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מצגת לשוק ההון
2019אוגוסט 



מידע צופה פני עתיד

בדיווחיםלעייןיש,בפעילותההכרוכיםהסיכוניםלרבות,החברהפעילותאודותלפרטים

שפורסםכפי)2018לשנתהחברהשלהתקופתיבדוחכךובכלל,החברהשלהמלאים

לשנתוהשניהראשוןלרבעוןובדוחות(2019-01-052762:'מסאסמכתא,28.3.2019ביום

.(בהתאמה,20.8.2019-ו29.5.2019מהימים)2019
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נתוניםבמצגתלהיכללעשויים,זאתעם.החברהדיווחיעלמבוססבמצגתהמוצגהמהותיהמידע

ביחסבפילוחאו/ובעריכהאו/ובאפיוןשונהבאופןהמוצגיםנתוניםכךובכלל,מהותייםלאמעודכנים

.החברהלדיווחי

הזמנהאוהחברהשלערךניירותלרכישתהצעהמהווהאינהזומצגת

למטרותמוצגזובמצגתהכלולהמידע,כןכמו.כאמורהצעותלקבלת

חוותאו/והמלצהמהווהואינובלבדתמציתבגדרוהינו,בלבדנוחות

החברהשפרסמהבדיווחיםעיוןמחליפהאינההמצגת,בהתאם.דעת

.החברהאודותוהמחייבהמלאהמידעאתהכוללים,א"המגנבמערכת

מועדי)8-10שקפיםבמסגרת,1968-ח"תשכ,ערךניירותבחוקכהגדרתו,עתידפניצופהמידעכוללתזומצגת,בנוסף

.(היזמין"הנדלבתחוםפרויקטיםשלמשוערסיום)20-21-ו(לדוגמאבהקמהופרויקטיםהכנסותאומדן,פרויקטים

מטבעןודאיותבלתישהן,ראותהונקודתהחברההנהלתשלהחברהשלוהנחותהערכותעלמבוססכאמורמידע

שלהתממשותואיאוהתממשותו.ודאיתאינההתממשותןאשר,בלבדסובייקטיביותהערכותעלבחלקןומתבססות

בסעיפיםשמפורטיםכפי,החברהפעילותאתהמאפייניםהסיכוןמגורמי,היתרבין,מושפעלהיותעלולכאמורהמידע

,ההפניהדרךעלבזאתמובאיםבוהכלוליםהפרטיםאשר,2018לשנתהחברהשלהתקופתיבדוח15.15-ו4.12

להעריכםניתןלאאשר,החברהפעילותעלהמשפיעיםנוספיםחיצונייםובגורמיםהכלכליתבסביבהמהתפתחויות

מהותיבאופןשונותלהיותעלולותחברהשלהפעילותהתוצאות,בהתאם.החברהבשליטתמצוייםאינםוהםמראש

הערכהאותחזיתלשנותאולעדכןמתחייבתאינההחברה.מהמצגתהעולותהמשתמעותאוהמוערכותמהתוצאות

.תהמצגעריכתמועדלאחרשיחולונסיבותאואירועיםשישקפומנתעלזומצגתנתונילעדכןמתחייבתואינהכאמור



כרטיס ביקור
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ן"ייזום נדל

תעשיה תשתיות  

%29.6ללא פעילות הייזום עומד על CAPשיעור החוב ל * 

30.6.2019בדוח הדירקטוריון ליום 6.1החישוב כמפורט בסעיף *

בחברה קיים שיתוף פעולה  

ואינטגרציה אנכית בין שלושת 

תחומי הפעילות

בשנים האחרונות השקיעה  

₪ מיליון 80-החברה למעלה מ

בתחום התעשייה

פועלת בשלושה תחומי  

תעשייה , תשתיות: פעילות

ן"וייזום נדל

הקבוצה הוקמה בשנת  

על ידי גילי ויואל  2003

עזריה  

חברה ציבורית  

2015החל משנת 

מחברות התשתיות  

המובילות בישראל

CAP*-חוב ל

51.7%
דירוג  

BBB+
EBITDA 2רבעון

10.4
ח"מיליוני ש

הקבוצה במספרים  
Q2/2019

הון עצמי לבעלים

179
ח"מיליוני ש

צבר במגזר התשתיות

מיליארד
ח"ש



רכישת פעילות בתחום הטיפול  –2011

(פמקו)בקרקע ובתת קרקע 

שנות פעילות20
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1999
הקמת  

חברת גילי 

ויואל עזריה 

מ"בע

2003
הקמת  

קבוצת 

אורון

2008
תחילת  

פעילות ייזום  

הקמת  –ן "נדל

חברת ארזים

2010
הקמת  

מפעל בטון 

ש"ראשון בב

מפעלי בטון נוספים  2הקמת –2014

(בשטח מחצבת מיתרים ובאופקים)

זכייה בשלושה פרויקטי סלילה –2013–2012

(65ופרויקט בכביש 1שניים בכביש )משמעותיים 
2003

50%רכישת 

ממחצבת  

מיתרים

2010
רכישת פעילות  

הנדסה וגישור 

(חברת שורה)

2007
בניית יכולות  

בתחום  

תכנון ביצוע

(הון וחוב)הנפקה לציבור –2015

זכייה בשני  )הגדלת צבר קרקעות לייזום–2017

(פרויקטים של מחיר למשתכן במבשרת ציון ובבאר שבע

הקמה והפעלה של מערך  –2017-2018

₪ מיליון 25-גריסה במחצבה בהיקף של כ

(אורון המתועשת)רכישת פעילות בנייה מתועשת -2015

100%-הגדלת האחזקה במחצבה ל–2016

הקמת מפעל אספלט-2016

אורון )הקמת חברת בנייה למגורים –2016-2017

ד  "והגדלת פעילותה להיקפי ביצוע של מאות יח( המגורים

חברות תחום התעשייה 4מיזוג –2018

אורון תעשיות–לחברה אחת 



מגזרי פעילות
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מגזר התשתיות
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דגשים עיקריים  -מגזר התשתיות 

7

תוכנית רב שנתית לפיתוח תשתיות בישראל  

196פרויקטים בעלות כוללת של 207כוללת )

(₪מיליארד 

חסמי כניסה גבוהים

ותק וניסיון מוכח בפרויקטים  , מוניטין

גדולים ומורכבים

איתנות פיננסית ויכולת גיוס אשראי  

וערבויות למימון פרויקטים

עמידה בלוחות זמנים ואיכות ביצוע  

העבודה

הגיאוטכניותיכולות ייחודיות בתחום העבודות 
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(מיליוני שח)צבר 

כמות פרויקטים בצבר

התפתחות הצבר בתשתיות

8

הצברשלהכספיההיקףאתהןהכפילההחברה

אתמקטיןהפיזור.בצברהפרויקטיםכמותאתוהן

.בודדיםבפרויקטיםהחברהשלהתלות

20172019

x2



פרויקטים 

בהקמה  

לדוגמא  

9

מטרופוליס גבעתיים

2018יוני : תחילת הביצוע

2020נובמבר *: מועד סיום צפוי

₪  מיליון 127*: אומדן הכנסות בפרויקט

בניינים בשני פרויקטים של התחדשות 4בניית 

עירונית בגבעתיים  

גשר יהודית

2017יולי : תחילת הביצוע

2019דצמבר *: מועד סיום צפוי

₪מיליון 49*: אומדן הכנסות בפרויקט

הקמת גשר מעל נתיבי איילון בתל אביב

M TOWERבאר שבע

2017יוני : תחילת הביצוע

2021ינואר *: מועד סיום צפוי

₪  מיליון 167*: אומדן הכנסות בפרויקט

הקמת מגדל משרדים במרכז באר שבע  

למצגת2לפרטים ראו בשקף . מידע זה הינו מידע צופה פני עתיד* 



10

859כביש 

2019ספטמבר *: תחילת הביצוע

2022ינואר *: מועד סיום צפוי

₪מיליון 146*: אומדן הכנסות בפרויקט

תכנון וביצוע של כביש עוקף נהריה

תל אביב, בוגרשוב

2019: תחילת הביצוע

2022*: מועד סיום צפוי

₪מיליון 48*: אומדן הכנסות בפרויקט

חניון תת קרקעי ומתחם גנים ומעונות

פיר עין כרם

2019: תחילת הביצוע

2019*: מועד סיום צפוי

₪מיליון 4.5*: אומדן הכנסות בפרויקט

כריית פיר באזור עין כרם

פרויקטים 

בהקמה  

לדוגמא  

למצגת2לפרטים ראו בשקף . מידע זה הינו מידע צופה פני עתיד* 



פרויקטים 

נבחרים 

שהסתיימו

11

1כביש 

2018: מועד סיום

ח"מיליון ש604: הכנסות בפרויקטים

1בכביש ( תכנון ביצוע)DBפרויקטישני 

מחלף ראש העין מזרח

2017: מועד סיום

ח"מיליון ש88: הכנסות בפרויקט

65כביש 

2016: מועד סיום

ח"מיליון ש288: הכנסות בפרויקט



100מבנה 

2015: מועד סיום

מתקן תחזוקה מרכזי לרכבת ישראל

פרויקטים 

נבחרים 

שהסתיימו

12

אגירה שאובה  

2018: מועד סיום

כרייה ויציקה של פירים אנכיים בעומק של מעל  

מטרים בגלבוע500

סודה סטרים

בניית מפעל סודה סטרים באזור להבים

2015: מועד סיום

ח"מיליון ש82: הכנסות בפרויקט

החברה מתחילה בימים אלה בביצוע 

פרויקט הרחבות למפעל



מגזר התעשייה
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דגשים עיקריים-תחום התעשייה 

14

שיפור ביעילות ובאיכות  

לאור מערכי הגריסה  

והאספלט החדשניים

פוטנציאל להגדלת  

המכירות לאור פרויקטים  

חזויים באזור הדרום

חסמי כניסה גבוהים  

בתחום המחצבות



מחצבות 
אחת באזור מיתר ואחת  , מחצבות2לקבוצה 

באזור הערבה

טנא עומרים

מיתרים

מיליון1.9

טון לשנה
קצב כרייה

מיליון4

טון לשנה
כושר ייצור 

מרבי לשנה

:  בסמוך לשטח המחצבה

מפעל בטון ומפעל אספלט

הערבה

נעצוץ

מיליון1

טון לשנה
כושר ייצור 

מרבי לשנה

15



בטון ומערך שינוע והובלה, אספלט

16

משאיות ומערבלי בטון בבעלות  30מערך של 

לשינוע ואספקה של חומרי המחצבה  , החברה

ולאספקת בטון מובא

מערך  

שינוע  

והובלה

בטון
מיתרים , שבע-שלושה מפעלי בטון בבאר

. ובאופקים

החברה בשלבי הקמת מפעל רביעי באזור דימונה

מפעל אספלט חדיש בעל כושר  

. טון לשעה210ייצור של 

שבע והדרום-פועל באזור באר

אספלט
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מחצבה

מפעל אספלט

מפעלי בטון

בהקמה*



ן"מגזר ייזום נדל
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ן דגשים עיקריים"מגזר ייזום נדל

19

יכולות ביצוע גבוהות -אורון המגורים 

בתוך הקבוצה

שני פרויקטים מהותיים של מחיר למשתכן 

ש ובמבשרת ציון"בב

מותג מוכר באזור הדרום

,  1,119( בהקמה)דירות שנמכרו ודירות למכירה 

.489מתוכן אוכלסו 

רכישת קרקעות מתוכננת כמנוע צמיחה  

משמעותי לקבוצה

לחברה מספר פרויקטים בולטים באזורי ביקוש  

בתחום התחדשות עירונית



מחיר למשתכן–פרויקטים 

30.06.2019-ד נמכרו לאחר ה"יח31מזה *  20

למצגת2לפרטים ראו בשקף . מידע זה הינו מידע צופה פני עתיד. 31/12/2018ליום ** 

284: ד"יח'מס

(במסגרת מחיר למשתכן227)

169*:  ד מכורות"יח

2.2021**: סיום משוער

₪מיליון 300**: אומדן סך הכנסות

14.2%**: שיעור רווח גולמי

מחיר למשתכן –סיגליות באר שבע 

:בנייני מגורים8בניית 

176: ד"יח'מס

(במסגרת מחיר למשתכן141)

שיווק הפרויקט טרם החל

2022**: סיום משוער

₪מיליון 295**: אומדן סך הכנסות

15.8%**:  שיעור רווח גולמי

מחיר למשתכן –מבשרת ציון 



פרויקטים  

בהליכי  

ביצוע  

ושהסתיימו  

לאחרונה

ד "יח'מס

ד מכורות"יח

סיום משוער

₪סך הכנסות במיליוני 

*שיעור רווח גולמי

21

מידע זה הינו מידע צופה פני . 31/12/2018ליום * 

.למצגת2לפרטים ראו בשקף . עתיד

ים  'רמות קוטג

באר שבע  

47

32

2020*

96*

11.2%

Concept

אשכולות שלב א

40

40

2019

56

16%

קריית ביאליק

44

44

2019

64

3.6%

Concept

מגדל העמק

88

69

2020*

90*

16%



התחדשות  

עירונית
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* ד חדשות"כ יח"סהד קיימות"מספר יחסטטוסאחוז חוזים חתומיםמיקום

2א "תמ
–תל אביב 

דרך השלום
87%-כ

לקראת הפקדה לאישור  

ע"התב
72172

97%-כגבעת אולגהפינוי בינוי  
לקראת הפקדה לאישור  

ע"התב
36274

פינוי בינוי
-בת ים 

החשמונאים  
65%

לקראת הגשה שנייה לוועדה 

המקומית
72268

המגינים-בת ים פינוי בינוי
בשלבי חתימת  

הסכם מחייב

לקראת הגשה לוועדה 

המקומית
304חנויות13|  ד  "יח76

70%בלפור  -בת ים פינוי בינוי
לקראת הגשה שנייה לוועדה 

המקומית
248חנויות13|  ד  "יח61

80%-כיבנהפינוי בינוי
לקראת הגשה לוועדה 

המקומית
48216

ד"יח1,482חנויות26|  ד  "יח365כ"סה

כולל יחידות עבור הדיירים הקיימים* 



עם הפנים לעתיד

23



עם הפנים

לעתיד

24

בעיקר)למגוריםלבנייהקרקעותרכישת

הפעילותהיקףוהרחבת(ביקושבאזורי

.עירוניתבהתחדשותלרבות,ן"בנדל
ן"ייזום נדל

תעשיה

מערכילאורוביעילותבאיכותשיפורהמשך

.חדשנייםואספלטגריסה

שלהרצהשנתלאחרמחזוריםהגדלת

.החדשההמחצבה

DBמסוגנוספיםבפרויקטיםהשתתפות

ניסיוןלחברהבהםביצועתכנוןפרויקטי)

שלהחומשמתכניתגביתרוח.(עשיר

.בתשתיותלהשקעההממשלה

.גידול בפעילות אורון המגורים תשתיות  

השתלבות בהזדמנויות  

שנוצרות עקב הפיתוח 

בדרום הארץ

ביצוע עבור פעילות  

ן של  "ייזום הנדל

הקבוצה



נתונים כספיים
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הכנסות

26

298,317 

388,344 

H1/2018

H1/2019

מאוחד  

211,423 

300,897 

32,907 

97,868 

68,107 

56,486 

H1/2018

H1/2019

תשתיות  

תעשיה

ן"ייזום נדל

מגזרי פעילות



רווחיות  

27

26,837 

33,206 

H1/2018

H1/2019

מאוחד-רווח גולמי 

תשתיות  

תעשיה

ן"ייזום נדל

14,357 

19,214 

3,684 

9,926 

7,591 

5,262 

H1/2018

H1/2019

מגזרי פעילות-רווח גולמי 



EBITDA

28

21

38

2018

2017

15

9

H1/2019

H1/2018



מתוך דוח הדירוג

29

,האחרונותבשניםביצעהשהחברההגבוהותההוניותההשקעותאתבחיוברואיםאנו

אנו.גריסהומערךואספלטבטוןמפעליוהקמתהובלהמשאיותמערך,מחצבותציודשכוללות

.לעיןהנראהבעתידהחברהשלהצמיחהפוטנציאלאתמגדילותאלוהשקעותכיסבורים

להערכתנוצפויה,החברהשלהמרכזיהפעילותאזור,הארץבדרוםהפיתוחתנופת

הבנייהחומריובתחוםהתשתיותבתחוםגבוהיםביקושיםלייצרהקרובותבשניםלהמשיך

וביכולתה,שוניםמסוגיםתשתיותבפרויקטיוהביצועהתכנוןבתחוםמוכחותיכולותלקבוצה

ידיעלנתמכתהחברהליכולותהערכתנו.וגדוליםבינונייםבהיקפיםפרויקטיםעללהתמודד

:שלההפעילותתחומיבשלושתאורוןקבוצתשלהשניםרבהניסיון

(1999מאז )קבלנות הביצוע לתשתיות

(2003מאז )תעשיות חומרי הבנייה 

(2008מאז )ייזום מגורים לישראל  

שהסתכםהחברהשלההזמנותבצבר110%-כשלמשמעותיגידולחלהאחרונהבשנה

.2019למרץנכון₪מיליארד1-לכ




		2019-08-26T17:09:56+0000
	Not specified




