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  הזמנה או החברה של הערך ניירות לרכישת הצעה מהווה אינה והיא לציבור החברה שפרסמה בדיווחים לעיין הצורך את להחליף מיועדת אינה המצגת .בלבד ונוחות תמצית לשם נערכת המצגת

-2020 :אסמכתא 'מס( 2020 במרץ 26  ביום שפורסם 2019 לשנת החברה של התקופתי ח"בדו לאמור לרבות ,דין פי על החברה בדיווחי לאמור מופנים המצגת קוראי ,כן על .כאמור הצעות לקבלת

.)2020-01-047527 :אסמכתא 'מס( 2020 ,במאי 27 ביום שפורסם 2020 לשנת הראשון לרבעון הכספי והדוח )01-026830

  לאירועים המתייחס אחר ומידע ואומדנים הערכות ,מטרות ,תחזיות ,כוונות ,היתר בין כולל ,כאמור מידע .1968-ח"תשכ ,ערך ניירות בחוק כהגדרתו ,עתיד פני צופה מידע החברה כללה זו במצגת

  וכן החברה ידי על שנרכשו הדירות לאכלוס הצפויים המועדים ,NOI-וה החברה של הצפוי ההכנסות היקף ובכללם ,החברה של בשליטתה ואינה וודאית אינה התממשותם אשר ,עתידיים עניינים או

  ,ירושלים ,בחולון ")השותפות" :להלן( מנרב קבוצת עם בשותפות מקימה החברה אשר להשכיר מדירה החברה ידי על שנרכשו בפרוייקטים הצפויה הכוללת ההשקעה עלות בדבר החברה הערכות

  עריכת במועד החברה להנהלת הידוע מידע על ,היתר בין ,המתבססות החברה הנהלת הערכות על מבוסס ,זה עתיד פני צופה מידע .")להשכיר דירה של הפרויקטים" :להלן( יעקב ובאר צ"ראשל

  כמו .עצמאי באופן החברה ידי על נבחנו לא אשר ,שונות וישויות גופים ידי על פורסמו או/ו נמסרו אשר ופרסומים נתונים על וכן החברה של פעילותה לתחומי ביחס הערכות על ,זה ובכלל ,זו מצגת

  ,בעיקר ,הנסמכות להשכיר דירה של לפרויקטים בקשר החברה הערכות על וכן אלו הסכמים בהוראות יעמדו אלו כי ההנחה ועל שלישיים צדדים עם החברה הסכמי הוראות על זה מידע מבוסס ,כן

  .ומנרב מקצועיים גורמים בסיוע שנערכו להשכיר דירה של לפרויקטים בקשר השותפות של עתידיות השקעות אומדן על המבוססות הערכות על וכן פיתוח והוצאות הקרקע מרכיב בגין התמורה על

  הכללית בסביבה מההתפתחויות וכן ,החברה פעילות את המאפיינים הסיכון גורמי עקב היתר בין ,התממשות-אי לסיכוני וכפוף וודאי בלתי הינו ,מטבעו ,זה עתיד פני צופה מידע ,כי יצוין בנוסף

  הכספי בדוח ראה הקורונה משבר השפעת בדבר לפרטים .2019 לשנת התקופתי בדוח הסיכון בגורמי ראו לפרטים .הקורונה משבר זה ובכלל החברה פעילות על המשפיעים חיצוניים ומגורמים

.2020 לשנת הראשון לרבעון

  או בעדכון מחויבת אינה החברה .זו במצגת המובא עתיד פני צופה מהמידע מהותית שונים להיות עשויים בעתיד החברה של בפועל והישגיה תוצאותיה כי ,בזאת מוזהרים זו מצגת קוראי לפיכך

.זו מצגת פרסום לאחר שיחולו נסיבות או אירועים שישקפו מנת על ,כאמור הערכה או/ו תחזית כל שינוי

הצהרת אחריות
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הממשלה מחליטה לקדם שוק שכירות ממוסד
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הטבות מס

) 222' תיקון מס(לפקודת מס הכנסה ידי תיקון-הוסדרה פעילותן של קרנות להשקעה במקרקעין למגורים על 2016באפריל 

הטבות מס ייעודיות

  0.5%מס רכישה בשיעור •

מ"פטור ממע•

הקרן פטורה ממס חברות  •

20%מס דיבידנד בשיעור  -למשקיע פרטי •

קרנות וגופים מוסדיים פטורים•

לפחות מההכנסה 90%חובת חלוקה של •

החייבת בקרן

1

הטבות מימון

מאפשרת –התאגדות כחברה ציבורית •

גישה למקורות הון וחוב בשוק ההון

 80%אפשרות מינוף של עד •

בהשקעה במגורים

2

מכרזי החברה הממשלתית
" דירה להשכיר"

הקמת חברת דירה להשכיר במטרה לקדם 

מכרזים לייזום פרויקטים להשכרה של דירות 

לטווח ארוך אשר חלקן יושכרו במחיר מפוקח  

).שנה 20על פי רוב לתקופה של (

3
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וקמה כחלוצה בשוק השכירות  " מרימה את הכפפה"מגוריט 

פתרון מגורים
לטווח ארוך

מחירים ידועים
מראש

דירות ובניינים 
בסטנדרט גבוה

–התמחות וניסיון    
ניהול מקצועי

אלטרנטיבה ראויה לשיפור באיכות החיים 
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מקורות הרווח של מגוריט
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מהלכים מרכזיים עד היום

.לא כולל מימוש האופציה בעסקת אפר האוס. אישור תבע לפרויקטים של דירה להשכיר/בכפוף לקבלת הקלות* 

-כ

* דירות בפריסה ארצית

1,140
מכרזי דירה להשכיר

4
עסקאות בשוק

החופשי

14
גיוס הון

775 -כ
₪מיליון 

ח"גיוס אג

630 -כ
₪מיליון 
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גידול בכמות הדירות
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.לא כולל התממשות האופציה בעסקת אפר האוס. אישור תבע לפרויקטים של דירה להשכיר/בכפוף לקבלת הקלות* 
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רכישה וייזום של דירות –מהלכים מרכזיים עד היום 

.60%דירה להשכיר הינו חלקה של החברה בכל פרויקט* 
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נכסים מניבים

מועד קבלת החזקהד"יח' מסהפרויקטעיר
בנכס

שיעור תפוסה ממוצע לתקופה  
שהסתיימה ביום

2020במרס  31

עלות ההשקעה הכוללת
)₪באלפי (

אומדן השווי לפי שומה
)₪באלפי (

הפרש בין אומדן השווי לפי שומה לעלות 
  %)-וב₪ אלפי ( ההשקעה כוללת

18.6%-כ2018100%73,20186,88013,679מרס 34"מידטאון"פרויקט א"ת

12.7%-כ2019100%129,197145,60016,403מרס 84"אלקטרה מול הנוף"פרויקט רמלה

גבעת
8%-כ98%119,584129,60010,016-כ2018 מרס58"מגדלי שיר"פרויקט שמואל

31"מרום נגבה"פרויקט רמת גן
)ד"יח 23(  2018-'אוג

)ד"יח 6( 2018-'אוק
)ד"יח 2( 2019-'אפר

12.4%-כ99%69,65478,3008,646-כ

)ד"יח 11( 2019מרס 20"הרצליה הילס"פרויקט הרצליה
11%-כ97%50,40255,9205,518-כ)ד"יח 9( 2019ינואר 

11.6%-כ99%129,902145,01015,108-כ2019ספטמבר 56"הפרדס"פרויקט פתח תקווה

283571,940641,310כ"סה

המלך' בניין שלם ברחירושלים
בהליכי פינוי2018-דצמבר 33  2' הלל מס'פינת רח 27' מס' ורג'ג

10.7%-כ76,90985,1708,261לצורך שיפוץ

316648,849726,48077,631כ"סה
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ואילך 2019עסקאות שנעשו מחודש דצמבר  –נכסים  צפויים 

כוללת צפויה -עלות צפוי - מועד קבלת החזקה בנכססטטוסכמות דירותפרויקטעיר
)ח"י שאלפ(

Q4 202058,100רכישה  21יוסף Vהדר  תל אביב

Q1 2024258,409רכישה  99ירושלים ביפו 'שדתל אביב

Q3 202256,500רכישה  25אונו פרייםקרית אונו

Q1 202395,800רכישה  28אפקהתל אביב

Q4 202039,300רכישה  20בני ברקבני ברק

Q2 2020143,400רכישה  59ארנונה ירושליםירושלים

Q2 202263,500רכישה  30הירוקההרצליה הרצליה

282715,009כ"סה

273,500אופציה110גינדי אפר האוסתל אביב

392988,509כ"סה
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סיכום עסקאות שבוצעו בשוק החופשי

₪מיליוני 
*792

כ עלות כוללת  "סה
לדירות בשוק  

-החופשי כ

כ"סה
אומדן שווי  

-מצטבר כ

₪מיליוני 
*882

₪מיליוני 
90

עודף שווי ממועד  
-הקמת החברה כ

)11%-כ(

ח"ש מליון 12-הנתונים שלהלן בהנחה של שערוך פרויקט ארנונה בירושלים בסך של כ* 
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)ח"אלפי ש(תמצית נתוני הפרויקטים במכרזי דירה להשכיר 

.להלן 35-32לפרטים נוספים ראו שקופיות *     
.החזקה 100%הנתונים בשקף זה מוצגים בהנחת , בכל פרויקט ובידיה אופציה לרכוש את יתרת הבעלות בפרויקטים לאחר סיום שלב הבניה 60%-החברה מחזיקה ב**   
.שנה כאשר חלק מהדירות תושכרנה במחיר מפוקח 20-ל 15במסגרת המכרז נקבע כי הקרקע תיועד להקמת פרויקט להשכרה לתקופה של בין *** 

חולון

Q1 2022:מועד סיום צפוי

:עלות השקעה כוללת צפויה

86,300 -כ

פרויקט דירה להשכיר להקמת 
דירות בשכונת תל גיבורים * 51

***עלות רכישת קרקע כולל פיתוח 

21,623 -כ

מהדירות בשכר דירה מפוקח 25%

ירושלים

Q2 2023:מועד סיום צפוי

:עלות השקעה כוללת צפויה

143,000 -כ

פרויקט דירה להשכיר להקמת 
דירות בשכונת מלחה* 99

***עלות רכישת קרקע כולל פיתוח 

39,346 -כ

מהדירות בשכר דירה מפוקח 100%

ראשון לציון

Q2 2022:מועד סיום צפוי

:עלות השקעה כוללת צפויה

116,000 -כ

* 78פרויקט דירה להשכיר להקמת 
דירות בשכונת קדמת ראשון

***עלות רכישת קרקע כולל פיתוח 

40,453 -כ

מהדירות בשכר דירה מפוקח 25%

באר יעקב

Q3 2022:מועד סיום צפוי

:עלות השקעה כוללת צפויה

404,650 -כ

*  281פרויקט דירה להשכיר להקמת 
ב"דירות ושטח מסחרי במתחם י

***עלות רכישת קרקע כולל פיתוח 

88,000 -כ

מהדירות בשכר דירה מפוקח 50%
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ח"במיליארד ש –גידול צפוי בשווי הוגן נדלן להשקעה 
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.לא כולל מימוש האופציה בעסקת אפר האוס. אישור תבע לפרויקטים של דירה להשכיר/בכפוף לקבלת הקלות* 
  ירידת שווי/ללא השפעת שינויים בשווי הוגן כתוצאה מעליית** 
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ח"במיליוני ש – NOI/גידול צפוי בהכנסות 
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.לא כולל מימוש האופציה בעסקת אפר האוס. אישור תבע לפרויקטים של דירה להשכיר/בכפוף לקבלת הקלות* 
NOIהכנסות
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עיקריים) סדרה א(תנאי אגרות חוב 

צמודה למדד המחירים לצרכן) 'סדרה א(ח "ח באג"מיליון ש 493-כ גיוס של כ"סה•

2022, ביוני 30מועד פירעון בתשלום אחד ביום •

)31/12, 30/06(המשולמת פעמיים בשנה  1%ריבית נקובה של •

.₪מיליון * 659 -דירות בשווי של כ* 290-כ –שעבוד ראשון על תמורת ההנפקה ועל דירות שנרכשו •

 –יחסים פיננסיים •

ח"מיליון ש 200 -הון עצמי מינימלי של •

)35%-ל 30%עליה של רבע אחוז בריבית הנקובה בטווח של בין ( 30% -יחס הון עצמי למאזן של•

80%-כ 2020, *במרס 31נכון ליום  LTVיחס •

.ח"אלפי ש 133,520דירות בפרויקט ארנונה בירושלים בשווי של  50הנתונים שלהלן בהנחה של שעבוד * 



2019, בנובמבר 13נכון ליום * 
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עיקריים) 1סדרה (תנאי אגרות חוב 

צמודה למדד המחירים לצרכן) 1סדרה (ח "ח באג"מיליון ש 138-כ גיוס של כ"סה•

2024, במרס 31מועד פירעון בתשלום אחד ביום •

)30/09, 31/03(המשולמת פעמיים בשנה  0.3%ריבית נקובה של •

תהיינה אגרות החוב ניתנות להמרה באופן  ) כולל( 2021במרס  31החל מיום המסחר הראשון ועד ליום •

בכפוף להתאמות  (של אגרות החוב ניתנים להמרה למניה רגילה אחת של החברה . נ.ח ע"ש 1בו כל 

אגרות החוב תהיינה ניתנות  ) כולל( 2024במרס  21ועד ליום  2021באפריל  1ומיום ) ככל שיידרשו

.של אגרות החוב ניתנים להמרה למניה רגילה אחת של החברה. נ.ח ע"ש 1.5להמרה באופן בו כל 

מיליון  * 167-כדירות בשווי של * 65-כ –שעבוד ראשון על יתרת תמורת ההנפקה ועל דירות שנרכשו•

.ח"ש

 –יחסים פיננסיים •

ח"מיליון ש 235 -הון עצמי מינימלי של •

)35%-ל 30%עליה של רבע אחוז בריבית הנקובה בטווח של בין ( 30% -יחס הון עצמי למאזן של •

.ח"אלפי ש 21,780בפרויקט ארנונה בירושלים בשווי של דירות  9הנתונים שלהלן בהנחה של שעבוד * 
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מאפיינים -ן בישראל "שוק הנדל מאפיינים -ן בישראל "שוק הנדל

צפיפות
אוכלוסין

עלייה בתוחלת
החיים

שיעור ילודה
גבוה

פוטנציאל עליית מחירים 
כתוצאה מעודף הביקוש  

על ההיצע
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OECD-ישראל היא בין המדינות הצפופות ביותר בהשוואה ל

)2017, ר"נפשות לקמ( OECD-מדינות ה –צפיפות אוכלוסין 

ישראל
384

הולנד
509

קוריאה הדרומית
528

איטליה
206

שוויץ
214

גרמניה
237

בריטניה
273

יפן
348

טורקיה
105

אוסטריה
107

פורטוגל
112

צרפת
123

דנמרק
137

מקסיקו
66

אירלנד
70

יוון
83

ספרד
93

ילה'צ
24
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25
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31

ב"ארה
36

נורבגיה
14
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3
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3
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4

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה: מקור
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גידול דרמטי בתוחלת החיים

כלל האוכלוסיות –תוחלת חיים גברים ונשים בישראל 
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הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה: מקור
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שיעורי ילודה גבוהים מחריפים את סוגיית הצפיפות

עלולים להחריף את סוגיית הצפיפות OECD( -החריגים בהשוואה ל(שיעורי הילודה בישראל 

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה: מקור

בקרב אוכלוסייה יהודית השיעור  
3.16אף יותר גבוה ועומד על 
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שוק השכירות למגורים בישראל

רומניה
סלובקיה

ליטא
בולגריה
נורבגיה

פולין
לטביה

מאלטה
כיה 'צ

ספרד
פורטוגל

יוון
פינלנד
איטליה

לוקסמבורג
בלגיה

EU
שבדיה
ישראל
הולנד
צרפת

אנגליה
דנמרק

אוסטריה
גרמניה

בישראל שיעור בעלות 
על דירה יחידה

  68%-כ 
לממוצע נמוך ביחס

OECD-ה

השנים הקרובות  28במהלך 
אוכלוסיית ישראל

  65%-צפויה לגדול בכ

2048

2024

'מיל 15

'מיל 10

2019
'מיל 9.1

. ממשקי הבית חיים בשכירות 27% -כ
שיעור השוכרים גדל באופן יציב

מהשוק 25-30%לאורך עשורים ומהווה 

201620071997

27%
26%

24%

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה: מקור
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...הכתובת על הקיר
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צרכי הדיור העתידיים בישראל

.המועצה הלאומית לכלכלה ומשרד ראש הממשלה, 2016-2040היעד לצרכי דיור עתידיים בישראל * 
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)ד לשנה"אלפי יח( 2016-2040 –צרכי הדיור בישראל 

676561
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לכמות הדירות שבנייתן הסתיימה לבין המציאות בשטח* הפער בין היעד הממשלתי

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה: מקור
.התוכנית האסטרטגית לדיור של המועצה הלאומית לכלכלה, 2016-2040היעד לצרכי דיור עתידיים בישראל * 

יעד ממשלתי
52,000

ד בשנה"יח

ד שבנייתן"יח
**הסתיימה 
50,593

2019

ד"יח 1,407חוסר של 

יעד ממשלתי
52,000

ד בשנה"יח

ד שבנייתן"יח
**הסתיימה 
50,667

2018

ד"יח 1,333חוסר של 

יעד ממשלתי
52,000

ד בשנה"יח

ד שבנייתן"יח
הסתיימה
48,470

2017

ד"יח 3,530חוסר של 

יעד ממשלתי
52,000

ד בשנה"יח

ד שבנייתן"יח
הסתיימה
46,117

2016

ד"יח 5,883חוסר של 

ד"יח 12,153חוסר מצטבר של 
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והמצב לא צפוי להשתפר לאור הירידה בהתחלות הבניה  

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה: מקור

לפי רבע שנה, דירות שהחלה בנייתן

אומדן המגמה האחרון עשוי להשתנות במידה ניכרת* 
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והמצב לא צפוי להשתפר לאור הירידה בהתחלות הבניה  

אלף דירות בשנה תומך 40-48היקף גמר בניה נוכחי של " 
" *בשנה 4%-3%-בכבהמשך עליית מחירי הדירות   

50,831

2019

51,950

2018

53,903

2017

56,520

2016

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה: מקור
ממכון אהרון למדיניות כלכלית מהמרכז הבינתחומי הרצליה סומקיןר סרגיי "וד קוגוטתמיר , צבי אקשטיין' י פרופ"אשר נערך ע 2018בהתאם לנייר מדיניות מחודש מאי 

2019ועד שנת  2016דירות שהחלה בנייתן משנת 
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נתונים מאקרו כלכליים עיקריים

2019שנה שהסתיימו בשנת  20-ב, שינוי מחירי הדירות השנתי הממוצע

1983        1984      1985       1986       1987       1988       1989        1990        1991       1992        1993       1994 1995       1996       1997      1998       1999

2003
2004

2005

2006
2007 2008

2009

2010

2011

2012
2013

2014

2015
2016

2017

2.7%3% 2.8% 4.3% 3.9% 3.8% 4.1% 3.5% 4.4% 3.6% 3.4% 3% 3.2% 3.3% 3.1%

2018

3.2%

מדד מחירי הדיור –ס "עיבוד לנתוני הלמ – 2018החל משנת , מחירים ממוצעים של דירות–ס "עיבוד לנתוני הלמ - 2017ועד לשנת  1983בין השנים : מקור

2019

3.2%
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*שוק השכירות למגורים בישראל

מהחוזים בישראל נחתמים לשנה ומשך חוזה השכירות הממוצע בישראל הוא   90%-בעוד שכ•

.שנים 4-5.4: מכך 5.3משך ההתגוררות הממוצע בדירה שכורה עומד על פי , חודשים 13-כ

והיקף שכר , אלף דירות 570-המתגוררים בכ, מיליון איש בשכירות 1.7-בישראל חיים כ•

.בשנה₪ מיליארד  28-הדירה עומד על כ

.ממשקי הבית החיים בשכירות שוכרים דירה במחוזות תל אביב והמרכז 50%-למעלה מ•

עם התאמה , לשכר הדירה קשר חזק עם השכר הממוצע והיחס ביניהם יציב לאורך השנים•

נתון המעיד על רמת הסיכון הנמוכה הגלומה בהשקעה בדיור  , קלה למחזורי מחירי הדירות

.להשכרה



סיכום
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החברה בוחנת מספר רב של עסקאות בשלבי הבשלה שונים 
.במטרה להגדיל באופן תמידי את מצבת הנכסים

.החברה בוחנת מנועי צמיחה משיקים נוספים

כחלוצת שוק השכירות הממוסד בכוונת החברה להפוך את תחום  
השכירות לנגיש ויעיל יותר בין היתר באמצעות הקמת ממשקים  

.טכנולוגיים מתאימים

זכיות במכרזים של דירה להשכיר   4 -עסקאות ו  15 -התקשרות ב
.₪מיליארד  2.7 -בהיקף של כ

צבירת רווחים מהותיים כתוצאה ממימוש יכולת החברה ליזום  
.ולרכוש נכסים במחירים הזדמנותיים

פיתוח מומחיות  , המניביםשיעור תפוסה גבוה בפרויקטים 
רכישה וייזום של פרויקטים ייעודיים וניהולם באופן יעיל  , באיתור

.ומקצועי תוך ניצול היתרון לגודל



!תודה!תודה

www.megureit.co.il

אבא הלל  , 10קומה , מגדל ששון חוגי
5250606רמת גן , 12סילבר 

5007577-03
office@megureit.co.il
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–ריכוז פרויקטים 
בתכנון/ דירה להשכיר 



32 זכויות שמורות|  2020מגוריט   ©

חולון, שכונת תל גיבורים –מכרז דירה להשכיר 
  הקלות לאישור בכפוף( דירות 51-כ יכלול אשר ,מגורים מתחם להקמת )40%( מ"בע אחזקות מנרב לבין )60%( החברה בין שותפות

 דירה בשכר לדיור תיועדנה מהדירות 25% .ברציפות שנה 20-מ תפחת שלא לתקופה למגורים טווח ארוכת להשכרה ייועד אשר ,)שהוגשו

.לזכאים מפוקח

  )100%( למלוא ביחס ,זהה במחיר”CALL" אופציית ולחברה ”PUT“אופציית מ"בע אחזקות למנרב ניתנה ,שנחתם להסכם בהתאם

.הבניה תקופת מתום החל למימוש הניתנת ,בפרויקט מ"בע אחזקות מנרב אחזקות

  .)כדין מ"מע כולל( ח"ש מיליון 86-בכ )הקרקע מרכיב כולל( הפרוייקט בהקמת הכרוכות העלויות כלל את מעריכה החברה

 לחכירת תפעל השותפות ,")השותפות" :זה בסעיף וביחד "מנרב" :להלן( מ"בע אחזקות מנרב לבין החברה בין שנחתם להסכם בהתאם

-ב תחזיק ומנרב מהפרויקט 60%-ב תחזיק שמגוריט כך ,בפרויקט השותפות זכויות מימוש או/ו הפרויקט של משותף ומימוש המקרקעין

 חלקה את למגוריט למכור אופציה קיימת ולמנרב בפרויקט מנרב של חלקה את לרכוש אופציה קיימת למגוריט ,בנוסף .מהפרויקט 40%

 .בפרויקט

 בבניית החלו השותפות .בחולון "גיבורים תל" להשכיר דירה בפרויקט מגורים יחידות 51 לבניית היתר התקבל ,2019 בנובמבר 13 ביום

  .2020 לשנת הראשון ברבעון הפרויקט

 בלוחות כשנה של עיכוב קיים החברה ידי על נגרמים שאינם עיכובים בעקבות כי לחברה נודע 2019 לשנת השלישי הרבעון במהלך

  במטרה ,להם שגרמו והסיבות אלו לעיכובים בנוגע להשכיר דירה חברת עם שוטפים מגעים מנהלת החברה .הפרויקט לסיום הזמנים

  תהיה לעיכוב כי צופה לא )העבר וניסיון להשכיר דירה חברת סגל עם שנערכו דיונים בסיס על( זה ובשלב הזמנים לוחות את לעדכן

  .לעיל כאמור הפרויקט על מהותית השפעה

  למועד נכון בחברה הקיימת אינפורמציה על המבוסס ,החברה בשליטת שאינו עתיד פני צופה מידע כוללות הצפוי ההשלמה ומועד הצפויה הכוללת ההשקעה עלות בדבר החברה הערכת כי יצוין
  המבוססות הערכות על וכן הקרקע רכיב בגין התמורה על ,הפרויקט התקדמות קצב ועל הביצוע גורמי של עבודתם תחילת על בעיקר נסמך זה מידע .החברה של וכוונות הערכות כוללות אשר זה
  לצפוי מעבר הפרויקטים בניית משך התארכות ,הבנייה בעלויות שינוי :כגון( גורמים של רב ממספר כתוצאה וזאת תתממשנה לא החברה הערכות אם .השותפות של עתידיות הוצאות אומדן על

  הההשלמה מועד ועל הצפויה הכוללת ההשקעה עלות על להשפיע הדבר עשוי ,)ב"וכיו הבנייה תשומות במדד שינויים ,הפרויקטים להקמת הנדרשים האישורים קבלת משך התארכות זה ובכלל
.הצפוי
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ירושלים, שכונת מלחה –מכרז דירה להשכיר 

-אשר יכלול כ, להקמת מתחם מגורים) 40%(מ "אחזקות בע מנרבלבין ) 60%(שותפות בין החברה 

אשר ייועד למטרת השכרה ארוכת טווח למגורים לתקופה שלא , )ע"תבבכפוף לאישור (דירות  99

.מהדירות תיועדנה לדיור בשכר דירה מפוקח לזכאים 100%. שנה ברציפות 15-תפחת מ

  ”CALL"ולחברה אופציית   ”PUT“אופצייתמ "בעאחזקות  למנרבניתנה , בהתאם להסכם שנחתם

הניתנת למימוש החל , בפרויקטמ "בעאחזקות  מנרבאחזקות ) 100%(ביחס למלוא , זההבמחיר 

.מתום תקופת הבניה

מיליון   143-בכ) כולל מרכיב הקרקע( הפרוייקטהחברה מעריכה את כלל העלויות הכרוכות בהקמת 

)*.  מ כדין"כולל מע(ח "ש

.  ד"יח 99-ד לכ"הגישה בקשה עדכנית להגדלת כמות יחהחברה 

  למועד נכון בחברה הקיימת אינפורמציה על המבוסס ,החברה בשליטת שאינו עתיד פני צופה מידע כוללות הצפוי ההשלמה ומועד הצפויה הכוללת ההשקעה עלות בדבר החברה הערכת כי יצוין
  המבוססות הערכות על וכן הקרקע רכיב בגין התמורה על ,הפרויקט התקדמות קצב ועל הביצוע גורמי של עבודתם תחילת על בעיקר נסמך זה מידע .החברה של וכוונות הערכות כוללות אשר זה
  לצפוי מעבר הפרויקטים בניית משך התארכות ,הבנייה בעלויות שינוי :כגון( גורמים של רב ממספר כתוצאה וזאת תתממשנה לא החברה הערכות אם .השותפות של עתידיות הוצאות אומדן על

  הההשלמה מועד ועל הצפויה הכוללת ההשקעה עלות על להשפיע הדבר עשוי ,)ב"וכיו הבנייה תשומות במדד שינויים ,הפרויקטים להקמת הנדרשים האישורים קבלת משך התארכות זה ובכלל
.הצפוי
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ראשון לציון, קדמת ראשון –מכרז דירה להשכיר 

 וייועד ,)הקלות לאישור בכפוף( 78-כ יכלול אשר ,מגורים מתחם להקמת )40%( מ"בע אחזקות מנרב לבין )60%( החברה בין שותפות

.לזכאים מפוקח דירה בשכר לדיור תיועדנה מהדירות 25% .ברציפות שנה 20-מ תפחת שלא לתקופה למגורים טווח ארוכת להשכרה

  .)*כדין מ"מע כולל( ח"ש מיליון 116-בכ )הקרקע מרכיב כולל( הפרוייקט בהקמת הכרוכות העלויות כלל את מעריכה החברה

 של משותף ומימוש המקרקעין לחכירת תפעל השותפות ,")השותפות" :זה בסעיף ביחד להלן( מנרב לבין החברה בין שנחתם להסכם בהתאם

 למגוריט ,בנוסף .מהפרויקט 40%-ב תחזיק ומנרב מהפרויקט 60%-ב תחזיק שמגוריט כך ,בפרויקט השותפות זכויות מימוש או/ו הפרויקט

 .בפרויקט חלקה את למגוריט למכור אופציה קיימת ולמנרב בפרויקט מנרב של חלקה את לרכוש אופציה קיימת

 את ולהגדיל הקלות לאשר הועדה החליטה במסגרתו לציון בראשון הפרויקט בנושא המקומית בוועדה דיון התקיים 2019 מאי חודש במהלך

 של הראשון הרבעון במהלך .מסחרי שטח והוספת ד"יח של הממוצע השטח להקטנת חדש תכנון שיוגש בתנאי אך ,ד"יח 78 ,ל ד"יח כמות

  את הועדה אישרה 2020 שנת של השני הרבעון במהלך .המקומית הוועדה בקשת על המסתמכת תכנית צ"ראשל עיריית הגישה השנה

  .תוקף למתן התכנית

  הזמנים בלוחות כשנה של עיכוב קיים החברה ידי על נגרמים שאינם עיכובים בעקבות כי לחברה נודע 2019 לשנת השלישי הרבעון במהלך

  לוחות את לעדכן במטרה ,להם שגרמו והסיבות אלו לעיכובים בנוגע להשכיר דירה חברת עם שוטפים מגעים מנהלת החברה .הפרויקט לסיום

  על מהותית השפעה תהיה לעיכוב כי צופה לא )העבר וניסיון להשכיר דירה חברת סגל עם שנערכו דיונים בסיס על( זה ובשלב הזמנים

  .לעיל כאמור הפרויקט

  למועד נכון בחברה הקיימת אינפורמציה על המבוסס ,החברה בשליטת שאינו עתיד פני צופה מידע כוללות הצפוי ההשלמה ומועד הצפויה הכוללת ההשקעה עלות בדבר החברה הערכת כי יצוין
  המבוססות הערכות על וכן הקרקע רכיב בגין התמורה על ,הפרויקט התקדמות קצב ועל הביצוע גורמי של עבודתם תחילת על בעיקר נסמך זה מידע .החברה של וכוונות הערכות כוללות אשר זה
  לצפוי מעבר הפרויקטים בניית משך התארכות ,הבנייה בעלויות שינוי :כגון( גורמים של רב ממספר כתוצאה וזאת תתממשנה לא החברה הערכות אם .השותפות של עתידיות הוצאות אומדן על

  הההשלמה מועד ועל הצפויה הכוללת ההשקעה עלות על להשפיע הדבר עשוי ,)ב"וכיו הבנייה תשומות במדד שינויים ,הפרויקטים להקמת הנדרשים האישורים קבלת משך התארכות זה ובכלל
.הצפוי
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בבאר יעקב' יבמתחם  –מכרז דירה להשכיר 

 שטחי יכלול אשר ,מגורים מתחם להקמת )40%( מ"בע הנדסה מנרב לבין )60%( החברה בין שותפות

 לתקופה למגורים טווח ארוכת להשכרה ייועד אשר ,)הקלות לאישור בכפוף( דירות 281-וכ להשכרה מסחר

.לזכאים מפוקח דירה בשכר לדיור תיועדנה מהדירות 50% .ברציפות שנה 20-מ תפחת שלא

  כולל( ח"ש מיליון 405-בכ )הקרקע מרכיב כולל( הפרוייקט בהקמת הכרוכות העלויות את מעריכה החברה

  .)*כדין מ"מע

 ,")השותפות" :זה בסעיף ביחד להלן( מ"בע ובנין הנדסה מנרב לבין החברה בין שנחתם להסכם בהתאם

  כך ,בפרויקט השותפות זכויות מימוש או/ו הפרויקט של משותף ומימוש המקרקעין לחכירת תפעל השותפות

  אופציה קיימת למגוריט ,בנוסף .מהפרויקט 40%-ב תחזיק ומנרב מהפרויקט 60%-ב תחזיק  שמגוריט

  החברה .בפרויקט חלקה את למגוריט למכור אופציה קיימת ולמנרב בפרויקט מנרב של חלקה את לרכוש

 .דיור יחידות 281-כ שיכלול כך בפרויקט דיור יחידות תוספת לקידום פועלת

  למועד נכון בחברה הקיימת אינפורמציה על המבוסס ,החברה בשליטת שאינו עתיד פני צופה מידע כוללות הצפוי ההשלמה ומועד הצפויה הכוללת ההשקעה עלות בדבר החברה הערכת כי יצוין
  המבוססות הערכות על וכן הקרקע רכיב בגין התמורה על ,הפרויקט התקדמות קצב ועל הביצוע גורמי של עבודתם תחילת על בעיקר נסמך זה מידע .החברה של וכוונות הערכות כוללות אשר זה
  לצפוי מעבר הפרויקטים בניית משך התארכות ,הבנייה בעלויות שינוי :כגון( גורמים של רב ממספר כתוצאה וזאת תתממשנה לא החברה הערכות אם .השותפות של עתידיות הוצאות אומדן על

  הההשלמה מועד ועל הצפויה הכוללת ההשקעה עלות על להשפיע הדבר עשוי ,)ב"וכיו הבנייה תשומות במדד שינויים ,הפרויקטים להקמת הנדרשים האישורים קבלת משך התארכות זה ובכלל
.הצפוי
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במרכז ירושלים' ורג'פרויקט הלל פינת קינג ג

  בן בבניין הבנויים וגג מרפסות וכן )ר"מ 2,880-כ של מכר שטח( בחלקן ומאוכלסות מניבות דיור יחידות 33

 .ירושלים בלב 2 הלל 'רח פינת 27 'ורג'ג המלך 'ברח קומות 7

  .ח"ש מיליון 75 -כ של סך החברה שילמה הדיור יחידות בגין – העסקה היקף

 הדיור יחידות כמות להגדלת בקשה ,היתר בין ,הכולל בנכס כללי שיפוץ ולבצע לתכנן החברה בכוונת

  אשר בנייה זכויות תוספת בקשת י"ע הנכס להשבחת בהליך החברה החלה ,במקביל .בנכס כיום הקיימות

 מהגדלת כתוצאה )יתקבלו אם( שיתקבלו היחידות לבניית לפעול החברה בכוונת שתתקבל וככל אם

 צופה והחברה בהקמה להשקעה ן"כנדל הפרויקט סווג 2020 לשנת הראשון הרבעון במהלך .הבנייה זכויות

  .2020 לשנת השלישי הרבעון במהלך יתחיל בנכס השיפוץ כי

.2020 לשנת השלישי הרבעון במהלך להתחיל שצפוי שיפוץ לקראת פינוי בשלבי הפרויקט זה למועד נכון

  זה למועד נכון בחברה הקיימת אינפורמציה על המבוסס ,החברה בשליטת שאינו עתיד פני צופה מידע כוללות ,הנכס לגבי החברה תוכניות כי יצוין
  קבלת משך התארכות :כגון( גורמים של רב ממספר כתוצאה וזאת תתממשנה לא החברה הערכות אם .החברה של וכוונות הערכות כוללת אשר

.הנכס לגבי החברה תוכניות על להשפיע הדבר עשוי ,)ב"וכיו הפרויקט ייזום על הקורונה נגיף השפעות ,הנדרשים האישורים


		2020-05-27T14:16:16+0000
	Not specified




