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תכנון
לו היו לי שמונה שעות  

הייתי מקדיש , לכרות עץ

שש מהן להשחזת הגרזן

אברהם לינקולן

משפחתיות
,  לא הבשר והדם

אלא הלב

הוא העושה אותנו  
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יושרה
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,הרבים
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עשייה
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ח      "כל הנתונים הכספיים במצגת רשומים במיליוני ש*  



2

מידע צופה פני עתיד
.החברהשלערךבניירותלהשקעההמלצהאולציבורהחברהשלערךניירותשלהצעהמהווהאינהזומצגת

"(צרפתי"או"החברהקבוצת)"החברהשלהבתוחברות"(החברה)"מ"בע(1992)ובניןהשקעותובניוצרפתיצביאתלהציגנועדהזומצגת

-איאוטעויותבהליפולעשוייםהדבריםומטבע,ונוחהתמציתיתבצורה,ההוןבשוקנוספיםוגורמיםמוסדייםמשקיעיםבפניופעילותה

זובמצגתאין.פעילותהאוהחברהקבוצתאודותהמהותייםהנתוניםמלואאתממצהואינוחלקיבאופןמובאזובמצגתהאמורכימובהר.דיוקים

ביוםשפורסם31.12.2019ביוםשנסתיימהלשנהתקופתידוח:זהובכלל,החברהותפרסםשפרסמהבדיווחיםלעייןהצורךאתלייתרכדי

שפרסמהמידייםודוחות31.8.2020ביוםשפורסם2020ביוני30ביוםשהסתיימוחודשיםושלושהשישהשללתקופותדוח,12.04.2020

ידיעלשיפורסמובדיווחיםאו/ולציבורשפורסמוקודמיםבדיווחיםהאמורלביןזובמצגתהאמורביןסתירהשלמקרהבכל.החברהומפרסמת

.כאמורבדיווחיםהאמוריגבר,הדיןפיעלכמתחייבבעתידהחברה

הערכות,מטרות,תחזיות,היתרבין,כולל,כאמורמידע.1968-ח"התשכ,ערךניירותבחוקכהגדרתו,עתידפניצופהמידעכוללתזומצגת

קבוצתבשליטתאינהאווודאיתאינה,חלקםאוכולם,התממשותםאשר,עתידייםענייניםאולאירועיםהמתייחסאחרומידעאומדנים

,זומצגתעריכתבמועדהחברהלהנהלתהידועמידעעל,היתרביןהמתבססות,החברההנהלתהערכותעלמבוססעתידפניצופהמידע.החברה

לאאשר,שונותורשויותגופיםידיעלשפורסמווציבורייםסטטיסטייםופרסומיםנתונים,החברהקבוצתשלפעילותהשווקיהערכותזהובכלל

אשרהגורמים.שנצפהמכפישונהבאופןלהתממשאו,חלקואוכולו,להתממששלאעשויכאמורהמידע.עצמאיבאופןהחברהידיעלנבחנו

,החברהקבוצתפעילותאתהמאפייניםהסיכוןגורמי,היתרבין,הינם,כאמורהמידעשלהתממשותואיאוהתממשותועללהשפיעעשויים

והמשךפעילותהבתחומיהחברהקבוצתעלהמשפיעיםחיצונייםוגורמיםהתכנוןרשויותשלהחלטות,הכלליתבסביבהוהתפתחויותשינויים

עשוייםבפועלהחברהשלוהישגיהתוצאותיהכימובהר,לפיכך.בפרטוהחברהבכללהמשקעלהשליליותוהשפעותיוהקורונהנגיףהתפשטות

.בהבאמורמהמשתמעאובמצגתמהמתוארמהותיבאופןשוניםלהיות

לאאשרחדשיםנתוניםוכן(שוניםפילוחאועריכהאובאפיוןלרבות)החברהבדיווחיהוצגבוהאופןמןשונהבאופןהמוצגמידעכוללתהמצגת

.הצגתםלמועדנכוןהחברהשלהערכתהלמיטבנכוניםושהינםהחברהבדיווחיהוצגו

עריכתבמועדהחברהבידיוהמצויים30.6.2020ליוםנכוןומידענתוניםעלמתבססיםבמצגתהחברהוהערכותותחזיותהמידעכימובהר

.המצגת

נסיבותאואירועיםשישקפומנתעלהערכהאותחזיתשינויאועדכוןלרבותלתקנםאו/וזושבמצגתהנתוניםאתלעדכןמחויבתאינההחברה

.המצגתעריכתמועדלאחרשיחולו



3

כרטיס ביקור

מרכזבאזורהוותיקותלמגוריםהבנייהמחברותובניוצרפתיצביחברת➢
.ן"הנדלבענףשנה50-כשלומוניטיןניסיון,הארץ

ומנוהלתהחברהדירקטוריוןר"כיוהמכהןצרפתיצביידיעלהוקמההחברה➢
.משותפיםם"כמנכליהמכהניםצרפתיורפימשה-בניוידיעל

התמקדותתוךומסחרמשרדים,למגוריםפרויקטיםשלוביצועבייזוםפועלת➢
.הארץבמרכזביקושבאזורי

P&Sידיעל+ilBBBבדירוגהשניםלאורךמדורגותהחברהשלהחובאגרות➢

ח"אגסדרותשמונה,ח"אגסדרותעשרהחברההנפיקה,היוםעד.מעלות
,כיום.התשלוםמועדיבכלמלאהעמידהתוךבמלואןהומרואו/ונפרעוכבר

.נ.עמיליון155-כשלבהיקף(ט-וחאגח)אגחסדרות2ישלחברה

,ח"שמיליון269-בכהסתכםהחברהשלעצמיההון2020ביוני30ליוםנכון➢
2020ביוני30ליוםנכוןהחברהשלהעצמיההון.המאזןמסך33%-כ

19.8.2020ביוםשולםאשרח"שמיליון14-כבסךדיבידנדחלוקתבהפחתת
.המאזןמסך32%-כ,ח"שמיליון255-כבסךמסתכם
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התפרצות נגיף הקורונה
בצעדיםנקטו,ישראללרבות,רבותמדינות.כלכליותמאקרוהשלכותבעלאירועמהווה,הקורונהנגיףהתפרצותבעקבותשנוצרהעולמיהמשבר

.באלהוכיוצאחלקיאומלאסגרהטלת,מדינותביןגבולותסגירת,אזרחיםתנועתעלהגבלותכגון,הנגיףהתפשטותאתלמנועבניסיוןמשמעותיים

.הישראליההוןושוקהכלכלהעלמשמעותיותהשלכותישראלמדינתידי-עלשננקטוולפעולותלאירועיש,יוצאכפועל

למשךלחל״תעובדיםהוצאתבאמצעותהשכרהוצאותהקטנתידיעלוחסכוןהתייעלותבצעדינקטההחברה,המשברהשלכותעםלהתמודדמנתעל

ממשיכההחברה,כןכמו.חודשייםשללתקופההחודשימשכרם30%שלהחברהשלהמשותפיםהמנכ״ליםשלוולונטריתשכרוהפחתתוחציכחודש

החברהקבוצת.החברהקבוצתשלחדשיםפרויקטיםופיתוחתכנון,בקידוםממשיכהובמקבילכמתוכנןהפרויקטיםבכלהבנייהעבודותבביצוע

צופהאינההחברהקבוצת.החברהקבוצתשבונההפרויקטיםבאחדלמעטהפרויקטיםמרביתבנייתלסיוםהצפוייםבמועדיםתעמודכימעריכה

.מהותיותבהוצאותהחברהקבוצתאתיחייבזהשעיכוב

אלהכל,אשרמסחרשטחילרכישתבביקושיותראףחדהוירידהמשרדיםלרכישתבביקושירידהחלה,שנקבעווהמגבלותהנגיףהתפשטותבעקבות

כייודגש.2020לשנתהשלישיברבעוןהחברהקבוצתהכנסותעללהשפיעצפוייםוכן2020שנתשלהראשוןבחציוןהחברהקבוצתהכנסותעלהשפיעו

תחילתוכןוהפנאיהתעסוקה,התנועהמגבלותעלשהקלוממשלההחלטותלאורהיתרבין,2020מאיחודשמאמצעשהחלבתקופה,האמורחרף

החברהקבוצתשביצעההעסקהבעקבות,שלרבותכךלמגוריםדירותלרכישתבהתעניינותהתעוררותחלה,מהמשבריציאהאסטרטגייתיישום

.2020לשנתהראשוןבחציוןמגוריםדירותבמכירתירידהחלהלאבפועלשלםבכפרהדירותיתרתכללמכירת

שנקטהואומדניםהערכותיהאתשינתהלאוהחברההקבוצהפעילותעלמהותיתהשפעההקורונהלמשבראיןזהבשלב,החברההנהלתלהערכת

למכירההזמיןהמלאיומימושהמכירותקצבעלאפשריתהשפעהלמעט,בפרויקטיםצפויותוהוצאותהכנסותעםבקשרלרבות,פרויקטיםעםבקשר

.החברהקבוצתשל

ניירותתיקיעלהשפעההייתהולכך,אביבבתלערךלניירותובבורסההעולםבבורסותחדותשעריםלירידותבפועלהובילההנגיףהתפשטות,בנוסף

.ח"שמיליון2.7-כשלבסךהפסד30.6.2020ליוםנכוןרשמהשהחברהכך,החברהשלהמנוהליםהערך

התפשטותשלהחשיפההשפעתעםבהתמודדותלחברהיסייעו,הפיננסיתאיתנותהובשילוב,וותיקהיציבההחברההיותכימעריכההחברההנהלת

.בהתחייבויותיהולעמודפעילותהאתלממןלהמשיך,החברהעסקיעלהקורונהנגיף

2020לשנתשנירבעוןבדוחבנושאפירוטגםראו

,היתרבין,מבוססותאשר1968-התשכ״ח,ערךניירותבחוקכהגדרתו,עתידפניצופהמידעמהוותהמשברלהשפעתבנוגעהנ״להחברההערכות

המשךכגון,החברהבשליטתשאינםמאירועיםהיתרביןומושפעתוודאיתאינההתממשותןואשר,זהלמועדנכוןהחברהבידיהמצויהמידעעל

.בענייןבארץרלבנטיותורשויותהמדינהשלהחלטותוכןעצירתואוהנגיףהתפשטות
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התפתחות

:הסתיימהבנייתןשהקמתפרויקטים❑
ראשוןחלום,לציוןראשון➢

סטימצקי'רחONE,א"ת➢

אונופסגתBeONO,אונוקריית➢

'בשלבParadiso,חנהפרדס➢

הלוחמים'ברחומסחרמשרדיםבניין,וולפסוןMetro,חולון➢

ישובהכשרת'רחומסחרמשרדיםבניין,SPACE,לציוןראשון➢

:ושיווקבהקמהפרויקטים❑
(אברמוביץ)4ויצמן,לציוןראשון➢

שפרינצק'רחSelected,לציוןראשון➢

שלםכפרTLVillage,אביבתל➢

'גשלבParadiso,חנהפרדס➢

370בחולון203,חולון➢

[2020בספטמברבנייההתחלת]214מגרש370צרפתי,חולון➢

[2020בספטמברשיווקהחל]בשלבLIVEיעקבבאר➢

ותעסוקהמסחרפרויקטאיילוןMetro,לציוןראשון➢

:הקרובהבשנהצפויההקמתםשתחילתבתכנוןפרויקטים❑
באזורקפלןבינויפינוי,אזור➢

בוטינסקי'בז38/2א"תמDUO,רעננה➢

ים-בתסנשחנה/ארלוזורוב38/2א"תמ,ים-בת➢

ותעסוקהמסחרפרויקט,ל"האצ,רחובות➢

יחידות דיור207
ר לשיווק משרדים ומסחר "מ' א18

: סיום הבניה
2018-2019

יחידות דיור465
ר לשיווק משרדים ומסחר "מ' א27

:תחילת ההקמה צפויה
2020-2021שנת 

יחידות דיור532
ר לשיווק משרדים ומסחר "מ' א27

:סיום הבניה
2021-2023
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סטאטוס פרויקטים בניה למגורים
2-רווח גולמי שנותר להכרה כ. דירות207בהיקף של 2018-2019פרויקטים שבנייתם הסתיימה בשנת 4➢

.  ח"מיליון ש7-מיליון שקל ויתרת עודפים צפויה כ
ופרויקט 2020שבנייתו החלה בספטמבר 370בחולון 214לרבות פרויקט , דירות532פרויקטים בהיקף של 7➢

LIVEח ויתרת עודפים  "מיליון ש219-רווח גולמי שנותר להכרה כ. בהקמה ושיווק, באר יעקב שהחל שיווקו
.  ח"מיליון ש339-צפויה בסיום לרבות הון עצמי שהושקע בפרויקט כ

-רווח גולמי צפוי להכרה כ. ד שתחילת הקמתם צפויה תוך שנה"יח465פרויקטים נוספים בהיקף כולל של 3➢
.ח"מיליון ש121

התחדשות עירונית  

חלק , ד"יח3,254-בהיקף כולל של כ( 38/2א "פינוי בינוי ותמ)פרויקטים ומיזמים של התחדשות עירונית 16➢
. ד"יח2,470-החברה למכירה כ

(  ד"יח57)חנה סנש בבת ים /ארלוזרוב38/2א "תמ, (ד"יח360)פינוי בינוי קפלן באזור , מהפרויקטים3➢
.  2020-2021הקמתם צפויה להתחיל בשנת ( ד"יח48)רעננה 38/2DUOא"ותמ

עתודות קרקע  

מצב טבלה בהמשך     )חלקן בתהליך שינוי סטטוטורי , מיקומים שונים באזורי ביקוש10-עתודות קרקע ב➢
(. המצגת

.ח"כל הנתונים הכספיים במצגת רשומים במיליוני ש
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סטאטוס פרויקטים למשרדים ומסחר

.  בשיווק, 2019בנייתו הושלמה בתחילת , לוחמים חולון' וולפסון ברחMetroפרויקט➢

. בשיווק, 2019בנייתו הושלמה בדצמבר , הכשרת ישוב בראשון לציוןSPACEפרויקט➢

.  Q1/2022סיום משוער , בבנייה, בראשון לציוןבמתחם איילוןMetroפרויקט➢

.  ח"מיליון ש138-רווח גולמי נותר להכרה בפרויקטים בשיווק וביצוע כ➢

.Q3/2021–מועד תחילת הביצוע המשוער –ל ברחובות "האצ' פרויקט רח➢

הוד  , פארק המדע נס ציונה: 2017-2018עסקאות קומבינציה שנחתמו בשנים 3קידום ➢

.2021מועד תחילת ביצוע משוער שנת . הרצל בראשון לציון' השרון ורח

ל רחובות"האצ
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תכנון משפחתיות

עשייהיושרה

פרויקטים  
למגורים
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ריכוז פרויקטים שהקמתם הסתיימה-בניה למגורים 

עיר  
שם 

הפרויקט
מספר 

ד"יח
מועד  

השלמה

חלק 
החברה  

ד"ביח

ד  "יח
שנמכרו עד  
30/6/2020

ד  "יח
שנמכרו נכון  

להיום

הכנסות  
כולל  )

הכנסות  
(צפויות

עלויות  

כ "סה
עלויות  

שהושקעו  
עד  

30/6/2020

רווח גולמי  
כולל צפוי

רווח גולמי  
שהוכר

רווח גולמי  
שנותר  
להכרה

שיעור  
רווח גולמי  

כולל  )
(  צפוי

בפרויקט

יתרת עודפים  
צפויה בסיום  

לרבות הון 
עצמי  

שהושקע  
בפרויקט

א"ת
ONE

סטימצקי
42Q3/2018 3736361591091095048231.44%7

קרית  
אונו

BeONO

פסגת אונו
91Q4/20185151511601241243636022.64%0

פרדס  
חנה

Paradiso

'שלב ב
58Q4/2018 5858586952521717024.99%0

ראשון  
לציון

16Q2/20191616164131311010025.01%0חלום ראשון

207162161161429316316113111226.34%7כ"סה
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ריכוז פרויקטים בהקמה ושיווק -בניה למגורים 

שם הפרויקטעיר  
מספר 

ד"יח

מועד  
תחילת  
ההקמה

מועד  
ההשלמה

חלק 
החברה  

ד"ביח

ד  "יח
שנמכרו עד  
30/6/2020

ד  "יח
שנמכרו  

נכון להיום

הכנסות  
כולל  )

הכנסות  
(צפויות

עלויות  
כולל  )

עלויות  
(צפויות

רווח גולמי  
כולל צפוי

רווח גולמי  
שהוכר

רווח גולמי  
שנותר  
להכרה

שיעור  
רווח גולמי  

כולל  )
(  צפוי

בפרויקט

יתרת עודפים  
צפויה בסיום  

לרבות הון 
עצמי  

שהושקע  
בפרויקט

תל אביב
TLVillage 

כפר שלם
90Q4/2019Q2/2022 8686861831166795836.51%63

פרדס  
חנה

Paradiso 
'שלב ג

58Q4/2019Q3/2022 5891072551701724.22%24

צ"ראשל
4ויצמן 

(אברמוביץ)
25Q2/2018Q1/2021163)*(6)*(49445239.15%24

צ"ראשל
Selected 

(שפרינצק)
112Q2/2019Q2/2023106--2612134804818.30%98

חולון
בחולון  203

370
33Q1/2020Q2/2022 119)**(13)**(342951411.33%8

חולון
בחולון  214

370
24Q3/2020Q4/2022 7.51)**(1)**(322840414.46%7

באר  
יעקב

LIVE

באר יעקב
190Q4/2020Q1/2024 190-

הרשמות  
ראשונות

3372528508525.25%115

532474.51081169687372311221923.86%339כ"סה

ר "מ234ר למסחר מתוך חלק החברה בשטח למסחר הכולל "מ95גם 30/06/2020נמכרו ליום 4בפרויקט ויצמן )*( 
50%חלק החברה ביחידות שנמכרו )**( 
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(1)שם פרויקט עיר 
ד  "מספר יח
לבניה

ד  "מספר יח
חלק החברה

הכנסות 
צפויות

עלויות  
צפויות

רווח גולמי  
צפוי

שיעור רווח 
גולמי צפוי

מועד תחילת  
בנייה צפוי 

מועד השלמה  
מתוכנן

 574169531622.76%Q4/2020Q3/2023ים-ארלוזרוב בתים-בת

 DUO483260471321.31%Q4/2020Q2/2023רעננה (2)רעננה 

(3)אזור 
התחדשות עירונית  

אזור
3602645674759216.30%Q1/2021Q4/2024 

46533769657512117.39%כ  "סה

ריכוז פרויקטים  -בניה למגורים 
שתחילת הקמתם צפויה בשנה הקרובה

ע מאושרת בתוקף"לכל הפרויקטים קיימת תב–(1)
קיים היתר בנייה-(2)
דירות280הכולל ' קיים היתר בנייה לשלב א-(3)
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TLVillageשם הפרויקט 

תל אביבעיר 

Q4/2019מועד תחילת ההקמה

 Q2/2022מועד השלמה  

90ד"מספר  יח

86ד"חלק החברה ביח

30/06/202086ד  שנמכרו עד "יח

המכירה הושלמהד שנמכרו נכון להיום"יח

183(כולל הכנסות צפויות)הכנסות 

116עלויות

כ עלויות שהושקעו עד "סה
30/06/2020

42

67כ רווח גולמי כולל צפוי"סה

9רווח גולמי שהוכר

58רווח גולמי שנותר להכרה

63יתרת תזרים צפוי

36.51%שיעור רווח גולמי צפוי בפרויקט

א"פרויקט כפר שלם ת-
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'שלב ג Paradisoשם הפרויקט 

פרדס חנהעיר 

Q4/2019מועד תחילת ההקמה

 Q3/2022מועד השלמה  

58ד"מספר  יח

58ד"חלק החברה ביח

30/06/20209ד  שנמכרו עד "יח

10ד שנמכרו נכון להיום"יח

72(כולל הכנסות צפויות)הכנסות 

55עלויות

כ עלויות שהושקעו עד "סה
30/06/2020

14

17כ רווח גולמי כולל צפוי"סה

0רווח גולמי שהוכר

17רווח גולמי שנותר להכרה

24יתרת תזרים צפוי

24.22%שיעור רווח גולמי צפוי בפרויקט

'פרויקט פרדס חנה שלב ג-
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(אברמוביץ)4ויצמן שם הפרויקט 

צ"ראשלעיר 

צ"ראשלעיר 

Q2/2018מועד תחילת ההקמה

Q1/2021מועד השלמה צפוי

ד"מספר  יח
ר "מ389-ד וכ"יח25

למסחר

ד"חלק החברה ביח
ר "מ234-ד וכ"יח16

למסחר

30/06/2020ד  שנמכרו עד "יח
ר "מ95-ד וכ"יח3

למסחר

ד  שנמכרו נכון להיום"יח
ר "מ95-ד וכ"יח6

למסחר

49(כולל הכנסות צפויות)הכנסות 

44(כולל עלויות צפויות)עלויות 

30/06/202037כ עלויות שהושקעו עד "סה

5רווח גולמי צפוי

2רווח גולמי שהוכר

3רווח גולמי שנותר להכרה

24יתרת תזרים צפוי

9.15%שיעור רווח גולמי צפוי בפרויקט

פרויקט ברחוב ויצמן ראשון לציון-
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Selectedשם הפרויקט 

צ"ראשלעיר 

Q2/2019מועד תחילת ההקמה

Q2/2023מועד השלמה צפוי

112ד"מספר  יח

106ד"חלק החברה ביח

טרם החל שיווק30/06/2020ד  שנמכרו עד "יח

טרם החל שיווקד שנמכרו נכון להיום"יח

261הכנסות צפויות

213(כולל עלויות צפויות)עלויות 

כ עלויות שהושקעו עד "סה
30/06/2020

112

48רווח גולמי צפוי

0רווח גולמי שהוכר

48רווח גולמי שנותר להכרה

98יתרת תזרים צפוי

18.30%שיעור רווח גולמי צפוי בפרויקט

פרויקט ברחוב שפרינצק בראשון לציון-
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תכנון משפחתיות

עשייהיושרה

פרויקטים  

למשרדים  

ומסחר 
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ריכוז פרויקטים –משרדים ומסחר 
בהקמה ושיווק ושתחילת הקמתם צפויה תוך שנה

שם הפרויקט  עיר  

חלק החברה  
בשטחי  

משרדים  
ומסחר 
ר"לשיווק מ

(  ר"מ)שטח 
שנמכר עד  
30/6/2020

(  ר"מ)שטח 
שנמכר נכון  

להיום

כולל  )הכנסות 
הכנסות  

(צפויות

כולל  )עלויות 
עלויות  
(צפויות

רווח גולמי  
כולל צפוי

רווח גולמי  
שהוכר נכון  

ליום  
30/6/2020

רווח גולמי  
שנותר  
להכרה

שיעור רווח  
כולל  )גולמי 

(  צפוי
בפרויקט

יתרת עודפים  
צפויה בסיום  

לרבות הון 
עצמי  

שהושקע  
בפרויקט

חולון  
Metro   וולפסון

הלוחמים
6,0028711,2606250123920.10%53

צ"ראשל
SPACE   הכשרת

ישוב
12,3899,4549,6651639271482343.56%70

צ"ראשל
Metro  מתחם

איילון
26,6084,9084,908302188114810637.72%138

26,734האצל' רחרחובות
טרם החל 

שיווק
טרם החל 

שיווק
3182566206219.42%75

71,73315,23315,8338455862595920030.65%336כ"סה
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שם הפרויקט 
SPACE  הכשרת

היישוב

צ"ראשלעיר 

Q1/2017מועד תחילת ההקמה

Q4/2019מועד השלמה צפוי

12,389ר"שטחי משרדים ומסחר לשיווק מ

שטחי משרדים ומסחר לשיווק  
30/06/2020שנמכרו עד 

9,454

שטחי משרדים ומסחר לשיווק  
שנמכרו נכון להיום

9,665

163(כולל הכנסות צפויות)הכנסות 

92(כולל עלויות צפויות)עלויות 

30/06/202092כ עלויות שהושקעו עד "סה

71כ רווח גולמי כולל צפוי"סה

48רווח גולמי שהוכר  

23רווח גולמי שנותר להכרה

70יתרת תזרים צפוי

43.56%בפרויקט( כולל צפוי)שיעור רווח גולמי 

פרויקט ראשון לציון-
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איילוןMetroשם הפרויקט 

צ"ראשלעיר 

Q4/2018מועד תחילת ההקמה

Q1/2022מועד השלמה צפוי

שטחי משרדים ומסחר לשיווק  
ר"מ

26,608

שטחי משרדים ומסחר לשיווק  
30/06/2020שנמכרו עד 

4,908

שטחי משרדים ומסחר לשיווק  
שנמכרו נכון להיום

4,908

302הכנסות צפויות

188(כולל עלויות צפויות)עלויות 

כ עלויות שהושקעו עד "סה
30/06/2020

96

114רווח גולמי צפוי

8רווח גולמי שהוכר  

106רווח גולמי שנותר להכרה

138יתרת תזרים צפוי

37.72%שיעור רווח גולמי צפוי בפרויקט

פרויקט ראשון לציון-
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וולפסון Metroשם הפרויקט 

חולוןעיר 

Q2/2019מועד השלמה

6,002ר"שטחי משרדים ומסחר לשיווק מ

שטחי משרדים ומסחר לשיווק  
30/06/2020שנמכרו עד 

871

שטחי משרדים ומסחר לשיווק  
שנמכרו נכון להיום

1,260

62הכנסות צפויות

50(כולל עלויות צפויות)עלויות 

כ עלויות שהושקעו עד "סה
30/06/2020

50

12רווח גולמי צפוי

3רווח גולמי שהוכר  

9רווח גולמי שנותר להכרה

53יתרת תזרים צפוי

20.10%שיעור רווח גולמי צפוי בפרויקט

הלוחמים חולון' פרויקט רח-
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תכנון משפחתיות

עשייהיושרה

פרויקטים  

להתחדשות  

עירונית
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ריכוז פרויקטים ומיזמים מתוכננים–התחדשות עירונית 

תיאור הפרויקטמיקום  
ד  "יח' מס

לבניה
ד  "יח' מס

למכירה
שטח מסחר

שטח תעסוקה 
ומשרדים

חלק החברה  
בפרויקט

סטטוס הפרויקט

היתר בנייהDUO (*)4832100%רעננה 38/2א "תמרעננה

היתר בניה בתנאים מהוועדה המקומית100%--5741)*(ים -ארלוזרוב בת38/2א "תמבת ים

יחידות דיור280' היתר בניה לשלב א100%--360264)*(פינוי בינוי אזור אזור

בהליכי תכנון מול הועדה המחוזית12387100-100%פינוי בינוי סוקולוברמת גן

בהליכי תכנון מול הועדה המקומית12382550-100%פינוי בינוי בן גוריוןרמת גן

בהליך תכנוני מול הועדה המקומית100%--360281הגלעד-פינוי בינוי מקווה ישראל חולון

בהליכי תכנון מול הועדה המקומית301215950-100%פינוי בינוי קוגל והשומרוןחולון

בהליכי תכנון מול הועדה המקומית13798450-100%פינוי בינוי ביאליקראשון לציון

בהליכי תכנון מול הועדה המקומית9878071,35026,400100%תחיה-ל "פינוי בינוי קקבת ים

בהליכי תכנון מול הועדה המקומית5604242,0002,000100%פינוי בינוי ירושליםראשון לציון

בהליכי אישור מול הועדה המקומית100%--17-214028חנה סנש 38/2א "תמבת ים

לאחר קבלת החלטת וועדה בתנאים50%--99בבלי38/1א "תמתל אביב

בהליכי תכנון מול הוועדה המקומית100%--3624יונה38/2א "תמרמת גן

בהכנת תוכניות לוועדה המקומית100%--2618בנימין38/2א "תמהרצליה

בהליכי תכנון מול הוועדה המקומית100%--6453טרומפלדור, 38/2א "תמבת ים

טרם החל הליך תכנוני100%--2311הנוטר רמת אביב, 38/2א "תמתל אביב

3,2542,4705,40028,400כ "סה

מוצג גם בטבלת פרויקטים שתחילת הקמתם צפויה בשנה הקרובה* 
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מלאי ועתודות קרקע

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

77.12010יחידות דיור224קרקע להקמת )*(מערב נתניה 

13.72000-2004(60%חלק החברה )ד "יח146קרקע להקמת ראשון לציון

35.01996-2013קרקע בייעוד מסחרי, 104חלקה באר יעקב

8.41990-1997דונם  91.8כ "סה-קרקעות חקלאיות נס ציונה  

3.42013-2017קרקע למגורים, 207מגרש , 370/4-חחולון

3.12014"(אירוס)"ח "הפלמ' מגרש ברחראשון לציון

11512.22016-2018חלקה , 4040גוש -קרקע חקלאית באר יעקב

תל אביב  
והרצליה

21.82016-2019קרקע למגורים ומסחר, מתחם הגוש הגדול

2.11994דונם27.6( בבעלות)קרקע חקלאית גבעת ברנר

37.72017מגרש , שפרינצק' מקרקעין ברחראשון לציון

.  ר.ל8.0חנויות ומשרדים מושכריםנכסים נוספים

192.5כ "סה

.ע"תבשינויבאמצעותמסחריתלחזיתר"מ1900-כשלותוספתד"יח76-כשלתוספתידיעלהבנייהזכויותשללהגדלהפועלתהחברה)*(
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התפתחות פיננסית

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

2020עד יוני 2010בשנים 

גידול בהון עצמי

ח"מיליון ש255-ח ל"מיליון ש63-מ

2020עד יוני 2010בשנים 

63%-ל81%-ירידה במינוף מ

65%-שיעור המינוף נמוך מ–חמש שנים ברצף 
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ח"תמצית נתונים פיננסיים באלפי ש

,2018בדבר הכרה בהכנסה מחוזים עם לקוחות שנכנס לתוקף מתחילת שנת IFRS15מוצגים לראשונה לפי תקן דיווח בינלאומי2018נתוני שנת )*( 
(IAS18עד שנה זו יישמה החברה את תקן בינלאומי )

דרך דוח על הרווח והפסד" מעבר"אשר נרשמו ישירות להון העצמי ללא " רווחים נעלמים"השפעת התקן יצרה 
ח  "אש68,734-הרווח הגולמי ל, ח"אש295,818-ל2018בהתאם לתקן הדיווח הקודם היו מסתכמות הכנסות החברה לשנת , 2018לדוחות הכספיים לשנת 3כאמור בביאור 
ח"אש32,406-והרווח הנקי ל

19.8.2020ח שבוצעה ביום "אלפי ש14,189מתוקן בהשפעת חלוקת דיבידנד בסך 2020נתוני יוני )**( 

נתונים פיננסיים עיקריים
2020יוני 

מתוקן  
)**(דיבידנד 

20172016201520142013)*(202020192018יוני 

64,90064,900128,231163,680179,26752,146267,35084,184117,765הכנסות

19,84419,84444,32651,38259,92814,98555,01618,53732,486רווח גולמי

31%31%35%31%33%29%21%22%28%שיעור רווח גולמי

11,65012,19430,64938,10745,5392,01439,6107,19623,040רווח תפעולי

18%19%24%23%25%4%15%9%20%שיעור רווח תפעולי

(25,794)39,69288,322791(161,286)(10,556)(50,124)(16,001)(16,001)תזרים מפעילות שוטפת

עלייה בקרקעות וזכויות בקרקעות  
ומרכישת מלאי בניין למכירה

11,78811,78850,52851,112163,94026,12431,97524,49047,723

תזרים מפעילות שוטפת פחות עלייה 
בקרקעות וזכויות בקרקעות

(4,213)(4,213)40440,5562,65465,816120,29725,28121,929

458,823458,823453,115412,937378,426358,528341,045430,978411,020חוב פיננסי

424,977410,244389,563331,126322,523217,486256,113338,264338,735( נטו)חוב פיננסי 

33,84648,57963,55281,81155,903141,04284,93292,71472,285ק "מזומנים והשקעות לז

254,538269,145268,978264,862202,652117,483126,304106,166106,181הון עצמי

יחסים פיננסיים עיקריים
2020יוני 

מתוקן  
)**(דיבידנד 

20172016201520142013)*(202020192018יוני 

62.54%60.38%59.16%55.56%61.41%64.93%66.97%76.11%76.10%(נטו) CAP-יחס חוב ל

יחס הון נטו למאזן בניכוי מקדמות 
מלקוחות והתחייבות לשירותי בניה

32.79%34.02%34.45%36.32%31.31%22.33%24.78%18.62%19.10%



26

תכנון
לו היו לי שמונה שעות  

הייתי מקדיש  , לכרות עץ

שש מהן להשחזת  

הגרזן

אברהם לינקולן

משפחתיות
,  לא הבשר והדם

אלא הלב

הוא העושה אותנו  

אבות ובנים

שילרפרידריך 

יושרה
עימומי שהאמת 

,הוא הרבים

ואפילו הוא לבדו

שמואל יוסף עגנון

עשייה
מקום מגורים נבנה 

באמצעות הידיים  

אבל בית נבנה 

באמצעות הלב

מקור לא ידוע
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