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  2019דוח תקופתי לשנת  -נתנאל גרופ בע"מ 

  עסקי החברה תיאור ההתפתחות הכללית של  פרק א':

 פעילות החברה ותיאור התפתחות עסקיה .1

  כללי .1.1

כחברה פרטית  1991ביוני  5התאגדה בישראל ביום  )"גרופ אלנתנאו " "החברהנתנאל גרופ בע"מ ("

 שינתה את שמה לשמה הנוכחי.  2002) בע"מ" ובחודש נובמבר 1991בערבון מוגבל בשם "דנאל גרופ (

לניירות  פרסמה החברה תשקיף במסגרתו נרשמו מניות החברה למסחר בבורסה 1993אפריל  בחודש

, כמשמעות המונח בחוק החברות ציבורית פכה לחברהוהחברה ה ")הבורסהערך בת"א בע"מ ("

 .")חוק החברות"( 1999-התשנ"ט

   מבנה החזקות ותחומי פעילות .1.2

 למגוריםשיווק ומכירה של פרויקטים הקמה  ,עוסקת בייזום, תכנון החברהלמועד הדוח,  .1.2.1

  .בישראלנדל"ן להשקעה הבתחום כן פועלת ובישראל 

(חברה בת  בע"מ 2014ת נ.א. ניצן ביצוע ויזמות מצעו, בארכשה החברה 2014בחודש נובמבר  .1.2.2

נ. נתנאל בנייה  את מלוא הון המניות של, ")ביצוע ניצן(" ה של החברה)בבעלות ובשליטה מלא

נ. הקבלנים ("  הרשומה בפנקסשהינה חברה קבלנית  ,  )בע"מ  1995דולומיט    ..אט(לשעבר:    בע"מ

 "). נתנאל

אפשרות לבחון  להסמיך את הנהלת החברהן החברה דירקטוריו החליט 2019 יוליב 8ביום  .1.2.3

. לפרטים פיצול פעילותה של החברה מהלך של שינוי מבני בחברה, בין היתר, בדרך של ביצועל

למען ). 2019-01-058815(מס' אסמכתא:  2019ביולי  8נוספים אודות ראו דיווח מיידי מיום 

 הליך השינוי מבניע אשר לאופן ביצואין כל ודאות בהדוח, כי נכון למועד  הסר ספק, מובהר

יתר, האמור יצא אל הפועל, בין ה  השינוי המבניותוצאתו, מועדו, תנאיו, ואף אין כלל וודאות כי  

  לעיל וכו'. כאמור בשל מצב השוק, קבלת האישורים הנדרשים
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   2019 בדצמבר 31 ליום עיקריות החזקותתרשים  .1.3

   
  צד ג' שאינו קשור לחברה או למי מבעלי השליטה בה. מוחזקים על ידי 40% –ה  יתרת* 

  הפעילות של החברה מיתחו .2

בהתאם ( של החברה תחומי פעילות המדווחים כמגזרים עסקיים בדוחות הכספיים חברה שניללמועד הדוח, 

  :") כדלקמןמגזרי פעילות" - IFRS 8תקן ל

 .קטים למגורים בישראלפרויירה של זום, תכנון, הקמה, שיווק ומכיי תחום זה כולל - הייזוםתחום  .2.1

 -כ(חלקה של החברה  יחידות דיור 1,041 -כ תכנון ובניה של ,יזוםיב מעורבתהחברה  ,דוחהלמועד 

לפרטים  .התחדשות עירוניתמסוג , לא כולל פרויקטים פרויקטים שונים ברחבי הארץב יח"ד) 554.43

   להלן. לפרק זה 7סעיף אודות תחום פעילות זה ראו 

בחולון  111האחד במגרש , מניביםשני מבנים  חברהל, דוחלמועד ה - דל"ן להשקעה בישראלם נתחו .2.2

זכויות במבנה  ,המסווגות כנדל"ן להשקעה בחולון חטיבות קרקע והשני בפארק תמר ברחובות, שלוש

וזכויות במקרקעין בתל אביב המיועדים, בהתאם לתוכניות החברה, להקמת  ")בית גאון(" בתל אביב

ראו זה לפרטים נוספים אודות תחום פעילות  .יח"ד בייעוד להשכרה לטווח ארוך 22-נה הכולל כמב

   .להלן 8סעיף 

  השקעות בהון החברה ועסקאות במניותיה .3

במהלך השנתיים שקדמו למועד הדוח, לא בוצעו השקעות בהון החברה או עסקאות למיטב ידיעת החברה, 

  ן במניות החברה מחוץ לבורסה.מהותיות אחרות שנעשו על ידי בעלי עני

  דיבידנדיםחלוקת  .4

  .החברה לא חילקה דיבידנדים במהלך השנתיים שקדמו למועד הדוח .4.1

 נתונים בדבר יתרת רווחים בחברה  .4.2

 111,139 -רווחים ראויים לחלוקה בסך של כלחברה  2019בדצמבר  31ליום  בהתאם לדוחות הכספיים

 .אלפי ש"ח 37,591 -הינו כ 2019בדצמבר  31יום נכון לם צרפי לתקופה של שנתייהרווח המ .אלפי ש"ח

 מ"נתנאל גרופ בע

ניצן ביצוע  . א.נ
 מ"בע 2014ויזמות 

מ  "נתנאל בנייה בע. נ
 )לשעבר דולומיט(

 *מ"נתנאל תל דן בע

60%  100%  

100%  
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 על חלוקת דיבידנד מגבלות  .4.3

  מגבלות שנקבעו במסגרת הנפקת סדרות אגרות חוב .4.3.1
 

  

דוח התקופתי של החברה ב 4.3לפרטים בדבר מגבלות חיצוניות שהשפיעו על יכולת החברה לחלק דיבידנדים בשנתיים שקדמו למועד הדוח, ראו סעיף  .4.3.2

  .)2019-01-027582: (מס' אסמכתא 2019במרץ  29ביום שפורסם  2018לשנת 
  
  
  
 
  
  
  
  
  
  
  

 מועד
  ההנפקה

 סדרת
 אגרות
  החוב

הסעיף מתוך לפרטים נוספים /   פיננסיות מידה אמות/  לפרמטרים ביחס שנקבעו  המגבלות
  שטר הנאמנות 

ון תיקמס' אסמכתא של 
  / דוח הצעת מדף תשקיף

 לתקנון בהתאם מגבלה
 הון  יחס  עצמי הון   הבורסה

  למאזן 
  נקי רווח

 -לא יפחת מ  סדרה ח'  2.8.2016
  מיליון ש"ח  110

 -לא יפחת מ
21%  

  יעלה  לא הדיבידנדסכום 
כפי   מהרווח הנקי %40על 

  שיהיה מעת לעת 

  שנכלל הנאמנות לשטר 17.3 סעיף
  7.201631. מיום דוח הצעת מדףב

093940-01-2016  

 לא הדיבידנד חלוקת
  שההון לכך תגרום

  יפחת החברה של העצמי
  "ח. ש  מיליון 24-מ

 -לא יפחת מ  סדרה ט'  20.6.2017
 -לא יפחת מ  מיליון ש"ח  120

22%  

  
  יעלה  לא הדיבידנדסכום 

כפי   מהרווח הנקי %35על 
  שיהיה מעת לעת 

  שנכלל הנאמנות לשטר 18.3 סעיף
  18.6.2017 מיום דוח הצעת מדףב

2017-01-062169  

 -לא יפחת מ  סדרה י'  18.10.2018
  מיליון ש"ח  150

  שנכלל הנאמנות לשטר 18.3 סעיף
  16.10.2018 מיום דוח הצעת מדףב

2018-01-096966  

 -לא יפחת מ  סדרה יא'  20.11.2019
  מיליון ש"ח  160

 -לא יפחת מ
23%  

  שנכלל הנאמנות לשטר 18.3 סעיף
  19.11.2019 מיום מדף דוח הצעתב

2019-01-099867  
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  דיבידנד  מדיניות חלוקת .4.4

  מדיניות חלוקת דיבידנד של החברה, כדלקמן: החברה דירקטוריון אישר  2013בדצמבר  29ביום 

מהרווח  30%, דיבידנד בשיעור של עד 2014החברה תהיה רשאית לחלק לבעלי מניותיה, החל משנת 

שנובעים כולל רווחים  ואילך, לא 1.1.2014הנקי המצטבר (אחרי מס) של החברה, שיצטבר החל מיום 

ך נכסים, על פי הדוחות הכספיים האחרונים של החברה שיהיו ידועים במועד קבלת ההחלטה משערו

 על חלוקת דיבידנד וזאת, בכפוף להוראות המפורטות להלן.

יישום מדיניות חלוקת הדיבידנד כאמור כפוף להתחייבויות החברה כלפי מחזיקי אגרות החוב 

ולהוראות כל דין,   גופים פיננסיים שהעמידו לחברה הלוואות  לפיוכ  פיקה החברהמהסדרות השונות שהנ

ולהערכת דירקטוריון החברה בדבר יכולתה של החברה   לרבות מבחני החלוקה הקבועים בחוק החברות

הקיימות והצפויות, והכל בשים לב לתזרים הצפוי, פעילויות החברה   , בהתחייבויותיהמעת לעת  ,לעמוד

 כניותיה ומצבה כפי שיהיו מעת לעת. ה, תומנים של החברתיה, יתרת המזווהתחייבוי

המדיניות לעיל, יכול שתעשה פעם אחת בשנה ו/או מדי רבעון, על יסוד   הכרזה על חלוקת דיבידנד על פי

 הדוחות הכספיים הסקורים או המבוקרים של החברה, בהתאם לשיקול דעת דירקטוריון החברה.  

, לשנות את שיעור הדיבידנד הבלעדיתיקול דעתו עת, בהתאם לש היה רשאי, בכלדירקטוריון החברה י

  האמור לעיל או להחליט שלא לחלק דיבידנד בכלל. 
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 מידע אחר ': בפרק 
  

  הפעילות של החברה  מימידע כספי לגבי תחו .5

   (באלפי ש"ח): 2019עד  2017שנים ל )לפי תחומי הפעילות השונים(ונתונים כספיים של החברה להלן נתונים בדבר התפלגות הכנסות החברה 
  

   עלויות קבועות בעלות המכר. יןא לחברה  ) *(

  לשנה שהסתיימה   
  2019בדצמבר  31ביום 

  לשנה שהסתיימה 
  2018בדצמבר  31ביום 

  לשנה שהסתיימה 
  2017בדצמבר  31ביום 

נדל"ן   ייזום 
להשקעה 
  בישראל

בלתי 
  מיוחס

נדל"ן   ייזום   סה"כ
להשקעה 
  בישראל

בלתי 
  מיוחס

נדל"ן   ייזום   סה"כ
להשקעה 
  בישראל

בלתי 
  וחסמי

  "כסה

, מקרקעין מכירתהכנסות ממכירת דירות, 
  להשקעה"ן נדל ומכירת דמי שכירות

90,933  22,710  -  113,643  95,884  3,807  -  99,691  32,265  14,000   ---  46,265  

  36,376  ---   6,284  30,092  79,791  -  1,163  78,628  76,391  -  11,614  64,955  )*( )בלבד משתנות(עלויות  ההכנסותעלות 

  9,889  ---   7,716  2,173  19,900  -  2,644  17,256  37,252  -  11,096  25,978  רווח גולמי

בשווי הוגן של נדל"ן  עליה (ירידה) 
  להשקעה

-  20,381  -  20,381  -  12,393  -  12,393   ---  28,373   ---  28,373  

רווח (הפסד) 
   לתקופה נקי

מיוחס לבעלי המניות  של 
החברה (פעילויות 

  נמשכות)

32421,  31,475  )5,2421 (  37,476  14,623  14,703  )29,208 (  118  755  36,099  )29,778 (  7,076  

 של המניות לילבע מיוחס
(פעילויות  החברה

  )מופסקות

-  -  -  -  -  -  -  -   ---   ---   ---   ---  

זכויות  בעלימיוחס ל
שאינן מקנות שליטה 

  (פעילויות מופסקות) 

-  -  -  -  -  -  -  -   ---   ---   ---   ---  

  715,718  67,968  227,473  420,277  779,174  78,763  284,413  415,998  1,015,901  153,086  344,294  518,521  ים ליום האחרון  לשנהכסהנסך 

  513,869  6,255  49,428  458,186  569,988  297,988  69,776  202,224  768,336  394,657  105,551  268,128  סך התחייבויות ליום האחרון  לשנה



  1סביבה כללית והשפעת גורמים חיצוניים על פעילות החברה .6

כלכלית של החברה, אשר -להלן הערכותיה של החברה באשר למגמות, האירועים וההתפתחויות בסביבה המקרו

ת או צפויה להיות להם השפעה כללית על התוצאות העסקיולמיטב ידיעת החברה והערכתה, יש להם או 

  כותיהם:ההתפתחויות בתחומי הפעילות של החברה, והשל

 הכלכלה הישראלית2 

 2020ובתחילת המחצית של שנת  2019הנתונים במחצית השנייה של  -הפעילות הריאלית המקומית  .6.1

שראל לפיה המשק הישראלי נמצא ") תמכו בהערכות הוועדה המוניטרית של בנק יהתקופה הנסקרת("

. שוק העבודה 3%-וצמחית התוצר דומה לקבצה הצמיחה הפוטנציאלי של כבקרבת תעסוקה מלאה 

המשיך להיות הדוק במהלך התקופה הנסקרת, דבר שהתבטא בשיעור נאה של עליית שכר בהובלת 

היסטורית. עם זאת,  הסקטור העסקי, שיעור גבוה של משרות פנויות לצד שיעור אבטלה הנמוך ביותר

 .2019 שנתכן שההידוק בשוק העבודה נחלש מעט לקראת תום מספר אינדקטורים הצביעו שיית

פי נתוני החשבונאות הלאומית שפורסמו בתקופה הנסקרת, צמח התוצר במחצית הראשונה של שנת   על

יה חדה בייבוא , אולם הצמיחה הגבוהה שיקפה עלי2019ברבעון השלישי לשנת  4.1%-וב 3.4%-ב 2019

ייתה מתונה צמיחה, בניכוי הערך המוסף הכרוך ביבוא מכוניות ההמכוניות שלפי הערכות בנק ישראל ה

. שיעור האבטלה בגילי העבודה העיקריים במשק המשיך לרדת ובתום המחצית 3%-יותר ונמוכה מ

ה גבוהה של . שיעור המשרות הפנויות במשק היה ברמ3.5%הנסקרת הגיע לרמת שפל היסטורי של 

  נויות. בטא ביחס נמוך בין שיעור אבטלה לשיעור המשרות הפ. שוק העבודה נותר הדוק: הדבר הת3.5%

הפעילות הכלכלית העתידית בעולם  -נגיף הקורונה בסין משרה אי ודאות על מגוון תחומים  התפרצות

בדוחות  33או ביאור ובישראל, ההשפעות על האינפלציה ועל השווקים הפיננסיים. לפרטים נוספים ר

  הכספיים המאוחדים להלן.

 של פעילותה תחום על הכלכליות ההשפעות היקף את להעריך זה בשלב יודעת אינה החברה כי ןיצוי

 .הקורונה נגיף מהתפרצות הנובעות, כאמור השפעות שיהיו וככל אם, החברה

הוועדה המוניטרית הותירה בתקופה הנסקרת את הריבית ללא שינוי, ברמה  - המדיניות המוניטארית .6.2

היא נקטה במדיניות מרחיבה על ידי רכישות מט"ח  2019האחרונים של בחודשים  , אולם0.25%של 

יארד דולר. במקביל, המשיך בנק ישראל ב"הכוונה לגבי העתיד" מיל 3.8-בהיקף משמעותי של כ

(forward guidance)   את הנוסח שלה במרוצת התקופה בהתאם להתפתחויות בישראל ובעולם. ושינה

המוניטרית שתוואי העלאת הריבית בעתיד יהיה הדרגתי וזהיר, בתחילת המחצית העריכה הוועדה 

לציה תתייצב בסביבת מרכז היעד וכן בפעילות הכלכלית. עם באופן שיתמוך בתהליך שבסופו האינפ

יבה הכלכלית העולמית ובסביבת האינפלציה, הערכת הוועדה לתוואי הזמן, בעיקר לאור השינויים בסב

ה ואף הצביעה על הורדה אפשרית של הריבית, בד בבד עם הצהרה של הריבית העתידי עודכנה כלפי מט

     .וש בכלים נוספים כדי להשיג את יעדי בנק ישראלהוועדה שבמידת הצורך יעשה שימ

נמוך מהצפוי, האינפלציה    סביבת האינפלציה ממשיכה להיות נמוכה. מדד ינואר היה - האינפלציה .6.3

האינפלציה בניכוי אנרגיה ופירות וירקות נותר נמוך. , וגם קצב 0.3%השנתית נותרה ברמה של 

 
הינן בבחינת מידע צופה פני עתיד כהגדרתו בחוק ניירות   קבוצהה  תפתחויות בסביבה המאקרו כלכלית בה פועלבאשר למגמות, אירועים והת החברההערכות  1

. אין כל וודאות כי הנחות ואומדנים אלה יתממשו במלואם או בחלקם הואיל והינם תלויים בגורמים חיצוניים ומאקרו כלכליים, שאין  1968- ערך, תשכ"ח
 להשפיע עליהם מוגבלת.   חברהאו שיכולת הכל יכולת השפעה עליהם   ברהחל

 על פי נתוני בנק ישראל, נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ונתוני משרד הבינוי והשיכון.    2
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ייתכן שבחודשים הקרובים האינפלציה  התמתנות האינפלציה מושפעת במידה רבה מייסוף השקל.

יא צפויה לשוב ולעלות לקרבת הגבול התחתון של היעד במחצית השנייה של שנת תהיה שלילית, אך ה

, נרשמה ירידה בסביבת 2019ית השנייה לשנת  ת המחצבמרוצ  .וזאת בהתאם להערכות בנק ישראל  2020

שיעור האינפלציה השנתי ירד מתחת לגבול התחתון של היעד, לאחר  2019האינפלציה. מחודש יולי 

 .  של השנה הוא היה בתחום היעדשבמחצית הראשונה 

הפעילות   הצביעו על עלייה בהיקף  2019נתונים שהתפרסמו במהלך המחצית השנייה לשנת    -  שוק הדיור .6.4

ל רוכשי דירה ראשונה בשוק הדיור, שהשתקפה בעלייה משמעותית בהיקף העסקאות, בעיקר ש

ת על המשכנתאות. הירידות ובהתרחבות בהיקף המשכנתאות החדשות על רקע ירידה בריבית המשוקלל

. קצב העלייה השנתי 2019נבלמו בתחילת שנת  2018במחירי הדירות שנרשמו המחצית השנייה לשנת 

, אולם הנתונים שהגיעו בתום 1.6%-עמד על כ  2019של מחירי הדירות בתחילת המחצית השנייה לשנת  

של מדד שירותי הדיור  . קצב העלייה השנתי2.6%-יה בקצב השנתי להתקופה הנסקרת הראו עלי

מגמת הירידה  .1.9%-ל 2.5%-בבעלות, שנמדד באמצעות שכר הדירה, התמתן מעט במהלך התקופה מ

לת על המשכנתאות נמשכה בתקופה הנסקרת, בעיקר כתוצאה מירידה ותית בריבית המשוקלהמשמע

 1.6%-יא ירדה ל, ה1.9%על  2019בריביות הריאליות הארוכות. כך, עמדה הריבית הממוצעת בתחילת 

 .1.2%-והמשיכה לרדת והגיעה במרוצת התקופה הנסקרת ל 2019בתום המחצית הראשונה של שנת 

אקונומי של -מושפע, בין היתר, מהגורמים שלהלן: המצב הסוציו הביקוש לדיור להערכת החברה,

התושבים (שיעור האבטלה, רמת השכר וכד'), היקף השקעות משקיעים מחו"ל בשוק הדירות 

בישראל, עידוד המדינה לרוכשי דירות (מענקים לזכאים, מענקים לאזורי פיתוח ועוד), היקף העלייה 

  למשכנתאות ושיעור רוכשי הדירות להשקעה ביחס לכלל רוכשי הדירות.לארץ, שיעורי הריבית 

היקף האשראי לדיור במערכת הבנקאית ורמת החשיפה הגבוהה של משקי הבית   -  ריבית המשכנתאות .6.5

בישראל להלוואת הדיור חשופים לסיכון מרכזי שנעוץ באפשרות שמחירי הדיור ירדו בחדות, אם 

ורי הריבית ואם כתוצאה ממיתון שעלול לפגוע ביכולת הרוכשים כתוצאה מעלייה חדה ומהירה בשיע

אות בנקאיות המגבילות את השוק לעמוד בהתחייבויותיהם. בנק ישראל, מזה מספר שנים, קובע הור

עורי מינוף וחשיפה לריבית משתנה בהיקף מוגבל וזאת במטרה להפחית את מאפייני הסיכון של לשי

מות נמוכות מהשנים הקודמות. עם זאת עליית מחירי הדירות המשכנתאות החדשות שהתייצבו על ר

ניטלו  2019משתנה, בשנת לצד הירידה בריבית, תרמו לגידול ניכר בהיקף המשכנתאות בריבית 

מיליארד שקל. להערכת החברה צפוי הבנק המרכזי להמשיך ולפקח  67.6בהיקף כולל שלמשכנתאות 

ולא מן הנמנע שיוטלו מגבלות נוספות בתחום כחלק בצורה הדוקה על המתרחש בענף המשכנתאות, 

טארית נמוכה כפי יציבותיים שהבנק המרכזי ישקול להפעיל בסביבת ריבית מוני-מהצעדים המקרו

    שקיימת כיום.

למדיניות הממשלה השפעה עמוקה ומשמעותית על שוק  - השפעת הממשלה על היצע הקרקע לבניה .6.6

רט, שבא לידי ביטוי בין היתר במדיניות הממשלה בנושא בניה, הנדל״ן בכלל ועל הביקוש לדירות בפ

הפרטית המיועדת למגורים, מדיניות שיווק קרקעות שבבעלות רשות מקרקעי היקף הבניה הציבורית ו

ל, קצב הליכי תכנון ובנייה, רישוי של פרויקטים, מדיניות סובסידיות, מדיניות מיסוי וכיוצ״ב. ישרא

 לן. לה 7.3ף ראו סעי לפרטים נוספים 

החברה לא אמדה ולא כימתה את ההשפעה של השינויים המתוארים לעיל הואיל והם מעצם טבעם כרוכים 

   לכמת את השפעתם על החברה.באי וודאות גבוהה אשר לא מאפשרת לחברה לאמוד או 
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  נדל"ן יזמי  - תיאור עסקי התאגיד לפי תחומי פעילות': גפרק 

  אלזמי בישרנדל"ן היתחום המידע כללי על  .7

  אזורים גיאוגרפיים בהם מתבצעת הפעילות, סוגי פרויקטים וסוגי שימושים במלאי הנמכר  .7.1

יקטים למגורים כנון, הקמה, שיווק ומכירה של פרוזום, תיהחברה פועלת בי ,בתחום זה .7.1.1

בשים , מדיניות החברה בבחירת הפרויקטים מבוססת על בניה באזורי ביקוש בישראל, כאשר

תחום פעילות זה מהווה את למועד הדוח,  למחירי המקרקעין באותם אזורים. ,, בין היתרלב

ר החברה פועלת, עיקר פעילות החברה, לרבות במסגרת פרויקטים של התחדשות עירונית, כאש

 ").  פינוי בינויבין היתר, לקידום פרויקטים במתכונת של התחדשות עירונית ("

  סוגי הפרויקטים המפורטים להלן:  תבאמצעומתבצעת, בין היתר,  החברה פעילות .7.1.2

  עם ים כיחידה אחת. יקטייבנו הפרון עליה ותקרקעהחברה לרכוש את הככלל, שואפת

מספר  "יע מוחזקות הזכויות בקרקעבהם מעורבת החברה  יקטיםפרוחלק מה, בזאת

בקרקע מכל אחד הזכויות כל את תחילה לרכוש  ת החברההמחייב א עניין ,בעלים

רוכשת החברה את הזכויות מבעלי  . בדרך זו)קטכתנאי להקמת הפרוי( מהבעלים בנפרד

הסכמי מכר רגילים ו/או הסכמי התקשרות בבאמצעות  הקרקע השונים בחלקים,

משפטיות ו/או באמצעות פנייה לערכאות  קומבינציה ו/או הסכמים למתן שירותי בניה

המטפל (  כסים על הקרקעבית המשפט כונס נ  "יממונה ע  במסגרתו  בהליך של פירוק שיתוף

 .)קשה אחתזכויות הבעלים השונים כמ במכירת

  (או ") רמ"י("מקרקעי ישראל  רשותת מאנשים פרטיים ו/או ממתבצערכישת הקרקעות

הזכויות  עם סיום הליך רכישתרשויות אחרות) באמצעות מכרזים או מכונס נכסים. 

  .שווקוקט ולהפרוי להקמתעלת החברה פואו מרביתן) כולן ( בקרקע

 בינוי.  פינוימסוג  פרויקטים 

  ובינוי הפינוי בתחום החברה פעילות מאפייני

 הפעילות תחום של כללי תיאור .7.1.3

פרויקטים של התחדשות עירונית מסוג פינוי ובינוי, הינם פרויקטים שמטרתם הריסת מבנים 

ה של קיימים ובניית מבנים חדשים ותשתיות חדשות על פי סטנדרטים מודרניים תוך הגדל

  זכויות הבניה. 

חוק הרשות באמצעות תחום הפינוי בינוי מוסדר באמצעות מספר הוראות חוק, בין היתר, 

חוק פינוי ובינוי (עידוד מיזמי פינוי ובינוי), , 2016-ת להתחדשות עירונית, התשע"והממשלתי

חוק , 1963-, חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), התשכ"ג")חוק פינוי בינוי(" 2006-תשס"ו

חוק ,  1969-חוק המקרקעין, התשכ"ט"),  חוק התכנון והבניה("  1965-התכנון והבניה, התשכ"ה

  ועוד.  ")חוק התחדשות עירונית"(  2017-עירונית (הסכמים לארגון עסקאות), תשע"זהתחדשות  

במסגרת פרויקט פינוי בינוי, מקודמות תכניות מתאר מחוזיות ו/או מקומיות ע"י הרשויות 

הממשלתית להתחדשות עירונית, הוועדות המקומיות וכיו"ב) או ע"י היזמים. (הרשות 

ימים ובנויים מבני מגורים כמתחם לפינוי ובינוי ומוצא לו ע עליו קיבהתאם, מוכרז שטח קרק
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ו/או פטורים  מס הטבות") וזאת על מנת לקבל המתחם"בסעיף זה: צו הכרז מוגבל בזמן (

 דילים את הכדאיות הכלכלית של הפרויקטיםבינוי ואשר מגמסוג פינוי ו בפרויקטים כמקובל

לייזם. פטורים והקלות היטל השבחה    מתשלום  ופטורם  פטור ו/או הקלות ממיסים לבעלי  :כגון

כאמור מאפשרים את הוצאתו לפועל של הפרויקט. לצורך הוצאה לפועל של עסקת פינוי ובינוי, 

"). עם הבעלים"בסעיף זה: ות במתחם (נדרש היזם לקבל את הסכמתם של כלל בעלי הזכוי

י סביר, בהתאם להוראות זאת, במקרה בו לא ניתנה הסכמה מלאה כאמור בשל סירוב בלת

) 80%, במקרה שניתנה הסכמתם של בעלי דירות שבבעלותם ארבע חמישיות (פינוי בינויחוק 

בתים ) לפחות מהרכוש המשותף ב75%לפחות מכלל הדירות במתחם וכן, שלושה רבעים (

בבעלותם שני ) 1המשותפים במתחם הצמודים לדירותיהם וכן שמתקיימים בהם שני אלה: (

לפחות   )2/3(  שני שלישים  )2(-מתחם; ולפחות מהדירות בכל בית משותף שבאותו    )2/3(  שלישים

"), הרוב המיוחסמתחם צמודים לדירותיהם ("מהרכוש המשותף בכל בית משותף שבאותו 

נגד בעל דירה המסרב סירוב בלתי סביר הגיש תביעה לבית המשפט רשאי הרוב המיוחס ל

"). מצא בעל דירה מסרבת הסכמתו בתנאים בלתי סבירים ("לעסקת הפינוי ובינוי או המתנה א

בית המשפט כי בעל דירה מסרב כאמור, רשאי בית המשפט לקבוע כי בעל הדירה המסרב 

כימים לעסקת הפינוי ובינוי, בשל הנזק אחראי בנזיקין כלפי שאר בעלי הדירות במתחם המס

ת ביצוע עסקת הפינוי בינוי ולמנות שנגרם להם עקב אי ביצוע עסקת הפינוי בינוי או; לאשר א

עורך דין או רואה חשבון שיהיה מוסמך, בהתאם להוראות בית המשפט, להתקשר בעסקת 

  הפינוי בינוי בשם בעל הדירה המסרב.    

להתמודד עם תופעה רווחת בה בעלי דירות אשר חתמו על הסכם ד  וע, נהתחדשות עירוניתחוק  

(שהוא אינו היזם אשר יוציא את  רגן" עסקת פינוי בינוילארגון עסקת פינוי ובינוי עם "מא

, נותרים כבולים לאותו מארגן חרף התעכבות העסקה. לפיכך, מטרתו הפרויקט בפועל)

תוך תמרוץ המארגנים  ,פת הכבילהתקו ם אתוהינה לתח חוק התחדשות עירוניתהעיקרית של 

טרם חתימה על העסקה  ,הדירות במידעלפעול ביעילות, בזריזות ובשיתוף מלא של בעלי 

כמו כן, חוק ההתחדשות העירונית נועד כדי למנוע מצבים בהם יזמים בתחום הפינוי   .ובמהלכה

בשל הסכמי הבלעדיות בינוי, החתימו חלק מהדיירים אך לא השלימו את תהליך הפינוי בינוי ו

  מנעו כל התקדמות בהמשך התהליך מול גורם אחר. 

ך אחר מירונית קובע כי הסכם לארגון עסקת פינוי בינוי הינו הסכם או מסתחדשות העחוק ה

הכולל, בין היתר,  שעניינו ארגון בעלי דירות בבית משותף לשם קידום עסקת פינוי בינוי

משא ומתן או שלא להתקשר בכל הסכם אחר בעניין התחייבות של בעלי הדירות שלא לנהל 

ו קידום עסקת פינוי ובינוי בדרך אחרת, לגבי אותו בית אלי דירות באותו בית משותף  ארגון בע

שהוא אינו עסקת פינוי בינוי כן, ו )NO SHOP( משותף, אלא בהסכמת הצד השני להסכם

  . ")י בינויהסכם לארגון עסקת פינו(" כהגדרת המונח בחוק פינוי בינוי

ין היתר, את פרטי חוק התחדשות עירונית קובע כי הסכם לארגון עסקת פינוי בינוי יכלול, ב

המארגן, מועד החתימה, הבהרה כי התמורה שיקבל בעל הדירה תקבע במסגרת עסקת הפינוי 

בינוי ולא במסגרת ההסכם לארגון עסקת פינוי, התחייבות של המארגן כלפי בעלי הדירות 

טובת בעלי הדירות בנאמנות, בהגינות ובדרך מקובלת, גילוי אם המארגן פועל מטעמו לפעול ל

יזם המעוניין בביצוע פרויקט הפינוי בינוי, אם יש לו עניין אישי בעסקה, הוראות לעניין  של

תוקפו של ההסכם לארגון עסקת פינוי כמפורט להלן ועוד. יצוין כי הסכם לארגון עסקת פינוי 



  תיאור עסקי התאגיד
  

12 

  או שאינו כולל את מועד חתימתו או המועד הקובע בטל. שאינו בכתב ו/

ד בתוקפו לתקופה של שישה חודשים ממועד חתימת ההסכם הסכם לארגון עסקת פינוי יעמו

"), אולם בהתקיים התנאים המועד הקובעהראשון לארגון עסקת פינוי במתחם (בסעיף זה: "

ם כאמור, ניתן להאריך את הקבועים בחוק התחדשות עירונית במהלך תקופת השישה חודשי

  מהמועד הקובע.   חודשים 18תוקפו של ההסכם לארגון עסקת פינוי לתקופה של 

בהם תתבטל עסקה לאור חוסר התקדמות כמו כן, חוק התחדשות העירונית קובע את התנאים  

קיימת  התחדשות עירונית וקובע כללים לשקיפות וחשיפת המידע. בין התנאים שנקבעו בחוק

   מבעלי הדירות במתחם. 40%ם בו ישתתפו לפחות קיום כנס דיירידרישה ל

נוי בינוי, לפני חתימה על התקשרות ראשונה עם בעל דירה בבית בהתאם להוראות חוק פי

"), נדרש היזם להשתתף חתימת עסקת פינוי בינוי ראשונהמשותף לביצוע עסקת פינוי בינוי ("

וס כאמור, שבו תתאפשר היכרות משותפת של בכינוס של בעלי הדירות במתחם או לקיים כינ

קה המוצעת. כמו כן, לא יאוחר משבועיים לפני ויציג את סוג העסבעלי הדירות במתחם עימו 

חתימה על עסקת פינוי בינוי ראשונה, ימסור היזם לכל בעלי הדירות במתחם מסמך עיקרי 

ל ידו, הבטוחות שהוא הצעה, שבו יפורטו, בין היתר, העקרונות לקביעת התמורה המוצעת ע

  מציע לבעלי הדירות וכן, פרטים אודות ניסיונו המקצועי. 

פינוי בינוי, מאפשר לרוב מבין בעלי דירות לבטל עסקת פינוי בינוי לפני שנערך כינוס של חוק 

בעלי הדירות או לפני שנמסר מסמך ההצעה ובלבד שטרם חתמו על עסקת הפינוי בינוי למעלה 

  ת במתחם.  מבעלי הדירו 40%-מ

לתקופת הבניה, ליחידת מגורים חלופית  במתחם רויקט פינוי בינוי, זכאים בעלי הדירותבפ

  .ת וזכאות לדירה חדשה בבניין החדשכיסוי הוצאו

  : ככלל, בעת בחינת פרויקטים של פינוי בינוי, עומדים בפני החברה שני מסלולים אופציונאליים

, הן אלו שמקדמות את תומקומיהת  וארגוניה  תגרוהמסמסלול זה  ב  -  מסלול רשויות מקומיות

או  זכויותהלבעלי תוך שיתוף פעולה והסברה בכל היבטי הפרויקט  תהליכי הפרויקט,

מקדמת את התכנון ומקימה נציגויות לכל אחד , המדינה למעשה במסלול זה התושבים.

רד השיכון (בדר"כ באמצעות מנהלת פינוי בינוי שכונתית מטעם מש מממנתמהפרויקטים, 

מלווה את  מנהלת הפינוי בינוי .את הוצאות תכנון התב"ע והתארגנות התושביםוהבינוי) 

. השלב הבא למעשה הוא בחירת יזם אשר התהליך עד לשלב אישור התב"ע וארגון הדיירים

  יוציא את הפרויקט לפועל.

 דם היזם אתבמסגרתו מק מסלול זה הינו מסלול הפינוי בינוי המסורתי, - מסלול "מיסוי"

שנושא במימון כל שלבי קידום  הפרויקט ולא רשויות המדינה. המשמעות היא שהיזם הוא

 במסגרת מסלול הפרויקט לרבות הוצאות התכנון וארגון נציגויות מבין בעלי הזכויות כאמור. 

זה יש אפשרות לקבלת פטור מהיטל השבחה למגורים וזאת בכפוף להחלטת מועצת הרשות 

ינוי ים המפורטים במסמך הכללים לפטור מהיטל השבחה למגורים במתחמי פהמקומית ולתנא

  .ובינוי

והתמלאו כל התנאים  במתחם הדירות בעלי כלמבחינה משפטית, כל עוד לא הושגה הסכמת 

או חוזיות במקרקעין /והמתלים הקבועים בהסכם הפינוי בינוי, אין לחברה זכויות קנייניות 
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      הפועל של הפרויקט. לנוי ומנגד אין לה התחייבויות להוצאתו אעליהן מצוי פרויקט פינוי בי

הליכים תכנוניים ומשפטיים מורכבים וארוכים  כולליםפרויקטים מסוג "פינוי בינוי", היות ו

בהיבט התכנוני, במרבית המקרים תוכנית במיוחד, ככלל, מרבית השלבים נעשים במקביל. 

צריכה  ה המחוזית. הגשת התוכנית לוועדה המחוזיתפינוי ובינוי היא תוכנית בסמכות הועד

לכלול את המלצת הוועדה המקומית, זאת בהתאם ובכפוף ליתר הוראות חוק התכנון והבנייה. 

היזם פועל . במקביל להליך התכנוני,  הליכים אלו עשויים לארוך זמן רב כתלות בגודל הפרויקט

מנת לקבל את הסכמתם של הבעלים  להחתמת בעלי הדירות במתחם על הסכמי פנוי בינוי על

לאחר אישור  " (במסלול מיסוי).להכרזה על המתחם כ"מתחם פינוי בינוי בקשה וכן מגיש

, נדרשים אישורים של שר הרשות המקומית לפטור מהיטל השבחה אם וככל שיתקבלמועצת 

הליך תהייזם פועל להתחלת ההפנים ושר השיכון והבינוי. לאחר שהתב"ע קיבלה תוקף רשמי, 

אורך כשנה לערך, תלוי ברשויות השונות. לאחר  , הליך אשרלמתחם הוצאת היתר בניהל

, לאישור התב"ע ולקראת הוצאתם של היתרי הבניה לתכנון ובנייה החלטת הועדה המקומית

התאגיד "בסעיף זה: פועל היזם להתקשר עם תאגידים בנקאים ו/או מלווים חוץ בנקאיים (

בסעיף של ליווי "סגור" ( וי פיננסי לפרויקט בשיטההסכם למימון ולו"), לצורך השגת המממן

"). במסגרת הסכם הליווי לפרויקט, משעבד היזם את זכויותיהם של הסכם הליווי"זה: 

בדר"כ הסכם הליווי נכנס בפועל לתוקפו רק לאחר .  הבעלים במקרקעין לטובת התאגיד המממן

ם הליווי. באמצעות הגורם המממן ובכפוף מכירת מספר דירות בפרויקט כפי שנקבע בהסכ

תקנות המכר (דירות) (הבטחת  בנוסח היזם פועל להנפקת ערבויות הסכם הפינוי ובינוי,ל

, ערבות בנקאית אוטונומית בגובה 2010-השקעות של רוכשי דירות) (ערבות בנקאית), תשע"א

ות, ערבות בנקאית החשיפה למיסוי, ערבות בנקאית אוטונומית לתקופות בדק ואחריות שונ

ובת בעלי הדירות במתחם, בדר"כ הערבויות הנזכרות לעיל, מוחזקות אוטונומית לשכירות, לט

   בידי הנאמן (ב"כ בעלי הזכויות במתחם).

ב מורכבות הפרויקטים מסוג פינוי בינוי, ובכלל זה הצורך להתדיין ולהגיע להסכמות עם עק

הליכי התכנון המורכבים הנדרשים  ,חייביםמספר גדול של דיירים ולחתימתם על חוזים מ

והסדרים מול  סדרי מיסוי מיוחדים החלים על פרויקטים אלה ,ובכללם אישור תב"ע חדשה

רשות מקרקעי ישראל במקרה בו הקרקע הינה בבעלותה, זמן השלמת הביצוע של פרויקט מסוג 

על רווחיות  להשליך פנוי בינוי ארוך באופן ניכר מפרויקטים יזמים אחרים, דבר אשר עלול

ובכלל על התקיימותו/הוצאתו לפועל אם בכלל. בנוסף, לאור זאת שהתמורה לבעלי  הפרויקט

וקביעת החבות בהיטלי השבחה (ככל  הדירות במתחם נקבעת לפני אישור התב"ע הסופית

 שיהיו), שיעור הרווחיות של החברה בעסקת פינוי בינוי עלול להשתנות בהתאם לתב"ע שתאושר 

  היתרי הבניה.  הוצאתב ער

יודגש כי זמן השלמת הביצוע של פרויקט מסוג פינוי בינוי ובפרט לוחות הזמנים המפורטים 

ו/או  הליך של אישור תכנית בניין עיר ו/או הליך קבלת היתר בנייההבדבר אורך ולהלן לעיל 

יל ף זה לעעשוי להיות שונה באופן ניכר מזה המתואר בסעי הליך של השלמת החתמת דיירים,

כמו כן, מודגש,  .ו/או לא להתקיים כלל ואין כל ודאות שפרויקטים מסוג זה ייצאו אל הפועל

דיירים ברוב הנדרש והתמלאו כל התנאים הכי מבחינה משפטית כל עוד לא הושגה הסכמת 

  . מצויים פרויקטים מסוג פינוי בינוי םאין לחברה כל זכויות במקרקעין עליה ,המתלים
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  חקיקה, תקינה ואילוצים מיוחדים החלים על תחום הפעילותמגבלות,  .7.2

ענף הבניה בכלל ותחום הבניה למגורים בפרט מושפעים, בין היתר, מגורמים ייחודים התלויים  .7.2.1

במדיניות הממשלה, לרבות היקף הבניה הציבורית המיועדת למגורים, מדיניות שיווק קרקעות 

כשי דירות באזורים שונים בארץ וקצב אישור ממשלתיים לרו ריצים והקלות, תמרמ"י על ידי

 ידי הגורמים השלטוניים המוסמכים. -הליכי תכנון ורישוי של פרויקטים על

 הקמת הנדל"ן המתבטאת במתן תמריצים ל  ענף, גוברת מעורבות הממשלה בבשנים האחרונות .7.2.2

סום של עלות הקרקע בכפוף לאכלוס בזמן קצוב) וכן, בפר פחתת(כגון: הלמגורים פרויקטים 

, פרסום של מכרזים ו/או "מחיר מטרה"  במסלול "מחיר למשתכן"  מ"ימכרזים לקרקעות של ר

  וכו'. לדיור ולהכשרה בע"מ החברה הממשלתית  - "דירה להשכיר"לשכירות ארוכת טווח ע"י 

ת פעילותו וכוללים, בין היתר, חוקי חוקים ותקנות שונים המסדירים אחלים על ענף הבניה  .7.2.3

 , חוקים החלים על מערכת היחסים החוזית בין הקבלן לרוכשי דירות, לרבותוכן ה תכנון ובני

   ם.מנגנונים להבטחת כספי רוכשי הדירות, אחריות לאיכות הבניה ועמידה בתקנים רלבנטיי

קבלני המשנה של החברה מבוסס על עובדים זרים ועובדים  י"חלק מכוח האדם המועסק ע .7.2.4

. ההיצע הקיים של עובדים אלו מושפע משינויים במדיניות מאזורי יהודה ושומרון וחבל עזה

  הממשלה ומאילוצי ביטחון. 

בתחום הפעילות ואופן   ומוניציפליים  היקף הפיקוח והמעורבות הרבה שיש לגורמים שלטוניים .7.2.5

מגדילים את מורכבות הוצאתם לפועל של פרויקטים יים בירוקרטיים) ת קשלרבו(התנהלותם 

טווח הזמנים הנדרש לייזומם וביצועם של פרויקטים מתארך ובמספר   ואת עלותם, כך שבפועל

 בוטל של מקרים, מגיע לכדי מספר שנים.לא מ

ינה השבניה בע"מ נ. נתנאל  מחזיקה במלוא הונה המונפק של ,החברה, באמצעות ניצן ביצוע .7.2.6

  . 1969-קבלן רשום בפנקס הקבלנים עפ"י חוק רישוי קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות, תשכ"ט

ע"י רשם הקבלנים הסיווג  לנ. נתנאלבהתאם לתקנות שהותקנו מכוח החוק האמור, נקבע  

  שלהלן:

  היקף כספי   סיווג  חברה  סמל  ענף

  100  בניה
נ. נתנאל 

  בע"מ  בנייה

  ללא הגבלה בסכום  5- ג

, אינסטלציה מתקני תברואה
  ומערכות כיבוי אש

  ש"ח  6,490,000  3-א  190

על פי הסיווג   יםעומדת בכל הקריטריונים שנדרש  נ. נתנאל,  ד הדוחמועול  למיטב ידיעת החברה

כקבלן רשום הינו עצמאי ואינו תלוי בזהותם או נ. נתנאל של  המעמדיצוין כי  כאמור לעיל.

אנשי מקצוע בהתאם לנדרש   בה  הדירקטורים שלה אולם הוא תלוי בכך שיועסקובניסיונם של  

 על פי הוראות הדין.

, על החברה 1974-בטחת השקעות של רוכשי דירות), תשל"הכר (דירות) (הבהתאם לחוק המ .7.2.7

למסור לממונה במשרד הבינוי והשיכון דיווח על כל מכירת דירה ובכלל זה למסור לממונה 

. בהתאם לתיקון שחל בחוק האמור, רוכשוהבטוחות שניתנו לכאמור רה פרטים בדבר המכי

הדיווח נמסר באיחור, ניתן להטיל על ה בו קרבממוסרת דיווח זה ו/או  אינהככל שהחברה 

 . הנ"ל החברה עיצום כספי בהתאם לקבוע בחוק
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 ת בתחום וברווחיותושינויים בהיקף הפעילו .7.3

 2018אלף בשוק החופשי. בהשוואה לשנת    93-אלף דירות, מזה כ  110-כ  2019בסיכום שנתי נמכרו בשנת  

. בנטרול העסקאות בסבסוד ממשלתי 11%ל גדל מספר העסקאות (כולל בסבסוד ממשלתי) בשיעור ש

אלף דירות יד  70-כ 2019בלבד. בסיכום שנתי נמכרו בשנת  4%-מצטמצם שיעור הגידול בעסקאות ל

-אלף דירות חדשות (כולל מחיר למשתכן) המשקף גידול של כ 40-וכ 2018שניה, בדומה לרמתן בשנת 

. רמת 2002של דירות חדשות לפחות משנת  והרמה הגבוהה ביותר במכירות   2018בהשוואה לשנת   31%

במסגרת מחיר במכירות  72%שיא של מכירת דירות חדשות כאמור השוגה על רקע של גידול חד של 

במסגרת מחיר למשתכן, עמד סך הדירות החדשות שנמכרו בשוק  למשתכן. בניכוי מכירות של דירות

, אולם נמוכה 2018-ו  2017וואה לשנים  אלף, רמה שאמנם מבטאת גידול בהש  23על    2019החופשי בשנת  

  .2016בהשוואה לשנת  23%-ב

, לאחר ירידות 2018, בדומה לרמתן בשנת 2019אלף דירות להשקעה בשנת  14-בסיכום שנתי נרכשו כ

  . 2018עד  2016בשנים  30%-ל 20%יות בשיעורים שבין שנת

קות על ידם, כאשר בחודש חרף הירידה במכירות המשקיעים הוסיף לרדת "מלאי" הדירות המחוז

ות. מאז החל לרדת "מלאי" הדירות בידי משקיעים באפריל דיר 500-נגרעו ממלאי זה כ 2019דצמבר 

  לף דירות. א 22-קרוב ל 2019, נגרעו ממנו עד סוף 2016

עוד עולה כי מספר "חודשי המדף"   של הדירות הנמכרות ע"י משפרי הדיור, שהקדימו לרכוש דירה 

חודשים, פרק זמן הארוך בחצי שנה  20את דירתם הקודמת, נותר על רמה גבוהה של טרם שמכרו 

  . 2018בהשוואה לדצמבר 

הנדל"ן צפויות להשפיע על שוק הדיור בטווחי  להערכת החברה, השפעתן של תכניות כלשהן על ענף 

  הזמן הבינונים והארוכים.

  להלן.  12בסעיף  כמבואר  ,  ליווי בנייה  החברה מתקשרת עם בנקים בהסכמיהפרויקטים    במרבית  -  מימון .7.4

  החברה חשופה לתחרות בשני היבטים עיקריים, כמפורט להלן: - תחרות .7.5

  בשיווק ובמכירת הדירות .7.5.1

למגורים פועלות מספר רב של חברות בהיקפי פעילות שונים, מאחר ובענף זה ניכרת בענף הבניה  

כלל החברות הפועלות בתחום   פעילות בהיקפים נרחבים מאוד. החברה מעריכה כי חלקה מתוך

פעילות זה אינו מהותי. שוק הנדל"ן לבניה למגורים מתאפיין בשנים האחרונות בתחרות קשה 

       .בשוק זה. לחברה קיימת תחרות מקומית במקומות בהן היא פועלת  עליםעקב ריבוי יזמים הפו

  איתור ורכישת קרקעות באזורי ביקוש .7.5.2

ת תחרות רבה בענף ייה למגורים באזורי ביקוש, קיימבשל המלאי המוגבל של קרקעות לבנ

הבניה בין חברות קבלניות ויזמי נדל"ן בכל הנוגע לאיתור מקרקעין באזורי ביקוש ובזכייה 

  במכרזים השונים. 
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  תיאור מצרפי  -נדל"ן יזמי   -טבלאות גילוי   .1ג.

  תמצית התוצאות  .7.6
  

  ביום  שנסתיימה לשנה  פרמטר

31.12.2019  31.12.2018  31.12.2017  

  ) "חש(באלפי   

  32,265  95,884  90,933  תחום הפעילות (מאוחד)  הכנסות

  7,076  14,623  21,243  (הפסדי) תחום הפעילות (מאוחד)   רווחי

(חלק  הפעילות  תחוםי (הפסדי) ◌ׁ רווח
  )התאגיד

20,963  13,366  6,979  

  420,277  415,998  ,521518  נכסי תחום הפעילות במאזן (מאוחד)  סך

  אופן הצגת הפרויקטים של החברה .7.7
  

  שיעורלפי  יםהפרויקט סיווג
  1ההתקדמות

 מוצגים בו  בדוח הסעיף  ים הפרויקטשם 
  הפרויקטים 

  פיכמן בחולון   הסתיימה תם שהקמ ים פרויקט

  בכפר שלם רחוב בר לב  -נתנאל מור   להלן  7.12 סעיף

  113מגרש  -שדרה בחולון 
  

      

  להלן  7.14 סעיף  אביב בתל ברוך תל - יםידרפ  בהקמה  פרויקטים

  להלן  7.15 סעיף  6874/104 גוש  בחולון 212 מגרש

  להלן  7.11 סעיף  6874/100 גוש בחולון 208 מגרש

  להלן  7.16 סעיף  204יבנה מגרש 

  להלן  7.17 סעיף  264יבנה  מגרש 

  להלן  7.18 סעיף  2020יבנה  מגרש 

    

  להלן  7.19 סעיף   עתלית  בתכנון  פרויקטים

  להלן  7.20 סעיף  , חולון  102מגרש 

  להלן  7.21 סעיף  253יבנה מגרש 

  להלן   7.22[ סעיף  תל אביב – פלורנטין פאתי

      

וחלק  5 ,2 מגרשים בלוד שגיא מתחם  פרויקטים אחרים ועתודות קרקע
  3ממגרש 

  
  להלן  7.13 סעיף

 – " בתל אביבהפארק על התרסי"
  התחדשות עירונית

  נספי השואה, תל אביב 

  135חלקים מחלקה  – "אבתכוכב הצפון 
  6632בגוש 

   התחדשות עירונית –אשרמן, תל אביב

  34חלקים מחלקה  – "אבת הגדול הגוש
  6885בגוש 

  בבת ים 11מגרש 

  הגדול בגוש 319-ו 317 ,300 מגרשים
  "אבת

  24חלקה  5027בת ים גוש 

 
ע"י  2016הנדל"ן היזמי שפורסמה בחודש פברואר  ההגדרות בהתאם להצעת חקיקה לתיקון תקנות ניירות ערך בנוגע לפעילות בתחום  . 1

  רשות ניירות ערך.
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  233חלקה  6048גוש   –מגרש בחולון 

  ים בבת 44 מגרש

  ים בבת 30 מגרש

  ים בבת 13 מגרש

        

  להלן  7.24 סעיף  4-ו(חלק)  3מגרשים  מתחם שגיא בלוד  שנמכרו קרקעות

  להלן  7.25 סעיף  בחולון  111 מגרש

  פרויקטים שהקמתם הסתיימה ושמכירתם טרם הסתיימה במלואה .7.8
  

  פרויקטים בהקמה .7.9

  
  
  
  
  
  
 

  ם טרם הסתיימה במלואה ליום האחרון של שנת הדיווחכירתושמ הסתיימה שהקמתם פרויקטים

  אזור המרכז, ישראל   הבנייה סיום ממועד שחלפו  חודשים מספר  

    2019  

יתרת מלאי בספרים המתייחסת 
הסתיימה לפרויקטים שהקמתם 

ושמכירתם טרם הסתיימה 
במלואה (במונחי עלות) (באלפי  

  ש"ח) 

0-6  11,946    

6-12   -  

12-18  -   

18-24   -  

   3,486  24מעל 

    15,432  סך הכל

גיול מלאי יח"ד בפרויקטים 
שהקמתם הסתיימה ושמכירתם 
טרם הסתיימה במלואה (במונחי 

  מספר יח"ד)

0-6  6  

6-12   -  

12-18  -   

18-24  -   

   1  24מעל 

  7  סך הכל

  3,159  "ח) ש(באלפי  צפוי גולמי רווח

הדוח  סוף תקופת הדיווח ועד סמוך לתאריךמספר חוזי מכירה מחייבים שנחתמו מ
(#) (לגבי פרויקטים שהקמתם הסתיימה ושמכירתם טרם הסתיימה במלואה לתום 

  שנת הדיווח) 

1  

  הדיווח שנת של רון חהא ליום בהקמה פרויקטים

  ישראל , המרכז אזור  

  2019  

  201  (#) בהקמה בפרויקטים כולל"ד יח מספר

   308,567  "ח) ש ) (באלפי עלות(במונחי  בהקמה לפרויקטים המתייחסת יםפרבס מלאי יתרת

  110,960  "ח) ש(אלפי  בהקמה מפרויקטים כולל צפוי גולמי רווח

  37  (#) בהקמה פרויקטים עם בקשר השוטפת בתקופה שנחתמו מחייבים מכירה חוזי מספר

  123  (#) בהקמה בפרויקטים מחייבים מכירה הסכמי לגביהן נחתמו שטרם"ד יח מספר

    

(#)  הדוח לתאריך סמוך ועד הדיווח תקופת מסוף שנחתמו מחייבים מכירה חוזי מספר
  ) בהקמה פרויקטים(לגבי 

12  
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  ומקדמותצבר הכנסות  .7.10

 מכירה חוזי בגין  שיוכרו  הכנסות   
  מחייבים 

 להתקבל הצפויים ותשלומים מקדמות
  מחייבים  מכירה חוזי בגין 

  "ח) ש באלפי(    

  
  

  2020 שנת

 18,694  11,723  1 רבעון
 20,151 11,723  2 רבעון
 18,694 11,723  3 רבעון
 8,789 8,869  4 רבעון

 9,059 9,161  2021 שנת
 -  -   2022 שנת
 -  -   ואילך  2023 שנת
 75,387 53,199  "כסה



  פרויקטים שאינם מהותיים מאוד -נדל"ן יזמי   -טבלאות גילוי   .2ג.
  

 ה בהקמ פרויקטים .7.11

  
  
  

  
  

  נתונים כלליים על הפרויקטים  - 31.12.2019פרויקטים בהקמה ליום       

  שם
  הפרויקט 

  מיקום 
  הפרויקט 

    מועד
    רכישת 
  הקרקע 

  מועד
  תחילת
    הבנייה

  מועד
  סיום
  בנייה
 בפועל 

  חלק
  התאגיד

  האפקטיבי 
  בפרויקט

(%) 

  כ"סה
  ד"יח

 בפרויקט 

  כ"סה
  ר"מ

  ממוצע 
  ד "ליח

  שיעור
  השלמה

/   כספי
  הנדסי

  ליום 
31.12.2019 

(%)  

  הסכמי  לגביהן  שנחתמו  ד"יח כ "סה
  :מחייבים מכירה

  כ"סה
  ד"יח

  שטרם 
 ליום  נמכרו

31.12.2019  

  כ"סה
  הכנסות 
 צפויות 

  כ"סה
  עלויות 
  צפויות 

  

  שיעור
  עצמי הון 

  שהושקע 
%  

  כ"סה
  רווח

  גולמי
  צפוי 

  

  כ"סה
  שיעור

  רווח
  גולמי
 (%)  צפוי

  כ"סה
  עודפים
  צפויים
  בסיום
  לרבות

  עצמי הון 
  עודף 

  ושקע הש

  סמוך
  למועד
  הדוח 

31.12.2019 31.12.2018 

 מגרש
208  

  בחולון
  גוש

6874/100  

מגרש  
208 

בחלקה 
בגוש   25

6874 
מתחם  

 370-ח 
  בחולון 

2014  
  -ו

2015  

  ספטמבר
2018  

  ספטמבר
2020  

67%  24  148  84.69  2 6  3  10 44,000  35,000  87.63%  9,000  20.45%  26,000  

 בפרויקט נתונים על ההכנסות, העלויות והמחירים  -האחרון של שנת הדיווח הקמה ליום פרויקטים ב

   ליום עד  בפרויקט בפועל שהושקעו עלויות  הפרויקט  שם
31.12.2019 : 

  יתרת
  עלויות 
  צפויות
  שטרם 

   הושקעו
ליום  

31.12.2019  

  בחוזים ר"למ הממוצע  המכירה  מחיר
 ללא), תקופה בכל( בפרויקט שנחתמו

 : VAT/מ"מע

  ליום  נכון, חתומים  מחוזים הכנסות
  : הדיווח  שנת של האחרון

  מכירה  חוזי לגביו נחתמו שטרם  מלאי
  : 31.12.2019 ליום  מחייבים

  כ"סה
  הכנסות

  שטרם 
  הוכרו 

 

  כ"סה
  רווח

  גולמי
  שטרם 

  הוכר 

  שיעור  כ "סה
  גולמי  רווח
  צפוי 

,  קרקע  
,  היטלים 

  פיתוח 

  עלויות  בנייה
  מימון 

  שהוונו
 לפרויקט 

  מיום אחרות 
1.1.2020  

  יום  ועד
  פרסום

  הדוח 

  בשנה
  שנסתיימה

  ביום 
31.12.2019 

  בשנה
  שנסתיימה

  ביום 
31.12.2018 

  הכנסות
  : שהוכרו

  

  מחוזים  הכנסות
  : הוכרו  שטרם   חתומים 

  עלות
  בספרים

  של
  המלאי
  הבלתי

  מכור 

  צפי
  הכנסות

  מהמלאי
  הבלתי

    מכור
  

  מחיר
  ממוצע 

  ר"למ
  לפיו

  צפי   חושב
  ההכנסות

  של
  המלאי

  תיהבל 
  מכור 

  מקדמות
 שנתקבלו 

  יתרת
סכומי 

  לקבל  ם
 לפי

  : חוזים
  

  208 מגרש
  גוש בחולון

6874/100  

9,031  20,933  678  1,630  4,481  17,709  16,395  15,781  13,757  2,906  8,446  22,512  27,755  18,668  30,243  6,956 20%  
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  / טרם נמסרו הושלמה במלואה רםט הדירות בהם הסתיימה ושמכירת םשהקמת יםויקטפר .7.12
  

  

  (המשך)  יםהפרויקט על כללייםנתונים  -טרם הושלמה במלואה ליום האחרון של שנת הדיווח ם הסתיימה ושמכירת םשהקמת יםפרויקט

 הכנסות  (#) תקופות לפי בפרויקט שנחתמו מחייבים מכירה חוזי מספר  שם
 צפויות
 מדירות
   במלאי

 גולמי רוח
 צפוי

 מדירות
   במלאי

 רווח שיעור
על  צפוי גולמי

   דירות במלאי

 בסיום צפויה עודפים יתרת
הפרויקט לרבות הון עצמי 

  שהושקע בפרויקט

 התקופה מתום  
 למועד סמוך ועד

  הדוח פרסום

 4 רבעון
  2019 לשנת

 3 רבעון
  2019 תלשנ

 2 רבעון
  2019 לשנת

 לשנת 1 רבעון
2019  

        

  1,606  13.4  540  4,018  -   -   -   -   -   פיכמן

  1,795  29.1  533  1,829  2  2  3  -   1  נתנאל מור 

  יםהפרויקט על כללייםנתונים  -טרם הושלמה במלואה ליום האחרון של שנת הדיווח ם ושמכירתהסתיימה  םשהקמת יםפרויקט

 מיקום  שם
  הפרויקט

 רכישת מועד
  הקרקע

 תחילת מועד
 הבנייה

  בפרויקט

 סיום מועד
  הבנייה

 האפקטיבי התאגיד חלק
  (%) בפרויקט

 ושנותר"ד יח
שטרם  / במלאי

 ליוםנמסרו 
31.12.2019  

 המיוחסת המלאי עלות
 במלאי שנותרו"ד ליח

  31.12.2019 ליום

 עצמי הון שיעור
  (%) העלות מתוך

 ממוצע"ר מ
 שנותרו"ד ליח

  במלאי

עד  2007אוקטובר   חולון  פיכמן
  2011נובמבר 

רבעון שני   2013מרץ 
2016  

86  1  3,478  31  343  

נתנאל 
  מור 

רחוב בר לב 
  בכפר שלם

רבעון שני   2016מרץ   2013ספטמבר 
2019  

68  1  1,297  27  122  

חולון 
  בשדרה

עד   2011נובמבר   חולון
  2013ספטמבר 

רבעון שני   2016ספטמבר 
2019  

38  5  10,649  45  240  

  ת ההכנסות הצפויותנתונים נוספים על יתר -טרם הושלמה במלואה ליום האחרון של שנת הדיווח  םושמכירתהסתיימה ם שהקמת יםפרויקט

 ההכנסות צפי חושב לפיו"ר למ ממוצע מחיר  "ממע ללא), תקופה(בכל  בפרויקט שנחתמו בחוזים"ר למ הממוצע המכירה מחיר  שם
   מכור הבלתי המלאי של

 למועד סמוך ועד התקופה מתום  
  הדוח

    2019 לשנת 1 רבעון  2019 לשנת 2 רבעון  2019 לשנת 3 רבעון  2019 לשנת 4 רבעון

  11,748  -   -   -   -   -   פיכמן

  14,992  14,367  14,682  15,163  -   14,992  נתנאל מור 

  15,680  15,882  16,472  -   -   -   בשדרהחולון 
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  14,382  22.2  2,086  9,401  5  2  -   -   -   בשדרהחולון 

  

  דות קרקעעתו .7.13

  הפרויקטים על כלליים נתונים - קרקע עתודות

  הדיווח שנת של האחרון ליום, הקרקע בעתודות הקשורות תעלויו  רכישה מועד  מיקום  שם

מימון  עלויות  מקורית עלות
  לקרקע שהוונו

 תכנון עלויות
  ואחרות

 ערך ירידות
 שנרשמו
  במצטבר

 בספרים נוכחית עלות
  31.12.2019 ליום

  הגוש הגדול בת"א 
  

בגוש   34חלקים מחלקה 
  בתל אביב 6885

,  2010יולי 
  2015אוגוסט 

  2018ויוני 

12,923   -  431   -  13,354  

 130 ,123 חלקים מחלקות  בבת ים 11מגרש 
  בבת ים 5027בגוש 

  ,2017ינואר 
  2018דצמבר 
  2019ואפריל 

9,236   -  783   -  10,019  

 116- ו 115חלקים מחלקות   ים בבת 44 מגרש
  בבת ים 5027בגוש 

  805  -   -   -   805  2019אוקטובר 

 94-ו  82 מחלקותחלקים   ים בבת 30 מגרש
  בבת ים 5027בגוש 

  5,793  -   -   -   5,793  2019אפריל 

בגוש  122 מחלקהחלקים   ים בבת 13 מגרש
  בבת ים 5027

  16,397  -   -   -   16,397  2019אפריל 

בתל  6632גוש  2220חלקה   נספי השואה 
  אביב

  7,155  -   -   -   7,155  2016דצמבר 

  3ממגרש  וחלק 5- ו 2מגרשים 
  במתחם שגיא בלוד

  18,544  -   -   -   54418,  2015פברואר   לוד

בגוש  319-ו 317, 300מגרשים 
  הגדול בת"א 

, חלקה  130חלקים מחלקה 
  289וחלקה  135, חלקה 134

  בתל אביב 6632בגוש   

  2018י יול
  2019ואוקטובר 

11,789   -  -   -  11,789  

חלקה  6048גוש   – חולוןמגרש ב
233  

  233חלקה   6048חלק מגוש   
  בחולון 

  705  -   -   -   705  2018אר ינו
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    (המשך) הפרויקטים על כלליים נתונים - קרקע עתודות

 האפקטיבי התאגיד חלק  שם
  31.12.2019ליום  (%)

  בנייה זכויות  שטח

  מתוכנן/  מבוקש תכנוני מצב  נוכחי תכנוני מצב

 ממוצע"ר מ  אחר ייעוד"ד (#) / יח
 ייעוד"ד / ליח

  אחר

"ד (#) / יח
  אחר ייעוד

"ד ליח ממוצע"ר מ
  אחר ייעוד /

  תכנון הליכי סטאטוס

בתל  הגוש הגדול 
  אביב

החברה זכאית לזכויות   מ"ר  217.6  11.78
  יח"ד  9.663 -ל

טרם התקבלה הסכמת המנהל המיוחד   -   82  - 
וטרם נקבעו התנאים מאחר שלא 

  .נרכשו מלוא הזכויות בקרקע

 לזכויות זכאית החברה  -  -   בבת ים 11מגרש 
"ד (מהן  יח 18.422 -ל

"ד  יח 8.467
  ) בקומבינציה

ולא  מלוא הזכויות בקרקעטרם נרכשו   -   138  - 
  הוגשה בקשה לשינוי המצב התכנוני

  

  

  
  

 לזכויות זכאית החברה "ר מ 67.625 2.27  בבת ים 44מגרש 
 "דיח  5 -ל

 -   -   -  

 לזכויות זכאית החברה "ר מ 386 17.11  בבת ים 30מגרש 
 "ד יח 8.209 -ל

 -  96   -  

 לזכויות זכאית החברה "ר מ 710 31.25  בבת ים 13מגרש 
 "ד יח  19.4196 -ל

 -  62   -  

החברה זכאית לזכויות   מ"ר   525  -   נספי השואה 
  "ד יח  5.18-ל

 -   -   -  

  וחלק 5- ו 2מגרשים 
במתחם  3ממגרש 

  שגיא בלוד 

           

- ו 317, 300מגרשים 
בגוש הגדול  319

  בת"א 

החברה זכאית לזכויות   -  7.923
  3.37 -ו יח"ד 9.96-ל

  ריר בחלק המסחמ"

 -  116   -  

גוש   – חולוןמגרש ב
  233חלקה  6048

 250-ל זכאית החברה  "ר מ 725  34.48
  "רמ 725 מתוך

 -   -   -  
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   1שאינם מהותיים מאוד "התחדשות עירוניתפרויקטים מסוג "

הנתונים    ומיקום שם
מהווים 

100%.  
חלק 

התאגיד 
האפקט

יבי 
בפרויק

  ט

מס' 
יח"ד 

קיימות 
(כמות 
יח"ד 
   לפינוי)
כולל 

  שותפים

מס' 
יח"ד 

מאושר 
לפי מצב 
תכנוני 
  נוכחי

מס' יח"ד לפי מצב 
תכנוני מבוקש / 

  מתוכנן

יחס 
(מבוקש

 (
- לפינוי

  בינוי (*)

שיעור 
ההסכמה 
הנדרש 

להתחלת 
  הפרויקט

שיעור 
יח"ד אשר 

ביחס 
אליהן 
בוצעה 

התקשרות 
מחייבת 
בהסכם 

פינוי בינוי 
מתוך 
סה"כ 
יח"ד 
ת, הקיימו
ליום 

31.12.201
9  

 ותלע
 קרקע

 בספרים
 ליום

31.12.2
019 

(באלפי 
  "ח)ש

"כ סה
 עלות

 משוערת
 לפרויקט
(באלפי 

  )ח"ש

  מצב תכנוני סטטוטורי נוכחי 

כולל 
חלק 

  הבעלים

לא כולל 
חלק 

  הבעלים

  התרסי
 113חלקה  6958גוש 

  בת"א

  הגישה בקשה להיתרהחברה   42,000  -   92%  80%  01:02  18  36  36  18  60%

  אשרמן
-38חלקות  6163 גוש

  בת"א 40

50%  102  102  480  378  01:04.4  80%  39% (**)   -  510,000
 (*)  

  להיתר בקשה הגישה החברה

  צייטלין 
 115חלקה  6111גוש 

  בת"א

 להיתר בקשה הגישה החברה  35,000  -  80% 80% 01:02 17 30 30 17 100%

  שטרוק
חלקה  6217גוש 

  בת"א 266-267

100% 16 31  31 15 01:02 
  

 להיתר בקשה הגישה החברה  50,000  -  90% 80%

  יחזקאל 
 17חלקה  6965גוש 

  בת"א

 להיתר בקשה הגישה החברה  38,000  -  80% 80% 01:02 14 29 29 15 100%

הדיירים בפרויקט והאם בכלל הדיירים יסכימו לחתום, האם    בשלב מקדמי ולכן אין ביכולתה של החברה להעריך את קצב החתמת יםנמצא  לעיל זה בסעיף המתואריםלפינוי בינוי  הפרויקטים , דוח למועד ה
  , באילו תנאים וכיו"ב. שהוגשה וככל אם, בגינם שהוגשה , אלו שטחי בניה יאושרו, האם תאושר התב"ע הם, את מספר הבניינים ויח"ד שייבנו ביבוצעובסופו של דבר אל הפועל ובאיזה מועד  םיצא  ים יקטהפרו

  
  לפינוי בינוי. המבוקשביחס  החברה חלק  (*)  

  .70% -כ הינו השיעור 38 בחלקה  (**) 
 

החברה מעורבת  .201931.12ליום  נכון. למשתכן מחיר של בפרויקטים להשתתף שלא החברה תעמדו בקרקעות המחסור לאור בינוי הפינוי בתחום פעילותה בהרחבת החברההחלה  2017החל משנת  1
 של כלכלית היתכנות סופית נבדקהלו התנאים לחתימת הסכם עם הדיירים או טרם יח"ד ואין להם ביטוי בדוח זה מאחר וטרם התקיימו / הבשי 2,394 –שהיקפם הכולל כ  פרויקטים 10 –בכ 

 .לעיל. לפרטים נוספים ראו טבלה הפרויקט



  מהותיים מאודבהקמה  פרויקטים  -נדל"ן יזמי   -טבלאות גילוי   .3ג.
  

  96.2%חלק החברה בפרויקט  -שכונת תל ברוך בתל אביב  -פרויקט רפידים  .7.14

  
 הצגת הפרויקט .1

  

  

  

  

  

  

  31.12.2019פירוט ליום  סעיף 

 "רפידים"   שם הפרויקט: 

  תל ברוך, ת"א פרויקט:מיקום ה
 6627בגוש   382 , 378, 374, 370חלקים מחלקות 

יח"ד צמודות קרקע (בשים לב  26מגרש המקנה זכויות לבניית   תיאור קצר של הפרויקט: 
  ע הרלוונטית). "לתב

  יח"ד).  26יח"ד מתוך  25  -ב אחזקה( 96.2%  חלק התאגיד האפקטיבי בפרויקט: 

אחזקה דרך חברות בנות  מבנה האחזקה בפרויקט (תיאור
 מה): וכדו

אחזקה ישירה באמצעות החברה, למעט לגבי יח"ד אחת 
שרותי בניה בסך של שלגביה התקשרה החברה בהסכם למתן 

בידי החברה מלוא זכויות הבנייה  .+ מע"מ ש"חאלפי  1,500
 . )שלהלן המשפטיות הזכויות תיאור(ראו  במגרש.

בו השותפים מהווים ציון שמות השותפים לפרויקט (במקרה 
  מן הזכויות בנכס):  25%-זיקים למעלה מצד קשור או מח

צד ג' שאינו קשור לחברה ו/או לבעלי השליטה בה, עמו  
  התקשרה החברה בהסכם למתן שירותי בניה.

 בבעלות מלאה של החברה חלק החברה בפרויקט הינו  שיטת הצגה בדוחות הכספיים (איחוד/איחוד יחסי/אקוויטי):  

  2014עד ספטמבר  2010ינואר  הפרויקט:רכישת הקרקע עליה יבנה  עדמו

 מ"ר   7,528-כ שטח הקרקע עליה יבנה הפרויקט:

  2017 רביעי רבעון  ]: בפועלמועד התחלת עבודות הקמה [

  2021 אשוןר רבעון  מועד סיום עבודות הקמה [מתוכנן]: 

  2017  רביעי רבעון  מועד התחלת שיווק בפרויקט [בפועל]:  

  2021 אשוןר רבעון  מועד סיום שיווק [צפוי]: 

הסכמים עם קבלני ביצוע (היקף ההתקשרות או טווח להיקף 
  התקשרות): 

, חברה "מהקבלן המבצע את הפרויקט הינו נ. נתנאל בניה בע
  בבעלות ושליטה מלאה של החברה.

  . החברהבמגרש הזכויות של ליםכבע להירשם זכאית החברה זכויות משפטיות בקרקע (בעלות, חכירה וכדומה): 
מקרקעי ישראל. למועד   מרשות בקרקע זכויותיה את רכשה

  הדוח, רשומות הערות אזהרה על זכויות החברה בקרקע.

החברה התקשרה בחוזה למתן שירותי בניה ביחס לבניית  (קומבינציה/ פינוי בינוי/ אחר):  הסכמים מיוחדים
  . ג' לצדיחידת דיור אחת על המגרש, ששייכת 

מעבר לכך, ביחס לזכויות החברה בקרקע המקנות לה אפשרות 
 לא קיימים הסכמים מיוחדים. -יח"ד  25לבניית  

(חשיפה משפטית,  חשיפות מהותיות של החברה לפרויקט
 : אחריות, חובות תכנוניות ופיתוח סביבתי)

 אין

(יובא פירוט  אומדן שווי מימוש נטו בתקופה המדווחת
  : אי מקרקעין)ההנחות לגבי מל

  לא

 קיימות תשתיות מלאות, כגון: ביוב, מים, כביש וכד'.   דיון בקיומן של תשתיות בקרבת הפרויקט:

, כשלי נושאים מיוחדים (חריגות בניה מהותיות, זיהום קרקע
  וכיוצ"ב):   ביצוע או תכנון מהותיים

 אין
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 מצבו התכנוני של הפרויקט  .2

  .תיכנוני* במגרש לא נדרש שינוי 

  
  עלויות שהושקעו ושיושקעו בפרויקט .3

  

  31.12.2019ב תכנוני לפרויקט ליום מצ
  ]96.2%חלקה של החברה בפרויקט  -100%הנתונים הינם לפי [

  מצב תכנוני נוכחי 

  הערות  סה"כ יחידות   סה"כ שטחים (מ"ר)   סוג מלאי 

  (ברוטו) 7,528 -כשטח הקרקע   יחידות דיור 
  (ברוטו) 10,843 -שטח הבניה כ

  ---   יח"ד   25כאשר חלק החברה הינו   26

  ---   ---   ---   מסחר שטחי

  ---   ---   ---   ויות בניה בלתי מנוצלות כז

חלקה  -100%הנתונים הינם לפי [
  ] 96.2%של החברה בפרויקט 

  2017 שנת  2018 שנת  2019 שנת

  1 רבעון   2 רבעון   3 רבעון   4 רבעון   התקופה כל

  "ח) ש(במאוחד) (באלפי    

                :שהושקעו  יותעלו 

עלויות מצטברות בגין קרקע בתום 
  התקופה 

51,693  51,693  55,859  55,984  56,064  56,276  56,276  

 מיסים, פיתוחעלויות מצטברות בגין 
  ואגרות

4,543  4,543  4,481  4,418  4,046  6,991  6,932  

  210  15,425  17,068  22,372  28,217  30,599  30,599  עלויות מצטברות בגין בניה 

  1,015  1,779  1,116  1,206  1,337  1,423  1,423  עלויות מצטברות בגין מימון (שהוונו)  

  1,091  1,256  1,893  2,081  2,201  2,332  2,332  אחרות עלויות

  65,524  81,727  80,187  86,081  92,095  90,590  90,590  סה"כ עלות מצטברת 

  65,524  81,727  80,187  86,081  92,095  90,590  90,590   בספריםסה"כ עלות מצטברת 

 ושיעור הושקעו שטרם עלויות
  : השלמה

              

בגין קרקע שטרם הושקעו  עלויות
  (אומדן) 

 ---   ---   ---   ---   ---  3,000   ---  

בגין פיתוח, מיסים ואגרות  עלויות
  שטרם הושקעו (אומדן) 

751  751  813  876  1,248  -   ---  

בגין בניה שטרם הושקעו  עלויות
  ן) (אומד

43,220  43,220  53,116  59,825  65,621  40,575  50,810  

מצטברות בגין מימון  עלויות
שצפויות להיות מהוונות בעתיד 

  (אומדן)  

 ---   ---   ---   ---   ---  ---  1,000  

  ---   3,900  6,130  5,852  5,601  5,384  5,384  עלויות אחרות

  2,666  47,483  72,999  66,553  59,530  49,355  49,355  "כ עלות שנותרה להשלמה סה

השלמה [הנדסי/כספי] (לא  שיעור
  (%) כולל קרקע) 

41.5%  41.5%  34.7%  27.2%  20.6%  27.5%  0.4  

  2021 אשוןר רבעון  צפוי  בנייה השלמה מועד



 שיווק הפרויקט .4

[חלק התאגיד האפקטיבי   מהפרויקט בהכנסות החברה לחלק מתייחסים הנתונים
  ] "דיח 25המשקף  92.6% –בפרויקט 

  2017 שנת  2018 שנת  (במאוחד)  2019 שנת

  1 רבעון   2 רבעון   3 רבעון   4 רבעון   התקופה כל

  
  שנחתמו בתקופה השוטפת  חוזים

  ---   ---   2  -   -   3  5  "ד (כמות) יח

  ---   ---   695  -   -   1,045  1,740  "ד (מ"ר)  יח

  ---   ---   ---   -   -   -   -   מסחר שטחי

 השוטפת פהבתקו שנחתמו בחוזים"ר למ ממוצע מחיר
  (בש"ח) 

  ---   ---   20,722  -   -   23,052  22,122  "ד יח

  ---   ---   -   -   -   -   -   מסחר שטחי

  ---   ---   2  2  2  5  5  "ד (כמות) יח  מצטברים עד לסוף התקופה   חוזים

  ---   ---   695  695  695  1,740  1,740  "ד (מ"ר)  יח

 סוף עד שנחתמו בחוזים במצטבר"ר למ ממוצע מחיר
  (בש"ח)  התקופה

  ---   ---   20,722  20,722  20,722  22,122  22,122  ד "יח

  ---   ---   -   -   -   -   -   מסחר שטחי

  
  
  

  הפרויקט של השיווק שיעור

"כ הכנסות צפויות מכל סה
  הפרויקט (באלפי ש"ח)  

203,000  203,000  203,000  203,000  203,000  -  -  

 צפויות הכנסות"כ סה
 במצטבר שנחתמו מחוזים

  "ח) ש(אלפי 

38,491  38,491  14,402  14,402  14,402   ---   ---  

 האחרון ליום שיווק שיעור
  (%) (***)  התקופה של

7.09  7.09  7.09  7.09  7.09   ---   ---  

  
  חוזים   לגביהם נחתמו שטרם שטחים

  25  25  23  23  23  20  20  "ד (כמות) יח

  8,652  8,652  7,957  7,957  7,957  6,912  6,912  "ד (מ"ר) יח

  ---   ---   -   -   -   -   -   (מ"ר) מסחר שטחי

  לשטחים   המיוחסת)  מלאי(יתרת    מצטברת  עלות"כ  סה
 המצב על בדוח מחייבים חוזים לגביהם נחתמו  שטרם
  הכספי 

  65,524  81,727  73,746  79,148  84,697  72,371  72,371  "ח ש אלפי

**************  

 הדוח תאריך ועד התקופה מתום שנחתמו חוזים מספר
  ) שימושים"ר) (לפי מ(כמות / 

2   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---  

  ועד   התקופה  מתום  שנחתמו  בחוזים"ר  למ  ממוצע  מחיר
  (בש"ח) הדוח תאריך

21,723   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---  
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 גולמיתרווחיות  .6

  
 ניתוחי רגישות לרווח גולמי שטרם הוכר מהפרויקט .7

 

 מימון ספציפי ומסגרות ליווי לפרויקט .8

 בהכנסות החברה לחלק מתייחסים הנתונים
  – קטיבי בפרויקט אגיד האפ[חלק הת מהפרויקט

  "ד] יח  25 המשקף 92.6%

 בגין יוכרו /שהוכרו  הכנסות"כ סה
  חתומים  חוזים

/  שנתקבלו  מקדמות"כ סה
  להתקבל שצפויות

  "ח) ש(באלפי   

  16,244  20,822  2019 של האחרון ליום עד

  19,072  15,410  2020 שנת

  4,768  3,852  2021 שנת

  -   -   2022 שנת

  -   -   ואילך  2023 שנת

  40,084  40,084  "כ סה

  בפרויקט כוללת גולמית רווחיות שיעור אומדן 

  לחלק החברה בהכנסות מהפרויקט  מתייחסים הנתונים
  ] 92.6% –[חלק התאגיד האפקטיבי בפרויקט 

  2017  שנת  2018  שנת  2019  שנת

  180,000  181,600  203,000  "ח) ש(באלפי  הפרויקט בגין צפויות הכנסות

  120,000  129,200  148,240  "ח) ש(באלפי  צפויות פרויקט עלויות

  60,000  52,400  54,760  "ח) ש(באלפי  הפרויקט בגין  צפוי גולמי(הפסד)  רווח

  ---   ---   3,388  "ח) ש"ה (באלפי ברו הוכר שכבר גולמי רווח, מתוכו

  60,000  52,400  51,372  "ח) ש"ה (באלפי ברו הוכר שטרם גולמי רווח, מתוכו

  33.33  28.85  27  רווח גולמי כולל צפוי בפרויקט (%)  שיעור

 רווח חושב לפיו"ר למ ממוצע מחיר
  )שימושים(לפי  הוכר שטרם גולמי

  20,223  20,404  23,801  מגורים 

  ---   ---   ---   מסחרי

  ---   ---   ---   משרדים

  ---   ---   ---   אחר

   "ח)ש באלפי( ישות לרווח הגולמי הצפוי בפרויקט שטרם הוכרח רגניתו 
  

השפעת עליה   
  10%של 

השפעת עליה 
  5%של 

סה"כ רווח גולמי 
  שטרם הוכר

השפעת ירידה 
  5%של 

השפעת ירידה 
  10%של 

השפעת שינוי במחירי המכירה של 
שטחים שטרם נחתמו לגביהם חוזי 
מכירה מחייבים, למ"ר על הרווח 

  צפוי שטרם הוכר הגולמי ה

6,4511  8,225  51,372  )8,225 (  )16,451 (  

ההקמה השפעת שינוי בעלויות 
למ"ר על הרווח הגולמי הצפוי 

  שטרם הוכר

)4,322 (   )1612, (  51,372  1612,  4,322  

  תיאור ההלוואה   

וח על המצב הכספי יתרות בד
  (באלפי ש"ח): 

  42,200  מוצג כהלוואות לזמן קצר:   31.12.2019

  ---   מוצג כהלוואות לזמן ארוך:

  42,000  מוצג כהלוואות לזמן קצר:  31.12.2018

  ---   מוצג כהלוואות לזמן ארוך:

  בנק לאומי לישראל  מוסד מלווה: 
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 שעבודים ומגבלות משפטיות .9

 

 התאמות בין הרווח הגולמי הצפוי ובין יתרת העודפים הצפויה למשיכה   . 10

 . ויקטלפר האפס דוח  לפי  (*) 
 

המועדים  בקשר עם הפרויקט לרבות הערכות החברה בקשר עם לעיל המתואר המידע: אזהרה בדבר מידע צופה פני עתיד

לסיום עבודות הקמה וסיום שיווק הפרויקט, עלויות שטרם הושקעו, שיעור השלמה ומועד השלמת בנייה צפוי, הכנסות 

מהפרויקט, נתונים בדבר  ות ו/או המקדמות שיוכרו ו/או שיתקבלונסהכצפויות מכל הפרויקט ומחוזים שנחתמו במצטבר, 

מי שטרם הוכר מהפרויקט ונתונים בדבר התאמה בין הרווח הגולמי הצפוי הרווחיות הגולמית וניתוחי רגישות לרווח הגול

 ואשר החברה של המלאה בשליטתה אינו אשר עתיד פני צופה מידע בבחינת הינו, ובין יתרת העודפים הצפויה למשיכה

 הערכות כוללש ,זה דוח למועד נכון בחברה קייםש מידע על , בין היתר,מבוסס המידע. וודאית אינה בפועל התקיימותו

 אחד  ויתקיים  במידה  לרבות,  החברה  חזיותמת שונה  באופן  להתקיים או  להתקיים  שלא  עשויים  אשר החברה  של  ותכנונים

 יחולו) 2(ת הבניה בפרויקט יהיה שונה מהקצב אותו חוזה החברה; התקדמו ) קצב1(: להלן המפורטים מהגורמים יותר או

; בפרט  הפרויקט  ממוקם  בו  ובאזור  בכלל  למגורים  הדירות  שוק  מצב  או/ו  הנדל״ן  שוק  במצב  או/ו  המשק  במצב  לרעה  שינויים

 בזמינותו או/ו הבניה תשומות במחירי או/ו) בזמינותם או/ו( הגלם חומרי במחירי או/ו הבנייה בעלויות שינויים יחולו) 3(

) 5; (יהיה שונה מהקצב אותו חוזה החברה החברהבהתבסס על ניסיון בפרויקט קצב המכירות החזוי  )4אדם; ( כוח של

  2017בספטמבר  24  תאריך אישור ההלוואה / מסגרת ותאריך נטילת ההלוואה: 

  70,000  ):   חי ש" באלפסה"כ מסגרת (

  27,800  מתוכה, יתרה שטרם נוצלה: 

 P + 1%  מנגנון קביעת הריבית וציון הריבית  [ניתן לציין טווח]: 
  הפרויקט בסיום קרן. רבעון מדי ריבית  מועדי פרעון קרן וריבית: 

  ---   תניות פיננסיות מרכזיות: 

  מחירים ורמת זמנים בלוחות דהעמי  : [לרבות: קצב מכירות וכדומה]תניות מרכזיות אחרות 

  לא  ציון האם הופרו תניות מרכזיות או אמות מידה אחרות לתום תקופת הדיווח: 

  לא  [כן/לא]:  non-recourseהאם מסוג 

מלוא החובות וקיום מלוא התחייבויות  פירעון  תנאים לשחרור עודפים מחשבון הליווי, לרבות ציון האם התקיימו התנאים:  
  בנק.  החברה כלפי ה

 שוטף  שעבוד,  הקרקע  על  ראשונה  בדרגה  משכנתא  בטחונות: 
 בדרגה ראשונים קבועים שעבודים, הפרויקט על
 וספקים  קבלנים  עם  חוזים"פ  ע   החברה  זכויות  על

"מ,  בע והשקעות בנין  רישן של ערבות. עיקריים
  . בחברה השליטה בעלת

  השעבודהסכום המובטח ע"י   פירוט   סוג

  31.12.2019ליום למועד הדוח ו 

  ללא הגבלה בסכום  משכנתא מדרגה ראשונה על הקרקע  דרגה ראשונה   שעבודים 

כל הזכויות בפרויקט , לרבות חשבון  שעבוד  דרגה ראשונה
הפרויקט ושעבוד והמחאה על דרך השעבוד של 

  .מהרוכשיםכל זכויות החברה לקבלת כספים 

  ללא הגבלה בסכום

(הערות אזהרה  אחר
  וכיוצ"ב) 

-   ---   ----  

  ) ש"ח(באלפי   

  54,760  :  בהתאם לדוח אפס רווח גולמי צפוי

  65,824  : , סה"כהתאמות לעודפים

  120,584  סה"כ עודפים צפויים למשיכה: 

  2020-2021  מועד צפוי למשיכת עודפים: 

פרעון מלוא חובות וקיום התחייבויות החברה כלפי הבנק, ובכלל זה ביטולן של כל    תנאים מתלים למשיכת עודפים: 
הערבויות הבנקאיות וערבויות חוק המכר ואי קיומן של מסגרות אשראי כלשהן 
  בקשר עם הפרויקט ואף שלא בקשר עם הפרויקט והתקבלה הסכמת הבנק לכך.
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הנמצאות באזור בנות בפרויקט, נשל דירות דומות לדירות הבפרויקט ומחירי מכירה מחירי המכירה הנוכחיים שינוי ב

או להתממש באופן שונה מהתחזיות אותן צופה תחזיות החברה עשויות שלא להתממש  ו.ל באזורים דומיםהפרויקט ו

ו/או בעלויות הביצוע של בקצב התקדמות הבניה ו/או בקצב האכלוס בפועל מהותיים לרעה יחולו שינויים ו במידההחברה 

ששימשו בסיס לתחזית ו/או במחירי המכירה של הדירות לעומת המחירים בכלל ו/או הפרויקט ו/או בעלויות הפרויקט 

ו/או  ששימש בסיס לחיזוי המידע כאמור הדירות בפרויקט ייפול בצורה משמעותית מקצב המכירות קצב המכירות של

ו/או בשינוי איזה מהגורמים המפורטים לעיל   בנתונים מקרו כלכליים ו/או עובדתיים אחרים שאינם בשליטתה של החברה

  .להלן 20 בסעיףכמפורט להם חשופה החברה  ןמות מי מגורמי הסיכוו/או התקיי

 



  88%חלק החברה בפרויקט  -בחולון  212מגרש  .7.15

  הצגת הפרויקט .1

  
  

  

  

  

 31.12.2019פירוט ליום  סעיף 

 בחולון   212 מגרש שם הפרויקט: 

    6874בגוש  104 חלקה מיקום הפרויקט:
    370/4"ע ח/תבלפי  212 מגרש

 בחולון   370-במתחם ח

  קומות), מתוכן: 12- (ביח"ד  33קרקע עליה ניתן לבנות בניין מגורים בן   : רויקטתיאור קצר של הפ

  יח"ד;  23לחברה זכויות לבניית 
 בחוזי  התקשרה החברה - נוספות"ד יח 10- ל לזכויות ביחס

 הקרקע  ולבעלי"ד  יח  6  -ל  זכאית  תהיההחברה    מתוכם  -  קומבינציה
  יח"ד.   4יוקנו 

  "ד)יח 33יח"ד מתוך  29(  88% -כ  חלק התאגיד האפקטיבי בפרויקט: 

חברות בנות בפרויקט (תיאור אחזקה דרך קה מבנה האחז
 וכדומה): 

  החברה זכאית להירשם כבעלים של זכויותיה בקרקע
 (ראו הזכויות המשפטיות בקרקע כמפורט להלן). 

ים לפרויקט (במקרה בו השותפים מהווים ציון שמות השותפ 
  מן הזכויות בנכס):  25%-צד קשור או מחזיקים למעלה מ

רה בחוזי קומבינציה, כאשר אחד מהם צדדי ג' עימם התקשרה החב
הינו קרוב של בעלי השליטה בחברה (לפרטים אודות ההתקשרות 

  בחלק הרביעי לדוח זה להלן).  22כאמור, ראו תקנה 

 .מלאה ותעלבב הינו בפרויקט החברה חלק שיטת הצגה בדוחות הכספיים (איחוד/איחוד יחסי/אקוויטי):  

  2013 יולי עד 2013 אפריל יבנה הפרויקט:מועד רכישת הקרקע עליה 

 מ"ר  2,205 בנה הפרויקט:ישטח הקרקע עליה 

    2017 רביעי רבעון  ]: בפועלמועד התחלת עבודות הקמה [

    2020 שלישי רבעון  מועד סיום עבודות הקמה [מתוכנן]: 

  2017 שלישי רבעון  התחלת שיווק בפרויקט [בפועל]:   מועד

  2020שלישי רבעון   סיום שיווק [צפוי]:  מועד

הסכמים עם קבלני ביצוע (היקף ההתקשרות או טווח להיקף 
  התקשרות): 

, חברה בבעלות "מהקבלן המבצע את הפרויקט הינו נ. נתנאל בניה בע
  ושליטה מלאה של החברה. 

  "ד;יח 23 לבניית זכויות של כבעלים להירשם זכאית החברה  משפטיות בקרקע (בעלות, חכירה וכדומה): זכויות 
 כל זכויות על אזהרה הערות החברה לטובת רשומות, הדוח למועד 

  . הקרקע של הרשומים הבעלים
הקרקע רשומה הערת אזהרה בלשכת רישום המקרקעין לטובת  על

יח"ד ומשכנתא על זכויותיה של החברה   5.65-לכהחברה על זכויותיה 
    "ד.יח  23 -לכ
  הפקעה עבור משרד התחבורה.שומה קע רהקר על

בחוזי קומבינציה עם יח"ד, החברה התקשרה  10-ביחס לזכויות ל (קומבינציה/ פינוי בינוי/ אחר):  הסכמים מיוחדים
 יתרת הבעלים בקרקע, כאמור לעיל. 

(חשיפה משפטית,  חשיפות מהותיות של החברה לפרויקט
 : אחריות, חובות תכנוניות ופיתוח סביבתי)

- -- 

(יובא פירוט  אומדן שווי מימוש נטו בתקופה המדווחת
  : ההנחות לגבי מלאי מקרקעין)

  לא

 עבודות התשתיות במתחם הסתיימו  הפרויקט:דיון בקיומן של תשתיות בקרבת 

, כשלי נושאים מיוחדים (חריגות בניה מהותיות, זיהום קרקע
  וכיוצ"ב):   ביצוע או תכנון מהותיים

 -- - 
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 של הפרויקט  תכנונימצבו ה .2

  בפרויקט לא נדרש שינוי תכנוני.      (*) 

  עלויות שהושקעו ושיושקעו בפרויקט .3

  (*) עלויות הקרקע כוללות שירותי בניה

 

  31.12.2019ליום  מצב תכנוני לפרויקט
  ]88%חלקה של החברה בפרויקט  -100%הנתונים הינם לפי [

  מצב תכנוני נוכחי 

  הערות  סה"כ יחידות   סה"כ שטחים (מ"ר)   סוג מלאי 

יח"ד  4יח"ד (מתוכן  33  4,219  יחידות דיור 
 29 -  החברה חלקבקומבינציה) (

  ). "דיח

 ---  

  ---   ---   ---   מסחרשטחי 

  ---   ---   ---    זכויות בניה בלתי מנוצלות

חלקה  -100%הנתונים הינם לפי [
  ] 88%של החברה בפרויקט 

  2017 שנת  2018 שנת  2019 שנת

  1 רבעון   2 רבעון   3 רבעון   4 רבעון   התקופה כל

  "ח) שבמאוחד) (באלפי  (  

                :עלויות שהושקעו 

עלויות מצטברות בגין קרקע בתום 
  (*) התקופה 

10,647  10,647  12,978  15,251  16,210  17,586  18,915  

 מיסים, פיתוחעלויות מצטברות בגין 
  ואגרות

2,363  2,363  2,359  2,354  2,352  2,190  2,342  

  843  6,126  7,606  8,817  7,587  7,695  7,695  עלויות מצטברות בגין בניה 

  393  393  393  393  978  1,008  1,008  עלויות מצטברות בגין מימון (שהוונו)  

  309  1,210  1,128  1,137  1,404  1,431  1,431  אחרות עלויות

  22,803  27,505  27,689  27,952  25,306  23,144  23,144  סה"כ עלות מצטברת 

  22,803  27,505  27,689  27,952  25,306  23,144  23,144   בספריםסה"כ עלות מצטברת 

 ושיעור הושקעו שטרם עלויות
  : השלמה

              

בגין קרקע שטרם הושקעו  עלויות
  (אומדן) 

 -   -   -   -   -   ---   ---  

בגין פיתוח, מיסים ואגרות  עלויות
  שטרם הושקעו (אומדן) 

 -   -  4  9  11   ---   ---  

בגין בניה שטרם הושקעו  עלויות
  (אומדן) 

5,983  5,983  9,515  12,142  15,959  18,893  27,157  

מצטברות בגין מימון  עלויות
שצפויות להיות מהוונות בעתיד 

  (אומדן)  

 -   -   -   -   -    1,107  

  2,291  7,972  1,479  1,470  618  561  561  עלויות אחרות

  30,555  28,356  16,470  12,642  9,158  5,565  5,565  "כ עלות שנותרה להשלמה סה

פי] (לא הנדסי/כסהשלמה [ שיעור
  (%) כולל קרקע) 

26.8  26.8  26.4  30.7  26.5  21.3  11.2  

   2020 שלישירבעון   צפוי  בנייה השלמה מועד



  שיווק הפרויקט .4

.בפרויקט הצפויות ההכנסות"כ סהבמצטבר חלקי  כהוזים שנחתמו עד ח"כ הכנסות מסה  (*)

  2017שנת   2018שנת   (במאוחד)  2019שנת   ]88% בפרויקט החברה של חלקה -100%[הנתונים הינם לפי 

  1רבעון   2רבעון   3ן עו רב  4רבעון   כל התקופה

  
  חוזים שנחתמו בתקופה השוטפת 

  3  5  3  1  3  1  8  יח"ד (כמות) 

  458  712  407  137  494  140  1,178  יח"ד (מ"ר)  

  ---   ---   -  -  -  -  -  שטחי מסחר

מחיר ממוצע למ"ר בחוזים שנחתמו 
  (בש"ח) בתקופה השוטפת 

  13,129  15,816  16,254  16,906  16,151  16,858  16,314  יח"ד 

  ---   ---   -  -  -  -  -  שטחי מסחר

  3  8  11  12  15  16  16  יח"ד (כמות)   חוזים מצטברים עד לסוף התקופה  

  458  1,170  1,577  1,714  2,208  2,348  2,348  יח"ד (מ"ר)  

מחיר ממוצע למ"ר במצטבר בחוזים 
  (בש"ח) שנחתמו עד סוף התקופה

  ---   14,764  15,873  15,961  16,017  16,043  16,043  יח"ד 

  ---   ---   -  -  -  -  -  שטחי מסחר

  
  
  

  שיעור השיווק של הפרויקט

צפויות מכל סה"כ הכנסות 
  )  הפרויקט (באלפי ש"ח

66,920  66,920  66,920  66,920  66,920  66,920  61,500  

וזים סה"כ הכנסות צפויות מח
  ) שנחתמו במצטבר (אלפי ש"ח

34,197  34,197  31,889  23,910  21,603  17,274  6,013  

שיעור שיווק ליום האחרון של 
  (*) התקופה (%) 

51.1  51.1  47.7  35.7  32.3  25.8  10.3  

  
  שטחים שטרם נחתמו לגביהם חוזים 

  26  21  18  17  14  13  13  יח"ד (כמות) 

  4,451  3,739  2,527  2,391  1,897  1,757  1,757  יח"ד (מ"ר) 

  ---   ---   -  -  -  -  -  שטחי מסחר (מ"ר)

(יתרת מלאי)   סה"כ עלות מצטברת
וחסת לשטחים שטרם נחתמו המי

לגביהם חוזים מחייבים בדוח על 
  המצב הכספי

  20,046  44,406  17,051  283,16  11,696  9,910  9,910  אלפי ש"ח 

**************    

מספר חוזים שנחתמו מתום התקופה 
ועד תאריך הדוח (כמות / מ"ר) (לפי  

  שימושים) 

2   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---  

מחיר ממוצע למ"ר בחוזים שנחתמו 
מתום התקופה ועד תאריך הדוח 

  (בש"ח) 

17,584   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---  



  מהפרויקטהכרה בהכנסה מחוזי מכירה מחייבים בפרויקט ומקדמות שצפויות להתקבל  .5

  

  .88%-כ הינו החברה חלקלמכירה בפרויקט.  המוצעות בפרויקט"ד יח 29-מ להכנסות מתייחסים שלעיל בטבלה הנתונים  (*) 
  

  
 גולמיתרווחיות  .6

   .בניה משרותי הכנסות ללא בפרויקט למכירה המוצעות"ד יח 29-מ להכנסות מתייחסים שלעיל בטבלה הנתונים  ) *(

 
 ניתוחי רגישות לרווח גולמי שטרם הוכר מהפרויקט .7

  
 מימון ספציפי ומסגרות ליווי לפרויקט  .8

מהפרויקט  להכנסותמתייחסים  הנתונים
   (*)בשלמותו 

  ] 88% -[חלק התאגיד האפקטיבי בפרויקט 

 בגין יוכרו /שהוכרו  הכנסות"כ סה
  חתומים  חוזים

/  שנתקבלו  מקדמות"כ סה
  להתקבל שצפויות

  "ח) ש(באלפי   

  13,877  28,540  2019 של האחרון ליום עד

  20,320  5,657  2020 שנת

  -   -   2021 שנת

 -   -   2022 שנת
  -   -   ואילך   2023 שנת

  34,197  34,197  "כ סה

  בפרויקט כוללת גולמית רווחיות שיעור אומדן 

  (*) מהפרויקט ההכנסות לכלל  מתייחסים הנתונים
  ] 88% -[חלק התאגיד האפקטיבי בפרויקט 

  2017  שנת  2018  שנת  2019  שנת

  61,000  65,660  66,920  "ח) ש(באלפי  הפרויקט בגין צפויות הכנסות

  50,000  57,190  53,500  "ח) ש(באלפי  צפויות פרויקט עלויות

  11,000  8,470  13,420  "ח) ש(באלפי  הפרויקט בגין  צפוי גולמי(הפסד)  רווח

  ---   1,310  7,278  "ח) ש"ה (באלפי ברו הוכר שכבר גולמי רווח, מתוכו

  11,000  7,160  6,142  "ח) ש"ה (באלפי ברו הוכר שטרם גולמי רווח, מתוכו

  18.0  12.9  20  רווח גולמי כולל צפוי בפרויקט (%)  שיעור

 רווח  חושב לפיו"ר למ ממוצע מחיר
  )שימושים(לפי  הוכר שטרם גולמי

  13,849  13,263  16,586  ם מגורי

  ---   ---   ---   מסחרי

  ---   ----   ---   משרדים

  ---   ---   ---   אחר

   (באלפי ש"ח) ויקט שטרם הוכרצפוי בפרהגולמי הניתוח רגישות לרווח 
  

השפעת עליה   
  10%של 

השפעת עליה 
  5%של 

סה"כ רווח גולמי 
  שטרם הוכר

השפעת ירידה 
  5%של 

השפעת ירידה 
  10%של 

השפעת שינוי במחירי המכירה של 
שטחים שטרם נחתמו לגביהם חוזי  
מכירה מחייבים, למ"ר על הרווח 

  הגולמי הצפוי שטרם הוכר 

 3,503    1,752   6,142    )1,752(    )3,503 (  

השפעת שינוי בעלויות ההקמה 
למ"ר על הרווח הגולמי הצפוי 

  שטרם הוכר

)598 (  )299 (  6,142  299  598  

  תיאור ההלוואה   

וח על המצב הכספי יתרות בד
  (באלפי ש"ח): 

  00024,  מוצג כהלוואות לזמן קצר:   31.12.2019

  -   מוצג כהלוואות לזמן ארוך:

  -   מוצג כהלוואות לזמן קצר:  31.12.2018
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 שעבודים ומגבלות משפטיות .9

  
 התאמות בין הרווח הגולמי הצפוי ובין יתרת העודפים הצפויה למשיכה   . 10

  . לפרויקט סהאפ דוח  לפי  (*) 

  

 המועדים  עם בקשר החברה הערכות לרבות הפרויקט עם בקשר לעיל המתואר המידע: אזהרה בדבר מידע צופה פני עתיד

לסיום עבודות הקמה וסיום שיווק הפרויקט, עלויות שטרם הושקעו, שיעור השלמה ומועד השלמת בנייה צפוי, הכנסות 

מהפרויקט, נתונים בדבר  שיתקבלואו / ו שיוכרו המקדמותאו /ו הכנסותצפויות מכל הפרויקט ומחוזים שנחתמו במצטבר, 

  -   מוצג כהלוואות לזמן ארוך:

-ו יסודות ב' נדל"ן ופתוח שותפות מוגבלת  מוסד מלווה: 
  מנורה מבטחים ביטוח בע"מ

  2019יוני   תאריך אישור ההלוואה / מסגרת ותאריך נטילת ההלוואה: 

  24,000  ):   לפי ש"חאבסה"כ מסגרת (

  -   מתוכה, יתרה שטרם נוצלה: 

 P+  1%  מנגנון קביעת הריבית וציון הריבית  [ניתן לציין טווח]: 
  ריבית מדי רבעון. קרן בסיום הפרויקט  מועדי פרעון קרן וריבית: 

  אין  תניות פיננסיות מרכזיות: 

  ות זמנים ורמת מחיריםבלוח עמידה  : [לרבות: קצב מכירות וכדומה]תניות מרכזיות אחרות 

  לא  ציון האם הופרו תניות מרכזיות או אמות מידה אחרות לתום תקופת הדיווח: 

  לא  [כן/לא]:  non-recourseהאם מסוג 

יח"ד אשר מחירן הכולל  8מכירה מוקדמת של   תנאים לשחרור עודפים מחשבון הליווי, לרבות ציון האם התקיימו התנאים:  
הצפויות מהתמורות  25%ת הינו בסך של לפחו

  בפרויקט. התנאים התקיימו.

 החברה  זכויות על  ראשונה בדרגה משכנתא  בטחונות: 
  זכויות  על שוטף שעבוד, הפרויקט במקרקעי

  ראשונים  קבועים שעבודים, פרויקטב החברה
  קבלנים  עם חוזים"פ ע החברה זכויות על בדרגה

מדרגה ראשונה על   ושעבוד עיקריים וספקים
  קט.ת החברה בעודפים מהפרויזכויו

  של  הליווי בחשבונות החברה זכויות שעבוד
  .הפרויקט

  הסכום המובטח ע"י השעבוד  פירוט   סוג

  31.12.2019ליום למועד הדוח ו 

זכויות החברה משכנתא מדרגה ראשונה על   דרגה ראשונה   שעבודים 
  בקרקע

  הגבלה בסכוםללא 

בפרויקט, לרבות החברה כל הזכויות  שעבוד  הדרגה ראשונ
חשבון הפרויקט ושעבוד והמחאה על דרך 

 ד של כל זכויות החברה לקבלת כספיהשעבו
  .העודפים מהפרויקט

  ללא הגבלה בסכום

(הערות אזהרה  אחר
  וכיוצ"ב) 

-   ---   ----  

  ) ש"חי (באלפ   

  8,470  :  בהתאם לדוח אפס רווח גולמי צפוי

  35,530  : , סה"כהתאמות לעודפים

  44,000  סה"כ עודפים צפויים למשיכה: 

  2020-2019  מועד צפוי למשיכת עודפים: 

ובכלל זה ביטולן של כל   ,המלוויםפרעון מלוא חובות וקיום התחייבויות החברה כלפי   תנאים מתלים למשיכת עודפים: 
וערבויות חוק המכר ואי קיומן של מסגרות אשראי כלשהן בקשר הערבויות שהועמדו 

  לכך.  המלוויםעם הפרויקט ואף שלא בקשר עם הפרויקט והתקבלה הסכמת 
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הוכר מהפרויקט ונתונים בדבר התאמה בין הרווח הגולמי הצפוי  מי שטרםהרווחיות הגולמית וניתוחי רגישות לרווח הגול

 ואשר החברה של המלאה בשליטתה אינו אשר עתיד פני צופה מידע בבחינת הינוובין יתרת העודפים הצפויה למשיכה, 

 הערכות שכולל, זה דוח למועד נכון בחברה שקיים מידע על, היתר בין, מבוסס המידע. וודאית אינה בפועל התקיימותו

 אחד  ויתקיים  במידה  לרבות,  החברה  מתחזיות שונה  באופן  להתקיים או  להתקיים  שלא  עשויים  אשר החברה  של  ותכנונים

 יחולו) 2) קצב התקדמות הבניה בפרויקט יהיה שונה מהקצב אותו חוזה החברה; (1: (להלן המפורטים מהגורמים יותר או

; בפרט  הפרויקט  ממוקם  בו  ובאזור  בכלל  למגורים  הדירות  שוק  מצב  או/ו  הנדל״ן  שוק  במצב  או/ו  המשק  במצב  לרעה  שינויים

 בזמינותו או/ו הבניה תשומות במחירי או/ו) בזמינותם או/ו( הגלם חומרי במחירי או/ו הבנייה בעלויות שינויים יחולו) 3(

) 5; (החברה חוזה אותו מהקצב שונה יהיהבהתבסס על ניסיון החברה  בפרויקטקצב המכירות החזוי  )4אדם; ( כוח של

 באזור הנמצאותבנות בפרויקט, נומחירי מכירה של דירות דומות לדירות ה בפרויקטמחירי המכירה הנוכחיים ב שינוי

להתממש באופן שונה מהתחזיות אותן צופה  אובאזורים דומים לו. תחזיות החברה עשויות שלא להתממש ו הפרויקט

התקדמות הבניה ו/או בקצב האכלוס בפועל ו/או בעלויות הביצוע של  בקצבעה הותיים לרשינויים מהחברה במידה ויחולו 

ו/או במחירי המכירה של הדירות לעומת המחירים ששימשו בסיס לתחזית ו/או  בכללהפרויקט ו/או בעלויות הפרויקט 

כאמור ו/או  זוי המידעבסיס לחי קצב המכירות של הדירות בפרויקט ייפול בצורה משמעותית מקצב המכירות ששימש

בשליטתה של החברה ו/או בשינוי איזה מהגורמים המפורטים לעיל בנתונים מקרו כלכליים ו/או עובדתיים אחרים שאינם  

  .להלן 20בסעיף או התקיימות מי מגורמי הסיכון להם חשופה החברה כמפורט /ו
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  %100חלק החברה בפרויקט  - ביבנה 204גרש מ .7.16

  הצגת הפרויקט .1

  
 מצבו התכנוני של הפרויקט  .2

  בפרויקט לא נדרש שינוי תכנוני.      (*) 

  

  

  

  

  

  31.12.2019פירוט ליום  סעיף 

 ביבנה  204 מגרש שם הפרויקט: 

 ביבנה  3515בגוש  13-ו 12, 9הידוע כחלק מחלקות  204מגרש  מיקום הפרויקט:

  יח"ד  34קומות הכולל  10מבנה בן   רויקט: תיאור קצר של הפ

  100%  חלק התאגיד האפקטיבי בפרויקט: 

בנות מבנה האחזקה בפרויקט (תיאור אחזקה דרך חברות 
 וכדומה): 

 אחזקה ישירה באמצעות החברה.

ציון שמות השותפים לפרויקט (במקרה בו השותפים מהווים 
  מן הזכויות בנכס):  25%-צד קשור או מחזיקים למעלה מ

 -  

 אחזקה ישירה באמצעות החברה. שיטת הצגה בדוחות הכספיים (איחוד/איחוד יחסי/אקוויטי):  

   2017ר ספטמבחודש נחתם חוזה מכר מול רמ"י ב פרויקט:מועד רכישת הקרקע עליה יבנה ה

 מ"ר  2,142-כ שטח הקרקע עליה יבנה הפרויקט:

  2019 שני רבעון      ]: בפועלמועד התחלת עבודות הקמה [

  2021 אשוןר רבעון  מועד סיום עבודות הקמה [מתוכנן]: 

  2018 רביעי רבעון  מועד התחלת שיווק בפרויקט [בפועל]:  

  2021ראשון רבעון   י]: שיווק [צפומועד סיום 

הסכמים עם קבלני ביצוע (היקף ההתקשרות או טווח להיקף 
  התקשרות): 

 בבעלות חברה"מ, בע בניה נתנאל. נ הינו הפרויקט את המבצע הקבלן
   .החברה  של מלאה ושליטה

  החברה בעלת הזכויות בקרקע. זכויות משפטיות בקרקע (בעלות, חכירה וכדומה): 

 -  (קומבינציה/ פינוי בינוי/ אחר):  יםמיוחד הסכמים

(חשיפה משפטית,  חשיפות מהותיות של החברה לפרויקט
 : אחריות, חובות תכנוניות ופיתוח סביבתי)

- -- 

(יובא פירוט  אומדן שווי מימוש נטו בתקופה המדווחת
  : ההנחות לגבי מלאי מקרקעין)

  לא

 פיתוח סביבתיות מבוצעות ע"י עיריית יבנה ות עבוד  דיון בקיומן של תשתיות בקרבת הפרויקט:

, כשלי נושאים מיוחדים (חריגות בניה מהותיות, זיהום קרקע
  וכיוצ"ב):   ביצוע או תכנון מהותיים

 -- - 

  31.12.2019ליום  מצב תכנוני לפרויקט
  ]100%חלקה של החברה בפרויקט  -100%הנתונים הינם לפי [

  וכחי נוני נמצב תכ

  הערות  סה"כ יחידות   סה"כ שטחים (מ"ר)   סוג מלאי 

  2,438 -שטח קרקע כ  יחידות דיור 
  4,950 -בניה כ שטח

  ---   יח"ד    34

  ---   ---   ---   שטחי מסחר

  ---   ---   ---    זכויות בניה בלתי מנוצלות
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  יקטעלויות שהושקעו ושיושקעו בפרו .3

 

 חלקה -100%הנתונים הינם לפי [
  ] 100% בפרויקט החברה של

  2017 שנת  2018 שנת  2019 שנת

  1 רבעון   2 רבעון   3 רבעון   4 רבעון   התקופה כל

  "ח) ש(במאוחד) (באלפי    

                :עלויות שהושקעו 

עלויות מצטברות בגין קרקע בתום 
  התקופה 

10,503  10,503  11,135  12,322  12,322  12,316  9,067  

 מיסים, פיתוחעלויות מצטברות בגין 
  ואגרות

6,281  6,281  9,536  9,536  8,971  8,434  8,357  

  ---   ---   -   1,035  2,429  3,726  3,726  עלויות מצטברות בגין בניה 

  ---   ---   -   -   -   -   -   עלויות מצטברות בגין מימון (שהוונו)  

  51  423  466  649  882  1,461  1,461  אחרות עלויות

  17,475  21,173  21,759  23,542  23,982  21,971  21,971  ת מצטברת עלו סה"כ

  17,475  21,173  21,759  23,542  23,982  21,971  21,971   בספריםסה"כ עלות מצטברת 

 ושיעור הושקעו שטרם עלויות
  : השלמה

              

בגין קרקע שטרם הושקעו  עלויות
  (אומדן) 

 -   -   -   -  -  0  1,817  

מיסים ואגרות בגין פיתוח,  עלויות
  שטרם הושקעו (אומדן) 

 -   -   -   -   -  0  1,409  

בגין בניה שטרם הושקעו  עלויות
  (אומדן) 

27,448  27,448  28,745  30,139  31,632  25,180  25,180  

מצטברות בגין מימון  עלויות
שצפויות להיות מהוונות בעתיד 

  (אומדן)  

 -   -   -   -   -   ---   ---  

  6,099  2,080  1,784  1,601  1,368  789  789  עלויות אחרות

  34,505  28,614  33,416  31,633  27,989  27,991  27,991  "כ עלות שנותרה להשלמה סה

השלמה [הנדסי/כספי] (לא  שיעור
  (%) כולל קרקע) 

12  12  7.8  3.3   -   ---   ---  

  2021 אשוןר רבעון       צפוי  בנייה השלמה מועד



  שיווק הפרויקט .4

  

  2017 שנת  2018 שנת  (במאוחד)  2019 שנת  ]100% בפרויקט החברה של חלקה -100%[הנתונים הינם לפי 

  1 רבעון   2 רבעון   3 רבעון   4 רבעון   התקופה כל

  
  שנחתמו בתקופה השוטפת  חוזים

  ---   ---   7  1  5  1  14  "ד (כמות) יח

  ---   ---   678  125  652  125  1,580  "ד (מ"ר)  יח

  ---   ---   -  -  -  -  -  מסחר שטחי

 שנחתמו  בחוזים"ר למ ממוצע מחיר
  (בש"ח)  השוטפת בתקופה

  ---   ---   13,881  13,744  13,561  14,222  13,765  "ד יח

  ---   ---   -  -  -  -  -  מסחר שטחי

  ---   ---   7  8  13  14  14  "ד (כמות) יח  מצטברים עד לסוף התקופה   חוזים

  ---   ---   678  803  1,455  1,580  1,580  "ד (מ"ר)  יח

 ם בחוזי במצטבר"ר למ ממוצע מחיר
  (בש"ח) התקופה סוף עד שנחתמו

  ---   ---   13,881  13,859  13,726  13,765  13,765  "ד יח

  ---   ---   -  -  -  -  -  מסחר שטחי

  
  
  

  הפרויקט של השיווק שיעור

"כ הכנסות צפויות מכל סה
  הפרויקט (באלפי ש"ח)  

59,780  59,780  59,780  59,780  59,780   ---   ---  

 מחוזים  צפויות הכנסות"כ סה
  "ח) ש(אלפי  במצטבר ושנחתמ

21,749  21,749  19,971  11,129  9,411   ---   ---  

 של  האחרון ליום שיווק שיעור
  (%) (*)  התקופה

36  36  33  19  16   ---   ---  

  
  חוזים   לגביהם נחתמו שטרם שטחים

  ---   ---   27  26  21  20  20  "ד (כמות) יח

  ---   ---   3,925  3,800  3,148  3,023  3,023  "ד (מ"ר) יח

  ---   ---   -  -  -  -  -  (מ"ר) חרסמ שטחי

)  מלאי (יתרת  מצטברת עלות"כ סה
 נחתמו  שטרם  לשטחים המיוחסת

 על בדוח מחייבים חוזים לגביהם
  הכספי המצב

  ---   ---   20,450  19,798  16,401  15,750  15,750  ש"ח  אלפי

**************    

 התקופה  מתום שנחתמו חוזים מספר
י  "ר) (לפמ(כמות /  הדוח תאריך ועד

  ) שימושים

1   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---  

 שנחתמו  בחוזים"ר למ ממוצע מחיר
 הדוח תאריך ועד התקופה מתום

  (בש"ח) 

14,184   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---  



  הכרה בהכנסה מחוזי מכירה מחייבים בפרויקט ומקדמות שצפויות להתקבל מהפרויקט .5

  

  
 גולמיתרווחיות  .6

 

 הוכר מהפרויקטניתוחי רגישות לרווח גולמי שטרם  .7

  

 מימון ספציפי ומסגרות ליווי לפרויקט  .8

") במסגרתו יעמיד לאומי בנק(" "מבע לישראל לאומי בנק עם ליווי בהסכם התקשרה החברה

זה,  7.16כאמור בסעיף  204פרויקט יבנה מגרש   י מסגרות אשראי לצורך הקמתבנק לאומ

 7.18  ףכאמור בסעי  2020להלן ופרויקט יבנה מגרש    7.17כאמור בסעיף    264פרויקט יבנה מגרש  

לאור זאת שהחברה התקשרה בהסכם ליווי אחד ביחס לשלושת הפרויקטים כאמור,  .להלן

  שלושת הפרויקטים בהתאם להסכם הליווי עם בנק לאומי. בטבלה שלהלן יוצגו נתונים עבור 

 

  תובשלמו מהפרויקט    להכנסותמתייחסים    הנתונים
  ] 100% -[חלק התאגיד האפקטיבי בפרויקט 

 בגין יוכרו /שהוכרו  הכנסות"כ סה
  חתומים  חוזים

/  שנתקבלו  מקדמות"כ סה
  להתקבל שצפויות

  "ח) ש(באלפי   

  7,060  5,986  2019 של האחרון ליום עד

  11,750  12,611  2020 שנת

  2,940  3,153  2021 שנת

 -   -   2022 שנת
  -   -   ואילך   2023 שנת

  21,750  21,750   "כסה

  אומדן שיעור רווחיות גולמית כוללת בפרויקט

  מהפרויקט ההכנסות לכלל  מתייחסים הנתונים
  ] 100% -[חלק התאגיד האפקטיבי בפרויקט 

  2017שנת    2018שנת    2019שנת  

  59,780  59,780  59,780  הכנסות צפויות בגין הפרויקט (באלפי ש"ח) 
  51,980  51,980  47,000  ויות (באלפי ש"ח) עלויות פרויקט צפ

  7,800  7,800  12,780  (באלפי ש"ח) רווח (הפסד) גולמי צפוי בגין הפרויקט 
  ---   ---   692  מתוכו, רווח גולמי שכבר הוכר ברו"ה (באלפי ש"ח) 

  7,800  7,800  12,088  מתוכו, רווח גולמי שטרם הוכר ברו"ה (באלפי ש"ח) 
  13.05  13.05  21  וי בפרויקט (%) שיעור רווח גולמי כולל צפ

מחיר ממוצע למ"ר לפיו חושב רווח 
  גולמי שטרם הוכר (לפי שימושים)

  11,212  11,212  13,361  מגורים 
  ---  ---   ---   מסחרי

  ---  ---   ---   משרדים

  ---  ---   ---   אחר

   "ח)ש(באלפי  הוכר שטרם בפרויקט ויהצפ הגולמי לרווח רגישות ניתוח
  

 עליה השפעת  
  10% של

 עליה השפעת
  5% של

 גולמי רווח"כ סה
  הוכר שטרם

 ירידה השפעת
  5% של

 ירידה השפעת
  10% של

שינוי במחירי המכירה של  השפעת
שטחים שטרם נחתמו לגביהם חוזי 
מכירה מחייבים, למ"ר על הרווח 

  הגולמי הצפוי שטרם הוכר 

3,803    1,902    12,088    )1,902 (  )3,803(   

 ההקמה בעלויות שינוי השפעת
 הצפוי הגולמי הרווח על"ר למ

  הוכר שטרם

)2,745 (  )1,372 (  12,088  1,372  2,745  
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 שעבודים ומגבלות משפטיות .9

 בין שנחתם יוולי הסכם עם בקשר בנקאי תאגיד לטובת ניתנו הבטוחות, לעיל כמפורט

זה,  7.16כאמור בסעיף  204הקמת  פרויקט יבנה מגרש  עם בקשר לאומי בנק לבין החברה

כאמור בסעיף  2020להלן ופרויקט יבנה מגרש  7.17כאמור בסעיף  264פרויקט יבנה מגרש 

  להלן. 7.18

 

 התאמות בין הרווח הגולמי הצפוי ובין יתרת העודפים הצפויה למשיכה   . 10

  תיאור ההלוואה   

יתרות בדוח על המצב הכספי 
  ): ₪(באלפי 

  20,820  מוצג כהלוואות לזמן קצר:   31.12.2019

  -   מוצג כהלוואות לזמן ארוך:

  -   מוצג כהלוואות לזמן קצר:  31.12.2018

  -   מוצג כהלוואות לזמן ארוך:

  בע"מ בנק לאומי לישראל  ה: מוסד מלוו

  2019הסכם ליווי נחתם בחודש מאי   תאריך אישור ההלוואה / מסגרת ותאריך נטילת ההלוואה: 

  45,000  "ח):   ש באלפיסה"כ מסגרת (

  24,180  מתוכה, יתרה שטרם נוצלה: 

  P+  1%  מנגנון קביעת הריבית וציון הריבית  [ניתן לציין טווח]: 

ולא  הפרויקט בסיום קרן. רבעון מדי ריבית  ריבית: מועדי פרעון קרן ו 
  2021בדצמבר  31יאוחר מיום 

  ---   תניות פיננסיות מרכזיות: 

  מחירים ורמת זמנים בלוחות עמידה  : [לרבות: קצב מכירות וכדומה]תניות מרכזיות אחרות 

  לא  ציון האם הופרו תניות מרכזיות או אמות מידה אחרות לתום תקופת הדיווח: 

  לא  [כן/לא]:  non-recourseהאם מסוג 

מלוא החובות וקיום מלוא התחייבויות  פירעון  תנאים לשחרור עודפים מחשבון הליווי, לרבות ציון האם התקיימו התנאים:  
  החברה כלפי הבנק.  

  על ראשונה בדרגה משכנתאהתחייבות לרישום   בטחונות: 
 שוטף שעבוד, זכויות החברה במקרקעי הפרויקט

 בדרגה ראשונים קבועים  שעבודים, הפרויקט על
 עם , בין היתר,חוזים"פ ע החברה זכויות על

  .  עיקריים וספקים קבלנים
 בנין רישן של ללא הגבלה בסכום ערבות

  .בחברה השליטה בעלת"מ, בע והשקעות

  הסכום המובטח ע"י השעבוד  פירוט   סוג

 31.12.2019ליום ו  הדוח למועד
משכנתא מדרגה ראשונה על  התחייבות לרישום   גה ראשונה רד  שעבודים 

  .מקרקעי הפרויקטים
  ללא הגבלה בסכום

שעבוד כל הזכויות בפרויקט, לרבות חשבון   דרגה ראשונה
ושעבוד והמחאה על דרך השעבוד של הפרויקט 

  כל זכויות החברה לקבלת כספים מהרוכשים.

  ללא הגבלה בסכום

  -  -  דרגה שניה 

ה ת אזהר(הערו אחר
  וכיוצ"ב) 

-  -  -  

  ) ש"ח(באלפי   

  7,800  :  בהתאם לדוח אפס רווח גולמי צפוי

  20,076  : , סה"כהתאמות לעודפים

  27,876  סה"כ עודפים צפויים למשיכה: 

  2021  מועד צפוי למשיכת עודפים: 
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  . לפרויקט האפס דוח  לפי  (*) 

  

 המועדים  עם בקשר החברה הערכות לרבות הפרויקט עם בקשר לעיל המתואר המידע: אזהרה בדבר מידע צופה פני עתיד

לסיום עבודות הקמה וסיום שיווק הפרויקט, עלויות שטרם הושקעו, שיעור השלמה ומועד השלמת בנייה צפוי, הכנסות 

מהפרויקט, נתונים בדבר  שיתקבלואו / ו שיוכרו המקדמותו א/ו הכנסותצפויות מכל הפרויקט ומחוזים שנחתמו במצטבר, 

הוכר מהפרויקט ונתונים בדבר התאמה בין הרווח הגולמי הצפוי  הרווחיות הגולמית וניתוחי רגישות לרווח הגולמי שטרם

 שרוא החברה של המלאה בשליטתה אינו אשר עתיד פני צופה מידע בבחינת הינוובין יתרת העודפים הצפויה למשיכה, 

 הערכות שכולל, זה דוח למועד נכון בחברה שקיים מידע על, היתר בין, מבוסס המידע. וודאית אינה בפועל התקיימותו

 אחד  ויתקיים  במידה  לרבות,  החברה  מתחזיות שונה  באופן  להתקיים או  להתקיים  שלא  עשויים  אשר החברה  של  ותכנונים

 יחולו) 2יה שונה מהקצב אותו חוזה החברה; (הבניה בפרויקט יה ) קצב התקדמות1: (להלן המפורטים מהגורמים יותר או

; בפרט  הפרויקט  ממוקם  בו  ובאזור  בכלל  למגורים  הדירות  שוק  מצב  או/ו  הנדל״ן  שוק  במצב  או/ו  המשק  במצב  לרעה  שינויים

 בזמינותו או/ו הבניה תשומות במחירי או/ו) בזמינותם או/ו( הגלם חומרי במחירי או/ו הבנייה בעלויות שינויים יחולו) 3(

) 5; (החברה חוזה אותו מהקצב שונה יהיהבהתבסס על ניסיון החברה  בפרויקטקצב המכירות החזוי  )4אדם; ( כוח של

 באזור הנמצאותבנות בפרויקט, נומחירי מכירה של דירות דומות לדירות ה בפרויקטמחירי המכירה הנוכחיים ב שינוי

להתממש באופן שונה מהתחזיות אותן צופה  אומש ת החברה עשויות שלא להתמבאזורים דומים לו. תחזיוו הפרויקט

התקדמות הבניה ו/או בקצב האכלוס בפועל ו/או בעלויות הביצוע של  בקצבהחברה במידה ויחולו שינויים מהותיים לרעה 

סיס לתחזית ו/או לעומת המחירים ששימשו ב ו/או במחירי המכירה של הדירות בכללהפרויקט ו/או בעלויות הפרויקט 

משמעותית מקצב המכירות ששימש בסיס לחיזוי המידע כאמור ו/או ירות של הדירות בפרויקט ייפול בצורה קצב המכ

בנתונים מקרו כלכליים ו/או עובדתיים אחרים שאינם בשליטתה של החברה ו/או בשינוי איזה מהגורמים המפורטים לעיל 

  .להלן 20בסעיף ופה החברה כמפורט מי מגורמי הסיכון להם חשאו התקיימות /ו

  

  

  

  

   

פרעון מלוא חובות וקיום התחייבויות החברה כלפי המלווים, ובכלל זה ביטולן של כל    שיכת עודפים: תנאים מתלים למ
הערבויות שהועמדו וערבויות חוק המכר ואי קיומן של מסגרות אשראי כלשהן בקשר 

  עם הפרויקט ואף שלא בקשר עם הפרויקט והתקבלה הסכמת הבנק המלווה לכך. 
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  %100חלק החברה בפרויקט  - ביבנה 264מגרש  .7.17

  הצגת הפרויקט .1

  
 

 מצבו התכנוני של הפרויקט  .2

  ינוי תכנוני.בפרויקט לא נדרש ש      (*) 

  
  
  
  
  
  

  31.12.2019פירוט ליום  סעיף 

 ביבנה  264 מגרש שם הפרויקט: 

 ביבנה  5520 בגוש 10 מחלקה  כחלק הידוע 264 מגרש  מיקום הפרויקט:

  יח"ד  24הכולל  מבנה  תיאור קצר של הפרויקט: 

  100%  יד האפקטיבי בפרויקט: התאגחלק 

מבנה האחזקה בפרויקט (תיאור אחזקה דרך חברות בנות 
  וכדומה): 

 .החברה באמצעות ישירה אחזקה

ציון שמות השותפים לפרויקט (במקרה בו השותפים מהווים 
  מן הזכויות בנכס):  25%-צד קשור או מחזיקים למעלה מ

 -  

 .החברה באמצעות ישירה אחזקה וד יחסי/אקוויטי):  שיטת הצגה בדוחות הכספיים (איחוד/איח

  2018 באפריל"י רמ מול חכירה חוזה נחתם מועד רכישת הקרקע עליה יבנה הפרויקט:

 "ר מ 2,267-כ שטח הקרקע עליה יבנה הפרויקט:

  2019 שני רבעון  ]: בפועלמועד התחלת עבודות הקמה [

  2021 אשוןר רבעון  מועד סיום עבודות הקמה [מתוכנן]: 

  2018 רביעי רבעון  ]:  בפועל[ בפרויקט שיווק התחלת מועד

  2021 אשוןר רבעון  סיום שיווק [צפוי]:  מועד

עם קבלני ביצוע (היקף ההתקשרות או טווח להיקף  הסכמים
  התקשרות): 

 בבעלות חברה"מ, בע בניה נתנאל. נ הינו הפרויקט את המבצע הקבלן
  . החברה  של מלאה ושליטה

  .בקרקע הזכויות בעלת החברה קע (בעלות, חכירה וכדומה): פטיות בקרזכויות מש

 ---  אחר): הסכמים מיוחדים (קומבינציה/ פינוי בינוי/ 

חשיפות מהותיות של החברה לפרויקט (חשיפה משפטית, 
 אחריות, חובות תכנוניות ופיתוח סביבתי): 

 --- 

שווי מימוש נטו בתקופה המדווחת (יובא פירוט  אומדן
  חות לגבי מלאי מקרקעין): ההנ

  לא

 יבנה עיריית"י ע סביבתיות פיתוח עבודות מבוצעות בשכונה  דיון בקיומן של תשתיות בקרבת הפרויקט:

 כשלינושאים מיוחדים (חריגות בניה מהותיות, זיהום קרקע,  
  וכיוצ"ב):   מהותיים תכנון או ביצוע

 --- 

  31.12.2019ליום  קטמצב תכנוני לפרוי
  ]100%חלקה של החברה בפרויקט  -100%הנתונים הינם לפי [

  מצב תכנוני נוכחי 

  הערות  סה"כ יחידות   סה"כ שטחים (מ"ר)   סוג מלאי 

  ---   יח"ד  24  3,630  יחידות דיור 

  ---   ---   ---   שטחי מסחר

  ---   ---   ---    זכויות בניה בלתי מנוצלות
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  עלויות שהושקעו ושיושקעו בפרויקט .3

 חלקה -100%הנתונים הינם לפי [
  ] 100% בפרויקט החברה של

  2017 שנת  2018 שנת  2019 שנת

  1 רבעון   2 רבעון   3 רבעון   4 רבעון   התקופה כל

  "ח) ש(במאוחד) (באלפי    

                :עלויות שהושקעו 

עלויות מצטברות בגין קרקע בתום 
  תקופה ה

12,244  12,244  12,411  10,974  8,501  1,019  885  

 מיסים, פיתוחעלויות מצטברות בגין 
  ואגרות

 -   -   -   -   -  9,050  551  

  ---  ---  -   593  2,526  4,045  4,045  עלויות מצטברות בגין בניה 

  ---  ---  -   -   -   -   -   עלויות מצטברות בגין מימון (שהוונו)  

  2   3   444  955  793  1,062  1,062  אחרות עלויות

  1,438  10,072  8,945  12,522  15,730  17,351  17,351  סה"כ עלות מצטברת 

  1,438  10,072  8,945  12,522  15,730  17,351  17,351   בספריםסה"כ עלות מצטברת 

 ושיעור הושקעו שטרם עלויות
  : השלמה

              

בגין קרקע שטרם הושקעו  עלויות
  (אומדן) 

 -   -   -  1,973  4,446   2,045   2,179   

בגין פיתוח, מיסים ואגרות  עלויות
  שטרם הושקעו (אומדן) 

 -   -   -   -   -  ---   7,061   

בגין בניה שטרם הושקעו  עלויות
  (אומדן) 

21,507  21,507  21,963  22,364  22,957   18,590    18,590   

מצטברות בגין מימון  עלויות
שצפויות להיות מהוונות בעתיד 

  (אומדן)  

 -   -   -   -   -  ---   -     

   3,665    3,663   946  435  597  328  328  עלויות אחרות

   32,042    23,408   28,349  24,772  22,560  21,835  21,835  "כ עלות שנותרה להשלמה סה

השלמה [הנדסי/כספי] (לא  שיעור
  (%) כולל קרקע) 

15.83  15.83  10.31  2.58   -  ---  ---  

  2021 אשוןר רבעון   צפוי  בנייה השלמה מועד



  שיווק הפרויקט .4

  

  2017 שנת  2018 שנת  (במאוחד)  2019 שנת  ]100% בפרויקט החברה של חלקה -100%[הנתונים הינם לפי 

  1 רבעון   2 רבעון   3 רבעון   4 רבעון   התקופה כל

  
  שנחתמו בתקופה השוטפת  חוזים

  ---   ---   5  2  -  -  7  "ד (כמות) יח

  ---   ---   522  236  -  -  758  "ד (מ"ר)  יח

  ---   ---   -  -  -  -  -  מסחר שטחי

 שנחתמו  בחוזים"ר למ ממוצע מחיר
  (בש"ח)  השוטפת בתקופה

  ---   ---   14,286  13,979  -  -  14,191  "ד יח

  ---   ---   -  -  -  -  -  מסחר שטחי

  ---   ---   5  7  7  7  7  "ד (כמות) יח  מצטברים עד לסוף התקופה   חוזים

  ---   ---   522  758  758  758  758  "ד (מ"ר)  יח

 בחוזים  במצטבר"ר למ עוצממ מחיר
  (בש"ח) התקופה סוף עד שנחתמו

  ---   ---   14,286  14,191  14,191  14,191  14,191  "ד יח

  ---   ---   -  -  -  -  -  מסחר שטחי

  
  
  

  הפרויקט של השיווק שיעור

"כ הכנסות צפויות מכל סה
  הפרויקט (באלפי ש"ח)  

43,000  43,000  43,000  43,000  43,000   ---   ---  

 מחוזים  צפויות תהכנסו"כ סה
  "ח) ש(אלפי  במצטבר שנחתמו

10,756  10,756  10,756  10,756  7,457   ---   ---  

 של  האחרון ליום שיווק שיעור
  (%) (*)  התקופה

25  25  25  25  17.3   ---   ---  

  
  חוזים   לגביהם נחתמו שטרם שטחים

  ---   ---   19  17  17  17  17  "ד (כמות) יח

  ---   ---   2,905  2,669  2,669  2,669  2,669  "ד (מ"ר) יח

  ---   ---   -  -  -  -  -  (מ"ר) מסחר שטחי

)  מלאי (יתרת  מצטברת עלות"כ סה
 נחתמו  שטרם  לשטחים המיוחסת

 על בדוח מחייבים חוזים לגביהם
  הכספי המצב

  ---   ---   7,582  9,752  12,251  13,513  13,513  ש"ח  אלפי

**************    

 התקופה  מתום שנחתמו חוזים מספר
"ר) (לפי  מ(כמות /  הדוח תאריך ועד

  ) שימושים

1   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---  

 שנחתמו  בחוזים"ר למ ממוצע מחיר
 הדוח תאריך ועד התקופה מתום

  (בש"ח) 

14,017   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---  



  הכרה בהכנסה מחוזי מכירה מחייבים בפרויקט ומקדמות שצפויות להתקבל מהפרויקט .5

  

  
 גולמיתרווחיות  .6

 ניתוחי רגישות לרווח גולמי שטרם הוכר מהפרויקט .7

  

 שעבודים ומגבלות משפטיות ומסגרות ליווי לפרויקט  ,מימון ספציפי .8

 .בנק לבין החברה בין שנחתם ליווי םלהסכ ביחס לעיל) 9(-ו) 8( 7.16 סעיף ראו לפרטים

 התאמות בין הרווח הגולמי הצפוי ובין יתרת העודפים הצפויה למשיכה   .9

  בשלמותומהפרויקט    כנסותהלמתייחסים    הנתונים
  ] 100% -האפקטיבי בפרויקט [חלק התאגיד 

 בגין יוכרו /שהוכרו  הכנסות"כ סה
  חתומים  חוזים

/  שנתקבלו  מקדמות"כ סה
  להתקבל שצפויות

  "ח) ש(באלפי   

  6,689  2,896  2019 של האחרון ליום עד

  3,254  6,289  2020 שנת

  814  1,572  2021 שנת

 -   -   2022 שנת
  -   -   ואילך   2023 שנת

  10,757  10,757  "כ סה

  בפרויקט כוללת גולמית רווחיות שיעור אומדן 

  מהפרויקט ההכנסות לכלל  מתייחסים הנתונים
  ] 100% -[חלק התאגיד האפקטיבי בפרויקט 

  2017  שנת  2018  שנת  2019  שנת

  42,150  42,150  43,000  "ח) ש(באלפי  הפרויקט בגין צפויות הכנסות

  33,480  33,480  32,000  "ח) ש(באלפי  צפויות פרויקט עלויות

  8,670  8,670  11,000  "ח) ש(באלפי  הפרויקט בגין  צפוי גולמי(הפסד)  רווח

  ---   ---   675  "ח) ש"ה (באלפי ברו הוכר שכבר גולמי רווח, מתוכו

  8,670  8,670  10,325  "ח) ש"ה (באלפי ברו הוכר שטרם גולמי רווח, מתוכו

  20.57  20.57  25.58  ח גולמי כולל צפוי בפרויקט (%) וו ר שיעור

 רווח  חושב לפיו"ר למ ממוצע מחיר
  )שימושים(לפי  הוכר שטרם גולמי

  11,612  11,612  12,082  מגורים 

  ---   ---   ---   מסחרי

  ---   ---   ---   משרדים

  ---   ---   ---   אחר

   (באלפי ש"ח) הגולמי הצפוי בפרויקט שטרם הוכר שות לרווחניתוח רגי   

השפעת עליה   
  10%של 

השפעת עליה 
  5%של 

סה"כ רווח גולמי 
  שטרם הוכר

השפעת ירידה 
  5%של 

השפעת ירידה 
  10%של 

השפעת שינוי במחירי המכירה של 
שטחים שטרם נחתמו לגביהם חוזי 
מכירה מחייבים, למ"ר על הרווח 

  טרם הוכר הגולמי הצפוי ש

3,224   1,612  10,325  )1,612(    )3,224(   

השפעת שינוי בעלויות ההקמה 
למ"ר על הרווח הגולמי הצפוי 

  שטרם הוכר

)2,121 (  )1,075 (  10,325  1,075  2,121  

  ) ש"ח(באלפי   

  6,617  :  בהתאם לדוח אפס רווח גולמי צפוי

  14,458  : , סה"כהתאמות לעודפים

  21,075  סה"כ עודפים צפויים למשיכה: 

  2021 רבעון רביעי  מועד צפוי למשיכת עודפים: 

פרעון מלוא חובות וקיום התחייבויות החברה כלפי המלווים, ובכלל זה ביטולן של כל    תנאים מתלים למשיכת עודפים: 
הערבויות שהועמדו וערבויות חוק המכר ואי קיומן של מסגרות אשראי כלשהן בקשר 
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  . לפרויקט האפס דוח  יפל  (*) 
  

 המועדים  עם בקשר החברה הערכות לרבות הפרויקט עם בקשר לעיל המתואר המידע: ידע צופה פני עתידאזהרה בדבר מ

לסיום עבודות הקמה וסיום שיווק הפרויקט, עלויות שטרם הושקעו, שיעור השלמה ומועד השלמת בנייה צפוי, הכנסות 

מהפרויקט, נתונים בדבר  שיתקבלואו / ו שיוכרו המקדמותאו /ו הכנסותמו במצטבר, צפויות מכל הפרויקט ומחוזים שנחת

הוכר מהפרויקט ונתונים בדבר התאמה בין הרווח הגולמי הצפוי  הרווחיות הגולמית וניתוחי רגישות לרווח הגולמי שטרם

 ואשר החברה של המלאה טתהבשלי אינו אשר עתיד פני צופה מידע בבחינת הינוובין יתרת העודפים הצפויה למשיכה, 

 הערכות שכולל, זה דוח למועד נכון בחברה שקיים מידע על, היתר בין, מבוסס המידע. וודאית אינה בפועל התקיימותו

 אחד  ויתקיים  במידה  לרבות,  החברה  מתחזיות שונה  באופן  להתקיים או  להתקיים  שלא  עשויים  אשר החברה  של  ותכנונים

 יחולו) 2) קצב התקדמות הבניה בפרויקט יהיה שונה מהקצב אותו חוזה החברה; (1: (להלן המפורטים מהגורמים יותר או

; בפרט  הפרויקט  ממוקם  בו  ובאזור  בכלל  למגורים  הדירות  שוק  מצב  או/ו  הנדל״ן  שוק  במצב  או/ו  המשק  במצב  לרעה  שינויים

 בזמינותו או/ו הבניה תשומות במחירי או/ו) בזמינותם או/ו( הגלם חומרי במחירי או/ו הבנייה בעלויות שינויים יחולו) 3(

) 5; (החברה חוזה אותו מהקצב שונה יהיהבהתבסס על ניסיון החברה  בפרויקטקצב המכירות החזוי  )4אדם; ( כוח של

 באזור הנמצאותבנות בפרויקט, נומחירי מכירה של דירות דומות לדירות ה בפרויקטמחירי המכירה הנוכחיים ב שינוי

להתממש באופן שונה מהתחזיות אותן צופה  אורים דומים לו. תחזיות החברה עשויות שלא להתממש זובאו הפרויקט

התקדמות הבניה ו/או בקצב האכלוס בפועל ו/או בעלויות הביצוע של  בקצבהחברה במידה ויחולו שינויים מהותיים לרעה 

מת המחירים ששימשו בסיס לתחזית ו/או עול ו/או במחירי המכירה של הדירות בכללהפרויקט ו/או בעלויות הפרויקט 

קצב המכירות של הדירות בפרויקט ייפול בצורה משמעותית מקצב המכירות ששימש בסיס לחיזוי המידע כאמור ו/או 

בנתונים מקרו כלכליים ו/או עובדתיים אחרים שאינם בשליטתה של החברה ו/או בשינוי איזה מהגורמים המפורטים לעיל 

  .להלן 20גורמי הסיכון להם חשופה החברה כמפורט בסעיף מ מיאו התקיימות /ו

 

  

  

  

  

  

   

  עם הפרויקט ואף שלא בקשר עם הפרויקט והתקבלה הסכמת הבנק המלווה לכך. 
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   %100חלק החברה בפרויקט  - ביבנה 2020מגרש  .7.18

  הצגת הפרויקט .1

 

 ל הפרויקט מצבו התכנוני ש .2

 בפרויקט לא נדרש שינוי תכנוני.     (*)

  

  

  

  

  

 

  31.12.2019פירוט ליום  סעיף 

 ביבנה  2020 מגרש שם הפרויקט: 

 ביבנה  3515בגוש  15-ו 13הידוע כחלק מחלקות  2020מגרש  מיקום הפרויקט:

   "דיח  22 הכולל מבנה  רויקט: של הפתיאור קצר 

  100%  חלק התאגיד האפקטיבי בפרויקט: 

מבנה האחזקה בפרויקט (תיאור אחזקה דרך חברות בנות 
 וכדומה): 

 אחזקה ישירה באמצעות החברה.

ציון שמות השותפים לפרויקט (במקרה בו השותפים מהווים 
  מן הזכויות בנכס):  25%-צד קשור או מחזיקים למעלה מ

 -  

 אחזקה ישירה באמצעות החברה. הצגה בדוחות הכספיים (איחוד/איחוד יחסי/אקוויטי):    טתשי

  2018באפריל נחתם חוזה חכירה מול רמ"י  מועד רכישת הקרקע עליה יבנה הפרויקט:

 מ"ר  2,078-כ שטח הקרקע עליה יבנה הפרויקט:

  2019 רביעי רבעון  ]: בפועלמועד התחלת עבודות הקמה [

  2021שני  רבעון  ה [מתוכנן]: עבודות הקממועד סיום 

  2019 שני רבעון  ]:  בפועלמועד התחלת שיווק בפרויקט [

  2021שני רבעון  מועד סיום שיווק [צפוי]: 

הסכמים עם קבלני ביצוע (היקף ההתקשרות או טווח להיקף 
  התקשרות): 

 בבעלות חברה"מ, בע בניה נתנאל. נ הינו הפרויקט את המבצע הקבלן
   .החברה  של מלאה הושליט

  החברה בעלת הזכויות בקרקע. זכויות משפטיות בקרקע (בעלות, חכירה וכדומה): 

 -- - (קומבינציה/ פינוי בינוי/ אחר):  הסכמים מיוחדים

(חשיפה משפטית,  חשיפות מהותיות של החברה לפרויקט
 : אחריות, חובות תכנוניות ופיתוח סביבתי)

- -- 

(יובא פירוט  קופה המדווחתאומדן שווי מימוש נטו בת
  : ההנחות לגבי מלאי מקרקעין)

  לא

 בשכונה מבוצעות עבודות פיתוח סביבתיות ע"י עיריית יבנה  דיון בקיומן של תשתיות בקרבת הפרויקט:

, כשלי נושאים מיוחדים (חריגות בניה מהותיות, זיהום קרקע
  וכיוצ"ב):   ביצוע או תכנון מהותיים

 -- - 

  31.12.2019ליום  מצב תכנוני לפרויקט
  ]100%חלקה של החברה בפרויקט  -100%הנתונים הינם לפי [

  מצב תכנוני נוכחי 

  הערות  סה"כ יחידות   סה"כ שטחים (מ"ר)   סוג מלאי 

  ---   יח"ד  22  3,465  יחידות דיור 

  ---   ---   ---   שטחי מסחר

  ---   ---   ---    זכויות בניה בלתי מנוצלות
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  עלויות שהושקעו ושיושקעו בפרויקט .3

  

  

 חלקה -100%הנתונים הינם לפי [
  ] 100% בפרויקט החברה של

  2017 שנת  2018 שנת  2019 שנת

  1 רבעון   2 רבעון   3 רבעון   4 רבעון   התקופה כל

  "ח) ש(במאוחד) (באלפי    

                :עלויות שהושקעו 

ברות בגין קרקע בתום ת מצטעלויו
  התקופה 

12,117  12,117  12,117  12,117  12,117   959    811   

 מיסים, פיתוחעלויות מצטברות בגין 
  ואגרות

 -   -   -   -   -   8,830    500   

  ---  ---  -   -   -   2,277  2,277  עלויות מצטברות בגין בניה 

  ---  ---  -   -   -   -   -   עלויות מצטברות בגין מימון (שהוונו)  

   2    4   -   -   -   28  28  אחרות יותעלו

   1,313   9,793   12,117  12,117  12,117  14,422  14,422  סה"כ עלות מצטברת 

   1,313    9,793   12,117  12,117  12,117  14,422  14,422   בספריםסה"כ עלות מצטברת 

 ושיעור הושקעו שטרם עלויות
  : השלמה

              

בגין קרקע שטרם הושקעו  עלויות
  (אומדן) 

 -   -   -   -   -  4,126  11,306  

בגין פיתוח, מיסים ואגרות  עלויות
  שטרם הושקעו (אומדן) 

1,798  1,798  1,798  1,798  1,798   -  1,298  

בגין בניה שטרם הושקעו  עלויות
  (אומדן) 

17,388  17,388  19,665  19,665  19,665  19,665  19,665  

מצטברות בגין מימון  עלויות
ד שצפויות להיות מהוונות בעתי

  (אומדן)  

930  930  930  930  930  930  930  

  383  381  385  385  385  357    357  עלויות אחרות

  33,582  25,102  22,778  22,778  22,778  20,473  20,473  "כ עלות שנותרה להשלמה סה

השלמה [הנדסי/כספי] (לא  שיעור
  (%) כולל קרקע) 

11.6  11.6   -   -   -   -   -  

  2021 שני רבעון   צפוי  בנייה השלמה מועד



  שיווק הפרויקט .4

  2017 שנת  2018 שנת  (במאוחד)  2019 שנת  ]100% בפרויקט החברה של חלקה -100%[הנתונים הינם לפי  

  1 רבעון   2 רבעון   3 רבעון   4 רבעון   התקופה כל

  
  שנחתמו בתקופה השוטפת  חוזים

  ---   ---   -  -  -  1  1  "ד (כמות) יח

  ---   ---   -  -  -  125  125  "ד (מ"ר)  יח

  ---   ---   -  -  -  -  125  מסחר שטחי

 שנחתמו  בחוזים"ר למ ממוצע מחיר
  (בש"ח)  השוטפת בתקופה

  ---   ---   -  -  -  14,017  14,017  "ד יח

  ---   ---   -  -  -  -  -  מסחר שטחי

  ---   ---   -  -  -  1  1  "ד (כמות) יח  מצטברים עד לסוף התקופה   חוזים

  ---   ---   -  -  -  125  125  "ד (מ"ר)  יח

 בחוזים  במצטבר"ר למ צעממו מחיר
  (בש"ח) התקופה סוף עד שנחתמו

  ---   ---   -  -  -  14,017  14,017  "ד יח

  ---   ---   -  -  -  -  -  מסחר שטחי

  
  
  

  הפרויקט של השיווק שיעור

"כ הכנסות צפויות מכל סה
  הפרויקט (באלפי ש"ח)  

39,000  39,000  39,000  39,000  39,000   ---   ---  

 מחוזים  צפויות הכנסות"כ סה
  "ח) ש(אלפי  במצטבר שנחתמו

1,752  1,752  -  -  -   ---   ---  

 של  האחרון ליום שיווק שיעור
  (%) (*)  התקופה

4.5  4.5  -  -  -   ---   ---  

  
  חוזים   לגביהם נחתמו שטרם שטחים

  ---   ---   22  22  22  21  21  "ד (כמות) יח

  ---   ---   3,065  3,065  3,065  2,940  2,940  "ד (מ"ר) יח

  ---   ---   -  -  -  -  -  (מ"ר) מסחר שטחי

)  מלאי (יתרת  מצטברת עלות"כ סה
 נחתמו  שטרם  לשטחים המיוחסת

 על בדוח מחייבים חוזים לגביהם
  הכספי המצב

  ---   ---   12,117  12,117  12,117  13,834  13,834  ש"ח  אלפי

**************    

 התקופה  מתום שנחתמו חוזים מספר
"ר) (לפי  מ(כמות /  הדוח תאריך ועד

  ) שימושים

3   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---  

 שנחתמו  בחוזים"ר למ ממוצע מחיר
 הדוח תאריך ועד התקופה מתום

  (בש"ח) 

13,816   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---  



  הכרה בהכנסה מחוזי מכירה מחייבים בפרויקט ומקדמות שצפויות להתקבל מהפרויקט  .5

  
 גולמיתרווחיות  .6

 ניתוחי רגישות לרווח גולמי שטרם הוכר מהפרויקט .7

  

 שעבודים ומגבלות משפטיות ומסגרות ליווי לפרויקט  ,מימון ספציפי .8

 ) לעיל ביחס להסכם ליווי שנחתם בין החברה לבין בנק.9(-) ו8( 7.16לפרטים ראו סעיף 

 התאמות בין הרווח הגולמי הצפוי ובין יתרת העודפים הצפויה למשיכה   .9

  בשלמותומהפרויקט    להכנסותמתייחסים    הנתונים
  ] 100% -בפרויקט  [חלק התאגיד האפקטיבי

 בגין יוכרו /שהוכרו  הכנסות"כ סה
  חתומים  חוזים

/  שנתקבלו  מקדמות"כ סה
  להתקבל שצפויות

  "ח) ש(באלפי   

  131  -   2019 של האחרון ליום עד

  1,081  1,168  2020 שנת

  540  584  2021 שנת

 -   -   2022 שנת
  -   -   ואילך   2023 שנת

  1,752  1,752  "כ סה

  בפרויקט כוללת גולמית רווחיות שיעור אומדן 

  מהפרויקט ההכנסות לכלל  מתייחסים הנתונים
  ] 100% -[חלק התאגיד האפקטיבי בפרויקט 

  2017  שנת  2018  שנת  2019  שנת

  -  -  39,000  "ח) ש(באלפי  הפרויקט בגין צפויות הכנסות

  -  -  29,000  "ח) ש(באלפי  צפויות פרויקט עלויות

  -  -  10,000  "ח) ש(באלפי  הפרויקט בגין  צפוי גולמי(הפסד)  רווח

  -  -  -  "ח) ש"ה (באלפי ברו הוכר שכבר גולמי רווח, מתוכו

  -  -  10,000  "ח) ש"ה (באלפי ברו הוכר שטרם גולמי רווח, מתוכו

  -  -  26%  רווח גולמי כולל צפוי בפרויקט (%)  שיעור

 רווח  חושב לפיו"ר למ ממוצע מחיר
  )שימושים(לפי  הוכר שטרם מיגול

  -  -  12,669  מגורים 

  ---   ---   ---   מסחרי

  ---   ---   ---   משרדים

  ---   ---   ---   אחר

   "ח)ש(באלפי  הוכר שטרם בפרויקט הצפוי הגולמי לרווח רגישות ניתוח  

 עליה השפעת  
  10% של

 עליה השפעת
  5% של

 גולמי רווח"כ סה
  הוכר שטרם

 ירידה השפעת
  5% של

 ירידה השפעת
  10% של

שינוי במחירי המכירה של  השפעת
שטחים שטרם נחתמו לגביהם חוזי 
מכירה מחייבים, למ"ר על הרווח 

  הגולמי הצפוי שטרם הוכר 

3,900  1,950  10,000  )1,950(  )3,900(  

 ההקמה בעלויות שינוי השפעת
 ויהצפ הגולמי הרווח על"ר למ

  הוכר שטרם

)1,739(  )869(  10,000  869  1,739  

  ) ש"חי (באלפ   

  5,970  :  בהתאם לדוח אפס רווח גולמי צפוי

  11,783  : , סה"כהתאמות לעודפים

  17,753  סה"כ עודפים צפויים למשיכה: 

  2021  מועד צפוי למשיכת עודפים: 

פרעון מלוא חובות וקיום התחייבויות החברה כלפי המלווים, ובכלל זה ביטולן של כל    תנאים מתלים למשיכת עודפים: 
יות שהועמדו וערבויות חוק המכר ואי קיומן של מסגרות אשראי כלשהן בקשר הערבו

  עם הפרויקט ואף שלא בקשר עם הפרויקט והתקבלה הסכמת הבנק המלווה לכך. 
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  . לפרויקט האפס דוח  לפי  (*) 
  

 מועדים ה עם בקשר החברה הערכות לרבות הפרויקט עם בקשר לעיל המתואר המידע: אזהרה בדבר מידע צופה פני עתיד

לסיום עבודות הקמה וסיום שיווק הפרויקט, עלויות שטרם הושקעו, שיעור השלמה ומועד השלמת בנייה צפוי, הכנסות 

מהפרויקט, נתונים בדבר  שיתקבלואו / ו שיוכרו המקדמותאו /ו הכנסותצפויות מכל הפרויקט ומחוזים שנחתמו במצטבר, 

הוכר מהפרויקט ונתונים בדבר התאמה בין הרווח הגולמי הצפוי  י שטרםהרווחיות הגולמית וניתוחי רגישות לרווח הגולמ

 ואשר החברה של המלאה בשליטתה אינו אשר עתיד פני צופה מידע בבחינת הינוובין יתרת העודפים הצפויה למשיכה, 

 הערכות כוללש, זה דוח למועד נכון בחברה שקיים מידע על, היתר בין, מבוסס המידע. וודאית אינה בפועל התקיימותו

 אחד  ויתקיים  במידה  לרבות,  החברה  מתחזיות שונה  באופן  להתקיים או  להתקיים  שלא  עשויים  אשר החברה  של  ותכנונים

 יחולו) 2) קצב התקדמות הבניה בפרויקט יהיה שונה מהקצב אותו חוזה החברה; (1: (להלן המפורטים מהגורמים יותר או

; בפרט  הפרויקט  ממוקם  בו  ובאזור  בכלל  למגורים  הדירות  שוק  מצב  או/ו  הנדל״ן  שוק  במצב  או/ו  המשק  במצב  לרעה  שינויים

 בזמינותו או/ו הבניה תשומות במחירי או/ו) בזמינותם או/ו( הגלם חומרי במחירי או/ו הבנייה בעלויות שינויים יחולו) 3(

) 5; (החברה חוזה אותו מהקצב ונהש יהיהבהתבסס על ניסיון החברה  בפרויקט) קצב המכירות החזוי 4אדם; ( כוח של

 באזור הנמצאותבנות בפרויקט, נומחירי מכירה של דירות דומות לדירות ה בפרויקטמחירי המכירה הנוכחיים ב שינוי

להתממש באופן שונה מהתחזיות אותן צופה  אובאזורים דומים לו. תחזיות החברה עשויות שלא להתממש ו הפרויקט

התקדמות הבניה ו/או בקצב האכלוס בפועל ו/או בעלויות הביצוע של  בקצבותיים לרעה החברה במידה ויחולו שינויים מה

ו/או במחירי המכירה של הדירות לעומת המחירים ששימשו בסיס לתחזית ו/או  בכללהפרויקט ו/או בעלויות הפרויקט 

וי המידע כאמור ו/או של הדירות בפרויקט ייפול בצורה משמעותית מקצב המכירות ששימש בסיס לחיזקצב המכירות 

בנתונים מקרו כלכליים ו/או עובדתיים אחרים שאינם בשליטתה של החברה ו/או בשינוי איזה מהגורמים המפורטים לעיל 

  .לןלה 20או התקיימות מי מגורמי הסיכון להם חשופה החברה כמפורט בסעיף /ו
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  מאוד פרויקטים בתכנון מהותיים -נדל"ן יזמי   -טבלאות גילוי  4ג.
   

  100% בפרויקט חלק החברה -פרויקט עתלית  .7.19

  הצגת הפרויקט .1

  מ"ר. 300ותוספת של  "דיח 73 -ל"ד יח כמות להגדלת הכרמל חוף ובניה לתכנון המקומית בוועדה החלטה התקבלה 6/1/2020 בתאריך*) (
  

  מצבו התכנוני של הפרויקט  .2

  "ר.מ 300 של ותוספת"ד יח 73 -ל"ד יח כמות הגדלתל הכרמל חוף ובניה לתכנון המקומית בוועדה החלטה התקבלה 6/1/2020 בתאריך(*)
  

  
  
  
  
  

  31.12.2019פירוט ליום  סעיף 

 עתלית שם הפרויקט: 

 עתלית מיקום הפרויקט:

  (*)  "דיח 73מגורים לבניה של  פרויקט  תיאור קצר של הפרויקט: 

  מלאה בעלות  חלק התאגיד האפקטיבי בפרויקט: 

אחזקה דרך חברות בנות מבנה האחזקה בפרויקט (תיאור 
 וכדומה): 

 החברה באמצעות ישירה אחזקה

ציון שמות השותפים לפרויקט (במקרה בו השותפים מהווים 
  מן הזכויות בנכס):  25%-צד קשור או מחזיקים למעלה מ

 -  

 החברה  של מלאה בבעלות שיטת הצגה בדוחות הכספיים (איחוד/איחוד יחסי/אקוויטי):  

  2016יוני   יה יבנה הפרויקט:מועד רכישת הקרקע על

 מ"ר  15,672 הפרויקט:שטח הקרקע עליה יבנה 

  2020 שיילש רבעון  ]: מתוכנןמועד התחלת עבודות הקמה [

  2202 ילישש רבעון  מועד סיום עבודות הקמה [מתוכנן]: 

  2020  ילישש רבעון  ]: מתוכנן[ בפרויקט שיווק התחלת מועד

  2022 לישיש רבעון  סיום שיווק [צפוי]:  מועד

עם קבלני ביצוע (היקף ההתקשרות או טווח להיקף  הסכמים
  התקשרות): 

  לפרויקט בקשר כלשהם הסכמים נחתמו טרם

 קיימת וקרן הפיתוח רשות, ישראל מקרקעי רשות מול חכירה חוזה זכויות משפטיות בקרקע (בעלות, חכירה וכדומה): 
  לישראל 

 -  נוי/ אחר): הסכמים מיוחדים (קומבינציה/ פינוי בי

ת מהותיות של החברה לפרויקט (חשיפה משפטית, חשיפו
 אחריות, חובות תכנוניות ופיתוח סביבתי): 

 אין

  לא  :  האם נאמד שווי מימוש נטו בתקופה המדווחת?

  .הסתיימו הפיתוח עבודותח, הדו למועד  דיון בקיומן של תשתיות בקרבת הפרויקט:

 כשליותיות, זיהום קרקע,  נושאים מיוחדים (חריגות בניה מה
  וכיוצ"ב):   מהותיים תכנון או ביצוע

 אין

  31.12.2019מצב תכנוני לפרויקט ליום 
  ]100%חלקה של החברה בפרויקט  -100%לפי  [הנתונים הינם

  מצב תכנוני נוכחי 

  הערות  סה"כ יחידות   סה"כ שטחים (מ"ר)   סוג מלאי 

שטח המגרשים לפי חוברת   יחידות דיור 
המכרז מסתכם לסך של כ 

    מ"ר 15,672 –

73 (*)   ---  
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 עלויות שהושקעו ושיושקעו בפרויקט .3

 
 מימון ספציפי ומסגרות ליווי לפרויקט  .4

  

 שעבודים ומגבלות משפטיות .5

  

 חלקה -100%הנתונים הינם לפי [
  ] 100% בפרויקט החברה של

  2017 שנת  2018 שנת  2019 שנת

  1 רבעון   2 רבעון   3 רבעון   4 רבעון   התקופה כל

  "ח) ש(במאוחד) (באלפי    

                :עלויות שהושקעו 

עלויות מצטברות בגין קרקע בתום 
  התקופה 

38,493  38,493  38,493  38,493  38,493  38,493  38,493  

 מיסים, פיתוחעלויות מצטברות בגין 
  ואגרות

 -   -   -   -   -   ---   ---  

  ---   ---   -   -   -   -   -   עלויות מצטברות בגין בניה 

  ---   ---   -   -   -   -   -   עלויות מצטברות בגין מימון (שהוונו)  

  135  142  253  292  272  284  284  רותאח עלויות

  38,628  38,695  38,746  38,785  38,765  38,777  38,777  סה"כ עלות מצטברת 

  38,628  38,695  38,746  38,785  38,765  38,777  38,777   בספריםסה"כ עלות מצטברת 

  תיאור ההלוואה   

וח על המצב הכספי יתרות בד
  באלפי ש"ח): (

  28,000  מוצג כהלוואות לזמן קצר:   31.12.2019

  -  מוצג כהלוואות לזמן ארוך:

  26,796  מוצג כהלוואות לזמן קצר:  31.12.2018

  -  מוצג כהלוואות לזמן ארוך:

  לאומיבנק       מוסד מלווה: 

  2019אוגוסט   תאריך אישור ההלוואה / מסגרת ותאריך נטילת ההלוואה: 

  26,602  ):   באלפי ש"חסגרת (סה"כ מ

  --       מתוכה, יתרה שטרם נוצלה: 

  P+  1.75%  מנגנון קביעת הריבית וציון הריבית  [ניתן לציין טווח]: 

  רבעוןקרן לאחר חצי שנה. ריבית מדי   מועדי פרעון קרן וריבית: 
      

  -   תניות פיננסיות מרכזיות: 

שחרור כספים לפי קצב התקדמות הבניה בשטח,   : דומה][לרבות: קצב מכירות וכתניות מרכזיות אחרות 
עמידה בתקציב, עמידה בלוחות זמנים ועמידה 

  במחירי מכירה

  לא  ציון האם הופרו תניות מרכזיות או אמות מידה אחרות לתום תקופת הדיווח: 

  לא  [כן/לא]:  non-recourseהאם מסוג 

   טרם נחתם הסכם ליווי לבניית הפרויקט  אם התקיימו התנאים:  תנאים לשחרור עודפים מחשבון הליווי, לרבות ציון ה

זכויות החברה על שנייה מדרגה משכון יחיד   בטחונות: 
. ערבות של רישן בנין במקרקעי הפרויקט

  והשקעות בע"מ, בעלת השליטה בחברה.

  הסכום המובטח ע"י השעבוד  פירוט   סוג

  31.12.2019ליום למועד הדוח ו 

  שעבודים 
  

התחייבות לרישום משכנתא יחידה מדרגה 
שנייה  על זכויות החברה במקרקעי 

  הפרויקט

  בסכום הגבלה ללא
  

(הערות אזהרה  אחר
  וכיוצ"ב) 

-      



  תיאור עסקי התאגיד
  

54 

 התאמות בין הרווח הגולמי הצפוי ובין יתרת העודפים הצפויה למשיכה   .6

  . דוח אפס לפרויקט לפי   (*) 
  

 המועדים עם בקשר החברה הערכות לרבות הפרויקט עם בקשר לעיל המתואר המידע: ידע צופה פני עתידאזהרה בדבר מ

 הצפויה  העודפים יתרת ובין הצפוי הגולמי הרווח בין התאמה בדבר ונתונים, הפרויקט ושיווק הקמה עבודות ולסיום להתחלה

. וודאית אינה בפועל התקיימותו ואשר החברה של אההמל בשליטתה אינו אשר עתיד פני צופה מידע בבחינת הינו, למשיכה

 שלא עשויים אשר החברה של ותכנונים הערכות שכולל, זה דוח למועד נכון בחברה שקיים מידע על, היתר בין, מבוסס המידע

) קצב 1: (להלן  המפורטים  מהגורמים  יותר  או  אחד  ויתקיים  במידה  לרבות,  החברה  מתחזיות  שונה  באופן  להתקיים  או  להתקיים

 הנדל״ן   שוק  במצב  או/ו  המשק  במצב  לרעה  שינויים  יחולו)  2התקדמות הבניה בפרויקט יהיה שונה מהקצב אותו חוזה החברה; (

 חומרי במחירי או/ו הבנייה בעלויות שינויים יחולו) 3; (בפרט הפרויקט ממוקם בו ובאזור בכלל למגורים הדירות שוק מצב או/ו

 אותחזיות החברה עשויות שלא להתממש אדם;  כוח של בזמינותו או/ו הבניה תשומות במחירי או/ו) בזמינותם או/ו( הגלם

מהתחזיות אותן צופה החברה במידה ויחולו שינויים מהותיים לרעה בנתונים מקרו כלכליים ו/או להתממש באופן שונה 

 הסיכון   מגורמי  מי  התקיימותאו  /ולעיל  ורמים המפורטים  עובדתיים אחרים שאינם בשליטתה של החברה ו/או בשינוי איזה מהג

   .להלן 20 בסעיף כמפורט החברה חשופה להם

  

  

  

   

  ) ש"חבאלפי (  100% –הנתונים מתייחסים לחלקה של החברה בפרויקט 

  42,000  רווח גולמי צפוי בהתאם: 

  10,000  התאמות לעודפים, סה"כ: 

  52,000  סה"כ עודפים צפויים למשיכה: 

  2022 שני רבעון  מועד צפוי למשיכת עודפים: 

  לפרויקט ביחס ליווי הסכם נחתם טרם  תנאים מתלים למשיכת עודפים: 
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  %69 חלק החברה בפרויקט -בחולון  102מגרש פרויקט  .7.20

  הצגת הפרויקט .1

  
  

  

 מצבו התכנוני של הפרויקט  .2

  

  31.12.2019פירוט ליום  סעיף 

 102 מגרש  שם הפרויקט: 

 בחולון  102מגרש   מיקום הפרויקט:

    יח"ד 66 –יח"ד מתוכן חלק החברה כ  96מבנה הכולל   תיאור קצר של הפרויקט: 

  %96-כ  חלק התאגיד האפקטיבי בפרויקט: 

מבנה האחזקה בפרויקט (תיאור אחזקה דרך חברות בנות 
 וכדומה): 

אחזקה ישירה באמצעות החברה, למעט יח"ד שביחס אליהן התקשרה 
 למתן שירותי בניה.החברה בחוזי קומבינציה והסכם 

רויקט (במקרה בו השותפים מהווים ציון שמות השותפים לפ
  מן הזכויות בנכס):  25%-צד קשור או מחזיקים למעלה מ

 מוחזקות על ידי בעלי השליטה בחברה יח"ד בפרויקט 11-זכויות לכ
חברה עם בעלי השליטה בהסכם שירותי בניה ראו תקנה ה(להתקשרות 

אינם יח"ד מוחזקות בידי צדדי ג' (ש 19-וזכויות לכ הרביעי)לפרק  22
קשורים לחברה ו/או לבעלי השליטה בה). כמפורט להלן, החברה  

התקשרה בחוזה קומבינציה והסכם למתן שירותי בניה עם השותפים 
  בפרויקט.

 החברה  של מלאה בבעלות חלק החברה בפרויקט הינו שיטת הצגה בדוחות הכספיים (איחוד/איחוד יחסי/אקוויטי):  

נרכשה בשלבים ובמסגרת הליך פירוק שיתוף בבית המשפט שאושר  רויקט:מועד רכישת הקרקע עליה יבנה הפ
  . 2017בנובמבר  12ם ביו

 "ר מ 2,883 שטח הקרקע עליה יבנה הפרויקט:

ודיפון והחברה החלה  התקבל היתר חפירה  2020ברבעון הראשון לשנת   ]: בפועלמועד התחלת עבודות הקמה [
  בהקמת הפרויקט בהתאם.

  2022 רביעי רבעון      הקמה [מתוכנן]: מועד סיום עבודות 

  2020 ראשון רבעון  ]: מתוכנן[ בפרויקט שיווק התחלת מועד

  2022 רביעי רבעון  סיום שיווק [צפוי]:  מועד

עם קבלני ביצוע (היקף ההתקשרות או טווח להיקף  הסכמים
  התקשרות): 

  "ח  ש יליוןמ 73-כ של בהיקף נ. נתנאלבניה עם  הסכם

  בעלות  ת בקרקע (בעלות, חכירה וכדומה): זכויות משפטיו

 והסכמי קומבינציה בהסכמי החברה התקשרה"ד יח 19-כל ביחס הסכמים מיוחדים (קומבינציה/ פינוי בינוי/ אחר): 
"ד התקשרה החברה עם בעלי  יח 11- ל לזכויות ביחסו בניה שירותי

 22ראו פרטים בתקנה  – בנייה שירותי למתן בהסכם השליטה בה 
 . רביעי לדוח התקופתילחלק ה

חשיפות מהותיות של החברה לפרויקט (חשיפה משפטית, 
 אחריות, חובות תכנוניות ופיתוח סביבתי): 

 אין

  לא  :  מימוש נטו בתקופה המדווחת?האם נאמד שווי 

 קיימות תשתיות 501-ח בשכונת  דיון בקיומן של תשתיות בקרבת הפרויקט:

 כשלייות, זיהום קרקע,  נושאים מיוחדים (חריגות בניה מהות
  וכיוצ"ב):   מהותיים תכנון או ביצוע

 אין

  31.12.2019מצב תכנוני לפרויקט ליום 
  ]69%חלקה של החברה בפרויקט  -100%הנתונים הינם לפי [

  מצב תכנוני נוכחי 

  הערות  סה"כ יחידות   סה"כ שטחים (מ"ר)   סוג מלאי 

  2,883 -כ – עקרק  יחידות דיור 
  11,006 -כ –בניה  שטח

  ---   "ד) יח 66-כ  החברה(חלק  96

  ---   ---   ---   מסחר שטחי

  ---   ---   ---   זכויות בניה בלתי מנוצלות 
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 עלויות שהושקעו ושיושקעו בפרויקט  .3

  
 מימון ספציפי ומסגרות ליווי לפרויקט  .4

  

  

 של חלקה -100%[הנתונים הינם לפי 
  ]66% בפרויקט החברה

  2017 שנת  2018 שנת  2019 שנת

  1 רבעון   2 רבעון   3 רבעון   4 ן רבעו   התקופה כל

  "ח) ש(במאוחד) (באלפי    

                :עלויות שהושקעו 

עלויות מצטברות בגין קרקע בתום 
  התקופה 

52,112  52,112  52,112  51,334  51,334  51,244  20,134 

 מיסים, פיתוח עלויות מצטברות בגין 
  ואגרות

141  141  140  140  140  264  96  

  ---   18  -   -   -   -   -   יה עלויות מצטברות בגין בנ

  ---   180  180  180  180  180  180  עלויות מצטברות בגין מימון (שהוונו)  

  440  511  599  623  655  696  696  אחרות עלויות

  20,670  52,217  52,253  52,277  53,087  53,129  53,129  סה"כ עלות מצטברת 

  20,670  52,217  52,253  52,277  53,087  53,129  53,129   בספריםסה"כ עלות מצטברת 

  תיאור ההלוואה   

וח על המצב הכספי יתרות בד
  (באלפי ש"ח): 

  34,100  מוצג כהלוואות לזמן קצר:   31.12.2019

  -   מוצג כהלוואות לזמן ארוך:

  34,103  מוצג כהלוואות לזמן קצר:  31.12.2018

  -   מוצג כהלוואות לזמן ארוך:

  "מבע לישראל לאומי בנק      וסד מלווה: מ

התקשרה החברה עם בנק  2018במרץ  11 ביום  תאריך אישור ההלוואה / מסגרת ותאריך נטילת ההלוואה: 
 34 –לאומי בהסכם למתן הלוואה בסך של כ 

ש"ח למימון רכישת יתרת הזכויות  ליוןימ
  מהכונס. 

  34,100  ):   באלפי ש"חסה"כ מסגרת (

  ---   שטרם נוצלה:  מתוכה, יתרה

  1%+  פריים  מנגנון קביעת הריבית וציון הריבית  [ניתן לציין טווח]: 

המשולמת  1%נושאת ריבית פריים +  ההלוואה  מועדי פרעון קרן וריבית: 
הקרן צפוי להיות   פרעוןמדי רבעון ואילו מועד 

    .2020 בפברואר

ק בנשת הקרקע ע"י מתן ההלוואה לרכי במסגרת   :תניות פיננסיות מרכזיות
חתמה החברה על כתב התחייבות המעגן  לאומי 

את התניות הפיננסיות הבאות: היחס בין הון 
, ההון העצמי של 17% -עצמי למאזן לא יפחת מ

מיליון   70החברה לא יפחת בכל עת מסכום של 
  . 85% -מ עת בכל יפחת לא נטו CAPש"ח ויחס 
 בהתניות עומדת החברה, הדוח לתאריך

  .כאמור יותהפיננס

  .טרם נחתם הסכם ליווי לפרויקט  : [לרבות: קצב מכירות וכדומה]תניות מרכזיות אחרות 

  לא  ציון האם הופרו תניות מרכזיות או אמות מידה אחרות לתום תקופת הדיווח: 

  לא  [כן/לא]:  non-recourseהאם מסוג 

  טרם נחתם הסכם ליווי לפרויקט  התנאים:  תנאים לשחרור עודפים מחשבון הליווי, לרבות ציון האם התקיימו 

זכויות החברה מדרגה ראשונה על   משכנתא  בטחונות: 
ושעבוד זכויות החברה  במקרקעי הפרויקט

  .בפרויקט
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 שעבודים ומגבלות משפטיות .5

  

 התאמות בין הרווח הגולמי הצפוי ובין יתרת העודפים הצפויה למשיכה   .6

  .  דוח האפס לפרויקט לפי   (*) 

  

 המועדים עם בקשר החברה הערכות לרבות הפרויקט עם בקשר לעיל המתואר המידע: פני עתיד אזהרה בדבר מידע צופה

 הצפויה  העודפים יתרת ובין הצפוי הגולמי הרווח בין התאמה בדבר ונתונים, הפרויקט ושיווק הקמה עבודות ולסיום להתחלה

. וודאית אינה בפועל התקיימותו ואשר ברההח של המלאה בשליטתה אינו אשר עתיד פני צופה מידע בבחינת הינו, למשיכה

 שלא עשויים אשר החברה של ותכנונים הערכות שכולל, זה דוח למועד נכון בחברה שקיים מידע על, היתר בין, מבוסס המידע

) קצב 1: (להלן  המפורטים  מהגורמים  יותר  או  אחד  ויתקיים  במידה  לרבות,  החברה  מתחזיות  שונה  באופן  להתקיים  או  להתקיים

 הנדל״ן   שוק  במצב  או/ו  המשק  במצב  לרעה  שינויים  יחולו)  2תקדמות הבניה בפרויקט יהיה שונה מהקצב אותו חוזה החברה; (ה

 חומרי במחירי או/ו הבנייה בעלויות שינויים יחולו) 3; (בפרט הפרויקט ממוקם בו ובאזור בכלל למגורים הדירות שוק מצב או/ו

 אותחזיות החברה עשויות שלא להתממש אדם;  כוח של בזמינותו או/ו הבניה שומותת במחירי או/ו) בזמינותם או/ו( הגלם

להתממש באופן שונה מהתחזיות אותן צופה החברה במידה ויחולו שינויים מהותיים לרעה בנתונים מקרו כלכליים ו/או 

 הסיכון   מגורמי  מי  התקיימותו  א/ועובדתיים אחרים שאינם בשליטתה של החברה ו/או בשינוי איזה מהגורמים המפורטים לעיל  

   .להלן 20 בסעיף כמפורט החברה חשופה להם

   

  הסכום המובטח ע"י השעבוד  פירוט   סוג

  31.12.2019ליום למועד הדוח ו 

  ללא הגבלה בסכום  ראשונה על הקרקע. משכנתא מדרגה  דרגה ראשונה   שעבודים 

  ללא הגבלה בסכום  .זכויות החברה בפרויקטשעבוד כל   דרגה ראשונה

      דרגה שניה 

(הערות אזהרה  אחר
  וכיוצ"ב) 

-      

  ) ש"חפי (באל  %96 –הנתונים מתייחסים לחלקה של החברה בפרויקט 

  35,000  רווח גולמי צפוי בהתאם לדוח אפס:  

  13,000  התאמות לעודפים, סה"כ: 

  48,000  סה"כ עודפים צפויים למשיכה: 

  2022  מועד צפוי למשיכת עודפים: 

  טרם נחתם הסכם ליווי לפרויקט  תנאים מתלים למשיכת עודפים: 
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   78% -כ חלק החברה בפרויקט - ביבנה 253פרויקט מגרש  .7.21

  הצגת הפרויקט .1

  
  

  

 מצבו התכנוני של הפרויקט  .2

  
  
  
  

   

  31.12.2019פירוט ליום  סעיף 

 253 מגרש שם הפרויקט: 

 ביבנה  5520בגוש  10 -ו 1המהווה חלקים מחלקות  253מגרש   מיקום הפרויקט:

  (*) יח"ד 26.54 -יח"ד מתוכן חלק החברה כ 38מבנה הכולל   קצר של הפרויקט:  תיאור

 כ- 78%  חלק התאגיד האפקטיבי בפרויקט: 

מבנה האחזקה בפרויקט (תיאור אחזקה דרך חברות בנות 
 וכדומה): 

   .החברהאחזקה ישירה באמצעות 

ציון שמות השותפים לפרויקט (במקרה בו השותפים מהווים 
  מן הזכויות בנכס):  25%-ו מחזיקים למעלה מצד קשור א

יתר הזכויות במקרקעין מוחזקות על ידי צדדים שלישים שאינם 
  . קשורים לחברה ו/או לבעל השליטה בה.

 החברה  של מלאה בבעלות חלק החברה בפרויקט הינו שיטת הצגה בדוחות הכספיים (איחוד/איחוד יחסי/אקוויטי):  

 ישראל מקרקעי רשות של במכרז התובעת זכתה 7.3.2017 ביום ה הפרויקט:מועד רכישת הקרקע עליה יבנ
  מהמקרקעין "ד יח 26.54  לרכישת

 "ר מ ,5462 שטח הקרקע עליה יבנה הפרויקט:

  2020רבעון שני   ]: מתוכנןמועד התחלת עבודות הקמה [

  2021רביעי רבעון   מועד סיום עבודות הקמה [מתוכנן]: 

  2020רבעון שני   ]: מתוכנן[ טבפרויק שיווק התחלת מועד

  2021רביעי רבעון   סיום שיווק [צפוי]:  מועד

עם קבלני ביצוע (היקף ההתקשרות או טווח להיקף  הסכמים
  התקשרות): 

  לפרויקט בקשר כלשהם הסכמים נחתמו טרם

  חכירה זכויות משפטיות בקרקע (בעלות, חכירה וכדומה): 

הגישה תביעה לבית המשפט כנגד יתר בעלי הזכויות  החברה ינוי/ אחר): הסכמים מיוחדים (קומבינציה/ פינוי ב
 ביחס למקרקעי הפרויקט  שיתוףבמקרקעין בבקשה להורות על פירוק 

 .וזאת בדרך של מכירת הזכויות למרבה במחיר
חשיפות מהותיות של החברה לפרויקט (חשיפה משפטית, 

 אחריות, חובות תכנוניות ופיתוח סביבתי): 
 אין

  לא  :  מימוש נטו בתקופה המדווחת?אם נאמד שווי ה

ביוב, חשמל, דרכים,  –בשכונה מבוצעות עבודות פיתוח סביבתיות   דיון בקיומן של תשתיות בקרבת הפרויקט:
 אשר מבוצעות ע"י עיריית יבנה 

 כשלינושאים מיוחדים (חריגות בניה מהותיות, זיהום קרקע,  
  וכיוצ"ב):   מהותיים תכנון או ביצוע

 אין

  31.12.2019מצב תכנוני לפרויקט ליום 
  ]78%[חלקה של החברה בפרויקט  -100%הנתונים הינם לפי [

  מצב תכנוני נוכחי 

  הערות  סה"כ יחידות   סה"כ שטחים (מ"ר)   סוג מלאי 

  3,262 -כ – קרקע  יחידות דיור 
  ,6708 -כ –בניה  שטח

  26.54-(חלק החברה כ  38
  "ד) יח

 ---  

  ---   ---   ---   מסחר שטחי

  ---   ---   ---   זכויות בניה בלתי מנוצלות 
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 עלויות שהושקעו ושיושקעו בפרויקט  .3

  
 לפרויקט  מימון ספציפי ומסגרות ליווי .4

  

  

  

  

  

  

 של חלקה -100%[הנתונים הינם לפי 
  ]78%-כ בפרויקט החברה

  2017 שנת  2018 שנת  2019 שנת

  1 רבעון   2 רבעון   3 רבעון   4 רבעון   התקופה כל

  "ח) ש(במאוחד) (באלפי    

                :עלויות שהושקעו 

עלויות מצטברות בגין קרקע בתום 
  התקופה 

9,796  9,796  9,796  9,796  9,796  9,796  10,408 

 מיסים, פיתוח עלויות מצטברות בגין 
  ואגרות

12,058  12,058  12,058  12,052  11,487  10,666  9,887  

  -   -   -   -   -   -   -   עלויות מצטברות בגין בניה 

  -   -   21  244  365  380  380  גין מימון (שהוונו)  עלויות מצטברות ב

  289  508  150  491  837  807  807  אחרות עלויות

  20,584  20,970  21,454  22,583  23,056  23,041  23,041  סה"כ עלות מצטברת 

  20,584  20,970  21,454  22,583  23,056  23,041  23,041   בספריםסה"כ עלות מצטברת 

  תיאור ההלוואה   

וח על המצב הכספי יתרות בד
  (באלפי ש"ח): 

  10,000  מוצג כהלוואות לזמן קצר:   31.12.2019

  -   מוצג כהלוואות לזמן ארוך:

  -   מוצג כהלוואות לזמן קצר:  31.12.2018

  -   מוצג כהלוואות לזמן ארוך:

  "מבע לישראל לאומי בנק      מוסד מלווה: 

התקשרה החברה עם בנק  2019 במאי 21 ביום  ר ההלוואה / מסגרת ותאריך נטילת ההלוואה: תאריך אישו 
 10 –לאומי בהסכם למתן הלוואה בסך של כ 

  ש"ח.   ליוןימ

  10,000  ):   באלפי ש"חסה"כ מסגרת (

  -   מתוכה, יתרה שטרם נוצלה: 

  P+  1%  מנגנון קביעת הריבית וציון הריבית  [ניתן לציין טווח]: 

  .שנה חצי לאחר קרן. רבעון כל ריבית  ועדי פרעון קרן וריבית: מ

  -   תניות פיננסיות מרכזיות:

יהיה רשאי להעמיד את ההלוואה לפירעון   הבנק  : [לרבות: קצב מכירות וכדומה]תניות מרכזיות אחרות 
החברה לא  2020ביוני  30ככל שעד ליום  מיידי

 ותהזכוי בעלי מיתרתשלים את רכישת הזכויות 
  . במקרקעין

  לא  ציון האם הופרו תניות מרכזיות או אמות מידה אחרות לתום תקופת הדיווח: 

  לא  [כן/לא]:  non-recourseהאם מסוג 

  טרם נחתם הסכם ליווי לפרויקט  תנאים לשחרור עודפים מחשבון הליווי, לרבות ציון האם התקיימו התנאים:  

החברה  זכויות על ראשונה בדרגה שעבוד  בטחונות: 
במקרקעי הפרויקט ושעבוד על זכויות החברה 

  . בקשר עם הפרויקט
 בנין רישן של ללא הגבלה בסכום ערבות

  .בחברה טההשלי בעלת"מ, בע והשקעות
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 שעבודים ומגבלות משפטיות .5

  

 התאמות בין הרווח הגולמי הצפוי ובין יתרת העודפים הצפויה למשיכה   .6

  .  דוח האפס לפרויקט לפי   (*) 

  

 המועדים עם בקשר החברה הערכות לרבות הפרויקט עם בקשר לעיל המתואר המידע: אזהרה בדבר מידע צופה פני עתיד

 הצפויה  העודפים יתרת ובין הצפוי הגולמי הרווח בין התאמה בדבר ונתונים, הפרויקט ושיווק הקמה עבודות ולסיום להתחלה

. וודאית אינה בפועל התקיימותו ואשר החברה של המלאה בשליטתה נואי אשר עתיד פני צופה מידע בבחינת הינו, למשיכה

 שלא עשויים אשר החברה של ותכנונים הערכות שכולל, זה דוח למועד נכון בחברה שקיים מידע על, היתר בין, מבוסס המידע

) קצב 1: (להלן  פורטיםהמ  מהגורמים  יותר  או  אחד  ויתקיים  במידה  לרבות,  החברה  מתחזיות  שונה  באופן  להתקיים  או  להתקיים

 הנדל״ן   שוק  במצב  או/ו  המשק  במצב  לרעה  יםשינוי  יחולו)  2התקדמות הבניה בפרויקט יהיה שונה מהקצב אותו חוזה החברה; (

 חומרי במחירי או/ו הבנייה בעלויות שינויים יחולו) 3; (בפרט הפרויקט ממוקם בו ובאזור בכלל למגורים הדירות שוק מצב או/ו

 אותחזיות החברה עשויות שלא להתממש אדם;  כוח של בזמינותו או/ו הבניה תשומות במחירי או/ו) זמינותםב או/ו( הגלם

להתממש באופן שונה מהתחזיות אותן צופה החברה במידה ויחולו שינויים מהותיים לרעה בנתונים מקרו כלכליים ו/או 

 הסיכון   מגורמי  מי  התקיימותאו  /ורמים המפורטים לעיל  עובדתיים אחרים שאינם בשליטתה של החברה ו/או בשינוי איזה מהגו

   .להלן 20 בסעיף כמפורט החברה חשופה להם

   

  הסכום המובטח ע"י השעבוד  פירוט   סוג

  31.12.2019ליום למועד הדוח ו 

זכויות החברה  על ראשונה בדרגה שעבוד  דרגה ראשונה   שעבודים 
  במקרקעי הפרויקט.

  ללא הגבלה בסכום

  ללא הגבלה בסכום  .זכויות החברה בפרויקטשעבוד כל   דרגה ראשונה

      דרגה שניה 

(הערות אזהרה  אחר
  וכיוצ"ב) 

-      

  ) ש"ח(באלפי   78% –חברה בפרויקט הנתונים מתייחסים לחלקה של ה

  8,830  רווח גולמי צפוי בהתאם לדוח אפס:  

  18,211  התאמות לעודפים, סה"כ: 

  27,041  סה"כ עודפים צפויים למשיכה: 

  2022  מועד צפוי למשיכת עודפים: 

  טרם נחתם הסכם ליווי לפרויקט  תנאים מתלים למשיכת עודפים: 
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  %100חלק החברה בפרויקט  -פאתי פלורנטין בתל אביב פרויקט  .7.22

  הצגת הפרויקט .1

  
  

  

 מצבו התכנוני של הפרויקט  .2

  
  
  

   

  31.12.2019פירוט ליום  סעיף 

 פלורנטין  פאתי שם הפרויקט: 

 אביב בתל" פלורנטין אתיפ" בשכונת 128 חלקה 7083 גוש  מיקום הפרויקט:

לתוכניות החברה ובכפוף לקבלת , בהתאם יח"ד 123 עדהכולל  מבנה  תיאור קצר של הפרויקט: 
    האישורים הנדרשים על פי דין ובכלל זה רשויות התכנון

  100%  חלק התאגיד האפקטיבי בפרויקט: 

מבנה האחזקה בפרויקט (תיאור אחזקה דרך חברות בנות 
 וכדומה): 

 החברה באמצעות ישירה אחזקה

ציון שמות השותפים לפרויקט (במקרה בו השותפים מהווים 
  מן הזכויות בנכס):  25%-צד קשור או מחזיקים למעלה מ

 ---  

 החברה  של מלאה בבעלות הינו פרויקטה שיטת הצגה בדוחות הכספיים (איחוד/איחוד יחסי/אקוויטי):  

  2019 ספטמבר בחודש ישראל מקרקעי רשות של במכרז זכתה רההחב מועד רכישת הקרקע עליה יבנה הפרויקט:

 "ר מ 1,865     שטח הקרקע עליה יבנה הפרויקט:

  2021רבעון ראשון   ]: מתוכנןמועד התחלת עבודות הקמה [

  2023רבעון שלישי   מועד סיום עבודות הקמה [מתוכנן]: 

  2021רבעון ראשון   ]: מתוכנן[ בפרויקט שיווק התחלת מועד

  2023רבעון שלישי   ]: מתוכנןסיום שיווק [ מועד

עם קבלני ביצוע (היקף ההתקשרות או טווח להיקף  הסכמים
  התקשרות): 

  לפרויקט בקשר כלשהם הסכמים נחתמו טרם

  חכירה זכויות משפטיות בקרקע (בעלות, חכירה וכדומה): 

התחייבה החברה לפעול לפינוי המחזיקים מסמכי המכרז,  במסגרת הסכמים מיוחדים (קומבינציה/ פינוי בינוי/ אחר): 
 הקיימים במקרקעין 

חשיפות מהותיות של החברה לפרויקט (חשיפה משפטית, 
 אחריות, חובות תכנוניות ופיתוח סביבתי): 

 אין

  לא  ?:  המדווחת בתקופה נטו מימוש שווי נאמד האם

 תשתיות קיימותהמגרש  בסביבת  דיון בקיומן של תשתיות בקרבת הפרויקט:

 כשלינושאים מיוחדים (חריגות בניה מהותיות, זיהום קרקע,  
  וכיוצ"ב):   מהותיים תכנון או ביצוע

 אין

  31.12.2019מצב תכנוני לפרויקט ליום 
  ]100%חלקה של החברה בפרויקט  -100%[הנתונים הינם לפי 

  מצב תכנוני נוכחי 

  הערות  סה"כ יחידות   סה"כ שטחים (מ"ר)   סוג מלאי 

  1,865 -כ – קרקע  יחידות דיור 
  5,214 -כ –בניה  שטח

, בהתאם יח"ד   123עד 
לתוכניות החברה ובכפוף 

לקבלת האישורים הנדרשים  
רשויות  על פי דין ובכלל זה 

  התכנון

 ---  

  ---   ---   483  מסחר שטחי

  ---   ---   ---   זכויות בניה בלתי מנוצלות 
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 קעו בפרויקט עלויות שהושקעו ושיוש .3

  
 מימון ספציפי ומסגרות ליווי לפרויקט  .4

  

 שעבודים ומגבלות משפטיות .5

 של חלקה -100%[הנתונים הינם לפי 
  ]66% בפרויקט החברה

  2017 שנת  2018 שנת  2019 שנת

  1 רבעון   2 רבעון   3 רבעון   4 רבעון   התקופה כל

  "ח) ש(במאוחד) (באלפי    

                :עלויות שהושקעו 

עלויות מצטברות בגין קרקע בתום 
  התקופה 

80,722  80,722   -   ---   ---   ---   --- 

 מיסים, פיתוח עלויות מצטברות בגין 
  ואגרות

 -   -   -   ---   ---   ---   ---  

  ---   ---   ---   ---   -   -   -   עלויות מצטברות בגין בניה 

  ---   ---   ---   ---   -   -   -   עלויות מצטברות בגין מימון (שהוונו)  

  ---   ---   ---   ---   -   -   -   אחרות עלויות

  ---   ---   ---   ---   -   80,722  80,722  סה"כ עלות מצטברת 

  ---   ---   ---   ---   -   80,722  80,722   בספריםסה"כ עלות מצטברת 

  תיאור ההלוואה   

יתרות בדוח על המצב הכספי 
  "ח): ש(באלפי 

  70,045  מוצג כהלוואות לזמן קצר:   31.12.2019

  -   מוצג כהלוואות לזמן ארוך:

  ---   קצר:מוצג כהלוואות לזמן   31.12.2018

  ---   מוצג כהלוואות לזמן ארוך:

  "מבע לישראל לאומי בנק      מוסד מלווה: 

התקשרה החברה עם בנק לאומי  2019בדצמבר   תאריך אישור ההלוואה / מסגרת ותאריך נטילת ההלוואה: 
לצורך רכישת המקרקעין,  בהסכם למתן הלוואה

פינוי המחזיקים במקרקעין ותשלום הוצאות  
  ש"ח.   מיליון 91 –של כ כולל  בסך פיתוח

  91,200  "ח):   ש באלפיסה"כ מסגרת (

  21,155  מתוכה, יתרה שטרם נוצלה: 

  P+  1%  מנגנון קביעת הריבית וציון הריבית  [ניתן לציין טווח]: 

  2020פברואר   מועדי פרעון קרן וריבית: 

  -    תניות פיננסיות מרכזיות:

  .לפרויקט ליווי הסכם נחתם טרם  : מכירות וכדומה] [לרבות: קצבתניות מרכזיות אחרות 

  לא  ציון האם הופרו תניות מרכזיות או אמות מידה אחרות לתום תקופת הדיווח: 

  לא  [כן/לא]:  non-recourseהאם מסוג 

  לפרויקט ליווי הסכם נחתם טרם  תנאים לשחרור עודפים מחשבון הליווי, לרבות ציון האם התקיימו התנאים:  

 החברה זכויותמדרגה ראשונה על   משכון  ות: בטחונ
 החברה זכויות ושעבוד הפרויקט במקרקעי

  .בפרויקט

  הסכום המובטח ע"י השעבוד  פירוט   סוג

  31.12.2019ליום ו  הדוח למועד

זכויות החברה מדרגה ראשונה על  משכון  דרגה ראשונה   שעבודים 
  .הפרויקט במקרקעי

  גבלה בסכוםללא ה

  ללא הגבלה בסכום  .בפרויקט החברה זכויותשעבוד כל   דרגה ראשונה

      דרגה שניה 

(הערות אזהרה  אחר
  וכיוצ"ב) 

-      
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 התאמות בין הרווח הגולמי הצפוי ובין יתרת העודפים הצפויה למשיכה   .6

  דוח האפס לפרויקט.    לפי  (*) 

  

 המועדים עם בקשר החברה הערכות לרבות הפרויקט עם בקשר לעיל ארהמתו המידע: עתידאזהרה בדבר מידע צופה פני 

 הצפויה  העודפים יתרת ובין הצפוי הגולמי הרווח בין התאמה בדבר ונתונים, הפרויקט ושיווק הקמה עבודות ולסיום להתחלה

. וודאית אינה ועלבפ התקיימותו ואשר החברה של המלאה בשליטתה אינו אשר עתיד פני צופה מידע בבחינת הינו, למשיכה

 שלא עשויים אשר החברה של ותכנונים הערכות שכולל, זה דוח למועד נכון בחברה שקיים מידע על, היתר בין, מבוסס המידע

) קצב 1: (להלן  המפורטים  מהגורמים  יותר  או  אחד  ויתקיים  במידה  לרבות,  החברה  מתחזיות  שונה  באופן  להתקיים  או  להתקיים

 הנדל״ן   שוק  במצב  או/ו  המשק  במצב  לרעה  שינויים  יחולו)  2יהיה שונה מהקצב אותו חוזה החברה; (התקדמות הבניה בפרויקט  

 חומרי במחירי או/ו הבנייה בעלויות שינויים יחולו) 3; (בפרט הפרויקט ממוקם בו ובאזור בכלל למגורים הדירות שוק מצב או/ו

 אותחזיות החברה עשויות שלא להתממש אדם;  כוח של נותובזמי או/ו הבניה תשומות במחירי או/ו) בזמינותם או/ו( הגלם

להתממש באופן שונה מהתחזיות אותן צופה החברה במידה ויחולו שינויים מהותיים לרעה בנתונים מקרו כלכליים ו/או 

 הסיכון   מגורמי  מי  התקיימותאו  /ועובדתיים אחרים שאינם בשליטתה של החברה ו/או בשינוי איזה מהגורמים המפורטים לעיל  

  .להלן 20 בסעיף כמפורט החברה חשופה להם

  

  

   

  "ח) ש(באלפי   100% –מתייחסים לחלקה של החברה בפרויקט  הנתונים

  98,000  וי בהתאם לדוח אפס:  גולמי צפ רווח

  22,000  לעודפים, סה"כ:  התאמות

  120,000  "כ עודפים צפויים למשיכה: סה

  2023  צפוי למשיכת עודפים:  מועד

  לפרויקט ליווי הסכם נחתם טרם  מתלים למשיכת עודפים:  תנאים



  ות קרקע שמומשועתודפרויקטים אחרים ו – נדל"ן יזמי   .6ג.
  

  קרקע שאינן מהותיות  עתודות .7.23

  

  
  
 

  

  "כסה  והמרכז דן גוש אזור  אביב תל אזור  

  הצגהנתונים כספיים במטבע ה  נתונים כספיים במטבע הפעילות  הפעילות במטבע כספיים נתונים  

2019  2018  2017  2019  2018  2017    2019    2018  2017  

 ליום יזמיות קרקע עתודות מספר
  4  5  8  3  3  5  1  2  3  (#) התקופה של האחרון

 יזמיות קרקע עתודות שטחי"כ סה
  -  -  -  5,700  -  -  -  -  -  "ר)מ(אלפי 

 זכויות"כ סה
 עתודות של בניה

 יזמיות קרקע
 תוכניות לפי

  קיימות

(אלפי  מגורים
  -  -  -  10,560  -  -  -  -  -  "ר)מ

  (יח"ד) מגורים
-  15.5572  15.5572  42.59  89.53  127.53  -  105.0872  143.0872  

 התייחסת בספרים מלאי יתרת
  50,996  59,455  61,881  43,435  35,903  51,558  7,561  23,552  10,323  (במאוחד) קרקע לעתודות



  שמומשועתודות קרקע 
 

  4-ו 3מתחם שגיא בלוד מגרשים  .7.24

, ראו ביאור 4-ו(חלק)  3לפרטים בדבר התקשרות החברה בהסכם למכירת זכויות החברה במגרשים 

  בדוחות הכספיים המאוחדים להלן.    5

   עסקת תמורות -(חלק המגורים) בחולון  111מגרש  .7.25

פרויקטים בע"מ, חברה בת בבעלות מלאה , התקשרה החברה בהסכם עם מנרב 2012ביולי  18ביום 

להלן (בע"מ בת"א לניירות ערך שהינה חברה ציבורית הנסחרת בבורסה  ,ב אחזקות בע"משל מנר

החברה זכויות חכירת משנה בקרקע הנמצאת ברח' חנקין פינת לפיו, מכרה ") הרוכשת"בסעיף זה: 

 -בשטח של כ 111(בחלק) מגרש מס'  16חלקה  6867, גוש 501/גולדה מאיר בחולון, במסגרת תב"ע ח

, ש"חמיליון    20.5  -במזומן של כ  סך  שילמה הרוכשת"). בתמורה  המגרש"להלן בסעיף זה:  (מ"ר    8,033

שישולם לרוכשת על ידי רוכשי דירות עתידי  מכל תשלום    26%-סך השווה לכ  ,וכןבתוספת מע"מ כדין  

  . כמפורט בטבלה שלהלן על המגרשבבניין המגורים שייבנה 

יח"ד בתמורה  111נמכרו  31.12.2019 ליום נכון. 2017 שנת לש הרביעי ברבעון הסתיים הפרויקט

   .ש"ח, לא כולל מע"מ מיליוני 216 -כוללת של כ

  ) בתמורות מעסקת מנרב: 26.02%פירוט בדבר סך הכספים שהתקבלו אצל החברה בגין חלקה ( להלן

  "מ)מע ללאבאלפי ש"ח ( התמורה  השנה

2013  2,734  

2014  3,861  

2015  10,585  

2016  17,326  

2017  19,033  

2018  4,001  

2019  125  

  ,66557  "כסה

 

התקיימה התחשבנות סופית בין מנרב לבין החברה ובכל חודש החברה  טרם, הדוח פרסום למועד

מקבלת את דוח פיצול התקבולים לתקופה והכספים נכנסים לחשבון בהתאם להסכם, כך שבאופן 

  עיכובים או מחלוקות שמונעות את ההסדר. שוטף הפרויקט נבנה בהתאם ללוחות הזמנים ואין 

קות על מחירי המכירה וכפועל יוצא על התמורות שנתקבלו עם זאת, בין החברה למנרב קיימים מחלו

בידי החברה בגין מכירות אלה. לטענת החברה מחירי המכירה נמוכים למדי ואינם תואמים את מחירי 

   הליך בוררות בין הצדדים. ולפיכך מתנהל בימים אלוהמכירה במיקום הפרויקט, 

  
    



  תיאור עסקי התאגיד
  

66 

   נדל"ן להשקעה -פעילות תיאור עסקי התאגיד לפי תחומי פרק ד': 

  מידע כללי על תחום הנדל"ן להשקעה בישראל .8

 כללי .8.1

. הפעלתןולצורך השבחתן  קרקעות בישראלהחברה פועלת במסגרת תחום פעילות זה ברכישת 

קרקעות  ,חריים, בחולון, רחובות ות"א וכןלחברה זכויות בשלושה מבנים מס ,דוחלמועד ה

  . המסווגים כנדל"ן להשקעההמיועדות לבניית מבנים 

   מבנה תחום הפעילות ושינויים החלים בו .8.2

ענף הנדל"ן המניב מאופיין בעתירות הון גבוהה, פיזור שחקנים וגיוון עסקי גבוה, הבא לידי ביטוי 

המימון ועוד. בענף זה קיימת סים, מגוון אפשרויות  בפיזור הגיאוגרפי של הנכ בסוגי הנדל"ן המניב,

הבחנה בין מספר סוגים עיקריים של תחומי פעילות: מגורים, משרדים, מסחר, לוגיסטיקה ועוד. 

יצוין, כי גם במסגרת סוגי ענפים אלו קיימים מספר תתי ענפים נוספים הנובעים מסוג, מיקום 

לות עסקית בדרך של ם הפעילות מתבטא בפעיוהרגולציה החלה על הפעילות בנכסים אלו. תחו

אחזקה של נכסי נדל"ן אשר מניבים תשואה לבעלים בהתבסס על הכנסות משכירות ולעיתים אף 

  לאור השבחתם ליצירת תשואה עודפת.

, 1על ידי סטנדרט אנד פורס מעלות בע"מ שנערכה, בישראל המניב"ן הנדלביחס לשוק  בסקירה

 את המפחיתים, הלקוחות בטעמי בשינויים מה זמן מזה מושפע יהמסחר"ן הנדל מגזרכי  עולה

לטובת רכישות ברשת האינטרנט ובחו"ל, מגמה היוצרת לחץ שלישי על דמי   בקניונים  רכישותיהם

הפיננסית, בשנים האחרונות ניצלו חברות  מהזווית השכירות והניהול במרכזים המסחריים.

ר הריבית של חוב מדורג, "מ ולהורדת שיעומחת הנדל"ן את תנאי השוק להורדת מינוף, להארכ

תוך שיפור הנזילות והגמישות הפיננסית. השיפור נובע, בין היתר, מסביבת הריבית והאינפלציה 

חיוביים (לצד ירידה מתונה בשיעור   לשערוכיםזמן ובשיפור ריאלי בפעילות שהוביל    לאורךהנמוכה  

מון של חברות הנדל"ן, הגדיל את הוצאות המיההיוון). עלייה ברמת האינפלציה צפויה אמנם ל

בעיקר בחברות שרכיב משמעותי מהחוב שלהן צמוד למדד, אך השפעתה תתקזז חלקית היות 

  שחוזי השכירות בישראל גם הם צמודים למדד.

  שינויים בהיקף הפעילות בתחום וברווחיותו .8.3

   . לעיל 6ראו סעיף  -לתיאור הסביבה הכללית והשפעת גורמים חיצוניים על פעילות החברה

 גורמי ההצלחה הקריטיים בתחום הפעילות והשינויים החלים בהם .8.4

 ורך איתור קרקעות בעלות פוטנציאל.היכרות וניסיון בשוק הנדל"ן לצ  

  ניהול מיומן ומנוסה בתחום הנדל"ן לצורך קידום פעולות כגון שינוי יעוד וקבלת היתרי

 בניה. 

 ה משאב להצלחה בתחום, במחירים בחירה מושכלת במיקום הקרקעות מהוו

 אטרקטיביים. 

 מחסומי הכניסה והיציאה העיקריים של תחום הפעילות ושינויים החלים בהם: .8.5

  חסמי הכניסה והיציאה העיקריים לתחום הפעילות הינם: החברהלהערכת 

 החברהבאיתור ורכישה של נכסים ו/או שטחי קרקע מתאימים לצורכי  קושי. 

 הנכסים לרכישת גבוהה פיננסית יכולת. 

 מתאימים מימון ולמקורות עסקיות להזדמנויות נגישות. 

 
  http://www.maalot.co.il באתר סטנדרט אנד פורס מעלות בע"מ: פורסם 1
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 מממנים  גופים  וכלפי  וכריםוש  רשויות,  זכויות  בעלי  כלפי  טווח  ארוכות  חוזיות  התחייבויות. 

 נכסי במימוש הכרוכים הארוך הזמן ומשך היכולת את, היתר בין, כוללים היציאה חסמי 

 לנכסים  ובביקוש  בהיצע,  השוק  בתנאי  בהתחשב  זאת,  בגינם  שנלקח  המימון  ופירעון"ן  הנדל

 .רכישתם בעת שנלקחו המימון ובתנאי אלה

 ושינויים החלים בומבנה התחרות בתחום הפעילות,  .8.6

החברה חשופה לתחרות מצד מספר רב של יזמי נדל"ן העוסקים באיתור קרקעות לצורך ייזום 

לים מספר רב של חברות ואין ביכולתה של וכן מצד בעלי המקרקעין. בשוק פוע  מניבופיתוח נדל"ן  

   החברה לאמוד את חלקה בו.

  מידע כללי על הפעילות    .8.7

  .פיתוחן לצורך המרכז באזור קרקעות החברה רכשה האחרונות השניםבמהלך 

פעילות החברה בתחום הנדל"ן המניב  -האזורים הגיאוגרפיים בהם מתבצעת הפעילות .8.7.1

   .מרכז הארץבאזור  בישראל מתבצעת

מוקמות באזור המרכז ואשר אינן חטיבות קרקע המלחברה  -וגי הנכסים המניביםס .8.7.2

ו"בית  , מרכז מסחרי בחולוןבותו, למעט הנכסים "פארק תמר" ברחמניבות הכנסות

   אביב אשר מניבים הכנסות למועד הדוח.  לגאון" בת

לפרטים אודות הסכם שכירות עם אלביט ביחס ל"פארק תמר"  -תמהיל שוכרים .8.7.3

לפרטים אודות התקשרות החברה בהסכמים להשכרת  .להלן 8.12סעיף בות ראו ברחו

התקשרות החברה בהסכם לפרטים אודות    להלן.  8.13המרכז המסחרי בחולון ראו סעיף  

  להלן. 8.14סעיף להשכרת "בית גאון" בתל אביב ראו 

רי איתור קרקעות באזו הינההחברה מדיניות  -מדיניות רכישת נכסים ומימוש נכסים .8.7.4

, או לחילופין ביקוש במחירים אטרקטיביים וניצול הזדמנויות למימוש ברווח גבוה

  הפעלה.

במהלך השנים   -העסקית בשלוש השנים האחרונותשינויים מהותיים בבסיס הפעילות   .8.7.5

  . האחרונות החלה החברה לפעול לרכישת קרקעות לצורך פיתוחן כנדל"ן מניב
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  רמת המצרף  -עה  נדל"ן להשק  -טבלאות גילוי   .1ד.

  התוצאות תמצית  .8.8

 
  פרמטרים כלכליים לפי אזורים גיאוגרפיים .8.9

  
  
  http://www.cbs.gov.il  -: אתר הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בישראל מקור  * 

  . http://www.boi.org.il -: אתר בנק ישראל מקור  ** 
 - Moody'sית י, על ידי חברת הדירוג העולמאגף החשב הכלל -משרד האוצר אתר: מקור  *** 

http://mof.gov.il/AG/FinancingAndCredit/TheCreditRating/Pages/IsraelsCreditRating.aspx  

   באזור המרכז, ישראל (מצרפי) עהקרקעות שסווגו כנדל"ן להשק 
  

לאור י המשרדים והמסחר ושטחי השירות ין את שטחיעד העריךניתן ל בחולון לא קרקערכשה החברה  2014בשנת (*) 
    תב"ע. עדיין איןש ההעובד

  .אביב בתל גאון בבית 50% החברה חלק את רקכולל (**)  
 

 בכל אחת מהשניםבדצמבר  31ליום  פרמטר

2019 2018 2017 
 באלפי ש"ח 

 - 3,807  22,710 הפעילות (מאוחד)סך הכנסות 
  36,007  12,393  20,381 רווחים (הפסדים) משערוכים (מאוחד)

 - 14,703 31,475  רווחי (הפסדי) הפעילות (מאוחד)

NOI מנכסים זהים )Same Property NOI (מאוחד) ( ל.ר ל.ר 10,976 

NOI ) מנכסים זהיםSame Property NOI(חלק התאגיד) ( ל.ר ל.ר 10,976 

 ל.ר ל.ר 10,976  (מאוחד) NOIסה"כ 

 ל.ר ל.ר 10,976  תאגיד)ה(חלק  NOIסה"כ 

  ישראל  

  ניםבדצמבר בכל אחת מהש 31ליום   

  2019  2018  2017  

   פרמטרים מאקרו כלכליים:

  PPP*(  1,409,032  1,330,618  1,271,555תוצר מקומי גולמי במחירים שוטפים (במיליוני ש"ח) (

  PPP*(  155,691  149,828  145,993תוצר מקומי גולמי לנפש, במחירים שוטפים (בש"ח) (

  PPP*(  3.5%  3.4%  3.6%שעור צמיחה בתוצר המקומי הגולמי (

  PPP*(  3.91%  2.63%  1.82%שעור צמיחה בתוצר מקומי גולמי לנפש (

  0.1%  1.2%  0.3%  שעור אינפלציה**

  1.73%  2.35%  0.89%  התשואה על חוב ממשלתי מקומי לטווח ארוך**

  A1  A1 A1  דירוג חוב ממשלתי לטווח ארוך***

   ש"ח 3.467  ש"ח 3.748  ש"ח 3.456    שע"ח ש"ח ביחס לדולר ליום האחרון של השנה**

  בדצמבר בכל אחת מהשנים 31ליום   פרמטרים   אזור

2019  2018  

  
  ישראל

  אזור המרכז

בתום  בדוחות הכספייםבו מוצגות הקרקעות שהסכום 
  ) ש"ח (מאוחד) (באלפי  תקופהה

342,584  276,002  

סה"כ שטח הקרקעות בתום השנה 
  (במ"ר)

  (**) 12,315  12,767  משרדים ומסחר

  3,604  3,604  שטחי שירות 

זכויות בניה בקרקעות, לפי  סה"כ 
  כניות מאושרות (באלפי מ"ר) (*)ת

  11,315  11,767  משרדים ומסחר

  3,604  3,604  שטחי שירות 
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  מכירת נכסים (מצרפי) רכישת ו .8.10
  

   
עליית ערך בסך    בהתאם להערכת השווי רשמה החברה  בצעה החברה הערכת שווי לנכס. 2017במאי      (*)  

התקשרה החברה בהסכם למכירת הנכס לפיו עליית הערך  2017אלפי ש"ח. ביוני  7,634 –של כ 
  שיקפה הלכה למעשה את הרווח במכירת הנכס. 

  
בדוחות הכספיים המאוחדים.      11. ראה ביאור 50%חלק החברה (**)     משקף את 

  בדצמבר בכל אחת מהשנים 31יום   פרמטרים  אזור

2019  2018  2017  

  
  
  
  
  
  

  ישראל
  אזור המרכז

נכסים 
  שנמכרו 

  1  ---   -  תקופה (#)מספר נכסים שנמכרו ב

 תקופה ם שנמכרו בתמורה ממימוש נכסי
  (מאוחד) (באלפי ש"ח)  

-   ---  14,000  

  478  ---   -  (מאוחד)  תקופהשטח נכסים שנמכרו ב

NOI   של נכסים שנמכרו (מאוחד) (באלפי
  ) ש"ח

-   ---  
  

 ---  

רווח/הפסד שנרשם בגין מימוש הנכסים  
  (מאוחד) (באלפי ש"ח) 

-   ---  7,634 (*)  

נכסים 
  שנרכשו 

  1  ---   1  תקופה (#)במספר נכסים שנרכשו 

(מאוחד)  תקופהעלות נכסים שנרכשו ב
  )  ש"ח(באלפי 

9,970   ---  36,625  (**)  

NOI  של נכסים שנרכשו (מאוחד) (באלפי
  )  ש"ח

  900  ל.ר  ל"ר

(מאוחד)  תקופהשטח נכסים שנרכשו ב
  (באלפי מ"ר) 

-   ---  5,023  



  נכסים שאינם מהותיים  -נדל"ן להשקעה    -גילוי  טבלאות  .2ד.

 
   ותמהותישאינן רשימת קרקעות להשקעה  .8.11

  

  
  
  

 תקופת  ומאפייניה הקרקעעתודת  שם
  הדיווח 

  הדוח למועד נכון הקרקע של התכנוני למצבה הקשורים נתונים  כספיים  נתונים

 השווי הערכת אודות נתונים  ושערוכים הוגן שווי בדבר נתונים
  בבסיסהש וההנחות

 תכנוני מצב תיאור
  נוכחי

  אישור שבהליכי תכנוני מצב תיאור

הוגן בתום  שווי
  שנה 

  (מאוחד) 
  "ח)ש(באלפי 

בספרים   ערך
בתום שנה 
  (מאוחד) 

  "ח)ש(באלפי 

שערוך  רווחי
  שנה 

(מאוחד) 
  "ח)ש(באלפי 

 שם
 מעריך
 השווי
  וניסיון 

 מודל
  הערכה

 הנחות
 נוספות
 בבסיס

  ההערכה

 ייעוד
  נוכחי

 זכויות
 בניה

  נוכחיות

 ייעוד
  מתוכנן

 זכויות
 בניה

  מתוכננות

 תיאור
 הליך התקדמות

  האישורים

 שם ציון
 עתודת
  הקרקע

 127 חלקה
  6869 בגוש

   
   

   
   

   
   

ם
ני

תו
נ

 
ם

יי
ת

שנ
 

 על
קע

קר
ה

  

 שנת
2019  

יעוד   -  -  -  -  1,238  1,238
משרדי

  ם

 -משרדים
1,640 

  "רמ
  

 שטחי
 -שירות

  "רמ 820

משרדים 
  ומסחר

בהתאם 
  לתב"ע

 בקרקעהזכויות 
"ש ע רשומות

 מתנהל; החברה
 פירוק של הליך

  .שיתוף
  חולון  אזור

 המטבע ציון
  המסחרי

  "חש

 מיקום ציון
  הקרקע

 127 חלקה
  6869 בגוש

 שנת
2018  

 יעוד  ---   ---   ---   ---   1,238  1,238
  משרדים

 -משרדים
1,640 

  "רמ
  

 שטחי
 -שירות

  ר"מ 820

 משרדים
  ומסחר

 בהתאם
  "עלתב

 בקרקעהזכויות 
"ש ע רשומות

 מתנהל; החברה
 פירוק של הליך

  .שיתוף

 רכישת מועד
  )1(הקרקע

16.10.2007  

 התאגיד חלק
  (בפועל) (%)

   10.27%-כ

 הצגה שיטת
 בדוח

  המאוחד

 שנת  
2017  

 יעוד  ---   ---   ---   ---   1,238  1,238
  משרדים

 -יםמשרד
1,640 

  "רמ
  

 שטחי
 -שירות

  "רמ 820

 משרדים
  ומסחר

 בהתאם
  "עלתב

 בקרקעהזכויות  
"ש ע רשומות

 מתנהל; החברה
 פירוק של הליך

  .שיתוף
 הקרקע שטח

  (מ"ר)
   1,640-כ

מקורית  עלות
(באלפי 

  "ח)ש

  1,159-כ



  

  
  
  
  

 תקופת  פייניהעתודת  הקרקע ומא שם
  הדיווח 

  הדוח למועד נכון הקרקע של התכנוני למצבה הקשורים נתונים  כספיים  םנתוני

אודות הערכת השווי וההנחות  נתונים  ושערוכים הוגן שווי בדבר נתונים
  שבבסיסה 

 תכנוני מצב תיאור
  נוכחי

  אישור שבהליכי תכנוני מצב תיאור

הוגן  שווי
  שנה בתום 

(מאוחד) 
(באלפי 

  "ח)ש

  בספרים ערך
 נהום שבת

ד) (מאוח
  )"חש(באלפי 

 רווחי
 שנה שערוך

ד) (מאוח
אלפי (ב
  )"חש

 שם
 מעריך
 השווי
  וניסיון 

 מודל
  הערכה

 נוספות הנחות
 בבסיס

  ההערכה

 ייעוד
  נוכחי 

 זכויות
 בניה

  נוכחיות

 ייעוד
  מתוכנן 

 זכויות
 בניה

  מתוכננות  

דמות התק תיאור
  הליך האישורים

ציון שם 
עתודת 
  הקרקע

  אילון פנחס

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

  
ם

ני
תו

נ
 

ם
יי

ת
שנ

 
 על

קע
קר

ה
  

  -  -  -  -  2,217  2,217  2019 שנת

יעוד 
מסחרי 
ומשרדי

  ם

 -כ
1,100 
  מ"ר

בהתא
ם 

  לתב"ע

בהתאם 
  לתב"ע

טרם נרכשו מלוא 
ת בקרקע. הזכויו

מתנהל הליך 
פירוק שיתוף 
ואיתור בעלי 

  הקרקע האחרים

  חולון  אזור

 המטבע ציון
  ריהמסח

  "חש

ציון מיקום 
  קעהקר

 חלקים
  22 מחלקה

 6872 בגוש
-ח במתחם
300  

  -  -  -  -  2,189  2,189  2018 שנת
יעוד 

מסחרי 
   ומשרדים

 1,100 -כ
  מ"ר

בהתאם 
  לתב"ע

בהתאם 
  לתב"ע

טרם נרכשו מלוא 
ת בקרקע. הזכויו

מתנהל הליך 
פירוק שיתוף 
ואיתור בעלי 

   הקרקע האחרים

 מועד
 רכישת

  קעהקר

20.1.2010  

 חלק
 התאגיד
(בפועל) 

(%)  

25%  

שיטת 
הצגה בדוח 

  המאוחד

  שווי הוגן

  -  -  -  -  2,173  2,173  2017 שנת
יעוד 

מסחרי 
   ומשרדים

 1,100 -כ
  מ"ר

בהתאם 
  לתב"ע

בהתאם 
  לתב"ע

טרם נרכשו מלוא 
ת בקרקע. הזכויו

מתנהל הליך 
פירוק שיתוף 
ואיתור בעלי 

   ע האחריםהקרק

 שטח
הקרקע 

  (מ"ר)

  1,100-כ

 עלות
 מקורית

 יפ(באל
  "ח)ש

  1,850-כ
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 תקופת  ומאפייניה הקרקע עתודתשם 
  הדיווח

  הדוח למועד נכון הקרקע של התכנוני למצבה הקשורים נתונים  כספיים  נתונים

 השווי תהערכ אודות נתונים  ושערוכים הוגן שווי בדבר נתונים
  שבבסיסה וההנחות

  אישור שבהליכי תכנוני מצב תיאור  נוכחי תכנוני מצב תיאור

הוגן  שווי
בתום שנה 
(מאוחד) 

  )"חש(באלפי 

בספרים   ערך
בתום שנה 
(מאוחד) 

  )"חש(באלפי 

שערוך  רווחי
שנה (מאוחד) 

  )"חש(באלפי 

 שם
 מעריך

שווי ה
  ניסיון ו

דל מו
  הערכה

 הנחות
ספות נו

בבסיס 
  ההערכה

 זכויות  נוכחי ייעוד
 בניה

  נוכחיות

עוד יי
  מתוכנן

 זכויות
בניה 

  מתוכננות

תקדמות ה תיאור
  הליך האישורים

ציון שם 
  עתודת הקרקע

 111 חלקה
  6015 בגוש

  

   
   

 
   

   
   

   
   

 
 

קע
קר

ה
ל 

 ע
ם

יי
ת

שנ
ם 

ני
תו

נ
  

 שנת
2019  

3,084  3,084  -  -  -  -  
יעוד 

מסחרי 
  ומשרדים

טרם 
  נקבעו

טרם 
  נקבעו

טרם 
  קבעונ

 מלוא נרכשו טרם
 בקרקע הזכויות
 אושרה וטרם
  השימוש תכנית

  חולון  אזור

 המטבע ציון
  המסחרי

  "חש

ציון מיקום 
  הקרקע

  חולון

 שנת
2018  

2,788  2,788  -  -  -  -  
 מסחרי יעוד

   ומשרדים
 טרם

  נקבעו
 טרם
  נקבעו

 טרם
  נקבעו

 מלוא נרכשו טרם
 בקרקע הזכויות
 אושרה וטרם
   השימוש תכנית

 רכישת מועד
  הקרקע

 אוגוסט
2014  

 התאגיד חלק
  (בפועל) (%)

13%  

שיטת הצגה 
  בדוח המאוחד

  הוגן שווי

 שנת
2017  

יעוד מסחרי  - - -  -  2,543  2,543
  ומשרדים

טרם 
  נקבעו

טרם 
  נקבעו

טרם 
  נקבעו

טרם נרכשו מלוא 
הזכויות בקרקע 

 וטרם אושרה
  תכנית השימוש

 הקרקע שטח
  (מ"ר)

  38,659 -כ

 קוריתמ עלות
  "ח)ש(באלפי 

1,819  
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 תקופת  ומאפייניה הקרקעעתודת  שם
  הדיווח 

  הדוח למועד נכון הקרקע של התכנוני למצבה הקשורים נתונים  כספיים  נתונים

 השווי הערכת אודות נתונים  ושערוכים הוגן שווי בדבר נתונים
  שבבסיסה וההנחות

 תכנוני מצב תיאור
  נוכחי

  אישור שבהליכי תכנוני מצב תיאור

הוגן בתום  שווי
  שנה 

  (מאוחד) 
  "ח)ש(באלפי 

בספרים   ערך
בתום שנה 
  (מאוחד) 

  "ח)ש(באלפי 

שערוך  רווחי
  שנה 

(מאוחד) 
  "ח)ש(באלפי 

 שם
 מעריך
 השווי
  וניסיון 

 מודל
  הערכה

 הנחות
 נוספות

 יסבבס
  ההערכה

 ייעוד
  נוכחי

 זכויות
 בניה

  נוכחיות

 ייעוד
  מתוכנן

 זכויות
 בניה

  מתוכננות

 תיאור
 הליך התקדמות

  האישורים

 שם ציון
 עתודת
  הקרקע

הגדוד העברי 
  בתל אביב

   
   

   
   

   
   

ם
ני

תו
נ

 
ם

יי
ת

שנ
 

 על
קע

קר
ה

  

 שנת
2019  

9,970  9,970  -  -  -  -  
מגרש 
  חניה

מבנה 
מגורים 

 6בן 
קומות 
מעל 

ת קומ
קרקע 

  מסחרית

מבנה 
מגורים 

 6בן 
קומות 

מעל 
קומת 
קרקע 

  מסחרית

מבנה 
מגורים בן 

קומות  6
מעל 

קומת 
קרקע 

  מסחרית

טרם נשלחו 
בקשות 

  לאישורים
  תל אביב  אזור

 המטבע ציון
  המסחרי

  "חש

 מיקום ציון
  הקרקע

 53חלקה 
  6946בגוש 

 שנת
2018  

 ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---  

 רכישת מועד
  הקרקע

3.10.2019  

 התאגיד חלק
  (בפועל) (%)

55.39%  

 הצגה שיטת
 בדוח

  המאוחד

 שנת  שווי הוגן
2017  

 ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---  

 הקרקע שטח
  (מ"ר)

   452-כ

מקורית  עלות
(באלפי 

  )"חש

  9,970-כ



     נכסים מניבים מהותיים מאוד -  נדל"ן להשקעה  -טבלאות גילוי   .3ד.

  פארק תמר   -רחובות  .8.12

 הנכס  הצגת .1

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

; חלק התאגיד 100%נתונים לפי [ 
  ] 100%בנכס 

  31.12.2019פירוט ליום 

   פארק תמר  שם הנכס

  .חובותפארק המדע ר הרחובות מנחם פלאוט וחיים פאקריס,פינת  הנכס מיקום

 7הכולל בניין בן  עתירות ידע לתעשיות המיועדים(ברוטו) מ"ר  11,661נכס מניב הכולל   הנכס  ישטח
  . ") הנכס(" מקומות חניה 162קומות מרתפי חניה הכוללים  3קומות מעל קומת קרקע וכן 

  . 3695בגוש  193חלקים בחלקה  1119/1600הנכס מהווה 
  

  בנכס  ההחזקה מבנה
  

בחלקה    3695חלקים במקרקעין הידועים כגוש    1119/1600בעלים הרשום של  החברה הינה ה
"), אך למעט זכויות בשטחים אשר נמכרו ולמעט זכויות כמפורט 193חלקה  ברחובות ("   193

  (כהגדרתו להלן).  2014בהסכם השיתוף משנת 
(כהגדרתו להלן), השטחים בקומת הקרקע  2014יובהר כי בהתאם להסכם השיתוף משנת 

ה  המיועדים למסחר ייוחדו לשימושו של השותף בהחזק 193רויקט שיוקם על חלקה בפ
, וכל יתר השטחים לרבות המרתפים ובכלל זה מרתפי החנייה (למעט חמש 193בחלקה 

  ) ייוחדו לחברה. בקומת הקרקע מקומות חניה
  /ב החלה על הקרקע. 2005" משמע: טבלת הקצאה של תב"ע רח/טבלת ההקצאה"
בין  2014בפברואר  25" משמע: הסכם שיתוף שנחתם ביום 2014וף משנת הסכם השית"

  כהגדרתה לעיל.  193לבין שותפה בחלקה החברה 
  

   3695בגוש   193חלקה ב התאגיד חלק
  

  המהווים את כלל הזכויות בנכס. 193מחלקה  70%-כ

 193חלקה ציון שמות השותפים ב
  3695בגוש 

  . ו לבעלי השליטה בהצד ג' לחברה ו/א -דיור (א.פ.צ) בע"מ 
הבעלים ובעלת הזכויות הבלעדית בנכס , החברה הינה  2014בהתאם להסכם השיתוף משנת  

   כהגדרתו לעיל.

  2010ואוקטובר  2008ספטמבר   נכסתאריך רכישת ה

פירוט זכויות משפטיות בנכס (בעלות,  
  חכירה וכדומה)

  . בעלות, כמפורט לעיל
  

  3695בגוש  193בחלקה בפנקסי המקרקעין  ה, החברה רשומה כבעלת זכויותלמועד ז  מצב רישום זכויות משפטיות
  . כמפורט לעיל

זכויות בניה בלתי מנוצלות 
  משמעותיות

 -  

 בניה מיוחדים (חריגות  נושאים
  וכיוצ"ב) קרקע זיהום מהותיות,

 -  

     הכספיים בדוחות הצגה שיטת
[איחוד מלא/שווי מאזני/פעילות 

  משותפת] 

  ידי החברה מוחזק ישירות על

  -   נכס שנמכרפרטים על  
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  עיקריים  נתונים .2

 התקשרות בהסכם שכירות ביחס לפארק תמר (*)  -והוצאות הכנסות  פירוט .3

  100% בנכס התאגיד חלק; 100% לפינתונים 

   מהשנים אחת בכל בדצמבר 31 ליום

2019  (*)  2018  (*)  2017  

  באלפי ש"ח

  :הכנסות

  --   811  6,130   (*) קבועיםמדמי שכירות 

מדמי שכירות הנגזרים כאחוז מפדיון השוכר 
  במושכר 

 -  --   --  

  --   --  1,389   אחרות

  --   811  7,519  הכנסות כל סך

   עלויות:

  --   274  1,299  נטו בגין ניהול   הוצאות

  --   --  -   נכסים אחזקת הוצאות

  --   --  -   הוצאות אחרות

  --   274  1,299 עלויותסה"כ 

  --   537  6,220 רווח

NOI 6,220 537   --  

ולפיכך הנתונים המוצגים בטבלה לעיל  2018יעי לשנת (*) המושכר נמסר בחלקו לשוכר במהלך הרבעון הרב
  הושכר הנכס במלואו. 4/2019 -החל ממתייחסים לדמי שכירות בגין חלק מתקופת הדוח.  

; חלק התאגיד 100%[נתונים לפי 
  ] 100%בנכס 

בתאריך     2017 תשנ  (*)  2018שנת     2019שנת 
  רכישת הנכס 

עלות הרכישה    90,186  110,500  118,337  ) ש"חאלפי  ב( תקופהשווי הוגן בסוף 
  (באלפי ש"ח) 

4,880  

ספטמבר   מועד הרכישה   90,186  110,413  118,337  וף תקופה (באלפי ש"ח)  ערך בספרים בס
2008 

ואוקטובר 
2010  

שיעור תפוסה   21,343  4,500  6,882  רווחי או הפסדי שערוך (באלפי ש"ח) 
(%)  

 -  

ערך  –במקרה שהנכס נמדד לפי עלות 
  בספרים בסוף תקופה (באלפי ש"ח) 

(באלפי  NOI  ל.ר  ל.ר  ל.ר. 
  ש"ח) 

 -  

ירידת   –הנכס נמדד לפי עלות  במקרה ש
(ביטול ירידת) ערך שנזקפה בתקופה 

  (באלפי ש"ח) 

    ל.ר  ל.ר  ל.ר. 

  ל.ר  77.5  92.9  שיעור תפוסה ממוצע (%) 

  ל.ר  6,912  7,203 שטחים מושכרים בפועל (במ"ר)

  ל.ר  811  7,519 (באלפי ש"ח) סך הכל הכנסות 

דמי שכירות ממוצעים למ"ר 
 (לחודש/תקופה) (בש"ח) 

  ל.ר  117.33  86.99

דמי שכירות ממוצעים למ"ר בחוזים 
 (באלפי ש"ח) שנחתמו בתקופה 

  ל.ר  117.33  86.99

NOI (באלפי ש"ח) ל.ר  537  6,220  

  ל.ר  0.73  8.34 שיעור תשואה בפועל (%) 

  ל.ר  0.73  8.34 שיעור תשואה מותאם (%)

  ל.ר  1  1  מספר שוכרים לתום תקופת דיווח 
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ותוספת לו מיום  2017בדצמבר  28בהסכם שכירות מיום  ")אלביטאלביט מערכות בע"מ (" עם החברה התקשרה
  שעיקריהם כדלקמן: וא זכויות החברה בנכס, לפיו אלביט תשכיר את מל, 2018באוגוסט  16

 ;חניה המהווים את כלל זכויות החברה בנכס מקומות    162מ"ר (ברוטו) וכן,    6,820-אלביט תשכור מהחברה כ .א

-כר כולל חניות והתאמות שתבצע החברה במושכר יהיו בסך של דמי השכירות החודשיים בגין כלל המושכ .ב

. דמי 10.10.2017הידוע ביום  ום זה צמוד למדד המחירים לצרכןמע"מ, כאשר סכ בתוספתש"ח  אלפי 587

 דמי השכירות;מ 5%של  בגובההשכירות יועלו בתום שנת השכירות החמישית 

  שנים נוספות. 5-שנים בתוספת אופציה ל 5תקופת השכירות הינה  .ג

 פירוט הכנסות צפויות*    .4

  *לא כולל הכנסות מדמי ניהול

ם להסכם השכירות עם אלביט, לא צפויות לעיל. יצוין כי בהתא  3בהתאם להסכם השכירות עם אלביט כאמור בסעיף      **

  הכנסות מרכיבים משתנים. 

  ומגבלות משפטיות מהותיות בנכס  שעבודים .5

  4 עיף ס, ראו ') של החברהימחזיקי אגרות החוב (סדרה (*) לפרטים נוספים אודות השעבודים שירה החברה לטובת הנאמן 

  . להלן הדירקטוריון בדוח

 אודות הערכות שווי  פרטים .6

  31.12.2024  31.12.2023  31.12.2022  31.12.2021  31.12.2020  ] 100%נתונים לפי [ 
  ואילך 

  (באלפי ש"ח) 

  7,608  7,246  7,246  7,246  7,246  *מרכיבים קבועים

  -   -   -   -   -   *מרכיבים משתנים (אומדן)*

  7,608  7,246  7,246  7,246  7,246  סך הכל

ע"י השעבוד  ובטחהסכום המ פירוט   סוג
  31.12.2019ליום 

 ) ש"ח(באלפי 

 משועבדות הפרויקטהחברה במקרקעי  זכויות  דרגה ראשונה  שעבודים 
') של י לטובת הנאמן למחזיקי אגרות החוב (סדרה

  (*)   החברה.

  ללא הגבלה בסכום

  ---   -- -  שניה  דרגה

       אחר

 2017 שנת 2018שנת  2019שנת  ] 100%; חלק התאגיד בנכס 100%[נתונים לפי 
  90,186 110,500 118,337   )  ש"חהשווי שנקבע (באלפי 

 יוסף רייטן זהות מעריך השווי

 כן כן כן האם המעריך בלתי תלוי?

 כן כן כן האם קיים הסכם שיפוי?  

 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2019 תאריך התוקף של הערכת השווי

  ההכנסות גישת מודל הערכת השווי
 שימשה ההשוואה(גישת 

 )לביקורת

  ההכנסות גישת
(גישת ההשוואה שימשה 

 לביקורת)

גישת ההשוואה(*) 
 הכנסות

 לצורך הערכת השווי ששימשו  ותעיקרי הנחות
  6,820  6,820  6,820השכרה שנלקח בחשבון בחישוב -שטח ברגישת  
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מקומות חניה אשר   162(לא כולל (מ"ר  ההשוואה
  ₪ למקום חניה לחודש) 400הושכרו לפי 

  שנלקח  השכרה -בר"ר למ מכירה מחיר
  (באלפי ש"ח)  בחישוב

10,000  14,000 12,000  

  נכסים  של השכרה בר"ר למ מחירים טווח
(באלפי   בחישוב שנלקחו  השוואה ברי

  ש"ח) 

12,900-7,115  12,900 – 7,115 12,900 – 7,115  

 שנלקחו  השוואה ברי הנכסים מספר
  ש"ח) (באלפי  בחישוב

12    12   12  

 לצורך שנלקחו  העיקריים הנכסים לגבי
 ,מיקום, נכסה זיהוי, שם ציון  ההשוואה

  שטח 

עסקאות מכר לקומות 
שלמות בנכסים בבנין 
הסמוך לנכס הנישום 

האחד  8ברחוב המדע 
מ"ר  משקף  650בשטח 

למ"ר  10,400מחיר של 
מ"ר  632והשני בשטח 

 9,500משקף מחיר של 
  למ"ר.

גולדה מאיר   4נכס ו  3נכס 
 235 -מ"ר ו 90בשטח  3

מ"ר משקף מחיר של 
 -ש"ח למ"ר ו 12,900

ש"ח למ"ר  10,400
  בהתאמה.

: 7ונכס   6 ונכס  5נכס  
בשטח  5ברחוב אופנהיימר 

 100 -מ"ר ו 158מ"ר,  188
מ"ר משקף מחיר של 

 10,000ש"ח למ"ר,  11,276
 10,900 -ש"ח למ"ר   ו
  .התאמהש"ח למ"ר ב

מכר לקומות עסקאות 
שלמות בנכסים בבנין 
הסמוך לנכס הנישום 

האחד  8ברחוב המדע 
מ"ר  משקף  650בשטח 

למ"ר  10,400מחיר של 
מ"ר  632והשני בשטח 

 9,500משקף מחיר של 
  למ"ר.

גולדה   4ונכס   3נכס 
 -מ"ר ו 90בשטח  3מאיר 
מ"ר משקף מחיר  235

 -ש"ח למ"ר ו 12,900של 
למ"ר  ש"ח 10,400

  בהתאמה.
: 76ונכס  ונכס   5נכס  

 5ברחוב אופנהיימר 
 158מ"ר,  188בשטח 

מ"ר משקף  100 -מ"ר ו
ש"ח  111,276מחיר של 
ש"ח  10,000למ"ר, 
ש"ח  10,900 -למ"ר   ו

  .למ"ר בהתאמה
כמו כן הובאה בחשבון 

עלות ההתאמה 
שנעשתה עבור חברת 

 אלביט מערכות.

עסקאות מכר לקומות 
שלמוות בנכסים בבנין 

ך לנכס הנישום הסמו
האחד  8ברחוב המדע 

מ"ר  משקף  650בשטח 
למ"ר  10,400מחיר של 

מ"ר  632והשני בשטח 
 9,500משקף מחיר של 

  למ"ר.
גולדה   4ונכס   3נכס 

מ"ר  90בשטח  3מאיר 
מ"ר משקף  235 -ו

ש"ח  12,900מחיר של 
ש"ח  10,400 -למ"ר ו

  למ"ר בהתאמה.
: 76כס  ונכס ונ  5נכס  

 5יימר ברחוב אופנה
 158מ"ר,  188בשטח 

מ"ר משקף  100 -מ"ר ו
ש"ח  111,276מחיר של 
ש"ח  10,000למ"ר, 
ש"ח  10,900 -למ"ר   ו

  למ"ר בהתאמה.
  
  

 NOI-מה המשתקף נטו  תשואה שיעור
  הנוכחי של הנכס 

  .רל ל.ר  ל.ר

מיקום הנכס במיקום   אחרים  מרכזיים משתנים
ת.מ.ר. מרכזי פארק 

 ברחובות, היקף השטחים
המיועדים לשיווק, בניין 
חדש, ייצוגי ומודרני, דמי 
שכירות הרווחים לשטחי 
תעשיה עתירת ידע ולשטחי 
חניות ומחסנים בסביבה 

   הקרובה.

מיקום הנכס במיקום 
מרכזי פארק ת.מ.ר. 
ברחובות, היקף 
השטחים המיועדים 
 לשיווק, בניין חדש,

ייצוגי ומודרני, דמי 
כירות הרווחים לשטחי ש

תירת ידע תעשיה ע
ולשטחי חניות ומחסנים 

 בסביבה הקרובה.

מיקום הנכס במיקום 
מרכזי פארק ת.מ.ר. 

ברחובות, היקף 
השטחים המיועדים 
 לשיווק, בניין חדש,

ייצוגי ומודרני, דמי 
שכירות הרווחים 

לשטחי תעשיה עתירת 
ידע ולשטחי חניות 
ומחסנים בסביבה 

  הקרובה.

גישת  
היוון 

  הכנסות
  

שנלקח בחשבון בחישוב שטח בר השכרה 
  )מ"ר(ב

6,820  6,820 6,372  

  100% 100%  100%  (%) 1שיעור תפוסה בשנה +

  100% 100%  100%  (%) 2שיעור תפוסה בשנה +

  ---   N (%)  100%  100%שיעור תפוסה בשנה + ...

שיעור תפוסה מייצג מתוך השטח בר 
  הערכת השווי (**)ההשכרה לצורך 

100%  100% 100%  

כירות ממוצעים למ"ר מושכר לצורך דמי ש
  (באלפי ש"ח)  1ת שווי בשנה +כהער

80  80 80  

דמי שכירות ממוצעים למ"ר מושכר לצורך 
  (באלפי ש"ח)  2ת שווי בשנה +כהער

80  80  80  

דמי שכירות ממוצעים למ"ר מושכר לצורך 
  (באלפי ש"ח)   Nהערת שווי  בשנה + ... 

80  80  80  
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  גם בגישת ההשוואה, היינו בהשוואת מחיר למ"ר בעסקאות למכירת בנייני משרדים בסביבה הקרובה. יובהר כי שווי הנכס הוערך לצורך בדיקה  (*) 
  

   
   

צעים למ"ר  דמי שכירות מייצגים ממו 
  לצורך הערכת שווי (באלפי ש"ח)

80  80 80  

מייצג לצורך הערכת  NOIתזרים מייצג / 
  באלפי ש"ח) שנתי השווי (

6,963  7,047  ---  

הוצאות תק' ממוצעות לשמירה על הקיים 
  (באלפי ש"ח) 

500   ---  ---  

בחוזה אלביט   5.5%  שיעור היוון 
מתום התקופה  6.5%

 שנים) 10(

 6.5%יט בחוזה אלב 6%
 10( מתום התקופה

  .שנים)

 6.5בחוזה אלביט %  6%
 7% –מתום התקופה ו 
  לשטח פנוי.

  ---   ---  -   זמן עד מימוש רעיוני

  ---   ---  -   מכפיל / שיעור תשואה בעת מימוש רעיוני 

 הפחתה בחשבון הובאה  מרכזיים אחרים  משתנים
 השקעות בגין נדרשת
 על שנים 10 בכל בגמרים

 רמת את לשמר מנת
 שנים לאורך התחזוקה

 מעלות 50% של בשיעור
 הראשונית ההשקעה

 ₪ מיליון 5.6-(כ בגמרים
 )תקופה לכל

 הפחתה בחשבון הובאה
 השקעות בגין נדרשת
 על שנים 10 בכל בגמרים

 רמת את לשמר מנת
 שנים לאורך התחזוקה

 מעלות 50% של בשיעור
 הראשונית ההשקעה

 ₪ מיליון 5.6-(כ בגמרים
  )תקופה לכל

הפחתה בשל דחיה עד 
לאכלוס של אלביט 

מערכות והפחתה של 
ליתרת השטח שלא  10%

  הושכרה

 שינוי בשווי (באלפי ₪)  ניתוחי רגישות לשווי  

שיעור 
  היוון 

  ) 451(  ) 553(  ) 592(    0.5%של  עליה

  ) 902(  ) 1,105(  ) 1,183(  1% של עליה

  ) 1,353(  ) 1,658(  ) 1,775(  1.5% של עליה

  441  553  592    0.5%של  ירידה

  902  1,105  1,183   1%של  ירידה

דמ"ש 
ממוצעים 
  למ"ר (**)

  

  2,254  2,762  2,958    2.5%של  עליה

  4,509  5,525  5,917  5%של  עליה

  ) 2,254(  ) 5,525(  ) 5,917(  5%של  ירידה

  ) 4,509(  ) 2,762(  ) 2,958(    2.5%של  ירידה
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     חלק מסחרי -חולוןב 111מגרש  .8.13

 הנכס  הצגת .1

  

  עיקריים נתונים .2

  31.12.2019פירוט ליום     ]100% החברה בנכסחלק  -100%נתונים לפי [

  חלק מסחרי -111מגרש   שם הנכס

  , חולון ה מאיררח' חנקין פינת גולד :הנכס מיקום
    6867גוש (בחלק) ב 16חלקה 

  501תב"ע ח/

  מ"ר  3,145שטח של   שטח הקרקע: 

חי הנכס המתוכננים להיבנות, מפוצלים לפי שט
  שימושים:  

מ"ר שטחי  945-מ"ר שטחי משרדים ומסחר (מיועד להשכרה) וכ 2,200-כ
  שירות.

   :בנכס האחזקה מבנה
  

  אחזקה באמצעות החברה

  :בנכסועל בפ התאגיד חלק
    

100%  

    :ציון שמות השותפים לנכס
  

- --  

  2010ינואר   תאריך רכישת הקרקע:

פירוט זכויות משפטיות בנכס (בעלות, חכירה  
   וכדומה): 

  חכירה

  חכירת משנה  מצב רישום זכויות משפטיות: 

  -   זכויות בניה בלתי מנוצלות משמעותיות

 ,מהותיות בניה  מיוחדים (חריגות נושאים
  וכיוצ"ב)  קרקע וםזיה

 -  

[איחוד/שווי    הכספיים בדוחות הצגה שיטת
  מאזני/פעילות משותפת]: 

  הנכס בבעלות החברה 

  ל.ר.   פרטים על מכירת הנכס: 

; חלק התאגיד 100%[נתונים לפי 
  ] 100%בנכס 

בתאריך     2017 תשנ  2018 תשנ  2019שנת 
  רכישת הנכס 

הרכישה  עלות   121,662  137,000  160,000  ) ש"חאלפי  ב( תקופהשווי הוגן בסוף 
  (באלפי ש"ח) 

2,189  

  11/2014  מועד הרכישה   121,662  137,000  160,000  ערך בספרים בסוף תקופה (באלפי ש"ח)  

שיעור תפוסה   7,030  7,893  13,499  רווחי או הפסדי שערוך (באלפי ש"ח) 
(%)  

--  

ערך  –במקרה שהנכס נמדד לפי עלות 
  בסוף תקופה (באלפי ש"ח) בספרים 

 -  --  --  NOI  באלפי)
  ש"ח) 

--  

ירידת   –במקרה שהנכס נמדד לפי עלות  
(ביטול ירידת) ערך שנזקפה בתקופה 

  (באלפי ש"ח) 

 -  --  --    

  63.6%  69.68%  84.12%  שיעור תפוסה ממוצע (%) 

  1,932  2,350.5  3,176.25 שטחים מושכרים בפועל (במ"ר)

  --  3,089  7,939 ש"ח) (באלפי סך הכל הכנסות 

דמי שכירות ממוצעים למ"ר 
 (לחודש/תקופה) (בש"ח) 

208  333  292  

דמי שכירות ממוצעים למ"ר בחוזים 
 (באלפי ש"ח) שנחתמו בתקופה 

208  333  292  



  תיאור עסקי התאגיד
  

80 

  

 פירוט הכנסות והוצאות  .7

  100% בנכס התאגיד חלק; 100% לפינתונים 

   בדצמבר בכל אחת מהשנים 31ליום 

2019  2018  2017  

  באלפי ש"ח

  :הכנסות

  --  3,089  7,939   בועיםקמדמי שכירות 

מדמי שכירות הנגזרים כאחוז מפדיון השוכר 
   במושכר

 -  --  --  

  --  --  -   אחרות 

  --  3,089  7,939  הכנסות כל סך

   עלויות:

  --  1,102  3,183  הוצאות נטו בגין ניהול  

  --  --  -   הוצאות אחזקת נכסים

  --  --  -   הוצאות אחרות

  --  1,102  3,183 סה"כ עלויות

  --  1,987  4,756 רווח

NOI 4,756 1,987  --  

 

 עיקריים שוכרים .3

 

נתונים  [
לפי  

100% [  

שיעור 
השטח 
מהנכס 
המשויך 
לשוכר 

 (%)
בשנת 
  הדיווח

האם 
שוכר 

  עוגן

האם 
אחראי  

לעשרים 
אחוזים  
או יותר 

מהכנסות 
  נכס 

שיוך 
ענפי  
של  

  השוכר

  תיאור הסכמי שכירות

תקופת 
התקשרות 

מקורית 
והתקופה 
שנותרה 

  בשנים) (

אופציה 
להארכה 
  (בשנים) 

מנגנון 
עדכון 

הצמדה 
של דמי  
  שכירות

פירוט 
ערבויות 

(אם 
  קיימת)

ציון 
תלות 

  מיוחדת

 תקופה  מסחר  כן  כן  11.09  שוכר א'
 –מקורית 

  שנים 5
 התקופה
 –שנותרה 

  שנים 4
  

 הצמדה  5
 למדד
 יוקר

  המחיה

ערבות 
  בנקאית

-  

  

  

 

NOI (באלפי ש"ח) 1,987  4,756  --  

  --  1.93%  5.62% שיעור תשואה בפועל (%) 

  --  1.93%  5.62% תשואה מותאם (%)שיעור 

  --  19  20  מספר שוכרים לתום תקופת דיווח 

 או  הפדיון  כל לסך השכירות דמי יחס
  רבוע למטר הממוצע הפדיון 

 -   -   -  
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 צפויות הכנסות פירוט .4
 

  כולל הכנסות מדמי ניהול*לא 

 ם מורכבים משיעור מהפדיון, ולכן אין אומדן הכנסות מרכיבים משתנים.דמי השכירות מהנכס אינ**

 ספציפי  מימון .5

 100% בנכס התאגיד חלק, 100% לפי נתונים -מימון ספציפי 

  

  31.12.2019ליום 

יתרה בדוח על המצב 
  הכספי (*) 

  

31.12.2019    
  "ח) ש(אלפי 

  4,200  קצרמוצג כהלוואה לזמן 

  100,373  ארוךמוצג כהלוואה לזמן 

31.12.2018    
  "ח) ש(אלפי 

  63,306  קצרמוצג כהלוואה לזמן 

  -  ארוךמוצג כהלוואה לזמן 

  63,306  "ח) ש(אלפי  31.12.2018שווי הוגן ליום 

  2019נובמבר   תאריך נטילת הלוואה מקורית

 63-כ של סך, כאשר 105,000  "ח)שגובה הלוואה מקורי (אלפי 
 לפירעון שימש"ח ש מיליון

 מימון הסכם פי על אההלוו
   .לנכס קודם

  2.3%  (%) 31.12.2019שיעור ריבית אפקטיבית ליום 

 קרןריבית תיפרע כל רבעון.   מועדי פירעון קרן וריבית
, תיפרע בתשלומים ההלוואה

 נובמברהחל מחודש  שנתיים
 נובמברועד לחודש  2020

 אחד כל, כאשר 2024
 התשלומים מארבעת

 היהוו הקרן בגין הראשונים
 ההלוואה מקרן 4%-כ

 אשר, האחרון והתשלום
, 2024 נובמבר בחודש ישלום

 מקרן 84%-כ על יעמוד
  ההלוואה

יחס הכיסוי השוטף לא יפחת   ניות פיננסיות מרכזיותהת
לא יעלה  LTV-ויחס ה 1.1-מ

  75%על שיעור של 

  אין  תניות פיננסיות אחרותה

  לא  ת הדיווח (**) תקופתניות או אמות מידה פיננסיות לתום ההאם הופרו 

  לא  ?  Non Recourseהאם מסוג 

  

  

  

  

 

  31.12.2023  31.12.2022  31.12.2021  31.12.2020  ] 100%נתונים לפי [
  

31.12.2024  
  ואילך 

  (באלפי ש"ח) 

  10,380  10,380  10,380  10,380  10,380  *מרכיבים קבועים

  -  -  -  -  -  *(אומדן)* משתנים מרכיבים

  10,380  10,380  10,380  10,380  10,380  סך הכל
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  ומגבלות משפטיות מהותיות בנכס   שעבודים .6

  שווי תוהערכ אודות פרטים .7

ע"י השעבוד  ובטחהסכום המ פירוט   וגס
  31.12.2019ליום 

 ) ש"ח(באלפי 

החברה במרכז המסחרי לטובת שעבוד זכויות   דרגה ראשונה  שעבודים 
תאגיד בנקאי לרבות, זכויות החברה לקבל 

  ות.דמי שכיר

  .בסכום הגבלה ללא

  -   -   שניה  דרגה

      אחר

 2017 שנת 2018שנת  2019שנת  ] 100% בנכס התאגיד חלק; 100% לפי[נתונים 
  130,136 145,500 160,000 )  ש"חהשווי שנקבע (באלפי 

 יוסף רייטן זהות מעריך השווי

 כן כן כן האם המעריך בלתי תלוי?

 כן כן כן ם הסכם שיפוי?  האם קיי

 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2019 תאריך התוקף של הערכת השווי

 היוון הכנסות היוון הכנסות הכנסות היוון מודל הערכת השווי

 לצורך הערכת השווי ששימשו  ותעיקרי הנחות
גישת  

  ההשוואה
השכרה שנלקח בחשבון בחישוב -שטח בר

ה אשר  מקומות חני 162(לא כולל (מ"ר
  ₪ למקום חניה לחודש) 400הושכרו לפי 

  ל.ר.  ל.ר.  .ר.ל

  שנלקח  השכרה -בר"ר למ מכירה מחיר
  (באלפי ש"ח)  בחישוב

  ל.ר. ל.ר.  .ר.ל

  נכסים  של השכרה בר"ר למ מחירים טווח
  (באלפי ש"ח)  בחישוב שנלקחו  השוואה ברי

  ל.ר. ל.ר.  .ר.ל

 בחישוב   שנלקחו   השוואה  ברי  הנכסים  מספר
  פי ש"ח) (באל

  ל.ר. ל.ר.  .ר.ל

 לצורך שנלקחו  העיקריים הנכסים לגבי
 , מיקום, נכסה זיהוי, שם ציון  ההשוואה

  שטח 

  ל.ר. ל.ר.  .ר.ל

 NOI-מה המשתקף נטו  תשואה שיעור
  הנוכחי של הנכס 

  ל.ר. ל.ר.  .ר.ל

  ל.ר. ל.ר.  .ר.ל  אחרים  מרכזיים משתנים

גישת היוון 
  הכנסות

  

בון בחישוב שטח בר השכרה שנלקח בחש
  )מ"ר(ב

3,775  3,160 3,038  

  100 100  100  (%) 1שיעור תפוסה בשנה +

  100 100  100  (%) 2שיעור תפוסה בשנה +

  N (%)  100  100  100שיעור תפוסה בשנה + ...

שיעור תפוסה מייצג מתוך השטח בר 
  ההשכרה לצורך הערכת השווי (**)

100  100 100  

ושכר לצורך דמי שכירות ממוצעים למ"ר מ
  (באלפי ש"ח)  1הערת שווי בשנה +

 280בקומת הקרקע 
בקומה א' ש"ח למ"ר, 

ש"ח למ"ר ובקומת  160
ש"ח  110מרתף עליונה 
   למ"ר

 300בקומת הקרקע  246.83
בקומה א' ש"ח למ"ר, 

ש"ח למ"ר ובקומת  160
ש"ח  110מרתף עליונה 
  למ"ר

דמי שכירות ממוצעים למ"ר מושכר לצורך 
  (באלפי ש"ח)  2בשנה + הערת שווי

 280בקומת הקרקע 
בקומה א' ש"ח למ"ר, 

ש"ח למ"ר ובקומת  160
ש"ח  110מרתף עליונה 
   למ"ר

 300בקומת הקרקע   246.83
  ש"ח למ"ר

דמי שכירות ממוצעים למ"ר מושכר לצורך 
  (באלפי ש"ח)   Nהערת שווי  בשנה + ... 

 280בקומת הקרקע 
בקומה א' ש"ח למ"ר, 

 300בקומת הקרקע   246.83
  ש"ח למ"ר
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  . 15.12.2013מיום  20130665עפ"י היתר בנייה מס'  הסתיימה הנכס בניית  (*)
  לפיו ,  28.11.2016  ביום  שניתן  20150398'  מס  שינויים  להיתר  בהתאם  שינויים  תכנית  ואושרה  הוגשה  הבנייה  במהלך,  כאמור  (**)

 הממוקמים  םדרגנועי  באמצעות'  א  לקומה  גישה  המאפשר)  סגור(מעין    מסחרי  למרכז  והפיכתו  המרכז  של  בבינוי  שינוי  אושר
  . למגורים המגרש בחלק נוצלו שלא שירות שטחי הוספת לאחר, פנימי פטיו במרכז

לשני ההיתרים הנ"ל, החברה הגישה תכנית חדשה שאמורה להגדיל את קיבולת השטחים העיקריים ע"י שינוי   במקביל  (***)
אושרה   התכניתזאת במסגרת סמכותה של הוועדה המקומית.  ייעוד שטח ממשרדים למסחר וכן ע"י הגדלת שטחי המסחר, ו

  .  20.1.2019בתאריך  20180207ע"פ היתר שינויים מס' 
  ממחיר ההשכרה.    10%, כאשר ביחס לשטחים שטרם הושכרו בוצעה הפחתה של 100%התפוסה המייצג הינו  שיעור  (****) 

  .שירות שטחי העמסת כולל"ר למ המחיר  (*****)

   

ובקומת ש"ח למ"ר  160
ש"ח  110מרתף עליונה 
   למ"ר

לצורך דמי שכירות מייצגים ממוצעים למ"ר 
  הערכת שווי (באלפי ש"ח) 

 280בקומת הקרקע 
בקומה א' ש"ח למ"ר, 

ש"ח למ"ר ובקומת  160
ש"ח  110מרתף עליונה 
   למ"ר

 300בקומת הקרקע  246.83
בקומה א' ש"ח למ"ר, 

"ח למ"ר ובקומת ש 160
ש"ח  110מרתף עליונה 
  למ"ר

מייצג לצורך הערכת  NOIתזרים מייצג / 
  באלפי ש"ח) שנתי השווי (

10,380  10,572 9,520  

הוצאות תק' ממוצעות לשמירה על הקיים  
  (באלפי ש"ח) 

  אין התייחסות אין התייחסות  אין התייחסות

  7.6%-7.2%  7.2% 6.5%  שיעור היוון 

  ל"ר  ל"ר ל"ר  וש רעיוניזמן עד מימ

  ל"ר  ל"ר ל"ר  רעיוני מכפיל / שיעור תשואה בעת מימוש 

  ל"ר  ל"ר ל"ר  מרכזיים אחרים  משתנים

 שינוי בשווי (באלפי ₪)  ניתוחי רגישות לשווי  
  )651(  )727.5(  )800(    0.5%של  עליה  שיעור היוון 

  )1,301(  )1,455(  )1,600(  1% של עליה

  )1,953(  )2,183(  )2,400(  1.5% של עליה

  651  727.5  800    0.5%של  ירידה

  1,301  1,455  1,600   1%של  ירידה

דמ"ש 
ממוצעים 
  למ"ר (**)

  

  3,253  3,638  4,000    2.5%של  עליה

  6,507  7,275  8,000  5%של  עליה

  )6,507(  )7,275(  )8,000(  5%של  ירידה

  )3,253(  )3,638(  )4,000(    2.5%של  ירידה
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     בית גאון .8.14

 הצגת הנכס  .1

  

  עיקריים נתונים .2

  מקומות חניה בלבד. 19שוכרים השוכרים יחד  2(*) מתוכם 

  31.12.2019פירוט ליום    ]50% חלק החברה בנכס -100%נתונים לפי [

  בית גאון  שם הנכס

  אביבתל  :הנכס מיקום

  מ"ר  5,764.5  שטח הקרקע: 

. לפרטים אודות התקשרות משרדים, חנות וחניות  חי הנכס המתוכננים להיבנות, מפוצלים לפי שימושים:  שט
  להלן.  4בהסכם שכירות ראו סעיף 

   בנכס האחזקה מבנה
  

  50% –שותפות 

   בנכסבפועל  התאגיד חלק
  

50%  

  ציון שמות השותפים לנכס 
  

  בע"מ  מאור מלונאות ונופש נכסי נדל"ן

  2018, ינואר 2017אוגוסט   תאריך רכישת הקרקע:

  בעלות     פירוט זכויות משפטיות בנכס (בעלות, חכירה וכדומה): 

  כבעלים להירשם זכאית החברה  ת: מצב רישום זכויות משפטיו

  ל.ר.   : וכיוצ"ב) קרקע זיהום ,מהותיות בניה  מיוחדים (חריגות נושאים

[איחוד/שווי מאזני/פעילות   הכספיים בדוחות הצגה שיטת
  משותפת]: 

  פעילות משותפת 

; חלק התאגיד בנכס 50%[נתונים לפי 
50% [  

אריך בת    2017 תשנ  2018 תשנ  2019שנת 
  רכישת הנכס 

עלות הרכישה    13,385  22,374  47,763  ) ש"חאלפי  ב( תקופהשווי הוגן בסוף 
  (באלפי ש"ח) 

18,324  

  2017אוגוסט   מועד הרכישה   13,385  22,374  47,763  ערך בספרים בסוף תקופה (באלפי ש"ח)  

שיעור תפוסה   -   -   25,130  רווחי או הפסדי שערוך (באלפי ש"ח) 
(%)  

56.9  

ערך  –שהנכס נמדד לפי עלות במקרה 
  בספרים בסוף תקופה (באלפי ש"ח) 

-  22,374  13,385  NOI  באלפי)
  ש"ח) 

     -  

ירידת   –במקרה שהנכס נמדד לפי עלות  
(ביטול ירידת) ערך שנזקפה בתקופה 

  (באלפי ש"ח) 

-   -   -    

  57.1  (**) 57.6  52.4  שיעור תפוסה ממוצע (%) 

  2,880  3,453  2,404 שטחים מושכרים בפועל (במ"ר)

  40  1,176  1,108 (באלפי ש"ח) סך הכל הכנסות 

דמי שכירות ממוצעים למ"ר 
 (לחודש/תקופה) (בש"ח) 

50.65  49  48.9  

דמי שכירות ממוצעים למ"ר בחוזים 
 (באלפי ש"ח) שנחתמו בתקופה 

-   -   -  

NOI (באלפי ש"ח) 9  380  281  

       שיעור תשואה בפועל (%) 

       %)שיעור תשואה מותאם (

  10  (*) 9  4  מספר שוכרים לתום תקופת דיווח 
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  מהשוכרים הקבועים הרחיבו את השטח המושכר. 3(**) במהלך השנה 

 פירוט הכנסות והוצאות  .3

  50% בנכס התאגיד חלק; 100% לפינתונים 

   בדצמבר בכל אחת מהשנים 31ליום 

2019  2018  2017  

  באלפי ש"ח

  :הכנסות

  80  2,193  2,215   קבועיםמדמי שכירות 

מדמי שכירות הנגזרים כאחוז מפדיון השוכר 
   במושכר

-   -  --  

  --  158  163  אחרות 

  80  2,351  2,378  הכנסות כל סך

   עלויות:

  --  120  120  הוצאות נטו בגין ניהול  

  62  1,441  1,816  הוצאות אחזקת נכסים

  566  2,398  2,516  ת אחרותהוצאו

  628  3,959  4,452 סה"כ עלויות

  )548(  ) 1,608(  )2,074( (הפסד)/רווח

NOI  562 760  18  

  

  עיקריים שוכרים .4

: בס"ק זה( בנכס ושותפתה החברהנכנס לתקוף הסכם שכירות שנחתם בין  2018ביולי  18ביום 

שליטה בה, ואשר למיטב ידיעת החברה קשור צד ג' שאינו קשור לחברה ו/או לבעלי ה  לבין  ")המשכירים"

 זכויותיהן מלואלפיו המשכירים ישכירו לשוכר את "), השוכר: "בס"ק זה( של החברה בנכס לשותפתה

  ").ההסכם: "בס"ק זה( מלון בית של והפעלה הקמה לשם") הנכס: "בס"ק זה( אביב בתל" גאון"בית ב

  :כדלהלן הינם ההסכם איתנ עיקרי

 את להאריך אופציה מוקנית לשוכר כאשר, שנים 10 בת הינה הנכס שכירות תקופת :השכירות תקופת

, האחרונה לאופציה פרט אחת כל שנים 5 על העומדות נוספות שכירות תקופות בשלוש השכירות תקופת

 באופן יתחדשו האופציה תקופות"). האופציה תקופות(להלן: " חודשים 11-ו שנים 4 על העומדת

 תקופות  שלוש  כולל,  המקסימלית  השכירות  תקופת.  בכך  מעוניין  אינו  כי  יודיע  השוכר  אם  אלא  אוטומטי

 ההיתרים בכל לטפל אחראי יהיה השוכר כי יצוין. חודשים 11-ו שנים 24 על תעלה לא, האופציה

 .כמלון והפעלתו למלון הנכס הסבת לשם הדרושים והרישיונות

) החברה חלק בשנה"ח ש מיליון 8( בשנה"ח ש מיליון 16 של סך על יעמדו השכירות דמי: השכירות דמי

 כל בתום 5%-ב ויועלה לצרכן המחירים למדד צמוד יהיה זה סכום). ניהול דמי כולל"מ (לא מע בתוספת

, הראשונים השכירות חודשי 6 עבור שכירות דמי ישלם לא השוכר כי יצוין. שנים 5 בת שכירות תקופת

 את ויקיים הסכם מכוח עליו החלים התשלומים שאר כל את ישלם ךא, בנכס בינוי עבודות יושלמו בהם

התקיימו התנאים המתלים על פי ההסכם ובהתאם תקופת  2020 ברבעון הראשון לשנת .תנאיו מלוא

  בדוחות הכספיים.  12או ביאור  השכירות החלה במועד האמור. לפרטים נוספים אודות הסכם השכירות, ר
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 פירוט הכנסות צפויות .5

 , ולכן אין אומדן הכנסות מרכיבים משתנים.הינם קבועים על פי הסכם שכירות *דמי השכירות מהנכס

 
 ספציפי  מימון .6

 50% בנכס התאגיד חלק, 100% לפי נתונים -מימון ספציפי 

  

  

יתרה בדוח על המצב 
  הכספי (*) 

  

31.12.2019    
  "ח) ש(אלפי 

  57,949  קצרמוצג כהלוואה לזמן 

  -  ארוךמוצג כהלוואה לזמן 

31.12.2018    
  "ח) ש(אלפי 

  57,392  קצרמוצג כהלוואה לזמן 

  -  ארוךמוצג כהלוואה לזמן 

  57,949  "ח) ש(אלפי  31.12.2019שווי הוגן ליום 

  2018 מאי, 2017 אוקטובר  תאריך נטילת הלוואה מקורית

  57,500  "ח)שגובה הלוואה מקורי (אלפי 

  3.7%  (%) 31.12.2019שיעור ריבית אפקטיבית ליום 

 קרן, רבעון מדי ריבית  י פירעון קרן וריביתמועד
  2020 באפריל

  .ר. ל  ניות פיננסיות מרכזיותהת

  .ר. ל  תניות פיננסיות אחרותה

  לא  ת הדיווח (**) תקופתניות או אמות מידה פיננסיות לתום ההאם הופרו 

  לא  ?  Non Recourseהאם מסוג 

  ומגבלות משפטיות מהותיות בנכס   שעבודים .7

  
  
  
  

, חלק  100%ם לפי [נתוני
  ] 50% –התאגיד בנכס 

31.12.2020  31.12.2021  31.12.2022  31.12.2023  
  

31.12.2024  
  ואילך 

  "ח) ש(באלפי 

  16,000  16,000  16,000  16,000  8,000  *קבועים מרכיבים

  16,000  16,000  16,000  16,000  8,000  הכל סך

ע"י השעבוד  ובטחהסכום המ פירוט   סוג
  31.12.2019ליום 

 ) ש"ח(באלפי 

על מקרקעי משכנתא מדרגה ראשונה   דרגה ראשונה  שעבודים 
   הפרויקט.

הרכוש המשועבד המפחית מס כולל זכותו  
של הממשכן לעשות שימוש בהפסדים או 

  לקיזוז הפסדים ממימוש השעבוד.

  ללא הגבלה בסכום

  -   -   שניה  דרגה

      אחר
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 אודות הערכות שווי  פרטים .8

 2017 שנת 2018שנת  2019שנת  ] 100%; חלק התאגיד בנכס 100%[נתונים לפי 
  -  -  142,200,000   )  ש"חהשווי שנקבע (באלפי 

 ארז כהן              זהות מעריך השווי

 - - כן האם המעריך בלתי תלוי?

 - - כן האם קיים הסכם שיפוי?  

 -  -  31.12.2019 השוויתאריך התוקף של הערכת 

גישת היוון ההכנסות   מודל הערכת השווי
 וגישת ההשוואה 

 -  - 

 לצורך הערכת השווי ששימשו  ותעיקרי הנחות
גישת  

  ההשוואה
השכרה שנלקח בחשבון בחישוב -שטח בר

  )(מ"ר
6,230   -   -  

  שנלקח  השכרה -בר"ר למ מכירה מחיר
  (באלפי ש"ח)  בחישוב

10   -  -  

  נכסים  של השכרה ברר "למ מחירים טווח
(באלפי   בחישוב שנלקחו  השוואה ברי

  ש"ח) 

40-10.9   -  -  

 שנלקחו  השוואה ברי הנכסים מספר
  (באלפי ש"ח)  בחישוב

10   -  -  

 לצורך שנלקחו  העיקריים הנכסים לגבי
 ,מיקום, נכסה זיהוי, שם ציון  ההשוואה

  שטח 

מלון ג'ייקוב סמואל -
  מ"ר  1,200בתל אביב, 

 3,522יפו, "בית השקם" ב-
  מ"ר

 -  -  

 NOI-מה המשתקף נטו  תשואה שיעור
  הנוכחי של הנכס 

 -   -  -  

  -  -   -   אחרים  מרכזיים משתנים

גישת  
היוון 

  הכנסות
  

שטח בר השכרה שנלקח בחשבון בחישוב 
  )מ"ר(ב

6,230   -  -  

  -  -   100%  (%) 1שיעור תפוסה בשנה +

  -  -   100%  (%) 2שיעור תפוסה בשנה +

  -   -   N (%)  100%שנה + ...שיעור תפוסה ב

מתוך השטח בר שיעור תפוסה מייצג 
  ההשכרה לצורך הערכת השווי (**)

100%   -  -  

דמי שכירות ממוצעים למ"ר מושכר לצורך 
  (באלפי ש"ח)  1ת שווי בשנה +כהער

2.6   -  -  

דמי שכירות ממוצעים למ"ר מושכר לצורך 
  (באלפי ש"ח)  2ת שווי בשנה +כהער

2.6   -   -  

שכירות ממוצעים למ"ר מושכר לצורך דמי 
  (באלפי ש"ח)   Nשווי  בשנה + ... הערת 

2.6   -   -  

דמי שכירות מייצגים ממוצעים למ"ר  
  לצורך הערכת שווי (באלפי ש"ח)

2.6   -  -  

מייצג לצורך הערכת  NOIתזרים מייצג / 
  באלפי ש"ח) שנתי השווי (

16,000   -  -  

הוצאות תק' ממוצעות לשמירה על הקיים 
  (באלפי ש"ח) 

 -   -  -  

  -   -  8%- 7.5%  שיעור היוון 

  -   -  ל.ר  זמן עד מימוש רעיוני

  -   -  ל.ר  מכפיל / שיעור תשואה בעת מימוש רעיוני 

  -   -  -   מרכזיים אחרים  משתנים

 שינוי בשווי (באלפי ₪)  ניתוחי רגישות לשווי  

  -   -   ) 711(    0.5%של  עליהשיעור 
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  -   -   ) 1,422(  1% של עליה  היוון 

  -   -   ) 2,133(  1.5% של עליה

  -   -   711    0.5%של  ירידה

  -   -   1,422   1%של  ירידה

דמ"ש 
ממוצעים 
  למ"ר (**)

  

  -   -   3,555    2.5%של  עליה

  -   -   7,110  5%של  עליה

  -   -   ) 7,110(  5%של  ירידה

  -   -   ) 3,555(    2.5%של  ירידה
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  העניינים הנוגעים לפעילות הקבוצה בכללות': הפרק 

   אנושיהון  .9

בתחום הכספים, מהנדסים, בניה, שיווק,  עובדים 38מעסיקה החברה  2019בדצמבר  31ם נכון ליו .9.1

    יעוץ משפטי ומזכירות.

, מעמיד את והינו מבעלי השליטה בחברה  המכהן כיו"ר דירקטוריון פעיל בחברה  -מר אריה נתנאל   .9.2

לחלק הרביעי  22 -ו 21תקנות שירותיו לחברה באמצעות התקשרות בהסכם ניהול, כמפורט ב

 (פרטים נוספים על התאגיד) לדוח זה להלן. 

, מעמיד את שירותיו לחברה מכהן כמנכ"ל החברה והינו מבעלי השליטה בחברהה - מר דני נתנאל .9.3

(פרטים נוספים על לחלק הרביעי  22-ו 21 ותתקנ, כמפורט בבאמצעות התקשרות בהסכם ניהול

  להלן. זה ח התאגיד) לדו

 ני משנה, חומרי גלם וספקיםקבל . 10

חברה בבעלות מלאה של   נ. נתנאל ,למועד הדוח, שירותי הבניה מועמדים לחברה באמצעות חברת   .10.1

לעיל)  1.3.2החברה (מוחזקת באמצעות חברת בת אחרת של החברה כמפורט בתרשים בסעיף 

   מרשם הקבלנים. 5-שהינה חברה קבלנית בעלת סיווג ג'

ים שהיא יוזמת אך ורק באמצעות קבלני משנה הנוטלים על עצמם החברה מבצעת את הפרויקט .10.2

כנגד תמורה קבועה  יה והפיתוח בקשר עם הפרויקט,התחייבות לבצע את מלוא עבודות הבנ

  ומוסכמת מראש.

  לחברה אין תלות בספק/קבלן משנה מסוים ואין לה ספק/קבלן משנה עיקרי. .10.3
  

  הון חוזר . 11

  הרכב ההון החוזר של החברה  .11.1
  

  יחס שוטף   )  ש"חזר (באלפי הון חו   

  103.8%  18,180  31.12.2019ליום 

  114.7%  54,702  31.12.2018ליום 

ומלאי  קדונותיפלקוחות, הכנסות לקבל, , מזומניםמורכב בעיקרו מ ההון החוזר של החברה

, תאגידים בניכוי אשראים (תאגידים בנקאייםבהקמה ומלאי מקרקעין מיועדים למכירה,    בניינים

   .והתחייבות למתן שרותי בניה ומקדמות מרוכשי דירות אגרות חוב)ו יםפיננס

קיים שוני בין ההון החוזר של החברה לבין ההון החוזר שלה לתקופה של  31.12.2019נכון ליום  .11.2

לפרטים אודות מהות שנים עשר חודשים (כהגדרת מונחים אלו בכללי חשבונאות מקובלים). 

    שבחלק השלישי להלן. 31.12.2019הכספיים ליום  לדוחות .ז29-ו.יב 2 יםביאורההבדל ראו 

  :לתקופה של שנים עשר חודשים של החברהלבין ההון החוזר וזר ההון החלהלן פרטים אודות ההבדל בין 
 

הסכום שנכלל בדוחות   
  ) ש"חהכספיים (באלפי 

  התאמות 
  חודשים)  12(לתקופה של 

  סה"כ

  360,108  )134,487(  ,595494  נכסים שוטפים 

  165,664  )310,751(  ,415476  התחייבויות שוטפות 

עודף הנכסים השוטפים על 
  ההתחייבויות השוטפות 

18018,  176,264  194,494  
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 מימון . 12

 כללי .12.1

אשראי מקדמות מרוכשי דירות,    ,הון עצמי  את פעילותה השוטפת בעיקר באמצעותהחברה מממנת  

לדוח  4רטים אודות אג"ח, ראו סעיף (לפ אגרות חוב שהנפיקה החברהו מתאגידים בנקאיים

 , החברה עומדת בכל המגבלות החלות עליהדוחלמועד הו 31.12.2019ליום  .)הדירקטוריון שלהלן

   .בקבלת אשראי

 הסכמי ליווי בנקאי .12.2

לצורך מימון הפרויקטים אותם מקימה החברה, מתקשרת החברה, בדרך כלל, עם בנקים בהסכמי 

. הסכמי הליווי מבוססים על שיטת "פרויקט סגור" בהם מתקשרת ")הליוויהסכמי ליווי בניה ("

החברה עם הבנק נותן האשראי בהסכם המבטיח לחברה את מכלול השירותים הפיננסיים 

הנצרכים על ידה במהלך חיי הפרויקט, לרבות הוצאת ערבויות לרוכשי הדירות בהתאם להוראות 

. במסגרת התקשרות 1974-), התשל"השי דירותחוק המכר (דירות) (הבטחת השקעות של רוכ

החברה עם הבנק המלווה נבדקת הרווחיות הצפויה של הפרויקט, ונקבעים מראש רמות המחירים, 

קצב המכירות וקצב התקדמות הבניה להם מחויבת החברה. בהסכמי הליווי מוענקות לבנק 

של אי עמידה ר במקרה סמכויות פיקוח ומעקב צמודות אחר עמידת החברה ביעדים הנ"ל, כאש

בקריטריונים שנקבעו כאמור, קיימות לבנק סמכויות להתערב בניהול הפרויקט, עד כדי תפיסתו 

פי רוב, -בפועל. הביטחונות אותם מעמידה החברה לרשות הבנק לצורך מימון הפרויקט כוללים, על

רויקט, דירות בפשעבוד זכויותיה של החברה במקרקעי הפרויקט וכן את זכויותיה כלפי רוכשי ה

כאשר תזרים המזומנים בפרויקט מנוהל כולו דרך חשבון מיוחד בשליטת הבנק, המבטיח את 

קיומו של הפרויקט כיחידה סגורה של הכנסות והוצאות. בהסכמי ליווי בניה, נדרשת החברה 

להשקעות מינימום של הון עצמי בפרויקט בטרם יינתן לה אשראי מהבנק וכן למכירה מוקדמת 

  יור. שיעור הון עצמי זה משתנה מפרויקט לפרויקט.יחידות דשל 



  :2019 דצמברב 31ליווי בנייה ליום  מיבהסכ יםהנמצא יםיקטלהלן פרטים אודות פרו

  

  
  

   

שם  
הפרויקט,  

מיקומו  
והסעיף  

בו הוא   דוח ב
  מתואר

הבנק  
  המלווה 

ההון העצמי  
שנקבע בהסכם  

    הליווי
  )ש"ח (באלפי 

תנאים עיקריים נוספים שנקבעו    ביצוע בפועל  בהסכם הליווי תנאי ביצוע שנקבעו   נכסים משועבדים
  בהסכם הליווי 

הפרות  
של 

הסכם  
  הליווי 

יתרת  
אשראי 

נטו  
  כספי 

(באלפי 
  ש"ח)

  

יתרה  
לניצול 
(באלפי 

  ש"ח)
  

שיעור 
  הריבית 

  תנאים כספיים   תנאים כמותיים 

  פרויקט
  בתל רפידים
  (*)  אביב
  
  7.14סעיף 

  לעיל

  מלוא כנתא בדרגה ראשונה על  מש   33,500  לאומי 
 מקרקעין.  ב הזכויות

 צף ושעבוד קבוע והמחאה   שעבוד
על דרך השעבוד על מלוא הזכויות  

 בפרויקט.  
  מוגבל ראשונה  בדרגה  משכנתא  

  כל  על ₪ מיליון 300 של בסכום
 . הקרקע בעל זכויות

 על  בסכום  הגבלה   ללא   קבוע  שעבוד  
 בעל כלפי הלקוחות זכויות כל

  .הקרקע

 בסכום הגבלה  ללא  שוטף  שעבוד  
  וזכויות  נכסים על וכן הפרויקט על

 . אליו  הקשורים
 על  בסכום  הגבלה   ללא   קבוע  שעבוד  

 . הלקוחות זכויות כל
 הגבלה ללא  קבועים שעבודים 

  על  הלקוחות זכויות  כל על בסכום
  מרשויות  להם יגיעו  אשר סכומים

 . המס
 על  קיזוז   וזכויות   קבועים  שעבודים  

  כות לז שיעמדו  הכספים כל
 בחשבון לפעם מפעם הלקוחות
 . הפרויקט

יבטיחו חובות קיימים  הביטחונות
ועתידיים בקשר ושלא בקשר 

  למקרקעין ו/או לפרויקט.   
הבטוחות תהיינה בדרגה ראשונה  כל

  ללא הגבלה בסכום.  

אשראי / שחרור   מתן 
תקבולים לאחר  

   5מכירה מוקדמת של  
יח"ד בסך שלא יפחת  

  . ₪אלפי  31,660 -מ
ד הדו"ח, תנאי  למוע

  זה התקיים. 

מסגרות   העמדת
אשראי כשסה"כ 
האובליגו לא יעלה 

אלפי  70,000על 
,  בנוסף ש"ח.

מסגרת אשראי  
בת  לערבויות לטו

בעל הקרקע בסך 
מיליון   2.3עד  של 
 .₪  

להעמדה לפירעון מיידי   עילות   . שלד עבודות
לרבות במקרה של שינוי שליטה  
בחברה באופן בו מי מבעלי  

ישן (בעלת השליטה  המניות בר
בחברה) ביחד ולחוד יחדל 

(בדילול מלא)   51%-להחזיק ב
ממניות החברה ו/או מאמצעי  

  .השליטה בה 
 האשראי ו/או שחרור כספי    מתן

תקבולים, כפוף לקבלת היתר  
  במועד 50 וטופס שהתקבלבניה 

  ותנאים  ההסכם חתימת
  . נוספים

   עמידה בתקציב, עמידה בלוחות
מכירה  זמנים, עמידה במחירי 

ובקצב מכירת הדירות, בניה  
 לפי היתר הבניה.

 תהיה חריגה מתקציב   אם
הפרויקט והחריגה לא כוסתה  

  . מיידי באופן 

  פריים  27,800  42,200  אין 
 +1%  
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שם  
הפרויקט,  

מיקומו  
והסעיף  

בו הוא   דוח ב
  מתואר

הבנק  
  המלווה 

ההון העצמי  
שנקבע בהסכם  

    הליווי
  )ש"ח (באלפי 

תנאים עיקריים נוספים שנקבעו    ביצוע בפועל  ביצוע שנקבעו בהסכם הליווי  תנאי  נכסים משועבדים
  בהסכם הליווי 

הפרות  
של 

הסכם  
  הליווי 

יתרת  
אשראי 

נטו  
  כספי 

(באלפי 
  ש"ח)

  

יתרה  
לניצול 
(באלפי 

  ש"ח)
  

שיעור 
  הריבית 

  תנאים כספיים   תנאים כמותיים 

יבנה מגרש  
204  

יבנה מגרש  
264  

יבנה מגרש  
2020  
  

  מלוא משכנתא בדרגה ראשונה על     25,000  לאומי 
 מקרקעין.  ב הזכויות

 על מלוא הזכויות  שוטף  שעבוד
 בפרויקט.  

 על  בסכום  הגבלה   ללא   קבוע  שעבוד  
 בעל כלפי הלקוחות זכויות כל

  .הקרקע

 בסכום הגבלה  ללא  שוטף  שעבוד  
  וזכויות  נכסים על וכן הפרויקט על

 . אליו  הקשורים
 על  בסכום  הגבלה   ללא   קבוע  שעבוד  

 . הלקוחות זכויות כל
 הגבלה ללא  קבועים שעבודים 

  על  הלקוחות זכויות  כל על בסכום
  מרשויות  להם יגיעו  אשר סכומים

 . המס
 על  קיזוז   וזכויות   קבועים  שעבודים  

  לזכות  שיעמדו  הכספים כל
 בחשבון לפעם מפעם הלקוחות
 . הפרויקט

יבטיחו חובות קיימים  הביטחונות
קשר ועתידיים בקשר ושלא ב

  למקרקעין ו/או לפרויקט.   
הבטוחות תהיינה בדרגה ראשונה  כל

    ללא הגבלה בסכום. 

מתן אשראי/שחרור  
תקבולים לאחר  
מכירה מוקדמת של  

יח"ד בסך שלא   15
אלפי    26,705  -יפחת מ

₪. למועד הדו"ח,  
  תנאי זה התקיים. 

העמדת מסגרות  
אשראי כשסה"כ 
האובליגו לא יעלה 

אלפי  45,000על 
 .₪  

להעמדה לפירעון מיידי   עילות   דות שלדעבו
לרבות במקרה של שינוי שליטה  
בחברה באופן בו מי מבעלי  
המניות ברישן (בעלת השליטה  
בחברה) ביחד ולחוד יחדל 

(בדילול מלא)   51%-להחזיק ב
  .ממניות החברה 

 האשראי ו/או שחרור כספי    מתן
תקבולים, כפוף לקבלת היתר  

  במועד 50 וטופס שהתקבלבניה 
  ותנאים  ההסכם תימתח 

  . נוספים

   עמידה בתקציב, עמידה בלוחות
זמנים, עמידה במחירי מכירה  
ובקצב מכירת הדירות, בניה  

 לפי היתר הבניה.
 תהיה חריגה מתקציב   אם

הפרויקט והחריגה לא כוסתה  
  . מיידי באופן 

פריים    24,180  20,820  אין 
 +1%  
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שם  
הפרויקט,  

מיקומו  
והסעיף  

בו הוא   דוח ב
  מתואר

הבנק  
  המלווה 

ההון העצמי  
שנקבע בהסכם  

    הליווי
  )ש"ח (באלפי 

תנאים עיקריים נוספים שנקבעו    ביצוע בפועל  תנאי ביצוע שנקבעו בהסכם הליווי   נכסים משועבדים
  בהסכם הליווי 

הפרות  
של 

הסכם  
  הליווי 

יתרת  
אשראי 

נטו  
  כספי 

(באלפי 
  ש"ח)

  

יתרה  
לניצול 
(באלפי 

  ש"ח)
  

שיעור 
  הריבית 

  תנאים כספיים   ם כמותיים תנאי

  212מגרש 
  בחולון 

יסודות  
ב' +  

מנורה 
  מבטחים 

11,457    ללא  משכנתא בדרגה ראשונה ,
  הזכויות  מלוא על   הגבלה בסכום,

 מקרקעין.  ב
   משכנתא מדרגה ראשונה, מוגבלת

מיליון ₪ על כל   240בסכום של 
 זכויות בעל הקרקע. 

 קבוע והמחאה   שעבוד שעבוד צף ו
עבוד מדרגה ראשונה על דרך הש

על מלוא  ללא הגבלה בסכום  
 הזכויות בפרויקט.  

 והמחאה על דרך  קבוע שעבוד
  ללא  השעבוד מדרגה ראשונה 

  זכויות  כל על בסכום הגבלה 
  יגיעו  אשר סכומים  על הלקוחות

  הביטחונות  .המס  מרשויות  להם
יבטיחו חובות קיימים ועתידיים  
בקשר ושלא בקשר למקרקעין ו/או  

     לפרויקט.
הבטוחות תהיינה בדרגה ראשונה  כל

     ללא הגבלה בסכום. 

אשראי/שחרור  מתן 
תקבולים לאחר  

  8מכירה מוקדמת של  
יח"ד בסך שלא יפחת  

אלפי ₪.   17,280 -מ
למועד הדו"ח, תנאי  

    זה התקיים. 

העמדת מסגרות  
כשסה"כ  אשראי 

האובליגו לא יעלה 
 אלפי 24,000על 

₪. בנוסף, מסגרת  
אשראי לערבויות  
לטובת בעל 
הקרקע בסך של  

  מיליון ₪.  10.4עד 

האשראי ו/או שחרור כספי    מתן   עבודות גמר 
תקבולים, כפוף לקבלת היתר  

  במועד 50 וטופס שהתקבלבניה 
  ותנאים  ההסכם חתימת
 . נוספים

   עמידה , בתקציב עמידה  
  במחירי  עמידה , זמנים בלוחות
,  דירות מכירת  ובקצב מכירה 

   .הבניה  היתר לפי בניה 

פריים    -  24,000    אין
 +1%  
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שם  
הפרויקט,  

מיקומו  
והסעיף  

בו הוא   דוח ב
  מתואר

  מוסד ה
  המלווה 

ההון העצמי  
שנקבע בהסכם  

    הליווי
  )ש"ח (באלפי 

תנאים עיקריים נוספים שנקבעו    ביצוע בפועל  תנאי ביצוע שנקבעו בהסכם הליווי   נכסים משועבדים
  בהסכם הליווי 

הפרות  
של 

הסכם  
  הליווי 

יתרת  
 אשראי

נטו  
  כספי 

(באלפי 
  ש"ח)

  

יתרה  
לניצול 
(באלפי 

  ש"ח)
  

שיעור 
  הריבית 

  תנאים כספיים   תנאים כמותיים 

  208מגרש 
  בחולון

  

יסודות  
ב' +  

מנורה 
  מבטחים 

6,978    ללא  משכנתא בדרגה ראשונה ,
  הזכויות  מלוא על   הגבלה בסכום,

 מקרקעין.  ב
   משכנתא מדרגה ראשונה, מוגבלת

מיליון ₪ על כל   110בסכום של 
 הקרקע. זכויות בעל 

 קבוע והמחאה   שעבוד שעבוד צף ו
על דרך השעבוד מדרגה ראשונה 

על מלוא  ללא הגבלה בסכום  
 הזכויות בפרויקט.  

 והמחאה על דרך  קבוע שעבוד
  ללא  השעבוד מדרגה ראשונה 

  זכויות  כל על בסכום הגבלה 
  יגיעו  אשר סכומים  על הלקוחות

  נות הביטחו .המס  מרשויות  להם
יבטיחו חובות קיימים ועתידיים  
בקשר ושלא בקשר למקרקעין ו/או  

  לפרויקט.   
הבטוחות תהיינה בדרגה ראשונה  כל

     ללא הגבלה בסכום. 

מתן אשראי/שחרור  
תקבולים לאחר  

  4מכירה מוקדמת של  
יח"ד בסך שלא יפחת  

אלפי ₪.   10,078 -מ
למועד הדו"ח, תנאי  

     זה התקיים. 

העמדת מסגרות  
כשסה"כ  אשראי 

האובליגו לא יעלה 
אלפי  12,704על 

₪. בנוסף, מסגרת  
אשראי לערבויות  
לטובת בעל 
הקרקע בסך של  

    מיליון ₪. 20.2עד 

האשראי ו/או שחרור כספי    מתן   עבודות גמר 
תקבולים, כפוף לקבלת היתר  

  במועד 50 וטופס שהתקבלבניה 
  ותנאים  ההסכם חתימת
 . נוספים

עמידה  עמידה בתקציב,  
ת זמנים, עמידה במחירי  בלוחו

מכירה ובקצב מכירת דירות,  
  בניה לפי היתר הבניה.

פריים     2,320   10,384    אין
 +1%  



   :להלן פירוט ההלוואות לזמן קצר וזמן ארוך של החברה )א(

  

   :טווח הריביות המשתנותלהלן  )ב(

  2017בשנת   2018בשנת   2019בשנת   הדוח למועד בסמוך  הריבית

  1.6%  1.75  1.75%  1.75  פריים

  השקעות . 13

-ה בשלב הזנק חברתבע"מ,  איויאחברת  עם, חתמה החברה על הסכם השקעה 2019באוקטובר  3 ביום

Seed ,ש"חאלפי  885 -ורה לסך של כבע"מ בתמ איויאממניות חברת  6.6%החברה רכשה  שלפיו כך .

  לדוחות הכספיים. 14לפרטים נוספים ראו ביאור 

  ימיסו . 14

  .להלןשהמאוחדים לדוחות הכספיים  27 רביאו ורא

  סיכונים סביבתיים ודרכי ניהולם  . 15

הקשורים לאיכות הסביבה במהלך ביצוע  הדין בכל הנוגע להיבטיםנדרשת לעמוד בדרישות החברה 

מצויה בפיקוח המשרד לאיכות הסביבה והרשויות היתרי הבניה. החברה לת לצורך קבהעבודות ו/או 

ודרישות החקיקה עבודה לפי תקני איכות הסביבה להעירוניות והינה מחויבת לשמירת איכות הסביבה ו

נדרשת החברה במהלך  ,בין היתר רלבנטיים.הערים השל המשרד לאיכות הסביבה ואיגודי וחוקי העזר 

הלוואה 
לצורך 
  מימון

סוג 
  ההלוואה

שיעור ריבית 
(%)  

שיעור 
הריבית 

האפקטיבית 
(%)  

  ים (באלפי ש"ח)בדצמבר בכל אחת מהשנ 31ליום 

2019  2018  2017  

זמן 
  ארוך

זמן   זמן קצר
  ארוך

זמן   זמן קצר
  ארוך

  זמן קצר

לא   
  צמודה

P+1% 2.628  -  10,482  -  -  -  -  

לא 
  צמודה

P+1% 2.628  -  24,202  -  -  -  -  

לא 
  מודהצ

P+1.75% 3.396  -  -  -  26,796  -  26,584  

לא 
  צמודה

P+1%  2.628  - 28,013 - - - 5,664 

לא 
  צמודה

P+0.35% 3.03  - -  - 63,307  - -  

  -  -  -  -  -  104,855 2.3 2.3%  צמודה

לא 
  צמודה

%1P+ 2.628 -  10,012  -  -  -  -  

 לא  
  צמודה

P + 1% 2.628  -  42,320  -  42,103    42,000  

לא   
  צמודה

5.5% 6.2  19,850  -          

 לא  
  צמודה

P + 1% 2.628  -  57,312  -  -      

 לא  
  צמודה

P + 1% 2.628  -  12,733  -  -      

לא   
  צמודה

P+1% 2.628  -  34,123  -  34,102      

לא   
  צמודה

P+1% 2.628  -  20,834  -  13,356      

 לא  
  צמודה

P + 1.6% 3.438  -  -  -  17,116  17,042  4,058  

 לא  
  צמודה

2.8% 2.836  -  81  -  324    566  

  78,872  21,100  197,103  -  240,112  124,705  -  -  -  סה"כ
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העפר ופסולת הבניה. למועד  הרשויות בכל הנוגע לפינוים לעמוד בדרישות החוק והקמתם של הפרויקטי

  עלויות החברה בגין העמידה בדרישות האמורות אינן מהותיות.  הדוח,

  מגבלות ופיקוח על פעילות החברה  . 16

הפרויקטים ולבנייתם והן  ת סטטוטוריות, הנוגעות הן לתכנוןבתחומי פעילותה חלות על החברה מגבלו

  תקשרויות עם רוכשי הדירות, כדלקמן:לה

 הליכי תכנון ובניה .א

התנאי הראשון   .י אותו הפרויקטקרקעמעל    יםתכנון והרישוי החלבמצב ה ההקמת פרויקט תלויככלל,  

פיה ניתן -ידי רשויות התכנון ואשר על-לבניה הוא קיומה של תכנית בנין עיר (תב"ע) תקפה שאושרה על

  ים המתאימים.לבנות על הקרקע פרויקט ליעד

תכניות   הכנתהחברה פועלת מול רשויות התכנון בהכנת התכניות הדרושות לצורך הוצאת היתרי הבניה ו

העבודה האדריכליות הדרושות לצורך ביצוע הבניה ולצורך הכנת מסמכי המכירה והשיווק, לרבות 

  פי הוראות חוק המכר (דירות).-הכנת המפרט הטכני הדרוש על

 בניית הפרויקטים .ב

התכנון והבניה, כפופה הבניה בישראל למאות תקני בניה ותווי תקן בקשר עם אופן הבניה   יבנוסף לחוק

ידי מכון התקנים הישראלי, וחלקם מוכרזים -ות החומרים ובטיחותם. התקנים מפורסמים עלאיכ

ת הליך לקבל היתר בניה נדרשמסגרת  , המסחר והתעסוקה. בהתעשייהידי משרד  -כמחייבים רשמית על

החברה להציג הסכמים עם מכוני בדיקה מורשים המפקחים על הבניה. החברה מקפידה לקיים את 

משרד  "יתקנים אשר טרם הוכרזו כרשמיים עעמידה ב נה המחמירים ביותר כוללהוראות התקי

  .עשייה, המסחר והתעסוקההת

 1970-נוסח חדש), תש"להוראות פקודת הבטיחות בעבודה ( בין היתר, בנוסף, חלות לגבי ביצוע הבניה,

  והתקנות אשר הותקנו לפיה. 

 רישוי קבלנים .ג

והתקנות אשר  1969-ידי חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות, תשכ"ט-נושא זה מוסדר על

  פיו. -הותקנו על

 התקשרות עם רוכשים .ד

יה בהתקשרויותיה עם רוכשי הדירות כפופה החברה להוראות חקיקה שונות בקשר עם התחייבויות

ים שהתגלו, הפירוט הנדרש בהסכמי לגבי אופי ואיכות הבניה והאחריות הניתנת לה ולליקויים אפשרי

   .ת הדרכים המנויות בחקיקההרכישה, והבטחת כספם של הרוכשים בהתאם באח

  הסכמים מהותיים . 17

שונות, התקשרה החברה בשטרי נאמנות עם הנאמנים הסדרות הבמסגרת הנפקת אגרות חוב מ .17.1

 הבטוחות שניתנו למחזיקי אגרות החוב. לפרטיםבמסגרתם מפורטים האמורות, אג"ח לסדרות ה

  לדוח הדירקטוריון שלהלן. 4סעיף ראו 

  .בדוחות הכספיים 12וביאור  לעיל 8.14 ראו סעיף – שכירות בקשר עם בית גאוןהסכם  .17.2

 8.12סעיף ראו  –בע"מ ביחס להשכרת שטחים בפארק תמר מערכות הסכם שכירות עם אלביט  .17.3

 .לעיל

 הליכים משפטיים  . 18
   לדוחות הכספיים. 23 לפרטים בדבר ההליכים המשפטיים שהחברה צד להם, ראו ביאור
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 יעדים ואסטרטגיה עסקית . 19
, ובתחום הנכסים המניבים  היקף פעילותה בתחום הבניה למגורים  תהגדלשל  ציבה לעצמה יעדים  ההחברה  

מקרקעי ישראל ו/או  רשותרכישת מקרקעין מ בין היתר, באמצעות ,וזאת בעיקר באזור מרכז הארץ

  מגורמים פרטיים.

  דיון בגורמי סיכון  . 20

תוצאות פעילותה פעילותה של החברה כרוכה בגורמי סיכון אשר עלולה להיות להם השפעה מהותית על 

  העסקית, כמפורט להלן:

  :מאקרוגורמי סיכון  .20.1

  פעילות החברה עקב האטה כלכלית במשק עלולה לגרום לצמצום  -האטה כלכלית במשק

  .לעיל 6ט בסעיף כמפור צמצום בביקוש ליחידות דיור

 להחמרה במצב הביטחוני והמדיני בישראל השפעה על פעילות  - טחונייבהמצב החמרה ב

בירידה בביקושים לשטחי השכרה וליחידות דיור,  , בין היתר,החברה, אשר מתבטאת

 בודות הבניה.במחסור בכוח אדם בענף הבנייה ובהתייקרות עלות ע

 ענף הבניה מושפע ממדיניות הממשלה, לרבות מדיניות שיווק קרקעות  - מדיניות הממשלה

ומדיניות עידוד  של פרויקטים, קצב הליכי תכנון ורישוי מקרקעי ישראל רשותבבעלות 

על  ,, המשפיעים על ההיצע וזמינות הקרקעותותמרוץ לרוכשי דירות באזורים שונים בארץ

וכן על לוחות הזמנים לגמר פרויקטים וכתוצאה מחירי הדירות ורות מגורים הביקושים לדי

  .יללע 7.3-ו 6.6סעיף ב, כמפורט עסקי החברהכלל מכך על 
  :ענפייםסיכונים  .20.2

 ענף הבניה חשוף להשפעות הנובעות מקיטון או הגבלה של היקף  - היקף האשראי הבנקאי

ערכת הבנקאית בדבר היקף האשראי הבנקאי לענף וכן בהחמרת הדרישות מצד המ

, במהלך השנים האחרונות הביטחונות וסכום ההון העצמי הנדרשים בפרויקטים חדשים.

מקשים על פיתוח ר שאהתנאים לקבל ליווי בנקאי כן והוחמרו הקריטריונים לקבלת אשראי 

  וייזום פרויקטים חדשים.

 ירי בטון, מלט ופלדה מחירי חומרי הגלם הנדרשים לבניה כגון מח - מחירי חומרי הגלם

עלולות להשפיע על ייקור חד בעלויות הבניה, הודות קיצוניות בפרקי זמן קצרים,  חשופים לתנ

 ובכך להשפיע על תוצאותיה של החברה. 

 ידי קבלני המשנה של -חלק מכוח האדם המועסק על - לחברה תלות בכוח אדם מיומן לבניה

יהודה שומרון וחבל עזה. שינויים במדיניות   החברה מבוסס על עובדים זרים ועובדים מאזורי

הממשלה בקשר עם העסקת עובדים זרים, סגרים על אזורי יהודה שומרון וחבל עזה בשל 

ם במספר הדרוש לה, ועל אילוצי ביטחון, עלולים להשפיע על יכולת החברה להעסיק עובדי

ם חשש כי יוטל סגר יצוין כי קיייכולתה לסיים את הפרויקטים במועדים להם היא מחויבת. 

כתוצאה מהתפשטות נגיף הקורונה כאמור   מאזורי יהודה שומרון וחבל עזהעל כניסת עובדים  

  . לדוחות הכספיים להלן 33בביאור 

 לגובה ריבית המשכנתאות לרוכשי דירות ושינוי  - שינויים בשוק המשכנתאות למגורים

ו על ידי הבנקים מרוכשי דירות טחונות שידרשיבעמדת הבנקים לגבי שיעור ההון העצמי והב

 עשויה להיות השפעה על הביקוש לדירות מגורים בישראל. 

 נכסי החברה המשמשים או שישמשו למגורים, חשופים לסיכונים  -הנדל"ן  תנודות בשוק

בעודפי ההיצע והביקוש לנכסים אילו. הצמצום בכמות  םייעקב שינו םבשוויהכרוכים 

ים משפיעים לרעה על שווי נכסי החברה, על רמת מחירי העסקאות בתחומי הבנייה למגור

כלכליים -השכירות ועל מחירי וקצב מכירת הדירות. צמצום זה מושפע מהשינויים המקרו
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 נויים בטעמי צרכני הדיור.המתוארים לעיל, מקצב העלייה לישראל ומשי

  עדי המסירה החברה עלולה להיות חשופה לתביעות דיירים בגין מו -פגמים באיכות הבנייה

 .דין, בהתאם להוראות השנים ממועד תום הבנייה מספרוכן בגין טיב הבנייה לאורך 

 תכניות החברה לפיתוח המקרקעין שבבעלותה תלויות בהליכי רישוי  - הליכי תכנון ורישוי

אישור רשויות התכנון לבקשות כי יתקבל ותכנון, אשר מטבעם אורכים זמן ניכר ואין ודאות 

  החברה.

  :נים ייחודיים לחברהסיכו .20.3

 פעילות החברה חשופה לסיכונים הנובעים  -ובשיעורי הריבית  מדד תשומות הבניהתנודות ב

ובשיעורי הריבית. תשומות החברה לבנייה ולאחזקה נרכשות   במדד תשומות הבניהם  משינויי

. חוזי מכירת הדירות ממדד תשומות הבניהבדרך כלל בשוק הישראלי ומחיריהן מושפעים 

או ביצוע שרותי הבנייה צמודי מדד תשומות הבנייה והם מספקים הגנה סבירה בגין שינויי ו/

 מחירי תשומות הבנייה. 

ה פיקדונות והלוואות שקליות הנושאות ריבית משתנה. שינוי בשיעור הריבית לזמן קצר לחבר

  עלול להשפיע על התוצאות העסקיות של החברה.

   לעליה במדד המחירים לצרכןנמוכה יחסית  ברה חשיפה  לח  -שינויים במדד המחירים לצרכן.  

 מבטא את איתנות החברה. הוא נמדד במספר פרמטרים,  המינוף הפיננסי - מינוף פיננסי

 חלק היינוהעצמי של החברה לסך המאזן,  ההוןיחס בעיקר מאזניים, שאחד מהם הוא 

כל שהמימון העצמי נמוך כ על מימון חיצוני.וחלק על הון עצמי  נשעןמהפעילות של החברה 

-לחברה יחס הון 31.12.2019יותר, כך רמת הסיכון עולה. בהתאם לדוחות הכספיים ליום 

  . 24.45% -מאזן בשיעור של כל
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פי טיבם ומידת השפעתם, להערכת הנהלת החברה, על פעילותה -גורמי הסיכון עלמפורטים  הלןל

  העסקית של החברה:
  
  

  

  

  

  בכללותההחברה השפעה של גורם הסיכון על פעילות מידת ה  גורם הסיכון

  קטנה  בינונית  גדולה  

  סיכוני מאקרו 

    X    במשקהאטה כלכלית 

   X    במצב הבטחוניהחמרה 

      X  מדיניות הממשלה

  סיכונים ענפיים 

   X    היקף האשראי הבנקאי
    X    מחירי חומרי הגלם 

    X    לבניהמיומן תלות בכוח אדם 
     X    כנתאות למגוריםשינויים בשוק המש

    X  תנודות בשוק הנדל"ן
  X    פגמים באיכות הבנייה 

  X    הליכי תכנון ורישוי 
  סיכונים ייחודיים לחברה

    X    ריביתובשיעורי ה במדד תשומות הבניהתנודות 
   X    שינויים במדד המחירים לצרכן 

     X  מינוף פיננסי



522\269 \21 

  
 

  
  

  

  

  דוח הדירקטוריון על מצב עסקי החברה -פרק ב' 

 
  תוכן העניינים 

  

  

  

 2  התאגיד עסקי למצב הדירקטוריון הסברי 1

 12 תאגידי ממשל היבטי 2

 15 התאגיד של הפיננסי הדיווח בדבר גילוי הוראות 3

  
  

  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  



 דוח הדירקטוריון

2  
522\269 \21 

  
  נתנאל גרופ בע"מ 

  ("החברה")

  

  9201בדצמבר   31 לתקופה שנסתיימה ביום   חברהי ה הדירקטוריון על מצב עניינח וד

בדצמבר  31 ביום הסתיימהש תקופהלבמאוחד  חברהדוח דירקטוריון על מצב ענייני הבזה את הרינו מתכבדים להגיש 

  ). , בהתאמה"הדוחמועד "-ו "תקופת הדוח(" 2019

 שלה המזומנים ותזרימי יצמהע הונה, פעילותה תוצאות, החברה עסקי למצב הדירקטוריון הסברי -א'  חלק

 כללי 1.1

  הכספיים: יההמדווחים כמגזרים עסקיים בדוחותעיקריים תחומי פעילות  שניחברה למועד פרסום הדוח, ל

 כולל את ליבת פעילות החברה שהינה יזום, תכנון, הקמה, שיווק ומכירה של פרויייקטים  - תחום הייזום

(חלקה של  יחידות דיור 1,041  -של כזום, תכנון ובניה , מעורבת החברה ביהדוח מועדלמגורים בישראל. ל

 .בפרויקטים שונים יחידות דיור) 554.43החברה 

 בחולון והשני בפארק  111י מבנים להשכרה, האחד במגרש חברה שנל, דוחלמועד ה - תחום נדל"ן להשקעה

, ויות במבנה בתל אביבתמר ברחובות, שלוש חטיבות קרקע בחולון המסווגות כנדל"ן להשקעה וכן לחברה זכ

 כנדל"ן להשקעה.  יםהמסווג

, ערוכים בהתאם לתקני 2019בדצמבר  31הדוחות הכספיים המאוחדים של החברה לתקופה שהסתיימה ביום 

   .IFRS-15 תקן דיווח בינלאומי  לפי). ההכרה בהכנסה ממכירת דירות מדווחת IFRSדיווח כספי בינלאומיים (

המצורפים לדוח  2019 בדצמבר 31 ליום החברה של המאוחדים הכספיים בדוחות 2 ביאור ורא נוספים לפרטים

  זה להלן.

 התפתחות עסקי החברה בתקופת הדוח 1.2

  בתחום הייזום, שהינו כאמור תחום פעילותה העיקרי של החברה, החברה בשלבי ביצוע של חמישה

ובמתחם   212  מגרש  370-ם חפרויקטים: בפרויקט רפידים בשכונת תל ברוך בתל אביב, בחולון במתח

  .  204 -ו 264, 2020חולון ברחוב אנילביץ' וביבנה בשלושה מגרשים , ב208מגרש  370 -ח

  בנושאים של 2013-2016עם החברה דיון שומות מס (שלב ב) לשנות המס  קיימהרשות המיסים ,

מימון והנהלה  העיתוי לצרכי מס הכנסה להתרת הוצאות בניית מרחבים מוגנים, התרת הוצאות

פרויקט מגורים בחולון. הנהלת החברה   111כירת מקרקעין מגרש  וכלליות ועיתוי ההכרה ברווח ממ

בדעה, בהתבסס על יעוץ מקצועי שקיבלה  מיועצי מס, כי הנושאים הנדונים בהליך דיון השומות, 

שות מהווים הפרש עיתוי מדידת חבות המס, וכי הדוחות הכספיים של החברה כוללים הפר

מתוצאות הליך דיון השומות לגבי  יפה של החברהלהתחייבות למיסים, שהן נאותות לכיסוי החש

רשמה החברה בדוחות הכספיים  23שנות דיון המס. ביישום לראשונה של הוראות פרשנות 

אלפי ש"ח כנגד קיטון בעודפים כתוצאה מהשפעה  1,500התחייבות נוספת למיסים בסך של 

 25ביום . 2019בינואר  1ליום  IFRIC 23שונה של הוראות הפרשנות  מצטברת מאימוץ לרא

לפרטים נוספים לעניין שומות המס, כאמור, לשנות המס שלעיל .נחתם הסכם שומות    2020בפברואר  

   .לדוחות הכספיים המאוחדיםז' 27ביאור ראו 

  ביבנה, הכוללים  264-ו 204קבלה החברה היתרי בניה לפרויקטים במגרשים  2019במאי  2ביום

בהיקף כספי של    204יח"ד במגרש   14יח"ד בהתאמה.  נכון למועד הדוח נמכרו    24-יח"ד ו 34הקמת 

 אלפי ש"ח.  10,756 -בהיקף כספי של כ 264יח"ד במגרש  7, ח"שאלפי  21,749 -כ
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  ח"ד.י 38ביבנה, הכולל הקמת  253קבלה החברה היתר בניה לפרויקט במגרש  2019ביוני  5ביום  

  נכון לתקופת הדוח הושלמה מכירתה ומסירתה של החנות בפארק תמר, אשר יועדה למכירה

  . ח"שאלפי  7,132 -בתמורה לסך של כ

  113בתקופת הדוח סיימה החברה את הקמתם של שני פרויקטים האחד בחולון פרויקט מגרש  

תף בפרויקט) עלות השוע"י חברה בב התבצעה והבניה  50%בחולון, (חלק החברה  501-במתחם ח

כך   בתל אביבכפר שלם  בפרויקט "מור"  והשני    לפרויקט זה  4טופס    התקבל  2019ביוני    10כך שביום  

 .לפרויקט 4טופס  התקבל 2019ביוני  13 שביום 

  22ביבנה הכולל הקמת  2020קבלה החברה היתר בניה לפרויקט במגרש  2019בספטמבר  19ביום   

  .ח"ש 1,752בהיקף כספי של אחת יח"ד  וח נמכרהנכון למועד הד יח"ד.

 רכשה החברה זכויות מקרקעין נוספות  2019י של שנת רביעבמהלך הרבעון השני ובמהלך הרבעון ה

לדוחות הכספיים  ב'9יאור בת ים. לפרטים נוספים לעניין הרכישות, כאמור, ראו ב 5027במגרש 

  המאוחדים.

  7083מגרש הידוע כגוש במכרז שפורסם ע"י רמ"י, לחכירת  זכתה החברה 2019בספטמבר  24ביום 

בתוספת מע"מ.  ח"שמיליון  75 -בשכונת "פאתי פלורנטין" בתל אביב בתמורה של כ 128חלקה 

 .לדוחות הכספיים המאוחדים )13'(ב9ביאור לפרטים נוספים  ראו 

  םמקרקעין, הידועילרכישת זכויות בבחוזה עם צד ג'  התקשרה החברה 2019באוקטובר  3ביום 

יח"ד ושטח מסחרי ברחוב   22, בתל אביב להקמת מבנה מגורים העתיד לכלול  6946בגוש    53כחלקה  

כמו כן סווגה הקרקע בסעיף "נדל"ן   מיליון ש"ח.  18-לסך של כ-הגדוד העברי בתל אביב בתמורה לכ

  ).4(ו) ( 11לפרטים נוספים ראו ביאור  להשקעה".

 עדכון פרק תיאור עסקי החברה. -ל ת הדוח, ראו בחלק א' לעילהתפתחויות נוספות בתקופ  

  לדוחות הכספיים המאוחדים. 33 ת השפעות נגיף הקורונה ראו ביאורלפרטים אודו
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  :31.12.2019להלן פירוט בדבר מכירות והכרה ברווח גולמי בפרויקטים בביצוע נכון ליום  1.3

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  .ח"שמיליוני  37.6 -יקף של כספות בהיח"ד נו 12סך של ועד  לתאריך פרסום הדוחות מכרה החברה   1/1/20יום ב תחילתהבתקופה   ש

  

  

 
  ה בה חלק החברה הינו שני שליש.כולל דיר 1

 החברה  של(חלקה  הפרויקט שם
' יח"ד  מס בנייה ביצוע ייזום  )יקטרובפ

 בפרויקט

  
  יחידות ' מס

  מיום שנמכרו
  ליוםועד  1.1.19

31.12.19   

  שנמכרו"ד יח "כ סה
  31.12.19 ליום עד

 

  מכורות מיחידות הדוח  בתקופת  גולמי ברווח  הכרה
  31.12.2019ליום  נכון  הביצוע שיעורי ולפי

  גולמי רווח   לשיווק  מס' יח"ד
    הדוח   בתקופת

  "ח)ש אלפי(ב

  מכורות  דיור יחידות מספר
  נרשם  לפיו הביצוע ושיעור

  הדוח   בתקופת הגולמי  הרווח 

 501 –במתחם ח  113 מגרש
  )50%חלק החברה ( –בחולון 

 –והשותף  החברה
  קבוצת מזרחי

 קבוצת
  מזרחי

 100%-ו"ד מכורות יח 56  6,929  56  7  61  80
  ביצוע

מור בכפר שלם בתל  פרויקט
  )68% –חברה כ אביב (חלק ה

 נתנאל. נ   החברה
  "מבע בניה

 100% –"ד ו יח 24.67  2,565  24.671   7  25.67  38
  ביצוע

(חלק  בחולון 212 פרויקט
  )88% -החברה כ

 נתנאל. נ  החברה
  "מבע בניה

  ביצוע 83.46% -ו"ד יח 15  5,892  15  7  29  33

 חלק( בחולון 208 פרויקט
  )67% -כ החברה

נ. נתנאל   החברה
  מבניה בע"

  ביצוע 84.69% -ו"ד יח 6  1,203  6  3  16  24

"א (חלק בת רפידים פרויקט
  )96% -כ החברה

נ. נתנאל   החברה
  בניה בע"מ

  ביצוע 51.95% -ו"ד יח 5  3,387  5  5  25  26

נ. נתנאל   החברה  ביבנה 204פרויקט 
  בניה בע"מ

  ביצוע 27.52% -יח"ד ו 14  1,071  14  14  34  34

אל נתננ.   החברה  ביבנה 264פרויקט 
  בניה בע"מ

  ביצוע 26.92%יח"ד  7  675  7  7  24  24

נ. נתנאל   החברה  ביבנה 2020פרויקט 
  בניה בע"מ

  ביצוע 10.57% -יח"ד ו 1  -  1  1  22  22

  --   21,772 127.67  50  236.67 281    "כ סה
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  סטאטוס פרויקטים 1.4

  :כמפורט להלן ות דיוריחיד 1,041 -החברה מתכננת, בונה ומשווקת  כ לתאריך הדוח,

 פרויקטים בבניה ושיווק     .א

  

  בניה.לא כולל תשלומי איזון של בעלי קרקע והכנסות משרותי   (*) 

    

  פרויקטים בתכנון

  

  יחידות. 73תכנית דירות גג/גן שבמסגרתה ייבנו לבקשה האת  שרהאימקומית הועדה ה   (*)  

  .יחידות 96הבקשה לתכנית שבמסגרתה ייבנו את הועדה המקומית אישרה (**)       

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

מס' יח"ד בביצוע   שם הפרויקט 
  31.12.2019ליום 

מס' יח"ד מכורות 
  31.12.2019ליום  

שווי חוזי של  
  ש"ח  מכירות באלפי

  מועד סיום צפוי

  2021 אשוןררבעון   (*) 38,491 5  26   רפידים 

  2020 לישישרבעון   (*) 34,197  15   33  212מגרש  370- חולון מתחם ח

  2020 שלישירבעון   (*) 16,245   6   24  208מגרש  370- חולון מתחם ח

  2021 שני רבעון  1,752  1  22  יבנה  2020מגרש 

  2021ראשון ון רבע  10,756 7 24  יבנה   264מגרש 

  2021 ביעירבעון ר  -   -   38  יבנה  253מגרש 

  2021רבעון ראשון   21,749  14 34  יבנה  204מגרש 

    121,224  78  201  סה"כ

דיור הכמות יחידות   שם הפרויקט 
  בפרויקט

ת פרויקט המהוות איחידות הדיור ב כמות
  חלקה של החברה

  65.58  ) **(96  102 מגרש 7173/290  501- ח מתחם חולון

  24.8  203  הגדול  הגוש

  36  36      אנילביץ חולון  -38תמא 

  21.6  36  התרסי אביב תל

  73  ) *(73  עתלית

  39.91  296  5027 מגרש ים בת

  100  100  7083/128 תל אביב פלורנטין

  360.89  840  סה"כ
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 ניתוח המצב הכספי 1.5

 :המאזן נובעים בעיקר מהסעיפים הבאים עיפיהשינויים בס

  החברה הסברי  מהשנים  אחת כל לש בדצמבר 31 ליום  הסעיף

  2019  2018    

    (באלפי ש"ח)   

 -הגידול ביתרת החשבונות של החברה, נטו, בסך של כ  60,546  114,236  מזומנים  ושווי מזומנים
אגרות  נפקתבעיקר עקב תמורת הנובע אלפי ש"ח   53,690

  י ש"ח. אלפ 77,000-) של החברה בסך של כאיהחוב (סדרה 
והשלמת אחיזה  בעיקר לרכישת  פיםמנגד, שימשו הכס

מגרשים פרויקטים שבבניה בה פעילות  מ,מקרקעיןב  זכויותב
  208,  212מפעילות בניה במגרשים    ,יבנהשב    2020  -ו  204,264

רפידים אשר מומנו מהונה העצמי של החברה עד פרויקט ו
וכן מפירעונות   8/19-מועד כניסת הליווי הבנקאי לתוקף ב

  ית של אג"ח והלוואות. יבורבגין סדרות אג"ח 

מפיקדונות משועבדים לפרויקטים היתרה מורכבת בעיקר   2,293  22,737  לזמן קצר פקדונות
  שבליווי פיננסי. 

  25,695  לקבל והכנסות לקוחות

  

ין  מיליון ש"ח בג 24.7 -היתרה מורכבת בעיקרה מסך של כ  51,395
בחולון  212רפידים בתל אביב,  :הכנסות לקבל בפרויקטים

המשקפת את יתרת ביבנה,  264- ביבנה ו 204בחולון,  208,
הצפויים להתקבל בגין עסקת המכירה וסך של התקבולים 

  .בגין הכנסות אחרות ח"שמיליון  1 –כ 

הקיטון בסעיף נובע בעיקרו מהכנסות לקבל שנתקבלו 
 -בתקופת הדוח מעסקת מתחם שגיא לוד בסך של כ

  .ח"שמיליון  39.4

החזר תשומות מעמ בגין היתרה מורכבת בעיקרה מ 14,649 22,532  חייבים ויתרות חובה
הלוואה לשותף   ח"שמיליון    15  -פרויקטים בבניה בסך של כ

מיליון ש"ח, מהפרשה   1.4 -מעסקת "בית גאון"  בסך של כ
המובטחת בשיפוי ע"י חברה בשליטת בעלת השליטה 

 857  -בחברה בגין פרויקטים שבוצעו על ידה בעבר בסך של כ
ות בפרויקטים ש"ח, מאי מימוש אופציה לרכישת זכוי  פיאל

, בגין תוספות ושינויים מעבר ח"שמיליון  2.5 -בסך של כ
מיליון ש''ח והיתרה   2-למפרט המקורי ללקוח בסך של כ

  . מחייבים אחרים

מהון המניות   6.6% ההמהוועלות ההשקעה בחברת הזנק   -   885  השקעות בחברות
  מושקעת. של החברה ה המונפק והנפרע

  . 2018 -ו 2017הסעיף מבטא מס לקבל בגין שנות המס   1,007  -   מסים לקבל 

השקעה בעסקה 
  משותפת

נובע   ,בחולון 113בפרויקט מגרש  השקעההקיטון בסעיף ה  13,679  - 
מהכרה בעלותו של הפרויקט ברווח והפסד משום שבנייתו  

 8בביאור  כמפורט, במלואה של הפרויקט הגיעה לסיומה
   .50% הינו זההכספיים. חלק החברה בפרויקט  ותבדוח

בניינים בהקמה  מלאי
  ודירות למכירה

ביבנה ממלאי  253הגידול בסעיף נובע משינוי סיווג מגרש   275,577  308,567
מיליון  22.7 -מקרקעין למלאי בניינים בהקמה בסך של כ

אלפי   350 -בסך של כבפרויקט זה והשקעות נוספות  ח"ש
מיליון ש"ח   26.3 -וספות בסך של כש"ח, השקעות נ

מהשקעה במגרש  בפרויקט רפידים בתל ברוך בתל אביב, 
בסך  212מהשקעה במגרש ש"ח  אלפי 900-בסך של כ 102

 -בסך של כ 208מיליון ש"ח, מהשקעה  במגרש  15.5 -של כ
מיליון ש"ח, מהשקעה בפרויקט מור כפר שלם בתל   14.9

ט מגרש מהשקעה בפרויקמיליון ש"ח,    3.2  -אביב בסך של כ
 , מהשקעה בפרויקט מגרשח" שמיליון  11.8-בסך של כ 264

, מהשקעה בפרויקט ח"שמיליון    2.3  -ביבנה בסך של כ  2020
    מיליון ש"ח.  6 -ביבנה בסך של כ 204מגרש 

מנגד, הגידול קוזז מקיטון בסעיף הנובע מהכרה בהכנסה 
בפרויקטים בהתאם להתקדמות קצב הבנייה והמכירות,  
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רויקט מיליון ש"ח, בפ 17.4 - רויקט רפידים בסך של כבפ
מיליון ש"ח, פרויקט   19.8-של כ בחולון בסך  212מגרש 
  264, פרויקט ח" שמיליון  14 -בחולון בסך של כ 208מגרש 

ביבנה בסך   204, מפרויקט  ח"שמיליון    2.2  -ביבנה בסך של כ
ומפרויקט מור כפר שלם בתל אביב  ח"ש מיליון  4.9-של כ

    . ח"ש מיליון  12.9 -בסך של כ

 בגין  נדחות הוצאות
  מכירה עסקאות

היתרה מורכבת מעלויות תיווך בפרויקטים של החברה. כמו   166  828
כן, הגידול נובע כתוצאה מפרויקטים נוספים בהם פעילה 

  החברה. 

 מקרקעין מלאי 
  מלאי"ח ע ותשלומים

  מקרקעין

ת זכויות  בחלקים עיקר הגידול בסעיף זה נובע מרכיש  71,212  171,795
  ח " שמיליון  27.2בבת ים בסך של  5027נוספים במגרש 

בשכונת "פאתי  128חלקה  7083מגרש הידוע כגוש  רכישתו
עדכון לשווי      ח" שמיליון    80.7בסך של  פלורנטין" בתל אביב  

,  ח"ש מיליון  8-מימוש נטו של המגרשים בלוד בסך של כ
  . יבנה 253מנגד קיטון בסעיף כתוצאה משינוי סיווג מגרש 

 מיועד להשקעה"ן נדל
  למכירה

"פארק -הקיטון בסעיף זה נובע מהכרת עלות החנות שב  7,132  - 
  תמר" ברחובות כתוצאה מהשלמת מכירת ומסירת החנות.

אלפי ש"ח, נובע   41,218-עיקר הגידול בסעיף זה, בסך של כ  253,628  294,846  להשקעה "ן נדל
  , ח"ש אלפי    9,970להשקעה בסך של    6946/53  רכישת קרקעמ

  111מגרש בש"ח  מיליון 13.5של ומרישום עליית ערך בסך 
  6.9מרישום עליית ערך בסך של ,מסחרי בחולוןמרכז הה

  ."פארק תמר" ברחובות- בש"ח מיליון 

עסקה משותפת בנדל"ן 
  להשקעה

בסך של עיקר הגידול בסעיף זה נובע מרישום עליית ערך   22,374  47,763
ס "בית חלק החברה ) בנכ 50%צג את (מיי ח"שמיליון  25.1

  גאון" בתל אביב.

  . לתקופה מפחתעיקר הקיטון  בסעיף זה נובע   4,391  3,394  נטו,  קבוע רכוש

היתרה מורכבת מהיוון חוזי חכירה לזמן ארוך, בהתאם   -   1,498  נכסי זכות שימוש 
  .IFRS 16לדיווח בתקן 

 חברת"( כך לשם שהוקמה בת חברה עותבאמצ, החברה  1,125  1,125  אחר רכוש
 פרטית חברה של המניות הון מלוא את רכשה"), הבת

 עלות.  הקבלנים  מרשם  5'ג  סיווג  בעלת  קבלנית  חברה  שהינה
  , בתוספת עלות בגין הסכם היעוץ שנחתם בגינה ,הרכישה

 במאזן שהוצגו"ח ש אלפי 1,125 -מסתכמות לסך של כ
  .אחר כרכוש

    779,174  1,015,901  נכסים "כ סה

 והלוואותאשראי 
  מתאגידים בנקאיים
  ותאגידים פיננסים 

הגידול נובע מכניסה לתוקף של הסכמי ליוויי בפרויקטים    197,129  364,671
נכון למועד הדוח האשראי בגין פרויקטים   בחולון  212- ו  208

החברה  בנוסף נטלה, ח"שמיליון  34 -כ אלו הינו בסך של
 ן ש"ח בגי יוןמיל 70 -הלוואה מתאגיד בנקאי בסך של כ

וכן הלוואה  בפלורנטין בתל אביבמימון רכישת הקרקע 
והלוואה   ח"ש מיליון  44-נוספת מתאגיד בנקאי בסך של כ

 ראו  לפרטים, ח"שמיליון  20-מתאגיד פיננסי בסך של כ
    .הכספיים לדוחות  19 -ו 16 יםביאור

התחייבות לספקים  
  נותני שירותים לו 

בהתחייבויות לספקים  עליהבע מבסעיף זה נו גידולה  19,195  20,247
  ולנותני שירותים בגין הפרויקטים בהם מעורבת החברה.

 ויתרות אחרים זכאים
  זכות

24,123  

  

  

  

  

  

  

הסעיף מורכב מהוצאות ריבית שנצברו בגין אגרות החוב    10,914
אלפי ש"ח , מהפרשה לגמר   2,445-שבמחזור בסך כולל של  כ

(מתוכם סכום של  ש"ח    אלפי  2,075  -עבודות ובדק בסך של כ
אלפי ש"ח המובטח בשיפוי ע"י א.ד.מ. נתנאל בע"מ  857 -כ
חברה בשליטת בעלת השליטה בחברה). בנוסף, כולל  –

(החלק המסחרי) בסך   111הסעיף הכנסות מראש בגין מגרש  
  - 2013מיסים לשלם בגין שומות מס  ,ח"שאלפי  978 -של כ
נוספות אות לשלם הוצ ,ח"שמיליון  9 -בסך של כ 2016

  9,247 -בסך של כ וזכאים שונים ספקיםותני שירותים, לנ
  אלפי ש"ח. 
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התחייבות בגין עסקה 
משותפת להקמת בנין 

  למגורים

  לעיל.  ראו סעיף "השקעה בעסקה משותפת"    182

  נדחים  מסים
  

בעיקרו מרישום עליית ערך  ובענ התחייבות למסב גידולה  7,106  7,719
נובע בעיקרו ממסירת המס בהתחייבות ל מנגד חל קיטון 

 113אביב ומגרש דירות בפרויקטים מור כפר שלם בתל 
  . בחולון

 שירותי מתן התחייבות ל
  בניה 

היתרה בסעיף זה משקפת את השווי ההוגן של שירותי    7,045  1,507
הבניה שהחברה התחייבה לתת לבעלי הקרקע בפרויקט 

 ובפרויקט 208מור בכפר שלם בתל אביב, בפרויקט מגרש 
  . 212מגרש 

הקיטון ביתרת ההתחייבות נובע מהפשרת ההתחייבות  
  .IFRS 15 -כתוצאה מהדיווח בהתאם ל

 16לדיווח בתקן בהתאם התחייבות בגין תשלומי החכירה   -   1,515  התחייבות בגין חכירה
IFRS.  

רוכשי דירות ממקדמות 
  ומקרקעין

רות היתרה נובעת בעיקרה ממקדמות בגין רכישת די   6,005  6,149
  .בפרויקטים ביבנה

הקיטון בסעיף נובע מהכרה בהכנסה  מעסקת מתחם שגיא   4,250  -   הכנסות נדחות
  . ח "ש מיליון  4.3-בלוד בסך של כ

 77 -' בסך של כאמהנפקת אג"ח סדרה יהגידול בסעיף נובע   318,343  342,223  חוב אגרות
  . ח"שמיליון 

 34 -כ בסך של )סדרה ו'(של אג"ח מנגד, בוצע פדיון מוקדם 
  להמרה )  3סדרה (של אג"ח ומפרעון קרן מלא  ח" שמיליון 

פירעון קרן חלקי של אג"ח , ח"שמיליון  5.2-בסך של כ
ופרעון קרן חלקי של  ח"שמיליון  10 -כ בסך של )סדרה ח'(

  . ח"שמיליון  4-בסך של כ )סדרה י'(אג"ח 

    569,987  768,336  התחייבויות"כ סה
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 לותתוצאות הפעי 1.6

  :נובעים בעיקר מהסעיפים הבאים רווח והפסדה עיפישינויים בסה

  החברה הסברי  2017  2018  2019  הסעיף

ממכירת  הכנסות
  דירות וקרקעות 

בתקופת הדוח החברה הכירה בהכנסות   46,265  95,884  90,933
שלם" בסך של   ממכירת דירות בפרויקט "כפר

ממכירת דירות בפרויקט  ,ח"שמיליון  15.5 -כ
מיליון ש"ח,   25.7  -בחולון בסך של כ  212רש  מג

בחולון בסך של  208ממכירת דירות בפרויקט 
,ממכירת דירות בפרויקט ח"שמיליון  15.4 -כ

, ממכירת   ח"שמיליון    3  -ביבנה   בסך של כ  264
מיליון   6  -ביבנה  בסך של כ  204דירות בפרויקט  

וממכירת דירות בפרויקט רפידים בתל  ח"ש
בנוסף  .ח"שמיליון  20.8 -אביב בסך של כ

הוכרה הכנסה מעסקת מתחם שגיא בלוד סך 
  והיתרה משינויי דיירים.  ח"שמיליון    4.3-של כ

הכנסות ממכירת 
  נדל"ן להשקעה 

 ה החברה הכירה בהכנס בתקופת הדוח  -   -   7,132
  .ברחובותב"פארק תמר" ממכירת חנות 

 –ול מנדל"ן מניב הכנסות מדמי שכירות וניה  -   3,807  15,578  הכנסות מנדל"ן מניב
ו"פארק תמר"  בחולון 111מגרש מסחרי 

ברחובות וכן דמי ניהול מנכס בשותפות "בית 
  . גאון"

, דירות ממכירת רווח
"ן ונדל קרקעות

  להשקעה

הרווח נובע ממכירת דירות בפרויקטים סך של   9,889  19,900  37,074
, רווח מהשכרת  הנכסים  ח"ש מיליון  13.6 -כ

" בחולון ו"פארק 111רי  המניבים: "מרכז מסח
עדכון לשווי , מיליון 11-ברחובות של כתמר" 

 8-מימוש נטו של המגרשים בלוד בסך של כ
הכנסה שהוכרה וכן כתוצאה מ ח"שמיליון 

  . בגין עסקת שגיא לוד

(ירידה) בשווי   עליה
הוגן של נדל"ן  

  להשקעה  

עליית ערך בתקופת הדוח רשמה החברה   28,373  12,393  20,381
ש"ח בפארק מליון   6.9בסך של הוגן ה בשווי

בהתאם הינו "תמר" ברחובות. שווי הנכס 
לגישת היוון הכנסות מחוזה שכירות "אלביט" 

שנים. בנוסף, רשמה  10 -המושכר בשלמותו ל
  13.5של בסך החברה עליית ערך בשווי הוגן 

שווי   בחולון,   111במגרש מסחרי  ח"שמליון 
תוך   נסותהנכס הינו בהתאם לגישת היוון הכ

ע השוואה לדמי שכירות במרכזים ביצו
לפרטים נוספים אודות  סמוכים מסחריים

 בדוחות 11באור  ראוהערכות השווי, 
  . הכספיים

 מכירה וצאותה
  ושיווק

אלפי ש"ח בגין   1,012  -כ  של  מסך  מורכב  הסעיף  ) 1,875(  ) 2,533(  ) 3,643(
שכר עובדי השיווק והפרסום לתקופה, סך של 

י ש"ח בגין הוצאות פרסום לפא 1,655 -כ
בגין הוצאות  ח" שאלפי  778לתקופה, סך של 

תיווך לתקופה. יתרת ההוצאות נובעת מפחת 
  . ח"שאלפי   197-משרדי מכירות בסך של כ

), הוצאות IFRSעל פי התקינה הבינלאומית (
ת בדוח רווח והפסד על מכירה ושיווק נרשמו

  התהוותן, למעט בנסיבות מסוימות.  

 ההלהנ הוצאות
  וכלליות

הגידול בהוצאות הנהלה וכלליות בתקופת   ) 8,358(  ) 9,891(  ) 10,750(
הדו"ח ביחס לתקופה המקבילה אשתקד בסך 

נובע בעיקר ממשכורות  ח" שאלפי  859 -של כ
אלפי   85, ח"שאלפי  595 -ונלוות בסך של כ

של תקן בפחת כתוצאה מאימוץ לראשונה    ח"ש
IFRS 16 תקשורת, מכרזים, ביטוחים  וכן

אלפי    360-כנסיעות בסך של  ו  רות, שליחויותגא
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(פרטים נוספים על  רביעי בחלק א10תקנה  ורא – 2019רווח והפסד לפי רבעונים לשנת  דוחלפרטים אודות 

  .להלןהתאגיד) 

   נזילות 1.7

  לות שוטפתתזרים מזומנים מפעי  .א

אלפי ש"ח  92,283 -כשל  שוטפת של החברה בתקופת הדוח הסתכמו לסךפעילות ל  שימשושמזומנים נטו 

. התזרים השלילי לתקופה נובע, 2018אלפי ש"ח ששימשו לפעילות שוטפת בשנת  75,672 -לעומת סך של כ

  .ת הדוחתקופב בנינים להקמהמלאי ב בעיקרו, מהעלייה

 תזרים מזומנים מפעילות השקעה  .ב

בהשוואה לפי ש"ח בתקופת הדוח א 42,353 -כהשקעה הסתכמו לסך של פעילות שימשו לשמזומנים נטו 

בהשקעות לזמן  גידולהתזרים השלילי מפעילות השקעה נובע מ .2018אלפי ש"ח בשנת  13,113 -לסך של כ

, ח"שאלפי    945  -כ  דל"ן להשקעה בסך שלמהשקעה בעסקה משותפת בנ,  ש"חאלפי    20,444-קצר בסך של כ

  . ח"ש

מנגד קיטון באחזקת משרדים ושירותים 
  מקצועיים. 

-שומת מע"מ לאחר השגה אשר ניתנה ב  -   ) 410(  -   הוצאות אחרות
12/2018    

הסעיף מורכב בעיקרו מהוצאות מימון בגין   ) 19,237(   ) 23,278(  ) 24,070(  מימון הוצאות
קה וניכיון, רכיב האג"ח (הפחתת הוצאות הנפ

אג"ח  של תשלום "קנס" מפדיון מוקדם 
  15,420 -והוצאות ריבית) בסך של כ) ו'סדרה (

  6,177 -אלפי ש"ח, מהוצאות ריבית בסך של כ
אלפי ש"ח בגין הלוואות מתאגידים בנקאיים 

וממוסדות פיננסיים, מהוצאות בגין ריביות 
אלפי ש"ח (כולל  2,473 -ועמלות בסך של כ

קשורה צאות ריבית והטבות מחברה רישום הו
  אלפי 874  -קרן הון בסך של כשנרשמו כנגד 

 ש"ח). 

אלפי ש"ח מהכנסות המימון  515 -סך של כ
בגין הלוואה לשותף   נובע מהכנסה מריבית

  ח "שאלפי  256 -בעסקת "בית גאון". סך של כ
נובע משערוך אופציה לרכישת זכויות 

 -ל כבפרויקטים. יתרת הכנסות המימון בסך ש
אלפי ש"ח כוללות הכנסות ריבית  27

  מפיקדונות.

  833  289  798  מימון הכנסות

 /רווחיב החברה חלק
עסקה  )הפסדי(

  113 –משותפת 
    וחברות כלולות

אקוויטי  )הפסדירווחי (ב החברה חלק  ) 392(  5,598  29,387
בשותפות עם קבוצת  113 מגרש בפרויקט

רטים  אלפי ש"ח (לפ 5,294 -מזרחי בסך של כ
כמו כן חלק   ),בדוחות הכספיים 'ב8באור  ראו

אקוויטי בעסקת בית גאון בתל החברה ברווחי 
 לפירוטאלפי ש"ח ( 24,093 -אביב בסך של כ

  ). הכספיים בדוחות' ב12ראו באור 

  על מס (מסים  הטבת
  )הכנסה

שוטפים בתקופת הדוח לחברה הוצאות מסים   ) 2,157(  ) 1,950(  ) 11,701(
שמקורם , הוצאות  ח"ש אלפי    2,054  -בסך של כ

אלפי   9,004 -בסך של כ ממיסים שנים קודמות
 642ובגין הוצאות מיסים נדחים בסך של  ח"ש

    . ח"שאלפי 

 נקי(הפסד)  רווח
  לתקופה

הרווח הנקי לתקופה נובע מההכרה ברווח בגין    7,076  118  37,476
 שבהתאם לתקן בינלאומיפרויקטים בבניה 

IFRS 15 ערוך בתוספת הרווחים מש
רכז המ  111ומגרש    "פארק תמר"הפרויקטים ב

סחרי בהתאם להערכות השווי שנתקבלו  המ
  המצורפות לדוח זה.  משמאי המקרקעין
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 369 -מרכישת רכוש קבוע בסך של כ, ח"שאלפי  20,837 -מהשקעות נוספות בנדל"ן להשקעה בסך של כ

 -ומנגד תמורה ממכירת נדל"ן להשקעה בסך של כ ח"שאלפי  885ומהשקעות אחרות בסך של  ח"שאלפי 

  .ח"שאלפי  1,127

 תזרים מזומנים מפעילות מימון   .ג

אלפי ש"ח  188,326 -כמימון של החברה בתקופת הדוח הסתכמו לסך של פעילות נבעו משמזומנים נטו 

הנפקת תמורת . התזרים החיובי לתקופה נובע בעיקרו מ2018אלפי ש"ח בשנת  111,994 -לעומת סך של כ

 -בסך של כ קצרוקבלת הלוואות לזמן ש"ח אלפי  75,701 -בסך של כ, נטו,')איסדרת אגרות החוב (סדרה 

. מנגד, פרעה החברה קרן הלוואה מתאגידים אלפי ש"ח  125,015  -ולזמן ארוך בסך של כ  ח"שאלפי    59,967

אלפי ש"ח וכן בוצע פדיון מוקדם   19,376אלפי ש"ח וקרנות אגרות חוב בסך של    17,073  -בסך של כ  בנקאיים

 326רה בסך של ן חכיופרעון התחייבות בגי ח"שאלפי  35,582 -בסך של כ ו')קרנות אגרות חוב (סדרה   של

  .ח"שאלפי 

 ) לתקנות14(ב)(10גילוי בדבר תזרים המזומנים החזוי בהתאם לתקנה  1.8

לחברה תזרים מזומנים שלילי   2019  דצמברב  31  ליום  "סולוו"  המאוחדים  החברה  של  הכספיים  לדוחותיה  בהתאם

  מתמשך מפעילות שוטפת.

קיים  2019 בדצמבר 31של החברה ליום  "סולו"הכספיים  הכספיים המאוחדים של החברה ודוחותיה בדוחותיה

  בהתאמה.  ,ש"ח אלפי 18,653 -כוח  ש"  אלפי 18,180 –הון חוזר חיובי בסך של כ 

קיים הון חוזר חיובי לתקופה   2019  בדצמבר  31של החברה ליום    "סולו"כן, בדוחותיה הכספיים המאוחדים ו-כמו

  . בהתאמה"ח, ש לפיא 194,290 -כש"ח  ו אלפי 194,444-כשל שנים עשר חודשים בסך של 

ם הקרובות, אין לחברה תיידירקטוריון החברה, לאחר שבחן את תזרים המזומנים החזוי של החברה לשנ לדעת

במהלך העסקים הרגיל, שמירה על מסגרות בעיית נזילות וזאת בהתבסס על המשך פעילות שוטפת של החברה 

וכן קבלת , ככל שיידרש על ידי החברה  שלגביו כבר הוסכם עקרונית עם הבנק  אשראי בבנקים, קבלת אשראי נוסף

גבוה מההתחייבויות בגינם וכן  ששויים, מימוש נכסים אשראי כנגד נכסים של החברה שאינם משועבדים

   ון העצמי בפרויקטים של החברה.בהתחשב ביתרות הקיימות של  עודפי הה

  ןקורות מימומ 1.9

  :(באלפי ש"ח) באופן הבאמאזן ממומן סך הנכסים ב
  

  אחוז   31.12.2018  אחוז   31.12.2019    

  26.85%  209,187 24.37%  ,565247  הון 

  25.3%  197,129 35.89%  364,671  ופיננסיים בנקאיים מתאגידים אשראי

  2.46%  19,195 1.99%  20,247  שירותים ונותני לספקים התחייבויות

  0.77%  6,005 0.61%  ,1496  מרוכשי דירות  מקדמות

  1.4%  10,914 2.37%  24,123  זכות ויתרות זכאים

  40.86%  318,343 33.69%  342,223  חוב אגרות

  0.91%  7,106 0.76%  ,7197  נדחים מסים

  0.55%  4,250 -  -   הכנסות נדחות

  0.9%  7,045 0.15%  1,507  בניה שרותי למתן התחייבות

  -   -  0.15%  1,515  התחייבות בגין חכירה 

תחייבות בגין עסקה משותפת להקמת ה
  בנין למגורים 

182  0.02%  -   -  

  100%  779,174 100%  1,015,901  "כסה
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  תאגידי ממשל היבטי –' ב חלק

  משל תאגידימ .2

 חשבונאית ופיננסיתעל דירקטורים בעלי מומחיות יווח ד  

החברה, כי המספר המזערי  קבע דירקטוריון ")החברות חוק(" 1999-, התשנ"טבהתאם להוראות חוק החברות

  הנדרש של דירקטורים בחברה בעלי מומחיות חשבונאית ופיננסית, הינו דירקטור אחד. 

  קביעה זו נעשתה בהתחשב, בין השאר, בגודל החברה, סוג פעילותה, מספר חברי הדירקטוריון שלה ומורכבותה.

רפאל ערד (דח"צ)   ה"ה  הינםופיננסית,    ומחיות חשבונאיתבעלי מכ  דירקטוריוןהעל ידי    הוערכוהדירקטורים ש

  לחלק הרביעי לדוח תקופתי זה להלן.  26, ראו תקנה הדירקטורים האמורים אודות לפרטים. קורפל יונתןו

  ם בלתי תלוייםדירקטוריגילוי בדבר  

  .תלויים הבלתי הדירקטורים שיעור בדבר הוראה בתקנונה אימצה לא החברה

  המבקר הפנימיגילוי בדבר 

  הדירקטוריון את פעילות המבקר הפנימי הערכת  .א

, כישורי המבקר הפנימי וצוותו, היקף, אופי ורציפות הפעילות עדת הביקורתלהערכת דירקטוריון החברה וו

ותכנית העבודה הפנימי, הינם סבירים בנסיבות העניין ויש בהם כדי להגשים את מטרות הביקורת הפנימית 

  בחברה.

 :יפרטי המבקר הפנימ  .ב

  .2012שם המבקר הפנימי: עזרא יהודה; תאריך תחילת כהונה: חודש דצמבר             .1

רוזנבלום יעוץ,  -מר עזרא יהודה הינו רואה חשבון בעל משרד המתמחה בבקורת פנים עזרא יהודה             .2

ה בעל תואר שנים רבות. מר עזרא יהוד  בקרה וניהול סיכונים בע"מ העוסק בתחום בקורת פנים מזה

 שני במנהל עסקים בהתמחות מימון וניהול.

(ב) לחוק החברות  146למיטב ידיעת החברה וכפי שנמסר לה, המבקר הפנימי עומד בהוראות סעיף             .3

  (א) לחוק הביקורת הפנימית.3לחוק הביקורת הפנימית ובתנאים הקבועים בסעיף    8ובהוראות סעיף  

 ימי אינו מחזיק בניירות ערך של החברה או של גופים הקשורים אליה.המבקר הפנ            .4

 התאגיד והוא מעניק שירותי ביקורת פנימית כנותן שרות חיצוני.  המבקר הפנימי אינו עובד של            .5

 דרך המינוי   .ג

 . 2012דצמבר  והדירקטוריון בחודשמינוי המבקר הפנימי אושר ע"י ועדת הביקורת 

 זהות הממונה על המבקר הפנימי   .ד

  הממונה על מבקר הפנימי הינו יו"ר הדירקטוריון, מר אריה נתנאל.

  תוכנית העבודה  .ה

תכנית העבודה הינה רב שנתית; תוכן תכנית העבודה נקבעה על ידי חברי ועדת הבקורת מתוך רשימה של 

ברה; הגורמים המעורבים הינם מנכ"ל החברה, ועדת נטיים שהוכנה על ידי מבקר הפנים לחנושאים רלוו
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ביקורת; אישור תכנית העבודה נעשה על ידי מנכ"ל החברה וועדת ביקורת; תכנית העבודה מותירה בידי 

  המבקר הפנימי לפי הצורך שיקול דעת לסטות ממנה באישור ועדת ביקורת.

  :ביקורת כוללים בין השארהשיקולים בקביעת תוכנית ה

ליעילות וחיסכון; סיכונים טבועים בפעילותה של החברה; רגולציה ותקנות החלות על התאגיד; פוטנציאל  

 באופן שוטף. –נקודות תורפה הנראות להנהלה או לוועדות הביקורת ולמבקר 

 ביקורת בחו"ל או ביקורת של תאגידים מוחזקים  .ו

  מתייחסת לתאגידים מוחזקים של החברה.  אינהתוכנית הביקורת 

 היקף העסקה  .ז

שעות עבודה.  327.5 -לכ 2019היקף העסקת המבקר הפנימי וצוות העובדים הכפופים לו הסתכם בשנת 

  בידי ההנהלה האפשרות להרחבת ההיקף בהתאם לנסיבות.

  עריכת הביקורת  .ח

בארץ ובעולם הביקורת נערכה בהתאם לתקני הביקורת הפנימית המקובלים  על פי הודעת המבקר הפנימי,  

) CIAובהתאם להנחיות מקצועיות בתחום הביקורת הפנימית, כולל תקנים של לשכת המבקרים הפנימיים (

  וחוק החברות. 1992 -ובהתאם לחוק הביקורת הפנימית, התשנ"ב 

  גישה למידע  .ט

כספיים ת, בלתי מוגבלת ובלתי אמצעית למערכות המידע ולנתונים למבקר הפנימי גישה מלאה, מתמד

  לחוק הביקורת הפנימית. 9לצורך הביקורת על פי סעיף 

  דין וחשבון המבקר הפנימי  .י

  וכן עם וועדת הביקורת.  דוחות הביקורת הפנימית מוגשים בכתב ונידונים עם הנהלת החברה והמנכ"ל,

  עסקו בנושאים:  2019לשנתדוחות הביקורת שהוגשו 

שנדון בועדת הביקורת  13.3.19דוח סופי מיום -הותיות מסוימות עסקאות עם בעלי עניין ועסקאות מ -

 26.3.19 בישיבתה ביום

 7.8.19דוח סופי מיום  –יישום המלצות  הביקורת מדוח בחינת מערכי הבטיחות בפרוייקטים בחברה     -

  .13.8.19 יוםקורת בישיבתה מישנדון בועדת הב

 26.11.19שנדון בועדת הביקורת בישיבתה מיום  2.7.19דוח סופי מיום  -מערך המחשוב ואבטחת מידע-

  .28.11.19ובישיבת המשך ביום 

שנדון בועדת הביקורת בישיבתה מיום  30.6.19דוח סופי מיום  - -דירות בפרויקטים גבייה מרוכשי -

13.8.19.  

המבקר בפני חברי ועדת הביקורת את ממצאי הביקורת בהתייחס לדוחות בישיבות שהתקיימו הציג 

  הסופיים האמורים.

  כמו כן נערכו דיונים בהמלצות המבקר תוך התייחסות לתגובת החברה וסוכמו דרכי הטיפול בתחומים.

הדוחות הוצגו בפני חברי ועדת הבקורת לפני הישיבות. בישיבות סקר המבקר הפנימי את ממצאי הבקורת 

קר, תוך התייחסות לתגובת בקורת הפנים האמורים ונערכו דיונים בהמלצות המב  בהתייחס לדוחות

החברה לדוח וסוכמו דרכי ההתייעלות והטיפול בתחומי הדוחות וכן נדונו נושאים לדוחות הבקורת 

  הבאים. 
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  תגמול  .יא

ש"ח   215ים עזרא יהודה הינה  תגמול המבקר הפנימי מבוסס על שעות עבודה בפועל. עלות שכ"ט מבקר הפנ

  לשעה.

דעתו המקצועי.    המבקר הפנימי בכדי להשפיע או לפגום בהפעלת שיקוללדעת הדירקטוריון, אין בגמול 

  החברה קבעה כמדיניות חיונית את עצמאות הביקורת ולכן, המבקר הפנימי אינו תלוי בחברה ובהנהלתה.

  

 רואי החשבון המבקר שכר   

  שם המשרד
  המבקר

 2019שנת   השירות
  באלפי ש"ח

 2019שנת 
  בשעות

 2018שנת 
  באלפי ש"ח

 2018שנת 
  בשעות

  עובדיה פיק  קריכלי ושות'

  שירותי ביקורת
  ומיסוי

372.5  2,025  455  1,213  

  תשקיף
  ושירותים נלווים

130  125  30  140  

  
  

 תרומות  

  מות. למועד הדוח, לחברה אין מדיניות תרו

  אלפי ש"ח. 37.5 -כסך של בתקופת הדו"ח תרמה החברה 
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  דיווח הפיננסי של התאגידהוראות גילוי בקשר עם ה –' גחלק 

  הוראות גילוי בקשר עם הדיווח הפיננסי של התאגיד .3

 ים יומדנים חשבונאים קריטא 

לערוך  מההנהלההכנת הדוחות הכספיים של החברה בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים, דורשת 

אומדנים ולהניח הנחות המשפיעות על הסכומים המוצגים בדוחות הכספיים. בין אלו קיימים 

ומדנים המצריכים שיקול דעת בסביבה של אי ודאות והינם בעלי השפעה מהותית על הצגת הנתונים א

  .בדוחות הכספיים

פי גורמים נוספים שלדעתה  הנהלת החברה מבססת את האומדנים וההערכות על פי ניסיון העבר ועל

ערכות אלה תחת הינם רלבנטיים בהתחשב בנסיבות העניין. התוצאות בפועל יכול שיהיו שונות מה

  הנחות או תנאים שונים.

נדל"ן להשקעה מתבצעת  16ההוגן של נכסי נדל"ן בהתאם לתקן חשבונאות מספר  קביעת השווי

מחיר השוק שלהם. מחיר השוק הינו השווי  בעיקר ע"י מומחי נדל"ן בלתי תלויים אשר קבעו את

מרצון, בעסקה שאינה בין צדדים  ההוגן המוחלף במועד ביצוע הערכת השווי בין קונה מרצון למוכר

קשורים. בקביעת השווי ההוגן נלקח בחשבון בין היתר מיקום הנכס. השינויים בשווי ההוגן נזקפים 

  מהותית על תוצאות הפעילות של החברה.    לדוח רווח והפסד ולפיכך עשויים להשפיע בצורה 

הלת החברה והמבוססים על צפי אומדני ההכנסות הצפויות מתבססים על מחירונים שהוכנו ע"י הנ

  הנהלת החברה באשר למחירי המכירה של הדירות בהתבסס על נסיון העבר ומצב השוק.

ו/או ע"י הנהלת החברה  אומדני העלויות הצפויות מתבססים על תקציבים מאושרים שמוכנים ע"י

על הסכמים לגבי עלות כל פרויקט ואשר נסמכים, בין היתר, השמאי המלווה לפרויקטים בליווי 

  שנחתמו עם קבלני ביצוע וניסיון העבר אותו צברה החברה בעת בנית פרויקטים דומים.

לויות הנהלת החברה בוחנת את האומדנים אחת לרבעון ובמקרה של הפסד צפוי, ההפסד נרשם לע

  הבניה בתקופות הרלוונטיות ומדווח בפועל בדיווחי החברה.
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מועד   סדרה

  הנפקה

שווי נקוב 

בעת 

  נפקההה

(באלפי 

  ש"ח)

שווי נקוב 

מוערך 

מחדש ליום 

  הדוח* 

(באלפי 

  ש"ח )

סכום ריבית 

  צבורה

(אלפי ש"ח) 

(עד ליום 

  הדוח)

שווי 

  בורסאי

(אלפי 

  ש"ח)

ליום 

  הדו"ח

השווי 

ההוגן 

בדוחות 

הכספיים 

האחרונים 

(אלפי 

  ש"ח)

סוג 

הריבית 

אם  –

משתנה 

לציין 

  מנגנון

מועד 

תשלומי 

  קרן

זכות התאגיד לבצע פדיון מוקדם או   מועד תשלומי ריבית

  המרה כפויה של אג"ח 

  1.8.16  ח

17.11.16  

בינואר  31  4.75%  89,743  93,276  1,792  90,000  100,000

עד  2017

 31 -ו 2021

  ביולי

 2019 בשנים בינואר 31

 ביולי 31 -ו 2021 עד

  .2020 - ו 2019 בשנים

או  /ו הבורסה ביוזמת מוקדם פדיון

 8.1-8.2 סעיפיםכמפורט ב, החברה

  .הנאמנות לשטר לדף מעבר לתנאים

  21.6.17  ט

25.10.17  

י ביונ30  4.85%  98,921  101,300  -  100,000  100,000

עד  2020

וביום  2022

בדצמבר  31

עד  2020

2022.  

ביוני בכל אחת מן 30

 2022עד  2018השנים 

בדצמבר בכל  31וביום 

עד   2018אחת מן השנים  

2022.  

מת הבורסה ו/או  פדיון מוקדם ביוז

 8.1-8.2החברה, כמפורט בסעיפים 

  לתנאים מעבר לדף לשטר הנאמנות.

 1.8%  77,812  85,138  250  79,088  83,250  16.10.18  י

צמוד 

  למדד

30 

באוקטובר 

עד  2019

2024  

 בכל באפריל 30 ביום

 עד  2019  השנים  מן  אחת

 30 וביום 2024

 מן אחת בכל באוקטובר

  2024 עד 2019 השנים

ון מוקדם ביוזמן הבורסה ו/או פדי

 7.1-7.2החברה, כמפורט בסעיפים 

  לתנאים מעבר לדף לשטר הנאמנות.

  77,100  415  77,000  77,000  21.11.19  יא

  
  
  
  
  
  

במאי  31  4.68%  75,747

וביום  2021

במאי עד   31

בנובמבר   30

2023  

בכל אחת   במאי    31ביום  

 2023עד    2020מן השנים  

בר בכל נובמב 30וביום 

עד   2020השנים    אחת מן

2023  

פדיון מוקדם ביוזמן הבורסה ו/או 

 7.1-7.2החברה, כמפורט בסעיפים 

  לתנאים מעבר לדף לשטר הנאמנות.



 דוח הדירקטוריון

17  
522\269 \21 

  פרטים אודות סדרות אגרות החוב .4

  . אגרות החוב מהותיותסדרות  כל 

  . ') שהינן צמודות למדדלמעט אגרות החוב (סדרה י אינן מדורגותואגרות חוב מהסדרות הנ"ל אינן צמודות למדד כלשהו 

  כל סדרות האג"ח אינן המירות.

ירעון מיידי ו/או למימוש בתום שנת הדיווח ובמהלכה, החברה עמדה בכל התנאים וההתחייבויות לפי שטרי הנאמנות של סדרות אג"ח השונות ולא התקיימו תנאים להעמדה לפ

  בטוחות באיזה מהסדרות הנ"ל. 

  .שהנפיקה החברהחוב הת אגרות וסדראיזה משל לא נדרשה החברה לביצוע פעולות לדרישת הנאמן ועד למועד הדו"ח,  "ח השונותתן של סדרות אגהחל ממועד הנפק

  ) של החברהסדרה ושל אגרות החוב ( מלא ביצוע פדיון מוקדם

ודוח משלים  )2019-01-051535(מס' אסמכתא:  2019 מאיב 27ום , ראו דוח מיידי שפרסמה החברה בי) של החברהו'של אגרות החוב (סדרה  מלאלפרטים בדבר פדיון מוקדם 

  .)2019-01-053995(מס' אסמכתא:  2019במאי  30לו מיום 

  

  "ח:אג לסדרות הנאמנים בדבר פרטים

 אגרות סדרת
  חוב

 על האחראי שם  הנאמן  שם
  הסדרה

  כתובת  ההתקשרות דרכי

  (סדרה ח') 
  ט')(סדרה 

  (סדרה י')
  ')א(סדרה י

)  1975נות (הרמטיק נאמ
  בע"מ

דן אבנון ו/או מר 
  מירב עופר כהן

  03-5274867טל': 
  03-5271451פקס: 

דואל:  
hermetic@hermetic.co.il .  

,  113הירקון רח' 
  תל אביב.
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 החברה של החוב אגרות למחזיקי בטחונות  

  

   

של  ערכו   שעבודה ודרגת סוג, המשועבד הנכס  סדרה
הנכס 

המשועבד 
בדוחות 

הכספיים  
של החברה 

(באלפי 
  )  ח"ש

 שינויים
  בנכס שחלו 

 המשועבד
 שנת במהלך

9201  

 על הגבלה
 יצירת

 שעבודים
  על או  נוספים

 הנפקת
"ח אג סדרות

  נוספות

 השעבוד תוקף
 דין  כל פי על
 מסמכי פי ועל

 של ההתאגדות
  החברה

לשינוי, שחרור,  תנאים
החלפה או ביטול 

שעבוד/ערבות/התחייבות ה
אם אירע במהלך  –אחרת 

תתואר הדרך בה  3120שנת 
  אושרו. 

(סדרה 

  ')י

שעבוד יחיד קבוע ראשון בדרגה, ללא הגבלה בסכום, על כל זכויות החברה כלפי, מאת 
לשטר הנאמנות), וכן שעבוד שוטף ללא  6.1(כהגדרתו בסעיף ומתוך חשבון הנאמנות 

בדרגה, על כל הכספים ו/או הפיקדונות ו/או ניירות הערך הגבלה בסכום, יחיד וראשון 
בחשבון הנאמנות, על תתי חשבונותיו, לרבות הפירות בגינם, כפי שיהיו בו מעת לעת.  

  (סדרה י') של החברה. לשטר הנאמנות המתייחס לאגרות החוב  6.2.3ראו סעיף  –

 ידיעת למיטב  -   -   - 
 החברה

  תקף השעבוד

 עם בקשר להוראות
 6 סעיף ראו םהשעבודי

 החוב אגרות הנאמנות לשטר
 הצעת לדוח שצורף') י(סדרה 

 באוקטובר 16 מיום מדף
-2018-01(אסמכתא:  2018

096966 .(  
) של החברה  100%זכויותיה (שעבוד צף בדרגה ראשונה וללא הגבלה בסכום על מלוא 

ות לשטר הנאמנות  המתייחס לאגר 6.2.2ראו סעיף  –לקבלת "הכנסות פארק תמר" 
  החוב (סדרה י') של החברה. 

 לפרטים  -   - 
אודות אי 

הגבלה  על 
יצירת 

שעבודים 
נוספים ראו 

  6.10סעיף 
לשטר 

הנאמנות 
המתייחד 

לאגרות החוב 
(סדרה י') של 

   החברה

 ידיעת למיטב
 החברה

  תקף השעבוד

, בדרגה ראשון קבוע יחיד ושעבוד בסכום הגבלה ללא, בדרגה ראשונה יחידה משכנתא
 לשטר 6.2.1 סעיף ראו - תמר בפארק החברה זכויות כל על, בסכום גבלהה ללא

  המתייחס לאגרות החוב (סדרה י') של החברה.   הנאמנות

 ידיעת למיטב  -   118,337
 החברה

  תקף השעבוד
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 השונות מהסדרות ח"אג אודות נוספים פרטים  

  פיננסית מידה אמת   סדרה
נטו  CAP-ל נטו פיננסי חוב בין יחס  למאזן עצמי וןה של מינימאלי  יחס  מינימלי עצמי הון

  של החברה
מינימלי  סף

שנקבע כעילה 
  * מיידי לפרעון

 שנקבע מינימלי סף
 שיעור יעלה שמתחתיו

  הריבית

 31ליום  נכון
  **2019 בדצמבר

מינימלי  סף
שנקבע כעילה 

  * מיידי לפרעון

 שנקבע מינימלי סף
 שיעור יעלה שמתחתיו

  הריבית

 31 ליום נכון
  **2019 בדצמבר

סף שנקבע כעילה 
  לפרעון מיידי *

 31נכון ליום 
  **2019בדצמבר 

 מליון 247.6-כ  ח"ש מיליון 90   חמיליון ש" 85   ח
  ש"ח 

  24.45%-כ  19%   18%
  

  69.72%-כ  85% על יעלה לא
  21%   20%  חמיליון ש" 110   חמיליון ש" 100   ט
  21%   20%  חמיליון ש" 130   חמיליון ש" 120  ***י

  21%   20%  חמיליון ש" 140   חמיליון ש" 130  יא

  .רצופים תקופה העולה על שני רבעוניםל  *
  . 70.37%נטו של החברה    CAP-סי נטו ליחס בין חוב פיננ-ו  23.4%  למאזן  עצמי  הון  יחס,  ח"שמיליון    240-: הון עצמי כ2019  בדצמבר  31  ליום  נכוןIFRS 15   תקןחשבונאית קודמת עובר למועד יישום     למדיניות  בהתאם**  

  . 67.24%-, יחס הלוואה לבטוחה עומד על כ13.12.2019. נכון ליום 80%ד ביחס הלוואה לבטוחה שלא יעלה על *** בהתאם לשטר הנאמנות המתייחס לאגרות החוב (סדרה י') של החברה, התחייבה החברה לעמו

, בין אם במסגרת החברה של החוב אגרות הנפקת במסגרת להן נדרשה שהיא פיננסיותה המידה אמות בכל החברה עומדת ,2019 בדצמבר 31 ליום נכון ,לעיל הטבלה נתוני לפי

  .)IFRS 15המדיניות החשבונאית הקודמת ובין אם במסגרת המדיניות החשבונאית הנוכחית (לאחר יישום 
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 ב(ט) לתקנות הדיווח: 8לפי תקנה  –לקביעה של נתונים בדוחאשר שימשו  מאד פרטים אודות הערכות שווי מהותיות

  .תקופתי זהת לדוח ות השווי כאמור מצורפוהערכ

 
  חלקה של החברה. 50%מייצג  2

  נושא  זיהוי
  ההערכה

  עיתוי
  ההערכה

 נושא  שווי
  סמוך ההערכה

  מועד לפני
  ההערכה

  ) ש"ח  (באלפי

נושא  שווי
ההערכה  
שנקבע 
בהתאם  
להערכה 

  "ח )ש(באלפי 

  זיהוי
  המעריך

  ניסיון  השכלה
 יצועבב

  הערכות

  האם
  המעריך

  בלתי
  ?תלוי

  האם
  קיים
  הסכם
  ?שיפוי

  ההערכה   בוצעה לפיהן ההנחות  ההערכה  מודל

 111מגרש 
בחולון החלק 

  המסחרי
  
  

יוסף   (*) 160,000  137,000  31/12/2019
   רייטן

 שמאי מקרקעין
מוסמך  מוסמך,

במנהל עסקים, 
הנדסה בוגר 

כימית ובוגר 
ים ובעל משפט

תואר שני במשפט 
  סחרי.מ

מבצע 
הערכות 

שווי 
לחברות 

שונות 
   .במשק

  
  

גישת היוון   כן  בלתי תלוי
  הכנסות

הנישום מהווה נכס להשקעה מניב לאחר גמר בניה   הנכס
"י שולמו ע"י החברה לרמ ותחילת תפעול. כלל התשלומים 

  והם אינם מהווים חיובים כספיים שרובצים על הנכס.  
כונת מגורים חדשה ש בלב, במרכז העיר חולון הנכס  מיקום 

השטחים   היקףהגובלת במבני ציבור ותרבות מרכזיים בעיר, 
הזכויות,   קבולת,משרדים ומחסנים , למסחרהמיועדים 

אופן פרישתן והשימושים שהותרו בהם בהתאם להיתר  
  השכירות הסכמי במקרקעין  הזכויותהבניה הקיים, 

.  דמי השכירות שהושגה בהם ורמת אשר בתוקף  שנחתמו
הנמצא, אי לכך    נשוא חוות הדעת הינו נכס מניבהנכס 

אומדן השווי של הנכס כבנוי יוערך תוך שימוש בגישת היוון  
המתאימה יותר לנכס מניב, תוך ביצוע השוואה   הכנסות

  . סמוכים  לדמי שכירות במרכזים מסחריים

פארק תמר 
  ברחובות

  
  

יוסף   118,337 111,600  31/12/2019
  רייטן

 מקרקעיןשמאי 
מוסמך  ך,מוסמ

במנהל עסקים, 
בוגר הנדסה 
כימית ובוגר 

ים ובעל משפט
תואר שני במשפט 

  מסחרי.

מבצע 
הערכות 

שווי 
לחברות 

שונות 
   .במשק

.  

יוון גישת ה  כן  בלתי תלוי
  הכנסות

באומדן שווי הנכס כגמור ומוכן לאכלוס, הובאו בחשבון  
    השיקולים הבאים: 

  ברחובות.  מרכזי בפארק ת.מ.ר. ) מיקום הנכס במיקום  1
  ) היקף השטחים שנכללו בהסכם עם חברת אלביט מערכות.   2
) העובדה שמדובר בבניין חדש, ייצוגי, מודרני, בעל   3

  אדריכלות מרשימה.
) דמי השכירות החוזיים שנקבעו בהסכם מול חברת אלביט    4

מערכות, זאת לצד דמי שכירות ומחירי המכירה הרווחים  
י חניות ומחסנים בסביבה  יה עתירת ידע ולשטח לשטחי תעש 

  הקרובה.
זכות בעלות במושע בכפוף להסכם   –) הזכויות במקרקעין  5

  שיתוף. 
) הובא בחשבון כי הנכס הנישום מנוהל באופן בלעדי על ידי    6

נתנאל גרופ, לאור הסכם השיתוף המאפשר לכל אחת  
ד מהשותפים לנהוג מנהג בעלים בזכויותיו ללא הפרעה מצ

  השותף השני 
שנים,   10העובדה שהנכס מושכר בשלמות לתקופה של לאור 

  שומה על היוון הכנסות, כאשר גישתה  התבססה גישת 
  .ההשוואה שימשה לביקורת בלבד

"בית גאון" בתל 
  אביב

31/12/2019  45,3312  
  

ארז   2 71,100
  כהן

שמאי מקרקעין 
בוגר  מוסמך, 

גיאוגרפיה ומדעי 
 , בוגרהמדינה

מתמחה 
בשומות 

מקרקעין 
לחברות 

 2עירוב של   לא  בלתי תלוי
גישות ביחס 
מקדמים של 

20-80:  

  הובאו בחשבון השיקולים הבאים:  באומדן שווי הנכס 
ממש את  החתום המ הסכם השכירות  )1

  . הגלום בזכויות הנכס הפוטנציאל
  בקו ראשון לים.  הנכס  מיקום  )2
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  לאחר התאמה לשווי.(*) 

  
  
  
  

                                                                                               ______________        __________  
  דני נתנאל                                        אריה נתנאל                                                                                             

  מנכ"ל                                 יו"ר הדירקטוריון                                                                                                           
  
  

  .2020 במרץ 30תאריך אישור הדוחות: 

 –תואר שני 
 לימודים

ים, החוג עירוני
  לגיאוגרפיה

  LL.B -משפטן ו

 גדולות
  במשק.

גישת  80%
היוון ההכנסות 

גישת  20%-ו
  ההשוואה. 

בסביבה תיירותית, בגב שכונת   הינו  הנכס מיקום )3
  נווה צדק האטרקטיבית. 

שטח הקומות גדולות יותר ויכולת התכנון    )4
  והניצול אפקטיביות יותר. 

שימושי המלונאות קיימים בתב"ע ועל כן תהליך    )5
קבלת היתר פשוט יותר ללא תשלום היטל  

  ה.השבח 



  
  ם לחול בה שינויים עשויי -טיוטה לדיון  

  
 

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  מ"נתנאל גרופ בע
  

  2019בדצמבר   31ליום  מאוחדים דוחות כספיים
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 



  נתנאל גרופ בע"מ      
  2019בדצמבר  31וחות כספיים מאוחדים ליום ד
 ______________________________________________________________________________ 
 

 
  

  
  

  תוכן העניינים 
  
  
  עמוד  

      

  החשבון המבקרים דוח רואי
  

3-4  

    על המצב הכספי מאוחדים דוחות
  

5-6  

   מאוחדים על הרווח או ההפסד ותדוח
  

7  
  

  ל השינויים בהון ות מאוחדים עדוח
  

9 - 8  
  

  ות מאוחדים על תזרימי המזומניםדוח
  

10-11  
  

  המאוחדים  באורים לדוחות הכספיים
  

12-81  
  

  
  
  
  
  
  



    
  

    
 

 
  

  דוח רואי החשבון המבקרים לבעלי המניות של נתנאל גרופ בע"מ
  בדבר ביקורת של רכיבי בקרה פנימית על דיווח כספי 

  0197  -דיים), התש"ל חות תקופתיים  ומייב(ג) בתקנות ניירות ערך (דו 9בהתאם לסעיף 

  
  ליום ") החברה" -ביחד  להלן(בנות  וחברות נתנאל גרופ בע"מ של כספי דיווח על פנימית בקרה רכיבי ביקרנו

  החברה  של וההנהלה הדירקטוריון בפיסקה הבאה. כמוסבר נקבעו אלה בקרה רכיבי .2019 בדצמבר 31
 האפקטיביות של  את ולהערכתם כספי דיווח  על אפקטיבית פנימיתבקרה פנימית אפקטיבית  לקיום אחראים

 על  דעה לחוות היא אחריותנו. ל"הנ לתאריך התקופתי לדוח המצורפת דיווח כספי על פנימית רכיבי בקרה
  .ביקורתנו על בהתבסס החברה של כספי דיווח על בקרה  פנימית רכיבי

  
של לשכת רואי חשבון  104יקורת ן בלתק בהתאם נקבעו נוידי על שבוקרו כספי דיווח על פנימית בקרה רכיבי

 רכיבים . ")104"תקן ביקורת  –בישראל "ביקורת של רכיבי בקרה פנימית על דיווח כספי" על תיקוניו (להלן 
 ובקרות כספי דיווח של והסגירה העריכה  תהליך על בקרות לרבות, הארגון ברמת בקרות )1: (הינם  אלה

ומלאי  ) בקרות על מלאי בנינים בהקמה3דל"ן להשקעה;() בקרות על נ2(; דעהמי מערכות של כלליות
  ").המבוקרים הבקרה רכיבי"  להלן מכונים יחד אלה כל( ) בקרות על הכנסות4;(מקרקעין

  
 ולבצעה  הביקורת את לתכנן מאיתנו נדרש זה תקן פי- על .104 ביקורת לתקן בהתאם ביקורתנו את ערכנו

 אלה קויימו  בקרה רכיבי אם ביטחון של סבירה מידה שיגולה המבוקרים הבקרה רכיבי את לזהות במטרה
, כספי דיווח על בקרה פנימית לגבי הבנה השגת כללה ביקורתנו. המהותיות הבחינות מכל אפקטיבי באופן
 וכן, המבוקרים הבקרה ברכיבי מהותית חולשה שקיימת הסיכון המבוקרים, הערכת רכיבי הבקרה זיהוי

.  הסיכון שהוערך על בהתבסס בקרה רכיבי של אותם  והתפעול התכנון אפקטיביות ערכה שלוה  בחינה
  בהתאם  כנחוצים כאלה שחשבנו אחרים נהלים ביצוע גם כללה, הבקרה אותם רכיבי לגבי, ביקורתנו
  התהליכים  כלל על פנימית מבקרה להבדיל, המבוקרים לרכיבי הבקרה רק התייחסה ביקורתנו. לנסיבות
, כן ולפיכך חוות דעתנו מתייחסת לרכיבי הבקרה המבוקרים בלבד. כמו הכספי, הדיווח בקשר עם יםהמהותי

,  ולפיכך  מבוקרים שאינם כאלה לבין הבקרה המבוקרים רכיבי בין הדדיות להשפעות התייחסה לא ביקורתנו
 נאות בסיס מספקת שביקורתנו סבורים אנו. כאלה  אפשריות בחשבון השפעות מביאה אינה דעתנו חוות

  . לעיל המתואר בהקשר ותנדע לחוות
  

בשל מגבלות מובנות, בקרה פנימית על דיווח כספי בכלל, ורכיבים מתוכה בפרט, עשויים שלא למנוע או 
לגלות הצגה מוטעית. כמו כן, הסקת מסקנות לגבי העתיד על בסיס הערכת אפקטיביות נוכחית כלשהי  

של המדיניות או הקיום בנסיבות או שמידת  אימות בגלל שינוייםחשופה לסיכון שבקרות תהפוכנה לבלתי מת
  עה. הנהלים תשתנה לר 

  
  31דעתנו, החברה קיימה באופן אפקטיבי, מכל הבחינות המהותיות, את רכיבי הבקרה המבוקרים ליום ל

 . 2019בדצמבר 
  

החברה לימים  ביקרנו גם, בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל, את הדוחות הכספיים המאוחדים של 
והדוח שלנו,   2019בדצמבר  31ולכל אחת משלוש השנים בתקופה שהסתיימה ביום  2018 -ו  2019מבר בדצ 31

  .על אותם דוחות כספיים כלל חוות דעת בלתי מסויגת, 2020 במרס 28מיום 
  

Crowe (Israel)      
  

  ושות'עובדיה פיק קריכלי 
    

      רואי חשבון
  2020 במרס 30, גן רמת  



  
  

 

   

  לבעלי המניות של יםמבקרהחשבון ה ידוח רוא

  נתנאל גרופ בע"מ
  
  

 ") החברה"  -להלן ( של נתנאל גרופ בע"מ  פיםהמצורעל המצב הכספי  המאוחדים הדוחותביקרנו את 
הדוחות על   ,המאוחדים והפסד , את דוחות הרווח2018- ו 2019 בדצמבר 31ימים לוהחברות הבנות שלה 

 31לכל אחת מהשנים שהסתיימו בימים ומנים י המזתזרימוחות המאוחדים על ואת הדהשינויים בהון 
דוחות כספיים אלה הינם באחריות הדירקטוריון וההנהלה של החברה.   .2017 -ו 2018, 2019בדצמבר 

  עה על דוחות כספיים אלה בהתבסס על ביקורתנו. יאחריותנו היא לחוות ד
  
  

שנקבעו בתקנות רואי חשבון תקנים  , לרבותבישראל מקובלים ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקני ביקורת
פי תקנים אלה נדרש מאיתנו לתכנן את הביקורת ולבצעה  -. על 1973- , התשל"ג)דרך פעולתו של רואה חשבון(

במטרה להשיג מידה סבירה של ביטחון שאין בדוחות הכספיים הצגה מוטעית מהותית. ביקורת כוללת 
ת כוללת גם בחינה של כללי  שבדוחות הכספיים. ביקורתומכות בסכומים ובמידע בדיקה מדגמית של ראיות ה

החשבונאות שיושמו ושל האומדנים המשמעותיים שנעשו על ידי הדירקטוריון וההנהלה של החברה וכן  
הערכת נאותות ההצגה בדוחות הכספיים בכללותה. אנו סבורים שביקורתנו מספקת בסיס נאות לחוות 

  דעתנו.
  

מכל הבחינות המהותיות, את הדוחות הכספיים הנ"ל משקפים באופן נאות בהתבסס על ביקורתנו, , לדעתנו
ואת  2018 -ו  2019בדצמבר,  31 לימים -המאוחדות שלה  והחברות הבנות של החברה המאוחדמצב הכספי ה

 31ים ו בימשהסתיימשלהן לכל אחת מהשנים  , השינויים בהון ותזרימי המזומניםפעולותיהןתוצאות 

תקנות ניירות ערך והוראות  )IFRS(, בהתאם לתקני דיווח כספי בינלאומי 2017 -ו  2018, 2019בדצמבר 
  . 2010 -ע , התש")דוחות כספיים שנתיים(
  

  של לשכת רואי חשבון בישראל "ביקורת של רכיבי בקרה פנימית על  104ביקרנו גם, בהתאם לתקן ביקורת 
 28ם שלנו מיו  , והדוח2019בדצמבר  31ליום  על דיווח כספי של החברהדיווח כספי" רכיבי בקרה פנימית 

  כלל חוות דעת בלתי מסויגת על קיומם של אותם רכיבים באופן אפקטיבי. 2020במרס 
  
  

Crowe (Israel)      
  

  ושות'עובדיה פיק קריכלי 
    

      רואי חשבון
  

  2020 במרס 30, גן רמת   
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  פי דוחות מאוחדים על המצב הכס
  

      
  בדצמבר 31

2019    
  רדצמבב 31

2018  
  אלפי ש"ח     אלפי ש"ח     באור  
            
            

            נכסים שוטפים 

            

  60,546    114,236    3  מזומנים ושווי מזומנים
  2,293    22,737    4  פקדונות בתאגידים בנקאיים מוגבלים בשימוש 

  51,395    25,695    5  לקוחות והכנסות לקבל
  14,649    22,532    6    ות חובהחייבים ויתר

  275,577    308,567    7  מלאי בניינים בהקמה ודירות למכירה
  166    828      נדחות בגין עסקאות מכירההוצאות 

  7,132    -       נדל"ן להשקעה מיועד למכירה 
  1,007    -       מיסים לקבל

  13,679    -     8  השקעה בעסקה משותפת להקמת בניין למגורים

      494,595    426,444  
            
            
            
            סים בלתי שוטפים כנ

            

  67,583    165,874    9  מלאי מקרקעין
  3,629    5,921    10  תשלומים על חשבון רכישת מקרקעין וזכויות עתידיות למקרקעין 

  253,628    294,846    11  נדל"ן להשקעה  
  22,374   47,763    12  עסקה משותפת בנדל"ן להשקעה

  4,391    3,394    13     קבוע, נטו רכוש
  -     1,498      סי זכות שימוש כנ

      885    14  השקעות  אחרות
  1,125    1,125    15  רכוש אחר

      521,306    352,730  
            
            

  779,174    1,015,901      סה"כ נכסים 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  מהם. מאוחדים מהווים חלק בלתי נפרדההבאורים לדוחות הכספיים 
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  דוחות מאוחדים על המצב הכספי 
  

      
  בדצמבר 31

2019    
  בדצמבר 31

2018  
  אלפי ש"ח     אלפי ש"ח     באור  

            

            שוטפות התחייבויות
  197,129    244,354    16  בנקאיים מתאגידיםוהלוואות אשראי 

  127,204    179,853      חלויות שוטפות של אגרות חוב  
  19,195    20,247      17  רותיםיי ש נותנול ספקיםהתחייבויות ל

  10,914    14,950    18   ויתרות זכותאחרים  זכאים
  -     9,173      מיסים לשלם 

  4,250    -       הכנסות נדחות
  6,005    6,149      ומקרקעין  מרוכשי דירותמקדמות 

  7,045    1,507      התחייבות למתן שרותי בניה
  -     182    8  םלמגוריבגין עסקה משותפת להקמת בנין התחייבות 

      476,415    371,742  
            
            

            בלתי שוטפותהתחייבויות 
  -     100,467    19  בניכוי חלויות שוטפות הלוואות מתאגיד בנקאי

  -     19,850    20  מתאגיד פיננסי  ההלווא
  191,139    162,370    21  אגרות חוב, בניכוי חלויות שוטפות

  -     1,515      התחיבויות בגין חכירה 
  -     -     22  התחייבות בשל הטבות לעובדים 

  7,106    7,719    ג'  27  מיסים נדחים

      291,921    198,245  
            

  569,987    768,336      סה"כ התחייבויות
            
            

             הון 
  37,845    37,845    25  הון מניות

  88,505    88,631      פרמיה על מניות
  97    -        רכיב ההמרה באגרות חוב

  9,077    9,950      קרנות הון אחרות
  73,663    111,139         עודפים

            

  209,187    247,565      סה"כ הון המיוחס לבעלי המניות
            

  779,174    1,015,901       והון  התחייבויות סה"כ
  
  
  

  מאוחדים מהווים חלק בלתי נפרד מהם.ההבאורים לדוחות הכספיים 
  
  

          
  אדיו אורן ד

    סמנכ"ל כספים
  דני נתנאל   

  מנכ"ל 
  אריה נתנאל   

  רקטוריוןהדי יו"ר
  
  
  

    2020במרס  30:תאריך אישור הדוחות
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  הפסד או רווח מאוחדים על הדוחות 

        
2019    

  
2018    2017  

  אלפי ש"ח     אלפי ש"ח     אלפי ש"ח     באור  
                הכנסות
  32,265    95,884    90,933    א' 26  וקרקעות ממכירת דירות הכנסות

  -     3,687    15,458      הכנסות משכירות
  -     120    120      הכנסות דמי ניהול מעסקה משותפת 

  14,000    -     7,132      הכנסות ממכירת נדל"ן להשקעה
  46,265    99,691    113,643      הכנסות הכל סך

                
                הוצאות

  30,092    79,791    77,604    ב' 26  עלות המכר וההשכרה 
          ) 8,167(      ביטול ירידת ערך מקרקעין

  13,918    -     7,132      שקעה שנמכרנדל"ן לה  שווי הוגן
  ) 7,634(    -     -       עליה בשווי הוגן של נדל"ן להשקעה שנמכר

  36,376    79,791    76,569      סך הכל הוצאות
                

  9,889    19,900    37,074      רווח גולמי
  28,373    12,393    20,381    11  יה בשווי הוגן של נדל"ן להשקעהעל
      57,455    32,293    38,262  
                

  ) 1,875(    ) 2,533(    ) 3,643(      הוצאות מכירה ושיווק 
  ) 8,358(    ) 9,891(    ) 10,750(    ג'  26  הוצאות הנהלה וכלליות 

                
      )14,393 (    )12,424 (    )10,233 (  
                

  28,029    19,869    43,062      מפעולות רגילותרווח 
                

  ) 19,237(    ) 23,278(    ) 24,070(    ד' 26  הוצאות מימון
  833    289    798    ה'  26  מימון הכנסות

  -     ) 410(    -     ו' 26  הוצאות אחרות
  ) 392(    5,598    29,387    12,8  חלק החברה ברווחי (הפסדי) עסקאות משותפות 

                
  9,233    2,068    49,177      על ההכנסה סים ילפני מ רווח

  ) 2,157(    ) 1,950(    ) 11,701(    ד' 27  ) הטבת מס סים על ההכנסהימ(
                

  7,076    118    37,476      (*)   רווח נקי לשנה

                
                

  -לבעלי המניות של החברה המיוחס למניהרווח 
                : בש"ח 
  0.27    0.01    1.33    31  בסיסי

                
  0.27    0.01    1.32    31  מדולל 

                
  הכולל  לרווח *) זהה (  
  
  

  מאוחדים מהווים חלק בלתי נפרד מהם.ההכספיים  לדוחות הבאורים
  



  

  נתנאל גרופ בע"מ 
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  הון מניות    
  פרמיה

  על מניות

רכיב   
ההמרה 
באגרות 

  חוב
קרנות הון 

  אחרות
  עודפים

  ) ים(הפסד

סה"כ מיוחס 
  המניות לבעלי 

  של החברה
  אלפי ש"ח     אלפי ש"ח     אלפי ש"ח       אלפי ש"ח     אלפי ש"ח     אלפי ש"ח     
                            

  152,357    59,958      8,031      970    52,056    31,342    2017בינואר  1יום ה ליתר
                            

                           : 2017התנועה בשנת 
  366    -     366      -     -     -     תנועה בקרן הון מעסקאות עם בעלי שליטה 

  42,050    -     -       ) 775(    36,322    6,503    המרת אג"ח למניות החברה 
  7,076    7,076    -       -     -     -     רווח כולל 

                            
  201,849    67,034     8,397      195    88,378    37,845      2017בדצמבר  31יתרה ליום 

                            
                            

  201,849    67,034    8,397      195    88,378    37,845    2018אר בינו  1יתרה ליום 
בינואר  1 ליום IFRS 15השפעה מצטברת כתוצאה מאימוץ לראשונה של 

2018     -     -  

    
 -       -    6,511    6,511  

                            

  IFRS 15   37,845    88,378    195      8,397     73,545    208,360לאחר אימוץ לראשונה של  2018בינואר ,  1ליום  יתרה
                            : 2018התנועה בשנת 

  680    -     680      -     -     -     תנועה בקרן הון מעסקאות עם בעלי שליטה 
  29    -     -       ) 98(    127    -     פירעון אג"ח להמרה  

  118    118    -       -     -     -     רווח כולל 
                            

  209,187    73,663    9,077      97    88,505    37,845      2018בדצמבר  31יתרה ליום 
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  מהווים חלק בלתי נפרד מהם.מאוחדים ההבאורים לדוחות הכספיים 

  הון מניות    
  פרמיה

  ותעל מני

רכיב   
ההמרה 
באגרות 

  חוב
קרנות הון 

  אחרות
  עודפים

  (הפסדים) 

סה"כ מיוחס 
  לבעלי המניות 

  של החברה
  אלפי ש"ח     אלפי ש"ח     אלפי ש"ח       אלפי ש"ח     אלפי ש"ח     אלפי ש"ח     
                            
                            

  209,187    73,663    9,077      97    88,505    37,845    2019בינואר  1יתרה ליום 
  873    -     873      -     -     -     תנועה בקרן הון מעסקאות עם בעלי שליטה 

  29    -     -       ) 97(    126    -     פירעון אגרות חוב להמרה  
  37,476    37,476    -       -     -     -     רווח כולל 

                            
  247,565    111,139    9,950      -    88,631    37,845      2019בדצמבר  31יתרה ליום 
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  2019  2018  2017  
  ש"ח  אלפי  אלפי ש"ח   אלפי ש"ח   

      : תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת
  

        

 7,076   118 37,476  רווח נקי 
          

והתאמות  מזומניםהכנסות והוצאות שאינן כרוכות בתזרימי 
          :אחרות

  ) 36,007(    ) 12,393(  ) 20,381(  עליה בשווי ההוגן של נדל"ן להשקעה      
  ) 82(    -   -   רווח ממכירת נדל"ן להשקעה 

  1,462    1,380  1,691  והפחתות פחת     
  2,157    1,950  11,701  מיסים על הכנסההוצאות 

  -     -   ) 8,167(  ביטול ירידת ערך מקרקעין
  18,038    22,309  22,348   , נטוהוצאות מימוןריבית ו

  366    680  873  קרן הון מעסקאות עם בעלי שליטה      

          
  8,065  13,926    )14,066 (  
          

          שינויים בסעיפי רכוש והתחייבויות:      
  19,438    ) 28,650(  25,700  לקבל  והכנסותבלקוחות  )עליהירידה (     
  1,075    ) 11,274(  ) 7,420(  בחייבים ויתרות חובהירידה עליה) (     
  ) 2,479(    ) 27,068(  ) 11,536(  ודירות למכירה  ים בהקמהבניינ מקרקעין, במלאיירידה (עליה)      
  148    ) 94(  ) 662(  נדחות בגין עסקאות מכירהבהוצאות ירידה (עליה)     
וזכויות ישת מקרקעין לומים ע"ח רכבתש ,עליה במלאי מקרקעין     

  ) 82,945(    ) 16,095(  ) 113,870(  עתידיות למקרקעין
בהשקעה בעסקאות משותפות המטופלות בשיטת השווי דה ירי(עליה)      

  1,178    3,077  ) 10,232(  המאזני
  95    269  417  א.ד.מ נתנאל -חברה קשורה, נטו  ביתרות )ירידהעליה (     
  138    9,510  1,052  אחרים –ולנותני שירותים  קיםיות לספהתחייבו(ירידה) ב עליה     
  5,888    ) 752(  6,149  מות מלקוחותבמקד(ירידה)  ליהע     
  ) 314(    3,508  ) 1,998(  (ירידה) עליה בזכאים ויתרות זכות       
  3,388    ) 1,860(  ) 5,538(   למתן שירותי בניהבהתחייבות עליה (ירידה)      

          
  )117,938 (  )69,429 (    )54,390 (  
          

          :)ו ששולמשהתקבלו (מזומנים      
נכסים ל ריבית והוצאות מימון (בניכוי עלויות אשראי שנזקפו     

  ) 14,794(    ) 19,047(  ) 19,035(  ) כשירים
  ) 979(    ) 1,259(  ) 880(  ששולמומיסים על הכנסה      

  100    -   2  מיסים על ההכנסה התקבלו 
    24   19  27  בית שהתקבלהיר     
          
  )19,886 (  )20,287 (    )15,649 (  
          

  ) 77,029(    ) 75,672(  ) 92,283(  פעילות שוטפת למזומנים נטו, ששימשו 
  
   

  
  

  .מאוחדים מהווים חלק בלתי נפרד מהםההבאורים לדוחות הכספיים 
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  2019  2018  2017  

  "ח י שאלפ   אלפי ש"ח   אלפי ש"ח   

  ) 77,029(    ) 75,672(    ) 92,283(  מוד קודםהעברה  מע -מזומנים נטו ששימשו לפעילות  
        תזרימי מזומנים מפעילות השקעה

  7,163    20,252    ) 20,444(    נטובהשקעות לזמן קצר, קיטון (גידול) 
  ) 1,200(    -     -   הלוואה לשותף בעסקה משותפת

  ) 41,026(    ) 23,432(    ) 20,837(  השקעה בנדל"ן להשקעה 
  ) 13,603(    ) 9,587(    ) 945(  נדל"ן להשקעה עסקה משותפת בהשקעה ב

  14,000    -     1,127  תמורה ממכירת נדל"ן להשקעה
  ) 102(    ) 346(    ) 369(  רכישת רכוש קבוע

  -     -     ) 885(  השקעות אחרות

  ) 34,768(    ) 13,113(    ) 42,353(  מזומנים נטו, ששימשו לפעילות השקעה
            

            מפעילות מימון מזומניםמי ריתז
  42,366    104,581    59,967  י לזמן קצר מתאגידים בנקאיים, נטואשרא

  98,232    81,594    75,701  מורה מהנפקת אגרות חובת
  ) 17,750(    ) 10,070(    ) 19,376(  פירעון אגרות חוב 

  ) 35,166(    ) 21,181(    ) 35,582(  פירעון מוקדם של אגרות חוב
  15,092    -     19,850    פיננסים בניכוי עלויות גיוסת מתאגידים קבלת הלוואו

  ) 25,500(    ) 38,872(    -   פרעון הלוואות מתאגידים פיננסיים
  -     ) 4,058(    ) 17,073(  לזמן ארוך מתאגיד בנקאי ותפרעון הלווא

  21,100    -     105,165  מתאגיד בנקאי ארוךלזמן קבלת הלוואות 
  -     -     ) 326(  פירעון התחייבויות בגין חכירה 

            
  98,374    111,994    188,326   מימון  עו מפעילותשנב מזומנים נטו, 

            
  ) 13,423(    23,209    53,690  במזומנים ושווי מזומנים עליה (ירידה) 

            
  50,760    37,337    60,546  השנהיתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת 

            
  37,337    60,546    114,236  השנהוף יתרת מזומנים ושווי מזומנים לס

  
  

  פעולות מהותיות שלא במזומן
  

    ש"ח אלפי 1,823כנגד רישום התחייבות בגין חכירה בסך בנכסי זכות שימוש בנדל"ן בחכירה בתקופת הדוח הכירה החברה 
  
  
  
  
  

  .מאוחדים מהווים חלק בלתי נפרד מהםההבאורים לדוחות הכספיים 
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  כללי   - 1באור 

  לות החברהיעפ  א.   

ת, בניהול, ייזום והקמה של פרויקטים לבנייה ומאוחדות החברה עוסקת, ישירות ובאמצעות חבר  

    למגורים והחזקת נדל"ן להשקעה בישראל.

  , חולון. 48סוקולוב  וכתובתה ישראל תושבת הינה החברה

  הגדרות  ב. 

  - בדוחות כספיים אלה   

  נתנאל גרופ בע"מ.   החברה   

  והחברות המאוחדות שלה.   החברה  הקבוצה   

וחברת נתנאל תל  מ)"בע 1995מ (לשעבר ט.א דולומיט "נ. נתנאל בנייה בע  תומאוחד ותחבר  

חשבונאות תקן (כהגדרתה ב ןאשר לחברה שליטה בה ותחבר - דן בע"מ

אוחדו עם הדוחות הכספיים  ן) ואשר הדוחות הכספיים שלה27 בינלאומי

  של החברה. 

  . 2010-כהגדרתם בתקנות ניירות ערך (דוחות כספיים שנתיים), התש"ע  ן ייבעל שליטה, בעלי ענ  

  . 24כהגדרתם בתקן חשבונאות בינלאומי   צדדים קשורים  

  .חברה בבעלות בעלת השליטה בחברה -מ א.ד.מ נתנאל בניה בע"  א.ד.מ נתנאל  

  . בעלת השליטה בחברה  רישן בניין והשקעות בע"מ   

  

  
  שבונאית חהעיקרי המדיניות   - 2באור 

עיקרי המדיניות החשבונאית המתוארים להלן, יושמו באופן עקיב לכל התקופות המוצגות, אלא אם צוין 

  אחרת.  

    

  בסיס הצגת הדוחות הכספיים   א. 

 פריטים הנמדדים בשווי הוגן לרבות  למעט ,בסיס העלותרוכים על הדוחות הכספיים של החברה ע  

  . נדל"ן להשקעה

    

  ל הדוחות הכספיים ש כההערי מתכונת  

), וכן בהתאם IFRSתקני  -דוחות כספיים אלו ערוכים בהתאם לתקני דיווח כספי בינלאומיים (להלן  

  . 2010 -להוראות תקנות ניירות ערך (דוחות כספיים שנתיים), התש"ע 

    

  דוחות כספיים מאוחדים   

ליטה בהן (חברות בנות). ש שה יהדוחות הכספיים המאוחדים כוללים את הדוחות של חברות שלחבר  

שליטה מתקיימת כאשר יש בידי החברה כוח השפעה על החברה המוחזקת, יש לה חשיפה או זכויות 

לתשואות משתנות כתוצאה ממעורבותה בחברה המוחזקת וכן יש לה את היכולת להשתמש בכוח 

הדוחות  חודאי ההשפעה שלה כדי להשפיע על סכום התשואות שינבעו לה מאותה חברה מוחזקת.

  הכספיים מתבצע החל ממועד השגת השליטה, ועד למועד בו הופסקה השליטה.  

בוטלו   הקבוצהיתרות ועסקאות הדדיות מהותיות ורווחים והפסדים הנובעים מעסקאות בין חברות 

  במלואם בדוחות הכספיים המאוחדים.

זהים. המדיניות ות קופהכספיים של החברה והחברות המאוחדות ערוכים לתאריכים ולת הדוחות

החשבונאית בדוחות הכספיים של החברות המאוחדות יושמה באופן אחיד ועקבי עם זו שיושמה 

  בדוחות הכספיים של החברה. 
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  (המשך) עיקרי המדיניות החשבונאית  - 2באור 

 בסיס הצגת הדוחות הכספיים (המשך)  א.   

  בשליטה מלאה:  תנות בוחברארבע  חברהל  

  
בנובמבר  26בע"מ, אשר הוקמה לצורך רכישת דולומיט ביום  2004וע יזמות ביצצן חברת נ.א ני . 1

2014 . 

 מ)  "בע 1995מ (לשעבר ט.א דולומיט "נ. נתנאל בנייה בע . 2

ב'  10 , ראה באור(להלן "נתנאל תל דן") על ידי החברה 60%, מוחזקת דן בע"מ-חברת נתנאל תל . 3

 . ) להלן6(

  . ה לא פעילהחברנה נתנאל גרופ אחזקות בניירות ערך שהי . 4
    

, רכשה את מלוא הון המניות )בשליטתה המלאהבע"מ ( 2004, נ.א ניצן ביצוע יזמות חברה, באמצעותה

נעשתה  הרכישה  . מרשם הקבלנים 5שהינה חברה קבלנית בעלת סיווג ג'נ. נתנאל בניה בע"מ של 

  .  2015בשנת  למושו אלפי ש"ח אשר  270נוספות בסך של  "ח ועלויותשאלפי  855בתמורה לסך של 

  
 עיקרי השיקולים, האומדנים וההנחות בעריכת הדוחות הכספיים   ב. 

  אומדנים והנחות  

בעת הכנת הדוחות הכספיים, נדרשת ההנהלה להפעיל שיקול דעת ולהסתייע באומדנים, הערכות   

ת, ויוייבוהנחות המשפיעים על יישום המדיניות החשבונאית ועל הסכומים המדווחים של נכסים, התח

הכנסות והוצאות. האומדנים וההנחות שבבסיסם נסקרים באופן שוטף. השינויים באומדנים 

  החשבונאיים נזקפים בתקופה בה נעשה השינוי באומדן.

 הדוח על המצב הכספי להלן ההנחות העיקריות שנעשו בדוחות הכספיים בקשר לאי הודאות לתאריך 

עשויים   שבבסיסם ובהנחותבהם שינוי מהותי  אשרה וואומדנים קריטיים  שחושבו על ידי הקבוצ

  את ערכם של נכסים והתחייבויות בדוחות הכספיים בשנת הדיווח הבאה.באופן מהותי  לשנות

  מחזור פעילות  

   ', מחזור הפעילות של הקבוצה עולה על שנה, כנובע מאופי הפעילות שלה. בי 2כמוסבר בבאור   

רת הרכוש וההתחייבויות השוטפים מבוסס, לכן,על תחזיות מסגת בסיווגם של סעיפי נכסים והתחייבו

  .החברה באשר למועדי מסירת דירות בפרויקטים, לרבות דירות שטרם נחתמו הסכמים לגבי מכירתם

  ירידת ערך נכסים לא פיננסים לרבות רכוש אחר  

מאירועים או  הוצאכתהחברה בוחנת את הצורך בירידת ערך נכסים לא פיננסיים כאשר ישנם סימנים   

 השבה. -שינויים בנסיבות המצביעים על כך שהיתרה בדוחות הכספיים אינה ברת
שלהם,  השווי מימוש נטו במקרים בהם היתרה בדוחות הכספיים של הנכסים הלא פיננסיים עולה על 

ההשבה הינו הגבוה מבין שווי -. הסכום ברנרשמת הפרשה להפסד מפרויקטים או הפרשה לירידת ערך

יכוי עלויות למכירה ושווי שימוש. בהערכת שווי השימוש מהוונים תזרימי המזומנים הצפויים בנ וגןה

לפי שיעור ניכיון לפני מס המשקף את הסיכונים הספציפיים לכל נכס. בגין נכס שאינו מייצר תזרימי 

ס. ההשבה עבור היחידה מניבת המזומנים שאליה שייך הנכ-מזומנים עצמאיים נקבע הסכום בר

  דים מירידת ערך נזקפים לרווח או הפסד.הפס

- הפסד מירידת ערך של נכס, מבוטל רק כאשר חלו שינויים באומדנים ששימשו בקביעת הסכום בר

ההשבה של הנכס מהמועד בו הוכר לאחרונה ההפסד מירידת הערך. ביטול ההפסד כאמור מוגבל לנמוך 

ההשבה של הנכס. -או הפחתה) או סכום בר פחתוי מבין סכום ירידת הערך של הנכס שהוכר בעבר (בניכ

   לגבי נכס הנמדד לפי העלות, ביטול הפסד כאמור נזקף לרווח או הפסד.
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  (המשך) עיקרי המדיניות החשבונאית  - 2באור 

  
  עיקרי השיקולים, האומדנים וההנחות בעריכת הדוחות הכספיים (המשך)   ב. 

  תביעות משפטיות  

דעת יועציה  חוותהמשפטיות שהוגשו נגד החברה, הסתמכה החברה על ות ביעבהערכות סיכויי הת  

 המשפטיים. הערכות אלה של היועצים המשפטיים מתבססות על מיטב שיפוטם המקצועי, בהתחשב 

 בשלב בו מצויים ההליכים, וכן על הניסיון המשפטי שנצבר בנושאים השונים. מאחר שתוצאות 

  .צאות אלה להיות שונות מהערכות אלהתו לותהתביעות תקבענה בבתי המשפט, עלו

  אחריות תיקונים ובדק  

  רוכשי  לשפות או תיקונים  לביצוע מחויבות לחברה  קיימת "החוק")  להלן( (דירות) המכר לחוק בהתאם  

  עם  בהסכמים בחלקה  מכוסה זו  מחויבות בחוק;  המוגדרת והאחריות הבדק  תקופת במסגרת דירות

  נכללים  הנדרשים, לתיקונים ההפרשה סכומי  החברה עבור  הפיתוחו בניה ה את המבצעים  הקבלנים

  תשא  בהן בפועל  התוצאות העבר,  ניסיון על המבוססת החברה להערכת בהתאם הכספיים  בדוחות

    אלה. מהערכות שונות  להיות יכולות החברה

  השווי ההוגן של נדל"ן להשקעה הערכת  

. או גישת היוון ההכנסות  ,על גישת ההשוואה ססתמבועה להשקהשווי ההוגן של נכסי נדל"ן  קביעת  

מבוססת על נתוני שוק ועסקאות בנכסים הדומים במיקומם, אופיים, רמת הסיכון  ההשוואה תגיש

הגלומה בהם, מידת סחירותם וכיו"ב. בהפעילה את שיקול דעתה לוקחת הקבוצה בחשבון מידע 

יל בגין נכסים מסוגים שונים, שוק פעירים במחבשיטת השוואת ממגוון מקורות שונים ומשתמשת 

 שונה (או בכפוף לחוזי חכירה שונים או חוזים אחרים), המותאמים כדי  בתנאים שונים או מיקום

לשקף את ההבדלים האמורים ו/או בהתאם למחירים שנקבעו לאחרונה בגין נכסים דומים בשווקים 

המקרקעין הרלבנטי מאז תאריך י שוק ו בתנאם שאירע יפעילים פחות, המותאמים על מנת לשקף שינוי

בהיעדר מידע כאמור, החברה קובעת את שווי  .ביצוע העסקאות אשר הושלמו במחירים האמורים

הנדל"ן להשקעה לפי גישת היוון ההכנסות. בהפעלת שיקול הדעת לוקחת החברה בחשבון מידע ממגוון  

ויים להתקבל לאורך יתרת אשר צפפויים מקורות שונים, ביניהם תחזיות בגין תזרימי מזומנים צ

החיים הכלכליים של הנכס, המבוססים על דמי שכירות בחוזים קיימים או דמי שכירות ראויים 

ורי היוון המשקפים את המבוססים על סקרי שוק בגין נכסים דומים, תוך שימוש בהתאמות ובשיע

  . תוייםים ועיהמזומנההערכות הקיימות בשוק לגבי אי הוודאות באשר לסכומי תזרימי 

  נכסי מסים נדחים   

מסים נדחים מוכרים בגין הפסדים מועברים לצורכי מס והפרשים זמניים שטרם נוצלו, במידה  נכסי  

שצפוי שתהיה הכנסה חייבת עתידית שכנגדה ניתן יהיה לנצלם. נדרש שיקול דעת של ההנהלה על מנת 

העיתוי, סכום ההכנסה החייבת סס על ו בהתבלקבוע את סכום נכס המסים הנדחים שניתן להכיר ב

ופוזיציות מס שנקטה החברה בשנים קודמות לרבות כאלה  במס הצפויה ואסטרטגית תכנון המס

הנסמכות על יעוץ מומחי מיסוי בלתי תלויים. עמדתה של החברה יכולה לא להתקבל על ידי רשויות 

  ויועציה המקצועיים. החברה ערכות המס ותוצאות חבות המס של החברה יכולות להיות שונות מה

    

  מטבע הפעילות ומטבע ההצגה  ג. 

  הכספיים מוצגים בשקל שהוא מטבע הפעילות של החברה. הדוחות  

הפעילות הוא המטבע המשקף באופן הטוב ביותר את הסביבה הכלכלית שבה פועלת חברה ואת  מטבע

זה נמדדים מצבה הכספי מטבע  , ולפיעסקאותיה. מטבע הפעילות נקבע בנפרד עבור כל חברה בקבוצה

  ותוצאות פעולותיה. 

    

  מזומנים  שווי  ד. 

בתאגידים בנקאיים לזמן קצר,  תשווי מזומנים נחשבים השקעות שנזילותן גבוהה, הכוללות פיקדונו  

שתקופתם המקורית אינה עולה על שלושה חודשים ממועד ההשקעה ואשר אינם מוגבלים או 

  משועבדים. 
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  י המדיניות החשבונאית (המשך)קרעי   - 2 באור

  
  בניה  וזכויות מקרקעין  ומלאי  למכירה דירות , בהקמה בניינים  מלאי    ה.

 כנמוך נטו,  מימוש שווי  אומדן לפי או העלות  לפי  מוצג למכירה ודירות בהקמה בניינים  מלאי  ) 1  

  שהוונו.  יאשרא עלויותו משותפות עלויות  מזוהות, ישירות עלויות כוללת המלאי עלות  שבהם.

 למוכר בניה שירותי למתן בתמורה קומבינציה  בעסקת החברה ידי  על הנרכש מקרקעין מלאי

 שירותי של ההוגן לשווי  בהתאם הנאמד הקרקע מסירת במועד  ההוגן השווי לפי מוכר המקרקעין,

  ם הרישו .האמורה  בהתחייבות להכרה במקביל הקרקע, לבעל לספק התחייבה שהחברה הבניה

 היתר קבלת ממועד יאוחר לא מקרה, ובכל בניה  שירותי למתן התחייבותה  התגבשות ד במוע נעשה

 ההתחייבות הבניה).  היתר לקבלת העיקרים  התנאים מתגבשים בו במועד כלל (בדרך הבניה

  הנכסים. מסירת במועד מסולקת

      

  אלה ןמקרקעי בהם.ש כנמוך טו,נ מימוש שווי או העלות לפי מוצגים בניה וזכויות מקרקעין מלאי  )2   

  לגביהם.   יייזום פעילות החלה  לא עוד  כל שוטף בלתי כמלאי  מוצגים

 מלאי ערך ירידת מתרחשת. היא בה בתקופה נטו המימוש לשווי מלאי ערך ירידת רושמת החברה

 ירידת ביטול  או  ערך  ירידת סכום  נטו.  המימוש  בשווי  עלייה  חלה  כאשר מבוטלת  בעבר שהוכרה

  המכר.  עלות עיףבס והפסד  וח רו לדוח  זקףנ ערך

   משותפות בעסקאות השקעות  ו.

  הכלכלית  הפעילות כי לשותפיה הקבוצה בין הסכמה קיימת בהן משותפות בעסקאות החברה קעותהש  

  משותפת  שליטה מתקיימת וכי  השותפים של  משותפת לשליטה כפופה המשותפות העסקאות במסגרת

  יתקבלו  ואלה המשותפת העסקה של תוהתפעולי  יתהפיננס טגיהלאסטר הנוגעות החלטות בקבלת

  המאזני. השווי  שיטת יפל  מטופלות ,המשותפת עסקה הצדדים  ידי על  במשותף אחד  פה בהסכמה

 במקרקעין הזכויות את (הכוללת עלותה  לפי  לראשונה השקעה מוכרת המאזני  השווי  לשיטת בהתאם

  של  הפסד או ברווח בחלקה המכיר שהחברה כך משתנה  יהפנקסנ והערך נטו),  לעסקה, שהועברו וכספים

   המשותפת.  העסקה
 ת.המשותפ בעסקה ההשקעה של ערכה לירידת סימנים קיימים האם דיווח תאריך בכל קובעת החברה

 בר הסכום בין כהפרש הערך ירידת סכום את מחשבת החברה ,כאמור כלשהו סימן שמתקיים במידה

  ההשקעה  של לערכה   )מכירה עלויות בניכוי הוגן  שווי לבין שימוש  שווי מבין הגבוה( ההשקעה  של ההשבה

   החברה.  בספרי המוצג המשותפת בעסקה

    
  להשקעה  נדל"ן   . ז

  חוכר  או הבעלים ידי  על  המוחזק שניהם)  או ממבנה  חלק או  מבנה, או (קרקע נדל"ן  הינו  להשקעה  נדל"ן   

  או  עצמי  שימוש לצורך  ושלא  שניהם,  או  ערך, יית על לשם  או  שכירות דמי הפקת לצורך מימונית  בחכירה

  הרגיל.  העסקים במהלך מכירה

  נדל"ן  של העלות  ישירות. המיוחסות רכישה עלויות כולל העלות לפי לראשונה נמדד להשקעה נדל"ן

  של  טרחה שכר  לרבות במישרין, לייחס  שניתן  הוצאה   כל  וכן  רכישתו מחיר את כוללת  שנרכש  להשקעה 

    משפטיים.  תיםשרו עבור  יים מקצוע יועצים 

  הדוח  לתאריך השוק תנאי את משקף אשר ההוגן בשווי  נמדד להשקעה נדל"ן הראשונית, ההכרה  לאחר

  לדוח  נזקפים להשקעה, הנדל"ן של  ההוגן  בשווי  משינויים  הנובעים  הפסדים או רווחים הכספי.  המצב על

  שיטתי. מופחת באופן . נדל"ן להשקעה אינונפרדבסעיף  התהוותם במועד והפסד רווח

 מתבססת השנתיים  הכספיים  הדוחות לתאריכי להשקעה  הנדל"ן של ההוגן השווי קביעת לצורך

  מומחים  שהינם  תלויים בלתי חיצוניים מעריכים  ידי  על שמבוצעות שווי הערכות על בעיקר הקבוצה,

  הנדרשים.   והניסיון הידע  בעלי  והינם נדל"ן  של  שווי  בהערכות

  להשקעה.  כנדל"ן עתידי  לשימוש פיתוח  או הקמה  בתהליך שנמצא נדל"ן גם כולל  קעה להש נדל"ן  סעיף
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  עיקרי המדיניות החשבונאית (המשך)   - 2באור 

 

  (המשך) להשקעה  נדל"ן   . ז

  כדלקמן:  נימדד בהקמה להשקעה  נדל"ן  

 . בהקמה הנדל"ן  של ההוגן   השווי  את מהימן באופן לאמוד  ניתן כאשר הוגן,   שווי  לפי  . 1
  למועד  עד  ההקמה  בתקופת  עלות לפי  מהימן,  באופן  ההוגן השווי את דלמדו ניתן לא כאשר  . 2

     מהימן. באופן ההוגן  שוויו  את למדוד  ניתן בו  והמועד ההקמה סיום  מועד מבין המוקדם
  

    

  רכוש קבוע   . ח

וי שנצבר, בניכ פריטי הרכוש הקבוע מוצגים לפי העלות בתוספת עלויות רכישה ישירות, בניכוי פחת  

  רידת ערך שנצברו ואינם כוללים הוצאות לצורך תחזוקה שוטפת. הפסדים מי
  

הפחת מחושב בשיעורים שנתיים שווים על בסיס שיטת הקו הישר לאורך תקופת החיים השימושיים 

  בנכס, כדלקמן:

  %  
    

  33  נלווה מחשבים וציוד 

  15-7  ריהוט וציוד משרדי

  15  רכב כלי

  10  ושכרבמ שיפורים

  15-33  מכירות ימבנ

  10-20    בניה  ציוד

  

  אחר  רכוש  . ט

  .  בע"מ בניה נ.נתאל הבת חברת  מרכישת הנובע ,)15 באור (ראה  הקבלנים מרשם לרשיון  מיוחס  

  היה  לא כי מעריכה  החברה  בזמן.  מוגבל אינו והרשיון  היות האחר הרכוש את מפחיתה אינה  החברה

  אחת  מבוצעת האחר הרכוש של ערך לירידת בחינה  רכישתו. לעלות ביחס וןהרשי של  ההוגן  בשוויו  שינוי

  האחר. הרכוש  של ערך לירידת כלשהו סימן שישנו עת  ובכל לשנה, 

  

  כשירים  נכסים  בגין  אשראי עלויות  . י

תקופת לנכסים כשירים במהלך  מהוונותעלויות אשראי ספציפי ועלויות אשראי שאינו ספציפי   

עלויות אשראי שאינו ספציפי מהוונות  .פועלהקמת הפרויקט ב ד למועד בו החלההכשרתם והכנתם ע

ציפי תוך עה בנכסים כשירים או לאותו חלק ממנה שלא ממומן באשראי ספבאותו אופן לאותה השק

שימוש בשיעור שהוא הממוצע משוקלל של שיעורי העלות בגין אותם מקורות אשראי שעלותם לא 

     .ג' 2ביאור  גם ראה ,ן ספציפיהוונה באופ

  

  מכשירים פיננסיים   יא. 

בהתאם לתקן  בגין מכשירים פיננסים 2018 בינואר 1ושמת החל מיום המדיניות החשבונאית שמי  

  הינה כדלקמן: ), IFRS9( 9ונאות בינלאומי חשב

  נכסים פיננסיים   . 1  

ן ההוגן ובתוספת עלויות עסקה שניתנכסים פיננסים נמדדים במועד ההכרה לראשונה בשווים   

ל נכס פיננסי אשר נמדד בשווי הפיננסי, למעט במקרה ש לייחס במישרין לרכישה של הנכס

  או הפסד. הוגן דרך רווח או הפסד, לגביו עלויות עסקה נזקפות לרווח 

  החברה מסווגת ומודדת את מכשירי החוב בדוחותיה הכספיים על בסיס הקריטריונים להלן: 

 כסים הפיננסים, וכן המודל העסקי של החברה לניהול הנ  (א)
  של הנכס הפיננסי. מאפייני תזרים המזומנים החוזי   (ב)
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  החברה מודדת מכשירי חוב בעלות מופחתת כאשר:  א.  
  

המודל העסקי של החברה הינו החזקת הנכסים הפיננסים על מנת לגבות תזרימי     

מועדים של הנכס הפיננסי מספקים זכאות במזומנים חוזיים; וכן התנאים החוזיים 

בית בגין סכום הקרן שטרם שהם רק תשלומי קרן ורי מוגדרים לתזרימי מזומנים

  נפרעה. 

לאחר ההכרה הראשונית, מכשירים בקבוצה זו יוצגו על פי תנאיהם לפי עלות המופחתת 

  תוך שימוש בשיטת הריבית האפקטיבית ובניכוי הפרשה לירידת ערך.

זה,  לייעד, ללא אפשרות לשינוי יעוד מועד ההכרה לראשונה חברה יכולה כמו כן, ב

ווי הוגן דרך רווח או הפסד אם יעוד שכזה מבטל או מקטין מכשיר חוב כנמדד בש

ו בהכרה, לדוגמה במקרה בו ההתחייבויות משמעותית חוסר עקביות במדידה א

  ו הפסד.הפיננסיות המתייחסות נמדדות  אף הן בשווי הוגן דרך רווח א

  

  וגן דרך רווח כולל אחר כאשר: ירי חוב בשווי ההחברה מודדת מכש  ב.  
  

סקי של החברה הינו הן החזקת הנכסים הפיננסים על מנת לגבות תזרימי ל העהמוד    

מזומנים חוזיים והן מכירת הנכסים הפיננסים; וכן התנאים החוזיים של הנכס הפיננסי  

רן וריבית בגין תזרימי מזומנים שהם רק תשלומי קמספקים זכאות במועדים מוגדרים ל

  נפרעה.  סכום הקרן שטרם 

 או רווחיםים בקבוצה זו נמדדים לפי השווי ההוגן. אשונית, מכשירלאחר ההכרה הר

  כולל  ברווח מוכרים שער הפרשיו ריבית למעט, הוגן  שווי מהתאמות כתוצאה הפסדים

  .אחר

  
  הוגן דרך רווח או הפסד כאשר: החברה מודדת מכשירי חוב בשווי   ג.   

  

למדידתו בעלות מופחתת או  נכס פיננסי שמהווה מכשיר חוב אינו עומד בקריטריונים    

אחר. לאחר ההכרה הראשונית, הנכס הפיננסי נמדד בשווי  בשווי הוגן דרך רווח כולל

  הוגן כאשר רווחים או הפסדים כתוצאה מהתאמות שווי הוגן, נזקפים לרווח או הפסד. 

  

  
  מכשירים הוניים ונכסים פיננסים אחרים המוחזקים למסחר  ד.  

  

השקעות במכשירים הוניים אינם עומדים בקריטריונים האמורים לעיל ועל כן נמדדים     

  בשווי הוגן דרך רווח או הפסד. 

ים, לרבות נגזרים משובצים פיננסים אחרים המוחזקים למסחר כגון נגזרנכסים 

ימדדו בשווי הוגן דרך רווח או הפסד אלא אם הם מיועדים מארח  שהופרדו מחוזה

  לשמש כמכשירים להגנה אפקטיבית.

בקשר עם מכשירים הוניים שאינם מוחזקים למסחר, במועד ההכרה לראשונה, החברה  

ם עוקבים בשווי ההוגן  נת לשינוי, להציג ברווח כולל אחר שינוייביצעה בחירה שאינה נית

ת בשווי הוגן דרך רווח או הפסד. שינויים אלה לא ייזקפו  נמדדו אשר אילולא כן היו

  גריעת ההשקעה.  לרווח או הפסד בעתיד גם לא בעת

הכנסות מדיבידנד מהשקעות במכשירים הוניים מוכרות במועד הקובע לזכאות 

  וח על הרווח או הפסד.לדיבידנד בד
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  )החשבונאית (המשךעיקרי המדיניות    - 2באור 

  
  סיים נכסים פיננירידת ערך   . 2  

רי חוב פיננסים אשר אינם את ההפרשה להפסד בגין מכשי החברה בוחנת בכל מועד דיווח  

  נמדדים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד. 

  החברה מבחינה בין שני מצבים של הכרה בהפרשה להפסד; 

   

משמעותית באיכות האשראי שלהם מאז מועד  אשר לא חלה הידרדרותחוב  מכשירי  א.  

בגין   שתוכרלהפסד הפרשה ה – ךאו מקרים בהם סיכון האשראי נמו ,ההכרה לראשונה

חודשים לאחר מועד  12בתקופה של  חזוייםתיקח בחשבון הפסדי אשראי  מכשיר חוב זה

 ;הדיווח, או
  

הם מאז מועד  אשר חלה הידרדרות משמעותית באיכות האשראי שלחוב  מכשירי  ב.  

ר שתוכ להפסד ההפרשה ,ון האשראי בגינם אינו נמוךההכרה לראשונה בהם ואשר סיכ

   .לאורך יתרת תקופת חיי המכשיר -א בחשבון הפסדי אשראי החזויים תבי

החברה מיישמת את ההקלה שנקבעה בתקן לפיה היא מניחה שסיכון האשראי של 

לראשונה אם נקבע במועד הדיווח  מכשיר חוב לא עלה באופן משמעותי ממועד ההכרה

ר הינו בעל דירוג חיצוני המכשי ר הינו בעל סיכון אשראי נמוך, למשל כאשרכי המכשי

  של "דרגת השקעה". 

  

ירידת הערך בגין מכשירי חוב הנמדדים לפי עלות מופחתת תיזקף לרווח או הפסד כנגד   

הוגן דרך רווח כולל אחר תיזקף הפרשה ואילו ירידת הערך בגין מכשירי חוב הנמדדים בשווי 

  בדוח על המצב הכספי.   פיננסיהון ולא תקטין את הערך בספרים של הנכס הכנגד קרן 

  

לחברה נכסים פיננסים בעלי תקופות אשראי קצרות כגון לקוחות, בגינם היא רשאית ליישם 

מדוד את ההפרשה להפסד בסכום השווה להפסדי אשראי ולאת ההקלה שנקבעה במודל, 

  ליישם את ההקלה לגבי נכסים פיננסים אלה. זויים לאורך כל חיי המכשיר. החברה בחרה ח

  

 
  גריעת נכסים פיננסים   . 3  

  
  : במקרים בהםהחברה גורעת נכס פיננסי   

  מזומנים מהנכס הפיננסי, אופקעו הזכויות החוזיות לתזרימי ה  א.  

ובעים מהזכויות החוזיות באופן מהותי את כל הסיכונים וההטבות הנ מעבירההחברה   ב.  

הפיננסי או כאשר חלק מהסיכונים וההטבות בעת  לקבלת תזרימי המזומנים מהנכס

העברת הנכס הפיננסי נותרים בידי החברה אך ניתן לומר כי העבירה את השליטה על  

  הנכס.

מהנכס יות לקבלת תזרימי המזומנים הנובעים החברה מותירה בידיה את הזכויות החוז  ג.   

נסי, אך נוטלת על עצמה מחויבות חוזית לשלם תזרימי מזומנים אלה במלואם לצד הפינ

  ללא עיכוב מהותי.שלישי, 
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  עיקרי המדיניות החשבונאית (המשך)   - 2באור 

  
  התחייבויות פיננסיות  . 4  

  התחייבויות פיננסיות הנמדדות בעלות מופחתתא.      

      גן בניכוי את ההתחייבויות הפיננסיות בשווי הובמועד ההכרה לראשונה, החברה מודדת      

  עלויות עסקה שניתן לייחס במישרין להנפקה של ההתחייבות הפיננסית.     

  לאחר ההכרה הראשונית, החברה מודדת את כל התחייבויות פיננסיות לפי העלות       

  מקרים הבאים:הריבית האפקטיבית, פרט ל המופחתת תוך שימוש בשיטת     

 נגזרים;  - הפסד וא רווח דרך הוגן בשווי פיננסיות התחייבויות  ) 1(

התחייבויות פיננסיות שנוצרות כאשר העברת נכס פיננסי אינה כשירה לגריעה או כאשר   ) 2(

 גישת המעורבות הנמשכת חלה; 

 חוזי ערבות פיננסית;   ) 3(

 שיעור ריבית הנמוך משיעור ריבית השוק; מחויבויות למתן הלוואה ב  ) 4(

חל   3קים שתקן דיווח כספי בינלאומי תמורה מותנית שהוכרה על ידי רוכש בצירוף עס  ) 5(

  עליה.  

  התחייבויות פיננסיות הנמדדות בשווי הוגן דרך רווח או הפסד    

במועד ההכרה לראשונה, החברה מודדת התחייבויות הפיננסיות שאינן נמדדות בעלות 

  ות לרווח או הפסד.ופחתת בשווי הוגן כאשר עלויות עסקה נזקפמ

  ח או הפסד.ים בשווי ההוגן נזקפים לרוולאחר ההכרה הראשונית, שינוי 

בנוסף, במועד ההכרה לראשונה החברה ייעדה התחייבות פיננסית (יש לתאר את ההתחייבות 

דדת בשווי הוגן דרך הספציפית ואת הקריטריון בתקן שמתקיים לצורך ביצוע הייעוד) כנמ

לרווח או הפסד, למעט זקפים ים בשווי ההוגן של ההתחייבות הפיננסית נרווח או הפסד. שינוי

ית אשר מוצגים שינויים שניתן ליחסם לשינויים בסיכון האשראי של ההתחייבות הפיננס

  ברווח כולל אחר. 

  

  
 

  ת פיננסיותגריעת התחייבויו   . 5  

, כאשר המחויבות דהיינו – היא מסולקתורק כאשר,  שראכהחברה גורעת התחייבות פיננסית     

  שהוגדרה בחוזה נפרעת או מבוטלת או פוקעת.

כאשר החייב פורע את ההתחייבות על ידי תשלום במזומן,  התחייבות פיננסית מסולקת

  .חרר משפטית מההתחייבותסיים אחרים, בסחורות או שירותים, או משובנכסים פיננ

קיימת, החברה בוחנת האם תנאי  בגין התחייבות פיננסיתבמקרה של שינוי תנאים 

  ההתחייבות שונים מהותית מהתנאים הקיימים.

כאשר נעשה שינוי מהותי בתנאי התחייבות פיננסית קיימת, השינוי מטופל כגריעה של 

בין היתרה של שתי ההתחייבויות  המקורית והכרה של התחייבות חדשה. ההפרש ההתחייבות

  ספיים נזקף לרווח או הפסד.חות הכהנ"ל בדו

החברה מעדכנת את סכום ההתחייבות, קרי להוון את תזרימי  מהותי, ובמקרה בו השינוי אינ

לרווח  המזומנים החדשים בשיעור הריבית האפקטיבית המקורית, כאשר ההפרשים נזקפים

  או הפסד.

ה בחשבון  מביאה החבר יבות קיימת,שינוי מהותי בתנאי התחיבעת הבחינה האם מדובר ב

  יקולים איכותיים וכמותיים.ש
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  עיקרי המדיניות החשבונאית (המשך)   - 2באור 

  קיזוז מכשירים פיננסים   . 6  

נכסים פיננסיים והתחייבויות פיננסיות מקוזזים והסכום נטו מוצג בדוח על המצב הכספי אם     

קיימת כוונה לסלק פה משפטית לקזז את הסכומים שהוכרו, וכן קיימת זכות שניתנת לאכי

יס נטו או לממש את הנכס ולסלק את ההתחייבות במקביל. על בס את הנכס ואת ההתחייבות

יפה משפטית לא רק במהלך העסקים הרגיל של הצדדים הזכות לקזז חייבת להיות ניתנת לאכ

ן של אחד הצדדים. על מנת שהזכות לחוזה אלא גם במקרה של פשיטת רגל או חדלות פירעו

אירוע עתידי או שיהיו פרקי זמן לויה ביה קיימת באופן מיידי, אסור שהיא תהיה תלקזז תה

  שבהם היא לא תחול, או שיהיו אירועים שיגרמו לפקיעתה. 

  

  מכשירים פיננסים מורכבים   . 7  

פוצלות לשני רכיבים. אגרות חוב להמרה, הכוללות רכיב המרה הוני ורכיב של התחייבות, מ    

על השווי בסס בהת ההתחייבותיב על ידי קביעה תחילה של הרכיב הפיצול כאמור, מחוש

ההוגן של התחייבות דומה ללא אופציית המרה, כאשר הערך של רכיב ההמרה ההוני נקבע 

 יחסכערך שייר. עלויות עסקה ישירות הוקצו בין רכיב ההון ורכיב ההתחייבות על בסיס 

  וההתחייבות.  ההון לרכיבי התמורה של ההקצאה

  

  הנפקת ניירות ערך בחבילה  . 8  

וקצית התמורה שהתקבלה (לפני הוצאות הנפקה) לניירות ת ערך בחבילה, מבהנפקה של ניירו    

הערך שהונפקו בחבילה בהתאם לסדר ההקצאה להלן: נגזרים פיננסים ומכשירים פיננסיים 

ייבויות פה. לאחר מכן נקבע השווי ההוגן עבור התחאחרים המוצגים בשווי הוגן מידי תקו

התמורה המוקצית עבור מכשירים הוניים נקבעת כאשר  פיננסיות הנמדדות בעלות מופחתת,

בהתאם ליחס הסכומים שנקבע לכל רכיב כערך שייר. עלויות ההנפקה מוקצות לכל רכיב 

    בחבילה.

 
  מכשירים פיננסיים (המשך)   יא. 

  נקה לבעלי הזכויות שאינן מקנות שליטהמכר שהועאופציית   . 9  

), זכויות PUTכאשר הקבוצה מעניקה לבעלי הזכויות שאינן מקנות שליטה אופציית מכר (    

אלה מסווגות כהתחייבות פיננסית ולא מקנים לזכויות אלה את חלקם ברווחי החברה 

ומדן הערך הנוכחי של ווח נמדדת ההתחייבות הפיננסית על בסיס אהמאוחדת. בכל תאריך די

אופציית המכר/ על בסיס השווי ההוגן של התמורה שנקבעה. מימוש התמורה שתועבר בעת 

  לרווח או הפסד.  עדכונים בסכום ההתחייבות נזקפים

  

  סילוק התחייבויות פיננסיות באמצעות מכשירי הון  . 10  

מכשירי ההון שהונפקו, מנת להחליף חוב נמדדים בשווי ההוגן של  מכשירי הון שהונפקו על    

ן מהימן. אם לא ניתן לאמוד את השווי ההוגן של מכשירי ההון ו באופאם ניתן לאמוד אות

ם מכשירי ההון בהתאם לשווי ההוגן של ההתחייבות הפיננסית שהונפקו באופן מהימן, נמדדי 

דוחות הכספיים של ההתחייבות הפיננסית שסולקה במועד סילוקה. ההפרש בין היתרה ב

  ו מוכר ברווח או הפסד.שהונפקסולקת לבין השווי ההוגן של מכשירי ההון שמ
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  עיקרי המדיניות החשבונאית (המשך)   - 2באור 

 
  נגזרים משובצים   . 11  

לא יופרדו מחוזה מארח. בנכסים פיננסיים, משובצים הנגזרים בהתאם להוראות התקן     

לקריטריונים י הוגן, בהתאם יימדדו בכללותם בעלות מופחתת או בשוואלה חוזים מעורבים 

  המזומנים החוזיים.  קי ותזרימיהמודל העס של

הגדרה של נכס פיננסי, נגזר משובץ מופרד מהחוזה אינו מקיים את הכאשר חוזה מארח 

המארח ומטופל כנגזר כאשר המאפיינים והסיכונים הכלכליים של הנגזר המשובץ אינם 

לכליים של החוזה המארח, הנגזר המשובץ קשורים באופן הדוק למאפיינים ולסיכונים הכ

נמדד בשווי הוגן כאשר השינויים  ב אינויים את ההגדרה של נגזר וכן המכשיר המעורמק

  נזקפים לרווח או הפסד. 

הערכה מחדש של הצורך בהפרדת נגזר משובץ נעשית רק כאשר יש שינוי בהתקשרות 

  המשפיע באופן משמעותי על תזרימי המזומנים מההתקשרות.

  

  חשבונאות גידור  . 12  

  ורכי גידור (הגנה) יים נגזרים לצמכשירים פיננס    

ות במכשירים פיננסיים נגזרים כגון חוזי אקדמה לעתים התקשרויהקבוצה מבצעת 

(Forward)  בגין מטבע חוץ ועסקאות החלפה של שיעורי ריבית(IRS)  כדי להגן על עצמה

  פין של מטבע חוץ ובשיעורי הריבית. מפני הסיכונים הכרוכים בתנודות בשערי החלי

נגזרים שאינם משמשים למטרות הפסדים הנובעים משינויים בשווי ההוגן של ם או רווחי

  וח או הפסד.גידור נזקפים מידית לרו

עסקאות גידור כשירות לחשבונאות גידור בין היתר כאשר במועד יצירת הגידור קיים ייעוד 

צה לבצע מטרת ניהול הסיכונים והאסטרטגיה של הקבוותיעוד פורמלי של יחסי הגידור ושל 

בע בפועל שהוא בעל אפקטיביות גבוהה במהלך שך ונקגידור. הגידור נבחן על בסיס מתמ

  אות גידור (הגנה) מטופלות כדלקמן: תקופת הדיווח הכספי שאליהן יועד הגידור. עסק

  
  פיננסיים (המשך)  מכשירים  א. י

  גידור שווי הוגן     

  פריט המגודר מוכרים ברווח או הפסד.שינוי בשווי ההוגן של הנגזר (הפריט המגדר) וה    

במקרים של גידור שווי הוגן המתייחס לפריט המגודר המוצג לפי עלות מופחתת, ההתאמות 

עד לפירעון.  ליתרה בדוחות הכספיים מוכרות ברווח או הפסד על פני התקופה הנותרת

יבית האפקט מגודרים המוצגים תוך שימוש בשיטת הריביתהתאמות למכשירים פיננסיים 

מוכרות ברווח או הפסד. כאשר הפריט המגודר נגרע, יתרת ההתאמות של שווי הוגן שטרם 

  הופחתה מוכרת ברווח או הפסד באותו מועד.
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  עיקרי המדיניות החשבונאית (המשך)   - 2באור 

  גידור תזרימי מזומנים   

ח (הפסד) כולל בשווי ההוגן של המכשיר המגדר מוכר ברוו החלק האפקטיבי של השינויים    

  ר מידית לרווח או הפסד.בי מוכאחר בעוד שהחלק הלא אפקטי

רווח (הפסד) כולל אחר מועבר לרווח או הפסד כאשר תוצאות עסקת הגידור נזקפות לרווח או 

חזויה  הפסד, לדוגמה, בתקופות שהכנסת ריבית או הוצאת ריבית מוכרות או כאשר מכירה

ת ת גם א כס או התחייבות לא פיננסיים, עלותם כוללמתרחשת. כאשר הפריט המגודר הוא נ

  סכום הרווח (הפסד) מהמכשיר המגדר. 

החברה מפסיקה ליישם חשבונאות גידור מכאן ולהבא רק כאשר יחסי הגידור או חלקם, 

מחדש כלשהו של מפסיקים לקיים את הקריטריונים המזכים (לאחר הבאה בחשבון של איזון 

וטל או כר, מב. כולל מקרים בהם המכשיר המגדר פוקע, נמיחסי הגידור, אם רלוונטי)

ממומש. כאשר החברה מפסיקה ליישם חשבונאות גידור, הסכום שהצטבר בקרן הגידור 

אר בקרן הגידור עד שתזרים המזומנים יתרחש או יסווג לרווח או הפסד אם תזרימי ייש

  מגודרים אינם חזויים עוד להתרחש. המזומנים העתידיים ה

  
  תקופת המחזור התפעולי  . בי

, עולה  1של החברה מעבודות בניה, כהגדרתה בתקן חשבונאות בינלאומי התפעולי המחזור  תקופת  

על שנה ויכולה להמשך בממוצע, כשלוש שנים, לפיכך, כוללים הרכוש השוטף וההתחייבויות 

ולי של החברה הצפויים להתממש במהלך תקופת המחזור התפע השוטפות פריטים המיועדים ו

  מעבודות בנייה

חודשים ואשר נכללו במסגרת הרכוש  12-לאחר יותר משסילוקם צפוי לגבי סכומים  מידע

  .27וההתחייבויות השוטפים מובא בביאור 

  עיקרי המדיניות החשבונאית (המשך)   - 2באור 

  ותהכרה בהכנס  . גי

  מגורים  ודירות מקרקעין כירתממ הכנסות  

  
שר לא מתקיימים התנאים האמורים, החברה מכירה בהכנסה לאורך זמן. כא, 2018ינואר ב 1-החל מ

  הכנסה מוכרת בנקודת זמן אחת.ה

הכנסה נמדדת ומוכרת לפי שווי הוגן של התמורה שהתקבלה או שתתקבל, בהתחשב בתשלומים 

ת סכום בו לטובת צדדים שלישיים. החברה מעריכה אשנקבעו בתנאי החוזה, בניכוי מיסים שנג

ספציפיים על מנת לקבוע האם היא מתפקדת כספק  ריוניםההכנסה בו יש להכיר בהתחשב בקריט

  עיקרי או כסוכן.

הכנסה תוכר בדוחות המאוחדים על רווח או הפסד, עד למידה שצפוי שההטבות הכלכליות יזרמו 

  לוונטי, ניתנות למדידה מהימנה.לקבוצה, וכן ההכנסה והעלויות, אם ר

   :העסקה יירמח קביעת

שיקול דעת זה, החברה  בנפרד לכל חוזה עם לקוח בעת הפעלתהחברה נדרשת לקבוע את מחיר העסקה 

מעריכה את ההשפעה של כל תמורה משתנה בחוזה, בהתחשב בהנחות, קנסות, שינויים, תביעות, קיומו 

  ורה שלא במזומן.של רכיב מימון משמעותי בחוזה וכן תמ

ם הסביר ביותר" ת בדרך כלל בשיטת "הסכוה המשתנה, הקבוצה משתמשבקביעת ההשפעה של התמור

ד שהוא הסביר ביותר בתחום של סכומי המצוינת בתקן, לפי מחיר העסקה נקבע בהתחשב בסכום היחי

  תמורה אפשריים בחוזה. 

  מדידת התקדמות הביצוע 

התקדמות ) לצורך מדידת input methodטת התשומות (החברה תיישם במרבית המקרים את שי

ורך זמן. החברה מאמינה כי שימוש בשיטת התשומות לפיה כאשר מחויבות הביצוע מקוימת לא הביצוע
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וכרת על בסיס תשומות שתשקיע החברה לצורך קיום מחויבות הביצוע מייצגת בצורה ההכנסה מ

ת שום שיטת התשומות, החברה מעריכה את העלו הנאותה ביותר את ההכנסה שתופק בפועל. לצורך יי

ההכנסה שיוכר. האומדנים הללו כוללים את  ת סכוםהדרושה להשלמת הפרויקט על מנת לקבוע א

עבודה, ציוד וכו'). תביעות פוטנציאליות של קבלנים העלויות של הספקת תשתיות (כגון חומרים, שעות 

וחות. כמו קיום מחויבויות ביצוע חוזיות אחרות ללק כפי שהוערכו על ידי יועץ הפרויקט, וכן עלות של

השלמה" עלויות שאינן משקפות התקדמות בביצוע כגון עלות יעור הכן, החברה לא כוללת במדידת "ש

  ראי.קרקע, אגרות והיטלים ועלויות אש

  הכרה בהכנסה בגין חוזים שנחתמו לאחר התקדמות בביצוע 

ייב עם בהקשר לחוזה צפוי עוד בטרם נחתם חוזה מחבמקרים בהם החברה מתחילה לבצע פעולות 

ן להכיר בהכנסה בהתאם להוראות התקן, בעת חתימה על בו ניתהלקוח, או בטרם הגיע החוזה לשלב 

) המשקפת את מחויבויות הביצוע  "catch up"צטבר (החוזה החברה מכירה בהכנסה על בסיס מ

  .שהושלמו חלקית או הושלמו נכון לתאריך חתימת החוזה

ה בדוח את החוז קוח) ביצע את מחויבויותיו, החברה תציגכאשר כל אחד מהצדדים לחוזה (החברה והל

צועים של החברה על המצב הכספי כנכס בגין חוזה או כהתחייבות בגין חוזה, בהתאם ליחסים בין הבי

  לבין התשלום של הלקוח. 

  

  ההכרה  במועד כהוצאה וכרותומ נדחות חתומים מכירה הסכמי בסיס על המשולמות תיווך עמלות

  הדירה.  ממכירת בהכנסה

  ריבית הכנסות  

  האפקטיבית. הריבית בשיטת שימוש תוך צבירה בסיס על  מוכרות ריבית הכנסות  

  בדק בתקופת לתיקונים הפרשות  . די

  שי רוכ לשפות או תיקונים לביצוע מחויבות רהלחב קיימת "החוק") להלן( (דירות) מכרה לחוק בהתאם  

  עם  בהסכמים בחלקה מכוסה זו מחויבות בחוק; וגדרתהמ והאחריות הבדק תקופת במסגרת דירות

   ידי  על לרבות קודמות, משנים פרויקטים בגין ( ה החבר עבור והפיתוח  הבניה  את המבצעים הקבלנים

  המובטחים השיפוי וסכומי מחד הנדרשים, יקוניםלת ההפרשה סכומי נתנאל).  א.ד.מ - קשורה חברה

    העבר.  ניסיון  על המבוססת  החברה  להערכת בהתאם הכספיים   בדוחות נכללו מנגד

  

  הכנסה על מיסים   .טו 

  שוטפים  מיסים בגין המס תוצאות ונדחים. שוטפים מיסים כוללים והפסד רווח בדוח  ההכנסה על מיסים  

  במקרים  להון, ישירות הנזקפים לפריטים מתייחסות הן אם למעט והפסד רווח  לדוח נזקפות נדחים או

  בהון.  המתייחס לסעיף תנזקפ  היא אף המס  השפעת אלה

  

  שוטפים  מיסים  . 1  
  

 חקיקתם  אשר או שחוקקו המס וחוקי המס בשיעורי שימוש תוך נקבעת שוטפים מיסים בגין חבות  

 המס לחבות בקשר נדרשות התאמות וכן ,הכספי המצב על הדוח לתאריך עד למעשה, הושלמה

  קודמות. ים שנ בגין  לתשלום

  

  נדחים  מיסים  . 2  

  לבין  הכספיים  בדוחות הנכללים  הסכומים בין זמניים  הפרשים  בגין בים מחוש חים נד מיסים  

 המיסים  יתרות . חריגים של  מצומצם מספר  למעט ,מס לצורכי  בחשבון  המובאים  הסכומים

  או  והפסד רווח לדוח ייזקפו אלה מיסים כאשר לחול  הצפוי המס שיעור לפי מחושבות הנדחים

  על  הדוח לתאריך  עד  למעשה  הושלמה  חקיקתם  אשר  או  קו שחוק המס  חוקי  על  בהתבסס  להון, 

  הנ"ל  ביתרות השינויים את מבטא והפסד רווח בדוח הנדחים  המיסים  סכום . הכספי המצב

  הם  אף  נזקפים  העצמי,  להון  ישירות  הנזקפים  לפריטים  המיוחסים  נדחים מיסים  הדוח. בתקופת

  על  בדוח  מוצגים  נדחים  מיסים  ויות והתחייב נדחים  מיסים  נכסי  העצמי.  בהון  חס המתיי לסעיף 

    בהתאמה.   ך, ארו לזמן   והתחייבויות  שוטפים   בלתי   כנכסים הכספי  המצב 
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  עיקרי המדיניות החשבונאית (המשך)  - 2באור 

  לעובדים  ותהטב בשל התחייבויות     . זט

    לעובדים: הטבות סוגי מספר קיימים בקבוצה  

  קצר  לזמן  עובד הטבות .1  

 לאחר חודש  12 לפני במלואן מסולקות להיות חזויות אשר הטבות הינן  קצר לזמן דיםלעוב הטבות  

  אלו  הטבות המתייחסים. השירותים את מספקים  העובדים  שבה השנתית הדיווח  תקופת תום

  כהוצאה ומוכרות  ומי לא לביטוח  מעסיק והפקדות הבראה  מחלה,  חופשה,  ימי  משכורות, כוללות 

 כאשר  מוכרת ברווחים, להשתתפות תוכנית או במזומן בונוס בגין ייבות התח השירותים. מתן עם

  ידי  על שניתן  שירות  בגין  האמור  הסכום את  לשלם משתמעת או משפטית ות מחוייב קיימת לקבוצה 

  הסכום.  את מהימן באופן  לאמוד וניתן  בעבר העובד

  
  העסקה   סיום לאחר הטבות .2  

 להפקדה כתוכניות מסווגות והן ביטוח לחברות תהפקדו ידי  על כלל בדרך ממומנות התוכניות  

  לחוק  14 לסעיף בהתאם מוגדרת, להפקדה תוכניות לקבוצה מוגדרת. להטבה כתוכניות וכן מוגדרת

 מחוייבות לה  שתהיה מבלי  שלומיםת קבוע  באופן  משלמת הקבוצה שלפיהן פיטורין  פיצויי 

  כדי מספיקים סכומים צטברוה לא בקרן  אם גם נוספים תשלומים לשלם מעתמשת או משפטית

 קודמות. ובתקופות השוטפת בתקופה העובד לשירות המתייחסות לעובד  ההטבות כל את לשלם 

  ההפקדה  בעת הכהוצא מוכרות תגמולים,  בגין  או  פיצויים  בגין  מוגדרת להפקדה  תוכנית  הפקדות

  מהעובד.  בודה הע שירותי לקבלת במקביל לתוכנית

   לפי  פיטורין. פיצויי לחוק בהתאם פיצויים תשלום בגין מוגדרת להטבה תוכנית לקבוצה בנוסף,

 העסקה סיום בשל ההתחייבות פרישתם. עם או  פיטוריהם עם פיצויים לקבל עובדים  זכאים וק,ח

  בון בחש מביא האקטוארי החישוב  החזויה.  הזכאות ידתיח של אקטוארי שווי שיטת לפי נמדדת

  הסכומים  התשלום. עיתוי של הערכה בסיס על וזאת ים,עובד עזיבת ושיעור עתידיות שכר עליות

  בהתאם הריבית שיעורי לפי הצפויים, העתידיים  יםהמזומנ תזרימי היוון בסיס על מוצגים

  פרעונן  מועד  אשר גבוהה, באיכות  מדד דות צמו  קונצרניות  חוב  אגרות  של  הדיווח  במועד  לתשואה

     ה.הפריש   לפיצויי  המתייחסת   ההתחייבות   לתקופת  דומה 

  בקרנות  שוטף  באופן  מעובדיה לחלק  פיצויים לתשלום התחייבויותיה  בגין כספים  מפקידה  החברה 

  קרן  ידי  על  המוחזקים  נכסים  הם  התוכנית  נכסי  התוכנית).  נכסי -  (להלן  ביטוח  וחברות  פנסיה 

  נושי  לשימוש  זמינים אינם התוכנית  נכסי .כשירות  ביטוח  בפוליסות או ארוך לזמן עובד  בותהט

  לקבוצה.  ישירות   לשלמם   ניתן ולא  הקבוצה, 

  נכסי מ במלואה  נוכתה  הכספי  המצב  על  בדוח  המוצגת  לעובדים  הטבות בשל  החברה  ההתחייבות 

  ההטבות  התחייבות  של  הנוכחי  הערך  את  מייצגת  )  2018 - ו  2019 בדצמבר  31 (ליום  ההתחייבות 

  התוכנית.   נכסי  של  ההוגן   וי השו  בניכוי  המוגדרת 

  . ההתהוות   בתקופת  אחר  כולל  לרווח   נזקפת   נטו   ההתחייבות   של  מחדש  ה דת מדי

 
  למניה   רווח   יז. 

  הרגילות  המניות במספר  החברה מניות לבעלי  המיוחס  הנקי הרווח  של חלוקה ידי  על  מחושב  למניה  רווח   

 התקופה.   במהלך  בפועל  הקיים  משוקלל ה

  ל המדול  הרווח  בחישוב  נכללות  להמרה  חוב ת אגרו של  אפשרית  המרה  ןבגי  ליותפוטנציא רגילות  מניות 

  פוטנציאליות  רגילות  מניות  נמשכות.  מפעילויות  למניה  הרווח  את  מדללת  שהשפעתן  במידה  למניה 

  ברווח  נכללות  מועד  ומאותו  ההמרה,  למועד עד רק  למניה המדולל  ברווח  נכללות התקופה במהלך  שהומרו 

    למניה.  הבסיסי 
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  שך)החשבונאית (המ עיקרי המדיניות   - 2באור 

  מגזרי  דיווח        . חי

 נסקרים אשר, הקבוצה מרכיבי אודות הפנימיים הדיווחים בסיס על מזוהים תפעוליים מגזרים  

 משאבים  הקצאת לצורך הקבוצה של  הראשי התפעוליות ההחלטות מקבל ידי -על סדיר באופן

  . לייםהתפעו המגזרים ביצועי והערכת

    
  יט. 

 ימים ופרשנויות חדשות של המוסד הבינלאומי לתקינה קונים לתקנים קיתקנים חדשים, תי

  חדשים):  IFRSתקני  -בחשבונאות (להלן 

1 .  
  ושמו לראשונה: יאשר ופרשנות חדשים  חשבונאות תקני

  
  חכירות - IFRS  16  . א

  
 - בדבר חכירות (להלן  16מספר  את תקן דיווח כספי בינלאומי  IASB-פרסם ה 2016בינואר   

  ).16תקן 

, חכירה מוגדרת כחוזה, או חלק מחוזה, אשר מעביר בתמורה לתשלום את 16בהתאם לתקן 

  זכות השימוש בנכס לתקופת זמן מוגדרת.

  
התחייבות בדוח על המצב דורש מחוכרים להכיר בכל החכירות בנכס מול  16התקן   •  

נאי בחכירה  להלן) באופן דומה לטיפול החשבוהכספי (פרט למקרים מסוימים, ראה 

  חכירות.  IAS 17- בהתאם לתקן הקיים ממונית

שימוש. כמו כן, -חוכרים יכירו בהתחייבות בגין תשלומי החכירה ומנגד יכירו בנכס זכות  •

  נפרד.החוכרים יכירו בהוצאות ריבית ובהוצאות פחת ב

ית אשר מבוססים על ביצוע או תשלומי חכירה משתנים שאינם תלויים במדד או בריב  •

מוש (לדוגמה, אחוז מהפדיון) יוכרו כהוצאה מצד החוכרים או כהכנסה מצד  שי

  מועד היווצרותם. המחכירים ב

במקרה של שינוי בתשלומי חכירה משתנים הצמודים למדד, על החוכר להעריך מחדש    •

  מוש. השי-בות בגין החכירה כאשר השפעת השינוי תיזקף לנכס זכותאת ההתחיי

אים לטפל בחכירות בהתאם לטיפול שבהם החוכרים רש כולל שני חריגים 16תקן   •

בעלי   החשבונאי הקיים בהתייחס לחכירות תפעוליות וזאת במקרה של חכירות נכסים

  ערך כספי נמוך או במקרה של חכירות לתקופה של עד שנה.  

תקן הקיים, קרי, סיווג יפול החשבונאי מצד המחכיר נותר ללא שינוי מהותי לעומת ההט  •

  או כחכירה תפעולית.  ממוניתכחכירה 

 
, בהתאם להקלה המאפשרת 2019בינואר  1החל מיום  , IFRS 16הוראות את מתיישמברה הח

החכירה  בגובה הערך המהוון של תשלומיבחכירה,  בהם הכרה בנכסים בגין זכויות השימוש

יתרת  האימוץ לראשונה (ללא השפעה על  רו בגין הסכמי החכירה התקפים במועדנותהקבועים ש

 ולא החדש בתקן הניתנת ההקלה את מיישמת החברההעודפים וללא תיקון מספרי ההשוואה), 

  . 2019 שנת במהלך להסתיים צפויים אשר חכירה חוזי, לעיל ההשפעה בחישוב בחשבון לוקחת

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  נתנאל גרופ בע"מ   

  באורים לדוחות הכספיים המאוחדים

26 
 

  עיקרי המדיניות החשבונאית (המשך)   - 2אור ב

  :(המשך) ה לראשוניושמו אשר חדשים ופרשנות  נאותחשבו  תקני  . 1

  (המשך) חכירות – IFRS  16  א. 

  
  : IFRS16 שלמידע בדבר ההשפעות הכמותיות של היישום לראשונה  להלן

  
 : הכספי המצב על וחהד סעיפי על  2019 בינואר 1, ביום IFRS16היישום לראשונה של  השפעת

    
בהתאם   

למדיניות 

  קודמת

השפעת 

ישום  הי

  שונה לרא

בהתאם 

למדיניות 

 החדשה

 

 "ח ש אלפי      
 

       שוטפים   שאינם  נכסים    
 774  774  -   נכסי זכות שימוש בנדל"ן בחכירה      
 

       התחייבויות    
 774  774  -   התחייבויות בגין חכירות      
 

           
    
 

  
 : 2019 מברצדב 31שהסתיימה ביום שנה ההשפעה על הרווח או הפסד ל  

 
    

 הנכס
 החכור

  
 ןטוקי

 בהוצאות
חכירה לפי 

IAS17 

  
 גידול

 בהוצאות
 לפי פחת

IFRS16 

"כ סה
  קיטון

 בהפסד
 מפעולות
 רגילות

  
 גידול

בהוצאות 
המימון על 

  IFRS16פי 

 קיטון
בהוצאות 
המס על 

פי 
IFRS16 

"כ סה
 גידול

 בהפסד
 לתקופה

 

  "ח ש אלפי      
  ) 10( ) 3( 22 9 237 ) 246( "ן נדל    
 ) 7( -  17 10 81 ) 91( כלי רכב    

 
  ) 17(  ) 3(  39  19  318  ) 337(  סה"כ    

 
                  

   

  :(המשך) יושמו לראשונה אשר חדשים ופרשנות חשבונאות  תקני  . 1

  ודאות הקשורה למסים על ההכנסה-טיפול באי  - IFRIC 23  . ב

נסה הקשורה למסים על ההכודאות -טיפול באי – IFRIC 23את  IASB -פרסם ה  2017יוני בחודש   

דה של נכסים או התחייבויות בהתאם "הפרשנות"). הפרשנות מבהירה את כללי ההכרה והמדי -(להלן 

ודאות הקשורה למסים על ההכנסה.  -מסים על ההכנסה במצבים בהם קיימת אי IAS 12להוראות 

סים למסים על ודאות המתייח-ת ומספקת הנחיות לבחינת קיבוץ מקרים של איהפרשנות מתייחס

הודאות הקשורה למסים על הכנסה -יחסות של רשויות המס, מדידת השלכות איהכנסה, בחינת התי

  הודאות. -ם וכן טיפול בשינויים בעובדות ובנסיבות של איעל הדוחות הכספיי

, בדרך של יישום למפרע מלא 2019בינואר  1נות החל ביום את הוראות הפרשבחרה ליישם   החברה

ההשפעה המצטברת למועד היישום לראשונה ליתרת הפתיחה של  מספרי השוואה וזקיפת  ללא תיקון

    .מיסים על הכנסה - 'ז27ביאור , ראה הרווח
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  עיקרי המדיניות החשבונאית (המשך)  - 2באור 
  

  זמן לאורך מוכרת מהן  ההכנסה אשר מגורים לדירות אשראי עלויות היוון   . ג

") פרשנות בדבר הטיפול IFRICאומי ("לפרשנויות של דיווח כספי בינלוועדה פרסמה ה 2019בחודש מרס   

"הפרשנות).   - החשבונאי בעלויות אשראי בפרויקטים בהם ההכרה בהכנסה הינה על פני זמן (להלן 

עלויות אשראי לפרויקטים בהם ההכרה בהכנסה הינה על פני זמן החל  בהתאם לפרשנות לא ניתן להוון

  העסקה, מוכן למכירה. נשוא מהמועד בו הנכס,

פרסמה הרשות לניירות ערך עמדת סגל בנושא, בה הבהירה כי הפרשנות חלה גם על  2019ביוני  30ביום 

לא ניתן לראות ברכיב  קרקע אשר העלויות בגינה מיוחסות באופן יחסי לכל אחת מהדירות, ומשכך

  עלויות אשראי.  להווןהקרקע המיוחס לכל אחת מהדירות כנכס כשיר נפרד, אליו ניתן 

בהתאם לעמדת הסגל, השינוי בטיפול החשבונאי הנובע מהפרשנות ומעמדת הסגל, יטופל כשינוי מדיניות 

  . 2019חשבונאית החל מהדוחות הכספיים לרבעון השלישי של שנת 

גל, מקום שבו טרם התקבל היתר בניה, ומשכך אין יכולה החברה למכור דירות בהתאם לעמדת הס

רכיב הקרקע המיוחס להן) ולהעביר את השליטה בהן לרוכשים ולהכיר בהכנסה; הקרקע ה את (ובכלל ז

  . IAS23הוות נכס כשיר בהתאם להוראות עשויה ל

  על הדוחות הכספיים של החברה.  ה השפעה מהותיתתהחשבונאית כאמור לעיל, לא הימדיניות הישום לי

  
  

  2015-2017 הבינלאומית בתקינה השיפורים פרוייקט  . ד

 
-2015את התיקונים הבאים במסגרת פרוייקט השיפורים מחזור   IASB -פרסם ה 2017בחודש דצמבר   

 1חות הכספיים אלו החל מהתקופות השנתיות המתחילות ביום , אשר מיושמים לראשונה בדו2017

  . 2019בינואר 

IFRS 3 - ותפת מהווה עסק התיקון מבהיר כי שותף בפעילות משותפת משיג שליטה על הפעילות המש

עליו לשערך את הזכויות הקיימות בפעילות המשותפת לשווים ההוגן דרך רווח  IFRS  3 -כהגדרתו ב 

  והפסד. 

IFRS 11 - לות לא  התיקון מבהיר כי צד לפעילות משותפת שמשיג לראשונה שליטה משותפת בפעי

  ישערך את הזכויות הקודמות שהחזיק בפעילות המשותפת.

IAS 2  -  ל חברה להכיר בהשלכות המס הנובעות מתשלום דיבידנד במסגרת הרווח מבהיר כי ע התיקון

הכספי של אותה עסקה או אירוע אשר יצרו את או ההפסד, רווח כולל אחר או בהון, לפי הסיווג בדוח 

  הרווח הניתן לחלוקה. 

IAS 23 - ך היוון  התיקון מבהיר כי אשראי אשר נלקח ישירות להקמתו של נכס כשיר יסווג לצור

כס הכשיר בגינו נלקח עלויות אשראי לנכסים כשירים אחרים כאשראי כללי של החברה, כאשר הנ

  אך האשראי טרם נפרע.האשראי, מוכן לשימוש או למכירה 

  תית על הדוחות הכספיים. ליישום לראשונה של התיקונים לא הייתה השפעה מהו

  משותפות: השקעות בחברות כלולות ובעסקאות  IAS   28 -תיקון ל

, השקעות בחברות 28תיקון לתקן חשבונאות בינלאומי מספר  IASB -פירסם ה  2017באוקטובר 

"התיקון"). התיקון מבהיר כי זכויות לזמן ארוך (כגון הלוואות  -כלולות ובעסקאות משותפות (להלן 

עסקה ו השקעה במניות בכורה) אשר מהוות חלק מההשקעה נטו בחברה הכלולה או בלקבל א

  (הן לעניין המדידה והן לעניין ירידת ערך) ולאחר  IFRS  9תהיינה כפופות ראשית להוראות  שותפת,מ
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  י המדיניות החשבונאית (המשך)עיקר  - 2באור 

  . IAS 28ופות להוראות מכן היתרות של אותן זכויות תהיינה כפ  

ואה בהתאם לאופן התיקון מיושם לראשונה בדוחות אילו למפרע ללא הצגה מחדש של מספרי השו

  .IFRS 9יישום לראשונה של  הוראות 

י ליישום אין השפעה מהותית על לאחר בחינה של הוראות יישום התיקון, הגיעה החברה למסקנה כ

  הדוחות הכספיים. 

  
  

  יושמו: חדשים שטרם IFRS תקני  . 2

  צירופי עסקים  IFRS 3  א. 
צירופי  3נלאומי מספר בתקן דיווח כספי בי תיקון להגדרת "עסק"  IASB -פרסם ה 2018 באוקטובר  

קון"). מטרת התיקון הינה לסייע לחברות בקביעה האם עסקת רכישה תטופל "התי -עסקים (להלן

"עסק"  להחשבנת כצירוף עסקים או כעסקת רכישה של נכסים. התיקון כולל הבהרה לכך שעל מ

יך מהותי אשר יחדיו תורמים באופן מערכת של פעילויות ונכסים שנרכשו יכללו לפחות תשומה ותהל

ת, השמטת ההתייחסות להערכה האם משתתף בשוק יכול להמשיך משמעותי ליכולת יצור תפוקו

להעריך   רכש באמצעות החלפת תשומות ותהליכים, הנחיות אשר יש בהן לסייע לחברותבהפעלת עסק נ

 תהיינה  שההגדרות כך "עסק" -ו"תפוקה,  בהגדרת שינוי, םמהותייהאם תהליכים שנרכשו הנם 

  .ועוד, ומצומצמות ממוקדות

 הקופמהת החל חל הרכישה מועד אשר נכסים רכישת ועסקאות עסקים צירופי עבור שםויי התיקון

  .אפשרי מוקדם יישום, 2020 בינואר 1 ביום המתחילה

  

או  ברה כלולהבדבר העברה של נכסים בין חברה מחזיקה לח IAS 28 -ול IFRS 10 -תיקונים ל  . ב

  משותפת שלהעסקה 

אולם אימוץ מוקדם  IASB -תחילה טרם נקבע על ידי ההתיקונים ייושמו מכאן ולהבא. מועד ה  

  אפשרי.

  להערכת החברה, ליישום לראשונה לא צפויה השפעה מהותית על הדוחות הכספיים. 
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  מזומנים ושווי מזומנים   - 3באור 

  בדצמבר 31ליום   
  2019    2018  
  אלפי ש"ח     אלפי ש"ח   

  8,720    6,455  בש"ח  מזומנים
  51,826    107,781    בש"ח מזומנים ופיקדונות

  114,236    60,546  

        
  

  

  
  

  
  ם מוגבלים בשימוש יבנקאי בתאגידים פקדונות     - 4באור 

  
  בדצמבר 31ליום   
  2019    2018  
  אלפי ש"ח     אלפי ש"ח   

  13    -   מוגבלים בשימוש  -פיקדונות בתאגידים בנקאיים 

  -     22,737   ובחשבון נאמנותעודפים פיקדונות מוגבלים בשימוש בחשבונות 

  2,280    -   קאי המשמש להבטחת ערבויותחלק מפיקדון בתאגיד בנ

  22,737    2,293  

        
    
    

  
  לקוחות והכנסות לקבל    - 5 ורבא

  
  בדצמבר 31ליום   
  2019    2018  
  אלפי ש"ח     אלפי ש"ח   

        

  172    172    111  מגרש רתממכי קבלל הכנסות
  39,925    -     בלוד  שגיא במתחם מגרשים ממכירת לקבל הכנסות
  706    7  ואחרות קרקעות ממכירת לקבל הכנסות
  10,568    25,273  מלקוחות תמקדמו בניכוי שהוכרו  הכנסות  – לקוחות
  24    162  פתוחים  חובות  – לקוחות

  -     81  לגביה  המחאות
  25,695    51,395  

  

  
   הדוח על המצב הכספי. מתאריךהחודשים  12 במהלך להתממש צפויים לקוחות והכנסות לקבל יתרות

  

  לודבמגרשים מתחם שגיא מכירת בל מהכנסות לק

אלפי ש"ח, לפיו העניקה   7,875 בחוזה אופציה עם צד ג' בתמורת לסך, התקשרה החברה 2018במאי  7ביום  

מיליון ש"ח (כוללת התשלום בגין  73ממנה בתמורה כוללת בסך  החברה למקבלי האופציה, אופציה לרכוש

לפי תכנית מפורטת מס  5 -ו 4, 3, 2יות חכירה במגרשים ) את מלוא זכויות החברה הכוללת זכוהאופציה

  39-ו 36, 26, 19, 15, 13, 12ווים חלקים מחלקות דונם מ"ר בלוד, המה 11.4 -בשטח של כ 1004ולד/  385לד/

  ("המקרקעין").  4024בגוש  643-ו  635,  458ק מחלקות וחל 3960בגוש 
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  לקוחות והכנסות לקבל (המשך)   - 5באור 

  

  (המשך) לודבם מתחם שגיא ימגרשמכירת לקבל מ הכנסות

ש את האופציה ולרכוש את המקרקעין כאמור עד ליום כאים מקבלי האופציה לממבהתאם לחוזה האופציה, ז

 . 2018בספטמבר  4

ת החוב סידרה ו', רשאית החברה למכור את מקרקעי פרויקט לוד (או חלק מהם) נאמנות אגרובהתאם לשטר 

יר לחשבון  בכל מחיר מימוש לפי שיקול דעתה. לעניין העברת התמורה, על החברה להעבלפי שיקול דעתה, 

ת. תמורת האופציה שולמה לחשבון המשועבד את מלוא התמורה, בניכוי מע"מ והוצאות עסקה מסוימו

 .  2018במאי  7ו של החברה, ביום  המשועבד למחזיקי אגרות חוב סדרה

דעה על מימוש האופציה, והועברו לחברה המחאות מעתודות עבור יתרת , קיבלה החברה הו2018ביוני  29ביום 

מים ממועד חתימת הסכם י 30אלפי ש"ח בתוך  30,000אלפי ₪ לפירעון באופן הבא:  65,125רה בסך התמו

 . 3.11.18אלפי ש"ח ביום  17,562.5 -ו  4.10.18אלפי ש"ח ביום  17,562.5המכר, 

על תוספת להסכם המכר, לפיה, הוארכו מועדי התשלום. לאחר קבלת   חתמו הצדדים 2018באוגוסט  13ביום 

, חתמו 2018בנובמבר  26וביום  ,אלפי ש"ח, הרוכשת לא עמדה ביתרת התשלומים 16,000ם בסך תשלומי

וחלק  4חלק מהמגרשים, היינו את מגרש  פת שנייה להסכם המכר, לפיה, הרוכשת תרכוש רקהצדדים על תוס

שים, וכן  יחידות (בתוספת הקלות בניה) שהיו לכל המגר 170את כלל זכויות לבניית וממגרש הסמוך אליו 

הכולל אלפי ש"ח, אשר  65,125(מחיר רכישה ₪ אלפי  7,875הופחת מחיר הרכישה של אותו חלק שנרכש בסך 

אלפי ש"ח המהווה חלק מהתמורה בגין המגרשים   7,875אופציה בסך את הסכום ששולם בגין מימוש ה

אלפי ש"ח,   23,875של ים). לתאריך החתימה על התוספת השנייה להסכם, שילמה הרוכשת לחברה סך הנמכר

 א:כרים, תשלום באופן הב ממגרשים הנובהתאם לתוספת השנייה להסכם יתרת התמורה בגין ה

מתוכם שולמו נכון  26.12.2018אלפי ש"ח ישולמו ממקורות עצמים של הרוכשת עד ליום  4,500סך של   ) 1(

 אלפי ש"ח).  770-מועד אישור הדוחות הכספיים כל

 . 26.12.2018ון הרוכשת ע"י קרן הלוואות עד ליום ש"ח ישולמו באמצעות מימאלפי  32,500סך של   ) 2(

, אשר יישא ריבית שנתית בשיעור 31.12.2019ם תשלום האחרון) ישולמו עד ליואלפי ש"ח (ה 4,250סך של   ) 3(

ימה על התוספת השנייה להסכם ועד מועד התשלום בפועל, ויתווסף לתשלום מיום החת 5.5%הפריים בתוספת 

 האחרון. 

לאופן עמדה באשר  שיע לחברה לגבישסבלתי תלוי מומחה חשבונאי  של  27.11.2018בהתאם לחוות דעת מיום 

ממכירת  כירה החברה בהכנסותה .IFRS 15ול החשבונאי בשינוי תנאי העסקה בהתאם להוראות הטיפ

אלפי  27,251סך של  ברה ליום הדוח על המצב הכספיחש"ח, מתוכם שולמו לאלפי  60,875בסך  ם המגרשי

    ש"ח.

ת השווי ההוגן של כי ההכנסה שנזקפה בדוחות הכספיים מעסקת המכר מייצגת א הנהלת החברה בדיעה,

 בסךת התמורה יתרכי קיימת וודאות גבוה לכך ש, ווהיתרה לה היא זכאית מהרוכשתהתמורה שנתקבלה 

; ויתרת לטובת הרוכשת הנמכרים ים על המגרשיםבודשיעה ירשמולחברה במועד בו  תשולםאלפי ש"ח  37,874

 (סדרה ו').  חברהשל הלחשבון המשועבד למחזיקי אגרות החוב  ועבר ישירותתתמורה זו 

ם מסתכם לסך של  מעסקת מכר המגרשי 2018בדוח הרווח והפסד של החברה בשנת זקפה החברה רווח שה

  אלפי ש"ח.  11,903

ידי החברה, עקב הפרתו היסודית על ידי  במקרה של ביטול הסכם המכר עלבהתאם לתוספת השנייה להסכם, 

מהתמורה בתוספת  10% -אלפי ש"ח השווה ל 14,387הרוכשת, תהיה זכאית החברה לפיצוי מוסכם בסך של 

  ימוש האופציה. הסכום ששולם לחברה על ידי הרוכשת עבור מ

יחידות בתוספת הקלות),  170ם שהושבו לחברה ( בהתאם לתוספת השנייה להסכם, כלל זכויות הבניה במגרשי 

מלאי המקרקעין, בהתאם  אתבדוחות הכספיים, לפיכך הציגה החברה המגרשים שנמכרו לרוכשת,  נוידו אל

מהעלות הישירה שהושקעה בפינוי   35% -אלפי ש"ח המייצג כ 8,550להערכת הנהלת החברה, בערך סמלי של 

  המגרשים). דיירים ללא עלות מרכיב עלות רכישת 

  

לאור הדחיה  , 2019במאי  27, ביום 2018בדצמבר  31לדוחות הכספיים ליום  5 בביאור לאמור בהמשך

 , 2019בינואר  25ועד הקבוע בתוספת השלישית להסכם מיום התמורה ע"י הרוכשת מהמ בתשלום יתרת
(הסכם  העסקה להשלמת תנאי הסגירה של על הסכם  ,2019במאי  23ביום   הרוכשתחברה עם חתמה ה 
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  . ההשלמה")

ולאחר התמלאות תנאי הסגירה לרבות חתימת החברה על שטר מישכון על   ההשלמה בהתאם להסכם

לחברה בתקופת הדיווח את יתרת  לטובת הגוף הפיננסי המממן של הרוכשת, שילמה הרוכשת הקרקעות

    מיליון ש"ח. 38ורה הבלתי מסולקת בסך התמ

אלפי   65,125הכירה החברה בהכנסות בסך של  וח על המצב הכספי,ובתקופה עד ליום הד 2018בשנת 

  4,250 -בסך של כנוספות  נסותהכב ש"ח ממכירת המגרשים לרוכשת. בתקופת הדוח הכספי, הכירה

ועד תשלומם במסגרת התוספת השנייה עקב כך שמבתקופות קודמות אלפי ש"ח, שההכרה בהן נדחתה 

  . 2019ר בדצמב 31להסכם היה צפוי לחול ביום 

הסתכמה  לתוספת השנייה להסכםבהתאם  2018בנובמבר  26עלות המגרשים אשר הושבו לחברה ביום 

(לא כולל  יחידות בתוספת הקלות 170 בהם של זכויות הבניהח לרבות "פי שאל 34,200 -לסך של כ

ה להסכם  מיליון ש"ח). לאור העובדה שבמסגרת התוספת השניי  1.5 -ויות מוערכות כהוצאות פינוי צפ

מעריך שווי תמך על חוות דעת  נוידו זכויות הבניה במגרשים אלה לרוכשת, הוערכה בקירוב, בהס

  מיליון ש"ח.  21 -עד (ללא זכויות בניה) לסך של כסית שלהם באותו מוחיצוני, העלות היח

 לחברה הפחיתה החברה את עלות המגרשים (ללא זכויות בניה) לשווי מימוש  במועד השבת המגרשים

  אלפי ש"ח.  8,550נטו בערך סמלי של 

שים בתקופת הדוח, לאור השלמת תנאי הסגירה, עידכנה החברה את שווי המימוש נטו של המגר

    .אלפי ש"ח 18,587 שהושבו לה לסך של

אלפי ש"ח, לאחר תאריך הדוח על המצב  3,060בקשר עם הסבת הסבת זכויות החברה לתמורה בסך 

  א. 9רוכשת, ראה ביאור הכספי, לטובת חברה קשורה ל

כתוצאה מכך אשר ת את תנאי התקשרותה עם הגוף הפיננסי המממן שלה, ובמקרה הפרה של הרוכש

 לטובתשיעבודים שנרשמו לשחרר יועמד לפירעון מיידי,  ניתנה לחברה הזכות הרוכשת שקיבלה המימון 

רשים שהושבו לחברה, שנמכר לרוכשת, ולגבי המג 3מגרש המממן של הרוכשת לגבי  הגוף הפיננסי

  ש"ח מתוך כספי התמורה ששילמה הרוכשת לחברה.  מיליון 19בתמורה לסך של 

    

  
   תרות חובהחייבים וי   - 6באור 

  
  בדצמבר 31ליום   

  2018    2019  מורכב כדלקמן:
  אלפי ש"ח     אלפי ש"ח   

        

  4,039    15,200  מוסדות
  27    65   לספקים מקדמות
  29    2,348  מראש הוצאות

  79    42  לעובדים  הלוואות
  1,279    1,443  ) 13 (ביאור להשקעה,  לנדל"ן  משותפת בעסקה  לשותף  הלוואה

  8,193    2,449  ב)  11  (ביאור יקטיםבפרו לזכויות  פציה או  ביטול בגין  חוב
  18 יםבאור ( בדק ואחריות משפטיות תביעות  גין ב שיפוי   -  בניה נתנאל א.ד.מ

  1,003    857    )  א' 23 -ו
  -     128  אחרים

  22,532    14,649  
  

 מתאריך  החודשים 12 במהלך להתממש צפויים אלפי ש"ח 21,725 -בסך של כ חובה ויתרות חייבים יתרות
  .  הדוח על המצב הכספי
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  דירות למכירהו ה בהקמ בניינים מלאי  -7 באור

  
   : לפי פרויקטים הרכב

  בדצמבר 31ליום   
  2019    2018  
  אלפי ש"ח     אלפי ש"ח   
        

  3,486    3,486  ראה א' להלן  - 300-חולון מתחם חדירה במלאי ב
  10,993    1,300  ן הלל ראה ב' - כפר שלם)  85חלקה  7242גוש (תל אביב 

  38,695    38,777  ג' להלן ראה -מקרקעין בעתלית 
  81,727    90,591  ראה ד' להלן -רפידים תל ברוך 

  27,505    23,143  ראה ה' להלן  -) 12חלקה  6875(גוש  212מגרש  7חולון רח' משה רינת 
  18,136    18,866  ראה ו' להלן -)  25חלקה  6875(גוש  208מגרש  15חולון רח' משה רינת 

  52,217    53,129  ן ראה ז' להל – 102חולון מגרש 
  1,780    2,193  ראה ח' להלן  –רח' אנילביץ חולון 

  21,173    22,268  ראה ט' להלן   –יבנה  204רש גמ
  7,720    17,351  ראה י' להלן  –יבנה  264מגרש 
  12,145    14,422  ראה י' להלן  –יבנה  2020מגרש 
  -     23,041  א' להלןיה רא – יבנה 253מגרש 

  
  308,567    275,577  

  

  

  ) 20חלקים מחלקה  6867(גוש  300- פרויקט פיכמן, חולון ח  א.

  .אשר טרם נמכרה )פנטאוז( הדירעלות   
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  (המשך) ה ודירות למכירהמלאי בניינים בהקמ - 7באור 

  

  כפר שלם 85חלקה  7242תל אביב גוש   .ב

  

("בצר") שהינה   מבע" בצרבהסכם קומבינציה עם חברת  רהחבהתקשרה ה 2013בספטמבר  15ביום 

מ"ר ברחוב מור פינת דרך  1,295בשטח של  7242בגוש  85הבעלים בשלמות של החלקה הידועה כחלקה 

  חיים בר לב בתל אביב.

  יח"ד.  38ומות הכולל ק 10בנין בן על הקרקע בהתאם לתב"ע הקיימת וההקלות שנתקבלו, ניתן לבנות 

   "ד.יח  12 -ד ובצר לכיח" 26 -החברה לכנציה זכאית קומביה כםבהתאם להס

 2015ביולי  30חתמה החברה על הסכם ליווי לפרויקט עם בנק לאומי לישראל וביום  2015ביולי  16ביום 

  תם ההסכם המשולש בין החברה, בנק לאומי ובצר.נח

אלפי ש"ח מאת  21,470-כמציאה החברה ערבות בנקאית בסך , ה" בצר"להבטחת התחייבויות החברה ל

  התקבל היתר בניה לפרויקט והחברה החלה בבנייתו.   2016רץ מב לווה.הבנק המ

 11,657אלפי ש"ח, מהם  50,706 -סך של כהשקעת החברה בפרוייקט מסתכמת ל 2019בדצמבר  31ליום 

 הדגאשר כנ ,"בצר"מסקת הקומבינציה של הקרקע שנתקבלה בע אלפי ש"ח משקפים את השווי ההוגן

השקעה הוכרו  המסכום  אלפי ש"ח. 11,657בשווי הוגן בסך של נזקפה התחייבות למתן שירותי בניה 

ויתרת יח"ד בקומבינציה)  12(הכוללים עלויות בגין ש"ח אלפי  49,406בסך עלויות בדוח רווח והפסד 

   .  ש"חאלפי  1,300 -כ של הינה בסך בהקמה המלאי

 המוצעות למכירה הדירות  26(מתוך דירות  24.67 ירה עבורמכ מיסכנחתמו ה 2019בדצמבר  31ליום ד ע

  .  ש"ח לפיא 077,32-בהיקף תמורה כולל של כע"י החברה בפרויקט) 

  בעתלית קרקעיןמ  . ג

  

, קבלה החברה הודעה מרשות מקרקעי ישראל על זכייתה במכרז לרכישת מגרש 2016במאי  30ביום 

יחידות דיור צמודי  54לבנות מ"ר, עליו ניתן  14,250של ח שטב 29חלקה  10535ית הידוע כגוש בעתל

אלפי ש"ח עבור הוצאות  17,200 –י ש"ח, מהם כאלפ 37,288 –קרקע. עלות הרכישה הסתכמה לסך של כ

 96של מוגדלת בקשה לאישור תוכנית בניה  והגישהפיתוח. החברה החלה בהליכי תכנון ראשוניים 

  . גג-דירות גן יחידות דיור בפרויקט

  חלף  גג–גן יחידות 96ה של ייתר בניהלקבלת  עתלית עצתלמו בקשה החברה הגישה 2017באפריל 

נכון למועד פרסום הדוחות הכספיים אושר לחברה  קרקע;  צמודי יחידות 54 ההיתר הקיים לבניית

  גג. -יחידות גן 88באופן מקדמי, הקמת 

חודשים  6תעשיה, למתן אורכה בת  נימב חברת נה החברה הסכמתה לבקשתנת 2017באפריל  25ביום 

  .  2018, אשר הסתיים לבסוף בחודש פברואר למת ביצוע הפיתוח והקמת תשתיות הפרויקטלהש

התקשרות החברה עם חברת מבני תעשייה לביצוע עבור החברה את הפיתוח והקמת התשתיות בפרויקט 

הפרויקט על ידי החברה ת קמווה שלב ראשון שהחל זה מכבר בה, מהש"חאלפי  17,160 -בעלות של כ

   , החברה טרם קיבלה את החזקה במגרשים לאחר הפיתוח. ההקמה של הפרויקטמעלות  וחלק

מהלך בבהתאם להערכות הנהלת החברה, מועד תחילת עבודות הבנייה של יחידות הדיור מתוכנן 

  .חר כשנתיים ומועד סיומן צפוי לא 2020של שנת שלישי הרבעון ה

מסגרתה קשה לתכנית דירות גג/גן שבהועדה המקומית אישרה את הב הכספי,ב מצהעל הדוח תאריך ל

  . יחידות 73ייבנו 

ביצוע הפרויקט (הקמת תשתיות ובניית יחידות דיור) צפוי להתממש במסגרת ש מעריכה הנהלת החברה 

  המחזור התפעולי הממוצע של החברה.  

י ש"ח הנושאת אלפ 26,586 –כל ש הלוואה בנקאית בסךקה, באמצעות מומנה, בחל ת המגרשרכיש

 לשנה.  1.75%פריים בתוספת ריבית 

להבטחת ההלוואה למימון עלות הרכישה והוצאות הפיתוח כאמור לעיל, שיעבדה החברה לטובת הבנק 

  המלוה, את מלא זכויותיה במגרש בעתלית.
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  (המשך) ירהה ודירות למכמלאי בניינים בהקמ - 7באור 

 

  370וחלקה  374, 382, 378ות חלק 6627וש ג -תל ברוך, תל אביב  יםידשכונת רפקרקע ב  ד.

  

מ"ר הנמצאת  6,176 -בשטח של כ 6627בגוש  382 -ו 378לחברה זכויות בעלות בקרקע הידועה כחלקות 

זכויות החברה  מ"ר. 7,528 -זכויות החברה מהוות חלק ממגרש בשטח של כ  .בשכונת רפידים בתל ברוך

ד צמודת הקרקע הנותרת התקשרה החברה גבי יח"יח"ד צמודות קרקע, ול 25ת ייבנמקנות לה זכות ל

בספטמבר  6ביום אלפי ש"ח.  1,500 -קרקע בתמורה לסך של כבהסכם למתן שירותי בניה עם בעל ה

 42ה בסך של חתמה החברה על הסכם ליווי למימון הפרויקט, שבמסגרתו הועמדה לחברה הלווא 2017

  , נכנס הליווי לתוקף. 2019דה החמישית בפרויקט בדצמבר ל היחי ש תה₪, עם מכירליון ימ

  מתו. קבלה החברה היתר בניה לפרויקט והחלה בהק  2017בנובמבר 

(לאחר הכרה של עלויות ש"ח אלפי    90,591- הסעיף כולל יתרת עלויות בסך של כ 2019בדצמבר  31ליום 

  אלפי ₪)  17,434השלמה בסך של מכר בהתאם לשיעור ה

הדירות המוצעות למכירה ע"י   25דירות (מתוך  5 -ירה לנחתמו הסכמי מכ 2019בדצמבר  31ליום  דע

  אלפי ש"ח.  38,491 -החברה בפרויקט) בהיקף תמורה כולל של כ

  )  12חלקה  6875(גוש  212מגרש  7חולון רח' משה רינת   ה.

  

   .קומות 12יין אחד בן בנב יחידות דיור 33ות בהתאם לתב"ע מ"ר, עליו ניתן לבנ 2,070מגרש 

נוספים בחלקה זכויות  עם בעלי במושעמהוות זכויות  ,בהליך פירוק שיתוף שורה אשר נרכזכויות החב

  23פי התב"ע, זכויות החברה במגרש משקפות זכויות לבניית ), באופן של "בעלי הזכויות הנוספים"(

   יחידות דיור. 10ית נילבהנוספים משקפות זכויות ם הבעלייחידות דיור ואילו זכויות 

בחלקה (עליהם ניתן נוספים עם בעלי הזכויות הבהסכמי קומבינציה  התקשרה החברה 2014עד מרץ 

הזכויות  יחידות דיור ויתרת בעלי 6 -יחידות דיור), כך שהחברה זכאית ל 10לבנות בהתאם לתב"ע 

   יחידות דיור. 4 -זכאים להנוספים 

    . לפרויקט והחברה החלה בבנייתו בניהר יתהתקבל ה 2017בנובמבר   2ביום 

  בנקאי. מאותו מועד נכנס לליוויוהחל מהונה העצמי של החברהמומן הפרויקט  2019עד אוגוסט 

ר הכרה של עלויות  ₪ (לאחאלפי   23,143 -הסעיף כולל יתרת עלויות בסך של כ 2019בדצמבר  31ליום 

וי את השו אלפי ש"ח המשקפים  4,300מהם  ₪)אלפי  24,850ור ההשלמה בסך של מכר בהתאם לשיע

של הקרקע שנתקבלה בעסקת הקומבינציה, אשר כנגדה נזקפה התחייבות למתן שירותי בניה  ןההוג

   אלפי ש"ח. 4,300בשווי הוגן בסך של 

מוצעות למכירה ע"י הדירות ה 29(מתוך דירות  15 -נחתמו הסכמי מכירה ל 2019בדצמבר  31ליום עד 

  ש"ח. לפיא  34,197 -בהיקף תמורה כולל של כ) קטהחברה בפרוי

  

  ) 6874בגוש  25חלקה ( 208מגרש  15חולון רח' משה רינת   ו.

  

יח"ד  24מתוך  יח"ד 8.87לרכישת  זכויות, ה בעליארבעהחברה התקשרה בהסכמי רכישה שונים עם 

יח"ד  12.13 –כ בהסכמי קומבינציה עם בעלים של שניתן לבנות על המגרש. בנוסף התקשרה החברה

  כירה במגרש זה. יח"ד למ 16יח"ד. בסה"כ לחברה  3ור ובהסכם לשרותי בניה עב

  קבלה החברה היתר בניה לפרויקט והחלה בבנייתו.  2018במרץ  15ביום 

  

ות יה בעל(לאחר הכרח ש"אלפי  19,043 -עלויות בסך של כ יתרת הסעיף כולל 2019בדצמבר  31ליום 

את השווי  ש"ח המשקפים אלפי 5,200, מהם אלפי ש"ח) 18,429בסך ה למ בהתאם לשיעור ההש מכר

של הקרקע שנתקבלה בעסקת הקומבינציה, אשר כנגדה נזקפה התחייבות למתן שירותי בניה  ההוגן

   אלפי ש"ח. 5,200בשווי הוגן בסך של 

כנס נ עדמאותו מווהחל  העצמי של החברה יקט ממומן מהונההפרומומן הפרויקט  2019עד אוגוסט 

הדירות המוצעות  16(מתוך דירות  6 -נחתמו הסכמי מכירה ל 2019בר בדצמ 31ליום עד .בנקאי לליווי

  ש"ח.  לפיא 16,245 -בהיקף תמורה כולל של כלמכירה ע"י החברה בפרויקט)  
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  (המשך) ה ודירות למכירהמלאי בניינים בהקמ - 7באור 

  
  בחולון  7173בגוש  290, חלקה 210מגרש   ז.

  

אלפי  630יחידות דיור תמורת  34.65 -הקמת כזכויות למ נתנאל .ד. מכרה החברה לא 2012בשנת 

  .  אלפי ש"ח 21,850ובסה"כ בתמורה לסך של ש"ח ליחידה 

 23.744אישרה האסיפה הכללית של החברה רכישה חוזרת של זכויות לבניית  2015ביולי  5ביום 

,  ש"חפי אל 14,960בתמורה לסך של מקרקעין) ה עליח"ד שניתן לבנות  88ור (מתוך יחידות די

  כאמור לעיל. אלפי ש"ח ליחידת דיור  630המשקף שווי של 

יחידות דיור  33.84 -החברה התקשרה בהסכמי קומבינציה והסכמי שרותי בניה ביחס לכ

  במקרקעין. 

ר מבבנוב 12ביום  משפט בית אישורה שקיבל בהתמחרות החברה זכתה 2017 באוגוסט 9 ביום

 של לסך בתמורה במקרקעין הדיור יחידות 34 יתרת שתכילר, שיתוף פרוק הליך במסגרת ,2017

  ש"ח.   אלפי  37,000 -כ של כוללת ובתמורה דיור ליחידת ח" ש אלפי 1,090

 –שילמה החברה לכונס סך של כוהשלימה החברה את רכישת המקרקעין  2018 מאיב 7ביום 

   רש.האחיזה במגה את מיהשלכאמור לעיל, ו "דיח 30.411אלפי ש"ח בגין  28,746

  יחידות.  57.58כמות יחידות הדיור בפרויקט המהוות את חלקה של החברה מסתכם לסך של: 

  . היתר קבלת לצורך,  לוועדה תכניות הגישה החברה

 ח"ש אלפי  34,100 -כ של בסך בנקאית הלוואה קבלת באמצעות בוצע הרכישה תמורת מימון

 והלוואות  אשראי סעיף במסגרת תשוטפ  המקרקעין; הכלולה כהתחייבות ותויזכ שיעבוד תמורת

  .בנקאיים מתאגידים

את הבקשה לתכנית אישרה הועדה המקומית  הדוחות הכספיים ופרסומם נכון למועד

   התקבל היתר חפירה ודיפון לפרויקט.וכמו כן  יחידות 96ייבנו שבמסגרתה 

 53,129 -לסך של כ ויות החברה במקרקעיןזכת הדוח על המצב הכספי מסתכמת עלולתאריך 

  אלפי ש"ח.  

  

 את, הביקורת ועדת אישור שהתקבל לאחר, החברה דירקטוריון אישר  2017 באוקטובר 3 ביום

 בנייה  שירותי למתן בהסכם) לעיל כאמור המשפט בית אישור לקבלת בכפוף( החברה התקשרות

  ").  העסקה(" במקרקעין דיור ותידיח 11 -לכ בזכויות המחזיקים, הב השליטה בעלי עם

 את, היתר בין, כללו אשר, העסקה עם בקשר הביקורת ועדת בפני  שהוצגו לנתונים בהתאם

  960 -כ( השליטה מבעלי מי של דיור יחידת לכל ביחס הבנייה שירותי בגין שתשולם התמורה

 בהסכמים םליהמקוב סעיפים הכולל( כאמור תיםהשירו למתן ההסכם עיקרי את וכן) ח"ש אלפי

 המחזיקים' ג צדדי עם החברה התקשרה בהם הבניה שירותי סכמיהמ שונה אינו ואשר זה מסוג

  חריגה  שאינה בעסקה המדובר כי הוועדה החליטה), האמורים במקרקעין דיור ליחידות בזכויות

  הרגיל  העסקים במהלךנאי שוק בת ,)1999- ט"התשנ, החברות חוק הוראות לפי אישורה לצורך(

  . התחייבויותיה או רכושה, החברה רווחיות על ימהות באופן להשפיע כדי בה ואין ברהחה של
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  (המשך) ה ודירות למכירהמלאי בניינים בהקמ - 7באור 

  
  אנילביץ חולון   .ח

  

חדשות) בשלושה   36-מות וקיי 48יח"ד ( 84  להעתיד לכלו 38פרויקט חיזוק ותוספת בניה עפ"י תמ"א 

  מ"ר. 2,941רקע של בשטח ק בחולון 6043בגוש  1965לקה בחם בנייני

  

  204מגרש  13  ו 12, 9 ,4 חלקות 3515 גוש ביבנהקרקע   .ט

  

, אישרה ועדת המכרזים של רשות מקרקעי ישראל את זכייתה של החברה במכרז 2017במרץ  7ביום 

מ"ר,   2,142 -בשטח של כ נהיבב 204מגרש  13 -ו 12, 9חלקות  3515לרכישת הקרקע הידועה כגוש 

  7,840על סך של יח"ד במגרש. תמורת הרכישה נקבעה  30יח"ד מתוך  26.36זכויות לבניית  מקנה להה

  ש"ח.  אלפי 7,659 -אלפי ש"ח ותשלום הוצאות פיתוח בסך של כ

. מדה עד ליום התשלום בפועל)את מלוא התמורה בגין קרקע זאת (כולל הפרשי הצשילמה החברה 

ין אי גרימת נזקים לטובת הרשות המקומית נקאית בגערבות ב החברה לתנאי המכרז המציאהם תאבה

  אלפי ש"ח.  347 -בסך של כ

 תביעה  עם בקשר ח"ש אלפי 750 -כ של סך הנכסים לכונס החברה העבירה 2018 במאי 27 ביוםבנוסף, 

 במקרקעין חלקם  אשר( 3515 גוש 4 בחלקה הרשומים כויותהז בעלי כנגד במקרקעין שיתוף לפירוק

  . 2017 ביוני 12 ביום הוגשה אשר) במגרש הזכויות כלל מתוך ד"יח 3.64 מהווה

  3.64 לרכישת הסכם על חתמה והחברה 2018 ביולי 8 ביום, ניתנה בתביעה המשפט בית החלטת

  . החברה ידי על שולמו אשר ש"ח אלפי 2,426-כ של לסך בתמורה במגרש הנותרות היחידות

  . בהקמתווהחלה בניה  קבלה החברה היתר 2019י מאב 2יום ב

מומן הפרויקט הפרויקט ממומן מהונה העצמי של החברה והחל מאותו מועד נכנס  2019עד אוגוסט 

  לליווי בנקאי. 

  

ת  יווח (לאחר הכרה בעלש"אלפי  22,268 - עלויות בסך של כ יתרת הסעיף כולל 2019בדצמבר  31ליום 

  ,  אלפי ש"ח) 4,915 ךסבבהתאם לשיעור ההשלמה   מכר

הדירות המוצעות למכירה ע"י  34מתוך דירות  14 -נחתמו הסכמי מכירה ל 2019בר בדצמ 31ליום עד 

  ש"ח. לפיא 21,749 -בהיקף תמורה כולל של כהחברה בפרויקט 

   

    264ו   202מגרשים  - קרקע ביבנה  י.

  

  אלפי  1,600 -כ לסך בתמורה' ג צד עם אופציה לרכישת הסכם על החברה חתמה 2017 במאי 14 ביום

  ר "מ 2,267 – כ של בשטח 10 חלקה 5520 כגוש הידוע 264 במגרש ביבנה קרקע זכויות לרכישת, ח"ש

  20 לבניית ר "מ 2,078 -כ  של בשטח 15 – ו 13 חלקה 3515 כגוש הידוע 202 ובמגרש ד"יח 22 לבניית

    .ד"יח

  ציה האופ נשוא הקרקעות הקצאת עסקת את לארשי מקרקעי רשות אישרה, 2017 מברבספט 18 ביום

  .  "חש יליוןמ 16.5 –כ של לסך מסתכמת ,האמורה ההקצאה תמורת. לחברה ממכרז בפטור

יח"ד  42 –אלפי ש"ח בגין ה  1,051 –החברה גם נשאה בתשלום אגרות פיתוח לעיריית יבנה בסך של כ 

  במגרשים אלה.  

במגרש   24- ל 22-יח"ד מ והבניה הגדלת בניית מספרי וןכנאושרה ע"י ועדת הת 2018אוגוסט ב 20ביום 

  . 202במגרש  22-ל  20-ומ  264

, שילמה החברה את מלוא התמורה בגין רכישת המגרשים  2018במרץ  14ביום , העסקה לתנאי בהתאם

  אלפי ש"ח.  16,583 –האמורים והפיתוח לרשות מקרקעי ישראל בסך של כ

ה קבלה החבר 2019בספטמבר  19 וביום 264פרויקט ל יהנב קבלה החברה היתר 2019במאי  2ם ובי

  ומיד החלה הקמתם.  2020היתר בניה לפרויקט במגרש 
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ח (לאחר הכרה ש"אלפי  17,351 -עלויות בסך של כ יתרת כולל 264פרויקט  2019בדצמבר  31ליום 

ויות בסך עלת כולל יתר 2020ופרויקט  פי ש"ח)אל  2,221בסך בהתאם לשיעור ההשלמה  ת מכרויובעל

  . אלפי ש"ח) 162ר הכרה בעלויות מכר בהתאם לשיעור ההשלמה בסך אח(לאלפי ₪   14,260 -של כ

הדירות המוצעות  24מתוך דירות  7 -נחתמו הסכמי מכירה ל 264בפרויקט  2019בדצמבר  31ליום עד 

יח"ד מתוך  1 ,₪2020 ובפרויקט  לפיא 10,756 -כ בהיקף תמורה כולל שללמכירה ע"י החברה בפרויקט 

  אלפי ₪  1,752 -קט בהיקף תמורה כולל של כהחברה בפרוילמכירה ע"י דירות  22
  

  253מגרש  -קרקע ביבנה   יא

  

רה במכרז , אישרה ועדת המכרזים של רשות מקרקעי ישראל את זכייתה של החב2017במרץ  7ביום 

מ"ר, המקנה  2,546 -בשטח של כ  הנביב 253מגרש  10 -ו  1חלקות  5520לרכישת הקרקע הידועה כגוש 

  6,940יח"ד הקיימות במגרש. תמורת הרכישה נקבעה על סך של  34יח"ד מתוך  26.54לה זכויות לבניית 

  אלפי ש"ח.   9,179 –אלפי ש"ח וכן תשלום הוצאות פיתוח בסך של כ 

בפועל)  םולשה את מלוא התמורה בגין קרקע זו (כולל הפרשי הצמדה ששולמו עד ליום התהחברה שילמ

גרימת נזקים לטובת הרשות המקומית ובהתאם לתנאי המכרז המציאה החברה ערבות בנקאית בגין אי 

  אלפי ש"ח.  417 -בסך של כ

  

  
  מגורים המטופלת לפי שיטת השווי המאזני משותפת להקמת בניין ל התחייבות בגין עסקה)(השקעה בעסקה  -8באור 

יח"ד  80יח"ד מתוך  29.26 -זכויות לזכויות הבעלות המקנות לה  תשיהשלימה החברה את רכ 2013בשנת 

 25ביום ; בהתאם להסכם עסקה משותפת שנחתם "המגרש") -להלן בחולון (  6867בגוש  16, חלקה 113במגרש 

, לפיו הצדדים ישתפו פעולה על מנת  "השותף")  -רחי בע"מ (להלן לחברת נאות מזבין החברה  2012באוקטובר 

לבנייה בין איזון מספר היחידות לשם  ).50% -  50%( יםשוובנייה על המגרש החלקים  קטויפר לבצע את

בשנת אשר הוכרו כהכנסה  ש"חאלפי  2,004לסך בתמורה  יח"ד 2.99השותף מכרה החברה לשותף וחברה ה

 יזויח"ד נוספות (מכוח ח 8.616 -מחצית מהזכויות לבעלות על כל ידי השותף עולחברה הוסבו  ;2015

יח"ד נוספות (מכוח הסכמי הבניה בהם   13 -ומחצית מהזכויות לבניית כ ),הקומבינציה בהם התקשר השותף

לאחר השלמת הפעולות הנ"ל מחזיקים החברה והשותף בחלקים שווים בזכויות על המגרש.  התקשר השותף).  

בינהם על מנת לבצע  הלוהסכם העסקה משותפת קובע כי הצדדים ישתפו פעופות אינה שותפות רשומה השות

קה מלאה לזכות ולחובה לרבות בכל הוצאות הניהול והשיווק של הפרויקט כל אחד את הפרויקט על בסיס חלו

   .על פי חלקו היחסי בעסקה המשותפת. החלטות ההנהלה של העסקה המשותפת מתקבלות פה אחד

ות בכל הנושאים לרבות ינידהנהלת העסקה המשותפת מורכבת מנציג אחד של כל צד והיא קובעת את המ

דיניות השיווק והמכירה, ומשכך מתקיימת שליטה משותפת של תכנון הפרויקט, תוכניות עבודה וביצוע מ

  השותפים בעסקה המשותפת. 

החברה בעסקה המשותפת בדוחות החברה  ללקה שחמוצג  11בהתאם להוראות תקן דיווח בינלאומי מספר 

    .במסגרת המחזור התפעולי של החברה

  תתפרק.השותפות הקמת הפרוייקט נשוא העסקה המשותפת והשלמת מכירתו  יוםסב

בתמורה לסך  השותףהוחלט שהבניה תבוצע ע"י ביצוע הבנייה בפרוייקט ו הצדדים ערכו ביניהם התמחרות על 

מכל חשבון השותף בפרוייקט, הוסכם כי,  הבנייה של ילוי כל התחייבויותאלפי ש"ח. להבטחת מ 66,600של 

בסיום  על ידי השותפות ולאשר ישולמו  5%ו דמי עיכבון בשיעור של קוזזילשותפות, על ידו וגש יים שיניב

  .הפרויקט

לבורר השותף פנה  הליכי בורורות לגבי דרישות הדדיות להשלמת תשלומי איזון. התנהלובין החברה לשותף 

  וררות. בה ךבדרישה להפסיק את הליכי הבוררות וטרם התקבלה החלטה בנוגע להמש

 שנקבעו את לוחות הזמנים תאמה והתקדמותה  2016הבניה בפרוייקט החלה במהלך הרבעון השני של שנת 

 .4נתקבל טופס  2019ביוני  10כך שביום  פרויקטהשל  ובתקופת הדוח סיימה החברה את הקמת

למכירה ע"י  תועהדירות המוצ 61דירות (מתוך  56נחתמו הסכמי מכירה עבור  2019בדצמבר  31עד ליום 

    ש"ח.אלפי  131,919 -ף בפרויקט) בהיקף תמורה כולל של כהחברה והשות
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 מאזנילהקמת בניין למגורים המטופלת לפי שיטת השווי ה משותפת (התחייבות בגין עסקה) בעסקה השקעה -8באור 

 (המשך)
  בדצמבר 31ליום   
  2019    2018  

  ש"ח  פיאל    אלפי ש"ח               

  על המצב הכספיתמציתי מידע פיננסי   א. 
    

  

        נכסים שוטפים:   

  7,794    158  מזומנים ושווי מזומנים

  14,432    604  הכנסות לקבל בניכוי מקדמות -לקוחות 

  19,325    10,649  מלאי בניינים בהקמה 

  107    230  ייבים ויתרות חובה ח

  41,658    11,641  סה"כ

        תו התחייבויות שוטפ

  21,785    11,648  התחייבות לתאגידים בנקאיים

  5,348    3,610   ספקים וזכאים אחרים מקדמות מלקוחות, 

  27,133    15,258  סה"כ          
        

  14,525    ) 3,617(  (גירעון בהון) סה"כ הון 

  50%    50%  המשותפת חלק החברה בעסקה

  )1,809 (    7,263  

  6,821    2,314  בספרי החברה   –ו הוונעלות קרקע ועלויות אשראי ש 

  ) 405(    ) 687(   התאמות חשבונות שותפים 

  13,679    ) 182(  השקעה בעסקה משותפת(התחייבות) יתרת 

        
  
 

  על הרווח (הפסד) הכולל תמציתיפיננסי ב.    מידע 
      
  בדצמבר 31הסתיימה ביום לשנה ש    
    2019    2018    2017  
  "ח שי אלפ     אלפי ש"ח     אלפי ש"ח     
              

  -     61,354    40,974    הכנסות
              

  -     13,909    11,982    גולמי  רווח
  ) 134(    ) 195(    ) 111(    הוצאות מכירה ושיווק

  ) 102(    ) 117(    ) 55(    הוצאות הנהלה וכלליות 
  -     ) 794(    ) 1,228(    הוצאות מימון

  ) 236(    12,803    10,588    )הפסדרווח (

  ות  שיעור ההחזקה בשותפ
  

50%  
  

50%  
  

50%  
              

  ) 118(    6,402    5,294    חלק החברה ברווחי (הפסדי) השותפות
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   ן בלתי שוטףמקרקעימלאי    -9 באור

  2018    2019  :תנועה  א. 

  ש"ח אלפי     אלפי ש"ח   
        

  144,677    67,583  בינואר  1יתרה ליום 
        

  84,485    110,094   רכישות ותוספות

  ) 104,057(    ) 20,970(  בהקמה יינים י בנהעברה למלא

  ) 57,522(    -   מכירת מקרקעין

  -     8,167  5ראה באור , מקרקעיןביטול ירידת ערך 
        

  67,583    165,874  בדצמבר 31יתרה ליום 

     

   :בלתי שוטףמקרקעין  מלאי בדברנוספים פרטים   ב. 

  ) 6885בגוש  34דול" בתל אביב (חלקים מחלקה ש הג"הגו   . 1

  

  3.59 -זכויות ל יםהמקנ 6885בגוש  34חלקים מחלקה  35943/1284286רכשה  החברה 2010ביולי 

  על המקרקעין נרשמה הערת אזהרה לטובת החברה.  ,יח"ד

ת ויוזכ המקנים, 34חלקה  6885חלקים נוספים בגוש  10000/642143רכשה החברה  2014באפריל 

  .לטובת החברה על המקרקעין נרשמה הערת אזהרה ,יח"ד 2.0 -ל

, המקנים זכויות 34חלקה  6885חלקים נוספים בגוש  3690/1284286רכשה החברה  2015באוגוסט 

  יח"ד.  0.368 –לכ

ה עם צד ג', שאינו קשור לחברה או למי מבעלי השליטה התקשרה החבר 2017בדצמבר  26ביום 

 – ופציה זכאי לרכוש כסיחור זכויותיו כלפי מקני האופציה, לפיהם, בעל האבה, בהסכם להסבת/

אלפי ש"ח. החברה רכשה את האופציה   3,626בתמורה לסך של  34חלקה  6885יח"ד בגוש  3.7

דה החברה שיקים בנאמנות לעו"ד, עד למועד אלפי ש"ח. תמורת האופציה, הפקי 2,341 -תמורת כ

מכירה רה והמצאת שוברי מס הרכישה בגין האופציה. תמורת הרישום הערת אזהרה לטובת החב

אלפי ש"ח עד להתקיימות התנאים  3,626שיקים בנאמנות בסכום כולל של  הפקידה החברה

ם נדרשים, שנכון הקבועים בחוזה, בין היתר מסירת החזקה המשפטית בנכס והמצאת אישורי

  על בעלויות אלה. ליום עריכת הדוחות הכספיים התקיימו והחברה נשאה בפו

הערת אזהרה לטובת המנהל המיוחד על פי צו ביהמ"ש, על , רשומה 34על כלל הזכויות בחלקה 

פיה כל פעולה במקרקעין הנ"ל טעונה קבלת הסכמת המנהל המיוחד. החברה פועלת לקבלת 

ככל שלא תתקבל הסכמת המנהל המיוחד, המוכר יהיה חייב לעסקה,  אישור המנהל המיוחד

להערכת הנהלת   .דה וריבית)חברה את הסכומים ששולמו על ידה למוכר (בתוספת הצמלהשיב ל 

  החברה קבלת אישור המנהל המיוחד הינה הליך טכני בלבד. 

  .אלפי ש"ח  682,13 -כלמועד הדוח על המצב הכספי הינה בסך זכויות החברה במקרקעין עלות 

  בתל אביב 6632/220רכישת מגרש   . 2

  

תור ולהשבת נכסים לאי החברהבמכרז של בלה החברה הודעה על זכיה י, ק2016בדצמבר  7ביום 

 220חלקה  6632יח"ד במקרקעין הידועים כגוש  5.24 -בזכויות  , לרכישתשל נספי השואה בע"מ

לתאריך הדוח על המצב הכספי, אלפי ש"ח.  6,750מ"ר בתמורה לסך של  525בתל אביב בשטח של 

  . ש"ח אלפי 405 -ש"ח ומס רכישה בסך כ אלפי 6,750 של בסך התמורה מלוא את החברה שילמה

  11-11A מגרש 123- ו  130 חלקה 5027 גוש -ים בבת מקרקע חלקים רכישת  . 3

  

 הידועים  במקרקעין ד"יח 6.141 לרכישת', ג צד עם חוזה ל ע החברה חתמה 2017 בינואר 19 ביום

ש"ח בתוספת היטל  אלפי 3,439 -כ של לסך בתמורה' א11 -11 מגרש  5027 שבגו 254 כחלקה

אלפי ₪ ומס  1,143ין למועד הרכישה אשר שולם על ידי החברה בסך ההשבחה החל על המקרקע

, בהסכם בעלי קרקעהתקשרה החברה עם  2018בדצמבר  12אלפי ש"ח. ביום  244רכישה בסך של 

קשר עם בעל ת לממש את האופציה ולהתזכאיתהיי פציה אוה מקבלת, ו, לפילקומבינציה אופציה
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חודש מיום חתימת  24ד, בכפוף להודעת מימוש תוך יח" 3.9הקרקע בהסכם קומבינציה לבניית 

  . .אלפי ש"ח 10של הסכם האופציה. בתמורה לקבלת האופציה שילמה החברה לבעל הקרקע סך 

 מחלקה  חלקים 130382/2930000 לרכישת', ג צד עם חוזה על החברה חתמה 2019 באפריל 17 ביום

  המהווים  ,11-11A במגרש ים בבת 5027 בגוש 123 מחלקה חלקים 20452/459600 ורכישת 130

 י פאל 225 -כ בסך הרכישה ש"ח בתוספת מס אלפי 3,750 של לסך מורהבת, רוויה לבניה זכויות

  . ח"ש

  6632/289הגוש הגדול   . 4

  

בשטח המסחר  מ"ר 3.37יח"ד וכן  0.38חתמה החברה על חוזה לרכישת  2017באפריל  7ביום 

אלפי ש"ח כולל מע"מ אשר שולמה  696ל רה לסך שבתמו 289חלקה  6632במגרש הידוע כגוש 

  במלואה לתאריך הדוח על המצב הכספי. 

  בחולון  6048/233, 500-מגרש ח  . 5

  

  250חלקים במגרש המהווים  250/725חתמה החברה על חוזה לרכישת  2017בדצמבר  17ביום 

  630 -כ ה החברהלתאריך הדוח על המצב הכספי, שילמ אלפי ש"ח. 708 -לסך של כתמורה מ"ר ב

  אלפי ש"ח. 42 -ומס רכישה בסך כ ש"ח על חשבון התמורהאלפי 

  מתחם שגיא בלוד   . 6

   .5ראה ביאור  .שים שנותרו בבעלות החברה ולא נמכרושל המגר שווי מימוש נטו  

  בתל אביב  6632/130 317מגרש   . 7

  

  130הידוע כחלקה  317ש במגריח"ד  2.21זה לרכישת חתמה החברה על חו 2018 ייולב 19 ביום

אשר שולמה במלואה לתאריך הדוח על  ש"חאלפי  2,652, כנגד תשלום תמורה בסך של 6632בגוש 

  המצב הכספי. 

  בתל אביב 6632/ 134, 319מגרש   . 8

  

בגוש  134הידוע כחלקה  319גרש יח"ד במ 4 -, רכשה החברה זכות במקרקעין ל2018ביולי  19ביום 

לתאריך הדוח על המצב  אלפי ש"ח. 6,600מורה (כולל עלויות נלוות) בסך של , כנגד תשלום ת6632

אלפי  336 -רכישה בסך כאלפי ש"ח ומס  6,600הכספי, שילמה החברה את מלוא התמורה בסך של 

  ש"ח. 

  ט התרסי תל אביב פרויק  . 9

  

לצורך קידום  (להלן: "השותף") התקשרה בהסכם שותפות עם צד ג' לא קשור לחברה החברה

הצליחו   38-2. במסגרת תמ"א 38וביצוע של פרויקטים מסוג התחדשות עירונית מסוג תמ"א 

ברחוב שמעון התרסי בתל אביב ומשכך הפרויקט כבר  מדיירי בנין 80%רה והשותף להחתים החב

החברה  ,פועלים להוצאת היתר בניה. במסגרת הפרויקט השותףו החברה , מצא בשלבי תכנוןנ

לצורך הקמת הפרויקט הוקמה חברת יח"ד.  18 -זכאים ליח"ד והדיירים  18 –והשותף זכאים ל

. על אף השותףעל ידי  40% –חברה וה על ידי  60%ברה מאוחדת) המוחזקת נתנאל תל דן בע"מ (ח

מההון עצמי הנדרש והשותף  75%תעמיד  אם להסכם עם השותף, החברההאמור לעיל, בהת

המאוחדת נתנאל תל מההון העצמי הנדרש. לתאריך הדוח על המצב הכספי, החברה  25%יעמיד 

  "ח. אלפי ש 627 -השקיעה בפרויקט סך כ דן בע"מ

  94-ו  82 חלקה 5027 גוש -םי בבת מקרקע חלקים רכישת  . 10

 82  מחלקה חלקים 258/3017 לרכישת', ג דצ עם חוזה על החברה חתמה 2019 באפריל 8 ביום   

  .  ש"ח אלפי 5,000 של לסך בתמורה ים בבת 5027 בגוש 94 מחלקה חלקים 128/1495 ורכישת

  300 -כ בסך רכישה ומס ח"ש אלפי  5,000 של סך ההחבר שילמה, הכספי  המצב על הדוח לתאריך

  . ח"ש אלפי
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   (המשך) מלאי מקרקעין  -9באור 

  :ך)(המש בלתי שוטףמקרקעין בדבר מלאי  נוספיםפרטים   ב. 
  

 
  13 מגרש 122 חלקה 5027 גוש -ים בבת מקרקע חלקים רכישת  . 11

 במקרקעין ד"יח 19.4195 לרכישת', ג צד עם הסכם על החברה חתמה 2019 באפריל 1 ביום  

  . "חש  אלפי 14,370 - כ של לסך בתמורה 13 מגרש 5027 בגוש 122  כחלקה הידועים

 -כ בסך רכישה ומס ח"ש אלפי 14,570 של סך החברה למהשי, הכספי המצב על הדוח לתאריך

  . ח"ש אלפי 862

    116- ו  115חלקה  5027גוש  -רכישת חלקים מקרקע בבת ים  . 12

חלקים  589/12990ברה על הסכם עם צד ג, לרכישת  , , חתמה הח2019באוקטובר  25ביום 

  3,500מורה לסך של  בתבבת ים  5027בגוש  116חלקים בחלקה   2116/46640 -ו  115בחלקה 

  אלפי ש"ח. 

   אביב בתל מגרש לחכירת ישראל מקרקעי רשות לש במכרז זכייה  . 13

 לרכישת במכרז יתהזכי על ישראל מקרקעי מרשות הודעה קיבלה, 2019 בספטמבר 24 ביום

", פלורנטין פאתי" בשכונת ר"מ 1,865 של בשטח 128 חלקה 7083 כגוש הידוע אביב בתל מגרש

  . למגורים  רוויה הבבני )החברה לתוכניות בהתאם( ד "יח  100 לבנות ניתן יהיה עליו

 מיליון  1.5 -כ של לסך הפיתוח הוצאות₪, מיליוני 75-כ של לסך הסתכמה הקרקע רכישת עלות

  שילמה החברה בתקופת הדוח. אותםמיליוני ₪  4.5מס רכישה  בסך של ו ש"ח

  

  למקרקעין וזכויות עתידיות  כישת מקרקעין על חשבון ר תשלומים   - 01אור ב

   :הרכב
  מברבדצ 31ליום   
  2019    2018  
  אלפי ש"ח     אלפי ש"ח   

ראה א'  –ף בתל אביב פרויקט פינוי בינוי ברח' אשרמן יוסבהסכם שיתוף 
  3,185    3,024  להלן 

  378    682  ' להלן גבאור יהודה, ראה  38תמ"א  -פרויקט פינוי בינוי 
  -     487  רח' שטרוק בתל אביבב 38"א תמ -רויקט פינוי בינוי פ

  -     545  בתל אביבצייטלין ברח'  38תמ"א  -בינוי פרויקט פינוי 
  -     67  בתל אביבאל יחזקברח'  38תמ"א  -פרויקט פינוי בינוי 

  66    1,116  אחרים
  
  5,921    3,629  
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  )על חשבון רכישת מקרקעין וזכויות עתידיות למקרקעין (המשך תשלומים   - 01באור 
  בהתקשרות בהסכם שיתוף לפרויקט פינוי בינוי בתל אבי  א. 

  

- "החוזה" ו  - (להלן  התקשרה החברה בחוזה לביצוע עסקה משותפת עם צד ג' 2016ביולי  10ביום 

מסוג פינוי בינוי משותף  פרויקט התחדשות עירוניתבמשותף "השותף", בהתאמה) לפיו הצדדים יבצעו 

  במקרקעין המפורטים להלן, שעיקריו הינם כדלקמן: 

  

יוסף (אזור דרך השלום) בת"א בשטח ברח' אשרמן  6163בגוש  38-39-40המקרקעין הינם חלקות   ). 1

יח"ד אשר יפונו ויהרסו  102יהם קיימים בנייני מגורים הכוללים סה"כ דונם על  18-של כ

  "הפרויקט", בהתאמה).  -יח"ד (להלן: "המקרקעין" ו 480-ובמקומם ייבנו כ

  

פינוי  ות הקיימים במקרקעין בהסכמיטרם חתימת החוזה, השותף התקשר עם חלק מבעלי הזכוי  ) 2

יח"ד  36מתוך  דיירים 26עד זה, נחתמו הסכמים עם בינוי המקנים לו זכות לביצוע הפרויקט (למו

  ). 38בחלקה 

  

 ה מחצית מכלל זכויותיו והתחייבויותיו כלפי בעלי הזכויות הקיימים השותף יסב לחבר  ) 3

בחלקים  ם,), כך שהחברה והשותף יהיו שותפיבמקרקעין (עפ"י התקשרויות שנחתמו ושייחתמו

ההתקשרויות כאמור לרבות בכל העלויות וההוצאות שווים, בכל הזכויות וההתחייבויות מכוח 

  ).  בפרויקט (אלא אם צוין במפורש אחרת

  

בתמורה לביצוע ההסבה כאמור ובגין ייזום הפרויקט עד לחתימת החוזה, החברה תשלם לשותף   ) 4

. בהתאם להתקדמות הפרויקט אים שנקבעוון ש"ח, בתשלומים, במועדים ובתנמילי 12סך של 

  . מיליון ש"ח 2 לשותף החברהחות הכספיים שילמה עד למועד הדו

  

ליווי פיננסי בנקאי (עבור הפרויקט כולו או עבור שלב א' של הפרויקט יבוצע באמצעות הסכם   ) 5

ומן), יח"ד חדשות במק 240-ובניית כ 38יח"ד הקיימות בחלקה  36הפרויקט בלבד שהינו פינוי 

מיליון ש"ח,   5סי עם בנק מלווה. סך של כאשר החברה תפעל להתקשרות בהסכם ליווי פיננ

ולם ע"י החברה במקומו של השותף על חשבון בתוספת מע"מ, מתוך התמורה הנקובה לעיל יש

ן החברה תפקיד סך חלקו בהון העצמי שיידרש לקבלת הליווי הבנקאי לשלב א' של הפרויקט וכ

הון עצמי נוסף (מעבר לסך יון ש"ח בגין חלקה בהון העצמי כאמור. ככל שיידרש מיל 5נוסף של 

תהיה זכאית להשבתו לפני ההון  מיליון ש"ח), הוא יועמד לבנק המלווה ע"י החברה ש 10של 

  .העצמי המשותף כאמור ולפני חלוקת עודפים מהפרויקט לצדדים

  

כמות מ  יצוע העסקה המשותפת שתורכבות בדבר הנהלה משותפת לניהול ובהחוזה כולל הורא  ) 6

ל צד וזכות סירוב ראשונה ככל שצד כלשהו יבקש להעביר את זכויותיו בפרויקט נציגים שווה מכ

  . המשותפת לצד שלישי כלשהו ובעסקה

  אית לבטל  את התקשרותה בחוזה, בכל אחד מהמקרים המפורטים להלן: החברה תהיה רש 

  

  480ניתן יהיה לבנות על המקרקעין: לפחות לא התב"ע החדשה (שטרם אושרה)  שבהתאםככל   ) 1

  .     38יח"ד בחלקה  240יח"ד חדשות; או לפחות 

  

הסכמת : קבלת ם ממועד חתימת החוזה לא יתקיים אחד מהתנאים הבאיםחודשי 12אם בתוך   ) 2

חתימת  -לחברה; או להסבת מחצית מהזכויות וההתחייבויות של השותףב"כ הדיירים הקיימים 

  על הסכמי פינוי בינוי.  38מהבעלים של יח"ד בחלקה  80%

  

ברה בחרה בשלב זה לא אך החשני התנאים המפורטים לעיל התקיימו הכספי  המצב על ליום הדוח

  .  זה חוזה לדרוש ביטול ההתקשרות במסגרת

ש"ח,   אלפי 3,024 -של כבפרוייקט לסך  לתאריך הדוח על המצב הכספי, מסתכמת עלות השקעת

   , כאמור החברה לשותף.שילמהשש"ח מיליון  2בסך  סכוםההכוללים את 

  

  זכויות בפרויקטים  לרכישת אופציה  . ב

  

בן משפחה של בעלי קיבלו אופציה, מחברה בשליטת  נתנאל בניה בע"מ נ. חברה מאוחדתוהחברה 

מזכויות  90%לרכוש ונח בחוק החברות), השליטה בחברה (שאינו נכנס לגדר קרוב כהגדרת המ

ווה בראשון לציון (להלן ברח' התק 38/1ברח' הפלמ"ח בחולון ובפרויקט תמ"א  38בפרויקט תמ"א 

  ביחד: "הפרויקטים"). 
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    .2018אפריל ב 30מימוש של האופציה הינה עד ליום תקופת ה

מזכויות מעניקי האופציה   90%שת ל שתמומש האופציה, תשלם החברה לנותני האופציה, עבור רכיכוכ

  ש"ח. אלפי  10,500בפרויקטים סכום של 

ש"ח אשר  אלפי  8,500הזכויות בפרויקטים סך של החברה לבעלת במסגרת הסכם האופציה שילמה 

ים ממועד מתן ההודעה על אי מימוש ימ 10אם וככל שלא תמומש האופציה, וזאת תוך  ,חברהיושבו ל

  האופציה. 

אופציה ע"י החברה, ובעלת הזכויות בפרוייקטים לא תשיב לחברה את הסכומים ככל שלא תמומש ה

לשנה החל   10%זכאית החברה לרבית פיגורים בשיעור ששילמה במסגרת האופציה במועדם, תהיה 

  ועד למועד תשלומם בפועל.   עד בו היו אמורים להיות מושבים לה סכומי האופציה מהמו

על חלק מהזכויות ונרשמו הערות אזהרה בטחונות לחברה נו נית, יהצהשבת תמורת האופלהבטחת 

  ם הדוח על המצב הכספי. , אשר שוחררו על ידי החברה ליו נשוא האופציה בפרויקטים

על הארכת הסכמימו הצדדים לפיו ,דים על תוספת לחוזה האופציהחתמו הצד 2018באפריל  29ביום 

חתמו הצדדים על תוספת לחוזה   2018באוגוסט  26ביום ו 2018;באוגוסט  30ליום תקופת האופציה עד 

  .  2018בדצמבר  31ליום עד  הסכמימו הצדדים על הארכת תקופת האופציהלפיו , האופציה

חוזה לביטול האופציה והחזר תשלומי החברה במסגרת חתמו הצדדים על   2018בדצמבר  24ביום 

תימה על ההסכם, אשר בפועל שולמו אלפי ש"ח ישולמו במועד הח 2,125אופציה, באופן שבו, סך של ה

תשולם   ש"חי אלפ 6,375, לאחר תאריך הדוח על המצב הכספי; והיתרה בסך 2019בינואר  24ביום 

  . בשמונה תשלומים חודשיים

  .ם הדוחות הכספיים הושבה תמורת האופציה במלואהנכון למועד פרסו

ויתרות  האופציה לסעיף חייביםתשלומים שביצעה בגין עבור  הסכומים להחזר ברה סיווגה את הח

ערכו הנוכחי של תזרים הגלומה ב ש"ח  אלפי 255 -של כוזקפה בספריה את עלות הרבית בסך , חובה

  בחוזה האופציה.  הנקוב 10%שנתית של  ביתחוזה ביטול האופציה לפי שיעור הרמים המזומנ

  

  באור יהודה  38תמ"א  -פינוי בינוי פרויקט   

  

  6299ג', עם מנהלת הדיירים במתחם פינוי בינוי בגוש התקשרה החברה בהסכם עם צד  2017במרץ 

ההסכם יפעלו הצדדים בשיתוף  ברחוב יחזקאל קזז באור יהודה. בהתאם להוראות 52-57חלקות 

ת הדיירים התחייבה לפעול  ניהם על מנת להביא למימושו של הפרויקט במתחם. מנהלפעולה בי

דירות בכל בנין במתחם ולסייע בהליך  ב ייריםמהד 75%להחתמת רוב מיוחס של בעלי הדירות ולפחות 

מסמכי ההסכמה וכן ביצוע  במתחם על  בעלי הדירות כל  החתמת. בגין הדייריםבחירת הדירות עבור 

 3%מוסכמת בשיעור של  לתמורהזכאית מנהלת הדיירים  , תהיההמוסכמות בהסכם יתרת הפעולות

  בפרויקט. שתבנה החברה  יחידות בגין כלללא מע"מ  ותבתוספת מע"מ כדין מתוך סך התמור

אלפי   682 -בפרויקט זה מסתכמת לסך של כ החברה לתאריך הדוח על המצב הכספי יתרת ההשקעה

  למנהלת הדיירים. אלפי ש"ח  520בסך  שלוםש"ח, הכוללת את ת

 בתל אביב 38תמ"א   -פרויקט  פינוי בינוי 

מדובר בשני בניינים שנבנים במרתף משותף  בכל אחד משני הבניינים. 80%: הוחתמו 7-9 רחוב שטרוק

 14היתר יושג בתוך ובתב"ע קיימת, קיימות תוכניות מוכנות להגשה לעירייה. להערכת החברה 

  חודשים. 

ירייה. הפרויקט יוגש יחד עם וקיימות תוכניות מוכנות להגשה לע 80%: הוחתמו 21ן רחוב צייטלי

להערכת החברה  משום שהמדובר במרתף משותף. 22ברחוב דויד המלך  38פרויקט נוסף של תמ"א 

  חודשים.  14היתר יושג בתוך 

תף עם רחוב מועד פרסום הדוח מתבצע תכנון במרתף משוונכון ל 80%: הוחתמו 38-40רחוב יחזקאל 
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  בחצי השנה הקרובה.להערכת החברה הגשת תוכניות  .42יחזקאל 

  בתל אביב  6632/135רכישת מגרש 

 135ממגרש הידוע כחלקה  1/3, חתמה החברה על הסכם עם צד ג, לרכישת  2019באוקטובר  29ביום 

הכספי, שילמה  אלפי ש"ח. נכון לתאריך הדוח על המצב  1,700בתל אביב בתמורה לסך של   6632בגוש 

  אלפי ₪.  1,100החברה סך של 

  
  

  נדל"ן להשקעה   - 11ר באו 

  :סעיף בתקופת הדוחב תנועה   .א
 

  בדצמבר  31ליום   
  2019    2018  
  ש"ח אלפי     אלפי ש"ח   
        

  217,803    253,628  בינואר   1יתרה ליום 
      תנועה בשנה: 

  23,432    20,837  קמה עלויות הרכישות ו
  12,393    20,381  בשווי ההוגן עליה 

  253,628    294,846  בדצמבר 31יתרה ליום 

        
        

  

   :, כלהלן ינו הסעיף כולל קרקעות מיועדות ונדל"ן להשקעה ב    ב. 

  בדצמבר 31ליום   
  2019    2018  
  ש"ח אלפי     ש"ח אלפי   

        

  6,215    16,509  ' להלן, ראה וקרקעות
  247,413    278,337  להלן 'ראה ז בנים,מ

  294,846    253,628  
  
  
  שווי הוגן: רג מדחלוקה לפי     ג. 

  בדצמבר 31ליום   
  2019    2018  
  אלפי ש"ח     אלפי ש"ח   

        

  6,215    16,509   קעותקר  2רמה 
  247,413    278,337  ופארק תמר ברחובות חולון 501-מרכז מסחרי ח  3רמה 

  294,846    253,628  

  

  ן להשקעה: מדידת שווי הוגן של קרקעות נדל"    ד. 

בנוגע  בהתאם להערכת הנהלת החברה וניסיונה, י ההוגן להשקעה נמדד על בסיס השוועות קרקן "נדל

. השווי ההוגן נקבע בהתבסס על עסקאות שנערכו לאחרונה בשוק ביחס ן שהוערך"ום וסוג הנדל למיק

אומדנים אלה ב'). 2ן שבבעלות החברה (ראה גם ביאור "ן דומה ובמיקום דומה לזה של הנדל"לנדל

מישרין, או בעקיפין (נגזרים מאותם ים הניתנים לצפיה במבוססים על נתוני מחירים של נכסים דומ

  ).IFRS 13( 13של תקן דיווח כספי בינלאומי מס'  2מחירים) והם מדורגים ברמה 
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  נדל"ן להשקעה (המשך)  - 11באור 
  
  נדל"ן להשקעה: מבנים מדידת שווי הוגן של   .  ה

בשיטת היוון תזרימי  וכן השוואהבשיטת השימוש  נדל"ן להשקעה נעשה מבניהערכת השווי של ב

חיצוני בלתי תלוי שהוא בעל כישורים מקצועיים  שווימעריך שביצע בהתאם להערכה מנים, המזו

ההשוואה השווי   בשיטת .ב')2(ראה גם ביאור  ן שהוערך"יון רב בנוגע למיקום וסוג הנדל מוכרים וניס

קביעת השווי ההוגן בשיטת היוון  ,)2לאחרונה (רמה  נקבע כאמור לעיל בהתבסס על עסקאות שנערכו

, תוך שימוש המוגמר קטיההכנסות העתידיות הצפויות מהפרויאומדן על  תמבוססזרימי מזומנים ת

ה יוני הבניסיכ לרבותהמשמעותיים הרלוונטיים לתהליך ההקמה,  בתשואות מותאמות לסיכונים

גמורים.  כשהםגבי נכסי נדל"ן להשקעה דומים בוהות מהתשואות הנוכחיות לאשר הינן ג וההשכרה

ההכנסות העתידיות כאמור , מנוכות מאומדן רווח יזמיהצפויות הנותרות להשלמה, בתוספת  העלויות

  ). IFRS 13( 13של תקן דיווח כספי בינלאומי מס'  3לעיל; והם מדורגים ברמה 

  
  קרקעות     .ו 

  
  בחולון)  300-במתחם ח 6869בגוש   127מרכז מסחרי (חלקה   . 1

חלקים  31874/309959 -ות בעלות במקרקעין הידועים כרכשה החברה זכוי 2007דש אוקטובר בחו  

  1,159 -המקנות זכויות לבניית מרכז מסחרי בתמורה כוללת בסך של כ 6869בגוש  127מחלקה 

ח מ"ר שט 1,640על פי התב"ע החלה על המקרקעין, זכויות הבניה בחלקה זו הינן ש"ח. אלפי 

  .  10.27%רה הינו מ"ר שטחי שירות כאשר חלקה של החב 820 -למשרדים ו

אינו זה השווי ההוגן של נדל"ן להערכת הנהלת החברה על בסיס הערכת שווי פנימית שביצעה, 

הערכת החברה מתבססת על הצעות . העלות כמוצג בדוחות הכספיים שונה, באופן מהותי מסכום

דל"ן  השווי ההוגן של נ .זוכים לקרקע שור או באזורים סמולרכישת קרקעות נוספות באותם אז

  אלפי ש"ח.  1,238 -על המצב הכספי לסך זה נאמד למועד הדוח

  

  ) 6872גוש   22חולון  (חלקה   . 2

  

חלקים מחלקה  52471/207900 -בעלות במקרקעין הידועים כרכשה החברה זכויות  2010בינואר 

  1,852-י בתמורה כוללת בסך של כמ"ר הייעוד מסחר 1,001 -בחולון בשטח של כ 6872בגוש  22

  ש"ח. לפי א

מוצג  הסכום האינו שונה, באופן מהותי מזה השווי ההוגן של נדל"ן , בהתאם להערכת החברה

הצעות לרכישת קרקעות הערכת החברה מתבססת על . אלפי ש"ח 2,217בסך  בדוחות הכספיים

  זו.לקרקע או באזורים סמוכים  אזור ונוספות באות

  

  ) 6015גוש   111חלקה חולון  (  . 3

  

 13% –התקשרה החברה בהסכם רכישה עם צד ג', לפיו רכשה החברה כ  2014וגוסט בא 28ביום 

אלפי ש"ח. שטח  1,506  -סך של כבחולון בתמורה ל 111חלקה  6015מהמקרקעין הידועים כגוש 

,  2017ר בינואאחר הפקעה). מ"ר ל 30,127מ"ר (מהם יוותרו  38,659 –הקרקע בשלמותה הוא כ

אלפי ש"ח.   1,056נוספים במגרש זה בתמורה לסך של  9% -ת לכהחברה זכויות נוספו הרכש

ן מהותי מסכום אינו שונה באופזה השווי ההוגן של נדל"ן בהתאם לשווי הנגזר מרכישה זו, 

  אלפי ש"ח.  3,084בסך של  הכספיים העלות כמוצג בדוחות 

  

  ד העברי תל אביבבגדו 6946/53קרקע   . 4

  

 לרכישת זכויות במקרקעין, הידועיםחברה בהסכם עם צד ג' , התקשרה ה2019באוקטובר  3ביום 

יח"ד ושטח מסחרי  22, בתל אביב להקמת מבנה מגורים העתיד לכלול 6946בגוש  53קה כחל

  . ש"ח מיליון 18 -בתמורה לסך של כ

אלפי ש"ח מתמורת  10,349של  ליום הדוח על המצב הכספי שילמה החברה למוכרת סך 

סב אלפי ש"ח באמצעות חוב לחברה של צד קשור למוכרת שהו  3,060 המכירה, הכוללים סך של

שקיבלה הלוואה באמצעות  מומנה והיתרה 5 ביאור, ראה במסגרת הסכם הכישה למוכרת

  . 20 , ראה באורפיננסי דמתאגי החברה
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  נדל"ן להשקעה (המשך)  - 11באור 

  
 נדל"ן להשקעהם מבני  . ז

  3695גוש ב 1016מגרש  -פארק תמר ברחובות    . 1

  

וקם ה ושטח נוסף שהוחזק על ידי צד שלישי,  על המגרש, הכולל את השטחים שבבעלות החברה

מ"ר מבונה מעל הקרקע  6,318והכולל  2012בנין תעשיה ומשרדים לגביו ניתן היתר בחודש יוני 

מ"ר.  4,458יל כוללים שטחי משרדים בהיקף של ם לעמ"ר מתחת לקרקע. השטחי 4,456-ו

בניית הבנין הסתיימה , ש"חאלפי  54,969 –בהיקף כולל בסך של כשיצאו הינם מגרש העבודות 

משטח הבניין,  77.5% -לכשכירות החברה חתמה על חוזה  .4טופס  יבל הבניןק 2018ובאוקטובר 

חודשים בתוספת אופציה לשתי  48ל לתקופה ש ,("אלביט") מערכות בע"מ חברת אלביטעם 

דמי , . בהתאם להסכםמשטח המשרדים 77.5% -לכ חודשים כל אחת. 36תקופות נוספות בנות 

שתשלם אלביט לחברה עבור השטחים ששכרה לאחר התאמות שנדרשת השכירות החודשיים 

 ים צמודש"ח אלפי  417-כרכבים יסתכמו לסך של  חניותהחברה לבצע במושכר ולרבות בגין 

בתום שנת השכירות החמישית יועדכנו כלפי מעלה דמי השכירות  .המחירים לצרכן מדדל

 .דמי השכירותמ 5%בשיעור של 

כאשר  ,מ"ר ברוטו 988אופציה לשכור קומה נוספת בבניין בשטח של לאלביט החברה העניקה 

וגוסט בא 16ביום  .ש"חאלפי  74-כ הקומה הנוספת יהיו בסך שלבגין  החודשיים שכירותהדמי 

  רת הסכם השכירות., אלביט מימשה את האופציה שניתנה לה במסג2018

מ"ר נוספים  937 -נוספים בבניין בשטח כולל של כ בנוסף, אלביט תשכור מהחברה שטחים  

  חניות נוספות הממוקמות בחניון התת קרקעי בבניין.  41 - ברוטו ("השטחים הנוספים") ו

  צע בשטחים הנוספים עבודות התאמה עבור השוכרת. ה תבעל פי תנאי התוספת להסכם, החבר

ירות והתוספת להסכם דמי השכירות החודשיים שישולמו לחברה על פי הסכם השכ סה"כ

  אלפי ש"ח, ההסכם צמוד למדד המחירים לצרכן.  587 -יעמדו על סך של כ

ים שנ 5במסגרת התוספת להסכם חל שינוי בתקופת השכירות, שתעמוד על תקופה בסיסית של 

  שנים נוספות. 5ותקופת אופציה של 

  קומות בבניין. 5, נמסרו לאכלוס 2018 בנובמבר 8ביום 

  קומות נוספות וקומת ביניים.  2נמסרו לאכלוס  2019באפריל  2ביום 

בגוש   193השווי ההוגן של נכס בניין המשרדים ותעשיית הייטק "בפארק תמר" רחובות (חלקה 

י תלוי , ע"י מעריך שווי חיצוני בלת2019מבר דצב 31וי ליום ת שו) נקבע בהתבסס על הערכ3695

נכס חדש להשקעה בתחילת תקופת כשווי  אלפי ש"ח ומבוססת על אומדן 118,337 -בסך של כ

של מחוזה שכירות "אלביט" ) 2(רמה  היוון הכנסותבהתאם לגישת   השכירות הראשונה

  .  ) שנים אופציה 5+ שנים 5שנים ( 10 -המושכר בשלמותו ל

 שנים ראשונות 10עבור  5.5%בית היוון של בשיעור רי מעריך השווי עשה שימושבהערכת השווי 

  בהמשך.  6.5% -ו

    .אלפי ש"ח 115,108, לסך לצורכי בקרה מעריך השווי העריך את הנכס גם בגישת ההשוואה

ייבות למס והתח, ש"חאלפי  6,881 -כ בסךנכס זה גין בשנת הדוח, רשמה החברה עליית ערך ב

  . אלפי ש"ח 1,583נדחה בסך 

  

  

  111גרש ) מ6867גוש   16(חלקה   501-חולון ח   . 2

  

זכתה החברה במכרז של מינהל מקרקעי ישראל לרכישת זכויות לחכירת  2010בינואר  20ביום 

  111חלק) מגרש מס' (ב 16חלקה  6867, גוש 501משנה בקרקע הנמצאת בחולון במסגרת תב"ע ח/

ל הזכויות שנמכרו (כול ש"חמליון  52.5  -מ"ר וזאת בתמורה לסך של כ 8,033 -בשטח של כ 
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בהתאם לתב"ע תותר המרה של שטחי המשרדים למגורים באישור הועדה המקומית. ב). למנר

  - ל , עם אופציית הארכה 2059שנים אשר תסתיים בשנת  49תקופת החכירה של המקרקעין הינה 

  . נוספות שנים 49

ל"ן להשקעה אלפי ש"ח מתמורת הרכישה לנד 13,125 -חסה החברה סך של כבמועד הרכישה יי

בהתאם להערכת ההנהלה באשר למחירי קרקע ליעוד  ,, וזאתבפרויקט  המסחריבגין החלק 

  מסחרי באזור. 

  קבלה החברה היתר בניה לבניית המרכז המסחרי והחלה בהקמתו.  2013בחודש דצמבר 

- חוזי שכירות עיקריים בחלק המסחרי לשכירות של כ 19 םקיימי, 2019בדצמבר  31ליום כון נ

שנים נוספות)  6 -ו  5שנים (עם אופציה להארכה לתקופה של  6 -ו 5מ"ר לתקופות של  2,977

חוזי ש"ח לשנה ובתוספת תשלום דמי ניהול.  מיליוני 8.2 -בתמורה לדמי שכירות שנתיים של כ

בחשבון את תכנית השינויים (הגדלת שטחים  יחסים להיתר הקיים ואינם מביאיםהשכירות מתי

  אושרה ע"י הועדה המקומית אך טרם ניתן היתר לפיה. ת שטחי שרות) שהוגשה ועיקריים והקטנ

אלפי  105,000הלוואה מתאגיד בנקאי בסכום של  לטובתהחברה שיעבדה את המרכז המסחרי 

  ב'. 16ש"ח, ראה ביאור 

רכז מסחרי נקבע בהתבסס על הערכת שווי שנערכה, השווי ההוגן של המ 2019בדצמבר  31ליום 

אלפי  בהתאם לגישת היוון הכנסות  160,000 של בסך , הינוויך שווי חיצוני בלתי תלע"י מערי

   .מחוזי שכירות עליהם חתמה החברה

  13.5 - של כבסך בגין נכס זה עליית ערך  2019בהסתמך על הערכת השווי, רשמה החברה בשנת 

    .אלפי ש"ח 3,105התחייבות למס נדחה בסך ש"ח, ו מיליוני 

להיוון תזרימי המזומנים, נטו  6.5%של  שימוש בשיעור ריביתשויי עשה מעריך ה  בהערכת השווי 

  הצפויים מהשכרת שטחי המסחר והמשרדים.

  

  
שמעותיים שמעצם טבעם עשויים להיות שונים ת שווי מסוג זה קיימים אומדנים מוהערכ בביצוע

ביצוע התאמות מהותיות לתוצאות שיתקבלו בפועל, ואשר בגינם ישנו סיכון משמעותי משמעותית מה

  במהלך השנה הבאה. 

אומדנים אלה מתייחסים להערכת דמי השכירות הראויים של שטחי המסחר והמשרדים שטרם 

ות הקיימות בשוק במועד ביצוע הערכות השווי הושכרו, שיעורי ההיוון (המשקפים את ההערכ

  תזרימי המזומנים ועיתויים). בהתייחס ל

  
  עסקה משותפת בנדל"ן להשקעה המטופלת לפי שיטת השווי המאזני  - 21באור 

  בתל אביב "גאון  בית"-להשקעה  דל"ן נ  

:  להלן( בהסכם החברה  התקשרה , 2017כפי שתוקן ביום  באוקטובר  ,2017 באוגוסט 21 ביום  

 שרותבהתק ומהתחייבויותיו מזכויותיו 50% חוזר בלתי באופן רהלחב ג' צד ממחה לפיו") ההסכם"

   : להלן( אביב בתל 6 קויפמן ברחוב, קומות 17 בן בבניין 14 -ו 8, 7, 5, 4, 3 קומות רכישת לגבי שביצע

 בתמורה בנכס שוכרים כלפי הזכויות ומלוא רשומות והלא הרשומות בחניות זכויות לרבות"), הנכס"

  10 -כ  (כולל ח "ש ליוןמי 75  -בסך של כ  שווים בחלקים ג' ("השותף") וצד  חברהה יישאו בהם כוללת

הושלמה העסקה והחברה נשאה בעלויות  2017באוקטובר  15ביום  נלוות). הוצאות בגין ח"ש מיליון

עסקה זאת. לצורך השלמת העסקה, העמידה החברה מיליון ש"ח בגין  18.3 –המסתכמות לסך של כ

 5%ור של פריים +בשיע מיליון ש"ח. ההלוואה נושאת ריבית שנתית 1.2סך של לשותף הלוואה ב

חודשים ממועד העמדת  18בתוספת מע"מ כדין. קרן ההלוואה והריבית יוחזרו בתשלום אחד בחלוף 

  .  2019 פרילבא 9יום  עד לקרי ההלוואה, 

  ההלוואה . ח " ש יוןמיל 49.5 -כ בסך הפועלים מבנק הלוואה והשותף החברה  נטלו, ההעסק למימון

  2018 בינואר 15 מיום החל רבעון מדי תשולם הריבית. 1.95%+  םהפריי בשיעור שנתית ריבית נושאת

בלו החברה והשותף הלוואה יכמו כן ק .2019 באפריל 15 ביום אחד בתשלום תיפרע ההלוואה וקרן

 למוכרת בעסקה.  גם  מיליון ש"ח לצורך מימון תשלום המע"מ שנותר לשלם 9ם בסך של מבנק הפועלי

  . 2018 בינואר 15. הלוואה זאת נפרעה ביום 1.95%+  הפריים ורבשיע שנתית ריבית נושאת זאת הלוואה
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  למסחר ר"מ  616.1 - כ של נוסף שטח לרכישת בהסכם השותףו החברה התקשרו ,2018 בינואר 28 ביום

  אלפי  13,000 - כ של  לסך ורהבתמ וזאת אביב בתל  גאון בבית 7003 בגוש 9 כחלקה  הידועים  יןבמקרקע

אריך הדוח על המצב הכספי, שולמה על ידי החברה מלא התמורה בגין ם, לתבהתאם לתנאי ההסכ .ח"ש

  . אלפי ש"ח 6,500חלקה של החברה בעסקה בסך של 

ההלוואה נושאת ריבית שנתית  ש"ח,ליון ימ 8 נטלה החברה אשראי נוסף בסך של 2018במאי  3ביום 

וקרן ההלוואה תיפרע  2018אר בינו 15הריבית תשולם מדי רבעון החל מיום  .1.95% בשיעור הפריים +

  . 2019באפריל   15בתשלום אחד ביום 

  בקומת  מ"ר 125.4-כ  של  בשטח  חנות  לרכישת בהסכם  , והשותף החברה  התקשרו , 2018 ביוני  20 ביום

 בתמורה וזאת ,ביניהם וויםש בחלקים ,7003 בגוש 9 חלקה ,8 חלקה תת-כ  הידועים גאון בית של הקרקע

  01-65021-13-9רכישה נעשתה במסגרת כינוס נכסים בתיק הוצל"פ ה . ח"ש  אלפי 2,200 -כ של לסך

ולתאריך הדוח על המצב הכספי, שילמה החברה  24.06.2018וקיבלה את אישור ההוצאה לפועל ביום 

  א התמורה.את מלו

(ללא  מ"ר  2,404 - מושכר שטח של כ  31.12.2019מ"ר ונכון ליום  5,378.75 -שטח המשרדים הינו כ 

אלפי   95, מתוכם ש"חאלפי  185 -דמי שכירות חודשיים בסך של כ הניב  2019. במהלך ת) חניו שטחי

ברה את הנדל"ן במהלך השנה שיערכה הח. )50%(חלקה של החברה מסכום זה הינו  בגין חניה ש"ח

(חלקה של  ₪ אלפי   50,260דוחותיה עליית ערך בסך להשקעה בתל אביב בהתאם לשוויו ההוגן ורשמה ב

 . )50%מסכום זה הינו חברה ה

  

    

  
ף האוחז שותומאור מלונאות, ההתקשרה החברה  ,2019בפברואר  21יום בהמשך למזכר העקרונות מ

י  פיו ישכירו לצד ג' שאינו קשור לחברה ו/או לבעל ל("השותף")  הנדל"ן להשקעהבנכס  מהזכויות 50%

את מלוא זכויותיהם ; רה ("השוכר")ל החבש ףלשות השליטה בה ואשר למיטב ידיעת החברה קשור

נחתם הסכם שכירות  2019ביוני  23; ביום לשם הקמת והפעלת בית מלוןהנדל"ן להשקעה, בנכס 

  . 2019ביולי  18 ("הסכם") עם השוכר שנכנס לתוקף ביום

    
שר לשוכר מוקנית אופציה להאריך את תקופת שנים, כא 10תקופת שכירות הנכס הינה בת 

שנים כל אחת פרט לאופציה האחרונה,   5תקופות שכירות נוספות העומדות על  בשלושהשכירות 

  חודשים. ("תקופות האופציה").   11-שנים ו  4העומדת על 

    
מיליון ש"ח בשנה צמודים למדד  16ברה ולשותף יהיו בסך של דמי השכירות שישלם השוכר לח

תקופות  3 -בכל אחת מ 5%ב יעלו מיליון ש"ח בשנה), והם  8חירים לצרכן (חלק החברה המ

האופציה.  השוכר יהיה פטור מתשלום דמי שכירות במהלך ששת חודשי השכירות הראשונים, בהם 

  יושלמו עבודות בינוי בנכס.

    
  הנכס, קבלת מועדמ חודשים  12 תום עד כאמור במושכר הבינוי עבודות את להשלים מחוייב השוכר

  50(   ש"ח מיליון 42.7  של לסך  עד השוכר עבודות  בעלות םשווי בחלקים יישאו  והשותף החברה כאשר

  מע"מ).  כולל מיליון
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  (המשך)  ה המטופלת לפי שיטת השווי המאזניעסקה משותפת בנדל"ן להשקע - 21באור 

    
תלים ימים מיום חתימת ההסכם לא יתמלאו התנאים המ 75תוקף ככל שבמהלך לא יהיה להסכם 

 הבאים: 

  ח " שמיליון  42.7בבניה של המושכר בסך  א מימון השתתפות השותפותוקבל אישור למלי השותף . 1

  ). מ"מע  כולל ח"ש  מיליון 50(

אישור של בנק הפועלים להארכת ההלוואה שנתנה לשותפות לתקופה שלא תפחת   יקבל השותף . 2

  שנים.  10 -מ

ודף ההון העצמי שהושקע על ידה ברכישת את ע 2019 באוגוסט 19 ליום עד לחברה יחזיר השותף . 3

 ש"ח  ליוןמי 5.15 בסך החברה ידי על שהושקע העצמי ההון יתרת. ח"שמיליון  1.2 בסךהנכס 

  חודשים מיום פתיחת המלון בנכס. 6לא יאוחר מתום   השותף ידי על תוחזר

 על פי ההסכם.  ואת האישורים המקדמיים לקיום התחייבויותי קיבלאשר כי י השוכר . 4

  

על פי הסכם השכירות,  טרם התקיימו התנאים המתליםעל המצב הכספי, נכון למועד הדוח 

   . 2020בינואר  3להתקיימות התנאים המתלים עד ליום קופה הצדדים הסכימו על הארכת התו

  ברה, לח בדרגה שניה לביטחון ותהסכימו הצדדים על מתן זכתאריך הדוח על המצב הכספי, לאחר 

מתלים נכון למועד פרסום הדוחות הכספיים התקיימו התנאים העל זכויות השותף במושכר, ו 

 עבודות הבינוי במושכר. והשוכר החל ב

    
בהתבסס על  ,ברה בנדל"ן להשקעהשל הח )50%( חלקה השווי ההוגן של 2019בדצמבר  31ליום 

בהתאם   ₪, אלפי 71,100 של בסך נו, היהערכת שווי שנערכה ע"י מעריך שווי חיצוני בלתי תלוי 

   .וגישת ההשוואהלגישת היוון הכנסות 

  25,130  - של כה בסך בגין נכס זעליית ערך  2019חברה בשנת רכת השווי, רשמה הבהסתמך על הע

    אלפי ש"ח. 5,780ש"ח, והתחייבות למס נדחה בסך אלפי 

 10 -ב להיוון תזרימי המזומנים 7.5%שימוש בשיעור ריבית של עשה מעריך השויי בהערכת השווי  

  בשם השנים הבאות ולצמיתות. 8% -ושנים הראשונות 

    
שמעצם טבעם עשויים להיות שונים   וי מסוג זה קיימים אומדנים משמעותיים ת שווהערכ בביצוע

משמעותית מהתוצאות שיתקבלו בפועל, ואשר בגינם ישנו סיכון משמעותי לביצוע התאמות 

  ה הבאה.מהותיות במהלך השנ

שטרם אומדנים אלה מתייחסים להערכת דמי השכירות הראויים של שטחי המסחר והמשרדים 

ות בשוק במועד ביצוע הערכות השווי רי ההיוון (המשקפים את ההערכות הקיימהושכרו, שיעו

  בהתייחס לתזרימי המזומנים ועיתויים). 
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  (המשך)  ה המטופלת לפי שיטת השווי המאזניעסקה משותפת בנדל"ן להשקע - 21באור 

  בדצמבר 31ליום   
  2019    2018  

  ש"ח  אלפי    אלפי ש"ח               

  ב הכספימידע פיננסי מתומצת על המצ  א. 
      

        נכסים שוטפים:   

  114    257   מזומנים ושווי מזומנים

  1,600    -   פקדון לזמן קצר

  177    486  חייבים ויתרות חובה לקוחות, 

  1,891    743  סה"כ

        שוטפים:    בלתי נכסים

  90,506    142,200    נדל"ן להשקעה

        : ייבויות שוטפותהתח

  432    -   התחייבות לתאגיד בנקאי

  106    157   קים וזכאים אחרים ספ

  538    157  סה"כ       

        : שוטפות בלתי התחייבויות

  57,392    57,949  הלוואה מתאגיד בנקאי      
        

  34,467    84,837  סה"כ הון 

  50%    50%  חלק החברה 

  42,419    17,233  

  ) 263(    ) 411(  שותפיםחשבונות  התאמות

  5,404    5,755  ריבית שנצברה)  הלוואה לשותף בעסקה משותפת (כולל

        

  22,374    47,763  סה"כ 

        

    

  

          הכולל )הפסדרווח (מידע כספי תמציתי על ה     ב. 

  
  סתיימה ביום לשנה שה  

  בדצמבר 31 
    2019    2018  
  אלפי ש"ח     אלפי ש"ח     
          

  2,193    2,378    הכנסות
          

  901    562    גולמי  וחרו
  -     50,260    להשקעה  עליית ערך נדל"ן

  ) 141(    ) 206(    הוצאות הנהלה וכלליות 
  ) 2,368(    ) 2,430(    מימון הוצאות

  ) 1,608(    48,186    )הפסדרווח (

  החזקה בשותפות  שיעור ה
  

50%  
  

50%  
          

  ) 804(    24,093    העסקה המשותפת  )הפסדירווחי (חלק החברה ב
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  ע, נטורכוש קבו   - 31באור 
  

 
ם  מחשבי

  כנותו ות
ריהוט 
 וציוד

כלי   
 רכב

שיפורים  
  במושכר

מבני 
 מכירות

ציוד   
  בניה 

  
 סה"כ

אלפי  
 ש"ח 

אלפי  
 ש"ח 

אלפי  
 ש"ח 

אלפי  
 ש"ח 

אלפי  
₪ 

אלפי   
  ש"ח 

 אלפי ש"ח   

              עלות:
              

  31יתרה ליום 
 9,629    6,406    1,899  463  322  215   324 2018בדצמבר 
 369    -    127  -  165  26  51 תוספות 

              
  31יתרה ליום 

 9,998    6,406    2,026  463  487  241   375 2019בדצמבר 
              

              פחת שנצבר: 
              

  31יתרה ליום 
 5,238    3,484    1,161  174  142  127  150 2018בדצמבר 
 1,366    934    199  47  71  34  81 תוספות 

              
  31יתרה ליום 

 6,604    4,418    1,360  221  213  161  231 2019בדצמבר 
              

מופחתת ליום יתרה 
 3,394    1,988    666  242  274  80  144 2019בדצמבר  31

              
 ופחתת ליוםיתרה מ

 4,391    2,922    738  289  180  88  174 2018בדצמבר  31
              

  

  השקעות אחרות   - 41באור 

  

  בע"מ איויא בחברת השקעה  

חברת הזנק.   אשר הינה בע"מ איויאחברת עם כם השקעה , חתמה החברה על הס2019באוקטובר  3 ביום  

ך מניות רגילות של החברה, בנות ער 8,450לחברה "ח, יוקצו אלפי ש 855בתמורה להשקעת החברה בסך של 

  מהון המניות המונפק והנפרע של איויא בע"מ.   6.6%ש"ח כ"א המהוות לאחר הקצאתן  0.01נקוב של 

אלפי  250חודשים לביצוע השקעה נוספת בסך  6ברה אופציה לתקופה של במסגרת הסכם ההשקעה הוענקה לח

נכון למועד החתימה  נוספים מההון המונפק והנפרע של החברה. 6.6% יעור שלשב דולר בתמורה להקצאת מניות

  מומשה.  טרםעל הדוחות, האופציה 

  י ש"ח. אלפ 855ההשקעה מוצגת בדוחות הכספיים על בסיס העלות בסך 

  
  

  רכוש אחר   - 51באור 

  .'א 2מרשם הקבלנים, ראה גם ביאור ב  5-סיווג קבלן ג' יון רישעלות 
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  אשראי והלוואות מתאגידים בנקאיים    - 16באור 
  

, מגרש  212, מגרש אלפי ש"ח בגין הפרויקטים עתלית, יבנה 240,031 -כולל אשראי בלתי צמוד בסך של כ  א. 

  1.6%-1.00%ורפידים בתל אביב, הנושא ריבית בשיעור פריים בתוספת מרווח של  ביב, פלורנטין תל א208

אלפי ש"ח   81-סך כהלוואה לרכישת מנוף מבנק לאומי ב,) 1.75%הינו  2019 ברבדצמ 31(הפריים ליום 

-תאגיד בנקאי בסך של כחלויות שוטפות של הלוואה לזמן ארוך מו לשנה 2.8%הנושאת ריבית בשיעור 

  ש"ח. אלפי  4,533

    

  הסכם הלוואה עם תאגיד בנקאי   . ב

"המלווה") על הסכם הלוואה בסכום קרן של  ן להל, חתמה החברה עם תאגיד בנקאי (2018במאי  3ביום   

 " הסכם ההלוואה") בתנאים המפורטים להלן: להלן ש"ח ( אלפי 60,000

אלפי   60,000ן קצר, בסך קרן של בהתאם להסכם ההלוואה, יעמיד המלווה לטובת החברה, הלוואה לזמ

, אשר בו יופקדו דמי ש"ח שתועמד לשימוש החברה באמצעות חשבון ייעודי, המשועבד לטובת המלווה 

  - (להלן  111) מגרש 6867גוש  16(חלקה  501-חולון חרי הממוקם בהשכירות החודשיים בגין המרכז המסח

המלווה, לא תהיינה הגבלות על העברת כספים כי כל עוד החברה אינה בהפרה כלפי ומרכז המסחרי"), ה"

 מהחשבון הייעודי כאמור לחשבון החברה. 

לוואה תישא חודשים ממועד חתימת הסכם הלוואה. קרן הה  12אחד בחלוף  ההלוואה תיפרע בתשלום

לשנה) אשר תיפרע אחת לרבעון החל  3.03%לשנה (ריבית אפקטיבית בסך של  1.35%ריבית פריים + 

 ההלוואה. ממועד העמדת 

החברה התחייבה כלפי המלווה להעמיד בטוחות שונות הכוללות, בין היתר, את שעבוד זכויות החברה 

ח הסכמי שכירות במרכז המסחרי. בנוסף לרבות זכויות החברה לקבלת דמי שכירות מכו  מרכז המסחרי

צע דמי השכירות , וכי ממו60% -התחייבה החברה כי שיעור התפוסה במרכז המסחרי בכל עת לא יפחת מ

מדמי השכירות הנקובים בהערכת השמאי  7.5% -במרכז המסחרי לא יהיה נמוך בכל עת ביותר מ

כן כי לא יחול שינוי במבנה החברה ו/או האחרונה של שווי המרכז המסחרי שהומצאה לתאגיד הבנקאי ו

  בשליטה בחברה ללא קבלת הסכמת התאגיד הבנקאי מראש ובכתב.

 העברת , החברה מבנהכדלקמן: שינוי  דיימ לפירעון להעמדה עילות, בין היתר, ההלוואה כולל הסכם

  השפעה "ל הגורם אירוע בקרות, הפעילות בתחום  מהותי שינוי, מרצון החברה פירוק, בחברה השליטה

  לרעה  שינוי, החברה  של הפיננסי המצב על או הנכס על שלילית כהשפעה המוגדרת" מהותית שלילית

  .מבנקים הלוואות בהסכמי כמקובל נוספות ועילות בבטוחות

ד פיננסי אלטשולר שחם גמל ופנסיה רעון הלוואה מתאגייהחברה לפ את, היתר בין שימשוכספי ההלוואה, 

  י ש"ח. אלפ 38,872 בסךבע"מ, 

   .אותם תנאי הלוואהבאלפי ש"ח נוספים  3,000מימשה החברה   2018בספטמבר  17ביום 

מיליוני ₪  מאותו תאגיד  105פה ההלוואה להלוואה לזמן ארוך לסך של הוחל  2019בנובמבר  21ביום 

  . 19בנקאי, לתנאי ההלוואה ראה ביאור 

    

  .25ביטחונות, ראה באור שיעבודים ובאשר ל  . ג
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  התחייבויות לספקים ולנותני שירותים  - 71באור 
  

  2019בדצמבר  31אלפי ש"ח ליום  19,195 -אלפי ש"ח ו 20,247 יתרות התחייבות לספקים ולנותני שירותים בסך
  .)יום 90ף + שוט ימים ( 120 -נה לתקופת תשלום ממוצע של כיה ,, בהתאמה2018 -ו

  
  

  כותויתרות זאחרים זכאים  - 81באור 
  

  בדצמבר 31ליום   הרכב:
  2019    2018  
  אלפי ש"ח     אלפי ש"ח   
        

  200    200  בעלי מניות המיעוט בחברה מאוחדת
  115    532  ) 28(ראה ביאור  עלי שליטהב

  6,108    5,651  הוצאות לשלם 
  2,317    2,445  ריבית לשלם 

  1,290    2,442   )א' 23 -ו 6 יםראה באור(ריות בדק ותביעות משפטיות לאחהפרשה 
  464    1,178  הכנסות מראש

  420    491  עובדים ומוסדות בגין שכר
  -     2,011  אחרים

  14,950    10,914  
  

דוח על המצב החודשים מתאריך ה 12לעמוד לפירעון במהלך  הויתרות זכות צפויהאחרים יתרת הזכאים 

  ).לגמר עבודות ובדקהפרשה  ,(למעט הכספי

  
  יד בנקאי בניכוי חלויות שוטפותהלוואות מתאג   - 19באור 

  
  בדצמבר 31ליום   הרכב:

  2019    2018  
  אלפי ש"ח     אלפי ש"ח   
        

  -     104,855  אות הלוו
        

  -     ) 4,388(  חלויות שוטפות  –בניכוי 

  100,467    -  
  

  
"ח לנכס מיליון ש 105 -רה על ידי תאגיד בנקאי, הלוואה בסך של כ, הועמדה לחב2019ובמבר בנ 21ביום   א. 

תרתה ליום (מסחרי) ואשר החליפה הלוואה ששימשה למימון נכס הנדל"ן להשקעה שי 111נדל"ן להשקעה 

  אלפי ש"ח. 63,503הינה   ההחלפה

עור של  ת קבועה צמודה למדד בשיעל פי ההסכם עם התאגיד הבנקאי, קרן ההלוואה תישא ריבית שנתי

לוואה ועד למועד פירעונה המלא של ההלוואה.  , אשר תיפרע אחת לרבעון החל ממועד העמדת הה 2.3%

, כאשר כל 2024ועד לחודש נובמבר  2020ובמבר קרן ההלוואה תיפרע בתשלומים שנתיים החל מחודש נ 

רון, אשר ן ההלוואה, והתשלום האחמקר 4% -אחד מארבעת התשלומים הראשונים בגין הקרן יהווה כ 

  רן ההלוואה.מק 84% -, יעמוד על כ2024ישולם בחודש נובמבר 

זכויות החברה החברה התחייבה כלפי המלווה להעמיד בטוחות שונות הכוללות, בין היתר, את שעבוד 

וסף מרכז המסחרי  לרבות זכויות החברה לקבלת דמי שכירות מכוח הסכמי שכירות במרכז המסחרי. בנ

 75%יעלה על  לא ) LTVהבאים: יחס חוב לבטוחה (פיננסים היחסים הרה על לשמיהתחייבה החברה 

  . 1.1-ויחס הכיסוי לא יפחת מ

כלפי המידה הפיננסיות בהתאם להתחייבויותיה  , החברה עומדת בכל אמות2019בדצמבר  31ליום נכון 

  התאגיד הבנקאי.
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  הלוואה מתאגיד פיננסי    - 20באור 
  

בשיעור  ריביתנושאת אלפי ₪,  178 -הקצאת אשראי בסך כ בניכוי עמלת "חשאלפי  20,000בסך וואה הל

  . 2021במרץ  30 -תשלומים רבעוניים שווים החל מ 4 -לשנה. קרן ההלוואה תיפרע ב 5.5%

      לשנה. 6.2%הינה הריבית האפקטיבית בגין ההלוואה 

  

   אגרות חוב - 21באור 

  2019בדצמבר  31לום   :רכבה    א. 

    שווי בספרים     רך נקובע  
יבית  רשיעור 

  )1(שווי הוגן     אפקטיבי 
  אלפי ש"ח     %    אלפי ש"ח     אלפי ש"ח   

                
  93,276    5.5    91,535    90,000  אגרות חוב (סדרה ח')

  101,300    5.5    98,921    100,000  )'אגרות חוב (סדרה ט
  85,138    2.2    78,050    79,088  )'ת חוב (סדרה יואגר

  77,100    5.4    76,162    77,000  )יא' וב (סדרהאגרות ח

  346,088    344,668        356,814  
          ) 2,445(      בניכוי ריבית לשלם 

          ) 177,649(      ) 2( חלויות שוטפות  -בניכוי 

      164,574          
מוצג בניכוי הוצאות הנפקה ,פרמיה 

          7,005      וניכיון 

          ) 3,143(      הפחתה שנצברה  

      3,862          
 .9201 בדצמבר, 31 ליום בבורסה  החוב אגרות לשער בהתאם נקבע ההוגן השווי ) 1(

   בהתאם השוטפת הפעילות למימון שמיוחס החוב תאגרו   מתוך החלק את  בחשבון מביאים החוזר ההון למסגרת שסווגו הסכומים ) 2(
  להלן). ב' (ראה  החברה  של הפעילות למחזור     

  
  
  

  

  
  2018בדצמבר  31ם ליו   

    שווי בספרים     נקוב ערך  
שיעור ריבית  

  )1(שווי הוגן     אפקטיבי 
  אלפי ש"ח     %    אלפי ש"ח     אלפי ש"ח   

                

  34,469    6.07    33,742    34,009  אגרות חוב (סדרה ו')
  99,190    5.50    101,266    100,000  אגרות חוב (סדרה ח')
  89,660    5.50    98,429    100,000  אגרות חוב (סדרה ט')

  82,834    2.20    82,001    83,250  חוב (סדרה י) אגרות
  5,263    6.88    5,222    5,211  )3ב להמרה (סדרה אגרות חו

  322,470    320,660        311,416  
          ) 2,317(      לשלם  בניכוי ריבית

          ) 127,204(      ) 2( חלויות שוטפות  -בניכוי 

      191,139          
אות הנפקה ,פרמיה מוצג בניכוי הוצ

          7,694      העלות  -ון וניכי

          ) 3,567(      הפחתה שנצברה  

      4,127          
  

 .2018 בדצמבר 31 ליום בבורסה  החוב אגרות לשער בהתאם נקבע ההוגן השווי ) 1(

  בהתאם תהשוטפ הפעילות למימון שמיוחס החוב אגרות  מתוך החלק את  בחשבון מביאים החוזר ההון למסגרת שסווגו כומיםהס ) 2(

 להלן). ב' (ראה  החברה  של הפעילות למחזור
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  ) (המשך אגרות חוב - 21באור 

ן (הסכומים להל  רעון בשנים הבאות לאחר תאריכי הדוחות על המצב הכספייאגרות החוב עומדות לפ .ב

  כוי הוצאות הנפקה ופרמיה או ניכיון): ינ לפני

  בדצמבר 31ליום   
  2019    2018  
  אלפי ש"ח     ש"ח אלפי   
        

  29,090    80,829                                                                               שנה ראשונה       

  90,546    90,596  שנה שנייה     

  77,213    54,162  ישיתשנה של     

  59,021    58,063  שנה רביעית     

  66,600    62,438  שנה חמישית ואילך     

  322,470    346,088  סך הכל     
  

  :אמות מידה פיננסיות .ג

  יא' רהסד  סדרה י'   סדרה ט'   סדרה ח'    

תנאי סף מינימלי שנקבע שבאי עמידה בו יעלה שיעור 

  הריבית: 

          

  140   130  110  90    מיליוני ש"ח – הון עצמי מינימלי

  21%  21%  21%  19%    יחס הון עצמי למאזן, מינימלי 

    -  -  -    נטו CAP-פיננסי נטו ל היחס בין חוב

  - שיעור הריבית יעלה ב

  המידה שנקבעו לעיל ככל שהחברה לא תעמוד באמות 

  0.25%  

  

0.25%  

  

0.25%  

  

0.25%  

  

בו לתקופה  תנאי סף מינימלי שנקבע שאי עמידה

  העולה על שני רבעונים רצופים, עילה לפרעון מיידי:

          

  130   120    100   85    מיליוני ש"ח - הון עצמי מינימלי 

  20%  20%  20%  18%    עצמי למאזן, מינימלי  יחס הון

  85%  85%  85%  85%    נטו CAP-פיננסי נטו ל היחס בין חוב

            

ות שפורטו מגבלת חלוקת דיבידנד נוסף על המגבל

  לעיל 

          

סכום הדיבידנד לא יעלה על שיעור מהרווח הנקי 

  המתואם כפי שיהיה מעת לעת

  40%  35%  35%  35%  

דנד היחס שבין ההון העצמי לאחר חלוקת הדיבי

לפי  ד של החברההמאוחנכסים המאוחד לבין סך ה

המבוקרים או הסקורים (לפי העניין) הדוחות 

   שליפחת משיעור לא האחרונים, 

  21%  22%  22%  23%  

ההון העצמי המאוחד של החברה לאחר החלוקה 

  ש"חמיליוני  –יפחת מסך של לא ובעקבותיה 

  110   120   150  160   

  

יות בהתאם להתחייבויותיה בכל סדרות , החברה עומדת בכל אמות המידה הפיננס2019בדצמבר  31ום לי

  האג"ח. 
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  (המשך)  אגרות חוב - 21באור 

  ם נוספים לגבי אגרות החובפרטי .ד

 הנפקת אגרות חוב (סדרה ח')  . 1

  

ות על שם בנות ע"נ אגרות חוב (סדרה ח') רשומש"ח  100,000,000, הנפיקה החברה 2016שנת ב

ודו"ח   28.5.2014אם לתשקיף מדף של החברה מיום ש"ח ע.נ. כל אחת. ההנפקה בוצעה בהת 1.00

  .  16.11.2016ף מיום ודוח הצעת מד 31.7.2016הצעת מדף מיום 

    .  4.75%אגרות החוב (סדרה ח') נושאות ריבית שנתית קבועה לא צמודה, בשיעור של 

  תשלומים חצי שנתיים  שאינם שווים כדלקמן:  5 -ן) בגרות החוב עומדות לפירעון (קרא

מקרן אגרות החוב  5%תפרע החברה  2019ביולי  31-ו  2019בינואר  31אחד מהתאריכים  בכל

תפרע החברה  2021בינואר  31 -ו  2020ביולי  31, 2020בינואר  31ח' ובכל אחד מהתאריכים  סדרה

גרות החוב תשולם פעמיים בשנה בתשלומים חצי  החוב סדרה ח'. הריבית בגין א  מקרן אגרות 30%

ביולי של כל אחת  31וביום  2021עד  2017בינואר של כל אחת מהשנים  31ם ביום שנתיים שווי

  . 2020עד  2017מהשנים 

ש"ח והריבית האפקטיבית בגין אגרות החוב הינה  אלפי 1,837 -לסך כעלויות ההנפקה הסתכמו 

  לשנה.  %5.5

  

היה   2016נובמבר ב 15גרות החוב (סדרה ח') שהיו במחזור בעת ההרחבה ליום ערכן המתואם של א

דרה ח') הנוספות הונפקו ש"ח ערך נקוב אגרות חוב (סדרה ח'). אגרות החוב (ס 1ש"ח לכל  1.0138

רכי ניכוי מס (ביחס לערכן המתואם). שיעור הניכיון המשוקלל לצ 1.065% -בניכיון בשיעור של כ

') הקיימות במחזור סדרת אגרות החוב (סדרה ח') (היינו, אגרות החוב (סדרה חבמקור ביחס לכל 

  .   0.39929% -וכן אגרות החוב (סדרה ח') הנוספות) הינו כ

  ')טת אגרות חוב (סדרה הנפק  . 2

רשומות על שם ') טש"ח ע"נ אגרות חוב (סדרה  72,500,000, הנפיקה החברה 2017 יוניב 20ביום   

  30.5.2017יום .נ. כל אחת. ההנפקה בוצעה בהתאם לתשקיף מדף של החברה מש"ח ע  1.00בנות 

    .18.06.2017ודו"ח הצעת מדף מיום 

במסגרת  )ט' סדרה( חוב אגרות נ"ע ח"ש 27,500,000 רההחב הנפיקה, 2017 באוקטובר 18 ביום

סדרה (ש"ח ע.נ.  1ש"ח לכל  0.985של בתמורה לסך  בוצעהאגרות חוב ההקצאת . הרחבת הסדרה

 .ש"ח 27,087,500 של החברה ובתמורה כוללת של) ט'

    .  4.85%') נושאות ריבית שנתית קבועה לא צמודה, בשיעור של טאגרות החוב (סדרה 

  תשלומים חצי שנתיים שאינם שווים כדלקמן:  6 -החוב עומדות לפירעון (קרן) ב אגרות

מקרן אגרות החוב  8.333%ע החברה תפר  2020 דצמברב 31-ו  2020 ניובי 30בכל אחד מהתאריכים 

בכל אחד מהתאריכים מקרן אגרות סדרה ט' ו 8.334%תפרע החברה  2021י ביונ 30ביום  ,'טסדרה 

מקרן אגרות החוב סדרה  25%תפרע החברה  2022 דצמברב 31 -ו 2022 ניביו 30, 2021 דצמברב 31

  31החל מיום  ,שנתיים שווים ולם פעמיים בשנה בתשלומים חצי'. הריבית בגין אגרות החוב תשט

  . 2022עד  2018של כל אחת מהשנים בדצמבר  31 -ו  ניובי 30 ימיםבו 2017בדצמבר 

אלפי ש"ח והריבית האפקטיבית בגין אגרות  1,202 -כשל  הסתכמו לסך הראשונית עלויות ההנפקה

  לשנה.  5.3%החוב הינה 

 )ריבית + קרן(ערכן המתואם היות ש, אלפי ש"ח 856 -בסך כ בניכיון אגרות החוב בהרחבה הונפקו

ש"ח ע.נ.   1לכל  תמורההו אג' 101.612 ההי ההנפקהאגרות החוב נכון למועד ש"ח ע.נ. מ 1של כל 

 בעלויותבניכיון ו בהתחשב, שנוספו החוב  אגרות בגין האפקטיבית הריבית שיעור .אג' 98.5 יהה

  . לשנה 5.9% -ל מגיע, ח" ש אלפי 153-כ בסך ההנפקה
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  (המשך)  אגרות חוב - 21אור ב

 ת החוב (המשך)פרטים נוספים לגבי אגרו   . ד
 

  ')יהנפקת אגרות חוב (סדרה   . 3

 על רשומות') י סדרה( חוב אגרות נ"ע  ח"ש 83,250,000 החברה הנפיקה 2018 באוקטובר 16 ביום  

 מיום החברה של מדף לתשקיף אםבהת בוצעה ההנפקה. אחת כל. נ .ע ח"ש  1.00 בנות שם

  . 16.10.2018 מיום מדף הצעת ח" ודו 30.5.2017

 של בשיעור קבועה שנתית ריבית ונושאות לצרכן המחירים למדד צמודות') י סדרה( בהחו אגרות

1.8%  .  

  : כדלקמן שנתיים חצי תשלומים 6 -ב) קרן(  לפירעון עומדות החוב אגרות

  יהווה ) כולל( 2023 ועד 2019 באוקטובר 30 ביום שיבוצעו הראשונים התשלומים מחמשת אחת כל

) והאחרון( השישי התשלום, המקורית (תשלומי קרן שווים) ')י סדרה( החוב אגרת מקרן 5%

 אגרות  בגין הריבית'). י סדרה( חוב אגרת מקרן 75% יהווה 2024 באוקטובר 30 ביום שיבוצע

  30 וביום 2019 באפריל  30 מיום החל, שווים שנתיים חצי בתשלומים בשנה פעמיים  תשולם החוב

  . 2024 עד 2019 מהשנים אחת כל של באוקטובר

 החוב  אגרות בגין האפקטיבית והריבית ח"ש אלפי 1,624 -כ של לסך הסתכמו ההנפקה עלויות

    .לשנה 2.2% -כ הינה

  ')איהנפקת אגרות חוב (סדרה   . 4

  1.00יא') בנות "ח ע.נ. אגרות חוב (סדרה ש 77,000,000הנפיקה החברה  2019 בנובמבר 21 ביום  

ודו"ח הצעת  30.5.2017שקיף מדף של החברה מיום לת בהתאם בוצעש"ח ע.נ. כל אחת. ההנפקה 

    .19.11.2019מדף מיום 

 אגרות .4.68% של בשיעור קבועה שנתית ריבית ונושאות צמודות אינןדרה יא') החוב (ס אגרות

   :כדלקמן יםשוו  שאינם שנתיים תשלומים 3  -ב(קרן)  לפירעון עומדות החוב

 ;')יא(סדרה  החוב אגרות מקרן 30% יהווה 2021 בנובמבר 30 ביום שיבוצע הראשון התשלום

   ;')יא(סדרה  החוב אגרות מקרן 50%ווה יה 2023 מאיב 31שיבוצע ביום  השני התשלום

  ;')יא(סדרה  החוב רותאג מקרן 20%יהווה  2023בנובמבר  30שיבוצע ביום  השלישי התשלום

בנובמבר של כל אחת  30במאי וביום  31סדרה יא') תשולם, ביום ( ין אגרות החובריבית בג

יחד  2023בנובמבר  30ום . התשלום האחרון של הריבית ישולם בי2023עד וכולל  2020מהשנים 

    עם פירעון הקרן.

טיבית בגין אגרות החוב אלפי ₪ והריבית האפק 1,535 -עלויות ההנפקה הסתכמו לסך של כ

  . 5.45% -א') הינה כ(סדרה י

5 .  
  ה ו'פדיון מוקדם של אגרות חוב סדר 

 -כהחברה בסך  ביצעה החברה פדיון מוקדם סופי של אגרות החוב סדרה ו' של 2019ביוני  30ביום   

קף אלפי ש"ח, כולל תשלום פיצוי פדיון מוקדם שנז 35,583 -אלפי ש"ח בתמורה לסך של כ 34,009

י אלפ  179אלפי ש"ח; וכן הפחתה של הוצאות הנפקה בסך של  1,573 -בהוצאות המימון בסך כ

  ש"ח שנזקפה גם היא להוצאות המימון.

 מחזיקי כלפי החברה של התחייבויותיה מוהסתיי, החוב אגרות של  המוקדם הפדיוןביצוע  עם

  .החברה של' ו סדרה החוב אגרות
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  טבות לעובדיםה לבשות התחייב   - 22באור 

שהועסקו בעבר משרה י החברה מעסיקה עובדים ונושא 2014באפריל  1, החל מיום 'ד 26כאמור בביאור 

  בא.ד.מ. נתנאל.  

חייבת החברה/חייבות חברות הקבוצה בתשלום פיצויי  בהתאם לחוקי העבודה ולהסכמי העבודה שבתוקף, 

ד שיהיה זכאי וימות. סכומי ההטבות שיקבל עובפרישה לעובדים שיפוטרו או שיפרשו מעבודתם בנסיבות מס

  פר שנות הוותק שלו ומשכורתו האחרונה.לפיצויים בעת פרישה כאמור, מתבססים על מס

  תוכניות להפקדה מוגדרת  . 1

לחוק פיצויי פיטורין,  14, חלים תנאי סעיף להם מחוייבת החברה י הפיצוייםלגבי חלק מתשלומ  

סיה ו/או בפוליסות בחברות ביטוח, ה השוטפות של הקבוצה בקרנות פנפיו הפקדותי- , על1963-התשכ"ג 

יבות נוספת לעובדים, בגינם הופקדו הסכומים כאמור לעיל. הפקדות אלו וכן פוטרות אותה מכל התחי

  תגמולים מהוות תוכניות להפקדה מוגדרת. הפקדות בגין

  –אלפי ש"ח ו 458 - כהינו  2018 –ו 2019הסכום שנזקף כהוצאה בגין תוכניות הפקדה מוגדרות בשנים 

  אלפי ש"ח, בהתאמה.  338

  תוכניות הטבה מוגדרת  . 2

לעיל,   שאינו מכוסה על ידי הפקדה מוגדרת, כאמור להם מחוייבת החברה,  לק של תשלומי הפיצוייםהח  

מטופל על ידי החברה כתוכנית הטבה מוגדרת לפיה מוכרת התחייבות בגין הטבות לעובדים ובגינה  

  ח מתאימות.ה מפקידה סכומים בפוליסות ביטוהחבר

להתחייבות להטבה בקירוב ן של נכסי התוכנית דומה השווי ההוג 31.12.2018 -ו 31.12.2019לימים 

  .ש"ח, בהתאמהאלפי  2,314 -ו "חש  אלפי 3,165-מוגדרת בסך של כ

  
  
  

  פרוט נכסי התכנית לפי שווי הוגן  .א
  

    בדצמבר 31ליום 
2018    2019    

    אלפי ש"ח     אלפי ש"ח 
          

  מזומנים ושווי מזומנים    322    237
  מכשירי הון    871    636
  מכשירי חוב                                 1,235    903
  קרנות השקעות   737    538

          
2,314    3,165      

  
  ההנחות העקריות בגין תוכנית להטבה מוגדרת .ב

  
    
  2019    2018  
        
        

  1.89%    0.7%  (*)ת שיעור ההיוון בגין תכנית להטבה מוגדר

        
  1.89%    0.7%  כניתשיעור התשואה הצפויה על נכסי הת

        
  1.5%    1.4%  שיעור עליית שכר צפויה 

        
  *) שיעור ההיוון מבוסס על אגרות חוב קונצרניות צמודות מדד באיכות גבוהה.(
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  התחייבויות תלויותו יותהתקשרו  - 32אור ב

  רים ובדקתביעות דיי  . א

 פרויקטים ב בניה ליקויי נייןבע תביעות דיירים החברה נגדכום הדוח על המצב הכספי הוגשו לי  
הדוחות  . 18ש"ח, ראה ביאור  אלפי 1,075 -סך של כלהמסתכמות ואיחורי מסירה של דירות  שהסתיימו

  יות בדק בהתאם לנסיון העבר של החברה, עלוין תביעות אלה וכן הפרשה לגב הפרשההכספיים כוללים 
י את חשיפת החברה, אם בכלל,  אופן ראואשר לדעת הנהלת החברה מכסה ב  אלפי ש"ח 2,442בסך 

  מתביעות אלה.

ברה  חשיפה מתביעות דיירים בקשר עם ליקויי בניה וקנסות בגין איחור במסירת דירות חלה על הח
, בגינם 2014בדצמבר  31מבצע פרויקטים של החברה עד ליום כקבלן  שביצעהא.ד.מ נתנאל  -הקשורה 

א.ד.מ נתנאל קיבלה זו על עצמה את האחריות  ם הביצועאשר בהתאם להסכוהוגשו תביעות דיירים 
 לטיב, בדק ולשיפוי החברה בגין מלוא נזקיה, אם יהיו, בקשר עם תביעות דיירים על ליקויי בניה 

 - כ ל בסכום שלהתאם לכך רשמה החברה זכות לשיפוי מחברת א.ד.מ נתנא. בואיחורי מסירה של דירות
  .6ראה באור  , אלפי ש"ח 857

   וגיתתובענה ייצ  . ב

  , בע"מ בניה בקשה לאישור תובענה ייצוגית כנגד החברה, א.ד.מ נתנאל הוגשה  2014באוקטובר  20 ביום  
מר אריה נתנאל, מר דני נתנאל, ורישן בניין והשקעות בע"מ. המבקש טען כי ובעלי השליטה בחברה 

לן מתאים בעת ימשה כקבלן ראשי בפרויקטים של החברה, לא החזיקה ברישיון קבנתנאל, שש א.ד.מ
שביצעה את עבודות הבניה. המבקש ביקש לכלול בקבוצה את כל מי שהתקשרו בהסכמים לרכישת 

  3.11.08בתקופה שמיום רה ו/או בהסכם קומבינציה ו/או בהסכם למתן שירותי בנייה עם החברה, די
    .מיליון ש"ח 165את הנזק הכולל של הקבוצה בסכום של ריך . המבקש הע31.3.13 ועד

פיצוי  ה, שולם לתובעים 2018בספטמבר  12יום ב על ידי בית המשפט פשרה שאושרההסדר תאם לבה
  ש"ח. אלפי  367 -בסך של כ המוסכם כספיה

  
  וערבויות שעבודים   -  42 באור

  

ם ערבויות בנקאיות רשמה החברה לטובת החברה לתאגידים בנקאיים ובקשר עלהבטחת התחייבויות   א. 

פים מדרגה ראשונה על כל זכויות החברה מכל מין וסוג ודים קבועים ושוטהתאגידים הבנקאיים שעב

מדרגה ראשונה על זכויות החברה לקבלת  עוקבו שעבוד שוטףשהן בפרויקטים להקמת מבנים, וכן 

רים, מספקים, מקבלנים ומקבלני משנה  כספים מרוכשי דירות ו/או מגרשים, ממקבלי שירותים, משוכ

ם הממושכנים כולל הזכויות לפי חוק מס רכוש וקרן עות מביטוח הנכסיבפרויקטים וזכויות הנוב

  . פיצויים 

 לאומילטובת בנק ללא תמורה,  עמידה מעת לעת,ה ,בחברהבעלת השליטה  בנין והשקעות בע"מ, רישן  ב. 

כלפי הבנק התחייבויות החברה  בלה בסכום להבטחת"הבנק") ערבות ללא הג :להלן (בע"מ לישראל 

ליום הדוח על  הנערב ע"י רישן בנין והשקעות בע"מ  של המימון היקף כוללה בחברה.מון בגין קבלת מי

 31שנה שהסתיימה ביום בות הנ"ל יוהשווי ההוגן של הערב .חש" מיליון 108 -כ והמצב בכספי הינ

לקרן הון מעסקאות עם  נזקף בדוח על שינויים בהון העצמי "חשאלפי   873 -של כבסך  2019בדצמבר 

  שליטה.  בעלי

הינן  לעיל  16בשעבודים הנ"ל המתוארים בבאור המובטחות גרות החוב, הסכומים, למעט איתרות   ג. 

  כדלקמן:

  בדצמבר 31ליום   
  2019    2018  

  אלפי ש"ח     אלפי ש"ח   :הרכב
        

  133,472    91,167    ואשראי הלוואות

  168,070    77,125  (*)   ערבויות

  
ערבויות לפי חוק המכר ש"ח ו אלפי 65,624 -כ בסך ואחרות  יםמכרז, הסכום כולל ערבויות ביצוע, 2019ר בדצמב 31ליום   (*)  

    "ח.ש  אלפי 11,501 -כדירות בסך 



  
  נתנאל גרופ בע"מ   

  באורים לדוחות הכספיים המאוחדים

60 
 

  

  

  אי 7ראה ביאור יקה החברה להתחייבויות שלקחה, שהנפ בנקאיות ערבויותאשר לב  ד. 

  

     הון     -  52 באור

 2019 בדצמבר 31 ליום המניות הון  הרכב .א
  מונפק ונפרע     רשום  
  בדצמבר 31ליום       
      2019    2018  
  מספר המניות    מספר המניות    ותמספר המני  

  28,226,260    50,000,000  ש"ח ע.נ. כ"א 1מניות רגילות בנות 
  

28,226,260  

  

  .לניירות ערך בתל אביב מניות החברה רשומות למסחר בבורסה  ב. 

  ג' 21אה מגבלות באמות מידה פיננסיות לאגרות חוב, באור ר ,חלוקת רווחים לגבי מגבלות על   ג. 

ש"ח,  9,077 -ש"ח ו  9,950בסך  2018 -ו 2019בדצמבר  31הון מעסקאות עם בעלי שליטה ליום  קרנות  ד. 
  .24ראה ביאור  ,חברהבקשר עם ערבויות  פיננסיות שהעניקו בעלי השליטה ל,אמהבהת
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  וההפסד הרווח דוחות לסעיפי פים נוס פירוטים     -  62 באור

  
  ותרקעקו  דירות ממכירת הכנסות  א. 

  

  
  לשנה שהסתיימה ביום 

  בדצמבר 31
  2019    2018    2017  
  אלפי ש"ח     אלפי ש"ח     ש"ח אלפי   
            

  32,265    31,342    86,683  בניה  ושרותי דירות ממכירת
  -     64,542    4,250   קרקעות ממכירת

  90,933    95,884    32,265  
  

  
  
  וההשכרה מכרה עלות  ב. 

  
  לשנה שהסתיימה ביום 

  בדצמבר 31
2019    2018    2017  

  אלפי ש"ח     אלפי ש"ח     ש"ח אלפי   
            

            בניה:  ושרותי  הדירות עלות
  9,638    5,741    18,553  רקעק

  13,071    12,824    53,046  משנה  קבלני
  4,850    3,635    35  ושונות  מיסים שירותים,

  1,352    3,346    790  ת ונלוו שכר
  1,181    1,079    698  פחת

  73,122    26,625    30,092  
  -     52,003    -   שנמכרו  הקרקעות עלות
  -     1,163    4,482    ההשכרות עלות

  
  77,604    79,791    30,092  

    
  וכלליות הנהלה הוצאות  . ג

  
  ה ביום לשנה שהסתיימ

  בדצמבר 31
2019    2018    2017  

  אלפי ש"ח     אלפי ש"ח     ש"ח אלפי   
            

  4,446    4,786    5,367    ונלוות שכר
  1,148    1,581    1,361   יםמשרד זקתאח

  1,572    2,375    2,146  מקצועיים  שירותים
  -     -     538  ואגרות תקשורת

  -     -     49  ושליחויות  נסיעות
  -     -     31  ביטוחים

  -     -     191  ותרומות מתנות ים,כיבוד
  109    125    490  פחת

  1,083    1,024    577  אחרות

  10,750    9,891    8,358            
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  (המשך) וההפסד הרווח דוחות לסעיפי נוספים  פירוטים     -  62 אורב

  מימון הוצאות .ד

  
  שהסתיימה ביום שנה ל

  בדצמבר 31
  2019    2018    2017  
  אלפי ש"ח     לפי ש"ח א    ש"ח אלפי   

  15,624    14,626    12,167  חוב   אגרות בגין מימון הוצאות
  קצר זמןל ואשראי הלוואות בגין מימון הוצאות

  7,090    6,279    9,228  וארוך
  366    680    873  ) 28 ביאור (ראה שליטה בעל  מערבות הטבה

  18    42    -   למוסדות  תשלומים בגין והצמדה ריבית הוצאות
  -     307    -   פיננסי סנכ ערך ירידת

  -     -     3   אחרות
  -     -     29    תוחכיר בגין מימון הוצאות

  2,697    1,344    1,770  אג"ח  של מוקדם פדיון
  24,071    23,278    25,795  

  נכסים  לעלות  שנזקפו אשראי לויותע -  בניכוי

  6,558    -     -   כשירים
  

  19,237    23,278    24,070  סה"כ

    

  מימון   הכנסות . ה
  יימה ביום לשנה שהסת

  בדצמבר 31 
2019    2018    2017  

  אלפי ש"ח     ש"ח אלפי     ש"ח אלפי 
            

  736    -     -   לקוח  הוגן שווי מעידכון מימון הכנסות
  24    19    27    תמפיקדונו ריבית הכנסות

  -     -     255  פיננסי   נכס הוגן בשווי  שינוי
  73    270    516  אחרות

  798    289    833  

  
  2018 בשנת הוצאות אחרות  .ו 

מס  יניכו בגיןלחוק מע"מ  77ל פי סעיף מיטב שפיטה ע לפיה שומה נתקבלה בידי החבר 2018באפריל   

והפרשי הצמדה למועד  ריביתאלפי ש"ח (כולל  926  -"מ בסכום של כלחוק מע 38תשומות בניגוד לסעיף 

 ולתקנות"מ מע קלחו בהתאם כנדרש פעלה כיהגישה השגה מנומקת על השומה וטענה השומה). החברה 

 ומתועדת מבוססת שביצעה"מ המע תביעת כי ודאלו נתמל ע הסבירים מצעיםהא בכל נקטה וכי מכוחו

   .וחומכ ובתקנות"מ מע בחוק כנדרש

 410 -מע"מ בסך של כתשלם החברה על פיו , ת מע"מעל הסכם שומ החברה חתמה ,2018בדצמבר  4 ביום

  שוטפת של החברה.  אלפי ש"ח על ידי הקטנת דרישת החזר מע"מ

  
  ההכנסה  על סים ימ    -  72 באור

  

  החברה  של ההכנסות על  החלים המס שיעורי   א. 

    .24% –  2017  שנתו 23% – 2018 שנת 23% -  2019 שנת  כדלקמן: הינו  בישראל החברות מס שיעור  

 התקציב  יעדי גתלהש  חקיקה תיקוני ( הכלכלית ההתייעלות חוק ברשומות פורסם  2016 בדצמבר 29 ביום

  25% -מ ופחתה החברות מס שיעור החוק, במסגרת )."החוק" -(להלן  2016 -תשע"ז ה )2018 -ו  2017 לשנות

  החל  23% - ל  ופחת הו  2017 בינואר  1 מיום  שנצמחה  או שהופקה  הכנסה  על  2017 בשנת  24%- ל 2016 בשנת

       .2018  בינואר 1  מיום שניצמחה  או  שהופקה  הכנסה  על  2018 שנתמ
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  (המשך)  ההכנסה  על סים ימ    -  72 באור

  

  הבאות  לשנים להעברה  מס ילצורכ  וניכויים הפסדים  . ב

  בגינם הבאות, לשנים  להעברה ש"ח  מיליוני  30 - כ של  בסך הון  הפסדי  לחברה נצברו  2019 בדצמבר 31 יום ל  

  . דבעתי למימושם  ההגבו סבירות שקיימת כך  עקב , נדחים מיסים נרשמו

  900  -כ של בסך מועברים  הון והפסדי ש"ח מיליון  4.7 -כ בסך מס לצרכי שוטפים יםהפסד מאוחדת לחברה

  לא  אלה  הפסדים ן בגי החברה.  ידי על  בה השליטה רכישת טרם המאוחדת בחברה נוצרו  אשר   ש"ח,  אלפי

     המאוחדים.  הכספיים בדוחות נידחים   מסים נכללו

  
  נדחים  מיסים   . ג  

  , הינם כדלקמן: דוח על המצב הכספיצג בהרכב ותנועת המיסים הנדחים, כמו

  

הבדלים בזקיפת  
גין הכנסות ב

      נדל"ן להשקעה 

הבדלים 
בזקיפת  
הכנסות 
    והוצאות

הפסדים  
      להעברה

  סה"כ    אלפי ש"ח     אלפי ש"ח       אלפי ש"ח   
                  

  ) 3,570(    6,811    5,352      ) 15,733(  2018, בינאור 1יתרה ליום 
                  

השפעה מצטברת ליום מ -זקיפה להון 
  ) 1,945(    -     ) 1,945(      -     2018בינואר  1

  29    -     29      -   קיפה להון ז
 ) 1,620(    -     1,230      ) 2,850(  זקיפה לדוח רווח והפסד

                  

  ) 7,106(    6,811    4,666      ) 18,583(  2018בדצמבר,  31יתרה ליום 
                  

  29    -     29      -   להון  זקיפה
  ) 642(    -     9,826      ) 10,468(  והפסד זקיפה לדוח רווח

                  
  ) 7,719(    6,811    14,521      ) 29,051(  2019דצמבר, ב 31יתרה ליום 

                  
  

לשיעור המס , בהתאם 23% ,הצפויים לחול בעת מימושםמס  יסים הנדחים מחושבים לפי שיעוריהמ

   שבה הם אמורים להתממש. יםשנהצפוי ב

  
  
  
  
  
  
  

  והפסד רווח בדוחות הכלולים  נסה כהה על מיסים   .ד
  רבדצמב 31ביום  לשנה שהסתיימה  
  2019    2018    2017  
  ש"ח   אלפי    ש"ח   אלפי    ש"ח    אלפי  
            

  710    330    2,054  שוטפים  מסים
  1,439    1,620    642  , נטו נדחים מיסים
  8    -     9,005    קודמות שנים בגין מסים

 2,157   1,950    11,701  מיסים על הכנסה 
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  (המשך)  ההכנסה  על סים ימ    -  72 באור
  
  י אורטית מס  .ה

  לבין  תיאורטי) (מס רגילים  מס  שיעורי  לפי  מס  לפני הרווח  (הפסד)  על  המחושב המס סכום  בין  ש ההפר

    :כדלקמן מורכב והפסד  רווח בדוח הלשנכל  המס וצאתה
  

  בדצמבר 31שהסתיימה ביום  לשנה  
  2019    2018    2017  
  ש"ח   אלפי    ש"ח   פיאל    ש"ח   אלפי  
            

  9,233    2,068    49,177  נמשכות  מפעילויות הכנסה על  סים ימ נילפ רווח
  24%    23%    23%  הסטטוטורי  המס יעורש

            

  2,216    476    11,311   ההכנסה על  סים ימ - התיאורטי מסה
  124    277    216  ואחרות  מס לצורכי בניכוי  מותרות שאינן וצאותה

  ) 168(    -     -   המס יעורי בש שינוי  השפעת

  ) 23(    ) 303(    ) 59(      בעבר נדחים  מיסים בגינם נרשם  שלא הפסדים ניצול 

  8       1,500    233  להלן   ז' סעיף ראה ,קודמות שנים  בגין מסים   

  2,157    1,950    11,701    ההכנסה על סיםמי
  

                        
  

  סופיות שומות  ו.

  
   .2016וכולל לשנת  עד סופיותומות לחברה ש

  2013-2016  לשנים הכנסה מס ומותש דיון   . ז

, בנושאים של העיתוי  2013-2016 עם החברה דיון שומות מס (שלב ב) לשנות המס הרשות המיסים קיימ  

לצרכי מס הכנסה להתרת הוצאות בניית מרחבים מוגנים, התרת הוצאות מימון והנהלה וכלליות ועיתוי  

 ים בחולון. פרויקט מגור 111ירת מקרקעין מגרש ההכרה ברווח ממכ

להגדיל כי נדרש  (לאחר דיוני שומות שלב א) הייתה תאם לשומה מיטב שפיטהבה ,עמדת פקיד השומה

חובות המס המוערכת  ואתש"ח  מיליון 70בסך  2016 - 2013 בשניםאת ההכנסה החייבת של החברה 

(ב)  191י סעיף וקנס גירעון לפ הצמדה הפרשייבית, ר כולל"ח, ש  מיליון 21 -לשנות הדיון בסך של כ

 מתייחס להגדלת ההכנסה החייבת במס. לפקודה על המס ה

למיסים  נוספתבדוחות הכספיים התחייבות  החברהרשמה  23רשנות לראשונה של הוראות פ ביישום

של אלפי ש"ח כנגד קיטון בעודפים כתוצאה מהשפעה מצטברת מאימוץ לראשונה  1,500בסך של 

  . 2019בינואר  1 ליום IFRIC 23הוראות הפרשנות  

חות הכספיים של  חבות המס והדו של בהליך דיון השומות, מהווים הפרש עיתוי מדידה ונדונשהנושאים 

 תוצאות, שהן נאותות לכיסוי החשיפה של החברה, מנדחים הפרשות להתחייבות למיסים והחברה כלל

  ס.הליך דיון השומות לגבי שנות דיון המ

חתמה על הסכם שומות עם החברה שלאחר תאריך הדוח על המצב הכספי,  2020בפברואר  25ביום 

מיליון ₪  9.4 -סך של כ  2016דיון המס עד וכולל שנת המס החברה בגין שנות  תשלםמה, פקיד השו

   כולל הפרשי הצמדה ורבית להיו ההסכם.

בסך  23של פרשנות  1.1.2029 נה ליוםביישום לראשוביטלה החברה את הרישום  ,ההסכםכתוצאה מ

 כנגד קיטון  ש"חמיליון  9.4 -ת מיסים בגין שנים קודמות בסך כהכירה בהוצאוואלפי ש"ח  1,500

       .יםמסים נדחלת יובהתחייבו
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  ם קשורי וצדדים  עניין  בעלי עם ויתרות עסקאות    -  82 באור

  

נתנאל, המחזיקים בה באמצעות חברת רישן בנין בעלי השליטה הסופיים של החברה הינם בני משפחת 

התשתית והנדל"ן  ). בעלי השליטה פעילים בענפי הבניה," בעלי השליטה" –ם (להלן והשקעות בע"מ שבבעלות

תחום הבניה באמצעות החברה וחברות אחרות שבשליטתם. בעלי השליטה בחברה מרכזים את פעילותם ב

באמצעות החברה, באופן שהצעות ופניות חדשות לרכישת למגורים ומסחר במסגרת פרויקטים חדשים 

להחלטת ועדת הביקורת) ם לבניה למגורים מופנות תחילה לחברה, ובמידה והחברה (בכפוף מקרקעין מהותיי

  הצעות.לא חפצה לרכוש את אותם מקרקעין, בעלי השליטה בחברה רשאים לבחון את אותן 

הפעילות לפיו בעלי השליטה בחברה מרכזים את פעילותם  בחנה החברה מחדש את הסדר תיחום  2017שנת ב

רקעין מהותיים לבנייה  מגורים באמצעות החברה, באופן שהצעות ופניות חדשות לרכישת מקבתחום הבניה ל

) לא חפצה לרכוש את למגורים מופנות תחילה לחברה, ובמידה והחברה (בכפוף להחלטת וועדת הביקורת

במסגרת הבחינה  ").ההסדר("ברה רשאים לבחון את אותם ההצעות אותם מקרקעין, בעלי השליטה בח

  הורחב הסדר תיחום הפעילות גם לרכישת מקרקעין לבניה למסחר.  מחדש, 

  הפרויקטים של והפיתוח הבניה עבודות השליטה. מבעלי אחד בידי נתון החברה, ניהול להלן, ד -ב כמפורט

  - קשורה חברה באמצעות  בעבר  משנה, קבלני ידי  ועל  הבת  חברת באמצעות נעשות  החברה ידי  על היזומים

  במהלך  הופסקה  עמה ההתקשרות אשר( כספים הול וני  שיווק משרד, שירותי גם לחברה נהשנת נתנאל א.ד.מ

נחתם הסכם השלמה להסכם העברת הפעילות נאל והושלם המשא ומתן עם אדם נת 2018 במהלך ).2014 שנת

בהתאם  .2014התחייבויות, כח אדם מאדם נתנאל לחברה משנת , נכסים, בפרויקטים, הסכמי שיווק ופרסום

אלפי  576של   מ"ר בערך כולל  127שכירות נוסף של  של שטחהושלמו העברות לחברה, סכם ההשלמה לה

  לעלות הפרויקטים בבניה של החברה.  הנזקפש"ח  אלפי 1,686בסך  העסקתם ושני עובדי מפתח שעלות ש"ח

  צמברבד 31ליום   
  2018    2019   ן יעני  ובעלי תקשורו  חברות עם יתרות    . א
  ש"ח   אלפי    ש"ח   אלפי  

        

  ) 115(    ) 532(  שוטפות)  (התחייבויות שוטפים  כסיםנ במסגרת

  4,196    ) 532(  הדוח  בתקופת הגבוהה  היתרה

  
  בדצמבר 31נה שהסתיימה ביום לש 

  2017    2018    2019  עניין  בעלי עם ועסקאות הטבות  ב.
  ש"ח   אלפי    ש"ח   אלפי    ש"ח   אלפי

        
    

            
  1,134    1,134    1,134  שליטה  בעל מנכ"ל  ותישיר עבור ניהול  דמי

  1,026    1,026    1,026  דירקטוריון יו"ר שכר) (עלות ניהול  דמי

  -     364    624  להלן   ה' ראה  – בע"מ  בוטיק נתנאל  לחברת ניהול  דמי

  309    409    430    ברהבח מועסקים שאינם דירקטורים שכר

  שכר מקבלי מועסקים) (שאינם דירקטורים מספר

  5    5    5    דירקטוריון יו"ר  למעט ריםדירקטו

  עם  מעסקאות הון קרן  כנגד נרשמו אשר  מימון הטבות

  366    680    873  . ב 24 ביאור ראה , שליטה בעלי

  -     576    192    משרד שכירות דמי

  

רישן בנין והשקעות בע"מ להבטחת התחייבות  - שליטה בחברהבקשר עם ערבויות שהעמידה בעלת ה  ג. 
  . ב' 24ראה ביאור ידים בנקאיים, החברה כלפי תאג

  
)1 (    
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  (המשך) קשורים וצדדים עניין  בעלי  עם ויתרות עסקאות -  82 באור
  

  עם בעלי עניין  התקשרויות  ד. 

  י נתנאל, מנכ"ל החברה תנאי העסקתו של מר דנ  . 1  

     
ום גמול מיאישר דרקטוריון החברה, לאחר שהתקבל אישור של ועדת הת 29.6.2016ביום 

 ועסקמ 1.7.2016 מיום החל. החברה ל"מנכ, נתנאל דני מר של העסקתו תנאי שינוי, את 26.6.16

  החברה ל"מנכ, בנוסף. למדד הצמדה בתוספת לחודש ח"ש אלפי 94.5 של בשכר נתנאל דני מר

  שלפיו , הסף בתנאי לעמידה בכפוף) במאוחד( החברה של השנתי ווחמהר 1.5% של למענק זכאי

. לפחות ח"ש מליון 15 הינו האחרונות השנים שלוש של תקופה במהלך  הממוצע תיהשנ ווחהר

 ישולם  המענק תשלום. החודשיים הניהול דמי פעמים 4 לעד השנתי המענק יוגבל מקרה בכל

  . 2017 לשנת הכספיים הדוחות פרסום לאחר רק לראשונה

בתוקף לתקופה של  יאוה 2016באוגוסט  25באסיפה כללית מיום  האושר הההתקשרות האמור

. כל צד רשאי להודיע על סיום ההתקשרות בהודעה מראש 1.7.2016שלוש שנים, החל מיום 

  יום.  90ובכתב של 

 תועדכון והארכת תנאי כהונ, חברהפת בעלי המניות של היאישרה אס 2019באוגוסט  1ביום 

  . 2019ביולי   1לתקופה נוספת החל מיום  ,נתנאל דנישל מר  תווהעסק

  תנאי העסקתו של מר אריה נתנאל, יו"ר דירקטוריון החברה  . 2  

    
  

אישר דרקטוריון החברה, לאחר שהתקבל אישור של ועדת התגמול מיום  29.6.2016ביום 

 מיום  החל. החברה וריוןדירקט יו"ר, נתנאל אריה מר של והעסקת תנאי שינוי, את 26.6.16

, בנוסף. למדד הצמדה בתוספת לחודש ח"ש יאלפ 85.5 של בשכר נתנאל אריה מר יועסק 1.7.2016

  שלפיו , הסף בתנאי לעמידה בכפוף) במאוחד( החברה של השנתי מהרווח 2% של למענק זכאי

. פחותל  ח"ש מליון 15 הינו האחרונות םהשני שלוש של תקופה במהלך  הממוצע השנתי הרווח

 ישולם  המענק שלוםת. שייםהחוד הניהול דמי פעמים 4 לעד השנתי המענק יוגבל מקרה בכל

  . 2017 לשנת הכספיים הדוחות פרסום לאחר רק לראשונה

בתוקף לתקופה של  יאוה 2016באוגוסט  25באסיפה כללית מיום  האושר הההתקשרות האמור

ודיע על סיום ההתקשרות בהודעה מראש . כל צד רשאי לה2016ביולי  1ום שלוש שנים, החל מי

   יום. 90ובכתב של 

 תועדכון והארכת תנאי כהונ, פת בעלי המניות של החברהיאישרה אס 2019אוגוסט ב 1ביום 

  . 2019ביולי  1לתקופה נוספת החל מיום  ,של מר אריה נתנאל תווהעסק
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  (המשך) וריםקש וצדדים עניין  בעלי  עם ויתרות עסקאות -  82 באור

  

    ה.
  "נתנאל בוטיק"  -התקשרות עם בעלי שליטה 

    
התקשרות החברה עם  את  של החברה אסיפת בעלי המניותאישרה , 2018וקטובר בא 4ום בי

, חברה פרטית בבעלות מיכה נתנאל ומיכה נתנאל, (להלן: "נתנאל בוטיק") נתנאל בוטיק בע"מ

ם בעלי השליטה בחברה, בהסכם להעמדת שירותי הנמנים ע -יה נתנאל ודני נתנאל בניהם של אר

  .  2018ביוני  1החל מיום בתוקף פה של שלוש שנים רה לתקוהתחדשות עירונית לחב

  להלן תנאי ההתקשרות: 

אלפי ש"ח לחודש והחזר  40 לנתנאל בוטיק תמורת השירותים תשלם החברה - התמורה .א

קיימו יחסי עובד מעביד בין כל אחד. לא יתעבור אלפי ש"ח  6 הוצאות רכב עד תקרה של

   .בין מיכה נתנאל ומיכה נתנאלהחברה ל

שנים ממועד ההתקשרות ("תקופת ההתקשרות") יחולו שני התנאים  3בתום ככל ו

  האמורים להלן במצטבר: 

 לא החלו פרויקטים המזכים את נתנאל בוטיק במענק פינוי (או חלקו);  ) 1(

ופת ההתקשרות) אין בהם בכדי ים בפרויקטים שהחלו (אף לאחר תקהמענקים הצפוי ) 2(

 תקופת ההתקשרות; ו במהלךמהתשלומים החודשיים ששולמ 75%לקזז 

) שקיבלה במהלך חלקם או(כולם   החודשיים התשלומים את לחברה בוטיק נתנאל תשיב

  תקופת ההתקשרות.

 הרכב ומהוצאות החודשי םמהתשלו 75% - הרכב ומהוצאות החודשי מהתשלום 75% קיזוז .ב    

 . להלן כמפורט, בוטיק נתנאל זכאית תהא להם המענקים כספי מתוך יקוזזו

משווי כל יחידת מגורים  1%נתנאל בוטיק תהא זכאית למענק בשיעור של  - יפינו נקמע . ג

 חדשה בפרויקט אשר החברה רשאית לשווק אותן.

תנאל בוטיק למענק מדורג בנוסף למענק הפינוי תהא זכאית נ - ברווח השתתפות מענק .ד

חברה  רווח החשבונאי שיוכר בדוחות הכספיים המבוקרים ו/או סקורים של הבהתאם ל

מהרווח של  5%חס לפרויקט הרלוונטי. המדרגה הראשונה של המענק תהא בגובה של בי

  15%הפרויקט הרלוונטי וזאת ככל ששיעורי הרווח הפרויקט הרלוונטי היו עד לגובה של 

ת בפרויקט הרלוונטי יעלה על שיעור של  בפרויקט. ככל והרווח על העלויו מעל העלויות

מהרווח שמעל לשיעור של   15%ק נוסף בגובה של ית למענ, תהא נתנאל בוטיק זכא15%

 על העלויות בפרויקט.  15%

על אף האמור לעיל, סך התשלומים לנתנאל בוטיק (תשלום  - שנתיים תשלומים תקרת .ה

אלפי ש"ח.  2,500לא יעלה על  קלנדריתנק השתתפות ברווח) בשנה חודשי, מענק פינוי ומע

  באופן  פרויקטים מספר בגין למענקים בוטיק נתנאל זכאית תהא מסוימת ובשנה ככל

 עד העודף המענקים תשלום מועד ידחה, השנתיים התשלומים מתקרת לחריגה שיביא

רות, המוקדם או עד לסיום ההתקש האמורה מהתקרה חריגה תתקיים לא בו למועד

  מבניהם.
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  סיכונים  וניהול פיננסיים  מכשירים -  92 רבאו 
  

  הפיננסיות  ההתחייבויותו  נסיים הפינ  הנכסים סיווג  א. 
  

     בהתאם הפיננסיים  המכשירים לקבוצות  הפיננסיות וההתחייבויות הפיננסיים  הנכסים סיווג  להלן 

    :39 בינלאומי חשבונאות תקן הוראותל

  בדצמבר 31ליום   
  2019    2018  
  ש"ח   אלפי    ש"ח   אלפי  

        פיננסיים  נכסים 
  64,233    51,504    מופחתת בעלות  הנמדדים  - חובה ויתרות חייבים לקוחות,

  8,193    2,448  הוגן   בשווי הנמדדים – חובה ויתרות חייבים

        פיננסיות  התחייבויות
  545,115    751,262  מופחתת בעלות הנמדדות  פיננסיות התחייבויות

  

  פיננסי  סיכון  גורמי  ב. 

  
סיכוני אשראי,  נים פיננסיים שונים, כגוןלות החברה והחברות המוחזקות חושפת אותה לסיכופעי

סיכוני שוק (לרבות סיכוני מטבע ומדד, סיכון שווי הוגן בגין שינוי ריבית וסיכוני מחיר), סיכון נזילות 
  ר ריבית.וסיכון תזרים מזומנים בגין שיעו

ה בהתאם להחלטות הנדונות במסגרות המתאימות ניהול הסיכונים מבוצע על ידי מנכ"ל החבר
  נהלת החברה. בה

  
  

  סיכונים פיננסיים:  גביל וטפר
  

  
  ריכוז סיכוני אשראי  . 1

  
אשר מופקדים בתאגידים בנקאיים ישראליים ופקדונות  לחברה מזומנים, שווי מזומנים  א.  

  .הלת החברה אינה צופה הפסדים הנובעים מסיכון אשראיגדולים. בהתאם, הנ 

  
בקשר ללקוחות  . החשיפה לסיכון אשראי יםפרטילקוחות ל מכירות החברה נעשות רוב   ב.  

  היות והחברה מוסרת את יחידות הדיור לאחר פרעון חובות הלקוחות. הינה מוגבלת 

  מדדי נריכוז סיכו  . 2  

  
את ינן צמודות למדד תשומות הבניה. החברה פועלת למתן קבלני ביצוע ה םע יות החברהוהתקשר  

ויות עם רוכשי ברה באמצעות הצמדת ההתקשרהשפעת השינויים במדד האמור על ריווחיות הח
  הדירות למדד תשומות הבניה.

לפיכך, לשינויים במדד ישנם השפעות מנוגדות; גידול או קיטון בהכנסות ממכירת דירות  ומאידך 
  . עלויות הבניהגידול או קיטון ב

  מדדי נריכוז סיכו  . 3  

  
אים שקליים נושאי ריבית בויות החברה במסגרת ליווי הפרויקטים הינם אשרהתחיי  א.  

ריים, לפיכך לחברה חשיפה לשינויים בשיעורי ריבית הפריים. הערך בספרים קרוב לשווי פ
  ההוגן של ההתחייבות בשל היותן הלוואות בריבית משתנה.

  

  
ם, נושאי ריבית המשתנה האמצעים הנזילים של החברה מופקדים בפקדונות שקליימרבית   ב.  

ית מבוססת פריים. לפיכך לחברה בפקדונות שקלים נושאי ריבבעת חידוש הפקדון, או 
  חשיפה לשינויים בשיעורי הריבית בגין הפקדונות הנ"ל. הערך בספרים קרוב לשווי ההוגן. 

  גן בגין שיעור ריביתסיכון תזרים מזומנים ושווי הו  . 4  

  
מאשראים בקשר מזומנים בגין שינויים בריבית הנובעים בעיקר  החברה חשופה לסיכון תזרים  

יקטים הנושאים ריבית משתנה ובקשר לפקדונות החברה בבנקים. במקביל, חשופה  לליווי הפרו
ח' ב מסדרות החברה לסיכון שווי הוגן כתוצאה משינויים בשיעורי הרבית בשוק, בגין אגרות החו

  נושאת ריבית צמודה.ין אגרות החוב מסדרה י' ה, בגהנושאות רבית בשיעור קבוע י"א,'ט

  נזילות  סיכון  ריכוז  ג. 

  
הטבלה שלהלן מציגה את מועדי הפרעון של ההתחייבויות הפיננסיות של הקבוצה על פי התנאים 

  . )בגין ריבית החוזיים בסכומים לא מהוונים (כולל תשלומים
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  (המשך)  סיכונים וניהול פיננסיים  מכשירים -  92 באור
  

  2019 בדצמבר 31  ליום
  

  השנ
    ראשונה 

    שנה
    שנייה 

  שנה

      שלישית
  שנה

  ית רביע

  שנה  

  חמישית

  ואילך 

  

    סה"כ
      ש"ח   אלפי    

                     נכסים פיננסיים שוטפים: 
    114,236    -     -     -     -     114,236  מזומנים ושווי מזומנים

פקדונות מתאגידים בנקאיים 
   22,737    -     -    -    -    22,737 מוגבלים מראש

    25,717  -   -    -    960        24,757  לקבל  לקוחות והכנסות

   22,532  -   -    -    490   22,042 ייבים ויתרות חובהח

    -    -    -     -     -     -   מיסים לקבל 
נכסים פיננסיים בלתי  

                        ים: שוטפ
הלוואה לשותף בנדל"ן 

   5,755  -   -    -    5,755   -  להשקעה 

   ) 240,113(  -   -    -    -     ) 240,113(  ייםבנקא אשראי מתאגידים

                  

ן ארוך מתאגיד אשראי לזמ
   ) 104,708(   ) 87,785(  ) 4,200(   ) 4,241(   ) 4,241(   ) 4,241(  בנקאי

                         

    ) 19,850(    -    -     -     ) 19,850(    -    גיד פיננסיהלוואות מתא 
נותני  ול ספקיםהתחייבויות ל

    ) 20,247(    -    -     -     -     ) 20,247(  רותיםיש

    ) 9,173(    -    -     -     ) 3,602(    ) 5,571(  מיסים לשלם 

    ) 14,948(    ) 1,010(   ) 285(    ) 60(    ) 430(    ) 13,163(  זכאים ויתרות זכות
    ) 346,089(    ) 62,438(    ) 58,063(    ) 54,163(   ) 90,596(    ) 80,829(  אגרות חוב

    ) 38,834(    ) 3,153(    ) 4,945(    ) 7,837(    ) 11,282(    ) 11,617(  ריבית לשלם 

  )192,009 (    )122,796 (    )66,301 (    )67,493 (    )154,386 (    )602,985 (    

  2018 בדצמבר 31  ליום
  

  שנה

    ראשונה 
    שנה

    שנייה 
  נהש

      שלישית
  שנה

  רביעית 

  שנה  

  חמישית

  ואילך 

  

    סה"כ
      ש"ח   אלפי    

                     נכסים פיננסיים שוטפים: 
    60,546    -     -     -     -     60,546  ומניםמזומנים ושווי מז

פקדונות מתאגידים בנקאיים 
   2,293    -     -    -    -    2,293 בשימוש  מוגבלים

    51,395  -   -    -    -     51,395  לקוחות והכנסות לקבל

   14,620  -   -    -    1,003   13,617 חייבים ויתרות חובה

    1,007   -    -     -     1,007    -   מיסים לקבל
בלתי  נכסים פיננסיים 

                        שוטפים: 

    5,404      -     -     5,404    -   הלוואה לשותף בנדל"ן להשקעה

                 התחייבויות פיננסיות: 

   ) 179,519(          ) 121(   ) 179,398(  אשראי מתאגידים בנקאיים
מתאגיד לזמן ארוך הלוואות 

    ) 17,042(    -    -     -     -     ) 17,042(  בנקאי
נותני  ול ספקיםהתחייבויות ל

    ) 19,195(    -    -     -     -     ) 19,195(  רותיםיש

    ) 8,017(    -    -     ) 200(    ) 1,003(    ) 6814(  זכאים ויתרות זכות
    ) 322,470(    ) 66,600(    ) 59,020(    ) 77,213(   ) 90,547(    ) 29,090(  אגרות חוב

    ) 33,152(    ) 2,322(    ) 2,727(    ) 5,513(    ) 9,559(    ) 13,031(  ריבית לשלם 
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  )136,719 (    )93,816 (    )82,926 (    )61,747 (    )68,922 (    )444,130 (    

  
  ) (המשך סיכונים וניהול פיננסיים  יריםמכש  -  92 באור

   הההצמד תנאי   ד. 

  לשלם.  מיסים יתרות למעט  צמודות אינן והתחייבויות   הנכסים יתרות כל
  

  הוגן  שווי  ה.

  

  ושווי מזומנים כדלקמן: זריםנג לא והתחייבויות נכסים כוללים החברה של הפיננסיים המכשירים

  וזכאים ספקים בנקאיים, לתאגידים התחייבויות חובה, ויתרות חייבים בבנקים, פיקדונות מזומנים,

 או תואם לעיל, שצוינו החברה של הפיננסיים המכשירים של ההוגן השווי יים,אופ בשל זכות. ויתרות

  בחשבונות. ם מוצגי הם  בו לערך קרוב

  . 19 באור ראה ,החברה  ידי  על שהונפקו החוב אגרות  של ההוגן  לשווי באשר

  
  

  שוק  בגורמי שינוי גין ב רגישות מבחני  ו.
   ת בריבית משתנהמבחן רגישות לשינויים בשיעורי הריבית של הלוואו

  רווח (הפסד) לשנה מהשינוי     

  
    

גידול  
אבסולוטי 

2%  

גידול של     
50%  

   גידול של  
25%  

קיטון של    
25%  

 קיטון של   
50%  

קיטון   
  2%אבסולוטי 

                          

                         

2019    (1,348)  (590)   (295)  295   590   1,348 
                          

2018    )916 (  )401 (   )200 (  200   401   916 
  

  

  

לגבי שינויים  השינויים שנבחרו במשתני הסיכון הרלוונטיים נקבעו בהתאם להערכות ההנהלה

  שתני סיכון אלה. אפשריים סבירים במ

יש בהם כדי להשפיע על תוצאות הפעולות החברה ביצעה מבחני רגישות לגורמי סיכון שוק עיקריים ש

גישות מציגים את הרווח או ההפסד (לפני מס), עבור כל מכשיר או המצב הכספי המדווחים. מבחני הר

. בחינת גורמי הסיכון נעשתה שנבחר עבורו נכון לכל מועד דיווחפיננסי בגין משתנה הסיכון הרלוונטי 

או המצב הכספי בגין כל גורם סיכון בהתייחס  על בסיס מהותיות החשיפה של תוצאות הפעולות

  אר המשתנים קבועיםלמטבע הפעילות ובהנחה שכל ש

  
    

  

בגין שינויים  25% -ו 50%בהלוואות לזמן קצר וזמן ארוך בריבית משתנה, בוצעו מבחני רגישות של 

  - ו 0.875% -ל . השינויים מתייחסים לגידול/קיטון ש2018 -ו 2019בדצמבר,  31ריים ליום בריבית הפ

  -ו 2019בדצמבר  31(ריבית הפריים ליום  2018 -ו  2019בדצמבר  31בשיעור ריבית הפריים ליום  0.44%

  ) .1.75%עמדה על שיעור של  2018

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  נתנאל גרופ בע"מ   

  באורים לדוחות הכספיים המאוחדים

71 
 

  
  ) (המשך יכוניםס  וניהול פיננסיים  מכשירים -  92 באור

  

  חודשים  12-חר יותר מסכומים שסילוקם חזוי לא   ז. 

  

ויכולה להימשך  ', תקופת המחזור התפעולי של החברה עולה על שנה אחת, בי 2ר בביאור כמוסב
  בממוצע כשלוש שנים. 

חודשים מסוף  12-להלן מידע בדבר סכומים שהנהלת החברה צופה שיסולקו או ימומשו לאחר יותר מ
  ויות השוטפות של החברה: יווח ואשר מסווגים במסגרת הנכסים וההתחייבתקופת הד

  
  

 
    
  בדצמבר 31ליום   
  2019    2018  

  אלפי ש"ח     אלפי ש"ח   

       הנכסים השוטפים: במסגרת 
       

  -    956  לקוחות והכנסות לקבל

  1,003   490  חייבים ויתרות חובה

  1,007   -   מיסים לקבל

  238,278   133,040  מלאי בניינים בהקמה

  112   -   אות מכירההוצאות נדחות בגין עסק

  134,486   240,400  

       

       במסגרת ההתחייבויות השוטפות:
        

  179,661    205,112          לוואות מתאגידים בנקאייםאשראי וה

  98,114    99,023  חלויות שוטפות של אגרות חוב 

  -     1,230  מקדמות מרוכשי דירות ומקרקעין 

  2,395    1,785  זכאים אחרים ויתרות זכות

  -     3,602  מיסים לשלם 

  3,283    -   למתן שרותי בניה התחייבות 

  310,752    283,453  

  
כספיים,  -חודשים של סעיפי הנכסים וההתחייבויות הלא 12כומים באשר לסילוק או מימוש לאחר הס

שטרם נחתמו  ים, לרבות דירותמבוססים על תחזיות החברה באשר למועדי מסירת דירות בפרויקט
  סכמים לגבי מכירתם).ה

  
  ותפעילמגזרי  - 30באור 

  
על ידי מקבל ההחלטות התפעוליות הראשי מגזרי הפעילות נקבעו בהתבסס על המידע הנבחן   א.

)CODM לצרכי קבלת החלטות לגבי הקצאת משאבים והערכת ביצועים. בהתאם לזאת, למטרות (

  מגזרי פעילות כדלקמן:  כוללת  שניניהול הקבוצה, 

  
  זום") (להלן "מגזר היי  -ילות כקבלן בונה  בישראל פע  -

  
  "מגזר נדל"ן להשקעה בישראל")  (להלן -פעילת בתחום הנדל"ן להשקעה בישראל  -

  

תוצאות המגזר המדווחות למקבל ההחלטות התפעוליות הראשי כוללות פריטים המיוחסים ישירות 
וקצו, כוללים בעיקר נכסי מטה של חסם באופן סביר. פריטים שלא הלמגזר ופריטים אשר ניתן לי

סות מימון, לרבות בגין התאמת שווי ויות הנהלה וכלליות, מימון (כולל עלויות מימון והכנהקבוצה, על
הוגן של מכשירים פיננסים ) ומסים על ההכנסה, מנוהלים על בסיס קבוצתי. מחירי העבודה בין מגזרי 

  ם צדדים שלישיים לפי תנאי שוק בדומה לעסקאות עפעילות מבוצעים 
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  ת (המשך)מגזרי פעילו  - 30באור 

  
  : להלן מידע בדבר מגזרי פעילות  ב. 
  

  2019בדצמבר  31שהסתיימה ביום לשנה   

    ייזום     
 נדל"ן להשקעה

  סך הכל     
  אלפי ש"ח     אלפי ש"ח     אלפי ש"ח   
          

  113,643    22,710  90,933  הכנסות 

            
  52,718    31,475    21,243  תוצאות המגזר  

            

  ) 9,656(          הוצאות לא מיוחסות 

  43,062          רווח תפעולי
            

  ) 24,070(          אות מימון הוצ
  798          הכנסות מימון

  29,387    חלק החברה ברווחי עסקאות משותפות המטופלות לפי שיטת השווי המאזני 
  ) 11,701(          מסים על הכנסה

  37,476          רווח נקי

            
  

    2019 בדצמבר 31מידע נוסף ליום 
  

    ייזום   
נדל"ן  

  סך הכל    וחס בלתי מי    להשקעה 
  אלפי ש"ח     אלפי ש"ח     אלפי ש"ח     אלפי ש"ח   
              

  1,015,901    153,086    344,294  518,521  נכסי המגזר 

  768,336    394,657    105,551    268,128  המגזר התחייבויות 

                
                : 2019 תוספות בשנת

                
  23,011    1,254    21,757    -   השקעות הוניות 

                
  45,511    -     *)   45,511    -   עליה בשווי הוגן של נדל"ן להשקעה

  
  *) כולל עליית ערך נדל"ן להשקעה בעסקה משותפת
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  (המשך) פעילותמגזרי  - 30באור 
  

  הלן מידע בדבר מגזרי פעילות (המשך)ל  ב. 
  

  
  2018בדצמבר  31לשנה שהסתיימה ביום   

    ם   ייזו   
 נדל"ן להשקעה

  סך הכל     
  אלפי ש"ח     אלפי ש"ח     אלפי ש"ח   
          

  99,691    3,807  95,884  הכנסות 

            
  29,326    14,703    14,623  תוצאות המגזר  

            

  ) 9,457(         סות  הוצאות לא מיוח

  19,869          רווח תפעולי
            

  ) 23,278(          הוצאות מימון 
  289          ות מימוןהכנס

  ) 410(          הוצאות אחרות 
חלק החברה ברווחי (הפסדי) עסקאות משותפות המטופלות לפי שיטת השווי 

  5,598    המאזני
  ) 1,950(          מסים על הכנסה

  118          רווח נקי

            
  
  
  

    2018 בדצמבר 31ליום מידע נוסף 
  

    ייזום   
נדל"ן  

  סך הכל    בלתי מיוחס     להשקעה 
  אלפי ש"ח     אלפי ש"ח     אלפי ש"ח     פי ש"ח אל  
              

  779,174    78,763    284,413  415,998  נכסי המגזר 

  569,988    297,988    69,776    202,224  המגזר התחייבויות 

                
                : 2018 תוספות בשנת

                
  33,365    232    33,019    114  השקעות הוניות 

                
  12,393    -     12,393    -   להשקעהל נדל"ן עליה בשווי הוגן ש
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  פעילות (המשך)מגזרי  - 30באור 
  

  להלן מידע בדבר מגזרי פעילות (המשך)  ב. 
  
  

  
  2017בדצמבר  31לשנה שהסתיימה ביום   
  הכל סך      להשקעה נדל"ן     ייזום     
  אלפי ש"ח     אלפי ש"ח     אלפי ש"ח   
          

  46,265    14,000  32,365  הכנסות 

            
  36,854    36,072    782  תוצאות המגזר  

            

  ) 8,825(         הוצאות לא מיוחסות  

  28,029          רווח תפעולי
            

  ) 19,237(          הוצאות מימון 
  833          הכנסות מימון

  ) 392(    עסקה משותפת המטופלת לפי שיטת השווי המאזני החברה בהפסדי חלק
  ) 2,157(          מיסים על ההכנסה 

  7,076          רווח נקי 
  

  
  2017בדצמבר  31מידע נוסף ליום 

  
  

    ייזום   
נדל"ן  

  סך הכל    בלתי מיוחס     להשקעה 
  אלפי ש"ח     אלפי ש"ח     אלפי ש"ח     אלפי ש"ח   
              

  715,718    44,078    240,875  430,765  נכסי המגזר 

  513,869    217,865    48,017    247,987  התחייבויות המגזר 

                
                : 2017תוספות בשנת 

                
  55,931    102    55,829    -   השקעות הוניות 

                
  36,007    -     36,007    -   עליה בשווי הוגן של נדל"ן להשקעה
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  למניה פסד)(ה רווח נקי    - 31באור 

  
  בדצמבר 31לשנה שנסתיימה ביום   
  2019  

 

2018    2017  
  

כמות מניות 
 ירווח נק   משוקללת

 

כמות מניות 
   רווח נקי   משוקללת

כמות מניות 
 הפסד   משוקללת

 אלפי ש"ח     
 

  אלפי ש"ח       אלפי ש"ח   
והרווח כמות המניות 

  : לצורך
 37,476  28,226,260 חישוב רווח בסיסי

 

28,226,260  118  25,979,905   759 
     

 

       
השפעת מניות רגילות  
 121  264,673 פוטנציאליות מדללות 

 

 -   -   -    - 
    

 

       
 37,597   28,490,933 רווח נקי מדולל

 

28,226,260   118  25,979,905    759 
  

 

  בתקופת הדיווח  מהותיים ואירועים עסקאות  - 32באור 

 שינוי  של מהלך לביצוע ן אפשרותלבחו החברה הנהלת את להסמיך החברה ריוןדירקטו החליט 2019 ביולי 8 ביום  

 בבורסה  למסחר ורישום פיצול באמצעות תשקיף החברה, של פעילותה פיצול של בדרך, היתר בין, בחברה נימב

 זמי הי ן"הנדל בתחום והפעילות, בחברה תרוכז המניב ן"הנדל  וםבתח כך שהפעילות מ,"בע אביב בתל ערך לניירות

 במועד  החברה של הקיימים המניות בעלי יהיו מניותיה ושבעלי הפיצול הליך שתוקם לצורך אחות לחברה תועבר

 השליטה  בעלת, מ"בע והשקעות בניין רישן, הפיצול לאחר מיד, מבני השינוי מהליך נפרד בלתי הרלוונטי כחלק

משרדים  בבניין זכויות: הכוללים לותהשבבע המניב ן"הנדל  בתחום בפרויקטים זכויות לחברה  תעביר בחברה,

בעיר  , להשקעה ן"נדל נכסי של פרויקטים שני, ברחובות הרצל ברחוב חרימס ונכס דיור מקבץ, א"בת שלמה חובבר

 כאשר, הכנסה לפקודת מס 2 ה' חלק להוראות בהתאם תתבצע המועברים הנכסים העברת. ב"ארה, יורק - ניו

 בהתאם  במוסדות החברה עשיקב כפי החברה מניות, לרישן החברה קצהת המועברים הנכסים להעברת בתמורה

 .יןהד להוראות

המבנה כאמור,  שינוי הליך  להשלמת מקדמי תנאי יהווה המועברים הנכסים להעברת הרלוונטיים האורגנים אישור

 דין. פי על הדרושים וריםלאיש כפוף כאמור המבני השינוי הליך

  
  לאחר תאריך הדיווחהותיים אירועים מ  - 33באור 

ממשיך ומתפשט  ,התפרץ בסין נגיף הקורונה אשר 2020תאריך הדיווח על המצב הכספי, במהלך חודש ינואר  לאחר  

בריאות העולמי כמגיפה עולמית.התפשטות הנגיף, והצעדים במדינות רבות ברחבי העולם והוכרז ע"י ארגון ה

הגבלות על תנועת תושבים, הימצאות : תפשטותו, כגוןבלימת ההשונים בהם נוקטים בארץ ובעולם בניסיון ל

משפיעים לרעה על הכלכלה העולמית  ),להלן:צעדי המניעה(רת מקומות בילוי וכדומה ממושכת בבידוד בית, סגי

מו כן, התפרצותו שלהנגיף הביאה לכך ששווקי ההון בארץ ובעולם הגיבו בחריפות ונרשמו והתנהלות המשק. כ

  השווקים. בכללם חדות ירידות שערי

הפגיעה הכלכלית   יחמירו ומספר החולים יעלה,להערכת החברה, במידה והמשבר יתארך, ובפרט אם צעדי המניעה 

פעילות החברה. כמו כן, התפתחותו  שק ובכלל זאת עלבמשק צפויה להחריף ולהשפיע על פעילות כלל החברות במ

דירות, פגיעה ביכולת הרוכשים לשאת בתשלום  ברכישתשל מיתון עשויה להביא לירידה בביקוש לדירות ו

בלוח התשלומים לחברה, וכפועל יוצא מכך להשפיע על תזרים   שים לעמודהמשכנתאות, ופגיעה ביכולת הרוכ

השפעות על זמינות ואספקה של חומרי גלם, הנדרשים להשלמה וקידום בניה של   המזומנים של החברה. כמו כן,

  הבניה עשויים לפגוע בקבלנים המקימים את הפרויקטים ולהביא לעיכובים  ם באתריבעובדי פרויקטים ומחסור
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  רה של פרויקטים, וכן לגידול בעלויות ההקמה. במסי

התפשטות הנגיף על   ך את ההשפעות הישירות והעקיפות שללמועד פרסום הדוחות, החברה עדיין אינה יכולה להערי

פיננסית טובה להתמודדות עם השלכות  יש לה יכולת ריכה כיפעילות החברה ותוצאותיה העסקיות. החברה מע

בידי החברה וקיומן של מסגרות אשראי בלתי מנוצלות של   ור יתרת המזומנים הפנוייםהמשבר, וזאת בין היתר לא

שוטפת של התפתחות המשבר, בוחנת את חשיפתה ואת ההשפעה על   קבת ומקיימת הערכההחברה. החברה עו

  ם בהתאם לצורך.וטבצעדי פעילות החברה, ותנק

    

  

 



  
  עשויים לחול בה שינויים  -טיוטה לדיון  

  
 

 

  

  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  נתנאל גרופ בע"מ
לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ג' 9מידע כספי נפרד המובא לפי תקנה 

  1970 -ומיידיים), התש"ל 
  

  2019 דצמברב 31ליום 
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  2019 דצמברב 31 ליום מידע כספי נפרד
  
  
  
  

  העניינים  תוכן 
  
  

  עמוד  

  
  המבקרים חשבוןה ירוא חוות דעת

  
1  

    
  

     :בשקלים חדשים כספיים נתונים
    
  

  המיוחסים לחברה עצמה כחברה אם  נכסים והתחייבויות הכלולים בדוחות הכספיים המאוחדים
  
2-3  

    
  

  המיוחסות לחברה עצמה כחברה אם  הכנסות והוצאות הכלולות בדוחות הכספיים המאוחדים
  
4  

    
  

  5-6   כחברה אם המיוחסים לחברה עצמה תזרימי מזומנים הכלולים בדוחות הכספיים המאוחדים
    

  7-12  נתונים הכספייםביאורים ומידע נוסף ל
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  

 

  
  
  

   לכבוד
   מ"בע  גרופ נתנאלהמניות של  בעלי

  
  
  
  .,.נא
  
  

  ניירות ערך  לתקנותג' 9: דוח מיוחד של רואי החשבון המבקרים על מידע כספי נפרד לפי תקנה הנדון 
  . 1970 -( דוחות תקופתיים ומידיים ), התש"ל     

  
  

), ומידיים' לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ג9את המידע הכספי הנפרד המובא לפי תקנה רנו ביק

ולכל אחת   ,2018- ו 2019 מברדצב 31 מים"החברה") לי - (להלן  מ"בע גרופ נתנאלשל חברת  1970 -התש"ל 

.  החברה של התקופתי"ח בדו נכלל  ואשר 2019בדצמבר  31שבהן הסתיימה ביום  שהאחרונההשנים  משלוש

  דעהמי  על  דעה  לחוות   היא  אחריותנו.  החברה  של  וההנהלה  הדירקטוריון  באחריות  הינו  הנפרד  הכספי  המידע

  .ונביקורת על בהתבסס הנפרד הכספי

  

ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל. על פי תקנים אלה נדרש מאתנו לתכנן את 

הביקורת ולבצעה במטרה להשיג מידה סבירה של ביטחון שאין במידע הכספי הנפרד הצגה מוטעית מהותית. 

פי הנפרד.  ביקורת כוללת בדיקה מדגמית של ראיות התומכות בסכומים ובפרטים הכלולים במידע הכס

כוללת גם בחינה של הכללים החשבונאיים שיושמו בעריכת המידע הכספי הנפרד ושל האומדנים  ביקורת

וההנהלה של החברה וכן הערכת נאותות ההצגה של המידע הכספי   הדירקטוריוןהמשמעותיים שנעשו על ידי  

  .דעתנו לחוות נאות בסיס מספקים נושביקורת סבורים אנוהנפרד. 

  

המידע הכספי הנפרד ערוך, מכל הבחינות המהותיות, בהתאם להוראות , ביקורתנועל  בהתבססלדעתנו, 

  . 1970 -התש"ל ג' לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומידיים), 9תקנה 

  

  

  
  
  
  

Crowe (Israel)   
  

  קריכלי ושות' פיק עובדיה
  חשבון רואי

  

  

    2020במרס  30 רמת גן,
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   נכסים והתחייבויות הכלולים בדוחות הכספיים המאוחדים המיוחסים לחברה עצמה כחברה אם
  

      
  בדצמבר 31

2019    
  בדצמבר 31

2018  
  אלפי ש"ח     אלפי ש"ח     באור  
            
            

            נכסים שוטפים 

            

  59,436    112,784    2  מזומנים ושווי מזומנים
  2,293    22,737    3  פיקדונות מתאגידים בנקאיים מוגבלים בשימוש 

  51,371    25,695    4  לקוחות והכנסות לקבל
  14,615    022,32    5    חייבים ויתרות חובה

  275,577    308,567      בניינים בהקמה ודירות למכירהמלאי 
  166    828      הוצאות נדחות בגין עסקאות מכירה

  7,132    -       נדל"ן להשקעה מיועד למכירה 
  13,679    -       השקעה בעסקה משותפת להקמת בניין למגורים

  1,007    -       מיסים לקבל

      492,931    425,276  
            
            
            

            בלתי שוטפים נכסים 

            

  67,103    165,284      מלאי מקרקעין
  3,629    5,921      על חשבון רכישת מקרקעין וזכויות עתידיות למקרקעין תשלומים 

  253,628    294,846      נדל"ן להשקעה  
  22,374    47,763      עסקה משותפת בנדל"ן להשקעה

  1,230    1,066      רכוש קבוע, נטו
  -     885      השקעות אחרות

  -     632      נכסי זכות שימוש
  הנכסים  סך של האם, חברת   של  לבעלים המיוחס  נטו, סכום
  התמציתיים  הכספיים בדוחות גיםוהמצ  ,ההתחייבויות סך בניכוי

  2,923    3,472      תומאוחד ותחבר בגין כספי  מידע המאוחדים

      519,869    350,887  
            
            

  776,163    1,012,800      המיוחסים לחברה עצמה כחברה אם כ נכסים"סה
  

  

  

  

 הביאורים והמידע הנוסף המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מנתונים כספיים אלה. 
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  נכסים והתחייבויות הכלולים בדוחות הכספיים המאוחדים המיוחסים לחברה עצמה כחברה אם 
  

         
  בדצמבר 31

2019    
  בדצמבר 31

2018  
  אלפי ש"ח     אלפי ש"ח     באור  

            

            התחייבויות שוטפות
  197,129    244,313    6  אשראי והלוואות מתאגידים בנקאיים

  127,204    179,853    11  חלויות שוטפות של אגרות חוב  
  2,201    3,338    7  התחייבויות לספקים ולנותני שירותים

  5,146    9,124    8  זכאים אחרים ויתרות זכות 
  4,250    -       הכנסות נדחות 
  19,751    20,639      חברה מאוחדת

  6,005    6,149      מקדמות מרוכשי דירות ומקרקעין 
  7,045    1,507      בנייה שירותי למתן יבותהתחי

  -     9,173      מסים לשלם 
  -     182      התחייבות בגין עסקה משותפת להקמת בניין למגורים

      474,278    368,731  
            
            

            בלתי שוטפותהתחייבויות 
  -     100,373    9  בניכוי חלויות שוטפות  מתאגיד בנקאי ההלווא

  -     19,850    10  פיננסי הלוואה מתאגיד 
  191,139    162,370    11  אגרות חוב, בניכוי חלויות שוטפות

  -     646      התחייבויות בגין חכירה 
  7,106    7,719      מיסים נדחים

      290,958    198,245  
            

  566,976    765,236      סה"כ התחייבויות
            
            

             הון 
  37,845    37,845      הון מניות

  88,505    88,631      פרמיה על מניות
  97    -       רכיב ההמרה באגרות חוב

  9,077    9,951      קרנות הון אחרות
  73,663    111,137      עודפים   

            

  209,187    247,564      של החברה סה"כ הון המיוחס לבעלי המניות
            

  776,163    1,012,800       והון  התחייבויות סה"כ
  

  
  
  צורפים מהווים חלק בלתי נפרד מנתונים כספיים אלה. מים והמידע הנוסף הביאורה
  
  
  

          
  אדיו אורן ד    דני נתנאל     אריה נתנאל 

  סמנכ"ל כספים     מנכ"ל     יו"ר דירקטוריון 
  
  

    2020  במרס 30: תהדוחו אישור תאריך
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  לחברה עצמה כחברה אםהכנסות והוצאות הכלולות בדוחות הכספיים המאוחדים המיוחסים 
  
        

2019    
  

2018    2017  
  אלפי ש"ח     אלפי ש"ח     אלפי ש"ח     באור  
                

  32,229    94,662    90,642      ממכירת דירות וקרקעות הכנסות
  -     3,687    15,458      הכנסות משכירות 

  -     120    120      הכנסות דמי ניהול מעסקה משותפת
  14,000    -     7,132      להשקעההכנסות ממכירת נדל"ן 

  46,229    98,469    113,352      סך הכל הכנסות 
                

  30,264    80,011    77,983      המכר וההשכרה עלות 
  -     -     ) 8,167(      ביטול ירידת ערך מקרקעין

  13,918    -     7,132      שווי הוגן נדל"ן להשקעה שנמכר
  ) 7,634(    -     -       עליה בשווי הוגן של נדל"ן להשקעה שנמכר

  36,548    80,011    76,948      סך הכל הוצאות 
                

  9,681    18,458    36,404      רווח גולמי
  28,373    12,393    20,381      עליה בשווי הוגן של נדל"ן להשקעה

      56,785    30,851    38,054  

  ) 1,875(    ) 2,533(    ) 3,643(      הוצאות מכירה ושיווק 
  ) 8,267(    ) 9,775(    ) 10,382(    12  וכלליות הוצאות הנהלה 

                
      )14,025 (    )12,308 (    )10,142 (  
                

  27,912    18,543    42,760      מפעולות רגילותרווח 
                

  ) 19,217(    ) 23,260(    ) 24,044(    13  הוצאות מימון
  833    289    797    14  מימון הכנסות

  -     ) 410(    -       הוצאות אחרות 
  ) 392(    5,598    29,387      עסקאות משותפות   )הפסדי(חלק החברה ברווחי 

                
  9,136    760    48,900      על ההכנסה סים ילפני מ רווח

  ) 2,157(    ) 1,950(    ) 11,701(    15   סים על ההכנסהימ
                

  6,979    ) 1,190(    37,199      המיוחס לחברה עצמה כחברה אםרווח נקי (הפסד) 
                

סכום נטו, המיוחס לבעלים של חברת האם, על סך 
ההוצאות בניכוי סך ההכנסות, המציגים בדוחות  
הכספיים המאוחדים תוצאות פעילות בגין חברה 

  97    1,308    275      מאוחדת
                

  7,076    118    37,474      המיוחס לבעלים של חברת האםרווח נקי כולל 
  
  
  
  

  
  
  צורפים מהווים חלק בלתי נפרד מנתונים כספיים אלה. מהנוסף הים והמידע ביאורה
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  תזרימי מזומנים הכלולים בדוחות הכספיים המאוחדים המיוחסים לחברה עצמה כחברה אם

   
  
  בדצמבר 31לשנה שנסתיימה ביום   
  2019  2018  2017  
  אלפי ש"ח   אלפי ש"ח   אלפי ש"ח   

      : שוטפתתזרימי מזומנים מפעילות 
  

        

 6,979 ) 1,190( 37,199   המיוחס לחברה עצמה כחברה אם (הפסד) נקי רווח
        

        :והתאמות אחרות הכנסות והוצאות שאינן כרוכות בתזרימי מזומנים
  ) 36,007(  ) 12,393(  ) 20,381(  בשווי ההוגן של נדל"ן להשקעה, נטו עליה

  ) 82(  -   -   להשקעה רווח ממכירת נדל"ן 
  282  300    613  והפחתות  פחת

  2,157  1,950  11,701  מיסים על הכנסה(הכנסות)  הוצאות
  -   -   ) 8,167(  ביטול ירידת ערך מקרקעין

  18,018  22,291  22,339   , נטוהוצאות מימון
  366  680  874  קרן הון מעסקאות עם בעלי שליטה

        
  6,979  12,828  )15,266 (  
        

        שינויים בסעיפי רכוש והתחייבויות:
  19,427  ) 28,638(  25,676  לקבל  והכנסותבלקוחות (עליה) ירידה 
  1,040  ) 11,370(  ) 7,252(  בחייבים ויתרות חובה ירידה  (עליה) 
  ) 2,479(  ) 27,068(  ) 11,536(  ומיועדים למכירה  במלאי בניינים בהקמהירידה (עליה) 
  148  ) 94(  ) 662(  בהוצאות נדחות בגין עסקאות מכירהירידה (עליה) 

  וזכויות מקרקעין רכישתובתשלומים ע"ח עליה במלאי מקרקעין 
  ) 82,613(  ) 15,948(  ) 113,760(  עתידיות למקרקעין

בהשקעה בעסקאות משותפות המטופלות בשיטת השווי עליה  )ירידה(
  1,178  3,077  ) 10,232(  המאזני

  ) 154(  269  382  א.ד.מ נתנאל -חברה קשורה, נטו  ביתרות )ירידה עליה (
  ) 1,266(  371  1,137  אחרים –ולנותני שירותים  התחייבויות לספקיםב (ירידה) עליה

  5,781  ) 187(  6,149  (ירידה) עליה במקדמות מלקוחות
  ) 82(  2,255  ) 1,603(  עליה בזכאים ויתרות זכות  (ירידה) 
  3,388  ) 1,860(  ) 5,538(   למתן שירותי בניהעליה בהתחייבות  (ירידה)

  3,228  11,576  888  חברה מאוחדתלבהתחייבות  עליה (ירידה)

        

  )116,351 (  )67,617 (  )52,404 (  
        

        עבור:במשך השנה שהתקבלו   )ששולמו (מזומנים 
  ריבית והוצאות מימון ששולמו (בניכוי עלויות אשראי 

  ) 14,774(  ) 19,029(  ) 19,296(  ) נכסים כשיריםשנזקפו ל
  ) 979(  ) 1,259(  ) 880(  ששולמו מיסים על הכנסה 

  100  -   2  מיסים על ההכנסה שהתקבלו 
  24  19  27  בית שהתקבלהיר
        
  )20,147 (  )20,269 (  )15,629 (  

        
  ) 76,320(  ) 76,248(  ) 92,320(  מזומנים נטו, ששימשו לפעילות שוטפת 

        
  
  
  
  צורפים מהווים חלק בלתי נפרד מנתונים כספיים אלה. מים והמידע הנוסף הביאורה
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  תזרימי מזומנים הכלולים בדוחות הכספיים המאוחדים המיוחסים לחברה עצמה כחברה אם
  
  
  בדצמבר 31לשנה שנסתיימה ביום   
  2019    2018  2017  

  אלפי ש"ח   אלפי ש"ח     אלפי ש"ח   

  ) 76,320(  ) 76,248(    ) 92,320(   העברה  מעמוד קודם -מזומנים נטו ששימשו לפעילות שוטפת
          השקעהמפעילות  מזומניםתזרימי 

  7,163  20,252    ) 20,444(  קיטון בהשקעות לזמן קצר, נטו  (גידול) 
  ) 1,200(  -     -   הלוואה לשותף בעסקה משותפת

  ) 41,026(  ) 23,432(    ) 20,837(  השקעה בנדל"ן להשקעה 
  14,000  -     1,127  תמורה ממכירת נדל"ן להשקעה 

  ) 13,603(  ) 9,587(    ) 945(  השקעה בעסקה משותפת בנדל"ן להשקעה 
  ) 77(  ) 306(    ) 204(  רכישת רכוש קבוע

  ) 278(  ) 75(    ) 274(  הלוואה לחברה מאוחדת 
  -   -     ) 885(  השקעות אחרות

  ) 35,021(  ) 13,148(  ) 42,462(  מזומנים נטו, ששימשו לפעילות השקעה
          

          מפעילות מימון מזומניםתזרימי 
  42,366  104,581    60,248  אשראי לזמן קצר מתאגידים בנקאיים, נטו

  98,232  81,594    75,701  תמורה מהנפקת אגרות חוב
  ) 17,750(  ) 10,070(    ) 19,376(  פירעון אגרות חוב 

  ) 35,166(  ) 21,181(    ) 35,582(  מוקדם של אגרות חובפירעון 
  15,092  -     19,850  קבלת הלוואות מתאגידים פיננסיים בניכוי עלויות גיוס 

  ) 25,500(  ) 38,872(    -   הלוואות מתאגידים פיננסייםפירעון 
  -   ) 4,058(    ) 17,469(  לזמן ארוך מתאגיד בנקאי ותפירעון הלווא

  21,100  -     105,000  קבלת הלוואות לזמן ארוך מתאגיד בנקאי
  -   -     ) 242(  פירעון התחייבויות בגין חכירה 

        
  98,374  111,994    188,130   מימון  שנבעו מפעילות מזומנים נטו, 

          
  ) 12,967(  22,598    53,348  במזומנים ושווי מזומנים עליה (ירידה) 

          
  49,805  36,838    59,436  השנהיתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת 

          
  36,838  59,436    112,784  השנהיתרת מזומנים ושווי מזומנים לסוף 

  
  

  פעולות מהותיות שלא במזומן –נספח 
  

    אלפי ש"ח. 871 -. בתקופת הדוח הכירה החברה בנכסי זכות שימוש כנגד רישום התחייבות בגין חכירה בסך כ1
  
  
  
  צורפים מהווים חלק בלתי נפרד מנתונים כספיים אלה. מים והמידע הנוסף הביאורה



  נתנאל גרופ בע"מ 

  לתקנות ניירות ערךג'  9ביאורים נבחרים ומידע נוסף למידע הכספי הנפרד המובא לפי תקנה 
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    תקופתיים דוחות( ערך ניירות לתקנות ' ג 9 תקנה לפי המובא הנפרד הכספי המידע עריכת אופן  כללי  - 1 ביאור

  . 1970 ל"התש, )ומיידיים  

  :הגדרות . א

  
 . מ"נתנאל גרופ בע  -  "החברה"

 תקופתיים דוחות( ערך ניירות לתקנותג'  9 תקנה לפי המובא נפרד כספי מידע - "הנפרד הכספי המידע"
 . 1970, ל"התש) ומידיים

 מונחים   של  כהגדרתם  הינם  הנפרד  הכספי  המידע  במסגרת  המובאים  המונחים  כל,  אחרת  נאמר  אם  למעט
שהסתיימה באותו   שנהול   2019בדצמבר    31  ליום  החברה  של  המאוחדים  הכספיים  הדוחות  במסגרת  אלה

 ). דוחות המאוחדים -להלן(תאריך 

 .משותפת בשליטה  חברה/ישות או כלולה חברה או בת חברה - "מוחזקת חברה"

 . היחסי האיחוד בשיטת המטופלת משותפת בשליטה חברה או בת חברה - "מאוחדת חברה"

  .בנות חברות עם החברה של עסקות - "חברתיות -ן בי עסקות"

 הוצאות הכנסות או, יתרות - "יםחברתי -ן בי"תזרימי מזומנים , חברתיות" -ן והוצאות בי"הכנסות 
 , אשר בוטלו במסגרת הדוחות חברתיות -ן ביותזרימי מזומנים, בהתאם לעניין, הנובעים מעסקות 

  . המאוחדים

    

 :הנפרד  הכספי המידע עריכת אופן  עיקרי  ב. 

  
  ל "התש) ומיידיים תקופתיים דוחות( ערך ניירות לתקנותג'  9 לתקנה בהתאם נערך הנפרד הכספי המידע

 . תקופתיים דוחות תקנות - להלן, 1970

 כספיים  נתונים, המבקר החשבון רואהחוות דעת  בצירוף, השנתי בדוח יובאו, האמורה לתקנה בהתאם
  -  להלן( תקופתיים דוחות לתקנותג'  9 בתקנה כאמור, דוחהשנת ל התאגיד של המאוחדים הדוחות מתוך
  .המחויבים בשינויים ,ג') 9 תקנה

  ליום   החברה  של  המאוחדים  הכספיים  הדוחות  מתוך  כספיים  נתונים  כולל,  הנפרד  הכספי  המידע,  בהתאם
 המיוחסים, )המאוחדים  הכספיים הדוחות - להלן( תאריך באותו השהסתיימשנה ול  2019בדצמבר  31

 . אם כחברה עצמה לחברה

  והמוצגים  הערוכים, נפרדים כספיים דוחות לרבות, כספיים דוחות מהווה אינו הנפרד הכספי המידע

  והוראות תקן חשבונאות  ) בכלל,IFRS -תקני ה -להלן ( לתקני דיווח כספי בינלאומייםבהתאם 

 החשבונאית  המדיניות, זאת עם ),"ונפרדים מאוחדים כספיים דוחות" תקני - להלן(  27IASבינלאומי 

 סווגו  בו והאופן, החשבונאית המדיניות עיקרי בדבר, המאוחדים הכספיים לדוחות 2 בביאור שפורטה

 וזאת ,  הנפרד  הכספי  המידע   הצגת  לצורך  יושמו,  המאוחדים  הכספיים  הדוחות  במסגרת  הכספיים  הנתונים

 בעריכת  שיושמו  החישוב  ושיטות  החשבונאית  המדיניות  עיקרי  בדבר  לעיל  מהאמור  המתחייבים  בשינויים

  . הנפרד הכספי המידע

נתונים על המצב הכספי כוללים מידע בדבר סכומי הנכסים וההתחייבויות הכלולים בדוחות   ) 1(   
), תוך פירוט לפי סוגי ת מאוחד  ה המאוחדים המיוחסים לחברה עצמה (למעט בגין חבר הכספיים 

בת כוללת מידע בדבר סכום נטו, בהתבסס על  ה הנכסים וההתחייבויות. כמו כן, יתרה בגין חבר 
המאוחדים, המיוחס לבעלי החברה עצמה, של סך הנכסים בניכוי סך  הכספיים הדוחות 

  ההתחייבויות, בגין חברות מאוחדות.

  
  
  
  
  
  
  
  
  



  נתנאל גרופ בע"מ 

  לתקנות ניירות ערךג'  9ביאורים נבחרים ומידע נוסף למידע הכספי הנפרד המובא לפי תקנה 
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   תקופתיים דוחות(  ערך ניירות לתקנותג'  9 תקנה לפי המובא הנפרד הכספי המידע עריכת אופן  כללי  - 1ביאור 

  (המשך).  1970 ל"התש), ומיידיים  

  :(המשך) הנפרד הכספי המידע עריכת אופן  עיקרי  . ב

  

נתונים על הרווח וההפסד והרווח הכולל כוללים מידע בדבר סכומי ההכנסות וההוצאות הכלולים     ) 2(   
לחברה עצמה בדוחות הכספיים המאוחדים, בפילוח בין רווח והפסד ורווח כולל אחר, המיוחסים 

(למעט בגין חברה מאוחדת), תוך פירוט לפי סוגי ההכנסות וההוצאות. כמו כן, רווח בגין חברה 
מאוחדת כולל מידע בדבר סכום נטו, בהתבסס על הדוחות הכספיים המאוחדים המיוחס לבעלי  

  החברה עצמה, של סך ההכנסות בניכוי סך ההוצאות בגין תוצאות פעילות של החברה המאוחדת. 

נתונים על תזרימי המזומנים כוללים פירוט סכומי תזרימי המזומנים הכלולים בדוחות הכספיים      ) 3(   
המאוחדים המיוחסים לחברה עצמה (למעט בגין חברה מאוחדת), כשהם לקוחים מתוך הדוח על  

מימון תזרימי המזומנים המאוחד, בפילוח לפי תזרים מפעילות שוטפת, פעילות השקעה ופעילות  
  ופירוט מרכיביהם.

יתרות, הכנסות והוצאות בגין עסקאות עם החברה המאוחדת, אשר בוטלו במסגרת הדוחות      ) 4(   
הכספיים המאוחדים, נמדדות ומוצגות במסגרת הסעיפים הרלוונטיים בנתונים על המצב הכספי 

ו מבוצעות מול ועל הרווח הכולל, באותו אופן בו היו נמדדות ומוצגות עסקאות אלו, אילו הי
  צדדים שלישיים. 

  

  

  מזומנים  מזומנים ושווי  - 2אור יב
  בדצמבר 31ליום   
  2019    2018  
  אלפי ש"ח     אלפי ש"ח   
        

  7,609    5,003  מזומנים 
  51,827    107,781  פיקדונות

  112,784    59,436  

        

  
  

  

  
  .  

  
  
  בשימוש  מוגבלים  בנקאיים מתאגידים פיקדונות    - 3אור יב
  

  בדצמבר 31ליום   
  2019    2018  
  אלפי ש"ח     אלפי ש"ח   

  13    -   מוגבלים בשימוש  -פיקדונות בתאגידים בנקאיים 

  -     22,737    ובחשבון נאמנותעודפים פיקדונות מוגבלים בשימוש בחשבונות 

  2,280    -   חלק מפיקדון בתאגיד בנקאי המשמש להבטחת ערבויות

  22,737    2,293  
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  לקוחות והכנסות לקבל    - 4אור יב
  בדצמבר 31ליום   
  2019    2018  
  אלפי ש"ח     אלפי ש"ח   

  172    172    111  מגרש ממכירת לקבל הכנסות
  39,925    -     בלוד מגרש ממכירת לקבל הכנסות
  706    7  ואחרות קרקעות ממכירת לקבל הכנסות
  10,568    25,273   מלקוחות מקדמות בניכוי שהוכרו  הכנסות  – לקוחות
  -     162  פתוחים   חובות לקוחות

  -     81  לגביה  המחאות
  25,695    51,371  

  

  
  .הדוח על המצב הכספי מתאריךהחודשים  12 במהלך להתממש צפויים לקוחות והכנסות לקבל יתרות

  
  
  
  חייבים ויתרות חובה    - 5אור יב

  בדצמבר 31ליום   
  2019    2018  
  אלפי ש"ח     אלפי ש"ח   

  4,032    15,060  מוסדות
  29    2,348  מראש הוצאות

 (ראה  בדק ואחריות משפטיות תביעות בגין  שיפוי עבור  קשורה חברה
  1,003    857    )המאוחדים הכספיים  לדוחות   ב' 23 באור

  8,193    2,448  בפרויקטים  לזכויות  אופציה  ביטול בגין  חוב
  1,279    1,443  להשקעה  לנדל"ן  משותפת בעסקה  לשותף  הלוואה

  79    36  לעובדים  הלוואות
  -     128  אחרים

  22,320    14,615  
  

 מתאריךהחודשים  12 במהלך להתממש צפויים אלפי ש"ח 21,830 -בסך של כ חובה ויתרות חייבים יתרות
  .  הדוח על המצב הכספי

  

  

  אשראי והלוואות מתאגידים בנקאיים   - 6אור יב

אלפי ש"ח בגין הפרויקטים עתלית, יבנה ורפידים בתל אביב,   91,167  -כולל אשראי בלתי צמוד בסך של כ .א

הינו   2019בדצמבר  31(הפריים ליום  1.75%-1.00%הנושא ריבית בשיעור פריים בתוספת מרווח של 

 לשנה.  2.8%אלפי ש"ח הנושאת ריבית בשיעור  324-) והלוואה לרכישת מנוף מבנק לאומי בסך כ1.75%
 .לדוחות הכספיים המאוחדים 24 באורבאשר לביטחונות, ראה        . ב

  
  

          
  התחייבויות לספקים ולנותני שירותים  - 7אור יב
  

  . 90תקופת האשראי  הממוצעת מספקים הינה שוטף + 
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  זכאים אחרים ויתרות זכות - 8אור יב
  

  בדצמבר 31ליום   הרכב:
  2019    2018  
  אלפי ש"ח     אלפי ש"ח   
        

  903    1,716  הוצאות לשלם 
  2,317    2,445  ריבית לשלם 

  לדוחות  )'א 23באור  ראה( משפטיותהפרשה לאחריות בדק ותביעות 
  1,290    1,147  ) המאוחדים  הכספיים

  464    1,178  הכנסות מראש
  115    497  חברה קשורה, א.ד.מ נתנאל בניה

  166    131  עובדים ומוסדות בגין שכר
  57    2,010  אחרים

  9,124    5,146  
  

  

  
  הלוואה מתאגיד בנקאי בניכוי חלויות שוטפות   - 9באור 

  
  

  בדצמבר 31ליום   הרכב:
  2019    2018  
  אלפי ש"ח     אלפי ש"ח   
        

  -     104,573    ההלווא
        

  -     ) 4,200(  חלויות שוטפות  –בניכוי 

  100,373    -  
  

  
מיליון ש"ח לנכס  105 -, הועמדה לחברה על ידי תאגיד בנקאי, הלוואה בסך של כ2019בנובמבר  21ביום   א. 

  אלפי ש"ח.   63,503 -קודמת בסך כ הלוואהבחלקה שימשה לפירעון  (מסחרי) ואשר  111נדל"ן להשקעה 

  המחירים לצרכן   למדדעל פי ההסכם עם התאגיד הבנקאי, קרן ההלוואה תישא ריבית שנתית קבועה צמודה  

, אשר תיפרע אחת לרבעון החל ממועד העמדת ההלוואה ועד למועד פירעונה המלא של  2.3%בשיעור של 

, 2024ועד לחודש נובמבר  2020ההלוואה. קרן ההלוואה תיפרע בתשלומים שנתיים החל מחודש נובמבר 

ן ההלוואה, והתשלום האחרון,  מקר  4%  -כאשר כל אחד מארבעת התשלומים הראשונים בגין הקרן יהווה כ

  מקרן ההלוואה. 84% -, יעמוד על כ2024אשר ישולם בחודש נובמבר 

  
  
  

  הלוואה מתאגיד פיננסי    - 10באור 
  

 בשיעור  שנתית  ריבית  נושאת,  ש"ח  אלפי  178  -כ  בסך  אשראי  הקצאת  עמלת  בניכוי"ח  ש   אלפי  20,000  בסך  הלוואה

  . 2021במרץ  30 -רבעוניים שווים החל מ תשלומים 4 -ב תיפרע ההלוואה קרן. לשנה 5.5%

  .    לשנה 6.2% הינה ההלוואה בגין האפקטיבית הריבית

  
  

  

  

  אגרות חוב  - 11אור יב

  לדוחות הכספיים המאוחדים. 21 ביאורראה 
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   הוצאות הנהלה וכלליות – 12אור יב

  

  
  לשנה שהסתיימה ביום 

  בדצמבר 31
  2019    2018    2017  
  אלפי ש"ח     אלפי ש"ח     אלפי ש"ח   
            

  4,446    4,786    5,367    ונלוות שכר
  1,144    1,565    1,270   משרד אחזקת

  1,533    2,370    2,131  מקצועיים  שירותים
  109    125    411  פחת

  1,035    929    1,203  אחרות

  10,382    9,775    8,267  
  

  

  

   הוצאות מימון  – 13אור יב

  
  לשנה שהסתיימה ביום 

  בדצמבר 31
  2019    2018    2017  

  אלפי ש"ח     אלפי ש"ח     אלפי ש"ח   
  15,928    14,639    12,167  חוב   אגרות בגין מימון הוצאות
  6,765    6,262    9,210  וארוך  קצר לזמן ואשראי הלוואות בגין מימון הוצאות
  366    680    874  קשורה  מחברה והטבות הלוואות בגין ריבית הוצאות
  19    42    -   למוסדות  תשלומים בגין והצמדה ריבית הוצאות

  -     307    -   פיננסי נכס ערך ירידת
  2,697    1,330    1,770  אג"ח  של מוקדם פדיון

          23  ירה חכ בגין מימון הוצאות
  24,044    23,260    25,775  

  6,558    -     -   כשירים  נכסים לעלות שנזקפו אשראי עלויות בניכוי
  
  19,217    23,260    24,044  סה"כ

  
  

  
   הכנסות מימון  – 14אור יב

  
  לשנה שהסתיימה ביום 

  בדצמבר 31 
2019    2018    2017  

  אלפי ש"ח     אלפי ש"ח     אלפי ש"ח 
  736    -     -   לקוח יתרת משערוך מימון הכנסות
  24    19    27  מפיקדונות ריבית הכנסות

  -     -     255  פיננסי נכס ערך  עליית
  73    270    515   אחרות

  797    289    833  
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  ההכנסה) על (מיסים מס הטבת   -  15 ביאור

  .המאוחדים הכספיים לדוחות 27 ביאור ראה

  

  

  מוחזקת ההתקשרויות ועסקאות מהותיות עם חבר  -  16 יאורב

  אלפי  19,751 - ו  ש"חאלפי  20,639 בסך, יתרת זכות חברה מאוחדת הינה 2018 -ו  2019בדצמבר  31לימים 

  , בהתאמה. ש"ח

ביצעה החברה המאוחדת עבודות  2018 -ו 2019חברה מאוחדת מבצעת עבודות בניה עבור החברה, בשנים 

   , בהתאמה.ש"חאלפי  65,594 -אלפי ש"ח ו  76,766-כבניה בסך 

  

  

 



  2019בדצמבר  31לשנה שנסתיימה ביום  פרטים נוספים על החברה –חלק רביעי 

  :)ח"ש(באלפי  9201רה לשנת תמצית דוחות על הרווח הכולל של החב :א'10תקנה 

  

  תשקיףב שהוצעוערך הבתמורת ניירות  שעשתה החברה שימושה: ג'10תקנה 

 ') אש"ח ע.נ. אגרות חוב (סדרה י 000000,77, הנפיקה החברה 2019 נובמברבחודש  -) 'אי(סדרה  חוב אגרות הנפקת

. 2019בנובמבר  19") ודוח הצעת מדף מיום המדף תשקיף(" 2017במאי  30על פי תשקיף מדף מיום  של החברה

להשקעות בתחום פעילותה  שימשהתמורת ההנפקה , ההנפקה תמורתיעוד בהתאם לאמור בדוח ההצעה בדבר 

   .שנקבעו ליעדים בהתאם והכלהעסקית של החברה, לפירעון התחייבויות החברה וכן להשקעות נוספות, 

  

   

  1-3/19  
בלתי  
  מבוקר

4-6/19  
בלתי  
  מבוקר

7-9/19  
בלתי 
  מבוקר

10-12/19  
בלתי 
  מבוקר

שנה שנסתיימה 
  31.12.19ביום 

  מבוקר

, דירות ממכירת הכנסות
  להשקעה"ן ונדל מקרקעין

34,446  15,858  31,610  31,729  113,643  

הדירות שנמכרו,  עלות
המקרקעין ונדל"ן להשקעה               

   
)18,283(  

)10,532(  )23,794(  )23,960(  )76,569(  

 ממכירת גולמי(הפסד) רווח 
"ן ונדל מקרקעין, דירות

  להשקעה

16,163  5,326  7,816  7697,  37,074  

 ההוגן בשווי(ירידה)  עליה
  להשקעה"ן נדל של

-  -  -  20,381  20,381  

  57,455  ,15028  7,816  5,326  16,163  (הפסד)  רווח

  )3,643(  )928(  )767(  )894(  )1,054(  ושיווק מכירה הוצאות

  )10,750(  ),9852(  )1,801(  )2,805(  )3,159(  וכלליות הנהלה הוצאות

 מפעולות(הפסד)  רווח
  רגילות

11,950  1,627  5,248  23724,  43,062  

  )24,070(  ),5874(  )6,297(  )7,243(  )5,655(  מימון  הוצאות

  798  111  146  220  321  מימון הכנסות

 על מסים לפני(הפסד)  רווח
  הכנסה

6,616  )5,396(  )903(  19,473  19,790  

 ברווחי החברה חלק
   תומשותפ אותעסק

2,160  2,611  20  24,596  29,387  

 על(מסים  מס הטבת
  )הכנסה

)2,065(  395  389  )204,10(  )11,701(  

  37,476  33,649  )494(  )2,390(  6,711  לתקופה נקי (הפסד) רווח
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   :1דוח על המצב הכספיתאריך הת בכלולובחברות ת ונורשימת השקעות בחברות ב :11קנה ת

' המניות, סוג מס  החברה שם
  המניה וערכה הנקוב

  

 שיעור
  2החזקה

 בדוח ערכם
 הכספי

  של הנפרד
 החברה

  "ח) ש(באלפי 

אגרות חוב,  יתרת
הלוואות ושטרי הון 

  (באלפי ש"ח) 

 ויזמות.א. ניצן ביצוע נ
  "מ בע 2014

מניות רגילות בנות  100
  ע.נ. כ"א ח"ש 1

100%   ---   -  

 . נתנאל בנייה בע"מ נ
  

מניות רגילות בנות  100
  ע.נ. כ"א ח"ש 1

100%3  )18,912 (   -  

 רגילות מניות 10,000  נתנאל תל דן בע"מ
  "א כ.נ. ע"ח ש 1 בנות

60%  627   -  

  

  לתאריך המאזן (באלפי ש"ח) מהן התאגיד כלולות והכנסותושל חברות בנות  הכנסות :13תקנה 

  מועדים וסיבות – מסחרהפסקת /ניירות ערך שנרשמו למסחר –מסחר בבורסה  :20 תקנה

 . לפרטים ראו דוח מיידישל החברה  ')ושל אגרות החוב (סדרה  מלא  פדיון מוקדם  החברה    ביצעה  2019  ייונב  30ביום  

  ).2019-01-053995(מס' אסמכתא:  2019 במאי 30מיום מתקן 

אפשרות בחינת ההחברה עקב פרסום דוח מיידי בדבר  במניותקצובה  ת מסחרהתקיימה הפסק 2019ביולי  8ביום 

. לפרטים ראו דוח מיידי מיום לביצוע מהלך של שינוי מבני בחברה, בין היתר, בדרך של פיצול פעילותה של החברה

  ).2019-01-058815(מס' אסמכתא:  2019ביולי  8

שהנפיקה החברה, כמפורט  )'אידרה (ס חוב אגרות"ח ע.נ. ש 77,000,000 שמו למסחרנר 2019 נובמברב 20ביום 

  ג' לעיל.10בתקנה 

  

   

_____________ 
 .ניירות הערך של החברות המפורטות בסעיף זה אינם רשומים למסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ   1
 .דירקטורים למנות ובסמכות ההצבעה בזכויות, בהון  2
 בע"מ. 2014באמצעות חברת נ.א. ניצן ביצוע ויזמות  בעקיפין החזקה    3

  שם
  החברה

  ריבית  /השתתפות בהוצאות ניהול  דמי  דיבידנד  (הפסד)  רווח

 לפני
  מס

 אחרי
  מס

 ליום  עד
31.12.19  

  לאחר
31.12.19  

 מועדי
  תשלום

 ליום  עד
31.12.19  

  לאחר
31.12.19  

 מועדי
  תשלום

 ליום  עד
31.12.19  

  לאחר
31.12.19  

 מועדי
  תשלום

.א. ניצן נ
ביצוע 
 ויזמות

2014 
  "מ בע

-  -  - - - - - - - - - 

 נתנאל. נ
 בנייה

  "מבע

280  280  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

 נתנאל
 דן תל
  "מבע

-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  
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   :)ש"ח(באלפי  2018שנת ב בחברה נושאי משרה בכירהבעלי ענין וללתגמולים  :21תקנה 

 נושאי מבין ביותר הגבוהים התגמולים בעלי מחמשת אחד לכל 2019בשנת  יתנופירוט התגמולים שנ להלן  .א

 שבשליטתה בתאגיד או בחברה כהונתו עם בקשר ניתנו ואשר, שבשליטתה בתאגיד או בחברה הבכירה המשרה

 :בחברה הענין ולבעלי

ודני  חברהב דירקטוריון"ר כיו המכהן נתנאל אריה"ה ה שלכהונתם והעסקתם  תנאיבדבר  לפרטים .1

 .  להלן 22, ראו תקנה נתנאל המכהן כמנכ"ל החברה

[אורן, נא עדכן תנאים ותוסיף כל שינוי שחל לרבות  ")דואדי מרסמנכ"ל הכספים (" – דואדיאורן  מר .2

 מענקים] 

וכנון  תוהעסק לתנאיבהתאם  .2018 במאי 24 מיום החל"ל הכספים בחברה סמנככ לכהן החל דואדי מר

לתנאים נלווים (כגון  ,ח"שאלפי  38.5 של בסךלמשכורת חודשית (ברוטו)  דואדי מר, זכאי למועד הדוח

 3רכב מדרגת רישוי ; הפרשות לקרן השתלמות, דמי הבראה, ימי חופשה ומחלה, טלפון סלולארי)

זכאי להיכלל בפוליסת ביטוח   דואדי. מר  )מגולם  לא(  לשימושו  החברה  שמעמידה  הרכב  אחזקת  והוצאות

אחריות דירקטורים ונושאי משרה המקובלת בחברה וכן, להתחייבות לשיפוי כמקובל ליתר נושאי 

יום במהלך שנת  30המשרה בחברה. כל צד יוכל לסיים את התקשרותו בכפוף להודעה מוקדמת של 

עד הדוח, עלות העסקתו נכון למו .יום 60מוקדמת בת  ההתקשרות הראשונה ולאחריה בכפוף להודעה

  אלפי ש"ח. 48.7 -החודשית לחברה של מר דואדי  מסתכמת לסך של כ

  השליטה בחברה  בעלי  א:12נה תק

 ")נתנאל םיהאח(" נתנאל ואבנר הרצל מאיר, דני, אריה האחים םהשליטה בחברה הינ יבעלידיעת החברה,  למיטב

-בכ"), רישן(שהינה חברה פרטית בבעלותם המלאה) ("המחזיקים יחדיו, באמצעות רישן בנין והשקעות בע"מ 

  :להלן כמפורט הינםשן ריבעלי המניות ב ,החברה ידיעת למיטב. מההון המונפק וזכויות ההצבעה בחברה 62.63%

ובמלוא הון מניות ההנהלה  ברישןוזכויות ההצבעה המניות הרגילות  וןמה 45%-כב מחזיקאריה נתנאל  מר  .א

 הזכות נתנאל אריה למר, רישן לתקנון בהתאם. המקנות למחזיק בהן זכות למנות מנהלים ברישן של רישן

 ;רישן של הנהלהה מניות מלואב החזקותיו מכוח רישן לדירקטוריון דירקטורים למנות

 ;ברישןוזכויות ההצבעה המניות הרגילות  וןמה 18.33%-כמחזיק בדני נתנאל מר   .ב

 ברישן;וזכויות ההצבעה המניות הרגילות  וןמה 18.33%-כמחזיק בנתנאל מר מאיר הרצל   .ג

 ברישן.וזכויות ההצבעה המניות הרגילות  וןמה 18.33%-כמחזיק בנתנאל  מר אבנר  .ד

 למען הזהירות, יחשבו כל אחד מה"ה המפורטים בסעיף זה לעיל כבעלי שליטה בחברה. 

  

  

  אחריםתגמולים   תגמולים עבור שירותים   פרטי מקבלי התגמולים 

סה"כ  
  י שנת

  
  
  
  תפקיד  שם

היקף  
  משרה 

שיעור החזקה  
  חברה בהון ה

שכר 
  מענק   (שנתי) 

תשלום  
מבוסס  
  מניות 

דמי  
  ניהול 

דמי  
  ריבית  אחר  עמלה  יעוץ

דמי  
  אחר  שכירות

 אריה
  נתנאל

"ר יו
  דירקטוריון

80%  
כמפורט 

א 21בתקנה 
  להלן

 -   -  - 1,026  -  -  -  -  -  - 1,026 

 דני
  נתנאל

  100%  "למנכ
כמפורט 

א 21בתקנה 
  להלן

 -   -  - 1,134  -  -  -  -  -  - 1,134 

 אורן
  דואדי

"ל סמנכ
  כספים

100%   -  584   -  -  -  -  -  -  -  -  - 584 
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   השליטה יש בהן עניין אישי ישליטה או שלבעלה יעסקאות עם בעל  :22תקנה 

 ("חוק החברות") 1999-) לחוק החברות, התשנ"ט4(270עסקאות המנויות בסעיף   )א(

בעלי שליטה בחברה (כמבואר לעיל) ו/או קרוביהם חלק מהחברה התקשרה בהסכמי העסקה/הסכמי ניהול עם  

  בקשר להעסקתם בחברה בתפקידים שונים.

עניינם האישי של בעלי השליטה בחברה בעסקאות אלו נבע מהיותם מוטבים ו/או מהיותם קרובי משפחה של 

  מי שתנאי העסקתו הובאו לאישור. 

  נתנאל ודני נתנאל אריה"ה ה של כהונתם תנאי . 1

 יאישור ואישרה האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה, לאחר שנתקבל 2016באוגוסט  25ביום 

יו"ר מר אריה נתנאל, המכהן כתנאי העסקתם של גמול ודירקטוריון החברה, את שינוי ועדת הת

מנכ"ל החברה כך שהחברה תתקשר בהסכם ניהול עם של מר דני נתנאל, המכהן כו (פעיל) דירקטוריון

הסכם "רישן בנין והשקעות בע"מ (בעלת השליטה בחברה) (מלאה של    הבשליט  חברהחברת ניהול, שהינה  

", בהתאמה), לפיו תעניק חברת הניהול לחברה שירותי ניהול של יו"ר חברת הניהול"-" והניהול

דירקטוריון פעיל ומנכ"ל החברה באמצעות ה"ה אריה נתנאל ודני נתנאל, בהתאמה, בהתאם לתנאים 

  שלהלן.  

אישורי אישרה האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה, לאחר שנתקבלו  2019באוגוסט  1ביום 

עדכון תנאי העסקתם של ה"ה אריה נתנאל הארכת ואת  בין היתר, ועדת התגמול ודירקטוריון החברה,

, פטור מאחריות שהיו קבועים בהסכם הניהולודני נתנאל, כך שתנאי העסקתם יכללו, בנוסף לתנאים 

  באותם התנאים הקיימים ליתר נושאי המשרה בחברה. 

 פעיליו"ר דירקטוריון  -יה נתנאל מר אר של העיקריים כהונתותנאי 

מר אריה נתנאל בתוקף תפקידו כיו"ר דירקטוריון פעיל זכאי לדמי ניהול  - דמי ניהול חודשיים  )א(

 דמי. בתוספת הצמדה למדד (כמפורט להלן) ובתוספת מע"מ כדין אלפי ש"ח 85.5חודשיים בסך של 

 במהלך  שנה  כל  של  יולי לחודש 1-ה וביום  שנה  כל  של  ינואר  לחודש  1-ה ביום  יעודכנוכאמור   הניהול

ת המדד הסכם הניהול, על פי העלייה במדד המחירים לצרכן שיהא תקף באותה עת לעומ תקופת

  לעיל.האמור  ךקרה דמי הניהול לא יפחתו מהסבכל מ , כאשר15.6.2016אשר פורסם ביום 

, בכפוף מהרווח השנתי של החברה (במאוחד) למענק הנגזר כולו זכאי מר אריה נתנאל יהיה - מענק  )ב(

 לעמידה בתנאי סף ובהתאם למנגנון שלהלן: 

רווח השנתי (כהגדרתו להלן) הממוצע במהלך תקופה של שלוש השנים ה - תנאי סף למענק .1

בגינה מוצע לשלם מענק ושתי השנים הקלנדריות שקדמו לה) הינו  האחרונות (השנה הקלנדרית

  לפחות.  מיליון ש"ח 15

מענקים, כפי שיופיע בדוחות הרווח שנתי לפני מס, ולפני חישוב  -, לעניין סעיף זה"רווח שנתי"

  .הכספיים השנתיים המאוחדים והמבוקרים של החברה

מענק בגין כל למר אריה נתנאל ישולם  לעיל)בתנאי הסף (כמפורט  בכפוף לעמידה - גובה המענק .2

   שיגזרו מהרווח השנתי כאמור. 2%בשיעור של שנת כספים 

דמי  פעמים 4ל המענק השנתי למר אריה נתנאל לתקרה של עד בכל מקרה, יוגב - תקרת מענק .3

 . כדין מע"מבתוספת לעיל) ו(כמפורט בס"ק א' , בתוספת הצמדה למדד ניהול חודשיים

דמי הניהול לא יאוחר ממועד תשלום  לגבי כל שנה קלנדרית ישולם המענק - תשלוםעיתוי  .4

  שלאחר מועד אישור הדוחות הכספיים השנתיים של החברה.הראשונים 

בחברה  שיועסק למענק רק בתנאי זכאי היהי מר אריה נתנאל - חלקיות המענק ותקופת אכשרה .5

יסיים את תפקידו לפני תום  מר אריה נתנאל. היה ומענקענק הוחודשים בשנה בגינה מ 3לפחות 

 אחרון בו היה מועסק בחברה.הרבעון הבהתאם לתוצאות יחושב המענק  השנה הרלוונטית,
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עם  במידה ומר אריה נתנאל יעביר את התקשרותו - העדר זכויות נלוות בגין תשלום המענק .6

, כל תשלום על חשבון המענק לא להלן )ט( בסעיףכאמור  ניהול לחוזה העסקה החברה מהסכם

  ייחשב כחלק מהשכר ו/או כחלק מהזכויות הנלוות לשכר. 

מר אריה ככל שיסתבר כי מענק שנתי או חלק ממנו ששולם ל - השבת מענק במקרה של טעות .7

ממועד   שלוש שניםחושב על בסיס נתונים שהתבררו לאחר מכן כמוטעים, תוך פרק זמן של    נתנאל

, את ההפרש מר אריה נתנאל, או תשלם החברה למר אריה נתנאלתשלום המענק הרלוונטי, ישיב  

בל לזה שהיה זכאי לו עקב התיקון האמור (תוך שקלול הפרשים, ככל יבין סכום המענק שק

ו/או ששולמו על ידיו). השבת  מר אריה נתנאלחבויות מס החלים על שקיימים, בתשלומים ו

(ככל   הסכומים הנ"ל תבוצע בדרך של קיזוז או הוספה (לפי העניין) למענק השנתי בשנה העוקבת

 דמי הניהול, כאשר היתרה, במידה ותהיה, תסולק או תשולם (לפי העניין) במסגרת שישולם)

לא תחול במקרה של עדכון או תיקון הדוחות הכספיים תשלומים. השבה כאמור  12-בפריסה ל

 כתוצאה משינוי בתקינה החשבונאית או בכללי הדיווח.

ככל שיהיה חיוב במס כלשהו או בתשלום חובה אחר בגין המענק השנתי (ביטוח לאומי,   –  מיסוי .8

אמור מס בריאות ממלכתי, וכו'), יישא בו מר אריה נתנאל על פי דין, ככל שחיוב או תשלום כ

  יחול עליו לפי דין. 

יהול ולשימושו של מר החברה תעמיד לחברת הנ - חבילת תקשורת (טלפון, מחשב, עיתונים וכד')  )ג(

לפון סלולארי, מחשב נייד, מנויים לעיתונים יומיים טחבילת תקשורת שתכלול: מכשיר    אריה נתנאל

החברה ור אינטרנט בביתו של מר אריה נתנאל מהסוג שיקבע ע"י החברה.  ומקצועיים, קו טלפון וחיב

 תישא בכל ההוצאות הקבועות והמשתנות בגין חבילת התקשורת האמורה.  

החברה תישא בתשלום הוצאות שיוצאו ע"י חברת הניהול בקשר עם מתן  - עסקיות הוצאות החזר  )ד(

; ש"ח לחודש עבור מר אריה נתנאל 5,000גד הצגת קבלות ובסך של עד שירותי ניהול לחברה כנ

בנוסף, ככל שיהיו נסיעות עסקיות לחו"ל, עלותן תוגבל לסכומים הקבועים בפקודת מס הכנסה לגבי 

נסיעות עסקיות לחו"ל. החזר בסכום גבוה יותר יהא כפוף לאישור ועדת התגמול ודירקטוריון 

 החברה.   

 התנאים באותם ושיפוי , פטור מאחריותלביטוח זכאי יהיה נתנאל אריה מר –ושיפוי , פטורביטוח  )ה(

 .בחברה המשרה נושאי לשאר הקיימים

אלפי ש"ח,   585.-עלות העסקתו החודשית של מר אריה נתנאל הינה כ  –עלות העסקה חודשית כוללת  )ו(

 והחזר הוצאות עסקיות). שנתי (לא כולל מענק כדין מע"מבתוספת בתוספת הצמדה למדד ו

 .80%מר אריה נתנאל יעניק שירותים כיו"ר דירקטוריון פעיל בהיקף משרה של  – היקף המשרה  )ז(

ולתקופה בהתאם להוראות   1.7.2019החל מיום  הסכם הניהול יהא בתוקף   –  תקופת הסכם הניהול  )ח(

. כל צד רשאי להביא את ההסכם לידי סיום בהתראה מוקדמת )(א) לחוק החברות1(א275סעיף 

במשך תקופת ההודעה המוקדמת, "). תקופת ההודעה המוקדמתחודשים (" 6מראש ובכתב של 

החברה וחברת הניהול תהיינה חייבות להמשיך במלוא התחייבויותיהם עפ"י הסכם הניהול, ובכלל 

 זה תשלום דמי הניהול והחזר הוצאות. 

על אף האמור, החברה תהא רשאית להודיע לחברת הניהול, בכל עת לאחר מתן הודעת הסיום, כי 

הניהול במהלך תקופת ההודעה המוקדמת ובמקרה כזה יגיע  אין ברצונה בהמשך קבלת שירותי

ההסכם לידי סיום במועד מתן הודעה כאמור ובלבד שהחברה תהיה חייבת לשלם לחברת הניהול 

   את מלוא דמי הניהול עבור תקופת ההודעה המוקדמת.

הסכם מר אריה נתנאל יהיה רשאי לשנות את אופן התקשרותו עם החברה מ  –שינוי אופן התקשרות    )ט(

ניהול לחוזה העסקה ובלבד שכלל עלות העסקתו לחברה תישאר ללא שינוי ולא יושתו על החברה 

 . עלויות נוספות
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 החברה"ל מנכ -דני נתנאל  מר של העיקריים כהונתו תנאי

 2019באוגוסט  1אושרו באסיפת בעלי המניות מיום  תנאי העסקתו של מר דני נתנאל כמנכ"ל החברה, 

  כמפורט להלן:  למעטלתנאי כהונתו של מר אריה נתנאל (המפורטים לעיל) והינם זהים

אלפי ש"ח בתוספת הצמדה  94.5להם זכאי מר דני נתנאל יעמדו על סך של  החודשיים הניהול דמי  )א(

 .כדין למדד (כמפורט לעיל) ובתוספת מע"מ

מהרווח השנתי  1.5%יהא בשיעור של  ,עמידה בתנאי סףובכפוף ל לאחר גובה המענק השנתי  )ב(

  ובהתאם למנגנון תשלום המענק המפורט לעיל). -(כהגדרתו לעיל 

בתוספת אלפי ש"ח, בתוספת הצמדה למדד ו  94.5-נתנאל הינה כדני  של מר    תעלות העסקתו החודשי  )ג(

  מע"מ (לא כולל מענק והחזר הוצאות עסקיות).

    ).  100%( בהיקף משרה מלאהמר דני נתנאל יעניק שירותים כמנכ"ל החברה   )ד(

לפרטים נוספים בדבר תנאי כהונתם של ה"ה אריה ודני נתנאל כיו"ר דירקטוריון פעיל בחברה וכמנכ"ל 

-2019-01(מס' אסמכתא:  2019ביולי  31אסיפה (משלים) מיום החברה, בהתאמה, ראו דוח זימון 

079342.(  

  מאישור התקשרות החברה בהסכם להעמדת שירותי התחדשות עירונית עם נתנאל בוטיק בע" . 2

 יאישור ואישרה האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה, לאחר שנתקבל 2018 קטוברבאו 4 ביום

נתנאל בוטיק בע"מ, חברה פרטית התקשרות החברה עם ודירקטוריון החברה, את  ביקורתועדת ה

בעלי הנמנים עם  -בניהם של ה"ה אריה נתנאל ודני נתנאל  בבעלות ה"ה מיכה נתנאל ומיכה נתנאל,

התחדשות עירונית לחברה לתקופה של  , בהסכם להעמדת שירותי")בוטיק נתנאל(" השליטה בחברה

  .2018ביוני  1שלוש שנים החל מיום 

  בוטיק נתנאל עם ההתקשרות תנאיעיקרי  להלן

  .ש"ח בתוספת מע"מ כדין 40,000חודשי בסך של  תשלום – תשלום חודשי  )א(

 אחד  לכלש"ח    6,000רכב בפועל לפי תקרה בסכום מקסימלי לחודש בסך של    הוצאות  –  הוצאות רכב  )ב(

 .מה"ה מיכה נתנאל ומיכה נתנאל

, יחולו שני התנאים האמורים להלן במצטבר  תקופת ההתקשרות כאמור בסעיף (ח) להלןובתום    ככל

שקיבלה במהלך תקופת  (כולם או חלקם) החודשיים התשלומים את לחברה בוטיק נתנאל תשיב

  :תההתקשרו

 לא החל/ו פרויקט/ים המזכה/ים את נתנאל בוטיק במענק פינוי (או חלקו);  .1

המענקים הצפויים בפרויקט/ים שהחל/ו (אף לאחר תקופת ההתקשרות) אין בהם בכדי לקזז   .2

 מהתשלומים החודשיים ששולמו במהלך תקופת ההתקשרות; 75%

 יקוזזו  הרכב  ומהוצאות  החודשי  מהתשלום  75%  –    וצאות הרכבומה   החודשי  מהתשלום  75%  קיזוז  )ג(

 .להלן כמפורט, בוטיק נתנאל זכאית תהא להם המענקים כספי מתוך

בתוספת מע"מ כדין משווי כל יחידת   1%בוטיק תהא זכאית למענק בשיעור של    נתנאל  –  פינוי  מענק  )ד(

 מגורים חדשה בפרויקט. 

 לדיירים מיועדות שאינן בפרויקט הדירות מבין דירה -משמעה זה לעניין" חדשה מגורים יחידת"

  .אותן לשווק רשאית החברה ואשר החברה לבין בינם שייחתם חוזה מכוח

 בכל  תלוי  בלתי  שווי  מעריך  ידי  על  שיבוצע אפס  בדוח  שייקבע  השווי  -  משמע",  מגורים  יחידת  שווי"

 תבוצע,  הרלוונטית  המגורים  יחידת  מכירת  לאחר  כי  מובהר.  להלן  המפורטים  התשלום  ממועדי  אחד

 סכומים  קיבלה  בוטיק  ונתנאל  ככל  כאשר,  החברה"י  ע  בפועל  שהתקבלה  לתמורה  השווי  של  התאמה

 לחברה ההפרש את בוטיק נתנאל תשיב, בפועל שנתקבלה התמורה על העולה שווי לפי שחושבו
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 בו ובמקרה; בוטיק לנתנאל המגיעים מהסכומים האמור ההפרש את לקזז רשאית תהא והחברה

 לאמור  לב  בשים,  ההפרשים  בוטיק  לנתנאל  ישולמו,  אפס  בדוח  שנקבע  מהשווי  גבוהה  תהא  התמורה

  .לעיל זה בסעיף

 החודשיים מהתשלומים מחצית קיזוז ולאחר שלהלן במועדים בוטיק לנתנאל ישולם הפינוי מענק

  ):לעיל) ג( קטן בסעיף(כאמור  מועד לאותו עד שבוצעו

 בפרויקט מהדיירים 80% עם החברה של ההתקשרות השלמת עם ישולמו הפינוי ממענק 10% .1

 .החברה  עם  הפרויקט  את  לבצע  החותמים  הדיירים  את  המחייב  מסמך  או  חוזה  במסגרת,  כלשהו

 בפרויקט מהדיירים 90% עם החברה של ההתקשרות השלמת עם ישולמו הפינוי ממענק 10% .2

 .החברה  עם  הפרויקט  את  לבצע  החותמים  הדיירים  את  המחייב  מסמך  או  חוזה  במסגרת,  כלשהו

ממענק הפינוי ישולמו המועד הוצאת היתר בנייה לפרויקט. בפרויקט המחולק  80% יתרת .3

 100%יתרת המענק תשולם בעת הוצאת היתר בנייה לכל שלב בפרויקט או בהשלמת  –לשלבים 

מההתקשרויות עם הדיירים, לפי המוקדם (אך לא לפני החלטת הוועדה המקומית לאישור 

 ההיתר לפרויקט).

תהא זכאית נתנאל בוטיק למענק מדורג בהתאם  ,בנוסף למענק הפינוי – ברווח השתתפות מענק  )ה(

לרווח החשבונאי שיוכר בדוחות הכספיים המבוקרים ו/או סקורים של החברה ביחס לפרויקט 

מהרווח של הפרויקט הרלוונטי וזאת  5%הרלוונטי. המדרגה הראשונה של המענק תהא בגובה של 

מעל העלויות בפרויקט. ככל והרווח   15%עד לגובה של    יהיהרלוונטי  ככל ששיעורי הרווח הפרויקט ה

, תהא נתנאל בוטיק זכאית למענק נוסף 15%על העלויות בפרויקט הרלוונטי יעלה על שיעור של 

 על העלויות בפרויקט. 15%מהרווח שמעל לשיעור של  15%בגובה של 

ונמסרו מלוא יחידות הדיור בפרויקט. ) חודשים מהמועד בו נמכרו  3זה ישולם בחלוף שלושה (  מענק

החברה וחלק  בתקורותבחישוב הרווח יובאו בחשבון כל עלויות הקמת הפרויקט, לרבות חלק יחסי 

  יחסי בסעיפים כלליים אחרים (שיווק, משפטיות וכדומה, כמקובל בשוק).

, חודשי(תשלום  בוטיק לנתנאל התשלומים סך, לעיל האמור אף על – שנתיים תשלומים תקרת  )ו(

 "ח.ש אלפי 2,500 על יעלה לא קלאנדרית בשנה) ברווח השתתפות ומענק פינוי מענק

ובשנה מסוימת תהא זכאית נתנאל בוטיק למענקים בגין מספר פרויקטים באופן שיביא לחריגה   ככל

מתקרת התשלומים השנתיים, ידחה מועד תשלום המענקים העודף עד למועד בו לא תתקיים חריגה 

  .מביניהםהתקרה האמורה או עד לסיום ההתקשרות, המוקדם מ

ומיכה נתנאל לטובת   נתנאל  נתנאל בוטיק תעמיד את שירותיהם של ה"ה מיכה  –  ההתקשרות  היקף  )ז(

  משרה. 75%-קידום הפרויקטים בהיקף שלא יפחת מ

ולמשך תקופה של שלוש שנים,   2018ביוני    1בתוקף החל מיום    ההתקשרות הינה  –  ההתקשרות  סיום  )ח(

 לא  ההתקשרות  תקופת  כלשהי  שמסיבה  ככל").  ההתקשרות  תקופת(" 2021במאי    31היינו עד ליום  

 לה  המגיעים  התשלומים  מלוא  לקבלת  זכאית  תהא  בוטיק  נתנאל,  ההתקשרות  תקופת  בתום  תוארך

 הדיירים רוב עם מחייבים חוזים נחתמו שלגביהם פרויקטים לאותם ביחס, להתקשרות בקשר

 .כלשהו בפרויקט

 יום 120 בת ומראש בכתב בהודעה צד כל ידי על לביטול ניתן יהיה ההתקשרות הסכם, כן כמו

"). ככל שהחברה תבטל את ההתקשרות כאמור, תהא נתנאל בוטיק זכאית המוקדמת ההודעה("

לקבלת מלוא התשלומים ביחס לפרויקטים שבהם נחתמו עד לתום מועד ההודעה המוקדמת חוזים 

  מחייבים עם רוב הדיירים, בכפוף להמשך טיפול נתנאל בוטיק בפרויקטים האמורים עד לסיומם.   

טיק, באמצעות ה"ה מיכה נתנאל ומיכה נתנאל, תהא רשאית נתנאל בו – החברה במשרדי שימוש  )ט(

  לעשות שימוש במשרדי החברה לצורך העמדת השירותים לחברה.

 צדדים עם בהם שותפה שהחברה עירונית התחדשות של בפרויקטים – שותפים עם פרויקטים  )י(
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 בהתייחסאו /ו החברה של חלקה מתוך ורק אך בוטיק לנתנאל התשלומים ישולמו, שלישיים

  .השלישיים הצדדים עם השותפות לאחוזי לב בשים, החברה של המגורים ליחידות

 -תהא זכאית נתנאל בוטיק ל ,ביחס לפרויקט זה בלבד – בתל אביב 12-10 התרסישמעון  פרויקט  )יא(

 מהתשלומים המגיעים לה בגין פרויקטים אחרים, כאמור בסעיף זה לעיל. 40%

בין החברה לבין ה"ה מיכה נתנאל ומיכה נתנאל לא יחולו יחסי עובד  – מעביד עובד יחסי קיום אי  )יב(

 מעביד.

או /ו החברה הנהלת הנחיות לפי ויפעלו כפופים יהיו נתנאל ומיכה נתנאל מיכה"ה וה בוטיק נתנאל  )יג(

 .החברה דירקטוריון

 "מ.מע ובתוספת"ח ש אלפי 624שילמה החברה לנתנאל בוטיק סך של  2019 בשנת  )יד(

  ")ההקלות("תקנות  2000-בעסקאות עם בעלי עניין), התש"ס הקלות( החברותבהתאם לתקנות  עסקאות  )ב(

 דירקטורים גמול . 1

) לתקנות 2א(1, אישרו ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה, בהתאם לסעיף 2008 אוגוסטב 4ביום 

"צים בחברה בהתאם לתיקון לדח, המועד בו עודכן הגמול המשולם 2008במרץ  6 מיום החלהקלות כי ה

 תקנות("  2000-תקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), תש"סל  2008  מרץ מחודש

"), זכאים כל הדירקטורים המכהנים בחברה ו/או אשר יכהנו בחברה (למעט חלק מהדירקטורים הגמול

כמפורט להלן) לגמול שנתי וגמול השתתפות בגובה הסכום "הקבוע" בהתאם לדרגת החברה, כאמור 

שזכאים לגמול ועבורם אושר הגמול הנ"ל הינם כל הדירקטורים בחברה  הדירקטוריםבתקנות הגמול. 

ו/או  המועסקיםכאמור לעיל ולמעט דירקטורים  בנפרדשר הגמול וא שלהם"צים, הדחאמור, למעט כ

שיועסקו בחברה ו/או בחברות בנות של החברה בתמורה לתשלום ולמעט דירקטורים המעניקים ו/או 

  אשר יעניקו שירותים לחברה ו/או לחברות בנות של החברה בתמורה לתשלום. 

, קורפלח, הדירקטורים האמורים שלהם משולם הגמול כאמור הינם ה"ה יונתן  הדו"  למועדו  האמור  לאור

  ויוסי פלד. שניצר עמית

' ג דרגההינה  ,הגמול לתקנות בהתאם ,החברה של דרגתה, )31.12.2019(וליום  זה דוחלמועד  נכון

  "ח.שאלפי  442 -לכהסתכם  2019בחברה עבור שנת  הדירקטורים לכלל ששולם הגמול ךס, ובהתאם

  ביטוח נושאי משרה, לרבות נושאי משרה הנמנים על בעלי השליטה בחברה וקרוביהם  . 2

לתקנות ההקלות את  1ב1אישרה ועדת התגמול של החברה בהתאם לתקנה  2019 איבמ 30ביום 

התקשרות החברה בקשר לביטוח אחריותם של נושאי משרה לרבות נושאי משרה שהינם בעלי שליטה 

מיליוני דולר ארה"ב למקרה ולתקופה של שנה ובפרמיית ביטוח  10בחברה וזאת בגבול אחריות של עד 

 לשנה.  ש"חאלפי  13שלא תעלה על 

  במסגרת הסכם ליווי בניה הלבנק מלוו הערבות של בעלת השליטה בחבר מדתהע . 3

בהתאמה,   2015  גוסטבאו  24-ו  2015באוגוסט    20  בימים  אישרו  החברה  ודירקטוריון  הביקורת  עדתו  )א(

 ללא  ערבות")  הבנק(בסעיף זה: "  בנקאיים    תאגידים, תעמיד לטובת  ברהחכי רישן, בעלת השליטה ב

 .עתליתבגין קבלת מימון לבניית פרויקט  הבנק כלפי החברה התחייבויות להבטחת בסכום הגבלה

"ל הנ הערבות של ההוגן השווי את בחנה החברההעמדת הערבות האמורה הינה ללא תמורה. 

 274 -לקרן הון מעסקאות עם בעלי שליטה כ 31.12.2019 ליום בדוחותיה החברה זקפה ובהתאם

   .ההאמור הערבותהמשקף את השווי ההוגן של  ח"שאלפי 

 הביקורת ועדת שחברי לאחר ההקלות לתקנות) 2(1 לסעיף בהתאם אושרה כאמור ההחלטה

  .רההחב את לזכות כדי אלא כאמור בהחלטה אין כי קבעו החברה ודירקטוריון

, רישן כי, הביקורת ועדת אישור שהתקבל לאחר, החברה דירקטוריון אישר 2017 בספטמבר 6 ביום  )ב(

") הבנק: "זה"מ (בסעיף  בע  לישראל  לאומי  בנק  לטובת  תעמיד,  בחברה  השליטה  בעלת  כאמור  שהינה

 לבניית מימון קבלת בגין הבנק כלפי החברה התחייבויות להבטחת בסכום הגבלה ללא ערבות
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 האמורה הערבות העמדת. הבנק לבין החברה בין נחתם אשר ליווי הסכם במסגרת, רפידים פרויקט

 בדוחותיה  החברה  זקפה  ובהתאם"ל  הנ  הערבות  של  ההוגן  השווי  את  בחנה  החברה.  תמורה  ללא  הינה

המשקף את השווי ההוגן  חאלפי ש" 415 -כ שליטה בעלי עם מעסקאות הון לקרן 31.12.2019 ליום

 .  ההאמור הערבותשל 
 הביקורת ועדת שחברי לאחר ההקלות לתקנות) 2(1 לסעיף בהתאם אושרה כאמור ההחלטה

  .החברה את לזכות כדי אלא כאמור בהחלטה אין כי קבעו החברה ודירקטוריון

אישר דירקטוריון החברה, לאחר שהתקבל אישור ועדת הביקורת, כי רישן,  2019בנובמבר  28ביום   )ג(

") הבנק: "הז"מ (בסעיף  בע  לישראל  לאומי  בנק  לטובתשהינה כאמור בעלת השליטה בחברה, תעמיד  

 לבניית מימון קבלת בגין הבנק כלפי החברה התחייבויות להבטחת בסכום הגבלה ללא ערבות

 האמורה  הערבות  העמדת.  הבנק  לבין  החברה  בין  נחתם  אשר  ליווי  הסכם  במסגרת,  ביבנה  יםפרויקט

 בדוחותיה  החברה  זקפה  ובהתאם"ל  הנ  הערבות  של  ההוגן  השווי  את  בחנה  החברה.  תמורה  ללא  הינה

המשקף את השווי ההוגן  חאלפי ש" 185 -כ שליטה בעלי עם מעסקאות הון לקרן 31.12.2019 ליום

 .  ההאמור הערבותשל 
 הביקורת ועדת שחברי לאחר ההקלות לתקנות) 2(1 לסעיף בהתאם אושרה כאמור ההחלטה

  .החברה את לזכות כדי אלא כאמור בהחלטה אין כי קבעו החברה ודירקטוריון

  עסקאות אחרות  )ג(

  מדיניות תגמול  . 1

אישרה האסיפה הכללית, בין היתר, את עדכון מדיניות התגמול של החברה ואת  2019באוגוסט  1ביום 

אישורה לתקופה של שלוש שנים החל ממועד האסיפה. לתיאור מדיניות התגמול לנושאי המשרה של 

לי ביו  31החברה, לרבות תמצית עיקרי השינויים במדיניות התגמול, ראו דוח זימון אסיפה (משלים) מיום  

  ).2019-01-079342(מס' אסמכתא:  2019

  התחייבות לשיפוי נושאי משרה . 2

ושאי נ, את התחייבות החברה למתן שיפוי להיתר בין, הכללית האסיפה אישרה 2019 באוגוסט 1 ביום

ם נית שלה, ובחברות קשורות עבור נושאי משרה המכהנומשרה בחברה (לרבות דירקטורים), בחברות ב

לפרטים נוספים ראו דוח  ות שלה, כפי שיהיו מעת לעת.נהחברה ו/או מטעם החברות הבבהן מטעמה של 

 ).2019-01-079342(מס' אסמכתא:  2019ביולי  31זימון אסיפה (משלים) מיום 

  ו בה מעת לעתכהנים בחברה ובחברות בת וכפי שינושאי משרה המכהנפטור מאחריות ל . 3

ים נהמכה  ושאי המשרהמתן פטור מאחריות לנ, בין היתר,  אישרה האסיפה הכללית  2019באוגוסט    1ביום  

לפרטים נוספים ראו דוח זימון ו בה מעת לעת, בחברות בת שלה ובחברות קשורות. נבחברה וכפי שיכה

 ).2019-01-079342(מס' אסמכתא:  2019ביולי  31אסיפה (משלים) מיום 

  (ג) לחוק החברות121התאם לסעיף ב"ל ומנכ דירקטוריון"ר יו כהונת . 4

 סעיף להוראות בהתאםאישרה האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה,  2019באוגוסט  1ביום 

, דני נתנאלמר  וכהונתכיו"ר הדירקטוריון  אריה נתנאלמר  של וכהונתהמשך  את החברות לחוק(ג) 121

ראו . לפרטים נוספים, 2019ביולי  1מיום החל  נוספות חברה, לתקופה של שלוש שניםה, כמנכ"ל אחיו

  ).079342-01-2019(מס' אסמכתא:  2019ביולי  31דוח זימון אסיפה (משלים) מיום 

  עם קרוב של בעלי השליטה בחברה  בחוזה קומבינציה התקשרות . 5

 -המונח  כהגדרת,  חריגה  שאינה  כעסקה,  החברה  ודירקטוריון  הביקורת  ועדת  אישרו,  2014  במרץ  30  ביום

לחוק החברות, את התקשרות החברה בחוזה קומבינציה עם קרוב של בעלי  1" בסעיף חריגה עסקה"

בסעיף  כמפורטבחולון ( 212השליטה בחברה שהינו הבעלים של חלק מהזכויות בקרקע הידועה כמגרש 

 33 בן בניין בחולון 212 מגרש על לבנות החברה בכוונת, כאמור). תיאור עסקי התאגיד לעיל בפרק 7.15

 יחידות דיור 29-ל זכויות(המשקפות  בקרקע הזכויות מרבית את רכשה החברה כך ולשם דיור יחידות

   .)יח"ד 33מתוך 
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הבעלים בקרקע, עימם התקשרה החברה בחוזי קומבינציה כאמור לעיל, הינם שני צדדי ג' שאינם  יתרת

 קשורים לחברה ו/או למי מבעלי השליטה בה וקרוב של בעלי השליטה, כאמור לעיל. 

 להם תשלםהנ"ל ו הקרקע ישל בעל הםאת זכויותי תרכושחוזי הקומבינציה נקבע כי החברה  בכלל

 יחידות כלכן, -כמו. לבעלים 40%-וכ לחברה 60%-כ הינו שנקבע היחס כאשריור, בתמורה ביחידות ד

 .חדרים 5 בנות דירות הינן כאמור הקרקע לבעלי שיוקנו הדיור

של בעלי השליטה, קובעות שהחברה הוראות חוזה הקומבינציה עם הבעלים שהינו קרוב  לאמור,    בהתאם

יחידות דיור ובתמורה תקצה לו החברה יחידת   2.3תרכוש את זכויותיו במגרש המשקפות זכויות לבניית  

  דיור אחת בבניין שייבנה באמצעותה. 

 הקרקע בעל עם הקומבינציה חוזה תנאי העניין בנסיבות כי קבעו החברה ודירקטוריון הביקורת ועדת

 בתנאי הינה העסקה כי, החברה של הרגיל העסקים במהלך הינם בחברה השליטה בעלי של קרוב שהינו

  .התחייבויותיה או רכושה, החברה רווחיות על מהותית השפעה בעלת ואינה שוק

  בחולון 102מגרש  –בהסכם למתן שירותי בניה עם בעלי השליטה  התקשרות . 6

 התקשרות  את,  הביקורת  ועדת  אישור  שהתקבל  לאחר,  החברה  דירקטוריון  אישר  2017  באוקטובר  3  ביום

 דיור יחידות 11-לכ בזכויות המחזיקים, בה השליטה בעלי עם בנייה שירותי למתן בהסכם החברה

  ", לפי העניין). המקרקעין"-ו" העסקה"בסעיף זה: ( 1ןבחולו 102 מגרש במקרקעי

 התמורה את, היתר בין, כללו אשר, העסקה עם בקשר הביקורת ועדת בפני שהוצגו לנתונים בהתאם

 את וכן"ח) ש אלפי 960 -(כ השליטה מבעלי מי של דיור יחידת לכל ביחס הבנייה שירותי בגין שתשולם

 שונה אינו ואשר זה מסוג בהסכמים המקובלים יםסעיפ(הכולל  כאמור השירותים למתן ההסכם עיקרי

 במקרקעין דיור ליחידות בזכויות המחזיקים' ג צדדי עם החברה התקשרה בהם הבניה שירותי מהסכמי

) החברות  חוק  הוראות  לפי  אישורה(לצורך    חריגה  שאינה  בעסקה  המדובר  כי  הוועדה  ההחליט),  האמורים

 שוק בתנאי הינה העסקה, החברה של הרגיל העסקים במהלך שהינה בעסקה המדובר כי העובדה לאור

  .התחייבויותיה או רכושה, החברה ותרווחי על מהותי באופן להשפיע כדי בה ואין

 ,עוה"ד זהבית נתנאל יאמין וזהבית נתנאל סייגשל החברה עם  חיצוניים משרדי עורכי הדין התקשרות . 7

העמדת בקשר ל , הנמנים עם בעלי השליטה בחברה, בהתאמה ,בנותיהן של ה"ה אריה נתנאל ודני נתנאל

  מהפרויקטים של החברהשירותים משפטיים לחברה בהקשר לחלק 

שועדת לאחר  לחוק החברות,    271בהתאם להוראות סעיף  דירקטוריון החברה,  אישר  ,  2020  בינואר  9ביום  

סיווגה את התקשרות כעסקה שאינה "עסקה חריגה", כהגדרת  2020בינואר  7בישיבתה מיום  הביקורת

ו/או שיתוף   שילובשל החברה בקשר למשרדי עורכי הדין חיצוניים    התקשרות  המונח בחוק החברות, את

 בהתאמה, נתנאל ודני נתנאל אריה"ה ה של בנותיהןעוה"ד זהבית נתנאל יאמין וזהבית נתנאל סייג 

 באופן, בהעמדת שירותים משפטיים לחברה בהקשר לחלק מהפרויקטים של החברה ")עוה"ד נתנאל("

של החברה   , יועברו על ידי עורכי הדין החיצוניים  נטיוורל  לפרויקט  סביח  המשפטיים  מהשירותים  שחלק

נתנאל יהיו רשאים לשלם עוה"ד  בתמורה להעמדת השירותים המשפטיים על ידי .נתנאל"ד עוה לטיפול

משרדי עוה"ד החיצוניים של החברה עד מחצית משכ"ט שיגבה על ידם מטיפול בפרויקט הספציפי 

בתוספת  ותהדיר ממחירי 0.5% על יעלה לאבכל מקרה סכום התמורה  אךשיטופל על ידי עוה"ד נתנאל 

  .נתנאל"ד עוה ידי על שיטופלומע"מ, 

קטוריון החברה ציינו בהחלטתם כי תנאי ההתקשרות בין החברה למען הסר ספק, ועדת הביקורת ודיר

לבין משרדי עורכי הדין החיצוניים יהיו ללא שינויים מהותיים באופן שלא יושתו על החברה עלויות 

נוספות ולפיכך, תנאי ההתקשרות בין החברה לעורכי הדין החיצוניים שישתפו וישלבו את עורכות הדין 

   ותים המשפטיים הינם הוגנים וסבירים בנסיבות העניין.נתנאל בהעמדת חלק מהשיר

_____________ 
 מניותהבעלי  זימון אסיפה כללית שליחידות דיור במקרקעין ראו דוח מתקן בדבר  11 -לפרטים בדבר זכויות בעלי השליטה בכ   1

ביולי  5) וכן דוח מיידי בדבר תוצאות האסיפה כאמור מיום 2015-01-061104(מס' אסמכתא:  2015ביוני  30מיום  של החברה
      ).2015-01-064920(מס' אסמכתא:  2015
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-כלמיטב ידיעת החברה ונכון למועד הדוח, שולמו על ידי משרדי עוה"ד חיצונים לעוה"ד נתנאל סך של 

   "ח.ש 10,250

  פעילות תיחום הסדר  )ד(

השליטה בחברה פעילים בענף הבניה, התשתית והנדל"ן באמצעות החברה וחברות אחרות שבשליטתם.  בעלי

במסגרת פרויקטים חדשים בעלי השליטה בחברה מרכזים את פעילותם בתחום הבניה למגורים ומסחר 

פנות אמצעות החברה, באופן שהצעות ופניות חדשות לרכישת מקרקעין מהותיים לבנייה למגורים ומסחר מוב

תחילה לחברה, ובמידה והחברה (בכפוף להחלטת וועדת הביקורת) לא חפצה לרכוש את אותם מקרקעין, בעלי 

  "). ההסדר(" ההצעות אותןאים לבחון את השליטה בחברה רש

 האחים ידי על במישריןאו /ו רישן ידי על המוחזקות פרטיות וחברות אחד מצד החברה הינם להסדר הצדדים

 הסדר  אינו,  בזמן  תחום  אינו  הוא,  ציבורית  לחברה  החברה  הפיכת  ממועד  החל  בתוקף  ההסדר.  שני  מצד  נתנאל

 בתשקיפי  שתוארה,  התחייבות  משקף  ההסדר  למגורים  לבנייה  מהותיים  מקרקעין  רכישת  לעניין  ואשר  שבכתב

  .למסחר לבנייה מהותיים מקרקעין לרכישת גם מחדש בחינה לאחר הורחבה ואשר, החברה

 החברה בפני הובאו בהם מקרים היו לא זה תקופתי דוח למועד ועד בהסדר ההתקשרות ממועד כי יובהר

 בעסקאות התקשרו נתנאל האחים מבין מי ואשר החברה ידי על נדחו אשר ההסדר מכוח מהותיות עסקאות

   .כאמור

  החזקות בעלי עניין ונושאי משרה בכירה סמוך למועד הדוח :24 קנהת

 בינואר 5החברה ביום  פרסמהרה כאמור, ראו דיווח מיידי שבדבר החזקות בעלי ענין ונושאי משרה בכי לפרטים

   ).2020-01-001507אסמכתא: ' מס( 2020

  חהדו למועד וךסמ המירים ערך וניירות מונפק הון, רשום הון  :א'24 תקנה

   .זה לדוח המצורפים המאוחדים הכספיים לדוחות 25 ביאור ראולפרטים 

   חהדו למועד החברה של המניות בעלי מרשם :ב'24 תקנה

' מס(  2019 בנובמבר  21  ביוםהחברה    שפרסמה  (משלים)  אודות מרשם בעלי מניות החברה ראו דיווח מיידי לפרטים

  ).2019-01-100635אסמכתא: 

  מען רשום  :א'25תקנה 

  .5832201חולון, , 48סוקולוב רח'  –המען הרשום של החברה 

  .  03-5012276פקס:  03-5059998טל':  –מספר הטלפון והפקס של החברה 

  dani@netanel.co.il –כתובת הדואר האלקטרוני של התאגיד 



  בתאריך הדוח  חברההדירקטורים של ה :26תקנה 

  

  מלכה לוי ןיאיר  יונתן קורפל  יו"ר דירקטוריון -אריה נתנאל  שם

  10.5.2017  15.9.1999  15.9.1999  המועד שבו החל לכהן כדירקטור

  304536246  008264343 53557211  מספר ת.ז.

  1960  1946  1955  לידה שנת

  ישראלית  ישראלית   ישראלית   נתינות

  , חולון48סוקולוב   , תל אביב 1רח' אופנהיימר   , תל אביב 12רח' יערי   מען

ועדת ביקורת, ועדת לבחינת דוחות   לא  חברות בוועדות הדירקטוריון
  כספיים וועדת תגמול 

ועדת ביקורת, ועדת לבחינת דוחות 
   כספיים וועדת תגמול

  דח"צ  לא  לא  תלוידח"צ/בלתי 

מומחיות חשבונאית ופיננסית בעל 
  או בעל כשירות מקצועית

  בעלת כשירות מקצועית  בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית   לא

עובד התאגיד, חברה בת, חברה 
  קשורה או של בעל עניין

בחברת  ומנהל"ר דירקטוריון החברה יו
בעלת השליטה   -רישן בנין והשקעות בע"מ

  בחברה. 

  לא  לא

תואר שני במדעי תואר ראשון ו  תיכונית   השכלה
  אוניברסיטת ת"א. מטעם החברה

תואר ראשון ושני במשפטים. 
  .1995מוסמכת כעורכת דין משנת 

שנים  5 -התעסקות עיקרית ב
   אחרונות

יו"ר דירקטוריון החברה ומנהל חברות 
  . להלן כמפורטהבניה של משפחת נתנאל, 

. בעלת משרד עצמאי -עורכת דין  מרצה באוניברסיטת בן גוריון.
  נוטריון ומגשרת.

תאגידים אחרים בהם מכהן 
  כדירקטור

.ד.מ נתנאל א, רישן בנין והשקעות בע"מ
בנייה בע"מ, מ.א. נתנאל חברה לבנין 
ולעבודות ציבוריות בע"מ, אחים נ. נתנאל 
חברה לבנין ועבודות ציבוריות בע"מ, 

א. נתנאל גבעת המוזיאון רחובות בע"מ, 
  .תיירות ונופש בע"מ

  אין  אין

בן משפחה של בעל עניין אחר 
  בתאגיד

בעל שליטה בתאגיד ואחיהם של בעלי 
העניין בחברת רישן בנין והשקעות בע"מ 

  מנכ"ל החברה -ושל דני נתנאל

  לא  לא

אם דירקטור שהחברה רואה אותו 
 כבעל מומחיות חשבונאית

עמידה במספר ופיננסית לצורך 
המזערי שקבע הדירקטוריון לפי 

  ) לחוק החברות12(א)(92סעיף 

  לא  כן לא
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  יוסי פלד   עמית שניצר  רן-אסתרי גילעז  רפאל ערד   שם

המועד שבו החל לכהן 
  כדירקטור

12.5.2011  26.3.2020  11.12.2017  14.11.2012  

 041422528  023944283  025682154 059259408  מספר ת.ז.
  1941  1968  1974  1965  לידה שנת

  ישראלית  ישראלית  ישראלית  ישראלית   נתינות

, פתח 37אחים יטקובסקי   מען
  תקווה  

, תל 12אביגדור סטימצקי   , קריית אונו10הקשת   גבעתיים ,1/803יפה נוף 
  אביב 

ועדת ביקורת, ועדת תגמול   חברות בוועדות הדירקטוריון
  וועדה לבחינת דוחות כספיים 

ועדת ביקורת, ועדת תגמול 
  וועדה לבחינת דוחות כספיים 

 לבחינת וועדה ביקורת ועדת  לא
  כספיים דוחות

  תלוי בלתי  לא  דח"צ  דח"צ  תלוידח"צ/בלתי 

בעל מומחיות חשבונאית 
ופיננסית או בעל כשירות 

  מקצועית

בעל מומחיות חשבונאית 
  ופיננסית 

מומחיות חשבונאית  תבעל
  ופיננסית

  מקצועית כשירות בעל  לא

עובד התאגיד, חברה בת, 
חברה קשורה או של בעל 

  עניין

  אל  לא  לא   לא

ראשון בכלכלה  תואר  השכלה
 מטעםוחשבונאות 

ת"א ובעל רישיון   אוניברסיטת
  בראיית חשבון. 

 –תואר ראשון בניהול 
  האוניברסיטה הפתוחה. 

 –לימודי רישיון רואת חשבון 
  מכללה למנהל. 

 –תואר שני במנהל עסקים
  אוניברסיטת בן גוריון. 

דוקטורט בחשבונאות ומיסים 
  אוניברסיטת בן גוריון. –

 –פוסט דוקטורט בחשבונאות 
-(ניו  NYUאוניברסיטת 

  ורק).י

מטעם משפטים תואר בבוגר 
  קארדיףאוניברסיטת ווילס, 

 כללית בהיסטוריה בוגר
אוניברסיטת ת"א  מטעם

טחון יובוגר המכללה לב
  לאומי בלונדון, אנגליה

 5 -התעסקות עיקרית ב
   שנים אחרונות

, פטרוכימיים מפעלים"ל מנכ
מנכ"ל איזי אנרגיה בע"מ 

  ויעוץ פיננסי חשבונאי. 

ממונה כמומחית ע"י בית 
המשפט בישראל בפתרון 
סכסוכים משפטיים, חוות 

  דעת והערכות שווי.
דח"צית בעלת מומחיות 
פיננסית במספר חברות 
ציבוריות, בין היתר, אוברסיז 
קומרס בע"מ, רבוע כחול 

 חבר, הצפון פיקוד אלוף  עצמאי דין עורך
 שרים וועדות במספר

ודירקטור  ישראל בממשלת
  בחברות שונות. 
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נדל"ן בע"מ (דב"ת) וארן 
  ) בע"מ.1982מחקר ופיתוח (

חברה בוועדת הבחינות 
בלשכת רואי החשבון ובוועדה 
המקצועית במועצת רואי 

  החשבון.
מרצה במגוון קורסים בתחום 
החשבונאות הפיננסית, 
מיסים, הערכת שווי חברות 
ומימון באוניברסיטת בר 

  אילן.
ראש החוג לחשבונאות 
במחלקה למנהל עסקים 

  במרכז האקדמי פרס.
דירקטורים מנהלת קורס 

מטעם לשכת עורכי הדין 
  בישראל.

תאגידים אחרים בהם מכהן 
  כדירקטור

פיננסים בע"מ, ר. ערד  ערד
 איפקסניהול ויזום בע"מ, 

הנפקות בע"מ (דירקטור בלתי 
) בע"מ 1990, תנופורט (תלוי)

  .  (דירקטור בלתי תלוי)

דירקטורית חיצונית 
באוברסיז קומרס בע"מ, מ. 

) בע"מ, 1988יוחננוף ובניו (
רבוע כחול נדל"ן בע"מ ובארן 

  ) בע"מ.1982מחקר ופתוח (

סאני בדירקטור חיצוני   אין
  תקשורת סלולרית בע"מ

   

משפחה של בעל עניין בן 
  אחר בתאגיד

 לא  לא  לא  לא

אם דירקטור שהחברה רואה 
אותו כבעל מומחיות 

ופיננסית לצורך  חשבונאית
עמידה במספר המזערי 

שקבע הדירקטוריון לפי 
) לחוק 12(א)(92סעיף 

  החברות

  לא  לא  דח"צ  הבשל היות -לא בשל היותו דח"צ  -לא
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  בתאריך הדוח חברהשל ה בכירה משרה נושאי ':א26תקנה 

   יהודה עזרא  אורן דואדי   דני נתנאל   שם

  24.12.2012  24.5.2018  15.9.1999  תחילת כהונהתאריך 

 72608235  023577901 58062365  מספר ת.ז.
  1944  1968  1963  לידה שנת

עובד התאגיד, חברה בת, חברה 
  קשורה או של בעל עניין

  לא. מבקר הפנים של החברה   כספיםסמנכ"ל   מנכ"ל החברה 

  לא  לא   כן  עצמאי חתימה מורשה היותו

בוגר מנהל עסקים וחשבונאות   תיכונית   השכלה
מטעם המכללה למנהל; בעל רישיון 

  רו"ח

בוגר חשבונות וכלכלה ומוסמך 
במינהל עסקים מטעם 
אוניברסיטת ת"א; בעל רישיון 

  בראיית חשבון 

שנים  5 -התעסקות עיקרית ב
   אחרונות

מנהל בחברות הבניה של מנכ"ל החברה, 
, רישן בנין והשקעות בע"ממשפחת נתנאל: 

.ד.מ נתנאל בנייה בע"מ, מ.א. נתנאל חברה א
ולעבודות ציבוריות בע"מ, אחים לבנין 

נ.נתנאל חברה לבנין ועבודות ציבוריות 
א. בע"מ, גבעת המוזיאון רחובות בע"מ, 

 .נתנאל תיירות ונופש בע"מ

  מבקר פנים בחברות שונות.   עצמאי 

בן משפחה של בעל עניין בתאגיד או 
  בעל עניין אחר בתאגיד

בעל שליטה בתאגיד ואחיהם של בעלי 
העניין בחברת רישן בנין והשקעות בע"מ 

  יו"ר דירקטוריון החברה -ושל אריה נתנאל

 לא  לא



  של התאגידחתימה  המורש: ב26קנה ת

המכהן   אחיו,,  דני נתנאלחברה ומר  כיו"ר דירקטוריון בהמכהן    אריה נתנאלמר    עצמאיים.חתימה    מורשי  לחברה שני

, היכולים לחייב 1968-תשכ"חבחוק ניירות ערך, " כהגדרת המונח בני משפחהמכוח היותם "  זאת,החברה וכמנכ"ל 

   את החברה, לכל דבר וענין, בחתימה משותפת של שניים מהם.

 של החברההמבקר רואה החשבון  :27 תקנה

  ., רמת גן12מרח' אבא הלל סילבר  רואי חשבון ויועצים -ושות' קריכלי עובדיה פיק משרד 

  כללית ה אסיפההדירקטורים בפני ה החלטותהמלצות ו :29תקנה 

 םעדכון והארכת תנאי כהונת) 1אישרה אסיפת בעלי המניות של החברה כדלקמן: ( 2019באוגוסט  1יום ב  )א(
לתקופה  ודני נתנאל, המכהן כמנכ"ל החברה, של מר אריה נתנאל, המכהן כיו"ר דירקטוריון פעיל בחברה

לנושאי משרה בחברה והארכתה לתקופה אישור עדכון מדיניות התגמול ) 2; (2019ביולי  1נוספת החל מיום 
(ג) לחוק החברות, לכהונת מר אריה נתנאל כיו"ר 121אישור, בהתאם להוראות סעיף ) 3; (נוספת

הדירקטוריון ולכהונת מר דני נתנאל, אחיו של מר אריה נתנאל, כמנכ"ל בחברה, לתקופה נוספות החל מיום 
; ה המכהנים בחברה ובחברות בת וכפי שיכהנו בה מעתתן פטור מאחריות לנושאי משר) מ4; (2019ביולי  1
 31ראו דוח זימון אסיפה (משלים) מיום לפרטים  התחייבות למתן שיפוי לדירקטורים ונושאי משרה.) 5( -ו

 ).2019-01-079342(מס' אסמכתא:  2019ביולי 

לפרטים של אגרות החוב (סדרה ו'). מלא החליט דירקטוריון החברה על פדיון מוקדם  2019במאי  27ביום   )ב(
  ).2019-01-053995אסמכתא: מס' ( 2019במאי  30ראו דוח מיידי מיום 

אישרה אסיפה כללית של בעלי המניות של החברה, בין היתר, את הארכת כהונת  2020במרץ  26ביום   )ג(
"צים); הארכת כהונת רואה החשבון המבקר של החברה, מינוי (למעט הדח הדירקטורים המכהנים בחברה

רן כדירקטורית -הגב' אירין מלכה לוי לכהונה כדירקטורית חיצונית בחברה ומינויה של הגב' אסתרי גילעז
(מס' אסמכתא:  2020בפברואר  18חיצונית בחברה.  לפרטים ראו דוח זימון אסיפה שפרסמה החברה ביום 

2020-01-017031 .(   

  חלטות החברהה  :'א 29תקנה 

   לעיל. 22ראו תקנה  , שהינם בתוקף במועד הדוחבחברה משרה נושאי ביטוחו לתנאי פטור, שיפוי

  

  

   
  

  

  

  

  

  
  
  

   2020במרץ  30  :הדו"חתאריך 

                

  
  
  

  :תפקידם          :שמות החותמים
  יו"ר הדירקטוריון                       ) אריה נתנאל1(
  מנכ"ל החברה                   ) דני נתנאל2(

  נתנאל גרופ בע"מ  



 
 

  
  בע"מ נתנאל גרופ
  
  

  דוח תקופתי
  2019לשנת 

  

  
  
  
  
  
  
  '  ה חלק

  
  
  

אפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל דוח שנתי בדבר 
  ב(א)9הגילוי לפי תקנה 
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 ב(א)9תקנה  לפי הגילוי ועל הכספי הדיווח על הפנימית הבקרה אפקטיביות בדבר שנתי דוח
  ("התקנות") 1970-לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל

  
 

 לקביעתה אחראית, )"התאגיד" – (להלן בע"מ נתנאל גרופשל  הדירקטוריון בפיקוח, ההנהלה
 חברי ,זה לעניין. בתאגיד הגילוי ועל הכספי הדיווח על נאותה פנימית בקרה של והתקיימותה

  :הם ההנהלה
  

 ל כללי; ה, מננתנאלדני  .1
 .כספים"ל סמנכ, אורן דואדי .2

 
  

 אשר תוכננו בתאגיד, הקיימים ונהלים בקרות כוללת הגילוי ועל הכספי הדיווח על פנימית בקרה
 מי פיקוחם, או בידי תחת או הכספים בתחום ביותר הבכיר המשרה ונושא הכללי המנהל בידי

 מידה נועדו לספק אשר התאגיד, דירקטוריון בפיקוחהאמורים,  התפקידים את בפועל שמבצע
 הדין, בהתאם להוראות הדוחות ולהכנת הכספי הדיווח למהימנות בהתייחס ביטחון של סבירה

 נאסף, מעובד, הדין פי הוראות על מפרסם שהוא בדוחות לגלות נדרש שהתאגיד מידע כי ולהבטיח
 .בדין הקבועים ובמתכונת במועד ומדווח מסוכם

  
 לגלותו  שהתאגיד נדרש מידע כי להבטיח שתוכננו ונהלים , בקרותהשאר  כוללת, בין הפנימית הבקרה

 בתחום ביותר המשרה הבכיר ולנושא הכללי למנהל התאגיד, לרבות להנהלת ומועבר כאמור, נצבר
 החלטות קבלת לאפשר על מנת וזאת האמורים, התפקידים את בפועל שמבצע למי או הכספים

 .הגילוי לדרישת המתאים, בהתייחס במועד
  

 מיועדת לספק אינה הגילוי ועל הכספי הדיווח על פנימית שלה, בקרה המבניות המגבלות בשל
 .תתגלה או תימנע בדוחות מידע השמטת או מוטעית שהצגה מוחלט ביטחון

  
 ועל הדיווח הכספי על הפנימית הבקרה של והערכה בדיקה ההדירקטוריון, ביצע ההנהלה, בפיקוח

   ;השל והאפקטיביות בתאגיד הגילוי
  

פיקוח בהערכת אפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי והגילוי שביצעה ההנהלה 
 דיווח של העריכה והסגירה תהליך על בקרות הארגון, לרבות ברמת בקרות )1(הדירקטוריון כללה: 

) בקרות על מלאי בנינים 3( בקרות על נדל"ן להשקעה;) 2; (המידע מערכות של כלליות ובקרות כספי
) בקרות על עסקאות עם בעלי שליטה וצדדים 5( ;) בקרות על הכנסות4( ;ומלאי מקרקעין בהקמה
   .קשורים

  
 ,כמפורט לעילהערכת האפקטיביות שביצעה ההנהלה בפיקוח הדירקטוריון  על בהתבסס

הגילוי  ועל הכספי הדיווח על הפנימית הבקרה למסקנה, כי הגיעו והנהלת התאגיד הדירקטוריון
   אפקטיבית.היא  2019בדצמבר  31ליום  בתאגיד
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  :לתקנות )1ב(ד)(9 תקנה לפי כללי מנהל הצהרת
  

  הצהרת מנהלים 

  הצהרת מנהל כללי 

  
  , מצהיר כי:דני נתנאלאני, 

 
 –(להלן  2019 לשנת )"התאגיד" – (להלן בע"מ נתנאל גרופשל  התקופתי הדוח את בחנתי .1

  ;)"הדוחות"
 של בהם מצג חסר ולא מהותית עובדה של נכון לא מצג כל כוללים אינם הדוחות ידיעתי, לפי .2

 אותם מצגים, נכללו בהן הנסיבות בהם, לאור שנכללו שהמצגים כדי הנחוץ מהותית עובדה
  ;הדוחות לתקופת בהתייחס מטעים יהיו לא

 נאות, מכל באופן משקפים בדוחות הכלול אחר כספי ומידע הכספיים הדוחות לפי ידיעתי, .3
 התאגיד של המזומנים ותזרימי הפעולות הכספי, תוצאות המצב המהותיות, את הבחינות

  ;הדוחות מתייחסים שאליהם ולתקופות לתאריכים
והדוחות  הביקורת תוולוועד לדירקטוריון התאגיד, של המבקר החשבון גיליתי לרואה .4

הדיווח  על הפנימית הבקרה לגבי ביותר העדכנית הערכתי על התאגיד, בהתבסס הכספיים של
 : הגילוי ועל הכספי

 של הבקרה בהפעלתה או בקביעתה המהותיות והחולשות המשמעותיים הליקויים כל את  .א
 של על יכולתו לרעה להשפיע סביר באופן העלולים הגילוי ועל הכספי הדיווח על הפנימית
 להטיל ספק בו שיש באופן כספי מידע על לדווח או לסכם, לעבד ,לאסוף התאגיד

  – וכן; הדין להוראות בהתאם הכספיים הדוחות והכנת הכספי הדיווח במהימנות
 לו שכפוףמי  או הכללי המנהל מעורב בה מהותית, שאינה ובין מהותית כל תרמית, בין  .ב

 על בבקרה הפנימית משמעותי תפקיד להם שיש אחרים עובדים מעורבים או במישרין
   ;הגילוי ועל הכספי הדיווח

 : בתאגיד אחרים עם יחדב אני, לבד או .5
, תחת פיקוחי ונהלים בקרות של וקיומם קביעתם וידאתי ונהלים, או בקרות קבעתי  .א

 לרבות חברות מאוחדות שלו  לתאגיד, המתייחס מהותי שמידע להבטיחהמיועדים 
מובא לידיעתי על ידי ,  2010-כהגדרתן בתקנות ניירות ערך (דוחות כספיים שנתיים), התש"ע

 - וכן ;הדוחות של תקופת ההכנה במהלך בפרט ,ובחברות המאוחדות אחרים בתאגיד
 תחת פיקוחי, ונהלים בקרות של וקיומם קביעתם וידאתי או ונהלים, בקרות קבעתי  .ב

 הדוחות הכספיים והכנת הכספי הדיווח מהימנות את סביר באופן להבטיח המיועדים
  ;מקובלים חשבונאות לכללי בהתאם הדין, לרבות להוראות בהתאם

בדוח   הגילוי, והצגתי ועל הכספי הדיווח על הפנימית הבקרה של האפקטיביות את הערכתי  .ג
 כאמור הבקרה הפנימית של האפקטיביות לגבי וההנהלה הדירקטוריון מסקנות את זה

 הדוחות. למועד
  
  

   .דין כל פי אחר, על אדם כל מאחריות או מאחריותי לגרוע כדי לעיל באמור אין
  
  

  ________________              2020במרץ  30          
  מנהל כללי - דני נתנאל                                         
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 :לתקנות )2ב(ד)(9 תקנה ביותר בתחום הכספים לפינושא המשרה הבכיר  הצהרת
  

  הצהרת מנהלים 

  נושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספיםהצהרת 

  

  , מצהיר כי:אורן דואדיאני, 
  

 – (להלן בע"מנתנאל גרופ את הדוחות הכספיים ומידע כספי אחר הכלול בדוחות של  בחנתי .1
 ). "הדוחות" –(להלן  2019לשנת  )"התאגיד"

 מצג לא כל כוללים אינם בדוחות הכלול האחר הכספי והמידע הכספיים הדוחות ידיעתי,לפי  .2
שנכללו  שהמצגים כדי הנחוץ מהותית עובדה של מצג בהם חסר ולא מהותית עובדה של נכון

  ;הדוחות לתקופת בהתייחס מטעים יהיו מצגים, לא אותם נכללו בהן הנסיבות בהם, לאור
 מכל, נאות באופן משקפים בדוחות הכלול אחר כספי ומידע הכספיים לפי ידיעתי, הדוחות .3

התאגיד  של המזומנים ותזרימי הפעולות תוצאות הכספי, המצב את המהותיות,הבחינות 
 ;הדוחות מתייחסים שאליהם ולתקופות לתאריכים

הכספיים דוחות  הו הביקורת תוולוועד לדירקטוריון התאגיד, גיליתי לרואה החשבון המבקר של .4
 הדיווח הכספי על הפנימית הבקרה לגבי ביותר העדכנית הערכתי על , בהתבססהתאגיד של
 : הגילוי ועל

של הבקרה  בהפעלתה או בקביעתה המהותיות והחולשות המשמעותיים הליקויים כל את  .א
 הכספיים ולמידע לדוחות מתייחסת שהיא ככל הגילוי ועל הכספי הדיווח הפנימית על

 התאגיד  יכולתו של על לרעה להשפיע סביר באופן העלולים בדוחות, הכלול האחר הכספי
 הדיווח  ספק במהימנות להטיל בו שיש באופן כספי מידע על לדווח או לסכם לאסוף, לעבד,

  - וכן; הדין להוראות בהתאם הכספיים הדוחות והכנת הכספי
 לו  מי שכפוף או הכללי המנהל מעורב בה מהותית, שאינה ובין כל תרמית, בין מהותית  .ב

 על בבקרה הפנימית משמעותי תפקיד להם שיש אחרים עובדים מעורבים או במישרין
 ;הגילוי ועל הכספי הדיווח

 : בתאגיד אחרים עם אני, לבד או יחד .5
 תחת פיקוחי, ונהלים בקרות של וקיומם קביעתם וידאתי או ונהלים, קבעתי בקרות  .א

לרבות חברות מאוחדות שלו  לתאגיד, המתייחס מהותי שמידע להבטיח המיועדים
ככל שהוא רלוונטי , 2010-כהגדרתן בתקנות ניירות ערך (דוחות כספיים שנתיים), התש"ע

 מובא לידיעתי על ידי אחרים בתאגידלדוחות הכספיים ולמידע כספי אחר הכלול בדוחות, 
  - וכן ;הדוחות של תקופת ההכנה במהלך בפרט ,ובחברות המאוחדות

, יתחת פיקוח ונהלים בקרות של וקיומם קביעתם וידאתי או ונהלים, קבעתי בקרות  .ב
 הדוחות הכספיים והכנת הכספי הדיווח מהימנות את סביר באופן להבטיח המיועדים

  ;מקובלים חשבונאות לכללי בהתאם הדין, לרבות להוראות בהתאם
 ככל שהיא הגילוי, ועל הכספי הדיווח על הפנימית הבקרה של הערכתי את האפקטיביות  .ג

 ; הדוחות למועד בדוחות הכלול האחר הכספי ולמידע הכספיים לדוחותמתייחסת 

 .זה בדוח ומשולבות וההנהלה הדירקטוריון פניב הובאו כאמור הערכתי לגבי מסקנותיי
  

  .דין כל פי אחר, על אדם כל מאחריות או מאחריותי לגרוע כדי לעיל באמור אין
  
  

  _______________________             2020במרץ  30       
  סמנכ"ל כספים - אורן דואדי                                
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 2020 במרץ  29 
 

 שומת מקרקעין מקיפה  
 

 של בנין הייטק חדש   שוק שווי הערכת
 ומשרדים מסחרלשימושי 

 ב 2005ע"פ תכנית רח/ 1016מגרש 
 3695בגוש  193 חלקה

 פינת הרחובות מנחם פלאוט וחיים פאקריס, 
 פארק המדע רחובות

 
 
 לשומה  קובע ומועד  הדעת חוות טרתמ .1

 של השווי ההוגן""ת א להעריך "החברה"( להלן:) חברת נתנאל גרופ בע"מ  ידי על תבקשתינ

בניין משרדים מהווים . המקרקעין 31/12/2019 לתאריך שבנדון במקרקעין החברה זכויות

חברת אלביט  בתחילת אכלוס על ידי השוכרת,הנמצא בימים אלה  מעל לקומת מסחר

 27/12/2017ע"פ הסכם מיום , בשלמות בבנייןכל זכויות החברה את , ששכרה בע"מ מערכות

 .16/8/2018תוספת להסכם מיום הו

 בתקן הגדרתוע"פ  להשקעה ן"נדלכהמקרקעין נשוא חוות הדעת מסווגים ע"י החברה 

נמסר לי כי חוות דעתי נדרשת  .IFRS13 -ו (להשקעה ן"נדל) IAS40חשבונאות בינלאומי 

ו/או לצורך הכללתה בתשקיף   2019  לשנת ההחבר של הכספיים חות"בדו ההכללת לצורך 

  .בתשקיף מדף הו/או הכללת להנפקת אג"ח לציבור

 מרצון קונה ביןבעסקה  נכס להחליף ניתן שבו כסכום IAS40 תקן לפי מוגדר ההוגן השווי

 בין מיוחדים מיחסים מושפעת שאינה בעסקה ת,מושכל בצורה הפועלים ,ברצון למוכר

 .הצדדים

 

 ההתקשרות פרטי  .2

  .לבצע את השומה החברה  ידי על נתבקשתי  4/1/2020 בתאריך

 וכן לציבור המפורסמים החברה של הכספיים חות"בדו תיכלל זו דעתי חוות כי מסכים אני

ו/או לתשקיף  ההחבר שלות הכספיים ח"לדו שבנדון המקצועית דעתי חוות את לצרף מאשר

 לחוק 222 בסעיף המנויה בעבירה הורשעתי לא כי מציין הנני ההנפקה ככל שיהיה בכך צורך. 

 . 1968 – ח"התשכ ,ערך ניירות חוק פי על בעבירה ולא 1999 –ט "תשנ החברות
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 והצהרתו  המומחה  פרטי .3

 :להלן פרטי השכלתי וניסיוני המקצועי

 השכלה

 הטכניון , וחוץ היחידה ללימודי המשךבוגר התכנית ללימודי שמאות מקרקעין,  1990
 , בוגר בהנדסה כימית, הפקולטה להנדסה כימית, הטכניון.B.Scבעל תואר     1991
 397שמאי מקרקעין מוסמך, רישיון מס'  1994
 "א עסקים, הפקולטה לניהול, אוניברסיטת ת , מוסמך במינהל M.B.Aבעל תואר     1996
 , הטכניוןטכנולוגיהבמוסד שמואל נאמן למחקר מתקדם במדע ובוגר קורס גישור,  1998
 , בוגר במשפטים , הקריה האקדמית קריית אונו  LL.Bבעל תואר     2007
ברקלי, בהצטיינות,  –, תואר שני במשפט מסחרי תכנית תל אביב LL.Mבעל תואר    2012

  תל אביב ברסיטת אוני
  

 מינויים מקצועיים 

מרצה בחוג לשמאות מקרקעין במכללה למינהל )קמפוס   2003 – 1999
 ת"א(.

חבר במועדון הדיווח הכספי והחשבונאי של מכון קסירר   ועד היום 2002
 בחשבונאות, אוניב' ת"א. 

יו"ר הועדה ליישום התקינה חשבונאית של לשכת שמאי   2017ועד  2011, 2008 – 2002
 מקרקעין.

 חבר ועד לשכת שמאי המקרקעין.     2017ועד  2011, 2008 – 2003
של הוועדה  18 -ו 17יו"ר ועדת המשנה לתקן שמאי מס'   2006

 לתקינה שמאית מטעם מועצת השמאים.
 חבר במערכת הביטאון "מקרקעין וערכם".  2008
 ך.יועץ מקצועי למחלקת תאגידים של הרשות לניירות ער  2010 – 2009
 חבר בצוות מחברי בחינות הרישוי מטעם רשם המתווכים.  ועד היום 2011
בינוי )פיצויים( במינוי של -בינוי ע"פ חוק פינוי-שמאי פינוי  2015ועד  2012

]פורסם בילקוט  14/06/12שר המשפטים מתאריך 
 [.21/06/12מיום  6435הפרסומים מס' 

 – RICS -ריטי החבר באיגוד שמאי המקרקעין הב  ועד היום 2012

  Royal Institution of Chartered Surveyors   

 
 טיפול וייעוץ בנושאי תכנון ובניה  וקידום תכניות בנין עיר / רשויות מקומיות

 שמאי הועדה המקומית לתכנון ובניה אשדוד.  ועד היום 1997
 מקרקעי ישראל לערים נתניה, מודיעין, אשקלון וטבריה. רשות יועץ בנושאי  1999 – 1997
 .שמאי הועדה המקומית לתכנון ובניה קרית אונו 1999 – 1998
 .שמאי הועדה המקומית לתכנון ובניה רמלה 2000
 .שמאי הועדה המקומית לתכנון ובניה אלעד 2008 – 2007
 מקרקעי ישראל במחוז צפון מטעם חב' מבני תעשיה. רשותמקדם תכניות עבור  2009

 
 עריכת שומות לדו"חות כספיים

שומות עבור החברות אוצר מפעלי ים בע"מ, חברת החשמל לישראל בע"מ, תעש מערכות עורך 
בע"מ, מבני תעשיה בע"מ, מנרב אחזקות בע"מ, גמול נדל"ן  בע"מ, כלל ביטוח בע"מ ונתנאל 

 ע"מ.בגרופ 
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 ט "ושכ תלות חסיי .4

 קשר כל לי איןכמו כן  קשורות בחברות או ,הבבעלי או בחברה כלשהי תלות אין למשרדי

 לביצוע הטרחה שכרן. בעליה או/ו קשורות חברותעם  או/ו החברה עם אחר אישי או עסקי

 .מותנה אינו הערכה

 
 ויועצים מומחים על הסתמכות .5

 החברה נתוני על הסתמכות למעט, ומומחים יועצים על הסתמכות ללא נערכה הדעת חוות

 .החברה נציגי יכפי שנמסרו לי ע" ,של החברהוהחוזיות  הזכויות הקנייניות בדבר

 
  השמאי הצהרות .6

"פירוט מזערי נדרש בשומות מקרקעין  17.1כי חוות דעת זו ערוכה ע"פ תקן מס'  אשרהריני מ

ע"פ תקנות שמאי מקרקעין ו "1968 –המבוצעות לצורך דיווח ע"פ חוק ניירות ערך התשכ"ח 

 . 1965 –)אתיקה מקצועית( התשכ"ו 

מקרקעין  "פירוט מזערי נדרש בשומות 17.1הריני מאשר כי חוות דעת זו ערוכה ע"פ תקן מס' 

" וע"פ תקנות שמאי מקרקעין 1968 –המבוצעות לצורך דיווח ע"פ חוק ניירות ערך התשכ"ח 

 . 1965 –)אתיקה מקצועית( התשכ"ו 

הנני מאשר כי החברה התחייבה לתת לח"מ שיפוי, באם תוטל עליו חבות כספית בקשר 

ברות אחרות לשומה כתוצאה מאי נכונות מסמכים ו/או מידע שנמסר ע"י החברה ו/או ח

מטעמה ו/או כתוצאה מאי העברת מסמכים ו/או מידע אחר הדרושים לצורך השומה )למעט 

 מסמכים המצויים בידי הרשויות שניתן לעיין בהם באופן פומבי ו/או בידי הציבור(.

 .2020פברואר כים שונים במהלך חודש ביקרתי בנכס ובסביבתו בתארי

 

 הנחות מוצא 

שהן בגדר מידע שנמסר לשומה,  12.3בבסיס שומה זו עומדות הנחות מוצא המפורטות בסעיף 

 בסיומו של י המזמיןיד-אושר עלאף ש ,זה. מבחינה זאת הסתמכתי על מידע ידי החברה-על

 הליך הבקרה הפנימית על השומה.

 

 :דעתי חוות להלן
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 פרטי המקרקעין   .7

 יםמ"ר, ידוע 2,228בשטח רשום של  3695בגוש  193חלקה המקרקעין הנישומים כוללים את 

למשרדים ותעשיית חדש בניין  הנ"ל בנוי. על החלקה 'ב2005ע"פ תכנית רח/ 16גם כמגרש מס' 

קומות מרתף לחניה ואחסנה. הבניין  3קומות מעל קומת קרקע מסחרית ומעל  7הייטק בן 

הרחובות מנחם קלאוס וחיים פקריס, כאשר הוא גובל בקיר משותף עם בנין נמצא בפינת 

הנישום, בהתאם להסכם זכויות חברת נתנאל גרופ בע"מ בנכס  הידוע בשם בית "רוטמן".

אדר ובהתאם להסכם מכר של חנות בקומת קרקע לחברת דיור  25/2/2014 שיתוף מיום

קומות  3 -, הקומות הטכניות ו(1-7ות )קומ בע"מ, כוללים את כל שטחי המשרדים בבניין

שהוצמדו לבעלת הזכויות הממוקמים בקומת הקרקע  מקומות חניה בודדים 5המרתף )למעט 

 הנוספת במקרקעין )דיור א.פ.צ. בע"מ(.

להיתר האחרונה )תכנית שינויים בקומות המרתף( להלן שטחי הבניה ע"פ תכנית הבקשה 

 :6/11/2017ביום שניתן  20170231תואמת היתר מס' 

שטח  קומה
 עקרי

סה"כ  שטחי שירות
 סה"כ אחר אחסנה חניה מקלט הבניין

 1,776.95 1,776.95 100.0 26.9 1,649.99   3מרתף 

 1,845 1,845 100.0 37.9 1,707.1   2מרתף 

 1,721.56 1,721.56 139.6 32.5 1,549.4   1מרתף 

 776.5 338.1 289.2 26.2  22.7 438.4 קרקע

1 555.7 21.1   162.9 184.0 739.7 

2 574.3 21.1   169.7 190.9 765.1 

3 574.3 21.1   169.7 190.9 765.1 

4 574.3 21.1   169.7 190.9 765.1 

5 580.4 21.1   162.7 183.8 764.3 

6 580.4 21.1   162.7 183.8 764.3 

7 580.4 21.1   162.7 183.8 764.3 

 159 159 133.6     טכניגג 

 74.7 74.7 51.07 23.58    ביניים

 11,660.95 7,202.9 1,997.3 147.06 4906.55 170.6 4,458.1 סה"כ
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15%קומה שטח מרפסותשטח ללא מרפסות כולל העמסה של 

חוזה בסיסי

388078

488078

5879113

6879-                   

7879-                   

8159-                   

                   -121חניה

תוספת לחוזה

2880108

8

1851-                   

                   -86ביינים

                   -41חניות

6373377סה"כ

162סה"כ חניות

 

בטבלת  ןשטח זה לא מצוי מ"ר. 388 -בנוסף לשטחים הנ"ל נבנו מרפסות בשטח כולל של

 השטחים למרות שהוא מופיע בתכניות ואף נבנה בפועל. 

 הבהרה

 481/1600רשומות ע"ש דיור )א.פ.צ.( בע"מ בשיעור של  3695בגוש  193יות בחלקה הזכו (1

בהתאם להסכם שיתוף  חלקים. 1119/1600חלקים וע"ש נתנאל גרופ בע"מ בשיעור של 

)דיור א.פ.צ. בע"מ( זכויות בשתי  1לשותף מס' יוחד  ,שנחתם בין השותפים 25/2/14מיום 

מקומות  5 -מ"ר וזכות שימוש וכניסה ל 339.5של בשטח כולל חנויות בקומת המסחר 

חב' נתנאל גרופ בע"מ יוחדו יתרת הזכויות  2. לשותף מס' במפלס החצר חניה בודדים

המופקדת,  7/ב/2005בבניין וכל הזכויות העתידיות. עוד הוסכם כי בהתאם לתכנית רח/

מ"ר בייעוד מסחרי בקומת הקרקע יחולקו בין השותפים ע"פ חלקיהם  150 -הזכויות ל

 היחסי בקומת המסחר.

 1מכרה חב' נתנאל גרופ בע"מ את חנות מס'  21/7/2015בהתאם להסכם מכר מתאריך  (2

אדר חב' דיור למ"ר ברוטו  262 -מ"ר נטו ו 228כהגדרתה בהסכם השיתוף, בגודל של 

 בע"מ.

קומות  -יתרת זכויותיה של חברת נתנאל גרופ בע"מ לכל כאמור מתייחס הנכס נשוא השומה 

, קומות הטכניות ושטחי המרתפים )ללא השטחים בקומת הקרקע( המשרדים של הבניין

העמסה  15%)השטח ברוטו בתוספת  השטח הסחיר לשיווקלהלן מקומות חניה(.  5)למעט 

 :להסכמי השכירות עם חברת אלביט מערכות בע"מבהתאם  לשטחים משותפים בבנין,
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 והסביבה  הנכס יאורת .8

קומות + מפלסים טכניים, מעל  7)בן חדש  הנכס הנדון מהווה בניין משרדים ומסחר .8.1

הרחובות מנחם קראוס ומנחם פקריס בפארק קומות מרתף(, בפינת  3 -לקומת מסחר ו

  תעשיות עתירות ידע )פארק ת.מ.ר.( ברחובות.

השטחים חברת אלביט הדמיה ששכרה את  על ידי  11/2018אוכלס החל מחודש הנכס  .8.2

ע"פ  .במלואו הבניין מאוכלסמצאתי כי . בעת ביקורי  בנכס חברת נתנאל בשלמות של

 נותרו עבודות להשלמה ולגמרים.לא מידע שנמסר על ידי החברה, 

 מ"ר.  2,228ב ששטחו 2005ע"פ תכנית רח/ 1016הנכס ידוע גם כמגרש  .8.3

 גבולות הנכס:להלן 

 ,חזית לרחוב קלאוס  -בדרום ריס, קחזית לרחוב פ –במערב 

 ,בקיר משותף בבניין תעשיית יתרת ידע דומה הידוע כבית רוטמן –בצפון 

 קומות בשיתוף חב' "סיגמה". 3מבנה בו   –במזרח 

מאופיין ע"י שלד בטון  ,משרדים ותעשיית הייטק חדשהבנוי על החלקה, בנין הבניין  .8.4

מזוין, קירות חוץ בחיפוי קירות מסך, השטחים הציבוריים ברמת גמר מלאה הכוללת 

 ריצוף וחיפוי שיש, הכנה למערכות מיזוג אויר מרכזי, מערכות ספרינקלרים וגילוי עשן.

רצפת בטון, מערכת גילוי  יםהכולל ,לשיווק מאופיינים ברמת גמר "מעטפת" יםהשטח

 , הכנות למיזוג אויר, חשמל, אינסטלציה מתח נמוך ועוד.וכיבוי אש

 בבניין מותקנות שתי מעליות נוסעים וכן מעלית נוספת לקומות המרתף.

 ניתן היתר לקומת מרתף תחתונה  2/11/2017מיום  לתכנית שינוייםע"פ היתר בניה  .8.5

 מ"ר, בהתאם לשטחים שנבנו בפועל.  1,776 -בשטח של כ

 הסביבה

המדע יחד עם פארק ברחובות,  פארק תעשיות עתירות ידע ע"ש יצחק רבין )פארק ת.מ.ר.( 

בנס ציונה מהווים מרכז לפעילות של חברות הייטק, משרדים לבעלי מקצועות חופשיים 

לתחנת הרכבת, למכון ויצמן  במרחק הליכה רגלית(ו) ומסחר. הפארק ממוקם בסמיכות

אזור התעסוקה הנ"ל צפוי להתפתח  ה לחקלאות של אוניברסיטת ירושלים.טפקוללקמפוס הו

שנים הקרובות נוכח מספר תכניות שאושרו וכאלה שנמצאות בשלבי אישור להוספת שטחי ב

 :כדלקמןתעסוקה 

יים פוטנציאל קים ,  –חלק המזרחי של פארק ת.מ.ר. בבעלות מכון ויצמן וחברת גב ב •

 מ"ר זכויות בניה זמינות. 100,000 של 

מ"ר  93,000-אושרה קיבולת בניה של כ 123בתחום העיר נס ציונה, בתחום תכנית נס/ •

 מ"ר נוספים. 100,000-אושרה קיבולת בניה של כ 144לתעסוקה, בתכנית נס/
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  תמונות הפרויקט
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 מצב תכנוני  .9

 
נובעות מרצף תכניות בנין ערים,  3695בגוש  193זכויות הבניה המוקנות לחלקה  .9.1

 כדלקמן:

 הערות תאריך סטטוס שם התכנית

 איחוד וחלוקה וסיווג לתעשיה 12/8/1990 מאושרת /ב'2005רח/

 תכנית המגדילה זכויות בניה וקומות 6/11/2003 מאושרת 3/א'/ב'/2005רח/

 הגדלת תכסית 3/3/2008 מאושרת 5/ב'/2005רח/מק/

 הוראות בדבר שטחי שירות 31/3/2015 מאושרת 6/ב/2000רח/

המרת זכויות חלקיות מתעשייה עתירת  10/2/2016 מאושרת 7/ב'/2005רח/
 ידע למסחר

התכנית מציעה להמיר שימושי תעשיה  27/3/2017 מאושרת 4/א'/ב'/2005רח/
 עתירת ידע בקומת הקרקע למסחר

שאינם לצורכי המפעל  בהיקף נוסף של 
למטרות מסעדות, בתי קפה  5%

 ומועדונים בעלי אפיון לפעילות ערב.
 

 סיכום הזכויות

 מסחר ותעשיה עתירת ידע - ייעוד

משרדים או מבנים לתעשייה עתירת ידע או מחקר  - שימושים
ופיתוח תעשייתי ו/או רפואי ו/או ביוטכנולוגי ו/או 

כמו כן שימושים נלווים הכוללים שירותים  חקלאי.
טכנולוגיים, מדעיים, עסקיים ושירותי רווחה למפעל 

מ"ר בקומת הקרקע  150ולעובדיו, משרדים, וכן עד 
 לשימושי מסחר כגון: מסעדות, בתי קפה, מזנונים,

מקומות בילוי בעלי אפיון לפעילות ערב, לא כולל 
 אולמות שמחה.

ובנוסף ניתן  מ"ר שטח למסחר 150מ"ר, מתוכם  4,458 - שטח עיקרי
 מהשטח העיקרי לתעסוקה 5%להמיר למסחר עד 

 (120% -)מתוך ה בקומת הקרקע
 מ"ר 1,872 - שטח שירות עילי

 מ"ר 5,345 - שטח שירות תת קרקעי

קומות מרתף תת  3מעל קומת קרקע וגלריה ומעל  7 - מס' קומות

 קרקעי

 תת קרקעית 87%-קרקעית ןעל  42% - תכסית
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 ישוי הנכס ר .10

 
 5/6/20012מיום  20090464( 2בהתאם להיתר בניה מס' )הבניין נשוא השומה נבנה  .10.1

קומות מעל לקומת קרקע מסחרית ומעל  7להקמת בנין תעשיה עתירת ידע ומסחר בן 

 .7קומות מרתף לחניה ואחסנה. שטחי הבניה הם כמפורט בטבלה שבסעיף  3-ל

התחתונה  בקשה להיתר האחרונה )תכנית שינויים בקומות המרתףבהתאם לתכנית  .10.2

, אושרו לבניה 6/11/2017ביום שניתן  20170231' ( תואמת היתר מסלצורך הרחבתה

 השטחים הבאים:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .20090464להרצת מערכות, תואם היתר מס'  4ניתן טופס  27/12/2017בתאריך  .10.3

 .20170231תואם היתר מס'   4ניתן טופס  28/10/2018בתאריך  
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 הזכויות במקרקעין  .11

, עולה כי זכויות הבעלות על 27/1/2018בהתאם לנסח רישום מקרקעין מתאריך  .11.1

חלקים ועל שם  481/1600 -החלקה רשומות על שם דיור )א.פ.צ.( בע"מ בשיעור של

 חלקים. 1119/1600 –נתנאל גרופ בע"מ בשיעור של 

 הערות הרלוונטיות לבעלות של נתנאל גרופ בע"מ

, מי שהתקשרה לטובת דיור אדר בע"מ 18/8/2015ם מיו 126הערות אזהרה ע"פ סעיף 

 11.3סעיף עם חברת נתנאל גרופ בעסקה לרכישת שטח מסחרי בקומת הקרקע ) ראה 

בע"מ אינו חלק מהמקרקעין אדר דיור ל(. מכל מקום השטח הנ"ל שנמכר שלהלן

 הנישום בשומה זו.

)דיור  1לשותף מס' שנחתם בין השותפים, יוחד  25/2/14בהתאם להסכם שיתוף מיום  .11.2

מ"ר וזכות  339.5א.פ.צ. בע"מ( זכויות בשתי חנויות בקומת המסחר בשטח כולל של 

חב' נתנאל גרופ בע"מ יוחדו  2מקומות חניה בודדים. לשותף מס'  5 -שימוש וכניסה ל

יתרת הזכויות בבניין וכל הזכויות העתידיות. עוד הוסכם כי בהתאם לתכנית 

מ"ר בייעוד מסחרי בקומת הקרקע יחולקו  150 -הזכויות להמופקדת,  7/ב/2005רח/

 בין השותפים ע"פ חלקיהם היחסי בקומת המסחר.

 1מכרה חב' נתנאל גרופ בע"מ את חנות מס'  21/7/2015מתאריך בהתאם להסכם מכר  .11.3

אדר מ"ר ברוטו לחב' דיור  262 -מ"ר נטו ו 228כהגדרתה בהסכם השיתוף, בגודל של 

 בע"מ.

 סיכום .11.4

 25/2/2014 , בהתאם להסכם שיתוף מיוםםזכויות חברת נתנאל גרופ בע"מ בנכס הנישו

בע"מ, כוללים את כל אדר ובהתאם להסכם מכר של חנות בקומת קרקע לחברת דיור 

 קומות המרתף. 3 -(, הקומות הטכניות ו1-7שטחי המשרדים בבניין )קומות 

שומה נערכה בהנחה כי אין שינוי בזכויות החברה בנכס הנדון וכי לחברה זכויות ה

 .כפי שנמסר לי על ידי החברה כמפורט לעיל, , הנדון בנכס בעלות

)להלן: בין נתנאל גרופ  27/12/2017בהתאם להסכם שכירות שנחתם בתאריך  .11.5

 , עולים הפרטים הבאים:"(  לבין אלביט מערכות בע"מ להלן: " השוכרת"(ההמשכיר"

קומות משרדים וקומת גג טכני וכן  5בשלמות,  3-8המושכר מהווה את קומות  (1)

 חניה בחניונים, כדלקמן: מקומות 121

 מ"ר מרפסות 78מ"ר ברוטו קומתי + 880 - 3קומה  •

 מ"ר מרפסות 78מ"ר ברוטו קומתי + 880 - 4קומה  •

 מ"ר מרפסות 113מ"ר ברוטו קומתי + 879 -  5קומה  •

 קומתי, לקומה זו אין מרפסותמ"ר ברוטו  879 - 6קומה  •

 מ"ר ברוטו קומתי, לקומה זו אין מרפסות 879  - 7קומה  •
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 מ"ר מרפסות 70מ"ר ברוטו קומתי + 159  -8קומה  •

 

מ"ר מרפסות, כשהשטח הנ"ל כולל העמסה של  339מ"ר +  4,556בסה"כ 

 בגין שטחים ציבוריים. 15%

בנוסף מוצעת קומה שניה כאופציה, ששטחה ברוטו כולל העמסה בשיעור 

 מ"ר מרפסות קומתיות 108+ מ"ר 880 -מסתכם ב 15%-של

 

 36חודשים. תקופת שכירות נוספת ראשונה  48תקופת השכירות הבסיסית  (2)

 חודשים. 36חודשים, תקופת שכירות נוספת שניה 

 .5%-בתום השנה החמישית, דמי השכירות יעלו ב (3)

שכירות )בגין עלויות התאמה לפי הקצב של דמי ותוספת  בסיסיים דמי שכירות (4)

 , יהיו כדלקמן:מ"ר(₪/  2,900

 ₪/מ"ר 51-דמי שכירות בסיסיים  •

 ₪/מ"ר 35-דמי שכירות עבור מ"ר מרפסת  •

₪ /מ"ר, לכל השטחים  29 –תוספת דמי שכירות עבור ביצוע עבודות גמר  •

 8פרט לקומה 

 .ח₪/ מ 400 –דמי שכירות עבור חניות  •

 ,חודש/₪ 241,221סה"כ דמי שכירות בסיסיים  (5)

 חודש,/₪ 127,513-שכירות על סך של סה"כ תוספת לדמי 

 ₪/חודש.  48,400ניות ח 121סה"כ דמי שכירות עבור 

כל הסכומים יהיו צמודים למדד המחירים לצרכן, כאשר מדד חודש ספטמבר  (6)

 יהווה את מדד הבסיס. 15/10/2017, שפורסם בתאריך 2017

כולם או ככל והשוכר לא יממש את תקופת האופציה לגבי שטחי המושכר,  (7)

חלקם, הוא מתחייב לשלם את יתרת ההשקעות של המשכיר בעבודות ההתאמה 

שנים,  10שנותר ממועד ההפסקה ועד לתום תקופה בת לפי חלק הזמן  ,בנכס

 צמוד למדד.  כשסכום זה 

( תחל ממועד מסירת החזקה. מועד מסירת 7.1תקופת השכירות )ע"פ סעיף  (8)

עבודות הגמר, עד חמישה וחצי   ( יחל לאחר השלמת13החזקה )ע"פ סעיף 

, המועד הקובע יהיה בתוך חודשיים 11.4חודשים מהמועד הקובע. ע"פ סעיף 

ממועד החוזה, המועד בו יאושרו ויחתמו על ידי הצדדים התכניות הסופיות 

בהם לא  יום 14לביצוע. בנוסף ממועד מסירת החזקה תינתן תקופת גרייס בת 

 ירות. ישלם השוכר דמי ניהול ודמי שכ

 



 יוסף רייטן אינג'

 שמאי מקרקעין 
B.Sc.  M.B.A.  LL.M. 

 
Engineer  Joseph Raiten 

Real Estate Appraiser 
B.Sc.  M.B.A.  LL.M. 

 
 

 22מתוך  14עמוד 

קומה

שטח ללא 

מרפסות כולל 

העמסה של 

15%

שטח 

מרפסות

תעריף 

למ"ר

תעריף 

למרפסת

 שכ"ד הנקוב 

בחוזה לרמת 

מעטפת

 תעריף 

לעלויות 

עלויות גמרגמר

שח/חודששח/מ"רשח/חודששח/מ"רשח/מ"רחוזה בסיסי

388078513547,610               2925,520                     

488078513547,610               2925,520                     

5879113513548,784               2925,491                     

6879-          513544,829               2925,491                     

7879-          513544,829               2925,491                     

8159-          00-                     0-                           

                           -0               400048,400          -121חניה

                     -תוספת לחוזה

28801085144,880               2925,520                     

80-                     0-                           

1851-          5143,401               2924,679                     

                       292,494                 514,386          -86ביינים

                           -0               40016,400          -41חניות

6373377סה"כ מושכר

162סה"כ חניות

                   180,206             391,129סה"כ פדיון

571,335             

צמוד למדד ספטמבר שפורסם ב-15.10.2017סה"כ שנתי

סה"כ הכנסות מהנכס נכון ליום 20/9/2018

6,856,020                                                                 

7,131,638                                                                 

סה"כ חודשי  מעטפת +גמר

 7,246,085                                               סה"כ הכנסות ליום 31/12/2029

  סיכום

 חודשים ממועד החתימה על החוזה. 8מכל האמור לעיל הנכס יתחיל להניב בתוך 

שטח של /מ"/₪ , ללא חיוב 18, אך לא יעלו על COST + 15%דמי ניהול יעמוד על  (9)

 המרפסות.

 

הושכרו לחברת אלביט יתרת השטחים  ,15/8/2018לתוספת להסכם מיום בהתאם  .11.6

שלגביהם נתנה אופציה. סה"כ קיבולת השטחים  2בבנין, לרבות השטחים בקומה 

 ושכר הדירה החוזי מסתכם כדלקמן:
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סה"כ דמי השכירות הבסיסיים, התוספת לדמי השכירות בגין ההתאמות וכן דמי השכירות בגין 

₪ /חודש. הוסכם כי השוכר יקבל הנחה  571,335 –בסך של  , מסתכמיםלבניין בשלמותוהחניות,  

 ₪ אשר יקוזזו מדמי השכירות הראשונים שישולמו ברבעון הראשון. 800,000חד פעמית בסך של 

 שנים. 5שנים+ אופציה ל  5תקופת השכירות שונתה ל 

 

 שיקולים ועקרונות בשומה .12

 בחשבון העקרונות והשיקולים הבאים:בעריכת שומה זו הובאו 

 בתחילת תקופת השכירות הראשונה.להשקעה חדש הנכס הנישום מהווה נכס  .12.1

 
 קיימות שלוש גישות מקובלות לצורך הערכת שווי נכס מקרקעין )גישת ההשוואה,  .12.2

 כאמור הנכס נשוא חוות הדעת הינו נכס מניבגישת היוון הכנסות וגישת העלות(. 

, אי לכך אומדן השווי יבוצע תוך שימוש משולב ההפעלה הראשונה שלובשנת הנמצא 

ההכנסה וההשוואה, עם עדיפות לגישת ההכנסה לאור ההסכם עם חברת בגישות 

 אלביט על הבנין בשלמות.

-על מידע שנמסר לי עלבין השאר מבוססות זו  הנחות מוצא שעומדות בבסיס שומה .12.3

במסגרת הבקרה הפנימית על  ע"י נציגי החברהגם ונבדק שאושר  מידע)ידי החברה 

 :(, כדלקמןידי-השומה בטרם נחתמה על

(, 1-7את כל שטחי המשרדים בבניין )קומות  ותכוללזכויות החברה בנכס הנישום  (1

מפלס במקומות חניה בודדים  5קומות המרתף )למעט  3 -הקומות הטכניות ו

ספת במקרקעין )דיור א.פ.צ. בע"מ(, זאת שהוצמדו לבעלת הזכויות הנוהחצר 

 .אחרוןהבניה הע"פ היתר  נבנה בקומת מרתף שלישילרבות השטח ש

בתיאום עם השותף,  הושלמועבודות בניית הבניין  נכון למועד מתן חוות דעת זו,  (2

בגין ספיים שרובצים לא קיימים חיובים כבהמשך לכך  חב' דיור א.פ.צ. בע"מ.

 .הנכסבניית 

 .20090464להרצת מערכות, תואם היתר מס'  4ניתן טופס  27/12/2017בתאריך  (3

 .20170231תואם היתר מס'   4ניתן טופס  28/10/2018בתאריך  

נכון למועד חוות דעת זו, נחתמו שני הסכמים עם חברת אלביט מערכות להשכרת  (4

, סך ההכנסה 11.6-ו 11.5השומה, כמפורט בסעיפים כל השטחים בבנין נשוא 

 31/12/2019השנתית עבור כל הנכס )דמי שכירות למעטפת+גמרים( נכון ליום 

 ₪. 7,246,085 –מסתכמת בסכום של 

השטח לשיווק מחושב בהתאם   בע"מעם אלביט מערכות  בהתבסס על ההסכם (5

מחצית שטחי המרפסות, ובצירוף העמסה כלשטח ברוטו הקומתי בתוספת 

על השטח הברוטו הקומתי לא כולל מרפסות, בגין שימוש  15%-בשיעור של 

 . שותפיםהשטחים מב
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מידע שנמסר לי על ידי החברה, לא נותרו עלויות לגמר בגין ההסכם עם חב' ע"פ  (6

  אלביט.

 באומדן שווי הנכס כגמור ומוכן לאכלוס, הובאו בחשבון השיקולים הבאים: .12.4

 במיקום מרכזי בפארק ת.מ.ר. ברחובות.מיקום הנכס  (1

 שנכללו בהסכם עם חברת אלביט מערכות.היקף השטחים  (2

 העובדה שמדובר בבניין חדש, ייצוגי, מודרני, בעל אדריכלות מרשימה. (3

ול חברת אלביט מערכות, זאת לצד דמי השכירות החוזיים שנקבעו בהסכם מ (4

רווחים לשטחי תעשיה עתירת ידע ולשטחי חניות הומחירי המכירה דמי שכירות 

 .בסביבה הקרובה ומחסנים

 בעלות במושע בכפוף להסכם שיתוף.זכות  –הזכויות במקרקעין   (5

, לאור באופן בלעדי על ידי נתנאל גרופמוחזק הנכס הנישום הובא בחשבון כי  (6

ללא בזכויותיו  מהשותפים לנהוג מנהג בעליםמאפשר לכל אחת ההסכם השיתוף 

  .השני הפרעה מצד השותף

 שווי הנכס אינו כולל תוספת שווי בגין הכנסות חב' הניהול.  .12.5

הוא חופשי מכל חוב, שעבוד, עיקול, בהנחה ששווי זכויות החברה בנכס מוערך  .12.6

 שלישי., או התחייבות כלשהי כלפי צד משכנתא

נכסים בשווי הנכס הנקוב בשומה זו לא כולל מע"מ, שיש להוסיפו בעסקאות  .12.7

 מסחריים מהסוג הנ"ל.

 .31/12/2019 –המועד הקובע לשומה  .12.8
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שנת בניהמחיר למ"רשטח נטומחיר מוצהרמספררחובתאריך עסקהגושחלקה

52,350,000128.0018,3592000אופנהיימר200369522/01/2020

22,135,250190.0011,2381995ברגמן183369512/02/2019

22,135,250190.0011,2381995ברגמן183369512/02/2019

22,315,000190.0012,1841994ברגמן183369524/12/2018

51,800,000110.0016,3641997אופנהיימר200369506/11/2018

434,234,6681,492.0022,9452019פלאוט מנחם197369512/08/2018

51,250,00092.0013,5871999אופנהיימר200369506/05/2018

53,479,001234.0014,8681999אופנהיימר200369502/02/2018

51,870,000113.0016,5491999אופנהיימר הלל וחנן200369510/07/2017

82,950,000245.0012,0412013המדע192369506/06/2017

42,340,000150.0015,6001996פקריס198369513/07/2017

15,000 ₪מחיר ממוצע

 נתונים לאומדן השווי / תחשיב  .13
 

עסקאות מכר  2017 -2014בוצעו במהלך השנים  בהתאם לדיווחים לרשות המיסים •

 לשטחי תעשיה עתירת ידע בעלי שטח קטן, כדלקמן:

מחיר  קומה שטח כתובת גו"ח תאריך

 מדווח

 מחיר למ"ר

 12,315 2,340,000 1 190 4פקריס  3695/198 13/7/2017

 7,115 5,045,000 5 709 2ברגמן  3695/183 22/12/2016

 11,276 2,119,998 1 188 5אופנהיימר  3695/200 1/9/2016

 8,590 1,950,000 5 227 2ברגמן  3695/183 1/8/2016

 10,000 1,575,000 2 158 5אופנהיימר  3695/200 6/7/2015

 10,900 1,089,000 קרקע 100 5אופנהיימר  3695/200 1/4/2015

 10,400 2,450,000 5 235 3גולדה מאיר  3850/233 8/3/2015

 12,900 1,164,999 1 90 3גולדה מאיר  3850/233 4/2/2015

)הצמוד 8המדע 3695/192 29/12/2014
 לנכס הנישום(

477 3 5,502,368 11,500 

 11,800 2,020,001 3 171 7אופנהיימר  3695/199 2/12/2014

 

שתי  21/12/2015, בוצעו בתאריך 20016בשנת דווחו ש, בהתאם לדיווחים לרשות המיסים •

בבניין הסמוך לנכס הנישום )זה הבנוי בקיר משותף ובעל  לקומות שלמות  עסקאות מכר

 , כדלקמן:8, רחוב המדע 3695בגוש  192חזות ארכיטקטונית זהה(, על חלקה 

 מחיר למ"ר מחיר מדווח קומה שטח כתובת גו"ח תאריך

 10,400 6,789,51 7 650 8המדע  3695/192 31/12/2015

 9,500 6,000,000 4 632 8המדע  3695/192 31/12/2015

 

 :2020- 2017להלן פירוט עסקאות שדווחו לרשות המיסים לשנים  •
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₪/ מ"ר /חודש,  50-55מוצעים להשכרה בטווח שבין שטחי תעשיה עתירת ידע )משרדים(  •

 ₪/ חודש למקום חניה. 350 - 400 - חניונים תת קרקעיים מושכרים לפי 

 

 בגישת ההשוואה ערכי השווי בנכס הנישום סיכום

₪ /מ"ר/חודש עבור שטחי ההשכרה בנכס  29שווי מ"ר בנוי ומותאם ברמה גבהה לפי  •

₪/מ"ר, לאור המיקום, רמת הבניין ורמת  15,000 –נשוא השומה מעורך בסך של 

 ההתאמות.

 ₪/ מקום חניה 80,000מ.ח, הוערך לפי  162, עבור תת קרקעייםשווי מקום חניה מקורה  •

משווי מ"ר מקורה, בהתאם לעסקת אלביט  50% -ל כשווי מ"ר מרפסת הוערך בשיעור ש •

 /מ"ר. 7,500₪-מערכות, בסך של 

 

 שיקולים

, התבססה גישת שנים 10לתקופה של בשלמות לאור העובדה שהנכס מושכר  .13.1

 השומה על היוון הכנסות, כאשר גישת ההשוואה שימשה לביקורת בלבד.

 
  וןושיעורי הי .13.2

 2019ע"פ תוצאות סקר שיעורי תשואה בנכסים מניבים למחצית הראשונה של שנת 

שפורסמו ע"י השמאי הממשלתי הראשי, עולה כי שיעור ההיוון הכולל לשטחי 

 בממוצע ארצי.  7.1%ולמשרדים  7.0%מסחר עומד על 

כירות הרווחים לשטחים חירי המכירה ודמי השהנ"ל, מ הממוצעלעומת הערך 

מצביעים על שיעורי היוון ק המדע ברחובות רבאזור פאמשופרת ברמת מעטפת 

 ₪/ מ"ר אל מול 50-55)שכירות של  6% - 6.5%בסביבות  יותר נמוכים באזור זה, 

לזרם לאור זאת תחשיב ההיוון ₪/מ"ר(.  10,000-12,000עסקאות מכר של 

 כדלקמן:ידי בשיעורי היוון -על נערך ההכנסות הנובע מהנכס הנישום 

 5.5% –בתקופת החוזה שטחים מושכרים  •
 6.5% –תום התקופה שטחים מושכרים מ •

 

 התאמה וגמרים בעת חילופי שוכריםעלויות הפחתת 

 11.2) הראשונית ממלוא העלות מחציתבשיעור של התאמה עלויות הופחתו שנים  10בכל  

 עת החלפת שוכרים.לענון המושכר או ירצורך בבשל ה  )מיליון
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 היוון הכנסותבגישת  ותחשיב שווייכוז שטחים ר .13.3

 

 

 

 

 תחשיב

 חמש+ שנים 4לעוד  בשלמות מושכר - במצבו הנכס כל שווי הערכת •

 5%-ב עולים האופציה הראשונההחל מהשנה  השכירות דמי •

 6.5%-ו הראשונות שנים 10-ה במהלך 5.5% – לחוזי השכירות עם אלביטשיעור ההיוון  •

 .בהמשך

שנים מושקעת מחצית העלות וזאת על  10בכל  מיליון. 11.2-מלוא עלות ההתאמה נאמדת ב •

 מנת לשמר רמת גמר ותחזוקה גבוהים לאורך השנים.
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NPVהוצאה הכנסהשנה

₪ 123,919,902.62₪ 5,581,930.63118,337,971.99    

0₪ 25,398,615.72

17,246,085        -                          

27,246,085        

37,246,085        

4₪ 32,489,986.507,246,085        

57,608,389        

67,608,389        

77,608,389        

87,608,389        

9117,052,138.46              7,608,389        

107,608,389        5,000,000              

117,608,389        

107,608,389        

147,608,389        

157,608,389        

167,608,389        

177,608,389        

187,608,389        

197,608,389        

207,608,389        

217,608,389        5,000,000              

227,608,389        

237,608,389        

247,608,389        

257,608,389        

267,608,389        

277,608,389        

287,608,389        

297,608,389        

307,608,389        

317,608,389        5,000,000              

327,608,389        

337,608,389        

347,608,389        

357,608,389        

367,608,389        

377,608,389        

387,608,389        

397,608,389        

407,608,389        

417,608,389        5,000,000              

427,608,389        

437,608,389        

447,608,389        

457,608,389        

467,608,389        

477,608,389        

487,608,389        

497,608,389        

507,608,389        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ₪  118,337,000 -    בגישת היוון הכנסות במעוגל  הנכסשווי סה"כ  •
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 לשיעורי ההיוון    (לאחר השלמת עבודות ההתאמה הנוכחי ) ניתוח רגישות של שווי הנכס

 ₪ 118,337,000 בתום התקופה  6.5%בחוזה,  5.5%בהיוון של המחושב הנוכחי שווי הנכס 

 ₪ 122,380,000 בתום התקופה  6.3%בחוזה,  35.%בהיוון של המחושב הנוכחי שווי הנכס 

 ₪ 114,357,000 בתום התקופה  6.7%בחוזה,  5.7%בהיוון של המחושב הנוכחי שווי הנכס 

 

 

 ) הערכת שווי בגישת ההשוואה( ביקורת

 מ"ר 6,373 - ( 15%)כולל העמסה של  ע"פ הסכםסה"כ שטח סחיר  •

 מ"ר 377 - סה"כ שטחי מרפסות  •

 מ.ח. 162 - סה"כ חניות תת קרקעיות  •

 מ"ר 97 - סה"כ שטח מחסנים  •
 ₪/מ"ר  15,000 - שווי מ"ר משרדים בגמר  •

 ₪ /מ.ח 80,000חניות לפי   בצירוף
 ₪ /מ"ר  7,500מרפסות לפי 

 ₪/מ"ר 5,000ומחסנים לפי 
 ₪  115,107,500 - סה"כ שווי בנוי •

 

עם חב' הארוך גישת ההכנסה לאור ההסכם לבסס את השווי על מצאתי לנכון בנכס נשוא השומה, 

 .בע"מ אלביט מערכות

 

 

 שומה ה .14
 

הנמצא בשלב של בניין משרדים  ,את שווי הנכס מעריךלאור התיאור והנתונים הנ"ל, הריני 

 .₪ 000118,337, – בסך של, 31/12/2019לתאריך ,  שנת שכירות ראשונה

 
 בתוספת מע"מ. הנ"ל םהסכו
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 הערות   .15

העורך הנכס ע"י השמאית  2015-ו 2014בשנים ע"פ מידע שנמסר לי ע"י החברה,  .15.1
 דברת אולפינר, במהלך בנייתו של הנכס.

 
  כדלקמן :  31/12/14ליום ידה -הוערך עלשווי הנכס 

 ₪ 49,070,000 - ומוכן לאכלוסשווי הנכס אילו היה בנוי  •
 18,230,000₪ -  יתרת עלויות לגמר •
 ₪ 2,700,000  -  ניכוי של רווח יזמי •
 ₪  28,140,000 - שווי הנכס במצבו •

 
 כדלקמן:  31/12/2015ליום  השווי הנכס הוערך על יד

 ₪ 52,610,000 - ומוכן לאכלוסשווי הנכס אילו היה בנוי  •
 ₪  7,460,000 -  יתרת עלויות לגמר •
 ₪ 750,000  -  ניכוי של רווח יזמי •
 ₪  44,400,000 - שווי הנכס במצבו •

 
ידי -הוערך על, ₪  60,000,000, 31/12/16שווי הנכס כבנוי ומוכן לאכלוס ליום  .15.2

הסיבה לכך נובעת  .31/12/15בהשוואה לשומה שנערכה ליום  16% -בשיעור הגבוה ב
השטחים לשיווק, בהתאם לתכנית השיווק שנמסרה לי קיבולת מחישוב מתוקן של 

  )כמפורט בפרק תחשיב השווי(. המבוססת על ההיתר השינויים האחרון ,ע"י החברה

 

 שווי הנכס כבנוי, מוכן לאכלוס על ידי חברת אלביט מערכות בשטחים ששכרה .15.3
-, מוערך בסך של31/12/2017, ליום ומותאם להשכרה ברמת גמר ליתרת השטחים

, קבלת היתר לקומת הבניההשינוי מהשנה שעברה נובע מהשלמת . ₪  90,186,000
 לחברת אלביט מערכותבבנין והשכרת מרבית השטחים  מרתף שלישי()חניה מלאה 

 .ברמת גמר

בהתחשב בהשכרת השטח  ₪ 111,600,000 -בסכום של הוערך  30/9/2018השווי ליום  .15.4
 .גבוהבסטנדרט לרבות התאמות ערכות מכולו לחברת אלביט 

 

  ₪. 111,600,000נותר בסכום של  13/12/2018השווי ליום  .15.5
 

הריני מצהיר בזאת כי אין לי כל עניין אישי בנכס המוערך, וכי חוות דעתי זו ניתנת ע"פ המידע 
 שהועמד לרשותי, למיטב שיקולי ושיפוטי המקצועי וע"פ כללי המקצוע המקובלים.

        .29/3/2020 –לראיה באתי על החתום היום 

 

                                               

 בכבוד רב,
 
 

 יוסף רייטן אינג' 
 שמאי מקרקעין



 יוסף רייטן אינג'

 שמאי מקרקעין 
B.Sc.  M.B.A.  LL.M. 

 
Engineer  Joseph Raiten 

Real Estate Appraiser 
B.Sc.  M.B.A.  LL.M. 

 

 

 שומת מקרקעין מקיפה 
 

 31/12/2019ליום מרכז מסחרי  שוק שווי הערכת
 ומשרדים  מסחרלשימושי 

 501ח/ תכנית "פע 111 ממגרש חלק
 6867 ש בגו 16 מחלקה חלק
 חנקין פינת מאיר גולדה רחוב

 חולון ,501ח/ מתחם
 

 
 

 2020 מרץ 
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29/3/2020 

 

 שומת מקרקעין מקיפה 
 

 31/12/2019מרכז מסחרי ליום  שוק  שווי הערכת
 ומשרדים מסחרלשימושי  

 501ח/  תכנית "פע 111 ממגרש חלק
 6867 ש בגו 16 מחלקה חלק
 חנקין  פינת מאיר גולדה רחוב

 חולון ,501ח/  מתחם
 
 
 לשומה  קובע ומועד  הדעת חוות טרתמ .1

 "החברה"( להלן:) מ"בע חב' נתנאל גרופ  סמנכ"ל כספים, דואדימר אורן  ידי על תבקשתינ

, 31/12/2019 לתאריך שבנדון במקרקעין החברה זכויות של השווי ההוגן""ת א להעריך

 , מרפאות לשימושי מסחר)מעל מפלס תת קרקעי לחניה( המהווים מרכז מסחרי דו קומתי 

  .2019בנוי שהחל לפעול בחודש מאי כמרכז מסחרי בימים אלה מהווה הנכס  .ומשרדים

 בתקן הגדרתוע"פ  להשקעה ן"נדלכהמקרקעין נשוא חוות הדעת מסווגים ע"י החברה 

נמסר לי כי חוות דעתי נדרשת  .IFRS 13 -ו (להשקעה ן"נדל) IAS 40חשבונאות בינלאומי 

ו/או לצורך הכללתה בתשקיף   2019  לשנת ההחבר של הכספיים חות"בדו ההכללת לצורך 

 .בתשקיף מדף הו/או הכללת להנפקת אג"ח לציבור

 מרצון קונה ביןבעסקה  נכס להחליף ניתן שבו כסכום IAS 40 תקן לפי מוגדר ההוגן השווי

 בין מיוחדים מיחסים מושפעת שאינה בעסקה ת,מושכל בצורה הפועלים ,ברצון למוכר

 .הצדדים

 

 פרטי ההתקשרות  .2

  .לבצע את השומה החברה  ידי על נתבקשתי  4/1/2020 בתאריך

 וכן לציבור המפורסמים החברה של הכספיים חות"בדו תיכלל זו דעתי חוות כי מסכים אני

 מציין הנני  .החברה שלות הכספיים  ח"לדו שבנדון המקצועית  דעתי חוות את לצרף מאשר הנני

 פי על בעבירה ולא 1999 –ט "תשנ החברות לחוק 222 בסעיף המנויה בעבירה הורשעתי לא כי

 .1968 – ח"התשכ ,ערך ניירות חוק

 

 והצהרתו  המומחה  פרטי .3

 :להלן פרטי השכלתי וניסיוני המקצועי
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 השכלה

 הטכניון , וחוץ היחידה ללימודי המשךבוגר התכנית ללימודי שמאות מקרקעין,  1990
 , בוגר בהנדסה כימית, הפקולטה להנדסה כימית, הטכניון.B.Scבעל תואר     1991
 397שמאי מקרקעין מוסמך, רישיון מס'  1994
 עסקים, הפקולטה לניהול, אוניברסיטת ת"א  , מוסמך במינהל M.B.Aבעל תואר     1996
 , הטכניוןטכנולוגיהבמוסד שמואל נאמן למחקר מתקדם במדע ובוגר קורס גישור,  1998
 , בוגר במשפטים , הקריה האקדמית קריית אונו  LL.Bבעל תואר     2007
ברקלי, בהצטיינות,  –תכנית תל אביב  - , תואר שני במשפט מסחריLL.Mבעל תואר    2012

  תל אביב ברסיטת אוני
  

 מינויים מקצועיים 

מרצה בחוג לשמאות מקרקעין במכללה למינהל )קמפוס   2003 – 1999
 ת"א(.

חבר במועדון הדיווח הכספי והחשבונאי של מכון קסירר   ועד היום 2002
 בחשבונאות, אוניב' ת"א. 

יו"ר הועדה ליישום התקינה חשבונאית של לשכת שמאי   2017ועד  2011, 2008 – 2002
 מקרקעין.

 חבר ועד לשכת שמאי המקרקעין.     2017ועד  2011, 2008 – 2003
של הוועדה  18 -ו 17יו"ר ועדת המשנה לתקן שמאי מס'   2006

 לתקינה שמאית מטעם מועצת השמאים.
 חבר במערכת הביטאון "מקרקעין וערכם".  2008
 יועץ מקצועי למחלקת תאגידים של הרשות לניירות ערך.  2010 – 2009
 חבר בצוות מחברי בחינות הרישוי מטעם רשם המתווכים.  ועד היום 2011
בינוי )פיצויים( במינוי של שר -פינויבינוי ע"פ חוק  -שמאי פינוי  2015ועד  2012

]פורסם בילקוט הפרסומים  14/06/12המשפטים מתאריך 
 [.21/06/12מיום  6435מס' 

 – RICS -חבר באיגוד שמאי המקרקעין הבריטי ה  ועד היום 2012
  Royal Institution of Chartered Surveyors   

 

 ובניה  וקידום תכניות בנין עירטיפול וייעוץ בנושאי תכנון  / רשויות מקומיות

 שמאי הועדה המקומית לתכנון ובניה אשדוד.  ועד היום 1997
 יועץ בנושאי מינהל מקרקעי ישראל לערים נתניה, מודיעין, אשקלון וטבריה.  1999 – 1997
 .שמאי הועדה המקומית לתכנון ובניה קרית אונו 1999 – 1998
 .ובניה רמלהשמאי הועדה המקומית לתכנון  2000
 .שמאי הועדה המקומית לתכנון ובניה אלעד 2008 – 2007
 מקדם תכניות עבור מינהל מקרקעי ישראל במחוז צפון מטעם חב' מבני תעשיה. 2009

 
 עריכת שומות לדו"חות כספיים

 , תעש מערכותבע"מ , חברת החשמל לישראלבע"מ שומות עבור החברות אוצר מפעלי יםעורך 
ונתנאל  בע"מ כלל ביטוחגמול נדל"ן  בע"מ, , בע"מ , מנרב אחזקותבע"מ תעשיה, מבני בע"מ
 .ע"מ גרופ
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 ט "ושכ תלות יחסי .4

 עסקי קשר כל לי איןכמו כן    קשורות בחברות או ,הבבעלי או בחברה כלשהי תלות אין למשרדי

 הערכה לביצוע הטרחה שכרן. בעליה או/ו קשורות חברותעם  או/ו החברה עם אחר אישי או

 .מותנה אינו

 
 
 ויועצים מומחים על הסתמכות .5

 החברה נתוני על הסתמכות למעט, ומומחים יועצים על הסתמכות ללא נערכה הדעת חוות

כפי שנמסרו לי   מהשטחים לחלק שנחתמו שכירות חוזיהזכויות הקנייניות של החברה ו בדבר

 .החברה נציגי יע"

 
 
  השמאי הצהרות .6

"פירוט מזערי נדרש בשומות מקרקעין  17.1הריני מצהיר כי חוות דעת זו ערוכה ע"פ תקן מס' 

 ".1968 –המבוצעות לצורך דיווח ע"פ חוק ניירות ערך התשכ"ח 

 . 1965 –חוות דעת זו נערכה ע"פ תקנות שמאי מקרקעין )אתיקה מקצועית( התשכ"ו 

חוות דעתי נעשתה ע"פ מיטב ידיעתי, ניסיוני הנני מצהיר כי אין לי כל עניין אישי בנכס וכי 

 ושיקול דעתי המקצועי.

"פירוט מזערי נדרש בשומות מקרקעין  17.1הריני מאשר כי חוות דעת זו ערוכה ע"פ תקן מס' 

" וע"פ תקנות שמאי מקרקעין 1968 –המבוצעות לצורך דיווח ע"פ חוק ניירות ערך התשכ"ח 

 . 1965 –)אתיקה מקצועית( התשכ"ו 

שיפוי, באם תוטל עליו חבות כספית בקשר לשומה   ח"מהנני מאשר כי החברה התחייבה לתת ל

כתוצאה מאי נכונות מסמכים ו/או מידע שנמסר ע"י החברה ו/או חברות אחרות מטעמה ו/או 

כתוצאה מאי העברת מסמכים ו/או מידע אחר הדרושים לצורך השומה )למעט מסמכים 

 לעיין בהם באופן פומבי ו/או בידי הציבור(.המצויים בידי הרשויות שניתן 

 .2020ינואר כים שונים במהלך חודש ביקרתי בנכס ובסביבתו בתארי

 

 הנחות מוצא 

 לי ע"י המזמין לשומה, שאושרו 12.3בסעיף בבסיס שומה זו עומדות הנחות מוצא המפורטות 

שנמסר לי הסתמכתי על מידע  בנוסף לכך,  .  במסגרת הבקרה הפנימית על השומה בטרם נחתמה

  .כנזכר בשומהחוזים עם השוכרים ול לזכויות במקרקעיןע"י החברה בנוגע 

 

 :דעתי חוות להלן
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 פרטי המקרקעין   .7

תכנית לפי  111ידוע כחלק ממגרש מס' , חדשמהווים מרכז מסחרי המקרקעין נשוא שומה זו 

מתייחס למרכז המסחרי ולשפ"פ הצמוד החלק המגרש   - 6867בגוש  16, חלק מחלקה 501ח/

 , כפי שיפורט להלן:אליו

 

 הבהרה

 רכשה החברה, במסגרת מכרז של רשות מקרקעי ישראל  20/01/2010בתאריך  (1

 8,033 של  בשלמות )בשטחבחולון,    501עלפי תכנית ח/  111  מס'  מגרש, את  (291/2009תא/)

רשות המגרש שווק ע"י    .מ"ר מיועדים לשפ"פ עם זיקת הנאה לציבור(  2,873מתוכם  ו  ,מ"ר

לבניית מגדל משרדים מעל קומת מסחר.  501לפי הזכויות שבתכנית ח/ מקרקעי ישראל

 ק התכנוני(. התכנית אפשרה המרה של זכויות המשרדים למגורים )ראה פירוט בפר

בקשת החברה ע"י ועדת המשנה לתו"ב חולון להמרת חלק  אושרה 6/12/2011בתאריך  (2

 יח"ד. 111מזכויות המשרדים למגורים עבור 

חולק  (, 15/12/13מיום  20130665אמת היתר מס' ות)במסגרת תכנית בקשה להיתר  (3

תכנית בינוי שנועדה לשמש המגרש לשלושה חלקים )חלוקת משנה לא סטטוטורית 

 במסגרת היתר הבניה(, כדלקמן:

 111מיועד לבניית בניין המגורים עבור  מ"ר,    2,426  -בשטח קרקעי של כ  החלק המערבי •

 יח"ד.

 מיועד לבניית מבנה מסחרי דו קומתי  ,מ"ר 2,734 -בשטח קרקעי של כ החלק המזרחי •

 לשימושי מסחר ומשרדים.

 מ"ר בפינת הרחובות גולדה מאיר וחנקין.  2,873  -בגודל של כ  שפ"פ )שטח פרטי פתוח( •

מהמקרקעין  30%) נמכר חלק המגרש המיועד למגורים לחב' מנרב 18/07/12בתאריך  (4

מ"ר נותר בידי  5,871 -כ ( בשטח של70%מ"ר(, כך שמותר המגרש ) 2,426 -כ בשטח של

ההסכם כלל גם הוראות בדבר החברה לצורך בניית המבנה המסחרי והשפ"פ הצמוד אליו.  

הן עבור מגדל המגורים   מפלס התת קרקעי המיועד לחניוניםשל הבניה משותפת(  ושיתוף )

, שיבנה מתחת למגרש כולו לרבות מתחת לשפ"פ )ראה פירוט והן עבור המרכז המסחרי

 פרק הזכויות(.של מתווה העסקה ב

 סיכום

רק לחלק המגרש המיועד לבניית המבנה המסחרי כאמור הנכס נשוא השומה מתייחס 

 כדלקמן:,  15/12/13מיום    20130665נושא זכויות בניה ע"פ היתר בניה מס'    ולשפ"פ הצמוד לו,
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 מ"ר ובצמוד לו 2,734 -כ שטח קרקעי
  מ"ר המיועד לשפ"פ 2,873

 מ"ר 5,607ובסה"כ 
 מ"ר 999.81 מסחר עקרי )ק"ק(שטחי זכויות בניה ל

 מ"ר 418.84 משרדים עקרי )ק"ק(זכויות בניה לשטחי 
 מ"ר 777.49 משרדים עקרי )ק"א(זכויות בניה לשטחי 
 מ"ר 931.3 שירות על קרקעיזכויות בניה לשטחי 
 מ"ר 3,127 כולל רשוי לבניהזכויות בניה לשטח 

 
במרתף ראשון עבור  לחניהבניה שטחי 

 המבנה המסחרי
 מ"ר 6,217.16מ"ר מתוך  4,644

מ.ח. עבור רכב  2 -ו מ.ח. עבור רכב פרטי 94
 תפעול

זאת בהתאם להסכם השיתוף עם חב' מנרב 
 פרויקטים בע"מ

 

שינוי בבינוי של המרכז,   ולאור,  28/11/2016  שניתן ביום    20150398בהתאם להיתר שינויים מס'  

סגור המאפשר גישה לקומה א' באמצעות דרגנועים המוקמים מעין והפיכתו למרכז מסחרי 

, לאחר הוספת שטחי שירות שלא נוצלו זכויות הבניה שנקבען הן כדלקמןפטיו פנימי, מרכז ב

 :מגרש למגוריםהבחלק 

 מ"ר 999.52 זכויות בניה לשטחי מסחר עקרי )ק"ק( •

 מ"ר 200.36 זכויות בניה לשטחי משרדים עקרי )ק"ק( •

 מ"ר 999.44 זכויות בניה לשטחי משרדים עקרי )ק"א( •

 מ"ר 1,553.68 שירות על קרקעיזכויות בניה לשטחי  •

 מ"ר 261  שטח מרפסות לא מקורה •

 

(, אשר דבר , מבנה מסחרי12, רח' צבי תדמור 166ח/מק/ 505-0430397מס'  לתב"עבהתאם 

,  הוגדלו השטחים העיקריים של המרכז המסחרי, 14/2/2018אישורה פורסם בתאריך 

 :כדלקמן

 מ"ר 2,000 - סה"כ השטח העיקרי למסחר •

 מ"ר 724 - סה"כ השטח העיקרי למשרדים •

 מ"ר 2,724 - שטח עיקרי כוללסה"כ  •

 מ"ר  500 - למסחר סה"כ שטחי השירות העל קרקעיים •

 

, 20/1/2019שאושרה ע"י רשות הרישוי מתאריך  20180207מספר בהתאם לתכנית שינויים 

 אושרו לבניה השטחים הבאים :, 11/12/2019ושקיבלה היתר בתאריך 

 מ"ר המותרים. 2,000מ"ר, מתוך  1,978.09 –שטח עקרי למסחר 

 מ"ר המותרים . 724מ"ר מתוך  719 –שטח עקרי למשרדים 

 מ"ר. 500מ"ר מחסנים( במקום  254.61מ"ר )מתוכם  1,320 –שטח שירות במסחר 
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 והסביבה  הנכס תיאור .8

 
ע"פ היתר בניה   2019חדש שהחל לפעול בחודש אפריל מרכז מסחרי  מהווה הנדון הנכס .8.1

 851300000ותכנית שינויים מס'  28/11/2016היתר שינויים מיום , 15/12/13 מיום 

מבנה דו קומתי הקמת ל (11/12/2019קיבלה היתר בתאריך ) 20/1/19שאושרה בתאריך 

הפעלה לאחר של ב לשימושי מסחר ומשרדים, מעל לחניון תת קרקעי. הנכס נמצא בשל

מסרה לי כי כל החברה . לאחר השלמת ביצוע המרתףפיתוח השפ"פ, ועבודות גמר 

 נותרו עלויות לגמר חשבון.לא העבודות לביצוע המרכז המסחרי הושלמו וכי 

ע"פ מידע שנמסר לי ע"י מהנדס החברה, הביצוע של המרתף התחתון נעשה ע"י חב' מנרב  .8.2

 ביצוע הבניין המסחרי נעשה ע"י קבלן משנה של חב' נתנאל גרופ.פרויקטים, 

 . 6867בגוש  16חלק מחלקה  – 501תכנית ח/ י"עפ 111 ממגרשהנכס ידוע גם כחלק  .8.3

חנקין, וגולדה מאיר  בפינת הרחובותנמצא  הנישום, בעל צורה אירגולרית, המגרש

 . , חולון501מתחם ח/

 111  הזכויות במגרש מס' ישראל למדינת הוקצו 501ח/  לתכנית המצורפת האיזון בטבלת .8.4

)לרבות שטח השפ"פ בגודל   מ"ר  8,033  -נשוא הערכה הינו כ  111ת. שטחו של מגרש  בתכני

 - משטח המגרש הינו כ 70%שטח המגרש הכלול בהערכה זו המהווה  (.מ"ר 2,873של 

 מ"ר, בהתאם להסכם המכר בין החברה למנרב פרויקטים בע"מ. 5,607

 

 הסביבה

מעברו הצפוני של רחוב גולדה מאיר ומעברו ,  501במרכז תוכנית ח/  ממוקםהמגרש הנדון   .8.5

רחוב חנקין. ממזרח לרחוב חנקין נמצא קניון חולון. מדרום לרחוב גולדה המערבי של 

 א מתחם 'המדיטק' ומוזיאון העיצוב.מאיר נמצ

 בבניני אופיינתמ , הינה שכונת המגורים החדשה ביותר במרכז העיר 501שכונת ח/ .8.6

 הכולליםפעילים  ציבור מבני לצד ,ברובם מאוכלסיםה רוויה בבניה חדשים מגורים

מוזיאון העיצוב ומרכז , מתחם 'המדיטק', )המכון הטכנולוגי חולון( מוסדות חינוך

 . 'בריזה' ספורטה

 להלן גבולות השכונה :

 ההסתדרות רחוב -  צפון
 חנקין רחוב -  מזרח
 מנחם בגין רחוב -  דרום

 פיכמן רחוב - רבמע
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 הנכסעדכניות של תמונות 
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 תרשים הסביבה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 קניון חולון 

 מיקום הנכס

 המדיטק 

 מוזיאון העיצוב 

מכון טכנולוגי  

HIT 
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 מצב תכנוני  .9

 
על . התכנית משתרעת 12/12/07מיום  5748פורסמה למתן תוקף בי.פ.  501תכנית ח/ .9.1

דונם ומטרתה יצירת רובע מגורים עירוני איכותי חדש, אשר במרכזו  243 -של כשטח 

 111מוסדות ציבור ותרבות. התכנית מייעדת את מגרש  לצדשדרה ירוקה וכיכרות, 

כאמור   111למעבר לציבור. שטח מגרש  לשטח למסחר ומשרדים + שפ"פ עם זיקת הנאה  

 מ"ר מיועדים לשפ"פ עם זיקת הנאה למעבר לציבור.   2,873  -מ"ר מתוכם כ  8,033  -לעיל כ

 

 הינם כדלקמן: 111זכויות הבניה במגרש  .9.2

 

 . ין הקומות הנ"ליעמודים( ויכללו במנקומות המסחר יבנו על הקרקע )ללא קומת 

 ומשרדים הינם: השימושים המותרים בחלק המגרש בייעוד מסחר

מסחר קמעוני, שירותים אישיים, סניפי בנק, שירותי       -   גלריהובקומת הקרקע 

 אוכל, בתי קפה, מסעדות וכו'.

חניה ואחסנה לשימושים המתוארים לעיל )שטחי   - במרתפים 

 חר(.יירשמו ע"ש הבעלים של שטחי המסנים סהמח

 .משרדים  - העליונותבקומות 

 

קומת בהוראות התכנית נקבע כי תותר המרה של שטחי המשרדים בקומות שמעל 

 )במידה ותבנה( בתנאים הבאים: הקרקע והגלריה

 יקבע יחס המרה ממשרדים למגורים שיאושר ע"י הוועדה המקומית. •

שלמות, בחלקו העליון של המבנה. תובטח כניסה נפרדת המגורים יהיו בקומות  •

 נפרדות, לכל יעוד. למעליות

 תוקצה חניה נפרדת לכל ייעוד. •

 אישור ההמרה יהיה בכפוף לנספח בינוי שיאושר ע"י הוועדה המקומית. •

 

 מ"ר 1,000מ"ר, מתוך השטח הנ"ל יותרו למסחר  14,645 - שטח עיקרי מעל הקרקע

 מ"ר 500מ"ר, מתוך השטח הנ"ל יותרו למסחר  5,958 - שטח שירות מעל הקרקע

 קומות 4 -ולא יותר מ 400%עד  - שטח שירות תת קרקעי

 משטח המגרש לא כולל השפ"פ 65%ולקומת הקרקע עד  - תכסית קרקע מרבית
 משטח המגרש לא כולל השפ"פ 35%לקומות מעל עד 

 25 - מס' קומות
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 15תיקון  1החניה תהיה תת קרקעית במלואה, ההוראות למרתפים יהיו ע"פ תכנית ח/

 100% -. ניתן יהיה להגדיל את התכסית עד ל85%שר יהיה למעט נושא התכסית א

המגרש המסומן בתשריט באישור מהנדס העיר. מרתפי החניה יותרו גם מתחת לחלק 

כשפ"פ. החניה תופרד בכניסות שונות ואזורים שונים למבקרים ולדיירים ו/או 

בניה לשימושים השונים במבנים ובהתאם לנספח תנועה וחניה. תנאי להוצאת היתר 

בתחום התכנית הינו אישור תשריט לצרכי רישום, ואישור תכנית פיתוח, בינוי ועיצוב 

ארכיטקטוני לכל מתחם שיאושר ע"י הועדה המקומית. תנאי למתן היתר במגרש הנדון 

הינו לאחר קבלת הנחיות רשות התעופה האזרחית להקמת עגורנים ולהתקנת הסימונים 

 הנדרשים לבטיחות הטיסה.

פ"פ מהווה חלק ממגרשי המגורים והמשרדים וישמש במפלס הקרקע לגינון, שטח הש

מתקני צל, פינות ישיבה ומשחק וכו' בלבד. לא תותר כל בניה במפלס הקרקע מעבר לנ"ל. 

כאמור, תותר הקמת מרתפי חניה מתחת לשטח ובתנאי שישמר מעליו בית גידול בעמוק 

 מ' לנטיעת עצים בוגרים מעל. 1.5של 

שטח השפ"פ יגונן כחלק אינטגראלי של השטח הציבורי הגובל, ובתחום זה לא יוקמו 

גדרות. השטח יתוחזק ע"י עיריית חולון כחלק בלתי נפרד מהשטחים הציבוריים 

 הנאה למעבר הולכי רגל וכלי רכב לחלקה סמוכה.הגובלים. על השטח תירשם זיקת 

ילי בין מבני המסחר והמשרדים בהוראות התכנית נקבע בין השאר כי יותר מעבר ע

במגרש לבין קניון חולון מעל רחוב חנקין, תנאי להיתר בניה למעברים אלו יהיה הגשת 

 תכנית עיצוב אדריכלי באישור מהנדס העיר.

 

, 501בתכנית ח/ 111בהתאם לתוכנית בינוי שהוגשה לוועדת המשנה בהתייחס למגרש  .9.3

שינוי ייעוד ממגורים  6/12/2011אריך ידי וועדת המשנה לתכנון ובניה מת-אושר על

בשטח ממוצע של   יח"ד בבנין  111בשטחי הבניה והגדרת    1:1למשרדים ביחס המרה של  

אישור נספח בינוי למבנה המגורים בגובה של מ"ר ממוצע ליחידת דיור +ממ"ד וכן  110

 קומות מעל קומת עמודים כפולה. 24

 

(, אשר , מבנה מסחרי12, רח' צבי תדמור  166ח/מק/  505-0430397מס'  בהתאם לתכנית   .9.4

,  הוגדלו השטחים העיקריים של המרכז 14/2/2018דבר אישורה פורסם בתאריך 

 :המסחרי, כדלקמן

 מ"ר 2,000 - סה"כ השטח העיקרי למסחר •

 מ"ר 724 - סה"כ השטח העיקרי למשרדים •

 מ"ר 2,724 - סה"כ שטח עיקרי כולל •

 מ"ר  500 - יים למסחרסה"כ שטחי השירות העל קרקע •
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 ישוי הנכס ר .10

 
אושרה בקשת , 24/07/12מיום  2012009מס'  בהתאם להחלטת ועדת משנה בישיבה  .10.1

שטחי המשרדים במגרש חלק מיח"ד במקום  111החברה להקמת מבנה מגורים הכולל 

 הנדון.

שהוגשה ע"י חב' נתנאל גרופ חברה לבניין  2010665בקשה להיתר מס' תכנית בהתאם ל .10.2

 , נדונה בקשת החברה10/9/13ואושרה על ידי וועדת המשנה בישיבתה מיום בע"מ 

קומות מרתף חניה ואחסנה עבור  2קומות, מעל  2מבנה מסחרי ומשרדים בן  להקים

מבנה המסחר והמשרדים ועבור מבנה המגורים הסמוך בחלקה, ובניית מבנה קל מעל 

יצוין כי הבקשה  ת היציאה מהמרתף בחלקת השפ"פ ופיתוח החלקה והשפ"פ.מדרגו

בהתאם להסכם עם חב' מנרב  .להיתר כוללת את כל שטחי המרתפים בתחום המגרש

קשה להיתר של המרתפים מבוקשת ע"י חב' נתנאל גרופ בשרכשה את שטחי המגורים, ה

 חניה של המרכז המסחרי.נוסף לשטחי הבמגורים לבניין השטחי חניה גם בע"מ כוללת 

  להלן שטח הבניה המבוקשים בבקשה להיתר:

 

 . דירות( 111) מ.ח עבור מגדל המגורים 168התחתונה הוכשרו רתף בקומת המבקומות מ

מקומות חניה לרכב תפעולי  2וכן מ.ח. לרכב פרטי  94ת המרתף העליונה הוכשרו קומב

 עבור המסחר והמשרדים.

 – חלק מקומת מרתף עליונה מ"ר על קרקעי  ו  3,125 -בסה"כ שטח הנכס מסתכם 

 מ"ר תת קרקעי לחניה. 6,217.16 מ"ר מתוך שטח כולל של 4,644

, המאשר לחברת נתנאל גרופ בע"מ 20130665הוצא היתר בניה מס'  15/12/13בתאריך  .10.3

  הנ"ל. הבקשה להיתר את תכנית 

 התואם את ההיתר הנ"ל. 4ניתן טופס  1/2/2018בתאריך  .10.4

 

 

 שטח שירות במ"ר שטח עקרי במ"ר קומה
מבואות  אחסנה חניה מסחר משרדים

וחדרי 
 מדרגות

 סה"כ מקלטים

 5,097.61 42.72 68.31  4986.57 - - 2מרתף 

 6217.16 74.61 209.82  5932.73 - - 1מרתף 

 713.75 72.92 192.54 448.29 - 999.81 418.84 קרקע

 217.56 28.65 117.21 71.7 - - 777.49 ראשונה

 12,246.08 218.9 587.88 519.99 10,919.3 999.81 1,196.33 סה"כ
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 לשימושים השונים מתוך תכנית הבקשה להיתר 111חלוקת מגרש 
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מיום  2016009רשות רישוי בישיבה מס'  קיבלה אישור  20150398מס' תכנית שינויים  .10.5

, לתוספת שטחי שירות וכן שינויים פנימיים בקומת קרקע ובקומה א' ללא 10/04/2016

מ"ר מקומת קרקע  218 -של כלמשרדים העברת שטח עקרי  –תוספת שטחים עיקריים 

 .26/11/2016בתאריך  התכנית קיבלה היתר בניהאל קומה א'. 

 לאחר אישור השינויים :הסופיים להלן שטחי הבניה 

 מ"ר 999.52  - מסחר בקומת קרקע )שטח עקרי(  •
 מ"ר בהיתר השינויים 0.29לאחר קיטון של 

 מ"ר 766.48 - אחסנה בקומת קרקע )שטח שירות( •
 מ"ר בהיתר השינויים 318.19לאחר הגדלה של 

 מ"ר 200.36 - עקרי(משרדים בקומת קרקע )שטח  •
 מ"ר בהיתר השינויים 218.48לאחר קיטון של 

 מ"ר 995.44 - משרדים בקומה א' )שטח עקרי( •
 מ"ר 217.95לאחר גידול של 

 מ"ר 245.75 - אחסנה בקומה א' )שטח שירות( •
 מ"ר 174.05לאחר הוספת 

 מ"ר 1,553.68 - סה"כ שטח שירות על קרקעי •

  מ"ר 3,748 - הקונטור(סה"כ שטח בניה כולל ) בתוך  •
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שאושרה ע"י רשות הרישוי מתאריך  20180207בהתאם לתכנית שינויים מספר  .10.6

 ( אושרו לבניה השטחים הבאים :11/12/2019בתאריך  )קיבלה היתר בניה 20/1/2019

 מ"ר המותרים. 2,000מ"ר, מתוך  1,978.09 –שטח עקרי למסחר  •

 מ"ר המותרים . 724מ"ר מתוך  719 –שטח עקרי למשרדים  •

 מ"ר. 500מ"ר מחסנים( במקום  254.61מ"ר )מתוכם  1,320 –שטח שירות במסחר  •

 

 20180207שינויים מספר מתוך תכנית  טבלת שטחים

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 הערות

ע"פ מידע שנמסר לי, היטל השבחה בגין מימוש זכויות ע"פ התב"ע החדשה שולם, בסכום של  (1

8,630,028 .₪  

 טרם ניתן.להיתר האחרון   4טופס  (2
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 הזכויות במקרקעין  .11

 

שנחתם בין מינהל מקרקעי ישראל )להלן:   16/03/10בהתאם לחוזה חכירה מהוון מיום   .11.1

גרופ בע"מ )להלן: "החוכר"( הוחכר בחכירת משנה "המחכיר"( מצד אחד לבין נתנאל 

מ"ר. המגרש ממוקם גיאוגרפית על חלק  8,033 -בשטח כ 501לפי תכנית ח/ 111מגרש 

 .6867בגוש  16משטח חלקה 

ועד  20/01/10 אישור העסקה שנים, החל מיום 49 - תקופת החכירה 

לחוכר אופציה להאריך את תקופת  .19/01/59

 שנים נוספות. 49 -החכירה ב

 מסחר ומשרדים. - מטרת החכירה 

 ע"פ תכנית תקפה החלה על המוחכר. - קיבולת הבניה 

 מסחר ומשרדים - יעוד 

 ₪  52,555,000 - התמורה 

 

 הערות

לא תידרש תמורה נוספת תמורת הסכמת המחכיר לבניה מעבר לקיבולת הבניה 

שהוגדרה לעיל. החוכר מתחייב לסיים בניית המבנים כדי אפשרות אכלוסם ו/או 

 36בניה )הפעלתם ו/או שימוש בהם בהתאם למטרת ההקצאה עד המועד להשלמת ה

חודשי מיום אישור העסקה(. המחכיר רשאי לתת הסכמתו להארכת מועדים וזאת 

 בתנאים שיקבע.

 

, 19/12/10א' מיום  50145654נהל בהתאם לאישור על רישום זכות בנכס בתיק מ .11.2

שאושר ע"י משה בקרמן מחלקת עסקאות ממ"י מחוז ת"א, לטובת חב' נתנאל גרופ 

. 501ע"פ תכנית ח/ 111בע"מ רשומות בספרי המנהל זכויות חכירה מהוונות במגרש 

 6867בגוש  16וב חנקין פינת גולדה מאיר בחולון ורשום כחלקה המגרש נמצא ברח

 ר. מ" 8,033בשטח 

קיים שיעבוד על חלק המגרש למסחר והש.פ.פ פי מידע שנמסר לי על ידי החברה, -על

 בגין הלוואה שנתנה לחברה בקשר למגרש זה. מוסד בנקאילטובת הצמוד לו 

נערכה בהנחה כי אין שינוי בזכויות החברה בנכס הנדון וכי לחברה זכויות השומה 

 על ידי החברה לצורך הכנת שומה זו., כפי שנמסר לי חכירה מהוונות במגרש הנדון

 

שנחתם בין נתנאל גרופ בע"מ )להלן: "המוכרת"( לבין  18/07/12בהתאם לחוזה מיום  .11.3

ע"פ תכנית  111מנרב פרויקטים בע"מ )להלן: "הקונה"(, נמכרו זכויות בניה במגרש 
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יח"ד ע"פ תכנית ההגשה של  111אשר הומרו למגורים, המאפשרות בניית  501ח/

, )להלן: "המגרש החניון המשמש לחניה עבור מגדל המגוריםהבניין, וכן חלק 

משטח  70%משטח המגרש. יתרת  30%למגורים" ו/או "הממכר"(. הממכר מהווה 

חב' נתנאל גרופ  המגרש המיועד למרכז המסחרי ולשפ"פ יישארו בבעלות המוכרת,

במזומן,  ₪ + מע"מ 20,495,475תמורת הממכר תשלם הקונה למוכרת סך של  בע"מ.

כשי והפרויקט שתקבל הקונה מרמסך תקבולי  26.02%הקונה למוכרת ובנוסף תעביר 

דירות שייבנו בפרויקט שיבנה על הממכר. הואיל והחניון אשר יוקם במקרקעין הינו 

מוסכם על הצדדים כי הליכי הבניה של החניון  ,ריםהמגוו לשימושי המסחרמשותף 

, כאשר חלקי החניון הצדדים בתיאום ובשיתוף פעולהכ"א מע"י יבוצעו בנפרד 

. המוכרת תבנה על המשותפים ימומנו על ידי הצדדים, כל אחד עלפי חלקו היחסי

המגרש למסחר מבנה למסחר ומשרדים ותשלים את הבניה בתוך שנה ממועד השלמת 

ה מבלי ענהחניון, עבודות הבניה של המוכרת במגרש למסחר תבוצ עבודות הקמת שלד

  שיהיה בהן כדי להפריע את עבודות הבניה של בניין המגורים. 

 

שנחתם בין נתנאל גרופ בע"מ לבין מנרב  18/7/12בהתאם להסכם שיתוף מתאריך  .11.4

יון העליון חולקים פרויקטים בע"מ, יוחד למנרב כל החניון השני )התחתון(. את החנ

מ"ר וחלק  3,021-הצדדים, כך שחלק מנרב המשמש לבניין המגורים נקבע בשטח של

מ"ר )ע"פ  4,644 –נתנאל המשמש את המבנה המסחרי והמשרדים נקבע בשטח של 

 תשריט שצורף להסכם(.

 
 הסכמי שכירות  .11.5

 החברה :כפי שנמסרו לי ע"י חשב עם שוכרים  שכירות שנחתמולהלן יוצגו הסכמי 

 הערה

סיווג יוצגו ריכוזים לפי פורסמו שמות השוכרים, אלא ימשיקולים מסחריים לא 

 הפעילות העסקית של השוכר.
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לשנהלחודשמחסןשכ"דמחסןנכסמחסןנכסמיקוםסיווג

2,387,206 198,934₪ 1,546₪ 191,283₪ 29680670.0519.55₪קומת קרקעהסעדה 

351,900 29,325₪ 0₪ 28,936₪ 295098.360₪קומת קרקעבית קפה

1,287,157 107,263₪ 5,524₪ 99,137₪ 27513535549.02₪קומת קרקעמסחר

1,162,021 96,835₪ 3,084₪ 92,606₪ 213107410.8132.16₪קומת קרקעמסחר -מזון

2,086,579 174,193₪ 3,372₪ 170,498₪ 266107969.1635.75₪קומה אבריאות

670,541 55,878₪ 5,189₪ 54,783₪ 275135199.2138.44₪קומה אמסחר

100,001 8,333₪ 0₪ 8,170₪ 190043.000₪קומה אמשרדים

883,663 73,639₪ 0₪ 70,842₪ 2660247.3216.52₪קומה אשירותים אישיים

43,200 3,600₪ 0₪ 3,600₪ 60000₪חניה

₪ 8,972,268 סה"כ 

הכנסה משכ"ד ומחסן ממודדתהכנסה לחודש - קרןשטח ברוטו שכ"ד ממוצע ש"ח/מ"ר

 

 

 
 

 

 

 

 

 ותבהרה

ע"פ מידע שנמסר לי על ידי החברה, כל הנתונים המוצגים לעיל מבטאים חוזים המתייחסים  (1

בעקבות תכנית השינויים שקיבלה היתר והתב"ע לשטחים מעודכנים שסוכמו עם השוכרים, 

 החדשה.

גם למועד שליום עריכת שומה זו ומכאן    הינם בתוקףכל החוזים  כאמור  נמסר לי ע"י החברה, כי   (2

  .(31/12/19הקובע )
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 יקולים ועקרונות בשומהש .12

 

 בעריכת שומה זו הובאו בחשבון העקרונות והשיקולים הבאים:

 

  . 88.5% - בתפוסה של מניב חדש והנכס הנישום מהווה נכס להשקעה  .12.1

קיימות שלוש גישות מקובלות לצורך הערכת שווי נכס מקרקעין )גישת ההשוואה,  .12.2

 כאמור הנכס נשוא חוות הדעת הינו נכס מניבגישת היוון הכנסות וגישת העלות(. 

 היוון הכנסותאי לכך אומדן השווי של הנכס כבנוי יוערך תוך שימוש בגישת , הנמצא

המתאימה יותר לנכס מניב, תוך ביצוע השוואה לדמי שכירות במרכזים מסחריים 

 .סמוכים

 הנחות מוצא שעומדות בבסיס השומה )הנחות שאושרו ע"י נציגי החברה( : .12.3

ום הבניה. כל י ישראל להארכת תקופת סיקיים הסדר מול רשות מקרקע (1

התשלומים לרשות מקרקעי ישראל, ככל שנדרשו, שולמו ע"י החברה והם אינם 

 חיובים כספיים שרובצים על הנכס בהקשר הזה.מהווים 

)גמר חשבון לקבלנים( קיימים חיובים כספיים לא  31/12/19נכון למועד הקובע  (2

  .שרובצים על הנכס

אושר על ידי החברה  הזכויות במקרקעין""  11המפורט בשומה זו בסעיף מס' כל  (3

 למועד הקובע.ומעודכן נכון כ

עדיין בתוקף מבחינה חוזית ומבחינה  היוםעד כל הסכמי השכירות שנחתמו  (4

 .ככל שנעשו בהם שינויים מאז נחתמו לקראת תחילת ההפעלהכלכלית ומהותית, 

 166ח/מק/  505-0430397מס'  היטל ההשבחה בגין היתר הבניה המבוסס על תכנית   (5

 ( שולם על ידי החברה.20180207בקשה להיתר מספר )תכנית 

החברה הביאה לידיעתי כי הוגשו לה הצעות רכש  לרכישת הנכס בשיעור היוון של  (6

 ותוספות למקרה של הגדלת זכויות בניה. 6.5%

 

 הובאו בחשבון השיקולים הבאים:באומדן שווי הנכס,  .12.4

מיקום הנכס במרכז העיר חולון, בלב שכונת מגורים חדשה הגובלת במבני ציבור  (1

 ותרבות מרכזיים בעיר.

השטח בר השכרה. בעניין   –היקף השטחים המיועדים למסחר, משרדים ומחסנים   (2

של  15%מד על בחוזים הראשונים בזמן שנחתמו  שיעור העמסה עזה יצוין כי 

 .24%ואילו בחוזים האחרונים עלה שיעור העמסה והתייצב על  חים ציבורייםשט
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אופן פרישתן והשימושים שהותרו בהתאם הובאה בחשבון קיבולת הזכויות,  (3

ותעודת גמר  4הנחתי כי יינתן טופס לתכנית השינויים האחרונה שאושרה. 

 .האחרונהבהתייחס להיתר הבניה שניתן לתכנית הבניה 

 זכות חכירה מהוונת. –הזכויות במקרקעין  (4

 הובאו בחשבון הסכמי השכירות שנחתמו, ורמת דמי השכירות שהושגה בהם. (5

 ניתנה הפחתה.לצורך אומדן דמי השכירות לשטחים שטרם הושכרו 

 

וכל  עבודות הבניה הושלמוכי  (בהתאם למידע שנמסר על ידי החברה)הובא בחשבון  .12.5

 על ידי השוכרים.  ;בוצעו ויבוצעו  עבור השטחים הפנויים יפנימיות  ההתאמת  העבודות  

שווי הנכס אינו כולל תוספת שווי בגין הכנסות חב' הניהול. בכל חוזי השכירות שנחתמו  .12.6

נמסר לי כי חברת הניהול  .COST+15%נקבע כי דמי הניהול יחושבו ע"פ מפתח של 

 מאוזנת.

הוא חופשי מכל חוב, שעבוד, עיקול, בהנחה ששווי זכויות החברה בנכס מוערך  .12.7

 , או התחייבות כלשהי כלפי צד שלישי.משכנתא

נכסים מסחריים בשווי הנכס הנקוב בשומה זו לא כולל מע"מ, שיש להוסיפו בעסקאות   .12.8

 מהסוג הנ"ל.

 .31/12/2019 –המועד הקובע לשומה  .12.9
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1,162,021 96,835₪ 3,084₪ 92,606₪ 213107410.8132.16₪קומת קרקעמסחר -מזון

2,086,579 174,193₪ 3,372₪ 170,498₪ 266107969.1635.75₪קומה אבריאות

670,541 55,878₪ 5,189₪ 54,783₪ 275135199.2138.44₪קומה אמסחר

100,001 8,333₪ 0₪ 8,170₪ 190043.000₪קומה אמשרדים

883,663 73,639₪ 0₪ 70,842₪ 2660247.3216.52₪קומה אשירותים אישיים

43,200 3,600₪ 0₪ 3,600₪ 60000₪חניה

₪ 8,972,268 סה"כ 

הכנסה משכ"ד ומחסן ממודדתהכנסה לחודש - קרןשטח ברוטו שכ"ד ממוצע ש"ח/מ"ר

 לאומדן השווי / תחשיב נתונים  .13
 

 מחוזים שנחתמו בפרויקט ממוצעים  דמ"שפדיון עדכני של ריכוז  .13.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 נכסים להשוואה

 300, מתחם ח/2מרכז מסחרי חדש ברחוב המרגנית  .13.2

מרכז מסחרי חדש שבנייתו הושלמה 

, 6869בגוש  25על חלקה  2/3/14בתאריך 

פינת רחוב פנחס אילון  2רח' המרגנית 

מ' דרומית לנכס  200 -)המרוחק כ

 2.5הנישום(. המרכז המסחרי החדש  כולל  

מפלסים מסחריים ע"ג מרתף חניה, בשטח 

מ"ר  1,300 -מ"ר עקרי ו 2,600כולל של 

 שירות על קרקעי.  

 
ר בעלי הזכויות, להלן נתוני דמ"ש ,לא כולל דמי ניהול, הח"מ ביצע שומה לנכס זה עבו

 (:100% -)נכס מושכר בבהתבסס על חוזים שהוצגו לעיוני 

 ₪/מ"ר 280  - דמ"ש ממוצעים בקומת קרקע •

 ₪/מ"ר 160 - דמ"ש ממוצעים בקומה א' •

 ₪/מ"ר 110  - דמ"ש ממוצעים בקומת מרתף עליונה •
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 קניון חולון .13.3

, עולה כי 2010דו"חות המצורפים להצעת התשקיף של חברת עזריאלי משנת ע"פ 

בקניון חולון הסמוך לנכס הנישום, דמי השכירות החודשיים הממוצעים הינם בסכום 

 285 -ל כעומד ע 31/12/19. הסכום הממודד ליום ₪31/12/09/מ"ר נכון ליום  250של 

 ₪/מ"ר.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 שיקולים
 

עסקאות מ נגזריםדמי שכירות שראוי לבסס עליהם אומדנים בגישת היוון הכנסות  .13.4

, הדומה באופיו לנכס 2מהנכס עצמו ועסקאות מהמרכז המסחרי ברחוב המרגנית 

בקניון חולון, הגם שהוא ממוקם בסמיכות לנכס, הרווחים הנישום. דמי השכירות 

מתאימים פחות לאופי הנכס הנישום יכולים לשמש אינדיקציה כללית בלבד, שכן הם  

פתוחים, מודרניים (. בד"כ במרכזים מסחריים שכונתי פתוח)המהווה מרכז מסחרי 

הממוקמים בסמוך  יותר מקניונים הרמת שכר דירה גבוהמושגת בעלי שטח קטן, 

, גם בשל העובדה שדמי הניהול במרכזים פתוחים נמוכים משמעותית אליהם

, שרובו אופי המסחר בנכס הנישום הוא מוטה לכיוון הסעדה .בהשוואה לקניונים

ולכן דמי השכירות שהתקבלו בפועל מתוך החוזים שנחתמו  שבתפועל גם בימי 

 שכר הדירה הממוצע בקניון חולון.בהשוואה למצביעים על שכר דירה גבוה יותר 

 

בשטחים המושכרים התייחסתי לדמי השכירות החוזיים )ע"פ ממוצע משוקלל(  .13.5

 בשל 10%ובשטחים שטרם הושכרו התייחסתי לדמי השכירות הנ"ל בהפחתה של 

 עובדה ששטחים אלה טרם הושכרו.ה
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דמ"ש למ"רשווישיעור היווןפדיון שנתיהפחתה אי שכירותדמ"ששטח ברוטוסעיף

               323.79   0.06599,176,470.62     6,446,471                  1659.131שטחי מסחר מושכרים בקומת קרקע

               191.56   0.06512,114,107.69        787,417                  1        342.55שטחי מסחר מושכרים בקומה א'

               142.51         0.06526,079,692     1,695,180                  991.231שטחי מרפאות /משרדים מושכרים

               600.00              0.065664,615           643,200 מ.ח.הכנסות משש חניות מושכרות

183.34הכנסות ממחסנים מושכרים

     8,972,268סה"כ הכנסות משטחים מושכרים

               288.00           0.0654,742,695        308,275               89.23200.9הכנסות צפויות ממסחר פנוי בקומת קרקע

               180.00         0.06510,052,972        653,443               302.522000.9הכנסות צפויות ממסחר פנוי בקומה א

                 90.00           0.0651,993,846        129,600               1201000.9הכנסות צפויות ממחסנים בקומת קרקע

               300.00           0.0654,873,846        88300316,800הכנסות צפויות מהפעלת החניון

     1,408,118סה"כ הכנסות משטחים פנויים 

      159,698,246   10,380,386סה"כ

0יתרת עלויות לגמר

      160,000,000סה"כ שווי במעוגל

כלול במסחר

תחשיב

 וןושיעורי הי .13.6

 2019של שנת הראשונה ע"פ תוצאות סקר שיעורי תשואה בנכסים מניבים למחצית 

ע"י השמאי הממשלתי הראשי, עולה כי שיעור ההיוון הכולל לשטחי מסחר   ושפורסמ

  .ארצי בממוצע 7.0%עומד על 

מוטה , ממוקם במרכז שכונת מגורים פתוחמהווה מרכז מסחרי הנכס הנדון 

האינדיקציות המתקבלות   בשנת ההפעלה השנייה.נמצא  ו  בתי קפה-  בשימושי הסעדה

בשוק בהקשר של  נכסים מסחריים במרכז הארץ מצביעות על שערי היוון נמוכים 

 בהקשר לנכס הנישוםהובאו לידיעתי הצעות רכש שהוגשו  .1יותר מהממוצע הארצי

של בשיעור היוון שימוש  על ידינעשה . לאור האמור לעיל, 6.5%לפי שיעורי היוון של 

מהשטחים מושכרים למרפאות, ניכר הגם שחלק בנכס,  הסכמי השכירות לכל  6.5%

 באותו מבנה.

חניון  מתכננים להפעיללאור העובדה שהנכס ממוקם בלב אזור מגורים, מפעיליו  .13.7

ובפרט לטובת מטופלי מרפאת מכבי דנט  המסחרילטובת באי המרכז  בתשלום

אמדתי מתוך , בתשלוםמאחר החניון עדיין לא החל לפעול  אותה.הצפויים לפקוד 

 הסכום ששולם עבור שישה  מחציתפי  -עללחניון  גישה זהירה את ההכנסות הצפויות  

קרי , מכבי דנט שלהסכם התאם לשנרכש ב₪/חודש/מנוי(  600חודשיים  ) מינויים

 ₪/מקום חניה. 300לפי 

 שיבתח

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
אונו על ידי חברת אמות מהחברה לנכסים ובנין בסכום של  עסקת רכישת מחצית מהזכויות של קניון קרית( 1 1

 .6.3% –פי הפרסומים העסקה משקפת תשואה של -מיליון שח. על 538
 

עסקת רכישה של חברת סלע קפיטל של נכס מסחרי בבני ברק בפינת הרחובות חזון איש ויעקוב לנדא. על ( 2
 . 6.9%-פי הפרסומים העסקה משקפת שיעור היוון של כ
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   ₪  160,000,000 -  במעוגל  31/12/2019יום שווי הנכס במצבו ל

 

 ניתוח רגישות של שווי הנכס לשיעורי ההיוון   

 
 

 שומה ה .14
 

 31/12/2019לתאריך  מרכז מסחרי,    ,את שווי הנכס  לאור התיאור והנתונים הנ"ל, הריני מעריך

 מע"מ.  בצירוף ₪   0000,00061,   - בסכום של 

 

 

 הערות   .15

 

 הנכס בשלבי ההקמה השונים:להלן התפתחות שווי 

  כדלקמן: 1431/12/20שווי הנכס הוערך על ידי ליום  .15.1

 ₪ 93,100,000 - וערך בסך של משווי הנכס אילו היה בנוי וכשיר להשכרה  •

 ₪ 58,600,000 - וערך בסך של מ למועד הקובעשווי הנכס במצבו  •

 ₪ 21,000,000  - בסך של  הוערכהיתרת עלויות לגמר  •

 כדלקמן:  31/12/2015שווי הנכס הוערך על ידי ליום  .15.2

 ₪ 93,100,000 - מוערך בסך של  שכרהבנוי וכשיר להאילו היה שווי הנכס  •

 ₪ 69,400,000 - מוערך בסך של  למועד הקובעשווי הנכס במצבו  •

 ₪ 10,200,000  - יתרת עלויות לגמר מוערכת בסך של  •

 כדלקמן: 31/12/2016שווי הנכס הוערך על ידי ליום  .15.3

 ₪ 95,940,000 - וערך בסך של משווי הנכס אילו היה בנוי וכשיר להשכרה  •

 ₪ 85,143,000 - מוערך בסך של  למועד הקובעשווי הנכס במצבו  •

 ₪ 6,000,000  - יתרת עלויות לגמר מוערכת בסך של  •

 

 ₪ 160,000,000 למסחר  6.5%המחושב בשיעור של הנוכחי שווי הנכס 

 ₪ 173,000,000  6%שווי הנכס מחושב בשיעור של 

 ₪ 148,300,000  7%שווי הנכס מחושב בשיעור של 
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 כדלקמן: 31/12/2017שווי הנכס הוערך על ידי ליום  .15.4

 ₪ 130,162,684 - וערך בסך של למועד הקובע משווי הנכס  •

 ₪ 1,173,262  - יתרת עלויות לגמר מוערכת בסך של  •

 כדלקמן: 831/12/201שווי הנכס הוערך על ידי ליום  .15.5

 ₪ 145,500,000 - וערך בסך של למועד הקובע משווי הנכס  •

 ₪ 400,000  - יתרת עלויות לגמר מוערכת בסך של  •

 

 

הריני מצהיר בזאת כי אין לי כל עניין אישי בנכס המוערך, וכי חוות דעתי זו ניתנת ע"פ המידע 

 שהועמד לרשותי, למיטב שיקולי ושיפוטי המקצועי וע"פ כללי המקצוע המקובלים.

                                                          .29/3/2020–לראיה באתי על החתום היום 

 בכבוד רב,                                                                                                                              
 
 

 יוסף רייטן אינג'                            
 שמאי מקרקעין                   



 Zeev Cohen – civil and Geodetic Engr R.E Appraiser, Lic surveyor מהנדס אזרחי, גיאודט, מודד מוסמך ושמאי מקרקעין –  זאב כהן
  Jacob Cohen – (M.sc) Engr R.E Appraiser מהנדס אזרחי ושמאי מקרקעין –  יעקב כהן

 Erez Cohen – L.L.B ,R.E. Appraiser - Geographer משפטן, גיאוגרף ושמאי מקרקעין  – ארז כהן
 Zahi Tene – L.L.B,  R.E. Appraiser משפטן, שמאי מקרקעין  – צחי טנא
 Oded Levy – R.E. Appraiser, M.B.A שמאי מקרקעין מוסמך במנהל עסקים   –עודד לוי  

 Eyal Klodovsky - R.E. Appraiser שמאי מקרקעין   –  איל קלודובסקי
 Dror Kastro - R.E. Appraiser- P.Engineer הנדסאי בניין ושמאי מקרקעין  –  דרור קסטרו

  Rafi Levi -  R.E. Appraiser – B.A. Business Administration מנהל עסקים ושמאי מקרקעין .B.A   – רפי לוי 
  Ori Zlotogora – R.E. Appraiser Urban Planner שמאי מקרקעין ומתכנן ערים   –  אורי זלוטוגורה

 Nethanel Wieder – Economist, R.E. Appraiser מקרקעיןכלכלן ושמאי  – נתנאל וידר 

 Noam Offer – Economist, R.E. Appraiser כלכלן ושמאי מקרקעין  –נעם עופר  
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 פרטי הזמנת השומה .1

 מאור מלונאות ונופש נכסי נדל"ן ה:מזמין השומשם התאגיד  .1.1

 להלן: "החברה"() נתנאל גרופ בע"מ    

 
  מר ניר ויצמן, מבעלי חברת מאור מלונאות.   מזמין השומה: .1.2

       של החברה.  אורן דואדי, סמנכ"ל כספיםמר     

 
  .02/12/2019  מועד הזמנת השומה: .1.3

 
  וחות הכספיים של החברה שיפורסמו בציבור.צירוף חוות הדעת לד נסיבות הזמנת השומה: .1.4

 
נמסר לנו על ידי המזמין השומה כי הנכס מוגדר לצורך דוחותיה הכספיים של החברה, כנכס להשקעה  .1.5

( ותקן 13IFRS( ו/או התקינה הבינלאומית )16בחלקו או בשלמותו עפ"י התקינה הישראלית )תקן 

 ( בנסיבות העניין.IAS) 40חשבונאי בינלאומי 

 
ר טרחתנו בגין חוות הדעת אינו מותנה בתוצאותיה, והיא נערכה לפי מיטב ידיעותינו והכשרתנו כש .1.6

 המקצועית.

 
 לא קיבלנו כתבי שיפוי ממזמין השומה. .1.7

 
 ובין מזמין חוות הדעת.אין לנו עניין אישי בנכס ו/או בבעליו, לא קיימים יחסי תלות בינינו  .1.8

 

 נותנים חוות הלקוח לרבות לעניין שכר טרחה. איננו  חוות הדעת נערכה ללא התניות כלשהן מצד .1.9

דעת לחברה באופן שוטף. לעניין שכר טרחה שמשולם בגין שירותים אלה אין מדובר כלל בסכום מהותי 

 ( בע"מ.1989ביחס לסך הכנסות של חברת ז.כ. מחקר וסקרים )

 
 

 מטרת השומה .2

-ASבנכס הנדון בהתחשב במצבו "י נדל"ן בע"מ מאור מלונאות ונופש נכסהערכת "השווי ההוגן" של זכויות 

IS 13". השווי של זכויות החברה במקרקעין על פי הגדרתו בתקן דיווח כספי בינלאומי (IFRS 13 הוא )- 

בעסקה רגילה בין משתתפים בשוק "המחיר שהיה מתקבל ממכירת נכס או שהיה משולם להעברת התחייבות  

 במועד המדידה". 

בדבר  17.1( ובהתאם תקן IAS 40) 40שהוגדר בתקן בינלאומי  לנדל"ן להשקעה כפי הערכת השווי מבוצעת

ולצורך תקינה  1968"פירוט מזערי נדרש בשומות מקרקעין לצורך דיווח על פי חוק ניירות ערך, התשכ"ח 

ע"י מועצת שמאי  13/10/2010ע"י הועדה לתקינה שמאית ובתאריך  6/10/2010חשבונאית", שאושר בתאריך 

לרבות דיווח החברה ש בדוחות הכספיים של המקרקעין במשרד המשפטים. השומה נערכת לצורך מידע נדר

על נכס או על חלק יחסי ממנו כנדל"ן להשקעה, לפי העניין, בדוחות אלו ו/או לצורך דיווח כספי של החברה 

 , שיפורסמו בציבור.לרבות ביסוס השווי ההוגן של השקעתה בנכס. זאת, לצורך דיווח לדו"חות הכספיים
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 פרטי עורך חוות הדעת .3

 ארז כהן :השמאישם 

 324  רשיון מס':

 אביב-, תל67ח' יגאל אלון ר :תומקום עבוד

 ( בע"מ".1989מנכ"ל חברת "ז.כ. מחקר וסקרים )  תפקיד:

 שמאי מקרקעין ומשפטן.   

 י:והשכלת יניסיונפרטי  ואלה

 .יו"ר לשכת שמאי המקרקעין לשעבר  -2008-2011

 בוועדת התקינה השמאית.חבר במועצת שמאי המקרקעין משרד המשפטים כמשקיף    

 מהקריה  האקדמית אונו. LL.B -משפטן   - 2008

 מ"מ יו"ר לשכת השמאים ויו"ר וועדת השתלמויות של הלשכה.  - 2005

 לימודי משפטים, הקריה האקדמית, קרית אונו.   - 2004

 שה מטעם משרד המשפטים.בוחן בבחינות שומה למע   - 2003

 לשכת שמאי מקרקעין, חבר בוועד הלשכה. -יו"ר ועדת השתלמויות   - 2002

 בוגר קורס עדים מומחים.  - 2000

 בוגר קורס גישור ופישור.  - 1999

 ם.-לימודים עירוניים, החוג לגיאוגרפיה, האוניברסיטה העברית י -לקראת תואר שני   - 1996

משאב, נשר, אמות כלל  -חברות גדולות למקרקעין מתמחה בשומות  -שמאי מקרקעין  - 1993

 וכד'.

 .24/4/1993מתאריך  324רשיון שמאי מקרקעין מס'   - 1993

  המדינה. אוניברסיטת ת"א החוג לגיאוגרפיה ומדעי בוגר  - 1990

 א.בוגר קורס לשמאות מקרקעין וניהול נכסים במסגרת שלוחת הטכניון בת"    

 ות בהיקפים משמעותיים ובין השאר מייעץ לגופים הבאים:תו עורך שומבמסגרת עבוד

 נשר. -ועץ לחברת המלט י -

 יועץ לקרן אייפקס ברכישות בזק ותנובה. -

 יועץ לחברת תעבורה. -

 שומות לבתי משפט.עורך  -

 בנושאי השבחות, ליווי תכניות בנין עיר ורישום. -יועץ לעירית אילת  -

  נות.עץ לישרוטל מלויו  -

 

 

 הסכמות .4

 הננו נותנים בזאת את הסכמתנו כי חוות דעת זו תצורף לדוחות כספיים של החברה וכן את הסכמתנו

 כי חוות דעת זו תפורסם בציבור.

 

 המועד הקובע .5

 .31/12/2019 –המועד הקובע לשומה 

 מועד הביקור בנכס וזהות המבקר .6

 ו בנכס במועדים קודמים., סיורים נוספים נער31/12/2019 ביקור בנכס נערך ביום
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 כספרטי זיהוי הנ .7

א' 3616יחידות ב"בית גאון" המשמש לשטחי משרדים ומסחר. לנכס אושרה תכנית  מהות הנכס:

 המשנה את ייעוד הקרקע למגורים ולמלונאות.

לטובת מאור מלונאות  126תתי החלקות רשומות הערות אזהרה סעיף  לעל כ. פרטית  בעלויות:

ונתנאל גרופ בע"מ. עפ"י הסכמי הרכישה, החלוקה הינה בחלקים ן בע"מ  ונופש נכסי נדל"

  שווים.  

מסך זכויות הבעלות בתתי החלקות המפורטות לעיל, שבבעלות חברת מאור  50% החלקים המוערכים:

 9בנוסף לזכויות הבעלות בתתי חלקות בחלקה בע"מ. מלונאות ונופש נכסי נדל"ן 

מקומות חנייה לתקופה  25 -חכירה )מעיריית ת"א( ל המפורטות לעיל, לבעלים זכויות

 ן. שנים כמפורט להל 12של 

 תל אביב., 6יחזקאל קויפמן   כתובת:

 באמצעות רישום הבית המשותף והיתרי הבנייה.  זיהוי הנכס:
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8186

1845464751607374

616.1125.41369.6606.5606.5400195.6206.5400

מרתף, 

345781414קרקעקרקע, 1, 2

תת חלקה

שטח תת חלקה במ"ר

קומה

7003

9

3647

גוש

חלקה

שטח החלקה הרשום במ"ר
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 תיאור הנכס והסביבה .8

 תיאור הנכס .8.1

"בית גאון", )לשעבר בית גיבור( הממוקם  -סחרהנכס הנדון מהווה חלקים בנויים מבניין משרדים ומ

 , תל אביב. 6ב יחזקאל קויפמן ברחו

 תיאור החלקה

 מ"ר. 3,647בשטח רשום של  7003בגוש  9חלקה הבניין בנוי על 

 70 -מ' ועומקה כ 53 -לחלקה צורה מלבנית, חזיתה המערבית פונה לרחוב יחזקאל קויפמן באורך של כ

 מ'. פני הקרקע מישוריים. 

 -גבולות 

 חניון מקורה של מלון דן פנורמה ומעברו בית המלון.  - מצפון

 בית שרבט המהווה מגדל משרדים.  - מדרום

 בית התעשייה המהווה בניין משרדים.  - ממזרח

 רחוב יחזקאל קויפמן ומעברו חניון כלי רכב ציבורי, פארק צ'ארלס קלור וחוף הים.  - ממערב

 הבנייןתיאור  .8.2

מגדלים  6בור, ממוקם בקומפלקס מגדלים לשימושי משרדים ומסחר הכולל שעבר בית גיבית גאון, ל

 רי ברובו ובמרכזה חצר משותפת. הבנויים על פלטפורמה אחת המשמשת כשטח מסח

הצפוני של החלקה  החלקקומות מעל לקומת קרקע וקומת מרתף. המגדל בנוי על  15בית גאון בגובה של 

 .1ף כאגף ומוגדר בתשריט הבית המשות

ב', הבנוי בקיר  -ממוקם בחלק הדרומי של החלקה, כולל חלק מקומת המרתף וקומות קרקע, א' ו 2אגף 

 "בית שרבט".  -מדרום לו משותף עם המגדל

 .70 -הבניין הבנוי בטון ובלוקים, נבנה בשנות ה
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 החלקים המוערכים .8.3

נרכשו ע"י , בבית המשותף 74 -ו 73, 60, 51, 47, 46, 45, 8תתי חלקות את החלקים המוערכים, מהווים 
 ., כפי שיפורט בפרק הזכויותותהחבר

 .שנים 12בחכירה עירונית לתקופה של מקומות חנייה  25הנכס כמו כן, כולל 

 להלן תיאור תתי החלקות:

  -קומת הקרקע מסחרית 

 - 1תת חלקה 

 שונה ושנייה. קומות מרתף, קרקע, ראמתפרשת כל מ"ר  616.1בשטח רשום של  1תת חלקה 

ימש בעבר כמסעדת "הרברט סמואל", בעלת חזית מערבית לרחוב קאופמן. מהווה שטח מסחרי אשר ש
ריקה ופנויה. הכניסה ליחידה מוגבהת במספר מדרגות מרחוב קאופמן. קומת הקרקע שימשה  היחידה

לות לקומה קומת הקרקע מדרגות היורדות למרתף )אחסנה ושירותים(, מדרגות העומבעבר כמסעדה, 
ה שימש בעבר כמשרדים, הכניסה אליו ראשונה ובה חללי ישיבה ומטבח המסעדה. השטח בקומה שני

 בית המשרדים.מחלל 

ת עץ, רצפת טרצו, ויטרינה לכיוון יבקומת הקרקע עם דקורצ הה וכוללת תקרה גבוההרמת הגמר גבו
באר במרכז היחידה בקומת הקרקע מערב, ריהוט הכולל מטבח אלומיניום במצב טוב, שולחנות וכסאות,  

 וכיו"ב. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 8תת חלקה 

 .2בקומת קרקע ובקומת גלריה באגף מ"ר  125.4בשטח רשום של  8תת חלקה 

ביותר היחידה הדרומית חזית מערבית לרחוב יחזקאל קויפמן, מהווה את  יחידה מסחרית עם מהווה 
שימשה בעבר כמשרד. ביחידה כניסה ה ופנויה, היחידה ריק בבניין, צמוד בקיר משותף ל"בית שרבט".

, חדר ישיבות, מטבחון ותאי שירותים. יםחדר 3קומה העליונה עוד בעם עמדת קבלה, מספר משרדים, 
, מחיצות זכוכית בין החדרים, תקרה 30/ 30רמת הגמר כוללת רצפת קרמיקה  למשרד נוף פתוח לים.

 בתאי השירותים, מיזוג אוויר מרכזי וכיו"ב. מונמכת עם גופי תאורה שקועים, חיפוי קרמיקה 

 ירה. לשטח הגלריה לא נמצא היתר בנייה, הונח כי ניתן להכש
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 - הקומות במגדל

 תיאור שטח רשום קומה תת חלקה

 מ"ר 1,369.6 3 45

בשלמות באגף המגדל וכן את האגף   3היחידה מהווה את קומה  

 דל.הנוסף שזו קומתו עליונה דרומית למג

קומת המגדל מחולקת למשרדים בשני צידי המסדרון, חלקם 

הכוללת גם את האגף מחוברים, ובחלקו המזרחי יחידה אחת 

 הדרומי.

 מ"ר 606.50 4 46
כל הקומה בשלמות. הקומה מחולקת למשרדים בשני צידי 

 המסדרון, חלקם מחוברים.

 מ"ר 606.50 5 47
בשני צידי כל הקומה בשלמות. הקומה מחולקת למשרדים 

 המסדרון, חלקם מחוברים.

 מ"ר 400 7 51
מחולקת למשרדים בשני הקומה  .7חלקה המזרחי של קומה 

 צידי המסדרון, חלקם מחוברים.

 היחידה ממוקמת בקצה המזרחי ביותר של הקומה. מ"ר 195.6 8 60

 .14חלקה המערבי של קומה  מ"ר 206.50 14 73

 מ"ר 400 14 74
 .14מה חלקה המזרחי של קו

 מהווים את כלל שטח הקומה. 74 -ו 73תתי חלקות 

 

 לתתי החלקות הצמדות, לרבות חנייה בקומת המרתף כמפורט בפרק הזכויות להלן. 

פרקט  חיפויבסיסית וכוללת רמת הגמר רמת הגמר משתנה בין היחידות ובין הקומות, ברוב היחידות 

מכת מפח עם גופי תאורה ץ/מחיצות גבס, תקרה מונחים מקיר לקיר, דלתות עישטולמינציה לצד קרמיקה  

 שקועים ומערכת גלאי עשן, וכיו"ב.
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 תיאור הסביבה .8.4

 , יחזקאל קויפמן הנכס הנדון ממוקם בשוליה המערביים של שכונת נווה צדק, מעברו המזרחי של רחוב

 לקו חוף הים. ראשונה שורה 

בקומת הקרקע,   , בתי מלון ושטחי מסחרסמוכים זה לזה  במספר מגדלי משרדים  סביבת הנכס מאופיינת

 ממערב למתחם גן צ'רלס קלור וחוף הים.

רחוב יחזקאל קויפמן מהווה ציר תנועה ראשי, בקו ראשון לים, מהווה את המשכו הצפוני של שדרות 

 ן. ממשיך כרחוב הרברט סמואל וממזרחו רחוב הירקו םצמוד לי -, מצפון לנכס הרחוב מתפצלירושלים

 בסביבת הנכס פיתוח עירוני וסביבתי מלא.
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 המצב התכנוני .9

 - יפו -של עיריית ת"א בניין עיר החלות על הנכס הנדון, בהתאם לאתר ההנדסי להלן תיאור תכניות

 9חלקה  רשימת תכניות בניין עיר .9.1

מספר  ףתאריך מתן תוק שם התכנית מספר תכנית
 י.פ. 

 תכניות מקומיות בתוקף

  11/10/1956 יפו -תכנית "איי" איי )יפו(
 1366 09/06/1967 אזור מנשיה -השהייה פיתוח לשנה א'675

 2123 03/07/1975 מנשיה -לחלק משלב א' -תכנית בינוי 1600
 2123 03/07/1975 אזור מנשיה -פיתוח 1200
 2185 15/01/1976 מנשיה שלב א' -תכנית בינוי ב'1600
 6900 26/09/2011 6רחוב קויפמן יחזקאל  -בית גיבור א'3615

 כלל עירוניות בתוקף תכניות
 2163 06/11/1975 התרת תכניות טרספורטורים 1658

 4208 21/04/1994 בנייה על גגות בתים ג'
 5167 18/03/2003 מרתפים 1ע'

 5268 27/01/2004 ביתני שמירה ואבטחה -מתקנים טכניים 3365
 5495 16/02/2006 מתקנים יבילים לעבודות באתרי בנייה  3380
 7001 04/09/2008 שימור מבנים ואתרים בת"א ב'2650
 6813 05/06/2014 פרגודים כלל עירוני 3954
 7234 27/03/2016 גני ילדים 4053
 7407 22/12/2016 תכנית מתאר תל אביב 5000

 

    

 5חלקה עיר רשימת תכניות בניין  .9.2

מספר  תאריך מתן תוקף שם התכנית מספר תכנית
 י.פ. 

 תכניות מקומיות בתוקף

  11/10/1956 יפו -תכנית "איי" איי )יפו(
 1366 09/06/1967 אזור מנשיה -השהייה פיתוח לשנה א'675

 2123 03/07/1975 מנשיה -לחלק משלב א' -תכנית בינוי 1600
 2123 03/07/1975 אזור מנשיה -פיתוח 1200
 2185 15/01/1976 מנשיה שלב א' -תכנית בינוי ב'1600

 תכניות כלל עירוניות בתוקף
 2163 06/11/1975 התרת תכניות טרספורטורים 1658
 5268 27/01/2004 ביתני שמירה ואבטחה -מתקנים טכניים 3365
 5495 16/02/2006 מתקנים יבילים לעבודות באתרי בנייה  3380
 7001 04/09/2008 מור מבנים ואתרים בת"איש ב'2650
 6813 05/06/2014 פרגודים כלל עירוני 3954
 7407 22/12/2016 תכנית מתאר תל אביב 5000

 
לשטח ציבורי פתוח וכיכר. הבעלות בחלה הינה  5ים חלק מחלקה ב' מייעד1600 -ו 1600תכנית בניין עיר 

ויות קרקעיות המוחכרות לפרטיים כמפורט בפרז הזכ עיריית ת"א, ומתחת לכיכר העירונית חניות תת

 להלן. 
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 (9)חלקה א' 1536כנית ת .9.3

 .26/09/2011 מיום 6900בי.פ. אושרה למתן תוקף  תכנית

 יעוד "מגורים תעסוקה ותיירות".שבנדון בהתכנית מסווגת את החלקה 

 מטרות התכנית:

 קיימת בתכנית.תוספת ייעוד למלונאות ומגורים בנוסף לייעוד הקרקע ה •

 לחוק, תותר רק בקומת הקרקע וקומת המסד.   188לציבור בהתאם לסעיף    תוספת של שימושים •

עיצוב אדריכלי, בסמכות הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה, שתכלול את פיתוח תכנית דרישת  •

ר שינוי חזיתות תאפש ושינוי חזית קומות המסד, כולל תוספת קולונדות וארקדות. התכנית

המגדל, עפ"י עקרונות הבנייה הירוקה. או שימור קפדני של מעטפת דל, כמקשה אחת לכל המג

 הבניין הקיימת.

 .1600והגבלות בנייה בשינוי לתכנית מפורטת קביעת הוראות  •

 עיקרי הוראות התכנית

תאושר המרת קומות משרדים למלונאות ולמגורים, במלואן או בחלקן. היתר בניה ראשון  •

חדרי מלון והשטחים הציבוריים הנלווים אליהם, הנדרשים  60קומות ולפחות  3יכלול לפחות 

 על ידי משרד התיירות.

 בין השימושים: תהיה הפרדה מוחלטת •

 ;קומות שלמות או אגפים שלמים ייחודו למלונאות

 קומות שלמות או אגפים שלמים ייוחדו למגורים;

 קומות שלמות או אגפים שלמים ייחודו לתעסוקה.

 המקומית תהיה רשאית לשנות תנאי זה, בתיאום עם משרד התיירות. הועדה

 יחידות המאגר המלונאי ימצאו בצמוד לגרעין מגדל המבנה.

מהשטח העיקרי שיומר ייוחד  60%בהמרת שטחים לשימוש של מלונאות ולמגורים, לפחות  •

 לשימוש מלונאי והשאר למגורים.

 ים ביחידות המלונאות.רותירשם אזהרה בספרי המקרקעין שלא יתאפשרו מג •

, ב"חזית עם הוראות מיוחדות", תבנה ארקדה בהמשך לארקדה קאופמןין לרחוב יבחזית הבנ •

 , ותאושר פתיחת עסקים בחזית זו למדרכה.קאופמןהקיימת לאורך רחוב 

 ותהיה דרך ארקדה זו.תשמר  קאופמןין מרחוב יהכניסה לבנ •

 -שימושים •

 מ"ר. 40 -מיפחת יח"ד בשטח עיקרי שלא  -מגורים

 עפ"י דרישות ואישור משרד התיירות בעת הוצאת היתר בנייה. -מלונאות

 עפ"י תכנית ראשית. -תעסוקה

 שטחים ציבוריים.

 סה"כ זכויות הבנייה יהיו עפ"י טבלת זכויות והוראות בנייה להלן. •

 לכל  40%  -לפחות למלונאות ו  60%שטחי המשרדים יומרו לשטחי מלונאות ומגורים, ביחס של   •

 ר למגורים )שטחים עיקריים(.היות

משטח קומת הכניסה  45% -משטח קומה במגדל ולא יותר מ 35%שטחי השירות לא יעלו על  •

 וקומות המסד.
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, רשות הרישוי תיתן דעתה לצורך ליעד ככל הנדרש, מעלויות שונות לעת הוצאת היתר בנייה •

 בניין.שים בהמשתמלשימושים השונים, תוך שמירה על רמת שירות טובה לכלל 

 תהיה הפרדה בחניות בין חניית מכוניות למגורים לבין חניה למלונאות ולתעסוקה. •

 .1שטחי השירות מתחת למפלס הכניסה יהיו בהתאם לתכנית ע' •

 דירתיים, אלא מרחבים מוגנים קומתיים או מקלט. לא יאושרו מרחבים מוגנים •

 מ"ר. 40 -גודל דירה לא יפחת מ •

  ירות. ם הפיסיים של משרד התיהמלון ייבנה לפי התקני •

 

 טבלת זכויות בנייה

 

 

 תשריט מצב מוצע

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 5000 -תכנית מתאר תל אביב .9.4

 .22/12/2016בתאריך  7407התכנית אושרה למתן תוקף בי.פ. 

"אזור מוטה מלונאות" ם ובתח מגורים"אזור מעורב לתעסוקה ולהמתחם הנדון מסומן עפ"י התכנית ל"

 קומות. 25הנכס הנדון מסומן בשטח עד בנספח העיצוב העירוני  א'.502נון במתחם תכ

שירותעיקרישירותעיקרי

544%10080.117103  10,548        2,735    7,813מלונאות

13035.6    7,032        1,823    5,209מגורים

    2,271            705    1,566מסחר

מקלט חדרי 

מכונות 

מעברים וכו'

23772,377    

609.5%13035.610080.117103  22,228         2,377      -        5,263  14,588סה"כ

מתחת 

לכניסה 

הקובעת

קדמי 

אחורי 

דרומי

קווי בניין

מעל 

לכניסה 

הקובעת

צפוני

13,647   

מספר קומות גובהתכנית שטחי בנייה במ"ר

מעל מפלס הכניסה 

הקובעת

מתחת למפלס 

הכניסה הקובעת

סה"כ 

שטחי 

בנייה

מספר ייעוד

תא 

שטח

גודל 

מגרש 

במ"ר

אחוזי 

בנייה

מספר 

יח"ד

צפיפות
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 לא ניתן להוציא היתרי בניה מכוח תכנית זו.

 : מגוריםמעורב לתעסוקה ולאזור 

מגורים, או אזור מעורב לתעסוקה וניתן להתיר בתכניות עתידיות, במסגרת ייעוד קרקע לשימושים: 

 השימושים הבאים:

 .1, תעסוקה 1מגורים, משרדים, מסחר  -ם ראשייםשימושי מקבצי -ת הקרקעבקומות שמעל קומ

 .2מסחר  -מקבצי שימושים נוספים

 בקומת הקרקע יותרו אך ורק השימושים המותרים בייעוד חזית מסחרית.

שימושים התרו אך ורק בקומת הקרקע, ברחובות המסומנים בתשריט כרחוב עירוני באזור ייעוד זה, יו

 עוד ציר מעורב. המותרים ביי

 

 טבלת הגדרות לייעודים ושימושים

 פירוט לדוגמה השימושים המותרים במקבץ שימוש
דירות מגורים לסוגיהן, בתי  דירות מגורים לסוגיהן מגורים

אבות, דיור מוגן, מעונות 
סטודנטים, דירות ומעונות לבעלי 

 צרכים מיוחדים
מסחר 

1 
מושים מסחר מקעונאי וכן שימושים מסחריים ושי

תגוררים, בעלי אופי ציבורי המשרתים את המ
המועסקים והמבקרים בסביבתם, ואשר לדעת הוועדה 

משתלבים בסביבתם מבחינת אופיים, תפעולם, עיצובם 
 והשפעתם על הסביבה.

מסעדות, בתי קפה, אטליזים, 
בתי מרקחת, מספרות, מכבסות, 

נויות לתיקון מכוני כושר, ח
 ק.מוצרים ביתיים, סניפי בנ

מסחר 
2 

מסחר סיטונאי, שימושי בידור, בילוי ופנאי, שימושים 
מסחריים המהווים מוקד משיכה משמעותי למבקרים, 

אשר לדעת הוועדה נדרשות  1וכן שימושי מסחר 
הנחיות מיוחדות לצורך שילובם בסביבתם מבחינת 

 והשפעתם על הסביבה.אופיים, תפעולם, עיצובם 

ני קניונים, בתי קולנוע, מועדו
 ריקודים, אולמות שמחה.

 

 אזור מוטה מלונאות

 על תכנית באזור מוטה מלונאות יחולו ההוראות הבאות:

 משטחי הבנייה בתכנית ייועדו לשימוש מלונאות. 30% -לא פחות מ •

נית העתידית לא בחישוב שטחי הבנייה לשימוש מלונאות מתוך כלל שטחי הבנייה שבתכ •

 דים בתכניות קודמות למלונאות.יילקחו בחשבון שטחי בנייה המיוע

דונם רשאית הוועדה לפטור את התכנית מהאמור בסעיף העליון   1  -במגרשים ששטחם פחות מ •

 להתיחסות הבדיקה התכנונית המוקדמת לעניין זה. ףלעיל, בכפו

אפשרות השילוב בתכנית של חניה התכנית תופקד בכפוף לבדיקה תכנונית מוקדמת בנוגע ל •

 ת. ציבורית תת קרקעי
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  :טבלת הוראות מיוחדות למתחמי התכנון, עולות ההוראות הבאות - 5.4ע"פ סעיף 

 

 ייעודי קרקע -5000תשריט תכנית 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 עיצוב עירונינספח 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 הנכס הנדון

 הנכס הנדון
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 רישוי .10

 9היתרי בנייה לחלקה 

 17/03/1975מתאריך  760 מספר בנייההיתר  .10.1

ראשונה + קומה תחתונה  11נות וקומת כניסה עד למפלס  קומות תחתו  2בנין בית מסחרי ומשרדים המכיל  

מחסנים. קומת כניסה המכילה: חדרי מדרגות ושניה מיועדת למקלטים, חניה, חדרי חשמל, חדרי מכונות  

 חניות ואולם שמחות ומטבח וח"ש.  19תאי מעליות, מגדלי בטחון, 

 28/11/1975ללא מספר מתאריך  היתר בנייה .10.2

קומות תחתונות וקומת כניסה המכיל:  2רדים בן ם מעל בניין מסחרי ומשקומות למשרדי 14תוספת 

חדרי משרד בכל קומה, גרעין עם חדר מכונות  36, יות, שירותיםגרעין הבנין עם חדרי מדרגות, תאי מעל

 ומעליות גרעין עם מגדלי קירור גרעין כללי. 

 1980/916/0 אריךמת 97-5 מספרהיתר בנייה  .10.3

 .חנויות קיימות 2 -ל גלריות 2היתר להקמת 

 11/01/1982מתאריך  167-3היתר בנייה מספר  .10.4

 ת חללים פנימיים במפעל טקסטיל "גיבור".והגדלת המבנה ע"י סגיר שינויים פנימיים 

 15/04/1989מתאריך  52-3היתר בנייה מספר  .10.5

 +. 11 -+ ו7וכיסוי פלסטיק במפלס סככות משלד אלומיניום  2

 11/11/2004 מתאריך 240730-5היתר בנייה מספר  .10.6

 בהמשך ליציע בתוך חנות. שינוי צורת היציע ומדרגות עלייה ובניית קורות תומכות 

 

 5היתרי בנייה לחלקה 

  09/09/1977 מתאריך 660 היתר בנייה מספר .10.7

. הכולל: בקומה רוםלעבור בית גבור, בית התעשיינים ומלון    -קומות חנייה  3  -הקמת כיכר ציבורית מעל ל

מכוניות ובקומה ג' מקום   129  -ת, בקומה בתחתונה ב' מקום חניה למכוניו  119  -מקום חניה ל  תחתונה א'

  מכוניות.  75 -חניה ל

 16/03/1979 מתאריך 1007היתר בנייה מספר  .10.8

 קומות תחתונות לחניה.  3הקמת ככר ציבורית מעל 

 14/04/1980מתאריך  5/11היתר בנייה מספר  .10.9

 למלון.   הקמת ככר ציבורית מעל לכניסה

 12/11/1987מתאריך  3/108היתר בנייה מספר  .10.10

 מ'. 10.4מ"ר בכיכר בין הבניינים במפלס  52סידור שירותים ציבוריים בתוך שטח מקורה, בשטח של 
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 כויות בנכסהז .11

 בתים המשותפיםמידע מפנקס ה .11.1

יפו  -אביב עפ"י העתק רישום מרוכז בפנקס הבתים המשותפים המתנהל בלשכת רישום מקרקעין תל

 עולים הפרטים הבאים: 22/08/2019שהופק באמצעות האינטרנט בתאריך 

 9חלקה  7003גוש 

 מ"ר 3,647 שטח החלקה הרשום:

 . 104 מספר תתי חלקות:

 תיאור תתי החלקות המוערכות בשומה זו:להלן 

תת 
 חלקה

שטח 
 במ"ר

חלק  קומה
ברכוש 

 המשותף

 הערות בעלויות הצמדות

מרתף,   616.1 1
קע, קר

נה, ראשו
 שניה

קירות בשטח  62/1517
 מ"ר 129.8

מ.ק.ד.ס 
 נכסים בע"מ

 126הערת אזהרה סעיף 
לטובת מאור מלונאות 

ונופש נכסי נדל"ן בע"מ 
 בע"מ.ונתנאל גרופ 

מאור   13/1517 קרקע 125.4 8
מלונאות 

ונופש נכסי 
נדל"ן בע"מ 
ונתנאל גרופ 

 בע"מ.

 

טח מעבר בש 137/1517 שלישית 1,369.6 45
מ"ר ומעבר  4.8

 27.5בשטח 
 מ"ר

 126הערת אזהרה סעיף  יל דב בע"מ
לטובת מאור מלונאות 

ונופש נכסי נדל"ן בע"מ 
 ונתנאל גרופ בע"מ.

  61/1517 רביעית  606.5 46
מעבר בשטח  61/1517 חמישית 606.5 47

 מ"ר 27.5
  40/1517 שביעית 400 51
 מעבר בשטח 20/1517 שמינית 195.6 60

ומעבר מ"ר  2.3
 מ"ר 14בשטח 

  21/1517 ארבע עשרה 206.5 73
  40/1517 ארבע עשרה 400 74

 

על כל תתי החלקות הרשומות לעיל רשומה משכנתא לטובת בנק הפועלים. הלווים: מאור מלונאות ונופש 

 הפועלים בע"מ. לטובת בנק  126נכסי נדל"ן בע"מ ונתנאל גרופ בע"מ, ו/ או רשומה הערת אזהרה סעיף 

 

 5חלקה  7003גוש 

 מ"ר 8,186 שטח החלקה הרשום:

 אביב יפו-עירית תל  בעלויות:

 ות )בין היתר(:חכיר

בשלמות. הערות: חניון בשטח של  01/07/2030נכסי דנסטר בע"מ, חכירה ראשית עד ליום  •

 חניות.  180הכולל  3עד  1 -מפלסים מ 5 -מ"ר מורכב מ 4,685

 -1מקומות חנייה במפלס  25. הערות: 01/07/2023משנה עד ליום  יל דב בע"מ, חכירת •

 . על החכירה של נכסי דנסטר בע"מ. 39עד  21 -ומ 13עד  8 -המסומנים במספרים מ

 הערות )בין היתר(:
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לטובת מאור מלונאות ונופש נכסי נדל"ן בע"מ, על החכירה של יל דב  126הערת אזהרה סעיף  •

  בע"מ. 

ים בע"מ, ללא הגבלת סכום. הלווים: מאור מלונאות לטובת בנק הפועל  126ערת אזהרה סעיף  ה •

  ונופש נכסי נדל"ן בע"מ ונתנאל גרופ בע"מ, על החכירה של יל דב בע"מ. 

  לטובת נתנאל גרופ בע"מ, על החכירה של יל דב בע"מ.  126הערת אזהרה סעיף  •

 

 07/04/1986 צו רישום הבית המשותף .11.2

משני אגפים. אגף אחד המצוי בחלק הצפוני של המבנה במפלס הקרקע וכן  ורכב מקומת חנויותהבית מ

 יחידות. 101ואגף השני המצוי בחלק הדרומי של המבנה ובסה"כ 

חלקת 
 משנה

שטח 
 הרצפה
 )מ"ר(

תיאור 
 קומה הדירה

חלקים 
ברכוש 
 המשותף

 צמידויות

מרתף,  חנות 616.1 1
קרקע, 

ראשונה, 
 שניה

ע ת ק"א והצבועים בצבקירות המסומנים באו 62/1553
 מ"ר 129.80כחול בשטח 

חנות  125.40 8
 וגלריה

  13/1553 קרקע

באות מ"א וצבוע בצבע  מעבר המסומן בתשריט 137/15533 שלישית משרד 1,369.6 45
מ"ר וכן מעבר המסומן  4.80כחול בשטח 

בתשריט באות מ"ב וצבוע בצבע כחול בשטח 
 מ"ר 27.5

מעבר המסומן בתשריט באות מ"ג וצבוע בצבע  61/1553 רביעית משרד 606.5 46
 מ"ר 30.1כחול בשטח 

באות מ"ד וצבוע בצבע  מעבר המסומן בתשריט 61/1553 חמישית משרד 606.50 47
 מ"ר 27.5כחול בשטח 

  40/1553 שביעית משרד 400 51
מעבר המסומן בתשריט באות מי"ג וצבוע בצבע  20/1553 שמינית משרד 195.60 60

מ"ר. מעבר המסומן בתשריט  2.30בשטח  כחול
כתום, חום, אפור, וצבוע בצבע כחול באות פ"א 

יוצמד ביחד עם  14.00כחול, אדום, ירוק בשטח 
 בחלקים שווים. 57,58,59,61,62חלקות 

ארבע  משרד 206.50 73
 עשרה

21/1553  

ארבע  משרד 400 74
 עשרה

40/1553  

 

 03/03/1986מיום  תקנון מוסכם .11.3

 מהתקנון המוסכם:רלוונטים  חלקיםלהלן 

המשותף הצמוד להן, בעלי היחידות והבאים מכוחם ישמרו על יחידות המשנה שלהם וכל הרכוש   •

 באופן שישמרו הערך והאופי של הבית המשותף כבנין משרדים ומסחר.

בעלי היחידות לא יהיו רשאים לנהל ביחידותיהם עסק של תעשיה או מלאה ועסקים אחרים  •

תקף לנהלן, וכן אסור יהיה לנהל  ןרישיועפ"י דין או שכל היחידה לא קיבל  האסורים

מקימים רעש לא סביר, והגורמים לזעזועים או המפיצים עשן, ביחידותיהם עסק או פעולה ה

 ריחות זוהמה וכיו"ב.

בעל יחידת משנה לא יתקין ביחידתו מתקניים חשמליים כמו מזגני אויר, אנטנות למתקני אוורור  •

כל מתקן אחר העלות לגרום שיבושים במערכות הבית, מבלי קבלת הסכמת הנציגות לכך או 
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רותים יאו מי שיספק ש םהשירותירות אשר תעשה באמצעות חברת ל התחבמראש ובכתב, וכ

  לנציגות באותה עת.

לא יעשה בעל יחידת משנה שינויים כלשהם במבנה היחידה, בקירות החיצוניים, בחזיתות,  •

שלה, במערכות במרכזיות  והסניטריתהחשמלית  באינסטלציהלונות הראוה שלה, בפתחים ובח

אחרות או ברכוש המשותף הצמוד אליה, אלא באמצעות חברת משנה    המשרתות אותה ויחידות

הדרוש עפ"י  ןרישיוובאישורה או בפיקוח חברת שירותים וכי שינוי כזה יעשה עפ"י  םהשירותי

 כזה. ןרישיודין ככל שדרוש 

יחידת משנה או יחידות משנה רשאי לבקש פיצול וחלוקה של יחידה או של יחידות ל בע •

בתור שתי יחידות משנה )או יותר( במקום יחידה אחת ולרשומה    –רקה  הכל לפי המ  –שבבעלותו  

לכל  או יחידה אחת במקום שתי יחידות )או יותר( ואם אושרה בקשתו ע"י הנציגות הרי שבעפוף

יעשה תיקון מתאים בצו הבית המשותף ולשכת רישום המקרקעין,  דין ולדרישות המפקח

והיחידות החדשות שנוצרו בעקבות הפיצול והחלוקה מחדש תרשמנה כדין ללא צורך בהחלטה 

של אספיה כללית או בשינוי בתקנון. האמור לעיל יחול גם לגבי איחודן של שתי יחידות משנה או 

 נה אחת.יותר ליחדת מש

 

 המשותפיםס הבתים בית מפנקתשריט  .11.4

 :1תת חלקה 

 קומת קרקע      קומת מרתף
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 קומה ב'     קומה א'

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :8תת חלקה 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 8תת חלקה 
 בקומת הקרקע

 8תת חלקה 
בקומת 
 הגלריה
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 :45תת חלקה 
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 :46+47 ותחלק יתת

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

 

21 

 :51תת חלקה 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 51תת חלקה 

 74תת חלקה 

 73תת חלקה 
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 60תת חלקה 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ירות משנהכש שטר .11.5

לבין קרן מקפת מרכז  )להלן: ״המשכיר״( ירות משנה שנחתם בין נכסי דנסטר בע״מכבהתאם לשטר ש

 ע״מ)להלן: ״השוכר״( עולים בין היתר הפרטים כדלקמן:ותגמולים אגודה שיתופית ב לפנסיה

שנים  49צהוב לתקופה של מקומות חניה במקרקעין המפורטים ברשימה להלן ומותחמים בעפרון  25

 בתנאים המיוחדים. 01.07.2030המסתיימות בתאריך 
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 העברת זכות שכירות משנה שטר .11.6

שנה שנחתם בין קרן מקפת מרכז לפנסיה ותגמולים אגודה ת זכות שכירות מבהתאם לשטר העבר

העברה"( עולים בין שיתופית בע"מ )להלן "המעבירים"( לבין ב. גאון אחזקות בע"מ )להלן: "מקבלי ה

 היתר הפרטים כדלקמן:

 

  27/10/2011הסכם מכר מיום  .11.7

)להלן: ״המוכרת״( לבין יל  ות בע״מבין ב.גאון אחזק 27.10.2011בהתאם להסכם מכר שנחתם בתאריך 

 דב בע״מ)להלן: ״הקונה״( עולים בין היתר הפרטים כדלקמן:

)בקשר לחניות הרשומות והלא  חכירת משנהינה הבעלים הרשומה ו/או בעלת זכויות ההמוכרת  •

 הרשומות( של ״הממכר״.

הקונה ביקר והמוכרת הנה המחזיקה הבלעדית בממכר, בכפוף לזכות השכירות של ״השוכרים״.  •

תחייבויותיה בממכר, בממכר ובדק אותו, והוא מבקש לקנות מהמוכרת את כל זכויותיה וה

 (.AS IS) פי שהוא במועד חתימת חוזה זהכשהזכויות בממכר ״נקיות וחופשיות״, במצבו כ

 המוכרת מבקשת למכור את כל זכויותיה והתחייבויותיה בממכר לקונה בכפוף לזכויות השוכרים •

 רות, והקונה מבקש לקנות מן המוכרת את כל זכויות והתחייבויות המוכרתמכי השכיעל פי מס •

 בממכר בכפוף לזכויות השוכרים על פי מסמכי השכירות.  •

 )שבע עשרה קומות מסד וארבע עשרה קומות משרדים 3בניין בן  -״בית גאון״ או ״הבניין״  •

 כבית משותף על המקרקעין הידועיםבתל אביב, והרשום  6קומות בסך הכל(, המצוי ברח׳ קויפמן  •

 .9חלקה  7003כגוש 

יון״, לתקופה של ארבעים חנר בע״מ, שהנה החוכרת הרשומה של ״ה״דנסטר״ ־ חברת נכסי דנסט •

 .1.7.2030ותשע שנים המסתיימות בתאריך 
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 חניון מקורה ע״י כיכר עירונית, המכונה ״כיכר השעות היפות״, המצוי במגרש הצמוד לבית -יון״ חנ״ •

ו והחכירה בו , אשר הבעלות בו רשומה על שם עירית תל אביב יפ5חלקה  7003גאון והידוע כגוש 

 (.1.7.2030)לתקופה שעד ליום  רשומה על שם דנסטר

-20של החניון ומסומנים במספרים  -1שישה מקומות חניה הנמצאים במפלס  -ניות לא רשומות״ח״ •

 .5חלקה  7003זה זה, הידועים כחלק מגוש ובצבע אדום בתשריט, המצורף לחו 69-67ו־  18

־ של החניון והמסומנים 1חניה הנמצאים במפלס  עשרים וחמישה מקומות -״חניות רשומות״ •

 .5חלקה    7003ובצבע ירוק בתשריט, המצורף לחוזה זה, הידועים כחלק מגוש    39-21ו־  13-8במספרים  

(, 74- 73)תתי חלקות  ה ארבע עשרהצירוף השטחים הבאים: מלוא זכויות המוכרת בקומ -״הממכר״ •

(, 45,46,47תתי חלקות    -שלישית, רביעית, חמישית  מלוא זכויות המוכרת בקומות התחתונות)קומות  

 מלוא זכויות המוכות בחניות הרשומות והלא רשומות.

 להסכם מצורף תשריט עם מספרי החניות. לא נמצא ההסכם.

 

  2017/07/18הסכם מכר מיום  .11.8

מלונאות )להלן: ״המוכרת״( לבין מאור    בין יל דב בע״מ  18.07.2017ר שנחתם בתאריך  כבהתאם להסכם מ

 )להלן: ״הקונה״( עולים בין היתר, הפרטים כדלקמן: ונופש נכסי נדל״ן בע״מ

 )בקשר לחניות הרשומות והלא  המוכרת הינה הבעלים הרשומה ו/או בעלת זכויות חכירת משנה •

 הרשומות( של ״הממכר״. 

 ״השוכרים״.יקה הבלעדית בממכר, בכפוף לזכות השכירות של הנה המחזוהמוכרת  •

קונה ביקר בממכר ובדק אותו, והוא מבקש לקנות מהמוכרת את כל זכויותיה והתחייבויותיה ה •

 ASבממכר, כשהזכויות בממכר ״נקיות וחופשיות״, במצבו כפי שהוא במועד חתימת חוזה זה)

isשזכויות ל זכויותיה והתחייבויותיה בממכר, כ(, והמוכרת מבקשת למכור לקונה את כ

 מכר נקיות וחופשיות.המוכרת במ

)שבע עשרה קומות  קומות מסד וארבע עשרה קומות משרדים 3בניין בן  - בית גאון או הבניין •

בתל אביב, והרשום כבית משותף על המקרקעין הידועים  6 ןקאופמבסך הכל(, המצוי ברח׳ 

 .9חלקה  7003כגוש 

 ן״, לתקופה של ארבעיםת נכסי דנסטר בע״מ, שהנה החוכרת הרשומה של ״החניוחבר־    דנסטר •

 .1.7.2030ותשע שנים המסתיימות בתאריך 

־ חניון מקורה ע״י כיכר עירונית, המכונה ״כיכר השעות היפות״, המצוי במגרש הצמוד  חניון •

ת תל אביב יפו , אשר הבעלות בו רשומה על שם עירי5חלקה  7003גאון והידוע כגוש  לבית

 (.1.7.2030שעד ליום  )לתקופה רשומה על שם דנסטר והחכירה בו

 ־ של החניון ומסומנים במספרים1שישה מקומות חניה הנמצאים במפלס  -חניות לא רשומות •

 .5חלקה  7003הידועים כחלק מגוש  69 -67 -ו 20 -18

 החניון והמסומנים ־ של1שרים וחמישה מקומות חניה הנמצאים במפלס ע  חניות רשומות־ •

 .5חלקה  7003הידועים כחלק מגוש  39־21-ו 13-8במספרים 

, 7003בגוש  9בחלקה  74 -ו 73,60,51,47,46,45מלוא זכויות המוכרת בתתי חלקות  -הממכר •

בבניין; מלוא זכויות המוכרת   14ו־    8,  7,5,4,3המהוות את מלוא זכויותיה של המוכרת בקומות  

 כירות״.שומות; מלוא זכויות המוכרת לפי ״מסמכי השבחניות הרשומות והלא ר
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חברת בית גיבור מתפעלת ומתחזקת כיום את החניון ובכלל זה את החניות הרשומות והלא  •

רשומות. דמי הניהול בגין חכירת החניות בלבד עומדים נכון ליום חתימת חוזה זה על סך של 

)למעט החניות( עומדים   גין הממכרדמי הניהול ב  ₪ בתוספת מע״מ לחודש לכל מקום חניה  130

מ״ר שאינו  ₪1, בתוספת מע״מ, לחודש לכל  18.5ם חתימת חוזה זה על סך של כ־ נכון ליו

 מ״ר מאוכלס, בתוספת מע״מ.  ₪1, בתוספת מע״מ, לחודש לכל  19.5 -מאוכלס וכ

ל פי בכפוף לתשלום מלוא התמורה, יקבל על עצמו הקונה את כל התחייבות וזכויות המוכרת ע •

מי שכירות על פי מסמכי השכירות, בגין התקופה מסמכי השכירות, לרבות הזכות לקבלת ד

 שמהמועד הקובע ואילך.

טרם רכישת הממכר על ידי המוכרת, החלו בעלים שונים בבניין בקידום הליכי תכנון אשר  •

וניים, בבניין הכולל שינויים פנימיים וחיצ פרויקטלמיטב ידיעתה של המוכרת מטרתן ביצוע 

למסחר מלונאות ולמגורים, ובמהלך השנים בוצעו  בנייןהוספת קומות נוספות, והסבת ה

 ״(.הפרויקט״ -)להלן  פעולות שונות בקשר לכך על ידי בעלי זכויות בבניין ובעלי מקצוע שונים

, כאשר נציג המוכרת הפרויקטמונתה נציגות אשר פעלה ופועלת לקידומו של    הפרויקטבמסגרת   •

חתימת הסכם זה נציג אחר מטעמה של  ת, ונכון למועדפטר( היה אחד מחברי הנציגו)אשר נ

המוכרת משתתף בישיבות הנציגות. החל ממועד חתימת הסכם זה ועד המועד הקובע, נציגות 

ו/או אסיפת בעלים, תעדכן המוכרת את הקונה בדבר ישיבה כאמור, ולא תתנגד כי נציג הקונה 

מצד בעלי זכויות  כל כדי להוות התחייבות כי לא תהא התנגדותישתתף בישיבה )אולם אין ב

אחרים( ותצביע בכל עניין שיעלה לאחר תיאום עם הקונה, ובלבד שהדבר לא יטיל על המוכרת 

התחייבות כספית או אחרת כלשהי, לרבות בגין התקופה שממועד החתימה על חוזה זה ועד 

נעשו רק על ידי חלק מבעלי  לפרויקטבקשר המועד הקובע. ידוע לקונה כי חלק מהתקשרויות 

זכויות)ביניהם המוכרת(, ובהתאם לכך חובת ביצוע התשלומים על פי הסכמים אלו חלה רק ה

על הצדדים המתקשרים )ובניהם המוכרת(, כאשר אחוז ההשתתפות בהוצאות הללו החל על 

המוכרת גבוה מחלקה היחסי בבניין, וכי במסגרת רכישת זכויות והתחייבויות המוכרת על ידי 

ונה גם התחייבויות אלו, לרבות את הנשיאה בהוצאות בחלק יחסי הקונה מקבל על עצמו הק

, כאמור. ידוע לקונה כי קיימת מחלוקת בין בעלי הזכויות בבניין בפרויקטגבוה מחלקה בבניין /  

, במסגרתה טוענת דנסטר, בין היתר, כי היא לפרויקטלגבי הזכאות לזכויות הבנייה ובקשר 

העליון בבניין בהתאם לתקנון הבית המשותף, וכן טוענת  זכאית למלוא זכויות הבנייה על הגג

חברת אליק רון בע״מ כי היא זכאית לזכויות הבנייה על גג נוסף הנמצא בבניין. בין הצדדים 

למיטב ידיעתה של המוכרת, נכון למועד  התנהל הליך גישור בפני השמאי שחר מדינה, כאשר

והתכתובת האחרונה הידועה למוכרת  חתימת חוזה זה לא הגיעו הצדדים להסכמה כלשהי,

, הקונה מצהיר ומאשר כי 26.5.2017ו־  22.5.2017הנה הודעות המייל של מר שי דרין מימים 

)בעצמו ובאמצעות מומחים מטעמו( ולקבל לידיו כל מידע בקשר  ניתנה לו האפשרות לבדוק

האפשרות לפנות  למחלוקת ולגישור וכל הקשור בהם במישרין ו/או בעקיפין, וכי ניתנה לו

ולקבל מאת משרד נשיץ וטירן הנדסה ו/או כל צד ג׳ אחר, כל מידע ו/או מסמך אשר התבקש 

על ידו בקשר לכך, לרבות פירוט מלא של המחלוקת בין הצדדים, טענות הצדדים, ועמדותיהם, 

וכי הוא רוכש את הממכר בהסתמך על בדיקותיו אלו בלבד, והוא חוזר ומאשר ומצהיר 

באופן בלתי חוזר כי ידוע לו שהמוכרת אינה נותנת הבטחה ו/או מצג ו/או התחייבות  ומתחייב

ו/או ביצועו ו/או הנדרש לצורך כך ו/או בקשר למחלוקת ו/או להליך  לפרויקטכלשהי בקשר 
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הגישור ובכל הקשור בהם במישרין ו/או בעקיפין, ואין ולא תהא כל טענה ו/או דרישה ו/או 

 קשר לכך.תביעה כלפי המוכרת ב

בחתימתו על חוזה זה מאשר ומתחייב הקונה כי החל מהמועד הקובע הוא ״נכנס בנעליה״ של  •

)אשר כאמור חלקם הגדול אינו מצורף  הפרויקטולכל מסמכי  לפרויקטהמוכרת בכל הקשור 

לחוזה זה( ובכלל זה ישא בכל התשלומים הנדרשים מכל מין וסוג שהוא החלים על המוכרת 

, לרבות בפרויקטוכן בכל התשלומים בגין חלקו של הממכר    הפרויקטה הסכמי  מאז ומעולם מכ

בכל תשלום או חוב קיים בקשר  אויישבגין התקופה שקדמה למועד חתימת הסכם זה, 

לפרויקט לרבות תשלום אשר בהתאם למידע אשר התקבל מטירן הנדסה, עומד על סך של 

, הפרויקטתשלומים שונים כקשר עט  דסה בגיןנ₪ אשר תשלומו נדרש לטירן ה 2,176,000

 כאשר תשלומים כאמור יבוצעו על ידי הקונה הלך מהמועד הקובע.

 .₪ , בתוספת מע״מ 65,500,000סך של  -התמורה •

היטל השבחה בגין תכניות בנין עיר שקיבלו תוקף עד ליום חתימת חוזה זה, למעט היטל  •

, יחול על 5000ת תכנית המתאר תא/פי הוראותכנית מפורטת, ככל שתאושר, על    חוהשבחה מכ

המוכרת. היטל השבחה בגין תכניות בנין עיר שתקבלנה תוקף החל מיום חתימת חוזה זה, 

לרבות היטל השבחה מכה תכנית מפורטת, ככל שתאושר, על פי הוראות תכנית המתאר 

 , יחול וישולם ע״י הקונה.5000תא/

ול בגין בקשה להיתר בנייה שתוגש ו/או שבחה שיחבנוסף מובהר כי הקונה יישא בכל היטל ה •

)לרבות היטל השבחה, ככל שיחול, בגין תכניות עיצוב  תאושר לאחר מועד חתימת חוזה זה

שהוגשה ו/או תוגש בקשר לפרויקט(, אף אם מדובר בבקשה להיתר / היתר בנייה על פי תכניות 

שבחה שיידרש בגין הקלות ל היטל היתה בתוקף במועד חתימת חוזה זה, וכן בכיבנין עיר אשר ה

 ו/או שינוי ייעוד, ככל שיידרשו, בגין בקשה להיתר / היתר בנייה כאמור.

 

 21/08/2017חוזה מיום  .11.9

נתנאל גרופ  )להלן: ,המעבירה"( לבין    בין מאור מלונאות ונופש נכסי נדל"ן בע"מ  21/08/2017חוזה מיום  

 50%המחאה גמורה, מוחלטת ובלתי חוזרת ב. חוזה זה נועד להסב לנעברת "(נעברתבע"מ )להלן: "ה

 מזכויות והתחייבויות המעבירה בהסכם הרכישה ובממכר.

  

 28/01/2018הסכם מכר מיום  .11.10

מאור מלונאות להלן: "המוכר ו/ או המוכרים( לבין  )מקדס נכסים בע"מ  בין    28/01/2018מיום    הסכם מכר

 (, להלן עיקרי ההסכם:נתנאל גרופ בע"מ )להלן: "הקונה"ונופש נכסי נדל"ן בע"מ 

 מ"ר. 616.1. שטח רשום 1, תת חלקה 9, חלקה 7003גוש  –הממכר  •

בין המוכר לבין קפטן קארי  11/01/2017חוזה שכירות בלתי מוגנת מיום  –הסכם השכירות  •

 מ"ר ששימש למסעדה. 415-בע"מ )"השוכר"( ביחס לשטח של כ

 ₪ בתוספת מע"מ כחוק.  13,000,000 -התמורה •
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 24/06/2018מיום  ם מכרהסכ .11.11

עו"ד אבי נימצוביץ )על זכויות עזבון המנוח רוטנברג מרדכי ז"ל, זכויות סכם מכר שטרם נחתם בין ה

נתנאל גרופ בע"מ ומאור "המוכרים ו/ או כונס הנכסים(, לבין  -יעקובוב יוסף חיים ועל זכויות יקר יצחק

 לן עיקרי ההסכם:"(, להקונה)להלן: "הבע"מ  ןמלונאות ונופש נכסי נדל"

ת בקומת נוכונס הנכסים התמנה ככונס נכסים למכירת זכויות ״המוכרים״ בנכס המהווה ח •

ומסחר הידוע בשם ״בית גאון״ )לשעבר  םמ״ר, בבניין משרדי 125.40קרקע בשטח רשום של 

והכל במסגרת תיק )להלן: ״הנכס״(,  יפו-אביב-, תל6רחוב יחזקאל קויפמן ״בית גיבור״(, 

יפו עפ״י כתב מינוי מיום -אביב-בלשכת ההוצאה לפועל בתל 65021-13-9 01-פ מס׳ הוצל״

 .יפו-אביב-ועפ״י הרחבת צו המינוי של בית משפט השלום בתל 13.4.14

המוכרים, באמצעות כונס הנכסים, מצהירים ומתחייבים כי הנכס יימסר לקונה כשהוא נקי  •

או זכות צד ג׳ כלשהי, על פי צו פורמלי החתום /מכל חוב ו/או שעבוד ו/או עיקול ו/או משכנתא ו

, וכי אין כל מניעה 1968 ׳ לחוק המכר, התשכ״ח־א 34ע״י כב׳ ראש ההוצל״פ בהתאם לסעיף 

 הידועה לרישום הזכויות בנכס על שמה של הקונה;

תמורת הנכס וכל התחייבויות המוכרים באמצעות כונס הנכסים לפי הסכם זה, מתחייבת  •

 ₪ בצירוף מע״מ, ככל ויחול. 2,220,000ונס הנכסים הסך של הקונה לשלם לכ

 

 היטל השבחה .11.12

 .5000בגין תכנית תא/ 641238היטל השבחה מס' הוצג בפני שובר תשלום 

 ₪. 29,512,190.48 –סה"כ לתשלום 

 .24/06/2018 –תאריך אחרון לתשלום 

 קבוצת נווה צדק בע"מ ליידי אנה קנטור; בנבירום אנה. –נישומים 

 

 

 חוזי השכירותפירוט יתוח השטחים המוערכים ונ .11.13

 להלן ניתוח שטחי תתי החלקות המוערכות בחוות דעת זו:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

שטח לשיווקשטח ברוטו עפ"י היתרשטח רשוםתת חלקה

735 מ''ר718 מ''ר616 מ''ר1

175 מ''ר163 מ''ר125 מ''ר8

1,634 מ''ר1,597 מ''ר1,370 מ''ר45

847 מ''ר788 מ''ר607 מ''ר46

847 מ''ר788 מ''ר607 מ''ר47

565 מ''ר525 מ''ר400 מ''ר51

282 מ''ר253 מ''ר196 מ''ר60

282 מ''ר788 מ''ר207 מ''ר73

565 מ''ר400 מ''ר74

5,932 מ''ר5,620 מ''ר4,526 מ''ר
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 טבלת שוכרים

 
 

 -השכירות  סיכום

 מ"ר )כולל שטחי מרתפים( 5,932 סה"כ שטח לשיווק: 

 מ"ר 3,101  שטח מושכר:

 52.3%  אחוז תפוסה:

 

  923/06/201הסכם שכירות מיום  .11.14

בין נתנאל גרופ בע"מ ומאור מלונאות ונופש נכסי נדל"ן בע"מ )להלן:  23/06/2019הסכם שכירות מיום 

 "המשכירה"( לבין לאופרד הוספיטליטי החזקות בע"מ )להלן: "השוכר"(, להלן עיקרי ההסכם:

כוכבים ו/ או למטרות ניהול מלונאיות וכל  4 -מטרת השכירות: הפעלת בית מלון ברמה של כ •

 ושים נלווים לכך, לרבות מסעדות, חדרי אוכל, חדר כושר, עריכת כנסים, אירועים וכיו"ב. שימ

שנים עם שלוש תקופות אופציות לשוכר להארכת תקופת  10 -תקופת השכירות תהיה ל •

שנים כל  5 -השכירות, כאשר תקופת השכירות הראשונה ותקופת השכירות השנייה תהיינה ל

 חודשים.  11 -שנים ו 4ה לתקופה של תהיאחת והאופציה האחרונה 

השוכר יהיה אחראי לטיפול בכל נושא ההיתרים והרישיונות הדרושים להסבת הנכס והכשרתו  •

 לבית מלון. 

ברוטו מ"רתקופת שכירותקומת השכירותהשוכר

 דמי 

שכירות 

חודשיים 

למ"ר 

ממודדים

 דמי שכירות 

חודשיים 

ממודדים 

+מע"מ

דמי חניה 

חודשיים 

כולל מע"מ

 דמי 

שכירות+חניה 

חודשיים 

ממודדים 

כוללים מע"מ

מערב 3אקסטריפ בע"מ
באופציה ה-6 ל-12 

חודשים  1.7.17-30.6.18
101₪ 6,388₪ 7,474₪ 1,492₪ 8,966

אקסטריפ בע"מ
החל מ15.1.18-טרם 

נחתם חוזה
51₪ 3,168₪ 3,707₪ 3,707

35,390 35,390₪ 30,248₪ 1.6.2016-31.12.2017788₪חיצוני 3יובל סיגלר תקשורת בע"מ

8,443 8,443₪ 7,216₪ 1.6.2016-31.12.2017188₪מזרח 3יובל סיגלר תקשורת בע"מ

כל קומה 5פולוגן בע"מ

 +1.7.2017-30.6.2018 

אופציה עד 30.6.2019 

)תק' שישית(

847₪ 47,342₪ 55,391₪ 995₪ 56,385

מזרח 7מכבי דנט
החל מ31.1.18 גרייס 60 

יום. מ-1.4.18
141₪ 7,403₪ 8,662₪ 8,662

מזרח 7מכבי דנט

 3 +1.8.2017-31.12.17

תק' אופציות כ"א שנה עד 

ל- 30.12.20

141₪ 7,403₪ 8,662₪ 8,662

מזרח 7מכבי דנט

 3 +9.4.2017-31.12.17

תק' אופציות כ"א שנה עד 

ל- 30.12.20

71₪ 3,728₪ 4,361₪ 4,361

מזרח 7מכבי דנט

 3 +5.10.14-31.12.17

אופציות כ"א שנה עד ל-

30.12.20

141₪ 7,403₪ 8,662₪ 8,662

15,612 1,053₪ 14,559₪ 12,444₪ 8.7.17-7.7.19226.25₪מזרח 14דיזנהאוז בי טי סי

5,890 5,890₪ 5,034₪ 141.4.18-7.7.2019100₪דיזנהאוז בי טי סי

1,513 1,513₪ 1,293₪ 423.5₪דיזנהאוז בי טי סי

16,497 16,497₪ 14,100₪ 13.2.2018-12.1.2019282.2₪מערב 14ח.מ אתגר הנדסה ופיקוח בע"מ

8,740 8,740₪ 7,470₪ 181.2.2018-31.1.2019₪חניות בלבדאלדן בע"מ

527 450₪ ₪חניה 1לוזאן

₪ 191,489

₪ 2,297,862

לחודש

לשנה
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 50 -המשכירים יישאו בחלקים שווים בעלויות הדרושות להסבת הנכס למלון, המוערכים בכ •

מיליון ₪, יישא השוכר על חשבונו  50ל מיליון ₪. יצוין כי ככול שעלויות ההסבה יעלו על סך ש

 בהפרש העולה על סכום זה.

השוכר יהיה זכאי לתקופת הערכות בת שישה חודשים ממועד פינוי השוכרים בנכס לצורך  •

 השלמת עבודות בינוי. 

₪ בצירוף מע"מ   1,333,333לאחר תקופת הגרייס דמי השכירות החודשיים )לא כולל דמי ניהול(   •

מיליון ₪, בתוספת מע"מ, דמי השכירות   16כירות השנתיים יהיו בסך של  הש  כחוק, דהיינו דמי

 מדמי השכירות.  5%שנים בגובה של  5יועלו בתום כל תקופת שכירות בת 

 

 

 שומות ועסקאות בנכס הסמוכות למועד הקובע .12

 עבור כונס 23/01/2018תאריך משגיא קלישקובסקי הוצגה בפני שומת מקרקעין שנערכה ע"י השמאי  .12.1

בלבד לצורך מכירת הזכויות. בשומתו קבע  8הנכסים המייצג את המוכר. השומה נערכה לתת חלקה 

 ₪.  1,530,000השמאי שווי של 

לצורך בטוחה מבנק  05/09/2017מתאריך  הוצגה בפני שומת מקרקעין שנערכה ע"י השמאי ירון ספקטור .12.2

למלון עתידי, כגמור ומוכן לאכלוס של וי  ₪ ושו  65,475,000למטרת בטוחה של  הפועלים. השמאי קבע שווי  

190,150,000  .₪  

 עסקאות הרכישה בנכס .12.3

 תמורה ללא מע"מ תאריך הרכישה תת חלקה

45 ,46 ,47 ,51 ,60 ,73 ,74 18/07/2017 65,500,000 ₪ 

1 28/01/2018 13,000,000 ₪ 

8 24/06/2018 2,200,000 ₪ 

 ₪ 80,700,000 סה"כ

 

 שומה ביחס לעסקאות הרכישה: הסיבות לעליית שווי ב

דב בע"מ בעליה נפטר ויורשיו ירשו את  -ע"י חברת ילנמכר  18/07/2017תאריך מחוזה הראשון  •

 החברה. היורשים אינם תושבי הארץ ורצו להיפטר מהנכס. 

 השקעות בעלים במושכר. כל הנכס הנמכר היה המצב תחזוקה ירוד, אחוזי תפוסה נמוכים ללא  •

 מסעדה שפשטה את הרגל, העסקה נערכה עם בעל החוב של המסעדה.  היוותה 1 תת חלקה מספר •

 נמכרה בהליך כינוס נכסים.  8תת חלקה  •

תוספת  לסיכום אני סבור כי עסקאות המכר משקפות שווי למשרדים במצבם הפיזי ביום העסקה, ללא

לנכס הנדון ימושים , המוסיפה ש26/09/2011א' שאושרה בתאריך 3615כנית בניין עיר של תפוטנציאל 

 כמפורט לעיל.

לממש את התכנית, הדורשת השקעה כספית, התאמות ושינויים לשטחים ת מוכר ממוצע יכולויודגש כי 

 מוגבלות. הקיימים
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 מלונאות  תפוסה ישיעור .13

 תפוסת חדרים לפי יישובים נבחרים )הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה(:
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 המוצעתיאור הפרויקט  .14

הפרויקט המוצע הינו הסבת החלקים שנרכשו ליחידות מלונאיות עפ"י השימושים המותרים בתכנית, דרך 

 רשת מלונות בראון.  –התקשרות עם חברת ניהול 

 , במספר גדלים.14 -ו 8, 7, 5, 4, 3, 2חדרי מלון  174סה"כ 

בי המלון, שטחי שירות מלונאיים, קומות מרתף, קרקע וקומה ראשונה ישמשו לשטחים ציבוריים הכוללים לו

 חדר אוכל, משרדים, חדרי ישיבות וכיו"ב. 

 קומת מלון טיפוסית

 

 קומת הלובי

 

לי מצייו כי מבחינה תכנונית, שטחי המלון וגד 02/10/2019מכתב של אדריכלית רונה לוין ורות פקר מיום 

לא קיימת  כוכבים. 3ת למלון ברמת החדרים יתוכננו לפי תקן אל"ט ותקנים הפיזיים התואמים את התקנו

  חדרים.  174מניעה תכנונית להקמת מלון בן 
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 עקרונות, גורמים ושיקולים .15

עבור דיווח כספי של החברה   התשכ"ח  -בבואנו להעריך את שווי הנכס הנדון לצורך דיווח על פי חוק ניירות ערך  

בין היתר את הגורמים והשיקולים  של הועדה לתקינה שמאית, הבאנו בחשבון 17.1ובהתאם לתקן מספר 

 שלהלן: 

 מטרת השומה .15.1

הערכת "השווי ההוגן" של זכויות חברת מאור מלונאות ונופש נכסי נדל"ן בע"מ, בנכס הנדון בהתחשב 

י ההוגן" של זכויות החברה במקרקעין על פי הגדרתו בתקן ". השווי משקף את "השווAS-ISבמצבו "

הסכום בו יימכר הנכס ליום ההערכה בין קונה מרצון  -שהוא  1IVS -ו IAS 40חשבונאי בינלאומי מס' 

למוכר ברצון, בעסקה רצונית, ללא אילוץ, אחרי זמן סביר בשוק, כשהצדדים פועלים בידיעה, בשיקול 

בדבר "פירוט מזערי  נדרש בשומות מקרקעין  17.1שומה נערכה לפי תקן דעת, בזהירות וללא כפיה. ה

 6/10/2010ולצורך תקינה חשבונאית", שאושר  בתאריך    1968ק ניירות ערך, התשכ"ח  לצורך דיווח על פי חו

ע"י מועצת שמאי המקרקעין במשרד המשפטים.   13/10/2010ע"י הועדה לתקינה שמאית ובתאריך 

מידע נדרש בדוחות הכספיים של החברה לרבות דיווח על נכס או על חלק יחסי ממנו   השומה נערכת לצורך

שקעה, לפי העניין, בדוחות אלו ו/או לצורך דיווח כספי של החברה לרבות ביסוס השווי ההוגן כנדל"ן לה

 של השקעתה בנכס. זאת, לצורך דיווח לדו"חות הכספיים, שיפורסמו בציבור.

 גישות השומה .15.2

 ש גישות עיקריות לשומת שווי נכסי מקרקעין:קיימות שלו

 proachThe market ap -גישת ההשוואה )או גישת השוק(

שום בהסתמך על עסקאות שנעשו בנכסים אחרים הדומים לו ימבוססת על אומדן שווי השוק של הנכס הנ

תוך שימוש ם ומידת סחירותם. השומה הסופית מתבצעת הבמיקומם, אופיים, רמת הסיכון הגלומה ב

 י הפסיקה. גישה זו מועדפת גם לפ שום ביחס לעסקאות ההשוואה.יבמקדמי השוואה רלוונטיים לנכס הנ

 The income approach -גישת ההכנסה )או גישת היוון ההכנסות(

 אומדן שווי השוק של הנכס נשוא השומה מבוצע על ידי היוון ההכנסה )היוון מהשורש "הון"( המתקבלת 

פ אופי "עבין היתר נקבע האו שעשויה להתקבל ממנו לאורך זמן. פעולת ההיוון נעשית בעזרת שער ריבית 

כוללים ההיוון    שעורשיקולים בהערכת  ה  רמת הסיכון הגלומה בהכנסה השוטפת ובגורמים נוספים.הנכס,  

 סיכון. : ריבית בטוחה במשק, איכות השוכר, פחת,בין היתר

  The cost approach -ווי הפיזי( גישת העלויות )גישת הש

השווי   שום.יה בכל לנכס הנשמים את שווי הנכס על בסיס העלות הצפויה להקמת נכס אחר הדומבגישה זו  

כריקה ופנויה בהתאם  בשוק החופשי הלשווייהמתקבל בגישה זו הוא סיכום של שווי הקרקע בהתאם 

שנעשו בנכס  ש של המבנה וההשבחות הנוספותליעודה או רמת ניצולה הקיים, בתוספת עלות הקמה מחד

ה זו מצויה בעדיפות אחרונה מאחר והתוצאה גיש  (.יופונקציונאלובניכוי פחת על סוגיו השונים )פיזי, כלכלי  

   המתקבלת, רגישה לשינויים קלים בכל אחד ממרכיביה.

נכס ונסיבות ה אופי מקובל לבצע שילוב והצלבת נתונים בין גישות השומה הנ"ל בהתאם למטרת השומה,

חת א שימוש בכל "יבמצבי שוק שונים )גאות, שפל וכדומה(, עשויה התוצאה המתקבלת ע השומה.

 .דומותתוצאות ייתן הגישות מהשימוש בכל אחת  םאופטימאליימהגישות, להיות שונה. בתנאי שוק 

 תל אביב., קו ראשון לים, 6 קאופמןיחזקאל הנכס ברחוב  הובא בחשבון מיקומו של .15.3

 גושב 74, 73, 60, 51, 47, 46, 45, 8, 1הובא בחשבון החלקים מעורכים בפרויקט הכוללים את תתי חלקות  .15.4

     . 9חלקה  7003
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, לרבות שימושי מגורים ומלונאות שאושרו במסגרת תכנית הובא בחשבון המצב התכנוני החל על הנכס .15.5

 .א'3615בניין עיר מספר 

 . הובאו בחשבון היתרי הבנייה החלים על הנכס .15.6

ח כי הבית המשותף, הונלא נמצא היתר בנייה לשטח הגלריה. שטח הגלריה מצוין בתשריט  -  8תת חלקה  .15.7

 ניתן להכשיר את השטח הנ"ל. 

 , עפ"י תתי החלקות המפורטות לעיל.רשומה בפנקס הבתים המשותפים 9 הובא בחשבון כי חלקה .15.8

  לטובת מזמין השומה.  126כל תתי החלקות רשומות הערת אזהרה סעיף הובא בחשבון כי ל .15.9

ה חכירה ע"ש המוכר ורשומה רשומה בבעלות עיריית ת"א, רשומהצמודה מצפון,    5הובא בחשבון כי חלקה   .15.10

 מקומות חנייה.  25לטובת מזמין השומה בגין  126הערת אזהרה סעיף 

 .הובאו בחשבון הסכמי רכישת של החלקים המוערכים .15.11

עד  הובא בחשבון כי החניות המוערכות אינן מוצמדות לתתי החלקות, רשומות כחכירות מעיריית ת"א .15.12

  פת החכירה בלבד והתווספו לשווי הנכס.. חניות אלו הוערכו לתקו01/07/2030ליום 

 .5000א' ועל תכנית 3616הובא בחשבון כי שולם היטל השבחה על תכנית  .15.13

הובאו בחשבון חוזי השכירות של החלקים המושכרים. עפ"י הצהרת החברה אין דיירים מוגנים בחלקים  .15.14

 המוערכים. 

כמו כן נבחנו  לנכס שבנדון. הובאו בחשבון עסקאות לנכסים דומים בסביבה הסמוכה תוך התאמתם .15.15

 עסקאות שכירות לבתי מלון, והתאמתם לנכס הנדון. 

חדרי מלון, הפרוגרמה תואמת לשטחים הבנויים ולשימושים  174הוצגה בפני פרוגרמה מלונאית עבור  .15.16

 המותרים בתכנית.

פחתת בהלהסכם השכירות,  , בהתאםעפ"י היוון שכ"ד לחברה מנהלת הנכס הוערך כמלון בנוי וגמור .15.17

 ש. עלויות התאמה ובנייה, ובהפחתת מרכיב יזמות המיוחס לשיפוץ ולשינוי השימו

 מצבו נערכה דחייה של שנה עד לפינוי השוכרים והשלמת ההתאמות הנדרשות לבית מלון.במשווי הנכס 

, נייןהובאו בחשבון אומדן עלויות בנייה להתאמת הנכס למלון, כולל ריהוט ציוד, עיצוב ושיפוץ כללי של הב .15.18

 .5%של הוצאות "בלתי צפויות" בהיקף של על אומדן עלויות הבנייה התווסף מרכיב 

 נבחן שווי לחדר בנוי עפ"י גישת ההשוואה ועפ"י מודל כלכלי למלון.  - לביקורת בלבד .15.19

מכלל השטחים  40%א' בהיקף של עד 3616מגורים, הניתן עפ"י תכנית לשימושי לא הובא בחשבון שווי  .15.20

 הבנויים. 

 .שווי מבוססת על מידע משפטי שהובא בפני וכפי שמפורט בשומה לעילערכת הה .15.21

 .31/12/2019 -המועד הקובע לחוות הדעת .15.22

 הערכת השווי אינה כוללת מע"מ. .15.23
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 נתונים להערכת השווי .16

 שיעור היוון )סקירת שמאי ממשלתי( .16.1

 ביום שפטים ופורסמההמלהלן סקירת שיעורי תשואה עדכנית שנערכה באגף שומת מקרקעין במשרד 

26/12/2019: 

שיעור התשואה )שיעור ההיוון הכולל( מנכס מקרקעין, בדומה לנכסי השקעה אחרים, מגלם מרכיבים 

שונים )ריבית חסרת סיכון, פרמיית סיכון, פרמיה בגין רמת נזילות נמוכה, פחת, פיצוי בגין תקופות אי 

 תפוסה, פיצוי בגין הוצאות למשכיר ועוד(. 

ה )אחרונה( שנערכה לשיעור תשואה ממוצעים באגף שומת מקרקעין משרד המשפטים, למחצית ירמסק

  –עולה כלהלן  2019של שנת  הראשונה

 ממוצע שיעורי התשואה, בממוצע כלל ארצי:

 .7.2% - הולוגיסטיקבנכסי תעשיה          ,7.0% -בנכסים מסחריים    ,7.1% -בנכסי משרדים 

 ירושלים, תל אביב, חיפה ובאר שבע: -, בעריםבמשרדיםשיעורי התשואה  1ממוצע

 .5.5% -בנכסים המושכרים לדיור הממשלתי  ,6.6% -בשוק החופשי 

 סיכום: 

 מהסקירה עולות המסקנות הכלליות הבאות:

 א. התשואה הכלל ארצית:

כסים המניבים , נצפתה ירידה בשיעורי התשואה בכל סוגי הנ 2019במחצית הראשונה של שנת  .1

 (.2018המחצית השניה של שנת )השיעורים שנצפו במחצית שקדמה לה  ומתלע

מגמה זו מהווה המשך למגמות ירידה מתונות, שניצפו בחלק מהנכסים בשנים האחרונות.  .2

 שנצפתה בחציון זה, מעידה על התגברות המגמה הקיימת בשלוש השנים האחרונות. הירידה,

 י:ים לדיור הממשלתב. התשואה במשרדים המושכר

בסקר שערכנו נמצא ששיעורי התשואה המתקבלים ממשרדים המושכרים לדיור הממשלתי  .1

. נתון זה  20% -משיעורי התשואה המתקבלים ממשרדים המושכרים בשוק החופשי, בכ נמוכים

 בארבע ערים מרכזיות, ואין ללמוד מכך שפער זה נשמר באזורים שאינם מרכזיים.  נמצא, כאמור,

נראה כי שיעור  (בעל איתנות פיננסית ובדרך כלל בשכירות לטווח ארוך) ר מאפייני השוכרלאו .2

 שמוצג כאן מהווה רף תחתון ומייצג נכסים המושכרים לשוכר דומה. התשואה

 ג. כללי:

בבוא השמאי לקבוע את שיעור התשואה בשומה לנכס ספציפי, אל לו לבחור את שיעור התשואה  .1

 ישום ולמאפיניו המיוחדים.כאן מבלי לתת את הדעת לנכס הנ המפורסם

שיעור התפוסה כאמור שיעורי תשואה המפורסמים כאן מתייחסים לשיעורי תשואה  .2

, כלומר תחת הנחת תפוסה מלאה. המשמעות המעשית היא ("שיעור היוון כולל") –פוטנציאלים 

, יש לשקול לתת לכך ביטוי  100%הנישום ששיעור התפוסה בו אינו  שכאשר ידוע לגבי הנכס

לשטחים שאינם תפוסים, ביחס לשיעור  (גבוה יותר המבטא סיכון)שיעור היוון גבוה יותר ב

 ההיוון שנקבע לגבי השטחים התפוסים.

 

 

 

 
 .2018הסקירה בוצעה בתקופה של כשנה וחצי החל מינואר  1



 

 

 

 

35 

 עסקאות תשואה דוגמאות ל .16.1.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

36 

 לונאות ופסיקות בהיטל השבחה למ לבתי מלוןמכר עסקאות  .16.2

מלונות אפריקה ישראל רכשה את "בית עולה כי  2/09/2019 עפ"י כתבה באינטרנט מיום •

מיליון ₪. בכוונת החברה להפוך את הנכס   45  -המכס" הממוקם מול פתח הנמל ביפו בתמורה ל

גרתו ניתן לבית מלון שיפעל תחת רשת קראון פלאזה. בית המכס מסומן כמבנה לשימור ובמס

  חדרי מלון ושטחים ציבוריים.  69 -להקים כ

עולה כי מלון אינדיגו הממוקם במתחם הבורסה בר"ג   03/04/2019בה באינטרנט מיום  עפ"י כת •

חדרים,  92שנים כולל  4 -. המלון נפתח לפני כ₪מיליון  115 -נרכש ע"י חברת דיין בתמורה ל

 לחדר בנוי.  ₪ 1,250,000 -וי של כספא ובריכה ובר בגג המלון. העסקה משקפת שו

ממלון ג'ייקוב סמואל בפינת רחובות  50%עולה  25/02/2019עפ"י כתבה באינטרנט מיום  •

 6. המלון בן ₪מיליון  45 -דיזינגוף ארלוזורוב נרכש ע"י רשת המלונות פרימה לפי שווי של בכ

 ₪חדרים. העסקה משקפת שווי של מעל לשני מיליון  22מ"ר כולל  1,200 -קומות בשטח של כ

 לחדר מלונאי.

, עולה כי חברת ישרוטל התקשרה עם 08/03/2016ות ערך מיום עפ"י דיווח של הרשות לנייר •

ביפו לרכישת מחצית  8חברה בעלת זכות הבעלות בפרויקט "בית השק"ם" בשדרות ירושלים 

 ₪.  34,750,000מזכויות בתמורה לסך של 

מ"ר,  3,522של  בית השקם הינו פרויקט לשימור בן שתי קומות וקומה מסחרית בשטח בנוי

 20,000-בנייה למגורים וכרגע הנכס אינו בשימוש )מתקבל שווי למ"ר מבונה של כלנכס היתר 

חדרי מלון וקומה  120אשר יכלול  ₪(. בכוונת החברה והמוכר להקים במשותף מלון יוקרה

 מסחרית שתושכר לצדדים שלישיים.

יותיה אלקטרה נדל"ן מוכרת את זכו, חברת 08/08/2013עפ"י דיווח לרשות לניירות ערך מיום  •

, החניונים ויתרת שתי דירות שטרם נמכרו  SEA ONEמזכויות בית המלון  50%המהוות 

מיליון ₪ בתוספת תמורה נוספת ממכירת הדירות. בית המלון ממוקם ברחוב   209  -בתמורה לכ

חדרים. בית  228הירקון מול חוף הים בתל אביב. בית המלון נקרא רויאל ביץ' תל אביב וכולל 

שנה עם אופציה להארכה, עבור תשלום שנתי של  16לרשת ישרוטל לתקופה של  המלון מושכר

מיליון ₪ בשנה או אחוזים ממחזור ההכנסות, לפי הגבוה מבניהם. עפ"י הצעת מחיר זו  15.4

 ₪. 1,830,000 -עולה כי שווי לחדר בנוי הינו כ

בפרויקט ת ישרוטל את החלק המלונאי , רכשה חבר21/03/2013עפ"י חוזה מכר מיום  •

₪. בית המלון  146,470,000 -"מגדלות" שהינו "מלון ישרוטל טאואר תל אביב" בתמורה ל

ממוקם בין רחוב הירקון לרחוב בן יהודה, מול הנכס הנדון. המלון מוגדר כמלון עסקים וכולל 

ממוקם בקומותיו  חדרים בכל חדר( ושטחים נלווים. בית המלון 2סוויטות )הכוללות  90

של המגדל, ובקומותיו העליונות דירות מגורים שנמכרו בבעלות פרטית. עפ"י עסקה התחתונות  

 ₪. 1,630,000 -זו  עולה כי שווי לסוויטה מלונאית בנוי הינו כ

ערכה השמאית המכריעה הגב' נאוה סירקיס שומת היטל השבחה  25/10/2017בתאריך  •

, לצורך קביעת 28/04/2016בע ביפו, לתאריך הקו 8רושלים לפרויקט "בית השק"ם" בשדרות י

 ₪.   12,600שווי לניוד זכויות. עפ"י פסיקתה עולה כי שווי מ"ר מבונה עיקרי למלונאות הינו 

ערך השמאי המכריע ד"ר גד נתן שומת היטל השבחה לנכס ברחוב דניאל  01/11/2016בתאריך  •

. עפ"י 08/09/2015ע  סחר ומלונאות, לתאריך הקובפינת הרברט סמואל המיועד למגורים, מ  8  -2
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₪, שווי למ"ר מבונה עיקרי  8,700השמאי המכריע, שווי מ"ר מבונה עיקרי למלונאות הינו 

 ₪.  ₪29,000 ושווי למ"ר מבונה עיקרי למסחר הינו  40,000למגורים 

ב דיזינגוף ערך השמאי המכריע אבישי זיו שומת היטל השבחה לנכס ברחו  28/06/2015בתאריך   •

. עפ"י השמאי המכריע, 06/08/2013מגורים, מסחר ומלונאות, לתאריך הקובע  א' המיועד ל221

 ₪.  10,860שווי מ"ר מבונה עיקרי למלונאות הינו 

ערך השמאי המכריע אמנון נזרי שומת היטל השבחה למלון "הקישלה"  15/07/2015בתאריך  •

 -ו 01/01/2014בנייה, לתאריך הקובע , ביפו אשר נמצא בהליכי 22ברחוב דוד רזיאל 

 ₪.  17,600. עפ"י השמאי המכריע, שווי מ"ר מבונה עיקרי למלונאות הינו 20/03/2014

 

 עסקאות שכירות לבתי מלון .16.3

במשרדי מספר חוזי שכירות לבתי מלון של רשת מלונאית ידועה בתל אביב ובירושלים הקובעים  •

ם ואחוז מיתר מדרגות )אחוז ממחזור החדרישכ"ד מינימלי בתוספת אחוז מהמזור על פי 

ההכנסות(. לאחר ניתוח הכנסות משוער בהתאם למיקום המלון, מספר חדרים, אחוז תפוסה 

 ₪ לחדר לחודש.   9,000 -ומחיר לחדר, עולה כי שכ"ד חודשי לחדר עולה מעל ל

ן "לייט האוס" בבניין "בית המגדלור" לחלק ממלו  8לקומה    06/11/2018עפ"י חוזה שכירות מיום   •

₪ למ"ר לחודש, משקף   107.5לפי    דמ"שעולה  (  105חלקה    6909)גוש    1ב בן יהודה  הממוקם ברחו

מ"ר בשימוש משרדים  992 -₪ לחודש. הקומה בשטח ברוטו של כ 106,640 -דמי שכירות של כ

₪. עבודות השיפוץ,  3,680 -חדרי מלון. דמי השכירות המתקבלים לחדר כ 29 -ומיועדת ל

כר, סך עלויות הבנייה וההתאמה לרבות אומדן היטל השבחה תאמות והיטלים חלים על השוהה

שנים,   10  -מיליון ₪, בהנחה כי עלות ההשקעה צפויה להיות מופחתת בתקופה של כ  8.5  -על סך כ

₪ לחדר לחודש, סה"כ דמ"ש בתוספת החזר עלויות  3,560 -העלויות משקפות תוספת של כ

 .  ברוטו ₪ למ"ר  210 -לחדר, כ ₪ 7,240 -כמתקבל על סך 

הנכס הושכר כמשרדים טרם אישור שימוש חורג והיטל השבחה שיחול על  -הערות לעסקה  •

השוכר, טרם ניכוי מרכיב המוניטין אשר יחול לאחר הפיכת הנכס למלון. הקומה הושכרה כשטח 

לחדרים נטו, ללא השכרת שטחים ציבוריים, במידה ומשכללים תוספת דמי שכירות ללא תוספת 

 כירות החודשי לחדר יעלה.   י שמחיר השחדרים, הר

)גוש  64של מלון "ביץ' האוס" הממוקם ברחוב הירקון  22/01/2014עפ"י חוזה שכירות מיום  •

חדרי המלון בשטח  ₪49 לחודש. המלון כולל  261,000 -( מושכר בתמורה לכ113חלקה  6909

₪. כל   100  -ינם כ₪ ולמ"ר ה  5,300  -השכירות לחדר לחודש הינם כ  מ"ר. דמי  2,700  -ברוטו של כ

סך עלויות הבנייה וההתאמה לרבות ריהוט  -עבודות השיפוץ וההתאמה בנכס חלות על השוכר

שנים,  10 -מיליון ₪, בהנחה כי עלות ההשקעה צפויה להיות מופחתת בתקופה של כ 18 -הינן כ

 -ץויות השיפוסה"כ שכ"ד בתוספת החזר על -₪ לחדר לחודש 3,000 -עלות משקפת תוספת של כ

8,300 .₪   

עולים הפרטים הבאים: בתאריך  16/10/2016עפ"י שומה מכרעת של השמאי גיל הרצברג מיום  •

( עם רשת 5חלקה  6920)גוש  28נחתם הסכם שכירות למלון ברחוב נחלת בנימין  15/01/2014

קרקע. שכר מ"ר ברוטו מעל ה 1,538חדרי מלון בשטח בנוי של  43המלונות אטלס.  המלון כולל 

מיליון ₪ לשנה בתוספת דמי שכירות בהתאם לפדיון. עפ"י  1.2הדירה כולל שכ"ד מובטח של 

 -ניתוח עתידי לתוצאות צפויות שערך השמאי המכריע, אמורים להתקבל דמי שכירות של כ
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₪ למ"ר  180 -₪, כ 6,350 -₪ לשנה. דמי השכירות הצפויים לחדר בחודש הינם כ 3,275,000

 -רמת גמר מלאה כחדש, כולל ריהוט, עלויות ההתאמה החלים על הבעליםכס הושכר בברוטו. הנ

50%  . 

עולים הפרטים הבאים:  17/07/2016עפ"י שומה מכרעת של השמאי שמואל רוזנברג מיום  •

פינת רחוב נחמני )גוש  65נחתם הסכם שכירות למלון בשדרות רוטשילד  20/06/2012בתאריך 

 2,650 -חדרי מלון בשטח בנוי של כ 68ס.  המלון כולל מלונות אטל( עם רשת ה14חלקה  7455

 5,150מיליון ₪ המשקף דמי שכירות של  4.2מ"ר ברוטו מעל הקרקע. שכר הדירה השנתי הינו 

₪ למ"ר ברוטו לחודש )המגלם שטחי מסחר וחלקים בחניון(. הנכס  132 -₪ לחדר לחודש, כ

.  עפ"י 50% -תאמה החלים על הבעליםעלויות הה הושכר ברמת גמר מלאה כחדש, כולל ריהוט,

 -מיליון ₪. בהנחה כי ההחזר צפוי להיות כ 20.55 -מעליות השיפוץ היו כ 50%השומה המכרעת 

סה"כ שכ"ד בתוספת החזר עלויות   -₪ לחדר לחודש  2,500  -שנים, עלות משקפת תוספת של כ  10

 ₪ למ"ר.   196 -₪ לחדר כ 7,650 -השיפוץ

עולים הפרטים הבאים: בתאריך  14/08/2016מאי אייל יצחקי מיום כרעת של השעפ"י שומה מ •

( 84חלקה  6936)גוש  96נחתם הסכם שכירות למלון רוטשילד ברחוב רוטשילד  01/01/2012

מ"ר ברוטו כולל  ₪1,302 לחודש. המלון בשטח בנוי בשטח של  140,000בתמורה לשכר דירה של 

 4,300 -ות החנייה כי דמי השכירות לחדר הינם כנטרול מקוממקומות חנייה. ב 14חדרים+  29

 ₪ למ"ר לחודש.   107 -₪ לחודש, כ

מ"ר בבניין   4,000עפ"י כתבה באינטרנט עולה כי רשת מלונות דן שוכרת מחברת עמידר שטח של   •

₪ לחודש. דמי השכירות  335,000 -קומות בתמורה ל 9עמידר ברחוב שאול המלך בת"א בגובה 

למ"ר. יצוין כי הנכס הושכר במצבו טרם השיפוץ וכי היטל ההשבחה חל על  ₪ 85 -נם כלמ"ר הי

 השוכרים. 

עולה כי רשת אפריקה ישראל שוכרת מקבוצת עזריאלי   10/06/2015עפ"י כתבה באינטרנט מיום   •

)הכולל שטחים ציבוריים, לובי,  2אלף מ"ר 12 -חדרים בשטח כולל של כ 160קומות לשימוש  5

 12.5 -שנים שכ"ד שנתי של כ 20ד וכיו"ב( במגדל עזריאלי שרונה לתקופה של יליות נפרגרעין מ

₪ למ"ר ברוטו. כל עבודות   87  -₪ לחדר לחודש, כ  6,500  -מיליון ₪ , העסקה משקפת דמ"ש של כ

 50  -סך עלויות הבנייה וההתאמה לפי הפרסום הינם כ  -השיפוץ וההתאמה בנכס חלות על השוכר

שנים, עלות משקפת   10  -ות ההשקעה צפויה להיות מופחתת בתקופה של כנחה כי עלמיליון ₪, בה

 ₪.   9,100 -סה"כ שכ"ד בתוספת החזר עלויות השיפוץ -₪ לחדר לחודש 2,600 -תוספת של כ

 
 

 

 

 

 

 

 
ם יותר שכן מתקבל שטח חדרים, ככול הנראה מושכרים שטחים נמוכי 160אלף מ"ר עבור  12 -עפ"י המצויין בכתבה, עולה כי המושכר הינו כ  2

 ממוצע לחדר לא הגיוני. 
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 השווי תחשיב .17

 עפ"י הסכם עקרונות נתנאל גרופ -היוון הכנסות גישת  .17.1

 רונות בין הצדדים, הקובע את השווי הנכס במצבו: תחשיב שווי הנכס בהתאם לנייר העקלהלן 

 

 הערות לתחשיב:

התואם ₪, שהינו שכ"ד  7,700מיליון ₪ משקף שכ"ד לחדר של  16חדרים בגובה של  173 -שכ"ד ל •

 .7.5%משופץ, ועל כן נקבע שיעור היוון של  נותלמלולעסקאות ההשוואה לנכסים דומים 

 .8% -ועל כן שיעור ההיוון שנים, מתחילה תקופת האופציה  10 לאחר •

 שנים. 0.5תקבעה תקופת גרייס של  •

מיליון ₪ עפ"י  54 -הופחת סכום של כמיליון ₪,   50  -כלמרות שנקבע בהסכם כי אומדן התקציב הינו   •

  אומדן שערכתי. 

 .ניתנה דחייה של שנה לפינוי הדיירים ועבודות הבנייה •

 חודשים.  18ניות לתקופה של הופחתו דמי ניהול על השטחים הפנויים ועל כל הח •

שווי על הצד ₪,  1,260,000 -חדרים, משקפת שווי לחדר של כ 173מיליון ₪ עבור  218 -תוצאה של כ •

 בקו ראשון לים. למיקום הנכס  הנמוך בהתחשב

 

 עלויות בנייה והתאמה

 

 

 

 

 

 

250,000 ₪עלות לחדר

173מספר חדרים

43,250,000 ₪סה"כ עלות חדרים

3,000,000 ₪עיצוב פנים ושטחים ציבוריים

5,000,000 ₪עלויות התאמה ושיפוץ חוץ

2,562,500 ₪בילתי צפוי

53,812,500 ₪סה"כ עלויות שיפוץ והתאמה

צמיתות5555תקופות

19,448,100 18,522,000₪ 17,640,000₪ 16,800,000₪ 16,000,000₪ ₪שכ"ד שנתי

7.5%7.5%8.0%8.0%8.0%שיעור היוון

243,101,250 73,952,975₪ 70,431,405₪ 67,970,866₪ 64,734,158₪ ₪הכנסות מהוונות לתקופה

0.55101520תקופת הדחיה

52,156,937 23,313,062₪ 32,623,368₪ 47,345,694₪ 62,435,167₪ ₪בהכנסות מהוונות בערך נוכחי

217,874,228 ₪שווי המלון כבנוי

212,474,228 ₪בניכוי יזמות 

54,000,000 ₪עלויות בנייה והתאמה

158,000,000 ₪סה"כ שווי במעוגל

1.0 שניםדחייה לשיפוץ ופינוי שוכרים

146,296,296 ₪שווי בדחייה

975,813 ₪דמי ניהול לשטחים הפנויים

1,130,412 ₪שווי מרכיב החניות

146,500,000 ₪סה"כ שווי במצבו במעוגל

50%החלק בבעלות

73,250,000 ₪שווי הנכס



 

 

 

 

40 

 שווי החניות

 

 

 

 

 

 

 

 רגישותטבלת 

 ושינוי שיעור ההיוון.  שנתיים הכתוצאה משינוי דמי השכירות המתקבל השווי 

 

 

 

 

 נכס הנדון במצבושווי ה .17.2

גישה זו בוחנת את שווי הנכס במצבו שיושכר לבית מלון וכל עלויות ההתאמה יחולו על השוכר. בכדי 

בין שבדמ"ש  מושכר    שמהן עולה כי מלון טרם השיפוצים  לקבוע את השווי בחנתי מספר עסקאות השוואה

 . ₪ למ"ר 130 -₪ למ"ר  90

בשל לנכס הנדון הווה נתון השוואה מ₪/מ"ר(  107.5)במגדלור שנערך אני סבור כי הסכם השכירות 

הם ממוקמים בחלקים ממבנה משרדים, יחסית קרובים אחד לשני, אך מנגד לבית גאון יהעובדה כי שנ

 בית המגדלור, המפורטים להלן:ות על פני מספר יתרונ

עלות, הרי שלמלון תהיה כניסה נפרדת פרטית מיתר שטחי שהינה בב 1לאור העובדה כי תת חלקה  •

 הבניין, עובדה אשר לא קיימת במגדלור.

 .יםבקו ראשון לבית גאון ממוקם  •

  האטרקטיבית. בית גאון ממוקם בסביבה תיירותית, בגב שכונת נווה צדק •

 ת יותר.ואפקטיביוהניצול ויכולת התכנון יותר הקומות גדולות שטח בבית גאון  •

 .ללא תשלום היטל השבחהתהליך קבלת היתר פשוט יותר ועל כן  בתב"עי המלונאות קיימים שימוש •

ס לשיווק ברוטו תואם למאפייני הנכמלונאי מ"ר /₪ 125לאור כל האמור לעיל, אני סבור כי שכ"ד של 

 ולמצבו הפיזי כיום. להלן תחשיב: 

 

 

 

 

 

 

 

 

₪ 500

25 חניות

₪ 12,500

₪ 150,000

12 שנים

8.0%

₪ 1,130,412

שיעור היוון ראוי

סה"כ שווי לתקופה

שכ"ד חודשי למקום חנייה

מספר חניות

שכ"ד חודשי למקום חנייה

שכ"ד שנתי

מספר שנים ליתרת תקופת החכירה 

₪ 73,250,000₪ 14,400,000₪ 15,200,000₪ 16,000,000₪ 16,800,000₪ 17,640,000

6.75%₪ 64,900,000₪ 70,450,000₪ 75,550,000₪ 80,650,000₪ 85,750,000

7.13%₪ 64,450,000₪ 69,500,000₪ 74,600,000₪ 79,700,000₪ 84,800,000

7.50%₪ 63,500,000₪ 68,600,000₪ 73,250,000₪ 78,300,000₪ 83,850,000

7.88%₪ 62,600,000₪ 67,650,000₪ 72,300,000₪ 77,400,000₪ 82,950,000

8.25%₪ 61,650,000₪ 66,750,000₪ 71,850,000₪ 76,450,000₪ 81,550,000
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 יםאקוויוולנטיטבלת שטחים 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 תחשיב

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

עם חברת נתנאל גרופ, וכי התוצאה של שווי  סיכום ומסקנות: לאור העובדה כי נחתם הסכם עקרונות

הנכס תואמת לעסקאות ההשוואה לשכירות ולעסקאות ההשוואה לחדר מלונאי בנוי, אני סבור כי גישה 

 וריד את שווי הנכס. המ 0.2זו נכונה יותר, אך לשם השמרנות קבעתי כי לגישת ההשוואה יינתן מקדם 

 
 

 

 

סה"כמקדםשוויגישה

58,600,000 73,250,0000.8₪ ₪הסכם עקרונות

12,510,000 62,550,0000.2₪ ₪גישת ההשוואה

71,100,000 ₪שווי הנכס במעוגל

שטח אקווי'מקדם אקווי'שטח לשיווקקומהתת חלקה

60 מ''ר1200.5 מ''רמרתף

360 מ''ר1802 מ''רקרקע

210 מ''ר2101 מ''רראשונה

228 מ''ר2281 מ''רשניה

350 מ''ר1752 מ''רקרקע8

1,634 מ''ר1,6341 מ''ר453

847 מ''ר8471 מ''ר464

847 מ''ר8471 מ''ר475

565 מ''ר5651 מ''ר517

282 מ''ר2821 מ''ר608

282 מ''ר2821 מ''ר7314

565 מ''ר5651 מ''ר7414

6,230 מ''ר5,935 מ''ר

1

6,230 מ''ר

₪ 125

₪ 778,781

₪ 9,345,377

7.2%

₪ 129,796,908

0.5 שנים

₪ 124,897,133

₪ 975,813

₪ 1,130,412

125,100,000 ₪סה"כ שווי במצבו במעוגל

50%

₪ 62,550,000 שווי הנכס

דמי ניהול לשטחים הפנויים

שווי מרכיב החניות

דחייה לשיפוץ ופינוי שוכרים

החלק בבעלות

סה"כ שטח אקוויולנטי

דמ"ש לחודש למ"ר

דמ"ש חודשיים

דמ"ש שנתיים

שיעור היוון

שווי

שווי בדחייה
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 )ביקורת( ילשווי המלון עפ"י מודל כלכ .17.3

 

 שווי מלון עפ"י גישת ההשוואה )ביקורת( .17.4
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₪ 1,000₪ 1,100₪ 1,200

76%78%80%

₪ 277,400₪ 313,170₪ 350,400

60,619,200 54,178,410₪ 47,990,200₪ ₪הכנסות שנתיות מחדרים

60%57%57%

₪ 28,794,120₪ 30,881,694₪ 34,552,944

1,320,000 1,320,000₪ 1,320,000₪ ₪דמי ניהול לבניין

₪ 959,804₪ 1,083,568₪ 1,212,384

₪ 1,439,706₪ 1,625,352₪ 1,818,576

38,903,904 34,910,614₪ 32,513,630₪ ₪סה"כ הוצאות

₪ 15,476,570₪ 19,267,796₪ 21,715,296

32%36%36%

8.5%8.5%8.5%

₪ 15,476,570₪ 17,758,337₪ 18,446,173

₪ 51,681,080

₪ 21,715,296

8.5%

₪ 250,782,809

₪ 196,339,892

248,000,000 ₪שווי המלון כגמור

₪ 1,430,000

רווח תפעולי מהוון של 3 שנים בערך נוכחי

רווח תפעולי בשנה השלישית

שיעור היוון ראוי

מחיר לילה לחדר ללא מע"מ

תפוסה ממוצעת לשנה

פדיון שנתי לחדר

רווח תפעולי

אחוז הרווח התפעולי מהמחזור

רווח תפעולי בשנה השלישית מהוון לצמיתות

בדחייה ל 3 שנים

שווי לחדר בנוי במעוגל

שיעור היוון

ערך נוכחי של הרווח התפעולי השנתי

שנים

אחוז ההוצאות מסך הפידיון

הוצאות

פחת רעיוני ) 2% מהמחזור(

הפרשות לניהול )3% מהמחזור(

SEA ONE   מגדלותקרון פלאזה

90 חדרים246 חדרים228 חדריםחדרים

50%100%100%החלק הנמכר

146,470,000 263,000,000₪ 209,000,000₪ ₪תמורה

1,627,444 1,069,106₪ 1,833,333₪ ₪תמורה לחדר

0.951.051.2מקדם לרמה

110.7מקדם לגודל חדר

0.950.951מקדם למיקום

0.951.21.3מקדם למצב פיזי

0.950.90.95מקדם לעירוב שימושים

0.814506251.07731.0374סה"כ מקדמים

1,688,311 1,151,748₪ 1,493,261₪ ₪שווי לחדר

1,440,000 ₪בממוצע שווי לחדר בנוי

173מספר חדרים

249,120,000 ₪שווי בגישת ההשוואה
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 השומה .18

מזכויות   50%)  נתנאל גרופ בע"מלאור הגורמים והשיקולים שהובאו לעיל הנני מעריך את שווי השוק של חברת  

 על סך של: 31/12/2019 הבעלות( בנכס הנדון, למועד הקובע

 (ש"חאלף מאה מיליון ואחד בעים וש₪ ) 71,100,000 במצבו:שווי שוק לנכס 

 (ש"ח יליוןמתשעה ומאה ₪ ) 109,000,000 מלון: כשווי הפרויקט כגמור 

 א' של הועדה לתקינה שמאית.11ההערכה אינה כוללת מע"מ, בהתאם להוראות תקן מס' 

 

 מיסים ותשלומי חובה .19

 לא צפוי - אומדן היטל השבחה

 
 

 הצהרות .20

הדו"ח הוכן על פי  מצהיר כי אין לי עניין אישי בנכס נשוא השומה, בבעלי הזכויות בו או במזמין השומה.הנני 

ועל פי התקנים המקצועיים של הועדה לתקינה  1966 -תקנות שמאי המקרקעין )אתיקה מקצועית(, התשכ"ו 

 שמאית. 

                       

 באתי על החתום,ולראיה         

 

 

 

           
 

         _______________ 
 ארז כהן               

 שמאי מקרקעין         
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