך, התשכ"חא לחוק 23המוצעים על פי תשקיף מדף זה, תיעשה בהתאם להוראות סעיף ניירות הערך  הצעת
בהתאם להוראות כל דין  לרבות פרטי ותנאי ניירות הערך והרכב היחידות המוצעות, הפרטים המיוחדים לאותה הצעה,כל מדף בהם יושלמו 

 , כפי שיהיו באותה העת.מכוחו ולהנחיותלניירות ערך בתל אביב בע"מ  ובהתאם לתקנון הבורסה
 

אשר התקופה , 20.5.2016עם פרסום תשקיף מדף זה, אין בכוונת החברה לעשות שימוש נוסף בתשקיף המדף שפרסמה החברה ביום  מובהר, כי
אך ורק בהתבסס על תשקיף  המוצעים תעשהלפיכך, כל הנפקה עתידית של ניירות הערך  .19.5.2019להצעת ניירות ערך על פיו הוארכה עד ליום 

 .תשקיףל 1.6ף מדף זה, ראה סעי
 

  רווחיות החברה  מושפעת מהגורמים הבאים:
; ג. סיכוני ריביתשיעורי הצמיחה ומדיניות הריבית ושינויים בשעורי הריבית בישראל; ב.  –א. סיכוניים משקיים  – כלכליים-גורמי סיכון מקרו

 שינויים בשערי האינפלציה. 
א. שינויים בביקוש לשטחים להשכרה; ב. ירידה במחירי השכירויות; ג. עליה בעלות גיוס ההון; ד. איתנות של שוכרים   – גורמי סיכון ענפיים

 עיקריים. ה. עליה במחירי התשומות בבניה.
  .מסך הכנסות הקבוצה מדמי שכירות וניהול נכסים 10%אין שוכר/ים אשר הכנסות דמי השכירות מהם מהווה לפחות  לחברה

 לתשקיף. 7עסקאות החברה עם בעלי ענין בה ראה פרק  בדבר
לתשקיף זה הינם על דרך ההפניה לדוחות הכספיים שצורפו לדוח התקופתי של החברה לשנת  8של החברה המובאים בפרק  וחות הכספייםהד

 )להלן: (2019-01-020022 אסמכתא)מס'  11.3.2019 ביום שתוקן וכפי( 2019-01-019935 אסמכתא)מס'  11.3.2019 , כפי שפורסם ביום2018
 לתשקיף. 8. לפרטים נוספים ר' פרק "(השנתי"ח הדו"

ד' לדו"ח  נספחר'  האפשרות לפדיון מוקדם/כפוי של אגרות החובובדבר תיאור הבטוחות והשעבודים לאגרות החוב הקיימות של החברה 
ר'   ( של החברה,ה'-ו ד',שהוגשה כנגד הנאמן לאגרות החוב )סדרות א'תביעה  השנתי. בדברהדירקטוריון על מצב ענייני החברה, חלק ב' לדוח 

 לתשקיף. 1.4סעיף 
בפרק  3.8.2סעיף . לפרטים נוספים ר' על ידי מעלות ilAA/Stableמדורגות וכולן  על ידי מידרוג Aa2/Stableאגרות החוב של החברה מדורגות כל 

 ., תיאור עסקי התאגידהשנתידוח ה להראשון ש
 .₪ אלפי 50 -סך ההוצאות הקשורות בפרסום תשקיף זה מוערך בכ

 
ובאתר האינטרנט של הבורסה לניירות  www.magna.isa.gov.ilעותק מהתשקיף ניתן למצוא באתר האינטרנט של רשות ניירות ערך, שכתובתו 

 .www.maya.tase.co.ilערך בתל אביב בע"מ, שכתובתו 
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 מ ב ו א - 1פרק 

 

 כללי 1.1

החברה קיבלה את כל ההיתרים, האישורים והרשיונות הדרושים על פי כל דין להצעת ניירות 
והצעתם  ניירות הערך במועד זה אין מוצעיםהערך על פי תשקיף זה  ולפרסום תשקיף זה. 

א )ו( לחוק  23במסגרת תשקיף המדף כאמור בסעיף  תיעשה  ,ככל שתהיה הצעה כזו ,לציבור
ף שבו יושלמו הפרטים המיוחדים על פי דו"ח הצעת המדו באמצעות, 1968-ניירות ערך תשכ"ח

  .לאותה הצעה

של רשות ניירות ערך לפרסם את התשקיף משום אימות הפרטים המובאים בו  האין בהיתר
בעת דעה על טיבם של ניירות הערך או אישור מהימנותם או שלמותם, ואין בו משום ה

 המוצעים.

 לרישומם"( נתנה את אישורה העקרוני הבורסהאביב בע"מ )להלן: "-הבורסה לניירות ערך בתל
, כתבי "(מניות רגילותע.נ. כל אחת )" ₪ 1רגילות בנות  מניותהמתייחס לערך למסחר של ניירות 

כתבי אופציה הניתנים למימוש לאגרות חוב , הניתנים למימוש למניות של החברה אופציה
שאינן ניתנות להמרה, אגרות אגרות חוב שאינן ניתנות להמרה ולאגרות חוב הניתנות להמרה, 

 "(.הערך המוצעים ניירות)לעיל ולהלן: " חוב הניתנות להמרה למניות וניירות ערך מסחריים

המוצעים למסחר ולרישום  האישור העקרוני אינו מהווה אישור לרישום ניירות הערך מתן
ניירות הערך ניירות הערך שינבעו ממימושם או מהמרתם, על פי תנאיהם, והרישום למסחר של 

 /ות, יעשה בכפוף לקבלת אישור לרישום ניירות הערך למסחר על פי דוח, ככל שיוצעוהמוצעים
 –( התשס"ה תקנות ניירות ערך )הצעת מדףלבהתאם לחוק ניירות ערך ו /והצעת מדף אשר יוגש

 ", בהתאמה(.הצעת מדף תקנות"-" והצעת מדף דוח)להלן: " 2005

אין לראות באישור העקרוני האמור של הבורסה משום  אישור  לפרטים המובאים בתשקיף 
על טיבם של ניירות ואו אישור למהימנותם או לשלמותם ואין בו משום הבעת דעה על החברה, 

 הערך המוצעים בתשקיף.

ישור העקרוני משום התחייבות למתן אישור לרישום ניירות הערך למסחר על פי אין במתן הא
הצעת מדף  /ותהצעת המדף. על אישור בקשה לרישום ניירות ערך למסחר על פי דוח /ותדוח

יחולו הוראות תקנון הבורסה וההנחיות על פיו כפי שיהיו בתוקף בעת הגשת הבקשה לרישום 
 הצעת המדף.  /ותעל פי דוח
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 הון, קרנות ועודפים 1.2
 

 הון מניות רשום, מונפק ונפרע לתאריך התשקיף )בש"ח ע.נ.( 1.2.1
 

 מונפק רשום   
 ונפרע

מונפק ונפרע 
לפני התשקיף 

 1בדילול מלא

 387,280,871 357,227,102 500,000,000 ש"ח ע.נ. 1מניות רגילות בנות  
 

 
 8131.12.20הון עצמי ליום  1.2.2

          
 ₪באלפי  

 387,962 הון מניות
 2,590,924 פרמיה על מניות

 15,466 תקבולים על חשבון כתבי אופציות
 8,144 ואחרות קרן הון בגין עסקאות תשלום מבוסס מניות

 1,834,332 עודפים
מתרגום דוחות כספיים של  התאמות הנובעות

 פעילות חוץ
37 

 4,836,865 סה"כ מיוחס לבעלי מניות החברה
 (42) שליטהשאינן מקנות זכויות 

 4,836,823 סך הכל הון עצמי
 

  נתונים בש"ח 1.3

 כל הנתונים בתשקיף זה מובאים בשקלים חדשים אלא אם נאמר אחרת.

 )ג( לדו"חות הכספיים, אלא אם נאמר אחרת. 2משמעו ש"ח מדווח כהגדרתו בביאור  – ש"ח

 8201.31.12פרטים לגבי תעודות התחייבות המוחזקות בידי הציבור ליום  1.4

לדו"ח הדירקטוריון ראה נספח ד' תעודות ההתחייבות המוחזקות בידי הציבור אודות  לפרטים
 ביום שפורסם כפי, 2018 לשנת החברה של התקופתי דוחל' ב חלק, על מצב ענייני החברה

-2019 אסמכתא)מס'  11.3.2019 ביום שתוקן וכפי( 2019-01-019935 אסמכתא)מס'  11.3.2019

01-020022). 

, בקשה לאישור תביעה כתובענה ייצוגית לבית המשפט המחוזי בתל אביב, וגשהה 3.4.2016ביום 
החוב  לאגרותהנאמן נגד  2006-המחלקה הכלכלית לפי חוק התובענות הייצוגיות, התשס"ו

, שעניינה, בין היתר, אחריות הנאמן לכאורה ביחס לוידוא ביצוען החברה שלה'( -ו',ד' א)סדרות 
נושאי המשרה ובעלי מניותיה , וכן נגד אורבנקורפ אינקת תשקיפיות של חברשל התחייבויות 

מיליון  42 -פי האמור בבקשה סך התביעה הייצוגית כנגד כל הנתבעים הוערך בסך של כ-על. בה
  טענות.ה. הנאמן דוחה מכל וכל את ₪

                                           
1    

  ,583,859מלוא כתבי האופציה הלא סחירים )בהיקף של : של החברה מלוא ניירות הערך ההמירים בהנחה של מימוש
כתבי אופציה( שהונפקו למנכ"ל החברה בהתאם להצעות פרטיות של כתבי אופציה למנכ"ל שאושרו  488,889 -ו 531,401

יה הלאו סחירים האופצ מלוא כתבייתרת/ , בהתאמה;10.3.19 וביום 11.3.18ביום  ,14.3.17על ידי דירקטוריון החברה ביום 
כתבי  62,850)בהיקף של  14.3.17שהונפקו לדירקטורים בהתאם להצעות פרטיות שאושרו על ידי הדירקטוריון ביום 

מלוא יתרת/ (;אופציה כתבי 151,374 של)בהיקף  10.3.19 וביוםכתבי אופציה(  173,076)בהיקף של  11.3.18אופציה(, ביום 
בחברה בהתאם להצעות פרטיות של כתבי אופציה לעובדים  לנושאי משרה ועובדיםכתבי האופציה הלא סחירים שהוקצו 

)בהיקף של  11.3.2018כתבי אופציה(, ביום  2,012,834)בהיקף של  14.3.17ונושאי משרה שאושרה על ידי הדירקטוריון ביום 
 ( אשר הונפקו9תבי האופציה )סדרה ; מלוא כ(אופציה כתבי 2,013,120 של)בהיקף  10.3.19 וביוםכתבי אופציה(  2,309,741

  .כתבי אופציה( 21,726,625)בהיקף של  19.6.18לציבור על פי דוח הצעת מדף מיום 
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 כתבי אופציה קיימים במחזור 1.5

 .  לתשקיף 3.6ף החברה ראה סעי לעניין כתבי אופציה קיימים במחזור שהוקצו על ידי

 61.20.520תשקיף מדף של החברה מיום  1.6

 ניירות להצעת "()להלן : "תשקיף המדף הקודם פרסמה החברה תשקיף מדף 20.5.2016ביום 
 .19.5.2019, אשר התקופה להצעת ניירות ערך על פיו הוארכה עד ליום שונים ערך

בכוונת החברה לעשות שימוש נוסף בתשקיף המדף מובהר, כי עם פרסום תשקיף מדף זה, אין 
הקודם, ככל שהינו עדיין בתוקף במועד פרסום תשקיף זה. לפיכך, כל הנפקה עתידית של 
ניירות הערך המפורטים במסגרת תשקיף מדף זה תעשה אך ורק בהתבסס על תשקיף מדף 

 זה.

תשקיף מדף זה, אם וככל  אשר על כל, כל פרסום עתידי של דו"ח הצעת מדף לניירות ערך על פי
 שיפורסם דו"ח מסוג זה, יתבסס על תשקיף מדף זה בלבד ולא על תשקיף המדף הקודם.

 
 
 



 

 

 1 - ב

 פרטי ההצעה – 2פרק 
 

(, וצורה מבנה – התשקיף וטיוטת התשקיף פרטי) ערך נירות לתקנותא)א( 25 תקנה להוראות בהתאם
 ניירות הצעת בדבר בתשקיף לכלול שיש הפרטים"(, התשקיף פרטי קנותת: "להלן) 1968-ח"התשכ

 ערך נירות יוצעו פיו על, מדף הצעת ח"דו במסגרת יובאו, התשקיף פרטי לתקנות' ג בפרק הקבועים, ערך
, מ"בע אביב בתל ערך לניירות הבורסה ולהנחיות לתקנון ובהתאם דין כל להוראות בהתאם והכל, לציבור

 .כאמור ח"הדו פי על שיוצעו הערך ניירות לסוג ובהתאם, עת באותה שיהיו כפי
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 הון החברה והמחזיקים בו -  3פרק 
 

 הון המניות לתאריך התשקיף 3.1

 -מאות מליון( ש"ח והוא מחולק ל )חמש 500,000,000א הון המניות הרשום של החברה הו 
"(. ההון מניות רגילותש"ח ע.נ. רשומות על שם )להלן: " 1רגילות בנות מניות  500,000,000

ש"ח המחולק  357,227,102הינו בסמוך למועד פרסום התשקיף המונפק והנפרע של החברה 
  מניות רגילות. 357,227,102 -ל

  זכויותיהן של מניות החברה 3.2

הוראות תקנון החברה בדבר הזכויות הנלוות למניות החברה מובאות בתשקיף זה בדרך של  3.2.1
)אסמכתא  2018במאי  2הפניה לתקנון החברה, כפי שפורסם בדוח מיידי של החברה מיום 

 "(.תקנון החברה" או "התקנון( )"2018-01-035187מס: 

)ד( לתקנות ניירות ערך )פרטי התשקיף וטיוטת 26להלן פירוט הסדרים כמפורט בסעיף  3.2.2

, שנקבעו בתקנון החברה לפי הוראות חוק החברות, 1969-מבנה וצורה(, תשכ"ט –תשקיף 
 "(.חוק החברות)" 1999-התשנ"ט

הסעיף בחוק 
 החברות

מספר תקנה 
 בתקנון החברה

 נוסח התקנה

20,22 
 

5.1 
 
 

5.2 
 
 
 
 
 

5.3 
 
 
 
6 
 
 
 
7 

שינוי תקנון זה ייעשה בהחלטה שנתקבלה ברוב רגיל 
 מקולות הנוכחים והמשתתפים באסיפה כללית של החברה.

 
החברה רשאית להגביל בתקנון או בחוזה אחר את סמכותה 

נתקבלה על לשנות את התקנון או הוראה מהוראותיו, אם 
כך החלטה באסיפה כללית, ברוב הדרוש לשינוי הוראות 
התקנון. דין החלטה שהתקבלה כאמור לעיל כדין החלטה 

 לשינוי התקנון.
 

בכפוף להוראות חוק החברות, שינויים בתקנון זה יהיו 
תקפים מיום קבלת ההחלטה על כך בחברה או במועד 

 מאוחר יותר שנקבע בהחלטה.
 

נון זה לעיל, שינוי בתקנון המחייב בעל על אף האמור בתק
מניה לרכוש מניות נוספות או להגדיל את היקף אחריותו, 

 לא יחייב את בעל המניה ללא הסכמתו.
 

היו מניות החברה מחולקות לסוגים, לא ייעשה שינוי 
בתקנון שיפגע בזכויותיו של סוג מניות ללא אישור אסיפת 

ת סוג יחולו אותו סוג. לעניין קבלת החלטות באסיפ
הוראות חוק החברות ותקנון זה בנוגע לשינוי התקנון 

 באסיפות כלליות, בשינויים המחויבים.

50 69.1 
 
 
 
 
 
 

69.2 
 
 
 
 
 
 

נבצר מן הדירקטוריון להפעיל את סמכויותיו והפעלת 
סמכות מסמכויותיו חיונית לניהולה התקין של החברה, 

במקומו, כל עוד נבצר רשאית האסיפה הכללית להפעילה 
ממנו הדבר, ובלבד שהאסיפה הכללית קבעה כי אכן נבצר 
מן הדירקטוריון לעשות כן וכי הפעלת הסמכות חיונית 

 כאמור.
 

, סמכויות 69.1נטלה האסיפה הכללית, בהתאם לתקנה 
הנתונות לפי חוק החברות לדירקטוריון, יחולו על בעלי 

ות על דירקטורים המניות הזכויות, החובות והאחריות החל
לעניין הפעלת אותן סמכויות, בשינויים המחויבים, ובכלל 
זה יחולו עליהם, בשים לב לאחזקותיהם בחברה, 
להשתתפותם באסיפה ולאופן הצבעתם, הוראות הפרקים 
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106 

 
 

107 

השלישי, הרביעי והחמישי של החלק השישי לחוק 
 החברות.

 
סמכות החברה שלא הוקנתה בחוק או בתקנון זה לאורגן 

 חר, רשאי הדירקטוריון להפעילה.א
 

הדירקטוריון רשאי ליטול את הסמכויות הנתונות למנכ"ל, 
והכל לעניין מסוים או לפרק זמן מסוים כפי שיקבע 

 הדירקטוריון מעת לעת.

59 68 
 
 

112 

האסיפה הכללית השנתית תמנה את חברי הדירקטוריון של 
 החברה.

 
שנתקבלה החברה רשאית, באסיפה מיוחדת או בהחלטה 

בדירקטוריון למנות דירקטור או דירקטורים נוספים 
לחברה, בין אם לשם מילוי משרה שהתפנתה מכל סיבה 
שהיא ובין אם בתור דירקטור או דירקטורים נוספים, 
ובלבד שמספר הדירקטורים לא יעלה על המספר המרבי 

. דירקטורים שמונו כאמור, למעט 1לעיל 110כאמור בתקנה 
חיצוניים, יסיימו את כהונתם בתום הדירקטורים ה

האסיפה השנתית שתתקיים לאחר מינויים )אלא אם כן לא 
נבחרו דירקטורים באסיפה השנתית, ובמקרה כזה ימשיכו 
דירקטורים אלה בכהונתם עד למינוי דירקטורים באסיפה 

 השנתית הקרובה( ויוכלו להתמנות שוב.

81 77 
 
 
 
 
 
 
 
 

78 
 
 
 
 
 

79.1 
 
 
 
 

79.2 
 
 
 

79.3 

יושב ראש הדירקטוריון או, בהעדרו, סגן יושב ראש 
הדירקטוריון )אם מונה כזה( יישב בראש כל אסיפה כללית 
של החברה. באין יושב ראש דירקטוריון או סגן יושב ראש 
דירקטוריון, או אם באסיפה כלשהי אין מי מהם נוכח אחרי 
עבור חמש עשרה דקות מהמועד שנקבע לתחילת האסיפה, 

ם סרבו לשמש כיושב ראש האסיפה, רשאים בעלי או א
המניות הנוכחים, ברוב קולות ביניהם, לבחור ביושב ראש 

 מביניהם.
 

אין לפתוח בדיון באיזה עניין שהוא באסיפה כללית של 
בעלי המניות אלא אם כן יהיה נוכח מניין חוקי בעת 
שהאסיפה פותחת בדיון. מניין חוקי יהוו שני בעלי מניות 

ם בעצמם או ע"י שלוח והמחזיקים או המייצגים הנוכחי
 )חמישים אחוזים( ומעלה מכוח ההצבעה של החברה. 50%

 
אם תוך חצי שעה מהמועד שנקבע לפתיחת האסיפה לא 
יימצא המניין החוקי, תידחה האסיפה מאליה בשבוע אחד 
לאותו יום לאותה השעה ולאותו המקום, או למועד מאוחר 

 בהזמנה או בהודעה לאסיפה. יותר אם צוין מועד כזה
 

לא נכח באסיפה הנדחית מניין חוקי כעבור מחצית השעה 
לאחר המועד שנקבע לה, תתקיים האסיפה בכל מספר 

 משתתפים שהוא.
 

כונסה האסיפה הכללית על פי דרישת בעלי המניות כאמור 
, תתקיים האסיפה הנדחית רק אם 732ובתקנה  72בתקנה 

אחת או יותר, שלו לפחות עשרה נכחו בה לפחות בעל מניה 
אחוזים מההון המונפק ואחוז אחד לפחות מזכויות 
ההצבעה בחברה, או בעל מניה אחד או יותר שלו לפחות 

 עשרה אחוזים מזכויות ההצבעה בחברה.

                                                                        

 .10לא יעלה מספר הדירקטורים בדירקטוריון על  לתקנון החברה, 110עפ"י תקנה  1 

יות המחזיקים בכמות לתקנון עוסקות בין היתר בכינוס אסיפה כללית בהתאם לדרישת בעלי המנ 73-ו 72תקנות  2 
 ימת של הון מניות/זכויות הצבעה.מינימלית מסו
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החלטה באסיפה כללית תתקבל בהצבעה במניין קולות  83 85
קובעים וברוב רגיל, למעט בעניינים בהם הדין או תקנון זה 

 כי יידונו ויוכרעו באסיפה כללית ברוב מיוחד.

 בהצבעה בדירקטוריון יהיה לכל דירקטור קול אחד. 134 105

החלטות בדירקטוריון יתקבלו ברוב רגיל. היו הקולות  135 107
 שקולים, לא יהיה ליושב ראש הדירקטוריון קול נוסף.

222 111.1 
 
 
 
 

111.2 
 
 
 

111.3 

בחברה ייבחרו על ידי האסיפה הכללית חברי הדירקטוריון 
השנתית וכהונתם, למעט הדירקטורים החיצוניים, 
תסתיים בתום האסיפה השנתית שתתקיים לראשונה 

 לאחר מועד המינוי.
 

לעיל, במידה ולא  111.13-ו 71, 68על אף האמור בתקנות 
ימשיכו בכהונתם  –נבחרו דירקטורים באסיפה הכללית 

 4סיפה הקודמת.הדירקטורים שנבחרו בא
 

 דירקטורים שנסתיימה כהונתם יוכלו להיבחר שוב.

 )א(143 259
 
 
 

 )ב(143
 
 
 
 
 

 (1)ג()143
 
 
 
 
 

 (2)ג()143

, נושא משרה בה או בדיעבד החברה רשאית לפטור, מראש
מאחריותו, כולה או מקצתה, בשל נזק עקב הפרת חובת 

 הזהירות כלפיה.
 

)א( לעיל ומבלי לגרוע מהוראות חוק  על אף האמור בס"ק
החברות ו/או מיתר הוראות תקנון זה, החברה אינה 
רשאית לפטור מראש דירקטור מאחריותו כלפיה עקב 
הפרת חובת הזהירות בחלוקה. תקנה )ב( זו הינה בתוקף 

 ואילך. 17.3.2005לגבי אירועים שתחילתם ביום 
 

כתבי  182.5.205 ביחס לעילות ואירועים שתחילתם ביום
שיינתנו לא יחולו על החלטה או עסקה שלבעל  הפטור

כלשהו בחברה )גם נושא משרה  השליטה או לנושא משרה
באישורה ואשר  אחר מזה שעבורו מוענק הפטור( עניין אישי

 .ניתן לגביו גילוי כנדרש על פי דין
 

תחול גם זו לעיל,  143 הסמכות למתן פטור כאמור בתקנה
נושא משרה בחברה בקשר עם היותו לפטור של  ביחס

 6א להלן.146 כמשמעותו בתקנה דירקטור בחברה האחרת

 )ד(174 301
 

בכפוף להוראות חוק החברות, רשאי הדירקטוריון לקבל 
החלטה על חלוקת דיבידנד. הדירקטוריון המחליט על 
חלוקת דיבידנד רשאי להחליט כי הדיבידנד ישולם, כולו או 

בדרך של חלוקת נכסים בעין, ובכלל מקצתו, במזומנים או 
זה בניירות ערך או בכל דרך אחרת, הכל לפי שיקול דעתו 

 של הדירקטוריון.

324 176 
 
 
 

177 
 
 
 
 
 

מיזוג, כמשמעותו בחוק החברות, יהיה טעון אישור 
הדירקטוריון ובמידת הצורך על פי הוראות חוק החברות 

 גם אישור האסיפה הכללית.
 

היה וישנם בחברה מספר סוגי מניות שונים, והחברה הינה 
חברת יעד דהיינו החברה אמורה להתמזג עם חברה קולטת 
באופן שיביא לחיסולה של החברה, יהיה מיזוג, כמשמעותו 
בחוק החברות, טעון גם אישור אסיפות הסוגים למיניהם 
במידה ואינו פטור על פי הוראות חוק החברות מהצורך 

 אסיפה הכללית.באישור ה

                                                                        

 נות דירקטורים.לתקנון עוסקות בין היתר בסמכות האסיפה הכללית למ 111.1-ו 71, 68תקנות  3 
 לתקנון החברה הנזכרת לעיל. 112ראה גם תקנה   4
 .זו להחלטה הכללית האסיפה אישור מועד 5

 זה מונח)כהגדרת  אחרת בחברה דירקטור כלפי להתחייב החברה בסמכות היתר בין עוסקתא 146 תקנה 6
 .לשפותו(  האמורה בתקנה
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178 

 
החלטת האסיפה הכללית באשר למיזוג ככל שהיא נדרשת 

)שבעים וחמישה אחוזים(  75%על פי דין תתקבל ברוב של 
מקולות בעלי המניות הנוכחים המשתתפים בהצבעה למעט 

 הנמנעים.

 

  שינויים בהון החברה 3.3

 שינויים בהון הרשום 3.3.1

 שינויים כלשהם בהון החברה הרשום.זה לא חלו  בשלוש השנים שקדמו למועד התשקיף

  והנפרע המונפקשינויים בהון  3.3.2

להלן פרטים בדבר התפתחות בהונה המונפק והנפרע של החברה בשלוש השנים שקדמו 
  :למועד התשקיף

 

 .נ.ע חש" 1ת בנו ניותמס' מ השינוי מהות תאריך
 )באלפים(

 275,253 סגירה יתרת 31.12.2015

למנכ"ל בהתאם  הקצאת מניות 2016במרץ  20
 לתכנית הצעה פרטית של מניות

28 

 14,652 ( למניות7מימוש אופציות )סדרה  2016במהלך שנת 

 2,693 מימוש אופציות עובדים 2016במהלך שנת 

 15,965 הנפקה לציבור 2016דצמבר 

 336,207 סגירה יתרת 31.12.2016

 945 מימוש אופציות מנכ"ל 2017יוני 

 4,765 מימוש אופציות עובדים 2017במהלך שנת 

 10,587 הנפקה לציבור 2017דצמבר 

 352,504 סגירה יתרת 31.12.2017

 4,620 למניות לעובדים אופציות מימוש 2018 שנת במהלך

 17,381 הנפקה לציבור 2018יוני 

 561 מימוש אופציות מנכ"ל 2018יולי 

 347,450 סגירה יתרת 31.12.2018

 2,095 עובדים אופציות מימוש 2019 שנת במהלך

 382 "למנכ אופציות מימוש 2019 ינואר

 7,300 למוסדיים פרטית הקצאה 2019 מרץ

 357,227 ונפרע מונפק הון"כ סה התשקיף תאריך
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 המחזיקים בהון המניות 3.4
 

למיטב ידיעת החברה והדירקטורים שלה, אחזקות בעלי העניין בחברה ליום פרסום התשקיף  3.4.1
  כמפורט להלן:הם 

 
 כמות ושיעור באחזקה במניות החברה

  8בדילול מלא 7ש"ח 1במועד התשקיף במניות בנות  
 

בעלות  כמות המחזיק

 ושליטה %

בעלות  כמות 

 ושליטה %

 

  54.17 209,775,033  56.62 202,275,033 חץ נכסים והשקעות בע"מ -אלוני

מ. ורטהיים )אחזקות( בע"מ 
9

 
1,270,000 0.36  1,270,000 0.33  

  0.34 1,310,000  0.36 1,270,000 נתן חץ ורעייתו קלרה חץ

  0.03 100,000  0.03 100,000 10 אבירם ורטהים

  1.19 4,604,149  0.84 3,000,000 11אבשלום מוסלר 

54,075  0 0 10אמיר עמר
 

0.01  

  0.01 54,075  0 0 10יחיאל גוטמן

  0.02 85,500  0 0 10 איל גבאי

  0.02 85,500  0 0 10 נירה דרור

  0.01 54,075  0 0 10גד פניני 

  0.01 25,229  0 0 10 יעל אנדורן קרני

  6.44 24,924,796  6.98 24,924,796 12אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ

  0.76 2,933,885  0.68 2,416,747 אלטשולר שחם ניהול קרנות נאמנות בע"מ

הראל השקעות בביטוח ושירותים 
 חשבון נוסטרו -פיננסיים בע"מ 

886,877 
  

  

0.25  1,211,877 0.31  

הראל השקעות בביטוח ושירותים 
 קופות גמל -פיננסיים בע"מ 

15,910,963 
 
 

4.45  25,535,963 6.59  

הראל השקעות בביטוח ושירותים 
קרנות נאמנות )מאוחד  -פיננסיים בע"מ 

 סל( עם תעודות

2,043,213 
 
 
 

0.57  2,043,213 0.53  

  71.10 274,067,370  71.18 254,097,629 "כסה

 
  

                                                                        

 לתשקיף. 7.4בעלי עניין באגרות חוב וכתבי אופציה לא סחירים של החברה, ראה סעיף  להחזקות 7 

    ,583,859מלוא כתבי האופציה הלא סחירים )בהיקף של מלוא ניירות הערך ההמירים של החברה:  מימוש של בהנחה 8
כתבי אופציה למנכ"ל שאושרו כתבי אופציה( שהונפקו למנכ"ל החברה בהתאם להצעות פרטיות של  488,889 -ו 531,401

כתבי האופציה הלאו  יתרת/מלואבהתאמה;  ,10.3.19וביום  11.3.18ביום ,14.3.17על ידי דירקטוריון החברה ביום 
 62,850)בהיקף של  14.3.17סחירים שהונפקו לדירקטורים בהתאם להצעות פרטיות שאושרו על ידי הדירקטוריון ביום 

 יתרת; כתבי אופציה( 151,374)בהיקף של  10.3.19וביום  כתבי אופציה( 173,076)בהיקף של  11.3.18ביום  ,כתבי אופציה(
אופציה לעובדים כתבי האופציה הלא סחירים שהוקצו לנושאי משרה ועובדים בחברה בהתאם להצעות פרטיות של כתבי 

)בהיקף  11.3.2018י אופציה(, ביום כתב 2,012,834)בהיקף של  14.3.17ונושאי משרה שאושרה על ידי הדירקטוריון ביום 
( אשר 9כתבי אופציה(; מלוא כתבי האופציה )סדרה  2,013,120של  בהיקף) 10.3.2019כתבי אופציה( וביום  2,309,741של 

  .כתבי אופציה( 21,726,625)בהיקף של  19.6.18הונפקו לציבור על פי דוח הצעת מדף מיום 
9

 ורטהיים דוד ידי על מוחזקת החברה ידיעת מיטב שלפי, בישראל רשומה פרטית חברה הינה"מ בע)אחזקות(  ורטהיים. מ
 באמצעות חברה פרטית בבעלותו המלאה; (100%)

 דירקטור 10 

 "למנכ 11 

אחזקות בעלי העניין המפורטות לעיל, מבוססות על דיווחים שוטפים לחברה של בעלי שליטה או נושאי משרה, ואולם  12 
יצוין כי עפ"י דין, ביחס לדיווחים של בעלי עניין אחרים )וכן מי שאינו החברה עצמה או תאגידים בשליטתה(, חובת 

ועל כן האחזקות המפורטות לעיל אינם משקפים בהכרח  הדיווח חלה רק כשהשינוי המצטבר מגיע לרף שנקבע בדין,
 את אחזקותיהם של בעלי העניין הנ"ל למועד התשקיף.
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 חץ"(-אלוני חץ נכסים והשקעות בע"מ )"אלוני 3.4.2
 
בעלי העניין בה, להם אחזקות  ,למיטב ידיעת החברה ,חץ הינה חברה ציבורית אשר-אלוני 

 סמוך ליום  פרסום התשקיף, הינם כדלקמן: 
 

 שיעור ההחזקה בדילול מלא שיעור ההחזקה יןיהענשם בעל 

 בהון  ובהצבעה       
% 

  %   ובהצבעה בהון 

 מ.ורטהיים )אחזקות( בע"מ
13

 19.16  18.90  

)בהחזקה ישירה ובאמצעות חברות  קלרה חץ , נתן חץ ורעייתו
 בבעלותם(

14.47  14.26  

  0.60  0.58 15 14 אדוה שרביט

  0.14  0.01 14 ורטהים אבירם
  0.02  0.00 14 נחומי אהרן
  0.02  0.00 14 גוברמן גתית
  0.04  0.01 14ידלין  עמוס

  0.02  0.00 14 אקשטין צבי
  0.01  0.00 12שלומי שוב

 16 קופות גמל ופנסיה בע"מ -אלטשולר שחם
9.76  9.62  

  3.84  3.98 ניהול קרנות נאמנות בע"מ -אלטשולר שחם

  0.3  0.3 נוסטרו-שחם ינשוף גידור בע"מ אלטשולר

  52.23  51.73 הציבור

  100  100 סה"כ

 
חץ שהינן מניות רדומות. שיעורי -מניות המוחזקות ע"י אלוני 85,340חץ  -בהונה של אלוני

 חץ. -ההחזקה דלעיל חושבו כאילו המניות הרדומות אינן קיימות בהון אלוני
 

המסדיר  31.10.96)אחזקות( בע"מ קיים הסכם הצבעה מיום בין נתן חץ לבין מ. ורטהיים 
 חץ.-את שליטתם המשותפת באלוני

 
  מחירי המניות של החברה בבורסה 3.5

 
ש"ח ע.נ. החל  1הטבלה הבאה מפורטת את מחירי הבורסה של מניות החברה הרגילות בנות 

  (.2016במאי  18ועד סמוך ליום פרסום התשקיף )יום  1.1.2012מיום 
 

 

 (13.5.19עד ליום ) 2019שנת  2018שנת  2017שנת  
מחיר מניה  

 אגורותב
 

מחיר במניה  תאריך
 אגורותב

מחיר מנייה  תאריך
 אגורותב

 תאריך

 16.4.2019 2,150 11.1.2018 2,168 31.12.2017 2,089 גבוה

 3.1.2019 1,770 25.4.2018 1,747 1.1.2017 1,629 נמוך
 
 
 

 אגורות 2,095ש"ח ע.נ. בבורסה  1היה מחיר המניות הרגילות בנות  2019 במאי 12ביום 
  למניה. המחירים הנ"ל כוללים התאמות בגין חלוקת דיבידנדים על ידי החברה.

                                                                        
13

 לעיל. 9"ש השליטה. לפרטים נוספים ראה  בעל
 .דירקטור14
 .חץ נתן מר של בתו 15
16 

נושאי משרה, ואולם אחזקות בעלי העניין המפורטות לעיל, מבוססות על דיווחים שוטפים לחברה של בעלי שליטה או 
יצוין כי עפ"י דין, ביחס לדיווחים של בעלי עניין אחרים )וכן מי שאינו החברה עצמה או תאגידים בשליטתה(, חובת 
הדיווח חלה רק כשהשינוי המצטבר מגיע לרף שנקבע בדין, ועל כן האחזקות המפורטות לעיל אינם משקפים בהכרח את 

 . עד התשקיף.אחזקותיהם של בעלי העניין הנ"ל למו
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 ת שבמחזורהמירים למניוניירות ערך  3.6
מס' 
סידור

 י

הפניה לדוח מיידי/  הניצע סוג האופציה
 תשקיף /דוח הצעת מדף

כמות כתבי 
האופציה 
 שהוקצתה

מועד מימוש 
 אחרון

כמות כתבי 
האופציה 

 במחזור

מחיר מימוש 
לפי תנאי כתבי 

 1-האופציה ל
מניית 

 ***מימוש

מחיר מימוש 
במאי  15ליום 

2019 

הסכום הנוסף 
שתקבל החברה אם 

ימומשו כל כתבי 
האופציה שבמחזור 
באלפי ש"ח )נכון 

אפריל למדד בגין 
2019 ) 

לא סחיר  .1
07/15 

דוח מיידי מיום  דירקטורים
)מס'  19.10.2015

-2015-01אסמכתא 
137367) 

יתרת כתבי  -- -- 238,980 -- 238,980
האופציה מומשו 

 2018במהלך 

 לא סחיר .2
 03-04/16 

מנכ"ל, 
דירקטורים, 

נושאי משרה, 
עובדים ובעלי 

 תפקידים בחברה

דוחות מיידיים מיום 
  -ו 20.3.2016, 9.3.2016
)מס' אסמכתא  2.5.2016

2016-01-003390;2016-
-2016-01-ו 01-010128

 , בהתאמה(057667

יתרת כתבי  -- -- 6,235,550 -- 6,235,550
האופציה מומשו 

 2019במהלך ינואר 

לא סחיר  .3
03/17 

מנכ"ל, 
דירקטורים, 

נושאי משרה, 
עובדים ובעלי 

 תפקידים בחברה

דוחןת מיידי מיום 
 30.4.2017-ו 15.3.2017

-2017)מס' אסמכתא 
-2017-01 -ו 01-021637

036289) 

3,647,234 13.3.2020  
2,659,543  

18.05 15.06  
40,052,718 

לא סחיר  .4
03/18 

מנכ"ל, 
דירקטורים, 

נושאי משרה, 
עובדים ובעלי 

 תפקידים בחברה

דוחות מיידיים מיום 
 30.4.2018-ו 10.4.2018

-2018)מס' אסמכתא 
-2018-01-ו 01-029853

 , בהתאמה(034209

3,014,218 30.4.2021 3,014,218 21.17 18.38 55,401,327 

לא סחיר  .5
03/19  

מנכ"ל, 
דירקטורים, 

נושאי משרה, 
עובדים ובעלי 

 בחברהתפקידים 

דוח מיידי מיום 
)מס'  11.3.2019
-2019-01אסמכתא 

020103) 

 
2,653,383 

30.4.2022 2,653,383  21.63 21.1 56,251,720 
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 הון עצמי ורווח נקי למניה  3.7

ש"ח ע.נ. הון  1.00, ההון העצמי של החברה ללא זכויות המיעוט לכל 31.12.2018נכון ליום  3.7.1
ללא זכויות מיעוט, הוא  31.12.2018 -מניות, בהתחשב בהון העצמי של החברה כפי שהיה ב

 -ש"ח, הכל מבלי להתחשב בתוצאות העסקיות של החברה לאחר האלפי  4,836,865 -כ
31.12.2018. 

ע.נ הון מניות ש"ח  1ההון העצמי של החברה, ללא זכויות מיעוט לכל  31.12.2018נכון ליום  3.7.2
ללא זכויות מיעוט ובהנחה של  31.12.2018 -ן העצמי של החברה כפי שהיה בבהתחשב בהו

עד ליום  )ללא ניירות ערך המירים שהינם מחוץ לכסף( המרת כל ניירות הערך שהוקצו בפועל
, הכל מבלי להתחשב בתוצאות העסקיות של אלפי ש"ח 4,966,050 -הוא כ 31.12.2018

 .31.12.2018 -החברה לאחר ה

ש"ח ע.נ. מניות רגילות, עפ"י הון המניות הקיים  1 -, הרווח הנקי ל31.12.2018נכון ליום  3.7.3
ש"ח ולשנה שהסתיימה ביום  1.63 -היה כ 31.12.2018בחברה לשנה שהסתיימה ביום 

 ש"ח. 1.32 -ש"ח ע.נ. מניות רגילות  כ 1-היה הרווח הנקי ל 31.12.2017

 



 1 -ד 

 
 
 
 

 יעוד תמורת ההנפקה - 4פרק 
 

 

 סכום התמורה 4.1

במועד תשקיף מדף זה החברה אינה מציעה ניירות ערך כלשהם וממילא לא תהיה כל תמורה מיידית 
 בעקבות פרסום התשקיף. 

 ייעוד התמורה      4.2

במועד תשקיף מדף זה אין החברה מגייסת סכום כלשהו. במידה ויוצעו בעתיד ניירות ערך על פי תשקיף 
מדף זה ועל פי דו"חות הצעת מדף, התמורה שתתקבל מהנפקות אלה תיועד למטרות שונות, כפי שתחליט 

 החברה מעת לעת ו/או כפי שיפורט בדו"חות הצעת המדף. 

 



 

 

  1 -ה 

 פעילותה ונכסיה, החברה - 5פרק 

 כללי 5.1

מבנה  –( לתקנות ניירות ערך )פרטי התשקיף וטיוטת תשקיף 1)א44 –ב' ו 6בהתאם לתקנות 
תיאור עסקי החברה נכלל בתשקיף זה על דרך ההפניה לחלק א' , 1969 -ט"התשכ, וצורה(

 11.3.2019 , כפי שפורסם ביום2018)תיאור עסקי התאגיד( בדוח התקופתי של החברה לשנת 
-2019-01)מס' אסמכתא  11.3.2019 כפי שתוקן ביוםו( 2019-01-019935)מס' אסמכתא 

 "(.הדו"ח השנתי( )להלן: "020022

 ".הקבוצההמאוחדות והמוחזקות שלה ייקראו להלן: "החברה והחברות 

  ח השנתי"דוה בעסקי הקבוצה שאירעו ממועד פרסוםמהותיים  חידושיםושינויים  5.2

שחלו לאחר מועד חתימתם של הדוחות , לשינויים וחידושים מהותיים בקשר עם עסקי החברה
כהגדרתו בתקנה , ראה דוח אירועים, 2018 בדצמבר 31הכספיים המאוחדים של החברה ליום 

 1969-ט"התשכ(, מבנה וצורה –פרטי התשקיף וטיוטת התשקיף )א לתקנות ניירות ערך 56
 .לתשקיף 8.2המובא בסעיף "(, תקנות פרטי התשקיף)"

5.2.1  

  8201.31.12 לתאריך קשורות ובחברות בנות בחברות השקעות רשימת .א
 

 .נ.ע החברה שם

 למניה

 ח"ש

 סוג

 מניות' ומס

 .נ.ע

  עלות

 ליום

31.12.

18 

 אלפי

 ח"ש

 מאזני שווי

 ליום

31.12.18 

 ח"ש אלפי

 בעלות

 ושליטה

 בתאריך

 המאזן

 למנות זכות

 דירקטורים

 שותפים

        

 1 (2) "מבע בנכסים השקעות אילות

1 

 'א' רג  51,000

 'ב' רג  39,200

1 (375) %100  %100 --- 

 --- %100 %100 66,198 1 'רג 1,000,000 1 (3) "מבע)הרצליה(  בנכסים השקעות אילות

 --- %100 %100 66,248 1 'רג 1,000,000 1 (3) "מבע 1992)אב"ג(  בנכסים השקעות אילות

 --- %100 %100 122,442 1 'רג    100,000 1 (4) "מבע 1992סבא( -)כפר בנכסים השקעות אילות

 --- %100 %100 226,404 1 'רג 1,000,000 1 (3) "מבע 1992( מערב)רחובות  בנכסים השקעןת אילות

 --- %100 %100 325,696 1 'רג 1,000,000 1 (3) "מבע 1993)נתניה(  בנכסים השקעות אילות

 --- %100 %100 51,436 1 'רג 1,000,000 0.1 (3) "מבע 1994( חוצבים)הר  בנכסים השקעות אילות

 --- %100 %100 75,146 1 'רג 1,000,000 1 (3) "מבע 1994)ת.מ.ר.(  השקעות אילות

 --- %100 %100 229,333 1 'רג 1,000,000 0.1 (3) "מבע 1994ורד( -)רמת השקעות אילות

 --- %100 %100 69,115 1 'רג 1,000,000 1 (3) "מבע 1996)פתיר(  השקעות אילות

        

 'רג           200 1 "מבע  פן -נס

 

1 360,367 %100 %100 --- 

MTH7 LTD –רג        2,600 51 (5)  הונגריה' 

 

1 5,854 %65 %65  MELLON

.INC   חברה(

 %35 –זרה( 

רבוע כחול  %50 %50 25,106 - הנהלה         4 1 "מבע להשקעות חברה אזדרכת

 -נדל"ן בע"מ 

%50 

 'רג        7,281 1 

 

    

 ( בע"מ 1995הקריה )אשדוד  מרכז

 

 --- %100 %100 265 200 'רג        2,000 1

                                                

  לא כולל חברות שאינן פעילות. 



 

 

2 -ה    

 1 "מבע 1966)ניהול(  בירושלים המרכזית התחנה

1 

 הנהלה         1

 'רג               1

תחנת  %50 %50 (3,796) -

אוטובוסים 

מרכזים 

ירושלים 

 %50 –בע"מ 

קיבוץ  %50 %650 38,087 - הנהלה         4 1 (6) "מבע אלונים חוצות

 –אלונים 

%50 

     'רג           490  

דנישרא  %50 %50 42,412 1,000 'רג        1,000 1 "מבע אפקדנישרא פארק  אמות

אינטרנשיונל 

 %50 –בע"מ 

סנה טרסט  %50 %750 35,582 100 'רג           100 1 (7) "מבע שאול אמות

ק. )חברה נאי

 %50 –זרה( 

ויתניה בע"מ  %50 %50 49,372  'רג             50 1 "מבע השקעות דו רוני

– %50 

 ויתניה בע"מ       %50 %49 80,746  'רג        1,470 1 (6) "מבע השקעות זיויאל

- %47 

אהוד 

סמסונוב 

 – וירון שמיע

%4 

 "מבע אונו קרית קניון ניהול חברת

 

1 

 

 'רג           100

 

 

 

- 

 

%50 

 

%50 

 

נכסים ובניין 

)מרכזים 

מסחריים( 

 %50 –בע"מ 

 0.0001 "מבע ומסחר תעשייה אור כוכב

0.0001 

 יסוד 6

 רג' 7,500 7

חברת גב ים  %50 %50 685 

לקרקעות 

 %50 –בע"מ 

הירקון  %50 %50 -  'רג             50 1 מ"בע המאה מגדל חניון

אחזקות 

 ( בע"מ1992)

– %50 

1
 .פעילים שאינם תאגידים כולל לא  
 .בשליטה מהזכויות %100-ו בבעלות מהזכויות %90 מחזיקה החברה 2
 .מהזכויות %0.1-מ ב"מהזכויות ואילות השקעות בנכסים בע %99.9החברה מחזיקה  3
 .מהזכויות %2 -מ ב"מהזכויות ואילות השקעות בנכסים בע %98החברה מחזיקה  4
5
 .הערך הנקוב של המניה נקוב במטבע הונגרי 
 .מהזכויות בשליטה %50-מהזכויות בבעלות ו %49החברה מחזיקה  6
 .ד בעבור החברה"מניות מוחזקות בנאמנות בידי עו 28 7
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 *קשורות ולחברות בנות לחברות החברה ידי על( התקבלו) שניתנו הלוואות  .ב
 

 ריבית הצמדה תנאי הלוואה ניתנה לה החברה שם

% 

 יתרת
 ההלוואה

 ליום
831.12.1 

 ח"ש אלפי

 8,837 7 צמודה למדד המחירים לצרכן חוצות אלונים בע"מ
 125,000 - ללא הצמדה השקעות בנכסים )הרצליה( בע"מ אילות

 73,170 5 צמודה למדד המחירים לצרכן בע"מ 1992אילות השקעות בנכסים )אב"ג( 
 156,000 - ללא הצמדה בע"מ 1992סבא( -אילות השקעות בנכסים )כפר

 334,256 5 צמודה למדד המחירים לצרכן בע"מ 1992מערב( -אילות השקעות בנכסים )רחובות
 48,660 5 צמודה למדד המחירים לצרכן בע"מ 1993אילות השקעות בנכסים )נתניה( 

 264,223 5 צמודה למדד המחירים לצרכן בע"מ 1994אילות השקעות בנכסים )הר חוצבים( 
 135,500 - ללא הצמדה בע"מ 1994אילות השקעות בנכסים )הר חוצבים( 

 100,000 - ללא הצמדה בע"מ 1994אילות השקעות )ת.מ.ר.( 
 131,813 5 צמודה למדד המחירים לצרכן בע"מ 1994ורד( -אילות השקעות )רמת
 239,000 - ללא הצמדה בע"מ 1994ורד( -אילות השקעות )רמת

 60,000 - ללא הצמדה  בע"מ 1996אילות השקעות )פתיר( 
 40,559 4 ללא הצמדה אמות שאול בע"מ

 118,226 2.62 צמודה למדד המחירים לצרכן "מבע אפקאמות דנישרא פארק 
 2,340 0 צמודה למדד המחירים לצרכן "מבע אפקאמות דנישרא פארק 

 296,208 5 לצרכן המחירים למדד צמודה מ"בע פן-נס
 385,3 2.56 הצמדה ללא מ"בע ומסחר תעשייה אור כוכב
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 :*831.12.1 לתאריך מהן התאגיד והכנסות וקשורות בנות חברות של הכנסות 5.2.2

 

 רווח החברה שם
 (הפסד)

 לפני
 מס

 רווח
 (הפסד)

 לאחר
 מס

 ניהול דמי דיבידנד
 והשתתפות
 בהוצאות

 (הוצאות)
 הכנסות
 ריבית

      
 723 1,332 - (1,887) (2,145) חוצות אלונים בע"מ

 25 - - (35) (35) אילות השקעות בנכסים בע"מ
 (2,122) 214 - 16,586 21,669 אילות השקעות בנכסים )הרצליה( בע"מ

 4,609 475 - 8,914 11,397 בע"מ 1992אילות השקעות בנכסים )אב"ג( 
 (1,982) 1,174 - (3,499) (4,701) בע"מ 1992סבא( -אילות השקעות בנכסים )כפר

 20,668 2,719 - (749)      (1,412) בע"מ 1992אילות השקעות בנכסים )רחובות מערב( 
 3,148 1,481 - 18,598 23,911 בע"מ 1993השקעות בנכסים )נתניה(  אילות

 16,110 384 - 6,641 7,496 בע"מ 1994אילות השקעות בנכסים )הר חוצבים( 
 128 94 - 13,101 17,776 בע"מ 1994אילות השקעות )ת.מ.ר.( 

 8,955 821 - 40,320 52,452 בע"מ 1994ורד( -אילות השקעות )רמת
 (1,673) 368 - 10,212 13,358 בע"מ 1996השקעות )פתיר(  אילות

 - 277 1,750 1,335 2,006 אזדרכת חברה להשקעות בע"מ
 - 407 - (82) (79) מ"בע|( 1995 אשדוד) הקריה מרכז
 4,607 894 2,500 2,374 2,959 מ"בע אפק פארק דנישרא אמות
 818 - - 35 46 מ"בע שאול אמות

 21 -   - - - מ"בע בישראל מרכזיות תחנות לניהול החברה
 147 - - - - מ"בע 1966( ניהול) בירושלים המרכזית התחנה
 1,006 789 - 11,911 15,243 מ"בע השקעות זיויאל

 - 360 - 4,099 5,272 מ"בע השקעות דו רוני
 18,621 2,270 - 35,197 45,894 מ"בע פן נס

 86          -  (102)  (102) מ"בע ומסחר תעשייה אור כוכב
 

 

 דין וחשבון הדירקטוריון על מצב עסקי החברה 5.3

מבנה  –וטיוטת תשקיף  פרטי התשקיף)לתקנות ניירות ערך ב 6 ותקנה( א)א44 לתקנה בהתאם

 כפי החברה ענייני מצב עלן הדירקטוריו ח"דובזאת ל מפנה החברה, 1969-ט"תשכ(, וצורה
 .מובא כאן על דרך ההפניה, האמור ח"בדו הכלול המידע .שנתיבדוח ה שנכלל
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 ניהול החברה  - 6פרק 

 

 דירקטוריון החברה  6.1

דירקטורים בעלי מומחיות חשבונאית שבעה , מתוכם חברים תשעהלחברה דירקטוריון בן  

 להלן פרטים אודות חברי הדירקטוריון: ופיננסית.

 

עיסוק בחמש השנים האחרונות ופרוט החברות בהן משמש  שם הדירקטור ופרטים נוספים

 כדירקטור 

 יו"ר הדירקטוריון – חץ נתן

 051673192זיהוי:  מספר

 גן.  -,  רמת12: ליטוינסקי מען

  1952לידה:  שנת

 : ישראליתנתינות

 –כלכלה ומנהל עסקים  BAבוגר : השכלה

אוניברסיטת בר אילן, בוגר ראיית חשבון 

אוניברסיטת תל אביב, רואה חשבון  –

 מוסמך.

 חבר בועדות הדירקטוריון: לא

 בלתי תלוי/דח"צ: לאהאם דירקטור 

 בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית: כן

האם עובד של התאגיד, חברה בת, חברה 

קשורה או של בעל עניין: דירקטור ומנכ"ל 

חץ נכסים והשקעות בע"מ, בעל -אלוני

 השליטה בחברה.

 .11.8.2005כדירקטור מיום  מכהן

 

-אלונידירקטור  ומנכ"ל  בחמש השנים האחרונות: התעסקותו

, יו"ר דירקטוריון החברה 1.1.1993-מ חץ נכסים והשקעות בע"מ

אנרגיות מתחדשות  -יו"ר דירקטוריון אנרג'יקס  .2005מאוגוסט 

 חץ ושל אנרג'יקס.-דירקטור בחברות מאוחדות של אלוני. בע"מ

יו"ר דירקטוריון החברה, בהם הוא מכהן כדירקטור:  תאגידים

עות בע"מ ובכל החברות חץ נכסים והשק-אלונידירקטור ב

אנרגיות  -יו"ר דירקטוריון אנרג'יקס  ה,המאוחדות של

 Carr יו"ר דירקטוריון, הבחברות מאוחדות שלו מתחדשות בע"מ

Properties Corporations  ,דירקטור ב-PSP Swiss Property 

AG , ב- Brockton Everlast Inc.  ובחברות משותפות לאלוני חץ

וכן  OXFORD  PROPRTIES-ונכסים והשקעות בע"מ 

 . דירקטור בחברות פרטיות בבעלותו ובבעלות בני משפחתו
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 ורטהים אבירם

 055585277זיהוי:  מספר

 השרון.-, רמת8: התרבות מען

 1958לידה:  שנת

 : ישראליתנתינות

בעל תואר במנהל עסקים : השכלה

המסלול האקדמי של  –וחשבונאות 

 המכללה למנהל, רואה חשבון מוסמך.

 חבר בועדות הדירקטוריון: לא

 האם דירקטור בלתי תלוי/דח"צ: לא

 בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית: כן

האם עובד של התאגיד, חברה בת, חברה 

קשורה או של בעל עניין: יו"ר דירקטוריון 

חץ נכסים -פעיל )בשכר( של אלוני

 מ, בעלת השליטה בחברה.”והשקעות בע

 .11.8.2005כדירקטור מיום  מכהן

 

 

חץ -בחמש השנים האחרונות: יו"ר דירקטוריון אלוני התעסקותו

כיהן כיו"ר דירקטוריון  ,1996נכסים והשקעות בע"מ מנובמבר 

א. דורי בנייה בע"מ, כדירקטור בב. גאון אחזקות בע"מ 

 .Carr Properties Corporations -וכדירקטור ב

חץ -אלונייו"ר דירקטוריון בהם הוא מכהן כדירקטור:  תאגידים

באנרג'יקס אנרגיות מתחדשות  דירקטורנכסים והשקעות בע"מ, 

דירקטור וכן  PSP Swiss, Property AG,-דירקטור ב בע"מ,

 חץ נכסים והשקעות בע"מ-של אלונימאוחדות חברות ב

ובבעלות בני בבעלותו נוספות, חלקן ובחברות פרטיות ואנרג'יקס 

 .משפחתו

 

 מוטי ברזילי

 022939276זיהוי:  מספר

 , הוד השרון20נחל הבשור : מען

 1967לידה:  שנת

 : ישראליתנתינות

בכלכלה וחשבונאות,  BAבוגר : השכלה

במנהל עסקים, רואה  MBAמוסמך 

 חשבון מוסמך.

 חבר בועדות הדירקטוריון: לא

 האם דירקטור בלתי תלוי/דח"צ: לא

 מומחיות חשבונאית ופיננסית: כןבעל 

האם עובד של התאגיד, חברה בת, חברה 

קשורה או של בעל עניין: סמנכ"ל לפיתוח 

חץ נכסים הושקעו תבע"מ, -עסקים באלוני

 בעלת השליטה בחברה.

 .16.5.2006מכהן כדירקטור מיום 

 

 

סמנכ"ל לפיתוח עסקים בחמש השנים האחרונות:  והתעסקות

 שקעות בע"מ.חץ נכסים וה-באלוני

 Carr-דירקטור בכדירקטור:  הוא מכהןבהם  תאגידים

Properties Corporation  וושינגטון די סי, ארה"ב(, בחברות(

 Oxford-חץ נכסים והשקעות בע"מ ול-משותפות לאלוני

Properties  ,)דירקטור ב)בוסטון ארה"ב- Brockton Everlast  

Inc. וחבר ועדת היגוי של Brockton Capital Funds  ,לונדון(

חץ נכסים -וכן דירקטור בחברות מאוחדות של אלוניבריטניה( 

  והשקעות בע"מ.
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 גד פניני

 050892983 :זיהוי מספר

 , עיר ימים, נתניה26/86נתן יונתן : מען

 1951 :לידה שנת

 ישראלית: נתינות

בוגר אוניברסיטת תל אביב : השכלה

 מך )מקצועי(בחשבונאות וכלכלה, מוס

 ((MSF מוסמך לביקורת מערכות מידע,

אוניברסיטת העיר ניו יורק במדעי המימון 

אוניברסיטת בר אילן  ( LLM) ומוסמך

 (PhD) במשפטים, ובעל דוקטורט

מאוניברסיטת בר אילן במנהל עסקים. 

 רואה חשבון מוסמך.

עדות הדירקטוריון: יו"ר ועדת וחבר בו

ביקורת, יו"ר הועדה לבחינת הדוחות 

 יים, חבר בוועדת תגמול.הכספ

 האם דירקטור בלתי תלוי/דח"צ: דח"צ

 בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית: כן

האם עובד של התאגיד, חברה בת, חברה 

 לאקשורה או של בעל עניין: 

 .1.9.2015מכהן כדירקטור מיום 

 

 

שותף מנהל במשרד רואי : האחרונות השנים בחמש התעסקותו

ביקורת מערכות  –חשבון פניני את פניני, מנהל חברת אימות 

בע"מ, חברה פרטית בתחום ביקורת מיוחדת ובתחום הנדל"ן, 

כלכלי במתן מגוון שירותים לחברות -פעיל בסקטור העסקי

פרטיות, ציבוריות, משרדי ממשלה ורשויות מקומיות, מרצה 

יים שונים וחבר בוועדות במגוון תחומים במוסדות אקדמא

 ציבוריות, עירוניות וממשלתיות שונות.

ביקורת מערכות  –תאגידים בהם הוא משמש כדירקטור: אימות 

 .)בעלים ומנכ"ל(  בע"מ

 

 נירה דרור

 052726551: זיהוי מספר

 , רמת השרון7דבורה הנביאה : מען

 1954: לידה שנת

 ישראלית: נתינות

בוגרת כלכלה ומנהל עסקים : השכלה

אוניברסיטת  –ומוסמכת במנהל עסקים 

 תל אביב.

חבר בועדות הדירקטוריון: יו"ר ועדת 

תגמול, חברה בוועדת ביקורת ובוועדה 

 לבחינת הדוחות הכספיים.

 האם דירקטור בלתי תלוי/דח"צ: דח"צ

 בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית: כן

ה האם עובד של התאגיד, חברה בת, חבר

 קשורה או של בעל עניין: לא

 .1.9.2015מכהנת כדירקטור מיום 

 

מנכ"לית ויו"ר חברת נירה בחמש השנים האחרונות:  ההתעסקות

 דרור בע"מ וכהונה כדירקטורית במספר חברות.

נירה דרור בע"מ )בעלים כדירקטור:  נתא מכהיבהם ה תאגידים

בע"מ,  ומנכ"ל( ש. שלמה החזקות בע"מ, ש. שלמה חברה לביטוח

חברה בועד המנהל של עמותת תל חי כיתות ו"כפר נהר הירדן", 

  .ישרוטל בע"מתשתיות מים וביוב בע"מ,  –שרונים 
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 עמר אמיר

 022536171: זיהוי מספר

 , רמת השרון45:  הרימון מען

 1966: לידה שנת

 ישראלית: נתינות

 LLB –בוגר במשפטים : השכלה

 אוניברסיטת תל אביב.

 הדירקטוריון: לא חבר בועדות

 האם דירקטור בלתי תלוי/דח"צ: לא

 בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית: לא

האם עובד של התאגיד, חברה בת, חברה 

קשורה או של בעל עניין: מספק שירותים 

מקצועיים ומשפטיים למר דוד ורטהיים 

ולחברות בשליטתו. מר דוד ורטהיים הוא 

בעל השליטה במ. ורטהיים )אחזקות( 

חץ נכסים -השליטה באלונימבעלי "מ,בע

 והשקעות בע"מ )בעלת השליטה בחברה(.

 .31.8.2006מכהן כדירקטור מיום 

 

 :האחרונות השנים בחמש התעסקותו

בעלים ושותף במשרד עורכי דין עמר, רייטר,  1.12.2009-החל מ

עו"ד, שותף במשרד עורכי  1.12.2009אן, שוכטוביץ' ושות'. עד 'ז

רוטנברג ושות', אחראי על מחלקת מקרקעין ותכנון דין רון גזית, 

 ובניה.

  אין.בהם הוא מכהן כדירקטור:  תאגידים
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 איל גבאי

 057207706 :זיהוי מספר

 , רעות13אירוסים  :מען

 1967 :לידה שנת

 ישראלית :נתינות

 LLB –בוגר במשפטים : השכלה

האוניברסיטה העברית,  –)בהצטיינות( 

 –בוגר בכלכלה )בהצטיינות יתרה( 

האוניברסיטה העברית, תואר שני במנהל 

התמחות במימון(  – MBAעסקים )

 האוניברסיטה העברית –)בהצטיינות( 

חבר בועדות הדירקטוריון: חבר בוועדת 

 תגמול ובוועדה לבחינת הדוחות הכספיים

האם דירקטור בלתי תלוי/דח"צ: בלתי 

 תלוי

 בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית: כן

האם עובד של התאגיד, חברה בת, חברה 

 קשורה או של בעל עניין: לא

 .30.8.2012מכהן כדירקטור מיום 

 

מכהן  1.9.2016-החל מ :האחרונות השנים בחמש התעסקות

מכהן כיו"ר  2012ממרץ כיו"ר דירקטוריון קופת חולים מאוחדת, 

חברה מנהלת בע"מ, וכיו"ר קרן  –ת קרן השתלמות למורים וגננו

חבר הוועד חברה מנהלת בע"מ.  –השתלמות למורים תיכוניים 

כיהן כדירקטור באי.די.בי חברה המנהל של בית התפוצות, 

 לפיתוח בע"מ, כמומחה מטעם ביהמ"ש בהסדר החוב באי.די.בי

חברה לאחזקות בע"מ ובאי.די.בי חברה לפיתוח בע"מ וכנאמן 

 .עוסק בייעוץ וייזום ושים באי.די.בי אחזקות.לביצוע הסדר הנ

 2009ממאי  בעבר כיהן כיו"ר דירקטוריון מגוריט ישראל בע"מ, 

 כיהן כמנכ"ל משרד ראש הממשלה. 2011ועד ספטמבר 

יו"ר דירקטוריון קופת  תאגידים בהם הוא מכהן כדירקטור:

יו"ר דירקטוריון קרן השתלמות למורים וגננות  חולים מאוחדת,

חברה מנהלת בע"מ, יו"ר דירקטוריון קרן השתלמות למורים  –

בית וועד המנהל של החברה מנהלת בע"מ, חבר  –תיכוניים 

 .התפוצות
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 יחיאל גוטמן

 000791863 :זיהוי מספר

 , ירושלים12ש"י עגנון  :מען

 1944 :לידה שנת

 ישראלית :נתינות

 – LLBבוגר במשפטים : השכלה

 BAהאוניברסיטה העברית, בוגר 

 –בסוציולוגיה והיסטוריה כללית 

 האוניברסיטה העברית

חבר בועדות הדירקטוריון: חבר בוועדת 

ביקורת ובוועדה לבחינת הדוחות 

 הכספיים

האם דירקטור בלתי תלוי/דח"צ: בלתי 

 תלוי

 בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית: לא

האם עובד של התאגיד, חברה בת, חברה 

 קשורה או של בעל עניין: לא

 .9.5.2013מכהן כדירקטור מיום 

 

 

עורכי  משרדעורך דין, בעל  :האחרונות השנים בחמש והתעסקות

 חבר וועדת פטורים ומיזוגים ברשות ההגבלים העסקיים. ;דין

קנדה( בע"מ -המלט )ישראל: כדירקטור ןמכה בהם תאגידים

 .ויו"ר המועצה לביקורת סרטים )דח"צ(
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 אנדורן קרנייעל 

 027897958 :זיהוי מספר

 , רמת השרון6העליה  :מען

 1970 :לידה שנת

 ישראלית :נתינות

: בוגרת כלכלה וסוציולוגיה השכלה

)בהצטיינות( ומוסמכת במנהל עסקים 

MBA  ,)התמחות במימון וחשבונאות(

 האוניברסיטה העברית.

 חברה בועדה : חבר בועדות הדירקטוריון

 לבחינת הדוחות הכספיים.

האם דירקטור בלתי תלוי/דח"צ: בלתי 

 תלויה

 בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית: כן

האם עובד של התאגיד, חברה בת, חברה 

 קשורה או של בעל עניין: לא

 .10.3.2019 מכהן כדירקטור מיום

 

: ייעוץ וייצוג חברות האחרונות השנים בחמש ההתעסקות

השקעה בינלאומיות בהובלת השקעות בשוק גלובליות וקרנות 

מכהנת כדחצ"ית וכחברת וועדת מאזן וועדת ביקורת  ;המקומי

על נתובי אויר לישראל בע"מ -בחברת קמטק בע"מ, בחברת אל

ובחב' קסטרו מודל בע"מ, כיהנה כמנכל"ית משרד האוצר במשך 

, כיהנה כדירקטורית בלתי תלויה 2015-ל 2013כשנתיים וחצי בין 

רקטורית י, כד12/2018' אלרון תעשיות אלקטרוניקה עד בחב

. בעבר כיהנה כמנכ"לית 11/2017מגוריט ישראל בע"מ עד ב

 .2011-ל 2005קרנות הפנסיה הותיקות בין  -עמיתים

מכהנת כדח"צית וכיו"ר ועדת  :כדירקטור נתמכה בהם תאגידים

מאזן וועדת ביקורת בחב' קמטק בע"מ, כדח"צית, יו"ר ועדת 

על נתיבי אויר לישראל -ן וחברת ועדת ביקורת בחב' אלמאז

בע"מ, כדח"צית וחברת ועדת מאזן וועדת ביקורת בחב' קסטרו 

 מודל בע"מ, חברת דירקטוריון מכון אהרון למדיניות כלכלית.
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 נושאי משרה בכירה  6.2

להלן פרטים על נושאי המשרה ועובדי ההנהלה הבכירים בחברה המכהנים בה במועד  

 התשקיף:

 אבשלום מוסלרשם:  6.2.1

 054152343מספר זיהוי: 

 1957שנת לידה: 

 2006תאריך תחילת כהונה: אפריל 

 , אחראי על ניהול סיכוני השוק בחברהתפקיד בחברה: מנכ"ל

, אמות יזום ופיתוח נדל"ן דירקטור בחברת בת של החברהתפקיד בחברה בת של התאגיד: 

 בע"מ

 משפחה של נושא משרה בכירה בתאגיד או של בעל עניין: לאהאם בעל עניין בתאגיד או בן 

 השכלה: תואר ראשון בכלכלה וראיית חשבון, רואה חשבון מוסמך

 מנכ"ל החברה.התעסקות בחמש השנים האחרונות: 

 אבנר אליאבשם:  6.2.2

 008852840מספר זיהוי: 

 1938שנת לידה: 

 2008יולי תאריך תחילת כהונה: 

 תפקיד בחברה: מבקר פנים

 תפקיד בחברה בת של התאגיד: אין

 לא ה בכירה בתאגיד או של בעל עניין:האם בעל עניין בתאגיד או בן משפחה של נושא משר

 השכלה: רואה חשבון מוסמך

 אלקלעי מונרוב אליאב ושות'התעסקות בחמש השנים האחרונות: שותף במשרד רו"ח 

 המתמחה בביקורת פנים.

 יהודית זינגרשם:  6.2.3

 013150586מספר זיהוי: 

 1965שנת לידה:  

 2006תאריך תחילת כהונה: ינואר 

 תפקיד בחברה: סמנכ"ל כספים 

 .תפקיד בחברה בת של התאגיד: דירקטור בחברה/ות מאוחדות של החברה

 האם בעל עניין בתאגיד או בן משפחה של נושא משרה בכירה בתאגיד או של בעל עניין: לא

( MBA) תואר שני במנהל עסקיםוהשכלה: תואר ראשון בכלכלה וראיית חשבון  

 מהאוניברסיטה העברית. רואת חשבון מוסמכת.

  סמנכ"ל כספים בחברה. 2010התעסקות בחמש השנים האחרונות: החל מנובמבר 

 אבי חלפוןשם:  6.2.4

 56774953מספר זיהוי: 

 1961שנת לידה:  

 2007תאריך תחילת כהונה: יוני 

 : סמנכ"ל שיווקבחברה תפקיד 
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 .תפקיד בחברה בת של התאגיד: דירקטור בחברה/ות מאוחדות של החברה

 האם בעל עניין בתאגיד או בן משפחה של נושא משרה בכירה בתאגיד או של בעל עניין: לא

 השכלה: תואר ראשון בכלכלה.

  .סמנכ"ל שיווק בחברה 2010התעסקות בחמש השנים האחרונות: החל מנובמבר 

 שמעון אבודרהםשם:  6.2.5

 023538945מספר זיהוי: 

 1968שנת לידה: 

 2008תאריך תחילת כהונה: ינואר 

 (31.12.2015מנכ"ל חברת בת )סמנכ"ל הנדסה בחברה עד תפקיד בחברה:  

מכהן  1.1.2016החל מיום  –תפקיד בחברה בת של התאגיד: מנכ"ל חברת בת של החברה 

 כמנכ"ל חברה בת בבעלות מלאה של החברה: אמות יזום ופיתוח נדל"ן בע"מ

 האם בעל עניין בתאגיד או בן משפחה של נושא משרה בכירה בתאגיד או של בעל עניין: לא

 .( מהטכניוןMREבנדל"ן )תואר שני ו השכלה: תואר ראשון בהנדסה אזרחית 

סמנכ"ל הנדסה  31.12.2015ועד  2010החל מנובמבר חרונות: אהשנים ההתעסקות בחמש  

 בחברה. 

 סלע-בר חצב: שם 6.2.6

 055349005 מס' זיהוי:

 1958שנת לידה:  

 2010תאריך תחילת כהונה: ספטמבר 

 פיתוח עסקי"ל סמנכ: בחברה תפקיד 

 תפקיד בחברה בת של התאגיד: דירקטור בחברה/ות מאוחדות של החברה

 או בן משפחה של נושא משרה בכירה בתאגיד או של בעל עניין: לא האם בעל עניין בתאגיד

 ותואר שני במנהל עסקים השכלה: תואר ראשון בהנדסת תעשייה וניהול 

 סמנכ"ל פיתוח עסקי בחברה. 2010החל מנובמבר אחרונות: השנים ההתעסקות בחמש  

 גרהרד-אסנת הוכמןשם:  6.2.7

 022911408מספר זיהוי: 

 1967שנת לידה: 

 2005תחילת כהונה: דצמבר  תאריך

 תפקיד בחברה: יועצת משפטית ומזכירת החברה

 תפקיד בחברה בת של התאגיד: אין

 האם בעל עניין בתאגיד או בן משפחה של נושא משרה בכירה בתאגיד או של בעל עניין: לא

אוניברסיטת תל אביב, ותואר שני במנהל  – LLBעורכת דין, בוגרת במשפטים השכלה: 

 וואט-אוניברסיטת הריוט –( MBAעסקים )

 יועצת משפטית ומזכירת החברה.התעסקות בחמש השנים האחרונות: 

 אוהד ויס שם:   6.2.8

 017165309מספר זיהוי:  

 1978שנת לידה: 

 2010תאריך תחילת כהונה: יולי 
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 ראשי תפקיד בחברה:  חשב

 תפקיד בחברה בת של התאגיד: דירקטור בחברה/ות מאוחדות של החברה

 על עניין בתאגיד או בן משפחה של נושא משרה בכירה בתאגיד או של בעל עניין: לאהאם ב

 אוניברסיטת בר אילן – וחשבונאות כלכלה השכלה: תואר ראשון 

 חשב החברה. 2017עד ספטמבר התעסקות בחמש השנים האחרונות: 

 כהן לחמי אל בתשם:  6.2.9

 036551927מספר זיהוי:  

 1985לידה:  שנת

 2017כהונה: ספטמבר תאריך תחילת 

 תתפקיד בחברה:  חשב

 תפקיד בחברה בת של התאגיד: אין

האם בעל עניין בתאגיד או בן משפחה של נושא משרה בכירה בתאגיד או של בעל עניין:   

 לא

 מאוניברסיטת תל אביב כלכלהבחשבונאות ניהול ו השכלה: תואר ראשון 

סגנית חשב  2017ועד ספטמבר  2014: החל מאפריל התעסקות בחמש השנים האחרונות

 בריטמן אלמגור זהר, רואי חשבון. Deloitte -מנהלת ביקורת ב 2014החברה, עד אפריל 

דירקטורים בעלי מיומנות חשבונאית ופיננסית, דירקטורים בעלי כשירות מקצועית  6.3

 ומורשה חתימה עצמאי

 שירות מקצועית. א. דירקטורים בעלי מיומנות חשבונאית ופיננסית ודירקטורים בעלי כ 

עפ"י הוראות חוק החברות לפחות אחד מהדירקטורים החיצוניים המכהנים בחברה 

ציבורית יהיה דירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית והיתר בעלי כשירות מקצועית 

כמשמעות מונחים אלה בתקנות החברות )תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות 

. עוד קובעות 2005-וור בעל כשירות מקצועית( התשס"חשבונאית ופיננסית ולדירקט

הוראות חוק החברות כי בנוסף לדירקטור החיצוני בעל המומחיות החשבונאית והפיננסית 

מומחיות חשבונאית ופיננסית במספר שאותו קבע יכהנו בחברה ציבורית דירקטורים בעלי 

 .הדירקטוריון

דירקטוריון החברה קבע כי בהתחשב בפעילותה של הקבוצה רצוי כי לפחות שני  

דירקטורים בחברה יענו על הקריטריונים שנקבעו בתקנות בדבר כשירות חשבונאית 

 ופיננסית. 

 ויעל אנדורן קרני איל גבאי,גד פניני, נירה דרור, מוטי ברזילי, אבירם ורטהיםנתן חץ, ה"ה  

כשירות חשבונאית ופיננסית, וזאת בהתאם להשכלתם וניסיונם הצהירו כי הינם בעלי 

 לתשקיף.  6.1העסקי כמפורט בסעיף 

 ., נבחן ואושר על ידי דירקטוריון החברההאמור לעיל בקשר עם הדירקטורים הנ"ל 

 מורשה חתימה עצמאי ב. 

 .1968לחוק ניירות ערך , התשכ"ח  37לחברה אין מורשה חתימה עצמאי כמשמעותו בסעיף 

יהם משלמת החברה תשלומים המבוססים על בויות שלפיפרטים בדבר הסכמים והתחי 6.4

 מחזור עסקיה, הכנסותיה או רווחיהל רכושה, שיעור ש

בדבר הסכם הניהול בין  שנתי( לדוח הכספי, חלק ג' לדוח ה1ג') 23באור לעניין זה ראה 

 החברה לבין החברה האם אלוני חץ נכסים והשקעות בע"מ.
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 נוספים פרטים 6.5

אביב. -, תל6דין, ויסוצקי -עורכימשרד ושות', קונפינו : אפרתי גלילי עורכי דין להנפקה זו 

 03-6040111פקס:  03-5452020טל: 

03-אביב. טל: -, תל1טמן אלמגור זהר ושות' , מרכז עזריאלי יברי Deloitte: רואי חשבון 

 03-6094022 פקס: 6085555

03-, רמת גן. טל: אמות אטריום, מגדל 2: רחוב ז'בוטינסקי המשרד הרשום של החברה 

 03-5760501פקס:  5760500

 הוראות תקנון ההתאגדות של החברה המתייחסות לדירקטורים 6.6

הוראות תקנון החברה בדבר המספר המרבי והמזערי של הדירקטורים, דרכי מינויים או 

ומינוי ועדות של הדירקטוריון בחירתם, משך כהונתם, מילוי מקומם, סיום כהונתם, שכרם 

והסמכויות שניתן להעניק להם, מובאות בתשקיף זה בדרך של הפניה לתקנון המעודכן של 

2018-)אסמכתא מספר  2018 במאי 2החברה, כפי שפורסם בדוח מיידי של החברה מיום 

035187-01.) 

לעניין הסדרים לפי חוק החברות בנוגע לדירקטוריון החברה הקבועים בתקנון החברה 

מבנה  –)ד( לתקנות ניירות ערך )פרטי התשקיף וטיוטת התשקיף 26והנזכרים בתקנה 

 לתשקיף מדף זה. 3.2, ראה סעיף 1969-וצורה(, תשכ"ט

 ביטוח דירקטורים ונושאי משרה 6.7

ירקטורים ולנושאי משרה נכללים כאן בדרך של פרטים אודות ביטוח ושיפוי הניתן לד

( לדוח הכספי, חלק ג' לדוח השנתי וכן לדיווחים מיידיים מימים: 4ג' ) 23 לבאורהפנייה 

-2018 -ו 2018-01-035184  ות)אסמכתא 2.5.2018(; 2018-01-023589)אסמכתא  25.3.2018

01-035187.) 
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 ין ונושאי משרה בכירהיעל בעלי ענ פרטים - 7 פרק
 
 
 

 ן בחברהילנושאי משרה בכירה ובעלי עני תשלומים 7.1

פירוט התגמולים ששולמו לכל אחד מחמשת בעלי התגמולים הגבוהים ביותר מבין נושאי  להלן 7.1.1
המשרה הבכירה בחברה או בתאגיד בשליטת החברה, שניתנו להם בקשר עם כהונתם בחברה או 

 .אריך התשקיףתבתאגיד בשליטת החברה, בשנתיים  שקדמו ל

 החברה של התקופתי לדוח' ד בחלק 21 לתקנה הפניה של בדרך כאן נכללים  - 2017 שנת 7.1.1.1
הדוח )" (2018-01-019137 אסמכתא' מס 2018במרץ  12שפורסם ביום  כפי 2018 לשנת

 ."(2017התקופתי לשנת 

 החברה של התקופתי לדוח' ד בחלק 21 לתקנה הפניה של בדרך כאןנכללים   - 2018 שנת 7.1.1.2
( וכפי שתוקן 2019-01-019935)מס' אסמכתא  11.3.2019ביום שפורסם  כפי 2018 לשנת

 "(.2018הדוח התקופתי לשנת )" (2019-01-020022)מס' אסמכתא  11.3.2019ביום 

 הבכירה המשרה נושאי של העסקתם תנאי על נוספים פרטים 7.1.2

 מדיניות תגמול 7.1.2.1

בחודש , 2015בחודש אוגוסט לחברה מדיניות תגמול לנושאי משרה אשר עודכנה 
מדיניות " )להלן: באישור האסיפה הכללית 2018ובחודש אוגוסט  2016 ספטמבר
חוק " )להלן: 1999 -לחוק החברות, תשנ"ט 20, אשר הינה בהתאם לתיקון "(התגמול
. לפרטים נוספים אודות מדיניות התגמול, ראה דוח מיידי על כינוס אסיפה "(החברות

( כפי 2013-01-099558 )מס' אסמכתא 2013ביולי  23שפרסמה החברה ביום 
באוגוסט  11( וביום 2013-01-100065)מס' אסמכתא  2013ביולי  24שתוקן/הושלם ביום 

וכן דוח מיידי על תוצאות האסיפה שפרסמה (  2013-01-114282)מס' אסמכתא  2013
, כפי שתוקן/הושלם (2013-01-130491 )מס' אסמכתא 2013באוגוסט  28החברה ביום 

)מס'  2013בספטמבר  3( וביום 2013-01-131718אסמכתא  )מס' 2013לאוגוסט  29ביום 
; דוח מיידי בדבר זימון אסיפה כללית לתיקון מדיניות (2013-01-137379אסמכתא 

 18( וכן דוח מיידי מיום 2015-01-072219)מס' אסמכתא  2015ביולי  13התגמול מיום 
דוח  ;האמורה ( על תוצאות האסיפה 2015-01-099498)מס' אסמכתא  2015באוגוסט 

)מס'  2016בספטמבר  14מיידי בדבר זימון אסיפה כללית לתיקון מדיניות התגמול מיום 
)מס' אסמכתא  2016בספטמבר  28(  וכן דוח מיידי מיום 2016-01-122869אסמכתא 

( על תוצאות האסיפה האמור; דוח מיידי בדבר זימון אסיפה כללית 2016-01-056895
(  וכן דוח 2018-01-069283)מס' אסמכתא  2018ביולי  22מיום לתיקון מדיניות התגמול 

( על תוצאות האסיפה 2018-01-079141)מס' אסמכתא  2018באוגוסט  27מיידי מיום 
 המידע המובא בדוחות המפורטים לעיל, מובא על דרך ההפנייה.. האמור

 "ל החברהמנכ 7.1.2.2

 ."(ל"המנכ: "זה בפרק) 10.04.2006"ל, מר אבשלום מוסלר, מונה למנכ"ל ביום המנכ

 לפרק ג' לדוח( 2)ג' 23לפרטים בדבר תנאי העסקתו של מנכ"ל החברה ראה באור 
וכן דווח מיידי שפרסמה החברה לזימון אסיפה כללית בה אושר  2018התקופתי לשנת 

עדכון למדיניות התגמול לנושאי המשרה בחברה וכן עודכנו תנאי ההעסקה של המנכ"ל, 
 (.2016-01-122416ואילך )אסמכתא מס'  2016בר בספטמ  13 החל מיום
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 אחרים בכירה משרה נושאי 7.1.3

תנאי העסקתו של מנכ"ל חברת הבת אושרו  -מנכ"ל חברת הבת אמות יזם ופיתוח נדל"ן בע"מ  (א)
בתוקף  לאחר שנתקבל אישור ועדת התגמול 11.3.2018 לאחרונה ע"י דירקטוריון החברה ביום

' ד בחלק 21תקנה ראה  ,מנכ"ל חברת הבתלפרטים בדבר תנאי העסקתו של . 1.3.2018מיום 
 .2018 לשנת התקופתי לדוח

החברה  וןע"י דירקטורי אושרו, הכספים"ל סמנכ של התהעסק תנאי -"ל הכספים סמנכ (ב)
. 1.1.2017בתוקף מיום  לאחר שנתקבל אישור ועדת התגמול, 2017 מרץ 14בישיבתו מיום 

 התקופתי לדוח' ד בחלק 21תקנה ראה  ,מנכ"ל חברת הבתלפרטים בדבר תנאי העסקתו של 
 .2018 לשנת

 אושרו ע"י דירקטוריון החברה ביום השיווקמנכ"ל סתנאי העסקתו של  – השיווק "לסמנכ
לפרטים בדבר תנאי . 1.1.2017בתוקף מיום  לאחר שנתקבל אישור ועדת התגמול 14.3.2017

  .2018 לשנת התקופתי לדוח' ד בחלק 21תקנה ראה  ,סמנכ"ל השיווקהעסקתו של 

אושרו ע"י דירקטוריון  פיתוח עסקימנכ"ל סתנאי העסקתו של  תנא –סמנכ"ל פיתוח עסקי  (ג)
לפרטים . 1.1.2017בתוקף מיום  לאחר שנתקבל אישור ועדת התגמול 14.3.2017 החברה ביום

 לשנת התקופתי לדוח' ד בחלק 21תקנה ראה  ,סמנכ"ל פיתוח עסקיבדבר תנאי העסקתו של 
2018.  

 לעובדים אופציות תכניות 7.1.3.1

 התקופתי לדוח' ד בחלק 21.2.3תוכנית אופציות לעובדים ראה תקנה  אודות לפרטים
 .2018 לשנת

"י ע או החברה"י ע לעיל 7.1 בסעיף נמנים שאינם בחברה יןיענ לבעלי שניתנו התגמולים  פירוט 7.2

 שבשליטתה תאגיד

 דירקטורים גמול 7.1.4

' לדוח התקופתי לשנת לחלק ג (3ג')23 למידע בדבר הגמול לו זכאים דירקטורים בחברה, ראה ביאור
2018. 

 ושיפוי פטור 7.1.5

( 1) 7.3.17.3.1סעיף שיפוי שניתנו לדירקטורים ונושאי משרה בחברה ראה הפטור והכתבי  לענין
 .להלן

 משרה נושאי אחריות ביטוח 7.1.6

וכן  לתשקיף 6.7ביטוח אחריות נושאי משרה לרבות ביטוח אחריות דירקטורים, ראה סעיף  לענין
 .לןלה( 3) 7.3.17.3.1 סעיף

 ין אישי בהןישליטה יש ענ שלבעלי עסקאותעם בעלי שליטה או  עסקאות 7.3

או שעדיין  2018-ו  2017של החברה עם בעל השליטה במהלך השנים  עיסקאותאודות  פרטיםל
 2017 לשנת התקופתי לדוח' ד בחלק 22תקנה בתוקף במועד התשקיף, נכללים כאן בדרך של הפניה ל

 .2018לדוח התקופתי לשנת  ד'בחלק  22תקנה ול

  -( לחוק החברות4)270בסעיף  המנויות עסקאות 7.3.1

 לדוח' ג בחלק( 4)ג()23ביאור הפניה ללפרטים אודות עסקה זו נעשית  -הפטר ושיפוי (1)
 .2018 לשנת תקופתיה

 בחלק( 1ג)23ביאור הפניה ללפרטים אודות עסקה זו נעשית  -הסכם ניהול עם אלוני חץ (2)
  2018 לשנת התקופתי לדוח' ג
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 6.7סעיף ל הפניהלפרטים אודות עסקה זו נעשית  -ביטוח דירקטורים ונושאי משרה (3)

 .2018 לשנת התקופתי לדוח' ג בחלק( 4)ג()23ביאור לוכן  לתשקיף

 זניחות עסקאות 7.3.2
תקנה ול 2017 לשנת התקופתי לדוח' ד בחלק)ב( 22תקנה בדרך של הפניה לנוספים ראה  פרטיםל

 .2018לדוח התקופתי לשנת  ד'בחלק )ב( 22
( לחוק החברות וכן עסקאות שאינן 4)270)עסקאות שאינן במסגרת סעיף  אחרות עסקאות 7.3.3

 עסקאות זניחות(
לפרטים בדבר עסקאות אחרות שבוצעו על ידי החברה ו/או שהחברה היתה צד להן במהלך שנת 

( 6ג')23אור ילבו 2017 לשנת התקופתי לדוח' ג בחלקה' 23לביאור נעשית בזה הפניה  2018 -ו 2017
 ., בהתאמה2018 לשנת התקופתי לדוח' ג בחלק

  יןיענ בעלי ידי  על מניות החזקות 7.4

 או בנות חברות של או/ו החברה של ערך ניירותו אופציות והדירקטורים החברה של ידיעתם למיטב
 התשקיף פרסום ליום נכון בחברה בכירה משרה נושאי או ענין בעלי ידי על המוחזקים שלה קשורות

 :כדלקמן הינם חודשים 12 -ב ל"הנ לתאריך שקדם ובתאריך

 
 

 

 המחזיק שם

 

 הנייר שם

 מספר

 בבורסה

 .נ. מוחזקע

ליום 

 התשקיף

 שיעור

 החזקה

 בהון

 ובהצבעה

 החזקה שיעור

 מלא בדילול

 1ובהצבעה בהון

שיעור 

ביום  החזקות

31.5.2018    

 נכסיםחץ -אלוני
 "מבע והשקעות

 רגילה מניה
 9אופציות סדרה 

1097278 
1147768 

202,275,033 
7,500,000 

 

56.62 
0 

52.23 
1.94 

59.49 

. ורטהיים מ
 )אחזקות( בע"מ 

 0.39 0.33 0.36 1,270,000 1097278 רגילה מניה

 רגילה מניה וקלרה חץ   נתן
 9אופציות סדרה 

 

1097278 
1147768 

 

1,270,000 
40,000 

 

0.36 
0 

0.33 
0.01 

0.39 

 0.03 0.03 0.03 100,000 1097278 רגילה מניה אבירם ורטהים
 0.80 0.77 0.84 3,000,000 1097278 רגילה מניה מוסלר אבשלום

לא  3/17אופציות 
 סחירות

1123611 583,859 0 0.15 ----- 

לא  3/18אופציות  
 סחירות

 03/19אופציות 
 לא סחירות

11407631
145515 

1157759 

531,401 
 

488,889 
 

0 
 
0 

0.14 
 

0.13 

----- 
 
---- 
 

לא  03/18אופציות  עמר אמיר
 סחירות

1145515 28,846 
 

0 0.01 
 

0 

 לא 03/19אופציות 
 סחירות

1157759 25,229 0 0.01 ---- 

לא  03/18אופציות  יחיאל גוטמן
 סחירות

145515 28,846 0 0.01 0 

לא  03/19אופציות 
 סחירות

1157759 25,229 0 0.01 ---- 

לא  03/17אופציות  איל גבאי
 סחירות

1140763 31,425 0 0.01 ___ 

לא  03/18אופציות 
 סחירות

1145515 
 

28,846 
 

0 0.01 0 

                                                                    
 531,401  ,583,859מלוא כתבי האופציה הלא סחירים )בהיקף של  :מלוא ניירות הערך ההמירים של החברהבהנחה של מימוש  1
 כתבי אופציה( שהונפקו למנכ"ל החברה בהתאם להצעות פרטיות של כתבי אופציה למנכ"ל שאושרו על ידי דירקטוריון 488,889 -ו

יתרת כתבי האופציה הלאו סחירים שהונפקו לדירקטורים מלוא/בהתאמה;  10.3.19וביום  ,11.3.18ביום  ,14.3.17החברה ביום 
)בהיקף של  11.3.18ביום  ,כתבי אופציה( 62,850)בהיקף של  14.3.17בהתאם להצעות פרטיות שאושרו על ידי הדירקטוריון ביום 

יתרת כתבי האופציה הלא סחירים שהוקצו מלוא/; כתבי אופציה( 151,374)בהיקף של  10.3.19וביום  כתבי אופציה( 173,076
לנושאי משרה ועובדים בחברה בהתאם להצעות פרטיות של כתבי אופציה לעובדים ונושאי משרה שאושרה על ידי הדירקטוריון 

)בהיקף  10.3.2019וביום  כתבי אופציה( 2,309,741)בהיקף של  11.3.2018כתבי אופציה( וביום  2,012,834)בהיקף של  14.3.17ביום 
)בהיקף של  19.6.18( אשר הונפקו לציבור על פי דוח הצעת מדף מיום 9; מלוא כתבי האופציה )סדרה כתבי אופציה( 2,013,120של 

  כתבי אופציה(.. 21,726,625
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לא  03/19אופציות 
 סחירות

1157759 25,229 0 0.01 ----- 

 נירה דרור

 

לא  03/17אופציות 
 סחירות

1140763 31,425 0 0.01 ___ 

לא  03/18אופציות 
 סחירות

1145515 28,846 0 0.01 0 

 03/19אופציות 
 לא סחירות

1157759 25,229 0 0.01 ---- 

 לא 03/18אופציות  גד פניני
 סחירות

1145515 28,846 
 

0 0.01 0 

 03/19אופציות 
 לא סחירות

1157759 25,229 0 0.01 ---- 

 03/19אופציות   יעל אנדורן קרני
 לא סחירות

1157759 25,229 0 0.01 ---- 

 0.03 0.04 0.04 160,000 1097278 מניה רגילה  זינגר יהודית

 לא17/ 3  אופציות
 סחירות

1140763 324,039 0 0.08 0 

לא  03/18אופציות 
 סחירות

1145515 
 

300,518 0 0.08 0 

 03/19אופציות 
 לא סחירות

1157759 275,229 0 0.07 ---- 

-הוכמן אסנת
 גרהרד

 0.02 0.04 0.04 140,004 1097278 מניה רגילה
 לא 3/17 אופציות
 סחירות

1140763 200,000 0 0.05  

לא  3/18אופציות 
 סחירות

1145515 
 

155,440 0 0.04 0 

 03/19אופציות 
 לא סחירות

1157759 160,550 0 0.04 ---- 

 0.11 0.16 0.17 601,385 1097278 רגילה מניה אבודרהם שמעון
לא  3/17אופציות 
 סחירות

1140763 338,677 0 
 

0.09 
 

0 

לא  03/18אופציות 
 סחירות

1 
145515 

310,881 0 0.08 0 

 03/19אופציות 
 סחירותלא 

1157759 298,165 0 0.08 ---- 

לא  3/17אופציות  חלפון  אבי
 סחירות

1140763 263,435 0 0.07 0 

לא  03/18אופציות 
 סחירות

1145515 233,161 0 0.06 0 

 03/19אופציות  
 לא סחירות

1157759 206,422 0 0.05 ----- 

 0 0.02 0.03 94,460 1097278 מניה רגילה חצב בר סלע

לא  3/17אופציות 
 סחירות

1140763 226,415 0 0.06 0 

לא  03/18אופציות 
 סחירות

1145515 207,254 0 0.05 0 

 03/19אופציות  
 לא סחירות

1157759 183,486 0 0.05 ---- 

לא  03/18אופציות  ויס אוהד
 סחירות

1145515 93,264 
 

0 0.03 0 

 03/19אופציות 
 לא סחירות

1157759 82,569 0 0.02 ---- 

לא  03/18אופציות  בת אל לחמי כהן
 סחירות

1145515 55,959 0 0.02 0 

 03/19אופציות 
 לא סחירות

1157759 55,046 0 0.01 ---- 

 
 .לתשקיף 3.4.1לפרטים נוספים אודות בעלי העניין הנ"ל, ראה סעיף 
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 דוחות כספיים - 8פרק 

 הדוחות הכספיים הנכללים בתשקיף בדרך של הפניה .8.1

ד לתקנות פרטי 60-ב ו60הדוחות הכספיים הנכללים בתשקיף זה לפי תקנה  .8.1.1
 כדלקמן: התשקיף, הינם

-ו 2018בדצמבר  31לימים הדוחות הכספיים המאוחדים של החברה  .8.1.1.1
בדצמבר  31ולכל אחת משלוש השנים בתקופה שהסתיימה ביום  2017
, הנכללים בתשקיף זה "(2018דוחות החברה לשנת )להלן: " 2018

 .השנתים שצורפו לדוח בדרך של הפניה לדוחות הכספיים האמורי

-ו 2018בדצמבר  31לימים נפרד של החברה הכספי המידע דוח על ה .8.1.1.2
בדצמבר  31ולכל אחת משלוש השנים בתקופה שהסתיימה ביום  2017
ג' לתקנות ניירות 9, לפי תקנה "(2018דוח נפרד לשנת )להלן: " 2018

"( תקנות הדוחות)" 1970ערך )דוחות תקופתיים ומידיים(, התש"ל, 
 .הנכלל בתשקיף זה בדרך של הפניה לדוח האמור שצורף לדוח השנתי

ולתקופה של שלושה  2019במרץ  31ום דוחות כספיים מאוחדים לי .8.1.1.3
הנכלל בתשקיף זה בדרך של ך חודשים שהסתיימה באותו תארי

-2019-01מס' אסמכתא  15.5.2016ביום  םפורסהפניה לדוח המיידי ש
 ."(הדו"ח הרבעוני)להלן: " 041316

ולתקופה של שלושה  2019במרץ  31דוח כספי נפרד של החברה ליום  .8.1.1.4
ד' לתקנות הדוחות  38חודשים שהסתיימה באותו תאריך לפי תקנה 

 .הרבעוניח "הנכלל בתשקיף זה בדרך של הפניה לדו

אפקטיביות הבקרה הפנימית  תדוח בדבר הערכת הדירקטוריון וההנהלה א .8.1.2
, לרבות הצהרות הדוחות ב לתקנות9, לפי תקנה 2018בדצמבר  31ליום  הבחבר

, נכללים 2018בדצמבר  31ליום  וסמנכ"ל הכספים של החברה החברהמנכ"ל 
  .ה לתקנות פרטי התשקיף60לפי תקנה  לדוח השנתיבתשקיף בדרך של הפניה 

דוח בדבר הערכת הדירקטוריון וההנהלה את אפקטיביות הבקרה הפנימית  .8.1.3
, לרבות הצהרות הדוחותלתקנות  ג38, לפי תקנה 2019 מרץב 31בחברה ליום 

נכללים  ,2019מרץ ב 31ל החברה וסמנכ"ל הכספים של החברה ליום מנכ"
 ה לתקנות פרטי התשקיף.60לפי תקנה  רבעוניח ה"בתשקיף בדרך של הפניה לדו

א לתקנות פרטי 56כן כולל תשקיף המדף דוח אירועים, כהגדרתו בתקנה כמו  .8.1.4
ים התשקיף, בדבר אירועים מהותיים שאירעו לאחר מועד חתימת הדוחות הכספי

 8.2ראה סעיף  - 31.12.2018לשנה שהסתיימה ביום המאוחדים של החברה 
 לתשקיף.

מכתב הסכמה של רואה החשבון המבקר של להלן  8.3בסעיף  ףכמו כן מצור .8.1.5

( לתקנות פרטי התשקיף, שבו נכללת הסכמתו של רואה 1)א62החברה, לפי תקנה 
 הדוחות הבאים:החשבון המבקר לכלול בתשקיף, לרבות בדרך של הפניה, את 

דוחות החברה על  2019במרץ  10דוח רואי החשבון המבקרים מיום  .8.1.5.1
 .2018לשנת 

ביקורת של על  2019במרץ  10דוח רואי החשבון המבקרים מיום  .8.1.5.2
בדצמבר  31 רכיבי בקרה פנימית על דיווח כספי של החברה ליום

2018. 
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הדוח על  2019במרץ  10רואי החשבון המבקרים מיום מיוחד של דוח  .8.1.5.3
 .ג' לתקנות הדוחות9לפי תקנה  2018נפרד לשנת 

על מידע כספי תמציתי מאוחד של  2019במאי  14דוח סקירה מיום  .8.1.5.4
ולתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה  2019במרץ  31החברה ליום 

 .באותו תאריך

על  2019במאי  14דוח מיוחד של רואי החשבון המבקרים מיום  .8.1.5.5
 2019במרץ  31פרד של החברה ליום תמצית המידע הכספי ביניים הנ

 38ולתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה באותו תאריך לפי תקנה 
 .ד' לתקנות הדוחות
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 דוח אירועים .8.2

א לתקנות פרטי התשקיף, בדבר אירועים 56להלן דוח אירועים, כהגדרתו בתקנה  
)כהגדרתם באותה תקנה( מהותיים שאירעו לאחר מועד חתימת הדוחות הכספיים 

ועד למועד  ,10.3.2019יום , אשר נחתמוב2018 דצמברב 31 יוםהמאוחדים של החברה ל
 התשקיף:

מניות  7,300,000אישר דירקטוריון החברה הקצאה פרטית של  31.3.2019ם ביו .8.2.1
אינו בעל עניין , שש"ח ע.נ. כל אחת, למשקיע מוסדי 1רגילות של החברה, בנות 

 הצפויה ההנפקה תמורת ה.בחברה ולא יהפוך לבעל עניין בחברה בעקבות ההקצא
 31.3.2019מיום  לפרטים נוספים ראה דו"ח מיידי .ברוטו, ₪ מיליון 150 כ הינה

 (.2019-01-029070)אסמכתא 

, שנחתמו 31.3.2019פרסמה החברה את דוחותיה הכספיים ליום  15.5.2019 ביום .8.2.2
 (.2019-01-041316)ר' מס' אסמכתא  14.5.2019ביום 

הודיעה החברה על חלוקת דיבידנד במזומן לרבעון השני של שנת  15.5.2019 ביום .8.2.3
 ורותאג 23( בסך של 2019הדיבידנד של החברה לשנת במסגרת מדיניות ) 2019

 (.2019-01-041325)ר' מס' אסמכתא  אלפי ש"ח 82,162 -ובסכום כולל של כ למניה

 

 

 

 

 בשם הדירקטוריון:

 ______________________ , יו"ר דירקטוריון:נתן חץ

 ______________________ , מנהל כללי: אבי מוסלר

 ______________________ ל כספים:  כ"מנס, יהודית זינגר

9201 מאיב 51תאריך: 
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 ( 1)א62מכתב הסכמה של רואה החשבון המבקר של החברה, לפי תקנה  - 8.3סעיף 

 
 לכבוד

 של אמות השקעות בע"מ  הדירקטוריון
  2 ז'בוטינסקי

 רמת גן
 א.ג.נ.,

אשר עתידה להתפרסם מכתב הסכמה בקשר לתשקיף מדף של אמות השקעות בע"מ   הנדון:            

 2019חודש מאי ב

של הדוחות שלנו המפורטים להלן  הננו להודיעכם כי אנו מסכימים להכללה )לרבות בדרך של הפנייה(

 :המדף שבנדוןבקשר לתשקיף 

וחדים של החברה על הדוחות הכספיים המא 2019במרץ  10דוח רואי החשבון המבקרים מיום  (1)

 31ולכל אחת משלוש השנים בתקופה שהסתיימה ביום  2017-ו 2018בדצמבר  31לימים 

 .2018בדצמבר 

על ביקורת של רכיבי בקרה פנימית על דיווח  2019במרץ  10דוח רואי החשבון המבקרים מיום  (2)

 .2018בדצמבר  31כספי של החברה ליום 

על המידע הכספי הנפרד של החברה   2019במרץ  10דוח מיוחד של רואי החשבון המבקרים מיום  (3)

 31ולכל אחת משלוש השנים בתקופה שהסתיימה ביום  2017-ו 2018בדצמבר  31לימים 

 . 1970 –ג' לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל 9לפי תקנה  2018בדצמבר 

 2019במרץ  31על מידע כספי תמציתי מאוחד של החברה ליום  2019במאי  14דוח סקירה מיום  (4)

 ולתקופה של שלושה חודשים שהתסתיימה באותו תאריך.

על תמצית המידע הכספי ביניים  2019במאי  14דוח מיוחד של רואי החשבון המבקרים מיום  (5)

ולתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה באותו תאריך  2019במרץ  31הנפרד של החברה ליום 

 .1970 -ד' לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומידיים(, התש"ל 38לפי תקנה 

  

 בכבוד רב,

 

 'ושות זהרבריטמן אלמגור 

 רואי חשבון

Member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited 

 
 2019במאי  14
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 רביב קונפורטיחוות דעת בתשקיף המדף, של השמאים  להכללת הסכמה מכתב - 4.8סעיף 
 

                  Konforti Raviv             קונפורטי רביב

 Real Estate Appraisal  שמאי מקרקעין
 

 

     Shilo st. Tel-Aviv / T.00-972-3-695-2020/F: 00-972-3-695-2035 ,2                  03-6952035/פקס 03-6952020אביב /טל. -, תל2רח' שילה 
 
 

 

  2019,    מאי 15

 002-526מספרנו: 

 

  :לכבוד

  אמות השקעות בע"מ

 

 

 

 

הסכמה להכללה )לרבות בדרך של הפניה( בתשקיף/תשקיף   הנדון:

 )"החברה"( ממדף של אמות השקעות בע"

 

 

בית אמות אטריום,  –, בדבר בניין מסחר ומשרדים 28.1.2019אנו מסכימים שחוות דעתנו מיום 

, 31.12.2018רחוב ז'בוטינסקי, רמת גן, כפי שצורפה לדוחותיה הכספיים של החברה ליום 

, תיכלל )לרבות בדרך של הפניה( בתשקיף /תשקיף מדף של החברה,  11.3.2019ביום שפורסמו 

. בנוסף, אנו נותנים , ובכל דו"ח הצעת מדף שצפורסם מכוחו2019שעומד להתפרסם בחודש מאי  

 בזאת הסכמתנו לצרף את מכתבנו זה לתשקיף/תשקיף המדף.

 

 

 

 בכבוד רב,

 

 קונפורטי רפאל

 כלכלן ושמאי מקרקעין

 חבר בלשכת השמאים
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 פרטים נוספים - 9פרק 
 
 

 חוות דעת עו"ד 9.1
 

 החברה קיבלה את חוות הדעת הבאה:
 

 
 

 
 2019 מאיב 15 ,אביב-תל

 לכבוד
 אמות השקעות בע"מ 

 2רח' ז'בוטינסקי 
 רמת גן

 

 נ.,א.ג.

 
 )"החברה"( השקעות בע"משקיף  מדף של אמות ת הנדון:

 

ושמותיהם נכללים  בחברתכם נתמנו כדין הדירקטורים בהתאם לבקשתכם הריני לאשר בזאת כי

  .בתשקיף המדף

 כלל בתשקיף.ימסכים כי חוות דעת זו ת יאנ

 
 

 בכבוד רב,
 

       חור, עו"ד-אריאל בן
 

 עורכי דיןמשרד ושות', קונפינו אפרתי, גלילי 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 

  



  2 -ט 

הוצאות בקשר להנפקה זו ודמי עמילות שהחברה שלמה בשנתיים שקדמו לתשקיף זה בקשר  9.2

 לחתימה או החתמה של ניירות ערך שהנפיקה

 ש"ח. אלפי 50 -כ ןההוצאות המשוערות הקשורות בפרסום תשקיף הינ 9.2.1

הוצאות אלה אינן כוללות הוצאות נוספות שתהיינה בקשר עם פרסום דו"ח הצעת מדף, אם 
 וכאשר יפורסם דו"ח שכזה לצורך גיוס הון בעתיד במסגרת תשקיף מדף זה. 

א לתקנות ניירות ערך )אגרת בקשה למתן 4בהתאם לאמור לעיל ובהתאם להוראות סעיף 
שילמה לרשות ניירות ערך אגרת בקשה , החברה 1995-היתר לפרסום תשקיף(, התשנ"ה

למתן היתר לפרסום תשקיף מדף ואולם תוספת האגרה תשולם בעד ניירות ערך המוצעים 
 במועד פרסום דו"ח הצעת מדף בסכומים ובמועדים כקבוע בתקנות אלה. 

פרט לאמור לעיל לא שילמה החברה ולא קיבלה על עצמה התחייבות לשלם עמלה על ניירות 
 ים על פי תשקיף זה.  הערך המוצע

לתאריך התשקיף שילמה החברה דמי עמילות בקשר להחתמה על ניירות  מושקד בשנתיים 9.2.2
   ערך שהונפקו על ידה כדלקמן:

 10.12.2017בגין דו"ח הצעת מדף מיום  .א

סך כל עמלות יעוץ והתחייבויות מוקדמות הכרוכות בהנפקת החברה על פי דו"ח הצעת 
אשר התקופה  ,20.5.2016שפורסם בהתאם לתשקיף מדף מיום  10.12.2017מדף מיום 

 "(הקודם התשקיף" )להלן: 19.5.2019להצעת ניירות ערך על פיו הוארכה עד ליום 
 0.88% -ערך מוסף המהווים כש"ח בתוספת מס  מיליון 7.9 -הסתכמו לסך של כ

 מתמורת ההנפקה המיידית ברוטו.

 27.5.2018בגין דו"ח הצעת מדף מיום  .ב

סך כל עמלות יעוץ והתחייבויות מוקדמות הכרוכות בהנפקת החברה על פי דו"ח הצעת 

 מיליון 1 -הסתכמו לסך של כ הקודםשפורסם בהתאם לתשקיף  27.5.2018מדף מיום 
 מתמורת ההנפקה המיידית ברוטו. 0.24% -ש"ח בתוספת מס ערך מוסף המהווים כ

 819.6.201בגין דו"ח הצעת מדף מיום  .ג

סך כל עמלות יעוץ והתחייבויות מוקדמות הכרוכות בהנפקת החברה על פי דו"ח הצעת 
 מיליון 5.3 -הסתכמו לסך של כ הקודםשפורסם בהתאם לתשקיף  19.6.2018מדף מיום 

 מתמורת ההנפקה המיידית ברוטו. 0.35%-המהווים כ ,בתוספת מס ערך מוסף ,₪

  31.3.2019הקצאה פרטית מיום  בגין .ד

הצעה פרטית לא מהותית יעוץ הכרוכות בהנפקת החברה על פי דו"ח הכל עמלות סך 
ש"ח אלפי  676 -הסתכמו לסך של כ ,שפורסם בהתאם לתשקיף הקודם 31.3.2019מיום 

 מתמורת ההנפקה המיידית ברוטו. 0.45% -בתוספת מס ערך מוסף המהווים כ

עמילות בקשר לחתימה פרט לאמור לעיל לא שילמה החברה ולא התחייבה לשלם דמי  .ה
 או החתמה על ניירות ערך כלשהם.

 עיון במסמכים 3.9

משטר העתקים מתשקיף זה, מהדו"חות הכספיים, מתזכיר ותקנון ההתאגדות של החברה,  
, מהאישורים ומחוות הדעת הנזכרים בתשקיף זה עומדים לעיון במשרדה של החברה הנאמנות

 בשעות העבודה הרגילות.

ניתן לראות עותק מהתשקיף שפורסם באתר האינטרנט של רשות ניירות ערך שכתובתו 
www.magna.isa.gov.il. 

http://www.magna.isa.gov.il/


1-י  
 

 חתימות - 10פרק 

 

 החברה: ________________________________________

 אמות השקעות בע"מ                                              

 

 

 הדירקטורים:

 _______________    נתן חץ

 

 _______________   אבירם ורטהים

 

 _______________   מוטי ברזילי

 

 _______________    גד פניני

 

 _______________   נירה דרור

 

 _______________   עמראמיר 

 

 _______________   איל גבאי

 

 _______________   יחיאל גוטמן

 

 _______________   קרני אנדורן יעל
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