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תכנון
לו היו לי שמונה שעות  

הייתי מקדיש  , לכרות עץ
שש מהן להשחזת הגרזן

אברהם לינקולן

משפחתיות
,  לא הבשר והדם

אלא הלב
הוא העושה אותנו  

אבות ובנים
שילרפרידריך 

יושרה
הוא   עימומי שהאמת 

,הרבים
ואפילו הוא לבדו
שמואל יוסף עגנון

עשייה
מקום מגורים נבנה  

באמצעות הידיים אבל  
בית נבנה באמצעות הלב

מקור לא ידוע

 מצגת לשוק ההון
 

 על בסיס הדוחות הכספיים
   
2018לשת 
 
 
   
 2019מאי 

ח      "כל התוים הכספיים במצגת רשומים במיליוי ש*  
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 מידע צופה פי עתיד
  .החברה של ערך ביירות להשקעה המלצה או לציבור החברה של ערך יירות של הצעה מהווה איה זו מצגת

 או "החברה קבוצת(" החברה של הבת וחברות ")החברה(" מ"בע )1992( ובין השקעות וביו צרפתי צבי את להציג ועדה זו מצגת
  ליפול עשויים הדברים ומטבע ,ווחה תמציתית בצורה ,ההון בשוק וספים וגורמים מוסדיים משקיעים בפי ופעילותה ")צרפתי"
  קבוצת אודות המהותיים התוים מלוא את ממצה ואיו חלקי באופן מובא זו במצגת האמור כי מובהר .דיוקים-אי או טעויות בה

  לשה תקופתי דוח :זה ובכלל ,החברה ותפרסם שפרסמה בדיווחים לעיין הצורך את לייתר כדי זו במצגת אין .פעילותה או החברה
 בין סתירה של מקרה בכל .החברה ומפרסמת שפרסמה מידיים ודוחות 31.03.2019 ביום שפורסם 31.12.2018 ביום שסתיימה

  פי על כמתחייב בעתיד החברה ידי על שיפורסמו בדיווחים או/ו לציבור שפורסמו קודמים בדיווחים האמור לבין זו במצגת האמור
 .כאמור בדיווחים האמור יגבר ,הדין

 ,מטרות ,תחזיות ,היתר בין ,כולל ,כאמור מידע .1968-ח"התשכ ,ערך יירות בחוק כהגדרתו ,עתיד פי צופה מידע כוללת זו מצגת
  איה או וודאית איה ,חלקם או כולם ,התממשותם אשר ,עתידיים עייים או לאירועים המתייחס אחר ומידע אומדים הערכות
  לההלת הידוע מידע על ,היתר בין המתבססות ,החברה ההלת הערכות על מבוסס עתיד פי צופה מידע .החברה קבוצת בשליטת
 וציבוריים סטטיסטיים ופרסומים תוים ,החברה קבוצת של פעילותה שווקי הערכות זה ובכלל ,זו מצגת עריכת במועד החברה

 או כולו ,להתממש שלא עשוי כאמור המידע .עצמאי באופן החברה ידי על בחו לא אשר ,שוות ורשויות גופים ידי על שפורסמו
  המידע של התממשותו אי או התממשותו על להשפיע עשויים אשר הגורמים .שצפה מכפי שוה באופן להתממש או ,חלקו
 החלטות ,הכללית בסביבה והתפתחויות שיויים ,החברה קבוצת פעילות את המאפייים הסיכון גורמי ,היתר בין ,הים ,כאמור

 של והישגיה תוצאותיה כי מובהר ,לפיכך .פעילותה בתחומי החברה קבוצת על המשפיעים חיצויים וגורמים התכון רשויות של
  .בה באמור מהמשתמע או במצגת מהמתואר מהותי באופן שוים להיות עשויים בפועל החברה

 תוים וכן )שוים פילוח או עריכה או באפיון לרבות( החברה בדיווחי הוצג בו האופן מן שוה באופן המוצג מידע כוללת המצגת
   .הצגתם למועד כון החברה של הערכתה למיטב כוים ושהים החברה בדיווחי הוצגו לא אשר חדשים

  החברה בידי והמצויים 31.12.2018 ליום כון ומידע תוים על מתבססים במצגת החברה והערכות ותחזיות המידע כי מובהר
   .המצגת עריכת במועד

  שישקפו מת על הערכה או תחזית שיוי או עדכון לרבות לתקם או/ו זו שבמצגת התוים את לעדכן מחויבת איה החברה
.המצגת עריכת מועד לאחר שיחולו סיבות או אירועים
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 כרטיס ביקור
  ייה למגורים הוותיקות באזור מרכזיו מחברות הבחברת צבי צרפתי וב

 .  ן"שה בעף הדל - 50יסיון ומויטין של כ, הארץ
 
והלת  "החברה הוקמה על ידי צבי צרפתי המכהן כיור דירקטוריון החברה ומ

 .  ם משותפים"משה ורפי צרפתי המכהים כמכלי -על ידי ביו 
 
משרדים ומסחר תוך התמקדות  , פועלת בייזום וביצוע של פרויקטים למגורים

 .  באזורי ביקוש במרכז הארץ
 
 ים בדירוגאגרות החוב של החברה מדורגות לאורך השilBBB+   על ידיP&S  

ח "שמוה סדרות אג, ח"הפיקה החברה עשר סדרות אג, עד היום. מעלות
לחברה  , כיום. או הומרו תוך עמידה מלאה בכל מועדי התשלום/כבר פרעו ו

 .  .מיליון ע 165 -בהיקף של כ) ט-אגח ח ו(סדרות אגח מהותיות  2יש 
 
 תכון לסוף ש2018 כ, מיליון שקל 265-ההון עצמי של החברה הסתכם בכ-

.מסך המאזן 35.5%
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 התפתחויות בשה האחרוה
 

ייתן שהקמת פרויקטיםהסתיימה ב: 
סטימצקי ,א"ת 
ו קרייתו פסגת ,אואו 
ה פרדסב שלב ,ח' 
יין ,חולוןהלוחמים 'ברח ומסחר משרדים ב 

 

בהקמה פרויקטים: 
ראשון חלום ,לציון ראשון 
אברמוביץ ,לציון ראשון 
צק ,לציון ראשון2019 מאי החל( שפרי( 
ין ,לציון ראשוןהישוב הכשרת 'ברח ומסחר משרדים ב 
איילון במתחם ותעסוקה מסחר פרויקט ,לציון ראשון 

 

ון פרויקטיםה צפויה הקמתם שתחילת בתכהקרובה בש: 
שלם כפר ,אביב תל 
ה פרדסג שלב ,ח' 
יעקב באר LIVE 104 חלקה , 'ב שלב 
214 מגרש 370/4 ,חולון 
ה 38/2 א"תמש חים בת ,ס 
סקי'ז 38/2 א"תמה ,בוטירע

 יחידות דיור 191
 ר לשיווק משרדים ומסחר "מ' א 6.1

 : סיום הביה
2018 – 2019/Q1 

 יחידות דיור 467
 :תחילת ההקמה

 2019שת 

 ר לשיווק משרדים ומסחר"מ' א 40.2
 יחידות דיור 153

 :סיום הביה
2019-2022 
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 סטאטוס פרויקטים ביה למגורים
3  תייתם הסתיימה בשה שלב ב, א"רחוב סטימצקי ת( 2018פרויקטים שבו ופרדס חבהיקף  ) 'קרית או

 .  מיליון שקל 14-רווח גולמי שותר להכרה כ. דירות 191של 
3  ייתו החלה במאי , דירות 153פרויקטים בהיקף שלצק שב7בהקמה וכן , 2019לרבות פרויקט שפרי 

 6, מתוך פרויקטים אלו. ד שתחילת הקמתם צפויה תוך שה"יח 827פרויקטים וספים בהיקף כולל של 
ד צפויים  "יח 467בהיקף של ) רעה ובאר יעקב, ים-בת, חולון, א כפר שלם"ת', פרדס חה שלב ג(פרויקטים 

 .  2020ד צפויים להתחיל בשת "יח 360-ו 2019להתחיל בשת 
 

 התחדשות עירוית  
 

16  יתוי ותמ(פרויקטים ומיזמים של התחדשות עירווי ביד  "יח 2,304-בהיקף כולל של כ) 38/2א "פי
 .  למכירה

2 ד"יח 57(בת ים  – 38/2א "מהפרויקטים תמ ( הורע)ת ) ד"יח 482019צפויים להתחיל בהקמה בש   
1  ויוי ביה של ) ד"יח 360(אזור  -פרויקט פי2020צפוי להתחיל במחצית הראשו. 

 

 עתודות קרקע  
 

    ים באזורי ביקוש 9-עתודות קרקע בוי סטטוטורי , מיקומים שומצב טבלה בהמשך      (חלקן בתהליך שי 
 ).  המצגת      

 
 ח"כל התוים הכספיים במצגת רשומים במיליוי ש
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 סטאטוס פרויקטים למשרדים ומסחר

 ייתו הושלמה בתחילתומיועד לשיווק 2019פרויקט בחולון ב  . 

2 2019-2021סיום משוער , פרויקטים בהקמה בראשון לציון  . 

ותר להכרה בפרויקטים בשיווק וביצוע כ ח"מיליון ש 139 -רווח גולמי  . 

מועד תחילת הביצוע המשוער  –האצל ברחובות ' פרויקט רח– Q3/2020  

 ים  3קידוםחתמו בשציה שה: 2017-2018עסקאות קומביס ציו פארק המדע  ,

 .הרצל בראשון לציון' הוד השרון ורח
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תכנון משפחתיות

עשייהיושרה

פרויקטים  
למגורים
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סטימצקי שם הפרויקט  

תל אביב   עיר  

Q2/2015 מועד תחילת ההקמה

 Q3/2018 מועד השלמה  

42 ד"מספר  יח

 37 ד"חלק החברה ביח
 ד  שמכרו "יח
 31/12/2018עד 

31 

 34 ד שמכרו כון להיום"יח

 158 )כולל הכסות צפויות(הכסות 

 109 עלויות
 כ עלויות שהושקעו  "סה

 31/12/2018עד 
109 

 49 כ רווח גולמי כולל צפוי"סה

 41 רווח גולמי שהוכר

 8 רווח גולמי שותר להכרה

) כולל צפוי(שיעור רווח גולמי 
 בפרויקט

31.2% 

 דגשים אודות הפרויקט  

פרויקט רמת אביב  -  ONE
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פסגת אוו שם הפרויקט  

קרית אוו עיר  

Q4/2015 מועד תחילת ההקמה

Q4/2018 מועד השלמה  

 91 ד"מספר  יח

 51 ד"חלק החברה ביח
 ד  שמכרו "יח
 31/12/2018עד 

46 

 48 ד שמכרו כון להיום"יח

 160 )כולל הכסות צפויות(הכסות 

 124 עלויות
 כ עלויות שהושקעו  "סה

 31/12/2018עד 
124 

 36 כ רווח גולמי כולל צפוי"סה

 32 רווח גולמי שהוכר

 4 רווח גולמי שותר להכרה
) כולל צפוי(שיעור רווח גולמי 
 בפרויקט

22.5% 

 דגשים אודות הפרויקט  

פרויקט קריית אונו -
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'שלב ב Paradiso שם הפרויקט  

פרדס חה עיר  

Q1/2016 מועד תחילת ההקמה

 Q4/2018 מועד השלמה  

 58 ד"מספר  יח

 58 ד"חלק החברה ביח
 ד  שמכרו "יח
 31/12/2018עד 

49 

 50 ד שמכרו כון להיום"יח

 67 )כולל הכסות צפויות(הכסות 

 52 עלויות
 כ עלויות שהושקעו  "סה

 31/12/2018עד 
52 

 15 כ רווח גולמי כולל צפוי"סה

 13 רווח גולמי שהוכר

 2 רווח גולמי שותר להכרה
) כולל צפוי(שיעור רווח גולמי 
 בפרויקט

22.9% 

 דגשים אודות הפרויקט  

פרויקט פרדס חנה -
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ריכוז פרויקטים שהקמתם הסתיימה -ביה למגורים 

 עיר 
 שם  

 הפרויקט  
מספר 

 ד"יח

 מועד  
 תחילת  
 ההקמה

 מועד  
 השלמה  

 חלק 
החברה 

 ד"ביח

 ד   "יח
 שמכרו  

 עד  
31/12/2018

 ד "יח
 שמכרו  

כון  
 להיום

 הכסות  
כולל  ( 

הכסות  
 )צפויות

 עלויות  
 

 כ  "סה
 עלויות  

שהושקעו  
 עד  

31/12/2018

  רווח
גולמי  
 כולל  
 צפוי

רווח  
 גולמי  
 שהוכר

רווח  
גולמי  
שותר  
 להכרה

שיעור רווח
כולל(גולמי 
)  צפוי

 בפרויקט

 Q2/2015Q3/2018 37 31 34 158 109 109 49 41 8 31.2% 42 סטימצקי א"ת

  קרית
 אוו

 Q4/2015Q4/201851 46 48 160 124 124 36 32 4 22.5% 91 פסגת אוו

פרדס  
 חה

Paradiso 
 'שלב ב

58 Q1/2016Q4/2018 58 49 50 67 52 52 15 13 2 22.9% 

 14 86 100 285 285 385 132 126 146 191 כ"סה
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חלום ראשון שם הפרויקט  

צ"ראשל עיר  

Q2/2017 מועד תחילת ההקמה

Q2/2019 מועד השלמה צפוי

16 ד"מספר  יח

 16 ד"חלק החברה ביח
 ד  שמכרו "יח
 31/12/2018עד 

7 

 13 ד שמכרו כון להיום"יח

 38 )כולל הכסות צפויות(הכסות 

 30 )כולל עלויות צפויות(עלויות 
 כ עלויות שהושקעו  "סה

 31/12/2018עד 
28 

 7 כ רווח גולמי כולל צפוי"סה

 4 רווח גולמי שהוכר

 3 רווח גולמי שותר להכרה
) כולל צפוי(שיעור רווח גולמי 
 בפרויקט

19.6% 

פרויקט ראשון לציון -
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  4ויצמן  שם הפרויקט  
)אברמוביץ(

צ"ראשל עיר  

Q2/2018 מועד תחילת ההקמה

Q1/2021 מועד השלמה צפוי

25 ד"מספר  יח

 16 ד"חלק החברה ביח
 ד  שמכרו "יח
 31/12/2018עד 

2 

 2 ד שמכרו כון להיום"יח

 48 )כולל הכסות צפויות(הכסות 

 42 )כולל עלויות צפויות(עלויות 
 כ עלויות שהושקעו  "סה

 31/12/2018עד 
19 

 6 רווח גולמי צפוי

 0 רווח גולמי שהוכר

 6 רווח גולמי שותר להכרה

 13.1% שיעור רווח גולמי צפוי בפרויקט

פרויקט ברחוב ויצמן ראשון לציון -
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Selected שם הפרויקט  

צ"ראשל עיר  

Q2/2019 מועד תחילת ההקמה

Q2/2022 מועד השלמה צפוי

112 ד"מספר  יח

 105 ד"חלק החברה ביח
 ד  שמכרו "יח
 31/12/2018עד 

- 

 - ד שמכרו כון להיום"יח

 254 הכסות צפויות

 205 )כולל עלויות צפויות(עלויות 
 כ עלויות שהושקעו  "סה

 31/12/2018עד 
98 

 49 רווח גולמי צפוי

 0 רווח גולמי שהוכר

 49 רווח גולמי שותר להכרה

 19.4% שיעור רווח גולמי צפוי בפרויקט

פרויקט ברחוב שפרינצק בראשון לציון -
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ביה למגורים - ריכוז פרויקטים בהקמה 

 עיר 
 שם  

 הפרויקט  
מספר 

 ד"יח

 מועד  
 תחילת  
 ההקמה

 מועד  
 השלמה  

 חלק 
 החברה 

 ד"ביח

 ד   "יח
 שמכרו  

 עד  
31/12/2018

 ד "יח
 שמכרו  

כון  
 להיום

הכסות  
כולל  ( 

הכסות  
 )צפויות

 עלויות  
כולל  ( 

הכסות  
 )צפויות

 כ  "סה
 עלויות  
שהושקעו

 עד  
31/12/2018

  רווח
גולמי  
 כולל  
 צפוי

רווח  
 גולמי  
 שהוכר

רווח  
גולמי  
שותר  
 להכרה

שיעור רווח
כולל(גולמי 
)  צפוי

 בפרויקט

ראשון  
 לציון

 Q2/2017Q2/201916 7 13 38 30 28 7 4 3 19.6% 16חלום ראשון

ראשון  
 לציון

  4ויצמן 
)אברמוביץ(

25 Q2/2018Q1/202116 2 2 48 42 19 6 0 6 13.1% 

ראשון  
 לציון

Selected 
 )שפריצק(

112 Q2/2019Q2/2022105 - - 254 205 98 49 0 49 19.4% 

 58 4 62 145 277 340 15 9 137 153 כ"סה
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 )1(שם פרויקט  עיר  
ד  "מספר יח
 לביה

ד"מספר יח
חלק החברה

הכסות  
 צפויות

עלויות  
 צפויות

רווח גולמי  
 צפוי

שיעור רווח  
 גולמי צפוי

מועד תחילת
בייה צפוי  

מועד 
השלמה  
 מתוכן

 )2(תל אביב 
TLVillage       
 כפר שלם

90 86 179.8 116.4 63.4 35.3% Q2/2019Q4/2021

 באר יעקב
LIVE שלב ב  '

 )104חלקה (
190 190 338.8 246.7 92.1 27.2% Q3/2019Q3/2023

 פרדס חה
Paradiso       
 'שלב ג

58 58 71.6 56.3 15.2 21.3% Q3/2019Q4/2021

 חולון
     370צרפתי 
 214מגרש 

24 8 31.7 27.0 4.7 14.8% Q3/2019Q3/2021

 בת ים
     38/2א "תמ

 חה סש
57 41 68.5 52.5 16.1 23.4% Q3/2019Q1/2022

 רעה
  38/2א "תמ
 בוטיסקי'ז

48 32 59.8 46.2 13.7 22.9% Q3/2019Q1/2022

 אזור
פיוי ביוי      

 קפלן
360 116 310.2 267.3 42.9 13.8% Q1/2020Q4/2023

     23.4% 248 812 1,060 531 827  כ  "סה

ריכוז פרויקטים   -ביה למגורים 
שתחילת הקמתם צפויה בשה הקרובה

 מאושרת בתוקף ע"תבלכל הפרויקטים קיימת  –(1)
 הושלם פיוי המקרקעין ממחזיקים, קיים היתר ביה -(2)
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תכנון משפחתיות

עשייהיושרה

פרויקטים  
למשרדים  

ומסחר 
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 –    SPACE שם הפרויקט  
הכשרת הישוב

צ"ראשל עיר  

Q1/2017 מועד תחילת ההקמה

Q4/2019 מועד השלמה צפוי
שטחי משרדים ומסחר 

 ר"לשיווק מ
12,389 

 160.9 )כולל הכסות צפויות(הכסות 

 98.5 )כולל עלויות צפויות(עלויות 
 כ עלויות שהושקעו  "סה

 31/12/2018עד 
72.6 

 62.4 כ רווח גולמי כולל צפוי"סה

 24.4 רווח גולמי שהוכר 

 38.0 רווח גולמי שותר להכרה
) כולל צפוי(שיעור רווח גולמי 
 בפרויקט

38.8% 

פרויקט ראשון לציון -
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 –      Metro שם הפרויקט  
מתחם איילון

צ"ראשל עיר  

Q4/2018 מועד תחילת ההקמה

Q3/2021 מועד השלמה צפוי
שטחי משרדים ומסחר 

 ר"לשיווק מ
27,443 

 294.2 הכסות צפויות

 194.6 )כולל עלויות צפויות(עלויות 
 כ עלויות שהושקעו  "סה

 31/12/2018עד 
38.6 

 99.6 רווח גולמי צפוי

 - רווח גולמי שהוכר 

 99.6 רווח גולמי שותר להכרה

 33.9% שיעור רווח גולמי צפוי בפרויקט

פרויקט ראשון לציון -
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וולפסון Metro שם הפרויקט  

חולון עיר  

Q1/2019 מועד השלמה צפוי
שטחי משרדים ומסחר 

 ר"לשיווק מ
6,082 

 50 הכסות צפויות

 48 )כולל עלויות צפויות(עלויות 
 כ עלויות שהושקעו  "סה

 31/12/2018עד 
33 

 2 רווח גולמי צפוי

 - רווח גולמי שהוכר 

 2 רווח גולמי שותר להכרה

 3.9% שיעור רווח גולמי צפוי בפרויקט

הלוחמים חולון' פרויקט רח -
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ריכוז פרויקטים  משרדים ומסחר –
 בהקמה ושתחילת הקמתם צפויה תוך שה

 שם הפרויקט   עיר 
 סטאטוס
 הפרויקט

שטחי  
משרדים  
ומסחר 
ר"לשיווק מ

חלק החברה
בשטחי  

משרדים  
ומסחר 
ר"לשיווק מ

 הכסות  
כולל  ( 

הכסות  
 )צפויות

 עלויות  
כולל  ( 

הכסות  
 )צפויות

גולמי   רווח
 כולל  
 צפוי

רווח גולמי  
שהוכר כון  

ליום  
31/12/2018

רווח גולמי  
שותר  
 להכרה

שיעור רווח  
כולל (גולמי 
)  צפוי

 בפרויקט

מועד  
השלמה  
 מתוכן

 חולון  
Metro וולפסון

הלוחמים
תחילת  
 שיווק

6,082 6,082 50.0 48.0 2.0 - 2.0 3.9% Q1/2019

 צ"ראשל
SPACE  

 הכשרת ישוב
ביצוע  
 ושיווק

12,389 12,389 160.9 98.5 62.4 24.4 38.0 38.8% Q4/2019

 צ"ראשל
Metro 

 מתחם איילון
ביצוע  
 ושיווק

27,443 27,443 294.2 194.6 99.6 - 99.6 33.9% Q3/2021

 האצל' רח רחובות
בהליכי  
 תכון

27,288 26,734 318.4 256.6 61.8 - 61.8 19.4% Q3/2023

   27.4% 201 24 226 598 824 72,648 73,202   כ"סה
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ריכוז פרויקטים בתכנון התחדשות עירונית –
 תיאור הפרויקט מיקום  

ד  "יח' מס
 לביה

ד  "יח' מס
 למכירה

 שטח מסחר
שטח  

תעסוקה  
 ומשרדים

חלק החברה
 בפרויקט

 סטטוס הפרויקט

 היתר ביה בתאים מהוועדה המקומית 100%     32 48 (*)בוטיסקי 'ז 38/2א "תמ רעה

 היתר ביה בתאים מהוועדה המקומית 100% - - 41 57 (*) 16-22חה סש  38/2א "תמ בת ים

 היתר ביה בתאים מהוועדה המקומית 44% - - 264 360 (*)פיוי ביוי קפלן  אזור

 בהליכי תכון מול הועדה המחוזית 100% - 100 90 126 פיוי ביוי סוקולוב רמת גן

 בהליכי תכון מול הועדה המקומית 100% - 950 82 123 פיוי ביוי בן גוריון רמת גן

 בהליך תכוי מול הועדה המקומית 50% - - 264 360 הגלעד -פיוי ביוי מקווה ישראל  חולון

 בהליכי תכון מול הועדה המקומית 100% - 950 135 189 פיוי ביוי קוגל חולון

 בהליכי תכון מול הועדה המקומית 100% - 500 81 120 פיוי ביוי ביאליק ראשון לציון

 בהליכי תכון מול הועדה המקומית 100% 26,400 1,350 807 987 תחיה -ל "פיוי ביוי קק בת ים

 טרם החל הליך תכוי 100% - 1,250 359 495 פיוי ביוי ירושלים ראשון לציון

 בהליכי אישור מול הועדה המקומית 100% - - 34 46 17-21חה סש  38/2א "תמ בת ים

 בהליכי תכון מול הוועדה המקומית 50% - - 9 9 בבלי 38/1א "תמ תל אביב

 בהליכי תכון מול הוועדה המקומית 100% - - 24 36 יוה 38/2א "תמ רמת גן

 בהכת תוכיות לוועדה המקומית 100% - - 18 26 בימין 38/2א "תמ הרצליה

 טרם החל הליך תכוי 100% - - 53 64 טרומפלדור, 38/2א "תמ בת ים

 טרם החל הליך תכוי 100% - - 11 23 הוטר רמת אביב, 38/2א "תמ תל אביב

     26,400 5,100 2,304 3,069  כ  "סה

- Q3/2019תחילת בייה צפויה  –מוצג גם בטבלת פרויקטים שתחילת הקמתם צפויה בשה הקרובה *  Q1/2020



23

מלאי ועתודות קרקע

 מועד רכישה )ח"ש' מ(עלות בספרים  תיאור קרקע מיקום 

 2010 76.8 ד דיור"יח 224קרקע להקמת  (*)מערב תיה 

2013-1996 31.0 קרקע בייעוד מסחרי, 104חלקה  באר יעקב  

1997-1990 8.8 דום    98.8כ "סה -קרקעות חקלאיות  ס ציוה    

2017-2013 5.3 קרקע למגורים, 207-ו 203מגרשים , 370/4-ח חולון  

 2014 3.1 ")אירוס("ח "הפלמ' מגרש ברח ראשון לציון

2017-2016 12.2 115חלקה , 4040גוש  -קרקע חקלאית  באר יעקב  

תל אביב  
 והרצליה

2017-2016 13.3 קרקע למגורים ומסחר, מתחם הגוש הגדול  

 1994 2.1 דום 27.6) בבעלות(קרקע חקלאית  גבעת ברר

 2017 7.7 3מגרש , שפריצק' מקרקעין ברח ראשון לציון

 .  ר.ל 8.3 חויות ומשרדים מושכרים  כסים וספים

   169   כ  "סה

.ע"תב שיוי באמצעות מסחרית לחזית ר"מ 1900 -כ של ותוספת ד"יח 100 -כ של תוספת ידי על הצפיפות של להגדלה פועלת החברה (*)
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התפתחות פיסית

 באחוזים, CAP-התפתחות חוב ל ח  "במיליוי ש, התפתחות ההון העצמי

   2010-2018בשים 
 גידול בהון עצמי

 ח"מיליון ש 265 -ח ל"מיליון ש 63 -מ

   2010-2018בשים 
   56%-ל 81% -ירידה במיוף מ

 65%-שיעור המיוף מוך ל –שתיים ברצף 
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תמצית תוים פיסיים באלפי ש"ח

 בדבר הכרה בהכסה מחוזים עם לקוחות IFRS 15מוצגים לפי תקן דיווח בילאומי  2018תוי שת (*) 
 דרך דוח על הרווח והפסד" מעבר"אשר רשמו ישירות להון העצמי ללא " רווחים עלמים"השפעת התקן יצרה 

 68,734 -הרווח הגולמי ל, ח"אש 295,818 -ל 2018בהתאם לתקן הדיווח הקודם היו מסתכמות הכסות החברה לשת , 2018לדוחות הכספיים לשת  3כאמור בביאור 
 ח"אש 32,406 -והרווח הקי ל

  2018 (*) 2017 2016 20152014 2013 2012 2011תוים פיסיים עיקריים

 234,339 140,683 117,765 84,184 267,350 52,146 179,267 163,680 הכסות

 57,414 43,505 32,486 18,537 55,016 14,985 59,928 51,382 רווח גולמי

 25% 31% 28% 22% 21% 29% 33% 31% שיעור רווח גולמי

 45,050 33,855 23,040 7,196 39,610 2,014 45,539 38,107 רווח תפעולי

 19% 24% 20% 9% 15% 4% 25% 23% שיעור רווח תפעולי

)10,556( תזרים מפעילות שוטפת  )161,286(  39,692 88,322 791 )25,794(  21,344 )77,808(  

 107,253 17,348 47,723 24,490 31,975 26,124 163,940 51,112 עלייה בקרקעות וזכויות בקרקעות

תזרים מפעילות שוטפת פחות עלייה  
 בקרקעות וזכויות בקרקעות

40,556 2,654 65,816 120,297 25,281 21,929 38,692 29,445 

 383,403 356,758 411,020 430,978 341,045 358,528 378,426 412,937 חוב פיסי

  ( 331,126 322,523 217,486 256,113 338,264 338,735 314,463 339,596טו(חוב פיסי 

 43,807 42,295 72,285 92,714 84,932 141,042 55,903 81,811   ק"לזמזומים והשקעות 

 81,296 95,809 106,181 106,166 126,304 117,483 202,652 264,862 הון עצמי

 2011 2012 2013 20152014 2016 2017(*) 2018 יחסים פיסיים עיקריים

 ( 55.56% 61.41% 64.93% 66.97% 76.11% 76.1% 76.6% 80.7%טו( CAP -יחס חוב ל

יחס הון טו למאזן ביכוי מקדמות  
 מלקוחות והתחייבות לשירותי ביה

36.32% 31.31% 22.33% 24.78% 18.62% 19.1% 19.1% 16.0% 
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תכנון
לו היו לי שמונה שעות  

הייתי מקדיש , לכרות עץ
שש מהן להשחזת  

הגרזן
אברהם לינקולן

משפחתיות
,  לא הבשר והדם

אלא הלב
הוא העושה אותנו  

אבות ובנים
שילרפרידריך 

יושרה
  עימומי שהאמת 

,הוא הרבים
ואפילו הוא לבדו
שמואל יוסף עגנון

עשייה
מקום מגורים נבנה  
באמצעות הידיים  
אבל בית נבנה  
באמצעות הלב
מקור לא ידוע
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