הדירקטוריון בחר לאמץ ולהחיל על החברה את כל ההקלות המנויות בתקנה 5ד(ב)(5 ,)1ד(ב)( )2ו5 -ד(ב)( )4לתקנות דוחות
תקופתיים ומיידיים ,התש"ל ,1970-וזאת בהתאם לתקנה 6ג לתקנות ניירות ערך (פרטי התשקיף וטיוטת תשקיף – מבנה
וצורה) ,תשכ"ט 1969-ואת ההקלה המנויה בתקנה 3ב לתקנות החברות (הוראות ותנאים לעניין הליך אישור הדוחות הכספיים),
התש"ע ,2010-לעניין אישור הדוחות הכספיים של החברה.

הילה מגדלי משרדים בע"מ
("החברה")
תשקיף להשלמה ותשקיף מדף
הנפקה ראשונה לציבור של
 87,500,000ש"ח אגרות חוב (סדרה א') ,לא המירות ,רשומות על שם ,בנות  1ש"ח ע.נ כ"א ,של החברה ,המוצעות לציבור בתמורה
לערכן הנקוב (להלן" :אגרות החוב (סדרה א')").
קרן אגרות החוב (סדרה א) תעמוד לפירעון בשני ( )2תשלומים שווים ,כאשר התשלום הראשון ישולם ביום  30בספטמבר 2024
והתשלום השני (והאחרון) ישולם ביום  31במרץ .2025
אגרות החוב (סדרה א') (לא צמודות) נושאות ריבית שנתית קבועה בשיעור של  ,3.5%אשר תשולם פעמיים בשנה ביום  30בספטמבר
וביום  31במרץ של כ"א מהשנים  2021עד ( 2025כולל) ותשלומי הקרן והריבית האחרונים יהיו ביום  31במרץ .2025
אגרות החוב (סדרה א') מוצעות לציבור ב 87,500 -יחידות בהצעה אחידה כאמור בפרק ב' לתקנות ניירות ערך (אופן הצעת ניירות
ערך לציבור) ,התשס"ז ,2007-בדרך של מכרז על מחיר היחידה ,וכשהרכב כל יחידה א' ומחירה המינימאלי ליחידה א' הינם כדלקמן:
מבנה ההצעה לציבור
הרכב יחידה א'
 1,000ש"ח ע.נ אגרות החוב (סדרה א')

מחיר
 0.95ש"ח לאגרת חוב (סדרה א')

סה"כ המחיר המינימלי ליחידה א'

 950ש"ח

אגרות החוב (סדרה א') יקראו להלן" :ניירות הערך המוצעים".
ההצעה לציבור על פי תשקיף זה היא ההצעה הראשונה של ניירות הערך של החברה לציבור.
אגרות החוב (סדרה א') אינן מדורגות בדירוג כלשהוא.
לפרטים בדבר אפשרות לפדיון מוקדם/כפוי של אגרות חוב (סדרה א') המוצעות לציבור ראו סעיף  9לשטר הנאמנות ,המצורף כנספח
א' לתשקיף (להלן" :שטר הנאמנות") (לרבות לפרטים בדבר אפשרות הנפקת אגרות חוב נוספות והרחבת סדרה).
החברה התחייבה ליצור ולרשום לטובת הנאמן עבור מחזיקי אגרות החוב (סדרה א') שעבודים כאמור בסעיף  5.1לשטר נאמנות
לאגרות החוב (סדרה א') של החברה.
טרם פרסום ההודעה המשלימה ,החברה תפרסם לציבור תיקון תשקיף אשר יכלול צירוף דוחות כספיים ודו"ח דירקטוריון לרבעון
השלישי לשנת .2020
לאחר פרסומו של תיקון התשקיף כאמור ,תפרסם החברה הודעה משלימה בהתאם לסעיף (16א )1()1לחוק ניירות ערך ,התשכ"ח-
 1968ולתקנות ניירות ערך (הודעה משלימה וטיוטת תשקיף) ,תשס"ז( 2007-להלן" :ההודעה המשלימה") .במסגרת ההודעה
המשלימה יושלמו ו/או יעודכנו כל הפרטים החסרים בתשקיף זה ,לרבות ,אך לא רק ,שינויים ככל שיהיו בכמות ובתנאי ניירות
הערך המוצעים ובמועד ובתקופה להגשת הזמנות על פי תשקיף זה .ההודעה המשלימה תפורסם והמכרז הציבורי על המחיר
ליחידה יחל לא לפני מועד פרסום ההודעה המשלימה ויסתיים לא לפני תום שבע ( )7שעות ומתוכן חמש ( )5שעות מסחר לפחות
ממועד פרסום ההודעה המשלימה ולא יאוחר מ 45 -ימים מיום פרסומה .לפרטים בנוגע להודעה המשלימה ראו סעיף  2.4.10בפרק
 2לתשקיף.

בכוונת החברה להתקשר עם משקיעים מסווגים בהתקשרות מוקדמת ,לפיה יגישו המשקיעים המסווגים הזמנות לרכישת יחידות
במסגרת המכרז האמור בכמויות ובשיעור ריבית אשר יפורסמו במסגרת ההודעה המשלימה שתפרסם החברה ,כמפורט בסעיף 2.4.7
בפרק  2לתשקיף.
ביצוע הצעת ניירות ערך לפי תשקיף זה ורישומם למסחר מותנה בהתקיימות דרישות הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ (להלן:
"הבורסה") ,לפרטים ראו סעיף  2.3.1בפרק  2לתשקיף .אם יתברר כי לא התקיימו דרישות הבורסה ,אזי תתבטל הנפקת אגרות
החוב (סדרה א') ,הן לא תירשמנה למסחר בבורסה ,לא ייגבו כספים מהמזמינים וניירות הערך לא יוקצו למזמינים והחברה תודיע
על כך בדיווח מיידי.

סך של  24,859אלפי ש"ח מתמורת ההנפקה על פי תשקיף זה מיועד לפירעון אשראי לצורך שחרור שעבודים שנתנה חברת א.ק .קבוצת
הילה מלונות ( )2014בע"מ (להלן" :הילה מלונות") לתאגיד בנקאי כנגד קבלת האשראי וכן לצורך שחרור בעל השליטה מערבות אישית
שנתן בקשר עם ההלוואות כאמור .לפרטים אודות הלוואות אלו ראו סעיף  6.38.2בפרק  6לתשקיף ,וכן סעיף  .5.3.2.1לשטר נאמנות.
תמורת ההנפקה מיועדת לשמש ,בין היתר)1( :לפירעון הלוואות בסך כולל של  28,359אלפי ש"ח שניתנו לחברה 1ולהילה מלונות
מתאגידים בנקאיים ,כמפורט לעיל  ,כנגד שחרור בעלי שליטה מערבויות שניתנו על ידם ועל ידי חברות בשליטתם להבטחת
התחייבויות החברה וחברת הילה מלונות וכנגד הסרת שעבודים של תאגיד בנקאי על הקרקע בתל אביב והסכמת תאגיד בנקאי לרישום
שעבוד שני על הקרקע ברעננה ,כהגדרת מונחים אלו בשטר הנאמנות .יצוין כי לאחר תאריך המאזן ,חברת הילה מלונות נטלה הלוואה
בתאגיד בנקאי בסך של  6,500אלפי ש"ח אשר עתידה להיפרע מכספי תמורת ההנפקה .לפרטים אודות ההלוואה כאמור ראה אירועים
לאחר תאריך המאזן בסעיף י 9.בדוח הדירקטוריון .במקביל ,הילה מלונות העמידה לטובת חברה בבעלות בעל השליטה הלוואה בסך
של  6,500אלפי ש"ח ,בריבית גבוהה יותר מהריבית שבה נלקחה ההלוואה מהתאגיד הבנקאי ,בכפוף להשלמת ההנפקה על פי תשקיף
זה .לפרטים נוספים ראה סעיף  8.3.10בפרק  8לתשקיף; וכן ( )2להקמת שלד המלון בתל אביב .לפרטים נוספים אודות שימושי תמורת
ההנפקה ראה פרק  5לתשקיף זה.
להבטחת החזר אגרות החוב (סדרה א') המונפקות על פי תשקיף זה ,חברת הילה מלונות תרשום משכנתא יחידה בדרגה ראשונה על
הקרקע בתל אביב כהגדרתה בסעיף  5.1.1בשטר הנאמנות וכן תרשום משכנתא בדרגה שניה וללא הגבלה בסכום על הקרע ברעננה
כהגדרתה בסעיף  5.1.2בשטר הנאמנות .רישום המשכנתאות כאמור הינו בהתאם ובכפוף לתנאים המפורטים בשטר הנאמנות.
סך כל ההוצאות הכרוכות בהצעת אגרות החוב (סדרה א') על פי תשקיף זה והשיעור שמהוות הוצאות ההנפקה מתמורת הנפקת אגרות
החוב (סדרה א') ,יפורטו במסגרת ההודעה המשלימה.
הנפקת אגרות החוב (סדרה א') אינה מובטחת בחיתום .פרטים אודות המפיצים של ניירות הערך המוצעים ואודות עמלות הפצה ו/או
תשלומים אחרים ,יפורטו במסגרת ההודעה המשלימה.

וכן
תשקיף מדף
מכוח תשקיף מדף זה ,תוכל החברה להציע סוגי ניירות ערך שונים ובכללם :מניות רגילות של החברה ,אגרות חוב שאינן ניתנות
להמרה ,אגרות חוב הניתנות להמרה למניות רגילות של החברה ,כתבי אופציה הניתנים למימוש למניות רגילות של החברה וכתבי
אופציה הניתנים למימוש לאגרות חוב או לאגרות חוב להמרה של החברה (לרבות בדרך של הרחבת סדרות קיימות של אגרות חוב של
החברה) וכל נייר ערך אחר שעל פי הדין ניתן יהיה להנפיקו מכוח תשקיף מדף במועד הרלוונטי (להלן" :ניירות הערך") .בנוסף ,החברה
תוכל להציע את ניירות הערך תוך כדי מסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביב (להלן" :הבורסה") (מנגנון  ,)ATMבכפוף להוראות
הדין .הצעת ניירות הערך על פי תשקיף מדף זה תיעשה בהתאם להוראות סעיף 23א(ו) לחוק ניירות ערך באמצעות דוחות הצעת מדף
בהם יושלמו כל הפרטים הנדרשים לפי פרק ג' לתקנות ניירות ערך (פרטי התשקיף וטיוטת התשקיף – מבנה וצורה) ,תשכ"ט1969-
ביחס לאותה הצעה ,לרבות פרטי ותנאי ניירות הערך והרכב היחידות המוצעות ,בהתאם להוראות כל דין ,ובכלל זה בהתאם לתקנון
והנחיות הבורסה ולעמדות סגל רשות ניירות ערך כפי שיהיו באותה העת.
אישור לרישום למסחר של מניות רגילות של החברה ,מניות בכורה ,אגרות חוב הניתנות להמרה למניות החברה ,כתבי אופציה
הניתנים למימוש למניות החברה וכתבי אופציה הניתנים למימוש לאגרות חוב הניתנות להמרה למניות החברה ,ככל שיונפקו בעתיד
על פי דוחות הצעת מדף ,כפוף לעמידה בדרישות תקנון הבורסה וההנחיות על פיו לעניין רישום למסחר של חברה חדשה ולעניין
נוהל הגשת בקשה לרישום ,דמי בדיקה ודמי רישום של חברה חדשה ,וכן כפוף לעמידה בדרישות תקנון הבורסה הו הנחיות על פיו
לעניין מניות בכורה.
בחוות דעת רואי החשבון המבקרים של החברה ,הפנו אלה ,מבלי לסייג מסקנתם ,את תשומת הלב לביאור 1ג' לדוחות הכספיים ליום
 31בדצמבר  ,2019וכן לביאור 1ג' לדוחות הכספיים ליום  30ביוני .2020
במהלך השנתיים שקדמו למועד תשקיף זה לא נעשו עסקאות במניות החברה.
בכפוף להנפקת ניירות הערך המוצעים לפי תשקיף זה וטרם רישומם למסחר בבורסה ,כלל המניות ( )100%של חברות הבת ,כהגדרתן
בתשקיף זה ,יועברו לבעלות החברה ,בפטור ממס בהתאם להוראות סעיף 104ב(ב) לפקודת מס הכנסה [נוסח חדש] ,התשכ"א,1961 -
וזאת בתמורה להקצאת מניות החברה ,כך שמיד לאחר ההעברה כאמור ,החברה תחזיק ב 100% -מהון המניות המונפק והנפרע של
כ"א מחברות הבת ,ומר רפאל אלאלוף לבד ומר ישראל קלר והגב' כרמית חלמיש (בתו של מר ישראל קלר) במשותף (להלן ביחד:
"בעלי השליטה בחברה") ,באמצעות חברות בשליטתם ,יחזיקו בשיעור של  70%ו ,30% -בהתאמה ,מהון המניות המונפק והנפרע של
החברה (בדילול מלא) .החברה תפרסם דיווח מיידי לאחר השלמת העברת הבעלות כאמור ,טרם רישום למסחר של ניירות הערך
המוצעים.
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סכום המורכב מקרן הלוואה בסך של  2,000,000ש"ח ,וכן מתשלום מראש של ריביות עתידיות בסך של כ 1,500,000 -ש"ח.

במסגרת פעילותה העסקית של החברה ,חשופה החברה למגוון גורמי סיכון ,כמפורט בסעיף  6.44בפרק  6לתשקיף ,אשר גורמי
הסיכון בעלי ההשפעה הגדולה ביניהם מפורטים להלן )1( :מימון בנקאי לענף הבנייה; ()2ירידה בביקוש לשטחי השכרה ובמחירי
השכירות; ()3איתנות פיננסית של השוכרים; ( )4איתנות של שוכרים עיקריים; ( )5שינויים בנטל המס; ()6סיכון נזילות; ()7תלות
בבעל השליטה בחברה; ( )8אישורים ורישיונות שטרם התקבלו; ( )9גורם סיכון יזמי.
למועד התשקיף ,בעלי השליטה בחברה עוסקים במסגרת עיסוקיהם הפרטיים בתחום פעילות החברה ,ובין החברה לבעלי השליטה
בה לא נקבע הסדר לתיחום פעילויות.
בהתאם להוראות תקנה 6ג לתקנות ניירות ערך (פרטי התשקיף וטיוטת תשקיף  -מבנה וצורה) ,תשכ"ט ,1969-החברה היא "תאגיד
קטן" כהגדרת מונח זה בתקנה 5ג לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומידיים) ,תש"ל( 1970-להלן" :תקנות הדוחות") .דירקטוריון
החברה החליט על אימוץ מלוא ההקלות המוענקות ל"-תאגיד קטן" (כהגדרתו כאמור לעיל) הנכללות בתקנות הדוחות ,ככל שהן ,או
שתהיינה ,רלוונטיות לחברה.
הנאמן לאגרות החוב (סדרה א') :משמרת שירותי נאמנות בע"מ (להלן" :הנאמן") .למיטב ידיעת החברה ,ההליכים המשפטיים
המתנהלים כנגד הנאמן נוגעים למילוי תפקידו מפורטים בסעיף  2.7.10.1בפרק  2לתשקיף.
עותק מתשקיף זה עומד לעיון הציבור באתר ההפצה של רשות ניירות ערך ,שכתובתו www.magna.isa.gov.il :ובאתר האינטרנט של
הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ שכתובתו. www.maya.tase.co.il :
תאריך התשקיף 30 :בנובמבר 2020
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פרק  - 1מבוא
1.1

1.2

כללי
1.1.1

החברה התאגדה ביום  8בדצמבר  ,2014כחברה פרטית מוגבלת במניות על פי חוק
החברות ,התשנ"ט ,1999 -בשם הילה מגדלי משרדים רעננה בע"מ .ביום  22ביוני
 2020שונה שם החברה לשמה הנוכחי ,הילה מגדלי משרדים בע"מ .לאחר הנפקת
אגרות החוב (סדרה א') המוצעות על פי תשקיף זה (להלן ביחד" :התשקיף")
ורישומם למסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביב (להלן" :הבורסה") ,החברה
תהיה תאגיד מדווח ,כהגדרתו בחוק ניירות ערך ,התשכ"ח .1968 -יובהר כי ,מניות
החברה לא תיסחרנה בבורסה בעקבות ההנפקה האמורה בתשקיף.

1.1.2

הצעת ניירות הערך על פי התשקיף הינה הצעה ראשונה של ניירות ערך של החברה
לציבור.

הגדרות
בטיוטת תשקיף זה ,תהיינה למונחים הבאים המשמעות הרשומה בצידם:
"הבורסה"

הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ.

"החברה"

הילה מגדלי משרדים בע"מ.

"הקבוצה" או "קבוצת הילה"

הילה מגדלי משרדים בע"מ ,א.ק קבוצת הילה
מלונות ( )2014בע"מ ,מעלות מניבים בע"מ,
והילה מבני תעשיה בע"מ.

"הרשות"

רשות ניירות ערך.

"חברות הבת"

א.ק קבוצת הילה מלונות ( )2014בע"מ ,מעלות
מניבים בע"מ והילה מבני תעשיה בע"מ,
חברות בבעלות מלאה של החברה ,בכפוף
לשינוי מבנה ,כהגדרתו להלן.

"חוק החברות"

חוק החברות ,התשנ"ט.1999-

"חוק ניירות ערך"

חוק ניירות ערך ,התשכ"ח.1968-

"שינוי מבנה"

כהגדרתו בסעיף  1.5.4בפרק זה.

"תקנות דוחות תקופתיים ומיידיים"

תקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים
ומיידיים) ,תש"ל.1970-

"תקנות פרטי תשקיף"

תקנות ניירות ערך (פרטי התשקיף וטיוטת
תשקיף  -מבנה וצורה) ,תשכ"ט.1969-

א1-

1.3

היתרים ואישורים
1.3.1

החברה קיבלה את כלל ההיתרים ,האישורים והרשיונות הדרושים על פי כל דין
להצעת ניירות הערך המוצעים על פי התשקיף ,להנפקתם ,לרישומם בבורסה
ולפרסום התשקיף.
אין בהיתרה של רשות ניירות ערך לפרסם את התשקיף משום אימות הפרטים
המובאים בו או אישור מהימנותם או שלמותם ,ואין בו משום הבעת דיעה על
טיבם של ניירות הערך המוצעים.

1.3.2

עותק מהתשקיף והעתק ההיתר לפרסומו יוגשו לרשם החברות לא יאוחר מ14-
יום ממועד פרסום התשקיף.

1.3.3

הבורסה נתנה את אישורה העקרוני לתשקיף להשלמה זה ,לפיו תנאי אגרות החוב
(סדרה א') המוצעות לציבור על פי תשקיף זה (להלן" :ניירות הערך המוצעים" או
"אגרות החוב (סדרה א')") ,עומדים בתנאים הקבועים בתקנון הבורסה ובהנחיות
על פיו.

1.3.4

מתן האישור העקרוני של הבורסה לתשקיף להשלמה כאמור ,אינו מהווה אישור
לרישום למסחר של אגרות החוב (סדרה א') ,והרישום למסחר של אגרות החוב
(סדרה א') המוצעות לציבור על פי תשקיף זה ,יהיה כפוף לקבלת אישור הבורסה
לרישום למסחר של אגרות החוב (סדרה א') על פי הודעה משלימה ,שתפורסם על
ידי החברה בהתאם להוראות חוק ניירות ערך ותקנות ניירות ערך (הודעה
משלימה וטיוטת תשקיף) ,תשס"ז ,2007-כמפורט בסעיף  2.4.10בפרק  2לתשקיף
(להלן" :ההודעה המשלימה").

1.3.5

רישום אגרות החוב (סדרה א') המוצעות לציבור על פי תשקיף זה למסחר בבורסה
כפוף לדרישות לקיום פיזור מזערי של החזקות הציבור באגרות החוב (סדרה א'),
וקיום שווי מזערי של החזקות הציבור באגרות החוב (סדרה א') .אישור הבורסה
לרישום למסחר של אגרות החוב (סדרה א') המוצעות לציבור על פי תשקיף
להשלמה זה ,יינתן טרם פרסומה של ההודעה המשלימה ,כמפורט בסעיף 2.3
בפרק  2לתשקיף .על אישור בקשה לרישום למסחר על פי הודעה משלימה כאמור
יחולו הוראות תקנון הבורסה וההנחיות על פיו ,כפי שיהיו בתוקף בעת הגשת
הבקשה לרישום למסחר כאמור ,לרבות בקשר עם קיום פיזור מזערי וקיום שווי
החזקות ציבור מינימאלי באיגרות החוב כאמור לעיל.
פורסמה הודעה משלימה ,התקופה להגשת הזמנות לרכישות ניירות ערך
המוצעים על פי תשקיף זה תסתיים לא לפני שחלפו שבע ( )7שעות ומתוכן חמש
( )5שעות מסחר לפחות ממועד פרסום ההודעה המשלימה ולא יאוחר מ 75-ימים
מיום פרסום התשקיף או מ 45-ימים מתחילת התקופה להגשת הזמנות ,לפי
המוקדם; ככל שבהודעה המשלימה ישונו פרטים בשיעורים העולים על השיעורים
הקבועים בתקנה 1א( )1עד ( )3לתקנות הודעה משלימה ,תתחיל התקופה להגשת
הזמנות לאיגרות החוב (סדרה א') המוצעות לציבור על פי תשקיף זה ,לא לפני
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חלוף שני ( )2ימי מסחר ממועד פרסום ההודעה המשלימה ,ותסתיים לא לפני תום
שבע ( )7שעות ומתוכן חמש ( )5שעות מסחר לפחות ממועד פרסום ההודעה
המשלימה.
אין לראות במתן האישור העקרוני של הבורסה לתשקיף להשלמה משום
התחייבות למתן אישור לרישום למסחר של ניירות הערך המוצעים על פי
ההודעה המשלימה .על אישור בקשה לרישום למסחר של ניירות הערך
המוצעים על-פי ההודעה המשלימה יחולו הוראות תקנון הבורסה וההנחיות על
פיו ,כפי שיהיו בתוקף בעת הגשת הבקשה לרישום למסחר של ניירות הערך
המוצעים על פי ההודעה המשלימה .כמו כן ,אין לראות באישור העקרוני של
הבורסה לתשקיף להשלמה אישור לפרטים המובאים בתשקיף זה או
למהימנותם או לשלמותם ואין בו משום הבעת דיעה על החברה או על טיבם של
ניירות הערך המוצעים במסגרת התשקיף להשלמה או על המחיר בו הם מוצעים.
1.4

היתרים ואישורים הנוגעים לתשקיף המדף
תשקיף זה מהווה אף תשקיף מדף ,כהגדרתו בסעיף 23א לחוק ניירות ערך.
1.4.1

החברה קיבלה את כל ההיתרים ,האישורים והרשיונות הדרושים על פי כל דין
לפרסום תשקיף מדף זה .הצעת ניירות ערך לציבור על פי תשקיף מדף זה תיעשה
באמצעות דוח הצעת מדף ,אשר יוגש בהתאם לחוק ניירות ערך ותקנות ניירות
ערך (הצעת מדף של ניירות ערך) ,התשס"ו( 2005-להלן" :תקנות הצעת מדף"),
ואשר בו יושלמו הפרטים המיוחדים לאותה הצעה (להלן" :דוח הצעת מדף").
אין בהיתרה של רשות ניירות ערך לפרסם את תשקיף המדף משום אימות
הפרטים המובאים בו או אישור מהימנותם או שלמותם ,ואין בו משום הבעת
דיעה על טיבם של ניירות הערך המוצעים.

1.4.2

הבורסה נתנה אישור עקרוני לרישום המתייחס למניות רגילות של החברה ,מניות
בכורה ,אגרות חוב (לרבות בדרך של הרחבת סדרות קיימות של אגרות חוב של
החברה ,כפי שתהיינה ,מעת לעת) ,אגרות חוב הניתנות להמרה למניות החברה
(לרבות בדרך של הרחבת סדרות קיימות של אגרות חוב הניתנות להמרה למניות
החברה ,כפי שתהיינה ,מעת לעת) ,כתבי אופציה הניתנים למימוש למניות
החברה ,כתבי אופציה הניתנים למימוש לאגרות חוב או לאגרות חוב הניתנות
להמרה למניות החברה וניירות ערך מסחריים וכן ,כל נייר ערך שאפשר יהיה
להנפיק על פי דין (להלן" :ניירות הערך") אשר יוצעו במסגרת דוח הצעת המדף.

1.4.3

יובהר כי ,אישור לרישום למסחר של מניות רגילות של החברה ,מניות בכורה,
אגרות חוב הניתנות להמרה למניות החברה ,כתבי אופציה הניתנים למימוש
למניות החברה וכתבי אופציה הניתנים למימוש לאגרות חוב הניתנות להמרה
למניות החברה ,ככל שיונפקו בעתיד על פי דוחות הצעת מדף ,כפוף לעמידה
בדרישות תקנון הבורסה וההנחיות הבורסה לעניין רישום למסחר של חברה
חדשה ולעניין נוהל הגשת בקשה לרישום ,דמי בדיקה ודמי רישום של חברה

א3-

חדשה ,כפי שיהיו במועד הגשת הבקשה ,וכן כפוף לעמידה בדרישות תקנון
הבורסה וההנחיות על פיו לעניין מניות בכורה.
מתן האישור העקרוני של הבורסה לתשקיף המדף ,אינו מהווה אישור לרישום למסחר
של ניירות הערך הכלולים בתשקיף המדף ,ורישומם למסחר יהיה כפוף לקבלת אישור
הבורסה לבקשה לרישום ניירות ערך למסחר על פי דוח הצעת מדף.
אין במתן האישור העקרוני כאמור ,משום התחייבות למתן אישור לרישום ניירות הערך
למסחר על פי דוח הצעת מדף.
אין לראות באישור העקרוני של הבורסה לתשקיף המדף אישור לפרטים המובאים
בתשקיף מדף זה ,למהימנותם או לשלמותם ,ואין בו משום הבעת דיעה כלשהי על החברה
או על טיבם של ניירות הערך הכלולים בתשקיף מדף זה ,או על המחיר בו הם יוצעו בדוח
הצעת מדף.
אישור לרישום למסחר של מניות רגילות של החברה ,מניות בכורה ,אגרות חוב הניתנות
להמרה למניות החברה ,כתבי אופציה הניתנים למימוש למניות החברה וכתבי אופציה
הניתנים למימוש לאגרות חוב הניתנות להמרה למניות החברה ,ככל שיונפקו בעתיד על פי
דוחות הצעת מדף ,כפוף לעמידה בדרישות תקנון הבורסה וההנחיות על פיו לעניין רישום
למסחר של חברה חדשה ולעניין נוהל הגשת בקשה לרישום ,דמי בדיקה ודמי רישום של
חברה חדשה ,וכן כפוף לעמידה בדרישות תקנון הבורסה וההנחיות על פיו לעניין מניות
בכורה.
1.5

הון החברה
1.5.1

הון המניות
לפירוט בדבר הון המניות הרשום ,המונפק והנפרע של החברה לתאריך התשקיף,
ראו פרק  3לתשקיף .נכון למועד התשקיף ,אין ניירות ערך הניתנים למימוש או
להמרה למניות החברה .תמצית עיקרי הזכויות הנלוות למניות הרגילות מפורטות
בפרק  4לתשקיף.

1.5.2

הרכב ההון העצמי של החברה ליום  30ביוני  ,2020הינו כדלקמן:
באלפי ש"ח
הון מניות רגילות

*

קרנות הון עסקאות בעלי שליטה

4,881

יתרת רווחים

65,831

סה"כ הון עצמי

70,712

(*)

1.5.3

פחות מאלף ש"ח.

ההנפקה על פי תשקיף זה כפופה לכך שבטרם הקצאת ניירות הערך מוצעים
לציבור יבוצע שינוי המבנה המתואר להלן ,כך שהחברה תחזיק במלוא הון
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המניות המונפק והנפרע של מעלות מניבים בע"מ ,הילה מבני תעשיה בע"מ ו -א.ק
קבוצה הילה מלונות ( )2014בע"מ .שינוי המבנה כאמור יבוצע לאחר פרסום
תוצאות המכרז לציבור על פי ההודעה המשלימה שתפורסם (ככל שתפורסם)
ובתנאי שעל פי תוצאת המכרז לציבור יירכשו ניירות הערך המוצעים בתשקיף זה
והחברה תעמוד בתנאי הסף של הבורסה לרישום ניירות הערך המוצעים על פי
תשקיף זה למסחר.

1.5.4

שינוי מבנה
נכון למועד פרסום התשקיף וטרם השלמת הנפקת ניירות הערך בהתאם לתשקיף
זה ,חברות הבת מוחזקות כולן ,בשרשור ,בשיעור של  70%על ידי מר רפאל
אלאלוף (להלן" :מר אלאלוף") ,ובשיעור של  30%במשותף על ידי מר ישראל קלר
וגב' כרמית חלמיש ,בתו של מר ישראל קלר (להלן" :משפחת קלר").
ביום  20בספטמבר  ,2020התקשרו מר אלאלוף ומשפחת קלר ,באמצעות חברות
בשליטתן המחזיקות בחברות הבת ,בהסכם עם החברה לפיו ,בכפוף להנפקת
ניירות הערך המוצעים לפי תשקיף זה וטרם רישומם למסחר בבורסה ,כלל
המניות ( )100%של החברות הבנות יועברו לבעלות החברה ,בפטור ממס בהתאם
להוראות סעיף 104ב(ב) לפקודת מס הכנסה [נוסח חדש] ,התשכ"א ,1961 -וזאת
בתמורה להקצאת מניות החברה ,באופן בו לאחר ההעברה כאמור ,החברה
תחזיק ב 100%-מהון המניות המונפק והנפרע של כ"א מחברות הבת ,ומר אלאלוף
ומשפחת קלר ,באופן ישיר ו/או באמצעות חברות בשליטתם ,יחזיקו בשיעור של
 70%ו ,30% -בהתאמה ,מהון המניות המונפק והנפרע של החברה (בדילול מלא).
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פרק  - 2פרטי הצעת ניירות הערך
הצעת ניירות הערך על ידי החברה לציבור ,תתבצע על פי תשקיף זה והודעה משלימה ,וזאת מכוח
תקנות ניירות ערך (הודעה משלימה וטיוטת תשקיף) ,תשס"ז( 2007-להלן" :ההודעה המשלימה" ו-
"תקנות הודעה משלימה" ,בהתאמה) .ניירות הערך יוצעו לציבור במסגרת ההודעה המשלימה ככל
ותפורסם כאמור.
היחידות לציבור תוצענה בדרך של הצעה אחידה כאמור בפרק ב' לתקנות ניירות ערך (אופן הצעת
ניירות ערך לציבור) ,תשס"ז( 2007-להלן" :תקנות הצעה") .לאחר פרסומו של התשקיף ,תפרסם
החברה הודעה משלימה בהתאם לסעיף (16א)( )2לחוק ניירות ערך תשכ"ח( 1968-להלן" :חוק ניירות
ערך") ולתקנות הודעה משלימה ,אשר במסגרתה יושלמו הפרטים החסרים בתשקיף ו/או יעודכנו
הפרטים הניתנים לעדכון בתשקיף.
ההוראות הנכללות בפרק זה מתבססות בין היתר על הוראות חוקי העזר של מסלקת הבורסה ,תקנון
והנחיות הבורסה (להלן ולעיל" :הוראות הבורסה") ,כנוסחן במועד פרסום התשקיף .אם יחול שינוי
בהוראות הבורסה לאחר פרסום התשקיף ,יחול האמור להלן:
( )1יחולו על הצעת ניירות הערך על פי ההודעה המשלימה הוראות הבורסה כפי שיהיו במועד
ההודעה המשלימה;
( )2יפורט ,במסגרת ההודעה המשלימה ,השינוי בהוראות הבורסה הרלוונטיות לפרק ההצעה (לגבי
ניירות הערך המוצעים) לעומת הוראות הבורסה שנכללו בתשקיף.

2.1

ניירות הערך המוצעים לציבור
2.1.1

 87,500,000ש"ח ערך נקוב של אגרות חוב (סדרה א') (לא צמודות) ,לא המירות,
רשומות על שם ,בנות  1ש"ח ערך נקוב כל אחת ,נושאות ריבית שנתית קבועה בשיעור
של ( 3.5%להלן" :אגרות החוב" או "אגרות החוב (סדרה א')") ,המוצעות לציבור
בהצעה אחידה ,כאמור בפרק ב' בתקנות ההצעה ,בדרך של מכרז על מחיר היחידה.
על אף האמור בסעיף  2.1.1לעיל ,החברה מודיעה בזו כי אם וככל ובמסגרת המכרז
להנפקת אגרות החוב (סדרה א') של החברה ,על פי הודעה משלימה ,סך הביקושים
יעלה על  70,000,000ש"ח ע.נ אגרות החוב (סדרה א') (להלן בסעיף זה" :הכמות
המונפקת המקסימאלית") (ההפרש האמור ייקרא" :הסכום העודף") ,אז תחולנה
ההוראות שלהלן( :א) החברה תודיע ,במסגרת הדיווח על תוצאות ההנפקה ,על גובה
הסכום העודף ועל סכום ההנפקה שבכוונת החברה להנפיק במסגרת ההנפקה על
פי ההודעה המשלימה; (ב) לא תבוצע הנפקת יחידות לציבור בגובה הסכום העודף
(בלבד) ולא יגבו כספים מהמזמינים בגין הסכום העודף (בלבד); (ג) ההקצאה
למזמינים אשר הצעותיהם נענו במסגרת המכרז לציבור בהתאם להוראות
שתפורטנה בהודעה המשלימה ,תבוצע לפי היחס (פרו-ראטה) שבין הכמות
המונפקת המקסימאלית לבין הכמות המוצעת על פי ההודעה המשלימה או סך
הביקושים שהתקבלו בפועל לאגרות החוב (סדרה א') ,לפי הנמוך.

ב1-

לשם הדוגמא ,אם במסגרת המכרז לציבור יתקבלו ביקושים המשקפים 77,000,000
ש"ח ע.נ .אגרות חוב (סדרה א') ,אז לאור החלטת החברה לגייס את הכמות
המונפקת המקסימאלית ,יוקצו לכל מזמין אשר בקשתו הייתה נענית על פי תוצאות
המכרז שנערך על פי הוראות שתפורטנה בהודעה המשלימה ,שיעור של כ90.9% -
מהיקף ההקצאה על פי תוצאות המכרז (שיעור שהינו המנה המתקבלת מחלוקת
הכמות המונפקת המקסימאלית ( ,)70,000,000בסך הביקושים שהתקבלו
(.))77,000,000

2.1.2

קרן אגרות החוב (סדרה א') תעמוד לפירעון בשני ( )2תשלומים שווים אשר ישולמו
ביום  30בספטמבר  2024וביום  31במרץ .2025

2.1.3

אגרות החוב (סדרה א') נושאות ריבית שנתית (לא צמודה) בשיעור שנתי קבוע של
 ,3.5%אשר תשולם פעמיים בשנה ביום  30בספטמבר וביום  31במרץ של כ"א
מהשנים  2021עד ( 2025כולל) .קרי ,תשלום הריבית הראשון בשיעור של  1.75%יהיה
ביום  30בספטמבר  2021ותשלומי הקרן והריבית (בשיעור של  )1.75%האחרונים יהיו
ביום  31במרץ .2025

2.1.4

כאמור ,תשלום הריבית הראשון בגין אגרות החוב (סדרה א') ישולם ביום 30
בספטמבר  2021ויחושב בעד התקופה המתחילה ביום המסחר הראשון שלאחר יום
המכרז על מחיר היחידה של אגרות החוב (סדרה א') בגין התקופה המתחילה ביום
המסחר הראשון שלאחר יום המכרז על מחיר היחידה של אגרות החוב (סדרה א')
והמסתיימת במועד התשלום הראשון של הריבית ,קרי 30 ,בספטמבר  ,2021מחושבת
על בסיס של  365יום בשנה לפי מספר הימים בתקופה זו (להלן" :תקופת הריבית
הראשונה").

2.1.5

כל תקופת ריבית נוספת של אגרות החוב (סדרה א') ,תתחיל ביום הראשון שלאחר
תום תקופת הריבית הסמוכה לפניה ,ותסתיים בתום תקופת הריבית (קרי :במועד
התשלום הסמוך אחרי יום תחילתה).

2.1.6

שיעור הריבית בגין תקופת הריבית הראשונה של אגרות חוב (סדרה א') ,יפורטו בדוח
שתפרסם החברה בדבר תוצאות המכרז על מחיר היחידה.

2.1.7

הקרן והריבית של אגרות החוב (סדרה א') אינן צמודות.

2.1.8

אגרות החוב המוצעות על פי תשקיף זה אינן מדורגות.

2.1.9

אגרות החוב (סדרה א') המוצעות יקראו להלן" :ניירות הערך המוצעים" או "אגרות
החוב המוצעות".

2.1.10

לאחר פרסומו של התשקיף ,תפרסם החברה הודעה משלימה ,כמפורט בסעיף 2.4.11
להלן בהתאם לסעיף (16א )2()1לחוק ניירות ערך ולתקנות הודעה משלימה .במסגרת
ההודעה המשלימה ,יושלמו ו/או יעודכנו הפרטים החסרים בתשקיף ,לרבות אך לא
רק ,חיתום ככל שיהיה ,התחייבויות משקיעים מסווגים ,שינויים ככל שיהיו

ב2-

בכמותיות ו/או במחיר המינימאלי ליחידה של אגרות החוב (סדרה א') המוצעות
מכוח תשקיף זה (להלן" :ההודעה המשלימה").

2.2

2.1.11

החברה תציין בהודעה המשלימה אם היא תוכל לבצע הקצאה נוספת של אגרות החוב
(סדרה א') למשקיעים מסווגים ,וכן הקצאה נוספת של אגרות החוב (סדרה א') לכלל
המזמינים.

2.1.12

החברה רשאית לבטל את הצעת ניירות הערך (חלקה או כולה) בכל עת לפני קבלת
כספי ההנפקה מאת המשקיעים מבלי שתהיה למשקיעים כל טענה ו/או דרישה
בקשר לכך .במקרה כאמור יראו את כל ההזמנות שניתנו לחברה כבטלות.

אופן הצעת ניירות הערך לציבור בדרך של
2.2.1

מכרז1

עד  87,500,000ש"ח ע.נ .אגרות חוב (סדרה א') (להלן" :הכמות המוצעת") הנושאות
ריבית שנתית קבועה בשיעור של  ,3.5%מוצעות לציבור ,בהצעה אחידה ,באמצעות
 87,500יחידות (להלן" :היחידות") ,בדרך של מכרז על מחיר היחידה ,אשר לא יפחת
מסך של  950ש"ח ליחידה (להלן" :המחיר המינימאלי ליחידה ") אשר ייערך ביום
ובשעה כפי שייקבע בהודעה המשלימה (להלן" :המכרז") והרכב כל יחידה א' ומחירה
המינימאלי הינם כדלקמן:
מינימאלי סה"כ
כמות אגרות חוב (סדרה א') מוצעות מחיר
לאגרת חוב (סדרה
ליחידה
א')

2.3

 1,000ש"ח ערך נקוב אגרות חוב  0.95ש"ח
(סדרה א')

 950ש"ח

סה"כ מחיר מינימאלי ליחידה

 950ש"ח

רישום למסחר בבורסה
הבורסה נתנה את אישורה העקרוני לתשקיף להשלמה זה ,לפיו תנאי אגרות החוב (סדרה א')
המוצעות מכוח תשקיף להשלמה זה עומדים בתנאים הקבועים בתקנון הבורסה ובהנחיות על
פיו.
לפני פרסום ההודעה המשלימה ,תפנה החברה לבורסה בבקשה לרשום בה למסחר את אגרות
החוב (סדרה א') המוצעות מכוח תשקיף להשלמה זה וההודעה המשלימה.
בכפוף לקבלת אישור הבורסה לרישום למסחר כאמור לעיל ,תפנה החברה בבקשה לרשום בה
את אגרות החוב למסחר תוך שלושה ( )3ימי עסקים לאחר מועד המכרז .אישור הבורסה כאמור
כפוף להתקיימות דרישות הבורסה ביחס לאגרות החוב (סדרה א') כמפורט בסעיפים 2.3.1.1
עד  2.3.1.3להלן .היה ואגרות החוב (סדרה א') לא תירשמנה למסחר בשל אי התקיימות
התנאים המפורטים בסעיף  2.3.1להלן ,ובין מכל סיבה אחרת ,ככל שנגבו כספים מהמזמינים
הם יושבו למזמינים ,בצירוף הפירות שנצברו ,אם וככל שנצברו ,בניכוי מס כדין (אם יחול).

1

מספר המכרז יפורסם במסגרת ההודעה המשלימה.
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2.3.1

תנאים מתלים להשלמת ההצעה על פי תשקיף זה
רישומן למסחר של אגרות החוב המוצעות בבורסה מותנה בקבלת אישור הבורסה
כמפורט בסעיף  1.3בפרק  1לתשקיף וכן ,בקיום דרישות תקנון והנחיות הבורסה וכן
בשינוי המבנה ,כמפורט להלן:
2.3.1.1

הפיזור המזערי של אחזקות הציבור הינו  35מחזיקים לפחות ,כשכל אחד
מחזיק בשווי החזקות מזערי של  200,000ש״ח לפחות (כשלעניין זה
״מחזיק״ ייחשב  -מחזיק אחד ששווי החזקותיו עולה על שווי ההחזקה
המזערי למחזיק כאמור או מחזיק ביחד עם אחרים ששווי החזקותיהם
במשותף עולה על שווי ההחזקה המזערי למחזיק כאמור).

2.3.1.2

שווי אחזקות הציבור באגרות החוב (סדרה א') לאחר הרישום למסחר לא
יפחת מסך של  36מיליון ש"ח.

2.3.1.3

לפי הנחיות הבורסה ,החברה נדרשת לעמוד בדרישות הון עצמי
מינימאלי ,לאחר הרישום למסחר ,שלא יפחת מסך של  24מיליון ש"ח.
בהתאם לדוחותיה הכספיים הסקורים של החברה ליום  30ביוני ,2020
הונה העצמי של החברה עמד על סך של כ 71 -מיליון ש"ח .נכון למועד
תשקיף להשלמה זה ,ה"הון העצמי לאחר רישום למסחר" של החברה
(כהגדרת המונח "הון עצמי לאחר רישום למסחר" בתקנון הבורסה
וההנחיות על פיו) לא יפחת מסך של  24מיליון ש"ח ,לעניין זה ראו סעיף
 1.5.2לעיל.
בהתאם להנחיות הבורסה ,כל עוד אגרות חוב (סדרה א') תהיינה רשומות
למסחר ,לא תחלק החברה דיבידנד לבעלי מניותיה באופן שבשל חלוקת
הדיבידנד הונה העצמי של החברה יפחת מסך של  24מיליון ש"ח.

2.3.1.4

שינוי מבנה -כלל המניות ( )100%של חברות הבת ,כהגדרתן בתשקיף זה,
יועברו לבעלות החברה עובר לרישום אגרות החוב למסחר על ידי
הבורסה ,בפטור ממס בהתאם להוראות סעיף 104ב(ב) לפקודת מס
הכנסה [נוסח חדש] ,התשכ"א ,1961 -בתמורה להקצאת מניות החברה
באופן בו לאחר ההעברה כאמור ,החברה תחזיק ב 100% -מהון המניות
המונפק והנפרע של כ"א מחברות הבת ,ומר רפאל אלאלוף לבד ומר
ישראל קלר והגב' כרמית חלמיש (בתו של מר ישראל קלר) במשותף (להלן
ביחד" :בעלי השליטה בחברה") ,באמצעות חברות בשליטתם ,יחזיקו
בשיעור של  70%ו ,30% -בהתאמה ,מהון המניות המונפק והנפרע של
החברה (בדילול מלא) (אשר תואם את שיעור החזקתם בחברות הבת
טרם שינוי המבנה).
אם יתברר כי לא התקיימו דרישות הבורסה כמפורט בסעיפים 2.3.1.1
ו/או  2.3.1.2ו/או  2.3.1.3ו/או שינוי המבנה כמפורט בסעיף  2.3.1.4לעיל,
אזי תתבטל הנפקת אגרות החוב (סדרה א') ,הן לא תירשמנה למסחר
בבורסה ,הכספים שהתקבלו בידי רכז ההנפקה ,ככל והתקבלו ,יושבו
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למזמינים ואגרות החוב לא יוקצו למזמינים והחברה תודיע על כך בדיווח
מיידי.
2.3.2

2.4

תמורת הנפקת אגרות החוב (סדרה א') תועבר על-ידי רכז ההנפקה לחשבון הנאמנות
כהגדרתו בסעיף  5.3.1לשטר הנאמנות עד למועד התקיימות כל התנאים להעברת
התמורה לחברה המפורטים בסעיף  5.3.2על תת סעיפיו לשטר הנאמנות .החברה
רואה בקבלת תמורת ההנפקה אצל רכז ההנפקה (כהגדרתו בסעיף  2.4.3.1להלן),
כקבלת כל התמורה בחברה ולאור זאת ובכפוף לאמור בסעיף  2.3.1לעיל תבקש את
רישום אגרות החוב (סדרה א') למסחר בבורסה.

תיאור ההצעה לציבור – הצעה אחידה בדרך של מכרז על מחיר היחידה
2.4.1

כללי
אגרות החוב ,תוצענה לציבור כאמור בדרך של מכרז בהצעה אחידה ,ב87,500 -
יחידות בנות  950ש"ח ע.נ כל אחת ,כאשר כל יחידה כוללת כמות של  1,000ש"ח ע.נ.
אגרות חוב (סדרה א') ,בדרך של מכרז על מחיר היחידה.

2.4.2

התקופה להגשת הזמנות ליחידות
המועד להגשת הזמנות מטעם הציבור לרכישת אגרות החוב (סדרה א') המוצעות
מכוח תשקיף זה ,ייקבע ויפורט במסגרת ההודעה המשלימה שתפרסם החברה ,וזאת
בהתאם להוראות תקנות ניירות ערך (תקופה להגשת הזמנות לניירות ערך המוצעים
בתשקיף) ,תשס"ו 2005-ולהנחיות רשות ניירות ערך .התקופה להגשת הזמנות
לרכישת אגרות החוב (סדרה א') כאמור ,תחל ביום ובשעה כפי שייקבע בהודעה
המשלימה ,ותסתיים ביום ובשעה כפי שייקבע בהודעה המשלימה (לא לפני שבע ()7
שעות ומתוכן חמש ( )5שעות מסחר בבורסה ,ממועד פרסום ההודעה המשלימה ולא
יאוחר משבעים וחמישה ( )75ימים ממועד פרסום התשקיף או ארבעים וחמישה ()45
ימים מתחילת התקופה להגשת הזמנות ,לפי המוקדם) ,בהתאם לתקנות ניירות ערך
(תקופת להגשת הזמנות לניירות ערך המוצעים בתשקיף) ,תשס"ו( 22005-להלן" :יום
המכרז" ו-״מועד סגירת רשימת החתימות״ ,לפי העניין).

2.4.3

הגשת בקשות
2.4.3.1

2

בקשות לרכישת היחידות המוצעות במסגרת המכרז יש להגיש לחברה על
גבי הטפסים הנהוגים למטרה זו (אשר ניתן להשיגם אצל המורשים
לקבלת בקשות ,כהגדרתם להלן) באמצעות רכז הנפקה עמו תתקשר
החברה אשר זהותו תפורסם במסגרת ההודעה המשלימה (להלן:
"הבקשות" ו-״רכז ההנפקה״ ,בהתאמה) במישרין ו/או באמצעות בנקים
ו/או חברים אחרים בבורסה (להלן" :המורשים לקבלת בקשות") לא
יאוחר ממועד סגירת רשימת החתימות כפי שיקבע בהודעה המשלימה.

על אף האמור ,התקופה להגשת הזמנות תחל לא לפני חלוף שני ( )2ימי מסחר ממועד פרסום ההודעה המשלימה,
וזאת במקרה בו בהודעה המשלימה ישונו פרטים בשיעורים העולים על השיעורים הקבועים בתקנה  )4(1לפי עניין,
לתקנות הודעה משלימה.
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2.4.3.2

כל בקשה לרכישת יחידות במכרז שהוגשה למורשה לקבלת בקשות ביום
המכרז תיחשב כמוגשת באותו יום אם תתקבל על ידי המורשה לקבלת
בקשות עד השעה שתיקבע לכך בהודעה המשלימה ,ובתנאי שתועבר על
ידי המורשה לקבלת הבקשות לידי רכז ההנפקה ותתקבל על ידי רכז
ההנפקה עד לתום שעה אחת ( )1ממועד סגירת רשימת החתימות או
לחלופין לפי המועד שייקבע לכך בהודעה המשלימה (להלן" :המועד
האחרון להגשה לרכז").

2.4.3.3

המורשים לקבלת בקשות יהיו אחראים וחייבים כלפי החברה וכלפי רכז
ההנפקה לתשלום מלוא התמורה שתגיע לחברה בגין בקשות שהוגשו
באמצעותם ואשר נענו ,במלואן או בחלקן.

2.4.3.4

כל מבקש יציין בבקשתו את מספר היחידות שהוא מבקש לרכוש ,וכן את
מחיר היחידה המוצע על ידו ,אשר לא יפחת מהמחיר המינימאלי ליחידה
של  950ש״ח כמפורט לעיל (להלן :״המחיר המינימאלי״).

2.4.3.5

כל מבקש רשאי להגיש עד שלוש בקשות במחירים שונים ,אשר לא יפחתו
מהמחיר המינימאלי ,ובלבד שמרווחי המחיר הנקובים יהיו בסך של 1
ש״ח ,באופן שבו המדרגה הראשונה שבה ניתן להזמין יחידות מעל
המחיר המינימאלי הינה  951ש״ח ולאחריה ניתן להזמין יחידות במחיר
של  952ש״ח 953 ,ש״ח וכולי .בקשה שתנקוב במחיר שאינו במרווח
שנקבע בס"ק זה ,תעוגל למחיר במרווח הקרוב כלפי מטה.

2.4.3.6

בקשה שהוצע בה מחיר הנמוך מהמחיר המינימאלי תהיה בטלה ויראוה
כבקשה שלא הוגשה.

2.4.3.7

הבקשות לרכישת היחידות הינן בלתי חוזרות .כל מבקש ייחשב כאילו
התחייב בבקשתו לרכוש את היחידות שתוקצינה לו כתוצאה מהיענות
מלאה ,או חלקית לבקשתו בהתאם לתנאי תשקיף זה וההודעה
המשלימה ,וייחשב כמחויב לשלם את מלוא תמורת היחידות שהוא יהיה
זכאי לקבלן בהתאם לתנאי תשקיף זה וההודעה המשלימה.

2.4.3.8

ניתן להגיש בקשות לרכישת יחידות שלמות בלבד .בקשה שתוגש לגבי
חלק כלשהו של יחידה ,יראו אותה כבקשה המוגשת לגבי מספר היחידות
השלמות בלבד הנקוב בה ,וחלק היחידה הכלול בבקשה ,יראו אותו כאילו
לא נכלל בה מלכתחילה .בקשה שמספר היחידות הנקוב בה פחות מיחידה
אחת ,לא תתקבל.

2.4.3.9

סך כל היחידות המוזמנות בידי מבקש אחד (בגין כל הבקשות שיגיש ועד
שלוש בקשות כאמור) לא יעלה על שיעור מהכמות המוצעת כפי שייקבע
בהודעה המשלימה ,אם וככל שייקבע (להלן" :כמות היחידות המרבית"),
בכפוף להוראת כל דין .במקרה בו יגיש מבקש כאמור בקשה אחת או
יותר ליחידות בשיעור כולל העולה על כמות היחידות המרבית המוצעות
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כאמור ,יראו את כל בקשותיו כאילו הוגשו לרכישת כמות היחידות
המרבית בלבד ובאופן המפורט להלן:

2.4.4

()1

ראשית תילקחנה בחשבון היחידות הנקובות בבקשה הנוקבת
במחיר היחידה הגבוה ביותר ,לפי העניין ועד לכמות היחידות
המרבית (להלן בס"ק זה" :הבקשה הראשונה");

()2

במקרה בו מספר היחידות הנקובות בבקשה הראשונה נמוך
מכמות היחידות המרבית כאמור תילקחנה בחשבון יחידות
נוספות מתוך הבקשה הנוקבת במחיר יחידה הגבוה ביותר ,לפי
העניין מבין הבקשות שנותרו (להלן בס"ק זה" :הבקשה
השנייה") וזאת עד לכמות היחידות המרבית במצטבר;

()3

במקרה ובו מספר היחידות הנקובות בבקשה הראשונה ובבקשה
השנייה נמוך מכמות היחידות המרבית ,תילקחנה בחשבון יחידות
נוספות מתוך הבקשה השלישית שנותרה וזאת עד לסך של כמות
היחידות המרבית במצטבר.

()4

במקרה בו לא נקבעה מגבלה על כמות היחידות המרבית ,אזי כל
בקשה שצוינה בה כמות יחידות מוזמנת הגבוהה מהכמות
המוצעת על פי ההודעה המשלימה ,יראוה כבקשה שצוינה בה
הכמות המוצעת על פי ההודעה המשלימה.

()5

"מבקש" או "מזמין" לעניין זה  -יחד עם בן משפחתו הגר עימו וכן
משקיע מסווג ,כהגדרתו בתקנות אופן הצעה לציבור ,אשר נתן
התחייבות מוקדמת לרכישת יחידות כאמור בסעיף  2.4.7להלן.

הליכי המכרז ,פרסום תוצאותיו ותשלום התמורה
2.4.4.1

הבקשות תועברנה לרכז ההנפקה על ידי המורשים לקבלת בקשות ביום
המכרז עד לשעה שתיקבע לכך בהודעה המשלימה ,באמצעות שידור
הבקשה לרכז ההנפקה באופן דיגיטאלי ,באמצעות כספת וירטואלית.
בנוסף ,כגיבוי ,ניתן להעביר את הבקשות במעטפות סגורות אשר
תישארנה סגורות עד לחלוף המועד האחרון להגשת בקשות ,ותוכנסנה
על ידי רכז ההנפקה לתיבה סגורה ונעולה ביחד עם הבקשות אשר הוגשו
ישירות לרכז ההנפקה.

2.4.4.2

ביום המכרז ,לאחר השעה שתיקבע לכך בהודעה המשלימה ,תיפתח
התיבה וייפתחו המעטפות וכן תוצגנה הבקשות שבכספת הוירטואלית,
בנוכחות נציג החברה ,נציג רכז ההנפקה ורואה החשבון המבקר של
החברה ,אשר יפקח על קיום נאות של הליכי המכרז וכן יסוכמו ויעובדו
תוצאות המכרז ,כמפורט להלן.

2.4.4.3

ביום המסחר הראשון שלאחר יום המכרז ,עד השעה  10:00בבוקר,
ימסור רכז ההנפקה למבקשים ,באמצעות המורשים לקבלת בקשות אשר
באמצעותם הוגשו הבקשות ,הודעה על מידת ההיענות לבקשתם.
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ההודעה תכלול את שיעור הריבית שנקבע במכרז ,את כמות היחידות
שיוקצו למבקש ואת התמורה שעליו לשלם עבורן .עם קבלת ההודעה
באותו יום ,עד השעה  12:30בצהריים ,יעבירו המבקשים ,אשר
בקשותיהם ליחידות נענו ,כולן או חלקן ,לרכז ההנפקה ,באמצעות
המורשים לקבלת בקשות ,את מלוא התמורה שיש לשלמה עבור היחידות
שבקשות לגביהן נענו.
2.4.4.4
2.4.5

ביום המסחר הראשון שלאחר יום המכרז ,תודיע החברה בדיווח מיידי
לרשות ניירות ערך ולבורסה את תוצאות המכרז.

קביעת מחיר היחידות במכרז והקצאת היחידות למבקשים
2.4.5.1

כל היחידות שבקשות לרכישתן תענינה ,תונפקנה במחיר אחיד ליחידה
אשר יהיה המחיר הגבוה ביותר אשר הבקשות לרכישת יחידות במחיר
זה ,ביחד עם בקשות שהוגשו במחירים גבוהים ממנו ,יספיקו להקצאת
כל היחידות המוצעות לציבור על פי תשקיף זה וההודעה המשלימה
(להלן" :מחיר האחיד ליחידה").

2.4.5.2

היה והמספר הכולל של היחידות המבוקשות (כולל הזמנות ממשקיעים
מסווגים שהתחייבו בהתחייבות מוקדמת ,אם וככל שהתחייבו) יפחת
מהמספר הכולל של היחידות המוצעות לציבור ,תענינה כל הבקשות
במלואן ,ובמקרה כזה יהיה מחיר היחידה למבקשים המחיר המינימאלי
ליחידה ויתרת היחידות לא יונפקו.

2.4.5.3

היה והמספר הכולל של היחידות הכלולות בבקשות שתתקבלנה (כולל
הזמנות ממשקיעים מסווגים שהתחייבו בהתחייבות מוקדמת ,אם וככל
שהתחייבו) יהיה שווה או יעלה על מספר היחידות המוצעות לציבור ,אזי
הקצאת היחידות תעשה כדלקמן:
( )1בקשות הנוקבות במחיר גבוה מהמחיר האחיד ליחידה -תענינה
במלואן.
( )2בקשות הנוקבות במחיר נמוך מהמחיר האחיד ליחידה -לא תענינה.

( )3בקשות הנוקבות במחיר האחיד ליחידה -תענינה באופן יחסי כך
שכל מבקש יקבל מתוך סך היחידות המוצעות שיוותר לחלוקה
לאחר הענות לבקשות הנוקבות במחיר גבוה מהמחיר האחיד
ליחידה ולאחר הקצאת היחידות שלהן יהיו זכאים המשקיעים
המסווגים שהתחייבו בהתחייבות מוקדמת ,חלק השווה ליחס שבין
מספר היחידות שהזמין בבקשה שבה נקב במחיר האחיד ליחידה
לבין המספר הכולל של היחידות הכלולות בכל הבקשות שבהן ננקב
מחיר האחיד ליחידה ,בניכוי הזמנות ממשקיעים מסווגים אשר
נקבו במחיר האחיד ליחידה.
2.4.5.4

אם בעקבות ההקצאה כאמור בסעיף  2.4.5.3לעיל ,לא יושג פיזור מזערי
באגרות החוב (סדרה א') כאמור בסעיף  2.3.1.1לעיל ,אזי תבוטל עדיפות
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ההקצאה למשקיעים המסווגים האמורה בסעיף  2.4.8להלן ,וכל
הבקשות באותו מכרז ,כולל הזמנות המשקיעים המסווגים ,תענינה
כדלקמן:
( )1בקשות הנוקבות במחיר נמוך מהמחיר האחיד ליחידה  -לא תענינה.

( )2בקשות הנוקבות במחיר גבוה מהמחיר האחיד ליחידה  -תענינה
במלואן.
( )3בקשות (כולל בקשות שהוגשו על ידי משקיעים מסווגים בהתאם
להתחייבויות המוקדמות של משקיעים מסווגים כאמור בסעיף
 2.4.8להלן) שמחיר היחידה היה שווה למחיר האחיד ליחידה
תענינה באופן יחסי כך שכל מבקש יקבל מספר יחידות כזה שהיחס
בין מספר זה לבין סך כל היחידות שיוותרו לחלוקה לאחר הפחתת
היחידות שיוקצו למבקשים שהגישו בקשות במחיר יחידה גבוה
מהמחיר האחיד ליחידה ,יהיה שווה ליחס שבין מספר היחידות
שביקש במחיר האחיד ליחידה ,לבין סך כל היחידות שבקשות
לרכישתן במחיר האחיד ליחידה הוגשו לחברה (כולל יחידות
שלרכישתן התקבלו התחייבויות מוקדמות של משקיעים מסווגים
כאמור בסעיף  2.4.8להלן).
2.4.5.5

2.4.5.6

אם בעקבות ההקצאה כאמור בסעיף  2.4.5.4לעיל ,לא יושג פיזור מזערי
באגרות החוב (סדרה א') כאמור בסעיף  2.3.1.1לעיל ,אזי תבוצע
ההקצאה כדלקמן:
()1

בקשות שמחיר היחידה בהן נמוך ממחיר האחיד ליחידה – לא
תענינה.

()2

בקשות (לרבות בקשות שהוגשו על ידי משקיעים מסווגים בהתאם
להתחייבויות המוקדמות של משקיעים מסווגים כאמור בסעיף
 2.4.7להלן) שמחיר היחידה בהן היה שווה ו/או גבוה ממחיר
האחיד ליחידה  ,תענינה באופן יחסי כך שכל מבקש יקבל מתוך
סך היחידות המוצעות לציבור ,חלק השווה ליחס שבין מספר
היחידות שביקש לבין סך כל היחידות שבקשות במחיר האחיד
ליחידה ו/או במחיר יחידה גבוה ממנו הוגשו לחברה (כולל יחידות
שלרכישתן התקבלו התחייבויות מוקדמות של משקיעים
מסווגים ,כאמור בסעיף  2.4.7להלן).

אם גם בעקבות הקצאת יחידות כאמור בסעיף  2.4.5.5לעיל לא יתקיים
פיזור מזערי באגרות החוב (סדרה א') כאמור בסעיף  2.3.1.1לעיל ,אזי
תבוצע ההקצאה מחדש לצורך קביעת מחיר אחיד ליחידה חדש אשר לא
יפחת מהמחיר המינימאלי ליחידה ואשר יהיה מחיר היחידה הגבוה
ביותר שבו ניתן יהיה להקצות את אגרות החוב הכלולות ביחידות באופן
שיתקיימו דרישות הפיזור המזערי כאמור בסעיף  2.3.1.1לעיל ,ובלבד
שלמבקש לא יוקצו יחידות במספר גבוה מזה שהזמין או במחיר יחידה
גבוה יותר מזה שנקב בבקשתו (להלן" :מחיר האחיד ליחידה החדש").
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נקבע מחיר האחיד ליחידה החדש כאמור בסעיף זה ,תיעשה ההקצאה
כאמור בסעיף  2.4.5.5לעיל ובמקום "מחיר האחיד ליחידה " ייראו כאילו
נאמר "מחיר האחיד ליחידה החדש".

2.4.6

2.4.5.7

אם לא ניתן יהיה להשיג פיזור מזערי באגרות החוב (סדרה א') כאמור
סעיף  2.3.1.1לתשקיף ,גם באופן ההקצאה המתואר בסעיף  2.4.5.6לעיל,
לגבי אגרות החוב (סדרה א') שיוצעו על פי תשקיף זה וההודעה
המשלימה ,תבוטל ההנפקה ,לא תוקצינה אגרות החוב (סדרה א') ולא
יגבו כספים מהמבקשים בגינה.

2.4.5.8

אם יתברר כי המספר הכולל של היחידות המוזמנות נמוך מהמספר
המזערי של היחידות שיצוין בהודעה המשלימה כתנאי להשלמתה ,ככל
שיצוין תנאי כאמור ,אזי תבוטל ההצעה ולא יגבו כספים מהמזמינים.

2.4.5.9

אם בהקצאת ניירות הערך המוצעים על פי ההיענות במכרז כאמור לעיל
ייווצרו שברי יחידות הם יעוגלו ,ככל הניתן ,ליחידה השלמה הקרובה
ביותר .עודפים של יחידות שינבעו כתוצאה מהעיגול כאמור יירכשו על
ידי רכז ההנפקה ,במחיר המינימאלי ליחידה..

2.4.5.10

כל מבקש ייחשב כאילו התחייב בבקשתו לרכוש את כל היחידות
שתוקצינה לו כתוצאה מהיענות מלאה או חלקית לבקשתו ,לפי הכללים
המפורטים לעיל.

החשבון המיוחד
הוראות סעיף זה כפופות לאמור בכל דין והוראות הבורסה במועד פרסום ההודעה
המשלימה:
2.4.6.1

סמוך לפני יום המכרז יפתח רכז ההנפקה בתאגיד בנקאי חשבון נאמנות
מיוחד נושא פירות ע״ש החברה (להלן :״החשבון המיוחד״) וימסור
למורשים לקבלת בקשות את פרטיו של החשבון המיוחד .חשבון זה ינוהל
באופן בלעדי על ידי רכז ההנפקה בשם החברה ועבורה ובהתאם להוראות
חוק ניירות ערך .כל הכספים שיתקבלו בגין הבקשות לרכישת היחידות
הכלולות בבקשות שנענו ,יועברו לחשבון המיוחד.

2.4.6.2

המורשים לקבלת בקשות יפקידו בחשבון המיוחד ,את כל הסכומים
ששולמו בגין ניירות הערך שבקשות לרכישתם נענו על פי תנאי התשקיף
וההודעה המשלימה והרכז ינהג בהם ויפעל על פי תנאי התשקיף וההודעה
המשלימה.

2.4.6.3

ביום המסחר הראשון שלאחר יום המכרז ,יפקידו המורשים לקבלת
בקשות אשר באמצעותם הגישו המבקשים את בקשותיהם ,עד השעה
 12:30בצהריים ,בחשבון המיוחד ,את מלוא התמורה המגיעה עבור
היחידות אשר לגביהן נענתה ההצעה כאמור בסעיף  2.4.5לעיל .הכספים
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האמורים יושקעו בפיקדונות נזילים שקליים לא צמודים ונושאי ריבית
על בסיס יומי.

2.4.7

2.4.6.4

כפוף להתקיימות הוראות סעיף  2.3.1לעיל ,יעביר רכז ההנפקה מיד
ובהתאם להוראות סעיף  5.3.1לשטר הנאמנות ,את יתרת הכספים
שייוותרו בחשבון המיוחד בצירוף הפירות אשר נצברו בגינם ובניכוי
עמלות (כפי שיפורטו בהודעה המשלימה) ,לחשבון הנאמן ,וזאת כנגד
העברת תעודות אגרות החוב (סדרה א') לחברה לרישומים וזיכוי חבר
הבורסה על פי הוראות רכז ההנפקה.

2.4.6.5

החברה רואה בהפקדת תמורת ההנפקה אצל רכז ההנפקה ,כהעברת
התמורה לידי החברה ,ועל סמך זאת תפנה החברה לבורסה בבקשה
לרשום את אגרות החוב (סדרה א') למסחר.

משקיעים מסווגים
למועד התשקיף ובמהלך התקופה שעד פרסום ההודעה המשלימה ,בכוונת החברה
להתקשר בהתקשרות מוקדמת ,ביחס לחלק מיחידות אגרות החוב (סדרה א')
שתוצענה לציבור על פי ההודעה המשלימה ,עם משקיעים מסווגים ,3לפיה תקבל
החברה התחייבות מוקדמת מהמשקיעים המסווגים להגשת הזמנות ביחס לאגרות
החוב (סדרה א') ,בכמויות ובמחיר ליחידה כפי שיפורטו בהודעה המשלימה.
בסעיף זה:
״חתימת יתר״ – היחס שבין כמות ניירות הערך המוזמנת במחיר היחידה האחיד
שייקבע במכרז לבין הכמות שנותרה לחלוקה ,ובלבד שהוא עולה על אחד.
״הכמות שנותרת לחלוקה״ – כמות ניירות הערך שהוצעה במכרז ,לאחר שנוכתה
ממנה כמות ניירות הערך שהוגשו לגביהם הזמנות במחיר יחידה גבוה מהמחיר
האחיד ליחידה שייקבע .סך כל ההזמנות של המשקיעים המסווגים לא יעלה על
השיעור הקבוע בתקנות אופן הצעה לציבור.
על פי תקנות אופן הצעה לציבור ,במקרה של חתימת יתר תהא ההקצאה למשקיעים
מסווגים כדלקמן )1( :הייתה חתימת היתר עד פי  5מכמות היחידות שהוצעה ,תוקצה
לכל משקיע מסווג  100%מהכמות שהתחייב לרכוש; ( )2הייתה חתימת היתר יותר
מפי  5מכמות היחידות שהוצעה ,תוקצה לכל משקיע מסווג  50%מהכמות שהתחייב
לרכוש; ( )3במקרה שכמות ניירות הערך שנותרה לחלוקה אינה מספיקה להקצאה
כאמור לעיל אזי הכמות שתוקצה למשקיע המסווג תהיה לפי חלקה היחסי של כל
התחייבות מוקדמת מתוך סך ההתחייבויות המוקדמות שהוגשו באותו מחיר
ליחידה.

3

״משקיע מסווג״ – הינו מי שהתחייב מראש לרכוש מההצעה לציבור יחידות בשווי כספי של  800אלפי ש"ח לפחות
ובלבד שהוא נמנה עם אחד מאלה )1( :מנהל תיקים כמשמעותו בסעיף (8ב) לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות,
בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות ,תשנ"ה ,1995-הרוכש לפי שיקול דעתו לחשבונו של לקוח; ( )2תאגיד
הנמצא בבעלות מלאה של משקיע מסווג ,אחד או יותר ,הרוכש לעצמו או למשקיע מסווג אחר; ( )3משקיע המנוי
בסעיף 15א(ב)( )2לחוק ניירות ערך; ( )4משקיע המנוי בפרטים ( )1עד ( )9או ( )11בתוספת הראשונה לחוק ניירות
ערך ,הרוכש לעצמו.
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הזמנות המשקיעים המסווגים תוגשנה במסגרת המכרז ותיחשבנה כהזמנות שהוגשו
על ידי הציבור לצורך קביעת המחיר האחיד ליחדה ,וזאת בכפוף לאמור בסעיף 2.4.5
לעיל .במקרה ולא תהיה חתימת יתר ,הזמנות המשקיעים המסווגים תיחשבנה
כהזמנות הציבור לעניין הקצאת היחידות .ההקצאה למשקיעים המסווגים תיעשה
במחיר ליחידה זהה למחיר האחיד ליחידה שייקבע במכרז.
קבלת התחייבויות מוקדמות מהמשקיעים המסווגים וההיענות להם על פי סעיף
 2.4.5לתשקיף עובר לפרסום ההודעה המשלימה ,יעשו על פי העקרונות הקבועים
בתקנות אופן ההצעה לציבור.
המשקיעים המסווגים יוכלו להזמין ולרכוש יחידות בכמות העולה על זו הנקובה
בהתחייבותם המוקדמת ואולם יחידות עודפות שיוזמנו ותירכשנה לא ייחשבו
כהזמנות משקיעים מסווגים לעניין התשקיף ,אלא כהזמנות שהוגשו על ידי הציבור
לכל דבר ועניין.
משקיע מסווג יהא רשאי ,ביום המכרז ,להעלות את מחיר היחידה בו נקב בהתחייבות
המוקדמת האמורה לעיל (במדרגות של  1ש"ח) ,על ידי מסירת הודעה בכתב לרכז
ההנפקה ,אשר תתקבל בידי רכז ההנפקה עד למועד סגירת רשימת החתימות שיפורט
בהודעה המשלימה.
למשקיעים המסווגים שיתקשרו עם החברה בהתקשרות מוקדמת כאמור בסעיף זה,
עשויה החברה לשלם עמלת התחייבות מוקדמת בשיעור שיפורט בהודעה המשלימה.
שיעור העמלה שישולם יהיה סביר ,מקובל וזהה לכל המשקיעים המסווגים.
המשקיעים המסווגים יהיו רשאים למכור את ניירות הערך הכלולים ביחידות
שתימכרנה להם החל ממועד רישומם למסחר בבורסה ולא יחולו עליהם הוראות
חסימה.
2.4.8

נשמר

2.4.9

נשמר

2.4.10

הקצאת ניירות ערך ,מכתבי הקצאה ותעודות ניירות ערך

.

במועד ההקצאה כנגד העברת הכספים שהופקדו בחשבון המיוחד על ידי רכז
ההנפקה ,תקצה החברה למבקשים את אגרות החוב הכלולים ביחידות שהבקשות
לרכישתן נענו ,במלואן או בחלקן ,ואשר תמורתן שולמה במלואה ,על ידי משלוח
תעודות בגין אגרות החוב (סדרה א') למבקשים (באמצעות החברה לרישומים של
הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ או חברה לרישומים שתבוא במקומה על פי
שיקול דעתה הבלעדי של החברה ,ובלבד שכל ניירות הערך של החברה יהיו רשומים
על שם אותה חברה לרישומים (לעיל ולהלן" :החברה לרישומים")) .תעודות אגרות
החוב תהיינה ניתנות לפיצול או להעברה או לוויתור לטובת אחרים בכפוף למילוי
כתב העברה או פיצול או ויתור ,לפי העניין ומסירתו בצירוף התעודות ,לחברה,
ובכפוף לתשלום על ידי המבקש של כל מס או היטל או הוצאה הכרוכים בכך.
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2.4.11

הודעה משלימה
לאחר פרסומו של תשקיף זה ,תפרסם החברה הודעה משלימה אשר במסגרתה
יושלמו הפרטים החסרים בתשקיף זה ו/או יעודכנו הפרטים הניתנים לעדכון
בתשקיף זה (הכל ,ככל שרלוונטי) ,בהתאם וכפוף להוראות סעיף (16א )2()1לחוק
ניירות ערך ולתקנות הודעה משלימה ,לרבות פרטים אודות התקשרות מוקדמת של
החברה עם משקיעים מסווגים ,שינויים (ככל ויהיו) בכמות ובתנאי אגרות החוב
(סדרה א') המוצעות וכן פרטים נוספים ,ובכללם:
( )1יום המכרז והתקופה להגשת הזמנות;
( )2אישור הבורסה לרישום למסחר בה של אגרות החוב (סדרה א');
( )3שינוי בכמות אגרות החוב ו/או במחיר המינימאלי ליחידה המוצע על פי תשקיף
זה בשיעור שלא יעלה על  20%מהכמות ו/או משיעור הריבית המרבי המצוינים
בסעיף  2.2.1לתשקיף ,ובכפוף לכך שמכפלת כמות היחידות המוצעות במחיר לא
תשונה מ 30%-מהמכפלה האמורה הנגזרת מהמחיר והכמות שצוינו בתשקיף
וכן בכפוף להוראות תקנות הודעה משלימה .הכמות והמחיר המינימאלי
ליחידה העדכניים כאמור יפורטו בהודעה המשלימה;
( )4שינוי העולה על השינוי האמור בסעיף  )3( 2.4.10לעיל יתאפשר ובלבד שלא
ישונה אף אחד מבין המחיר או הכמות של ניירות הערך המוצעים ביותר מ50% -
מין הכמות ומין המחיר שצוינו בסעיף  2.2.1לעיל ,ומכפלת המחיר בכמות לא
תשונה ביותר מ 50% -מין המכפלה האמורה ,הנגזרת מכמות היחידות המוצעות
במחיר שצוין בתשקיף .הכמות והמחיר המינימאלי ליחידה העדכניים ,יפורטו
בהודעה המשלימה.
( )5סך ההתחייבויות המוקדמות שניתנו לחברה על ידי משקיעים מסווגים בקשר
עם אגרות החוב (סדרה א') המוצעות מכוח התשקיף וההודעה המשלימה,
לרבות שמותיהם ,וכן המחיר ליחידה וכמות יחידות אגרות החוב (סדרה א')
אשר ביחס אליהם התחייב כל אחד מהמשקיעים המסווגים כאמור;
( )6פירוט ההוצאות בשל הצעת אגרות החוב (סדרה א') והנפקתן ,לרבות עמלות
עבור התחייבות מוקדמת ,ריכוז והפצה;
( )7כל פרט אשר תיקונו מתחייב מהשינוי בתנאי אגרות החוב (סדרה א') המוצעות
כאמור לעיל ,ככל שיהא;
( )8כמות אגרות החוב (סדרה א') שתוצענה בהקצאות נוספות למשקיעים מסווגים
ו/או לכלל המזמינים ואופן ההקצאה אם וככל שתהיינה בהתאם לאמות מידה
כמפורט בסעיף  2.4.8.1לעיל.

2.5

הימנעות מעשיית הסדרים
2.5.1

החברה והדירקטורים מתחייבים בחתימתם על תשקיף זה להימנע מלעשות הסדרים
שאינם כתובים בתשקיף בקשר עם הצעת ניירות הערך ,הפצתם ופיזורם בציבור
ומתחייבים להימנע מלהעניק זכות לרוכשי ניירות ערך על פי התשקיף למכור את
ניירות הערך שרכשו מעבר למפורט בתשקיף.
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2.6

2.5.2

החברה והדירקטורים מתחייבים בחתימתם על תשקיף זה להודיע לרשות ניירות ערך
על כל הסדר הידוע להם עם צד שלישי הסותר את ההתחייבות כאמור בסעיף 2.5.1
לעיל.

2.5.3

החברה והדירקטורים מתחייבים בחתימתם על תשקיף זה להימנע מלהתקשר בקשר
לניירות הערך המוצעים על פי התשקיף עם צד שלישי כלשהו שלפי מיטב ידיעתם
ובדיקתם ערך הסדרים בניגוד לאמור בסעיף  2.5.1לעיל.

2.5.4

החברה והדירקטורים לא יקבלו הזמנות לניירות ערך מהנפקה זו ממפיץ ,שלא
התחייב בכתב לנהוג בהתאם להוראות פסקה זו.

מיסוי ניירות הערך המוצעים לפי התשקיף
כמקובל בעת קבלת החלטות על השקעת כספים ,יש לשקול את השלכות המס הקשורות
בהשקעה באגרות החוב המוצעות .ההוראות הכלולות בתשקיף זה על נספחיו ,בדבר מיסוי
אגרות החוב המוצעות ,אינן מתיימרות להוות פרשנות מוסמכת ו/או מלאה של הוראות או
תיאור ממצה של הוראות המס הנוגעות לניירות הערך הכלולים בתשקיף ,ואינן באות במקום
יעוץ מקצועי אינדיבידואלי על ידי מומחים ,בהתאם לנתונים המיוחדים ולנסיבות הייחודיות
לכל משקיע .מומלץ לכל המבקש לרכוש ניירות ערך על פי תשקיף להשלמה זה לפנות לייעוץ
מקצועי על מנת להבהיר את תוצאות המס שיחולו עליו ,בשים לב לנסיבותיו הייחודיות.
2.6.1

מיסוי הכנסות עפ"י דיני מדינת ישראל
ביום  25ביולי  2005התקבל בכנסת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' ,)147
התשס״ה( 2005-להלן :״התיקון״) .התיקון משנה באופן ניכר את הוראות פקודת מס
הכנסה [נוסח חדש] ,התשכ״א( 1961-להלן :״הפקודה״) ,הנוגעת למיסוי ניירות ערך
הנסחרים בבורסה .בנוסף ,ביום  29בדצמבר  2008אישרה הכנסת את תיקון 169
לפקודה (להלן" :תיקון  ,)"169אשר פורסם ברשומות ביום  31בדצמבר ( 2008ונכנס
לתוקף ביום  1בינואר  ,)2009וחולל שינויים נוספים ביחס למיסוי ניירות ערך .כמו
כן ,במועד פרסום התשקיף טרם התפרסמו כל התקנות החדשות הצפויות להתפרסם
בעקבות התיקון.
ביום  6בדצמבר  ,2011פורסם ברשומות החוק לשינוי נטל המס (תיקוני חקיקה)
התשע"ב( 2011-להלן" :החוק לשינוי נטל המס") .בהתאם לחוק לשינוי נטל המס
אשר נכנס לתוקף החל משנת  2012בוטלה המגמה להפחתת שיעורי המס ליחידים
ולחברות ,כפי שנקבע בחוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום התוכנית
הכלכלית לשנים  )2009-2010התשס"ט.2009-
במסגרת תיקון  195לפקודת מס הכנסה הוסף סעיף 121ב לפקודה ,הקובע מס נוסף
על הכנסות גבוהות .יחיד אשר הכנסתו החייבת בשנת המס עלתה על  651,600ש"ח
(נכון לשנת  .2020הסכום מתעדכן מדי שנה בהתאם לעליית המדד) ישלם מס נוסף
בשיעור של  3%מסכום ההכנסה החייבת העולה על הסכום האמור .הוראות סעיף זה
חלות על כל סוגי ההכנסות ,לרבות הכנסה מרווח הון ושבח מקרקעין (מכירת זכות
במקרקעין בדירת מגורים תיכלל רק אם שווי מכירתה עולה על  4,615,245ש"ח (נכון
ל .)16.1.2019 -המכירה אינה פטורה ממס לפי כל דין) ,למעט סכום אינפלציוני
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כהגדרתו בסעיף  88לפקודה ובסעיף  47לחוק מיסוי מקרקעין .שיעורי המס על
היחידים המופיעים בפרק זה הינם לפני הוספת המס הנוסף כאמור.
בחודש דצמבר  ,2016אושר בכנסת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת
יעדי התקציב לשנות התקציב  2017ו ,)2018-התשע"ז( ,2016-להלן" :חוק ההסדרים
 ,)"2017אשר כולל תיקונים בנושאים רבים ומגוונים בתחום המיסוי ,ובין היתר,
הורדת שיעור מס חברות בהדרגה בשנת  2017לשיעור של  24%והחל משנת 2018
לשיעור של  .23%כמו כן ,עודכנו מדרגות המס ליחידים.
עוד נקבע כי החל משנת  2017מס היסף החל על הכנסות גבוהות בהתאם להוראות
סעיף 121ב לפקודה ,יהיה בשיעור של  3%והוא יחול לגבי יחיד אשר הכנסתו החייבת
בשנת המס עלתה על  651,600ש"ח (נכון לשנת  2020כאמור לעיל) על סכום ההכנסה
העולה על הסכום האמור.
יובהר כי ,האמור להלן מתייחס לאופן מיסויים של משקיעים תושבי ישראל שאינם
"תושב ישראל לראשונה" ו"-תושב חוזר ותיק" כהגדרתם בפקודה .יצוין כי ביחס
ליחיד שהיה ל"-תושב ישראל לראשונה" ו"-תושב חוזר ותיק" כהגדרתם בפקודה,
עשויות לחול השלכות מס שונות מאלו המתוארות להלן ומוצע כי תושבים כאמור
יפנו לקבלת ייעוץ פרטני לשם בחינת זכאותם להטבות מס בישראל .כמו כן יצוין ,כי,
ביחס למשקיעים אשר ייחשבו כ'בעלי שליטה' או כ'בעלי מניות מהותיים' כהגדרתם
בפקודה ,עשויות לחול השלכות מס נוספות על אלו המתוארות להלן.
לפי הדין הקיים כיום חלים על אגרות החוב (סדרה א') על פי תשקיף זה הסדרי המס
המתוארים בתמצית להלן:
2.6.2

רווח הון ממכירת ניירות ערך מוצעים
בהתאם לסעיף (91ב)( )1לפקודה ,רווח ההון הריאלי 4ממכירת ניירות ערך על-ידי
יחיד תושב ישראל חייב בשיעור המס השולי של היחיד בהתאם לסעיף  121לפקודה,
אך בשיעור שלא יעלה על  ,25%ויראו את רווח ההון כשלב הגבוה ביותר בסולם
הכנסתו החייבת .זאת ,למעט לגבי מכירת ניירות ערך על-ידי יחיד שהינו "בעל מניות
מהותי" בחברה-קרי ,המחזיק ,במישרין או בעקיפין ,לבדו או יחד עם אחר ,5ב10%-
לפחות באחד או יותר מסוג כלשהו של אמצעי השליטה בחברה במועד מכירת ניירות
הערך או במועד כלשהו ב 12-החודשים שקדמו למכירה כאמור ,אשר שיעור המס
לגבי רווח הון ריאלי בידיו יהיה בשיעור שלא יעלה על  .30%על אף האמור לעיל ,רווח
הון במכירת אגרת חוב ,שאינה צמודה למדד המחירים לצרכן ,יחויב במס בשיעור
שלא יעלה על  ,15%ובידי בעל מניות מהותי בשיעור שלא יעלה על  ,20%ויראו את כל
רווח ההון כרווח הון ריאלי .לעניין חישוב רווח הון ריאלי בידי יחיד שמקורו בנייר
ערך הנקוב במטבע חוץ או צמוד למטבע חוץ ,יראו לצורך חישוב הסכום האינפלציוני
את שער מטבע החוץ כמדד  .כמו כן ,לגבי נישום שתבע בניכוי הוצאות ריבית ריאלית
והפרשי הצמדה בשל ניירות הערך יחויב רווח ההון הריאלי ממכירת ניירות הערך

4

5

כהגדרת מונח זה בסעיף  88לפקודה.
כהגדרת מונח זה בסעיף  88לפקודה.
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במס בשיעור של  ,30%עד לקביעת הוראות ותנאים לניכוי הוצאות ריבית ריאלית לפי
סעיף 101א (א)( )9לפקודה .שיעור המס כאמור לא יחול לגבי יחיד שההכנסה בידיו
ממכירת ניירות הערך היא בגדר הכנסה מ"עסק" או "משלח יד" ,בהתאם להוראות
סעיף )1(2לפקודה .במקרה זה יחויב היחיד בשיעור מס שולי בהתאם להוראות סעיף
 121לפקודה (בשנת  – 2020עד .)47%
בנוסף לשיעורי המס האמורים ,יחול מס יסף בשיעור של  3%נוספים על חלק הכנסתו
החייבת של היחיד העולה על סכום של  651,600ש"ח (נכון לשנת  .2020כאמור לעיל,
סכום זה מתעדכן מדי שנה בהתאם לעליית מדד המחירים לצרכן).
חבר בני אדם יהיה חייב במס על רווח הון ריאלי ממכירת ניירות ערך בשיעור הקבוע
בסעיף (126א) לפקודה ,כמפורט לעיל ( 23%משנת המס  2018ואילך).
קרן נאמנות פטורה וכן קופות גמל וגופים הפטורים ממס לפי סעיף  )2(9לפקודה,
פטורים ממס בגין רווחי הון ממכירת ניירות ערך כאמור בהתקיים התנאים הקבועים
באותו סעיף .על הכנסותיה של קרן נאמנות חייבת ממכירת ניירות ערך יחול שיעור
המס החל על הכנסתו של יחיד ובכלל זה שיעורי המס שחלים על רווח הון ובלבד
שההכנסה אינה מהווה בידיו הכנסה מ"עסק" או מ"משלח יד" ,אלא אם נקבע
מפורשות אחרת .לא נקבע להכנסה שיעור מס מיוחד ,תחויב ההכנסה במס בשיעור
המירבי הקבוע בסעיף  121לפקודה.
ככלל ,תושב חוץ (יחיד או חבר בני אדם) פטור ממס על רווחי הון במכירת ניירות ערך
הנסחרים בבורסה מכוח סעיף (97ב )2לפקודה ,אם רווח ההון אינו במפעל הקבע שלו
בישראל ובלבד שרכש את ניירות הערך לאחר שנרשמו למסחר בבורסה .האמור לעיל
לא יחול לגבי חבר בני אדם תושב חוץ אם תושבי ישראל הם בעלי שליטה בו ,או
הנהנים או הזכאים ל 25%-או יותר מההכנסות או הרווחים של חבר בני אדם תושב
החוץ ,במישרין או בעקיפין ,בהתאם לקבוע בסעיף 68א לפקודה .במקרה שפטור
כאמור אינו חל ,אפשר שיחולו הוראות אמנת המס (אם קיימת) בין ישראל למדינת
התושבות של תושב החוץ ,בכפוף להמצאתו מראש של אישור מתאים מרשות
המיסים .כמו כן ,לא ינוכה מס במקור על-ידי תאגיד בנקאי או חבר בורסה לתושב
חוץ בהתקיים תנאים מסוימים.
לעניין ניכוי המס במקור מרווח ההון הריאלי במכירת ניירות הערך המוצעים,
בהתאם לתקנות מס הכנסה (ניכוי מתמורה ,מתשלום או מרווח הון במכירת נייר
ערך ,במכירת יחידה בקרן נאמנות או בעסקה עתידית) ,התשס"ג ,2002-חייב
(כהגדרת מונח זה בתקנות האמורות) (להלן" :תקנות ניכוי מרווח הון") המשלם
למוכר תמורה במכירת ניירות הערך ,ינכה מס בשיעור של  25%מרווח ההון הריאלי
ובנייר ערך שאינו צמוד למדד או למט"ח בשיעור של  15%מרווח ההון כאשר המוכר
הינו יחיד ,ובשיעור של מס חברות ( 23%משנת המס  2018ואילך כמפורט לעיל) מרווח
ההון הריאלי כאשר המוכר הינו חבר בני אדם .זאת ,בהתחשב באישורי פטור (או
שיעור מופחת) מניכוי מס במקור ובהתחשב בקיזוז הפסדים שמותר למנכה במקור
לבצע .כמו כן ,לא ינוכה מס במקור לקופות גמל ,קרנות נאמנות וגופים נוספים
הפטורים מניכוי מס במקור לפי הדין המפורטים בתוספת לתקנות מס הכנסה (ניכוי
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מריבית ,מדיבידנד ,ומרווחים מסוימים) התשס"ו( 2005-להלן" :תקנות ניכוי
מדיבידנד וריבית") ,וזאת לאחר המצאת האישורים המתאימים על ידם.
ככלל ,ככל שניירות הערך הנרשמים על-פי דוח הצעת המדף יימחקו ממסחר בבורסה,
שיעור המס שינוכה במקור בעת מכירתם (לאחר המחיקה) יהיה בשיעור של שלושים
אחוזים ( )30%מהתמורה ,כל עוד לא הומצא אישור מפקיד השומה המורה על שיעור
ניכוי מס במקור אחר (לרבות פטור מניכוי מס במקור) .לא ינוכה מס במקור על ידי
תאגיד בנקאי או חבר בורסה לתושב חוץ בהתקיים תנאים מסוימים .כמו כן ,שיעור
ניכוי המס במקור במקרה של תושב חוץ ,עשוי להיות מוקטן בהתאם לאישור תקף
מרשות המיסים ,כפוף לאמנות למניעת כפל מס כאמור לעיל.
יצוין ,כי באם במועד המכירה לא נוכה מלוא המס במקור מרווח ההון הריאלי ,יחולו
הוראות סעיף (91ד) לפקודה וההוראות מכוחו בדבר דיווח ותשלום מקדמה בגין
מכירה כאמור.
2.6.3

קיזוז הפסדים
ככלל ,הפסדים בשנת המס שמקורם במכירת ניירות הערך המוצעים בשנת המס
ושאילו היו רווחי הון היו חייבים במס בידי מקבלם ,הפסד הון ממכירת ניירות הערך
בידי יחיד או חברה ,ניתן יהיה לקיזוז תחילה כנגד רווח הון ריאלי ושבח מקרקעין
ממכירת כל נכס שהוא בישראל או מחוצה לה (כנגד סכום אינפלציוני חייב יקוזז
ההפסד ביחס של  1ל ,)3.5-וכן ,כנגד ריבית ודיבידנד ששולמו בגין אותו נייר ערך או
בגין ניירות ערך אחרים (בתנאי ששיעור המס החל על הריבית או הדיבידנד כאמור
לא עולה על השיעור הקבוע בסעיף (126א) לפקודה אם הוא חבר בני אדם ועל
השיעורים הקבועים בסעיפים  125ב( )1או  125ג(ב) אם הוא יחיד) ,באותה שנת מס.
הפסד ממכירת נייר ערך שלא ניתן לקזז בשנת המס כאמור ,יהיה ניתן לקיזוז בשנות
המס הבאות כנגד רווח הון ושבח מקרקעין ובלבד שהוגש לפקיד השומה דוח לשנת
המס בה היה ההפסד.

2.6.4

בהתאם לתקנות ניכוי מרווח הון ,בעת חישוב רווח ההון לצורך ניכוי המס במקור
ממכירת ניירות ערך נסחרים ,יחידות של קרנות נאמנות ועסקאות עתידיות (להלן:
"ניירות סחירים") ,יקזז החייב בניכוי במקור את הפסד ההון שנוצר ממכירת ניירות
סחירים שהיו בניהולו ובכפוף לכך שהרווח נוצר באותה שנת מס שבה נוצר ההפסד,
בין טרם יצירת ההפסד ובין לאחר המועד האמור .פקיד השומה רשאי לאשר במקרים
מסוימים לצרכי ניכוי המס במקור קיזוז הפסדים מתיק ניירות ערך המנוהל שלא על
ידי החייב.
בהתאם להוראות סעיף (92א)( )4לפקודה ,הפסד הון שנוצר בשנת המס ניתן יהיה
לקיזוז גם כנגד ריבית או דיבידנד ששולם בגין אותו נייר ערך ו/או כנגד ריבית
ודיבידנד ששולמו בשל ניירות ערך אחרים באותה שנת מס (ובלבד ששיעור המס החל
על ריבית ודיבידנד מנייר הערך האחר כאמור לא עולה על השיעור הקבוע במסגרת
סעיף (126א) לפקודה בחברה וסעיף 125ב( )1או 125ג (ב) לפקודה בידי יחיד (בשנת
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 2020בשיעור של  .))25%קיזוז ההפסדים יבוצע בדרך של קיזוז הפסד הון כנגד רווחי
הון או כנגד הכנסות ריבית או דיבידנד כאמור.
הפסד שלא ניתן לקזזו כאמור לעיל ,יקוזז כנגד רווח הון בלבד כאמור בסעיף (92ב)
לפקודה בשנות המס הבאות ,לאחר השנה שבה נוצר ההפסד ,ובלבד שהוגש לפקיד
השומה דוח לשנת המס בה היה הפסד.
בכל הנוגע לקיזוז הפסדים מניירות ערך סחירים שנוצרו קודם לשנת  2006קיימות
מגבלות נוספות לגבי אופן הקיזוז אשר נקבעו בהוראות התחולה לסעיף  92לפקודה
לפני התיקון.
2.6.5

שיעור המס שיחול על ריבית בגין אגרות החוב
בהתאם לסעיף 125ג(ב) לפקודה ,יחיד יהא חייב במס בשיעור של  25%על ריבית או
דמי ניכיון ,שמקורם באגרות חוב הצמודות במלואן למדד (כהגדרת המונח בסעיף
125ג לפקודה) לרבות אגרות חוב הצמודות למטבע חוץ ,ויראו את הכנסתו זו כשלב
הגבוה ביותר בסולם הכנסתו החייבת .יצוין כי ,יראו כמדד לעניין סעיף 125ג לפקודה
את מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה .במקרה בו
אגרות החוב צמודות במלואן למדד המחירים לצרכן ,ככלל ,יחיד יהיה פטור ממס על
הפרשי ההצמדה ,שנצמחו בגין קרן אגרות החוב .הפרשי הצמדה שנצמחו על הריבית,
מהווים ,לצורכי מס ,ריבית.
בהתאם לסעיף 125ג(ג) לפקודה ,יחיד יהא חייב בשיעור מס של  15%על ריבית (לרבות
הפרשי הצמדה חלקיים כהגדרתם בסעיף (3ה )6לפקודה) או דמי ניכיון ,שמקורם
באגרת חוב שאינה צמודה למדד (לרבות שערי מטבע) ,או שהינה צמודה בחלקה
לשיעור עליית המדד ,כולו או חלקו ,או שאינה צמודה למדד עד לפדיון.
שיעורי המס המופחתים כאמור לא יחולו בהתקיים ,בין היתר ,אחד מהתנאים
הבאים )1( :הריבית היא הכנסה מ"עסק" או "משלח יד" לפי סעיף  )1(2לפקודה או
שהיא רשומה בספרי חשבונותיו של היחיד או חייבת ברישום כאמור; ( )2היחיד תבע
ניכוי של הוצאות ריבית והפרשי הצמדה בשל אגרות החוב שעליו משולמת הריבית;
( )3היחיד הוא בעל מניות מהותי (כהגדרתו בסעיף  88לפקודה) בחברה המשלמת את
הריבית; ( )4היחיד הוא עובד בחבר בני אדם המשלם את הריבית או שהוא נותן לו
שירותים או מוכר לו מוצרים או שיש לו יחסים מיוחדים אחרים עמו ,אלא אם הוכח
להנחת דעתו של פקיד השומה ששיעור הריבית נקבע בתום לב ובלי שהושפע מקיומם
של יחסים כאמור בין היחיד לבין חבר בני האדם; ( )5מתקיים תנאי אחר שקבע שר
האוצר באישור ועדת הכספים של הכנסת .במקרים כאמור יחויב היחיד במס על
ריבית או דמי ניכיון בשיעור המס השולי של היחיד בהתאם להוראות סעיף 121
לפקודה כמפורט לעיל.
בנוסף לשיעורי המס האמורים ,יחול מס יסף בשיעור של  ,3%על חלק הכנסתו
החייבת של יחיד ,העולה על סכום של  651,600ש"ח (בשנת  .2020כאמור לעיל,
הסכום מתעדכן מדי שנה בהתאם לעליית המדד).
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בהתאם לסעיף  )13(9לפקודה ,יחיד יהיה פטור מהפרשי הצמדה שקיבל בשל נכס
ובלבד שהתקיימו כל אלה )1( :הפרשי ההצמדה אינם הפרשי הצמדה חלקיים; ()2
היחיד לא תבע ניכוי הוצאות ריבית או הפרשי הצמדה בשל הנכס; ( )3הפרשי
ההצמדה אינם הכנסה לפי ס'  )1(2ואינם רשומים בפנקסי חשבונותיו או חייבים
ברישום כאמור.
שיעור המס החל על הכנסות הריבית או דמי הניכיון בידי חבר בני אדם תושב ישראל
שאיננו חבר בני אדם שהוראות סעיף  )2(9לפקודה חלות בקביעת הכנסתו ,למעט
לעניין סעיף (3ח) לפקודה ,יהיה שיעור מס חברות.
קרן נאמנות פטורה וכן קופות גמל וגופים הפטורים ממס לפי סעיף  )2(9לפקודה,
פטורים ממס בגין הכנסת ריבית או דמי ניכיון כאמור ,בכפוף להוראות סעיף (3ח)
לפקודה בדבר ריבית או דמי ניכיון שנצברו בתקופת החזקתו של אחר .על הכנסותיה
של קרן נאמנות חייבת מריבית או מדמי ניכיון יחול שיעור המס החל על הכנסתו של
יחיד שההכנסה אינה מהווה בידיו הכנסה מ"עסק" או מ"משלח יד".
בתיקון  169הוסף סעיף 15(9ד) לפקודה .להלן נוסח הסעיף הדן בפטור ממס על ריבית,
דמי ניכיון והפרשי הצמדה על איגרת חוב הנסחרת בבורסה בידי תושב חוץ:
"ריבית ,דמי ניכיון או הפרשי הצמדה המשולמים לתושב חוץ על איגרת חוב הנסחרת
בבורסה בישראל ,שהנפיק חבר בני אדם תושב ישראל (בפסקה זו – חבר בני האדם
המנפיק) ,ובלבד שההכנסה אינה במפעל קבע של תושב החוץ בישראל; בפסקה זו,
"תושב חוץ" – מי שהוא תושב חוץ ביום קבלת הריבית ,דמי הניכיון או הפרשי
ההצמדה ,לפי העניין ,למעט אחד מאלה:
( )1בעל מניות מהותי כהגדרתו בסעיף  ,88בחבר בני האדם המנפיק;
( )2קרוב כהגדרתו בפסקה ( )3להגדרה "קרוב" שבסעיף  ,88של חבר בני האדם
המנפיק;
( )3מי שעובד בחבר בני האדם המנפיק ,נותן לו שירותים ,מוכר לו מוצרים ,או שיש
לו יחסים מיוחדים אחרים עמו ,אלא אם כן הוכח להנחת דעתו של פקיד השומה
ששיעור הריבית או דמי הניכיון ,לפי העניין ,נקבע בתום לב ובלי שהושפע
מקיומם של יחסים כאמור בין תושב החוץ לבין חבר בני האדם המנפיק".
במקרה שלא חל הפטור כאמור לעיל ,שיעור המס שיחול על הכנסות ריבית של תושבי
חוץ (יחיד וחבר בני אדם) ,שמקורו בניירות הערך ,עשוי להיות כפוף להוראותיהן של
אמנות למניעת כפל מס שנכרתו בין מדינת ישראל לבין מדינת מושבו של תושב החוץ
וקבלת אישור מתאים מרשות המיסים.
בפדיון אגרת חוב הצמודה למדד ,יראו את הפרשי ההצמדה כחלק מהתמורה ויחולו
הוראות הפקודה הנוגעות לחישוב רווח ההון ,כמפורט לעיל ,ובלבד שלא מדובר
בהכנסה מ"עסק" או מ"משלח יד".
בהתאם לתקנות ניכוי מדיבידנד וריבית ,שיעור המס שיש לנכות במקור על ריבית
(כהגדרתה בתקנות הנ"ל) המשולמת על אגרות חוב נסחרות בבורסה ,לגבי יחיד
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שאינו בעל מניות מהותי בחברה המשלמת את הריבית במקרה בו אגרות החוב
צמודות במלואן למדד המחירים לצרכן ,הינו  25%ובמקרה בו אינן צמודות למדד
המחירים לצרכן או למטבע חוץ (כהגדרת בסעיף 125ג לפקודה) הינו  15%בלבד.
מאידך ,לגבי יחיד שהינו בעל מניות מהותי בחברה המשלמת את הריבית או עובד
בחברה המשלמת את הריבית או נותן לה שירותים או מוכר לה מוצרים ,שיעור המס
יהיה בהתאם לשיעור המס השולי המירבי לפי סעיף  121לפקודה כמפורט לעיל .לגבי
חבר בני אדם ינוכה מס בשיעור מס החברות הקבוע בסעיף (126א) לפקודה ,והכל
בכפוף להוראות סעיף 15(9ד) לפקודה.
יצוין ,כי לגבי ריבית שמשולמת לתושב חוץ החלות עליה הוראות סעיף 15(9ד)
לפקודה ,לא ינוכה מס במקור.
תשלום ריבית לקופת גמל ,קרנות נאמנות וגופים נוספים המנויים בתוספת לתקנות
הניכוי מריבית ומדיבידנד ,פטורים מניכוי מס במקור.
האמור לעיל כפוף לאישורי פטור (או שיעור מופחת) מניכוי מס במקור וכפוף לקיזוז
הפסדים שמותר למנכה במקור לבצע.
בהתאם להוראות סעיף  )4(2לפקודה וסעיף 125ג לפקודה ,דין ניכיון בגין איגרת חוב
כדין ריבית החייבת במס ובניכוי במקור כאמור לעיל .ניכוי המס במקור בגין דמי
הניכיון יהא במועדי פדיון קרן אגרת החוב .יובהר ,כי בהתאם להנחיות רשות
המיסים מיום  27בדצמבר  ,2010ניכוי המס במקור מריבית (לרבות מדמי ניכיון)
כאמור והעברתו לרשות המיסים ,יתבצעו על ידי חברי הבורסה ולא על ידי החברה.
בתקנה  4לתקנות מס הכנסה (חישוב רווח הון במכירת נייר ערך הנסחר בבורסה,
מלווה מדינה או יחידה בקרן נאמנות) ,התשס"ג ,2002-נקבע כי בפדיון של אגרות חוב
הנסחרת בבורסה שבו משולמים גם דמי ניכיון ,יראו כתמורת הפדיון את התמורה
בתוספת דמי הניכיון ,אם התקיימו כל אלה )1( :רווח ההון במכירת אגרת החוב אינו
פטור ממס; ( )2במועד הפדיון נוצר הפסד הון; ו )3(-הפדיון אינו בידי בעל השליטה
או בידי מי שהחזיק באגרת החוב מיום שהוקצתה או הוצאה ,והכל עד גובה הפסד
ההון .דמי הניכיון שרואים אותם כתמורה לפי הוראות אלה ,לא יחשבו כהכנסה לפי
סעיף  )4(2לפקודה.
2.6.6

אופן חישוב הניכיון לצורכי ניכוי מס במקור בגין אגרות חוב
בהתאם להוראות סעיף  )4(2ו125-ג לפקודה ,רואים בדמי הניכיון בגין אגרות החוב
ריבית החייבת במס ,ולגביה יחולו כללי ניכוי מס במקור במועד הפדיון .ככלל שיעור
הניכיון לצרכי מס ייקבע כהפרש בין הערך הנקוב של אגרות החוב לבין התמורה
שתתקבל ככל שהפרש זה הינו חיובי.
חברי הבורסה ינכו במקור מתשלומי הריבית שישולמו על-ידי החברה למחזיקי
אגרות החוב את תשלומי המס אותם חובה לנכות במקור ,למעט לגבי גופים הפטורים
מניכוי מס במקור כאמור בהתאם לדין .במועדי פירעון קרן אגרות החוב חברי
הבורסה ינכו מס במקור בגין דמי הניכיון ,אם יהיו ,כמפורט לעיל ולהלן.
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2.6.7

הנפקת אגרות חוב נוספות בעתיד
במקרה בו תנפיק החברה בעתיד אגרות חוב נוספות מסדרה א' ,במסגרת הרחבת
סדרה ,בשיעור ניכיון השונה משיעור הניכיון לאותה סדרה (לרבות העדר ניכיון ,ככל
שרלבנטי) תפנה החברה ,לפני הרחבת הסדרה ,לרשות המסים על-מנת לקבל את
אישורה כ י לעניין ניכוי המס במקור על דמי הניכיון בגין אגרות החוב (סדרה א'),
ייקבע לאגרות החוב שיעור ניכיון אחיד לפי נוסחה המשקללת את שיעורי הניכיון
השונים באותה סדרה ,ככל שיהיו (להלן בסעיף זה" :שיעור הניכיון המשוקלל").
במקרה של קבלת אישור כאמור ,החברה תחשב לפני הרחבת הסדרה את שיעור
הניכיון המשוקלל בגין כל אגרות החוב בהתאם לאותו אישור ולפני הרחבת הסדרה
תגיש החברה דוח מיידי בו תודיע את שיעור הניכיון המשוקלל לכל הסדרה ותנכה
מס במועדי הפדיון של אגרות החוב מהסדרה האמורה לפי שיעור הניכיון המשוקלל
כאמור ובהתאם להוראות הדין .במקרה כאמור יחולו כל יתר הוראות הדין הנוגעות
למיסוי דמי ניכיון .באם לא יתקבל אישור כאמור מרשות המיסים ,תגיש החברה
דיווח מיידי לפני הרחבת הסדרה בו תודיע על אי קבלת אישור כאמור ועל כך ששיעור
הניכיון האחיד יהיה שיעור הניכיון הגבוה ביותר שנוצר בגין הסדרה ויחולו כל יתר
הוראות הדין הנוגעות למיסוי דמי ניכיון .חברי הבורסה ינכו מס במקור בעת פדיון
הסדרה ,בהתאם לשיעור שידווח כאמור.
לפיכך יתכנו מקרים בהם תנכה החברה מס במקור בגין דמי ניכיון בשיעור הגבוה
מדמי הניכיון שנקבעו למי שהחזיק באגרות החוב מהסדרה טרם הגדלת הסדרה
(להלן" :דמי הניכיון העודפים") .נישום שהחזיק את אגרות החוב מהסדרה האמורה
לפני הרחבת הסדרה ועד לפירעון אגרות החוב המוחזקות על-ידיו ,יהיה זכאי להגיש
דוח לרשות המסים ולקבל החזר מס בגובה המס שנוכה מדמי הניכיון העודפים ,ככל
שהינו זכאי להחזר כאמור על-פי דין.
יש לציין כי בשל השינויים המהותיים שחלו במיסוי שוק ההון בשנים האחרונות,
טרם התגבשה הפרקטיקה הנאותה ליישום ההוראות לעיל ,ואף ייתכנו מספר
פרשנויות לגבי אופן יישומן .יתרה מזאת ,ייתכנו שינויים נוספים מעבר לשינויים
שבוצעו עד כה בהוראות .מטבע הדברים ,לא ניתן לצפות את תוכנם והשפעתם של
השינויים האמורים.
התיאור לעיל בקשר להיבטי המיסוי הכרוכים בניירות הערך המוצעים הינו כללי
בלבד ואינו מהווה תחליף לייעוץ אינדיבידואלי על-ידי מומחים ,בשים לב לנסיבות
הייחודיות לכל משקיע .מומלץ לכל המבקש לרכוש את היחידות המוצעות על-פי
תשקיף זה ,לפנות לייעוץ מקצועי על-מנת להבהיר את תוצאות המס אשר יחולו
עליו בשים לב לנסיבותיו הייחודיות של המשקיע ושל ניירות הערך המוצעים.

2.7

תנאי אגרות החוב (סדרה א')
2.7.1

בסעיף  2.7זה יהיו למונחים הבאים המשמעות כדלקמן:
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אגרות החוב או אגרות החוב (סדרה אגרות חוב (סדרה א') בנות  1ש"ח ע.נ כ"א,
של החברה ,המוצעות לציבור בהצעה
א')
אחידה בהתאם לתקנות ההצעה בדרך של
מכרז על מחיר היחידה.

2.7.2

הנאמן

משמרת שירותי נאמנות בע"מ ו/או כל מי
שיכהן מדי פעם לפעם כנאמן של מחזיקי
אגרות החוב.

קרן אגרות החוב

סך ערכן הנקוב של אגרות החוב (סדרה א').

ריבית אגרות החוב

ריבית שנתית קבועה (לא צמודה) כמפורט
בסעיף  2.7.3להלן.

תקופת ריבית

ריבית אגרות החוב תשולם בתדירות
כמפורט בסעיף  2.7.3.2להלן.

יום עסקים

כל יום שבו רוב הבנקים בישראל פתוחים
לביצוע עסקאות.

יום מסחר

כל יום שבו מתקיים מסחר בניירות ערך
בבורסה.

החברה לרישומים

החברה לרישומים של הבורסה לניירות
ערך בתל אביב בע"מ ו/או חברה לרישומים
שתבוא בנעליה ובלבד שכל ניירות הערך של
החברה יהיו רשומים על שם אותה חברה
לרישומים.

מועד פירעון קרן אגרות החוב (סדרה א')
אגרות החוב (סדרה א') עומדות לפירעון בשני ( )2תשלומים שנתיים שווים אשר
ישולמו ביום  30בספטמבר  2024וביום  31במרץ  .2025איגרות החוב (סדרה א')
נושאות ריבית בשיעור שנתי כאמור בסעיף זה .קרן אגרות החוב (סדרה א') והריבית
עליה אינן צמודות.

2.7.3

הריבית על אגרות החוב (סדרה א')
2.7.3.1

היתרה הבלתי מסולקת של קרן אגרות החוב (סדרה א׳) תישא ריבית
שנתית קבועה (לא צמודה) בשיעור של .3.5%

2.7.3.2

הריבית תשולם פעמיים בשנה ביום  30בספטמבר וביום  31במרץ של כ"א
מהשנים  2021עד ( 2025כולל) .תשלום הריבית הראשון יהיה ביום 30
בספטמבר  2021ותשלומי הקרן והריבית האחרונים יהיו ביום  31במרץ
.2025
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2.7.4

2.7.3.3

תשלום הריבית הראשון בגין אגרות החוב (סדרה א') ישולם ביום 30
בספטמבר  2021ויחושב בעד התקופה המתחילה ביום המסחר הראשון
שלאחר יום המכרז על מחיר היחידה של אגרות החוב (סדרה א') בגין
התקופה המתחילה ביום המסחר הראשון שלאחר יום המכרז על מחיר
היחידה אגרות החוב (סדרה א') והמסתיימת במועד התשלום הראשון
של הריבית ,קרי 30 ,בספטמבר  ,2021מחושבת על בסיס של  365יום
בשנה לפי מספר הימים בתקופה זו (להלן" :תשלום הריבית הראשון" ו-
"תקופת הריבית הראשונה").

2.7.3.4

כל תקופת ריבית נוספת של אגרות החוב (סדרה א') ,תתחיל ביום הראשון
שלאחר תום תקופת הריבית הסמוכה לפניה ,ותסתיים בתום תקופת
הריבית (קרי :במועד התשלום הסמוך אחרי יום תחילתה).

2.7.3.5

שיעור הריבית בגין תקופת הריבית הראשונה של אגרות חוב (סדרה א'),
יפורטו בדוח שתפרסם החברה בדבר תוצאות המכרז בקשר למחיר
היחידה.

2.7.3.6

על פי הנחיות הבורסה שיטת ההצמדה לא תשונה במהלך תקופת אגרות
החוב.

2.7.3.7

שיעור הריבית שתשאנה אגרות החוב (סדרה א') יותאם בגין אי עמידה
שאינה מהותית בהתניות פיננסיות ,כהגדרת מונח זה בסעיף  7.1.5לשטר
הנאמנות ,באופן המתואר בסעיף  7.1.6לשטר הנאמנות.

דחיית מועדים
בכל מקרה שמועד תשלום הקרן ו/או הריבית יחול ביום שאינו יום עסקים ,יידחה
מועד התשלום ליום העסקים הראשון הבא אחריו ,ללא תוספת תשלום ,ו"היום
הקובע" לצורך קביעת הזכאות לפדיון או לריבית לא ישתנה בשל כך.

2.7.5

תשלומי הקרן והריבית בגין אגרות החוב
2.7.5.1

התשלומים על חשבון הקרן בגין אגרות החוב ישולמו לאנשים אשר
שמותיהם יהיו רשומים במרשם ביום  24בספטמבר  2024וביום  25במרץ
 ,2025והתשלומים על חשבון הריבית בגין אגרות החוב ישולמו לאנשים
אשר שמותיהם יהיו רשומים במרשם ביום  24בספטמבר וביום  25במרץ
של השנים  2021עד ( 2025כפוף למועדי תשלום הקרן והריבית הנקובים
בסעיפים  2ו 3-לתנאים הרשומים מעבר לדף ,בהתאמה) אשר קדמו
למועד פירעונו של התשלום הרלוונטי (להלן" :היום הקובע") ,פרט
לתשלום האחרון של הקרן והריבית שיעשה כנגד מסירת תעודות אגרות
החוב (סדרה א') לידי החברה ביום התשלום ,במשרדה הרשום של
החברה או בכל מקום אחר עליו תודיע החברה .הודעת החברה כאמור
תפורסם לא יאוחר מחמישה ( )5ימי עסקים לפני מועד התשלום האחרון.
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2.7.5.2

מובהר ,כי מי שאינו רשום במרשם ביום הקובע ,לא יהיה זכאי לתשלום
ריבית בגין תקופת הריבית שהתחילה לפני אותו מועד.

2.7.5.3

בכל מקרה שבו מועד פירעון התשלום על חשבון קרן ו/או ריבית יחול
ביום שאינו יום עסקים ,יידחה מועד התשלום ליום העסקים הראשון
הבא אחריו ללא תוספת תשלום ,והיום הקובע לצורך קביעת הזכאות
לפדיון או לריבית לא ישתנה בשל כך.

2.7.5.4

תשלום הקרן והריבית ייעשה כפוף לתנאי ההצמדה ,כמפורט בסעיף 4
לתנאים הרשומים מעבר לדף.

2.7.5.5

התשלום לזכאים ייעשה בשיקים או בהעברה בנקאית לזכות חשבון
הבנק של האנשים אשר שמותיהם יהיו רשומים במרשם ואשר יצוין
בפרטים שימסרו בכתב לחברה מבעוד מועד ,בהתאם לאמור בס"ק (ו)
להלן .אם החברה לא תוכל לשלם סכום כלשהו לזכאים לכך ,מסיבה
שאינה תלויה בה ,יחולו הוראות סעיף  5לתנאים הרשומים מעבר לדף.

2.7.5.6

מחזיק רשום באגרות החוב יודיע לחברה את פרטי חשבון הבנק לזיכויו
בתשלומים על פי אגרות החוב כאמור לעיל ,או על שינוי בפרטי החשבון
האמור או בכתובתו ,לפי העניין ,בהודעה בכתב שישלח בדואר רשום
לחברה .החברה תהא חייבת לפעול על פי הודעתו של מחזיק רשום בדבר
שינוי כאמור לאחר חלוף חמישה-עשר ( )15ימי עסקים מיום שהודעתו
הגיעה לחברה.

2.7.5.7

לא מסר מחזיק רשום באגרות החוב הזכאי לתשלום כאמור מבעוד מועד
לחברה פרטים בדבר חשבון הבנק שלו ,ייעשה כל תשלום על חשבון הקרן
ו/או הריבית בשיק שיישלח בדואר רשום לכתובתו האחרונה הרשומה
במרשם .משלוח שיק למחזיק רשום בדואר רשום כאמור ייחשב לכל דבר
ועניין כתשלום הסכום הנקוב בו בתאריך שיגורו בדואר ,ובלבד שנפרע
עם הצגתו כהלכה לגבייה.

2.7.5.8

מכל תשלום בגין אגרות החוב ינוכה כל תשלום חובה ככל הנדרש על פי
דין.
כל תשלום על חשבון קרן ו/או ריבית ,אשר ישולם באיחור העולה על
שבעה ( )7ימי עסקים מהמועד הקבוע לתשלומו על פי תנאי אגרות החוב,
וזאת מסיבה התלויה בחברה ,יישא ריבית פיגורים בשיעור של  3%לשנה,
החל מהמועד הקבוע לתשלומו ועד למועד תשלומו בפועל .במקרה
כאמור ,תודיע החברה בדיווח מיידי ,לפחות שני ( )2ימי מסחר לפני מועד
התשלום בפועל ,על שיעור הריבית המדויק (הכולל את הריבית השנתית
לתקופה בתוספת ריבית הפיגורים) שישולם ועל מועד התשלום החדש.

2.7.6

הימנעות מתשלום מסיבה שאינה תלויה בחברה
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2.7.6.1

סכום כלשהו המגיע למחזיק אגרת חוב ואשר לא שולם בפועל במועד
הקבוע לתשלומו ,מסיבה שאינה תלויה בחברה ,בעוד שהיא הייתה מוכנה
לשלמו והיה ביכולתה לשלמו במלואו במועד הקבוע לתשלומו (להלן:
"המניעה") ,יחדל לשאת ריבית מהמועד בו הועבר הסכום לנאמן
והמחזיק האמור יהיה זכאי אך ורק לאותם סכומים שהיה זכאי להם
במועד שנקבע לפירעון אותו תשלום על חשבון הקרן ו/או הריבית (לפי
העניין).

2.7.6.2

לא שולם סכום כאמור תוך ארבעה-עשר ( )14ימים מהמועד שנקבע
לתשלומו ,תעביר החברה ביום החמישה-עשר ( )15לאחר המועד הקבוע
לתשלום (ובמקרה שיום זה אינו יום עסקים ,אזי ביום העסקים הראשון
אחריו) את אותו הסכום לידי הנאמן ,אשר יפתח חשבון ייעודי על שם
מחזיקי אגרות החוב (סדרה א') ,אשר יחזיק את הסכום בנאמנות עבור
מחזיק אגרות החוב ,והעברת הסכום לנאמן כאמור תיחשב כתשלום
אותו סכום למחזיק זה ,בכפוף לאמור בסעיף  16.3לשטר הנאמנות .היה
הסכום האמור התשלום האחרון – תראה הפקדת אותו סכום בידי
הנאמן בנאמנות כפדיון אגרות החוב האמורות ,בכפוף לאמור בסעיף 16.3
לשטר הנאמנות .הנאמן יפקיד בבנק כל סכום שיוחזק על ידו בנאמנות
עבור המחזיקים בהשקעות המותרות על פי שטר הנאמנות .לאחר שיקבל
מהמחזיק הודעה על הסרת המניעה ,הנאמן יעביר למחזיק את הכספים
שהצטברו בגין ההפקדה והנובעים ממימוש השקעתם ,בניכוי שכר
טרחתו ,הוצאותיו והוצאות אחרות אשר הוצאו בהתאם להוראות שטר
זה (כגון ,שכר נותני שירותים וכדומה) ,וכל ההוצאות ודמי ניהול חשבון
הנאמנות ובניכוי כל מס על פי דין .התשלום ייעשה כנגד הצגת אותן
הוכחות ,שיהיו מקובלות על דעת הנאמן ,בדבר זכותו של המחזיק לקבלו.

2.7.6.3

בתום שנה מהמועד הסופי לפירעון אגרות החוב ,יעביר הנאמן את
הסכומים שהצטברו בידו ,על פירותיהם ,לחברה ,בניכוי שכר טרחתו,
הוצאותיו והוצאות אחרות אשר הוצאו בהתאם להוראות שטר זה (כגון,
שכר נותני שירותים וכדומה) ,והחברה תחזיקם בנאמנות ותשקיעם
בהשקעות המותרות על פי שטר הנאמנות ,עבור המחזיק ,עד לתום שבע
( )7שנים ממועד הפירעון הסופי של אגרות החוב ,ולא תעשה בהם כל
שימוש במשך תקופה זו .בכל הנוגע לסכומים שיועברו אל החברה על ידי
הנאמן כאמור לעיל ,יחול עליה האמור לעיל בסעיף  16לשטר הנאמנות,
בשינויים המחויבים .לאחר העברת הסכומים לחברה לא יהיה הנאמן
חייב למחזיקי אגרות החוב תשלום כלשהו בגין הסכומים שהוחזקו על
ידו כאמור.
החברה תאשר בכתב לנאמן את העברת הסכומים האמורים לידה ואת
דבר קבלתם בנאמנות עבור מחזיקי אגרות החוב כאמור .כספים כאמור
שלא יידרשו מאת החברה על ידי מחזיק אגרות החוב בתום שבע ()7
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השנים ממועד הפירעון הסופי של אגרות החוב ,יועברו לבעלות החברה
והיא תהא רשאית להשתמש בכספים הנותרים לכל מטרה שהיא .בתום
שבע ( )7השנים תשלח החברה הודעה למחזיקים בדבר הכספים שלא
נדרשו ,ורק  30יום לאחר הודעה כאמור ,תהא רשאית החברה להשתמש
בכספים הנותרים שלא נדרשו.
2.7.7

2.7.8

מרשם המחזיקים באגרות החוב
2.7.7.1

החברה תנהל במשרדה הרשום מרשם מחזיקי אגרות חוב (סדרה א') על
פי דין (להלן" :המרשם") ,שיהיה פתוח לעיונו של כל אדם (בכל זמן סביר)
ובו יירשמו כל המחזיקים הרשומים ,כפי שיהיו מעת לעת ,וכן פרטים
נוספים ,כקבוע בסעיף 35ח 3לחוק ניירות ערך .כן יירשמו במרשם
מחזיקים אחרים ,ככל שיהיו כאלה עקב פיצול או העברת בעלות באגרת
החוב ,היה ותתבצענה פעולות כאמור בהתאם לסעיפים  7או  8לתנאים
הרשומים מעבר לדף .החברה רשאית לסגור את המרשם מדי פעם
לתקופה או לתקופות שלא תעלינה במצטבר על שלושים ( )30ימים בשנה.

2.7.7.2

המחזיק באגרות החוב יהיה רשאי לעיין ברישומיו במרשם בכל זמן
סביר ,כל עוד הוא מחזיק באגרות החוב .כמו כן ,הנאמן יהיה רשאי לעיין
במרשם בכל זמן סביר.

2.7.7.3

החברה לא תהיה חייבת לרשום במרשם שום הודעה בדבר נאמנות
מפורשת ,מכללא או משוערת ,או משכון או שעבוד מכל מין שהוא או כל
זכות שביושר ,תביעה או קיזוז או זכות אחרת כלשהי בקשר לאגרות
החוב .החברה תכיר אך ורק בבעלותו של האדם שבשמו נרשמו אגרות
החוב .יורשיו החוקיים ,מנהלי עזבונו או מבצעי צוואתו של המחזיק
הרשום וכל אדם שיהיה זכאי לאגרות חוב עקב פשיטת רגל של כל מחזיק
רשום (ואם הוא תאגיד – עקב פירוקו) יהיו רשאים להירשם כמחזיקים
בהן לאחר מתן הוכחות שלדעת החברה תספקנה להוכיח את זכותם
להירשם כמחזיקים שלהם.

פיצול תעודות אגרות החוב
בגין אגרות החוב הרשומות על שם מחזיק אחד תוצא לו תעודה אחת ,או לפי בקשתו,
תוצאנה לו מספר תעודות (עד לכמות סבירה כפי שייקבע על ידי החברה).
כל תעודת אגרות חוב ניתנת לפיצול למספר תעודות אגרות חוב אשר סך כל סכומי
הקרן הנקובים בהן שווה לסכום הקרן הנקוב של התעודה שפיצולה מבוקש ,ובלבד
שתעודות כאמור לא תוצאנה אלא בכמות סבירה .תעודות אגרות החוב החדשות
שיוצאו בעקבות הפיצול תהיינה בסכומי ערך נקוב בשקלים חדשים שלמים כל אחת.
הפיצול ייעשה כנגד מסירת אותה תעודת אגרת חוב לחברה במשרדה הרשום לשם
ביצוע הפיצול יחד עם בקשת פיצול חתומה כדין על ידי המבקש .כל ההוצאות
הכרוכות בפיצול ,לרבות מסים והיטלים ,אם יהיו כאלה ,תחולנה על מבקש הפיצול.

2.7.9

העברת אגרות החוב
ב26-

2.7.9.1

אגרות החוב ניתנות להעברה לגבי כל סכום ערך נקוב ואף לגבי חלקו
ובלבד שיהיה בשקלים חדשים שלמים .כל העברה של תעודת אגרות
החוב בידי מחזיק רשום (למעט העברה המתבצעת באמצעות המסחר
בבורסה) תיעשה על פי כתב העברה הערוך בנוסח מקובל להעברת אגרות
חוב ,חתום כיאות על ידי הבעלים הרשום או נציגיו החוקיים ,וכן על ידי
מקבל ההעברה או נציגיו החוקיים ,שיימסר לחברה במשרדה הרשום
בצרוף תעודות אגרות החוב המועברות על פיו ,וכל הוכחה סבירה אחרת
שתידרש על ידי החברה לשם הוכחת זכותו של המעביר להעברתן .כל
ההוצאות הכרוכות בהעברת אגרות החוב ,כולל תשלומי חובה ,אם יהיו
כאלה ,תחולנה על מבקש ההעברה .אם יחול מס או כל תשלום חובה אחר
על כתב ההעברה של אגרות החוב ,תימסרנה לחברה הוכחות על תשלומם
שתהיינה להנחת דעתה של החברה.

2.7.9.2

בכפוף לאמור בסעיף זה ,הוראות תקנון ההתאגדות של החברה החלות
על העברת מניות נפרעות במלואן ועל הסבתן תחולנה ,בשינויים
המחויבים ,על אופן העברת אגרות החוב ועל הסבתן.

2.7.9.3

במקרה של העברת חלק בלבד מסכום הקרן הנקוב בתעודת אגרת החוב,
יש לפצל תחילה את תעודת אגרת החוב למספר תעודות ,באופן האמור
בסעיף  7לתנאים הרשומים מעבר לדף.
לאחר קיום כל התנאים האלה תירשם ההעברה במרשם ,והחברה תהא
רשאית לדרוש כי הערה בדבר ההעברה כאמור תירשם על תעודת אגרת
החוב המועברת שתימסר למקבל ההעברה או כי תוצא לו במקומה
תעודת אגרת חוב חדשה ,ויחולו על הנעבר כל התנאים המפורטים בשטר
הנאמנות ובתעודת אגרת החוב המועברת ,כך שבכל מקום בו נאמר
"מחזיק" יראו כאילו נאמר "הנעבר" ,והוא ייחשב כ"מחזיק" לצורכי
שטר הנאמנות.

2.7.10

עיקרי שטר הנאמנות
2.7.10.1

כללי:
החברה התקשרה ביום  29בנובמבר  ,2020עם משמרת – חברת לשירותי
נאמנות בע"מ בשטר נאמנות המסדיר את תנאיהן של אגרות החוב (סדרה
א') (להלן בהתאמה" :שטר הנאמנות" ו-״הנאמן״) .פרטי הנאמן כפי
שנמסרו לחברה ,נכון למועד התשקיף ,הינם כדלקמן :משמרת שירותי
נאמנות בע"מ ,חברה מוגבלת במניות שהתאגדה על פי חוק החברות,
התשנ"ט 1999-ועיקר עיסוקה הינו עסקי נאמנות ופעילויות נוספות
המבוצעות בד"כ על ידי חברה לנאמנות ,ומתקיימים בה כל תנאי
הכשירות לשמש כנאמן לאגרות החוב שתוצענה על פי תשקיף זה ,כקבוע
בהוראות חוק ניירות ערך ,או כל נאמן שיבוא במקומה בהתאם לתנאי
שטר הנאמנות לאגרות החוב ולהוראות חוק ניירות ערך .כתובתו של
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הנאמן לצורך מסירת מסמכים הנוגעים לתשקיף זה ו/או לשטר הנאמנות
הינה דרך מנחם בגין  ,48תל אביב ,66180 ,טלפון ;03-6374354 :פקס:
 ;03-6374344איש קשר :רמי סבטי; כתובת דואר אלקטרוני:
 .RamiS@mtrust.co.ilהנאמן הצהיר בשטר הנאמנות כי מתקיימים בו
כל תנאי הכשירות הדרושים לנאמן לתעודות התחייבות על פי חוק ניירות
ערך וכל דין אחר וכי הוא הסכים לחתום על שטר הנאמנות ולפעול כנאמן
של מחזיקי אגרות החוב נשוא תשקיף זה .אין בחתימת הנאמן על שטר
הנאמנות הבעת דעה מצדו בדבר טיבם של ניירות הערך המוצעים או
כדאיות ההשקעה בהם .נוסחו המלא של שטר הנאמנות ושל אגרות החוב
המצורפות לשטר הנאמנות ,מצורפים כנספח א' לפרק זה .התיאור
שלהלן אינו מהווה תחליף לעיון בנוסח המלא של שטר הנאמנות האמור.
2.7.10.2

פרטים אודות הליכים משפטיים המתנהלים כנגד הנאמן:
בהתאם למידע שנמסר לחברה מהנאמן ,לא מתנהלים כנגד הנאמן
הליכים משפטים הנוגעים למילוי תפקידו כנאמן ,זולת כמפורט להלן –
( )1ביום  8/3/2020התקבלה אצל הנאמן המרצת פתיחה שהוגשה על ידי
מחזיק בפוזיציית שורט על אגרות החוב סדרה ה' של אול-יר
הולדינגס לימיטד והמחזיק גם כמות זניחה של אגרות חוב סדרה
ה' .בהמרצת הפתיחה טוען המבקש כי החברה העבירה ,באישור
הנאמן ,זכויות בנכס המשועבד בניגוד להוראות שטר הנאמנות וכי
הנאמן ביצע פעולות רשלניות במילוי התחייבויותיו כלפי מחזיקי
אגרות החוב .עמדת הנאמן הינה כי הוא פעל כדין ושלא התרשל
במילוי תפקידו.

2.7.10.3

נתונים נוספים מתוך שטר הנאמנות:
בנוסף על האמור בסעיף  2.7.10זה ,מובא להלן פירוט בראשי פרקים
ביחס לתנאים מתוך שטר הנאמנות לאגרות החוב (סדרה א') ,המצורף
כנספח א' לפרק זה:
סעיף בשטר

נושא
פרשנות והגדרות

1

הנפקת אגרות החוב

2

מינוי הנאמן; תפקידי הנאמן

3

הקצאה של אגרות חוב וניירות ערך נוספים

4

ביטחונות ותנאי הנפקה

5

הגבלה על יצירת שעבודים נוספים

6

התחייבויות החברה כלפי מחזיקי אגרות החוב

7
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רכישת אגרות חוב על ידי החברה

8

פדיון מוקדם של אגרות החוב

9

העמדה לפירעון מיידי ו/או מימוש בטוחות

10

תביעות והליכים בידי הנאמן

11

נאמנות על תקבולים

12

סמכות לדרוש תשלום למחזיקים באמצעות הנאמן

13

סמכות לעכב חלוקת כספים

14

הודעה על חלוקה

15

הימנעות מתשלום מסיבה שאינה תלויה בחברה; הפקדה בידי הנאמן

16

קבלה מאת מחזיקי אגרות החוב

17

תחולת חוק ניירות ערך והדין הישראלי

18

השקעת כספים

19

התחייבויות החברה כלפי הנאמן

20

התחייבויות נוספות

21

הסכמים אחרים

22

שכר הנאמן

23

סמכויות מיוחדות

24

סמכות הנאמן להעסיק שלוחים

25

שיפוי הנאמן

26

הודעות

27

ויתורים ,פשרות ו/או שינויים בשטר

28

מרשם מחזיקי אגרות החוב

29

מינוי נאמן חדש ופקיעת כהונת הנאמן ודיווחי נאמן

30

אסיפות של המחזיקים

31

דיווח לנאמן

32

הדין החל וסמכות השיפוט

33

אחריות הנאמן

34

כללי

35

ב29-

מענים

36

הסמכה למגנ"א

37

אי מגבלה על עסקאות בעלי שליטה

38

דיווחי החברה בדוחותיה הכספיים

39

תוספת ראשונה – תעודת אגרות חוב (סדרה א')
תוספת שנייה – אסיפות מחזיקי אגרות החוב (סדרה א')
תוספת שלישית – נציגות דחופה למחזיקי אגרות החוב (סדרה א')
תוספת רביעית – שכר הנאמן
תוספת חמישית – כתב כוונות של הבנק שחרור ערבות והסרת שעבודים

התניות חוזיות ובטחונות:
הפרה
האם
מהווה עילה
לפירעון מיידי

קיים
(סעיף
בשטר) /
לא קיים

תיאור תמציתי

תעודות ההתחייבות מובטחות
בביטחונות או בשעבודים
קבועים אחרים [בתיאור יש
להתייחס לסוג הנכס המשועבד
(כדוגמת :מניות בחברה ,חשבון
עודפים ,נכס ספציפי וכדומה),
וכן לדרגת השעבוד]

קיים

משכנתה קבועה בדרגה ראשונה וללא -
הגבלה בסכום ,על הקרקע בתל אביב,
כהגדרתה בסעיף  5לשטר הנאמנות;
משכנתה בדרגה שנייה וללא הגבלה
בסכום על הקרקע ברעננה ,כהגדרתה
בסעיף  5לשטר הנאמנות.

תעודות ההתחייבות מובטחות
בשעבוד צף ו/או שוטף

-

-

-

התחייבות לאי יצירת שעבודים
(שעבוד שלילי)

קיים

כן.

-

התחייבות לעמידה באמות
מידה פיננסיות

קיים

קיימת התחייבות שלא ליצור שעבוד
שוטף על כלל נכסיה של החברה לטובת
צד שלישי ,ללא קבלת הסכמה מראש של
אסיפת מחזיקי אגרות החוב (סדרה א'),
כמפורט בסעיף  6.3לשטר הנאמנות-.
יחס חוב פיננסי נטו ל CAP-הון עצמי מתואם מינימלי

ב30-

כן ,במידה ולא
עמדה בסעיפים

-יחס הון עצמי מתואם למאזן

7.1.3 – 7.1.1
לשטר הנאמנות
דוחות
בשני
כספיים רצופים
וכל עוד קיימת
חריגה ובלבד
ניתנה
שלא
לחברה ארכה
לתיקון
מהנציגות
הדחופה .לעניין
7.1.4
סעיף
לשטר
הנאמנות ,תום
התקופה
להעמדת
הבטוחות
הנוספות,
כמפורט בסעיף
לשטר
7.1.5
הנאמנות .ראו
10.1.6
סעיף
לשטר
הנאמנות.

ככל ואגרות החוב (סדרה א') תדורגנה
בעתיד ,ובמידה ואירעו אחד מהאירועים
הבאים )1( :אגרות החוב (סדרה א')
הפסיקו להיות מדורגות על ידי כל חברות
הדירוג המדרגות את אגרות החוב (סדרה
א') לפרק זמן העולה על  60ימים רצופים,
עקב סיבה ו/או נסיבה שהינה בשליטת
החברה; או ( )2במקרה בו דירוג אגרות
החוב (סדרה א') ירד מתחת לדירוג של
 Baa3על פי דירוג של החברה המדרגת
"מדרוג" (או דירוג מקביל לו שיבוא
במקומו אשר ייקבע על ידי חברה מדרגת
אחרת ,ככל שתבוא במקום חברת
"מדרוג").

כן ,ככל ואגרות
החוב (סדרה
תדורגנה
א')
ראו
בעתיד.
סעיף 10.1.11
לשטר
הנאמנות.

 -יחס חוב לבטוחה

התחייבות לדירוג אגרות החוב
במועד ההנפקה; שמירה על
דירוג במשך כל חיי תעודת
ההתחייבות

קיים

ב31-

התחייבות לדירוג כפול לתעודות -
ההתחייבות

-

-

התחייבות שלא להחליף את
החברה המדרגת לאורך כל חיי
תעודת ההתחייבות

-

-

-

מגבלות על יצירת חוב פיננסי
נוסף

קיים

כן .קיימות מגבלות על הרחבת סדרה- ,
כמפורט בסעיף  5.7בשטר הנאמנות.

מגבלה על חלוקת דיבידנדים

קיים

ביצוע חלוקה (כהגדרת מונח זה בחוק כן
החברות) על ידי החברה יהיה כפוף
לעמידת החברה במגבלות כמפורט בסעיף
 7.3בשטר הנאמנות.

מגבלות על עסקאות עם בעלי
השליטה בחברה

-

-

-

מגבלות על שינוי שליטה

קיים

פירעון מיידי במקרה בו מר רפאל
אלאלוף יחדל להיות בעל
השליטה בחברה בין
באמצעותו ובין באמצעות
חברות המוחזקות ו/או
הנשלטות על ידו .שליטה
בעניין זה -כהגדרתה בחוק
ניירות ערך .לפרטים נוספים
ראו סעיף  10.1.19לשטר
הנאמנות.

-

מנגנון להתאמת ריבית במקרים
מסוימים

-

-יחס חוב פיננסי נטו ל CAP

-

הון עצמי מתואם מינימלייחס הון עצמי מתואם למאזן יחס חוב לבטוחהראו סעיף  7.1.6לשטר הנאמנות.

עילות לפירעון מיידי:
העילה

קיים (מס' סעיף הערות/הסבר
בשטר)  /לא
קיים

ב32-

חלה הרעה מהותית בעסקי המנפיק/
חברות מוחזקות ,וקיים חשש
שהמנפיק לא יוכל לפרוע את תעודות
ההתחייבות במועדן.

- ,10.1.1 ,10.1.7
קיים.

הכללת הערת "עסק חי" בחוות
הדעת/בדוח הסקירה של רואה
החשבון המבקר ,המצורפים לדו"חות
הכספיים של החברה

-

-

תעודות ההתחייבות לא נפרעו במועדן

 ,10.1.1קיים.

-

חוב של המנפיק הועמד לפירעון מיידי

10.1.10

אם סדרה אחרת של אגרות חוב שהנפיקה
החברה ,ככל שיונפקו ,הועמדה לפרעון מיידי
(ללא הגבלה בסכום) ,או אם הלוואה ממוסד
פיננסי העולה על סכום של  25מיליון ש"ח
הועמדה לפרעון מיידי ,למעט הלוואה מסוג
( )Non-Recourseו/או חוב שבגינו הועמדו
בטוחות להבטחתו ו/או חילוט ערבויות.

Cross Default/Cross
( :Accelerationהפרה צולבת,
במקרה של אי תשלום חובות אחרים
או העמדה לפירעון מיידי)

10.1.10

אם סדרה אחרת של אגרות חוב שהנפיקה
החברה ,ככל שיונפקו ,הועמדה לפרעון מיידי
(ללא הגבלה בסכום) ,או אם הלוואה ממוסד
פיננסי העולה על סכום של  25מיליון ש"ח
הועמדה לפרעון מיידי ,למעט הלוואה מסוג
( )Non-Recourseו/או חוב שבגינו הועמדו
בטוחות להבטחתו ו/או חילוט ערבויות.

ירידות דירוג האג"ח מתחת לדירוג
מינימאלי שנקבע

 ,10.1.11קיים.

ככל ואגרות החוב (סדרה א') תדורגנה
בעתיד ,ובמידה ואירעו אחד מהאירועים
הבאים )1( :אגרות החוב (סדרה א') הפסיקו
להיות מדורגות על ידי כל חברות הדירוג
המדרגות את אגרות החוב (סדרה א') לפרק
זמן העולה על שישים ( )60ימים רצופים ,עקב
סיבה ו/או נסיבה שהינה בשליטת החברה;
או ( )2במקרה בו דירוג אגרות החוב (סדרה
א') ירד מתחת לדירוג של  Baa3על פי דירוג
של החברה המדרגת "מידרוג" (או דירוג
מקביל לו שיבוא במקומו אשר ייקבע על ידי
חברה מדרגת אחרת ,ככל שתבוא במקום
חברת "מידרוג").

ב33-

המנפיק הפסיק או הודיע על הפסקת
תשלומיו

ו- -
10.1.1
 ,10.1.15קיים.

מימוש שיעבוד על נכס מהותי או
מכירת נכס בסיסי

 ,10.1.4קיים.

-

אי פרסום דו"חות כספיים במועד
הרלוונטי

 ,10.1.8קיים.

-

הפרה יסודית של תנאי אג"ח

 ,10.1.1קיים.

-

הפרת התחייבויות מהותיות או ביצוע
פעולה העשויה לפגוע מהותית
בזכויות המחזיקים

 ,10.1.1קיים.

-

הפרת התחייבות בנוגע לשינויים
מבניים ,מיזוגים ורכישות ,ללא
אישור מחזיקי האג"ח

 ,10.1.11קיים.

-

מכירת רוב נכסי המנפיק

 ,10.1.17קיים.

-

התבצע שינוי בעיקר תחום פעילות
המנפיק

 ,10.1.16קיים.

-

מתן צו פירוק קבוע /מתן צו פירוק
זמני שלא בוטל תוך תקופה  45ימים

 ,10.1.2קיים.

-

הטלת עיקול על נכסי המנפיק או
ביצוע פעולות הוצל"פ

 ,10.1.4קיים.

-

מינוי כונס נכסים קבוע או זמני
(ובלבד שהמינוי לא בוטל במועד
סביר)

 ,10.1.5קיים.

-

המנפיק הודיע על כוונתו לחדול
מלהמשיך בעיסוקו ו/או לנהל את
עסקיו

 ,10.1.16קיים.

-

החברה חדלה מלהיות תאגיד מדווח
ע"פ חוק ני"ע

 ,10.1.14קיים.

-

מחיקה ממרשם החברות ,למעט מיזוג -
בקשה/מתן צו להקפאת הליכים

 ,10.1.12קיים.

-

ב34-

 ,10.1.12קיים.

-

הוגשה בקשה לצו לפתיחת הליכים
לפי חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי,
תשע"ח2018-

הוגשה בקשה לאישור הסדר חוב שלא  ,10.1.12קיים.
במסגרת צו לפתיחת הליכים לפי חוק
חדלות פירעון ושיקום כלכלי,
תשע"ח2018-

-

הבורסה השעתה/מחקה את המסחר
באג"ח

 ,10.1.13קיים.

-

הפרת מגבלות על גיוס חוב נוסף ,כולל
הרחבת סדרה

 ,10.1.1קיים.

-

אי עמידה בהתחייבות למנגנון
התאמה לשיעור הריבית

-

-

נטילת חוב פיננסי או אשראי בניגוד
להתחייבות לאי יצירת שעבוד שוטף

-

-

הפרת התחייבות להפקיד כספי כרית
הוצאות וכרית ריבית או הפקדת
כספים בפיקדון להוצאות מיוחדות

 ,10.1.7קיים.

-

מתן צו נאמן זמני או מינוי נאמן זמני

-

-

במקרה שהחברה תבצע חלוקה שלא
בתנאים הקבועים בשטר הנאמנות

 ,10.1.1קיים.

-

במקרה בו חל שינוי שליטה בחברה.

 ,10.1.19קיים.

לתנאים החלים על אגרות החוב (סדרה א') ראה שטר הנאמנות המצ"ב כנספח א' לפרק זה.
להלן בסעיף  2.7הפניות לסעיפי שטר הנאמנות.
2.8

חיתום ,ריכוז והפצה
הנפקת אגרות החוב (סדרה א') על פי תשקיף זה אינה מובטחת בהתחייבות חיתומית .בכפוף
להוראות כל דין ,בגין הצעת ניירות הערך על פי תשקיף זה ,תהיה החברה רשאית להתקשר עם
מפיצים ולשלם עמלות הפצה למי שישמש כמפיץ .פירוט ההתחייבויות המוקדמות שניתנו,
לרבות עמלות ההפצה בגין ההתחייבויות כאמור יובאו במסגרת ההודעה המשלימה.

2.9

הצעת ניירות ערך על פי תשקיף מדף
מכוח תשקיף זה המהווה גם תשקיף מדף ,תוכל החברה להציע סוגים שונים של ניירות ערך:
מניות רגילות של החברה ,מניות בכורה ,אגרות חוב ,אגרות חוב שאינן ניתנות להמרה (לרבות
בדרך של הרחבת סדרות קיימות של אגרות חוב של החברה ,כפי שתהיינה ,מעת לעת) ,אגרות
ב35-

חוב הניתנות להמרה למניות החברה (לרבות בדרך של הרחבת סדרות קיימות של אגרות חוב
הניתנות להמרה למניות החברה ,כפי שתהיינה ,מעת לעת) ,כתבי אופציה הניתנים למימוש
למניות החברה ,כתבי אופציה הניתנים למימוש לאגרות חוב ולאגרות חוב הניתנות להמרה
למניות החברה וניירות ערך מסחריים וכן ,כל נייר ערך שאפשר יהיה להנפיק על פי דין (להלן:
״ניירות הערך״) ,בהתאם להוראות סעיף 23א לחוק ניירות ערך ,באמצעות דוחות הצעת מדף
בהם יושלמו כל הפרטים המיוחדים לאותה הצעה ,לרבות פרטי ותנאי ניירות הערך והרכב
היחידות המוצעות ,בהתאם להוראות כל דין (ובכלל זה הוראות תקנון הבורסה וההנחיות על
פיו) ,כפי שיהיו באותה עת.
יובהר כי אישור לרישום למסחר של מניות רגילות של החברה ,מניות בכורה ,אגרות חוב
הניתנות להמרה למניות החברה ,כתבי אופציה הניתנים למימוש למניות החברה וכתבי אופציה
הניתנים למימוש לאגרות חוב הניתנות להמרה למניות החברה ,ככל שיונפקו בעתיד על פי
דוחות הצעת מדף ,כפוף לעמידה בדרישות תקנון הבורסה וההנחיות על פיו לעניין רישום
למסחר של חברה חדשה ולעניין נוהל הגשת בקשה לרישום ,דמי בדיקה ודמי רישום של חברה
חדשה ,וכן כפוף לעמידה בדרישות תקנון הבורסה הו הנחיות על פיו לעניין מניות בכורה.

ב36-

נספח א' לפרק  – 2שטר הנאמנות בגין אגרות החוב (סדרה א') ונספחיו

ב37-

שטרנאמנות
שנערך ונחתם ביום  29בחודש נובמבר 2020
בין:
הילה מגדלי משרדים בע"מ
מרחוב צור יגאל  ,8צור יגאל
מיקוד4486200 :
טלפון072-2213686 :
פקס09-9500026 :
(להלן" :החברה")
מצד אחד;
לבין:
משמרת חברה לשירותי נאמנות בע"מ
מ.ח513771337 .
מדרך מנחם בגין  ,48תל אביב66180 ,
טלפון03-6374354 :
פקס03-6374344 :
(להלן" :הנאמן")
מצד שני;

והואיל:

והחברה מתכוונת להציע אגרות חוב (סדרה א') (להלן" :אגרות החוב" או "אגרות החוב
(סדרה א') ") ,אשר תירשמנה למסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ (להלן:
"הבורסה") מכוח תשקיף השלמה ותשקיף מדף (להלן" :התשקיף") אשר שטר זה מהווה
נספח לו;

והואיל:

והנאמן הסכים לחתום על שטר נאמנות זה ולפעול כנאמן של מחזיקי אגרות החוב (סדרה
א');

והואיל:

והנאמן הינו חברה פרטית ,מוגבלת במניות ,שנתאגדה בישראל לפי חוק החברות ,התשנ"ט–
( 1999להלן" :חוק החברות") ,ואשר מטרתה העיקרית הינה עיסוק בנאמנויות;

והואיל:

והנאמן הצהיר כי אין כל מניעה על פי חוק ניירות ערך ,התשכ"ח–( 1968להלן "חוק ניירות
ערך") ,או כל דין אחר ,להתקשרותו עם החברה על פי שטר נאמנות זה וכי הוא עונה על
הדרישות ותנאיי הכשירות הקבועים בחוק ניירות ערך ,לשמש נאמן להנפקת אגרות החוב
נשוא שטר זה;

והואיל:

והנאמן הצהיר כי עד למועד החתימה על שטר זה הוא אינו מצוי בניגוד עניינים עם החברה,
וזאת בהתאם ,בין השאר ,להנחיות רשות ניירות ערך ו/או הדין החל במועד זה;

והואיל:

והחברה מצהירה כי אין כל מניעה על-פי כל דין ו/או הסכם לבצע הנפקה של אגרות החוב
ו/או להתקשר עם הנאמן על פי שטר נאמנות זה ,וכן החברה מצהירה כי נתקבלו כל
ההיתרים והאישורים הנדרשים לפי כל דין ו/או הסכם לביצוע ההנפקה הנדונה למעט קבלת
אישור הבורסה והיתר רשות ניירות ערך ,אשר טרם נתקבלו נכון למועד חתימת שטר
נאמנות זה;

והואיל:

לנאמן אין כל עניין בחברה ולחברה אין כל עניין בנאמן;
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לפיכך הוסכם ,הוצהר והותנה בין הצדדים כדלקמן:

תוכן עניינים
נושא
פרשנות והגדרות
הנפקת אגרות החוב ותחולת שטר הנאמנות
מינוי הנאמן; תפקידי הנאמן
הקצאה של אגרות חוב וניירות ערך נוספים
בטחונות ותנאי הנפקה
שעבודים נוספים
התחייבויות החברה כלפי מחזיקי אגרות החוב (סדרה א')
רכישת אגרות חוב על ידי החברה
פדיון מוקדם של אגרות החוב
העמדה לפירעון מיידי ו/או מימוש בטוחות
תביעות והליכים בידי הנאמן
נאמנות על תקבולים
סמכות לדרוש תשלום למחזיקים באמצעות הנאמן
סמכות לעכב חלוקת כספים
הודעה על חלוקה
הימנעות מתשלום מסיבה שאינה תלויה בחברה; הפקדה בידי
הנאמן
קבלה מאת מחזיקי אגרות החוב
תחולת חוק ניירות ערך והדין הישראלי
השקעת כספים
התחייבויות החברה כלפי הנאמן
התחייבויות נוספות
הסכמים אחרים
שכר הנאמן
סמכויות מיוחדות
סמכות הנאמן להעסיק שלוחים
שיפוי הנאמן
הודעות
ויתורים ,פשרות ו/או שינויים בשטר הנאמנות
מרשם מחזיקי אגרות החוב
מינוי נאמן חדש ,פקיעת כהונת הנאמן ודיווחי הנאמן
אסיפות של המחזיקים
דיווח לנאמן
הדין החל וסמכות השיפוט
אחריות הנאמן
כללי
מענים
הסמכה למגנ"א
אי מגבלה על עסקאות בעלי שליטה
דיווחי החברה בדוחותיה הכספיים
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סעיף בשטר
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

נושא
תוספת ראשונה
כללי
קרן אגרות החוב (סדרה א')
הריבית של אגרות החוב (סדרה א')
תשלומי הקרן והריבית של אגרות החוב
הימנעות מתשלום מסיבה שאינה תלויה בחברה; הפקדה בידי נאמן
מרשם מחזיקי אגרות החוב
העברה של אגרות החוב
תעודות אגרות החוב ופיצולן
פדיון מוקדם
ויתורים ,פשרות ו/או שינויים בשטר הנאמנות
אסיפות מחזיקי אגרות החוב
החלפת תעודות אגרות חוב
הדין החל וסמכות השיפוט
פירעון מיידי
הודעות
תוספת שנייה – אסיפות מחזיקי אגרות החוב (סדרה א')
תוספת שלישית – נציגות דחופה למחזיקי אגרות החוב (סדרה א')
תוספת רביעית – שכר הנאמן
תוספת חמישית -כתב כוונות של הבנק שחרור ערבות והסרת
שעבודים
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סעיף בשטר
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

.1

פרשנות והגדרות
1.1

המבוא לשטר נאמנות זה והנספחים והתוספות לו מהווים חלק בלתי נפרד הימנו.

1.2

חלוקת שטר נאמנות זה לסעיפים וכן מתן כותרות לסעיפים ,נעשו מטעמי נוחות וכמראי
מקום בלבד ,ואין להשתמש בהם לשם פרשנות.

1.3

לכל מונח או ביטוי בשטר זה ,למעט אלה המוגדרים מפורשות בשטר זה (ובכללם אלה
המוגדרים בסעיף  5לשטר הנאמנות) ,תהא המשמעות שניתנה לו בשטר הנאמנות.

1.4

בכל מקום בשטר בו נאמר "בכפוף לכל דין" (או ביטוי הדומה לכך) ,הכוונה היא בכפוף לכל
דין שאינו ניתן להתניה.

1.5

כל האמור בשטר זה בלשון רבים אף יחיד במשמע וכן להפך ,וכל האמור במין זכר אף מין
נקבה במשמע וכן להפך ,וכל האמור באדם ,אף תאגיד במשמע ,והכל כשאין בשטר זה
הוראה אחרת מפורשת או משתמעת או אם תוכן הדברים או הקשרם אינו מחייב אחרת.

1.6

אין בחתימת הנאמן על שטר הנאמנות הבעת דעת מצדו בדבר טיבם של ניירות הערך
המוצעים או כדאיות ההשקעה בהם.

1.7

למונחים המפורטים להלן תהא בשטר נאמנות זה המשמעות המצוינת לצידם , ,או אם צוין
מפורשות אחרת להלן:
"שטר זה" או "שטר הנאמנות" –

שטר נאמנות זה לרבות התוספות לו והנספחים
המצורפים אליו המהווים חלק בלתי נפרד הימנו.

"אסיפה" או "אסיפת מחזיקים" –

אסיפה של מחזיקי אגרות החוב.

"אסיפה נדחית"
מחזיקים נדחית" –

או

"אסיפת אסיפת מחזיקים אשר נדחתה למועד אחר מזה
אשר נקבע לפתיחת האסיפה כאמור בסעיפים 19
עד  21לתוספת השנייה לשטר.
כהגדרתה בסעיף 35יב 13ובסעיף 35יב(14א) לחוק
ניירות ערך.

"אסיפה רגילה" –

"דוח ההצעה הראשונה" או "דוח הודעה משלימה על פיו תוצענה לראשונה אגרות
חוב (סדרה א').
הצעת המדף" –
"ההנפקה הראשונה" –

ההנפקה של אגרות חוב (סדרה א') על פי תשקיף
השלמה.

"החברה לרישומים" –

החברה לרישומים של הבורסה לניירות ערך בתל
אביב בע"מ ,או חברה לרישומים שתבוא בנעליה
על פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה ,ובלבד
שכל ניירות הערך של החברה אשר יהיו רשומים
למסחר בבורסה יהיו רשומים על שם אותה חברה
לרישומים.

"יום מסחר" –

כל יום בו מתקיים מסחר בבורסה.
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"מחזיק" ו/או "מחזיקי אגרות החוב" כהגדרת מונח זה בחוק ניירות ערך.
ו/או "בעלי אגרות החוב" ו/או
"המחזיקים" –
כמפורט בסעיף  10.3ובתוספת השלישית לשטר
נאמנות זה.

"נציגות דחופה" –

"אגרות החוב" או "אגרות החוב אגרות חוב (סדרה א').
(סדרה א')" –
"הנאמן" –

משמרת שירותי נאמנות בע"מ ו/או כל מי שיכהן
מדי פעם בפעם כנאמן של מחזיקי אגרות החוב לפי
שטר זה.

"המרשם" –

מרשם מחזיקי אגרות החוב (סדרה א') ,כאמור
בסעיף 29לשטר הנאמנות.

"תעודת אגרת החוב" –

תעודת אגרת חוב אשר נוסחה מופיע בתוספת
הראשונה לשטר זה.

"תאגיד מדווח" –

כהגדרתו בחוק ניירות ערך.

"החוק" או "חוק ניירות ערך" –

חוק ניירות ערך ,התשכ"ח– 1968והתקנות לפיו,
כפי שיהיו מעת לעת.

"הבורסה" -

הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ.

"מסלקת הבורסה" –

מסלקת הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ.

"קרן" –

סך הערך הנקוב של אגרות החוב (סדרה א').

"יום עסקים" או "יום עסקים כל יום בו פתוחים מרבית הבנקים בישראל לביצוע
עסקאות.
בנקאי" –
"החלטה מיוחדת" –

החלטה שנתקבלה באסיפת מחזיקי אגרות החוב
(סדרה א') ,בה נכחו ,בעצמם או על ידי באי-כוחם,
מחזיקים של לפחות חמישים אחוזים ()50%
מיתרת הערך הנקוב של אגרות החוב שבמחזור ,או
באסיפה נדחית של אסיפה זו שנכחו בה ,בעצמם
או על ידי באי-כוחם ,מחזיקים של לפחות עשרה
אחוזים ( )10%מן היתרה האמורה ,ואשר נתקבלה
(בין באסיפה המקורית ובין באסיפה הנדחית)
ברוב של לפחות שבעים וחמישה אחוזים ()75%
מכלל הקולות של המשתתפים והנמנים בהצבעה,
למעט הנמנעים.

"החלטה רגילה" –

החלטה שנתקבלה באסיפה של מחזיקי אגרות
החוב (סדרה א') בה נכחו לפחות שני ( )2מחזיקי
אגרות חוב ,הנוכחים בעצמם או על ידי בא-כוח,
המחזיקים או המייצגים יחדיו לפחות 25%
מהיתרה הבלתי מסולקת של הערך הנקוב של
אגרות החוב הנמצאות במחזור במועד הקובע
לאסיפה או באסיפה נדחית של אסיפה זו
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שתתקיים בכל מספר משתתפים שהוא ,ואשר
נתקבלה (בין באסיפה המקורית ובין באסיפה
הנדחית) ברוב רגיל של מספר הקולות המשתתפים
בהצבעה מבלי למנות את קולות הנמנעים.

.2

"הוראות הבורסה" –

הוראות תקנון הבורסה ,ההנחיות מכוחו וחוקי
העזר של מסלקת הבורסה (לפי העניין).

"חברת הלה מלונות"

חברת א.ק קבוצת הלה מלונות ( )2014בע"מ ח.פ
.515125425

"תשלום הריבית הראשון"

כהגדרתו בסעיף  2.1לשטר.

הנפקת אגרות החוב ותחולת שטר הנאמנות
2.1

כפוף לפרסום התשקיף ,תנפיק החברה על פי התשקיף אגרות חוב (סדרה א') של החברה,
רשומות על שם ,בנות  1ש"ח ע.נ כל אחת .אגרות החוב (סדרה א') עומדות לפירעון (קרן)
בשני ( )2תשלומים שווים אשר ישולמו ביום  30בספטמבר  2024וביום  31במרץ .2025
אגרות החוב (סדרה א') תישאנה ריבית בשיעור כפי שתפורסם על ידי החברה במסגרת
ההודעה המשלימה להנפקת אגרות החוב אשר תשולם פעמיים בשנה ביום  30בספטמבר
וביום  31במרץ של כ"א מהשנים  2021עד ( 2025כולל) .תשלום הריבית הראשון יהיה ביום
 30בספטמבר  2021ותשלומי הקרן והריבית האחרונים יהיו ביום  31במרץ .2025
כאמור ,תשלום הריבית הראשון בגין אגרות החוב (סדרה א') ישולם ביום  30בספטמבר
 2021ויחושב בעד התקופה המתחילה ביום המסחר הראשון שלאחר יום המכרז על מחיר
היחידה של אגרות החוב (סדרה א') בגין התקופה המתחילה ביום המסחר הראשון שלאחר
יום המכרז על מחיר היחידה של אגרות החוב (סדרה א') והמסתיימת במועד התשלום
הראשון של הריבית ,קרי 30 ,בספטמבר  ,2021מחושבת על בסיס של  365יום בשנה לפי
מספר הימים בתקופה זו (להלן" :תשלום הריבית הראשון" ו" -תקופת הריבית הראשונה",
בהתאמה).
כל תקופת ריבית נוספת של אגרות החוב (סדרה א') ,תתחיל ביום הראשון שלאחר תום
תקופת הריבית הסמוכה לפניה ,ותסתיים בתום תקופת הריבית (קרי :במועד התשלום
הסמוך אחרי יום תחילתה).
אם לאחר מועד הנפקתן לראשונה של אגרות החוב (סדרה א') ,תורחב הסדרה על ידי החברה
(כפוף לאמור בסעיף  5.7לשטר הנאמנות) ,מחזיקי אגרות החוב אשר תונפקנה במסגרת
הרחבת סדרה ,לא יהיו זכאים לקבל תשלום על חשבון קרן ו/או ריבית בגין אגרות החוב
האמורות שהמועד הקובע לתשלומו יחול קודם למועד הנפקתן כאמור.

2.2

בכל מקרה של סתירה בין ההוראות המתוארות בתשקיף ו/או בדוח הצעת המדף בקשר
לשטר זה ו/או בקשר לאגרות החוב ,לבין הוראות שטר זה ,יגברו הוראות שטר זה.

2.3

החברה מצהירה ,כי במועד חתימת שטר נאמנות זה לא קיימת סתירה בין הוראות התשקיף
להוראות שטר הנאמנות.

2.4

בכל מקרה של סתירה בין שטר הנאמנות למסמכים הנלווים לו ,יגברו הוראות שטר
הנאמנות.
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.4

2.5

שטר נאמנות זה כפוף להוראות החוק ולהוראות רשות מוסמכת ,כפי שתהיינה מעת לעת,
אשר אינן ניתנות להתניה .כמו כן שטר נאמנות זה כפוף להוראות הבורסה ,כפי שתהיינה
מעת לעת.

2.6

שטר נאמנות זה ייכנס לתוקף במועד ההקצאה בפועל של אגרות החוב על ידי החברה על פי
דוח ההצעה הראשונה.

2.7

מוסכם ,כי במקרה של ביטול הנפקת אגרות החוב מכל סיבה שהיא ,תסתיים ההתקשרות
בין החברה לבין הנאמן על פי שטר זה.

מינוי הנאמן; תפקידי הנאמן
3.1

החברה ממנה בזאת את הנאמן כנאמן עבור מחזיקי אגרות החוב בלבד מכח הוראות סעיף
35ב לחוק ניירות ערך.

3.2

ממועד כניסתו לתוקף של שטר נאמנות זה כאמור בסעיף  2.6לשטר הנאמנות ,תפקידי
הנאמן יהיו על פי כל דין ושטר זה.

3.3

התקשרותו של הנאמן בשטר נאמנות זה הינה כנאמן עבור מחזיקי אגרות החוב.

3.4

הנאמן לא יהיה חייב להודיע לצד כלשהו על חתימת שטר זה .בכפוף לכל דין ,הנאמן לא
יתערב באיזו צורה שהיא בהנהלת עסקי החברה או ענייניה והדבר אינו נכלל בין תפקידיו.

3.5

בכפוף להוראות כל דין ,הנאמן אינו מחויב לפעול באופן שאינו מפורט במפורש בשטר
נאמנות זה ,כדי שמידע כלשהו ,לרבות על החברה ו/או בקשר ליכולתה של החברה לעמוד
בהתחייבויותיה למחזיקי אגרות החוב יגיע לידיעתו ואין זה מתפקידו.

3.6

הנאמן רשאי להסתמך על כל אישור ו/או כל מסמך שהועבר לו הנחזה להיות חתום כדין על
ידי החברה ,ואינו נדרש לבדוק ובפועל לא יבדוק את נכונות ודיוק תוכנו וכן לא יאמת את
החתימות האמורות .אם הנאמן הסתמך על אישור ו/או כל מסמך כאמור ופעל או נמנע
מפעולה עקב כך ,לא תועלה כנגדו טענה כלשהי בדבר מהימנות האישור ו/או כל מסמך.

הקצאה של אגרות חוב וניירות ערך נוספים
4.1

החברה שומרת לעצמה את הזכות להנפיק בכל עת סדרות נוספות של אגרות חוב ו/או
ניירות ערך אחרים ,מכל מין וסוג שהוא ,ללא צורך בקבלת אישור מהנאמן ו/או
מהמחזיקים הקיימים באותה עת ,או במתן הודעה למי מיהם על כך ,בין שיקנו זכות המרה
במניות החברה ובין שלא יקנו זכות כאמור ,ובתנאי פירעון ,ריבית ,הצמדה ,בטוחות,
ותנאים אחרים כפי שתמצא לנכון ,בין שהם עדיפים על פני תנאי אגרות חוב של החברה
מכל סדרה רלוונטית שבמחזור ,שווים להם או נחותים מהם ,ואולם החברה לא תהא
רשאית להנפיק סדרה של אגרות חוב שתהיינה עדיפות על אגרות החוב (סדרה א') בפירוק
החברה ,אלא אם תובטח בשעבוד ,שאז תחול העדיפות ביחס לאותו השעבוד בלבד .עובר
להצעת סדרה של אגרות חוב ללא בטוחות כאמור ,החברה תמציא לנאמן אישור מאת נושא
משרה בכירה בה לפיו תנאי אגרות החוב בסדרה החדשה כאמור אינם עדיפים על אגרות
החוב (סדרה א') בפירוק החברה.

4.2

אין באמור בסעיף זה לעיל ,כדי להוות הסכמה מראש מצד הנאמן או מחזיקי אגרות החוב
להנפקות כאמור ,או לגרוע מזכויות כלשהן של הנאמן ומחזיקי אגרות החוב לפי שטר
הנאמנות.

7

.5

4.3

למען הסר ספק יובהר ,כי הנפקת אגרות חוב (סדרה א') נוספות תיעשה במסגרת שטר
הנאמנות והוראות שטר הנאמנות יחולו עליהן ,וכי אגרות החוב הקיימות ואגרות חוב
הנוספות (ממועד הוצאתן) יהוו סדרה אחת לכל דבר וענין .החברה תפנה לבורסה בבקשה
לרשום למסחר את אגרות החוב הנוספות כאמור ,לכשיוצעו.

4.4

בכפוף להוראות כל דין ,החברה תודיע לנאמן ,אודות הנפקת אגרות חוב ו/או ניירות ערך
אחרים כאמור זמן סביר עובר לביצוע ההנפקה ותעביר אליו כל דיווח שתוציא בקשר לעניין
זה על פי כל דין.

בטחונות ותנאי הנפקה
הגדרות:
"השעבודים לטובת הבנקים על הקרקע בתל אביב" –
למועד חתימת שטר הנאמנות רשומים לטובת בנק מרכנתיל דיסקונט בע"מ (להלן" :מרכנתיל")
שעבודים ומשכנתה יחידה מדרגה ראשונה וללא הגבלה בסכום ,על הקרקע בתל אביב ,כהגדרתה
להלן וזכויות הנובעות ממנה .המשכנתא כאמור רשומה אצל רשם המקרקעין וכן כשעבודים  6ו7-
במרשם הלה מלונות ,זאת בגין חוב למרכנתיל בסך ( ₪ 18,359,000להלן" :החוב למרכנתיל").
כן קיים להלה מלונות חוב נוסף כלפי ולטובת בנק דיסקונט לישראל בע"מ (להלן" :דיסקונט") בסך
 6,500,000ש"ח (להלן" :החוב לדיסקונט") ,ויחד עם החוב למרכנתיל סך כולל של  24,859,000ש"ח.
מרכנתיל ודיסקונט יקראו ביחד להלן" :הבנקים" .החוב למרכנתיל ודיסקונט יקראו ביחד להלן
"החוב לבנקים".
חלק מתמורת אגרות החוב (סדרה א') תשמש לפירעון החוב לבנקים ,במסגרתם ישחרר מרכנתיל
כנגד פרעון החוב למרכנתיל את השעבודים הרשומים לטובתו כאמור.
כן ישחררו הבנקים ערבויות בלתי מוגבלות בסכום שניתנו על ידי בעלי השליטה בחברה מר ישראל
קלר ומר רפאל אלאלוף ,ושל חברות קלר (א.כ.י) החזקות בע"מ ,חברה המוחזקת  20%על ידי מר
ישראל קלר ו  80%על הגברת כרמית חלמיש ,בתו של מר ישראל קלר ,הלה הדסה בניה וייזום ()1998
בע"מ וחברת קבוצת הילה ייזום פיתוח ובניה ( )2013בע"מ ,חברות בבעלותו של מר אלאלוף (להלן
ביחד" :הערבים") ,לקיום חיוביה של הילה מלונות.
מובהר כי פירעון החוב לבנקים ייעשה כולו באותו המועד.
"השעבודים הראשונים על הקרקע ברעננה" -כמפורט בסעיף  5.2.10להלן.
"הגופים המממנים" -כהגדרתם בסעיף  5.2.11.1להלן.
"קרקע ברעננה" –
מלוא זכויות הבעלות של החברה במקרקעין בשטח כולל של  4,733מ"ר בגוש  7658חלק מחלקה
 ,135לרבות זכויות בניה בקשר עם המקרקעין.
"קרקע בתל אביב" –
מלוא זכויות הבעלות של חברת א.ק .קבוצת הילה מלונות ( )2014בע"מ ,במקרקעין בשטח כולל של
 1,032מ"ר בגוש  7104חלקות  54ו ,55 -לרבות זכויות בניה בקשר עם המקרקעין;
"שלד המלון בתל אביב " –
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גמר יציקת תקרה במפלס  +25.00בהתאם לאישור מפקח הנדסי חיצוני .לפרטים אודות בניית
המלון בתל אביב ראה סעיף  6.32בפרק  6לדוח התקופתי.
"הנכסים המשועבדים" –
הנכסים שישועבדו לטובת הנאמן עבור מחזיקי אגרות החוב (סדרה א') כמפורט בסעיף  5.1לשטר.
"זכות מקרקעין" –
זכות בעלות ו/או זכות חכירה לדורות ו/או זכות חכירה ו/או זכות חוזית להירשם כבעלים או כחוכר,
או כל חלק מהן ,ביחס לנכס מניב ו/או לנכס בהקמה ,כהגדרת מושגים אלה להלן.
"נכס מניב" –
נכס מקרקעין בישראל אשר הוקם עליו פרויקט מניב (המניב או מיועד להניב תקבולי שכירות)
והתקבל בגינו טופס  4לשטח הציבורי ,אשר לחברה המשעבדת זכויות מקרקעין בו ,כולו או חלקו.
"נכס בהקמה" –
נכס מקרקעין בישראל ,אשר התקבל בגינו היתר בניה ,ולחברה המשעבדת זכויות מקרקעין בו ,כולו
או חלקו .לעניין זה" ,היתר בניה" משמעו היתר כהגדרתו בחוק התכנון והבניה ,התשכ"ה–1965
אשר ניתן מאת הוו עדה המקומית לתכנון ובניה ,להקמת פרויקט על קרקע ,לרבות היתר בניה
לעבודות עפר ,ובלבד ,שבמועד יצירת השעבוד על הזכויות בנכס בהקמה ,יחולו התנאים הבאים)1( :
החברה פועלת להקמה של נכס מניב ,על הקרקע האמורה; ו )2(-שווי הנכס בהקמה נקבע כאמור
בסעיף  5.8לשטר .מובהר כי נכס בהקמה ,כהגדרתו לעיל ,אשר יתקבל בגינו טופס  4יוגדר כ"נכס
מניב" כהגדרתו לעיל.
"נכס מקרקעין" –
נכס מניב ,או קרקע ,לפי העניין ,ולרבות הנכסים המפורטים בסעיף  5.1לשטר.
"מיטלטלין" –
כל ציוד ו/או מתקן הקיים ו/או אשר יותקן בעתיד בנכס המקרקעין ,ואשר אינו בגדר מחוברים של
קבע ,בין אם אלה בבעלות החברה המשעבדת (ובמקרה שהינם בבעלות של החברה ,בלבד שלא
נלקחו בחשבון בהערכת השווי הרלוונטית לנכס המקרקעין כמפורט בסעיף  5.8לשטר הנאמנות) ובין
אם בבעלות צד שלישי כלשהו ,לרבות שוכר של יחידה בנכס ו/או ספק של שוכר כאמור ,ו/או
מחוברים של קבע אשר בהתאם להסכם השכירות הרלוונטי רשאי השוכר לפרקם בתום תקופת
השכירות.
"חשבון הנאמנות" –
כהגדרתו בסעיף  5.3.1לשטר הנאמנות.
"נקי וחופשי" –
נקי וחופשי מכל שעבוד ,משכון ,משכנתה ,עיקול ,עיכבון ,תביעה ,דרישה ו/או כל זכות אחרת של כל
צד שלישי שהוא ,מכל מין וסוג שהוא.
"מוסד פיננסי" –
כהגדרתו בסעיף  1לחוק הסכמים בנכסים פיננסיים ,התשס"ו–.2006
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"אירוע הפרה" –
המועד בו הועמדו אגרות החוב לפירעון מיידי ו/או התקבלה החלטה למימוש השעבוד על הנכסים
המשועבדים ,לפי המוקדם.
5.1

השעבודים
לצורך הבטחת פירעון כל תשלומי הקרן והריבית (לרבות ריבית פיגורים ,ככל שתחול)
שהחברה מתחייבת לשלם למחזיקי אגרות החוב (סדרה א') על פי שטר הנאמנות ,במלואם
ובמועדם ,ולהבטחת הקיום המלא והמדויק של כל יתר תנאי אגרות החוב (להלן:
"הסכומים המובטחים") ,החברה תיצור ותרשום ו/או תגרום לחברת הילה מלונות
שייווצרו וירשמו לטובת הנאמן עבור מחזיקי אגרות החוב ,שעבודים על הנכסים
המשועבדים ,בהתאם למפורט להלן (להלן" :השעבודים") (לעיל ולהלן :״הסכמי
השעבוד״):
5.1.1

הקרקע בתל אביב –
5.1.1.1

5.1.2

משכנתא יחידה בדרגה ראשונה וללא הגבלה בסכום ,על הקרקע בתל
אביב.

הקרקע ברעננה –
5.1.2.1

משכנתא בדרגה שנייה וללא הגבלה בסכום ,על הקרקע ברעננה.

יצירת ורישום המשכנתא בדרגה שניה על הקרקע ברעננה כאמור ,כפוף להסכמה
של הגופים המממנים לרישום המשכנתא כאמור לטובת הנאמן בעבור מחזיקי
אגרות החוב (סדרה א') ,בהתקיים כל התנאים והמגבלות המפורטות בסעיף 5.2.11
להלן ,והכל כפי שיפורט במכתבי הכוונות שיימסר לנאמן ,כמפורט בסעיף 5.3.3.1ב)
לשטר הנאמנות .בנוסף ,נכון למועד חתימת שטר הנאמנות החברה פועלת להסרת
הערת אזהרה הקיימת לזכותה של מקורות חברת מים בע"מ (להלן" :מקורות") על
הקרקע ברעננה .ככל שהערת האזהרה כאמור לא תוסר עד למועד יצירת ורישום
המשכנתא על הקרקע ברעננה כאמור לעיל ובמקרה בו החברה תידרש להסכמת
מקורות לצורך יצירת ורישום המשכנתא כאמור ,החברה תפעל מול מקורות לקבלת
הסכמתה לרישום המשכנתא.
5.1.3

ביטוח
השעבוד לטובת הנאמן על הקרקע בתל אביב בהתאם לשטר הנאמנות ,יחול גם על
זכות הילה מלונות לקבלת תגמולי ביטוח .החברה תגרום לכך שהילה מלונות תקבע
את הנאמן כמוטב בלתי חוזר ,ללא הגבלה בסכום ,בפוליסות של הקרקע בתל אביב
לביטוח רכוש בהתאם לפרק א' סימן ב' לחוק חוזה הביטוח תשמ"א ( 1981להלן:
"פוליסת הביטוח" או "הביטוח") ,בהתאם לסיווג ולשלב בו נמצא הקרקע בתל
אביב ("הנכס") ,כדלקמן:
5.1.3.1

כל עוד הכנס מסווג נכס בהקמה -פוליסת ביטוח מסוג "עבודות
קבלניות" כולל נזקי טבע ונזקי רעידת אדמה ,בערך כינון ,אשר תחודש
מעת לעת ,עד למועד בו ישתנה סיווג הנכס ל"נכס מניב" ויירכש לו
הביטוח האמור בסעיף  5.1.3.2להלן וזאת כל עוד רובץ השעבוד לטובת
הנאמן על הנכס .יצוין כי במקרה האמור רק הביטוח על המבנה יהא
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משועבד ולא יכלול תגמולי ביטוח בגין שיפורים שנעשו בנכס ע"י השוכר
או בגין מיטלטלין.
5.1.3.2

במקרה בו הנכס יסווג "נכס מניב" – פוליסת ביטוח רכוש מסוג "אש
מורחב" כולל נזקי טבע ונזקי רעידת אדמה ,בערך כינון ,אשר תחודש
מעת לעת ,כל עוד רשום השעבוד לטובת הנאמן על הנכס הרלוונטי ,כפי
שיהיו במועד הרלוונטי .מובהר כי הביטוח האמור לא יחול ביחס לכל
שיפור ו/או שינוי שיבוצעו במבנים שעל המקרקעין על ידי השוכרים
ו/או בעבורם.

מובהר כי החברה תחל לבטח את הקרקע בפוליסת מסוג עבודות קבלניות רק
במועד בו יחלו העבודות בניית השלד בתל אביב .החל מאותו המועד ,החברה תרכוש
ותחזיק בתוקף ביטוח בגין הקרקע בתל באביב (להלן" :הרכוש המבוטח") ,בערך
כינון ,אשר תחודש מעת לעת ,כל עוד רובץ השעבוד על תגמולי הביטוח לטובת
הנאמן והוא רשום כמוטב בלתי חוזר על הרכוש המבוטח .מובהר כי הביטוח האמור
לא יחול ביחס לכל שיפור ו/או שינוי שיבוצעו ברכוש המבוטח על ידי השוכרים ו/או
בעבורם ,וכן לא יכלול מיטלטלין .החברה תמציא לנאמן את אישור חברת הביטוח
בדבר היותו מוטב בלתי חוזר כאמור ביחס לרכוש המבוטח ואת אישור רישום
השעבוד לטובתו ותעביר לנאמן אישור חתום על ידי המבטחים כי ידוע למבטחים
כי מלוא התגמולים המגיעים לחברה בהתאם לפוליסת הביטוח משועבדים לטובת
הנאמן.
במקרה של אבדן או נזק לרכוש המבוטח תגמולי ביטוח משועבדים עד לסך השווה
לסך מהותי (כהגדרתו להלן) ,ישולמו במישרין לחברה או לחברה המשעבדת ,ללא
צורך באישור מוקדם של הנאמן .כל סכום לאחר מכן ישולם לידי הנאמן או
לפקודתו עד לסכום השווה לקרן אגרות החוב בתוספת ריבית שתיצבר עד למועד
קבלת תגמולי הביטוח.
לעניין זה" ,סך מהותי" ,הינו סך התגמולים בגין מקרה ביטוח אחד אשר יעלו על
סך המהווה  5%משווי הנכס ערב האירוע הביטוחי בגינו הם משולמים (להלן" :סך
מהותי").
עד למועד בו התקיים אירוע הפרה ,תגמולי ביטוח שהנאמן יקבל כאמור בגין נזקים
לרכוש המבוטח ,ישמשו לשם קימום האובדן או הנזק לנכס בלבד (להלן" :תגמולי
הביטוח לקימום") ,תגמולי הביטוח לקימום יועברו לחברה המשעבדת על ידי
הנאמן לאחר המצאת אסמכתה בדבר גובה הכספים ששולמו בפועל על ידי החברה
לקבלן המבצע אשר ביצע את עבודות הקימום (להלן" :הקבלן המבצע") ו/או
ישירות לקבלן המבצע בתשלום אחד או במספר תשלומים בהתאם לשלבי הבנייה
והכל כפי שיסוכם בין החברה לבין הקבלן המבצע כאמור .למען הסר ספק מובהר
בזאת כי אישור של מהנדס החברה בדבר גובה הכספים שהוצאו בפועל יהווה
אסמכתה מספיקה לצורך העברת הסכום הדרוש מתוך תגמולי הביטוח לקימום
כאמור לידי החברה ו/או לידי הקבלן המבצע ישירות ,לפי העניין.
החברה מתחייבת לכלול הוראות סעיף זה בפוליסת הביטוח של הנכס המשועבד
בתוך  10יום ממועד שיעבוד הרכוש המבוטח ולהעביר העתק ממנה לידי הנאמן וכן
לכלול בפוליסת הביטוח האמורה ,תנאי לפיו מיד לאחר היוודע למבטח על קרות
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אירוע ביטוחי ,על שינוי לרעה בהיקף הכיסוי בפוליסה או ביטולה (לעניין זה,
מוסכם כי לביטול הפוליסה (שאינה מוחלפת בפוליסה אחרת) ,יהיה תוקף רק ביום
הנקוב בהודעה של המבטח ,שתשלח לנאמן ,בדואר רשום  30יום מראש) או אי
הארכתה ,תישלח הודעה מתאימה לנאמן.
כמו כן ,החברה תמציא לנאמן אישורים בחתימת המבטח הרלוונטי בכל מועד
חידוש של פוליסת הביטוח בדבר תוקף הפוליסה .החברה תצרף אישור בכתב
(חתום על ידי יו"ר הדירקטוריון או מנכ"ל החברה או נושא המשרה הבכיר בתחום
הכספים בחברה) בכל מועד של חידוש פוליסה לפיו תנאי הפוליסה עולים בקנה אחד
עם התחייבויות החברה על פי שטר הנאמנות .במקרה של מימוש הרכוש המבוטח,
יודיע הנאמן על כך לחברת הביטוח ,זאת בהתאם לפרטים אודות דרכי התקשרות
עם חברת הביטוח שתמסור לו החברה .פרטים כאמור ימסרו על ידי החברה לנאמן
תוך שני ( )2ימי עסקים ממועד הודעת הנאמן לחברה על מימוש הנכס.
מבלי לגרוע מהוראות סעיף  5.1.3זה לעיל ,החברה מתחייבת להודיע לנאמן בכל
מקרה בו נודע לה על שינוי לרעה בהיקף הכיסוי בהתאם לפוליסה ,או כי פקעה
פוליסת הביטוח או במקרה בו הודיע לה המבטח על פקיעת הפוליסה או על ביטולה
וזאת בהקדם האפשרי ולא יותר משלושה ימים מהמועד בו נודע לה .מובהר כי אם
מסיבה כלשהי יפקע ו/או יתבטל ביטוח כאמור (אך לא במקרה של ירידה בהיקף
הכיסוי) על החברה יהא לשעבד נכס חלופי ,בהתאם למנגנון המפורט בסעיף 5.5
לשטר הנאמנות ,וזאת בתוך  45יום מהמועד בו נודע לה על פקיעת או ביטול הביטוח
האמור או מהמועד בו פקע או יתבטל הביטול האמור ,המוקדם מבין שני המועדים.
5.1.4

5.2

להסרת ספק מובהר ,כי לא תהיה על החברה החובה לרשום משכנתה ו/או משכון
ו/או הערת אזהרה על הנכס החלופי בכל מרשם אחר (או לנקוט בכל פעולה דומה),
אלא במרשם ובהיקף הנדרשים לשם מתן תוקף לשעבוד כלפי מפרק של החברה או
כל נושה של החברה.

הוראות ,הצהרות והתחייבויות הנוגעות לנכסים המשועבדים
החברה ,בחתימתה בשולי שטר זה ,מצהירה ומתחייבת כדלקמן:
5.2.1

נכון למועד זה הקרקע בתל אביב מושכרת לצד ג' שאינו קשור לחברה ו/או לחברת
הילה מלונות ו/או לבעלי השליטה בחברה ,בהסכם שכירות בלתי מוגנת להפעלת
חניון בתמורה לתשלום חודשי שאינו מהותי .הסכם השכירות ניתן לסיום על ידי
הילה מלונות בהודעה מוקדמת בת  30ימים .מובהר כי בסמוך לתחילת בניית שלד
המלון בתל אביב הילה מלונות תפעל לסיום הסכם השכירות באופן בו במועד
תחילת הקמת השלד הסכם השכירות לא יהיה בתוקף והקרקע תהייה חופשית
ונקיה מכל שוכר .לפרטים אודות הסכם השכירות בקרקע בתל אביב ראה סעיף
 6.32.7.2בפרק  6לתשקיף.

5.2.2

נכון למועד זה הקרקע ברעננה מושכרת לצד ג' שאינו קשור לחברה ו/או לבעלי
השליטה בחברה ,בהסכם שכירות בלתי מוגנת להפעלת חניון בתמורה לתשלום
חודשי שאינו מהותי אשר משועבד לטובת הגופים הממנים במסגרת השעבוד
הראשון על הקרקע כמפורט בסעיף  5.2.10להלן .הסכם השכירות ניתן לסיום על
ידי החברה בהודעה מוקדמת בת  30ימים .לפרטים אודות הסכם השכירות של
הקרקע ברעננה ראה סעיף  6.33.7.2בפרק  6לתשקיף.
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5.2.3

מובהר כי השעבודים על הנכסים המשועבדים שיירשמו לטובת הנאמן ,לא יחולו
לגבי הפירות הנובעים מהנכס ,לרבות מהסכמי השכירות ו/או המיטלטלין
כהגדרתם בסעיף  5לשטר הנאמנות .מובהר כי לשם ביצוע פעולות במיטלטלין ו/או
שכירות ,לא תידרש הסכמת הנאמן ו/או המחזיקים וזאת גם אם הועמדו אגרות
החוב לפירעון מיידי או ניתנה הודעה מהנאמן על מימוש השעבודים על הנכסים
המשועבדים .ככל שהנאמן יתבקש לעשות כן ,על ידי החברה ו/או על ידי הלה
מלונות ,הוא יחתום על מכתב כלפי החברה ,לפיו המשכון והשעבוד לטובתו אינם
חלים ביחס לפירות הנכס ,לרבות הסכמי השכירות ו/או המיטלטלין.

5.2.4

החברה ו/או הלה מלונות תהיה רשאית לבצע כל פעולה (משפטית או אחרת)
בנכסים המשועבדים ,לפי העניין ,ללא צורך בקבלת אישור כלשהו מהנאמן או
ממחזיקי אגרות החוב (סדרה א') (להלן" :הפעולות המותרות") ,אך לא רק,
הפעולות הבאות:
א)

כל פעולות השבחה ,תכנון ,לרבות שינוי לתב"ע החלה על הנכסים
המשועבדים ,פיצול המקרקעין ו/או חוזי החכירה החלים על המקרקעין,
הגשת בקשות להיתרים וכל הליך הקשור בהוצאת היתרים כאמור ,מדידה
ועדכון תשריטים החלים על הקרקע ,יזום ,בניה (לרבות ניצול זכויות
הקיימות במועד שטר הנאמנות ו/או ניצול זכויות שטרם קיימות במועד
שטר הנאמנות) וכל הכרוך בביצוע פעולות כאלה לרבות הוצאת היתרי
בנייה ,ביצוע תשלומים ,מתן התחייבויות לרשויות וכל פעולה הדרושה
והמקובלת לביצוע הפעולות המפורטות לעיל.

ב)

עבודות פיתוח ,לרבות התקשרות עם חברות תשתית כגון בזק ,חברת
חשמל ,וכיוצא בזה ,ולרבות מכירת "חדר חשמל"" ,חדר תקשורת" ,מתן
זכות להנחת תשתית וכיוצא בזה.

ג)

השכרה בשכירות חופשית ו/או בשכירות כלשהי שאינה מוגנת ו/או מתן
רשות שימוש ו/או זכות חזקה לתקופה ו/או לתקופות בהתאם לשיקול
דעתה הבלעדי של החברה.

ד)

ניהול והקניית זכויות שונות בקשר לנכסים המשועבדים ,לרבות זיקות
הנאה והשכרות ,ו/או עריכת שינויים לגביהן (לרבות עריכת שינויים לגבי
זכויות וזיקות הנאה כאמור הקיימות במועד שטר הנאמנות) ו/או ביטולן
באופן מלא או חלקי.

ה)

מכירת הנכסים המשועבדים על פי הוראות שטר הנאמנות (לרבות כנגד
העמדת בטוחה אחרת בהתאם להוראות סעיף  5.6לשטר הנאמנות).

ו)

כל פעולת רישום והסדרה ביחס לנכסי המקרקעין המשועבדים ,לרבות
פרצלציה ורה-פרצלציה ,רישום זכויות על שם החברה המשעבדת וכיוצא
בזה .עם השלמת ביצוע פעולות כנ"ל יתוקנו הסכמי השעבוד ו/או שטרי
המשכנתא באופן המשקף את השינויים הנ"ל.

והכל מעת לעת ,במהלך העסקים הרגיל של החברה ו/או של חברת הלה מלונות,
ביחס לנכסים המשועבדים ,במלואו או בחלקו ,ובלבד שלא תיפגע זכות הנאמן
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ובעלי אגרות החוב (סדרה א') בנכסים המשועבדים ושפעולות אלו לא יסכלו או
יקשו באופן בלתי סביר על אפשרות הנאמן לממש את הנכסים המשועבדים.
למען הסר ספק יובהר ,כי נקיטת פעולה אשר אינה מצוינת לעיל במפורש כפעולה
מותרת (כהגדרתה לעיל) ,תהיה כפופה לכך שהפעולה הינה במהלך העסקים של
החברה ו/או של חברת הלה מלונות ,לפי העניין ,ושהחברה ו/או חברת הלה מלונות
לפי העניין ,תמציא לידי הנאמן ,שבעה ימים לפחות טרם ביצוע הפעולה חוות דעת
עורך דין – על פיו אין בפעולה כאמור לפגוע בתוקף השעבוד ,אכיפתו ויכולת מימושו
בהתאם לשטר הנאמנות ,לרבות בשעבודים הרשומים לטובת הנאמן בגין הנכסים
המשועבדים כאמור ו/או ביכולת לממשם .אין באמור כדי לגרוע מסמכויות הנאמן
על פי הוראות הדין ושטר נאמנות זה.
מובהר כי הנכסים המשועבדים מושכרים ו/או יושכרו מעת לעת בתנאי שוק ו/או
הוקנה ביחס אליהם ו/או יוקנו ביחס אליהם זכויות הנכנסות לגדר הפעולות
המותרות ,והכל – בהתאם לתנאי הסכם שכירות או כל הסכם או מסמך אחר,
שנחתם ו/או שייחתמו בין החברה או חברת הלה מלונות ,לפי העניין ,ו/או הסכמים
שהוסבו ו/או הומחו לטובת החברה או חברת הלה מלונות ,לפי העניין ,לבין שוכרים
שונים וכי המשכנתאות ו/או המשכונים אשר יירשמו לטובת הנאמן בגין הנכסים
המשועבדים יהיו כפופים לזכויות שוכרים ו/או לזכויות צדדים להם הוקנו ו/או
יוקנו זכויות הנכנסות לגדר הפעולות המותרות ,בהתאמה (להלן יחדיו :״הצדדים
השלישיים״).
מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,מתחייב הנאמן ,כי בכל מקרה בו תבקש זאת החברה
ו/או חברת הלה מלונות ,לפי העניין ,הוא ימציא (תוך חמישה ( )5ימי עסקים ממועד
הבקשה) ,מכתב המופנה לחברה ו/או למי מהצדדים עליו תורה ,ואשר מציין את
הסכמת הנאמן לביצוע פעולה מהפעולות המותרות כאמור לעיל ,ובלבד שככל
שמדובר בפעולה שאינה מצוינת במפורש כפעולה מותרת התקבל אישור עורך הדין
כמפורט לעיל וכן תצהיר נושא משרה בכירה בחברה כי הפעולה הינה פעולה במהלך
העסקים הרגיל של החברה.
כמו כן ,יובהר כי לשם ביצוע פעולות מותרות כאמור בסעיף  5.2.4לא תידרש
הסכמת הנאמן ו/או מחזיקי אגרות החוב ,וכי ,אם וככל שיידרש לעשות כן ,הנאמן
יחתום על כל מסמך ו/או אישור שיהיו נחוצים לביצוע פעולות כאמור.
5.2.5

בכל הנוגע להכנסות הנכסים המשועבדים ,ככל שישועבדו ,או כל זכות אחרת
הנובעת מהנכסים המשועבדים או שתתקבל חלף הנכסים המשועבדים ו/או בגינם,
למעט בקשר עם זכויות הביטוח כאמור לעיל ,הרי שהחברה או חברת הלה מלונות,
לפי העניין ,תהיה רשאית לקבלם ישירות לידיה ,להעבירם לכל צד שלישי לפי שיקול
דעתה ,לערוך שינויים בתנאים לקבלתם ,ולעשות בהם כל פעולה שהיא ,ללא צורך
באישור של הנאמן ו/או המחזיקים באגרות החוב וזאת כל עוד לא אירע אירוע
הפרה והכל בכפוף לקבוע בס"ק (ב) להלן.
לעניין זה מובהר כדלקמן:
א)

בכפוף לאמור בסעיף  5.2.3לעיל (אי שעבוד על הפירות הנובעים מהנכסים
המשועבדים ו/או המיטלטלין) השעבודים יחולו ,ממועד יצירתם ,על
הנכסים המשועבדים לרבות וכל הזכויות הנובעות מהנכסים המשועבדים
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ו/או כל תמורה שתתקבל בגינם לפי הוראות שטר הנאמנות והכל בכפוף
לאמור בסעיף  5.2.11להלן.
ב)

בכפוף לאמור בסעיף  5.2.3לעיל (אי שעבוד על הפירות הנובעים מהנכסים
המשועבדים ו/או המיטלטלין) ובכפוף לאמור בסעיף  5.2.11להלן (זכויות
הגופים המממנים) ובמידה וישועבדו פירות נכס משועבד ,ככל שישועבדו,
אזי עד למועד אירוע ההפרה וכל עוד החברה עומדת באמות המידה
הפיננסיות שבסעיף  ,7.1לא תחול על החברה ו/או על חברת הלה מלונות
ו/או על החברה המשעבדת הרלוונטית כל מגבלה בקשר להכנסות הנכסים
המשועבדים והיא תהא רשאית לעשות בהן כרצונה .עם זאת ,ולהסרת ספק
מובהר כי במידה וישועבדו פירות נכס משועבד ,לטובת הנאמן עבור
מחזיקי אגרות החוב (סדרה א') ,החברה והלה מלונות לא תהיינה רשאיות
למשכן או לשעבד או להמחות את זכויותיהן בהכנסות הנכסים
המשועבדים לצד שלישי כלשהו ,אלא בהתאם ובכפוף להוראות שטר זה.
על אף האמור ,במקרה של מכירת הנכסים המשועבדים ,יפעלו החברה
והלה מלונות בהתאם להוראות סעיף  5.6להלן .מובהר כי אין באמור על
מנת לפגוע בזכויות הגופים המממנים כמפורט בסעיף  5.2.11להלן.

ג)

במידה וישועבדו לטובת הנאמן הכנסות הנובעות מנכס משועבד ,עד למועד
אירוע ההפרה ,לא תחול על החברה ו/או על חברת הלה מלונות ו/או על
החברה המשעבדת הרלוונטית כל מגבלה לגבי התקשרות עם צדדים
שלישיים שמכוחה קמה הזכות להכנסות הנכס המשועבד ,לרבות על שינוי
ההסכמים עמם ,ביטולם ,התקשרות בהסכמים אחרים עם אותם צדדים
שלישיים או עם צדדים שלישיים אחרים ,ובלבד שלא יהיה בהתקשרויות
האמורות כדי לפגוע בזכויות מחזיקי אגרות החוב ,ככל שתהיינה ,בהתאם
לשטר נאמנות זה ובכפוף לאמור בסעיף  5.2.11להלן.

ד)

במידה וישועבדו לטובת הנאמן הכנסות הנובעות מנכס משועבד ,עד למועד
אירוע ההפרה ,לא תהא על החברה ו/או חברת הלה מלונות ו/או על החברה
המשעבדת הרלוונטית כל חובה להודיע לשוכרים או לצד שלישי כלשהו על
שעבוד נכס על פי שטר הנאמנות .כמו כן ,לחברה ולחברת הלה מלונות ו/או
לחברה המשעבדת הרלוונטית ,לפי העניין ,הזכות להעביר את זכויותיה
והתחייבויותיה על פי הסכמי השכירות ללא צורך בהסכמת השוכרים,
בכפוף לכך שזכויות השוכרים לא תיפגענה .מבלי לגרוע מכלליות האמור,
במידה וישועבדו לטובת הנאמן הכנסות הנובעות מנכס משועבד ו/או
במקרה של אירוע הפרה תמסור ו/או תאשר החברה בכתב הוראות שייתן
הנאמן לשוכרים ,אשר יועילו על פי שיקול דעתו למימוש הנכסים
המשועבדים ומיצוי זכויותיו ,לרבות הוראה להעביר את פירות הנכס
המשועבד (ככל ששועבדו) לחשבון על שם הנאמן ,מסירת הודעה מוקדמת
על ביטול הסכם השכירות ו/או ניצול כל זכות אחרת הקיימת לחברה ו/או
לחברה המשעבדת בקשר עם השכירות.

ה)

במידה וישועבדו לטובת הנאמן הכנסות הנובעות מנכס משועבד ,החל
ממועד אירוע ההפרה ובכפוף לאמור בסעיף  5.2.11להלן ,ישמשו הכנסות
הנכסים המשועבדים ,ככל שישועבדו ,לפירעון אגרות החוב (סדרה א')
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שבמחזור ,ואלו תועברנה ותופקדנה ישירות לחשבון נאמנות .במקרה
כאמור החברה ו/או חברת הלה מלונות ו/או החברה המשעבדת
הרלוונטית ,לפי העניין ,מתחייבת לפעול ללא דיחוי ,החל ממועד אירוע
ההפרה ,ולהורות לשוכר בנכסים המשועבדים על השינוי ביעד התשלומים
שהם מבצעים ,כקבוע בסעיף זה ולפעול כמיטב יכולתן לבצע את השינוי
כאמור.
5.2.6

בכפוף לאמור בסעיף  5.2.10להלן (פירוט השיעבודים הקיימים היום על הקרקע
ברעננה לרבות על פירות הנכס והכנסות הנובעות מהסכמי השכירות) ואשר ימשיכו
לרבוץ על החברה גם לאחר גיוס אגרות החוב (סדרה א') ולזכותה של החברה
להגדיל את האשראי מאת הגופים המממנים אשר יובטח אף הוא בשעבוד הראשון
כאמור בסעיף  ,5.2.11.6החברה ו/או חברת הלה מלונות לפי העניין ,מתחייבת כלפי
הנאמן שלא למשכן ושלא לשעבד בשעבוד נוסף את הנכסים המשועבדים או כל חלק
מהם לטובת צד שלישי כלשהו בשעבוד שווה או בדרגת פרעון גבוה יותר ,ללא קבלת
הסכמת מחזיקי אגרות החוב לכך ,שתתקבל בכתב ומראש בהחלטה מיוחדת .למען
הסר ספק החברה רשאית ליצור על הנכסים משועבדים שעבודים נחותים בהתאם
להוראות סעיף  6.2להלן.

5.2.7

למען הסר ספק מובהר ,כי על הנאמן לא חלה חובה לבחון ,ובפועל הנאמן לא
התבקש לבחון ,לא בחן ולא יבחן את הצורך בהעמדת בטחונות להבטחת
התשלומים למחזיקי אגרות החוב ואת הביטחונות אשר הועמדו ו/או יועמדו
להבטחת התשלומים למחזיקי אגרות החוב .הנאמן לא נתבקש לערוך ,הנאמן
בפועל לא ערך ולא יערוך בדיקת נאותות ( )Due Diligenceכלכלית ,חשבונאית או
משפטית באשר למצב עסקי החברה ו/או הלה מלונות .בהתקשרותו בשטר
הנאמנות ,ובהסכמת הנאמן לשמש כנאמן למחזיקי אגרות החוב ,הנאמן אינו
מחווה דעתו ,באופן מפורש או משתמע ,באשר ליכולתה של החברה לעמוד
בהתחייבויותיה כלפי מחזיקי אגרות החוב ובאשר לערכן הכלכלי של הבטוחות
אשר הועמדו ו/או יועמדו על ידי החברה על פי שטר הנאמנות .אין באמור כדי לגרוע
מחובות הנאמן על פי כל דין ו/או שטר הנאמנות לרבות אין בה כדי לגרוע מחובתו
של הנאמן (ככל שחובה כזו חלה על הנאמן על פי כל דין) לבחון השפעתם של שינויים
בחברה מתאריך ההנפקה ואילך ככל שיש בהם כדי להשפיע לרעה על יכולתה של
החברה לעמוד בהתחייבויותיה למחזיקי אגרות החוב.

5.2.8

הנאמן יבחן ,מעת לעת ולפחות אחת לשנה ,את תוקפן של הבטוחות ,ורשאי הנאמן
אם סבר כי הדבר דרוש לצורך הבחינה כאמור ,לבדוק את הנכסים המשועבדים
לטובת המחזיקים באגרות החוב .לצורך הבחינה כאמור ,החברה תעביר לנאמן את
האישורים והמסמכים הנדרשים באופן סביר לצורך בדיקה ואשרור תוקפן של
הבטוחות ,בהתאם לבקשת הנאמן .ביום  31.12של כל שנה את המסמכים הבאים:
תצהיר נושא משרה כי אין הסכם ו/או התחייבות ו/או התקשרות הנוגדות ו/או
סותרת איזה מהתחייבויות החברה למחזיקי אגרות החוב;
חוות דעת עורך דין כי תוקף השעבוד זהה לתוקפו שנרשם במקור וכן ניתן לאכיפה
ולמימוש.

16

5.2.9

מובהר ,כי לנאמן תהא הסמכות להסכים לכל שינוי הסכמי השעבוד ,באותם
התנאים בהם רשאי הנאמן להסכים לשינויים בשטר הנאמנות ,כמפורט בסעיף 28
לשטר הנאמנות ,בשינויים המחויבים.

 5.2.10החברה מצהירה כי נכון למועד חתימת שטר זה חלים על הקרקע ברעננה השעבודים
הבאים( :א) שעבוד קבוע מדרגה ראשונה ,ללא הגבלה בסכום ,לטובת בנק מרכנתיל
דיסקונט בע"מ על כל הכספים ו/או הזכויות של החברה בכל הקשור לקרקע
ברעננה ,לרבות זכויותיה לקבלת כספים מרוכשי ו/או שוכרי יחידות או חלקים
בפרויקט שתבנה החברה על המקרקעין ,המגיעים ו/או שיגיעו מהם על פי חוזי מכר
לרכישת יחסיות ו/או חלקים (בין מסוימים ובין בלתי מסוימים) בפרוייקט ו/או על
פי חוזי שכירות בקשר עם יחידות בפרויקט ,וכן כספים וזכויות אחרות מכל מין
וסוג שהוא ללא יוצא מן הכלל וללא הגבלה בסכום המגיעים וגם או אשר יגיעו
לחברה מאת כל צד שלישי בקשר עם המקרקעין או כל חלק מהם ו/או הנובע
למקרקעין בגין כל הסכם ,חוזה ,התחייבות ,התקשרות ,הזמנה ,חשבונית ,מסמך
וכל עילה שהיא בהווה ובעתיד וללא יוצא מן הכלל .וזאת ,יחד עם כל הערבויות
שנתנה החברה ו/או כל צד ג' שהוא להבטחת סילוק המגיע וגם או שיגיע מהחברה
כנ"ל ,וכן כל הכספים ו/או הזכויות של החברה להשבת כספים ממדינת ישראל ו/או
ממיסוי מקרקעין בגין החזרי מס שבח המתייחסים למקרקעין לרבות החזר מס
רכישה ששולם ו/או ישולם בהתאם לחוק מיסוי מקרקעין ,התשכ"ג 1963-ו/או
החזר מס ערך מוסף ממס ערך מוסף בקשר עם המקרקעין ו/או ממכירת זכויות על
ידי החברה במקרקעין לרבות הזכות לקבלת החזרי תשומות ממס ערך מוסף וכל
זאת בכל הקשור במישרין ו/או בעקיפים במקרקעין וכן כל הכספים ו/או הזכויות
של החברה להשבת כספים מאת ע .רננית חברה ליזום ופיתוח בע"מ או מעת יהושר
( )2002יזמות והחזקות בע"מ; (ב) שעבוד קבוע מדרגה ראשונה ללא הגבלה בסכום
לטובת בנק מרכנתיל דיסקונט בע"מ על כל זכויותיה ללא יוצא מן הכלל של החברה
לרבות הזכויות החוזיות והקנייניות של החברה על פי כל הסכם שנחתם ו/או
שייחתם לרבות כל הסכם שייחתם במקומו או מכוחו ולרבות על פי הסכם מיום
 18.3.2015בין החברה לבין ע .רננית חברה ליזום ופיתוח בע"מ ולרבות על פי הסכם
מיום  18.3.2015בין החברה לבין יהושר ( )2002יזמות והחזקות בע"מ והמתייחסות
לנכס הידוע כחלקה  86בגוש  7658ברעננה או כל חלק ממנו; (ג) משכנתא מדרגה
ראשונה לטובת בנק מרכנתיל דיסקונט בע"מ ללא הגבלה בסכום על 4000/38497
חלקים בחלקה  86בגוש  7658ברעננה; (ד) משכנתא מדרגה ראשונה לטובת בנק
מרכנתיל דיסקונט בע"מ ללא הגבלה בסכום ,על  5000/38497חלקים בחלקה 86
בגוש  7658ברעננה .לפרטים אודות ההלוואות המובטחות בשעבוד כאמור ראה
סעיף  6.39.2בפרק  6לתשקיף .הזכויות המשועבדות על הקרקע ברעננה כאמור,
מהוות את מלוא זכויות החברה על הקרקע ברעננה.
 5.2.11המשכנתא מדרגה שניה המפורטת בסעיף  5.1.2.1לעיל ,תהיה כפופים להסכמה של
הגופים הממנים ,כהגדרתם להלן ,לרישום השעבוד כאמור לטובת הנאמן בעבור
מחזיקי אגרות החוב (סדרה א') ,והכל כפי שיפורט במכתב הכוונות שיימסר לנאמן,
כמפורט בסעיף 5.3.3.1ב) לשטר הנאמנות וכן לכל המגבלות והתחייבויות החברה
והנאמן המפורטות להלן:
5.2.11.1

אין בשעבוד מדרגה שנייה כדי לפגוע באיזה מזכויות בנק מרכנתיל
דיסקונט בע"מ ו/או כל גוף מממן אחר מכוח השעבודים הראשונים
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שניתנו ו/או שינתנו כפי שאלו יתוקנו ו/או יוחלפו מעת לעת (להלן:
"השעבודים הראשונים" ו" -הגופים המממנים" ,בהתאמה).
5.2.11.2

השעבוד מדרגה שניה יהיה נחות לשעבודים הראשונים באופן שכל
תמורה שתתקבל במסגרת מימוש השעבודים הראשונים תשולם קודם
לגופים המממנים עד לפירעון המלא והסופי של החובות וההתחייבויות
של החברה כלפי המוטבים כאמור ,ורק לאחר פירעון מלא וסופי של
החובות כלפי המוטבים של השעבודים הראשונים מחזיקי אגרות החוב
(סדרה א') יהיו זכאים לקבל את היתרה שתיוותר ,ככל שתיוותר ,עד
לסילוק יתרת חוב החברה כלפיהם על פי אגרות החוב (סדרה א').

5.2.11.3

כל עוד החובות כלפי הגופים המממנים לא נפרעו במלואם ובאופן סופי,
לא תהא לנאמן ו/או למחזיקי אגרות החוב (סדרה א') כל זכות על -פי
השעבוד מדרגה שניה וזאת למעט הזכות השיורית לקבלת התמורה
כאמור לעיל.

5.2.11.4

השעבוד מדרגה שנייה לא יהיה ניתן למימוש אלא לאחר שהחברה
פרעה באופן מלא וסופי את החובות כלפי הגופים המממנים או לאחר
מימוש איזה מהשעבודים הראשונים ,על ידי הגופים המממנים ,ולא
תהא למוטבי השעבודים הראשונים או בעלי התפקיד כל אחריות שהיא
לרבות בגין נזקים ,ככל שייגרמו ,למחזיקי אגרות החוב (סדרה א') ו/או
למאן דהוא בגין שיהוי או הימנעות מקבלת החלטה על-ידי מוטבי
השעבודים הראשונים ו/או בגין קבלת החלטה ,לרבות החלטה שלא
לאשר מימוש של איזה מהשעבודים הראשונים או שניהם או כל שעבוד
אחר לטובת מוטבי השעבודים הראשונים ובלבד שפעלו בתום לב
לקבלת התמורה המירבית מהנכס המשועבד .למען הסר ספק יובהר ,כי
לא יהיה בשעבוד מדרגה שנייה כדי לחייב את מוטבי השעבודים
הראשונים בשום צורה שהיא לממש איזה מהשעבודים או כדי להטיל
עליהם כל אחריות שהיא בקשר עם הקרקע ברעננה.

5.2.11.5

הנאמן ,מחזיקי אגרות החוב (סדרה א') או מי מטעמם ,בין במישרין
ובין בעקיפין ,לא יהיו רשאים ליזום כל הליך של מימוש כנגד הקרקע
ברעננה ו/או להתנגד או למנוע או לעכב או להגביל בכל צורה שהיא את
מימוש השעבודים לטובת מוטבי השעבודים הראשונים ולא יהיו
רשאים להתערב בכל צורה ואופן בהליכי מימוש השעבודים הללו,
לרבות בקביעת זהות בעל התפקיד בהליכי המימוש כאמור ובכפוף לכל
דין.
כל ההוראות דלעיל( :א) גוברות על כל הוראה אחרת בשטר נאמנות זה
או בכל מסמך אחר ויהיו בתוקף עד לפירעון סופי ומוחלט של החובות
כלפי מוטבי השעבודים הראשונים; (ב) מהוות חוזה לטובת צד שלישי
 שהינם מוטבי השעבודים הראשונים אשר רשאים להסתמך עליהן;לא ניתן לתקנן ללא הסכמת מוטבי השעבודים הראשונים; (ג) יחולו גם
על כל הרחבה של סדרת אגרות החוב; (ד) הינן תנאי להסכמת מוטבי
השעבודים הראשונים ליצירת השעבוד מדרגה שניה.
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5.2.11.6

אין בקבלת השעבוד מדרגה שניה כדי להגביל את מוטבי השעבודים
הראשונים מלבצע כל הגדלת אשראי ,קבלת בטוחות נוספות ו/או כל
תיקון שהוא להסכמי מימון הקיימים ו/או כפי שיהיו מעת לעת או
לשעבודים לטובת מוטבי השעבודים הראשונים ולא יידרש כל אישור
שהוא של הנאמן בקשר עם האמור .מסמכי השעבוד מדרגה שניה
יכללו את ההוראות דלעיל וכל זאת בכפוף לכך שלאחר הגדלת אשראי
כאמור החברה עומדת ביחס חוב לבטוחה כמפורט בסעיף  7.1.4להלן.

 5.2.12הזכויות בנכסים המשועבדים המפורטת בסעיף  5.1הינם בבעלותה המלאה של
החברה ושל חברת הלה מלונות ,לפי העניין ,אשר ,בכפוף להנפקת אגרות החוב
(סדרה א') ושינוי המבנה ,כהגדרתו בסעיף  5.3.1להלן ,תהייה בבעלותה המלאה של
החברה.
 5.2.13למעט כמפורט בסעיפים ( 5.3.2.2הסכמת הגופים המממנים ליצירת ורישום שעבוד
מדרגה שנייה על הקרקע ברעננה) ו( 5.3.2.1 -הסרת השעבודים לטובת הבנק על
הקרקע בתל אביב) להלן וכן למעט הסכמת עיריית תל אביב ,ביחס לקרקע בתל
אביב ,וביחס לקרקע ברעננה ,הסכמת מקורות חברת מים בע"מ ,ככל שתידרש,
לטובתן קיימות הערות אזהרה ,נכון למועד חתימת שטר זה לא חלות מגבלות
כלשהן ו/או תנאים כלשהם ,לרבות על פי דין ו/או הסכם ,בקשר עם יצירת
השעבודים על הנכסים המשועבדים ו/או העלולות לפגוע בתוקף השעבודים על
הנכסים המשועבדים ו/או מימוש השעבודים ו/או העברת הנכסים המשועבדים אגב
מימוש למעט כמפורט בשטר נאמנות זה ,והחברה תפעל כמיטב יכולתה שלא יתכן
ו/או יתקיים מצב ו/או אירוע שיפגע בתוקף השעבודים ו/או מימושם לכל אורך חיי
אגרות החוב.
 5.2.14במועד יצירת השעבוד של הקרקע ברעננה הקרקע ברעננה תהא נקיה וחופשיה
(כהגדרת המונח "נקי וחופשי" בסעיף  5לעיל) למעט השעבודים הרובצים עליה
לטובת הגופים המממנים כמפורט בסעיף  5.2.10לעיל ,הערת אזהרה לטובת
מקורות חברת מים בע"מ ולמעט זכויות השוכר על פי חוזה שכירות בקרקע ברעננה
(לפרטים אודות הסכם השכירות על הקרקע ברעננה ראה סעיף  6.33.7.2בפרק 6
לתשקיף).
 5.2.15במועד יצירת השעבוד על הקרקע בתל אביב ,הקרקע בתל אביב תהא נקיה וחופשיה
(כהגדרת המונח "נקי וחופשי" בסעיף  5לעיל) למעט הערת אזהרה לטובת עיריית
תל אביב ולמעט זכויות השוכרים על פי חוזה שכירות בקרקע בתל אביב (לפרטים
אודות הסכם השכירות על הקרקע בתל אביב ראה סעיף  6.32.7.2בפרק  6לתשקיף).
 5.2.16כי עד למועד יצירת כל שעבוד ,יתקבלו בכל האורגנים הרלוונטיים של החברה ושל
חברת הלה מלונות ,לפי העניין ,כל ההחלטות הנדרשות על פי כל דין ו/או הסכם
לשם יצירת השעבודים על הנכסים המשועבדים לטובת הנאמן עבור מחזיקי אגרות
החוב (סדרה א').
 5.2.17במועד חתימת שטר זה החברה ו/או חברת הלה מלונות ,לפי העניין ,אינה מצויה
בהליכי פירוק ו/או כינוס נכסים (זמני או קבוע) ו/או הקפאת הליכים ,ולא הוגשה
נגדה בקשה להוצאת צו כלשהו למינוי כונס נכסים ו/או מפרק ו/או צו כלשהו
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לפירוקה והיא לא קיבלה החלטת פירוק ואינה צפויה לקבל החלטה כזו ולא ידוע
לחברה על איום בהגשת בקשה או בנקיטת הליכים כאמור.
 5.2.18במועד חתימת שטר זה ,לא נתקבלה אצל החברה ו/או אצל חברת הלה מלונות
הודעה כלשהי על תביעות כלשהן ביחס לתוקף זכויותיהן בנכסים המשועבדים ,לפי
העניין ,ו/או ביכולת לשעבדן כאמור בשטר זה .החברה מתחייבת בזאת להודיע
לנאמן בכתב במקרה בו יחול שינוי באמור בס"ק זה תוך שלושה ימי ( )3ימי עסקים
מהמועד שבו ייוודע לה הדבר.
 5.2.19למיטב ידיעת החברה ,לא מתנהלת חקירה ו/או הליך שאינו במהלך העסקים הרגיל
של החברה ו/או של חברת הלה מלונות ,לפי העניין ,של רשות שלטונית ו/או מנהלית
שהיא כלפי הנכסים המשועבדים ו/או חברת הלה מלונות ו/או כלפי החברה.
 5.2.20להודיע לנאמן באופן מיידי ובכתב ,מיד עם היוודע לחברה (מבלי לגרוע מחובות
הדיווח של החברה על פי דין) ,על כל מקרה של עיקול שהוטל על עיקר נכסי החברה,
כהגדרת מונח זה בסעיף  10.1.4להלן וכן על כל מקרה של נקיטת פעולה של הוצאה
לפועל בגין חוב ו/או הליכי מימוש אחרים בגין עיקר נכסי החברה ו/או על מינוי
כונס נכסים ו/או מפרק קבוע או זמני לחברה ו/או לחברת הלה מלונות ו/או בעל
תפקיד אחר .בכל מקרה כאמור (מבלי להתחשב במהותיות האירוע) תודיע החברה
מיד על דבר קיומו של שעבוד לטובת הנאמן לרשות שעיקלה או נקטה פעולת הוצאה
לפועל או שנתבקשה למנות כונס נכסים כאמור ו/או לצד שלישי שיזם או ביקש את
אלה או את חלק מאלה ,כמו כן ,תנקוט מיד החברה על חשבונה בכל האמצעים
הסבירים הדרושים לשם ביטול העיקול ,פעולת ההוצאה לפועל או מינוי כונס
הנכסים ,לפי המקרה.
 5.2.21להימנע מביצוע כל דיספוזיציה בנכסים המשועבדים ו/או הענקת כל זכות בהם ,בין
בתמורה ובין שלא בתמורה ,וכן מכל שעבוד ,משכון ,המחאה ,העברה לטובת צד
שלישי כלשהו או מתן התחייבות לעשות איזו מהפעולות הנ"ל בנכסים המשועבדים
כל עוד הם משועבדים לטובת מחזיקי אגרות החוב (סדרה א') ,אלא כאמור בשטר
זה" .דיספוזיציה" משמעה לא לשעבד ולא למשכן בכל אופן ודרך ולכל מטרה
שהיא ,לא למכור ,לא להעביר ,לא להמחות ולא למסור ,בין בתמורה ובין שלא
בתמורה ,ולא להרשות לאחר לעשות פעולה מהפעולות הנ"ל בקשר עם הנכסים
המשועבדים ,למעט העברה ו/או מכירה לישות בבעלות מלאה של החברה במישרין
או בעקיפין ו/או בינן לבין עצמן .על אף האמור לעיל ,ובכפוף להוראות כל דין ו/או
היתר ,החברה תהא רשאית למכור את כל או חלק מהנכסים המשועבדים לצד ג'
כלשהו (קרי ,שאינו החברה ו/או ישות בבעלות מלאה של החברה) בהתאם להוראות
סעיף  5.6להלן.
 5.2.22החברה מתחייבת להחזיק ולשמור את הנכסים המשועבדים במצב טוב ותקין
ומבלי לגרוע מכלליות האמור ,לשלם במועד את כל המסים המוטלים ושיוטלו כדין
על הנכסים המשועבדים ,על ידי הממשלה ו/או הרשות המקומית הרלוונטית וזאת
מבלי לגרוע מזכותן לנקוט בכל הליך אל מול הרשויות בקשר לדרישות כאמור.
 5.2.23כל עוד הקרקע בתל אביב משועבדת לטובת מחזיקי אגרות החוב בהתאם לשטר זה
והקרקע בתל אביב תהפוך להיות נכס בהקמה ,כהגדרתו בסעיף ,5החברה מתחייבת
לרכוש ולהחזיק בתוקף ,עד לפירעון המלא של אגרות החוב ,את הביטוח הרלוונטי
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כאמור בסעיף  5.1.3לשטר הנאמנות המבטח את הקרקע בתל אביב על פי שטר
נאמנות זה.
 5.2.24מובהר בזאת ,כי במועד הפירעון של התשלום האחרון בגין הקרן והריבית בגין
אגרות החוב (סדרה א') וכפוף לפירעון המלא ,או סילוק היתרה הבלתי מסולקת של
אגרות החוב (סדרה א') בכל דרך שהיא (לרבות בדרך של רכישה עצמית ו/או פדיון
מוקדם) ולתשלום כל שכר טרחת הנאמן והוצאותיו לרבות של שלוחיו ,יפקעו
השעבודים המפורטים בסעיף זה וייחשבו כבטלים מאליהם ,ללא צורך בנקיטת
פעולה נוספת ,והנאמן יחתום על כל מסמך שיידרש לצורך ביטול השעבודים
השונים הרשומים ברשם החברות ובלשכת רישום המקרקעין .אין באמור לעיל כדי
לגרוע מזכותה של החברה להחלפת הנכסים המשועבדים (ושחרור השעבודים
המוטלים עליהם) כמפורט בסעיף  5.5לשטר הנאמנות .קודם לשחרור השעבודים
כאמור יומצא לנאמן אישור מאת מנכ"ל החברה או יו"ר הדירקטוריון או נושא
המשרה הבכיר בתחום הכספים בחברה בדבר הפירעון המלא של אגרות החוב (קרן
וריבית) כאמור.
 5.2.25יובהר כי השעבודים על הנכסים יהיו כפופים לזכויות המפורטות להלן ,באופן
שבעת מימוש איזה מהשעבודים על ידי הנאמן ,יעשה אותו מימוש כאמור בכפוף
להגבלות האמורות:
5.2.25.1

זכויות הגופים המממנים ,כהגדרתם בסעיף  5.2לעיל אשר יחולו על
הקרקע ברעננה בלבד.

5.2.25.2

זכויות השוכרים בנכסים כפי שיהיו מעת לעת .החברה מאשרת כי
זכויות החברה בנכסים כפופות להוראות הסכם שכירות בלתי מוגנת
שנחתם ,וככל שיחתמו הסכמים אחרים או נוספים ביחס לנכסים,
מתחייבת החברה לגרום לכך כי לא תקנה זכויות לשכירות מוגנת.

5.2.25.3

הערות אזהרה לטובת עיריית תל אביב בקשר עם הקרקע בתל אביב
והערת אזהרה לטובת מקורות חברת המים בע"מ ,בקשר עם הקרקע
ברעננה.

 5.2.26כרית ריבית
החברה תשמור בחשבון הנאמנות כהגדרתו בסעיף  5.3.1להלן ,סכום השווה
לתשלום הריבית הקרוב שיש לשלם בגין אגרות החוב (סדרה א') ,כהגדרתו בסעיף
 2.1לעיל (להלן" :כרית הריבית") עד לפירעון תשלום הריבית האחרון למחזיקי
אגרות החוב (סדרה א').
לאחר כל תשלום ריבית ועד לפירעון מלא של אגרות החוב (סדרה א') ובמקרה של
עליית הריבית עקב חריגה מאמות המידה הפיננסיות כמפורט בסעיף  7.1.6לשטר
זה ,יותאם הסכום הנשמר לצורך כרית הריבית לתשלום הריבית הבא ,וזאת בתוך
 14ימים ממועד תשלום ריבית כאמור .החברה תעביר לחשבון הנאמנות כספים
נוספים לשם כך ,ככל שיהיה בדבר צורך .מובהר כי החברה תהא רשאית לעשות
שימוש בכספי כרית הריבית לצורך פירעון תשלום הריבית האחרון ו/או התשלום
השני בגין הקרן .החברה תמציא לנאמן בתוך התקופה האמורה אישור מנכ"ל
החברה או יו"ר הדירקטוריון או נושא המשרה הבכיר בתחום הכספים בחברה
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לעניין זה אליו יצורף תחשיב מפורט .בנוסף ,לבקשת הנאמן ,החברה תמציא לנאמן
בתוך  7ימי עסקים ממועד פרסום דוחותיה הרבעוניים ו/או החצי שנתיים ו/או
התקופתיים ,לפי העניין ,אישור של מנכ"ל החברה או יו"ר הדירקטוריון או נושא
המשרה הבכיר בתחום הכספים בחברה לפיו החברה עומדת בהתחייבותה בקשר
לסכום כרית הריבית ,תוך פירוט הסכום הנדרש לתשלום הריבית הקרוב.
5.3

הפקדת תמורת ההנפקה בחשבון נאמנות ושחרורה לידי החברה
ההוראות הבאות יחולו בכל הקשור להעברת תמורת ההנפקה בגין ההנפקה הראשונה
והתמורה שתתקבל בגין הרחבת סדרה (אם וככל שתבוצע לאחר ההנפקה הראשונה) ,לרבות
פירותיה ובניכוי מס על פי דין בגין הפירות:
5.3.1

מלוא תמורת ההנפקה ברוטו ו/או תמורת הרחבת הסדרה ברוטו (אך בניכוי עמלת
התחייבות מוקדמת למשקיעים מוסדיים ,ככל שקיימת) כפי שתתקבל בידי רכז
ההנפקה (להלן" :תמורת ההנפקה") ,תועברנה על ידו ,מיד לאחר הנפקת אגרות
החוב ,לחשבון נאמנות ,כהגדרתו להלן ,עליו יורה לו הנאמן בכתב וככל שיידרש
החברה תורה לרכז ההנפקה לעשות כן .לעניין זה ,״חשבון הנאמנות״ משמעו חשבון
אשר יפתח הנאמן על שמו בנאמנות עבור מחזיקי אגרות החוב באחד מחמשת
הבנקים הגדולים בישראל או אצל חבר בורסה ,ואשר כל זכויות החברה כלפי ,מאת
ומתוך חשבון הנאמנות ,על תתי חשבונותיו ובמופקד בו ,ישועבדו על ידי החברה,
עובר למועד העברת תמורת ההנפקה אליו ,בשעבוד יחיד קבוע ראשון בדרגה וללא
הגבלה בסכום לטובת הנאמן עם הגבלה בפני יצירת שעבודים נוספים ,ללא אישור
בכתב ומראש בידי הנאמן ,וכן בשעבוד שוטף ללא הגבלה בסכום ,יחיד וראשון
בדרגה ,על כל הכספים ו/או הפיקדונות ו/או ניירות הערך בחשבון הנאמנות ,על
תתי חשבונותיו ,לרבות הפירות בגינם ,כפי שיהיו בו מעת לעת .זכויות החתימה
בחשבון הנאמנות יהיו של הנאמן בלבד .כל עלויות פתיחת ניהול וסגירת חשבון
הנאמנות יחולו על החברה .מדיניות השקעת הכספים בחשבון הנאמנות תיקבע על
ידי החברה לפי שיקול דעתה הבלעדי ,ללא צורך בקבלת הסכמת הנאמן או מחזיקי
אגרות החוב ,ובלבד שבאותו מועד השקעה זו תהיה השקעה המותרת לכספי
נאמנות על פי הוראות סעיף  19לשטר הנאמנות .החברה תורה לנאמן בכתב כיצד
להשקיע הכספים ,והנאמן לא יהיה אחראי כלפי מחזיקי אגרות החוב ו/או החברה
לכל הפסד ו/או נזק שיגרם למי מהם בשל ההשקעות שבוצעו כאמור.
החברה רואה בהפקדת תמורת ההנפקה בחשבון של רכז ההנפקה כהעברת התמורה
לידי החברה ,ועל סמך זאת תבצע החברה ו/או בעלי השליטה בה ,לפי העניין ,את
הפעולות הבאות( :א) תשלח הודעה למס הכנסה על שינוי מבנה לפי סעיף ( 104ב)ב
לפקודת מס הכנסה [נוסח חדש] ,התשכ"א ,1961 -לפיו כלל המניות ( )100%של
חברת הלה מלונות ,חברת מעלות מניבים בע"מ וחברת הלה מבני תעשיה בע"מ
(להלן ביחד" :חברות הבת") ,יועברו לבעלות החברה ,קרי -החברה תחזיק ב100% -
מהון המניות המונפק והנפרע של כ"א מהחברות הבת ,ומר אלאלוף ומשפחת קלר,
באמצעות חברות בשליטתם ,יחזיקו בשיעור של  70%ו ,30% -בהתאמה ,מהון
המניות המונפק והנפרע של החברה (בדילול מלא) (להלן" :שינוי המבנה"); (ב)
תפנה החברה לבורסה בבקשה לרשום את אגרות החוב למסחר אולם ,מובהר כי
בהתאם סעיף 35ח(ב) לחוק ניירות ערך החברה אינה זכאית לתשלום על חשבון
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אגרות החוב אלא לאחר שיובטח תוקפם של השעבודים שנתנה החברה בהתאם
להוראות שטר זה.
5.3.2

הנאמן יעביר את תמורת ההנפקה שהתקבלה בחשבון הנאמנות (או יתרת תמורת
ההנפקה ככל שיחול האמור בסעיף  5.3.3לשטר) ובניכוי כספי כרית הריבית,
כהגדרתה בסעיף  5.2.26לעיל ,אשר ישמרו בחשבון הנאמנות ,תוך יום עסקים אחד
( ,)1לאחר שהתקיימו כל התנאים ונמסרו לנאמן כל המסמכים המפורטים בסעיפים
קטנים א' עד ח' להלן ובהתאם לסדר המופיע בס"ק  5.3.2.1ו 5.3.2.3 -להלן:
5.3.2.1

סך של  18,359אלפי ש"ח מתמורת ההנפקה יועברו לחשבון בבנק
מרכנתיל דיסקונט בע"מ וסך של  6,500אלפי ש"ח מתמורת ההנפקה
יועברו לחשבון בבנק דיסקונט לישראל בע"מ בהתאם לקבוע במכתב
שחרור הערבות והסרת שיעבודים ,לשחרור השעבודים לטובת הבנקים
על הקרקע בתל אביב ,הכל בהתאם לנוסחים המצורפים כתוספת
חמישית לשטר זה (להלן" :מכתב שחרור ערבות והסרת שעבודים").
מובהר כי שחרור סכום זה לידי הבנקים לפני שחרור כל סכום לחברה
הינה התחייבות לטובת הבנקים והבנקים רשאים להסתמך עליה.
מובהר כי התשלומים לפי סעיף זה עשויים להתבצע לפני אחרי או בד
בבד עם התשלומים המפורטים בסעיף  5.3.2.2להלן.

5.3.2.2

סך של  3,500אלפי ש"ח מתמורת ההנפקה יועברו לחשבון בבנק
מרכנתיל דיסקונט בע"מ לצורך פירעון חלק מחוב החברה כלפי הבנק
וכתנאי לרישום השעבוד על הקרקע ברעננה .מובהר כי שחרור סכום זה
לידי בנק מרכנתיל דיסקונט בע"מ לפני שחרור כל סכום לחברה הינה
התחייבות לטובת בנק מרכנתיל דיסקונט בע"מ והוא רשאי להסתמך
עליה .מובהר כי התשלומים לפי סעיף זה עשויים להתבצע לפני אחרי
או בד בבד עם התשלומים המפורטים בסעיף  5.3.2.1לעיל.

5.3.2.3

לאחר האמור בסעיפים  5.3.2.1ו 5.3.2.2 -לעיל יעביר הנאמן לחשבון
בנק על שם החברה או לחשבון בנק אחר עליו תורה החברה בכתב ,את
יתרת ההנפקה בניכוי כרית הריבית ,כולה או חלקה ,בהתאם לשיקול
דעתה של החברה ובכפוף בכפוף לעמידת החברה ביחס חוב לבטוחה
כהגדרתו בסעיף  7.1.4להלן (להלן" :הכספים המשוחררים") .הכספים
המשוחררים יועברו בהתאם לדרישה שתתקבל בכתב מהחברה,
חתומה על ידי נושא המשרה הבכיר בתחום הכספים בחברה ומנכ"ל
החברה .מובהר כי הנאמן יהיה רשאי להעביר לחברה כספים מתוך
הכספים המשוחררים ,סכום אשר בניכוי הסכום האמור החברה תעמוד
ביחס חוב לבטוחה באותה העת .לדוגמא :במקרה בו במועד ההנפקה,
לאחר ניכוי כרית הריבית ובהפחתת כלל הכספים המשוחררים
מהבטוחה ,החברה עומדת ביחס חוב לבטוחה כפי שנקבע בסעיף 7.1.4
להלן ,אזי החברה תהייה רשאית להורות לנאמן והנאמן יהיה חייב
להעביר לחברה את כלל הכספים המשוחררים .לחילופין ,במקרה בו
במועד ההנפקה ,לאחר ניכוי כרית הריבית ובהפחתה של מחצית
מהכספים המשוחררים מהבטוחה ,החברה עומדת ביחס חוב לבטוחה
כפי שנקבע בסעיף  7.1.4להלן ,אזי החברה תהייה רשאית להורות
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לנאמן והנאמן יהיה חייב להעביר לחברה באותו המועד רק מחצית
מהכספים המשוחררים .יתרת הכספים המשוחררים יועברו לחברה
בהתאם לדרישה שתתקבל אצל הנאמן בכתב ,חתומה על ידי נושא
המשרה הבכיר בתחום הכספים בחברה ומנכ"ל החברה ,רק במועד בו
לאחר ניכוי הכספים כאמור מהבטוחה החברה תעמוד ביחס החוב
לבטוחה ובכפוף לכך .שווי הבטוחה יקבע בהתאם לאמור בסעיף 5.8
להלן.
א)

בקשר עם הנכסים המשועבדים ,ובכפוף לאמור בסעיף  5.3.4להלן:
.1

הסכם שיעבוד וטופס הודעה לרשם החברות ,בנוסח אשר יהיה
לשביעות רצונו של הנאמן ,חתומים במקור על ידי החברה.

.2

טופס ההודעה לרשם החברות כאמור בס"ק  1לעיל חתום בחותמת
"הוגש לבדיקה" ותאריך של רשם החברות או ככל שההודעה
הוגשה באופן מקוון ,אסמכתא על ביצוע ההגשה זאת בקשר עם
כל השעבודים המפורטים בסעיף  5.1לשטר.

.3

תעודת רישום שעבוד מקורית (לרבות העתק חתום דיגיטלית ע"י
רשם החברות) בצירוף דוח עיון עדכני מרשם החברות המעיד על
רישום השעבודים בסעיף זה לעיל; על אף האמור יובהר ,כי אי
המצאת תעודת רישום שעבוד מרשם החברות לא תהווה
כשלעצמה מגבלה להעברת תמורת ההנפקה לחברה ,ככל שהחברה
תמציא לנאמן דוח עיון ממרשמי רשם החברות המעיד על רישום
השעבודים ,כאשר החברה תעביר את תעודת רישום השעבוד
המקורית מיד עם קבלתה לנאמן.

ב)

אישור מנכ"ל החברה או יו"ר הדירקטוריון או נושא המשרה הבכיר
בתחום הכספים בחברה בדבר עמידה באותו מועד באמות המידה
הפיננסיות לאחר הבאת ביצוע התשלום הרלוונטי בחשבון ,אליו יצורפו
תחשיב ואסמכתאות לשביעות רצון הנאמן .מובהר כי אישור זה יידרש
גם ביחס לשחרור הכספים לידי החברה כמפורט בסעיף  5.3.2.3לעיל.

ג)

חוות דעת מקורית של עורך דין בישראל על פיה השעבודים של הנכסים
המשועבדים נוצרו כדין ונרשמו כדין בישראל בכל המרשמים
הרלבנטיים ,כי אין מגבלה על פי הדין (לרבות על פי הסכמי השכירות או
הסכם שיתוף החלים על הנכסים המשועבדים ,לפי עניין) על שעבוד ו/או
מימוש ו/או מכירה אגב מימוש של הנכסים המשועבדים בישראל ,למעט
המגבלות המתוארות בחוות הדעת (המפורטות בשטר הנאמנות) ,והיות
השעבודים על הנכסים המשועבדים בתוקף לרבות כלפי כל צד ג' ,והכול
בנוסח שיהא מקובל על הנאמן.

ד)

סקירה של עורך דין מטעם החברה ,בין היתר ,בדבר תיאור זכויות
החברה בנכסים המשועבדים הכוללת מגבלות החלות על הנכסים
המשועבדים מכח דין ו/או הסכם ,ופירוט בדבר המגבלות על שעבודם
ו/או העברתם
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5.3.3

ה)

תצהיר מקורי של נושא משרה בכירה בחברה ,אשר חתימתו מאושרת
על ידי עורך דין ,לפיו בין היתר ,השעבודים על הנכסים המשועבדים
אינם עומדים בסתירה ו/או בניגוד להתחייבויות אחרות של החברה,
בדבר היות הנכסים המשועבדים מושכרים בשכירות חופשית ,בנוסח
כפי שיוסכם עם הנאמן וכי הקרקעות נקיות וחופשיות למעט החריגים
שתוארו לעיל.

ו)

מכתב הכוונות (כהגדרתו בסעיף 5.3.3.1ב) להלן) הסכמת הבנקים
לרישום שעבוד בדרגה שניה לטובת מחזיקי אגרות החוב (סדרה א')
ולהסרת השעבודים ושחרור הערבים לטובת הבנקים על הקרקע בתל
אביב לצורך רישום שעבוד מסוג משכנתא בדרגה ראשונה לטובת
מחזיקי אגרות החוב (סדרה א') ,בנוסח המצורף כתוספת חמישית
לשטר זה.

ז)

התחייבות בלתי חוזרת (כהגדרתו בסעיף  5.3.3.2להלן) בדבר הסכמת
בנק מרכנתיל דיסקונט בע"מ לרישום שעבוד מדרגה שניה על הקרקע
ברעננה לטובת מחזיקי אגרות החוב (סדרה א') ,בנוסח המצורף כתוספת
חמישית לשטר זה.

ח)

הסכמה מאת עיריית תל-אביב יפו לרישום המשכנתא לטובת הנאמן על
הקרקע בתל אביב;

ט)

הסכמה מאת מקורות חברת מים בע"מ לרישום המשכנתא לטובת
הנאמן על הקרקע ברעננה ,ככל שתידרש;

לצורך יצירת ורישום השעבודים ,יחולו ההוראות שלהלן:
5.3.3.1

ביחס לשעבוד על הקרקע בתל אביב:

א)

חלק מתמורת ההנפקה ,תשמש לפירעון התחייבויותיה של הלה מלונות
כלפי הבנקים כמפורט בסעיף  5.3.2.1לעיל (להלן" :החוב הבנקאי"),
כנגד הסרת השעבודים לטובת הבנקים על הקרקע בתל אביב,
כהגדרתם בסעיף  5לשטר.

ב)

הסכמות החברה עם הבנקים בנוגע לאופן פירעון החוב הבנקאי כאמור,
יוסדרו במסגרת מכתבי כוונות מאת הבנקים אשר יומצאו לנאמן ויופנו
אליו קודם לרישום השעבודים לטובת הנאמן כאמור בנוסח המפורט
בתוספת החמישית (להלן" :מכתבי הכוונות") .מכתבי הכוונות יכללו
התחייבות בלתי חוזרת של הבנקים כדלקמן:
( )1התחייבות בלתי חוזרת של מרכנתיל לפיה ,בכפוף להמצאת מכתב
מהנאמן לבנק מרכנתיל המאשר כי כל הכספים המיועדים לצורך
פירעון החוב למרכנתיל מצויים אצל הנאמן ,ניתנת הסכמת
מרכנתיל לרישום שעבוד מדרגה שניה לטובת הנאמן וכי לאחר
רישום השעבוד בדרגה שניה כאמור ,ובכפוף לפרעון החוב למרכנתיל
על ידי הנאמן ,מרכנתיל יסיר את השעבודים וישחרר את כל
הערבויות של הערבים לטובת מרכנתיל על הקרקע בתל אביב,
כהגדרת מונח זה בסעיף  5לעיל.
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( )2התחייבות בלתי חוזרת של דיסקונט לפיה ,בכפוף להמצאת מכתב
מהנאמן לבנק דיסקונט המאשר כי כל הכספים המיועדים לצורך
פירעון החוב לדיסקונט מצויים אצל הנאמן ,ניתנת הסכמת
דיסקונט לביטול כל הערבויות של הערבים לטובת דיסקונט,
כהגדרת מונח זה בסעיף  5לעיל.
ג)

מידי עם הסרת השעבודים לטובת מרכנתיל על הקרקע בתל אביב
החברה תתקן את השעבודים דרגה שניה כאמור ,לשעבודים מסוג
משכנתא יחידה בדרגה ראשונה וללא הגבלה בסכום על הקרקע בתל
אביב והכל כמפורט להלן.
מכתב הכוונות של מרכנתיל יכלול הוראות על פיהן כל עוד לא נפרע
החוב למרכנתיל לא תהא לנאמן ו/או למחזיקי אגרות החוב (סדרה א')
כל זכות על פי השעבודים מדרגה שנייה הנ"ל .עוד יובהר ,כי אם וככל
שלא ייפרע החוב למרכנתיל במלואו ובמועדים הקבועים במכתב
הכוונות ,על הנאמן יהא לחתום על כל המסמכים הנדרשים לביטול
השעבודים האמורים במרשמים הרלוונטיים.

ד)

לאחר המועד בו הופקדו בחשבון הנאמנות מלוא הסכומים (לרבות
תמורת ההנפקה) הדרושים לצורך פירעון החוב הבנקאי ,יעשה הנאמן
שימוש בכספים האמורים ,לצורך פירעון החוב לבנקים ,ובלבד שיעשה
בד בבד עם קבלה לידי הנאמן של המסמכים הנחוצים לשחרור
הערבויות לטובת הבנקים והסרת כל השעבודים לטובת מרכנתיל על
הקרקע בתל אביב בגין החוב למרכנתיל ,וכפוף לקבלתם כאמור ובכפוף
ליצירת השעבודים לטובת הנאמן וקבלת מלוא המסמכים המפורטים
בסעיף  5.3.2לעיל ביחס לאותו הנכס.

ה)

מיד עם פירעון החוב למרכנתיל ושחרור מערבות והסרת השעבודים
לטובת מרכנתיל על הקרקע בתל אביב ,ישודרגו כל השעבודים שלטובת
הנאמן עבור מחזיקי אגרות חוב (סדרה א') ביחס לקרקע בתל אביב
ויהפכו לשעבודים בדרגה ראשונה וייחשבו ככאלה מיד עם הפירעון
המלא של החוב למרכנתיל ואף טרם בוצע תיקון בשעבוד שנרשם
לטובת הנאמן ,כמפורט בסעיף (.5.3.3.1ב)( )1לעיל).

ו)

למען הסדר הטוב ,לאחר מכן ,ולא יאוחר מתום שני ( )2ימי עסקים
ממועד פירעון החוב למרכנתיל כאמור בסעיף ה) לעיל ,יוגשו לרשם
המקרקעין ולרשם החברות ,כל המסמכים הדרושים לצורך ביטול
השעבודים הרשומים לטובת מרכנתיל על הקרקע בתל אביב ולצורך
תיקון השעבודים האמורים על הקרקע בתל אביב ,כך שיירשמו
כשעבודים מדרגה ראשונה לטובת הנאמן כמפורט בסעיף  5.1לשטר.

ז)

בעת שחרור התמורה למרכנתיל ,תמציא החברה לנאמן את כל
המסמכים המפורטים בסעיף  5.3.2לשטר הנאמנות הנדרשים בקשר
עם המרת השעבודים לדרגה ראשונה כאמור (ויימסר לגביהם תיקון
ככל שיידרש עם הפיכתם לשעבודים מדרגה ראשונה) ,וכל סכום
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שיוותר מתוך תמורת ההנפקה לאחר פירעון החוב הבנקאי ,ככל
שיוותר ,יועבר לידי החברה.
5.3.3.2

5.3.4

ביחס לקרקע ברעננה:

א)

חלק מתמורת ההנפקה ,תשמש לפירעון חלק מהתחייבויותיה של
החברה כלפי מרכנתיל כמפורט בסעיף  5.3.2.2לעיל (להלן" :החוב
למרכנתיל דיסקונט") ,כנגד רישום שעבוד שני על הקרקע ברעננה
כמפורט בסעיף  5.1.2.1לעיל.

ב)

הסכמות החברה עם מרכנתיל בנוגע לאופן פירעון החוב למרכנתיל
דיסקונט ,יוסדרו במסגרת מכתב הסכמה מאת מרכנתיל דיסקונט אשר
יומצא לנאמן ויופנה אליו קודם לרישום השעבודים לטובת הנאמן
כאמור (להלן" :מכתב הסכמה של מרכנתיל דיסקונט").

ג)

במסגרת מכתב ההסכמה של מרכנתיל דיסקונט ,יסכים מרכנתיל
דיסקונט ,בכפוף לקבלת מכתב מהנאמן כי הכספים לטובת פרעון החוב
למרכנתיל דיסקונט קיימים בחשבון הנאמנות כמפורט במכתב
ההסכמה ,לרישומו של שעבוד שני לטובת הנאמן על הקרקע ברעננה
וזאת טרם פירעון החוב למרכנתיל דיסקונט וכן יחתום מרכנתיל על
דיסקונט על אישור מתאים המופנה לרשם המקרקעין הנדרש לרישומו
של השעבוד השני האמור וכן על כל מסמך נוסף ככל שידרש לשם
יצירתו ורישומו של השעבוד השני לטובת הנאמן .כמו כן יציין מרכנתיל
דיסקונט במכתב ההסכמה את סכום החוב למרכנתיל דיסקונט.

ד)

מכתב ההסכמה של מרכנתיל דיסקונט עשוי לכלול הוראות על פיהן עד
לפירעון החוב למרכנתיל לא תהא לנאמן ו/או למחזיקי אגרות החוב
(סדרה א') כל זכות על פי השעבודים מדרגה שנייה הנ"ל.

ה)

ככל שעד לתום  90ימים ממועד ההנפקה לא נפרע החוב למרכנתיל
דיסקונט כאמור ,יפקע השעבוד השני שנרשם על הקרקע ברעננה באופן
אוטומטי וללא צורך באישור נוסף והנאמן יחתום על כל המסמכים
הנדרשים לשם הסרת הרישום בגינו מכל מרשם רלוונטי.

ו)

לאחר המועד בו הופקדו בחשבון הנאמנות מלוא הסכומים (לרבות
תמורת ההנפקה) הדרושים לצורך פירעון החוב למרכנתיל דיסקונט,
יעשה הנאמן שימוש בכספים האמורים ,לצורך פירעון החוב למרכנתיל
דיסקונט ולאחר קבלת מלוא המסמכים המפורטים בסעיף  5.3.2לעיל
ביחס לקרקע ברעננה.

במקרה בו לא יועמדו לטובת הנאמן ביטחונות כאמור בסעיף  5.1לשטר ,והכל עד
 120ימים ממועד ההנפקה והחברה לא העמידה עד לאותו מועד נכס מותר
כהגדרתו בסעיף  5.5.1לשטר הנאמנות ובהתאם להוראות סעיף  5.5לשטר
הנאמנות ,במקום הנכסים שלא שועבדו על פי בחירתה של החברה ,החברה תפעל
לביצוע פדיון מוקדם מלא ומחיקה מן המסחר של אגרות החוב (סדרה א')
ובהתאם למנגנון המפורט בסעיף זה להלן (להלן בסעיף זה" :הפדיון המוקדם
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הכפוי") (למען הסר ספק יובהר כי במקרה כאמור לא יחול האמור בסעיף 9.2
לשטר הנאמנות) ויחולו הוראות סעיף זה להלן.
בכפוף להחלטה רגילה של מחזיקי אגרות החוב (סדרה א') ,שתתקבל מראש
במסגרת אסיפת מחזיקי אגרות החוב (סדרה א') ,יהא ניתן להאריך את התקופה
ליצירת השעבודים ורישומם מעבר לתקופה האמורה לעיל.
יום עסקים אחד ( )1לאחר תום התקופה הרלוונטית ( 120יום או מועד מאוחר
יותר שאושר על ידי אסיפת המחזיקים כאמור ,לפי העניין) ,החברה תפרסם דוח
מיידי עם העתק לנאמן ובו תודיע אודות ביצוע הפדיון המוקדם הכפוי ,מועד
ביצוע הפדיון המוקדם הכפוי ,והאם הוא מלא או חלקי (לרבות שיעורו) וזאת
בהתאם ובכפוף לאמור לעיל .פדיון מוקדם כפוי חלקי יבוצע כך שלאחר ביצוע
פדיון מוקדם חלקי החברה תעמוד ביחס חוב לבטוחה כאמור בסעיף  7.1.4לשטר
הנאמנות (דהיינו לא יעלה על  0.85כאמור בסעיף הנ"ל) החברה תכלול בדוח
המיידי אישור בדבר עמידה ביחס כאמור וכן תמסור לנאמן אישור מאת מנכ"ל
החברה או יו"ר הדירקטוריון או נושא המשרה הבכיר בתחום הכספים בדבר
עמידה ביחס חוב לבטוחה כאמור בצירוף תחשיב ואסמכתאות לשביעות רצון
הנאמן .מועד הפדיון המוקדם הכפוי יהא לא פחות משבעה-עשר ( )17ימים ולא
יותר מארבעים וחמישה ( )45ימים לאחר דיווח החברה אודות הפדיון המוקדם
הכפוי למחזיקי אגרות החוב .במקרה זה הסכום שישולם למחזיקי אגרות בגין
הפדיון הינו קרן אגרות החוב (סדרה א') בצירוף ריבית שנתית בשיעור כפי שיקבע
בהנפקה שנצברה עבור התקופה המתחילה ביום המסחר הראשון שלאחר מועד
סגירת רשימת החתימות ועד למועד הפדיון המוקדם הכפוי ,מהתשלום ינוכה מס
כדין.
החברה מתחייבת להעביר לחשבון הנאמנות וזאת לא יאוחר משלושה ( )3ימי
עסקים לפני מועד תשלום הפדיון המוקדם הכפוי ,את הסכום השווה להפרש בין
הכספים המופקדים בחשבון הנאמנות באותו מועד לבין הסכום לתשלום
למחזיקים בגין הפדיון המוקדם הכפוי .החברה תהא אחראית לבצע את כל
הנדרש על פי דין לשם ביצוע הפדיון המוקדם הכפוי ,לרבות מול מסלקת הבורסה,
ותמציא לנאמן במועד כל מסמך ואישור הנדרשים לו לשם השלמת המהלך .למען
הסר ספק בד בבד עם ביצוע הפדיון המוקדם הכפוי המלא (אם וככל שיבוצע
כאמור לעיל) לא תחול עוד חובה על החברה לרשום לטובת מחזיקי אגרות החוב
(סדרה א') שעבודים על הנכסים המשועבדים ועם ביצוע מלוא התשלומים החלים
על החברה מכח שטר זה ,יפקע שטר נאמנות זה ויהא חסר כל תוקף.
למען הסר ספק מובהר כי במקרה של שביתה ו/או עיצומים במשרדי הממשלה ו/או
ברשויות הרלוונטיות אשר ימנעו את רישום השעבודים או המצאת המסמכים
כאמור בסעיף  5.3זה לשטר הנאמנות ,ידחה מנין הימים הקבוע בסעיף זה לעיל
לפרק זמן נוסף ,בנסיבות העניין ,עד לתום כל שביתה ו/או עיצום ו/או סגר כאמור.

5.4

נשמר

5.5

הוספה והחלפה של נכסים משועבדים
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5.5.1

בלי לגרוע מהאמור בשטר נאמנות זה ובכפוף להוראותיו ,החברה תהיה זכאית,
מעת לעת ,בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ,להחליף איזה מהנכסים המשועבדים
ו/או כל חלק מהם ,כפי שיהיו מעת לעת (להלן :״הנכס המוחלף״) ,בכל אחד או
יותר מהנכסים המפורטים להלן ו/או כל חלק מהם ו/או להוסיף אחד או יותר מהם
ו/או כל חלק מהם ו/או כל שילוב ביניהם (להלן" :הנכס המותר") ,לרבות לצורך
עמידה אמות המידה הפיננסיות וזאת מבלי שיהא צורך בקבלת אישור הנאמן ו/או
מחזיקי אגרות החוב (סדרה א') הקיימים באותה עת:
פיקדון כספי שיופקד בחשבון הנאמנות (להלן" :הפיקדון הכספי") ו/או על ידי
הפקדה בידי הנאמן ערבות בנקאית אוטונומית מאחד מחמשת הבנקים הגדולים
בישראל ,בלתי מותנית ובלתי חוזרת (להלן" :הערבות הבנקאית") ו/או ניירות ערך
ממשלתיים בישראל ו/או מלווים קצרי מועד (להלן" :ניירות הערך הממשלתיים")
בישראל ו/או נכס מקרקעין (כהגדרתו בסעיף  5לשטר אשר אינו משועבד בעת
ההחלפה לטובת הנאמן) ,ובלבד שיתקיימו התנאים המפורטים להלן במצטבר:
5.5.1.1

לאחר ההוספה ו/או ההחלפה ,לפי העניין ,תעמוד החברה באמות
המידה הפיננסיות .החברה תמציא לנאמן אישור חתום על ידי מנכ"ל
החברה או יו"ר הדירקטוריון או נושא המשרה הבכיר בחברה בתחום
הכספים בדבר עמידה בסעיף  5.5.1זה טרם ביצוע ההוספה ו/או
ההחלפה כאמור בצירוף תחשיב ואסמכתאות לשביעות רצון הנאמן.

5.5.1.2

בעת ביצוע החלפה ,לא קמה עילה לפירעון מיידי של אגרות החוב
(סדרה א') ו/או למימוש בטוחות ,בהתאם לסעיף  10לשטר .החברה
תמציא לנאמן אישור בכתב בדבר עמידה בסעיף  5.5.1.2זה ,בנוסח
לשביעות רצון הנאמן.

5.5.1.3

במקרה שהנכס המחליף הוא נכס מקרקעין ,רמת הסיכון של הנכס
המחליף ומאפייני הנכס המחליף ,לרבות בקשר לאמור בסעיף 5.5.7.4
לשטר דומים או מיטיבים ביחס לנכס המוחלף ,וזאת בהתאם לאישור
דירקטוריון החברה ,אשר בחן את הנכס המותר וקבע כי מתקיים
האמור לעיל (ויובהר כי ניתן לבחון את רמת הסיכון ומאפייני הנכס
במשולב ולקבוע כי לאור התוצאה המשוקללת ,מדובר בהחלפה שאינה
מרעה עם מחזיקי אגרות החוב).

5.5.1.4

החברה תמסור מידע אודות הנכס המותר בדומה לנתונים שניתנו
אודות הנכס המוחלף ,במסגרת דוח מיידי ,הכולל ,בין היתר ,את הגילוי
הנדרש בהתאם להוראות הדין והנחיות רשות ניירות ערך כפי שיהיו
במועד הרלוונטי .במקרה של החלפה של נכס (ולא של הוספה) ,הדוח
המיידי האמור יפורסם חמישה-עשר ( )15ימים לפחות קודם לביצוע
ההחלפה בפועל.

5.5.1.5

במקרה שהנכס המחליף הינה ערבות בנקאית אוטונומית ,תהיה
הערבות הבנקאית בתוקף עד למועד שהינו  30ימים לאחר המועד
התשלום הסופי לפדיון אגרות החוב על פי שטר זה .הערבות הבנקאית
תהיה ערבות שנתית אשר תחודש מידי שנה לא יאוחר משבוע לפני מועד
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פקיעתה .הערבות הבנקאית לא תהיה צמודה ולא תישא ריבית .סכום
הערבות יהיה בשווי הנכס אותו מחליפה הערבות.
5.5.1.6

ביחס להחלפת נכס מקרקעין משועבד בפיקדון כספי ו/או ערבות
בנקאית ו/או ניירות ערך ממשלתיים כאמור לעיל (להלן" :בטוחה
פיננסית") ,מובהר כי החברה תודיע מראש ,קודם לביצוע ההחלפה
בפועל ,אם הבטוחה הפיננסית תועמד עד למועד הפרעון הסופי של
אגרות החוב וככל שלא -מהו פרק הזמן הצפוי שבמסגרתו תועמד
הבטוחה הפיננסית כבטוחה למחזיקי אגרות החוב ,שיהא זמן סביר
בנסיבות העניין ואשר בסיומו יועמד כבטוחה נכס מחליף או נכס נוסף
מסוג נכס מקרקעין וכן תפרט מהו נכס המקרקעין שבכוונת החברה
לשעבד (חלף הבטוחה הפיננסית) ותיתן את הגילוי הנדרש בדבר אותו
נכס בהתאם לסעיף  5.5.1.4לעיל .הודיעה החברה כי בטוחה פיננסית
תועמד עד למועד הפרעון הסופי של אגרות החוב ,החברה לא תהא
רשאית להחליף את הבטוחה הפיננסית בנכס מקרקעין.

5.5.1.7

עם יצירת השעבודים על הנכסים המותרים בהתאם להוראות סעיף 5.5
זה ,תפרסם החברה גילוי בהתאם לכל דין ולהנחיות רשות ניירות ערך.

5.5.2

דין הנכס המותר ושעבוד עליו יהיה כדין הנכס המוחלף ,כאילו נכלל הנכס המותר
מלכתחילה בהוראות שטר הנאמנות ,לרבות זכותה של החברה לשוב ולהחליפו מעת
לעת בהתאם לאמור לעיל.

5.5.3

הנאמן יהא חייב לחתום ,בתוך זמן סביר ,על כל מסמך ו/או אישור שיהיו נחוצים
או מועילים לביצועה של ההחלפה ו/או ההוספה ,וזאת בתנאי שהתקיימו התנאים
המפורטים בסעיף  5.5.1לשטר ,ולאחר שהחברה השלימה את הליכי השעבוד של
הנכס המותר ,להנחת דעתו של הנאמן והמציאה לנאמן את כל המסמכים הנדרשים
בהתאם לנכס המותר שישועבד ,כאמור בסעיף  5.5לשטר הנאמנות ,וכן כל אישור
ו/או מסמך נוסף שיידרש לצורך יצירה ורישום של השעבוד על הנכס המותר לפי
שיקול דעתו הסביר של הנאמן .לנאמן לא יהיה שיקול דעת באישור הנכס המותר
מעבר לבדיקת עמידתו בהוראות שטר הנאמנות ,והוא יתבסס על האישורים
שתמציא לו החברה כאמור.

5.5.4

כל הדרוש לשם ביצוע החלפות שעבודים ,תוספות וסילוק שעבודים ,יבוצע בפועל
על ידי החברה ועל חשבונה.

5.5.5

שעבודים שתיצור החברה על הנכסים המותרים כאמור בשטר נאמנות זה יפקעו
מאליהם בכל מקרה בו נפרעה במלואה היתרה הבלתי מסולקת של אגרות החוב
(סדרה א') והתקיימו במלואן התחייבויות החברה בהתאם להוראות שטר זה .עם
מסירת הודעת החברה על כך ולבקשתה ,הנאמן יחתום על כל מסמך ,אם וככל
שיידרש לצורך הסרת שעבודים כאמור וזאת בתוך שבעה ( )7ימים ממועד שהתקבל
בידי הנאמן אישור מאת מנכ"ל החברה או יו"ר הדירקטוריון או נושא המשרה
הבכיר בתחום הכספים בחברה לפיו אגרות החוב (סדרה א') נפרעו במלואן ,בנוסח
לשביעות רצון הנאמן.

5.5.6

אין באמור בסעיף  5.5זה כדי לחייב את החברה לשעבד נכס כלשהו מהנכסים
המותרים המפורטים בשטר זה.
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5.5.7

במקרה שהנכס המותר יהא נכס מקרקעין:
5.5.7.1

החברה תהא רשאית לשעבד זכות מקרקעין ,כולה או חלקה ,של
החברה ,בנכס מקרקעין (להלן בסעיף זה" :נכס המקרקעין המותר",
"נכס המקרקעין המשועבד") לרבות כל הפירות בגין נכס המקרקעין
המותר .נכס המקרקעין המותר יהיה קרקע או נכס מניב או נכס
בהקמה (כהגדרתם לעיל) ,ושוויו יהיה כמפורט בסעיף  5.8.2להלן
ובמקרה בו קיים נכס חדש שאינו כלול בדוחותיה הכספיים של החברה,
שוויו של הנכס החדש יקבע על ידי הערכת שווי העומדת בכללי הרשות
לניירות ערך לצורך הכללתם בדוחות הכספיים.

5.5.7.2

כמו כן ,עם יצירת שיעבוד על נכס המקרקעין המשועבד לטובת הנאמן
תמנה החברה את הנאמן כמוטב בלתי חוזר לקבלת מלוא התגמולים
מכח פוליסת ביטוח של נכס המקרקעין האמור לגביו תחולנה הוראות
סעיף  5.1.3לשטר הנאמנות וכן תיצור החברה שעבוד על הזכויות
לקבלת תגמולי ביטוח כאמור.

5.5.7.3

מובהר כי השעבודים על נכסי המקרקעין המשועבדים שיירשמו לטובת
הנאמן ,ככל שיירשמו ,לא יחולו לגבי המיטלטלין כהגדרתם בסעיף זה
לעיל לשטר הנאמנות .מובהר כי לשם ביצוע פעולות במיטלטלין לא
תידרש הסכמת הנאמן ו/או המחזיקים ,וזאת גם אם חל אירוע הפרה.
ככל שהנאמן יתבקש לעשות כן ,על ידי החברה ,הוא יחתום על מכתב
כלפי החברה או כלפי מי שהיא תורה לגביו ,לפיו המשכון והשעבוד
לטובתו אינם חלים ביחס למיטלטלין.

5.5.7.4

יובהר כי החברה תהא רשאית לשעבד לטובת מחזיקי אגרות החוב נכס
מקרקעין המוחזק על ידה בשיתוף עם צדדים שלישיים ,ובלבד שלחברה
שליטה בנכס האמור .האמור לעיל כפוף לכך שלא חלה על החברה
מגבלה בהתאם להסכם השותפות באותו הנכס (או כל הסכם אחר
בקשר עם אותו נכס) ,לשעבד את הנכס לטובת מחזיקי אגרות החוב,
שלא הוסרה ו/או לא התקבלה לגביה הסכמה כנדרש ,קודם לשעבוד
הנכס כאמור (להלן" :נכס משותף") .יצוין כי החברה תהא רשאית
לשעבד נכס משותף אף אם במסגרת הסכמים עם השותפים בנכס
המקרקעין ,קבועות הוראות המתייחסות להעברת הזכויות בנכס
המקרקעין ,כגון ,זכות סירוב או הצעה ראשונה ,זכות הצטרפותbring ,
 ,alongמנגנוני היפרדות ומגבלות אחרות ,ובלבד שהמגבלות האחרות
אינן מקשיחות את תנאי מימוש השעבוד של הנכס המחליף ,בהשוואה
לתנאי מימוש השעבוד של הנכס המוחלף ,ובמקרה כאמור מימוש
השעבוד יהא כפוף להתחייבויות אלה (האמור לא יחול על הנכס
המפורט בסעיף  5.1לשטר הנאמנות) .לפרטים אודות חישוב השווי של
נכס משותף ,ראה סעיף  5.8.2לשטר.
"שליטה" לצורך סעיף זה – החזקה ב 50.01%ומעלה מהזכויות בנכס,
לרבות מהזכויות לקבלת רווחים.
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5.6

5.5.7.5

מובהר ,כי השעבוד על נכס מקרקעין משועבד יהא כפוף לזכויות
השוכרים באותו נכס ,כפי שיהיו מעת לעת ,וכן הוא עשוי להיות כפוף
להגבלות שייקבעו על ידי רשות רגולטורית רלוונטית (כגון רשות
מקרקעי ישראל ,כבעלים של המקרקעין) והחלטותיה ,כפי שיהיו מעת
לעת ,ובמקרה כאמור מימוש השעבוד יהא כפוף לזכויות ו/או הגבלות
אלה.

5.5.7.6

השעבוד על נכסי המקרקעין יירשם ברשם החברות או ברשם
המשכונות או בכל מרשם אחר המתנהל על פי דין ,לפי העניין ,וככל
שזכויות המקרקעין של החברה רשומות בלשכת רישום המקרקעין
תירשם משכנתה מדרגה ראשונה ללא הגבלה בסכום בלשכת רישום
המקרקעין ,לטובת הנאמן עבור מחזיקי אגרות החוב (סדרה א') ו/או
קבלת התחייבות לרישום משכנתא מרמ"י לפי העניין.

5.5.7.7

להסרת ספק מובהר ,כי לא תהיה על החברה החובה לרשום משכנתה
ו/או משכון ו/או הערת אזהרה על הנכסים המשועבדים בכל מרשם
אחר (או לנקוט בכל פעולה דומה) ,זולת כמפורט בשטר נאמנות זה אלא
במידה ובהיקף הנדרש על פי דין לשם מתן תוקף לשעבודים כלפי מפרק
של החברה או כל נושה של החברה.

5.5.7.8

מובהר כי בכל הנוגע להכנסות שינבעו מנכסי המקרקעין המותרים ,ככל
שתהייה כאלו ,כאמור בשטר הנאמנות ,או כל זכות אחרת הנובעת מהן,
הרי שהחברה ,תהיה רשאית לקבלן לידיה ,להעבירן לכל צד שלישי לפי
שיקול דעתה ,לערוך שינויים בתנאים לקבלתן ,ולעשות בהם כל פעולה
שהיא ,ללא צורך באישור של הנאמן ו/או המחזיקים באגרות החוב
וזאת כל עוד לא אירע אירוע הפרה והכל בכפוף לעמידתה של החברה
באמת המידה הפיננסית המפורטת בסעיף  7.1.4להלן.

5.5.7.9

לעניין זה מובהר ,כי אם וככל שנכס מקרקעין מותר ישועבד בהתאם
להוראות שטר נאמנות זה כאמור לעיל ,יחול האמור בסעיף  5.2לשטר
הנאמנות.

5.5.7.10

לשם שיעבוד נכס מקרקעין מותר ,תמציא החברה לנאמן את כל
המסמכים המפורטים בסעיף  5.3.2לשטר הנאמנות ,בשינויים
הרלוונטיים.

מכירת נכסי מקרקעין משועבדים
5.6.1

החברה תהיה רשאית ,בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ,למכור לצדדים שלישיים
את הנכסים המשועבדים (כפי שיהיו מעת לעת) ,כולם או מקצתם ,בכל סכום
שיקבע על ידה ,ללא קבלת אישור הנאמן ו/או אסיפת המחזיקים לכך ,ובלבד
שיתקיימו התנאים שלהלן:
5.6.1.1

מלוא התמורה בגין מכירת הנכסים המשועבדים נטו ,היינו בניכוי המס
והוצאות ישירות על החברה ,לרבות היטלים ,בגין מכירת הנכסים
המשועבדים ובניכוי סכומים הנדרשים לפירעון חוב בכיר כלפי בעלי
שעבוד הקודמים למחזיקי אגרות החוב על פי דין (להלן" :התמורה

32

נטו") תופקד על ידי הרוכש ישירות בחשבון הנאמנות קודם לשחרור
השעבוד או בד בבד עם קבלת התמורה נטו כאמור בחשבון הנאמנות.
בתוך שלושה ימי עסקים ממועד הפקדת התמורה נטו בחשבון הנאמנות
והעברת אישור החתום על ידי מנכ"ל החברה או יו"ר הדירקטוריון או
נושא המשרה הבכיר בתחום הכספים בחברה בדבר עמידת החברה
באמות המידה הפיננסיות ,יעביר הנאמן לחברה את חלק התמורה נטו
אשר הנדרש לשם עמידה באמות המידה הפיננסיות שבסעיף .7.1
החברה מתחייבת לדאוג לכך כי הסכם המכר יכלול הוראה בלתי חוזרת
לפיה התמורה נטו כהגדרתה לעיל ,תופקד ישירות בחשבון הנאמנות וכי
היא תאכוף ביצוע הוראה זו.
5.6.1.2

בעת המכירה ,לא קמה עילה לפירעון מיידי של אגרות החוב (סדרה א')
ו/או למימוש בטוחות ,בהתאם לסעיף  10לשטר .החברה תמציא לנאמן
אישור בכתב בדבר עמידה בסעיף  5.6.1.2זה ,בנוסח לשביעות רצון
הנאמן.

5.6.1.3

לאחר ביצוע המכירה והפקדת התמורה נטו בחשבון הנאמנות כאמור,
תעמוד החברה באמות המידה הפיננסיות .החברה תמציא לנאמן קודם
לביצוע המכירה תחשיב חתום על ידי מנכ"ל החברה או יו"ר
הדירקטוריון או נושא המשרה הבכיר בתחום הכספים בחברה בקשר
עם התמורה הצפויה להתקבל בעסקת המכר ,אישור כי לאחר ביצוע
מכירה כאמור ובהתחשב בתמורה נטו שתופקד בחשבון הנאמנות
כאמור ,החברה תעמוד באמות המידה הפיננסיות ,בצירוף תחשיב,
אסמכתאות (לרבות העתק נאמן למקור של הסכם המכר) וכל אישור
או מסמך אחר שידרוש הנאמן ,והכל לשביעות רצון הנאמן .יובהר כי
הסכום העודף אשר יוותר בחשבון הנאמנות ,מעבר לנדרש לצורך
עמידה באמות המידה הפיננסיות ומעבר לכרית הריבית ,ישוחרר על ידי
הנאמן לידי החברה.

5.6.2

בכפוף להתקיימות התנאים המפורטים בסעיף  5.6.1לשטר הנאמנות ,הנאמן יהא
חייב לחתום על כל מסמך ו/או אישור שיהיו נחוצים או מועילים לביצועה של
המכירה ,לצורך כך יחתום הנאמן על כתב התחייבות לפיו הוא יסכים לסילוק
השעבוד הרשום לטובתו בגין אותו נכס משועבד שנמכר בכפוף לעמידה בתנאים
המפורטים בסעיף  5.6.1לשטר הנאמנות כנגד ובמועד ביצוע העברת התמורה נטו
לחשבון הנאמנות כקבוע בסעיף  5.6.1לעיל.

5.6.3

עם פירעון מלא של אגרות החוב ותשלום וקיומן של מלוא התחייבויות החברה על
פי שטר הנאמנות ו/או במקרה ובו חלף התמורה נטו שועבד נכס אחר כבטוחה
בהתאם להוראות סעיף  5.5לשטר הנאמנות (כאשר שוויו הבטוחתי ייקבע בהתאם
לאמור בסעיף  5.8לשטר הנאמנות) ,הנאמן ישיב את הכספים המופקדים בחשבון
הנאמנות ,ככל שיהיו ,לידי החברה ,על פירותיהם בניכוי העמלות הנדרשות לניהול
החשבון ובניכוי שכר הנאמן והוצאותיו לרבות בקשר עם חשבון הנאמנות.

5.6.4

בכל עת החברה תהיה רשאית להחליף כל נכס מותר ,או תמורה שהתקבלה
ממכירתו ,בכל נכס מותר אחר בהתאם לסעיף  5.5לעיל לשטר הנאמנות (שוויו
הבטוחתי של כל נכס מותר ייקבע בהתאם להוראות סעיף  5.8לשטר הנאמנות).
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5.6.5

5.7

מובהר כי האמור בסעיפי המשנה לסעיף  5.6זה לעיל יחול אך ורק במקרה בו יימכרו
הנכסים המשועבדים או איזה מהנכסים המשועבדים והחברה לא העמידה
במקומם בטוחה אחרת עובר למועד המכירה כאמור בסעיף  5.5לשטר הנאמנות או
נתנה הודעה מראש כמפורט בסעיף  5.5.1.6על הכוונה להחליף נכס מקרקעין בנכס
מקרקעין מותר אחר.

הרחבת סדרה
5.7.1

החברה תהא רשאית להרחיב את סדרת אגרות החוב (סדרה א') מעת לעת ובלבד
שלאחר הרחבת סדרה כאמור לא תעלה כמות אגרות החוב שבמחזור על סך של
 150,000,000ש"ח ע.נ ,באמצעות תשקיף ו/או דוחות הצעת מדף נוספים ו/או הצעה
פרטית ו/או בכל דרך אחרת (להלן" :הרחבת סדרה" ו"אגרות החוב הנוספות",
בהתאמה) ,מבלי לקבל הסכמת הנאמן ו/או המחזיקים של אגרות חוב (סדרה א'),
כפוף להתקיימות כל התנאים שלהלן ובכפוף לאמור בסעיף :5.7.2
(א)

עובר למועד הרחבת הסדרה ולאחר ביצוע ההרחבה כאמור ,החברה
עומדת ותעמוד באמות המידה הפיננסיות הקבועות בסעיפים  7.1.1עד
 7.1.4להלן ,וזאת בהתאם לדוחות הכספיים האחרונים של החברה
שפורסמו לפני ההרחבה ולאחר הבאת הרחבת הסדרה בחשבון.

(ב)

במועד הרחבת הסדרה לא קמה עילה לפירעון מיידי של אגרות החוב
(סדרה א') ו/או למימוש בטוחות ,בהתאם לסעיף  10.1לשטר.

(ג)

יחס החוב לבטוחה כמפורט בסעיף  7.1.4לא יעלה על .0.8

(ד)

בניית שלד המלון בתל אביב כהגדרתו בסעיף  5לשטר הנאמנות הושלם.

(ה)

טרם ביצוע הרחבת סדרה ולא יאוחר מהמועד להתקיימות מכרז
למשקיעים מסווגים ,ככל שמתקיים מכרז מקדים למשקיעים מסווגים,
תמציא החברה לנאמן אישור בכתב מאת החברה ,חתומה על ידי
דירקטור ,מנכ"ל או נושא המשרה הבכיר בתחום הכספים בחברה ,בדבר
עמידת החברה בכל התחייבויותיה למחזיקי אגרות החוב ובתנאים
המפורטים בס"ק (א)–(ב) לעיל בצירוף תחשיב ואסמכתה לשביעות רצון
הנאמן .

5.7.2

על אף האמור לעיל בסעיף  ,5.7.1החברה תהייה רשאית להרחיב את סדרת אגרות
החוב (סדרה א') מעת לעת ובלבד שלאחר הרחבת סדרה כאמור לא תעלה כמות
אגרות החוב שבמחזור על סך של  90,000,000ש"ח ע.נ ,באמצעות תשקיף ו/או
דוחות הצעת מדף נוספים ו/או הצעה פרטית ו/או בכל דרך אחרת ,מבלי לקבל
הסכמת הנאמן ו/או המחזיקים של אגרות חוב (סדרה א') ,כפוף להתקיימות
התנאים המנויים בסעיף  5.7.1לעיל למעט סעיף בסעיף (5.7.1ד) שעניינו השלמת
בניית שלד המלון בתל אביב.

5.7.3

מובהר כי כפוף לאמור בסעיף  5.7.1ובסעיף  5.7.2לעיל ,החברה תהיה רשאית ,מעת
לעת ,ללא צורך בקבלת אישור מהנאמן ו/או מהמחזיקים באגרות החוב הקיימים
באותה עת ,לבצע הרחבת סדרה בכל מחיר ובכל אופן שייראו לחברה ,לרבות
בשיעור ניכיון או פרמיה (לרבות העדר ניכיון או העדר פרמיה) שונים מאלו שהיו
(אם בכלל) בהנפקות אחרות של אגרות החוב (סדרה א') שבוצעו ,ובלבד שתמסור
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על כך הודעה מראש לנאמן .הנאמן יכהן ,כפוף להוראות שטר הנאמנות ,כנאמן
עבור אגרות החוב ואגרות החוב הנוספות ,כפי שיהיו מעת לעת במחזור (אגרות
החוב ואגרות החוב הנוספות יחדיו – להלן" :הסדרה המורחבת") ,והסכמת הנאמן
לכהונתו כאמור לסדרה המורחבת לא תידרש .אגרות החוב שתהיינה במחזור
ואגרות חוב נוספות ,אשר תונפקנה (אם בכלל) כאמור בסעיף זה לעיל ,תהווינה
(ממועד הנפקתן) סדרה אחת לכל דבר ועניין ,ושטר הנאמנות ,יחול גם לגבי כל
אגרות חוב נוספות כאמור .אגרות החוב הנוספות לא תקנינה זכות לתשלום קרן
ו/או ריבית בגין אגרות החוב שהמועד הקובע לתשלומו חל קודם למועד הנפקתן.
במקרה של הרחבת סדרה כאמור ,תחולנה השלכות המס ,לרבות בקשר עם חישוב
שיעור הניכיון ,ככל שיידרש ,כמפורט בתשקיף ובדוח הצעת המדף לפיו יונפקו
אגרות החוב הנוספות.
5.7.4

5.8

מובהר ,כי הפרת התחייבות החברה בנוגע להרחבת סדרת אגרות החוב (סדרה א')
כאמור בסעיף  5.7זה ,תהווה עילה לפירעון מיידי של אגרות החוב (סדרה א') כאמור
בסעיף  10לשטר הנאמנות.

שוויים הבטוחתי של הנכסים המשועבדים
במקרים בהם יהא צורך בבחינת השווי הבטוחתי של הנכסים המשועבדים בהתאם לשטר
נאמנות זה (להלן" :שווי בטוחתי") ,יחולו הכללים הבאים המפורטים בסעיף  5.8זה לשטר:

.6

5.8.1

השווי הבטוחתי של הפיקדונות המשועבדים ,אם וככל שישועבדו כנכסים מותרים
כאמור בסעיף  5.5לשטר ,יהא שווה ל 100%-מסכום הפיקדונות הכספיים ,לרבות
פירות שנצברו בגינם ,אם וככל שנצברו ,למועד הבדיקה; השווי הבטוחתי של
הערבות הבנקאית יהא שווה ל 100%-מגובה הסכום שניתן לקבל כתוצאה מחילוט
של אותה ערבות בנקאית ,לרבות פירות שנצברו בגינה ,אם וככל שנצברו ,במועד
הבדיקה; השווי הבטוחתי של ניירות הערך הממשלתיים יהא שווה ל100%-
משוויים בבורסה בתום יום המסחר הקודם למועד הבדיקה.

5.8.2

השווי הבטוחתי של הנכסים ייקבע על פי שווים של הנכסים כפי שמוצגים
בדוחותיה הכספיים האחרונים המבוקרים או הסקורים הרלוונטיים של החברה,
לפי העניין ,של החברה ,בהתאם לחלקה של החברה בנכס.

5.8.3

מובהר כי החברה לא התחייבה לשווי מינימלי של נכס משועבד כלשהו ולא תידרש
להעמיד בטוחות נוספות ,לרבות כתוצאה מירידת שווי של נכס משועבד ובלבד
שהיא עומדת (במועד הבדיקה) בתנאי הקבוע בסעיף  7.1.4לשטר הנאמנות.

שעבודים נוספים
6.1

מבלי לגרוע מהאמור לעיל ובכפוף לאמור בסעיף  6.3להלן ,החברה תהיה רשאית לשעבד
את נכסיה כולם או מקצתם (למעט הנכסים המשועבדים לטובת הנאמן על פי שטר זה
עליהם תהיה החברה רשאית ליצור שעבודים נוספים בהתאם לסעיף  6.2להלן בלבד) ,בכל
שעבוד ,לרבות שעבוד שוטף ,ובכל דרך שהיא ללא כל צורך בקבלת הסכמה כלשהי מהנאמן
ו/או מהמחזיקים באגרות החוב (סדרה א') לרבות בכדי להבטיח את פירעונן של אגרות
החוב מסדרות נוספות של החברה.

6.2

בכפוף להוראות סעיף  5.2.11לרבות הוראות סעיף  5.2.10.6ביחס להגדלת הסכומים
המובטחים בנכסים המשועבדים לטובת הגופים הממנים ,החברה תהיה רשאית למשכן
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איזה מהנכסים המשועבדים לנאמן על פי שטר זה (להסרת ספק ,למעט חשבון הנאמנות)
בשעבוד נוסף כלשהו בדרגה נחותה לשעבוד המוענק לטובת הנאמן בעבור מחזיקי אגרות
החוב (סדרה א') וזאת ללא צורך בקבלת אישור הנאמן ו/או מחזיקי אגרות החוב (סדרה
א') הקיימים באותה עת ,וזאת ובלבד ש:
6.2.1

החברה תתן הודעה בכתב מראש לנאמן כאשר תיצור שעבוד נחות כאמור ותמציא
לו את כל המפורט להלן וכן פרטי הקשר של בעל השעבוד הנחות ,אך מבלי שתצטרך
לקבל על כך אישור מהנאמן ו/או מחזיקי אגרות החוב (סדרה א') כאמור לעיל.

6.2.2

בעלי השעבוד הנחות לא יהיו רשאים לממש את השעבוד כל עוד מחזיקי אגרות
החוב (סדרה א') לא מימשו את השעבוד הרלוונטי ,ובכלל זה במסגרת מסמכי
השעבוד הנחות יובהר כי:
א.

השעבוד הנחות לא יהיה ניתן למימוש אלא לאחר מימוש השעבוד הרשום
לטובת מחזיקי אגרות החוב (סדרה א') ו/או לאחר שהחברה השלימה את כל
התחייבויותיה על-פי שטר נאמנות זה .למען הסר ספק מובהר כי לא יהיה
בשעבוד הנחות בכדי לחייב ,בשום צורה שהיא ,את מחזיקי אגרות החוב
(סדרה א') לממש את השעבוד הרשום לטובתם;

ב.

השעבוד האמור יהיה נחות לשעבוד לטובת מחזיקי אגרות החוב (סדרה א')
באופן שכל התמורה שתתקבל במסגרת מימושו ,תשולם קודם למחזיקי
אגרות החוב (סדרה א') וזאת עד לפירעון המלא של כל התחייבויות החברה
כלפי מחזיקי אגרות החוב (סדרה א') ורק לאחר מכן ,בעל השעבוד הנחות
יהיה זכאי לקבל כל יתרה שתיוותר ,ככל שתיוותר ,ובכפוף לזכויות צדדים
שלישיים.

ג.

בעל השעבוד הנחות ו/או מי מטעמו ,בין במישרין ובין בעקיפין ,לא יהיה
רשאי למנוע ,לעכב או להגביל בכל צורה שהיא את מימוש השעבוד על
הנכסים המשועבדים.

ד.

לבעל השעבוד הנחות לא תהיה זכות מכל מין וסוג שהוא בקשר עם השעבוד
למעט זכותו לקבלת תמורה שיורית כאמור.

6.2.3

החברה ,בחתימת מורשי החתימה שלה ,תצהיר ותתחייב בכתב בפני הנאמן כי בעל
השעבוד הנחות לא יהיה רשאי לממש את השעבוד כל עוד מחזיקי אגרות החוב
(סדרה א') לא מימשו את השעבוד הרלוונטי ,ובכלל זה במסגרת מסמכי השעבוד
הנחות נכללו הוראות כאמור בסעיף  6.2.2לעיל ,וכן תצהיר ותתחייב כי השעבוד
הנחות לא יפגע בשום צורה שהיא בזכויותיהם של מחזיקי אגרות החוב (סדרה א').
החברה תמציא לנאמן את ההתחייבות וההצהרה האמורה לעיל ,לפחות  3ימי
עסקים טרם חתימת ההסכמים ליצירת השעבוד הנחות כאמור.

6.2.4

מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,החברה תודיע לנאמן מיד עם היוודע לה ,על נקיטה
בהליכים בקשר עם מימוש השעבוד הנחות ,ככל שיינקטו על אף האמור לעיל.

6.2.5

החברה תמציא לנאמן העתק ממסמכי השעבוד הנחות שנחתמו ואשר יכללו את
התנאים האמורים לעיל ,בסמוך לאחר חתימתם ולא יאוחר מ  4 -ימי עסקים
מתאריך חתימתם.

36

6.3

שעבוד שלילי
החברה מתחייבת כי כל עוד תהיינה אגרות החוב (סדרה א') קיימות במחזור (דהיינו כל עוד
אגרות החוב (סדרה א') לא נפרעו או סולקו במלואן ,בכל דרך שהיא ,לרבות בדרך של רכישה
עצמית ו/או פדיון מוקדם) שלא ליצור שעבוד שוטף על כלל נכסיה (שש"כ) ,לטובת צד שלישי
כלשהו ,להבטחת כל חוב או התחייבות כלשהי (שעבוד שלילי) ,וזאת ללא קבלת הסכמה
מראש של אסיפת מחזיקי אגרות החוב (סדרה א') בהחלטה מיוחדת.

.7

התחייבויות החברה כלפי מחזיקי אגרות החוב (סדרה א')
7.1

התניות פיננסיות  /אמות מידה פיננסיות
כל עוד תהיינה אגרות החוב (סדרה א') -קיימות במחזור (קרי כל עוד לא נפרעו או סולקו
במלואן בכל דרך שהיא ,לרבות בדרך של רכישה עצמית ו/או פדיון מוקדם) ,החברה
מתחייבת ,כדלקמן:
7.1.1

הון עצמי מתואם מינימלי
החברה מתחייבת כי בתקופת הבדיקה (כהגדרתה בסעיף  7.1זה) ,הונה העצמי
המתואם של החברה ,כהגדרתו להלן ,על פי הדוחות הכספיים המאוחדים,
הרבעוניים או החצי שנתיים או השנתיים ,הסקורים או המבוקרים ,לפי העניין ,לא
יפחת מ 45 -מיליון ש"ח וזאת על פי המאזן המאוחד הכלול בדוחותיה הכספיים
המאוחדים האחרונים שפורסמו .על אף האמור ,ככל והונה העצמי המתואם של
החברה יפחת מ 60-מיליון ,על פי המאזן המאוחד הכלול בדוחותיה הכספיים
המאוחדים האחרונים שפורסמו יחול מנגנון התאמת שיעור ריבית כמפורט בסעיף
 7.1.6לשטר הנאמנות ,למען הסר ספק מובהר כי במקרה כאמור ,אין הדבר יחשב
עילה להעמדת החוב לפירעון מיידי כמפורט בסעיף .10
בסעיף  7זה" ,הון עצמי מתואם" ,משמעו – הון עצמי כולל זכויות מיעוט לפי
הדוחות הכספיים ,בתוספת שטרי הון והלוואות בעלים (כהגדרתן בסעיף  7.3להלן)
והכל בהתאם לדוחות הכספיים של החברה.
כך לדוגמא:
במועד הבדיקה הונה העצמי של החברה (כולל זכויות מיעוט) עומד על סך של 70
מיליון  ₪ולחברה הלוואות בעלים בסך כולל של  15מיליון ש"ח ללא שטרי הון ,אזי
ההון העצמי המתואם של החברה עומד על סך של  85מיליון ש"ח.

7.1.2

יחס הון עצמי מתואם למאזן
החברה מתחייבת כי בתקופת הבדיקה (כהגדרתה בסעיף  7.1.5זה) ,היחס בין הונה
העצמי המתואם של החברה לסך המאזן של החברה ,על פי הדוחות הכספיים,
הרבעוניים או החצי שנתיים או השנתיים ,הסקורים או המבוקרים ,לפי העניין
(להלן" :יחס הון עצמי מתואם למאזן") ,לא יפחת מ 15% -על פי המאזן המאוחד
הכלול בדוחותיה הכספיים המאוחדים האחרונים שפורסמו .על אף האמור ,ככל
ויחס הון עצמי מתואם למאזן של החברה ,יפחת מ ,22.5%-על פי המאזן המאוחד
הכלול בדוחותיה הכספיים המאוחדים האחרונים שפורסמו יחול מנגנון התאמת
שיעור ריבית כמפורט בסעיף  7.1.6לשטר הנאמנות ,למען הסר ספק מובהר כי
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במקרה כאמור ,אין הדבר יחשב עילה להעמדת החוב לפירעון מיידי כמפורט בסעיף
 ,10אלא.
בסעיף  7זה" ,סך המאזן" ,משמעו – סך מאזן מאוחד בהתאם לדוחות הכספיים
המאוחדים של החברה.
כך לדוגמא:
בהינתן ובמועד הבדיקה הונה העצמי המתואם של החברה עומד על סך של 85
מיליון ש"ח (כאמור בדוגמא לעיל) וסך המאזן של החברה עומד על סך של 250
מיליון ש"ח ,אזי יחס ההון העצמי המתואם למאזן הנו כדלקמן:

=34%
7.1.3

85
250

יחס חוב פיננסי נטו לCAP -
החברה מתחייבת כי בתקופת הבדיקה (כהגדרתה בסעיף  7.1זה) ,היחס בין החוב
הפיננסי נטו ל CAP -של החברה ,על פי הדוחות הכספיים ,הרבעוניים או החצי
שנתיים או השנתיים ,הסקורים או המבוקרים ,לפי העניין (להלן" :יחס חוב פיננסי
נטו ל ,)"CAP -לא יעלה על  90%על פי המאזן המאוחד הכלול בדוחותיה הכספיים
המאוחדים האחרונים שפורסמו .על אף האמור לעיל ,במקרה בו יחס החוב הפיננסי
נטו ל CAP -של החברה ,יעלה על  85%על פי המאזן המאוחד הכלול בדוחותיה
הכספיים המאוחדים האחרונים שפורסמו ,יחול מנגנון התאמת שיעור ריבית
כמפורט בסעיף  7.1.6לשטר הנאמנות ,למען הסר ספק מובהר כי במקרה כאמור
אין הדבר יחשב עילה להעמדת החוב לפירעון מיידי כמפורט בסעיף .10
 CAPלצורך סעיף זה כולל ,חוב פיננסי בניכוי יתרות נזילות כהגדרתו להלן ובניכוי
מזומנים מוגבלים בשימוש לזמן קצר בתוספת הון עצמי מתואם כהגדרתו לעיל.
"יתרות נזילות" -מזומנים ,שווה מזומנים ופיקדונות לזמן קצר.

7.1.4

יחס חוב לבטוחה
החברה מתחייבת כי היה ובתקופת הבדיקה כהגדרת מונח זה להלן ,יחס חוב
לבטוחה כהגדרתו להלן יעלה על  ,0.85אזי החברה תמציא לידי הנאמן בטוחות
נוספות ו/או חלופיות וזאת ,תוך שלושים ( )30ימים ממועד הבדיקה השני כאמור,
על פי אילו מהחלופות המתוארות בסעיף  5.5לשטר הנאמנות ,באופן שלאחר
ההוספה ו/או ההחלפה של הבטוחות כאמור החברה תעמוד ביחס החוב לבטוחה
שלא יעלה על  0.85או יהיה שווה לו.
לעניין חישוב הנוסחה המפורטת בסעיף  7.1.1זה:
 = Aיתרת הערך הנקוב של אגרות החוב (סדרה א') שתהיינה קיימות במחזור
במועד הבדיקה ,בתוספת ריבית והפרשי הצמדה שנצברו עד לאותו מועד בהתאם
לתנאי אגרות החוב (סדרה א');.
 = Bהסכום המצטבר של השווי הבטוחתי של פיקדונות כספיים ו/או שווה מזומנים
ו/או ערבויות בנקאיות ו/או ניירות ערך ממשלתיים ,אם וככל שיהיו משועבדים
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במועד הבדיקה ,שהופקדו אצל הנאמן כבטוחה על פי שטר נאמנות זו ו/או שהופקדו
כבטוחה לפרעון אגרות החוב ו/או הריבית לרבות כרית הריבית;
 = Cהשווי הבטוחתי של הנכסים המשועבדים ,אם וככל שיהיה משועבד במועד
הבדיקה.
 = Dסכום החוב המובטח בשעבוד על איזה מהנכסים המשועבדים כלפי צד שלישי
אשר מצוי בדרגת פירעון עדיפה ביחס לשעבוד הרשום לטובת הנאמן.
החברה מתחייבת כי יחס החוב לבטוחה ,במועד שחרור תמורת ההנפקה הראשונה,
לא יהיה גבוה מ  ,0.85כאשר השווי הבטוחתי יחושב בהתאם להוראות סעיף 5.8
להלן.
יחס החוב לבטוחה יחושב בהתאם לנוסחה הבאה (להלן" :יחס חוב לבטוחה"):

יחס חוב לבטוחה =

A-B+D
C

כך לדוגמא:
בהינתן ובמועד מסוים יתרת הערך הנקוב של האג"ח במועד הבדיקה ,בתוספת
ריבית והפרשי הצמדה שנצברו עד לאותו מועד עומדת על סך של  100מיליון ש"ח,
ולחברה אין פיקדונות כספיים ו/או ערבויות בנקאיות ו/או ניירות ערך ממשלתיים
משועבדים וקיים חוב בסך  20מיליון ש"ח לטובת צדדים שלישיים המובטח
בנכסים משועבדים העדיפים על השעבודים לטובת הנאמן  ,אזי  Aשווה ל 100 -ו-
 Bשווה ל 0 -ו D-שווה ל.20-
באותו המועד משועבדים לטובת מחזיקי אגרות החוב (סדרה א') הקרקע בתל אביב
אשר שוויו למועד הבדיקה עומד על סך של  170מיליון ,אזי  Cשווה ל .170 -לאור
האמור יחס ההלוואה לבטוח הנו כדלקמן:

=0.7059

100-0+20
170

למען הסר ספק מובהר כי במקרה של שביתה ו/או עיצומים במשרדי הממשלה ו/או
ברשויות הרלוונטיות אשר ימנעו את רישום הבטוחות הנוספות ,ידחה מנין הימים
הקבוע בסעיף  7.1.1זה לעיל להמצאת הבטוחות הנוספות לפרק זמן נוסף ,בנסיבות
העניין ,עד לתום כל שביתה ו/או עיצום כאמור.
על אף האמור לעיל ,במקרה בו במועד הבדיקה יחס החוב לבטוחה ,יעלה על  0.8על
פי דוחותיה הכספיים המאוחדים האחרונים שפורסמו ,יחול מנגנון התאמת שיעור
ריבית כמפורט בסעיף  7.1.6לשטר הנאמנות ,למען הסר ספק מובהר כי במקרה
כאמור אין הדבר יחשב עילה להעמדת החוב לפירעון מיידי כמפורט בסעיף .10
7.1.5

בדיקת התחייבויות החברה והפרתן
"אי עמידה שאינה מהותית" -אי עמידה בהתחייבויות הפיננסיות המפורטות
בסעיפים  7.1.3 -7.1.1לעיל ,אשר לא מהווה עילה להעמדת החוב לפירעון מיידי
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כמפורט בסעיף  10לשטר ,אלא להחלת מנגנון התאמת שיעור ריבית כמפורט בסעיף
 7.1.6לשטר הנאמנות.
החברה מתחייבת כי תציין בכל דוחותיה הכספיים ,הרבעוניים או החצי שנתיים או
השנתיים ,לפי העניין ועל פי כל דין (להלן" :הדוחות הכספיים לבדיקה") ,את דבר
עמידתה או אי עמידתה ו/או אי עמידה שאינה מהותית בהתחייבויות המפורטת
בסעיף 7זה לעיל ,לרבות הנתון המספרי וכן כל גילוי הנדרש על פי הוראות הדין
והנחיות רשות ניירות ערך .עם פרסומו של כל דוח כספי ,תעביר החברה לנאמן
תחשיב בקובץ אקסל פעיל וכן תחשיב חתום על ידי מנכ"ל החברה או יו"ר
הדירקטוריון או נושא המשרה הבכיר בחברה בתחום הכספים המציג את אופן
עמידת החברה בהתחייבויותיה כאמור ,והכל בנוסח לשביעות רצון הנאמן.
החל ממועד הנפקת אגרות החוב (סדרה א') ,היה ויתברר כי על פי הדוחות הכספיים
לבדיקה ,לא עמדה החברה באיזו מהתחייבויותיה כאמור בסעיפים  7.1.1עד 7.1.4
לעיל ,למעט במקרה של אי עמידה לא מהותית שאז יחול האמור בסעיף  7.1.6להלן,
ואי עמידתה באיזו מהתחייבויותיה כאמור נמשכה בתקופת הבדיקה (כהגדרתה
להלן) ,אזי תחולנה הוראות סעיף  10.1לשטר הנאמנות בכפוף לאמור בסעיפים
 10.3–10.2לשטר הנאמנות ,בהתאם לעניין.
יובהר כי לצורכי סעיף  10לשטר הנאמנות ,מועד ההפרה הרלוונטי לסעיף 7.1.4
לעיל ,ייחשב תום התקופה להעמדת הבטוחות הנוספות ומועד ההפרה הרלוונטי
לצורכי סעיפים  7.1.4 –7.1.1לעיל ,יחשב תום תקופת הבדיקה כהגדרתה להלן.
היה ויתברר כי על פי הדוחות הכספיים לבדיקה ,לא עמדה החברה באיזו
מהתחייבויותיה כאמור בסעיפים  7.1.4 –7.1.1לעיל ואי העמידה הינה אי עמידה
שאינה מהותית ,ואי עמידתה באיזו מהתחייבויותיה כאמור נמשכה בתקופת
הבדיקה (כהגדרתה להלן) ,אזי תחולנה הוראות סעיף  7.1.6לשטר הנאמנות.
בשטר זה" ,תקופת הבדיקה" משמעה שני רבעונים עוקבים רצופים ,על פי הדוחות
הכספיים הרלוונטיים לתום כל אחד משני הרבעונים האמורים או על פי הדוחות
הכספיים החצי שנתיים ,לפי העניין ו"מועד הבדיקה" משמעו מועד פרסום הדוחות
הכספיים לבדיקה.
7.1.6

התאמת שיעור הריבית כתוצאה מאי עמידה שאינה מהותית
שיעור הריבית שתישאנה אגרות החוב (סדרה א') יותאם אם החברה תחרוג חריגה
שאינה מהותית מאמות המידה הפיננסיות המפורטות בסעיפים  7.1.1עד 7.1.4
(כולל) לעיל ,ואי עמידתה באיזו מהתחייבויותיה כאמור נמשכה בתקופת הבדיקה
(כהגדרתה לעיל) ,אזי תחולנה ההוראות המפורטות להלן
לעניין סעיף  7.1.6זה:
"שיעור הריבית הנוסף" – שיעור הריבית יותאם בשיעור נוסף של  0.25%על
הריבית הקיימת בגין חריגה מכל אחת מההתניות הפיננסיות המפורטות בסעיפים
 7.1.1עד ( 7.1.4כולל) לעיל .באופן בו ,במקרה של חריגה מאמת מידה פיננסית אחת
שיעור הריבית יעלה ב  0.25%ובמקרה בו החברה תחרוג מכל אמות המידה
הפיננסיות שיעור הריבית יעלה בסך של .0.75%
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"מועד החריגה" – מועד פרסום הדוחות הכספיים אשר מצביעים על החריגה.
7.1.6.1

ככל שתחרוג החברה מאיזו מהתניות הפיננסיות האמורות בסעיפים
 7.1.1עד ( 7.1.4כולל) לעיל ,יעלה שיעור הריבית השנתית שתישא יתרת
הקרן הבלתי מסולקת של אגרות החוב (סדרה א') ,בשיעור הריבית
הנוסף .מובהר ,כי העלאת שיעור הריבית תיעשה רק פעם אחת בגין
חריגה מאמת מידה פיננסית ,ככל שחריגה כאמור תמשך ,שיעור
הריבית לא יועלה פעם נוספת .כך שבכל מקרה שיעור הריבית הנוסף
במצטבר לא יעלה על  0.75%במצטבר בגין חריגה מכל אמות המידה
הפיננסיות.

7.1.6.2

התקופה שלגביה יתווסף שיעור הריבית הנוסף בגין חריגה מאמות
מידה פיננסיות ,תהא החל ממועד החריגה ועד למוקדם מבין( :א)
פירעון מלא של יתרת הקרן הבלתי מסולקת של אגרות החוב (סדרה א')
או (ב) המועד הראשון בו החברה עמדה באמות המידה הפיננסיות;
(להלן ביחד" :מועד תיקון ההפרה").

7.1.6.3

היה ותתקיים חריגה כאמור ,לא יאוחר מתום יום עסקים אחד ()1
ממועד החריגה תפרסם החברה דוח מיידי ,בו תציין החברה את( :א)
אי העמידה בהתחייבות האמורה ,תוך פירוט החריגה מאמות המידה
הפיננסיות; (ב) שיעור הריבית עד למועד החריגה (שיעור הריבית
יחושב לפי  365ימים בשנה) (להלן :״ריבית המקור״); (ג) את שיעור
הריבית שתישא יתרת קרן אגרות החוב (סדרה א') החל ממועד החריגה
ועד מועד תשלום הריבית הקרוב בפועל ,דהיינו :ריבית המקור בתוספת
שיעור הריבית הנוסף לשנה (שיעור הריבית יחושב לפי  365ימים בשנה)
(להלן" :הריבית המעודכנת"); (ד) את שיעור הריבית המשוקללת
שתשלם החברה למחזיקי אגרות החוב (סדרה א') במועד תשלום
הריבית הקרוב ,הנובעת מן האמור בס"ק (ב) ו(-ג) לעיל; (ה) את שיעור
הריבית השנתית המשתקפת משיעור הריבית המשוקללת; ו(-ו) את
שיעור הריבית השנתית ואת שיעור הריבית החצי שנתית )הריבית החצי
שנתית תחושב כריבית השנתית חלקי שניים) לתקופות הבאות.

7.1.6.4

היה ומועד החריגה יחול במהלך הימים שתחילתם ארבעה ( )4ימים
לפני המועד הקובע לתשלום ריבית כלשהו וסיומם במועד תשלום
הריבית הקרוב למועד הקובע האמור (להלן :״תקופת הדחייה"),
תשלם החברה למחזיקי אגרות החוב (סדרה א') ,במועד תשלום הריבית
הקרוב ,את ריבית המקור בלבד ,כאשר שיעור הריבית הנובע מתוספת
הריבית בשיעור השווה לשיעור הריבית הנוסף לשנה במשך תקופת
הדחייה (מחושב על בסיס  365ימים בשנה) ,ישולם במועד תשלום
הריבית הבא .החברה תודיע בדוח מיידי את שיעור הריבית המדויק
לתשלום במועד תשלום הריבית הבא.

7.1.6.5

כמו כן ,החברה תודיע לנאמן בכתב תוך יום עסקים אחד ( )1ממועד
החריגה על אי עמידה שאינה מהותית באמות המידה הפיננסיות.
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7.2

7.1.6.6

מובהר ,למען הסר ספק ,כי במקרה של תיקון ההפרה ,תבוטל עליית
הריבית השנתית בגין החריגה מההתניה הפיננסית האמורה באופן
ששיעור הריבית השנתית שיישאו אגרות החוב יקטן בשיעור של 0.25%
בגין כל עמידה באמת מידה פיננסית אשר בגינה הועלה שיעור הריבית,
וזאת החל מהמועד תיקון ההפרה .במקרה כאמור תפעל החברה
בהתאם לאמור בסעיף  7.1.6זה לעיל ,בשינויים המחויבים ,לפי העניין,
הנובעים מעמידת החברה באותה התניה פיננסית.

7.1.6.7

לאחר יום עסקים אחד ( )1ממועד תיקון ההפרה החברה תפרסם דיווח
מיידי אודות תיקון ההפרה אשר יכלול את הפרטים המפורטים בסעיף
 7.1.6.3לעיל בשינויים המחוייבים.

7.1.6.8

כמו כן ,החברה תודיע לנאמן בכתב תוך יום עסקים אחד ( )1ממועד
תיקון ההפרה על עמידתה באמת המידה הפיננסית ותעביר לנאמן
תחשיב בקובץ אקסל פעיל וכן תחשיב חתום על ידי מנכ"ל החברה או
יו"ר הדירקטוריון או נושא המשרה הבכיר בחברה בתחום הכספים
המציג את אופן עמידת החברה באמות המידה הפיננסית ,והכל בנוסח
לשביעות רצון הנאמן.

7.1.6.9

מובהר כי כל עוד לא תוקנה ההפרה ,ימשיכו אגרות החוב לשאת את
תוספת הריבית גם אם ההפרה הפכה להפרה מהותית.

עמידה בהתחייבויות החברה במקרה של שינוי בתקינה חשבונאית
עמידת החברה באילו מאמות המידה הפיננסיות המפורטות בסעיפי המשנה של סעיף 7
לשטר לעיל תחושבנה לפי התקינה החשבונאית שחלה על החברה במועד החתימה על שטר
נאמנות זה .לאור זאת ,במקרה של שינוי רגולטורי בכללי החשבונאות החלים על החברה
ו/או במקרה של שינוי במדיניות החשבונאית של החברה ו/או אימוץ תקנים חשבונאיים
חדשים על ידי החברה ,אשר יש בו כדי לגרום להשפעה שאינה זניחה על תוצאות חישוב
אמות המידה הפיננסיות האמורות ,החברה תערוך מאזן פרופורמה סקור (לא מבוקר) על
ידי רואי החשבון במתכונת מקוצרת ובהתבסס על תחשיב פנימי של החברה ,בהתאם
לתקינה החשבונאית החלה על החברה במועד החתימה על שטר נאמנות זה ,ותבחן את
עמידתה באמות המידה הפיננסיות על פי מאזן הפרופורמה ("בחינת הפרופורמה") .במקרה
כאמור ,עמידת החברה באמות המידה הפיננסיות כאמור בסעיפי המשנה של סעיף  7לשטר
לעיל תיקבע על פי בחינת הפרופורמה ותפורסם על פי דין.
"השפעה שאינה זניחה" לצרכי סעיף זה – משמעותה שינוי ב –  10%לפחות מהיחסים
הפיננסיים הקבועים בסעיפי  7לעיל (במצטבר ביחס לכל שינויי התקינה שחלו) .למען הסר
ספק ,אי עמידת החברה בכל אחת מהתניות הפיננסיות כאמור עולה כדי השפעה שאינה
זניחה.
יובהר ,כי עמידתה של החברה באמות המידה הפיננסיות כאמור בסעיפי משנה  7לעיל
תחושב ,בכל מקרה ,לפי התקינה החשבונאית שחלה על החברה במועד החתימה על שטר
הנאמנות ,וזאת גם במקרה של שינוי רגולטורי בכללי החשבונאות החלים על החברה ו/או
במקרה של שינוי במדיניות החשבונאית של החברה ו/או אימוץ תקנים חשבונאיים חדשים
על ידי החברה ,וזאת גם אם השפעת השינוי זניחה .עוד יובהר ,כי הבחינה האם ההשפעה
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של שינויים כאמור אינה זניחה ביחס לתוצאות אמות המידה הפיננסיות האמורות,
רלוונטית רק לצורך בחינת הפרופורמה .במקרה של השפעה שאינה זניחה ,מאזן
הפרופורמה (שעל בסיסו תערך בחינת הפרופורמה כאמור) ,יצורף לדוח התקופתי או לדוח
הרבעוני ,לפי הענין.
7.3

מגבלות על חלוקה ופירעון הלוואות בעלים
כל עוד אגרות החוב קיימות במחזור החברה לא תפרע בהלוואות בעלים ו/או שטרי הון
שהועמדו מעת לעת על ידי בעלי השליטה ,במישרין ו/או באמצעות תאגידים שבשליטתם
וכן לא לבצע חלוקה כהגדרתה בחוק החברות.
החברה מצהירה כי נכון למועד חתימת שטר הנאמנות ,סך ההלוואות מאת בעלי השליטה
וחברות בשליטתם (למעט הלוואות הכלולות בהון העצמי המתואם כהגדרתו בסעיף )7.1.1
הינו בסך כ 12,255-אלפי ש"ח .לפירוט נוסף בדבר ההלוואות מאת בעלי השליטה וחברות
בשליטתם ראה סעיף  8.3.4ו 8.3.5 -בפרק  8לתשקיף.
מעבר לאמור לעיל ולקבוע בסעיף  7.3להלן ,לא קיימות למועד שטר זה מגבלות ביחס
לביצוע חלוקה או רכישה של עצמית של מניות על ידי החברה.

7.4

רישום למסחר
החברה מתחייבת כי אגרות החוב (סדרה א') אשר תונפקנה לראשונה ,מכוח דוח הצעת
המדף אשר על פיו תוצענה אגרות החוב (סדרה א') לראשונה ,תירשמנה למסחר בבורסה.

.8

רכישת אגרות חוב על ידי החברה
8.1

החברה שומרת על זכותה לרכוש בכל עת (בבורסה ו/או מחוצה לה) אגרות חוב מתוך אגרות
החוב שהונפקו ,במחיר ובתנאים שייראו לה (ובכפוף לכל דין ,ממוכרים שייבחרו לפי שיקול
דעתה וללא חובת פנייה לכלל המחזיקים באגרות החוב) ,מבלי לפגוע בחובת הפירעון
המוטלת עליה .במקרה של רכישה כאמור תפקענה אגרות החוב הנרכשות באופן אוטומטי
ותימחקנה מהמסחר ,והחברה לא תהיה רשאית להנפיקן מחדש .במקרה שאגרות החוב
תירכשנה במהלך המסחר בהן בבורסה ,החברה תפנה למסלקת הבורסה בבקשה למשיכת
התעודות שלהן .החברה תפרסם דוח מיידי על כל רכישה של אגרות החוב שבוצעה על ידה
כאמור.

8.2

חברה קשורה של החברה לרבות חברה בת וחברה כלולה ,בעל שליטה בחברה (במישרין
ו/או בעקיפין) ,בן משפחתו (כהגדרתו בחוק ניירות ערך) ,תאגיד בשליטת אחד מהם (כולם,
למעט החברה ,להלן" :מחזיק קשור") רשאים לרכוש ו/או למכור מעת לעת בבורסה ו/או
מחוצה לה (לרבות במקרה של הנפקה על ידי החברה) ,אגרות חוב על פי שיקול דעתם (בכפוף
לכל דין ומבלי לגרוע מזכותם של צדדים אחרים לרכוש אגרות חוב כאמור) .אגרות החוב
אשר תוחזקנה כאמור על ידי מחזיק קשור בחברה תיחשבנה כנכס שלהם ,יחול לגביהן
האמור בסעיף  44לתוספת השנייה לשטר הנאמנות ,הן לא תימחקנה מהמסחר בבורסה
(אלא בכפוף לכללי הבורסה) ,וכן הן תהיינה ניתנות להעברה כיתר אגרות החוב .יובהר כי,
אחזקותיו של מחזיק קשור לא יבואו במסגרת מניין חוקי בכינוס אסיפת מחזיקים וכן לא
יבואו במסגרת קולות המצביעים באסיפה.
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8.3

.9

אין באמור בסעיף זה לעיל לגרוע מהוראות כל דין (ובכלל זאת הנחיות רשות ניירות ערך)
החלות על החברה ,לרבות בקשר עם אישורים נדרשים לביצוען של עסקאות עם בעל שליטה
(או שלבעל שליטה עניין אישי בהן).

פדיון מוקדם של אגרות החוב
9.1

9.2

פדיון מוקדם בהתאם להוראות תקנון הבורסה
א)

אם יוחלט על ידי הבורסה על מחיקה מהמסחר של אגרות החוב (סדרה א') מפני
ששווי הסדרה פחת מהסכום שנקבע בהנחיות הבורסה בדבר מחיקה מהמסחר,
החברה תבצע פדיון מוקדם כאמור של הסדרה בשל מחיקה מרישום למסחר בה
כאמור לעיל ,ותפעל כדלקמן :תוך ארבעים וחמישה ( )45יום מתאריך החלטת
דירקטוריון הבורסה בדבר המחיקה מהרישום למסחר כאמור ,תודיע החברה על
מועד פדיון מוקדם שבו רשאי המחזיק באגרות החוב לפדותן .ההודעה על מועד
הפדיון המוקדם תפורסם בדוח מיידי.

ב)

מועד הפדיון המוקדם ביחס לאגרות החוב (סדרה א') ,יחול לא לפני שבעה-עשר ()17
יום מתאריך פרסום ההודעה ולא מאוחר מארבעים וחמישה ( )45יום מהתאריך
הנ"ל ,אך לא בתקופה שבין המועד הקובע לתשלום ריבית לבין מועד תשלומה
בפועל.

ג)

במועד הפדיון המוקדם תפדה החברה את אגרות החוב (סדרה א') שהמחזיקים בהן
ביקשו לפדותן .תמורת הפדיון תהיה בסכום הערך הנקוב של אגרות החוב בתוספת
ריבית שנצברה עד יום התשלום בפועל כקבוע בתנאי אגרות החוב (סדרה א').

ד)

קביעת מועד פדיון מוקדם כאמור לעיל אין בה כדי לפגוע בזכויות הפדיון הקבועות
באגרות החוב (סדרה א') של מי ממחזיקי אגרות החוב שלא יפדו אותן במועד
הפדיון המוקדם כאמור לעיל ,אך אגרות החוב כאמור תמחקנה מהמסחר בבורסה
ויחולו עליהן ,בין היתר ,השלכות המס הנובעות מכך.

ה)

פדיון מוקדם של אגרות החוב כאמור לעיל לא יקנה למי שהחזיק באגרות החוב
שייפדו כאמור את הזכות לתשלום קרן ו/או ריבית בגין התקופה שלאחר מועד
הפדיון.

פדיון מוקדם ביוזמת החברה
החברה תהא רשאית ,לפי שיקול דעתה הבלעדי ,בכל עת אך לא לפני שישים ( )60יום
מהמועד בו ירשמו איגרות החוב (סדרה א') של החברה למסחר ,להעמיד את אגרות החוב
(סדרה א') לפדיון מוקדם ,מלא או חלקי ,ובמקרה כאמור יחולו ההוראות המפורטות בסעיף
זה להלן ,והכל כפוף להנחיות רשות ניירות ערך והוראות תקנון הבורסה וההנחיות מכוחו
כפי שיהיו במועד הרלוונטי.
הסכום שישולם למחזיקי איגרות החוב (סדרה א') במקרה של פדיון מוקדם יהיה הסכום
הגבוה מבין )1( :שווי שוק של יתרת אגרות החוב (סדרה א') העומדות לפדיון מוקדם ,אשר
ייקבע על פי מחיר הסגירה הממוצע של אגרות החוב (סדרה א') בשלושים ( )30ימי המסחר
שקדמו למועד קבלת החלטת דירקטוריון החברה בדבר ביצוע הפדיון המוקדם ואולם ,נקבע
מועד הפדיון המוקדם למועד בו מבוצע תשלום ריבית ,אזי יופחת ממחיר היחידה כאמור
סכום השווה לסכום הריבית המשולם בגין אותה היחידה באותו מועד; ( )2הערך
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ההתחייבותי של אגרות החוב (סדרה א') שבמחזור ,היינו ,קרן בתוספת ריבית שנצברה עד
למועד הפדיון המוקדם בפועל אשר תשולם על הערך הנקוב שנפדה בפדיון המוקדם; ()3
יתרת תזרים המזומנים של אגרות החוב (סדרה א') (קרן בתוספת ריבית) כשהיא מהוונת
לפי תשואת אגרות החוב הממשלתיות ,כהגדרתה להלן ,בתוספת ריבית בשיעור של .2.5%
היוון איגרות החוב (סדרה א') יחושב החל ממועד הפדיון המוקדם בפועל ועד למועד הפירעון
האחרון שנקבע ביחס לאגרות החוב (סדרה א') .במקרה של תשלום ריבית נוספת עקב
התשלום המוקדם תשולם הריבית הנוספת על הערך הנקוב שנפדה בתשלום המוקדם בלבד.
לעניין זה" :תשואת אגרות החוב הממשלתיות" משמעה ,ממוצע התשואה (ברוטו) לפדיון,
כפי שתפרסם הבורסה ,בתקופה של שבעה ( )7ימי עסקים ,המסתיימת שני ( )2ימי עסקים
לפני מועד ההודעה על הפדיון המוקדם ,של שתי ( )2סדרות אגרות חוב ממשלתיות הצמודות
למדד המחירים לצרכן ,ושמשך חייהן הממוצע הוא הקרוב ביותר למשך החיים הממוצע של
אגרות החוב (סדרה א') במועד הרלוונטי ,היינו סדרה אחת של אגרות חוב ממשלתיות בעלת
המח"מ הקרוב הגבוה למח"מ של יתרת הקרן הבלתי מסולקת של אגרות החוב (סדרה א')
שבמחזור במועד הרלוונטי בתוספת הפרשי הצמדה וסדרה אחת של אגרות חוב ממשלתיות
בעלת המח"מ הקרוב הנמוך למח"מ של יתרת הקרן הבלתי מסולקת של אגרות החוב (סדרה
א') שבמחזור במועד הרלוונטי בתוספת הפרשי הצמדה.
תדירות הפדיון המוקדם לא תעלה על אחת לרבעון .נקבע פדיון מוקדם ברבעון שקבוע בו גם
מועד לתשלום ריבית או מועד לביצוע פדיון חלקי או מועד לביצוע פדיון סופי ,יבוצע הפדיון
המוקדם במועד שנקבע לתשלום כאמור .לעניין זה "רבעון" משמעו כל אחת מהתקופות
הבאות :ינואר–מרץ ,אפריל–יוני ,יולי–ספטמבר ואוקטובר–דצמבר.
ההיקף המזערי של כל פדיון מוקדם לא יפחת מ 1-מיליון ש"ח .למרות האמור ,תהא החברה
רשאית לבצע פדיון מוקדם בהיקף הנמוך מהסכום האמור ובלבד שלא תבצע פדיון כאמור
יותר מפעם אחת בשנה .כל סכום שייפרע בפירעון מוקדם על ידי החברה ,ייפרע ביחס לכלל
מחזיקי אגרות החוב ,פרו-רטה לפי ערך נקוב של אגרות החוב המוחזקות.
במועד פדיון מוקדם חלקי ,ככל שיהיה ,החברה תשלם למחזיקי אגרות החוב (סדרה א')
במועד הפדיון המוקדם החלקי את הריבית שנצברה רק עבור החלק הנפדה בפדיון החלקי
ולא בגין כל היתרה הבלתי מסולקת .פדיון מוקדם חלקי יבוצע פרי פסו לכל אחד ממחזיקי
אגרות החוב.
עם קבלת החלטה של דירקטוריון החברה בעניין ביצוע פדיון מוקדם כאמור לעיל ,החברה
תפרסם דוח מיידי על ביצוע פדיון מוקדם למחזיקי אגרות החוב (סדרה א') ,אשר המועד
הקובע לביצועו ייקבע בדוח המיידי .הדוח המיידי יפורסם לא פחות משבעה-עשר ( )17ימים
ולא יותר מארבעים וחמישה ( )45ימים לפני ביצוע הפדיון המוקדם.
מועד הפדיון המוקדם לא יחול בתקופה שבין המועד הקובע לתשלום ריבית בגין אגרות
החוב (סדרה א') לבין מועד תשלום הריבית בפועל .בדוח המיידי כאמור תפרסם החברה את
סכום הקרן שייפרע בפדיון מוקדם וכן את הריבית שנצברה בגין סכום הקרן האמור עד
למועד הפדיון המוקדם ,בהתאם לאמור להלן.
לא ייעשה פדיון מוקדם לחלק מסדרת אגרות החוב אם סכום הפדיון האחרון יפחת מ3.2-
מיליון ש"ח .במועד פדיון מוקדם חלקי ,ככל שיהיה ,החברה תודיע בדוח מיידי על )1( :שיעור
הפדיון החלקי במונחי היתרה הבלתי מסולקת; ( )2שיעור הפדיון החלקי במונחי הסדרה
המקורית; ( )3שיעור הריבית בפדיון החלקי על החלק הנפדה; ( )4שיעור הריבית שישולם
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בפדיון החלקי ,מחושב לגבי היתרה הבלתי מסולקת; ( )5עדכון שיעורי הפדיונות החלקיים
שנותרו ,במונחי הסדרה המקורית; ( )6המועד הקובע לזכאות לקבלת הפדיון המוקדם של
קרן אגרות החוב שיהיה שישה ( )6ימים לפני המועד שנקבע לפדיון המוקדם.
.10

העמדה לפירעון מיידי ו/או מימוש בטוחות
10.1

בקרות אחד או יותר מהמקרים המנויים להלן:
 10.1.1אם החברה לא פרעה תשלום כלשהו מהתשלומים בהם היא חייבת לפי אגרות החוב
או לפי שטר הנאמנות או לפי מסמכי השעבוד או לא קוימה התחייבות מהותית
אחרת ו/או בוצעה הפרה יסודית (לרבות במקרה של הרחבת סדרה אגרות החוב
(סדרה א') בניגוד להוראות סעיף  5.7לשטר הנאמנות ו/או ביצוע חלוקה בניגוד
להוראות סעיף  7.3לעיל) שניתנה לטובת המחזיקים ,אלא אם ההפרה לא תוקנה
עד תום תקופה של שבעה ( )7ימים ממועד ההפרה (במקרה של אי פירעון במועד),
או עד תום תקופה של ארבעה עשר ( )14ימים מיום שנודע לחברה על ההפרה
(במקרה של אי קיום התחייבות מהותית אחרת) או אם יתברר כי מצג מהותי
ממצגי החברה באגרות החוב ו/או בשטר הנאמנות אינו נכון ו/או אינו מלא .יובהר,
כי במקרה של אי עמידה של החברה בהתחייבויותיה כאמור בסעיפים  7.1.1ו/או
 7.1.2ו/או  7.1.3ו/או  7.1.4לשטר הנאמנות ,למעט במקרה של אי עמידה שאינה
מהותית ,יחולו הוראות סעיף  10.1.6לשטר הנאמנות .במקרה של אי עמידה שאינה
מהותית בהתחייבויותיה כאמור בסעיפים  7.1.1ו/או  7.1.2ו/או  7.1.3ו/או 7.1.4
לשטר הנאמנות יותאם שיעור ריבית בהתאם להוראות סעיף  7.1.6לשטר הנאמנות
והדבר לא יהווה עילה לפירעון מיידי.
 10.1.2אם החברה תקבל החלטת פירוק (למעט פירוק כתוצאה ממיזוג עם חברה אחרת),
אם יינתן צו פירוק קבוע וסופי ביחס לחברה על ידי בית המשפט ,או אם ימונה לה
מפרק קבוע על ידי בית המשפט.
 10.1.3אם ניתן צו פירוק זמני על ידי בית המשפט ,או אם ימונה לחברה מפרק זמני או
תתקבל כל החלטה שיפוטית בעלת אופי דומה ,או אם תתקבל החלטה בת תוקף
לפירוק החברה (למעט פירוק למטרות מיזוג עם חברה אחרת ו/או שינוי במבנה
החברה) ,והמינוי כאמור או ההחלטה כאמור או הצו כאמור לא בוטלו תוך ארבעים
וחמישה ( )45ימים מיום המינוי או ההחלטה או הצו ,לפי העניין .על אף האמור ,לא
תינתן לחברה תקופת ריפוי כלשהי ביחס לבקשות או לצווים שהוגשו או ניתנו ,לפי
העניין ,על ידי החברה או בהסכמתה.
 10.1.4אם יוטל עיקול ,או יבוצעו פעולות הוצאה לפועל על עיקר נכסי החברה ,ובתנאי
שנפגעו או שיש חשש סביר שעלולים להיפגע כתוצאה מכך התשלומים למחזיקי
אגרות החוב (סדרה א') ו/או זכויותיהם ,ולא יוסר העיקול או תבוטל הפעולה תוך
ארבעים וחמישה ( )45ימים לאחר שהוטל העיקול או מומש השעבוד או בוצעה
הפעולה ,על אף האמור ,לא תינתן לחברה תקופת ריפוי כלשהי ביחס לבקשות או
לצווים או לפעולות שהוגשו או ניתנו או בוצעו ,לפי העניין ,על ידי החברה או
בהסכמתה.
"עיקר נכסי החברה" בסעיף  10.1זה ,משמע נכס ו/או מספר נכסים במצטבר
שסכומם הכולל מהווה  50%לפחות מסך המאזן של החברה בדוחות הכספיים
המאוחדים של החברה שפרסמה החברה לאחרונה לפני מקרה רלוונטי כאמור.
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 10.1.5אם הוגשה בקשה לכינוס נכסים או ניתן צו למינוי כונס נכסים (זמני או קבוע) או
אם ימונה כונס נכסים זמני על עיקר נכסי החברה (כהגדרת המונח לעיל) ,ובתנאי
שנפגעו או שיש חשש סביר שעלולים להיפגע כתוצאה מכך התשלומים למחזיקי
אגרות החוב (סדרה א') ו/או זכויותיהם ,אשר לא נדחו או בוטלו ,לפי העניין ,בתוך
ארבעים וחמישה ( )45ימים .על אף האמור ,לא תינתן לחברה תקופת ריפוי כלשהי
ביחס לבקשות או צווים שהוגשו או ניתנו ,לפי העניין ,על ידי החברה או בהסכמתה.
 10.1.6החברה לא עמדה באיזו מהתחייבויותיה שבסעיפים  7.1.1ו/או  7.1.2ו/או 7.1.3
ו/או  7.1.4לשטר הנאמנות ,למעט אי עמידה שאינה מהותית ,בשני דוחות כספיים
רצופים ,ובלבד שלא ניתנה לחברה ארכה לתיקון מאת הנציגות הדחופה לפי סעיף
 10.3לשטר הנאמנות וכל עוד היא לא עומדת בהן .למען הספק ספק מובהר כי
האמור לעיל לא יחול ביחס לאי עמידה שאינה מהותית בהתחייבות כאמור.
 10.1.7אם חלה הערה מהותית בעסקי החברה לעומת מצבה במועד ההנפקה וקיים חשש
ממשי שהחברה לא תוכל לפרוע את התחייבויותיה למחזיקי אגרות החוב (סדרה
א') לפי שטר נאמנות זה.
 10.1.8אם החברה לא פרסמה דוח כספי שהיא חייבת בפרסומו לפי כל דין או לפי הוראות
שטר זה ,בתוך שלושים ( )30ימים מהמועד האחרון שבו היא חייבת בפרסומו.
 10.1.9אם אגרות החוב (סדרה א') נמחקו מהמסחר בבורסה.
 10.1.10אם סדרה אחרת של אגרות חוב שהנפיקה החברה ,ככל שיונפקו ,הועמדה לפרעון
מיידי (ללא הגבלה בסכום) ,או אם הלוואה ממוסד פיננסי העולה על סכום של 25
מיליון ש"ח הועמדה לפרעון מיידי ,למעט הלוואה מסוג ( )Non-Recourseו/או חוב
שבגינו הועמדו בטוחות להבטחתו ו/או חילוט ערבויות.
 10.1.11ככל ואגרות החוב (סדרה א') תדורגנה בעתיד ,ובמידה ואירעו אחד מהאירועים
הבאים )1( :אגרות החוב (סדרה א') הפסיקו להיות מדורגות על ידי כל חברות
הדירוג המדרגות את אגרות החוב (סדרה א') לפרק זמן העולה על שישים ( )60ימים
רצופים ,עקב סיבה ו/או נסיבה שהינה בשליטת החברה; או ( )2במקרה בו דירוג
אגרות החוב (סדרה א') ירד מתחת לדירוג של  Baa3על פי דירוג של החברה המדרגת
"מידרוג" (או דירוג מקביל לו שיבוא במקומו אשר ייקבע על ידי חברה מדרגת
אחרת ,ככל שתבוא במקום חברת "מידרוג").
 10.1.12אם בוצע מיזוג (בכל דרך שהיא) של החברה עם חברה אחרת ,במישרין או בעקיפין,
ללא קבלת אישור מוקדם של מחזיקי איגרות החוב (סדרה א') ,באסיפה רגילה
וברוב רגיל ,אלא אם כן החברה או הישות הקולטת (לפי העניין) הצהירה ,לפחות
עשרה ( )10ימי עסקים לפני מועד המיזוג ,כי לא קיים חשש סביר שעקב המיזוג לא
יהא ביכולתה של החברה או החברה הקולטת (לפי העניין) לקיים את
התחייבויותיה כלפי מחזיקי אגרות החוב (סדרה א').
 10.1.13אם החברה תגיש בקשה לצו הקפאת הליכים או אם ניתן צו הקפאת הליכים או
אם הוגשה על ידי החברה או על ידי הגורמים הרשאים לעשות כן על פי דין בקשה
לעשות הסדר או פשרה עם נושי החברה לפי סעיף  350לחוק החברות (למעט
למטרת מיזוג או שינוי במבנה החברה שאינן אסורים לפי תנאי שטר זה ,ולמעט
הסדרים בין החברה לבין בעלי מניותיה שאינם אסורים לפי שטר זה ושאין בהם
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כדי להשפיע על יכולת החברה לפרוע את אגרות החוב) ,או אם החברה תציע לנושיה
בדרך אחרת פשרה או הסדר כאמור על רקע העדר יכולתה לעמוד בהתחייבויותיה
במועדן והבקשה או הצו כאמור לא בוטלו בתוך ארבעים וחמישה ( )45ימים מיום
שניתנו .על אף האמור ,לא תינתן לחברה תקופת ריפוי כלשהי ביחס לבקשות או
לצווים שהוגשו או ניתנו ,לפי העניין ,על ידי החברה או בהסכמתה.
 10.1.14אם המסחר באגרות החוב (סדרה א') בבורסה הושעה על ידי הבורסה ,למעט השעיה
בעילה של היווצרות אי בהירות כאמור בחלק הרביעי לתקנון הבורסה ,וחלפו
שישים ( )60ימים ממועד ההשעיה במהלכם העילה להשעיה לא רופאה או הוסרה.
 10.1.15אם החברה תחדל מלהיות תאגיד מדווח ,כהגדרת מונח זה בחוק ניירות ערך.
 10.1.16אם החברה תודיע על כוונתה להפסיק את תשלומיה ו/או תפסיק את תשלומיה.
 10.1.17אם החברה תחדל מלהמשיך את כלל עסקיה בתחום הנדל"ן ו/או לנהל את כלל
עסקיה בתחום הנדל"ן כפי שיהיו מעת לעת ו/או תודיע לנאמן על כוונתה לחדול
מלהמשיך לעסוק בכלל עסקיה בתחום הנדל"ן כפי שיהיו מעת לעת ו/או לנהלם
ו/או תתעתד לחדול להמשיך בכלל עסקיה בתחום הנדל"ן כפי שיהיו מעת לעת.
 10.1.18בוצעה מכירה לאחר של רוב נכסי החברה ואשר כתוצאה ממנה החברה אינה עומדת
באמות המידה הפיננסיות המפורטות בסעיף  7.1.1עד  7.1.4לעיל ,ולא התקבלה
למכירה כאמור הסכמת מחזיקי אגרות החוב (סדרה א') מראש ,באסיפה רגילה
ברוב רגיל; לעניין ס"ק זה" ,מכירה לאחר של רוב נכסי החברה" פירושה מכירת
נכסים שבבעלות החברה שבוצעה במהלך שישה ( )6חודשים רצופים ,ששוויים,
בניכוי שווי נכסים שנרכשו על ידי החברה ,באותה תקופה של שישה ( )6החודשים
הרצופים הנ"ל ,עולה על שיעור של  50%מסך הנכסים על פי דוחותיה הכספיים
המאוחדים המבוקרים או הסקורים האחרונים שפורסמו ,ערב מכירת הנכס
הראשונה שבוצעה בתקופת שישה ( )6החודשים כאמור" .מכירה לאחר" – מכירה
לכל צד שלישי שהוא ,למעט תאגידים בשליטת החברה ו/או תאגידים בשליטת
תאגידים כאמור ,לרבות מכירה ללא תמורה.
 10.1.19במקרה בו מר רפאל אלאלוף יחדל להיות בעל השליטה בחברה בין באמצעותו ובין
באמצעות חברות המוחזקות ו/או הנשלטות על ידו .שליטה לעניין זה – כהגדרתה
בחוק ניירות ערך.
10.2

בקרות איזה מהאירועים המפורטים בסעיף  10.1לעיל ,יחולו ההוראות הבאות:
א)

בקרות איזה מהאירועים שבסעיף  10.1לשטר הנאמנות ,הנאמן יהיה חייב לזמן
אסיפת מחזיקי אגרות החוב (סדרה א') אשר על סדר יומה העמדת אגרות החוב
(סדרה א') לפירעון מיידי ו/או מימוש בטוחות.
בהודעת הזימון יצוין ,כי היה והחברה תגרום לביטולו ו/או להפסקת של האירוע
המפורט בסעיף 10.1לעיל שבגינו זומנה האסיפה עד למועד כינוס האסיפה ,אזי יבוטל
זימון אסיפת מחזיקי אגרות החוב כאמור לעיל.
על פי דרישת מחזיקי אגרות החוב (אחד או יותר) אשר מחזיקים בחמישה אחוזים
( )5%או יותר מהיתרה הבלתי מסולקת של אגרות החוב (סדרה א') ,יהיה הנאמן
חייב ,לזמן אסיפת מחזיקי אגרות החוב (סדרה א') אשר על סדר יומה העמדת אגרות
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החוב (סדרה א') לפירעון מיידי ו/או מימוש בטוחות.
ב)

נקבעה בסעיף  10.1לשטר הנאמנות ,לעניין סעיף מסוים ,תקופה סבירה שבה רשאית
החברה לבצע פעולה או לקבל החלטה שכתוצאה ממנה נשמטת העילה להעמדה
לפירעון מיידי ,רשאים הנאמן או המחזיקים להעמיד את אגרות החוב לפירעון מיידי
רק אם חלפה התקופה שנקבעה כאמור והעילה לא נשמטה; ואולם הנאמן רשאי
לקצר את התקופה שנקבעה כאמור אם סבר שיש בה כדי לפגוע באופן מהותי בזכויות
המחזיקים.

ג)

מועד כינוס אסיפת מחזיקי אגרות החוב (סדרה א') אשר על סדר יומה תהיה החלטה
בדבר העמדה לפירעון מיידי של כל היתרה הבלתי מסולקת של אגרות החוב (סדרה
א') ו/או מימוש בטוחות ,בשל קרות איזה מהאירועים המפורטים בסעיף  10.1לשטר
הנאמנות ,יהיה בחלוף עשרים ואחד ( )21ימים ממועד זימונה (או מועד קצר יותר
בהתאם לאמור בס"ק (ז) להלן).

ד)

במקרה בו עד מועד כינוס האסיפה כאמור לא בוטל או הוסר איזה מהאירועים
המפורטים בסעיף  10.1לשטר הנאמנות ,והתקבלה החלטה באסיפת מחזיקי אגרות
החוב כאמור בדבר העמדתן לפירעון מיידי ו/או למימוש בטוחות התקבלה כמפורט
בס"ק (ט) להלן ,הנאמן יהיה חייב ,באופן מיידי ,להעמיד לפירעון מיידי את כל
היתרה הבלתי מסולקת של אגרות החוב (סדרה א') ו/או לפעול למימוש בטוחות
ובלבד שנתן לחברה הודעה של חמישה-עשר ( )15ימים על כוונתו לעשות כן והאירוע
שבגינו התקבלה ההחלטה לא בוטל או הוסר בתוך תקופה זו והכל בכפוף להוראות
ס"ק (ג) לעיל .ואולם ,הנאמן או המחזיקים באגרות החוב (סדרה א') לא חייבים
למסור לחברה הודעה כאמור ,אם קיים חשש סביר כי מסירת ההודעה תפגע
באפשרות להעמיד את אגרות החוב (סדרה א') לפירעון מיידי ו/או לממש בטוחות או
תפגע בזכויות מחזיקי אגרות החוב (סדרה א').

ה)

העתק מהודעת זימון האסיפה כאמור יישלח על ידי מזמן האסיפה לחברה מיד עם
פרסום המודעה על זימונה ויהווה הודעה מראש ובכתב (בהתאם לסעיף ה' כאמור)
לחברה על כוונתו לפעול כאמור ,והחברה תפרסם דוח מיידי בדבר הזימון לאסיפה
כאמור.

ו)

הנאמן רשאי ,בהתאם לשיקול דעתו ,לקצר את מניין הימים האמורים בס"ק (ד) לעיל
במקרה בו יהיה הנאמן בדעה כי כל דחייה בכינוס האסיפה מסכנת או עלולה לסכן
את זכויות מחזיקי אגרות החוב.

ז)

החלטת מחזיקים להעמיד את אגרות החוב (סדרה א') לפירעון מיידי ו/או לממש
בטוחות ,תתקבל באסיפת מחזיקים שנכחו בה מחזיקים המחזיקים ,בעצמם או על
ידי באי כוחם ,בלפחות חמישים אחוזים ( )50%מיתרת הערך הנקוב של אגרות החוב
(סדרה א') ,ברוב של המחזיקים ביתרת הערך הנקוב של אגרות החוב (סדרה א')
המיוצג בהצבעה או ברוב כאמור באסיפת מחזיקים נדחית שנכחו בה ,בעצמם או על
ידי באי כוחם ,מחזיקים המחזיקים בלפחות עשרים אחוזים ( )20%מהיתרה כאמור.

ח)

מובהר בזאת ,כי חובות הנאמן לפי סעיף  10.2זה ,כפופות לידיעתו בפועל את
התקיימות העובדות ,המקרים ,הנסיבות והאירועים המפורטים בו ,בין מכוח
פרסומים פומביים אותם פרסמה החברה ובין מכוח הודעת החברה שתשלח אליו
בהתאם להוראות שטר זה .אין בכך כדי לפגוע בחובות ו/או בזכויות הנאמן על פי כל
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דין.
ט)

.11

אין בהעמדה לפירעון מיידי ו/או במימוש בטוחות כדי לפגוע ו/או לגרוע מכל זכות
ו/או סעד שיש למחזיקי אגרות החוב (סדרה א') מכח שטר הנאמנות ו/או הדין.

10.3

על אף האמור בסעיף  10זה לעיל ,במקרה בו תבקש החברה מהנאמן ,בכתב ,למנות נציגות
דחופה ,יש לפעול על פי ההוראות הקבועות בתוספת השלישית לשטר הנאמנות.

10.4

יובהר כי אין באמור בסעיפים  10.2ו 10.3-לשטר הנאמנות כדי לגרוע מזכויותיו וחובותיו
של הנאמן המוקנות על פי כל דין.

תביעות והליכים בידי הנאמן
11.1

בנוסף לכל הוראה אחרת בשטר זה וכזכות וסמכות עצמאית ,יהיה הנאמן רשאי ,לפי שיקול
דעתו ,ויהיה חייב לעשות כן על ידי החלטה שנתקבלה באסיפה רגילה וברוב רגיל ,וללא מתן
הודעה נוספת לחברה ,לנקוט בכל אותם הליכים ,לרבות הליכים משפטיים ובקשות לקבלת
הוראות כפי שימצא לנכון ובכפוף להוראות כל דין ,לשם אכיפת התחייבויות החברה על פי
שטר הנאמנות ולשם מימוש ו/או הגנה על זכויות מחזיקי אגרות החוב על פי שטר הנאמנות.
על אף האמור בסעיף זה ,זכות להעמדה לפירעון מיידי תקום רק בהתאם להוראות סעיף
 10לשטר הנאמנות ולא מכח סעיף זה.

11.2

הנאמן רשאי בטרם ינקוט בהליכים כאמור לעיל ,לכנס אסיפת מחזיקים באגרות החוב
בכדי שיוחלט על ידי המחזיקים כאמור באסיפה רגילה וברוב רגיל אילו הליכים לנקוט
למימוש זכויותיהם על פי שטר הנאמנות ,ובלבד שכינוס האסיפה ייעשה במועד הראשון
האפשרי ולא יהיה בדחיית ההליכים כדי לסכן את זכויות המחזיקים האמורים .כמו כן,
יהיה הנאמן רשאי לשוב ולכנס אסיפות של המחזיקים כאמור לצורך קבלת הוראות בכל
הנוגע לניהול ההליכים כאמור ,בהתאם לאמור לעיל.

11.3

בכפוף להוראות שטר הנאמנות ,רשאי הנאמן אך לא חייב ,לכנס בכל עת ,אסיפה כללית של
מחזיקי אגרות החוב על מנת לדון ו/או לקבל את הוראותיה בכל עניין הנוגע לשטר הנאמנות
ובלבד שכינוס האסיפה יעשה במועד הראשון האפשרי ולא יהיה בדחיית ההליכים כדי לסכן
את זכויות המחזיקים האמורים.

11.4

במקרה בו סבר הנאמן כי קיים חשש סביר שתימנע מהחברה היכולת לעמוד
בהתחייבויותיה הקיימות והצפויות בהגיע המועד לקיומן ,יבחן הנאמן את הנסיבות
המקימות את החשש כאמור ויפעל להגנת המחזיקים בדרך הנראית לו המתאימה ביותר;
מבלי לגרוע מסמכויותיו ומחובותיו של הנאמן לפי חוק ניירות ערך או על פי שטר הנאמנות,
רשאי הוא ,לבצע את הפעולות הנקובות בסעיף 35ח(ד )1לחוק ניירות ערך כפי שתהיינה מעת
לעת.
לעניין זה ,לא יראו כינוס של אסיפת מחזיקים באגרות החוב (סדרה א') ,בידי הנאמן ,לשם
קבלת הוראות כיצד לפעול ,כהפרת חובתו ,ובלבד שאין בעצם כינוס האסיפה כדי לפגוע
באופן מהותי בזכויות המחזיקים.
כונסה אסיפת מחזיקים כאמור לעיל ,והתקבלה באסיפה החלטה כדין ,יפעל הנאמן בהתאם
להחלטה; עשה כן ,יראו את פעולתו לפי אותה החלטה כעומדת בהוראות סעיף זה הנוגעות
להחלטה.
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11.5

הנאמן רשאי ,על פי שיקול דעתו הבלעדי ,לעכב ביצוע של כל פעולה על ידו על פי שטר
הנאמנות ,לצורך פניה לאסיפת מחזיקי אגרות החוב ו/או לבית המשפט עד שיקבל הוראות
מאסיפת מחזיקי אגרות החוב ו/או הוראות מבית המשפט כיצד לפעול ,ובלבד שכינוס
האסיפה או הפניה לבית המשפט יעשו במועד הראשון האפשרי.

11.6

למען הסר ספק מובהר בזאת ,כי אין באיזה מההוראות המפורטות לעיל כדי לפגוע ו/או
לגרוע מזכותו של הנאמן ,המוקנית לו בזאת ,לפנות על פי שיקול דעתו הבלעדי לערכאות
משפטיות ,גם לפני שאגרות החוב יעמדו לפירעון מיידי ,ולאחר מכן לצורך מתן כל צו באשר
לענייני הנאמנות.

11.7

כל אימת שהנאמן יהיה חייב לפי תנאי שטר זה לעשות פעולה כלשהי יהיה הנאמן רשאי
לעכב ביצוע של כל פעולה ולהימנע מלנקוט כל פעולה כאמור עד שיקבל הוראות מאסיפת
המחזיקים ו/או הוראות מבית משפט אליו פנה הנאמן ,לפי שקול דעתו ,בבקשת הוראות
במקרה שבו סבר הוא שיש צורך בהוראות כאמור .למען הסר ספק יובהר ,כי הנאמן לא
יהיה רשאי לעכב נקיטת פעולות במקרה בו השיהוי עשוי לפגוע בזכויות מחזיקי אגרות
החוב.

נאמנות על תקבולים
כל התקבולים שיתקבלו על ידי הנאמן ,למעט שכר טרחתו ופירעון כל חוב כלפיו ,בכל דרך שהיא,
לרבות אך לא רק כתוצאה מהעמדת אגרות החוב לפירעון מיידי ו/או כתוצאה מהליכים שינקוט,
אם ינקוט ,כנגד החברה ,יוחזקו על ידו בנאמנות וישמשו בידיו למטרות ולפי סדר העדיפות הבא:
תחילה לסילוק ההוצאות ,התשלומים ,ההיטלים וההתחייבויות שהוצאו על ידי הנאמן ,הוטלו עליו,
או נגרמו אגב או כתוצאה מפעולות ב יצוע הנאמנות או באופן אחר בקשר עם תנאי שטר הנאמנות,
לרבות שכרו ,והכל ביחס לאגרות החוב ,וישתמש ביתרה ,ראשית – לתשלום כל סכום אחר על פי
ה"התחייבות לשיפוי" (כהגדרת מונח זה בסעיף  26לשטר הנאמנות); שנית – לתשלום למחזיקים
אשר נשאו בתשלומים לפי סעיף  26.4.1.2לשטר הנאמנות מעבר לחלקם היחסי ולאחר מכן לתשלום
למחזיקים אשר נשאו בתשלומים לפי סעיף  26.6לשטר הנאמנות כפי חלקם היחסי; שלישית – כדי
לשלם למחזיקי אגרות החוב את פיגורי הריבית ו/או הקרן (לרבות ריבית הפיגורים ככל שתהיה)
המגיעה להם לפי תנאי אגרות החוב פרי-פסו ובאופן יחסי לסכום הריבית שבפיגור המגיע לכל אחד
מהם ללא העדפה או זכות קדימה לגבי איזה מהם; רביעית – כדי לשלם למחזיקי אגרות החוב את
סכומי הריבית המגיעים להם על-פי אגרות החוב המוחזקות על-ידיהם פרי-פסו שמועד תשלומם
טרם חל ובאופן יחסי לסכומים המגיעים להם ,בלי כל העדפה או זכות קדימה לגבי איזה מהם;
חמישית – כדי לשלם למחזיקי אגרות החוב את סכומי הריבית המגיעים להם על פי אגרות החוב
ובכפוף לתנאי ההצמדה שבאגרות החוב ,שמועד תשלומם טרם הגיע ,וזאת פרי-פסו ובאופן יחסי
לסכומים המגיעים להם ,בלי כל העדפה בקשר לקדימות בזמן של הוצאת אגרות החוב על ידי החברה
או באופן אחר ,שישית  -כדי לשלם למחזיקי אגרות החוב את סכומי הקרן המגיעים להם על פי
אגרות החוב ובכפוף לתנאי ההצמדה שבאגרות החוב ,שמועד תשלומם טרם הגיע ,וזאת פרי-פסו
ובאופן יחסי לסכומים המגיעים להם ,בלי כל העדפה בקשר לקדימות בזמן של הוצאת אגרות החוב
על ידי החברה או באופן אחר ואת העודף ,אם יהיה כזה ,ישלם הנאמן לחברה או לחליפיה .מן
התשלומים למחזיקי אגרות החוב ינוכה מס במקור ,ככל שיש חובה לנכותו על פי כל דין.
תשלום הסכומים על ידי הנאמן למחזיקי אגרות החוב (סדרה א') יעשה בהתאם להוראות הדין.
הנאמן יהא רשאי לקזז כל סכום אותו חייבת החברה ו/או חייבים מחזיקי אגרות החוב לנאמן (בין
כתשלום על חשבון שכר הטרחה ובין כהחזר הוצאות) בהתאם לזכותו של הנאמן לקבלת הסכומים
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כאמור מכוח שטר נאמנות זה ,וזאת ללא צורך בהחלטה של אסיפת מחזיקי אגרות חוב ו/או
בהסכמת החברה.
יובהר ,כי ככל והיה על החברה לשאת באיזה מההוצאות אולם לא עשתה כן ,יפעל הנאמן לקבלת
הסכומים כאמור מהחברה ואם יצליח לקבלם יוחזקו על ידו בנאמנות וישמשו בידיו למטרות ולפי
סדר העדיפות המפורט בסעיף זה.
.13

סמכות לדרוש תשלום למחזיקים באמצעות הנאמן
הנאמן רשאי להורות לחברה בכתב להעביר לחשבון הנאמן (עבור מחזיקי אגרות החוב) חלק מן
התשלום (ריבית ו/או קרן) אותו על החברה לשלם למחזיקים ,כך שהסכום האמור המיועד לפירעון
יועבר לחשבון הנאמן (עבור מחזיקי אגרות החוב) לא יאוחר מיום עסקים לפני מועד הפירעון
למחזיקי א גרות החוב וזאת לשם מימון ההליכים ו/או ההוצאות ו/או שכר הנאמן על פי שטר זה.
החברה אינה רשאית לסרב לפעול בהתאם להודעה כאמור ויראו אותה כמי שמילאה אחר
התחייבותה כלפי המחזיקים אם העבירה את מלוא הסכום הנדרש לזכות חשבון הנאמן כאמור
וזאת ביחס לסכומים שעל המחזיקים לשאת בהם בהתאם להוראות שטר זה.

.14

סמכות לעכב חלוקת כספים
למרות האמור בסעיף  13לשטר הנאמנות ,היה והסכום הכספי אשר יתקבל כתוצאה מנקיטת
ההליכים האמורים בסעיף  13לשטר הנאמנות ואשר יעמוד בזמן כלשהו לחלוקה למחזיקי אגרות
החוב ,כאמור לעיל ,יהיה פחות מ 1-מיליון ש"ח (להלן" :הסכום המינימלי") ,לא יהיה הנאמן חייב
לחלקו ויהיה הוא רשאי להשקיע את הסכום האמור ,כולו או מקצתו ,בהשקעות המותרות על פי
סעיף  19לשטר הנאמנות.
לכשתגענה ההשקעות האמורות לעיל על רווחיהן ,יחד עם כספים נוספים שיגיעו לידי הנאמן לצורך
תשלומם למחזיקי אגרות החוב ,אם יגיעו ,לסכום המינימלי או במועד הקרוב הקבוע לביצוע תשלום
על חשב ון קרן ו/או ריבית בגין אגרות החוב (לפי המוקדם מביניהם) ,אף אם הסכום שנצבר בידי
הנאמן פחות מהסכום המינימלי ,יהיה הנאמן חייב לחלק למחזיקי אגרות החוב את הסכום שנצבר
בידיו כאמור .מבלי לגרוע מהאמור בסעיף זה לעיל ,רשאים מחזיקי אגרות החוב (סדרה א') ,לפי
החלטה ברוב רגיל שתתקבל על ידם ,להורות לנאמן לשלם להם את הכספים שנתקבלו על ידי הנאמן
והעומדים לחלוקה כאמור בסעיף  12לשטר הנאמנות ,אף אם סכומם עומד על פחות מהסכום
המינימלי ואף אם טרם הגיע מועד תשלום קרן ו/או ריבית על פי תנאי אגרות החוב (סדרה א').
אין באמור בסעיף זה לעיל לגרוע מהוראות סעיף  12לשטר הנאמנות בדבר סדר קדימות חלוקת
כספים שיתקבלו בידי הנאמן ,ויובהר ,כי תשלומים הקודמים בסדר הקדימות לתשלום למחזיקים,
כאמור בסעיף  12לשטר הנאמנות ,יחולקו ו/או ישולמו ,לפי העניין ,סמוך לאחר התקבלותם ,אף אם
בידי הנאמן הצטבר סכום הנמוך מהסכום המינימלי .על אף האמור לעיל ,תשלום שכר הנאמן
והוצאותיו ישולמו מתוך הכספים האמורים מיד עם הגיעם לידי הנאמן ואף אם הינם נמוכים
מהסכום המינימלי.

.15

הודעה על חלוקה
15.1

הנאמן יודיע למחזיקים על היום והמקום שבו יבוצע תשלום כלשהו מבין התשלומים
הנזכרים בסעיפים  13ו 14-לשטר הנאמנות ,וזאת בהודעה מוקדמת של ארבעה-עשר ()14
ימים שתימסר באופן הקבוע בסעיף  27לשטר הנאמנות.
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15.2

.16

.17

לאחר היום הקבוע בהודעה יהיו המחזיקים זכאים לריבית לפי השיעור הקבוע באגרת החוב
(סדרה א' ) ,אך ורק על יתרת סכום הקרן (אם תהיה כזו) לאחר ניכוי הסכום ששולם ,או
שהוצע לשלם ,להם כאמור.

הימנעות מתשלום מסיבה שאינה תלויה בחברה; הפקדה בידי הנאמן
16.1

סכום כלשהו המגיע למחזיק באגרות החוב ואשר לא שולם בפועל ,במועד הקבוע לתשלומו,
מסיבה שאינה תלויה בחברה ,בעוד שהיא הייתה מוכנה לשלמו והיה ביכולתה לשלמו
במלואו במועד הקבוע לתשלומו (להלן" :המניעה") ,יחדל לשאת ריבית מהמועד בו הועבר
הסכום לנאמן והמחזיק האמור יהיה זכאי אך ורק לאותם סכומים שהיה זכאי להם במועד
שנקבע לפירעון אותו תשלום על חשבון הקרן ו/או הריבית (לפי העניין).

16.2

לא שולם סכום כאמור תוך ארבעה-עשר ( )14ימים מהמועד שנקבע לתשלומו ,תעביר
החברה ביום החמישה-עשר ( )15לאחר המועד הקבוע לתשלום (ובמקרה שיום זה אינו יום
עסקים ,אזי ביום העסקים הראשון אחריו) את אותו הסכום לחשבון הנאמנות ,הנאמן
יחזיק את הסכום בנאמנות עבור מחזיק אגרות החוב ,והעברת הסכום לנאמן כאמור
תיחשב כתשלום אותו סכום למחזיק זה ,בכפוף לאמור בסעיף  16.3לשטר הנאמנות .היה
הסכום האמור התשלום האחרון – תראה הפקדת אותו סכום בידי הנאמן בנאמנות כפדיון
אגרות החוב האמורות ,בכפוף לאמור בסעיף  16.3לשטר הנאמנות .הנאמן יפקיד בבנק כל
סכום שיוחזק על ידו בנאמנות עבור המחזיקים בהשקעות המותרות על פי שטר הנאמנות.
לאחר שיקבל מהמחזיק הודעה על הסרת המניעה ,הנאמן יעביר למחזיק את הכספים
שהצטברו בגין ההפקדה והנובעים ממימוש השקעתם ,בניכוי שכר טרחתו ,הוצאותיו
והוצאות אחרות אשר הוצאו בהתאם להוראות שטר זה (כגון ,שכר נותני שירותים וכדומה),
וכל ההוצאות ודמי ניהול חשבון הנאמנות ובניכוי כל מס על פי דין .התשלום ייעשה כנגד
הצגת אותן הוכחות ,שיהיו מקובלות על דעת הנאמן ,בדבר זכותו של המחזיק לקבלו.

16.3

בתום שלושה חודשים מהמועד הסופי לפירעון אגרות החוב ,יעביר הנאמן את הסכומים
שהצטברו בידו ,על פירותיהם ,לחברה ,בניכוי שכר טרחתו ,הוצאותיו והוצאות אחרות אשר
הוצאו בהתאם להוראות שטר זה (כגון ,שכר נותני שירותים וכדומה) ,והחברה תחזיקם
בנאמנות ותשקיעם בהשקעות המותרות על פי שטר הנאמנות ,עבור המחזיק ,עד לתום שבע
( )7שנים ממועד הפירעון הסופי של אגרות החוב ,ולא תעשה בהם כל שימוש במשך תקופה
זו .בכל הנוגע לסכומים שיועברו אל החברה על ידי הנאמן כאמור לעיל ,יחול עליה האמור
לעיל בסעיף 16זה ,בשינויים המחויבים .לאחר העברת הסכומים לחברה לא יהיה הנאמן
חייב למחזיקי אגרות החוב תשלום כלשהו בגין הסכומים שהוחזקו על ידו כאמור.

16.4

החברה תאשר בכתב לנאמן את העברת הסכומים האמורים לידה ואת דבר קבלתם
בנאמנות עבור מחזיקי אגרות החוב כאמור .כספים כאמור שלא יידרשו מאת החברה על
ידי מחזיק אגרות החוב בתום שבע ( )7השנים ממועד הפירעון הסופי של אגרות החוב,
יועברו לבעלות החברה והיא תהא רשאית להשתמש בכספים הנותרים לכל מטרה שהיא.
יובהר כי פירות ההשקעה של הכספים הנותרים כאמור יהיו של החברה .בתום שבע ()7
השנים תשלח החברה הודעה למחזיקים בדבר הכספים שלא נדרשו ,ורק  30יום לאחר
הודעה כאמור ,תהא רשאית החברה להשתמש בכספים הנותרים שלא נדרשו.

קבלה מאת מחזיקי אגרות החוב
17.1

קבלה מאת מחזיק או אסמכתה של בנק המעביר על ביצוע ההעברה או ביצוע ההעברה
באמצעות מסלקת הבורסה בגין סכומי הקרן ו/או הריבית ששולמו לו על ידי הנאמן ו/או
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החברה בגין אגרת החוב תשחרר את הנאמן ו/או החברה (לפי העניין) בשחרור מוחלט בכל
הקשור לתשלום הסכומים הנקובים בה.

.18

17.2

קבלה מאת הנאמן בדבר הפקדת סכומי הקרן והריבית אצלו לזכות מחזיק אגרות החוב
תיחשב כקבלה מאת מחזיק אגרת החוב.

17.3

הכספים שחולקו כאמור בסעיף 15לשטר הנאמנות ייחשבו כתשלום על חשבון הפירעון.

תחולת חוק ניירות ערך והדין הישראלי
בכל עניין שלא נזכר בשטר זה וכן בכל מקרה של סתירה בין הוראות חוק ניירות ערך (שאינן ניתנות
להתניה) לבין שטר זה ,יפעלו הצדדים בהתאם להוראות חוק ניירות ערך.
בכל עניין שלא נזכר בשטר זה וכן בכל מקרה של סתירה בין הוראות הדין הישראלי לבין שטר זה,
יפעלו הצדדים בהתאם להוראות הדין הישראלי.

.19

השקעת כספים
כל הכספים אשר רשאי הנאמן להשקיעם לפי שטר זה ,יושקעו על ידו בבנק/ים ,בשמו או בפקודתו,
בפיקדונות בנקאיים של אחד מחמשת הבנקים הגדולים בישראל – ובלבד שמדורגים לפחות בדירוג
המקביל לדירוג של בנק הפועלים בע"מ או בנק לאומי לישראל בע"מ או שמדורגים לפחות בדירוג
של  ,AAלפי הגבוה מביניהם ,או בהשקעות בניירות ערך של מדינת ישראל (ניירות ערך שהונפקו על
ידי משרד האוצר או בנק ישראל) על פי הוראות החברה ובעדרן על פי שיקול דעתו .עשה כן הנאמן,
לא יהיה חייב לזכאים בגין אותם סכומים אלא את התמורה שתתקבל ממימוש ההשקעות בניכוי
שכר טרחתו והוצאותיו ,העמלות וההוצאות הקשורות בהשקעה האמורה ובניהול חשבונות
הנאמנות ,העמלות ובניכוי תשלומי החובה החלים על חשבון הנאמנות ,וביתרת הכספים כאמור
יפעל הנאמן על פי הוראות שטר הנאמנות ,לפי העניין.

.20

התחייבויות החברה כלפי הנאמן
החברה מקבלת על עצמה ,כלפי הנאמן ,את ההתחייבויות הבאות כל זמן שאגרות החוב טרם נפרעו
במלואן:
20.1

החברה מתחייבת בזה לשלם את כל סכומי הקרן ,הריבית (לרבות ריבית הפיגורים ,ככל
שתהיה) על פי תנאי אגרות החוב (אם וככל שתונפקנה) ולמלא אחר כל התנאים
וההתחייבויות האחרים המוטלים עליה על פי תנאי אגרות החוב ושטר זה.

20.2

להתמיד ולנהל את עסקי החברה בצורה סדירה ונאותה.

20.3

להחזיק ולשמור על נכסיה (כפי שיהיו מעת לעת) במצב טוב ותקין ולשלם בקביעות
ובדייקנות את כל תשלומי החובה החלים ,אם חלים ,על נכסיה.

20.4

למסור לנאמן או לנציג מורשה שלו ,אשר הודעה על מינויו תימסר על ידי הנאמן לחברה עם
מינויו ,וזאת לא יאוחר מ 10-ימי עסקים ממועד בקשתו של הנאמן ,כל מידע בנוגע לחברה
לרבות הסברים ,מסמכים וחישובים הדרושים בנוגע לחברה ,עסקיה או נכסיה ומידע נדרש
באופן סביר לשם הגנה על זכויות מחזיקי אגרות החוב ואף להורות לרואי החשבון שלה
וליועציה המשפטיים לעשות כן ,לפי דרישה סבירה בכתב של הנאמן ,וזאת ככל שהמידע
דרוש באופן סביר לנאמן לשם יישום והפעלת הסמכויות ,הכוחות וההרשאות של הנאמן
ובאי כוחו על פי שטר הנאמנות ,ובלבד שהנאמן פועל בתום לב (בכפוף להוראות כל דין
ולהתחייבות עורכי הדין ו/או רואי החשבון ו/או היועצים מטעמו של הנאמן לשמירת
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סודיות כלפי החברה בהתאם להוראות החלות על הנאמן לפי סעיף 35י(ד) לחוק)) .מבלי
לגרוע מכלליות האמור החברה תהיה רשאית למסור לנאמן בכתב הסתייגות ככל שתהיה
לה ביחס לזהות נציגו המורשה של הנאמן כאמור.
20.5

לנהל פנקסי חשבונות סדירים בהתאם לעקרונות חשבונאים מקובלים ,ולשמור את
הפנקסים לרבות המסמכים המשמשים להם כאסמכתאות (לרבות שטרי משכון ,משכנתא,
חשבונות וקבלות) ,וכן לאפשר לנאמן ו/או למי שימנה בכתב למטרה זו ,לעיין בכל זמן
סביר ,בכל פנקס ו/או מסמך ו/או אישור כאמור וזאת לא יאוחר מ 5-ימי עסקים ממועד
בקשתו של הנאמן.

20.6

להזמין את הנאמן ולאפשר לנאמן להיות נוכח באסיפות הכלליות של בעלי המניות של
החברה (ללא זכות השתתפות או הצבעה) ,ולהעביר לנאמן את פרוטוקול האסיפה לא יאוחר
משבעה ימי עסקים לאחר החתימה עליו .מובהר כי דיווח מיידי וכל אופן זימון אחר בו
מזומנים בעלי המניות של החברה ואשר הנאמן יזומן באותו אופן ייחשב כזימון הנאמן
לאסיפה לכל דבר עניין.

20.7

לתת לנאמן את הדוחות והדיווחים ,כמפורט בסעיפים  27ו 32-לשטר הנאמנות.

20.8

לאפשר לנאמן ו/או למי שימנה הנאמן בכתב למטרה זו בליווי הנאמן ,להיכנס לכל מקום
שבו יימצאו נכסיה המשועבדים לנאמן בהתאם להוראות סעיף 35ח(ב)( )2לחוק ניירות ערך,
בכל זמן סביר ,וזאת לא יאוחר מ 5 -ימי עסקים ממועד בקשתו של הנאמן לשם בדיקתם,
על פי שיקול דעתו של הנאמן ,לשם הגנה על מחזיקי אגרות החוב.

20.9

למסור לנאמן ,על פי דרישתו ,תצהיר ו/או הצהרות ו/או מסמכים ו/או פרטים ו/או מידע,
כפי שיידרשו על ידי הנאמן ,בתוך זמן סביר ממועד בקשתו של הנאמן (וביחס למסמכים
שמצויים ברשות החברה ,בתוך שבעה ( )7ימי עסקים) ,לשם יישום והפעלת הסמכויות,
הכוחות וההרשאות של הנאמן ו/או של באי כוחו על פי שטר הנאמנות ,ובלבד שהינם
סבירים.

 20.10למסור לנאמן את כל הדוחות או ההודעות כמפורט בסעיף 35י לחוק ניירות ערך וכן כל
מסמך ו/או אישור ו/או מידע שיידרש על ידי הנאמן באופן סביר לצורך קיום הוראות סעיף
35ח(ב) לחוק ניירות ערך.
 20.11לדווח בדוח מיידי ,ללא דיחוי ,בשם הנאמן ,כל דיווח בנוסחו כפי שיועבר לה בכתב על ידי
הנאמן שעניינו אגרות החוב ו/או הנאמנות בגינן לפי שטר זה .למען הסר ספק דיווח כאמור
יבוצע טכנית על ידי החברה אך לא יהווה הסכמתה ו/או אישורה ו/או מצג כלשהו מטעמה
לאמור בדיווח .החברה תהיה רשאית לצרף לדיווח מסמך נוסף המהווה את התייחסות
החברה לדיווח הנאמן.
 20.12הנאמן מתחייב בזאת לשמור כל מידע שיקבל מהחברה כאמור לעיל ושיקבל על פי כל דין,
כ פי שיהיה מעת לעת ,בסודיות ,ולא לעשות בו כל שימוש אלא אם כן גילויו או השימוש בו
נדרש לשם מילוי תפקידו של הנאמן לפי חוק ניירות ערך ,לפי שטר זה או לפי צו של בית
משפט וכן לשם הגנה על זכויות מחזיקי אגרות החוב (סדרה א').
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 20.13באם תחדל החברה להיות תאגיד מדווח ,כהגדרתו בחוק ניירות ערך ,מתחייבת החברה
למסור לנאמן את הדיווחים הנדרשים בקודקס הרגולציה 1כפי שיהא נוסחו מעת לעת או
בכל חוזר אחר ו/או מסמך אחר אשר יחליף אותו .יובהר כי ,כל דוח כאמור ייחתם על ידי
מנכ"ל החברה או יו"ר הדירקטוריון או נושא המשרה הבכיר בתחום הכספים.
 20.14למסור לנאמן הודעות בדבר רכישת אגרות חוב (סדרה א') על ידי החברה ,כאמור בסעיף 8
לשטר הנאמנות .יובהר כי דיווחים של החברה במערכת המגנ"א בדבר רכישת אגרות חוב
כאמור ייחשבו כמסירה לנאמן.
 20.15למסור לנאמן ,אישור בכתב חתום על ידי מנכ"ל החברה או יו"ר הדירקטוריון או נושא
המשרה הבכיר בתחום הכספים בחברה ,תוך ארבעה ( )4ימי עסקים ממועד דרישתו בכתב
של הנאמן ,כי כל התשלומים למחזיקי אגרות החוב (סדרה א') שולמו במועדים ואת יתרת
הערך הנקוב של אגרות החוב שבמחזור.
 20.16להודיע לנאמן בכתב בהקדם האפשרי הסביר ,ולא יאוחר מיום עסקים אחד לאחר שנודע
לה ,על כל מקרה בו הוטל עיקול ו/או בוצעה פעולת הוצאה לפועל על עיקר נכסי החברה,
כהגדרת מונח זה בסעיף  10.1לעיל ,וכן בכל מקרה בו מונה לעיקר נכסי החברה ,כהגדרת
מונח זה בסעיף  10.1לעיל ,כונס נכסים ,מנהל מיוחד ,ו/או מפרק זמני או קבוע ו/או נאמן
שמונה במסגרת בקשה להקפאת הליכים לפי סעיף  350לחוק החברות כנגד החברה ו/או כל
בעל תפקיד ,וכן לנקוט על חשבונה בכל האמצעים הסבירים הנדרשים לשם הסרת העיקול
ו/או המינוי כאמור.
 20.17למסור לנאמן ,לא יאוחר מתום  30ימים ממועד הנפקתן של אגרות חוב (סדרה א') לפי שטר
זה לוח סילוקין לתשלום אגרות החוב (סדרה א') (קרן וריבית).
 20.18להודיע לנאמן בהודעה בכתב ,חתומה על ידי מנכ"ל החברה או יו"ר הדירקטוריון או נושא
המשרה הבכיר בתחום הכספים בחברה ,תוך  5ימי עסקים ,על ביצוע כל תשלום למחזיקי
אגרות החוב (סדרה א') ועל יתרת החוב למחזיקי אגרות החוב (סדרה א') באותו מועד
(ולאחר ביצוע התשלום).
 20.19למסור לנאמן העתק מכל מסמך או כל מידע שהחברה העבירה למחזיקי אגרות החוב
(סדרה א') ,ככל שתעביר.
 20.20להודיע בכתב לנאמן על כל שינוי בשמה או בכתובתה.
.21

התחייבויות נוספות
21.1

לאחר שאגרות החוב תעמודנה לפירעון מיידי ,כמפורט בסעיף  10לשטר הנאמנות ,תבצע
החברה מזמן לזמן ובכל עת שתידרש לכך על ידי הנאמן ,את כל הפעולות הסבירות כדי
לאפשר את הפעלת כל הסמכויות הנתונות בידי הנאמן ובמיוחד תעשה החברה את הפעולות
הבאות לא יאוחר מתום  7ימי עסקים ממועד דרישת הנאמן:
 21.1.1תצהיר הצהרות ותחתום על כל המסמכים ותבצע או תגרום לביצוע כל הפעולות
הנחוצות או הדרושות בהתאם לחוק לשם מתן תוקף להפעלת הסמכויות ,הכוחות
וההרשאות של הנאמן.

1

קודקס הרגולציה – עקרונות לניהול עסקים ,שער  ,5חלק  – 2הון מדידה וניהול סיכונים ,פרק  – 4ניהול נכסי
השקעה ,שפורסם על ידי הממונה על שוק ההון ,ביטוח וחסכון במשרד האוצר ,כפי שיהיה מעת לעת.
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 21.1.2תיתן את כל ההודעות ,הפקודות וההוראות שהנאמן יראה אותן למועילות וידרשן
באופן סביר לשם יישום הוראות שטר זה.
 21.1.3תפרע למחזיקי אגרות החוב (סדרה א') ולנאמן את כל הסכומים המגיעים להם ו/או
שיגיעו להם לפי תנאי שטר הנאמנות ,בין אם מועד החיוב בגינן חל או לא ("האצה"
" )"Accelerationוזאת תוך שבעה ( )7ימים ממועד ההודעה.
.22

הסכמים אחרים
בכפוף להוראות הדין ,לא יהיה במילוי תפקידו של הנאמן לפי שטר זה ,או בעצם מעמדו כנאמן ,כדי
למנוע ממנו מלהתקשר עם החברה בחוזים שונים או מלבצע עסקאות עמה במהלך הרגיל של עסקיו.

.23

שכר הנאמן
לפירוט אודות שכר וכיסוי הוצאות הנאמן ראה התוספת הרביעית לשטר הנאמנות.

.24

סמכויות מיוחדות
24.1

הנאמן יהיה רשאי להפקיד את כל השטרות והמסמכים המעידים ,המייצגים ו/או הקובעים
את זכותו בקשר עם כל נכס הנמצא באותו זמן בידיו ,בכספת ו/או במקום אחר שיבחר,
אצל כל בנקאי ו/או כל חברה בנקאית ו/או אצל עורך דין.
הנאמן רשאי במסגרת ביצוע ענייני הנאמנות לפי שטר זה וכפוף להוראות כל דין ושטר
הנאמנות ,להזמין חוות דעתו ו/או עצתו של כל עורך דין ,רואה חשבון ,שמאי ,מעריך ,מודד,
מתווך או מומחה אחר ,ולפעול בהתאם למסקנותיה בין אם חוות דעת ו/או עצה כזו הוכנה
לבקשת הנאמן ו/או לבקשת החברה ,והנאמן לא יהיה אחראי בעד כל הפסד או נזק שייגרם
כתוצאה מכל פעולה ו/או אי נקיטת פעולה שבוצעו על ידו על סמך עצה או חוות דעת כאמור,
אלא אם נקבע בפסק דין חלוט כי פעל בזדון או ברשלנות שאינה פטורה על פי חוק או בחוסר
תום לב או בניגוד להוראות שטר נאמנות זה .החברה תישא במלוא עלות העסקת היועצים
כאמור ובלבד ,ככל שהדבר אפשרי בנסיבות העניין ,וככל שלא יהא בכך כדי לפגוע בזכויות
המחזיקים ,שהנאמן ימסור לחברה ,זמן סביר מראש ,הודעה על כוונתו לקבל חוות דעת
מומחה (או שלוח ,לרבות בא כוחו) או עצה כאמור ,בצירוף פירוט שכר טרחתו של היועץ
ומטרת מינויו ,ובלבד שעלות שכרם של היועצים אינה חורגת מגבולות הסביר והמקובל,
ושהיועצים האמורים יצהירו כלפי הנאמן במסגרת הצעתם כי אינם מצויים בניגוד עניינים
ו/או בתחרות עם עסקי החברה .למעט ביחס למינוי בא כוח לנאמן ,הנאמן יעביר לחברה
רשימה של לא יותר משלושה ( )3מומחים בעלי מוניטין ומומחיות רלוונטיים ,אשר אליהם
יפנה הנאמן לקבלת הצעות שכר טרחה למינויים כשלוחים כאמור .החברה תבחר בהקדם
האפשרי הצעה אחת מתוך ההצעות שיוגשו ,ותהיה רשאית לנהל משא ומתן עם המומחים
על הצעתם ובלבד שלא יהיה בכך כדי לעכב פעולות הנדרשות לביצוע לדעתו של הנאמן לשם
הגנה על זכויות מחזיקי אגרות החוב (סדרה א') ,לרבות באמצעות מומחים ויועצים כאמור.
סך הסכומים בהם תישא החברה בגין האמור לעיל לא יעלה על סכום סביר ומקובל בהתאם
לנסיבות העניין.

24.2

כל עצה ו/או חוות דעת כזו יכולה להינתן ,להישלח או להתקבל על ידי מכתב ,מברק,
פקסימיליה ו/או כל אמצעי אלקטרוני אחר להעברת מידע בכתב.
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24.3

כפוף להוראות שטר זה ,רשאי הנאמן אך לא חייב ,לכנס בכל עת ,אסיפה כללית של מחזיקי
אגרות החוב על מנת לדון ו/או לקבל את הוראותיה בכל עניין הנוגע לשטר זה ורשאי לשוב
ולכנס אותה.

24.4

הנאמן לא יהיה חייב להודיע לצד כל שהוא על חתימת שטר זה ואינו רשאי להתערב באיזו
צורה שהיא בהנהלת עסקי החברה או ענייניה אלא על פי הסמכויות אשר הוקנו לו בשטר
זה בזהירות המתבקשת.

24.5

הנאמן ישתמש בנאמנות בכוחות ,בהרשאות ובסמכויות שהוקנו לו לפי שטר זה ,לפי שיקול
דעתו המוחלט ,באופן סביר ובהתאם להוראות כל דין.

סמכות הנאמן להעסיק שלוחים
הנאמן יהיה רשאי בתיאום מראש עם החברה ,במסגרת הנהלת עסקי הנאמנות ,למנות שלוח/ים
שיפעל/ו במקומו ,בין עורך דין ובין אחר ,כדי לעשות או להשתתף בעשיית פעולות מיוחדות שיש
לעשותן בקשר לנאמנות ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל נקיטה בהליכים משפטיים ,ובלבד שככל
ואין בכך כדי לפגוע בזכויות מחזיק אגרות החוב .כן יהיה הנאמן רשאי לסלק על חשבון החברה את
שכר טרחתו והוצאותיו הסבירות של כל שלוח כזה ,והחברה תחזיר לנאמן ,מייד עם דרישתו
הראשונה ,הוצאות אלו ,והכל בתנאי שהדבר יהיה אפשרי בנסיבות העניין וככל שלא יהיה בכך כדי
לפגוע בזכויות המחזיקים ,שהנאמן נתן לחברה הודעה מראש בדבר מינוי שלוחים כאמור .לא יהיה
במינוי שלוח כאמור כדי לשחרר את הנאמן מכל אחריות שהייתה מוטלת עליו אלמלא אותו מינוי
ו/או לגרוע מאחריותו של הנאמן בגין פעולותיו ופעולות שלוחיו .החברה תהיה רשאית להתנגד
למינוי שלוח מסוים כאמור מכל טעם סביר שהוא ,במקרה בו השלוח הינו מתחרה או מצוי בניגוד
עניינים ,בין במישרין ובין בעקיפין ,בעסקי החברה.

.26

שיפוי הנאמן
26.1

החברה ומחזיקי אגרות החוב (במועד הקובע הרלוונטי כאמור בסעיף  26.5לשטר הנאמנות,
כל אחד בגין התחייבותו כאמור בסעיף  26.3לשטר הנאמנות) ,מתחייבים בזאת לשפות את
הנאמן וכל נושאי משרה בו ,עובדיו ,שלוח או מומחה שימנה (להלן" :הזכאים לשיפוי"):
 26.1.1בגין כל נזק ו/או הפסד ו/או חיוב כספי על פי פסק דין (שלא ניתן לגביו עיכוב ביצוע)
או על פי פשרה שנסתיימה (וככל שהפשרה נוגעת לחברה ניתנה הסכמת החברה
לפשרה) או על פי פסק בורר אשר עילתו קשורה לפעולות שביצעו הזכאים לשיפוי
או שעליהם לבצע מכוח הוראות שטר זה ,ו/או על פי חוק ו/או הוראה של רשות
מוסמכת ו/או כל דין ו/או לפי דרישת מחזיקי אגרות החוב ו/או לפי דרישת החברה;
וכן
 26.1.2בגין שכר הזכאים לשיפוי והוצאות סבירות שהוציאו ו/או שעומדים להוציא ,לרבות
אגב ביצוע הנאמנות או בקשר לפעולות כאלה ,שלפי דעתם היו דרושות לביצוע הנ"ל
ו/או בקשר לשימוש בסמכויות והרשאות הנתונות בתוקף שטר זה וכן בקשר לכל
מיני הליכים משפטיים ,חוות דעת עורכי דין ומומחים אחרים ,משא ומתן ,דין
ודברים ,הוצאות ,תביעות ודרישות בנוגע לכל עניין ו/או דבר שנעשו ו/או לא נעשו
באופן כלשהו ביחס לנדון; ובכל מקרה בעלות שהיא סבירה ומקובלת לשירותים
כאמור.
והכל בתנאי כי:
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 26.1.3הזכאים לשיפוי לא ידרשו שיפוי מראש בעניין שאינו סובל דיחוי ,וזאת מבלי לפגוע
בזכותם לדרוש שיפוי בדיעבד ,אם וככל שתקום לו זכות כאמור;
 26.1.4לא נקבע בהחלטה שיפוטית חלוטה כי הזכאים לשיפוי פעלו שלא בתום לב ופעולה
זו נעשתה שלא במסגרת מילוי תפקידם ,שלא בהתאם להוראות הדין ו/או שלא על
פי שטר נאמנות זה;
 26.1.5לא נקבע בהחלטה שיפוטית חלוטה כי הזכאים לשיפוי התרשלו ברשלנות שאינה
פטורה על פי חוק כפי שיהיה מעת לעת;
 26.1.6לא נקבע בהחלטה שיפוטית חלוטה כי הזכאים לשיפוי פעלו בזדון;
התחייבויות השיפוי על פי סעיף  26.1זה תקרא "התחייבות השיפוי".
מוסכם כי בכל מקרה בו ייקבע בהחלטה שיפוטית חלוטה כי הזכאים לשיפוי ( )1פעלו שלא
בתום לב ,שלא במסגרת מילוי תפקידם ,שלא בהתאם להוראות הדין או שטר הנאמנות;
ו/או ( )2התרשלו ברשלנות שאינה פטורה על פי חוק; ו/או ( )3פעלו בזדון – יהיו הזכאים
לשיפוי זכאים מיד עם דרישתם לתשלום סכום "התחייבות השיפוי" אך לאחר שיקבע
בהחלטה שיפוטית חלוטה כי אכן פעלו בהתאם לנטען נגדם כאמור לעיל ,ישיבו הזכאים
לשיפוי לגביהם ניתנה קביעה כאמור את סכומי "התחייבות השיפוי" ששולמו להם.
26.2

מבלי לגרוע מתוקף "התחייבות השיפוי" שבסעיף  26.1לשטר הנאמנות ,כל אימת שהנאמן
יהיה חייב לפי תנאי שטר הנאמנות ו/או על פי חוק ו/או הוראה של רשות מוסמכת ו/או כל
דין ו/או לפי דרישת מחזיקי אגרות החוב ו/או לפי דרישת החברה ,לעשות פעולה כלשהי,
לרבות אך לא רק פתיחת הליכים או הגשת תביעות לפי דרישת בעלי אגרות החוב ,כאמור
בשטר זה ,יהיה הנאמן רשאי להימנע מלנקוט כל פעולה כאמור ,עד שיקבל לשביעות רצונו
כתב שיפוי מבעלי אגרות החוב או ממי מהם ,ואם תבוצע הפעולה בשל דרישת החברה – מן
החברה ,בגין כל אחריות לנזק ו/או הפסד ו/או הוצאה שיכולים להיגרם לזכאים לשיפוי
עקב עשיית הפעולה האמורה ו/או פיקדון כספי לכיסוי "התחייבות השיפוי" (להלן" :כרית
המימון") בעדיפות ראשונה מהחברה ,ובמקרה בו החברה לא תפקיד את "כרית המימון"
במועד בו נדרשה לעשות זאת על ידי הנאמן יפנה הנאמן למחזיקי אגרות החוב שהחזיקו
במועד הקובע (כאמור בסעיף  26.5לשטר הנאמנות) ,בבקשה כי יפקידו בידיו את סכום
"כרית המימון" ,כל אחד את "חלקו היחסי" (כהגדרת מונח זה להלן) .אם מחזיקי אגרות
החוב לא יפקידו בפועל את מלוא סכום "כרית המימון" לא תחול על הנאמן חובה לנקוט
בפעולה או בהליכים הרלוונטיים .אין באמור בסעיף  26.2זה לעיל ,כדי לפטור את הנאמן
מנקיטת פעולה דחופה הדרושה לשם מניעת פגיעה מהותית לרעה בזכויות מחזיקי אגרות
החוב.
הנאמן מוסמך לקבוע את סכום "כרית המימון" ויהיה רשאי לחזור ולפעול ליצירת כרית
נוספת כאמור ,מעת לעת ,בסכום שיקבע על ידו.
ככל שיותקנו תקנות לעניין הפקדת פיקדון על ידי מנפיק לטובת מחזיקי אגרות חוב בהתאם
לסעיף 35ה 1לחוק ניירות ערך ,וככל שיחולו תקנות כאמור על אגרות החוב (סדרה א') ושטר
נאמנות זה ,ישמש הפיקדון חלף "כרית המימון" ,ויחולו הוראות הדין.

26.3

"התחייבות השיפוי":
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 26.3.1תחול על החברה בכל מקרה של ( )1פעולות שבוצעו ו/או נדרשו להתבצע לפי תנאי
שטר הנאמנות או לשם הגנה על זכויות מחזיקי אגרות החוב (לרבות בשל דרישת
מחזיק הדרושה לשם הגנה כאמור); וכן ( )2פעולות שבוצעו ו/או נדרשו להתבצע
לפי דרישת החברה.
 26.3.2תחול על המחזיקים שהחזיקו במועד הקובע (כאמור בסעיף  26.5לשטר הנאמנות)
בכל מקרה של ( )1פעולות שבוצעו ו/או נדרשו להתבצע לפי דרישת מחזיקי אגרות
החוב (ולמעט פעולות שכאמור ננקטו לפי דרישת מחזיקים לשם הגנה על זכויות
מחזיקי אגרות החוב); וכן ( )2אי תשלום על ידי החברה של סכום "התחייבות
השיפוי" החלה עליה על פי סעיף  26.3.1לשטר הנאמנות (בכפוף להוראות סעיף 26.6
לשטר הנאמנות).
26.4

בכל מקרה בו( :א) החברה לא תשלם את הסכומים הדרושים לכיסוי "התחייבות השיפוי"
ו/או לא תפקיד את סכום "כרית המימון" ,לפי העניין; ו/או (ב) חובת השיפוי חלה על
המחזיקים מכח הוראות סעיף  26.3.2לשטר הנאמנות ו/או נקראו המחזיקים להפקיד את
סכום "כרית המימון" לפי סעיף  26.2לשטר הנאמנות ,יחולו ההוראות הבאות:
 26.4.1הכספים ייגבו באופן הבא:
26.4.1.1

ראשית – הסכום ימומן מתוך כספי הריבית ו/או הקרן שעל החברה
לשלם למחזיקי אגרות החוב לאחר תאריך הפעולה הנדרשת ,ויחולו
הוראות סעיף  12לשטר הנאמנות;

26.4.1.2

שנית – ככל שלדעת הנאמן לא יהיה בסכומים המופקדים ב"כרית
המימון" כדי לכסות את "התחייבות השיפוי" ,יפקידו המחזיקים
שהחזיקו במועד הקובע (כאמור בסעיף  26.5לשטר הנאמנות) בהתאם
לחלקו היחסי (כהגדרת מונח זה) בידי הנאמן הסכום החסר .הסכום
שיפקיד כל מחזיק יישא את הריבית השנתית בשיעור השווה לריבית
הקבועה על אגרות החוב (כאמור בתוספת הראשונה לשטר הנאמנות)
וישולם בקדימות כאמור בסעיף  26.7לשטר הנאמנות.
"חלקו היחסי" משמעו החלק היחסי של אגרות החוב אותם החזיק
המחזיק במועד הקובע הרלוונטי כאמור בסעיף  26.5לשטר הנאמנות
מסך הערך הנקוב שבמחזור באותו מועד .מובהר כי חישוב החלק
היחסי ייוותר קבוע אף אם לאחר אותו מועד יחול שינוי בערך הנקוב
של אגרות החוב שבידי המחזיק.
יובהר ,כי מחזיקי אגרות החוב אשר יישאו באחריות לכיסוי הוצאות
כאמור בסעיף זה לעיל יוכלו לשאת בהוצאות כאמור בסעיף זה לעיל
מעבר לחלקם היחסי ובמקרה זה יחול על השבת הסכומים סדר
העדיפות בהתאם לאמור בסעיף  12לשטר זה.

26.5

המועד הקובע לקביעת חבותו של מחזיק ב"התחייבות השיפוי" ו/או בתשלום "כרית
המימון" הינו כדלקמן:
 26.5.1בכל מקרה בו "התחייבות השיפוי" ו/או תשלום "כרית המימון" נדרשים בשל
החלטה או פעולה דחופה הדרושות לשם מניעת פגיעה מהותית לרעה בזכויות
מחזיקי אגרות החוב וזאת ללא החלטה מוקדמת של אסיפת מחזיקי אגרות החוב
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– יהיה המועד הקובע לחבות תום יום המסחר של יום נקיטת הפעולה או קבלת
ההחלטה ואם אותו יום אינו יום מסחר ,יום המסחר הקודם לו.
 26.5.2בכל מקרה בו "התחייבות השיפוי" ו/או תשלום "כרית המימון" נדרשים על פי
החלטת אסיפת מחזיקי אגרות חוב – יהיה המועד הקובע לחבות המועד הקובע
להשתתפות באסיפה (כפי שמועד זה נקבע בהודעת הזימון) ותחול גם על מחזיק
אשר לא נכח או השתתף באסיפה.

.27

26.6

אין בתשלום על ידי המחזיקים במקום החברה של סכום כלשהו המוטל על החברה על פי
סעיף 26זה ,כדי לשחרר את החברה מחבותה לשאת בתשלום האמור וכדי למנוע מהנאמן
לפעול להשגת הסכומים מן החברה.

26.7

לעניין קדימות ההחזר למחזיקים אשר נשאו בתשלומים לפי סעיף זה מתוך תקבולים בידי
הנאמן ראה סעיף  12לשטר הנאמנות.

הודעות
כל הודעה מטעם החברה ו/או הנאמן למחזיקי אגרות החוב (סדרה א') תינתן על ידי דוח מיידי
במערכת המגנ"א ,כאשר הנאמן יהא רשאי להורות לחברה והחברה תהיה חייבת לדווח לאלתר
במערכת המגנ"א בשם הנאמן כל דיווח כפי שיועבר בכתב על ידי הנאמן לחברה ,ובמקרים
המפורטים להלן בלבד ,תפרסם החברה בנוסף מודעה בשני ( )2עיתונים בעלי תפוצה רחבה ,היוצאים
לאור בישראל בשפה העברית( :א) הסדר או פשרה לפי סעיף  350לחוק החברות; (ב) מיזוג .במקרה
בו תחדל החברה לדווח בהתאם לפרק ו' לחוק ניירות ערך ,כל הודעה מטעם החברה ו/או הנאמן
למחזיקי אגרות החוב (סדרה א') תינתן על ידי משלוח הודעה בדואר רשום לכל אחד מבין מחזיקי
אגרות החוב (סדרה א') ,לפי כתובתו האחרונה הרשומה במרשם (ובמקרה של מספר מחזיקים
במשותף ,המחזיק המשותף הרשום ראשון במרשם) .כל הודעה שנשלחה כאמור ,תיחשב כאילו
נמסרה לידי מחזיקי אגרות החוב (סדרה א') כעבור שלושה ( )3ימי עסקים מיום מסירתה למשלוח
בדואר.
כל הודעה או דרישה מטעם הנאמן לחברה ,או מטעם החברה לנאמן ,תוכל להינתן על ידי מכתב
שיישלח בדואר רשום או באמצעות שליח לפי הכתובת המפורטת בשטר הנאמנות ,או לפי כתובת
אחרת (לרבות כתובת דואר אלקטרוני) עליה יודיעו הצדדים בכתב ,או – גם באמצעות שיגורה
בפקסימיליה .כל הודעה או דרישה שתישלח בדואר רשום תיחשב כאילו נתקבלה על ידי הצד האחר
כעבור שלושה ( )3ימי עסקים מיום מסירתה למשלוח בדואר .כל הודעה או דרישה שתישלח
באמצעות שליח תיחשב כאילו נתקבלה על ידי הצד האחר במסירתה על ידי השליח לנמען או
בהצעתה לנמען לקבלה ,לפי העניין .כל הודעה או דרישה שתישלח באמצעות פקסימיליה (בתוספת
וידוא טלפוני בדבר קבלתה) או באמצעות דואר אלקטרוני תיחשב כאילו נתקבלה על ידי הצד השני
כעבור יום עסקים אחד ( )1מיום שיגורה ,למעט מענה אוטומטי שלא ייחשב כאישור קבלה.
העתקים מהודעות שתיתן החברה למחזיקי אגרות החוב (סדרה א') יישלחו על ידה גם לנאמן,
והעתקים מהודעות שייתן הנאמן למחזיקי אגרות החוב (סדרה א') יישלחו על ידו גם לחברה.

.28

ויתורים ,פשרות ו/או שינויים בשטר הנאמנות
א)

בכפוף להוראות כל דין ,החברה והנאמן יהיו רשאים ,בין לפני ובין אחרי שקרן אגרות החוב
(סדרה א') תעמוד לפירעון ,לשנות את שטר הנאמנות ו/או את תנאי אגרות החוב (סדרה א'),
אם נתקיים אחד מאלה:
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ב)

()1

אם הנאמן שוכנע כי השינוי אינו פוגע במחזיקי אגרות החוב (סדרה א') .הוראות
פסקה זו לא יחולו לעניין כל ההוראות הנוגעות לשעבודים ,מגבלות על ביצוע
חלוקה ,מגבלות החלות על הרחבת סדרה ,דיווחים לנאמן ,שינויים במועדי
התשלומים על פי תנאי אגרות החוב ,בשיעור הריבית שנושאות אגרות החוב
(לרבות התאמת שיעור הריבית כתוצאה מאי עמידה שאינה מהותית בהתניות
הפיננסיות בסעיף  7.1.6לשטר הנאמנות) ,באמות המידה הפיננסיות הקבועות
בשטר נאמנות זה ,וכן בהוראות הנוגעות להחלפה ,שחרור ,או מכירה של נכסים
משועבדים ,כאמור בשטר נאמנות זה ,בעילות להעמדה לפירעון מיידי ,וכן לעניין
שינוי של זהות הנאמן או שכרו בשטר הנאמנות ,לשם מינוי נאמן במקומו של
נאמן שהסתיימה כהונתו והכל ביחס להוראות הקבועות בשטר נאמנות זה.

()2

מחזיקי אגרות החוב הסכימו לשינוי המוצע בהחלטה שנתקבלה באסיפת מחזיקי
אגרות החוב ,שנכחו בה ,בעצמם או על ידי באי כוחם ,מחזיקי אגרות חוב
המחזיקים ,בלפחות  50%מיתרת הערך הנקוב של אגרות החוב שבמחזור ,ברוב
של המחזיקים בשני שלישים ( )2/3לפחות מיתרת הערך הנקוב של אגרות החוב
המיוצג בהצבעה ,או ברוב כאמור באסיפה נדחית ,שנכחו בה מחזיקי אגרות חוב
המחזיקים בעצמם או על ידי באי כוחם ,בלפחות עשרים אחוזים ( )20%מן היתרה
האמורה.

בנוסף לאמור בס"ק (א) וכפוף להוראות כל דין:
()1

()2

ג)

למעט לגבי כל ההוראות הנוגעות לשעבודים ,מגבלות על ביצוע חלוקה ,מגבלות
החלות על הרחבת סדרה ,דיווחים לנאמן ,מועדי התשלומים על פי אגרות החוב,
שיעור הריבית שלה (לרבות התאמת שיעור הריבית כתוצאה מאי עמידה שאנה
מהותית בהתניות הפיננסיות ,כאמור בסעיף  7.1.6לשטר הנאמנות) ,באמות מידה
פיננסיות וכן בהוראות הנוגעות להחלפה ,שחרור ,או מכירה של נכסים
משועבדים ,כאמור בשטר נאמנות זה ,עילות להעמדה לפירעון מיידי ,והכל ביחס
להוראות שטר נאמנות זה ,הנאמן יהיה רשאי מזמן לזמן ובכל עת כאשר אין
בדבר ,לדעתו ,משום פגיעה בזכויות המחזיקים באגרות החוב (סדרה א') ,לוותר
על כל הפרה או אי-מילוי של כל תנאי מתנאי שטר הנאמנות על ידי החברה.
הנאמן יהיה רשאי ,באישור מוקדם שיתקבל על ידי החלטה שנתקבלה באסיפת
מחזיקי אגרות החוב ,שנכחו בה ,בעצמם או על ידי באי כוחם ,מחזיקי אגרות חוב
המחזיקים ,בלפחות  50%מיתרת הערך הנקוב של אגרות החוב שבמחזור ,ברוב
של המחזיקים בשני שלישים ( )2/3לפחות מיתרת הערך הנקוב של אגרות החוב
המיוצג בהצבעה ,או ברוב כאמור באסיפה נדחית ,שנכחו בה מחזיקי אגרות חוב
המחזיקים בעצמם או על ידי באי כוחם ,בלפחות עשרים אחוזים ( )20%מן היתרה
האמורה ,להתפשר עם החברה בקשר לכל זכות או תביעה שלהם ,ולוותר על כל
זכות או תביעה שלהם כלפי החברה על פי שטר הנאמנות ואגרות החוב .התפשר
הנאמן עם החברה לאחר שקיבל אישור מוקדם של מחזיקי אגרות החוב (סדרה
א') כאמור לעיל ,לא יהא אחראי הנאמן בגין פעולה זו ובלבד שפעל בתום לב ובלא
התרשלות שאינה פטורה על פי דין.

החברה ו/או הנאמן ימסרו לכל המחזיקים באגרות החוב הודעה בכתב על כל שינוי ו/או
ויתור כאמור בס"ק (א)( )1ו(-ב)( )1לעיל ,בסמוך לאחר ביצועו.

62

.29

ד)

כל מקרה של שימוש בזכות הנאמן על פי סעיף זה לעיל ביחס לאגרות החוב (סדרה א') ,יהיה
הנאמן רשאי לדרוש מהמחזיקים באגרות החוב (סדרה א') למסור לו או לחברה את תעודות
אגרות החוב (סדרה א') ,לשם רישום הערה בדבר כל ויתור ,פשרה ,שינוי או תיקון כאמור,
ולפי דרישת הנאמן תרשום החברה הערה כאמור ,בתעודות אגרות החוב שימסרו לה.

ה)

בנוסף לאמור לעיל ,תנאי אגרות החוב יהיו ניתנים לשינוי במסגרת הסדר או פשרה ,אשר
אושר על ידי בית המשפט ,לפי סעיף  350לחוק החברות ,למעט שינוי שיטת ההצמדה ,כפי
שמפורט בסעיף 4לתנאים הרשומים מעבר לדף.

מרשם מחזיקי אגרות החוב
החברה תנהל במשרדה הרשום מרשם מחזיקי אגרות חוב (סדרה א') על פי דין (להלן" :המרשם"),
שיהיה פתוח לעיונו של כל אדם (בכל זמן סביר) ובו יירשמו כל המחזיקים הרשומים ,כפי שיהיו מעת
לעת ,וכן פרטים נוספים ,כקבוע בסעיף 35ח 3לחוק ניירות ערך .כן יירשמו במרשם מחזיקים אחרים,
ככל שיהיו כאלה עקב פיצול או העברת בעלות באגרת החוב ,היה ותתבצענה פעולות כאמור בהתאם
לסעיפים 8או 9לתנאים הרשומים מעבר לדף .החברה רשאית לסגור את המרשם מדי פעם לתקופה
או לתקופות שלא תעלינה במצטבר על שלושים ( )30ימים בשנה.
המחזיק באגרות החוב יהיה רשאי לעיין ברישומיו במרשם בכל זמן סביר ,כל עוד הוא מחזיק
באגרות החוב .כמו כן ,הנאמן יהיה רשאי לעיין במרשם בכל זמן סביר.
החברה לא תהיה חייבת לרשום במרשם שום הודעה בדבר נאמנות מפורשת ,מכללא או משוערת,
או משכון או שעבוד מכל מין שהוא או כל זכות שביושר ,תביעה או קיזוז או זכות אחרת כלשהי
בקשר לאגרות החוב .החברה תכיר אך ורק בבעלותו של האדם שבשמו נרשמו אגרות החוב .יורשיו
החוקיים ,מנהלי עזבונו או מבצעי צוואתו של המחזיק הרשום וכל אדם שיהיה זכאי לאגרות חוב
עקב פשיטת רגל של כל מחזיק רשום (ואם הוא תאגיד – עקב פירוקו) יהיו רשאים להירשם
כמחזיקים בהן לאחר מתן הוכחות שלדעת החברה תספקנה להוכיח את זכותם להירשם כמחזיקים
שלהם.

.30

מינוי נאמן חדש ,פקיעת כהונת הנאמן ודיווחי הנאמן
30.1

כהונת הנאמן תסתיים במקרים הנקובים בחוק ניירות ערך ועל פי תנאיו.

30.2

היה והסתיימה או פקעה כהונתו של הנאמן ,הנאמן ימשיך לכהן בתפקידו עד למינוי נאמן
אחר במקומו; נאמן אחר כאמור ימונה בידי אסיפת מחזיקי אגרות החוב (סדרה א') ,ברוב
רגיל.

30.3

הנאמן יעביר לידי הנאמן החדש את כל המסמכים והסכומים שהצטברו אצלו בקשר עם
הנאמנות נשוא שטר הנאמנות ,ויחתום על כל מסמך שיידרש לשם כך .לכל נאמן חדש יהיו
אותם כוחות ,חובות וסמכויות ,והוא יוכל לפעול לכל דבר ועניין ,כאילו התמנה כנאמן
מלכתחילה.

30.4

החלטה בדבר סיום כהונתו של הנאמן תתקבל באסיפת מחזיקי אגרות החוב בהחלטה
רגילה.

30.5

דיווח ע"י הנאמן:
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 30.5.1החל ממועד הנפקת אגרות החוב יערוך ויפרסם הנאמן עד תום הרבעון השני בכל
שנה קלנדרית דוח שנתי על ענייני הנאמנות בהתאם להוראות חוק ניירות ערך
והתקנות שיותקנו מכוחו;
 30.5.2הנאמן חייב להגיש דו"ח לגבי פעולות שביצע לפי הוראות פרק ה' 1לחוק ,לפי דרישה
סבירה של מחזיקים בעשרה אחוזים ( )10%לפחות מיתרת הערך הנקוב של אגרות
החוב ,בתוך זמן סביר ממועד הדרישה ,והכל בכפוף לחובת סודיות שחב הנאמן
כלפי החברה כאמור בסעיף (35יד) לחוק ניירות ערך ובסעיפים  20.4ו 20.12 -לעיל.
 30.5.3לפי דרישה של מחזיקי אגרות החוב ,המחזיקים בלמעלה מחמישה אחוזים ()5%
מיתרת הערך הנקוב של אגרות החוב (סדרה א') ,הנאמן יעביר למחזיקים נתונים
ופרטים אודות הוצאותיו בקשר עם הנאמנות.
.31

אסיפות של המחזיקים
אסיפות מחזיקי אגרות החוב (סדרה א') יתנהלו כאמור בתוספת השנייה לשטר זה.

.32

דיווח לנאמן
החברה תמסור לנאמן ,כל זמן שאגרות החוב נשוא הנאמנות הינן במחזור וטרם נפרעו במלואן:
32.1

לא יאוחר מהמועד הקבוע לחברות ציבוריות בדין לפרסומם ,דוחות כספיים שנתיים
מבוקרים ומאוחדים של החברה לשנת הכספים שנסתיימה ביום  31בדצמבר של השנה
שחלפה ,הדוחות הכספיים השנתיים של החברה (סולו) (דוחות החברה לא מאוחדים)
הנערכים על ידה בהתאם לתקנה 9ג לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים),
התש"ל 1970-והתוספת העשירית לתקנות אלה ,ודוחות תקופתיים גם במקרה בו החברה
תחדל להיות תאגיד מדווח ,לפי העניין.

32.2

לא יאוחר מהמועד הקבוע לחברות ציבוריות בדין לפרסומם ,כל דוח כספי ביניים וכל דוח
רבעוני המסוקר והמאוחד של החברה בצירוף דוח סקירת רו"ח ביחס אליהם והדוחות
הכספיים הרבעוניים של החברה (סולו) (דוחות החברה לא מאוחדים) הנערכים על ידה
בהתאם לתקנה 9ג לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים) ,התש"ל1970-
והתוספת העשירית לתקנות אלה גם במקרה בו החברה תחדל להיות תאגיד מדווח ,לפי
העניין.

32.3

לא יאוחר מ 10-ימי עסקים לאחר פרסום הדוחות הכספיים השנתיים של החברה ,ולא
יאוחר מיום  10באפריל ,וכל עוד שטר זה בתוקף ,תמציא החברה לנאמן אישור בכתב של
החברה ,בחתימת מורשי החתימה מטעמה וכן יו"ר הדירקטוריון שלה ו/או מנהלה הכללי
על כך שבתקופה שמתאריך השטר ו/או מתאריך האישור הקודם שנמסר לנאמן ,המאוחר
מביניהם ,ועד למותן מתן האישור לא קיימת מצד החברה הפרה של שטר זה ותנאי אגרות
החוב ,אלא אם כן צוין בו במפורש אחרת.

32.4

החברה תודיע לנאמן מיידית ובכתב על חשש סביר של החברה ,כי כל או איזה מהאירועים
המפורטים בסעיף  10.1לשטר עלולים להתרחש בוודאות סבירה וכן על קרות כל או איזה
מהאירועים המפורטים בסעיף האמור ,וזאת מבלי להביא בחשבון את תקופות הריפוי
וההמתנה המנויות באותו סעיף ומבלי לגרוע ממנה.

32.5

לא יאוחר מעשרה ( )10ימי עסקים מפרסומו של כל דוח כספי של החברה ,תמסור החברה
לנאמן אישור בכתב חתום על ידי מנכ"ל החברה או יו"ר הדירקטוריון או נושא המשרה
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הבכיר בתחום הכספים בחברה ,בדבר עמידתה באמות המידה הפיננסיות ,בצירוף תחשיב
רלוונטי ואסמכתאות.
32.6
.33

כל אישור אחר הנקוב במפורש בשטר זה.

הדין החל וסמכות השיפוט
הדין החל על שטר הנאמנות ,על נספחיו ,ועל אגרות החוב ,הינו הדין הישראלי בלבד .לבתי המשפט
בעיר תל אביב -יפו תהא סמכות שיפוט ייחודית ובלעדית בכל סכסוך הנוגע לשטר הנאמנות ואגרות
החוב.

.34

אחריות הנאמן
34.1

אחריות הנאמן תהא על-פי דין.

34.2

למען הסר ספק מובהר בזאת ,כי:
 34.2.1על הנאמן לא חלה חובה לבחון ,ובפועל הנאמן לא בחן ,את מצבה הכלכלי של
החברה ו/או את הצורך בהעמדת בטחונות להבטחת התשלומים למחזיקי אגרות
החוב ,והדבר אינו נכלל בין תפקידיו.
 34.2.2הנאמן לא ערך בדיקת נאותות ( )Due Diligenceכלכלית ,חשבונאית או משפטית
באשר למצב עסקי החברה או חברות המוחזקות על-ידי החברה או על-ידי אדם
המחזיק במניות החברה והדבר אינו נכלל בין תפקידיו.

.35

34.3

על אף האמור בכל דין ובכל מקום בשטר הנאמנות ,ככל שהנאמן פעל לשם מילוי תפקידו
בתום לב ובתוך זמן סביר וכן בירר את העובדות שנאמן סביר היה מברר בנסיבות העניין,
לא יהא אחראי כלפי מחזיק באגרות החוב לנזק שנגרם לו כתוצאה מכך שהנאמן הפעיל את
שיקול דעתו לפי הוראות סעיף 35ח(ד )1או סעיף 35ט 1לחוק ניירות ערך ,אלא אם כן יוכיח
התובע כי הנאמן פעל ברשלנות חמורה .מובהר כי ככל שתתעורר סתירה בין הוראת סעיף
זה להוראה אחרת בשטר הנאמנות ,תגבר הוראת סעיף זה.

34.4

פעל הנאמן בתום לב ובלא התרשלות בהתאם להוראות סעיף 35ח(ד )2או סעיף 35ח(ד)3
לחוק ניירות ערך ,לא יהיה אחראי בשל ביצוע הפעולה כאמור.

כללי
מבלי לגרוע מהוראותיו האחרות של שטר זה ושל אגרות החוב ,הרי כל ויתור ,ארכה ,הנחה ,שתיקה,
הימנעות מפעולה (להלן" :ויתור") מצד הנאמן לגבי אי קיומה או קיומה החלקי או הבלתי נכון של
התחייבות כלשהי מהתחייבות לנאמן על פי שטר זה ואגרת החוב ,לא יחשבו כוויתור מצד הנאמן על
זכות כלשהי ,אלא כהסכמה מוגבלת להזדמנות המיוחדת בה ניתנה .מבלי לגרוע מההוראות
האחרות של שטר זה ואגרת החוב ,הרי כל שינוי בהתחייבויות לנאמן מחייב קבלת הסכמת הנאמן
מראש ובכתב .כל הסכמה אחרת ,בין בעל פה ובין על דרך של ויתור והימנעות מפעולה או בכל דרך
אחרת שאינה בכתב ,לא תיחשב כהסכמה כלשהי .זכויות הנאמן לפי הסכם זה הינן עצמאיות ובלתי
תלויות זו בזו ,ובאות בנוסף לכל זכות שקיימת ו/או שתהיה לנאמן על פי דין ו/או הסכם (לרבות
שטר זה ואגרת החוב).

.36

מענים
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כתובות הצדדים יהיו כמפורט במבוא לשטר זה ,או כל מען אחר אשר תינתן לגביו הודעה מתאימה
בכתב לצד שכנגד.
.37

הסמכה למגנ"א
הנאמן מסמיך בחתימתו על שטר זה את כל אחד ממורשי החתימה של החברה לדווח בשמו במערכת
המגנ"א על התקשרותו בשטר זה וחתימתו עליו.

.38

אי מגבלה על עסקאות בעלי שליטה
החברה אינה מוגבלת בעסקאות עם בעלי שליטה .אין באמור כדי לגרוע מהמגבלות החלות על
פירעונן של הלוואות בעלים כמפורט לעיל.

.39

דיווחי החברה בדוחותיה הכספיים
החברה מתחייבת כי במסגרת דוחותיה התקופתיים והחצי שנתיים ,היא תפרסם את הנתונים
הבאים –  ,FFO ,NOIשווי כל אחד מהנכסים בספרים ואת יתרת ההשקעה ביחס לקרקע בתל אביב.
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ולראיה באו הצדדים על החתום:

הילה מגדלי משרדים בע"מ

משמרת שירותי נאמנות בע"מ

באמצעות :רפאל אלאלוף

באמצעות :רם סבטי ורמי קצב

אישור עו"ד
אני הח"מ ,עו"ד רעות אלפיה ,מאשר/ת כי התקבלו האישורים הנדרשים על ידי האורגנים המוסמכים של
החברה לצורך חתימה על שטר זה ,וכי שטר זה נחתם כדין על ידי מורשי החתימה של הילה מגדלי משרדים
בע"מ ,מר רפאל אלאלוף ,וחתימתו מחייבת את החברה.

________________________
רעות אלפיה ,עו"ד
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הילה מגדלי משרדים בע"מ
תוספת ראשונה
תעודת אגרות חוב (סדרה א')
אגרות חוב רשומות על שם
מספר התעודה.1 :
ערך נקוב של אגרת זו *___ :ש"ח.
המחזיק הרשום של אגרת חוב זו.*___ :
.1

תעודה זו מעידה כי הילה מגדלי משרדים בע"מ (להלן" :החברה") תשלם לחברה לרישומים של
הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ או למי שיהיה הבעלים הרשום של אגרת חוב זו (להלן:
"מחזיק אגרת החוב") ,במועד הקובע ,תשלומי קרן ,ריבית והצמדה ,והכל בכפיפות למפורט בתנאים
שמעבר לדף ולשטר הנאמנות.

.2

אגרת חוב זו מונפקת בהתאם לשטר נאמנות מיום ___ ב______( 2020להלן" :שטר נאמנות") אשר
נחתם בין החברה מצד אחד ובין משמרת – חברה לשירותי נאמנות בע"מ (להלן" :הנאמן") .מובהר
כי הוראות שטר הנאמנות יהוו חלק בלתי נפרד מהוראות אגרת חוב זו ,ויחייבו את החברה ואת
המחזיקים באגרות החוב הכלולות בסדרה הנ"ל.

.3

אגרת חוב זו מונפקת בכפיפות לתנאים המפורטים מעבר לדף ובשטר הנאמנות ,המהווים חלק בלתי
נפרד מאגרת החוב.

נחתם על ידי החברה ביום ___________

__________________________________
הילה מגדלי משרדים בע"מ
נחתם על ידי___________________ :
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התנאים הרשומים מעבר לדף
.1

.2

.3

כללי
1.1

באגרת חוב זו תהיינה לביטויים שבסעיפים  1.7ו 5-לשטר הנאמנות.

1.2

תנאי אגרות החוב (התנאים הרשומים מעבר לדף) הינם חלק בלתי נפרד מהוראות שטר
הנאמנות ויראו את הוראות שטר הנאמנות כאילו נכללו במפורש בתנאי אגרות החוב .בכל
מקרה של סתירה בין האמור באגרת החוב לבין האמור בשטר הנאמנות יגברו הוראות שטר
הנאמנות .החברה מצהירה ,כי במועד חתימת שטר הנאמנות לא קיימת סתירה בין אגרת
החוב לבין שטר הנאמנות.

1.3

אגרת חוב זו עומדת לפירעון בתשלומים אשר ישולמו כמפורט בסעיף 2לתנאים הרשומים
מעבר לדף ,והיא נושאת ריבית בשיעור שנתי כאמור בסעיף 3לתנאים הרשומים מעבר לדף.

קרן אגרות החוב (סדרה א')
2.1

אגרות החוב (סדרה א') עומדות לפירעון בשני ( )2תשלומים שנתיים שווים אשר ישולמו
ביום  30בספטמבר  2024וביום  31במרץ .2025

2.2

אגרות החוב (סדרה א') נושאות ריבית בשיעור שנתי כאמור בסעיף  3להלן .קרן אגרות החוב
(סדרה א') והריבית עליה אינן צמודות.

הריבית של אגרות החוב (סדרה א')
3.1

היתרה הבלתי מסולקת של קרן אגרת החוב (כפי שזו תהא מעת לעת) תישא ריבית שנתית
קבועה (לא צמודה) בשיעור של  3.5%הריבית תשולם פעמיים בשנה ביום  30בספטמבר
וביום  31במרץ של כ"א מהשנים  2021עד ( 2025כולל) .תשלום הריבית הראשון יהיה ביום
 30בספטמבר  2021ותשלומי הקרן והריבית האחרונים יהיו ביום  31במרץ .2025

3.2

תשלום הריבית הראשון בגין אגרות החוב (סדרה א') ישולם ביום  30בספטמבר 2021
ויחושב בעד התקופה המתחילה ביום המסחר הראשון שלאחר יום המכרז על מחיר היחידה
של אגרות החוב (סדרה א') בגין התקופה המתחילה ביום המסחר הראשון שלאחר יום
המכרז על מחיר היחידה אגרות החוב (סדרה א') והמסתיימת במועד התשלום הראשון של
הריבית ,קרי 30 ,בספטמבר  ,2021מחושבת על בסיס של  365יום בשנה לפי מספר הימים
בתקופה זו (להלן" :תקופת הריבית הראשונה").

3.3

כל תקופת ריבית נוספת של אגרות החוב (סדרה א') ,תתחיל ביום הראשון שלאחר תום
תקופת הריבית הסמוכה לפניה ,ותסתיים בתום תקופת הריבית (קרי :במועד התשלום
הסמוך אחרי יום תחילתה).

3.4

שיעור הריבית בגין תקופת הריבית הראשונה של אגרות חוב (סדרה א') ,יפורטו בדוח
שתפרסם החברה בדבר תוצאות המכרז בקשר למחיר היחידה.

3.5

בכל מקרה שמועד תשלום הקרן ו/או הריבית יחול ביום שאינו יום עסקים ,יידחה מועד
התשלום ליום העסקים הראשון הבא אחריו ,ללא תוספת תשלום ,ו"היום הקובע" לצורך
קביעת הזכאות לפדיון או לריבית לא ישתנה בשל כך.

3.6

על פי הנחיות הבורסה שיטת ההצמדה לא תשונה במהלך תקופת אגרות החוב.

-70-

3.7
.4

שיעור הריבית שתשאנה אגרות החוב (סדרה א') יותאם בגין אי עמידה שאינה מהותית
בהתניות הפיננסיות כהגדרת מונח זה בסעיף  7.1.5כמתואר בסעיף  7.1.6לשטר הנאמנות.

תשלומי הקרן והריבית של אגרות החוב
א)

התשלומים על חשבון הקרן בגין אגרות החוב ישולמו לאנשים אשר שמותיהם יהיו רשומים
במרשם ביום  24בספטמבר  2024וביום  25במרץ  ,2025והתשלומים על חשבון הריבית בגין
אגרות החוב ישולמו לאנשים אשר שמותיהם יהיו רשומים במרשם ביום  24בספטמבר
וביום  25במרץ של השנים  2021עד ( 2025כפוף למועדי תשלום הקרן והריבית הנקובים
בסעיפים  2ו3-לתנאים הרשומים מעבר לדף ,בהתאמה) אשר קדמו למועד פירעונו של
התשלום הרלוונטי (להלן" :היום הקובע") ,פרט לתשלום האחרון של הקרן והריבית שיעשה
כנגד מסירת תעודות אגרות החוב (סדרה א') לידי החברה ביום התשלום ,במשרדה הרשום
של החברה או בכל מקום אחר עליו תודיע החברה .הודעת החברה כאמור תפורסם לא
יאוחר מחמישה ( )5ימי עסקים לפני מועד התשלום האחרון.

ב)

מובהר ,כי מי שאינו רשום במרשם ביום הקובע ,לא יהיה זכאי לתשלום ריבית בגין תקופת
הריבית שהתחילה לפני אותו מועד.

ג)

בכל מקרה שבו מועד פירעון התשלום על חשבון קרן ו/או ריבית יחול ביום שאינו יום
עסקים ,יידחה מועד התשלום ליום העסקים הראשון הבא אחריו ללא תוספת תשלום,
והיום הקובע לצורך קביעת הזכאות לפדיון או לריבית לא ישתנה בשל כך.

ד)

תשלום הקרן והריבית ייעשה כפוף לתנאי ההצמדה ,כמפורט בסעיף 4לתנאים הרשומים
מעבר לדף.

ה)

התשלום לזכאים ייעשה בשיקים או בהעברה בנקאית לזכות חשבון הבנק של האנשים אשר
שמותיהם יהיו רשומים במרשם ואשר יצוין בפרטים שימסרו בכתב לחברה מבעוד מועד,
בהתאם לאמור בס"ק (ו) להלן .אם החברה לא תוכל לשלם סכום כלשהו לזכאים לכך,
מסיבה שאינה תלויה בה ,יחולו הוראות סעיף 6לתנאים הרשומים מעבר לדף.

ו)

מחזיק רשום באגרות החוב יודיע לחברה את פרטי חשבון הבנק לזיכויו בתשלומים על פי
אגרות החוב כאמור לעיל ,או על שינוי בפרטי החשבון האמור או בכתובתו ,לפי העניין,
בהודעה בכתב שישלח בדואר רשום לחברה .החברה תהא חייבת לפעול על פי הודעתו של
מחזיק רשום בדבר שינוי כאמור לאחר חלוף חמישה-עשר ( )15ימי עסקים מיום שהודעתו
הגיעה לחברה.

ז)

לא מסר מחזיק רשום באגרות החוב הזכאי לתשלום כאמור מבעוד מועד לחברה פרטים
בדבר חשבון הבנק שלו ,ייעשה כל תשלום על חשבון הקרן ו/או הריבית בשיק שיישלח
בדואר רשום לכתובתו האחרונה הרשומה במרשם .משלוח שיק למחזיק רשום בדואר רשום
כאמור ייחשב לכל דבר ועניין כתשלום הסכום הנקוב בו בתאריך שיגורו בדואר ,ובלבד
שנפרע עם הצגתו כהלכה לגבייה.

ח)

מכל תשלום בגין אגרות החוב ינוכה כל תשלום חובה ככל הנדרש על פי דין.

ט)

כל תשלום על חשבון קרן ו/או ריבית ,אשר ישולם באיחור העולה על שבעה ( )7ימי עסקים
מהמועד הקבוע לתשלומו על פי תנאי אגרות החוב ,וזאת מסיבה התלויה בחברה ,יישא
ריבית פיגורים בשיעור של  3%לשנה ,החל מהמועד הקבוע לתשלומו ועד למועד תשלומו
בפועל .במקרה כאמור ,תודיע החברה בדיווח מיידי ,לפחות שני ( )2ימי מסחר לפני מועד
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התשלום בפועל ,על שיעור הריבית המדויק (הכולל את הריבית השנתית לתקופה בתוספת
ריבית הפיגורים) שישולם ועל מועד התשלום החדש.
.5

הימנעות מתשלום מסיבה שאינה תלויה בחברה; הפקדה בידי נאמן
לפרטים אודות הימנעות מתשלום מסיבה שאינה תלויה בחברה והפקדה בידי נאמן ,ראה סעיף 16
לשטר הנאמנות.

.6

מרשם מחזיקי אגרות החוב
לפרטים אודות מרשם מחזיקי אגרות החוב ,ראה סעיף  29לשטר הנאמנות.

.7

העברה של אגרות החוב
אגרות החוב ניתנות להעברה לגבי כל סכום ערך נקוב ואף לגבי חלקו ובלבד שיהיה בשקלים חדשים
שלמים .כל העברה של תעודת אגרות החוב בידי מחזיק רשום (למעט העברה המתבצעת באמצעות
המסחר בבורסה) תיעשה על פי כתב העברה הערוך בנוסח מקובל להעברת אגרות חוב ,חתום כיאות
על ידי הבעלים הרשום או נציגיו החוקיים ,וכן על ידי מקבל ההעברה או נציגיו החוקיים ,שיימסר
לחברה במשרדה הרשום בצרוף תעודות אגרות החוב המועברות על פיו ,וכל הוכחה סבירה אחרת
שתידרש על ידי החברה לשם הוכחת זכותו של המעביר להעברתן .כל ההוצאות הכרוכות בהעברת
אגרות החוב ,כולל תשלומי חובה ,אם יהיו כאלה ,תחולנה על מבקש ההעברה .אם יחול מס או כל
תשלום חובה אחר על כתב ההעברה של אגרות החוב ,תימסרנה לחברה הוכחות על תשלומם
שתהיינה להנחת דעתה של החברה.
בכפוף לאמור בסעיף זה ,הוראות תקנון ההתאגדות של החברה החלות על העברת מניות נפרעות
במלואן ועל הסבתן תחולנה ,בשינויים המחויבים ,על אופן העברת אגרות החוב ועל הסבתן.
במקרה של העברת חלק בלבד מסכום הקרן הנקוב בתעודת אגרת החוב ,יש לפצל תחילה את תעודת
אגרת החוב למספר תעודות ,באופן האמור בסעיף 8לתנאים הרשומים מעבר לדף.
לאחר קיום כל התנאים האלה תירשם ההעברה במרשם ,והחברה תהא רשאית לדרוש כי הערה
בדבר ההעברה כאמור תירשם על תעודת אגרת החוב המועברת שתימסר למקבל ההעברה או כי
תוצא לו במקומה תעודת אגרת חוב חדשה ,ויחולו על הנעבר כל התנאים המפורטים בשטר הנאמנות
ובתעודת אגרת הח וב המועברת ,כך שבכל מקום בו נאמר "מחזיק" יראו כאילו נאמר "הנעבר",
והוא ייחשב כ"מחזיק" לצורכי שטר הנאמנות.

.8

תעודות אגרות החוב ופיצולן
בגין אגרות החוב הרשומות על שם מחזיק אחד תוצא לו תעודה אחת ,או לפי בקשתו ,תוצאנה לו
מספר תעודות (עד לכמות סבירה כפי שייקבע על ידי החברה).
כל תעודת אגרות חוב ניתנת לפיצול למספר תעודות אגרות חוב אשר סך כל סכומי הקרן הנקובים
בהן שווה לסכום הקרן הנקוב של התעודה שפיצולה מבוקש ,ובלבד שתעודות כאמור לא תוצאנה
אלא בכמות סבירה .תעודות אגרות החוב החדשות שיוצאו בעקבות הפיצול תהיינה בסכומי ערך
נקוב בשקלים חדשים שלמים כל אחת .הפיצול ייעשה כנגד מסירת אותה תעודת אגרת חוב לחברה
במשרדה הרשום לשם ביצוע הפיצול יחד עם בקשת פיצול חתומה כדין על ידי המבקש .כל ההוצאות
הכרוכות בפיצול ,לרבות מסים והיטלים ,אם יהיו כאלה ,תחולנה על מבקש הפיצול.

.9

פדיון מוקדם
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לפרטים אודות פדיון מוקדם של אגרות החוב על ידי הבורסה ו/או על ידי החברה ,ראה סעיף 9
לשטר הנאמנות.
.10

ויתורים ,פשרות ו/או שינויים בשטר הנאמנות
לפרטים אודות סמכותם של החברה ו/או הנאמן לערוך ,ויתור ,פשרה ו/או שינויים בתנאי אגרות
החוב ראה סעיף  28לשטר הנאמנות.

.11

אסיפות מחזיקי אגרות החוב
אסיפות מחזיקי אגרות החוב (סדרה א') תתכנסנה ותתנהלנה בהתאם לאמור בתוספת השנייה
לשטר הנאמנות.

.12

החלפת תעודות אגרות חוב
במקרה שתעודת אגרות החוב תתבלה ,תאבד או תושמד תהיה החברה רשאית (כפוף ,בין היתר,
לקבלת הוכחות להנחת דעתה בדבר בעלותו של המחזיק באגרות החוב) להוציא במקומה (כפוף
לתנאים האמורים בסעיף זה) תעודה חדשה של אגרות החוב ,וזאת באותם תנאים של אגרות החוב
מאותה הסדרה .במקרה של בלאי ,תעודת אגרות החוב הבלויה תוחזר לחברה לפני שתוצא התעודה
החדשה .מסים והיטלים אחרים ,וכן הוצאות אחרות הכרוכות בהוצאת התעודה החדשה ,ככל
שיחולו ,יחולו על מבקש התעודה האמורה (לרבות הוצאות בקשר להוכחת בעלותו באגרות החוב,
ובקשר לשיפוי ו/או כיסוי ביטוחי שתבקש החברה ,אם תבקש ,בקשר לכך).

.13

הדין החל וסמכות השיפוט
הדין החל על שטר הנאמנות ,על נספחיו ,ועל אגרות החוב ,הינו הדין הישראלי .לבתי המשפט בעיר
תל אביב-יפו תהא סמכות שיפוט ייחודית ובלעדית בכל סכסוך הנוגע לשטר הנאמנות ואגרות החוב.

.14

פירעון מיידי
לעניין פירעון מיידי של אגרות החוב ,יחולו הוראות סעיף  10לשטר הנאמנות והכלולות בשטר
הנאמנות על דרך ההפניה.

.15

הודעות
לפרטים אודות הודעות ראה סעיף  27לשטר הנאמנות.
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הילה מגדלי משרדים בע"מ
תוספת שנייה

אסיפות מחזיקי אגרות החוב (סדרה א') (להלן" :אגרות החוב")
זימון אסיפה
.1

הנאמן יזמן אסיפה כאמור בסעיף 35ב לחוק ניירות ערך ,כפי שיהיה מעת לעת שעל סדר יומה
הנושאים המפורטים בסעיף האמור.

.2

הנאמן יכנס אסיפת מחזיקי אגרות חוב אם ראה צורך בכך ,או לפי בקשה בכתב של מחזיקים
באגרות החוב המחזיקים ,לבד או יחדיו ,לפחות בחמישה אחוזים ( )5%מיתרת הערך הנקוב של
אגרות החוב שבמחזור .אם המבקשים את זימון האסיפה הינם מחזיקי אגרות החוב ,יהיה
הנאמן רשאי לדרוש מהמבקשים שיפוי ,לרבות מראש ,עבור ההוצאות הסבירות הכרוכות בכך.

.3

נאמן יזמן אסיפת מחזיקים כאמור בסעיף 2לעיל בתוך עשרים ואחד ( )21ימים מיום שהוגשה לו
הדרישה לכנס אותה ,למועד שיקבע בהזמנה ,ובלבד שמועד הכינוס לא יהיה מוקדם משבעה ()7
ימים ולא מאוחר מעשרים ואחד ( )21ימים ממועד הזימון; ואולם הנאמן רשאי להקדים את
כינוס האסיפה ,ליום אחד לפחות לאחר מועד הזימון ,אם סבר כי הדבר דרוש לשם הגנה על
זכויות המחזיקים ובכפוף להוראות סעיף 15להלן; עשה כן ,ינמק הנאמן בדוח בדבר זימון
האסיפה את הסיבות להקדמת מועד הכינוס.

.4

לא זימן הנאמן אסיפת מחזיקים ,לפי דרישת מחזיק ,בתוך המועד כאמור בסעיף 3לעיל ,רשאי
המחזיק לכנס את האסיפה ,ובלבד שמועד הכינוס יהיה בתוך ארבעה-עשר ( )14ימים ,מתום
התקופה לזימון האסיפה בידי הנאמן ,והנאמן יישא בהוצאות שהוציא המחזיק בקשר עם כינוס
האסיפה.

.5

בהתאם להוראות סעיף 35יב 6לחוק ניירות ערך (כפי שיהיה בתוקף מעת לעת) לא התקיימה
אסיפת מחזיקים כאמור בסעיף 1או 2לעיל ,רשאי בית המשפט ,לבקשת מחזיק ,להורות על
כינוסה.
הורה בית המשפט כאמור ,יישא הנאמן בהוצאות סבירות שהוציא המבקש בהליך בבית המשפט,
כפי שיקבע בית המשפט.

.6

מקום שאין אפשרות מעשית לכנס אסיפת מחזיקים או לנהלה בדרך שנקבעה לכך בשטר
הנאמנות או בחוק ,רשאי בית המשפט ,לבקשת מחזיק אגרות חוב הזכאי להצביע באסיפה או
הנאמן ,להורות שתכונס ותנוהל אסיפה בדרך שיקבע בית המשפט ,ורשאי הוא לתת לשם כך
הוראות משלימות ככל שיראה לנכון.

פגמים בכינוס
.7

בית המשפט רשאי ,לבקשת מחזיק ,להורות על ביטולה של החלטה שהתקבלה באסיפת
מחזיקים שהתכנסה או שהתנהלה בלא שהתקיימו התנאים הקבועים לכך לפי החוק או לפי שטר
זה.

.8

היה הפגם בכינוס נוגע להודעה לגבי מקום כינוס האסיפה או מועדה ,לא יהיה רשאי מחזיק
שהגיע לאסיפה ,על אף הפגם ,לדרוש את ביטול ההחלטה.
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הודעה על כינוס אסיפה
.9

הודעה על אסיפת מחזיקים תפורסם לפי הוראות פרק ז 1לחוק ניירות ערך (להלן" :דיווח
אלקטרוני") ותימסר לחברה על ידי הנאמן לפני הדיווח ובהתאם לקבוע בתקנות ,ככל שיותקנו
לפי סעיף 35ח(1ה) לחוק ניירות ערך.

.10

הודעת הזימון תכלול את סדר היום ,ההחלטות המוצעות וכן הסדרים לעניין הצבעה בכתב לפי
הוראות סעיפים 27עד (29כולל) להלן.

סדר היום באסיפה
.11

הנאמן יקבע את סדר היום באסיפת מחזיקים ,ויכלול בו נושאים שבשלהם נדרש כינוסה של
אסיפת מחזיקים לפי סעיפים 1ו/או 2לעיל ,וכן נושא שנתבקש כאמור בסעיף  2לבקשת מחזיק.

.12

מחזיק ,אחד או יותר ,שלו חמישה אחוזים ( )5%לפחות מיתרת הערך הנקוב של סדרת אגרות
חוב ,רשאי לבקש מהנאמן לכלול נושא בסדר היום של אסיפת מחזיקים שתתכנס בעתיד ,ובלבד
שהנושא מתאים להיות נדון באסיפה כאמור.

.13

באסיפת מחזיקים יתקבלו החלטות בנושאים שפורטו בסדר היום בלבד.

מקום כינוס אסיפה
.14

אסיפת מחזיקים תיערך בישראל במשרדי החברה או במקום אחר עליו יודיע הנאמן .החברה
תישא בעלויות כינוס האסיפה ,לרבות במען שאינו במשרדה ובלבד שניתנה לה ההזדמנות לערוך
את האסיפה במשרדה והחברה סירבה או שבנסיבות העניין קיום האסיפה במשרדי החברה אינו
סביר וניתנה לחברה האפשרות להציע מקום סביר לקיום האסיפה.

המועד הקובע לבעלות באגרות חוב
.15

מחזיקים הזכאים להשתתף ולהצביע באסיפת המחזיקים הם מחזיקים באגרות חוב במועד
שייקבע בהחלטה לזמן אסיפת מחזיקים ,ובלבד שמועד זה לא יעלה על שלושה ( )3ימים לפני
מועד הכינוס של אסיפת המחזיקים ולא יפחת מיום אחד ( )1לפני מועד הכינוס.

יו"ר האסיפה
.16

בכל אסיפת מחזיקים יכהן הנאמן או מי שהוא מינה כיושב ראש אותה אסיפה.

.17

נאמן יערוך פרוטוקול של אסיפת מחזיקי אגרות החוב ,וישמור אותם במשרדו הרשום לתקופה
של שבע ( )7שנים ממועד האסיפה .פרוטוקול האסיפה יכול שיהיה בדרך של הקלטה .פרוטוקול,
ככל שנערך בכתב ,ייחתם על ידי יושב הראש של האסיפה או על ידי יושב הראש של האסיפה
שהתקיימה לאחריה .כל פרוטוקול שנחתם בידי יושב ראש האסיפה מהווה ראיה לכאורה לאמור
בו .מרשם הפרוטוקולים יישמר אצל הנאמן כאמור ,ויהיה פתוח לעיון המחזיקים בשעות
העבודה ובתאום מראש ,והעתק ממנו יישלח לכל מחזיק שיבקש זאת.

.18

הכרזת יושב ראש האסיפה שהחלטה באסיפת מחזיקים התקבלה או נדחתה ,בין פה אחד ובין
ברוב פלוני ,תהיה ראיה לכאורה לאמור בה.

מנין חוקי; אסיפה נדחית או נמשכת
.19

אסיפת מחזיקי אגרות החוב תיפתח על ידי יושב ראש האסיפה לאחר שקבע כי קיים המניין
החוקי הדרוש לאיזה מן הנושאים שעל סדר יומה של האסיפה ,כדלקמן:
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.20

19.1

המניין החוקי הנדרש לפתיחת אסיפה של מחזיקי אגרות החוב (שאין על סדר יומה
החלטה מיוחדת) יהיה נוכחותם של לפחות שני מחזיקי אגרות חוב ,הנוכחים בעצמם
או על ידי בא כוחם ,המחזיקים לפחות עשרים וחמישה אחוזים ( )25%שבמחזור
מזכויות ההצבעה ,בתוך מחצית השעה מהמועד שנקבע לפתיחת האסיפה ,אלא אם כן
נקבעה דרישת מניין חוקי אחרת בחוק או בשטר זה .על אף האמור ,אסיפת התייעצות
(כהגדרתה בסעיף  43להלן) תתקיים בכל מספר משתתפים שהוא.

19.2

לא נכח באסיפת מחזיקים ,בתום מחצית השעה מהמועד שנקבע לתחילת האסיפה,
מנין חוקי ,תידחה האסיפה למועד אחר שלא יקדם משני ( )2ימי עסקים לאחר המועד
הקובע שנקבע לקיום האסיפה המקורית או יום עסקים אחד ( ,)1אם סבר הנאמן כי
הדבר דרוש לשם הגנה על זכויות המחזיקים; נדחתה האסיפה ,ינמק הנאמן בדוח
בדבר זימון האסיפה את הסיבות לכך.

19.3

לא נכח באסיפת המחזיקים הנדחית ,כאמור בסעיף 19.2לעיל ,מניין חוקי כעבור
מחצית השעה לאחר המועד שנקבע לה ,תתקיים האסיפה בכל מספר משתתפים שהוא,
אלא אם כן נקבעה דרישה אחרת בחוק.

19.4

על אף האמור בסעיף  19.3לעיל ,כונסה אסיפת המחזיקים על פי דרישת מחזיקים
המחזיקים בחמישה אחוז ( )5%לפחות מיתרת הערך הנקוב של אגרות החוב שבמחזור,
תתקיים אסיפת המחזיקים הנדחית רק אם נכחו בה ,בעצמם או על ידי באי כוחם,
מחזיקים בתעודות התחייבות לפחות במספר הדרוש לצורך כינוס אסיפה כאמור (קרי:
בחמישה אחוז ( )5%לפחות מיתרת הערך הנקוב של אגרות החוב שבמחזור).

19.5

ביחס לאסיפה שעל סדר יומה הצעה לאישור החלטה מיוחדת ו/או אישור החלטה
כמפורט בסעיף  28לשטר הנאמנות ו/או החלטה כמפורט בסעיף  10לשטר הנאמנות,
יהוו מניין חוקי מחזיקים באגרות החוב ,הנוכחים באסיפה בעצמם או על ידי באי
כוחם ,והמחזיקים או מייצגים יחדיו לפחות חמישים אחוזים ( )50%מיתרת הערך
הנקוב הבלתי מסולקת של אגרות החוב שבמחזור .אם תוך חצי שעה מן המועד שנקבע
להתחלת האסיפה לא יהא נוכח מניין חוקי כאמור ,תידחה האסיפה ויחולו הוראות
סעיף  19.6להלן ,בשינויים המחויבים.

19.6

באסיפה שעל סדר יומה הצעה לאישור החלטה מיוחדת שנדחתה כאמור ,יהוו מניין
חוקי המחזיקים באגרות החוב ,הנוכחים באסיפה בעצמם או על ידי בא כוח,
והמחזיקים או מייצגים יחדיו לפחות עשרה אחוזים ( )10%מיתרת הערך הנקוב הבלתי
מסולקת של אגרות החוב שבמחזור.

19.7

באסיפה שעל סדר יומה הצעה לאישור החלטה כאמור בסעיף  28לשטר הנאמנות ו/או
בסעיף  10לשטר הנאמנות שנדחתה כאמור ,יהוו מניין חוקי המחזיקים באגרות החוב,
הנוכחים באסיפה בעצמם או על ידי באי כוחם ,והמחזיקים או מייצגים יחדיו בלפחות
עשרים אחוזים ( )20%מיתרת הערך הנקוב הבלתי מסולקת של אגרות החוב שבמחזור.

לפי החלטה של הנאמן או החלטה ברוב רגיל של המצביעים באסיפה שנכח בה מנין חוקי ,ידחה
המשכה של האסיפה (להלן" :האסיפה המקורית") ,הדיון או קבלת החלטה בנושא שפורט בסדר
היום ,למועד אחר ולמקום שיקבע כפי שהנאמן או האסיפה כאמור יחליטו (להלן" :אסיפה
נמשכת") .באסיפה נמשכת לא יידון אלא נושא שהיה על סדר היום באסיפה המקורית ושלא
נתקבלה לגביו החלטה.
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.21

נדחתה אסיפת מחזיקים בלי לשנות את סדר יומה ,יינתנו הזמנות לגבי המועד החדש לאסיפה
הנמשכת ,מוקדם ככל האפשר ,ולא יאוחר משתיים-עשרה ( )12שעות קודם לאסיפה הנמשכת;
ההזמנות כאמור יינתנו לפי סעיף 12לעיל.

השתתפות והצבעה
.22

הנאמן רשאי לקבוע כי הצבעות יהיו בדרך של כתבי הצבעה .הנאמן ידאג לכך כי נוסח כתב
ההצבעה יופץ למחזיקים ,ויקבע את מועד נעילת ההצבעה שעד אליו על המחזיקים לשלוח לנאמן
את כתב ההצבעה מלא וחתום כדין .מחזיק אשר לא ימלא את כתב ההצבעה במלואו ו/או אשר
לא יוכיח את זכאותו להשתתף ולהצביע באסיפה על פי הוראות התוספת השנייה ,ייחשב כמי
שלא מסר כתב הצבעה ,ולפיכך בחר שלא להצביע על הנושא/ים שבכתב ההצבעה .כתב הצבעה
מלא וחתום כדין שבו ציין מחזיק את אופן הצבעתו ,אשר הגיע לנאמן עד למועד האחרון שנקבע
לכך ,ייחשב כנוכחות באסיפה לעניין קיום המניין החוקי כאמור בסעיף 19לעיל.

.23

מחזיק באגרות החוב זכאי לקול אחד בגין כל  1ש"ח ערך נקוב אגרות חוב.

.24

במקרה של מחזיקים במשותף באגרות חוב יתקבל רק קולו של הרשום ראשון מביניהם במרשם,
המבקש להצביע ,אם בעצמו ואם על ידי בא כוחו.

.25

החלטה באסיפה תתקבל בהצבעה במניין קולות.

.26

מחזיק באגרות חוב רשאי להצביע באסיפת מחזיקים ,בעצמו או באמצעות שלוח או באמצעות
כתב הצבעה שבו יציין את אופן הצבעתו.

.27

הנאמן יהא רשאי ,בהתאם לשיקול דעתו ובכפוף לכל דין ,לקיים אסיפות הצבעה בהן יערכו
הצבעות באמצעות כתבי הצבעה וללא התכנסות המחזיקים ,וכן לקיים הצבעה באמצעות כתבי
הצבעה באסיפת הצבעה (לרבות באסיפה נדחית שלה) אשר לא נכח בה עם פתיחתה המניין החוקי
הנדרש לצורך קבלת ההחלטה שעל סדר היום ,ובלבד שיתקבלו אצל הנאמן ,עד למועד נעילת
אסיפת ההצבעה ,אשר ייקבע בהודעה על כינוס האסיפה או קיום ההצבעה ,לפי העניין ,כתבי
הצבעה מאת מחזיקים המהווים מניין חוקי הדרוש לצורך קבלת ההחלטה באסיפה מקורית או
אסיפה נדחית ,לפי העניין.

.28

כתב הצבעה שהתקבל אצל הנאמן כאמור לגבי עניין מסוים אשר לא התקיימה לגביו הצבעה
באסיפת המחזיקים ,ייחשב כנמנע בהצבעה באותה אסיפה לעניין החלטה על קיום אסיפת
מחזיקים נדחית לפי הוראת סעיף 21לעיל ,והוא יימנה באסיפת המחזיקים הנדחית שתתקיים
לפי הוראות סעיפים 21או  19.3לעיל.

.29

מחזיק אגרות חוב רשאי להצביע בגין חלק מאגרות החוב שבהחזקתו לרבות להצביע בגין חלקן
בעד הצעת החלטה ובגין חלק אחר נגדה ,הכל כפי ראות עיניו.

.30

מחזיק שהינו בעל שליטה בחברה ,בן משפחתו או תאגיד בשליטת מי מהם ,יובאו החזקותיו
בחשבון לצורך קביעת המניין החוקי באסיפת מחזיקים ,וקולותיו לא יובאו במניין הקולות
בהצבעה באסיפה כאמור.

החלטות
.31

החלטות אסיפת מחזיקים יתקבלו בהצבעה ברוב רגיל ,אלא אם כן נקבע רוב אחר בחוק או
בשטר הנאמנות.
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.32

במספר הקולות המשתתפים בהצבעה לא ימנו קולות הנמנעים מהצבעה.

.33

הצעת החלטה בנושא שלא נקבע לגביו להלן ,כי תוכרע ברוב מסוים ,תוכרע באסיפה רגילה ברוב
רגיל.

.34

הנושאים שלהלן יתקבלו באסיפת מחזיקי אגרות החוב ברוב שאינו רוב רגיל .ואלה הנושאים:
34.1

שינוי לרבות תוספת ו/או תיקון בהוראות שטר הנאמנות כאמור בסעיף  28לשטר זה.

34.2

העמדת אגרות החוב לפירעון מיידי ,בהתאם לתנאי שטר הנאמנות.

34.3

כל נושא אחר אשר נקבע לגביו בשטר הנאמנות כי הוא כפוף להחלטה ברוב שאינו רוב
רגיל.

34.4

החלטה על החלפת נאמן כמפורט בסעיף  30לשטר הנאמנות ,תתקבל בהחלטה
מיוחדת.

הצבעה ופעולות באמצעות שלוח/בא כוח
.35

כתב מינוי הממנה שלוח יהיה בכתב וייחתם על ידי הממנה או על ידי בא כוחו שיש לו הסמכה
לעשות כן בכתב כהלכה .אם הממנה הוא תאגיד ,ייעשה המינוי בכתב ויהא חתום בחותמת
התאגיד ,בצירוף חתימת מורשי החתימה של התאגיד.

.36

כתב מינוי של שלוח ייערך בכל צורה אשר תהיה מקובלת על הנאמן.

.37

שלוח אינו חייב להיות בעצמו מחזיק איגרת חוב.

.38

כתב מינוי וייפוי הכוח וכל תעודה אחרת שעל פיה נחתם כתב המינוי או העתק מאושר של ייפוי
כוח כזה ,יימסר לנאמן עד למועד כינוס האסיפה אלא אם כן נקבע אחרת בהודעה המזמנת את
האסיפה.

.39

הנאמן ישתתף באסיפה באמצעות עובדיו ,נושאי משרה בו ,ממלאי תפקיד בו או אדם אחר
שיתמנה על ידו ,אך לא תהיה לו זכות הצבעה.

.40

החברה וכל אדם אחר למעט הנאמן יהיו מנועים מלהשתתף באסיפת מחזיקי אגרות החוב או
בכל חלק ממנה ,לפי החלטת הנאמן .על אף האמור בסעיף זה ,החברה תוכל להשתתף בפתיחת
אסיפה לשם הבעת עמדתה בקשר עם כל נושא שעל סדר היום של האסיפה ו/או הצגת נושא
מסוים (לפי העניין) .למען הסר ספק ,החברה תשתתף באסיפה ללא זכות הצבעה.

פניה למחזיקי אגרות חוב
.41

הנאמן ,וכן מחזיק ,אחד או יותר ,שלו חמישה אחוזים ( )5%לפחות מיתרת הערך הנקוב של
אגרות החוב שבמחזור ,רשאים לפנות בכתב למחזיקים ,באמצעות הנאמן ,על מנת לשכנעם לגבי
אופן הצבעתם בנושא מהנושאים העולים לדיון באותה אסיפה (להלן" :הודעת עמדה").

.42

זומנה אסיפת מחזיקים לפי סעיף 2לעיל ,רשאי מחזיק לפנות לנאמן ולבקשו לפרסם ,בהתאם
להוראות שטר זה ,הודעת עמדה מטעמו למחזיקי אגרות החוב האחרים.

כינוס אסיפת מחזיקים לצורך התייעצות
.43

זימון לאסיפה מטעם הנאמן לשם התייעצות בלבד עם מחזיקי אגרות החוב יפורסם לפחות יום
אחד ( )1לפני מועד כינוסה (להלן" :אסיפת התייעצות") .לאסיפת התייעצות לא יפורסם סדר
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יום ולא יתקבלו בה החלטות.
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תוספת שלישית
נציגות דחופה למחזיקי אגרות החוב (סדרה א')
ביחס לאגרות החוב (סדרה א') ,ככל שתמונה נציגות דחופה של מחזיקי אגרות החוב (סדרה א') החברה
מתחייבת כי הנציגות הדחופה תמונה לפעול בהתאם להוראות הרלוונטיות מתוך הקודקס ,על
תיקוניו ועדכוניו מעת לעת ,וכן מתחייבת החברה לפעול בשיתוף פעולה עם הנציגות הדחופה
והנאמן ,ככל הנדרש לצורך ביצוע הבדיקות הנדרשות על ידם וגיבוש החלטות הנציגות הדחופה,
ולהעביר לנציגות הדחופה את כל הנתונים והמסמכים שיידרשו לה לגבי החברה
.1

מינוי; תקופת כהונה
1.1

הנאמן יהיה רשאי ,או לבקשת החברה בכתב – יהיה חייב ,למנות ולכנס נציגות דחופה מבין
מחזיקי אגרות החוב ,כפי שיפורט להלן (להלן" :הנציגות").

1.2

הנאמן ימנה לנציגות את שלושת ( )3מחזיקי אגרות החוב ,אשר למיטב ידיעת הנאמן הינם
המחזיקים בערך הנקוב הגבוה ביותר מבין כלל מחזיקי אגרות החוב ואשר יצהירו כי
מתקיימים לגביהם כל התנאים המפורטים להלן (להלן" :חברי הנציגות") .במקרה בו ,מי
מבין אלו ,לא יוכל לכהן כחבר בנציגות כאמור ,ימנה הנאמן ,במקומו את מחזיק אגרות
החוב ,המחזיק בשיעור הערך הנקוב הגבוה ביותר הבא בתור ,אשר לגביו מתקיימים כל
התנאים המפורטים להלן .ואלו התנאים:
1.2.1

מחזיק אגרות החוב אינו מצוי בניגוד עניינים מהותי בשל קיומו של כל עניין מהותי
נוסף המנוגד לעניין הנובע מכהונתו בנציגות ומהחזקתו באגרות החוב .למען הסר
ספק מובהר ,כי מחזיק שהינו צד קשור לחברה ייחשב כבעל ניגוד עניינים מהותי
כאמור ולא יכהן בנציגות הדחופה;

1.2.2

במהלך אותה שנה קלנדרית ,מחזיק אגרות החוב לא מכהן בנציגויות דומות של
אגרות חוב אחרות ששווין המצרפי עולה על השיעור מתוך תיק הנכסים המנוהל על
ידו ,אשר נקבע כשיעור המקסימלי המאפשר כהונה בנציגות דחופה לפי הוראות
הממונה על הגבלים עסקיים בקשר עם כינון נציגות דחופה;

1.3

היה ובמהלך כהונתה של הנציגות ,חדלה להתקיים באחד מחבריה אחת הנסיבות המנויות
בסעיפים  1.2.2–1.2.1לעיל ,תפקע כהונתו והוא ידוע על כך לנאמן ,והנאמן ימנה חבר אחד
במקומו מבין מחזיקי אגרות החוב כאמור בסעיף 1.2לעיל.

1.4

בטרם מינוי חברי הנציגות ,יקבל הנאמן מן המועמדים לכהן כחברי הנציגות ,הצהרה בדבר
קיומם או היעדרם של ניגודי עניינים מהותיים כאמור בסעיף  1.2.1לעיל ובדבר כהונה
בנציגויות נוספות כאמור בסעיף 1.2.2לעיל .כמו כן ,הנאמן יהא רשאי לדרוש הצהרה כאמור
מחברי הנציגות בכל עת במהלך כהונתה של הנציגות .מחזיק שלא ימסור הצהרה כאמור
ייחשב כמי שיש לו ניגוד עניינים מהותי או מניעה לכהן מכוח הוראות הממונה על הגבלים
עסקיים כאמור לעיל ,לפי העניין .ביחס להצהרה בדבר ניגוד עניינים ,הנאמן יבחן את
קיומם של העניינים המנוגדים ,ובמידת הצורך יחליט האם יש בניגודי העניינים בכדי לפסול
את אותו המחזיק מכהונה בנציגות .מובהר ,כי הנאמן יסתמך על ההצהרות כאמור ולא
יהיה חייב לערוך בדיקה או חקירה עצמאית נוספת .קביעתו של הנאמן בעניינים אלו תהיה
סופית.
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.2

.3

1.5

מיד עם מינוי הנציגות הדחופה ,יודיע הנאמן בכתב לחברה על מינויה ,תוך פירוט שמות
הנציגים המכהנים בה.

1.6

תקופת כהונת הנציגות תסתיים במועד בו תפרסם החברה את החלטות הנציגות בקשר עם
מתן ארכה לחברה לצורך עמידתה בתנאי שטר הנאמנות כמפורט בסעיף  2.1להלן .החברה
תפרסם באופן פומבי את כל המידע שיימסר לנציגות הדחופה עם סיום כהונת הנציגות.

1.7

החברה תפרסם דיווח מיידי מיד עם מינוי הנציגות הדחופה כאמור ,על דבר מינויה של
הנציגות הדחופה ,זהות חבריה וסמכויותיה .כן תפרסם החברה דיווח מיידי אודות החלטות
הנציגות הדחופה כאמור

סמכות
2.1

לנציגות תהא הסמכות למתן ארכה חד-פעמית לחברה בקשר למועדים לעמידה באמות
מידה פיננסיות שנקבעו בסעיפים  7.1.3-7.1.1לשטר הנאמנות ,וזאת לתקופה שלא תעלה על
 180יום ממועד ההפרה של ההתחייבות כקבוע בסעיפים האמורים או לתקופה שתסתיים
במועד פרסום הדוח הכספי הבא על ידי החברה ,לפי המוקדם מביניהם .יובהר ,כי פרק
הזמן שעד למינויה של הנציגות יובא בחשבון במסגרת האורכה האמורה לעיל ,והוא לא
יהווה עילה למתן אורכה נוספת כלשהי לחברה מעבר לאמור לעיל .עוד יובהר ,כי פעילות
הנציגות ושיתוף הפעולה בין חבריה יוגבל לדיון באפשרות של מתן ארכה כאמור ,וכי לא
יועבר בין חברי הנציגות כל מידע אחר שאינו נוגע למתן ארכה כאמור.

2.2

אם לא מונתה נציגות לפי הוראות סעיף  1לעיל ,או אם הנציגות החליטה שלא לתת לחברה
ארכה כאמור בסעיף  2.1לעיל ,הנאמן יהיה חייב לזמן אסיפת מחזיקי אגרות חוב ,לקבלת
החלטה על העמדה לפירעון מיידי של איגרות החוב ,אשר מועד כינוסה יהיה לכל היותר,
בחלוף שבעה ( )7ימים ממועד זימונה .הנאמן רשאי בהתאם לשיקול דעתו לקצר את מניין
הימים האמורים לעיל במקרה בו יהיה הנאמן בדעה כי הדבר דרוש לצורך הגנה זכויות
מחזיקי אגרות החוב.

2.3

יובהר כי אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מזכות מחזיקי אגרות החוב לדרוש כינוס אסיפת
מחזיקי אגרות חוב בהתאם להוראות הדין או מסמכות הנאמן לכנס אסיפה כאמור ,לרבות
בקשר עם העמדה לפירעון מיידי כפוף להוראות שטר נאמנות זה והוראות הדין.

התחייבויות החברה בקשר לנציגות
3.1

החברה מתחייבת לספק לנאמן כל מידע שבידיה או שביכולתה להשיג בקשר לזהות
המחזיקים באגרות החוב והיקף החזקותיהם .כמו כן ,הנאמן יפעל לקבלת המידע האמור
בהתאם לסמכויות המוקנות לו על פי דין.

3.2

בנוסף ,החברה מתחייבת לפעול בשיתוף פעולה מלא עם הנציגות והנאמן ככל הנדרש לצורך
ביצוע הבדיקות הנדרשות על ידם וגיבוש החלטת הנציגות ,ולהעביר לנציגות את כל הנתונים
והמסמכים שיידרשו להם לגבי החברה ,בכפוף למגבלות הדין .מבלי לגרוע מכלליות האמור,
החברה תמסור לנציגות את המידע הרלוונטי לצורך גיבוש החלטתה ,אשר לא יכלול כל פרט
מטעה ולא יהיה חסר.

3.3

החברה תישא בעלויות הנציגות ,ובכלל זה בעלויות העסקת יועצים ומומחים על ידי
הנציגות או מטעמה ,בהתאם להוראות סעיף  0לשטר הנאמנות ,בשינויים המחויבים.
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3.4

.4

.5

אין במינוי הנציגות הדחופה או בפעולתה כדי לפגוע בסמכות כלשהי המוקנית לנאמן
בהתאם לדין ולשטר הנאמנות ואין בהם כדי להגביל את הנאמן בפעולותיו בהתאם לדין
ולשטר הנאמנות.

אחריות
4.1

הנציגות תפעל ותחליט בעניינים המסורים לידה ,על פי שיקול דעתה המוחלט ולא תהא
אחראית ,היא או מי מבין חבריה ,נושאי המשרה בהם ,עובדיהם או יועציהם ,והחברה
ומחזיקי אגרות החוב פוטרים אותם בזאת ,ביחס לכל טענות ,דרישות ותביעות כנגדם בגין
כך שהשתמשו או נמנעו מלהשתמש בכוחות ,בסמכויות או בשיקול הדעת שהוקנו להם על
פי שטר נאמנות זה ובקשר אליו או מכל פעולה אחרת אותה ביצעו על פיו ,למעט אם פעלו
כך בזדון ו/או בחוסר תום לב.

4.2

על פעולתם של חברי הנציגות ומי מטעמם יחולו הוראות השיפוי הקבועות בסעיף  25לשטר
נאמנות זה ,בשינויים המחויבים ,כאילו היו הנאמן.

4.3

אין באמור כדי לגרוע מסמכות הנאמן לכנס אסיפה כללית של מחזיקי אגרות החוב
ולהעלות על סדר יומה כל נושא שנראה לו מתאים בנסיבות העניין ,לרבות בנושא העמדה
לפירעון מיידי של אגרות החוב ו/או מימוש בטוחות .כונסה אסיפה כאמור והתקבלו בה
החלטות כלשהן ,יגברו החלטות האסיפה על החלטות הנציגות הדחופה

הגדרות
בתוספת זו "צד קשור" ,משמעו (א) תאגיד בשליטת החברה; (ב) בעל השליטה בחברה ,בן משפחתו
או תאגיד בשליטת מי מהם (כהגדרת מונחים אלה בחוק ניירות ערך).
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תוספת רביעית
שכר הנאמן
החברה תשלם שכר לנאמן עבור שירותיו ,בהתאם לשטר הנאמנות ,בגין כהונתו כנאמן למחזיקי אגרות החוב
(סדרה א') ,כדלקמן:
 .1בגין שנת הנאמנות הראשונה ואילך ישולם ,שכר טרחה שנתי בסך של  20,000ש"ח;
 .2השכר השנתי ,האמור בסעיף  ,1ישולם לנאמן בתחילת כל שנת נאמנות בגין שנת הנאמנות הבאה או כל
חלק ממנה ,כאשר מועד התשלום של שכר הנאמן בגין השנה הראשונה יהיה בתוך שלושה ימי עסקים
ממועד ביצוע ההנפקה בפועל של אגרות החוב (סדרה א').
 .3אין במינוי כונס נכסים לחברה ,מינוי מנהל מיוחד ו/או כל מינוי אחר מטעם ובהשגחת בית המשפט ,כדי
למעט מזכותו של הנאמן לתשלום שכר טרחתו והוצאותיו ,כפי שנקבע בשטר הנאמנות ובתוספת זו
בפרט.
 .4בנוסף ,הנאמן יהא זכאי לתשלום סך של  550ש"ח ,בעבור כל שעת עבודה שיידרש לה בגין פעולות
מיוחדות במסגרת תפקידו כנאמן לרבות:
.4.1

פעולות הנובעות מהפרה או חשש להפרה של שטר הנאמנות על ידי החברה;

.4.2

פעולות בקשר להעמדת אגרת החוב לפירעון מיידי ו/או מימוש בטוחות ,ו/או פעולות בקשר
עם החלטת אסיפת מחזיקי אגרות חוב להעמיד את אגרות החוב לפירעון מיידי ו/או לממש
בטוחות לרבות כל הנובע מכך;

.4.3

פעולות מיוחדות שהנאמן יידרש לבצע ,או שיהיה עליו לבצע ,לצורך מילוי תפקידו על פי
שטר הנאמנות ו/או בקשר עם זכויות מחזיקי אגרות החוב ולשם הגנה עליהן ,לרבות כינוסן
של אסיפות מחזיקי אגרות חוב;

.4.4

עבודה הנדרשת בשל ,אך לא רק שינוי במבנה החברה או עבודה בשל דרישת החברה או בגין
הצורך בביצוע פעולות נוספות לשם מילוי תפקידו כנאמן סביר ,בשל שינוי בדין ו/או
בהוראות החוק (לרבות ,אך לא רק ,תקנות שיותקנו בעקבות תיקונים  50ו 51-לחוק ניירות
ערך) ו/או תקנות ו/או הוראות מחייבות אחרות החלות על הנאמן ,לפיהם יידרש לביצוע
פעולות ו/או בדיקות ו/או הכנת דוחות נוספים;

.4.5

פעולות שייבצע הנאמן בקשר עם הבטוחות (ככל שהועמדו) לטובת מחזיקי אגרות החוב
לרבות רישומן ,החלפתן ועדכונן ,במרשם המתנהל כדין (לרבות בחו"ל).

 .5מובהר בזאת ,כי היה ובשל שינוי עתידי בחוקים ו/או בתקנות ו/או בהוראות מחייבות אחרות החלים
על פעולת הנאמן יושתו על הנאמן הוצאות נוספות ,שידרשו ממנו לשם מילוי תפקידו כנאמן סביר ,תשלם
החברה לנאמן את שכרו והוצאותיו (בהצמדה חיובית למדד המחירים לצרכן ,ממועד ההוצאה).
 .6בגין כל אסיפת בעלי מניות בה ייטול חלק ,לרבות נוכחותו באסיפה שלא נפתחה עקב היעדרו של מניין
חוקי ,ישולם לנאמן סך של  500ש"ח לישיבה.
 .7בכפוף להוראות שטר הנאמנות ,הנאמן יהיה זכאי להחזר הוצאות (בהצמדה חיובית למדד המחירים
לצרכן ממועד ההנפקה) שיוציא במסגרת מילוי תפקידו ו/או מכוח הסמכויות המוענקות לו על פי שטר
הנאמנות לרבות (אך לא רק) מודעות בעיתונים וחוות דעת מומחה ובלבד שבגין הוצאות חוות דעת
מומחה ,כמפורט בסעיף  0בשטר הנאמנות ,ייעשה הנאמן בתיאום עם החברה.
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 .8בגין הטיפול בשטר הנאמנות וליווי תהליך ההנפקה לרבות במקרה של ביטול הנפקה של סדרת אגרות
החוב או דחייתה (לתקופה של שלושה ( )3חודשים או יותר) ,ישולם שכר בסך  5,000ש"ח.
 .9בנוסף הנאמן יהא זכאי להחזר בגין ההוצאות הסבירות שיוציא במסגרת הנאמנות.
 .10לכל הסכומים הנקובים לעיל יתווסף מע"מ כחוק.
 .11כל הסכומים הנקובים לעיל צמודים למדד המחירים לצרכן ,כאשר מדד הבסיס הינו המדד שפורסם
ביום .15.11.2020
 .12שכרו של הנאמן ישולם בגין התקופה שעד תום הנאמנות אף אם מונה כונס נכסים לחברה (או כונס
נכסים ומנהל) ,או אם הנאמנות תנוהל בהשגחת בית המשפט .אם פקעה כהונתו ,לא יהא זכאי לתשלום
שכר טרחתו החל מיום פקיעת כהונתו .אם כהונתו פקעה במהלך שנת הנאמנות יוחזר שכר הטרחה
ששולם בגין החודשים בהם לא שימש כנאמן לאגרות החוב (האמור לא יחול לגבי שנת הנאמנות
הראשונה ביחס לכל סדרה לה ישמש כנאמן).
 .13כל הסכומים הנקובים בהצעה ,ייהנו מעדיפות על פני הכספים המגיעים למחזיקי אגרות החוב.
 .14כל הסכומים הנקובים בהצעה ישולמו לנאמן בתוך שלושים ( )30ימי עסקים מיום משלוח הדרישה
לתשלום בגינם.
 .15החברה תישא בכל תשלום ו/או הוצאה הכרוכה באגרות החוב ,מהנפקתם ועד לפירעונם הסופי .הוצאות
אלו כוללות בין השאר שכר טרחת נותני שירותי כגון עו"ד ,חתמים ,נאמן ,יועצים כלכלים וכו' ככל
שנשכרו ,מיסים ואגרות שאינם מוטלים על מחזיק אגרות חוב מכח הדין ,והכל בכפוף לאמור לעיל.
 .16כל האמור בסעיפים אחרים בשטר זה בדבר כיסוי הוצאות ועלויות בקשר לפעולות הנאמן בא להוסיף
על האמור בסעיף זה .בכל מקרה של סתירה בין הוראות נספח זה לבין הוראות שטר הנאמנות ,יחולו
הוראות שטר הנאמנות.
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תוספת חמישית

מכתב כוונת בנק מרכנתיל דיסקונט בע"מ
תאריך________________:
לכבוד
מר רפאל אלאלוף (להלן" :מר אלאלוף")
הלה הנדסה בניה וייזום ( )1998בע"מ (להלן" :הלה הנדסה")
קבוצת הלה ייזום פיתוח ובנייה ( )2013בע"מ (להלן" :הלה ייזום")
מר ישראל קלר (להלן" :מר קלר")
חברת קלר (א.כ.י) החזקות בע"מ (להלן" :חברת קלר")
משמרת חברה לשירותי נאמנות בע"מ (להלן" :הנאמן")
מר אלאלוף ,הלה הנדסה ,הלה ייזום ,מר קלר וחברת קלר ,יראו להלן ביחד" :הערבים".
א.ק .קבוצת הלה מלונות ( )2014בע"מ (להלן" :החברה" או "הלווה")
הנדון :התחייבות בלתי חוזרת להסכמה לרישום שעבוד מדרגה שנייה ,שחרור ערבות והסרת שעבודים
הואיל וביום  4.2.2019הערבים חתמו לטובת בנק מרכנתיל דיסקונט (להלן" :הבנק") על כתב ערבות מתמדת
שאינה ערבות יחיד ,להבטחת כל חובותיה והתחייבויותיה של החברה לבנק ,ללא הגבלה בסכום (להלן:
"הערבות");
והואיל וביום  10.2.2019וביום  20.2.2019חתמה החברה לטובת הבנק על שעבודים שונים בקשר עם
זכויותיכם בנכס הידוע כחלקות  54ו 55 -בגוש  ,7104ברחוב התעשייה  5-7בתל אביב (להלן" :הנכס בתל
אביב ") ,להבטחת כל החובות וההתחייבויות של החברה (השעבודים הנ"ל ידועים כשעבודים מס'  ,6ו7-
בהתאמה ,בדף העיון של החברה ברשם החברות ומשכנתה הרשומה על המקרקעין אצל רשם המקרקעין על
פי שטר מספר  10009/2019/1מיום ( )18/02/2019להלן" :השעבודים לטובת הבנק");
והואיל והחברה והערבים ביקשו לקבל את הסכמתנו ליצירת ורישום משכנתא מדרגה שנייה ,ללא הגבלה
בסכום לטובת מחזיקי אגרות החוב (סדרה א') של החברה כפי שיהיו לאחר הנפקה על פי תשקיף של החברה,
על הנכס בתל אביב (להלן" :השעבוד מדרגה שניה") ,ולבטל את הערבות ואת השעבודים לטובת הבנק על
הנכס בתל אביב ,ולמסור לכם את המסמכים הדרושים (חתומים על ידינו) לצורך רישום השעבוד מדרגה
שנייה אצל רשם המקרקעין ואצל רשם החברות ובכל מרשם אחר המנוהל על פי דין אשר יידרש ,לפי העניין
(להלן" :מסמכי ההסכמה לרישום השעבוד מדרגה שניה") וכן למסור לכם את המסמכים הדרושים
(חתומים על ידנו לצורך הסרת השעבודים לטובת הבנק ושחרור הערבות אצל רשם המקרקעין ואצל רשם
החברות ובכל מרשם אחר המנוהל על פי דין אשר יידרש ,לפי העניין (להלן" :מסמכי ההסכמה לשחרור
הערבות והסרת השעבודים");
 .1אי לכך ,לבקשת החברה והערבים ,הרינו מתחייבים בהתחייבות בלתי חוזרת לתת את הסכמתנו ליצירת
ורישום השעבוד מדרגה שניה ,להסרת השיעבודים לטובת הבנק ולשחרור הערבות ,ונפעל לרבות
באמצעות חתימתנו על כל מסמך אשר יידרש לצורך הוצאה לפועל של התחייבויותינו כאמור ,בכפוף
ובהתאם לאמור להלן:
1.1
1.2

אנו מאשרים כי סכום חוב החברה כלפי הבנק הינו סך של  18,359,000ש"ח וכל עוד מכתב זה
בתוקף סכום זה לא ישתנה (להלן" :סכום החוב לבנק").
עד ליום  31.3.2021יומצא לידי הבנק אישור מאת הנאמן עם אסמכתא מהבנק בו מופקד סך של
לפחות  30,000,000ש"ח (חלק מכספי הנפקה בבורסה לניירות ערך) בחשבון נאמנות ע"ש הנאמן
בנאמנות עבור מחזיקי אגרות החוב (לעיל ולהלן בהתאמה" :חשבון הנאמנות"" ,הסכום
שבנאמנות")  .הסכום שבנאמנות ימשיך להיות מופקד במלואו בחשבון הנאמנות עד למועד
הקובע.
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.2

.3

.4

.5

.6

בכתב זה" ,המועד הקובע" – המועד בו ירשם השעבוד השני מדרגה שניה ,ימסרו מסמכי
ההסכמה לשחרור הערבות והסרת השעבודים והעברה לבנק של סכום החוב לבנק.
 1.3עד למועד הקובע החברה והערבים ימציאו לבנק אישור חתום ע"י רו"ח וע"י החברה בנוסח
המצ"ב למכתבנו זה כנספח ב' ,לפיו סכום החוב לבנק שווה לסכום כל חובכם כלפי הבנק
והעברתו לבנק תשמש לפרעון כל חובכם לבנק .סכום החוב לבנק יועבר במלואו לבנק מיד לאחר
רישום השעבוד בדרגה שניה ולאחר קבלת מסמכי ההסכמה לשחרור מערבות והסרת שיעבודים
(להלן" :מכתב החברה לבנק").
 1.4עד למועד הקובע ,לא יתקיימו תנאים המקנים לנו זכות לדרוש מכם ו/או מהחברה פרעון מיידי
של חובותיכם והתחייבויותיכם ו/או חובות והתחייבויות החברה כלפינו.
 1.5עד למועד הקובע ,לא תחול כל מניעה ע"פ דין (לרבות ,אך לא רק ,בגין עיקול) להעברת הכספים
מחשבון הנאמנות לזכות הבנק.
 1.6למען הסר ספק מובהר כי כל עוד לא נפרע סכום החוב לבנק לא תהא לנאמן ו/או למחזיקי אגרות
החוב (סדרה א') כל זכות על פי השעבוד מדרגה שנייה למעט זכותם השיורית על פי הדין .עוד
יובהר ,כי אם וככל שלא ייפרע סכום החוב לבנק במלואו ובמועדים הקבועים במכתב הכוונות,
על הנאמן יהא לחתום על כל המסמכים הנדרשים לביטול השעבוד מדרגה שניה במרשמים
הרלוונטיים.
ככל שהתנאי המפורט בסעיף  1.1לעיל יתקיים ,הבנק מתחייב בהתחייבות בלתי חוזרת ,להעביר לחברה
את מסמכי ההסכמה לרישום השעבוד מדרגה שניה ,אשר מהווים את הסכמתו הבלתי חוזרת לחברה
ליצירת ורישום שעבוד מדרגה שניה על הנכס בתל אביב לטובת הנאמן ו/או מחזיקי אגרות החוב (סדרה
א') בכל מרשם רלוונטי המנוהל על פי דין ,לחתום על כל מסמך הנדרש לצורך ביצוע יצרת ורישום
השעבוד מדרגה שניה על ידי החברה.
מיד לאחר רישום השעבוד מדרגה שנייה וקבלת מכתב החברה לבנק ,אנו מחייבים כלפיכם וכלפי
הנאמן ,בהתחייבות בלתי חוזרת ,כי בד ובד עם העברת סכום החוב לבנק ,במלואו ,לזכות חשבון מס'
_____________ של הבנק (לעיל ולהלן" :חשבון הבנק") ,נמסור לכם את מסמכי ההסכמה לשחרור
הערבות והסרת השעבודים ,כך שלא יובטחו עוד חובותיה של החברה כלפינו ויוסרו השעבודים לטובת
הבנק.
ככל שעד ליום  31.3.2021לא יתקיימו כל התנאים המפורטים בסעיף  1לעיל ,תתבטל הסכמתנו על פי
מכתב זה מאליה ומכתבנו זה יהא בטל ומבוטל .על אף האמור ,הסכמתנו לא תהיה ניתנת לביטול ככל
שניתן אישורנו בהתאם לסעיף  2ו 3 -לעיל ומסרנו את מסמכי ההסכמה לרישום השעבוד מדרגה שניה
ו/או מסמכי ההסכמה לשחרור מערבות והסרת שעבודים לנאמן .עם פקיעת מכתבנו כאמור יפקעו
באופן אוטומטי השעבודים לטובת הנאמן והנאמן יחתום על כל מסמך שידרש לשם הסרת השעבודים
שנרשמו לטובתו מכל מרשם רלוונטי.
להסרת ספק בלבד ,מובהר כי מלבד האמור במכתב זה במפורש ,אין בהסכמתנו לעיל בכדי לגרוע או
לפגוע באופן כלשהו מחובותיכם והתחייבויותיכם ו/או מתוקף השעבודים ו/או הערבויות שיצרתם
לטובתנו \ ולרבות הערבות – עד ביטולה כאמור ,ככל שתבוטל.
מבלי לגרוע מהאמור בסעיף  4לעיל ,ידוע לנו כי שחרור הכספים על ידי הנאמן מותנה בתנאים נוספים,
מעבר ליצירה ורישום המשכנתה כמפורט לעיל .על כן ,אנו מאשרים כי במקרה בו פקע מכתבנו זה
כמפורט בסעיף  4לעיל ,לא תהיינה לבנק כלפי הנאמן טענות כלשהן והסעד היחיד אשר יהיה קיים לבנק
יהיה מחיקת וביטול השעבודים שנרשמו לטובת הנאמן כאמור .אין באמור כדי לגרוע מזכויות הבנק
כלפי החברה בהתאם למסמכי ההלוואה ומסמכים אחרים שנחתמו בין החברה לבנק.
מכתבנו זה ייכנס לתוקף עם קבלתו כשהוא חתום על ידיכם ועל ידי הנאמן בשוליו.

בכבוד רב,
בנק מרכנתיל דיסקונט בע"מ
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לכבוד
בנק מרכנתיל דיסקונט בע"מ
אנו מאשרים את כל האמור בכתב זה ומתחייבים לפעול לפיו.
____________
(החברה)

___________
תאריך

אישור עורך-דין
אני הח"מ ,______________________ ,עו"ד של _________________________ ("התאגיד"),
מאשר בזאת כי האישור הנ"ל נחתם בפני כדין ע"י ה"ה _________ ו ______-המוסמכים ,בהתאם
להוראות מסמכי ההתאגדות של התאגיד ,לחתום בשמו על האישור הנ"ל וכי האמור לעיל מחייב את
התאגיד .כמו כן ,הנני מאשר כי התקבלו כל ההחלטות ,הדיווחים ,הגילוי והתהליכים הדרושים על פי כל
דין לצורך האישור דלעיל ,לרבות ,לפי החלק השישי לחוק החברות ,התשנ"ט –  ,1999ככל שאלה נדרשים.

_____________________
(חתימה וחותמת)

_______________
תאריך
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לכבוד
בנק מרכנתיל דיסקונט בע"מ ("בנק מרכנתיל")
לבקשתכם ,אנו מאשרים כי:
 .1סמוך לאחר הפקדת תמורת הנפקת אגרות החוב (סדרה א') של הילה מגדלי משרדים בע"מ ("אגרות
החוב" ו"-החברה") בסכום שיעלה על  30,000,000ש"ח בחשבון הנאמנות למחזיקי אגרות החוב ,אנו
נמסור לכם הודעה על כך בכתב.
 .2אנו נפעל בהתאם להוראות שטר הנאמנות ולאחר שיתקיימו התנאים לביצוע תשלום של סכום החוב
לבנק כאמור וכנגד קבלת העתק ממכתב השחרור מערבות שיומצא לחברה על ידי הבנק עם העתק
אלינו בנוסח המצורף כנספח ב' וקבלת מסמכי הסרת השעבוד המקוריים בנוסח המפורט בנספח ג'
אצלנו וכן קבלת אישורכם כי לא מתקיימים תנאים כמפורט בסעיף  1.3לעיל ולא קיימת מניעה כלשהי
לפי סעיף  1.4ו 1.5 -לעיל ,ולפני שחרור סכומים לחברה ,אנו נעביר מתוך תמורת ההנפקה כאמור סכום
של  18,359,000ש"ח לחשבון [___] בסניף [__] של בנק [__] מספר זה"ב [___].
מובהר כי החברה רשאית על פי שיקול דעתה לבצע פירעון של סכומים אחרים לבנק מרכנתיל דיסקונט
בע"מ וכלפי בנק דיסקונט לישראל בע"מ אף לפני ביצוע הפירעון דלעיל.

____________________
(משמרת חברה לשירותי נאמנות בע"מ)

___________
תאריך
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נספח ב'

תאריך __________

לכבוד
בנק מרכנתיל דיסקונט בע"מ
סניף ____

א.ג.נ,.

הנדון  :פרעון החוב של א.ק .קבוצת הלה מלונות ( )2014בע"מ (להלן" :הלווה") כלפי בנק מרכנתיל
דיסקונט בע"מ ("הנבק")
אני הח"מ , ________________ ,רוה"ח של הלווה ושל הערבים ,מאשר כי יתרת החוב של הלווה כלפי
הבנק עומדת נכון להיום ע"ס ( ₪ 18,359,000להלן" :יתרת החוב") .סכום החוב לבנק ,כהגדרתו במכתב
התחייבות בלתי חוזרת להסכמה לרישום שעבוד מדרגה שנייה ,שחרור ערבות והסרת שעבודים ,יועבר
במלואו לבנק מיד לאחר רישום השעבוד מדרגה שניה ולאחר קבלת אישור הבנק בכתב על שחרור מערבות
והסרת השיעבודים ,כהגדרת מונחים אלו במכתב ההתחייבות בלתי חוזרת להסכמה לרישום שעבוד מדרגה
שנייה ,שחרור ערבות והסרת שעבודים.

בכבוד רב,
_______________
חתימת רו"ח
________________
א.ק .קבוצת הילה מלונות ( )2014בע"מ

________________
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מכתב כוונות -בנק מרכנתיל דיסקונט בע"מ

תאריך:
לכבוד
הלה מגדלי משרדים בע"מ (להלן" :החברה")
משמרת חברה לשירותי נאמנות בע"מ (להלן" :הנאמן")
הנדון :התחייבות בלתי חוזרת להסכמה ליצירת ורישום משכנתא בדרגה שנייה
הואיל וביום ________ חתמה החברה לטובת הבנק על שעבוד ומשכנתה בקשר עם זכויותיכם בנכס הידוע
כחלק מחלקה  135בגוש ( 7658להלן" :המקרקעין") ,להבטחת כל החובות וההתחייבויות של החברה
(השעבודים הנ"ל ידועים כשעבודים מס'  ,3ו 4-בהתאמה ,בדף העיון של החברה ברשם החברות והרשומים
כמשכנתה ראשונה על המקרקעין אצל רשם המקרקעין בהתאם לשטר מספר  364/2018/16ו)364/2018/17-
(להלן" :השעבודים");
והואיל והחברה ביקשה לקבל את הסכמתנו ליצירת ורישום משכנתה מדרגה שנייה ,ללא הגבלה בסכום
ולמסור לכם את המסמכים הדרושים (חתומים על ידינו) לצורך רישום המשכנתא מדרגה שנייה על הקרקע
כאמור אצל רשם המקרקעין ואצל רשם החברות ובכל מרשם אחר המנוהל על פי דין אשר ידרש ,לפי העניין.
(להלן" :מסמכי ההסכמה");
 .1.1אי לכך ,לבקשת הלווה והערבים ,הרינו לאשר כי בכפוף להתקיימות כל התנאים המצטברים
הבאים באופן סופי ומוחלט ,הרינו מתחייבים בהתחייבות בלתי חוזרת לתת את הסכמתנו ליצירת
ורישום המשכנתא מדרגה שנייה ,ללא הגבלה בסכום על הקרקע כאמור ונפעל לרבות באמצעות
חתימתנו ,על כל מסמך אשר ידרש לצורך אישור רישום המשכנתא בדרגה שנייה:
 .1.2במכתבנו זה – "הסכום הקובע" – סך של  3,500,000ש"ח.2
 .1.3עד ליום  31.3.2021יומצא לידי הבנק אישור מאת הנאמן עם אסמכתא מהבנק בו מופקד הסכום
שבנאמנות ,כי מופקד בחשבון נאמנות ע"ש הנאמן בנאמנות עבור מחזיקי אגרות החוב סכום שהינו
לפחות הסכום הקובע (לעיל ולהלן בהתאמה" :חשבון הנאמנות"" ,הסכום שבנאמנות") .הסכום
שבנאמנות ימשיך להיות מופקד במלואו בחשבון הנאמנות עד למועד הקובע.
בכתב זה" ,המועד הקובע" – המועד בו ישולם הסכום הקובע לבנק או מועד ביטולו של מכתב זה
לפי המוקדם.
 .1.4לאחר המצאת האישור המפורט בסעיף  1.2לעיל לבנק ,תהיה רשאית החברה רשאית ליצור ולרשום
לטובת הנאמן משכנתה נוספת ,ללא הגבלה בסכום ,על המקרקעין לטובת הנאמן כפי שיוסכם בין
החברה לנאמן לשם כך אנו נחתום על הסכמה המופנית לרשם המקרקעין ואנו נחתום על אישור או
הסכמה הנדרשים לשם יצירתו ורישומו של השעבוד לטובת הנאמן כאמור ככל שהדבר יידרש,
ובלבד שמסמכי השעבוד לטובת הנאמן יכללו בו ההוראות שלהלן:
.1.4.1אין בשעבוד מדרגה שנייה כדי לפגוע באיזה מזכויות בנק מרכנתיל דיסקונט בע"מ ו/או כל גוף
מממן אחר מכוח השעבודים הראשונים שניתנו ו/או שינתנו כפי שאלו יתוקנו ו/או יוחלפו מעת
לעת (להלן" :השעבודים הראשונים" ו" -הגופים המממנים" ,בהתאמה).
.1.4.2השעבוד מדרגה שניה יהיה נחות לשעבודים הראשונים באופן שכל תמורה שתתקבל במסגרת
מימוש השעבודים הראשונים תשולם קודם לגופים המממנים עד לפירעון המלא והסופי של
החובות וההתחייבויות של החברה כלפי המוטבים כאמור ,ורק לאחר פירעון מלא וסופי של
החובות כלפי המוטבים של השעבודים הראשונים מחזיקי אגרות החוב (סדרה א') יהיו זכאים
לקבל את היתרה שתיוותר ,ככל שתיוותר ,עד לסילוק יתרת חוב החברה כלפיהם על פי אגרות
החוב (סדרה א').

2

אשר מורכב מקרן הלוואה בסך של  2,000,000ש"ח ,וכן מתשלום מראש של ריביות עתידיות בסך של כ 1,500,000 -ש"ח.
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.1.4.3כל עוד החובות כלפי הגופים המממנים לא נפרעו במלואם ובאופן סופי ,לא תהא לנאמן ו/או
למחזיקי אגרות החוב (סדרה א') כל זכות על -פי השעבוד מדרגה שניה וזאת למעט הזכות
השיורית לקבלת התמורה כאמור לעיל.
 .1.4.4השעבוד מדרגה שנייה לא יהיה ניתן למימוש אלא לאחר שהחברה פרעה באופן מלא וסופי את
החובות כלפי הגופים המממנים או לאחר מימוש איזה מהשעבודים הראשונים ,על ידי הגופים
המממנים ,ולא תהא למוטבי השעבודים הראשונים או בעלי התפקיד כל אחריות שהיא לרבות
בגין נזקים ,ככל שייגרמו ,למחזיקי אגרות החוב (סדרה א') ו/או למאן דהוא בגין שיהוי או
הימנעות מקבלת החלטה על-ידי מוטבי השעבודים הראשונים ו/או בגין קבלת החלטה ,לרבות
החלטה שלא לאשר מימוש של איזה מהשעבודים הראשונים או שניהם או כל שעבוד אחר
לטובת מוטבי השעבודים הראשונים ובלבד שפעלו בתום לב לקבלת התמורה המירבית מהנכס
המשועבד .למען הסר ספק יובהר ,כי לא יהיה בשעבוד מדרגה שנייה כדי לחייב את מוטבי
השעבודים הראשונים בשום צורה שהיא לממש איזה מהשעבודים או כדי להטיל עליהם כל
אחריות שהיא בקשר עם הקרקע ברעננה.
 .1.4.5הנאמן ,מחזיקי אגרות החוב (סדרה א') או מי מטעמם ,בין במישרין ובין בעקיפין ,לא יהיו
רשאים ליזום כל הליך של מימוש כנגד הקרקע ברעננה ו/או להתנגד או למנוע או לעכב או
להגביל בכל צורה שהיא את מימוש השעבודים לטובת מוטבי השעבודים הראשונים ולא יהיו
רשאים להתערב בכל צורה ואופן בהליכי מימוש השעבודים הללו ,לרבות בקביעת זהות בעל
התפקיד בהליכי המימוש כאמור ובכפוף לכל דין.
.1.4.6כל ההוראות דלעיל( :א) גוברות על כל הוראה אחרת בשטר נאמנות זה או בכל מסמך אחר
ויהיו בתוקף עד לפירעון סופי ומוחלט של החובות כלפי מוטבי השעבודים הראשונים; (ב)
מהוות חוזה לטובת צד שלישי  -שהינם מוטבי השעבודים הראשונים אשר רשאים להסתמך
עליהן; לא ניתן לתקנן ללא הסכמת מוטבי השעבודים הראשונים; (ג) יחולו גם על כל הרחבה
של סדרת אגרות החוב; (ד) הינן תנאי להסכמת מוטבי השעבודים הראשונים ליצירת השעבוד
מדרגה שניה.
 .1.4.7אין בקבלת השעבוד מדרגה שניה כדי להגביל את מוטבי השעבודים הראשונים מלבצע כל
הגדלת אשראי ,קבלת בטוחות נוספות ו/או כל תיקון שהוא להסכמי מימון הקיימים ו/או כפי
שיהיו מעת לעת או לשעבודים לטובת מוטבי השעבודים הראשונים ולא יידרש כל אישור שהוא
של הנאמן בקשר עם האמור .מסמכי השעבוד מדרגה שניה יכללו את ההוראות דלעיל וכל זאת
בכפוף לכך שלאחר הגדלת אשראי כאמור החברה עומדת ביחס חוב לבטוחה.
 .1.5עד ל מועד הקובע ,לא תחול כל מניעה ע"פ דין (לרבות ,אך לא רק ,בגין עיקול) להעברת הכספים
מחשבון הנאמנות לזכות הבנק.
 .1.6לאחר יצירת ורישום המשכנתה האמורה לטובת הנאמן בהתאם להוראות שטר הנאמנות וקבלת
אישורנו כי לא קיימת מניעה כאמור בסעיף  1.4לעיל ,יעביר הנאמן את הסכום הקובע ,במלואו,
לזכות חשבון מס' _____________ של הבנק (לעיל ולהלן" :חשבון הבנק").
 .1.7ככל שעד ליום ____________ לא ישולם לבנק הסכום הקובע כמפורט בסעיף  2לעיל ,תתבטל
הסכמתנו על פי מכתב זה מאליה ומכתבנו זה יהא בטל ומבוטל .עם פקיעת מכתבנו כאמור יפקעו
באופן אוטומטי השעבודים לטובת הנאמן והנאמן יחתום על כל מסמך שידרש לשם הסרת
השעבודים שנרשמו לטובתו מכל מרשם רלוונטי .על אף האמור ,הסכמתנו לא תהיה ניתנת לביטול
ככל שניתן אישורנו בהתאם לסעיף  2לעיל ומסרנו את מסמכי הסרת השעבודים לנאמן.
להסרת ספק בלבד ,מובהר כי מלבד האמור במכתב זה במפורש ,אין בהסכמתנו לעיל בכדי לגרוע או
לפגוע באופן כלשהו מחובותיכם והתחייבויותיכם ו/או מתוקף השעבודים שיצרתם לטובתנו.
 .1.8מבלי לגרוע מהאמור בסעיף  3לעיל ,ידוע לנו כי שחרור הכספים על ידי הנאמן מותנה בתנאים
נוספים ,מעבר ליצירה ורישום המשכנתה כמפורט לעיל .על כן ,אנו מאשרים כי במקרה בו פקע
מכתבנו זה כמפורט בסעיף  3לעיל ,לא תהיינה לבנק כלפי הנאמן טענות כלשהן והסעד היחיד אשר
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יהיה קיים לבנק יהיה מחיקת וביטול השעבודים שנרשמו לטובת הנאמן כאמור .אין באמור כדי
לגרוע מזכויות הבנק כלפי החברה בהתאם למסמכי ההלוואה ומסמכים אחרים שנחתמו בין
החברה לבנק.
 .7מכתבנו זה ייכנס לתוקף עם קבלתו כשהוא חתום על ידיכם ועל ידי הנאמן בשוליו.
בכבוד רב,
בנק מרכנתיל דיסקונט בע"מ
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לכבוד
בנק מרכנתיל דיסקונט בע"מ

אנו מאשרים את כל האמור בכתב זה ומתחייבים לפעול לפיו.

____________
(החברה)

___________
תאריך

אישור עורך-דין
אני הח"מ ,______________________ ,עו"ד של _________________________ ("התאגיד"),
מאשר בזאת כי האישור הנ"ל נחתם בפני כדין ע"י ה"ה _________ ו ______-המוסמכים ,בהתאם
להוראות מסמכי ההתאגדות של התאגיד ,לחתום בשמו על האישור הנ"ל וכי האמור לעיל מחייב את
התאגיד .כמו כן ,הנני מאשר כי התקבלו כל ההחלטות ,הדיווחים ,הגילוי והתהליכים הדרושים על פי כל
דין לצורך האישור דלעיל ,לרבות ,לפי החלק השישי לחוק החברות ,התשנ"ט –  ,1999ככל שאלה נדרשים.

_____________________
(חתימה וחותמת)

_______________
תאריך

לכבוד
בנק מרכנתיל דיסקונט בע"מ ("בנק דיסקונט")

לבקשתכם ,אנו מאשרים כי:
 .3סמוך לאחר הפקדת תמורת הנפקת אגרות החוב (סדרה א') של הילה מגדלי משרדים בע"מ ("אגרות
החוב" ו"-החברה") סכום העולה על  3,500,000ש"ח בחשבון הנאמנות למחזיקי אגרות החוב ,אנו
נמסור לכם הודעה על כך בכתב.
 .4אנו נפעל בהתאם להוראות שטר הנאמנות יצירת ורישום השעבוד מדרגה שניה על המקרקעין לטובת
הנאמן ,באופן המפורט השטר הנאמנות ,אנו נעביר מתוך תמורת ההנפקה כאמור סכום של 3,500,000
ש"ח לחשבון [___] בסניף [__] של בנק [__] מספר זה"ב [___].
מובהר כי החברה רשאית על פי שיקול דעתה לבצע פירעון של סכומים אחרים לבנק מרכנתיל דיסקונט
בע"מ וכלפי בנק דיסקונט לישראל בע"מ אף לפני ביצוע הפירעון דלעיל.
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מכתב כוונת בנק דיסקונט לישראל בע"מ
נספח א'
תאריך________________:
לכבוד
מר רפאל אלאלוף (להלן" :מר אלאלוף")
הלה הנדסה בניה וייזום ( )1998בע"מ (להלן" :הלה הנדסה")
קבוצת הלה ייזום פיתוח ובנייה ( )2013בע"מ (להלן" :הלה ייזום")
מר ישראל קלר (להלן" :מר קלר")
חברת קלר (א.כ.י) החזקות בע"מ (להלן" :חברת קלר")
משמרת חברה לשירותי נאמנות בע"מ (להלן" :הנאמן")
מר אלאלוף ,הלה הנדסה ,הלה ייזום ,מר קלר וחברת קלר ,יראו להלן ביחד" :הערבים".
א.ק .קבוצת הלה מלונות ( )2014בע"מ (להלן" :החברה" או "הלווה")
הנדון :התחייבות בלתי חוזרת להסכמה לשחרור מערבות
הואיל וביום  24.11.2020הערבים חתמו לטובת בנק דיסקונט לישראל (להלן" :הבנק") על כתב ערבות
מתמדת שאינה ערבות יחיד ,להבטחת כל חובותיה והתחייבויותיה של החברה לבנק ,ללא הגבלה בסכום
(להלן" :הערבות");
והואיל והחברה והערבים ביקשו לקבל את הסכמתנו לבטל את הערבות ,ולמסור לכם את המסמכים
הדרושים (חתומים על ידינו) לצורך שחרור הערבות (להלן" :אישור השחרור מערבות");
 .1אי לכך ,לבקשת החברה והערבים ,הרינו מתחייבים בהתחייבות בלתי חוזרת לתת את הסכמתנו
לשחרור הערבות ,ונפעל לרבות באמצעות חתימתנו על כל מסמך אשר יידרש לצורך הוצאה לפועל של
התחייבויותינו כאמור ,בכפוף ובהתאם לאמור להלן:

.2
.3

 1.1עד ליום  31.3.2021יומצא לידי הבנק אישור מאת הנאמן עם אסמכתא מהבנק בו מופקד לפחות
סך של  6,500,000ש"ח (חלק מכספי הנפקה בבורסה לניירות ערך) (להלן" :סכום החוב לבנק")
בחשבון נאמנות ע"ש הנאמן בנאמנות עבור מחזיקי אגרות החוב (לעיל ולהלן בהתאמה" :חשבון
הנאמנות"" ,הסכום שבנאמנות") .סכום החוב לבנק ימשיך להיות מופקד במלואו בחשבון
הנאמנות עד למועד הקובע.
בכתב זה" ,המועד הקובע" – המועד בו הערבים ישוחררו מערבות והעברת סכום החוב לבנק.
 1.2עד למועד הקובע ,לא יתקיימו תנאים המקנים לנו זכות לדרוש מכם ו/או מהחברה פרעון מיידי
של חובותיכם והתחייבויותיכם ו/או חובות והתחייבויות החברה כלפינו.
 1.3עד למועד הקובע ,לא תחול כל מניעה ע"פ דין (לרבות ,אך לא רק ,בגין עיקול) להעברת הכספים
מחשבון הנאמנות לזכות הבנק.
ככל שהתנאים המפורטים בסעיף  1לעיל יתקיימו ,בד בבד עם העברת סכום החוב לבנק ,במלואו ,לזכות
חשבון מס' _____________ של הבנק (לעיל ולהלן" :חשבון הבנק") ,נמסור לכם את אישור השחרור
מערבות ,כך שלא יובטחו עוד חובותיה של החברה כלפינו על ידי הערבים.
ככל שעד ליום  31.3.2021לא יתקיימו כל התנאים המפורטים בסעיף  1לעיל ,תתבטל הסכמתנו על פי
מכתב זה מאליה ומכתבנו זה יהא בטל ומבוטל .על אף האמור ,הסכמתנו לא תהיה ניתנת לביטול ככל
שניתן אישורנו לשחרור מערבות ומסרנו את אישור השחרור מערבות לנאמן.
להסרת ספק בלבד ,מובהר כי מלבד האמור במכתב זה במפורש ,אין בהסכמתנו לעיל בכדי לגרוע או
לפגוע באופן כלשהו מחובותיכם והתחייבויותיכם ו/או מתוקף השעבודים ו/או הערבויות שיצרתם
לטובתנו \ ולרבות הערבות – עד ביטולה כאמור ,ככל שתבוטל.
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.4

מבלי לגרוע מהאמור בסעיף  3לעיל ,ידוע לנו כי שחרור הכספים על ידי הנאמן מותנה בתנאים נוספים,
מעבר ליצירה ורישום המשכנתה כמפורט לעיל .על כן ,אנו מאשרים כי במקרה בו פקע מכתבנו זה
כמפורט בסעיף  3לעיל ,לא תהיינה לבנק כלפי הנאמן טענות כלשהן והסעד היחיד אשר יהיה קיים לבנק
יהיה מחיקת וביטול השעבודים שנרשמו לטובת הנאמן כאמור .אין באמור כדי לגרוע מזכויות הבנק
כלפי החברה בהתאם למסמכי ההלוואה ומסמכים אחרים שנחתמו בין החברה לבנק.

.5

מכתבנו זה ייכנס לתוקף עם קבלתו כשהוא חתום על ידיכם ועל ידי הנאמן בשוליו.

בכבוד רב,
בנק דיסקונט לישראל בע"מ
לכבוד
בנק דיסקונט לישראל בע"מ
אנו מאשרים את כל האמור בכתב זה ומתחייבים לפעול לפיו.
____________
(החברה)

___________
תאריך

אישור עורך-דין
אני הח"מ ,______________________ ,עו"ד של _________________________ ("התאגיד"),
מאשר בזאת כי האישור הנ"ל נחתם בפני כדין ע"י ה"ה _________ ו ______-המוסמכים ,בהתאם
להוראות מסמכי ההתאגדות של התאגיד ,לחתום בשמו על האישור הנ"ל וכי האמור לעיל מחייב את
התאגיד .כמו כן ,הנני מאשר כי התקבלו כל ההחלטות ,הדיווחים ,הגילוי והתהליכים הדרושים על פי כל
דין לצורך האישור דלעיל ,לרבות ,לפי החלק השישי לחוק החברות ,התשנ"ט –  ,1999ככל שאלה נדרשים.

_____________________
(חתימה וחותמת)

_______________
תאריך
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לכבוד
בנק דיסקונט לישראל בע"מ ("הבנק")
לבקשתכם ,אנו מאשרים כי:
 .5סמוך לאחר הפקדת תמורת הנפקת אגרות החוב (סדרה א') של הילה מגדלי משרדים בע"מ ("אגרות
החוב" ו"-החברה") בסכום שיעלה על  6,500,000ש"ח בחשבון הנאמנות למחזיקי אגרות החוב ,אנו
נמסור לכם הודעה על כך בכתב.
 .6אנו נפעל בהתאם להוראות שטר הנאמנות ולאחר שיתקיימו התנאים לביצוע תשלום של סכום החוב
לבנק כאמור וכנגד קבלת אישור שחרור מערבות שיומצא לחברה על ידי הבנק עם העתק אלינו בנוסח
המצורף כנספח ב' וכן קבלת אישורכם כי לא מתקיימים תנאים כמפורט בסעיף  1.1לעיל ולא קיימת
מניעה כלשהי לפי סעיף  1.2ו 1.3 -לעיל ,ולפני שחרור סכומים לחברה ,אנו נעביר מתוך תמורת ההנפקה
כאמור סכום של  6,500,000ש"ח לחשבון [___] בסניף [__] של בנק [__] מספר זה"ב [___].
מובהר כי החברה רשאית על פי שיקול דעתה לבצע פירעון של סכומים אחרים לבנק מרכנתיל דיסקונט
בע"מ אף לפני ביצוע הפירעון דלעיל.

____________________
(משמרת חברה לשירותי נאמנות בע"מ)

___________
תאריך

פרק  - 3הון החברה והמחזיקים בו
3.1

הון המניות של החברה נכון למועד התשקיף
הון המניות הרשום של החברה לתאריך התשקיף הינו  1,000ש"ח והוא מחולק ל1,000 -
מניות רגילות בנות  1.00ש"ח ע.נ .כל אחת (להלן" :מניות רגילות").

3.2

ההון המונפק והנפרע
הון המניות המונפק והנפרע של החברה לתאריך התשקיף הינו  120ש"ח והוא מחולק ל-
 120מניות רגילות.

3.3

השינויים שחלו בהון הרשום ממועד התאגדות החברה
החל ממועד הקמת החברה ,לא חלו שינויים בהונה הרשום ובהונה המונפק של החברה.

3.4

המחזיקים בהון המניות של החברה
 3.4.1להלן מובאים פרטים לפי מיטב ידיעת החברה והדירקטורים בה ,אודות החזקות
בעלי המניות של החברה:
שם המחזיק

כמות מניות

שיעור החזקה בהון המונפק
והנפרע ובזכויות ההצבעה

קבוצת הילה ייזום פיתוח
ובניה ( )2013בע"מ 1

84

70%

קלר (א.כ.י ).אחזקות
בע"מ2

36

30%

סה"כ החזקות

120

100%

נכון למועד התשקיף ,החברה לא הנפיקה כתבי אופציה הניתנים למימוש למניות החברה
או ניירות ערך המירים אחרים למניות החברה.
3.5

בעלי השליטה בחברה
 3.5.1בעלי השליטה בחברה ,בשרשור ,הינם מר רפאל אלאלוף (להלן" :מר אלאלוף") ,מר
ישראל קלר והגב' כרמית חלמיש (בתו של מר ישראל קלר) (להלן" :קלר") .מר
אלאלוף וקלר יקראו ביחד להלן" :בעלי השליטה" או "בעלי המניות")
 3.5.2למיטב ידיעת החברה ,בעלי השליטה בחברה פועלים בעצה אחת ביחס להחזקותיהם
בחברה ובכפוף להשלמת הנפקת ניירות הערך המוצעים על פי תשקיף זה ,יכנס
לתוקפו הסכם בעלי מניות .להלן עיקרי הסכם בעלי המניות (להלן בס"ק זה:
ההסכם"):
3.5.2.1

1
2

ההסכם יהיה בתוקף החל ממועד השלמת הנפקת ניירות ערך (סדרה א')

חברת בבעלותו ושליטתו המלאה של מר רפאל אלאלוף.
חברת המוחזקת על ידי מר ישראל קלר ,המחזיק ב 20-מניות מסוג הנהלה וב 180-מניות רגילות של חברת קלר (א.כ.י ).אחזקות בע"מ ,וכן על
ידי כרמית חלמיש קלר ,המחזיקה ב 800-מניות רגילות של חברת קלר (א.כ.י ).אחזקות בע"מ.

ג1-

לציבור ורישומם למסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ ,וישמר
בתוקף כל עוד בעלי המניות מחזיקים במניות החברה.
3.5.2.2

בעלי המניות יעשו כמיטב יכולתם ובתום לב ,בכובעם כבעלי מניות על מנת
להבטיח כי מר רפאל אלאלוף יכהן כיו"ר דירקטוריון ומנכ"ל החברה,
בתנאים שלא יפחתו מתנאי הסכם הניהול ,כהגדרתו בהסכם וכן לפעול
בשיתוף פעולה למינוי יתר חברי הדירקטוריון .מובהר כי ההסכם עם מר
אלאלוף יידרש לאישור מחודש של כלל האורגנים הנדרשים על פי הדין
מידי שלוש שנים .לפרטים אודות הסכם הניהול ראה סעיף  8.2בפרק 8
לתשקיף.

3.5.2.3

הסכם בעלי המניות קובע מנגנון למקרה בו מר אלאלוף יחדל לכהן כמנכ"ל
ו/או יו"ר דירקטוריון החברה.

3.5.2.4

הסכם בעלי המניות קובע מנגנונים של זכות הצעה ראשונה ,זכות
הצטרפות וחובת הצטרפות במכירת מניות החברה וכן מנגנון היפרדות
(.)BMBY

ג1-

פרק  - 4הזכויות הנלוות למניות החברה ותקנון

החברה3,2,1

להלן יובא תיאור תמציתי של הזכויות העיקריות הנלוות למניות החברה על פי תקנון
ההתאגדות של החברה (להלן" :התקנון") .מובהר כי התיאור המובא להלן הינו תמציתי,
ואינו מהווה תחליף לעיון בנוסח המלא של תקנון החברה.
מובהר כי בכל מקרה של סתירה בין הוראות תקנון החברה לבין הוראות שלא ניתן להתנות
עליהן בחוק החברות ו/או בחוק ניירות ערך ,או בכל תקנה מכוחם ,יגברו ההוראות
האמורות על הוראות תקנון החברה.
כמו כן ,מובהר כי החברה הינה חברה פרטית ,ומניותיה אינן מוצעות לציבור על פי תשקיף
זה .בכפוף לתוצאות הנפקת התשקיף ,ניתן יהיה לעיין בנוסח המלא של הוראות תקנון
החברה והזכויות הנלוות לניירות הערך של החברה ,וכל תיקון לו באתר המגנ"א של הרשות
לניירות ערך  https://www.magna.isa.gov.ilו/או באתר המאיה של הבורסה לניירות ערך
.https://maya.tase.co.il/
4.1

4.2

כללי
4.1.1

הון המניות הרשום של החברה לתאריך התשקיף הוא  1,000ש"ח ,המחולק ל1,000-
מניות רגילות בנות  1.00ש"ח ע.נ כל אחת (להלן" :המניות הרגילות") .הון המניות
המונפק והנפרע של החברה הינו  120ש"ח והוא מחולק ל 120 -מניות רגילות.

4.1.2

כל המניות הרגילות תהיינה שוות זכויות בניהן לכל דבר ועניין.

זכויות הצבעה
4.2.1

בעל מניות המעוניין להצביע באסיפה הכללית ,יוכיח לחברה את בעלותו במניה,
כנדרש על פי דין.

4.2.2

בעל מניות קטין וכן בעל מניות שבית משפט מוסמך הכריזו כפסול דין ,רשאים
להצביע רק באמצעות אפוטרופוסיהם ,וכל אפוטרופוס כאמור רשאי להצביע
באמצעות בא כוחו.

4.2.3

בעל מניות לא יהיה זכאי להצביע בכל אסיפה כללית או להיחשב במניין הנוכחים,
כל עוד הוא יהיה חייב לתאגיד תשלום שנדרש בגין המניות המוחזקות על ידו ,אלא
אם תנאי ההנפקה של אותן המניות קובעים אחרת.

4.2.4

הדירקטוריון רשאי מעת לעת לקבוע לגבי אסיפה כלשהיא או באופן כללי ,את
החלטות האסיפה הכללית שניתן לקבלן גם בדרך של כתב הצבעה .במקרים
הקבועים בחוק החברות ,בעל מניות יהיה זכאי להצביע באסיפה כללית באמצעות

____________________________
למען הסר ספק יודגש כי הזכויות הנלוות למניות החברה כפופות להוראות הדין.
1
ביום  30בספטמבר  2020אישרה האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה את החלפת תקנונה לתקנון
2
המתואר להלן .החלטה זו תיכנס לתוקף במועד רישום ניירות הערך המוצעים למסחר בבורסה .יובהר כי
הוראות תקנון החברה המפורטות בפרק זה להלן מובאות מתוך התקנון החדש כאמור.
האמור בפרק זה כפוף להוראות סעיף 46ב לחוק ניירות ערך על פיו תנאי לרישום מניות החברה למסחר ,ככל
3
והחברה תבקש לרשמן למסחר ,הוא שבהון החברה יהיה סוג מניות אחד בלבד ,המקנה זכויות הצבעה שוות
ביחס לערכן הנקוב .אין בהוראה כאמור כדי למנוע מהחברה מלהנפיק מניות בכורה ,ובלבד שחלפה שנה
מיום שמניותיה נרשמו לראשונה למסחר.

ד1-

כתב הצבעה ,ובכפוף לחוק החברות ולתקנות שיותקנו מכוחו.
4.2.5

בכפוף להוראות כל דין ,במקרה של בעלים במשותף למניה ,רשאי כל אחד מהם
להצביע בכל אסיפה ,בין בעצמו ובין על ידי מיופה כוח ,ביחס למניה הזו ,כאילו הוא
הזכאי היחידי לה .היה והשתתף באסיפה יותר מאחד הבעלים במשותף במניה ,בין
בעצמו או על ידי מיופה כוח ,יצביע זה אשר שמו מופיע ראשון במרשם בעלי המניות
ביחס למניה ,או באישור בדבר בעלותו במניה או במסמך אחר שייקבע על ידי
הדירקטוריון לעניין זה ,לפי העניין .אפוטרופוסים אחדים או מנהלי עזבון אחדים
של בעל מניות רשום שנפטר ,ייחשבו לצרכי סעיף זה כבעלים במשותף במניות אלו.

4.2.6

בעלי המניות יוכלו להצביע באופן אישי או על-ידי על ידי מיופה כוח ,כפי שיותנה
להלן.

4.2.7

כל מסמך הממנה מיופה כוח להצבעה (להלן :״ייפוי כוח״) יערך בכתב וייחתם על-
ידי הממנה או על -ידי באי -כוחו שיש להם סמכות בכתב לכך ,ואם הממנה הוא
תאגיד ייעשה המינוי בכתב חתום על ידי מורשי החתימה של התאגיד ובחותמת
התאגיד או בחתימת בא-כוחו המוסמך.

4.2.8

ייפוי הכוח ,או העתק ממנו להנחת דעת דירקטוריון החברה או מי שהוסמך על ידו,
יופקד במשרדה הרשום של החברה או במקום המיועד לכינוס האסיפה לא פחות
מ 48 -שעות לפני המועד הקבוע לתחילת האסיפה בה עומד להצביע האדם הנקוב
בייפוי הכוח .אולם ,רשאי יושב-ראש האסיפה לוותר על דרישה זו לגבי כל
המשתתפים לגבי אסיפה כלשהי ,ולקבל את ייפוי הכוח שלהם או העתק הימנו,
להנחת דעת יושב ראש האסיפה ,עם תחילת האסיפה.

4.2.9

בעל מניות שהוא הבעלים של יותר ממניה אחת יהיה זכאי למנות יותר ממיופה כוח
אחד ,או לייפות כוחו של בא הכוח לגבי חלק ממניותיו בלבד ,כפוף להוראות להלן:
(א) ייפוי הכוח יציין את סוג ואת מספר המניות בגינן הוא ניתן;
(ב) עלה מספר סך המניות מסוג כלשהו הנקובות בייפויי הכוח שניתנו על ידי בעל
מניות אחד על מספר המניות מאותו סוג המוחזקות על ידיו ,יחולו ההוראות
להלן )1( :הייתה ההצבעה בגין כל המניות הנקובות בכל ייפויי הכוח אחידה,
יהיו בטלים כל ייפויי הכוח שניתנו על ידי אותו בעל מניות בגין המניות
העודפות בלבד; ( )2הייתה ההצבעה בגין כל המניות הנקובות בכל ייפויי הכוח
בלתי אחידה ,יראו את בעל המניות כאילו נמנע מהצבעה בגין כל המניות
הנקובות בייפויי הכוח ,והכל מבלי לפגוע בזכותו של בעל המניות להצביע מכוח
מניותיו בעצמו אם נוכח באותה אסיפה.
(ג) מונה רק מיופה כוח אחד על ידי בעל מניות וייפויי הכוח אינו מציין את מספר
וסוג המניות שבגינן הוא ניתן ,יראו את ייפויי הכוח כאילו ניתן בגין כל המניות
שבידי בעל המניות ביום מסירת ייפוי הכוח במשרד או ביום מסירתו ליושב
ראש האסיפה ,בהתאם למקרה .אם ייפויי הכוח ניתן בגין מספר מניות פחות
ממספר המניות שבידי בעל המניות ,יראו את בעל המניות כאילו נמנע מהצבעה
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בגין יתרת המניות שבידיו ,וכתב המינוי יהיה תקף רק בגין מספר המניות
הנקובות בו.
4.3

הסדרים לפי חוק החברות
להלן יפורטו הסדרים לפי חוק החברות שנקבעו בתקנון החברה לפי סעיפים מחוק החברות
המצוינים בתקנה (26ד) לתקנות פרטי תשקיף ,ככל ונקבעו הסדרים כאמור.
4.3.1

שינוי תקנון
אלא אם נקבע אחרת ביחס להוראה מסוימת בתקנון זה ,החברה תהא רשאית
לשנות כל הוראה מהוראות תקנון זה או להחליפו באחר בהחלטה שתתקבל על-ידי
האסיפה הכללית ברוב רגיל.

4.3.2

העברת סמכויות בין אורגנים
 4.3.2.1האסיפה הכללית רשאית ליטול סמכויות הנתונות לאורגן אחר ,על פי
החלטתה ,וזאת לעניין מסוים או לפרק זמן מסוים שלא יעלה על פרק הזמן
הנדרש בנסיבות העניין .נטלה האסיפה הכללית סמכויות הנתונות לפי חוק
החברות לדירקטוריון ,יחולו על בעלי המניות הזכויות ,החובות והאחריות
החלות על דירקטורים לעניין הפעלת אותן סמכויות ,בשינויים המחויבים,
ובכלל זה יחולו עליהם ,בשים לב לאחזקותיהם בחברה ,להשתתפותם
באסיפה ואופן הצבעתם ,הוראות הפרקים השלישי ,הרביעי והחמישי של
החלק השישי לחוק החברות.
 4.3.2.2הדירקטוריון רשאי ליטול סמכויות המנהל הכללי על פי החלטת
הדירקטוריון ,לעניין מסוים או לפרק זמן מסוים.
 4.3.2.3נבצר מן המנהל הכללי להפעיל את סמכויותיו ,רשאי הדירקטוריון
להפעילן במקומו.
 4.3.2.4המנהל הכללי רשאי ,באישור הדירקטוריון ,לאצול לאחר ,הכפוף לו,
מסמכויותיו .האישור יכול שיהיה כללי ומראש ויכול שיהיה לעניין מסוים.

4.3.3

מינוי דירקטורים ותקופת כהונתם
 4.3.3.1מספר חברי הדירקטוריון ייקבע מדי פעם בפעם על-ידי האסיפה הכללית
ברוב קולות בעלי המניות המשתתפים בהצבעה ,אך לא יפחת מארבעה (,)4
מתוכם לפחות שני ( )2דירקטורים חיצוניים כאמור בחוק החברות ,ולא
יעלה על שנים עשר ( ,)12כאשר לפחות אחד מהדירקטורים יהיה בעל
'מומחיות חשבונאית ופיננסית' ,כהגדרת מונח זה בתקנות החברות (תנאים
ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל
כשירות מקצועית) ,תשס"ו.2005 -
 4.3.3.2למעט במקרה המפורט בתקנה  91לתקנון ,דירקטורים בחברה ייבחרו
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בהחלטה שתתקבל באסיפה הכללית ,שנתית או מיוחדת ברוב קולות בעלי
המניות המשתתפים בהצבעה ,בעצמם או על-ידי מיופה כוחם ,או ,כפוף
להוראות חוק החברות ,באמצעות כתב הצבעה.
 4.3.3.3כהונתו של דירקטור תחל במועד מינויו על ידי האסיפה כאמור ,אך
האסיפה יכולה לקבוע מועד מינוי המאוחר ממועד האסיפה .משך כהונתו
של כל דירקטור ,למעט הדירקטורים החיצוניים ,יהיה עד לתום האסיפה
השנתית שתתקיים לראשונה לאחר מועד הבחירה או עד אשר יחדל לכהן
בתפקידו ,על פי הוראות התקנון ,לפי המוקדם .על אף האמור לעיל ,אם לא
ייבחרו דירקטורים באסיפה הכללית כאמור במספר המינימלי כאמור
בתקנה  83לתקנון ,ימשיכו בכהונתם הדירקטורים שנבחרו באסיפה
הכללית הקודמת.
 4.3.3.4אם תתפנה משרת דירקטור ,יהיו הדירקטורים הנותרים רשאים למנות
דירקטור במקומו .דירקטור שמונה כאמור יכהן עד לתום האסיפה הכללית
שתתקיים לראשונה לאחר מועד הבחירה כאמור .הדירקטוריון או
האסיפה הכללית יהיו רשאים לסיים כהונתו של דירקטור שמונה כאמור.
 4.3.3.5אם תתפנה משרת דירקטור ,יהיו הדירקטורים הנותרים רשאים לפעול
בכל דבר ,כל עוד מספרם אינו פחות מן המספר המינימלי אותה עת
לישיבות דירקטוריון כאמור בתקנה  83לתקנון .במקרה בו פחת מספר
הדירקטורים מהאמור בתקנה  4.3.3.1לתקנון ,יהיו רשאים הדירקטורים
הנותרים לפעול אך ורק כדי לזמן אסיפה כללית של החברה או ישיבת
דירקטוריון לצורך מינוי דירקטור/ים נוספים עד למינימום הנדרש או
לבצע פעולות דחופות הדרושות לשמירת האינטרסים של החברה.
4.3.4

קבלת החלטות באסיפה הכללית
 4.3.4.1למעט מקרים בהם מותנה אחרת ע"פ חוק החברות או תקנון החברה ,מניין
חוקי לקיום אסיפה כללית הוא נוכחות של בעל מניות אחד או יותר,
ביחד
המחזיק/ים
כוח,
באי
על-ידי
או
בעצמם
לפחות עשרים וחמישה אחוזים ( )25%מכלל זכויות ההצבעה בחברה.
במקרים שחובה לפי חוק החברות לאפשר הצבעה גם באמצעות כתב
הצבעה ,החלטות האסיפה הכללית ,יכול שתתקבלנה בדרך של כתב
הצבעה .במקרה כאמור ,יחולו על האסיפה תקנות החברות (הצבעה בכתב
והודעות עמדה) ,תשס"ו.2005-
 4.3.4.2חלפה חצי שעה מהמועד שנקבע לאסיפה ולא נמצא המניין החוקי ,תידחה
האסיפה מאליה ,בשבוע אחד לאותה השעה ולאותו מקום ,או ליום ,שעה
ומקום אחרים כפי שנקבע בהזמנה לאסיפה או כפי שייקבע ע"י
הדירקטוריון בהודעה לבעלי המניות ,ובאסיפה הנדחית ידונו בעניינים
לשמם נקראה האסיפה הראשונה .לא נמצא מניין חוקי באסיפה שנדחתה
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כאמור ,יהוו חבר אחד הנוכח בעצמו או על ידי בא כוחו מניין חוקי ,בכפוף
לחוק החברות.
 4.3.4.3כונסה האסיפה הכללית על-פי דרישת בעלי מניות ,תתקיים האסיפה
הנדחית רק אם נכחו בה לפחות בעל מניה ,אחד או יותר ,שלו לפחות
חמישה אחוזים ( )5%מההון המונפק ואחוז אחד ( )1%לפחות מזכויות
ההצבעה בחברה ,או בעל מניה ,אחד או יותר ,שלו לפחות חמישה אחוזים
( )5%מזכויות ההצבעה בחברה.
 4.3.4.4האמור בסעיף  4.3.4.3לעיל יחול (לפי העניין) גם לגבי אסיפה כללית ,בה
תעמוד לדיון החלטה אשר חל עליה סעיף (275א)(()3א) לחוק החברות ואשר
לא נכחו בה בעלי מניות שאינם בעלי ענין אישי בפעולה או בהתקשרות
נשוא ההחלטה.
 4.3.4.5יושב ראש הדירקטוריון ,או מי שמונה שמטעמו לצורך כך בהודעה בכתב
לתאגיד ,יישב בראש כל אסיפה כללית .אם אין יושב ראש או אם לא יהיה
נוכח אחרי עבור חמש עשרה ( )15דקות מן השעה הקבועה לאסיפה ,או אם
הוא לא ירצה לשמש יושב ראש האסיפה ,יבחרו בעלי המניות הנוכחים
באסיפה אחד מהם שיהיה יושב ראש.
 4.3.4.6בכפוף להוראות הדין ,יושב ראש של אסיפה כללית רשאי במועד האסיפה,
בהסכמת האסיפה שיש בה מניין חוקי ,לדחות את האסיפה מזמן לזמן
וממקום למקום ,וחייב הוא לדחותה כאמור אם האסיפה הורתה לו לעשות
זאת .באסיפה נדחית אין לדון אלא בעניינים שהיו על סדר היום ושהדיון
בהם לא נסתיים או לא התחיל באסיפה שבה הוחלט על הדחייה.
4.3.5

יושב ראש אסיפה כללית
יושב ראש הדירקטוריון ,או מי שמונה שמטעמו לצורך כך בהודעה בכתב לתאגיד,
יישב בראש כל אסיפה כללית .אם אין יושב ראש או אם לא יהיה נוכח אחרי עבור
חמש עשרה ( )15דקות מן השעה הקבועה לאסיפה ,או אם הוא לא ירצה לשמש
יושב ראש האסיפה ,יבחרו בעלי המניות הנוכחים באסיפה אחד מהם שיהיה יושב
ראש.

4.3.6

רוב באסיפה כללית
 4.3.6.1החלטות האסיפה הכללית יתקבלו ברוב רגיל במניין קולות ,אלא אם כן
נקבע רוב אחר בחוק החברות או בתקנון החברה.
 4.3.6.2נוסף על ההחלטות שהסמכות לקבלתן נתונה לאסיפה הכללית,
והמפורטות בתקנון החברה ו/או בחוק החברות ,החלטות החברה בעניינים
הבאים יתקבלו באסיפה הכללית ברוב רגיל:
( )1שינוי תקנון החברה.
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( )2הפעלת סמכויות הדירקטוריון במקרה שהאסיפה קבעה כי נבצר מן
הדירקטוריון להפעיל את סמכויותיו ,וכי הפעלת סמכות מסמכויותיו
חיונית לניהולה התקין של החברה כאמור בסעיף (52א) לחוק החברות.
( )3מינוי רואה החשבון המבקר של החברה ,והפסקת העסקתו.
( )4מינוי דירקטורים לחברה ופיטוריהם.
( )5אישור פעולות ועסקאות הטעונות אישור האסיפה הכללית.
( )6הגדלת הון המניות הרשום וביטולו.
( )7מיזוג (אלא אם מדובר בעסקה הטעונה אישור לפי סעיף (275א) לחוק
החברות).
4.3.7

קבלת החלטות בדירקטוריון
החלטות בדירקטוריון יתקבלו ברוב רגיל .בהצבעה בדירקטוריון יהיה קול אחד
לכל דירקטור .ליושב ראש הדירקטוריון לא יהיה קול נוסף או מכריע.

4.3.8

הסמכה למתן פטור
 4.3.8.1החברה רשאית ,בהחלטה שתתקבל באופן הקבוע בחוק החברות ,לפטור
מראש ,נושא משרה בה מאחריותו ,כולה או מקצתה ,בשל נזק עקב הפרת
חובת הזהירות כלפיה .למרות האמור לעיל ,החברה אינה רשאית לפטור
מראש דירקטור מאחריותו עקב הפרת חובת הזהירות בחלוקה.
 4.3.8.2החברה תהיה רשאית להתקשר בחוזה לעניין פטור ,שיפוי וביטוח של
נושאי משרה בחברות בשליטתה ,חברות קשורות או חברות אחרות בהן יש
לה עניין כלשהוא ,במידה המרבית המותרת על פי כל דין ,ויחולו לעניין זה
ההוראות לעיל לעניין פטור ,שיפוי וביטוח נושאי משרה בחברה  ,בשינויים
המתחייבים.

4.4

חלוקה
4.4.1

הדירקטוריון רשאי ומוסמך להחליט על כל חלוקה כמשמעותה בחוק החברות,
לרבות דיבידנד ,מניות הטבה ,רכישה עצמית של מניות ו/או ניירות ערך של החברה,
וכן זכויות אחרות בכפוף להוראות חוק החברות (לעניין סעיפים  4.4.1עד 4.4.9
להלן" :חלוקה״).

4.4.2

בכפוף לכל זכויות מיוחדות או מגבלות הצמודות למניות כלשהן ,חלוקה תחולק
ותשולם לבעלי המניות באופן יחסי; פרי פסו לבעלי המניות האחרים ,על פי ערכן
הנקוב של המניות הרשומות על שמם.

4.4.3

הדירקטוריון רשאי לעכב כל חלוקה או סכומים העומדים לתשלום בגין מניות
שלגביהן יש לחברה עכבון ,קיזוז ו/או שיעבוד ,ולהשתמש בכל סכום כאמור או
לממש כל הטבה וכל זכות ולהשתמש בתמורת המימוש לשם סילוק החובות בגינם
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יש לחברה עכבון ,קיזוז ו/או שיעבוד.

4.5

4.4.4

העברת מניה לא תקנה למקבל ההעברה את הזכות לחלוקה שהוכרז עליה לאחר
אותה ההעברה ולפני רישום ההעברה ,ובלבד שבמקרה שהעברת המניות טעונה
אישור הדירקטוריון ,יבוא תאריך האישור במקום תאריך רישום ההעברה.

4.4.5

אם לא קבע הדירקטוריון אחרת ,מותר יהיה לשלם את החלוקה על-ידי המחאה
או פקודת תשלום שישלחו בדואר לכל בעל מניה הרשום במרשם בעלי המניות של
החברה ואשר כתובתו ידועה לחברה .במקרה של בעלים משותפים רשומים ,לאותו
חבר ששמו רשום ראשון במרשם בעלי המניות ביחס לבעלות המשותפת .כל המחאה
כזו תערך לפקודת האדם שאליו היא נשלחת ופירעונה ישמש שחרור בנוגע לכל
התשלומים שנעשו בקשר לאותה מניה.

4.4.6

חלוקה שתשלומה לא נדרש תוך תקופה של  12חודשים מיום ההחלטה על חלוקתה,
יראו את הזכאי לה כמוותר עליה ,והיא תחזור לבעלות החברה .החברה לא תחויב
בתשלום ריבית עבור חלוקה שנדרשה באיחור.

4.4.7

הדירקטוריון רשאי לנכות מכל חלוקה שעומדים לשלם בקשר למניות שברשותו של
בעל מניות ,בין אם הוא בעליהן היחיד או בשותפות עם בעל מניות אחר ,כל סכומי
כסף המגיעים ממנה שעליו לסלקם לבדו או בשותפות עם אחר לחברה ,על חשבון
דרישות תשלום וכדומה.

4.4.8

בחלוקת מניות הטבה ,יקבל כל בעל מניות בחברה מניות מסוג אחיד או מהסוג
שהקנה לו את הזכויות לקבל את מניות ההטבה כפי שיקבע הדירקטוריון.

4.4.9

כל אימת שהדבר נדרש על פי דין ,יש לצרף חוזה או מסמך בכתב אחר בהתאם
לסעיף  291לחוק החברות .הדירקטוריון רשאי למנות לפי שיקול דעתו נאמן לחתום
על חוזה או מסמך כאמור בשם האנשים הזכאים לדיבידנד או לקרן המהוונת.

מיזוג
4.5.1

מיזוג (כהגדרתו בחלק השמיני לחוק החברות) טעון אישור האסיפה הכללית כקבוע
בחוק החברות ,בהחלטה שנתקבלה ברוב קולות בעלי המניות המשתתפים
בהצבעה.

ד7-

פרק  - 5תמורת ההנפקה ויעודה
5.1

תמורת ההנפקה לחברה
התמורה הצפויה מההנפקה של ניירות הערך המוצעים על פי תשקיף זה ,ההוצאות
המשוערות הכרוכות בה ,והשיעור שמהוות הוצאות ההנפקה מתמורת ההנפקה הצפויה,
יפורטו במסגרת ההודעה המשלימה שתפרסם החברה בהתאם לסעיף (16א )1()2לחוק
ניירות ערך ,התשכ"ח 1968-ולתקנות ניירות ערך (הודעה משלימה וטיוטת תשקיף) ,תשס"ז-
.2007
התמורה הצפויה ברוטו בהנחה של מכירת כל אגרות החוב המוצעות (ללא הקצאת יתר)
הינה  70,000,000ש"ח .נכון למועד התשקיף ,טרם סוכמו פרטי ההתקשרות והתמורה
ולמפיצים ,אשר יפורטו במסגרת ההודעה המשלימה כאמור ,ככל שיהיו.

5.2

יעוד התמורה
תמורת ההנפקה בניכוי הוצאות ההנפקה ,מיועדת לשמש את החברה לפי סדר העדיפויות
הבא )1( :פירעון מוקדם של הלוואות אשר נלקחו על ידי חברת הבת א.ק .קבוצת הילה
מלונות ( )2014בע"מ ,מתאגיד בנקאי (כמפורט בטבלה שלהלן) בסך כולל של כ 24,859 -אלפי
ש"ח וכן לפרעון הלוואה אשר נלקחה על ידי החברה מתאגיד בנקאי  3,500אלפי ש"ח1
(כמפורט בטבלה להלן); ( )2הקמת שלד של המלון בתל אביב ,כמפורט בסעיף  6.32בפרק 6
לתשקיף זה ,בסך כולל של כ 20,000 -אלפי ש"ח ( )3פיתוח נכסי החברה הקיימים לרבות
תשלום היטלים ומס רכישה בסך כולל של כ 3,871 -אלפי ש"ח; ( )4היתרה מיועדת
לפעילותה השוטפת של החברה.
להלן טבלה המפרטת את האלוקציה של ייעוד התמורה לצורך פירעון מוקדם של הלוואות
מתאגיד בנקאי:2

1
2

3

מס'

גוף מלווה

הפניה לסעיף
בפרק 6

נכס

סכום צפוי
לפירעון (באלפי
ש"ח)

.1

מרכנתיל דיסקונט בע"מ

6.32.4

קרקע בתל אביב

כ1,102 -

.2

מרכנתיל דיסקונט בע"מ

6.32.4

קרקע בתל אביב

כ760 -

.3

מרכנתיל דיסקונט בע"מ

6.32.4

קרקע בתל אביב

כ15,021 -

.4

מרכנתיל דיסקונט בע"מ

6.32.4

קרקע בתל אביב

כ1,502 -

.5

דיסקונט בע"מ

3

-

כ6,500 -

.6

מרכנתיל דיסקונט בע"מ

6.38.2

קרקע ברעננה

כ3,500 -

המורכב מקרן הלוואה בסך של  2,000,000ש"ח ,וכן מתשלום מראש של ריביות עתידיות בסך של כ 1,500,000 -ש"ח.
נכון למועד סמוך למועד פרסום התשקיף.
לפרטים אודות ההלוואה כאמור ראה אירועים לאחר תאריך המאזן בסעיף י 9.לדוח הדירקטוריון.

ה1-

עד לשימוש בתמורה שתתקבל כאמור ,יושקעו כספי התמורה בהשקעות סולידיות ונזילות,
כגון פקדונות (שיקליים ,דולרים) ,קרנות כספיות ,ארות חוב ממשלתיות ,מק"מ וכיוב',
החברה תשקיע את התמורה כאמור ,כפי שיקבע על ידי הנהלת החברה מעת לעת.
5.3

חיתום ,עמלת הפצה ,ריכוז ויעוץ
הנפקת אגרות החוב (סדרה א') המוצעות על פי תשקיף זה אינה מובטחת בחיתום.

ה2-

פרק  - 6תיאור עסקי התאגיד
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מר אלאלוף ומשפחת קלר
הילה מגדלי משרדים בע"מ ,חברה פרטית
המוחזקת בשיעור של  70%על ידי קבוצת הילה
ייזום פיתוח ובנייה ( )2013בע"מ ובשיעור של
 30%על ידי קלר (א.כ.י) החזקות בע"מ.
חברת א.ק קבוצת הילה מלונות ( )2014בע"מ,
חברה פרטית אשר תוחזק בכפוף לשינוי המבנה
כהגדרתו להלן ,בשיעור של  100%על ידי
החברה.
חברת הילה מבני תעשיה בע"מ ,חברת מעלות
מניבים בע"מ ,חברת א.ק קבוצת הילה מלונות
( )2014בע"מ.
חברת הילה או.פי בע"מ ,חברה פרטית
המוחזקת  100%על ידי הילה החזקות
(כהגדרתה לעיל).
חברת מעלות מניבים בע"מ (נכס פיננסי) ,חברה
פרטית אשר תוחזק בכפוף לשינוי המבנה
כהגדרתו להלן ,בשיעור של  100%על ידי
החברה.
חברת הילה מבני תעשיה בע"מ ,חברה פרטית
אשר תוחזק בכפוף לשינוי המבנה כהגדרתו
להלן ,בשיעור של  100%על ידי החברה.
החברה וחברות הבנות.
קבוצת הילה ייזום פיתוח ובנייה ( )2013בע"מ,
חברה פרטית המוחזקת  100%על ידי מר רפאל
אלאלוף (להלן" :מר אלאלוף").
חברת קלר (א.כ.י) החזקות בע"מ ,חברה
פרטית המוחזקת בשיעור של  20%על ידי מר
ישראל קלר ובשיעור של  80%על ידי הגברת
כרמית חלמיש ,ביתו של מר ישראל קלר (להלן:
"משפחת קלר").
כהגדרתו בסעיף  66.3.3להלן

ו2-

חלק א' -כללי
6.1

הילה מגדלי משרדים בע"מ (להלן" :החברה") ,התאגדה בישראל ביום  8בדצמבר 2014
כחברה פרטית מוגבלת במניות ,בערבון מוגבל בשם הילה מגדלי משרדים רעננה בע"מ,
אשר כל יעודה היה להחזיק בנכס מקרקעין של החברה ברעננה בשטח של  4,733מ"ר (קרי,
חברת נכס) .ביום  22ביוני  ,2020שונה שם החברה לשמה הנוכחי .לאחר רישומם למסחר
של ניירות הערך המוצעים על פי תשקיף זה בבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ (להלן:
"הבורסה") ,תהפוך החברה לתאגיד מדווח ,כהגדרת מונח זה בחוק ניירות ערך ,וכן תחזיק
 100%בחברות הבנות ,כמפורט בסעיף  6.3.3להלן .לפרטים נוספים אודות נכס החברה
ברעננה המוחזק על ידי החברה ראה סעיף  6.32.7להלן.

6.2

ההצעה על פי תשקיף זה הינה הצעה ראשונה של ניירות ערך של החברה לציבור.

חלק ב' -תיאור התפתחות הכללית של עסקי התאגיד
6.3

פעילות התאגיד ותיאור התפתחות עסקיו
6.3.1

להלן תרשים מבנה ההחזקות של החברה לאחר השלמת ההנפקה ושינוי
המבנה בפטור ממס לפי סעיף  104ב(ב) לפקודת מס הכנסה ,כהגדרתו להלן,
ובכפוף לה:

הילה מגדלי משרדים בע"מ

100%

100%
הילה מבני תעשייה בע"מ

מעלות מניבים בע"מ
6.3.2

100%
א.ק קבוצת הילה
מלונות ( )2014בע"מ

החברות הבנות:
6.3.2.1

הילה מבני תעשיה בע"מ (להלן" :מבני תעשיה" או " הנכס בצור
יגאל") -התאגדה בישראל ביום  14בפברואר  2000כחברה פרטית
מוגבלת במניות .חברת מבני תעשיה מחזיקה בנכס מניב בצור
יגאל בשטח בנוי של כ 5,258 -מ"ר ,הבנוי על קרקע בשטח של כ-
 2,229מ"ר בחכירה מהוונת מרמ"י .קיימת תכנית בהפקדה לפני
אישור המעניקה לנכס זכויות בנייה נוספות של  1,000מ"ר ,אשר
מתוכן כ 400-מ"ר נוצלו בפועל וקיימת יתרה של כ 600 -מ"ר

ו3-

לניצול .לפרטים נוספים ,לרבות לעניין העברת הבעלות על הנכס
בצור יגאל מחברת הילה הנדסה בניה ויזום ( )1998בע"מ לחברה
ראה סעיף  6.30להלן.

6.3.3

6.3.2.2

מעלות מניבים בע"מ (להלן" :חברת מעלות" או "הנכס במעלות")
(נכס פיננסי) -התאגדה בישראל ביום  1באוגוסט  2013כחברה
פרטית מוגבלת במניות .חברת מעלות מחזיקה בנכס מניב באיזור
התעשייה במעלות תרשיחא בשטח בנוי של כ 4,485 -מ"ר הבנוי על
מגרשים בשטח כולל של כ 5,002-מ"ר בחכירה מהוונת מרמ"י ע"ש
החברה .החברה רואה בחברת מעלות נכס פיננסי ולא כנדל"ן
להשקעה לאור אופציה שניתנה לצד ג' לרכישת הנכס ,לפרטים
נוספים ראה סעיף  6.31להלן וכן ביאור  7בדוחותיה הכספיים של
החברה המצורפים לתשקיף זה.

6.3.2.3

א.ק.קבוצת הילה מלונות ( )2014בע"מ (להלן" :הילה מלונות" או
"הנכס בתל אביב") -התאגדה בישראל ביום  21בספטמבר ,2014
כחברה פרטית מוגבלת במניות .חברת הילה מלונות מחזיקה
בשתי חלקות קרקע בשטח כולל של כ 1,032 -מ"ר ,ברחוב התעשיה
בתל אביב .לפרטים נוספים ראה סעיף  6.32להלן.

שינוי מבנה
נכון למועד פרסום התשקיף וטרם השלמת הנפקת ניירות הערך בהתאם
לתשקיף זה ,חברות הבת מוחזקות כולן ,בשרשור ,בשיעור של  70%על ידי מר
אלאלוף ,ובשיעור של  30%על ידי משפחת קלר.
ביום  30בספטמבר  ,2020התקשרו מר אלאלוף ומשפחת קלר ,באמצעות
חברות בשליטתן המחזיקות בחברות הבנות ,בהסכם עם החברה לפיו ,בכפוף
להנפקת ניירות הערך המוצעים לפי תשקיף זה וטרם רישומם למסחר
בבורסה ,כלל המניות ( )100%של החברות הבנות יועברו לבעלות החברה,
בפטור ממס בהתאם להוראות סעיף  104ב(ב) לפקודת מס הכנסה [נוסח חדש],
התשכ"א ,1961 -בתמורה להקצאת מניות החברה ,באופן בו לאחר ההעברה
כאמור ,החברה תחזיק ב 100% -מהון המניות המונפק והנפרע של כ"א
מהחברות הבנות ,ומר אלאלוף ומשפחת קלר ,באמצעות חברות בשליטתם,
יחזיקו בשיעור של  70%ו ,30% -בהתאמה ,מהון המניות המונפק והנפרע של
החברה (בדילול מלא) (שיעור זהה לשיעור החזקתם בחברות הבנות טרם שינוי
המבנה).

6.4

תחומי פעילות החברה
החברה הוקמה על ידי מר אלאלוף ומשפחת קלר ,שהינם בעלי ניסיון של מעל  24שנים
בייזום והקמה של פרויקטי נדל"ן לעסקים ,תעשיה ,משרדים ומגורים בארץ ובחו"ל.
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בזכות הותק של מר אלאלוף ,יו"ר דירקטוריון ומנכ"ל החברה ,הנמנה גם על בעלי
השליטה בה ,הקבוצה יוזמת ו/או רוכשת ,מתכננת ,מקימה ומשכירה את הבניינים
שבבעלותה.
החברה והחברות המוחזקות על ידה ,לאחר השלמת הליך שינוי המבנה המפורט בסעיף
 6.3.3לעיל (להלן ביחד" :הקבוצה") ,פועלת בעיקר בתחום הנדל"ן להשקעה בישראל.
במסגרת תחום פעילות זה הקבוצה עוסקת בהשכרה ,ניהול ואחזקה של נכס מניב בנוי (על
קרקע שבבעלות הקבוצה אשר מוחזק בנאמנות (ראה הערת שוליים  ,)23המושכר למשרדי
הייטק ותעסוקה וכן נכס פיננסי בנוי (על קרקע שבבבעלות החברה) המושכר לתעשיה ,וכן
בייזום ופיתוח של קרקע אשר בבעלות הקבוצה ,אשר עליה החברה מתכננת להקים בית
מלון תחת מותג מוביל בינלאומי בתחום המלונאות .בנוסף בבעלות הקבוצה קרקע ברעננה
שטרם קיבלה היתרי בניה ונמצאת בהליכי תכנון ונכון למועד פרסום התשקיף מושכר לצד
ג' לא קשור לחברה לטובת הפעלת חניון.
6.4.1

להלן פירוט תמציתי אודות נכסי הקבוצה ,כפי שיהיו מיד לאחר הליך שינוי
המבנה:
• מבני תעשיה -בנין משרדים בצור יגאל -לחברת הבת מבני תעשייה ,בנין
משרדים לשימושים של תעשייה עתירת ידע הממוקם בצור יגאל בסמוך
לציר תנועה ראשי .נכון למועד התשקיף ,הבניין מאוכלס בכ 99%-תפוסה
על ידי שוכרים שהינן חברות בינלאומיות וישראליות מתחום הטכנולוגיה
והביוטק ,אשר שוכרות את השטחים לרוב לתקופה של מספר שנים ,עם
אופציה להארכה לתקופות שנים נוספות.
הבניין הינו רב שימושי ,אשר הינו פורץ דרך ומביא את העיצוב וסביבת
העבודה המתקדמת על לחברות תעשייתיות ,זאת מאחר והבנין נבנה באופן
ייחודי המקנה לו יתרון יחסי על מתחריו ,בין היתר ,היות ונבנה כחללים
מודולריים הניתנים לחלוקה ורצפות עבודה בעלות עומס שימושי גבוהה,
בכך ניתן לספק מענה למשרדים ,מעבדות ,חדרי ייצור ותעשית רובוטיקה
אחסנה ושטחי חניה .חברת מבני תעשיה ,הפועלת תחת המותג סוהו_,6
פועלת לרווחת השוכרים ,ומספקת סביבה מפרה לחברות טכנולוגיה
וביוטכנולוגיה ותעשיה ,בין היתר ,באמצעות הפעלת שטחים משותפים
הכוללים פינות ישיבה וחשיבה ,בית קפה ,מטבחונים ,חדרי פנאי ועוד.
בנוסף ,מספקת לשוכרים ,באמצעות חברת הילה צ.י .ניהול ואחזקת מבנים
בע"מ חברה פרטית המוחזקת  100%על ידי בעל השליטה בחברה (להלן:
"חברת צ.י ,)".שירותים נלווים ,לרבות שירותי אחזקה וניהול מרכזי ,תוך
מתן מענה לצרכי השוכרים.
ההתקשרות עם השוכרים נעשית על בסיס הסכם שכירות או הסכם
שירותים ,בהתאם לצרכי השוכר לעניין גודל השטחים והשירותים
הנלווים.
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השוכרים אשר מתקשרים עם חברת מבני תעשיה באמצעות הסכם
שכירות ,אחראיים לתשלומים הנלווים ,קרי חשמל ארנונה מים וכו' ,וכן
מתקשרים גם בהסכם ניהול נפרד עם חברת צ.י ,.אשר כנגד תשלום דמי
ניהול חודשיים מתחייבת חברת צ.י .לתחזוקה.
השוכרים אשר מתקשרים עם חברת מבני תעשיה באמצעות הסכם
שירותים ,משלמים סכום חודשי קבוע ,הכולל את כל התשלומים הנלווים,
לרבות מים ,חשמל ,ארנונה ,שירותי תחזוקה ,ניקיון ,שמירה וכו' ,כאשר
לחברת מבני תעשיה קיים הסכם ניהול נפרד עם חברת צ.י .לתחזוקה של
השטחים המושכרים במסגרת הסכם השירותים.
• חברת מעלות -מבנה תעשייתי במעלות תרשיחא (נכס פיננסי) -נכס
החברה במעלות מושכר במלואו לחברת ג.ל.ו .אינטרנשיונל ( )1995בע"מ
(להלן" :ג.ל.ו ,)".חברת ג.ל.ו .פיתחה בסיוע רשות החדשנות צינור אוורור
גמיש קשיח למחצה למזגנים ומייבשי כביסה המהווה שילוב של פתרון
חדשני יחד עם טכנולוגיה חדשה של ייצור סדרתי ,בשכירות ארוכת טווח
של  15שנים ,עם אופציה להאריך את תקופת השכירות לשנים נוספות וכן
אופציה לרכישת הנכס בחלוף  10שנים ממועד תחילת השכירות .לפרטים
אודות הסכם השכירות לרבות לעניין אופציית רכישת הנכס על ידי ג.ל.ו.
בתום תקופת שכירות בת  10שנים שתחילתה ביום  27ביוני  ,2013ראה
סעיף  6.31.2להלן .לאור האופציה לרכישת הנכס כאמור ,החברה רואה
בנכס במעלות כנכס פיננסי ולא כנכס מניב (לפרטים נוספים ראה ביאור 7
לדוחותיה הכספיים של החברה המצורפים לתשקיף זה).
• הילה מלונות -קרקע בתל אביב להקמת בית מלון עסקים  -נכון למועד
התשקיף הילה מלונות קיבלה היתר בניה על הקרקע בתל אביב ברחוב
התעשייה ,להקמת בית מלון (אשר יוקם על ידי חברות במיקור חוץ) ,וכן
חתמה על מזכר הבנות עם חברת בת של חברת Marriott International
 ,Inc.אשר בכפוף לעמידה בכלל התחייבויות הילה מלונות ,המלון כאמור
יופעל תחת המותג  .Moxy Hotelלפרטים אודות מזכר ההבנות שנחתם
ביום  12.7.2020ראו סעיף  6.32.7.1להלן.
• קרקע ברעננה  -בבעלות החברה קרקע להשבחה ברעננה אשר טרם קיבלה
היתר בניה ונמצאת בהליכי תכנון מתקדמים.
6.4.2

החזקות החברה ובעלי מניותיה נכון למועד התשקיף
נכון למועד התשקיף ,בעלי השליטה בחברה הינם מר אלאלוף ,ישראל קלר
וכרמית חלמיש .הון המניות המונפק והנפרע של החברה (להלן" :הון החברה")
מוחזק בשיעור של  70%על ידי הילה החזקות ,אשר הינה בבעלותו ושליטתו
המלאה של אלאלוף ,ושיעור של  30%מהון החברה מוחזק על ידי חברת קלר
החזקות ,אשר הינה חברה המוחזקת על ידי מר ישראל קלר ,המחזיק ב20-
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מניות מסוג הנהלה וב 180-מניות רגילות של חברת קלר ועל ידי כרמית חלמיש
קלר (ביתו של מר ישראל קלר) ,המחזיקה ב 800-מניות רגילות של חברת קלר.
6.4.3

6.5

בעלי השליטה בחברה  -לאור העובדה שבין הילה החזקות וקלר החזקות קיים
הסכם בעלי מניות ,החברה רואה במר אלאלוף ,ישראל קלר וכרמית חלמיש
כבעלי השליטה בחברה .לפרטים בדבר הסכם בעלי מניות בין בעלי השליטה
ראו פרק  3לתשקיף.

השקעות בהון החברה ועסקאות במניותיה
החל ממועד הקמת החברה ,לא התבצעו השקעות בהון החברה או עסקאות מהותיות
במניותיה .בכפוף להנפקת אגרות החוב (סדרה א') למסחר יבוצע שינוי מבנה כמפורט
בסעיף  6.3.3לעיל .יובהר כי ,שיעורי ההחזקה של מר אלאלוף ומשפחת קלייר בחברה לא
צפויים להשתנות כתוצאה משינוי המבנה ,קרי -מר אלאלוף ימשיך להחזיק ,באמצעות
חברת בשליטתו ,בשיעור של  70%מהון המניות המונפק והנפרע של החברה ומשפחת קלר,
באמצעות חברה בשליטתם ,ימשיכו להחזיק ב 30%-מהון המניות המונפק והנפרע של
החברה.

6.6

היעדר התחייבות בעל השליטה לתיחום פעילות
בעלי השליטה בחברה לא התחייבו כלפי החברה להימנע מלהתחרות בה בתחומי פעילותה.

6.7

חלוקת דיבידנדים
6.7.1

בשלוש שנים שקדמו למועד פרסום התשקיף החברה לא חילקה דיבידנד לבעלי
מניותיה.

6.7.2

אין לחברה מדיניות חלוקת דיבידנד.

6.7.3

אין מגבלות על יכולת החברה לחלק דיבידנד ,פרט לאמות המידה הפיננסיות
שנקבעו בשטר הנאמנות ובכפוף למגבלות המפורטות בסעיף  7.3לשטר
הנאמנות.
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חלק ג׳  -מידע אחר
6.8

מידע כספי לגבי פעילות החברה
להלן נתונים בדבר התפלגות הכנסות החברה ותוצאות פעילותה (באלפי ש"ח):
ליום

ליום

לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר

30.6.2020

30.6.2019

2019

2018

2017

הכנסות מהשכרת נכסים

1,785

1,401

3,185

1,577

549

עלות המכר

142

255

()504

245

319

רווח גולמי

1,643

1,146

2,681

1,332

230

רווח (הפסד) משינוים בשווי הוגן של
נדל"ן להשקעה

()1,986

-

13,216

3,844

10,127

הוצאות מכירה ושיווק

31

174

()254

212

144

הוצאות הנהלה וכלליות

117

77

()342

177

78

סך הכל רווח (הפסד) תפעולי

()491

895

15,301

4,787

10,135

הכנסות מימון

14

92

129

1,080

834

הוצאות מימון

1,663

1,611

()3,510

4,391

3,075

הוצאות מימון ,נטו

1,649

1,519

()3,381

3,311

2,241

רווח (הפסד) לפני מיסים על ההכנסה

()2,140

()624

11,920

1,476

7,894

הטבת מס (מיסים על ההכנסה)

505

161

()2,704

()147

()1,770

רווח (הפסד) נקי

()1,635

()463

9,216

1,329

6,124

סך נכסים במאזן

179,787

164,357

177,573

161,062

156,812

סך התחייבויות במאזן

109,075

101,689

105,226

97,931

98,679

לפרטים נוספים ,ראה דוחות כספיים ודוחות דירקטוריון החברה המצורפים לתשקיף זה.
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6.9

סביבה כללית והשפעת גורמים חיצוניים על פעילות החברה
להלן יובאו הערכות החברה באשר למגמות ,לאירועים ולהתפתחויות בסביבה המקרו כלכלית בה
פועלת החברה ,אשר למיטב הנהלת החברה יש להם ,או עשויה להיות להם ,השפעה מהותית על
תוצאותיה העסקיות של החברה .יצוין כי הערכות החברה המצויינות להלן מבוססות על הנתונים
המצויים בידי החברה נכון למועד התשקיף ,ומבוססות בין היתר ,על מידע פומבי ונתונים
שפורסמו ,אשר לא אומתו על ידי החברה ,באתרי אינטרנט ובסקירות שונות שנעשו במחלקות
המחקר בגופים סטטוטוריים ובגופים פיננסיים שונים ,1ובהנחה של המשך פעילות החברה במהלך
העסקים הרגיל.
חלק מהנתונים וההערכות הינם מידע צופה פני עתיד ,כהגדרתו בחוק ניירות ערך ,אשר
התממשותם תלויה בגורמים שאינם בשליטת החברה ,לרבות גורמים חיצוניים ומאקרו כלכליים,
ועלולים שלא להתקיים ו/או להתקיים באופן חלקי ו/או להשתנות באופן מהותי מסיבות שאינן
תלויות בחברה ואינן מצויות בשליטתה.
6.9.1

השפעת התפשטות נגיף הקורונה:
בעקבות ההתפרצות של נגיף הקורונה ( )COVID-19בסין בחודש דצמבר ,2019
והתפשטותו בתחילת  2020למדינות רבות נוספות ,חלה ירידה בהיקפי הפעילות
הכלכלית באזורים רבים בעולם וגם בישראל .התפשטות הנגיף גרמה בין היתר לשיבוש
בשרשרת האספקה ,לירידה בהיקף התחבורה העולמית ,למגבלות תנועה ותעסוקה
אשר הטילה ממשלת ישראל וממשלות אחרות בעולם וכן לירידות בשווי של נכסים
פיננסיים ושל סחורות בשווקים בארץ ובעולם.
בעקבות האירוע ,החל מחודש מרס  2020נקטה ישראל בצעדים משמעותיים בניסיון
לבלום את התפשטות הנגיף .בין הצעדים הללו נמנים בין היתר ,הגבלות על תנועה
ותעסוקת אזרחים ,סגירת עסקים וקניונים ,הגבלות על ההתכנסויות והאירועים,
הגבלות תחבורתיות על נוסעים וסחורות ,סגירת גבולות בין מדינות ,צמצום מספר
העובדים הרשאים להגיע למקום העבודה וכיוצא באלה .החל ממחצית חודש אפריל
 ,2020החלה ממשלת ישראל בנקיטת פעולות שמטרתן להקל על ההגבלות שנקבעו
וזאת בכפוף לרמת התחלואה הקיימת .עם זאת לאור העלייה החוזרת ברמת התחלואה
בחודשים יולי ואוגוסט החל מחודש ספטמבר מדינת ישראל חזרה לנקוט בצעדים
משמעותיים על מנת לבלום את העלייה האמורה.
נכון למועד זה ,בבעלות החברה נכסי מקרקעין שנמצאים בשלבי תכנון שונים .על אף
שבפועל עד כה לא הוטלו על ידי הממשלה מגבלות משמעותיות על ענף הבנייה וזאת
בשל הגדרתו כענף חיוני ,ההגבלות על כלל הציבור פוגעות באופן חלקי ומצומצם בענף
זה ועלולות להמשיך לפגוע כך שעלולים להיגרם עיכובים בתהליכי תכנון ורישוי של
פרויקטים חדשים .על כן בתקופת הדוחות הכספיים במדידת השווי ההוגן של נכסי
המקרקעין שבפיתוח בוצעה דחייה בתקופת ההקמה וזאת על מנת לשקלל את

1

יצוין ,כי החברה לא פנתה לקבלת אישור להכללת המידע האמור שהינו מידע פומבי שפורסם לציבור.
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הסיכונים שעלולים להיגרם בשל פגיעה בהליכים של תכנון ,קבלת היתרים וביצוע
לפרויקטים חדשים שעלולים לדחות את מועד תחילת ההקמה של המקרקעין .כתוצאה
מכך חלה ירידה בשווי ההוגן של נכסים אלו בסך של  3,431אלפי ש"ח ביחס לשווי
ההוגן של  31בדצמבר .2019
בקשר עם נכס הנדל"ן המושכר לחיצוניים ,למועד זה לא ידוע לקבוצה על שינוי
משמעותי לרעה שחל בעסקי איזה משוכריה ונכון למועד פרסום התשקיף ,כל דמי
השכירות המשולמים ע"י השוכרים לקבוצה שולמו במלואם ובמהלך המחצית
הראשונה לשנת  2020נחתמו הסכמי שכירות חדשים בנכס.
מלבד ההשפעה לעיל ,לא ידוע לקבוצה על שינוי משמעותי לרעה שחל בעסקי איזה
משוכריה ,לא חלה ירידה בשיעור התפוסה של נכס הנדל"ן בקבוצה המושכר לחיצוניים
ועד למועד פרסום הדוח כל דמי השכירות המשולמים ע"י השוכרים לקבוצה שולמו
במלואם.
יצוין כי במהלך חודש יוני  ,2020במהלך התפשטות נגיף הקורונה ,נחתם מזכר הבנות
בין הילה מלונות לבין חברת הבת של רשת בתי המלון מריוט העולמית ,כמפורט בסעיף
 6.32.7.1להלן.
היות שמדובר באירוע אשר אינו בשליטת הקבוצה ,וגורמים כגון המשך התפשטות
הנגיף או עצירתו עשויים להשפיע על הערכות הקבוצה ,הקבוצה ממשיכה לעקוב באופן
שוטף אחר השינויים בשווקים בארץ ובעולם ובוחנת את ההשלכות על תוצאותיהן
העסקיות של חברות הקבוצה בטווח הבינוני והארוך.
החברה בחנה את השלכות האמור לעיל ועל סמך מספר תרחישים שנבחנו הגיעה
למסקנה כי יש ביכולתה של החברה להמשיך ולפרוע את התחייבויותיה בעתיד הנראה
לעין.
6.9.2

הכלכלה הישראלית
כלכלת ישראל המשיכה לצמוח בשנת  2019בשיעור של כ ,3.5%-שיעור דומה לשיעור
הצמיחה בשנת  .22018עם זאת ,בעקבות התפרצות נגיף הקורונה ובעקבותיו המשבר
העולמי ,בנק ישראל פרסם תחזית מארקו כלכלית במסגרתה נבחנו שני תרחישים,
האחד תרחיש התאוששות הדרגתית 3והשני תרחיש החמרה .4בתרחיש ההתאוששות,
ההדרגתית צופה בנק ישראל כי תחול התכווצות של התוצר בשיעור של כ 5.9%-בשנת
 2020וצמיחה בכ 5.7%-בשנת  .2021בתרחיש ההחמרה ,תחול התכווצות של התוצר
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.https://www.cbs.gov.il/he/mediarelease/DocLib/2020/070/08_20_070b.pdf
תרחיש התאוששות הדרגתית מניח כי לאחר ההתאוששות בעקבות הסרת ההגבלות ,ישנה עצירה במגמת השיפור בפעילות הכלכלית למשך מספר
חודשים .ברבעון האחרון של השנה תחל התאוששות הדרגתית והשני תרחיש החמרה.
תרחיש החמרה מניח כי בנוסף לעצירת השיפור במהלך החודשים הקרובים ,העלייה הנוספת בתחלואה תוביל להחמרת ההגבלות ,אך לא עד כדי
הטלת סגר נוסף במתכונת שהונהגה בחודשים מרץ-אפריל  .2020בתרחיש זה הפגיעה בצמיחה הפוטנציאלית תהיה ממושכת וקצב ההתאוששות
איטי יותר.
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בשיעור של כ 7.2% -בשנת  2020וצמיחה בכ 2.2% -בשנת  .2021האינפלציה במהלך
שנת  2020צפויה להיות שלילית ולהגיע לשיעור של כ.-0.6%-
על פי ההערכות ה ,IMF-נכון לחודש אפריל  ,2020מדד המחירים לצרכן ירד בשנת 2020
בשיעור של כ .1.9%-עם זאת ,ה IMF-צופה כי מדד המחירים לצרכן יתאושש מעט
בשנת  2021ויעלה בשיעור של כ.0.5%-
ריבית בנק ישראל ,סמוך למועד התשקיף ,עומדת על שיעור של  ,0.1%וזאת לאחר
הורדתה בחודש אפריל  2020משיעור של  .0.25%קיימת ציפייה כי ריבית זו תיוותר
נמוכה גם בתקופה הקרובה ,וזאת נוכח המדיניות המוניטרית המרחיבה בארה"ב
ובמדינות נוספות עקב משבר נגיף הקורונה.
מאז תחילת משבר הקורונה נרשמה עלייה חדה במספר דורשי העבודה ,שחצה את רף
המיליון ועמד בחודש יולי  2020על שיעור של של כ 4.5% -מכח העבודה .עם זאת,
מרביתם של דורשי העבודה החדשים נרשמו עקב יציאה כפויה לחופשה ללא תשלום.
הגירעון המקומי המצטבר לשנת התקציב  2020בחודשים ינואר – יולי  2020הסתכם
לסך של כ 70.2-מיליארדי ש"ח ,לעומת גירעון בסך של כ 24-מיליארדי ש"ח בתקופה
המקבילה אשתקד.
ביום  31בינואר  2020אישררה חברת דירוג האשראי  S&Pאת דירוג האשראי של
ישראל ברמה של  ,AA-כאשר בדצמבר  2019דירוג האשראי של ישראל מחברות
הדירוג  Fitchו Moody's-נקבע על  A+ו ,A1-בהתאמה .הדירוג (אשר הינו ברמתו
הגבוהה ביותר שהייתה אי פעם) ,ניתן בין היתר ,על רקע שיעור צמיחה גבוה בתוצר,
עמידותו של השוק הישראלי לזעזועים פנימיים וחיצוניים ונגישותה של ישראל
למקורות מימון בינלאומיים ,כאשר מנגד הגירעון הממשלתי הגבוה ביחס ליעד
וקשיים בביצוע השקעות הנחוצות לשוק בשל מציאות פוליטית-שלטונית ,נמנו כגורמי
חולשה של השוק .יובהר כי ,נכון למועד הסמוך למועד פרסום התשקיף ולאחר
התפרצות נגיף הקורונה ,לא השתנה דירוג האשראי של ישראל.
6.9.3

שוק ההון בישראל
בשוק ההון נתונה הפעילות לתנודתיות עקב השפעת גורמים פוליטיים וכלכליים ,בארץ
ובעולם ,אשר לחברה אין שליטה או השפעה עליהם .תנודות אלה משפיעות על שערי
ניירות הערך הנסחרים בבורסה ,לרבות אגרות חוב קונצרניות ,וכן על היקף פעילות
הציבור בשוק ההון .מכאן שתנודות אלה בעלות פוטנציאל השפעה על פעילות החברה
ועל אפשרויותיה לגיוס מימון.
במהלך שנת  2019המסחר בבורסה בתל-אביב התאפיין בעליות שערים ,בדומה
לבורסות המובילות בעולם .מדד ת"א 35-עלה ב ,15%-לעומת ירידה של כ 3%-בשנת

ו11-

 ,2018מחזור המסחר היומי באיגרות חוב (כולל קרנות סל) הסתכם בכ 3.5-מיליארד
שקל ,עליות שערים אפיינו את מרבית איגרות החוב5.
במחצית הראשונה של שנת  2020המסחר במניות התאפיין בירידות בשערים ובמחזורי
מסחר גבוהים לאור משבר הקורונה העולמי .מדד ת"א 35 -ירד בכ ,19% -לעומת עליה
של  7.5%בתקופה המקבילה אשתקד .מניות ענף הנדל"ן ירדו בכ 35%-בהשפעת ירידה
בביקוש להשכרת משרדים וחנויות וירידה בביקוש לרכישת דירות 6.המסחר בשוק
איגרות החוב התאפיין בתנודתיות רבה ,בדומה למסחר בשוק המניות ,ובסיכום
המחצית הראשונה של השנה ,איגרות חוב חברות ירדו בשיעור ממוצע של כ.75%-
מצבה הביטחוני והמדיני של ישראל
למצב הביטחוני והמדיני בישראל עשויה להיות השפעה על ענף הנדל"ן .החמרה במצב
הבטחוני עלולה לגרום ,מעבר לירידה בביקושים ,גם לפגיעה בזמינות כוח עבודה אצל
קבלני הביצוע ובשל כך להתייקרות עלויות העבודה ובהתאם לעליה בעלויות ביצוע
הפרוייקטים .יצוין כי נכון למועד פרסום התשקיף השפעת המצב הבטחוני על תוצאות
החברה אינה מהותית.
6.9.4

מדד המחירים לצרכן ורמת הריבית

במשק8

דמי השכירות המשולמים לחברת הבנות של החברה (מעלות ומבני תעשיה) צמודים
למדד המחירים לצרכן .בהתאם ,שינויים בשערי מדד המחירים לצרכן ,משפיעים על
הכנסות הקבוצה ושווי הנדל"ן להשקעה .נכון לחודש יולי  ,2020מדד המחירים לצרכן
עלה בשיעור של כ 0.2%-והגיע לרמת מדד של  100.2נקודות .מתחילת שנת  2020ירד
המדד ב ,0.6%-ובשנים עשר החודשים האחרונים (יולי  2020לעומת יולי  )2019ירד
המדד ב.0.6%-
כמו כן ,נכון למועד התשקיף ,הקבוצה מממנת את פעילותה העסקית ,בין היתר,
באמצעות הלוואות מהבנקים ,בהתאם הקבוצה היתה חשופה לשינויים בשיעור ריבית
בנק ישראל ובשיעור הריבית המקובלת בבנקים המרכזיים ,היכולים להשפיע ,בין
היתר ,על מחירי האשראי למימון פעילות החברה .יצויין כי לאחר הנפקת אגרות החוב
(סדרה א') על פי תשקיף זה 5 ,הלוואות אשר ניתנו לחברת הילה מלונות יוחזרו לבנקים
(בסך של כ 24,859,000 -ש"ח) 9וכן הלוואה אשר ניתנה לחברה תוחזר לבנק (בסך של
כ 2,000,000 -ש"ח) .לפרטים אודות שיעור הריבית בנק ישראל ראה סעיף  6.9.2לעיל.
6.9.5
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ענף הנדל"ן המניב בישראל

https://info.tase.co.il/Heb/Statistics/StatRes/2019/Stat_141_Research_2019_12_359098.pdf
https://info.tase.co.il/Heb/Statistics/ResearchReviews/2020/Pages/Stat_141_Research_2020_06_370836.aspx
ראה ה"ש  5לעיל.
הנתונים נלקחו מאתר הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בקישור .www.cbs.gov.il

מתוך הסכום האמור ,הלוואה בסך של  6,500אלפי ש"ח נלקחה על ידי הילה מלונות לאחר תאריך המאזן .לפרטים ראה סעיף י9.
בדוח הדירקטוריון של החברה בפרק  9לתשקיף.
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ענף הנדל"ן המניב בישראל חשוף לסיכונים הנובעים משינויים במצב הכלכלה
הישראלית בכלל ובענף הנדל״ן בפרט.
במחצית השנייה של שנת  ,2019נצפתה ירידה בשיעורי התשואה בכל סוגי הנכסים
המניבים לעומת השיעורים שנצפו במחצית שקדמה לה (המחצית הראשונה של שנת
 .)2019מגמה זו מהווה המשך למגמות ירידה מתונות ,שנצפו בחלק מהנכסים בשנים
האחרונות .הירידה ,שנצפתה בחציון כאמור מעידה על התגברות המגמה הקיימת
בשנים האחרונות.10
על פי סקר השמאי הממשלתי שיעורי התשואה לנכסי משרדים ,מסחר ותעשייה עמדו
במחצית הראשונה לשנת  2019על  7.00% ,7.10%ו( 7.20%-בהתאמה) ,לעומת שיעורים
של  6.90% ,7.00%ו( 6.90%-בהתאמה) במחצית השנייה של שנת .112019
מנתוני סקירה של  CBREעולה כי בשנת  2019ענף שכירות המשרדים נשאר יציב כפי
שנראה על פי עליית המחירים ברוב אזורי התעסוקה כשבראשם העיר תל-אביב .מחירי
השכירות הממוצעים של משרדים בתל אביב עלו בשיעור של כ ,6%-כאשר עליות בדמי
השכירות נרשמו גם בערים נוספות במרכז ,בחיפה ובירושלים .שיעורי התפוסה של
שטחי המשרדים בתל אביב עמדו על כ 95%-בסוף שנת  2019ובירושלים כ .89%-כמו
כן ,במהלך שנת  2019ירד שיעור התשואה הממוצע בתל אביב מ 7%-ל.126.5%-
החברה עוסקת בתחום הנדל״ן המניב בישראל בין היתר עוסקת בניהול ,השכרה
ואחזקה של נכס מניב המושכר לצרכי משרדים ,מעבדות מחקר ומתקני ייצור וכן בעלת
נכס פיננסי המושכר לצורכי תעשייה.
התפרצות נגיף הקורונה והשלכותיו הכלכליות ,כמו גם אי הודאות למועד בו יתחיל
לדעוך ,צפוי להחליש את איכות האשראי של חברות הנדל"ן המניב הישראליות.13
לצעדים שננקטו בארץ ובעולם על רקע התפשטות נגיף הקורונה יש השפעה משמעותית
על התוצר והתעסוקה 14וכתוצאה מכך גם השפעה ישירה על ענף הנדל״ן ובפרט המניב.
נכסי משרדים עשויים להיפגע ככל שהמגמה השלילית תימשך ותהיה עליה בשיעורי
אבטלה וירידה בהיקפי פעילות חברות בענפי פעילות שונים שיפגעו במחירים ובשיעורי
תפוסת המשרדים .בנוסף ,מעבר של עסקים רבים לעבודה מהבית עשוי להוביל את
חלקם להמשיך במגמה זו גם לאחר המשבר .ענף ההייטק ,שהיווה גורם צמיחה מרכזי
לשוק המשרדים בשנים האחרונות ,עלול להיפגע בשל ירידה בהשקעות המניעות אותו
וכתוצאה מכך ,ובתרחיש בו מעמיק המשבר ,תיתכן ירידה בדמי השכירות ,כמו גם
https://www.gov.il/BlobFolder/news/new2_2019/he/11.08.20%20%20 10סקירת%20שיעורי%20תשואה%20בנכסים%2
0מניבים%20-%20%20%20%20מחצית%20שנייה%20של%20שנת%202019%20מונגשpdf.

11
ראה ה״ש  9לעיל.
http://cbre.vo.llnwd.net/grgservices/secure/Israel%20Real%20Estate%20Market%20Outlook %202019%20ENG.pdf?e=1597675378&h=da77812
75fcf0
4b1606f6142b362301f9e
13
מתוך סקירה של חברת מעלות  S&Pבשם השלכות מגפת הקורונה על חברות הנדל"ן המניב הישראליות עם הקפאת
תשלומים מצד שוכרים ועלייה אפשרית בעלויות המימון.
https://www.boi.org.il/he/NewsAndPublications/RegularPublications/DocLib3/ResearchDepartmentForecast/ 14
forcast0520h.pdf
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קושי של בעלי הנכסים בהעלאת דמי שכירות ומציאת שוכרים לשטחים בפיתוח .עם
זאת ,נכון למועד התשקיף ,פעילות הקבוצה לא נפגעה מהותית כתוצאה מהתפשטות
נגיף הקורונה ,ככל הנראה לאור האיתנות הפיננסית של שוכריה ,אופי פעילותם
והעובדה שרובם הינם חברות בצמיחה שעיקר פעילותן מחויבת להתבצע במקום
העבודה (ולא ניתן לעבוד מהבית) ,לאור הצורך בשימוש במעבדות הפיתוח ,מכונות
ופסי הייצור .לפרטים נוספים אודות השפעות משבר הקורונה ראה סעיף  6.9.1לעיל.
יצוין כי ,המידע המובא בסעיף זה לעיל בדבר צפי ההתפתחויות בשווקים הינו מידע
צופה פני עתיד כהגדרתו בחוק ניירות ערך ,התשכ"ח ,1968-שהתממשותו אינה
ודאית ואינה בשליטת החברה בלבד והוא מבוסס על הערכות כלליות של הנהלת
החברה שניתנו נכון למועד תשקיף זה ,בהתבסס על המידע הקיים בידי החברה כיום
בנוגע לפעילותה ועל תחזיותיה ביחס לפעילותה .לאור התנודתיות בשווקים ,אירועים
בלתי צפויים בישראל ובעולם ,ובפרט מגיפת הקורונה ,מגמות ושינויים הנובעים
מאירועים אלו ,וכן מתהליכים רגולטורים בישראל ,אין ודאות באשר להשפעתן על
המצב הכלכלי בישראל וכתוצאה מכך קיימת אי ודאות ביחס להשפעות שעשויות
לנבוע מכך לחברה ולפעילותה והערכות החברה עשויות להיות שונות באופן מהותי
מהאמור לעיל.
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חלק ד -תיאור פעילות הנדל"ן המניב
6.10

מידע כללי על תחום הפעילות
הקבוצה עוסקת בייזום ופיתוח של נכסי נדלן לצורך השבחתם והשכרתם ,נכון למועד התשקיף
החברה ביצעה ייזום של  2נכסים אשר נכון למועד זה מושכרים ומנוהלים על ידי החברה .יצוין כי
היות וביחס לנכס אחד מבין שני הנכסים האמורים קיימת אופציה לרכישתו על ידי צד ג' ,החברה
מסווגת אותו לעניין תשקיף זה כנכס פיננסי .בנוסף לחברה יש  2קרקעות שהחברה נמצאת בשלבי
תכנון שונים שלהם ,אחת מהקרקעות הינה קרקע עליה הקבוצה מתכננת להקים בית מלון תחת
מותג מוביל בינלאומי ,נכון למועד האמור החברה נמצאת בשלבי תכנון מתקדמים של הפרויקט.
יצוין כי חלק מתמורת ההנפקה על פי תשקיף זה (סך של  20,000,000ש"ח) תשמש את הקבוצה
להקמת שלד בית המלון .מובהר כי החברה תדרש לכספים נוספים לצורך השלמת הקמת המלון.
כמו כן ,בבעלות הקבוצה קרקע ברעננה שטרם קיבלה היתר בניה .לפרטים נוספים אודות פעילות
החברה ראה סעיף .לפרטים נוספים אודות פעילות החברה ראה סעיף  6.4לעיל.

6.11

מבנה תחום הפעילות והשינויים החלים בו
ענף הנדל"ן המניב בישראל כולל את תחום הייזום ,התכנון ,ההקמה ,השיווק ,ההשכרה והתפעול
של נכסים בישראל המיועדים להשכרה ,בעיקר בייעוד לתעשייה ,מסחר ,משרדים ,חניונים ,אחסנה
ולוגיסטיקה ,כאשר להערכת החברה ניתן לחלק את ענף הנדל"ן המניב לשלושה תתי ענפים
מרכזיים )1( :ענף המשרדים והעסקים ,הכולל מבנים המשמשים בעיקר עסקים בענפי השירותים
והמסחר; ( )2ענף התעשייה והלוגיסטיקה ,הכולל חנויות ,אולמות תצוגה ,מקומות בילוי ומבני
תעשיה לייצור ו/או אחסון; ( )3ענף המרכזים המסחריים.
הפעילות בתחום הנדל"ן המניב מתאפיינת לרוב בהשקעה של הון לצורך הקמת הנכס והיתרה
באשראי ממקורות חיצוניים.
עיקר פעילות הקבוצה הינה בענף המשרדים והעסקים וענף התעשייה.
במסגרת תחום הפעילות ,נכון למועד פרסום התשקיף הקבוצה עוסקת ברכישה ,השבחה או הקמה
של מבנים המיועדים הן להשכרת משרדים לחברות והן שטחים המיועדים לייצור תעשייתי והקמת
מעבדות .כמו כן ,החברה פועלת לייזום והקמה של בית מלון (להלן" :תחום הפעילות").
עיקר הכנסות החברה מתחום פעילות זה נובעות מהשכרת הנכסים ומתן שירותים נלווים.
הביקוש ושיעור התפוסה בענף המשרדים והעסקים והתעשייה מושפעים ,בין היתר ,מהמיקום
הגיאוגרפי (ביקוש והיצע) ,מאיכות הבנייה וגיל המבנה ,כמות מקומות החניה ,תנאי השכירות,
גובה דמי השכירות ,הקמת שירותי האחזקה של הבניין ,גובה דמי הניהול ,גובה המיסוי העירוני
והוצאות נלוות ,הסביבה העסקית ומקורות לכח אדם.
לפרטים בדבר שינויים שחלו במצב המשק הישראלי ובהתאם ,במצב שוק הנדל"ן המניב בישראל,
ראו סעיף  6.9לעיל.

6.12

מבנה התחרות בתחום הפעילות והשינויים החלים בו
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במשק הישראלי פועלים מספר רב של גופים ,קטנים וגדולים ,ביניהם ותיקים ,העוסקים בתחום
הנדל"ן המניב בכלל ,ובפרט בתחום הייזום ,התכנון ההקמה ו/או השבחה של נכסים והשכרתם
לשימושים שונים .התחרות בתחום מושפעת ,בין היתר ,ממצב הפעילות הכלכלית בארץ ובעולם
ומבוססת ברובה על רמת הביקוש וההיצע באיזור וכן על איכות הנכסים.
6.13

מגבלות ,חקיקה ,תקינה ואילוצים מיוחדים החלים על תחום הפעילות
החברה כפופה למגבלות רגולטוריות מכוח דיני החברות ,ובשל הנפקת אגרות חוב לציבור ,כמו גם
למגבלות מכוח דיני ניירות ערך ,וכן בנוסף ,פעילות החברה כפופה לדיני המקרקעין ,להוראות
ולחוזים של רשות מקרקעי ישראל ,ורשויות מקומיות ,לדיני התכנון והבניה ,להגבלים עסקיים
ולדיני איכות הסביבה.
כמו כן ,החברה כפופה להוראות תחיקתיות שונות ,לרבות חוקי עזר עירוניים ,ולפיקוח מצד
הרשויות המקומיות השונות בהן ממוקמים נכסיה של החברה .כלפי החברה ,במהלך עסקיה
הרגיל ,מופנות מעת לעת דרישות מצד רשויות מקומיות ורשויות אחרות לקבלת היתרים ורישיונות
למבנים הנמצאים בבעלות החברה.
בין היתר ,חלים על הקבוצה החוקים והתקינה שלהלן:
6.13.1

חוק המקרקעין ,התשכ"ט– ,1969על תקנותיו
חוק זה והתקנות שהוצאו מכוחו קובעים ,בין היתר ,הוראות בקשר לזכויות במקרקעין
ושימושן ,רישומן והשיתוף בהן עם צדדים שלישיים.

6.13.2

חוק התכנון והבניה ,תשכ"ה1965-
חוק התכנון והבניה הינו החוק המרכזי לעניין הסדרת פעילותם של מוסדות התכנון
והבניה בארץ .הקמת פרויקט על ידי החברה מתבססת על מצב התכנון והרישוי החל
על הקרקע .התנאי הנדרש הראשון להקמתו של פרויקט על ידי החברה הינו תב"ע
תקפה אשר אושרה על ידי רשויות התכנון ,בהתאם לחוק התכנון והבניה ,ומכוחה ניתן
להוציא אל הפועל פרויקט נדלנ"י על פי יעוד הקרקע .בטרם התקשרות החברה בהסכם
לרכישת זכויות בקרקע ,בודקת החברה את התב"ע הקיימת בקשר עמה ואף בוחנת
היתכנות אפשרויות לשינויים בתב"ע הקיימת .לאחר מכן ,עומלת החברה ,באמצעות
אדריכלים ואנשי מקצוע נוספים ,על הכנת התוכניות הנדרשות לשם הוצאתם של
היתרי בניה וכן הכנה של תוכניות העבודה האדריכליות הנדרשות לצורך בניית
הפרויקט.
בנוסף ,חוק התכנון והבניה אוסר על בניה ללא קבלת היתר בניה מהרשויות או על בניה
שלא תואמת את האמור בהיתרים שניתנו .בניה ללא היתר או בסטייה מהיתר מהווה
עבירה פלילית בהתאם להוראות סעיפים  203עד  255לחוק התכנון והבניה.
בחודש מרץ  ,2014במסגרת תיקון  101לחוק התכנון והבניה ,אושרו מספר שינויים
מהותיים בחוק כאמור במטרה לייעל תהליכי עבודה ולצמצם את הבירוקרטיה .בין
היתר ,נקבעו תקנות לפטור מהיתר בניה והקלות בתהליכי קבלת רישוי הבניה.
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תהליך קבלת אישורים והיתרים ,בדגש על קבלת תב"ע תקפה ,המתבצע מול הרשויות
הרלוונטיות הינו תהליך אשר יכול להמשך מספר שנים ,אינו נמצא בשליטת החברה
ולעתים אף קשה לאמוד את פרק הזמן אשר יידרש עד לסיומו .תהליך זה עלול להיות
כרוך בעלויות כספיות רבות מצד החברה היות ונדרש ליווי צמוד של אנשי מקצוע כגון
אדריכלים ויועצים נוספים.
6.13.3

חוק מיסוי מקרקעין (שבח ,מכירה ורכישה) ,תשכ"ג1963-
התקשרויות בעסקאות לרכישת ומכירת מקרקעין כפופות לדיני המס הקבועים בחוק
האמור .לפיכך ,החברה ו/או חברות הנבות שלה ,עשויות לשאת בחבויות מס שונות
העולות מהוראות החוק האמור והתקנות שהוצאו מכוחו.

6.13.4

חוק השכירות והשאילה ,התשל"א1971-
החוק הנ"ל מסדיר את מערכת היחסים שבין השוכר למשכיר ,לרבות הוראות בדבר
שכירות משנה ,חיובי המשכיר והשוכר ,תקופות השכירות ,העברת המושכר ,העברת
השכירות ותרופות הניתנות לצדדים בשל הפרת החוזה ביניהם.

6.13.5

חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות ,תשכ"ט1969-
בניית הפרויקטים אותם יוזמת החברה נדרשת להתבצע על ידי קבלנים מורשים,
דהיינו ,קבלנים אשר נרשמו בפנקס הקבלנים לעבודות הנדסה בנאיות .משכך
מתקשרת החברה אך ורק עם קבלני ביצוע מהמובילים בשוק וזאת לאחר שהצהירו
בפניה ,בין היתר ,כי הינם עומדים בדרישות החוק וכי ביצוע עבודתם יהא על פי
הוראות פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) ,תש"ל ,1970-התקנות מכוחו ,וכן כי
הבניה תעמוד בכל תקני הבניה ותווי התקן הנדרשים בקשר עם אופן הבניה ,איכות
החומרים ובטיחותם.

6.13.6

אישור רשויות
החברה כפופה להוראות רשויות מקומיות ולחוקי עזר עירוניים .בין היתר ,נדרשת
החברה להתאים את תכנון הפרויקט למסמכי המדיניות השונים של המועצות
המקומיות ו/או הרשויות ו/או העיריות ו/או תכניות מתאר עירוניות וועדות לתכנון
ובניה ,בהן ממוקמים פרויקטים של החברה.
כמו כן ,כאשר מסתיימות עבודות הבניה ,החברה נדרשת לקבל אישורים מהרשויות
המוסמכות השונות ,ובכללן אישור רשויות כיבוי האש ,אישור פיקוד העורף ואישור
העירייה ,הכל לצורך קבלת אישורי איכלוס ומסירה ללקוחותיה.

6.13.7

רשות מקרקעי ישראל (רמ"י)
רובן המוחלט של הקרקעות בישראל הינן בבעלות המדינה ,קק"ל או רשות הפיתוח
והינן מנוהלות על ידי רמ"י .הבעלות בקרקעות היא של המדינה אולם הינן מוחכרות
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בחכירה ארוכת שנים במסגרת הסכמים עם רמ"י .במסגרת הסכמי חכירה אלו עשוים
החוכרים להדרש לשלם תשלומים שונים כגון :דמי חכירה ,דמי היוון ודמי היתר.
כך לדוגמה ,חלק מ כסי ה דל"ן של הקבוצה מצאים בבעלות מדי ת ישראל באמצעות
רמ"י ומוחכרים לקבוצה בהסכמי חכירה ארוכי טווח .לפיכך ,חלות על הקבוצה
הוראות ה וגעות לשי וי ייעוד ו יצול הזכויות במקרקעין ,כמקובל בחוזים מול רמ"י.
הקבוצה ושאת ועשויה לשאת בתשלומים שו ים לרמ"י כגון :דמי היתר ,דמי היוון
ודמי חכירה.
6.13.8

היתרים ורישיונות
למיטב ידיעת החברה ,נכון למועד תשקיף זה ,למבני החברה הבנויים קיימים ההיתרים
והרישיונות הנדרשים ,למעט ביחס לשטח של  600מ"ר בנכס בצור יגאל ,לגביהם
קיימות זכויות בניה (קרי -נבנו במסגרת זכויות הבניה המותרות) ונכון למועד זה
מתבצע לגביהם הליך רישוי כאמור לעיל וכן למעט בנייה מתועשת של גלריות אשר
מוכשרת כיום בתב"ע אשר נמצאת בהפקדה לקראת אישור .החברה פועלת להוצאת
רישיונות והיתרים לקרקעות שבבעלותה כנדרש על פי דין.

6.13.9

דינים נוספים על נכסים
בנוסף חלים על הנכסים השונים שבבעלות החברה ,דינים הנוגעים להתאמת הנכסים
והשירות לאנשים בעלי מוגבלויות ולחוק למניעת עישון במקומות ציבוריים והחשיפה
לעישון ,התשמ"ג–.1983

6.14

שינויים בהיקף הפעילות בתחום וברווחיותו
במהלך שלושת השנים האחרונות ,חל שינוי בהיקף דמי השכירות בתחום הנדל"ן להשקעה
בישראל ובנכסי הקבוצה בפרט.
במהלך שנת  ,2017השכירות הייתה בסך של  549אלפי ש"ח ,במהלך שנת  ,2018בסך של כ1,577 -
אלפי ש"ח ,במהלך שנת  ,2019בסך של כ 3,185 -אלפי ש"ח.

6.15

גורמי הצלחה קריטיים
החברה סבורה כי גורמי ההצלחה הקריטיים בתחום הנדל"ן להשקעה בישראל ובהיקף פעילות
דומה להיקף פעילות החברה הינם כדלקמן:
()1
()2
()3
()4
()5

היכולת לאתר קרקעות בעלות פוטנציאל להשבחה הראוי לייזום של פרויקטים חדשים ופורצי
דרך בתחומם ובמיקומים מנצחים;
ידע וניסיון בהשבחה ,הליכי תיכנון ובנייה ,בנייה ושיווק ,ניהול ותפעול נכסי נדל"ן להשכרה;
הון אנושי מקצועי ומנוסה בתחום פעילות הקבוצה בעל מוניטין וידע נצבר בתחום הנדל"ן;
התקשרות בהסכמי שכירות עם שוכרים איכותיים;
הקפדה על איכות השטחים המניבים ,אחזקתם ורמת אספקת השירותים הנלווים ללקוחות;
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6.16

( )6יכולת הקבוצה לבצע ניתוח מדויק ונכון של עלויות הפרויקט והרווח הצפוי ממנו וכן להוציא
אל הפועל פרויקט תוך עמידה בתקציב שהוגדר;
( )7יכולת גביה וביטחונות מתאימים מהשוכרים;
( )8הון עצמי (איתנות פיננסית) או לחילופין קשרים עסקיים ונגישות לגופי מימון חיצוניים לשם
השגת מימון חיצוני בעלויות נמוכות ובזמינות גבוהה;
( )9הידע ,הניסיון והיכולת לתכנן ולהקים את הפרויקט באמצעות קבלני משנה אשר נבחרים
ומפוקחים על ידי הקבוצה ,בהתאם לצרכים הייחודים של כל פרוייקט.
חסמי הכניסה והיציאה העיקריים של תחום הנדל"ן להשקעה
בתחום פעילותה של החברה לא קיימים מחסומי כניסה ויציאה פורמאליים .על אף זאת ,לצורך
כניסה לתחום הנדל"ן להשקעה יש צורך באיתנות פיננסית ויכולת לגייס מימון חיצוני ,לעתים
בהיקפים משמעותיים ,ובעלויות נמוכות ככל האפשר ,אשר ניתן על בסיס ניסיון החברות באיתור
העסקאות ,היכולת להשביח את הקרקעות ו/או הפרוייקטים ,ליזום והקים את הפרוייקטים .כמו
כן ,נדרש ידע בניתוח כדאיות של כל נכס שהחברה בוחנת ,תוך בחינת השוק והשינויים המתרחשים
בו.
היציאה מהתחום כרוכה במימוש הנכסים .מימוש הנכסים עשוי להימשך זמן רב ,כתלות בעלות
הנכס ,איכות השוכרים ,איכות הנכס ,שיעור התפוסה ,שכר דירה של הנכס ,אפשרויות ההשבחה,
לרבות מיקומו הגיאוגרפי ,ומצב השוק ,לרבות מבחינת ריבית ,במועד המכירה.

6.17

תחליפים למוצרי תחום הפעילות ושינויים החלים בהם
הלקוחות של החברה ,קרי שוכריה ,יכולים למצוא שטח להשכרה בנכסים אחרים הפנויים
להשכרה או לחילופין לרכוש נכסים בעצמם .החברה פועלת לשימור שוכריה.

6.18

האיזור העיקרי בו ממוקמים הנכסים
נכון למועד התשקיף ,פעילותה של הקבוצה מתבצעת בישראל .כאמור לעיל ,הנכס בתחום פעילות
הנדל"ן להשקעה ממוקם בצור יגאל 15והנכס הפיננסי במעלות תרשיחא .כמו כן ,בבעלות הקבוצה
קרקע בתל אביב אשר קיבלה היתר בניה לבניית בית מלון וקרקע ברעננה שטרם קיבלה היתר
בניה.

6.19

סוגי הנכסים והשימושים בהם
החברה מחזיקה בנכס מניב ,המושכר למשרדים ותעסוקה ,נכס פיננסי המושכר לתעשייה ,קרקע
להשקעה אשר עליה החברה מתכננת להקים בית מלון וקרקע ברעננה אשר טרם קיבלה היתר בניה.

6.20

סוגי השוכרים
6.20.1

15

נכס פיננסי -נכס הקבוצה במעלות :בשנת  2013חברת מעלות רכשה מג.ל.ו .את הנכס
במעלות .באותו המועד התקשרו חברת מעלות וג.ל.ו .בהסכם שכירות לתקופה של 15

נכון למועד זה הנכס של החברה בצור יגאל רשום בטאבו בבעלות חברת הלה הנדסה בניה ויזום ( )1998בע"מ ,ונמצא
בנאמנות עבור הלה מבני תעשיה אשר הינה חברה בבעלותו של מר רפאל אלאלוף ,בשרשור סופי ,הנמנה על בעלי
השליטה בחברה .הנכס נרשם עם הערת אזהרה ,בין היתר ,לטובת הלה מבני תעשיה בע"מ.

ו19-

שנה עם אופציה להארכת תקופת השכירות של  5שנים נוספות וכן העניקה לג.ל.ו.
אופציה לרכישת הנכס לאחר  10שנות שכירות .לאור האמור החברה מסווגת את הנכס
כנכס פיננסי .הנכס של הקבוצה במעלות מושכר במלואו לשוכר עיקרי אחד ,חברת
ג.ל.ו .אשר הינה חברה העוסקת מזה שנים רבות בייצור והפצה עולמית של
שרוולים/צינורות למערכות מיזוג אוויר ומוצרים אחרים בתחום מיזוג האויר .הנכס
במעלות משמש את ג.ל.ו ,.בין היתר ,כמפעל הייצור של המערכות כאמור .לפרטים
נוספים אודות הרכישה של הנכס לרבות האופציה לרכישה חוזרת על ידי ג.ל.ו והסכם
השכירות כאמור ,ראה סעיף  6.31.1וסעיף  6.31.2להלן.
6.20.2

6.21

נכס הקבוצה בצור יגאל  :16שוכרי הנכס של הקבוצה בצור יגאל מהווים תמהיל רחב
של חברות ישראליות ובנלאומיות שונות ,העוסקות ,בעיקר בתחום הטכנולוגיה עתירת
ידע וביו-טכנולוגיה .הנכס נבנה בסמוך לציר מרכזי הנותן לשוכרים גישה נוחה לנכס
מכל איזור בארץ .כמו כן ,הנכס נבנה בשיטה ייחודית אשר נותן לחברה יתרון על
מתחריה ,כך ששוכריה יכולים להעמיד בבניין ציוד כבד אשר לא ניתן להעמידו
בבניינים אשר נבנו באופן שונה .נכון למועד פרסום התשקיף נכס הקבוצה בצור יגאל
מאוכלס כמעט במלואו ( 99%תפוסה) ע"י  11שוכרים מתוכם  4שוכרים עיקריים
לתקופת שכירות ממוצעת כוללת של כ 3.5 -שנים ואופציה להארכה של תקופה
ממוצעת של כ 3 -שנים נוספות .לקוחות אלו תופסים כ 68% -משטח הנכס בצור יגאל.

מדיניות רכישת נכסים ומימוש נכסים ותשואה נדרשת
נכון למועד התשקיף ,בחברה לא קיימת מדיניות רכישת נכסים או מדיניות מימוש נכסים ו/או
מדיניות תשואה הנדרשת מנכס ההשקעה .החברה בוחנת כל נכס ו/או מימושו (ככל שימומש)
באופן פרטני .יחד עם זאת ,החברה פועלת לאיתור הזדמנויות עסקיות להשקעה וייזום נכסים
מניבים בישראל ולעתים בחו"ל .במהלך בחינת רכישת נכס כלשהו ,החברה עושה שימוש באבני
הבוחן שלהלן ,בהתאם לנסיבות של כל נכס אותו החברה בוחנת:
(א) פוטנציאל החברה להשבחת הנכס ומיצוי זכויות הבניה הקיימות והעתידיות של כל נכס.
(ב) פוטנציאל שיווק של הנכס;
(ג) תחרות בשוק (לרבות מתחרים ישירים ועקיפים) ומגמות בשוק;
(ד) רגולציה נדרשת ,לרבות ביחס לתכנון ובניה ואישורי רשויות;
(ה) ההשקעה הנדרשת לרכישת הקרקע/הנכס ומימון הרכישה;
(ו) ההשקעה הנדרשת להקמה/השבחת הנכס;
(ז) התשואה אשר תתקבל מהנכס;
(ח) תזרים המזומנים של הנכס המניב ,בשים לב בסוג השוכרים;

16

ראו ה"ש  11לעיל.
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6.22

השלכות דיני מיסוי
לפרטים בדבר השלכות דיני מיסוי ראה ביאור  12לדוחותיה הכספיים של החברה .למיטב ידיעת
החברה אין לפעילותה השלכות מס ייחודיות.

6.23

מבנה התחרות בתחום הפעילות והשינויים החלים בו
תחום הנדל״ן המניב בישראל מתאפיין ברמת תחרות גבוהה הנובעת ממספר גדול של חברות
העוסקות ברכישה ,ייזום ,תכנון ופיתוח ,השכרה והשבחה של שטחי נדל״ן מניב ובפרט בתחום
הנדל״ן המניב לתעשייה ומשרדים.
על פי דוח של בנק ישראל ,17המערכת הפיננסית בישראל חשופה לענף הנדל״ן המניב יותר מאשר
לכל ענף אחר במשק .במרוצת השנים שטחי הנכסים המניבים (במונחי מ״ר) גדלו ,בעיקר הנכסים
למשרדים ולמסחר שאלו הם התחומים העיקריים בה החברה עוסקת.
על פי הנתונים של בנק ישראל ,קיימות כ 60-חברות ציבוריות המתעסקות בנדל״ן מניב בישראל,
בנוסף לאלו ישנן חברות רבות נוספות המתעסקות בנדל״ן המניב שאינו נסחרות בבורסה 18.לא
ניתן להצביע במדויק על חברות המתחרות בחברה ,שכן התחרות הינה פרטנית ביחס לכל נכס של
החברה ,בשים לב ,בעיקר למאפייניו ומיקומו.

6.24

להערכת החברה ,הגורמים החיוביים העיקריים המשפיעים על מעמדה התחרותי ,ואשר מסייעים
לה להתמודד עם תנאי התחרות בשוק הינם ,לרבות ,המוניטין החיובי והאיתנות הפיננסית של
השוכרים הגדולים של נכסי החברה השוכרים נכסים למספר שנים עם אופציה לשנים נוספות,
יכולת הקבוצה לתת מענה למגוון ביקושים ולהתאים את הנכסים לסוגי לקוחות שונים על פי
צרכיהם וכן רמת התחזוקה והניהול של נכסי הקבוצה המבוצעת ברמה גבוהה ונותנת מענה לצרכי
השוכרים.
שינויים במערך הספקים וחומרי הגלם

6.25

עלייה של חומרי הגלם הנדרשים לבניה ושיפוצים עשויים להשפיע על מחירי הקבלנות הן לצורך
שיפוצים ותחזוקה והן בהסכמי ההתקשרות של החברה עם קבלנים מבצעים.
כמו כן ,למחסור ו/או אי זמינותו של כוח אדם מיומן עשויה להיות השפעה על יכולת העמידה
בלוחות הזמנים המוסכמים עם הקבלן המבצע עימו מתקשרת החברה (לרבות קבלני המשנה עימם
מתקשר הקבלן המבצע ו/או הקבלנים הממונים עימם מתקשרת החברה) ,על יעדי הזמן לסיום
הבניה להם התחייבה החברה כלפי שוכרים עתידיים בפרויקטים וכן על עלות העבודה.
סיכונים סביבתיים ודרכי ניהולם
החברה פועלת לשמירה על הוראות הדין בנושא איכות הסביבה לרבות בדרך של התקשרות יועצים
חיצוניים במידת הצורך.
במסגרת פעילותה בתחום הנדל"ן המניב החברה עשויה להמצא אחראית על פי דין להפרת הוראות
הדין על ידי מי משוכריה ,לרבות ביחס לנשיאה בעלויות תיקון ו/או פינוי מפגעים סביבתיים.

17
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/https://www.boi.org.il/he/NewsAndPublications/PressReleases/Documentsתיבה%20-הנדלן%20המניבpdf.
ראה ה״ש  13לעיל.
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6.26

למיטב ידיעת החברה ,נכון למועד התשקיף ,לא מתנהלים כנגד הקבוצה הליכים משפטיים
הקשורים באיכות הסביבה ולמיטב ידיעת החברה לא קיימים מפגעים סביביתיים אשר יש להם
ו/או צפויה להיות להם השפעה או השלכה מהותית על פעילות הקבוצה.
הון אנושי
נכון למועד התשקיף החברה אינה מעסיקה עובדים כלשהם .החל מיום  1ביולי  2020ובכפוף
להשלמת הנפקת אגרות החוב (סדרה א') המוצעות לציבור על פי תשקיף זה ,חברת הניהול ,חברת
הילה או.פי .בע"מ ,חברה בשליטתו ובבעלותו של מר אלאלוף מבעלי השליטה בחברה ,תעניק
לחברה שירותי ניהול הכוללים ,בין היתר ,שירותי יו"ר דירקטוריון ומנכ"ל ,שירותי סמנכ"ל
שיווק ,מזכירות ,שירותי משרד ואדמיניסטרציה .בנוסף ,החברה התקשרה עם חברת טוטאל
פינאנס בע"מ אשר מעניקה לחברה שירותי סמנכ"לות כספים וחשבות מיום  1ביולי  .2020לפרטים
נוספים אודות עיקרי הסכם הניהול ועיקרי ההסכם עם טוטאל פינאנס ראה סעיפים  8.2.1ו8.2.2 -
בפרק  8לתשקיף.
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6.27

מידע על תוצאות החברה
6.27.1

תמצית התוצאות (באלפי ש"ח)
פרמטר

30.6.2020

30.6.2019

31.12.2019

31.12.2018

31.12.2017

סך הכנסות תחום הפעילות
(מאוחד)

1,785

1,401

3,185

1,577

549

רווחים או (הפסדים)
משיערוכים (מאוחד)

()1,986

-

13,216

3,844

10,127

רווחי הפעילות (מאוחד)

()1,635

()463

9,216

1,329

6,124

סה"כ ( NOIמאוחד)

1,495

895

2,085

943

8

6.27.2

התאמה לרווחי ( FFOבאלפי ש"ח)
מדד ה FFO-הינו מדד מקובל בשימוש בעולם ומעניק בסיס נאות להשוואה בין חברות נדל״ן מניב ,וכהגדרתו ,מבטא רווח מדווח נקי,
בנטרול הכנסות מעליית שווי נדל״ן והכנסות (הוצאות) חד פעמיות ,ובתוספת פחת .ה FFO-אינו מציג תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת,
אינו משקף מזומנים שבידי התאגיד ואינו מחליף את הרווח הנקי המדווח ,על פי כללי חשבונאות מקובלים.
פרמטר

רווח (הפסד) נקי
המשויך למחזיקי
הזכויות ההוניות

30.6.2020
()1,635

31.12.2019

30.6.2019

9,216

()463

31.12.2018
1,329

31.12.2017
6,124

התאמות ל FFO-ריאלי
מייצג:
רווח (הפסד) בשווי הוגן
של נכסי נדל"ן להשקעה

()1,986

-

13,216

3,844

10,127

סה״כ  FFOריאלי מייצג

351

()463

()4,000

()2,515

()4,003

התאמות ל FFO-ריאלי
מייצג לפי גישת הנהלה
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6.28

הוצאות ריבית רעיונית
בגין עסקאות עם צדדים
קשורים

()268

()250

()512

()526

()351

רווח (הפסד) בשווי הוגן
נכס פיננסי

1

53

()71

1,062

833

סה"כ  FFOריאלי
מייצג לפי גישת הנהלה

618

()266

()3,417

()3,051

()3,485

פילוח ברמת החברה בכללותה
היות ולחברה  3נכסי נדל"ן (נכס מניב ו 2 -קרקעות) ,אשר כולם מוגדרים כנכסים מהותיים מאוד והגילוי הניתן בגינם הינו בהתאם לנדרש ביחס
לנכסים מהותיים מאוד ,ניתן בזאת מידע במתכונת מצומצמת הכולל פילוחים ברמת החברה בכללותה שכן אין במידע המצרפי המלא כדי להוסיף
על המידע הניתן ביחס לנכסי החברה כנכסים מהותיים מאוד.
6.28.1

טבלת פרמטרים כלכליים לפי איזורים גיאוגרפים

ישראל 20

20
21

ישראל
לשנה שנסתיימה ביום
30.6.2020
325

31.12.2019

31.12.2018

31.12.2017

1,344

1,327

1,272

תוצר לנפש ( )PPPבאלפי ₪

( 144.532לפי הרבעון הראשון של
)2020

147

145

143

שיעור צמיחה בתוצר המקומי
)(PPP

( 3.2בהשוואה לתקופה
הרלוונטית אשתקד)

3.5%

3.3%

3.5%

שיעור צמיחה בתוצר לנפש ()PPP

_

1.3%

1.3%

1.5%

שיעור אינפלציה21

0.8%

0.6%

0.8%

0.4%

תוצר מקומי גולמי ()PPP
(במיליארדי ש"ח)

19

19

כל המידע בסעיף  66.28.1זה נלקח מתוך סקירות כלכליות של חברות בינלאומיות ,אתרים ממשלתיים וכו' .יצוין כי החברה לא פנתה לקבלת אישור להכללת המידע האמור
שהינו מידע פומבי שפורסם לציבור.
הנתונים מבוססים על אתר בנק ישראל  ,www.boi.org.ilאתר משרד האוצר  ,www.mof.gov.ilאתר הלמ"ס  www.cbs.gov.ilוהודעות לעיתונות של הלמ"ס.
הנתונים מבוססים על אתר האינטרנט.www.inflation.eu :
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מדדי0.98% -

התשואה על חוב ממשלתי מקומי
לטווח ארוך22

קלנדרי0.95% -

דירוג חוב ממשלתי לטווח ארוך
ליום האחרון של השנה 23

S&P – AA1Moody's – A
Fitch – A+

S&P – AA1Moody's – A
Fitch – A+

שע"ח מטבע מקומי ביחס לדולר
ולאירו ליום האחרון של התקופה

 1דולר =  3.466ש"ח
 1אירו =  3.882ש"ח

 1דולר =  3.456ש"ח
 1אירו =  3.878ש"ח

6.29

0.96%

2.1%

1.7%

S&P – AA1Moody's – A
Fitch – A+

S&P – A+
1Moody's – A
Fitch – A+

 1דולר =  3.748ש"ח
 1אירו =  4.291ש"ח

 1דולר =  3.467ש"ח
 1אירו = ₪ 4.1526

שוכרים עיקריים
6.29.1

נכון למועד התשקיף ,לחברה  4שוכרים עיקריים ,אשר ההכנסה מהם הייתה כ 72.25%-מהכנסות החברה ,כמפורט להלן:
אחוז מסך
הכנסות
החברה
לתקופה
של שישה
חודשים
שהסתיימה
ביום
30.6.2020
(באלפי
ש"ח)

אחוז
מסך
הכנסות
החברה
בשנת
2019

מנגנון עדכון
או הצמדה
של דמי
השכירות

ישראל
מניב

596

690

36.6%

23.8%

הצמדה למדד
אחת לשנה.
בתקופת
5%
האופציה.

חברת
טכנולוגיה

שוכר ב'

ישראל,
מניב

193

396

11.9%

13.7%

הצמדה למדד
אחת לשנה.

תעשיה

שוכר ג'

ישראל,
מניב

208

401

12.7%

13.9%

הצמדה למדד
אחת לשנה.
 5%לכל תקופת
האופציה.

משרדים
והייטק

השוכר

פארלל
בע"מ

ווירלס

אפיון
אזור
ושימוש
של
נכסים
מושכרים

הכנסות לתקופה של
שישה חודשים
שהסתיימה ביום
( 30.6.2020באלפי ש"ח)

הכנסות
בשנת 2019
(באלפי
ש"ח)

בטחונות

שיוך ענפי

•
•
•
•
•
•

22
23

הנתונים מבוססים על אתר האינטרנטhttps://fred.stlouisfed.org :
הנתונים מבוססים על אתר האינטרנט.https://countryeconomy.com :
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מקדמה בגובה של  4חודשים.
שטר חוב בגין  6חודשי שכירות.
המחאות לביטחון פתוחות לרשויות (מים,
חשמל ,מועצה מקומית)
ערבות בנקאית אוטונומית בסך השווה
לדמי שכירות של  3חודשים (בתוספת
מע"מ).
 2המחאות ללא סכום לרשויות (חשמל
ומועצה מקומית)
 6המחאות לתשלום  6חודשי השכירות
האחרונים.

•  115אלפי ( ₪בדים החודשים האחונים של
תקופת השכירות).

תקופת
ההתקשרות
שנותרה מתום יום
30.6.2020
(ואופציות
להארכה)

תלות
מיוחדת או
כל תנאי
מהותי אחר

שנה ו 10 -חודשים
אופציה להארכה ב 3
שנים נוספות

אין

כ 3.5 -חודשים.
ביום  12ביולי 2020
שוכר ב' אישור את
מימוש האופציה ל3 -
שנים נוספות.

אין

כ 2 -שנים ו 10 -חודשים.
 2תקופות אופציה של 30
חודשים כ"א.

אין

שוכר ד'

ישראל,
מניב

179

312

11%

10.8%

הצמדה לכל 3
חודשי שכירות.

משרדים
והייטק

• ערבות אוטונומית בסך של  3חודשי
שכירות צמוד למדד בתוספת מע"מ.
•  3המחאות פתוחות לרשויות (מים,
חשמל ,מועצה מקומית)

כ 15 -חודשים

אין

להערכת החברה ,כלל השוכרים העיקריים המצוינים לעיל עתידים לחדש את חוזי השכירות עם מבני תעשיה ,שכן לנכס בצור יגאל יתרון יחסי אל מול
המתחרים בהענקת התשתיות הנדרשות והמותאמות לכל אחד מהשוכרים העיקריים כאמור .לפרטים נוספים ראה סעיף  6.20.2לעיל.
הערכת החברה כאמור לעיל בדבר חידוש חוזי השכירות על ידי השוכרים העיקריים מהווה מידע צופה פני עתיד ,כהגדרתו בחוק ניירות ערך ,תשכ"ח -
 ,1968אשר התממשותו תלויה בין היתר בגורמים שאינם בשליטת החברה ,לרבות הסכמות מסחריות עם השוכרים העיקריים .לאור האמור ,יתכן והמידע
כאמור לא יתממש ו/או יתממש באופן שונה מהותית מהאמור לעיל.
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6.30

נכס מניב מהותי מאוד -צור יגאל
6.30.1

הצגת הנכס:
נתונים (החזקה בנכס )100% -
שם הנכס
מיקום הנכס
שטחי הנכס  -פיצול לפי שימושים
מבנה ההחזקה בנכס
חלק התאגיד בפועל בנכס
ציון שמות השותפים לנכס
תאריך רכישת הנכס
פירוט זכויות משפטיות

מצב רישום זכויות משפטיות

זכויות בניה בלתי מנוצלות משמעותיות
נושאים מיוחדים (חריגות בניה מהותיות ,זיהום קרקע
וכיוצ"ב)
שיטת הצגה בדוחות הכספיים

24
25

26

פירוט ליום 30.6.2020
צור יגאל
איזור התעשייה מצפה ספיר ,כוכב
יאיר -צור יגאל
שטח בנוי של  5,258מ"ר ,מתוכו כ-
 4,000מ"ר משרדים 555 ,מ"ר שטחי
אחסנה 723 ,מ"ר חניות.
הנכס מוחזק  100%על ידי הילה מבני
תעשיה בע"מ אשר מוחזקת באופן
מלא ( )100%על ידי החברה24 .
100%
ל.ר.
2512.9.2010
זכויות חכירה לנכס בשלמות לתקופה
של  49שנים המסתיימת ביום
 7.6.2048של הילה הנדסה בניה ויזום
( )1998בע"מ (חברה בבעלותו של
רפאל אלאלוף) 26
נרשמה הערת אזהרה לטובת הילה
מבני תעשיה בע"מ (נמצא בהליך
העברת בעלות להילה מבני תעשיה
בע"מ) .העברת הבעלות מתעכבת
לאור פעילות תחת מגבלות הקורונה.
כ 1,000-מ"ר (מתוכם נוצלו כ400-
מ"ר בגלריות ויתרה לניצול כ600-
מ"ר בקומת הגג) ,מתוקף אישור
תב"ע שהתקבל ביום  30באוגוסט .)2020
אין
איחוד מלא

הנכס מוחזק על ידי הלה הנדסה בניה וייזום ( )1998בע"מ בנאמנות בעבור הלה מבני תעשיה בע"מ .נכון למועד התשקיף,
החברה פועלת להעברת הבעלות להילה מבני תעשיה בע"מ.
ביום  2.6.2010נחתם הסכם מכר מותנה על ידי כונס נכסים בין הלה הנדסה בניה וייזום ( )1998בע"מ בנאמנות בעבור
הלה מבני תעשיה בע"מ לבין פלסטיק סולושנס בע"מ לרכישת הנכס בצור יגאל (קרי -רכישת זכות החכירה לתקופה
של  49שנים) .ההסכם כאמור היה מותנה בקבלת צו מכר על ידי בית המשפט .ביום  12.9.2010התקבל צו כאמור וזכות
החכירה הועברה לבעלות הלה הנדסה בניה וייזום ( )1998בע"מ בנאמנות בעבור הלה מבני תעשיה בע"מ.
ראה ה"ש  22לעיל.
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6.30.2

נתונים עיקריים בדבר הנכס:
ליום
30.6.2020
41,400

ליום
30.6.2019
35,231

ערך בספרים בסוף השנה
(באלפי ש"ח)

41,400

35,231

רווחי או הפסדי שערוך (באלפי
ש"ח)

1,445

-

-

-

93.5%
4036

90.6%
3911

1,629
67.3

1,245
53.1

78

77.5

1,470
2,940
3.55
7.1
14

754
1,508
2.14
4.28
13

חלק התאגיד בנכס100% -
שווי הוגן בסוף תקופה (באלפי
ש"ח)

במקרה שהנכס נמדד לפי עלות
– ערך בספרים בסוף שנה
שיעור תפוסה ()%
שטחים מושכרים בפועל
(במ"ר)
סה"כ הכנסות (באלפי ש"ח)
דמי שכירות ממוצעים למטר
(לחודש) (בש"ח)
דמי שכירות ממוצעים למטר
בחוזים שנחתמו בתקופה
(בש"ח)
( NOIבאלפי ש"ח)
 NOIמותאם (באלפי ש"ח)
שיעור תשואה בפועל ()%
שיעור תשואה מותאם ()%
מספר שוכרים לתום תקופת
הדיווח

6.30.3
חלק החברה
הנכס100% -

ליום
31.12.2019

ליום
31.12.2018
32,900

38,900
32,900

38,900

1,245

2,469

90.6%

73.2%
3160

3911
2,894
61.7

במועד רכישת הנכס על ידי
חברת הנכס
עלות
רכישה
10,500
(באלפי
ש"ח)
מועד
2010
הרכישה
שיעור
0%
תפוסה
()%
NOI
(באלפי
ש"ח)

1,340
35.3
55

77.5
2,044
2,044
5.25
5.25
13

872
872
2.65
2.65
13

פילוח מבנה הכנסות ועלויות
לתקופה של
שישה חודשים
שהסתיימה ביום
30.6.2020

לתקופה של
שישה חודשים
שהסתיימה ביום
30.6.2019

הכנסות:

לשנת 2019

לשנת 2018

לשנת 2017

באלפי ש"ח

מדי שכירות –
קבועות
דמי שכירות –
משתנות

1,629

1,245

2,894

1,340

270

דמי ניהול
מהשכרת חניות
(חלק בדמי
השכירות לא
מובחן אצל
החברה)
אחרות
סך הכל הכנסות

1,629

2,894

1,245

עלויות:
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1,340

270

ניהול ,אחזקה
ותפעול

491

159

850

429

468

פחת (אם נרשם)
אחרות
סך הכל עלויות:

159

491

850

468

429

רווח (הפסד):

1,470

754

2,044

872

()159

:NOI

1,470

754

2,044

872

()159

גילוי בדבר שוכרים עיקריים בנכס

6.30.4

תיאור הסכם השכירות

חלק
התאגיד
בנכס –
100%

שיעור
משטח
הנכס
המשויך
לשוכר
( )%ביום
30.6.2020

האם
השוכר
הינו
שוכר עוגן

האם
אחראי
לעשרים
אחוזים
או יותר
מהכנסות
הנכס?

שיוך
ענפי של
השוכר

פארלל
ווירלס
בע"מ

27%

לא

כן

חברת
טכנולוגיה

תקופה
שנותרה
בשנים

תקופת
ההתקשרות
המקורית
(בחודשים)
25

אופציה
להארכה
(בשנים)

 1שנים
ועשרה
חודשים

22
35
36
38
38
22
36

מנגנון
עדכון או
הצמדה
של דמי
השכירות

הצמדה
למדד אחת
לשנה.
3

העלאה של
5%
בתקופת
האופציה

32

פירוט
ערבויות
(אם
קיימות)

ציון
תלות
מיוחדת

• מקדמה
בגובה 4
חודשי
שכירות
• שטח
חוב בגין
 6חודשי
שכירות.
• המחאות
לביטחון
פתוחות
לתשלום
לרשויות

אין

להערכת החברה כלל השוכרים העיקריים המצוינים לעיל עתידים לחדש את חוזי השכירות עם מבני
תעשיה ,שכן לנכס בצור יגאל יתרון יחסי אל מול המתחרים בהענקת התשתיות הנדרשות והמותאמות
לכל אחד מהשוכרים העיקריים כאמור .לפרטים נוספים ראה סעיף  6.20.2לעיל.
הערכת החברה כאמור לעי ל בדבר חידוש חוזי השכירות על ידי השוכרים העיקריים מהווה מידע
צופה פני עתיד ,כהגדרתו בחוק ניירות ערך ,תשכ"ח  ,1968-אשר התממשותו תלויה בין היתר
בגורמים שאינם בשליטת החברה ,לרבות הסכמות מסחריות עם השוכרים העיקריים .לאור האמור,
יתכן והמידע כאמור לא יתממש ו/או יתממש באופן שונה מהותית מהאמור לעיל.

6.30.5

לשנה
שתסתיים ביום
 31בדצמבר
2020

חלק
החברה
בנכס-
100%
מרכיבים
קבועים
מרכיבים
משתנים
(אומדן)
27

הכנסות צפויות בגין חוזי שכירות

2,861

לשנה
שתסתיים ביום
 31בדצמבר
2021

2,361

חתומים 27

לשנה
שתסתיים ביום
 31בדצמבר
2022
(באלפי ש"ח)
1,270

לשנה
שתסתיים ביום
 31בדצמבר
2023

688

לשנה
שתסתיים ביום
 31בדצמבר
 2024ואילך

42

יובהר כי ,החישוב מבוצע על פי הערכות החברה .ההכנסות הצפויות מחושבות על פי הנתונים הידועים לחברה נכון
למועד התשקיף.
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חלק
החברה
בנכס-
100%

לשנה
שתסתיים ביום
 31בדצמבר
2020

לשנה
שתסתיים ביום
 31בדצמבר
2021

2,861

2,361

סה"כ

6.30.6

לשנה
שתסתיים ביום
 31בדצמבר
2022
(באלפי ש"ח)
1,270

לשנה
שתסתיים ביום
 31בדצמבר
2023

לשנה
שתסתיים ביום
 31בדצמבר
 2024ואילך

688

42

השבחות ושינויים מתוכננים בנכסים

פרטים:
מהות ההשבחה
השטחים הנוספים שיתווספו (במ"ר)

הוספת קומה נוספת לנכס
 600מ"ר
אושרה תב"ע לתוספת זכויות בנייה –
תוספת קומה.
 3,300,000ש"ח

מצב סטטוטורי
כולל

תקציב
הקמה
(באלפי
ש"ח)
(חלק
יתרה מתוכננת שטרם הושקעה בפועל
החברה
בנכס
)100%
שיעור השטחים לגביהם נחתמו הסכמים להשכרה
מתוך השטחים הנוספים
תוספת צפויה ל( NOI-חלק החברה בנכס )100%
סטאטוס ביצוע
תאריך צפוי להשלמה

 3,300,000ש"ח

 48אלפי ש"ח לחודש
טרם החלה בנייה
31.12.2022
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6.30.7

מימון ספציפי:

מימון ספציפי
מוצג
כהלוואות
לזמן קצר
(באלפי
ש"ח)
30.6.2020
מוצג
כהלוואות
לזמן
ארוך
(באלפי
ש"ח)
מוצג
כהלוואות
לזמן קצר
(באלפי
יתרות
ש"ח)
בדוח
על
 31.12.2019מוצג
המצב
כהלוואות
הכספי
לזמן
ארוך
(באלפי
ש"ח)
מוצג
כהלוואות
לזמן קצר
(באלפי
ש"ח)
 31.12.2018מוצג
כהלוואות
לזמן
ארוך
(באלפי
ש"ח)
שווי הוגן ליום ( 30.6.2020תום
תקופת הדיווח) (באלפי ש"ח)
מוסד מלווה

הלוואה א'

הלוואה ב'

הלוואה ג'

הלוואה ד'

הלוואה ה'

הלוואה ו'

הלוואה ז'

-

-

-

-

-

-

-

279

667.6

1,334.3

457.7

800.8

1,667.6

591.5

-

-

-

-

-

-

-

320.3

667.8

1,334.6

525.4

800.9

1,667.9

678.9

-

-

-

-

-

-

-

-

667.8

1,334.6

656.9

-

-

-

279

667.6

1,334.3

457.7

800.8

1,667.6

591.5

בנק
מרכנתיל
דיסקונט
בע"מ

בנק מרכנתיל
דיסקונט בע"מ

בנק מרכנתיל דיסקונט
בע"מ

בנק מרכנתיל
דיסקונט בע"מ

בנק מרכנתיל
דיסקונט בע"מ

בנק מרכנתיל
דיסקונט בע"מ

בנק מרכנתיל
דיסקונט בע"מ
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מימון ספציפי
תאריך נטילת הלוואה מקורי
גובה הלוואה מקורי (באלפי ש"ח)
שיעור ריבית אפקטיבית ליום
)%( 30.6.2020

מועדי פירעון קרן וריבית

תניות פיננסיות מרכזיות

הלוואה א'
20.1.2019
400

הלוואה ב'
31.10.2018
667

הלוואה ג'
29.11.2018
1,333

הלוואה ד'
20.12.2018
667

הלוואה ה'
10.1.2019
800

הלוואה ו'
27.1.2019
1,666

הלוואה ז'
20.2.2019
834

3.5

3.5

3.5

3.5

3.5

3.5

3.5

קרן
ההלוואה
והריבית
משולמת
בתשלום
חודשי קבוע
על פני
תקופה של
 55חודשים
החל מיום
20.1.2019
ועד ליום
,20.8.2023
בריבית
משתנה
בשיעור
ריבית
הפריים
()1.75%
בתוספת
מרווח קבוע
בשיעור של
.1.9%
היחס בין
היתרה
הבלתי
מסולקת של
האשראי
לבין סך
דמי
השכירות
השנתיים
מהנכס
בהתבסס על
חוזים
הקיימים
באותו
המועד לא
יעלה בכל
עת על .8.8

הריבית
משולמת
חודשית על פני
תקופה של 58
חודשים החל
מיום
 31.10.2018ועד
ליום
.20.8.2023
הלוואה לא
צמודה בריבית
משתנה בשיעור
ריבית הפריים
( )1.6%בתוספת
מרווח קבוע
בשיעור של
 .1.9%קרן
ההלוואה
משולמת בסוף
התקופה ביום
 20באוגוסט
.2023

הריבית משולמת
חודשית על פני תקופה
של  57חודשים החל
מיום  29.11.2018ועד
ליום ,20.8.2023
בריבית משתנה בשיעור
ריבית הפריים ()1.6%
בתוספת מרווח קבוע
בשיעור של  .1.9%קרן
ההלוואה משולמת
בסוף התקופתה ביום
.20.8.23

קרן ההלוואה
והריבית משולמת
בתשלום חודשי
קבוע על פני
תקופה של 57
חודשים החל מיום
 20.12.2018ועד
ליום ,20.8.2023
בריבית משתנה
בשיעור ריבית
הפריים ()1.6%
בתוספת מרווח
קבוע בשיעור של
.1.9%

הריבית משולמת
חודשית על פני תקופה
של  55חודשים החל
מיום  10.1.2019ועד
ליום .20.8.2023
הלוואה לא צמודה
בריבית משתנה
בשיעור ריבית הפריים
( )1.75%בתוספת
מרווח קבוע בשיעור
של  .1.9%קרן
ההלוואה משולמת
בסוף התקופה ביום
 20באוגוסט .2023

הרבית משולמת
חודשית על פני
תקופה של 55
חודשים החל
מיום 27.1.2019
ועד ליום
,20.8.2023
בריבית משתנה
בשיעור ריבית
הפריים ()1.75%
בתוספת מרווח
קבוע בשיעור של
.1.9%
קרן ההלוואה
משולמת בסוף
התקופה ביום
.20.8.23

קרן ההלוואה
והריבית
משולמת
בתשלום חודשי
קבעו על פני
תקופה של 55
חודשים החל
מיום 20.2.2019
ועד ליום
.20.8.2023
הלוואה לא
צמודה בריבית
משתנה בשיעור
ריבית הפריים
()1.75%
בתוספת מרווח
קבוע בשיעור
של .1.9%

היחס בין
היתרה הבלתי
מסולקת של
האשראי לבין
סך דמי
השכירות
השנתיים
מהנכס
בהתבסס על
חוזים הקיימים
באותו המועד
לא יעלה בכל
עת על .8.8

היחס בין היתרה
הבלתי מסולקת של
האשראי לבין סך דמי
השכירות השנתיים
מהנכס בהתבסס על
חוזים הקיימים באותו
המועד לא יעלה בכל עת
על .8.8

היחס בין היתרה
הבלתי מסולקת של
האשראי לבין סך דמי
השכירות השנתיים
מהנכס בהתבסס על
חוזים הקיימים
באותו המועד לא
יעלה בכל עת על .8.8

היחס בין היתרה
הבלתי מסולקת
של האשראי לבין
סך דמי השכירות
השנתיים מהנכס
בהתבסס על
חוזים הקיימים
באותו המועד לא
יעלה בכל עת על
.8.8

היחס בין
היתרה הבלתי
מסולקת של
האשראי לבין
סך דמי
השכירות
השנתיים
מהנכס
בהתבסס על
חוזים הקיימים
באותו המועד
לא יעלה בכל
עת על .8.8
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היחס בין היתרה
הבלתי מסולקת
של האשראי לבין
סך דמי השכירות
השנתיים מהנכס
בהתבסס על חוזים
הקיימים באותו
המועד לא יעלה
בכל עת על .8.8

מימון ספציפי
תניות מרכזיות אחרות
האם החברה עומדת בתניות
המרכזיות ובאמות המידה
הפיננסיות לתום יום 2830.6.2020
האם Non-Recourse
מימון ספציפי

30.6.2020

יתרות
בדוח
על
המצב
הכספי

31.12.2019

31.12.2018

28

הלוואה ח'
מוצג
כהלוואות
לזמן קצר
(באלפי
ש"ח)
מוצג
כהלוואות
לזמן
ארוך
(באלפי
ש"ח)
מוצג
כהלוואות
לזמן קצר
(באלפי
ש"ח)
מוצג
כהלוואות
לזמן
ארוך
(באלפי
ש"ח)
מוצג
כהלוואות
לזמן קצר
(באלפי
ש"ח)
מוצג
כהלוואות
לזמן
ארוך
(באלפי
ש"ח)

-

הלוואה א'
-

הלוואה ב'
-

הלוואה ג'
-

הלוואה ד'
-

כן

כן

כן

כן

לא

לא

לא

לא

הלוואה ט'
-

הלוואה יא'
-

הלוואה י'

481.1

333.3

710.7

-

-

-

-

259.1
552.4

333.3

710.8

-

-

-

-

-

כן

כן

לא

הלוואה יב'
-

לא

הלוואה יג'
-

לא

הלוואה יד'
-

231.8

-

הלוואה ה'
כן

הלוואה ו'

הלוואה ז'

446.4

-

499

-

-

1101.1

1334.2

-

1,101.3

-

1,334.6

-

-

-

נכון למועד הדו"ח ,היחס בין היתרה הבלתי מסולקת של האשראי לבין סך דמי השכירות השנתיים מהנכס בהתבסס על חוזים הקיימים באותו המועד ,עומד על .8.66
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-

-

הלוואה ח'

הלוואה ט'

הלוואה י'

הלוואה יא'

481.1

333.3

710.7

231.8

הלוואה יב'
446.4

הלוואה יג'
1,101.1

הלוואה יד'
1,334.2

מימון ספציפי
שווי הוגן ליום ( 30.6.2020תום
תקופת הדיווח) (באלפי ש"ח)

בנק מרכנתיל
דיסקונט בע"מ
20.3.2019
667

בנק מרכנתיל דיסקונט
בע"מ
17.4.19
333
3.5

בנק מרכנתיל דיסקונט
בע"מ
3.6.19
710
3.5

בנק מרכנתיל
דיסקונט בע"מ
20.6.19
290
3.5

בנק מרכנתיל
דיסקונט בע"מ
20.7.19
550
3.5

בנק מרכנתיל
דיסקונט בע"מ
25.6.19
1100
3.5

בנק מרכנתיל
דיסקונט בע"מ
12.9.19
1333
3.5

מועדי פירעון קרן וריבית

קרן ההלוואה
והריבית משולמת
בתשלום חודשי קבוע
על פני תקופה של 53
חודשים החל מיום
 20.3.2019ועד ליום
 ,20.8.2023בריבית
משתנה בשיעור ריבית
הפריים ()1.75%
בתוספת מרווח קבוע
בשיעור של .1.9%

הריבית משולמת
חודשית על פני תקופה
של  52חודשים החל
מיום  17.4.19ועד ליום
 ,20.8.2023בריבית
משתנה בשיעור ריבית
הפריים ()1.75%
בתוספת מרווח קבוע
בשיעור של  .1.9%קרן
ההלוואה משולמת
בסוף התקופה ביום
.20.8.23

הריבית משולמת
חודשית על פני
תקופה של  60חודשים
החל מיום  3.6.19ועד
ליום  ,20.5.24בריבית
משתנה בשיעור ריבית
הפריים ()1.75%
בתוספת מרווח קבוע
בשיעור של  .1.9%קרן
ההלוואה משולמת
בסוף התקופה ביום
.20.5.24

קרן ההלוואה
והריבית משולמת
בתשלום חודשי
קבוע על פני תקופה
של  60חודשים החל
מיום  20.6.19ועד
ליום ,20.5.24
בריבית משתנה
בשיעור ריבית
הפריים ()1.75%
בתוספת מרווח
קבוע בשיעור של
.1.9%

קרן ההלוואה
והריבית משולמת
בתשלום חודשי
קבוע על פני תקופה
של  59חודשים החל
מיום  20.7.19ועד
ליום ,20.5.24
הלוואה לא צמודה
בריבית משתנה
בשיעור ריבית
הפריים ()1.75%
בתוספת מרווח
קבוע בשיעור של
.1.9%

תניות פיננסיות מרכזיות

היחס בין היתרה
הבלתי מסולקת של
האשראי לבין סך דמי
השכירות השנתיים
בהתבסס על חוזים
הקיימים באותו
המועד מהנכס לא
יעלה בכל עת על .8.8

היחס בין היתרה
הבלתי מסולקת של
האשראי לבין סך דמי
השכירות השנתיים
בהתבסס על חוזים
הקיימים באותו
המועד מהנכס לא
יעלה בכל עת על .8.8

היחס בין היתרה
הבלתי מסולקת של
האשראי לבין סך דמי
השכירות השנתיים
בהתבסס על חוזים
הקיימים באותו
המועד מהנכס לא
יעלה בכל עת על .8.8

היחס בין היתרה
הבלתי מסולקת
של האשראי לבין
סך דמי השכירות
השנתיים מהנכס
לא יעלה בכל עת
בהתבסס על חוזים
הקיימים באותו
המועד על .8.8

-

-

-

היחס בין היתרה
הבלתי מסולקת של
האשראי לבין סך
דמי השכירות
השנתיים מהנכס
בהתבסס על חוזים
הקיימים באותו
המועד לא יעלה
בכל עת על .8.8
-

כן

כן

כן

כן

היחס בין היתרה
הבלתי מסולקת של
האשראי לבין סך
דמי השכירות
השנתיים מהנכס
בהתבסס על חוזים
הקיימים באותו
המועד לא יעלה
בכל עת על .8.8
כן

הריבית משולמת
חודשית על פני
תקופה של 59
חודשים החל מיום
 25.6.19ועד ליום
 .20.5.24הלוואה
לא צמודה בריבית
משתנה בשיעור
ריבית הפריים
( )1.75%בתוספת
מרווח קבוע
בשיעור של .1.9%
קרן ההלוואה
משולמת בסוף
התקופה ביום
.20.5.24
היחס בין היתרה
הבלתי מסולקת
של האשראי לבין
סך דמי השכירות
השנתיים מהנכס
בהתבסס על חוזים
הקיימים באותו
המועד לא יעלה
בכל עת על .8.8

הריבית משולמת
חודשית על פני
תקופה של 47
חודשים החל מיום
 12.9.19ועד ליום
 ,20.8.2023בריבית
משתנה בשיעור
ריבית הפריים
( )1.75%בתוספת
מרווח קבוע
בשיעור של .1.9%
קרן ההלוואה
משולמת בסוף
התקופה ביום
.20.8.23

כן

כן

לא

לא

לא

לא

לא

לא

לא

מוסד מלווה
תאריך נטילת הלוואה מקורי
גובה הלוואה מקורי (באלפי ש"ח)
שיעור ריבית אפקטיבית ליום
)%( 30.6.2020

3.5

תניות מרכזיות אחרות
האם החברה עומדת בתניות
המרכזיות ובאמות המידה
הפיננסיות לתום יום 30.6.2020
האם Non-Recourse
מימון ספציפי
יתרות
בדוח

30.6.2020

הלוואה טו'
מוצג
כהלוואות

-

הלוואה טז'
-

הלוואה כ'
-
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הלוואה כא'
-

הלוואה כב'
-

הלוואה כג'
-

הלוואה כד'
-

מימון ספציפי
לזמן קצר
על
(באלפי
המצב
ש"ח)
הכספי
מוצג
כהלוואות
לזמן
ארוך
(באלפי
ש"ח)
מוצג
כהלוואות
לזמן קצר
(באלפי
ש"ח)
 31.12.2019מוצג
כהלוואות
לזמן
ארוך
(באלפי
ש"ח)
מוצג
כהלוואות
לזמן קצר
(באלפי
ש"ח)
 31.12.2018מוצג
כהלוואות
לזמן
ארוך
(באלפי
ש"ח)
שווי הוגן ליום ( 30.6.2020תום
תקופת הדיווח) (באלפי ש"ח)
מוסד מלווה
תאריך נטילת הלוואה מקורי
גובה הלוואה מקורי (באלפי ש"ח)
שיעור ריבית אפקטיבית ליום
)%( 30.6.2020
מועדי פירעון קרן וריבית

הלוואה טו'

הלוואה טז'

הלוואה כ'

1101.1

536.5

224.9

-

-

-

1,101.3

615.7

258.2

-

-

-

-

-

332.8

הלוואה כא'

הלוואה כב'

הלוואה כג'

הלוואה כד'

1334.2

124.7

453.4

710.7

-

-

-

-

1,334.6

143.1

506.9

-

-

-

-

-

-

-

-

1,101.1

536.5

224.9

1,334.2

124.7

453.4

710.7

בנק מרכנתיל דיסקונט
בע"מ

בנק מרכנתיל
דיסקונט בע"מ

בנק מרכנתיל
דיסקונט בע"מ

בנק מרכנתיל
דיסקונט בע"מ

בנק מרכנתיל
דיסקונט בע"מ

בנק מרכנתיל
דיסקונט בע"מ

16.7.19
1100

20.9.19
667

31.10.18
333

17.3.19
1333

17.4.19
167

16.7.19
550

בנק מרכנתיל
דיסקונט
בע"מ
18.3.20
710

3.5%

3.5%

3.5%

3.5%

3.5%

3.5%

3.5%

הריבית משולמת
חודשית על פני תקופה
של  58חודשים החל
מיום  16.7.19ועד ליום

קרן ההלוואה
והריבית משולמת
בתשלום חודשי קבוע
על פני תקופה של 47

קרן ההלוואה
והריבית משולמת
בתשלום חודשי קבוע
על פני תקופה של 58

הריבית משולמת
חודשית על פני
תקופה של 53
חודשים החל מיום

קרן ההלוואה
והריבית משולמת
בתשלום חודשי
קבוע על פני תקופה

קרן ההלוואה
והריבית
משולמת
בתשלום חודשי

הריבית
משולמת
חודשית על
פני תקופה של
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מימון ספציפי

תניות פיננסיות מרכזיות

תניות מרכזיות אחרות
האם החברה עומדת בתניות
המרכזיות ובאמות המידה
הפיננסיות לתום יום 30.6.2020
האם Non-Recourse

הלוואה טז'
חודשים החל מיום
 20.9.19ועד ליום
 .20.8.2023הלוואה
לא צמודה בריבית
משתנה בשיעור
ריבית הפריים
( )1.75%בתוספת
מרווח קבוע בשיעור
של .1.9%

הלוואה כ'
חודשים החל מיום
 31.10.18ועד ליום
 ,20.8.23בריבית
משתנה בשיעור ריבית
הפריים ()1.6%
בתוספת מרווח קבוע
בשיעור של .1.9%

הלוואה כא'
 17.3.19ועד ליום
 ,20.8.23בריבית
משתנה בשיעור
ריבית הפריים
( )1.75%בתוספת
מרווח קבוע בשיעור
של  .1.9%קרן
ההלוואה משולמת
בסוף התקופה ביום
20.8.23

הלוואה טו'
 ,20.5.24בריבית משתנה
בשיעור ריבית הפריים
( )1.75%בתוספת מרווח
קבוע בשיעור של .1.9%
קרן ההלוואה משולמת
בסוף התקופה ביום
.20.8.23

היחס בין היתרה הבלתי
מסולקת של האשראי
לבין סך דמי השכירות
השנתיים מהנכס
בהתבסס על חוזים
הקיימים באותו המועד
לא יעלה בכל עת על .8.8

היחס בין היתרה
הבלתי מסולקת של
האשראי לבין סך
דמי השכירות
השנתיים מהנכס
בהתבסס על חוזים
הקיימים באותו
המועד לא יעלה בכל
עת על .8.8

היחס בין היתרה
הבלתי מסולקת של
האשראי לבין סך דמי
השכירות השנתיים
מהנכס בהתבסס על
חוזים הקיימים באותו
המועד לא יעלה בכל
עת על .8.8

היחס בין היתרה
הבלתי מסולקת של
האשראי לבין סך דמי
השכירות השנתיים
מהנכס בהתבסס על
חוזים הקיימים
באותו המועד לא
יעלה בכל עת על .8.8

-

-

-

-

כן

כן

כן

כן

לא

לא

לא

לא
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הלוואה כב'
של  52חודשים החל
מיום  17.4.19ועד
ליום ,20.8.23
בריבית משתנה
בשיעור ריבית
הפריים ()1.75%
בתוספת מרווח
קבוע בשיעור של
.1.9%

הלוואה כג'
קבוע על פני
תקופה של 58
חודשים החל
מיום 16.7.19ועד
ליום ,20.5.24
בריבית משתנה
בשיעור ריבית
הפריים ()1.75%
בתוספת מרווח
קבוע בשיעור של
.1.9%

היחס בין היתרה
הבלתי מסולקת של
האשראי לבין סך
דמי השכירות
השנתיים מהנכס
בהתבסס על חוזים
הקיימים באותו
המועד לא יעלה
בכל עת על .8.8

היחס בין היתרה
הבלתי מסולקת
של האשראי
לבין סך דמי
השכירות
השנתיים מהנכס
בהתבסס על
חוזים הקיימים
באותו המועד
לא יעלה בכל עת
על .8.8

הלוואה כד'
 60חודשים
החל מיום
 18.3.20ועד
ליום ,20.3.25
בריבית
משתנה
בשיעור ריבית
הפריים
()1.75%
בתוספת
מרווח קבוע
בשיעור של
 .1.9%קרן
ההלוואה
משולמת
בסוף
התקופה ביום
.20.3.25
היחס בין
היתרה הבלתי
מסולקת של
האשראי לבין
סך דמי
השכירות
השנתיים
מהנכס
בהתבסס על
חוזים
הקיימים
באותו המועד
לא יעלה בכל
עת על .8.8

כן

כן

כן

לא

לא

לא

מימון ספציפי
מוצג
כהלוואות
לזמן קצר
(באלפי
ש"ח)
30.6.2020
מוצג
כהלוואות
לזמן
ארוך
(באלפי
ש"ח)
מוצג
כהלוואות
לזמן קצר
(באלפי
יתרות
ש"ח)
בדוח
על
 31.12.2019מוצג
המצב
כהלוואות
הכספי
לזמן
ארוך
(באלפי
ש"ח)
מוצג
כהלוואות
לזמן קצר
(באלפי
ש"ח)
 31.12.2018מוצג
כהלוואות
לזמן
ארוך
(באלפי
ש"ח)
שווי הוגן ליום ( 30.6.2020תום
תקופת הדיווח) (באלפי ש"ח)
מוסד מלווה
תאריך נטילת הלוואה מקורי
גובה הלוואה מקורי (באלפי ש"ח)
שיעור ריבית אפקטיבית ליום
)%( 30.6.2020
מועדי פירעון קרן וריבית

הלוואה כה'

הלוואה כו'

הלוואה כז'

-

-

-

276.9

3,486.6

11,010.5

-

-

-

-

4,038.2

11,013.2

-

-

-

-

5,139.5

11,013.2

3,486.6

11,010.5

בנק מרכנתיל
דיסקונט בע"מ
18.320
290

בנק מרכנתיל דיסקונט
בע"מ
22.8.18
5,500

בנק מרכנתיל דיסקונט
בע"מ
22.8.18
11,000

3.5

3.5

3.5

קרן ההלוואה
והריבית משולמת
בתשלום חודשי קבוע

קרן ההלוואה משולמת
על פני תקופה של 60
חודשים החל מיום 22

הריבית משולמת חודשית
על פני תקופה של 60
חודשים החל מיום 22

276.9
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התניות פיננסיות מרכזיות

התניות מרכזיות אחרות
האם החברה עומדת בתניות
המרכזיות ובאמות המידה
הפיננסיות לתום יום 30.6.2020
האם Non-Recourse

על פני תקופה של 60
חודשים החל מיום
 18.3.20ועד ליום
 ,20.3.25בריבית
משתנה בשיעור ריבית
הפריים ()1.75%
בתוספת מרווח קבוע
בשיעור של .1.9%

באוגוסט  2018ועד ליום
 20באוגוסט .2023
הלוואה לא צמודה
בריבית משתנה בשיעור
ריבית הפריים ()1.6%
בתוספת מרווח קבוע
בשיעור של .1.9%

באוגוסט  2018ועד ליום
 20באוגוסט .2023
הלוואה לא צמודה
בריבית משתנה בשיעור
ריבית הפריים ()1.6%
בתוספת מרווח קבוע
בשיעור של  .1.9%קרן
ההלוואה משולמת בסוף
התקופה ביום 20
באוגוסט .2023

היחס בין היתרה
הבלתי מסולקת של
האשראי לבין סך דמי
השכירות השנתיים
מהנכס בהתבסס על
חוזים הקיימים באותו
המועד לא יעלה בכל
עת על .8.8
-

היחס בין היתרה הבלתי
מסולקת של האשראי
לבין סך דמי השכירות
השנתיים מהנכס
בהתבסס על חוזים
הקיימים באותו המועד
לא יעלה בכל עת על .8.8

היחס בין היתרה הבלתי
מסולקת של האשראי
לבין סך דמי השכירות
השנתיים מהנכס
בהתבסס על חוזים
הקיימים באותו המועד
לא יעלה בכל עת על .8.8

-

-

כן

כן

כן

לא

לא

לא
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שיעבודים ומגבלות משפטיות מהותיות בנכס

6.30.8

סוג

שעבודים

פירוט

דרגה ראשונה

בטוחות /ערבויות

בחברת הילה הנדסה בניה ויזום ( )1998בע"מ ,אשר התקשרה עם חברת מבני
תעשיה בהסכם רכישה (ראה סעיף  6.30.1לעיל) ,שעבוד צף /ספציפי מדרגה
ראשונה על המקרקעין הידועים כגוש  8973חלקה  12לרבות הזכויות הנובעות
משעבוד כספים ,דמי שכירות וביטוח הרכוש המשועבד.

הסכום המובטח ליום
30.6.2020
(באלפי ש"ח)

ללא הגבלת סכום

 ערבות מתמדת ל "כל חוב" מוגבלת בסכום "ערבות יחיד" (הערב מר ישראל קלר מבעלי השליטה בחברה). ערבות מתמדת "לכל חוב" שאינה מוגבלת בסכום .ערבות שאינה "ערבות יחיד"( .הערבים חברת מעלות ,הילה החזקות ,רפאלאלאלוף ,מבעלי השליטה החברה ,חברת קלר החזקות והלה הנדסה"
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6.30.9

הערכות שווי:

30.6.2020
נתונים לפי  .100%חלק התאגיד בנכס100%-
39,300
השווי שנקבע (באלפי ש"ח)
ז.כ .מחקר וסקרים ( )1989בע"מ
זהות מעריך השווי
כן
האם המעריך בלתי תלוי?
לא
האם קיים הסכם שיפוי?
30.6.2020
תאריך התוקף של הערכת השווי (התאריך שאליו מתייחסת הערכת השווי)
גישת ההשוואה בשילוב גישת היוון הכנסות
מודל הערכת השווי (השוואה/הכנסה/עלות אחר)
פרמטרים עיקריים שנלקחו לצורך הערכת השווי – הערכה בגישת ההשוואה ()Sales Comparison Approach
שטח בר-השכרה ( )Gross Leasable Areaשנלקח בחשבון בחישוב (מ"ר)29
כ 5,258-מ"ר
מחיר מכירה למ"ר בר-השכרה שנלקח בחישוב (בש"ח) 30
₪ 9,000
7,500-9,500
טווח מחירים למ"ר בר-השכרה של נכסים ברי השוואה שנלקחו בחישוב (בש"ח)
5
מספר הנכסים ברי השוואה שנלקחו בחישוב
נכסים רלוונטיים עיקריים שנלקחו לצורך ההשוואה :שם/זיהוי הנכס ,מיקום ,נכס  :1נכס בשטח (ברוטו) של כ 247-מ"ר ,בקומה  ,1ברחוב בזלת  12בצור יגאל.
נכס  :2נכס בשטח (ברוטו) של כ 257-מ"ר ,בקומה  ,2ברחוב בזלת  12בצור יגאל.
שטח
נכס  :3נכס בשטח (ברוטו) של כ 490-מ"ר ,בקומה  ,1ברחוב בזלת  12בצור יגאל.
נכס  :4נכס בשטח (ברוטו) של כ 230-מ"ר ,בקומה  ,1ברחוב בזלת  12בצור יגאל.
נכס  :5נכס בשטח (ברוטו) של כ 1,638-מ"ר ,בקומת קרקע ,ברחוב בזלת  4בצור יגאל.
שיעור תשואה נטו המשתקף מה NOI-הנוכחי של הנכס ( NOIנוכחי חלקי שווי
כ7.2%-
שנקבע)
ל.ר.
פרמטרים מרכזיים אחרים
ניתוחי רגישות לשווי (אלפי ש"ח)
9,450
עליה של  5%בשווי למ"ר מכר מוצע
8,550
ירידה של  5%בשווי למ"ר מכר מוצע
פרמטרים עיקריים שנלקחו לצורך הערכת השווי – הערכה בגישת היוון הכנסות ()Income Approach
כ 5,258-מ"ר
שטר בר השכרה ( )Gross Leasable Areaשנלקח בחשבון בחישוב (מ"ר)
כ93%-
שיעור תפוסה בשנה )%( 1 +
כ93%-
שיעור תפוסה בשנה )%( 2 +
שיעור תפוסה מייצג מתוך השטח בר-ההשכרה לצורך הערכת שווי ()%
כ94%-
כ₪ 50-
דמי שכירות (חודשיים) ממוצעים למ"ר מושכר לצורך הערכת שווי בשנה 1+
כ₪ 50-
דמי שכירות (חודשיים) ממוצעים למ"ר מושכר לצורך הערכת שווי בשנה 2+
כ₪ 50-
דמי שכירות חודשיים מייצגים ממוצעים למ"ר מושכר לצורך הערכת שווי
(בש"ח)
שיעור היוון/שיעור תשואה/מכפיל שנלקח לצורך הערכת השווי (%
זמן עד מימוש רעיוני
מכפיל  /שיעור תשואה בעת מימוש רעיוני ()Reversionary Rate

29
30

7.2%
 5שנים
7.4%

כולל שטחי אחסנה וחניות.
לא כולל מחיר השכרה של שטחי אחסנה וחניות.
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6.30.10

היתרים ושימושים
בהתאם לתב"ע השימושים המותרים בניינים למפעלי תעשיה רגילה ,בניינים למפעלי תעשיה עתירת ידע ,מכוני מחקר ,מעבדות וכו',
בניינים לבתי מלאכה ,מבנים לאחסון ואספקה של חומרים המיוצרים על ידי עיבוד חקלאי לצורך עיבוד חקלאי וחומרים שאינם מזיקים
לסביבה ,מבני עזר ופעילויות הדרושות לתעשיה ,מלאכה ,אחסון ואחזקה .נכון למועד התשקיף ,שטחי הבניין מושכרים לשימושים
הבאים :אחסנה ,תעשיה עתירת ידע ומשרדים לשימושים שונים.
בהתאם לבחינת מעריך השווי (אשר הערכת השווי שביצע מצ"ב לתשקיף זה) השימושים תואמים לחוזי החכירה ולא צפוי חיוב מרמ"י
עבור השימושים.

6.31

נכס פיננסי  -מעלות
6.31.1

הסכם רכישת הנכס במעלות
ביום  27ביוני  2013התקשרה חברת מעלות (באמצעות מר רפי אלאלוף) בהסכם עם ג.ל.ו אינטרנשיונל ( )1995בע"מ (להלן" :ג.ל.ו"),
בהסכם לרכישת זכויות החכירה (להלן" :הסכם המכר") המהוונות לדורות של שתי חלקות באיזור התעשיה במעלות תרשיחא ,האחת
בשטח של  1,002מ"ר (אשר תקופת החכירה בגינה מסתיימת ביום  )9.8.2052והשניה בשטח של  4,000מ"ר (אשר תקופת החכירה בגינה
מסתיימת ביום  )24.10.2049וכן של מבנה התעשיה הבנוי עליהן (להלן" :המבנה" ו" -המכר" ,בהתאמה) והכל כנגד תשלום תמורה כוללת
של  10מיליון ש"ח ,בתוספת מע"מ כדין.
במסגרת הסכם המכר נתנה חברת המעלות לג.ל.ו אופציה בלתי חוזרת ובלתי סחירה ושאינה ניתנת לביטול ,לרכוש בחזרה את המכר
בתום  10שנים ממועד חתימת הסכם המכר (קרי ,ביום  27ביוני ( )2023להלן" :סיום תקופת האופציה") ,בתמורה לסך של  9.5מיליוני
ש"ח בתוספת הפרשי הצמדה למדד המחירים לצרכן או כל מדד ידוע אחר ,כאשר הפרשי ההצמדה יצטרבו החל מדד המחירים לצרכן
הידוע במועד חתימת הסכם המכר ועד למועד החתימה על הסכם לרכישת המכר חזרה (להלן" :האופציה לרכישת המכר").
בנוסף ,סכום של  1מיליון ש"ח אשר שולם מראש על ידי ג.ל.ו לחברת מעלות בגין השכירות ה 15 -לא יוחזר לג.ל.ו וישמש כסכום נוסף
לתמורה בגין הרכישה של הנכס .לתמורה התווסף מע"מ כדין.
לאור האופציה לרכישת המכר החברה מסווגת את הנכס כנכס פיננסי ולא כנכס מניב.
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נכון למועד התשקיף הנכס מושכר במלואו לחברת ג.ל.ו כמפורט להלן.
6.31.2

הסכם שכירות מלוא הנכס
ביום  27ביוני  2013התקשרה חברת מעלות (באמצעות חברה חברה בבעולותו של מר רפי אלאלוף) עם ג.ל.ו בהסכם שכירות בלתי מוגנת
וביום  17בנובמבר  2013חתמו הצדדים על תוספת להסכם השכירות כאמור (להלן ביחד" :הסכם שכירות מעלות") להשכרת מלוא
המבנה ,פרט לגג (להלן" :המושכר") לצורך הפעלת מפעל ליצור שרוולים/צינורות למערכות מיזוג אויר ומוצרים אחרים בתחום מיזוג
האויר ,והכל כמפורט להלן:
א.

תקופת השכירות :תקופת השכירות הינה למשך  15שנים ,החל מיום מסירת הנכס לג.ל.ו ,קרי עד ליום  27ביוני ( 2013להלן:
"תקופת השכירות הבסיסית") עם אופציה להארכה בחמש שנים נוספות ,באמצעות הודעה מוקדמת של  12חודשים לפני תום
תקופת השכירות הבסיסית (להלן" :תקופת האופציה").
במקרה של מימוש האופציה לרכישת המכר (כהגדרתו בסעיף  6.31.1לעיל) ,תבוטל יתרת תקופת השכירות.

ב.

דמי השכירות :דמי השכירות החודשיים במהלך תקופת השכירות הבסיסית יעמדו על סך של  83,333ש"ח ויהיו צמודים למדד.
במקרה של הודעה על מימוש האופציה הצדדים ינהלו משא ומתן בנוגע לדמי השכירות בתקופת האופציה .בכל מקרה ,דמי
השכירות בתקופת הארופציה לא יפחתו מדמי השכירות האמורים לעיל ,לאחר הצמדת למדד הידוע בחודש האחרון של תקופת
השכירות.

ג.

אחזקה :ג.ל.ו תהיה אחראית לתחזוקה ו/או תיקון מערכות המושכר ,לרבות תיקון ליקויים אשר נובעים מבלאי סביר ,על חשבונה.

ד.

ריבית פיגורים :בגין כל עיכוב בתשלום העולה על  7ימים ג.ל.ו תהייה חייבת בריבית פיגורים על הסכום שבפיגור בשיעור של
 1.25%לכל חודש.

ה.

ביטוח :גל.ל.ו תערוך מדי שנה ובמשך כל תקופת השכירות ביטוחים על חשבונה.

ו.

ערבויות :להבטחת כל התחייבויותיה של ג.ל.ו על פי הסכם שכירות מעלות התקבלו הערבויות הבאות( :א) ערבות אישית מוגבלת
בסכום של  2מיליוני ש"ח; (ב) ערבות בנקאית אוטונומית צמודת מדד למשך כל תקופת השכירות ולתקופה של שלושה חודשים
לאחר מועד תום תקופת השכירות ,בסכום של  500אלפי ש"ח; (ג) בנוסף ,יהוו דמי השכירות לשנת השכירות ה ,15-אשר כאמור
לעיל מופקדים אצל חברת מעלות ,כבטחון.
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6.31.3

שווי הוגן -בהתאם להערכת שווי שבוצעה על ידי מעריך שווי חיצוני ,השווי ההוגן הנגזר של הנכס ליום  30.6.2020הינו 11,739 :אלפי
ש"ח .לפרטם נוספים ראה דו"ח דירקטוריון החברה ליום  30.6.2020המצ"ב לתשקיף זה.

6.31.4

מימון ספציפי

מימון ספציפי
מוצג כהלוואות לזמן קצר
(באלפי ש"ח)
30.6.2020
מוצג כהלוואות לזמן ארוך
(באלפי ש"ח)
מוצג כהלוואות לזמן קצר
(באלפי ש"ח)
יתרות בדוח על
31.12.2019
המצב הכספי
מוצג כהלוואות לזמן ארוך
(באלפי ש"ח)
מוצג כהלוואות לזמן קצר
(באלפי ש"ח)
31.12.2018
מוצג כהלוואות לזמן ארוך
(באלפי ש"ח)
שווי הוגן ליום ( 30.6.2020תום תקופת הדיווח) (באלפי ש"ח)
מוסד מלווה
תאריך נטילת הלוואה מקורי
גובה הלוואה מקורי (באלפי ש"ח)
שיעור ריבית אפקטיבית ליום )%( 30.6.2020

מועדי פירעון קרן וריבית

תניות פיננסיות מרכזיות

הלוואה א'

הלוואה ב'

הלוואה ג'

-

-

-

הלוואה ד'
-

5,875.6

835.8

1,955.2

380.8

-

-

-

-

5,887.4

-

2,249

-

-

-

-

-

5,880.4

-

2,832

-

5,875.6
בנק מרכנתיל דיסקונט
בע"מ
8.10.2018
5,870
3.5
הריבית משולמת
חודשית על פני תקופה
של  60חודשים החל
מיום  8.10.2018ועד
ליום ,20.10.2023
בריבית משתנה בשיעור
ריבית הפריים ()1.6%
בתוספת מרווח קבוע
בשיעור של  .1.9%קרן
ההלוואה משולמת בסוף
התקופה ,בתאריך
.20.11.2023
היחס בין היתרה הבלתי
מסולקת של האשראי
לבין סך דמי השכירות
השנתיים מהנכס
בהתבסס על חוזים
הקיימים באותו המועד
לא יעלה בכל עת על .8.8

835.8
בנק מרכנתיל דיסקונט
בע"מ
26.1.2020
835
3.5
הריבית משולמת
חודשית על פני תקופה
של  60חודשים החל
מיום  26.1.2020ועד
ליום  ,20.1.2025בריבית
משתנה בשיעור ריבית
הפריים ()1.75%
בתוספת מרווח קבוע
בשיעור של  .1.9%קרן
ההלוואה משולמת בסוף
התקופה ,בתאריך
20.1.2025
היחס בין היתרה הבלתי
מסולקת של האשראי
לבין סך דמי השכירות
השנתיים מהנכס
בהתבסס על חוזים
הקיימים באותו המועד
לא יעלה בכל עת על .8.8

1,955.2
בנק מרכנתיל דיסקונט
בע"מ
8.10.2018
2,930
3.5

380.8
בנק מרכנתיל דיסקונט
בע"מ
26.1.2020
415
3.5
קרן ההלוואה משולמת
על פני תקופה של 60
חודשים החל מיום
 26.1.2020ועד ליום
 ,20.1.2025בריבית
משתנה בשיעור ריבית
הפריים ()1.75%
בתוספת מרווח קבוע
בשיעור של .1.9%
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קרן ההלוואה משולמת
על פני תקופה של 60
חודשים החל מיום
 8.10.2018ועד ליום
 ,20.10.2023בריבית
משתנה בשיעור ריבית
הפריים ( )1.6%בתוספת
מרווח קבוע בשיעור של
.1.9%
היחס בין היתרה הבלתי
מסולקת של האשראי
לבין סך דמי השכירות
השנתיים מהנכס
בהתבסס על חוזים
הקיימים באותו המועד
לא יעלה בכל עת על .8.8

היחס בין היתרה הבלתי
מסולקת של האשראי
לבין סך דמי השכירות
השנתיים מהנכס
בהתבסס על חוזים
הקיימים באותו המועד
לא יעלה בכל עת על .8.8

מימון ספציפי
תניות מרכזיות אחרות
האם החברה עומדת בתניות המרכזיות ובאמות המידה הפיננסיות
לתום יום 3130.6.2020
האם Non-Recourse

6.31.5

לא

לא

לא

לא

פירוט

דרגה ראשונה

בטוחות /ערבויות

31

כן

כן

כן

כן

שעבודים ומגבלות משפטיות מהותיות בנכס
סוג

שעבודים

הלוואה א'
-

הלוואה ב'
-

הלוואה ג'
-

הלוואה ד'
-

שעבוד קבוע על כל זכויות החברה בנכס הידוע כ-מגרשים מס'  115 ,114 ,113 ,112בשטח
של  4,000מ"ר בערך הידועים כגוש  18378חלקה  51לפי תכנית ג/בת 164/ומצויים באזור
תעשיה ,מעלות תרשיחא לפי הסכם חכירה עם רשות מקרקעי ישראל.
לרבות הזכויות הנובעות משעבודים כספים ,דמי שכירות וביטוח הרכוש המשועבד.
שעבוד קבוע על כל זכויות החברה בנכס הידוע כ-מגרש מס'  111בשטח של  1002מ"ר
בערך הידועים כגוש  18378חלקה  51לפי תוכנית ג/בת 164/המצויים באזור תעשיה
מעלות תרשיחא לפי הסכם חכירה עם רשות מקרקעי ישראל.
לרבות הזכויות הנובעות משעבוד כספים ,דמי שכירות וביטוח הרכוש המשועבד.
 ערבות מתמדת ל "כל חוב" מוגבלת בסכום "ערבות יחיד" (הערב מר ישראל קלרמבעלי השליטה בחברה).
 ערבות מתמדת "לכל חוב" שאינה מוגבלת בסכום .ערבות שאינה "ערבות יחיד".(הערבים חברת מבני תעשיה ,הילה החזקות ,רפאל אלאלוף ,מבעלי השליטה החברה,
חברת קלר החזקות והלה הנדסה.

הסכום המובטח ליום
30.6.2020
(באלפי ש"ח)
ללא הגבלה בסכום

ללא הגבלה בסכום

נכון למועד הדוח ,היחס בין היתרה הבלתי מסולקת של האשראי לבין סך דמי השכירות השנתיים מהנכס בהתבסס על חוזים הקיימים באותו המועד עומד על .8.07
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קרקעות להשקעה
6.32

קרקע מהותית מאוד -הילה מלונות -הנכס בתל אביב:
ביום  13בינואר  2015התקשרה הקבוצה ,באמצעות חברה בת שלה ,בהסכם עם מספר מוכרים
לרכישת שתי חלקות בתל אביב .בתמורה לחלקות האמורות ,שילמה א.ק קבוצת הילה מלונות
( )2014בע"מ (להלן" :הילה מלונות") סך כולל של כ 14-מיליון ש"ח .נכון למועד התשקיף הבקשה
להיתר בניה עברה ועדה מקומית לבנית בית מלון הכולל  103חדרי מלון בבניין בן  7קומות ,מעל
לשתי קומות גלריה ,קומת קרקע ושלוש קומות מרתפים .כמו כן ,נכון למועד התשקיף החברה
משכירה את הקרקע לצד ג' שאינו קשור לחברה לצורך הפעלת חניון התשלום ו/או רחיצת מכוניות.
פרטים כלליים

6.32.1

נתונים לפי  ;100%חלק החברה בנכס 100%

פירוט ליום 30.6.2020

מיקום הקרקע

תל אביב גוש  7104חלקה  54ו55-

שטח הקרקע

1,032

זכויות בניה

ע"פ הבקשה להיתר בניה (שעבר ועדה מקומית) זכויות בניה מאושרות עפ"י תוכנית
1043א' לבניית בית מלון הכולל  103חדרי מלון בבניין בן  7קומות מעל לשתי
קומות גלריה ,קומת קרקע ו 3-קומות מרתפים.

זכויות בנייה מתוכננות

ע"פ הבקשה לאישור תב"ע אשר הוגשה (וממתינה לדיוני הועדה המקומית)
בהתאם לתוכנית המתאר תא ,325000/מתוכננת תוספת  145חדרי מלון וסה"כ 248
חדרי מלון בקומות ( 18 -2למעט קומה  10שתהווה אולם כנסים) ,כאשר מעל המלון
מתוכננות  4קומות משרדים (קומות  )20-23אשר מעליהן (מעל לקומת הקרקע) גג
פתוח עם בר ו 3 -קומות מרתפים.

מבנה ההחזקה בקרקע

 100%א.ק קבוצת הילה מלונות ( )2014בע"מ

חלק התאגיד בפועל בקרקע

100%

ציון שמות השותפים לקרקע

אין

תאריך רכישת הקרקע

13.1.2015

בבעלות א.ק קבוצת הילה מלונות ( )2014בע"מ

פרוט זכויות משפטיות בנכס
מצב רישום זכויות משפטיות

-

תיאור שימוש ביניים מהותי בקרקע

מושכר כחניון

האם נמצאו מקורות מימון להמשך הקמת הנכס

החברה נטלה הלוואה לצורך פיתוח הנכס ומתעתדת להמשיך להקים את הנכס
באמצעות כספי אגרות החוב (סדרה א')

עניינים מיוחדים ,כגון זיהום

אין

שיטת הצגה בדוחות הכספיים

איחוד מלא

6.32.2
נתונים לפי ;100%
חלק החברה בנכס
100%
מודל הצגה בדוחות
הכספיים
32

רשומה הערת אזהרה לטובת עיריית תל אביב

פירוט עיקרי בדבר הקרקע להשקעה
לתקופה של
שישה חודשים
שהסתיימה ביום
30.6.2020
שווי הוגן דרך
רווח והפסד

2019

2018

2017

שווי הוגן דרך
רווח והפסד

שווי הוגן דרך
רווח והפסד

שווי הוגן דרך
רווח והפסד

בתאריך
רכישת
הקרקע

השלבים הרוגלטוריים הנדרשים לאישור הזכויות המתוכננות הינם כדלקמן )1( :הכללת הנכס ,לרבות הזכויות המתוכננות ,בתוכנית
המדיניות של עיריית תל אביב; ( )2אישור תב"ע בסמכות מקומית .נכון למועד זה ,הוגשה בקשה לתב"ע והחברה ממתינה לדיונים
בנושא בועדה המקומית; ( )3קבלת היתר הבנייה בהתאם לתב"ע כאמור שתאושר.
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שווי הוגן בסוף
התקופה (בש"ח)
ערך בספרים בסוף
התקופה (בש"ח)
רווחי או (הפסדי)
שערוך (בש"ח)
שווי הוגן למ"ר
(בש"ח)
 NOIמשימושי
ביניים
עלויות מימון
שנזקפו לקרקע
(במצטבר) (בש"ח)

6.32.3

61,000

63,300

58,300

53,900

14,046

61,000

63,300

58,300

53,900

14,046

3,326

4,187

2,983

-

59.1

61.3

56.5

52.2

13.6

106

206

179

247

-

-

-

-

-

()2,323

-

גילוי בדבר השבחות

מהות ההשבחה:
מצב משפטי/תכנוני:

שינוי יעוד/היתר

ליום 31.3.2020
ליום 31.12.2019
ליום 31.12.2018
ליום 31.12.2017

השקעה כספית נדרשת להשלמה (באלפי
ש"ח) (לפי  ,100%חלק התאגיד )100%
(בש"ח)
הערות תמציתיות (לו"ז ,ושלבי ביצוע)

השקעה כספית משוערת
מתשלום היטל השבחה בגובה.
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הנובעת

6.32.4

מימון ספציפי

מימון ספציפי
מוצג כהלוואות לזמן קצר
(באלפי ש"ח)
30.6.2020
מוצג כהלוואות לזמן ארוך
(באלפי ש"ח)
מוצג כהלוואות לזמן קצר
(באלפי ש"ח)
יתרות בדוח על
31.12.2019
המצב הכספי
מוצג כהלוואות לזמן ארוך
(באלפי ש"ח)
מוצג כהלוואות לזמן קצר
(באלפי ש"ח)
31.12.2018
מוצג כהלוואות לזמן ארוך
(באלפי ש"ח)
שווי הוגן ליום ( 30.6.2020תום תקופת הדיווח) (באלפי ש"ח)
מוסד מלווה
תאריך נטילת הלוואה מקורי
גובה הלוואה מקורי (באלפי ש"ח)
שיעור ריבית אפקטיבית ליום )%( 30.6.2020

מועדי פירעון קרן וריבית

תניות פיננסיות מרכזיות
תניות מרכזיות אחרות
האם החברה עומדת בתניות המרכזיות ובאמות המידה הפיננסיות
לתום יום 30.6.2020
האם Non-Recourse

הלוואה א'

הלוואה ב'

הלוואה ג'

1,105.3

762.7

15,072.3

הלוואה ד'
1,504.3

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1,105.3
בנק מרכנתיל דיסקונט
בע"מ
13.2.2020
1,100
3.6

762.7
בנק מרכנתיל דיסקונט
בע"מ
13.2.2020
759
3.6

הריבית משולמת
חודשית על פני תקופה
של  12חודשים החל
מיום  13.2.2020ועד
ליום  13.2.2021בריבית
משתנה בשיעור ריבית
הפריים ()1.75%
בתוספת מרווח קבוע
בשיעור של  .2%קרן
ההלוואה משולמת בסוף
התקופה ביום
.13.2.2021

הריבית משולמת
חודשית על פני תקופה
של  12חודשים החל
מיום  13.2.2020ועד
ליום  ,13.2.2021בריבית
משתנה בשיעור ריבית
הפריים ()1.75%
בתוספת מרווח קבוע
בשיעור של  .2%קרן
ההלוואה משולמת בסוף
התקופה ביום
.13.2.2021

-

-

15,072.3
בנק מרכנתיל דיסקונט
בע"מ
13.2.2020
15,000
3.6
הריבית משולמת חודשית
על פני תקופה של 12
חודשים החל מיום
 13.2.2020ועד ליום
 ,13.2.2021בריבית
המחושבת על בסיס יומי
אשר תפרע ב 4-תשלומים
רצופים מדי  3חודשים.
ריבית משתנה בשיעור
ריבית הפריים ()1.75%
בתוספת מרווח קבוע
בשיעור של  .2%קרן
ההלוואה משולמת בסוף
התקופה ביום .13.2.2021
-

1,504.3
בנק מרכנתיל דיסקונט
בע"מ
2.6.2020
1,500
3.6
הריבית משולמת
חודשית על פני תקופה
של  8חודשים החל מיום
 2.6.2020ועד ליום
 ,13.2.2021הריבית
תחושב על בסיס יומי
והיא תיפרע בתשלום
אחד .ריבית משתנה
בשיעור ריבית הפריים
( )1.6%בתוספת מרווח
קבוע בשיעור של .2%
קרן ההלוואה משולמת
בסוף התקופה ביום
.13.2.2021
-

כן

כן

כן

כן

לא

לא

לא

לא
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פירוט שעבודים ומגבלות משפטיות מהותיות בנכס בתל אביב

6.32.5
סוג

שעבודים

בטוחות/ערבויות
נוספות

דרגה ראשונה

פירוט
שעבוד ומשכון מדרגה ראשונה לרבות המחאת זכות על דרך שעבוד על כל הכספים ו/או
הזכויות של החברה בכל הקשור למקרקעין הידועים כחלקות  54ו 55-בגוש  7104ברח'
התעשיה בתל אביב וכן כספים וזכויות אחרות מכל מין וסוג שהוא ללא יוצא מן הכלל
וללא הגבלה בהסכום המגיעים וגם/או אשר יגיעו לא.ק .מאת כל צד שלישי ובקשר עם
המקרקעין בגין כל הסכם ,חוזה ,התחיבות ,התקשרות ,הזמנה ,חשבונית ,מסמך וכל עילה
שהיא בהווה ובעתיד ללא יוצא מן הכלל ולרבות בגין דמי שכירות מגיעים ו/או שיגיעו
לא.ק .מכל צד ג' שהוא בקשר עם המקרקעין .וזאת ,יחד עם כל הערבויות שנתנה א.ק.ו/או
כל צד ג' שהוא להבטחת סילוק המגיע וגם/או שיגיע מא.ק .כנ"ל וכן כל הכספים ו/או
הזכויות של א.ק .להשבת כספים ממדינת ישראל ו/או ממיסוי מקרקעים בגין החזרי מס
שבח המתייחסים למקרעין ו/או החזרי מס ערך מוסף ממס ערך מוסף בקשר עם
המקרקעין.
וכן כל הכספים ו/או הזכויות המגיעים ו/או שיגיעו לא.ק.מאת חניוני הצלחה בע"מ ,על פי
על חוזה שכירות שנחתם ו/או שיחתם בין א.ק .לבין חניוני הצלחה בע"מ בקשר עם
המקרקעין וכן כל תוספת ו/או נספח לכל חוזה כזה ככל שייחתמו בין א.ק.לבין חניוני
הצלחה בע"מ ,וכן כל דמי השכירות ו/או כל תמורה אחרת שחניוני הצלחה התחייבה לשלם
לחברה על פי הסכם שכירות מיום  15.7.2015ו/או על פי נספח הארכת שכירות מיום
 21.6.2018ולרבות על פי כל נספח ו/או תוספת להסכמים אלה.
וכן :כל הכספים ו/או הזכויות של א.ק.להשבחת כספים ממדינת ישראל ו/או ממיסוי
מקרקעין בגין החזרי מס שבח ו/או החזרי מס רכישה המתייחסים למקרקעין.
וכן כל הכספים והזכויות המגיעים ו/או השייכים לא.ק.והמופקדים ו/או שיופקדו בכל
מועד שהוא בחשבון בבנק מרכנתיל דיסקונט בע"מ וכן כל ני"ע ,אג"ח מט"ח ופקדונות
הקשורים לחשבון בנק זה ו/או שיגיעו לחברה בגינו.
משכנתא מדרגה ראשונה על המקרקעין הידועים כחלקה  54בגוש  7104וכחלקה  55בגוש
 7104בתל אביב.
ערבות מתמדת "לכל חוב" שאינה מוגבלת בסכום .ערבות שאינה ערבות יחיד.
(הערבים ישראל קלר ,מבעלי השליטה בחברה ,קלר החזקות ,רפאל אלאלוף ,מבעלי
השליטה חברה ,הלה הנדסה והלה החזקות).

הסכום המובטח ליום ( 30.6.2020בש"ח)
ללא הגבלה בסכום

ללא הגבלה בסכום

יצויין הי חלק מתמורת ההנפקה נועד לצורך סילוק כלל ההלוואות של הילה מלונות ושחרור השעבודים והרובצים על הנכס.
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6.32.6

פירוט בדבר הערכת שווי
נתונים לפי  ;100%חלק החברה בנכס 100%
השווי שנקבע (באלפי בש"ח)
זהות מעריך השווי

גישת ההשוואה

האם המעריך שווי בלתי תלוי
האם קיים הסכם שיפוי
תאריך התוקף של הערכת השווי
הנחות עיקריות ששימשו לצורך הערכת השווי
מועד סיום הקמה משוער שנלקח בחשבון
בהערכת השווי
סך כל ההשקעה ההונית הנדרשת להקמת
הנכס ,שטרם הוצאה (ש"ח)
ההקמה
שיעור היוון לצורך היוון עלויות הקמה ( )%עד
סיום הקמת הנכס
שיעור מרווח יזמי ()%
העלויות שלגביהן נלקח המרווח היזמי
שטח בר השכרה שנלקח בחשבון בחישוב (מ"ר)
מחיר המכירה למ"ר בר-השכרה שנלקח
בחישוב (בש"ח)
טווח מחירים למ"ר בר-השכרה של נכסים ברי
השוואה שנלקחו בחישוב (ש"ח)
שווי לאחר הקמה
מספר הנכסים ברי השוואה שנלקחו בחשבון
שם/זיהוי הנכס ,מיקום ושטח של
נכסים עיקריים להשוואה

מרווח יזמי
עלויות הקמה
מחיר לינה
ללילה בממוצע
שיעור
היוון/תשואה

6.32.7

עליה של 5%
ירידה של 5%
עליה של 5%
ירידה של 5%
עליה של 5%
ירידה של 5%
עליה של 5%
ירידה של 5%

30.6.2020
60,000
ז.כ .מחקר וסקרים ()1989
בע"מ
כן
לא
30.6.2020

7
בית מלון ברחוב ביד חרוצים
בתל אביב .שטח ברוטו של כ-
 4,000מ"ר

62,800
68,500
63,400
67,700
68,700
62,500
68,800

הסכמים מהותיים
6.32.7.1

מזכר הבנות עם עם חברת ( Global Hospitality Licensing S.a r.l.להלן:
")"GHLS

ביום  12ביולי ( 2020להלן" :מועד חתימת מזכר ההבנות") ,התקשרה
חברת הילה מלונות עם חברת  ,GHLSחברת בת של חברת Marriot
( Intercontinental Inc.להלן" :מריוט") ,חברה בינלאומית הפועלת
בתחום המלונאות ,במזכר הבנות לקבלת זכיון בהקמת בית-מלון בתל
אביב תחת המותג  ,MOXYשהינו מותג של מריוט .להלן עיקרי מזכר
ההבנות:
•

תקופת ההתקשרות 20 :שנה ממועד פתיחת המלון ,עם שתי תקופות
אופציה להארכת ההתקשרות ,בנות חמש ( )5שנים כל אחת.

•

התמורה :בגין קבלת הזכיינית  GHLSלתשלום תמורה כדלקמן:
(א)

תשלום חד פעמי בסך של  10,000דולר.
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(ב)

•

תשלום של השיעורים המפורטים להלן מתוך סך המכירות
ברוטו של חדרי המלון ,בהתאם לחודש בו התבצעו
המכירות כאמור ,החל מיום פתיחת המלון:
חודשים 1-12

2%

חודשים 13-24

3%

חודשים 25-36

3.5%

חודשים  37ואילך

4%

(ג)

שיעור של  1.5%מההכנסות הילה מלונות ברוטו עבור
שירותים נלווים שונים ,בין היתר בגין שירותי שיווק ,ניהול
מערכת הזמנות ,מערכת ניהול חיובים ותמיכה בניהול
הנכס (להלן בס"ק קטן זה" :שירותים נלווים") ,כל הוצאה
ו/או שירות נוסף שאינו נכלל במסגרת השירותים הנלווים,
תחויב בנפרד ובתעריף שייקבע על ידי הצדדים להסכם.

(ד)

כמו כן ,הילה מלונות התחייבה להתקשר עם חברה נוספת
הקשורה למריוט ,בהסכם עיצוב המלון בתמורה לסך שלא
יעלה על  60אלפי דולר ארה"ב.

תניית אי-תחרות :מריוט התחייבה לא תפתח מלונות תחת המותג
 Moxyבקרבת המלון ,כמפורט בהסכם ,עד למוקדם מבין )1( :חמש
שנים ממועד פתיחת המלון; ( )2במועד שבו המלון יהיה בשיעור
תפוסה ממוצע של לפחות  80%במשך תקופה של  12חודשים רצופים;
או ( 31 )3בדצמבר .2028
ההגבלה האמורה לעיל לא תהיה בתוקף ככל ש )1( :בניית המלון לא
החלה עד ליום  31במרץ  )2( ;2021מועד פתיחת המלון התרחש לאחר
 31בדצמבר  ;2023או ( )3ההסכם בין הצדדים בוטל מכל סיבה שהיא
(יובהר כי ,ההגבלה האמורה לעיל לא תחול על בתי מלון שמריוט
תרכוש כחלק מקבוצה).

•

בלעדיות ( :)No-Shopהצדדים הסכימו כי החל ממועד החתימה על
מזכר ההבנות ועד למועד המוקדם מבין 31 )1( :באוקטובר  ;2020או
( )2במועד שבו מריוט תודיע להילה מלונות כי המפעיל בפועל של
המלון לא אושר על ידי מריוט כמפעיל למלון ,הילה מלונות ו/או
צדדים קשורים לה לא יבצעו משא ומתן בכל צורה שהיא ולא ישקלו
ו/או יחתמו על הסכם הקשור בפיתוח האתר שלא כבית מלון ו/או
התקשרות בהסכם עם מותג אחר ו/או הסכם ניהול ,שכירות או כל
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הסכם אחר הקשור למלון ,למעט ההתקשרות עם מריוט ו/או מכירת
המלון או הקרקע של החברה בתל אביב.
•

6.32.7.2

חתימה על הסכם סופי :ההתקשרות בין הילה מלונות לבין חברת
 GHLSכפופה לחתימה על הסכם סופי בין הצדדים ,על בסיס
העקרונות המפורטים לעיל.

הסכם שכירות חניון
ביום  15ביולי  2015התקשרה הילה מלונות עם צד ג' לא קשור לחברה או
לבעלי השליטה בה (להלן" :השוכר") ,בהסכם שכירות ביחס לנכס בתל
אביב להפעלת חניון ו/או רחיצת מכוניות והכל כמפורט להלן (להלן:
"הסכם שכירות החניון"):
•

תקופת ההתקשרות :החל מיום  1באוגוסט  2015לתקופה של שנה
אחת (להלן בסעיף זה" :תקופת השכירות") אשר מתארכת באופן
אוטומטית בכל שנה ,בשנה נוספת אלא אם השוכר הודיע בהודעה עד
 60ימים לפני תום תקופת השכירות (לרבות תקופות הארכה) ,על
סיום תקופת השכירות.
על אף האמור ,הילה מלונות רשאית להביא את הסכם שכירות
החניון לסיום אף לפני תום תקופת השכירות במקרים כמפורט
בהסכם שכירות חניון ,לרבות בהודעה בת  30ימים בלבד ,וזאת
לצורך תחילת עבודות הבניה בשטח המושכר.

•

דמי שכירות :דמי שכירות חודשיים בסך של  25,000ש"ח .מדי כל
שנת שכירות יעלו דמי השכירות בשיעור של .5%

•

אחריות וביטוח :השוכר התחייב לערוך את כל הביטוחים הנדרשים
בהתאם לאמור בהסכם שכירות החניון למשך כל תקופת השכירות.

•

הסכם שכירות החניון כולל ריבית פיגורים בגין אי פינוי המושכר
במועד.

•

ערבויות :ערבות אישית שאיננה מוגבלת בסכום לצורך הבטחת קיום
כל התחייבויות השוכר.

•

בחודש אוגוסט  ,2017הופחתו דמי השכירות לסך של  18,000ש"ח
בחודש ,וזאת בשל תחילת עבודות הרכבת הקלה בקרבת מיקום
החניון אשר פגעו בשוכר בשל ירידה בתפוסה.

ו51-

6.33

קרקע מהותית מאוד -נכס החברה ברעננה:
ביום  18במרץ  2015התקשרה החברה ,בהסכם עם מספר מוכרים לרכישת הקרקע של החברה
ברעננה שטח של כ 5,000 -מ"ר (להלן" :הסכם המכר") .בתמורה לקרקע ,שילמה החברה סך כולל
של כ 17,500-אלפי ש"ח וסכום נוסף בגין ייזום בסך של  4,000אלפי ש"ח כמפורט להלן.
במסגרת הסכם המכר ,התחייבה החברה להסכם שיתוף עם שאר בעלי החלקה המסדיר את יחסי
השיתוף בין הצדדים ,לרבות שימוש בקרקע ,עיבודה ,פיתוחה ,ייזום ,קידום והשבחתה ועניינים
אחרים נוספים כמוגדר בהסכם שיתוף ,כאשר הסכם השיתוף יהא בתוקף עד להשלמה הסופית של
פרצלציה לחלוקת המקרקעין למגרשים .כל צד רשאי לבצע במגרש שיוקצה לו בניה של אחוזי
הבניה המותרים וזכויות הבניה המותרות ובלבד שניצולם על ידי כל צד לא יעלה על חלק יחסי
השווה לחלקו בשיתוף במקרקעין (להלן" :הסכם השיתוף") .לפרטים אודות הסכם השיתוף ראה
סעיף  6.33.7.1להלן.
נכון למועד התשקיף החברה הגישה בקשה לאיחוד לחלוקה לועדה המקומית לתכנון ולבניה
ברעננה על מנת לקדם את היתרי הבניה ,אולם הועדה הודיעה לחברה כי היא נדרשת להסכמת
חתימת כלל הבעלים על הקרקע ,וזאת על פי הסכם השיתוף המחייב הסכמת כלל הבעלים .לאחר
שהחברה ביצעה מספר פניות ופעולות וכאשר לא עלה בידה לקבל את חתימתם של כלל בעלי
הקרקע ,וזאת בשל מחלוקת על זכויות בנייה בין בעלי הקרקע שאינה קשורה לחברה ,ביום 20
ביולי  ,2020פנתה החברה לבית המשפט המחוזי בתל אביב יפו (המחלקה הכללית) בהמרצת
פתיחה ,בבקשה למינוי בורר מכוח הסכם השיתוף לצורך מינוי שמאי מקרקעין ,ולהסמיך את
השמאי שימונה לקבוע בפסק הבורר את הוראות התוכנית לאיחוד וחלוקה ולחייב את בעלי
הזכויות בקרקע לחתום על מסמכי התוכנית לאיחוד וחלוקה ,בהתאם לפסק הבורר.
נכון למ ועד התשקיף ,ניתנה החלטה על ידי בית המשפט להגשת תגובות של המשיבות (בעלי
הזכויות בקרקע) תוך  30ימים.
בנוסף ,ביום  18במרץ  2015התקשרה החברה ,בהסכם ייזום עם המוכרים בגין טיפול בתיקון היתר
בניה וקבלת אישור לשימוש חורג.
במסגרת הסכם הייזום ,התחייבו המוכרים לדאוג לקבלת היתר בנייה על פי הבקשה להיתר בניה,
תוך  30ימים ממועד תשלום אגרות הבניה על ידי החברה ,בהתאם להסכם הייזום.
בתמורה לטיפול המוכרים ,בין היתר ,בהוצאות היתר הבנייה ,היתר הבנייה המתוקן ,ובגין החזר
הוצאות המוכרים טיפול האמור לעיל ,שילמה החברה למוכרים סך של כ 4,000 -אלפי ש"ח.
כמו כן יצויין כי ,נכון למועד התשקיף החברה משכירה את הקרקע לשוכר צד ג' שאינו קשור
לחברה לצורך הפעלת חניון .לפרטים אודות הסכם כאמור ראה סעיף  0להלן.
6.33.1

פרטים כלליים

נתונים לפי  ;100%חלק החברה בנכס 100%

פירוט ליום 30.6.2020
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מיקום הקרקע

רעננה גוש  7658חלק מחלקה 135

שטח הקרקע

 4,733מ"ר מתוך שטח החלקה

ייעוד הקרקע

'איזור תעשיה' בהתאם לתב"ע מקומית רע/בת' 2002/מתחם
תעסוקה' בהתאם לתכנית מתאר רעננה.

זכויות בניה קיימות

 6,816מ"ר ( 140%עיקרי +שירות עילי)

ייעוד קרקע מתוכנן וציון תמצית השלמבים התכנוניים הנדרשים
לשינוי הייעוד

התקבל בעבר היתר בנייה לשימושים של מסחר ומשרדים בהיקף
של  ,140%כיום מבוקש בהעצמת זכויות הבנייה בתב"ע בסמכות
ועדה מקומית וזאת בהתאם לזכויות בתכנית כוללנית רעננה
רע3000/

זכויות בניה מתוכננות לאחר שינוי הייעוד

סה"כ  21,772מ"ר ( 460%עיקרי+שרות עילי)

מבנה ההחזקה בקרקע

בבעלות פרטית (במושעא כולל הסכם שיתוף)

חלק התאגיד בפועל בקרקע

100%

ציון שמות השותפים לקרקע

א.צ.ג.מ .חברה לייזום ופיתוח בע"מ ,עמוסי נגר יבוא ושיווק עוגן
בע"מ ,א .עובדיה ביצוע עבודות בע"מ ,מגדלי עסקים (אחזקות)
בע"מ

תאריך רכישת הקרקע

____________

פרוט זכויות משפטיות בנכס

בעלות של החברה ושל בעלים נוספים

מצב רישום זכויות משפטיות

קיימת הערת אזהרה למקורות חברת מים בע"מ ולטובת הועדה
המקורית לתכנון ולבניה רעננה וקיים הסכם שיתוף בין האמורים
לעיל

תיאור שימוש ביניים מהותי בקרקע

מושכר כחניון

האם נמצאו מקורות מימון להמשך הקמת הנכס

החברה נטלה הלוואה לצורך פיתוח הקרקע מגוף בנקאי

עניינים מיוחדים ,כגון זיהום

אין

שיטת הצגה בדוחות הכספיים

איחוד מלא

6.33.2
נתונים לפי ;100%
חלק החברה בנכס
100%
מודל הצגה בדוחות
הכספיים
שווי הוגן בסוף
השנה (בש"ח)
ערך בספרים בסוף
שנה (בש"ח)
רווחי או (הפסדי)
שערוך (בש"ח)
שווי הוגן למ"ר
(בש"ח)
 NOIמשימושי
ביניים
עלויות מימון
שנזקפו לקרקע
(במצטבר) (בש"ח)

6.33.3
מהות ההשבחה:
מצב משפטי/תכנוני:

פירוט עיקרי בדבר הקרקע להשקעה
לתקופה של
שישה חודשים
שהסתיימה ביום
30.6.2020
שוו הוגן דרך רווח
והפסד

2019

2018

2017

שוו הוגן דרך
רווח והפסד

שוו הוגן דרך
רווח והפסד

שוו הוגן דרך
רווח והפסד

61,000

62,100

54,500

53,500

שוו הוגן
דרך רווח
והפסד
17,500

61,000

62,100

54,500

53,500

17,500

()1,108

7,421

185

5,236

-

12.9

13.1

11.5

11.3

10.9

24

47

()88

()68

-

-

-

-

-

-

גילוי בדבר השבחות

שינוי יעוד/היתר

ליום 30.6.2020
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בתאריך
רכישת
הקרקע

ליום 31.12.2019
ליום 31.12.2018
ליום 31.12.2017
השקעה כספית נדרשת להשלמה
(באלפי ש"ח) (לפי  ,100%חלק התאגיד
( )100%בש"ח)
הערות תמציתיות (לו"ז ,ושלבי ביצוע)

השקעה הכספית המשוערת הנובעת
מתשלום היטל השבחה בגובה .
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מימון

6.33.4

ספציפי 33

מימון ספציפי
מוצג כהלוואות לזמן קצר
(באלפי ש"ח)
30.6.2020
מוצג כהלוואות לזמן ארוך
(באלפי ש"ח)
מוצג כהלוואות לזמן קצר
(באלפי ש"ח)
יתרות בדוח
הכספיעל 31.12.2019
המצב
מוצג כהלוואות לזמן ארוך
(באלפי ש"ח)
מוצג כהלוואות לזמן קצר
(באלפי ש"ח)
31.12.2018
מוצג כהלוואות לזמן ארוך
(באלפי ש"ח)
שווי הוגן ליום ( 30.6.2020תום תקופת הדיווח) (באלפי ש"ח)
מוסד מלווה
תאריך נטילת הלוואה מקורי
גובה הלוואה מקורי (באלפי ש"ח)
שיעור ריבית אפקטיבית ליום )%( 30.6.2020

מועדי פירעון קרן וריבית

תניות פיננסיות מרכזיות
תניות מרכזיות אחרות
האם החברה עומדת בתניות המרכזיות ובאמות המידה הפיננסיות
לתום יום 30.6.2020
האם Non-Recourse

6.33.5

הלוואה א'

הלוואה ב'

18,755.2

1,401.8

-

-

-

-

18,759.6

-

-

-

-

-

18,755.2
בנק מרכנתיל דיסקונט בע"מ
1.7.2019
18,700
3.6
הריבית משולמת חודשית על פני תקופה של 18
חודשים החל מיום  1.7.2019ועד ליום .1.1.2021
ריבית משתנה בשיעור ריבית הפריים ()1.75%
בתוספת מרווח קבוע בשיעור של  .2%קרן
ההלוואה משולמת בסוף התקופה ביום
.341.1.2021
-

1,401.8
בנק מרכנתיל דיסקונט בע"מ
17.3.2020
1,400
3.3
הריבית משולמת חודשית על פני תקופה של 9
חודשים החל מיום  17.3.2020ועד ליום
 .1.1.2021ריבית משתנה בשיעור ריבית
הפריים ( )1.75%בתוספת מרווח קבוע בשיעור
של  .1.7%קרן ההלוואה משולמת בסוף
התקופה ביום .351.1.2021
-

כן

כן

לא

לא

פירוט שעבודים ומגבלות משפטיות מהותיות בנכס ברעננה
סוג

פירוט

הסכום המובטח ליום ( 31.3.2020בש"ח)

 33לפרטים אודות הלוואות נוספות שנטלה חברת הילה מגדלי משרדים בע"מ לאחר יום  ,30.6.2020ראה סעיף  66.38מימון ואשראי להלן.
 34נכון למועד זה ,התקבלה בידי החברה הסכמה עקרונית לחידוש יתרת ההלוואה הקיימת כאמור ,באמצעות הקמת הלוואה חדשה לתקופה של  24חודשים החל מחודש ינואר .2021
 35ראה הערת שוליים  34לעיל.
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שעבודים

בטוחות/ערבויות
נוספות

דרגה ראשונה

שעבוד קבוע מדרגה ראשונה לטובת בנק מרכנתיל דיסקונט בע"מ על כל הכספים ו/או
הזכויות של החברה בכל הקשור למקרקעין הידועים כחלקה  86בגוש  7658ברעננה ,לרבות
זכויותיה לקבלת כספים מרוכשי ו/או שוכרי יחידות או חלקים בפרויקט שתבנה החברה
על המקרקעין ,המגיעים ו/או שיגיעו מהם על פי חוזי מכר לרכישת יחיסות ו/או חלקים
(בין מסו ימים ובין בלתי מסוימים) בפרוייקט ו/או על פי חוזי שכירות בקשר עם יחידות
בפרויקט ,וכן כספים וזכויות אחרות מכל מין וסוג שהוא ללא יוצא מן הכלל וללא הגבלה
בסכום המגיעים וגם או אשר יגיעו לחברה מאת כל צד שלישי בקשר עם המקרקעין או כל
חלק מהם ו/או הנובע למקרקעין בגין כל הסכם ,חוזה ,התחייבות ,התקשרות ,הזמנה,
חשבונית ,מסמך וכל עילה שהיא בהווה ובעתיד וללא יוצא מן הכלל .וזאת ,יחד עם כל
הערבויות שנתנה החברה ו/או כל צד ג' שהוא להבטחת סילוק המגיע וגם או שיגיע
מהחברה כנ"ל ,וכן כל הכספים ו/או הזכויות של החברה להשבת כספים ממדינת ישראל
ו/או ממיסוי מקרקעין בגין החזרי מס שבח המתייחסים למקרקעין לרבות החזר מס
רכישה ששולם ו/או ישולם בהתאם לחוק מיסוי מקרקעין ,התשכ"ג 1963-ו/או החזר מס
ערך מוסף ממס ערך מוסף בקשר עם המקרקעין ו/או ממכירת זכויות על ידי החברה
במקרקעין לרבות הזכות לקבלת החזרי תשומות ממס ערך מוסף וכל זאת בכל הקשור
במישרין ו/או בעקיפים במקרקעין וכן כל הכספים ו/או הזכויות של החברה להשבת
כספים מאת ע .רננית חברה ליזום ופיתוח בע"מ או מעת יהושר ( )2002יזמות והחזקות
בע"מ.
שעבוד קבוע מדרגה ראשונה לטובת בנק מרכנתיל דיסקונט בע"מ על כל זכויותיה ללא
יוצא מן הכלל של החברה לרבות הזכויות החוזיות והקניניות של החברה על פי כל הסכם
שנחתם ו/או שייחתם לרבות כל הסכם שייחתם במקומו או מכוחו ולרבות על פי הסכם
מיום  18.3.2015בין החברה לבין ע .רננית חברה ליזום ופיתוח בע"מ ולרבות על פי הסכם
מיום  18.3.2015בין החברה לבין יהושר ( )2002יזמות והחזקות בע"מ והמתייחסות לנכס
הידוע כחלקה  86בגוש  7658ברעננה או כל חלק ממנו.
משכנתא מדרגה ראשונה לטובת בנק מרכנתיל דיסקונט בע"מ על  4000/38497חלקים
בחלקה  86בגוש  7658ברעננה.
משכנתא מדרגה ראשונה לטובת בנק מרכנתיל דיסקונט בע"מ על  5000/38497חלקים
בחלקה  86בגוש  7658ברעננה.
 ערבות מתמדת "לכל חוב" שאינה מוגבלת בסכום .ערבות שאינה "ערבות יחיד"( .הערביםהילה החזקות ,רפאל אלאלוף ,מבעלי השליטה החברה ,חברת קלר החזקות ומר ישראל
קלר ,מבעלי השליטה בחברה)
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ללא הגבלה בסכום

ללא הגבלה בסכום

ללא הגבלה בסכום
ללא הגבלה בסכום

6.33.6

פירוט בדבר הערכת שווי

נתונים לפי  ;100%חלק החברה בנכס
100%

30.6.2020

השווי שנקבע (באלפי בש"ח)

61,000

זהות מעריך השווי

ז.כ .מחקר וסקרים ( )1989בע"מ

האם המעריך שווי בלתי תלוי

כן

האם קיים הסכם שיפוי

לא

תאריך התוקף של הערכת השווי

30.6.2020

הערכה בגישת ההשוואה בשילוב עם
גישת החילוץ ( Sales Comparison
)Approach

מחיר למטר רבוע לצורך ההערכה
(בש"ח)

 2,800ש"ח/מ"ר מובנה (מגלם שטחי
תעסוקה/מסחר/מקומות חניה)

טווח מחירים למטר רבוע של
קרקעות ברות השוואה (בש"ח)

 2,900ש"ח מ"ר מבונה (לפני התאמה
למיקום)
1

מספר קרקעות ברות השוואה
לגבי הקרקעות העיקריות שנלקחו
לצורך ההשוואה ,יצויינו שם ,מיקום
ושטח קרקע

מכרז רמ"י למגרש לשימושי תעסוקה
בשטח  6,719מ"ר בא.ת .מזרחי כפ"ס

שיעור התשואה לצורך הדחייה ()%

6%

יובהר כי ,הטבלאות האמורות בסעיף זה לעיל כוללות ,בין היתר ,מידע צופה פני עתיד ,כהגדרת המונח
בחוק ניירות ערך ,הנוגע להכנסות החברה (בשרשור סופי) ,שאינו בשליטת החברה בלבד .הנתונים
האמורים הינם כאמור בגדר מידע צופה פני עתיד ,והינם מבוססים על עובדות ונתונים בנוגע למצב הנוכחי
של החברה ,קרי הסכמי שכירות קיימים נכון למועד תשקיף זה ,הערכות החברה ביחס לדמי שכירות
עתידיים שתוכל החברה לגבות משוכרים והערכות החברה ביחס לביקוש לנכסים והכל כפי שידוע לה
במועד תשקיף זה .יודגש כי ,בשלב זה אין ודאות כי אכן אומדנים אלו יתממשו היות ואומדנים אלו
מבוססים על מידע שאיננו בשליטת החברה .המידע האמור לעיל עשוי שלא להתממש או להתממש באופן
שונה מהצפוי על ידי החברה בשל מגוון סיבות ובכללן סיום הסכמי השכירות במועד מוקדם מזה שנחזה
על ידי החברה (לדוגמה עקב הפרת הסכם ,לרבות עקב שינוי לרעה במצב הכלכלי של השוכרים) ,שינוי
בדמי השכירות הקיימים או אי התממשות הערכות החברה בדבר חידוש הסכמי השכירות ו/או התקשרות
בהסכמי שכירות חדשים ,לרבות היקפם ,סכומם והשטחים שיושכרו על פיהם ,מגבלות רגולטוריות ,שינוי
לרעה במצב המשק ובשוק הנדל"ן להשקעה בפרט וכן התקיימות איזה מבין גורמי הסיכון של החברה
המפורטים בתשקיף זה להלן .לפיכך ,אין וודאות כי הערכות אלו תתממשנה.
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6.33.7

הסכמים מהותיים
6.33.7.1

הסכם שיתוף של בעלי הזכויות בקרקע

ביום  27בפברואר  ,1992נחתם הסכם שיתוף בין הבעלים במשותף
של הזכויות במקרקעין בנכס ברעננה ,ואשר החברה הינה חלק
מהם ,הידוע כחלקה מספר  86בגוש  7658הכולל חלקת קרקע
בשטח של  38,497מ"ר (להלן" :הקרקע" ו"-הסכם השיתוף"
בהתאמה).
הסכם השיתוף המסדיר את יחסי השיתוף בין הצדדים ,לרבות
שימוש בקרקע ,עיבודה ,פיתוחה ,ייזום ,קידום והשבחתה
ועניינים אחרים נוספים כמוגדר בהסכם שיתוף.
הסכם השיתוף הרשום בטאבו קובע כי הוא יהיה בתוקף עד
להשלמה הסופית של פרצלציה לחלוקת המקרקעין למגרשים .כל
צד יעשה במגרש שיוחד לו כבעלים העושה בתוך שלו ,בכפוף
לאמור בהסכם.

במסגרת הסכם השיתוף נקבע כי ייעודם של המקרקעין ישונה
לתעשיה והפרשות לצורכי ציבור במסגרת שינוי לתוכניות המתאר
החלות על המקרקעין ,והצדדים לא יתנגדו להפקעה של עד 50%
לצורכי ציבור.
כל צד רשאי לבצע במגרש שיוקצה לו בניה של אחוזי הבניה
המותרים וזכויות הבניה המותרות ובלבד שניצולם על ידי כל צד
לא יעלה על חלק יחסי השווה לחלקו בשיתוף במקרקעין.
ההסכם קובע סעיף בוררות לפיה ,כל מחלוקת שתתעורר בין
השותפים ,יפסוק בורר יחיד ופסיקתו תהייה סופית ומכרעת.
במקרה של מחלוקת מי מהצדדים רשאי לפנות לעו"ד שנקבע
בהסכם אשר יזמן פגישה במסגרתה ינסו הצדדים להסכים על
הנושא שבמחלוקת על זהות הבורר .אם באותו המועד לא יגיעו
הצדדים להסכמה ימונה הבורר על ידי יו"ר מועצת שמאי
מקרקעין לפי פנית העו"ד האמור.

6.33.7.2

הסכם שכירות לחניון

ביום  12בדצמבר  2018וביום  6בנובמבר  2019התקשרה החברה
עם צד ג' אשר אינו קשור לחברה או לבעלי השליטה בה (להלן:
"השוכר") ,בהסכם ותוספת להסכם ,להפעלת חניון בקרקע
ברעננה ,והכל כמפורט להלן (להלן" :הסכם שכירות חניון
רעננה"):
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•

תקופת השכירות :החל ביום  1בינואר  2019ועד ליום 31
בדצמבר ( 2020להלן בסעיף זה" :תקופת השכירות").
על אף האמור ,החברה בלבד תהא רשאית להודיע לשוכר על
סיום השכירות במושכר ,מכל סיבה לפי שיקול דעתו של
המשכיר וללא חובת הנמקה ,בהודעה של  30יום מראש.

•

דמי שכירות :תשלום חודשי בסך של  8,000ש"ח בתוספת
מע"מ כדין.

•

אחריות וביטוח :השוכר התחייב לערוך את כל הביטוחים
הנדרשים בהתאם לאמור בהסכם שכירות החניון למשך כל
תקופת השכירות.

•

הסכם שכירות החניון כולל ריבית פיגורים בגין אי פינוי
המשטר המושכר במועד.

•

ערבויות( :א) ערבות אישית לכל חיובי השוכר; (ב) שיק
בטחון על סך של  150אלפי ש"ח.

חלק ה' – עניינים הנוגעים לקבוצה בכללותה
6.34

תחרות
התחרות בשוק הנדל"ן בישראל מתאפיינת בריבוי מתחרים העוסקים בייזום והקמת
פרויקטים בתחום הנדל"ן להשקעה ,בהם גופים פרטיים ,גופים ציבוריים ,קרנות מסוגים
שונים ועוד .עיקר התחרות בשוק נסובה בעיקר סביב המחיר שהחברה רוכשת את הקרקע
והמחיר שבו החברה משכירה את הנכסים ,אשר נקבע ,בין היתר ,על ידי המיקום
הגיאוגרפי של הנכס ,מפרט הנכס והיקף הביקוש של השוכרים.
מתחריה של הקבוצה בתחום הנדל"ן המניב הקיים הם בעיקר חברות בעלות שטחים
אטרקטיביים להשכרה באיזורים הקרובים לנכסים המניבים של הקבוצה .יובהר כי נכון
למועד תשקיף זה ,הנכס המניב של הקבוצה בצור יגאל והנכס הפיננסי במעלות מושכרים
במלואם.
לאור העובדה כי לא קיימים מספר רב של קרקעות זמינות לבניה במקומות אטרקטיביים
(קרי ,איזורי ביקוש) ,קיימת תחרות בין הגופים הפועלים בענף לאיתור ורכישה של
קרקעות .התחרות האמור גורמת לעליה במחירי הקרקעות.
בנוסף ,ככל שקיימים פרויקטים נוספים בסמיכות גאוגרפית לפרויקטים של הקבוצה,
התחרות גוברת בין החברות להשכרת הנכסים הבנויים ,באופן שמשפיע על מחירי
השכירות.
לאור התחרות הענפה המתוארת לעיל ,החברה מסתמכת בעיקר על ההון האנושי שלה
אשר הינו בעל ידע וניסיון של למעלה מ 21 -שנה בתחום הנדל"ן בישראל לזיהוי קרקעות
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בעלות פוטנציאל לבניה ,וכן לאור הקשרים של אנשי החברה עם קבלנים ונותני שירותים
אחרים לצורך הקמת הנכסים ותפעולם.
על אף האמור לעיל ,לדעת הקבוצה יש לה יתרון על מתחריה לאור המיקום הגיאוגרפי של
הנכסים אשר בבעלותה .כך לדוגמה ,נכסי החברה ממקומים בסמוך לצירים מרכזיים
המאפשרים גישה נוחה למקום עבודת השוכרים .כמו כן ,בית המלון אשר עתיד להיבנות
על קרקע החברה בתל אביב יבנה בסמוך לרכבת הקלה המתוכננת בעיר והקרקע של
החברה ברעננה ממוקמת באיזור תעשייה גדול .בנוסף ,נכס החברה בצור יגאל בנוי אופן
ייחודי המאפשר לשוכריו להניח בנכס ציוד כבד אשר דורש אישורים הנדסיים שאינם
סטנדרטים בבנייה של בנייני משרדים.
לחברה אין מידע לגבי חלקה בשוק ואין ביכולתה להעריך באופן מדוייק את נתח פעילותה
בשוק הרלוונטי .עם זאת ,הנהלת החברה סבורה כי חלקה של החברה בשוק הינו זניח
ביחס לשאר החברות הפועלות בתחום הנדל"ן להשקעה וכי החברה אינה מהווה שחקן
משמעותי בשוק פעילותה.
6.35

רכוש קבוע ומשרדי החברה
החברה שוכרת משרדים בנכס בצור יגאל מסגרת הסכם הניהול המפורט בסעיף 8.2.1
בפרק  8לתשקיף זה.

6.36

קבלני משנה
לצורך הקמת נכסים חדשים החברה נוהגת להתקשר עם מספר יועצים וספקי משנה,
לרבות מפקח על העבודה ,אדריכלים וכו' והכל לביצוע עבודות קבלנות שונות .החברה
מעמידה ערבויות בנקאיות לביצוע העבודה ומבטחת את הפרויקטים .חלק מקבלני
המשנה מגישים הצעות לחברה עוד בשלב הכנת המכרז .החברה מפקחת על קבלני המשנה
באופן מלא ,כך שקבלני המשנה מתנהלים בהתאם למפרטים טכנים והוראות שקיבלו
מהחברה מראש ובמהלך הפרויקט.

6.37

הון חוזר
מקורו של ההון החוזר של החברה בהכנסותיה מדמי שכירות ,מדמי ניהול ומגיוס הלוואות
בבנקים ומיחזורן ,כאשר ההלוואות מבנקים ניתנות בדרך כלל כנגד שעבוד קבוע על נכסי
החברה ופירותיהם.
נכון ליום  31בדצמבר  2019לחברה הון חוזר בסך של כ 21-מיליוני ש"ח (כ 43-מיליוני
ש"ח בשנת  2018וכ 67-מיליוני ש"ח בשנת  )2017הנובע בעיקר מיתרת המזומנים הפנויה
נכון ליום המאזן.
נכון ליום  30ביוני  ,2020קיים גירעון בהון החוזר הנאמד בסך של כ 40-מיליון ש"ח הנובע
מעיקרו מאשראי לזמן קצר ,לאור החלטת החברה להעדיף מימון באשראי לזמן קצר
למימון ההקמה של חלק מנכסי נדל"ן להשקעה בהקמה עד לסיום ההקמה ואכלוסם,
וזאת ,בין היתר ,בשל שיעורי הריבית לזמן קצר שהינם נמוכים בהשוואה לריבית לזמן
ארוך.
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החברה בוחנת באופן שוטף מדיניות זו ולהערכתה אין בה כדי ליצור סיכון מהותי
לפעילותה ויש ביכולתה להאריך את האשראי לזמן קצר ו/או להמירו באשראי לזמן ארוך
ככל שיידרש .לאור המפורט לעיל וכן לאור יכולת החברה להניב תזרים מזומנים חיובי
מפעילותה השוטפת ,קבע דירקטוריון החברה ,כי אין בקיום הגירעון בהון החוזר כדי
להצביע על בעיית נזילות בחברה.
6.37.1

ההון החוזר לתקופה של  12חודשים:
הסכום שנכלל בדוחות
הכספיים
(אלפי ש"ח)

סה"כ
(אלפי ש"ח)

ליום 31.12.2019
נכסים שוטפים
1,023

1,023

התחייביות שוטפות

21,908

21,908

עודף הנכסים או
ההתחיבויות השוטפות על
ההתחייבויות או נכסים
השוטפים

()20,885

()20,885

ליום 31.12.2018
נכסים שוטפים

1,981

1,981

התחייביות שוטפות

45,042

45,042

עודף הנכסים או
ההתחיבויות השוטפות על
ההתחייבויות או נכסים
השוטפים

()43,061

()43,061

ליום 31.12.2017

6.37.2

נכסים שוטפים

207

207

התחייביות שוטפות

68,347

68,347

עודף הנכסים או
ההתחיבויות השוטפות על
ההתחייבויות או נכסים
השוטפים

()68,140

()68,140

ההון החוזר לתקופה של שישה חודשים:
הסכום שנכלל בדוחות
הכספיים
(אלפי ש"ח)

סה"כ
(אלפי ש"ח)

ליום 30.6.2020
נכסים שוטפים

4,648

4,648

התחייביות שוטפות

45,005

45,005

עודף הנכסים או
ההתחיבויות השוטפות על
ההתחייבויות או נכסים
השוטפים

()40,357

()40,357

ליום 30.6.2019
נכסים שוטפים

1,850

1,850

התחייביות שוטפות

64,070

64,070
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עודף הנכסים או
ההתחיבויות השוטפות על
ההתחייבויות או נכסים
השוטפים

6.38

()62,220

()62,220

מימון ואשראי
הקבוצה נוהגת לממן את פעילותה ,את רכישת נכסי המקרקעין שלה (לרבות רכישתם
באמצעות חברות בנות של החברה) ואת עלויות הבניה עליהם באמצעי המימון המפורטים
להלן (להלן" :אמצעי המימון"):
א .באמצעות מימון מתאגידים בנקאיים ,אשר ניתן כנגד שעבודים.
ב .באמצעות הלוואות בעלים.
יצוין כי ,בכוונת החברה לעשות שימוש בתמורת ההנפקה ,בין היתר ,לצורך פירעון
מוקדם של הלוואות בנקאיות אשר הועמדו לחברה ולחברת הבת שלה ,חברת א.ק קבוצת
הילה מלונות ( )2014בע"מ (בסך כולל של כ 26,859 -אלפי ש"ח).36
6.38.1

ערבויות בנקאיות
לפרטים בדבר ערבויות בנקאיות ראו ביאור  17לדוחות הכספיים של החברה
ליום  30ביוני .2020

36

ראה הערת שוליים  9לעיל.
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6.38.2

מימון בנקאי

שם
הלווה

קרן
ההלוואה

יתרת הלוואה
ליום
30.6.2020

יתרת הלוואה
במועד הסמוך
למועד
התשקיף
()27.8.2020

שם המלווה

תיאור ההסכם

בטוחות שהועמדו לטובת המלווה

מעלות
מניבים
בע"מ

₪ 5,870,000

5,875,613.39
₪

5,873,929.37
₪

בנק
מרכנתיל
דיסקונט
בע"מ

הריבית משולמת חודשית על פני תקופה של
 60חודשים החל מיום  8באוקטובר 2018
ועד ליום  20באוקטובר  .2023הלוואה לא
צמודה בריבית משתנה בשיעור ריבית
הפריים ( )1.6%בתוספת מרווח קבוע
בשיעור של  .1.9%קרן ההלוואה משולמת
בסוף התקופה ,בתאריך  20באוקטובר
.2023

( )1המלווה משכן לטובת הלווה בשעבוד קבוע
מדרגה ראשונה על כל זכויות החברה בנכס הידוע
כ -מגרשים מס'  115 ,114 ,113 ,112בשטח של
 4,000מ"ר בערך הידועים כגוש  18378חלקה 51
המצויים באיזור תעשיה ,מעלות תרשיחא לפי
הסכם החכירה (כמפורט בסעיף  6.31.1לעיל);
לרבות הזכויות הנובעות משעבוד כספים ,דמי
שכירות וביטוח הרכוש המשועבד.

835,000
ש"ח

₪ 835,798.5

835,558.95
ש"ח

בנק
מרכנתיל
דיסקונט
בע"מ

הריבית משולמת על פני תקופה של 60
חודשים החל מיום  26בינואר  2020ועד
ליום  20בינואר  .2025הלוואה לא צמודה
בריבית משתנה בשיעור ריבית הפריים
( )1.75%בתוספת מרווח קבוע בשיעור של
 .1.9%קרן ההלוואה משולמת בסוף
התקופה ,בתאריך  20בינואר .2025

₪ 2,930,000

1,955,201.34
ש"ח

1,856,908.92
ש"ח

בנק
מרכנתיל
דיסקונט
בע"מ

קרן ההלוואה משולמת על פני תקופה של
 60חודשים החל מיום  8באוקטובר 2018
ועד ליום  20באוקטובר  .2023הלוואה לא
צמודה בריבית משתנה בשיעור ריבית
הפריים ( )1.6%בתוספת מרווח קבוע
בשיעור של .1.9%

( )2המלווה משכן לטובת הלווה בשעבוד קבוע
מדרגה ראשונה על כל זכויות החברה בנכס הידוע
כ -מגרש מס'  111בשטח של  1,002מ"ר בערך
הידועים כגוש  18378חלקה  51באיזור תעשיה
מעלות תרשיחא לפי הסכם החכירה (כמפורט
בסעיף  6.31.1לעיל); לרבות הזכויות הנובעות
משעבוד כספים ,דמי שכירות וביטוח הרכוש
המשועבד.
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לערבויות ראה סעיף  6.31.4לעיל.

תניות פיננסיות מרכזיות ותוצאת חישובן נכון
למועד הדוח

תניה פיננסית -היחס בין היתרה הבלתי מסולקת
של האשראי לבין סך דמי השכירות השנתיים
מהנכס בהתבסס על חוזים הקיימים באותו המועד
לא יעלה בכל עת על .8.8

תוצאת חישוב -נכון למועד הדו"ח ,היחס בין
היתרה הבלתי מסולקת של האשראי לבין סך
דמי השכירות השנתיים מהנכס בהתבסס על
חוזים הקיימים באותו המועד ,עומד על .8.07

סה"כ

₪ 415,000

₪ 380,780.44

 366,828.7ש"ח

10,050,000
₪

9,047,393.67
₪

8,933,225.94
ש"ח

בנק
מרכנתיל
דיסקונט
בע"מ

קרן ההלוואה משולמת על פני תקופה של
 60חודשים החל מיום  26בינואר  2020ועד
ליום  20בינואר  .2025הלוואה לא צמודה
בריבית משתנה בשיעור ריבית הפריים
( )1.75%בתוספת מרווח קבוע בשיעור של
.1.9%

שם
הלווה

קרן
ההלוואה/מסגרת
האשראי

יתרת הלוואה
ליום 30.6.2020

יתרת הלוואה
במועד הסמוך
למועד התשקיף
()31.8.2020

שם המלווה

תיאור ההסכם/מסגרת האשראי

בטוחות שהועמדו לטובת המלווה

תניות פיננסיות ותוצאת חישובן נכון למועד
הדוח

הילה
מבני
תעשיה
בע"מ

 400,000ש"ח

₪ 279,033.45

 265,104.65ש"ח

בנק
מרכנתיל
דיסקונט
בע"מ

קרן ההלוואה והריבית משולמת בתשלום
חודשי קבוע על פני תקופה של  55חודשים
החל מיום  20בינואר  2019ועד ליום 20
באוגוסט  .2023הלוואה לא צמודה בריבית
משתנה בשיעור ריבית הפריים ()1.75%
בתוספת מרווח קבוע בשיעור של .1.9%

לערבויות לטובת החזר ההלואות למלווה ראה
סעיף  6.30.7לעיל.

תניה פיננסית -היחס בין היתרה הבלתי מסולקת
של האשראי לבין סך דמי השכירות השנתיים
מהנכס בהתבסס על חוזים הקיימים באותו
המועד לא יעלה בכל עת על .8.8

 667,000ש"ח

₪ 667,637.84

₪ 667,765.41

בנק
מרכנתיל
דיסקונט
בע"מ

הריבית משולמת חודשית על פני תקופה
של  58חודשים החל מיום  31באוקטובר
 2018ועד ליום  20באוגוסט  .2023הלוואה
לא צמודה בריבית משתנה בשיעור ריבית
הפריים ( )1.6%בתוספת מרווח קבוע
בשיעור של  .1.9%קרן ההלוואה משולמת
בסוף התקופה ביום  20באוגוסט .2023
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לשעבודים ראה סעיף  6.30.8לעיל

תוצאת חישוב -נכון למועד הדו"ח ,היחס בין
היתרה הבלתי מסולקת של האשראי לבין
סך דמי השכירות השנתיים מהנכס
בהתבסס על חוזים הקיימים באותו המועד,
עומד על .8.66

 1,333,000ש"ח

1,334,274.73
₪

1,334,529.67
ש"ח

בנק
מרכנתיל
דיסקונט
בע"מ

הריבית משולמת חודשית על פני תקופה
של  57חודשים החל מיום  29בנובמבר
 2018ועד ליום  20באוגוסט  .2023הלוואה
לא צמודה בריבית משתנה בשיעור ריבית
הפריים ( )1.6%בתוספת מרווח קבוע
בשיעור של  .1.9%קרן ההלוואה משולמת
בסוף התקופה ביום  20באוגוסט .2023

 667,000ש"ח

₪ 457,773.3

 434,922.15ש"ח

בנק
מרכנתיל
דיסקונט
בע"מ

קרן ההלוואה והריבית משולמת בתשלום
חודשי קבוע על פני תקופה של  57חודשים
החל מיום  20בדצמבר  2018ועד ליום 20
באוגוסט  .2023הלוואה לא צמודה בריבית
משתנה בשיעור ריבית הפריים ()1.6%
בתוספת מרווח קבוע בשיעור של 1.9

 800,000ש"ח

₪ 800,765.03

₪ 800,918.03

בנק
מרכנתיל
דיסקונט
בע"מ

הריבית משולמת חודשית על פני תקופה
של  55חודשים החל מיום  10בינואר 2019
ועד ליום  20באוגוסט  .2023הלוואה לא
צמודה בריבית משתנה בשיעור ריבית
הפריים ( )1.75%בתוספת מרווח קבוע
בשיעור של  .1.9%קרן ההלוואה משולמת
בסוף התקופה ביום  20באוגוסט .2023

 1,666,000ש"ח

1,667,593.17
₪

1,667,911.8
ש"ח

בנק
מרכנתיל
דיסקונט
בע"מ

הריבית משולמת חודשית על פני תקופה
של  55חודשים החל מיום  27בינואר 2019
ועד ליום  20באוגוסט  .2023הלוואה לא
צמודה בריבית משתנה בשיעור ריבית
הפריים ( )1.75%בתוספת מרווח קבוע
בשיעור של  .1.9%קרן ההלוואה משולמת
בסוף התקופה ביום  20באוגוסט .2023
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 834,000ש"ח

₪ 591,489.03

 561,963.02ש"ח

בנק
מרכנתיל
דיסקונט
בע"מ

קרן ההלוואה והריבית משולמת בתשלום
חודשי קבוע על פני תקופה של  55חודשים
החל מיום  20בפברואר  2019ועד ליום 20
באוגוסט  .2023הלוואה לא צמודה בריבית
משתנה בשיעור ריבית הפריים ()1.75%
בתוספת מרווח קבוע בשיעור של .1.9%

 667,000ש"ח

₪ 481,098.66

 457,084.14ש"ח

בנק
מרכנתיל
דיסקונט
בע"מ

קרן ההלוואה והריבית משולמת בתשלום
חודשי קבוע על פני תקופה של  53חודשים
החל מיום  20במרץ  2019ועד ליום 20
באוגוסט  .2023הלוואה לא צמודה בריבית
משתנה בשיעור ריבית הפריים ()1.75%
בתוספת מרווח קבוע בשיעור של .1.9%

 333,000ש"ח

₪ 333,318.44

 333,382.13ש"ח

בנק
מרכנתיל
דיסקונט
בע"מ

הריבית משולמת חודשית על פני תקופה
של  52חודשים החל מיום  17באפריל 2019
ועד ליום  20באוגוסט  .2023הלוואה לא
צמודה בריבית משתנה בשיעור ריבית
הפריים ( )1.75%בתוספת מרווח קבוע
בשיעור של  .1.9קרן ההלוואה משולמת
בסוף התקופה ביום  20באוגוסט .2023

 710,000ש"ח

₪ 710,678.96

 710,814.75ש"ח

בנק
מרכנתיל
דיסקונט
בע"מ

הריבית משולמת חודשית על פני תקופה
של  60חודשים החל מיום  3ביוני  2019ועד
ליום  20במאי  .2024הלוואה לא צמודה
בריבית משתנה בשיעור ריבית הפריים
( )1.75%בתוספת מרווח קבוע בשיעור של
 .1.9%קרן ההלוואה משולמת בסוף
התקופה ביום  20במאי .2024
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 290,000ש"ח

₪ 231,792.15

 222,561.48ש"ח

בנק
מרכנתיל
דיסקונט
בע"מ

קרן ההלוואה והריבית משולמת בתשלום
חודשי קבוע על פני תקופה של  60חודשים
החל מיום  20ביוני  2019ועד ליום  20במאי
 .2024הלוואה לא צמודה בריבית משתנה
בשיעור ריבית הפריים ( )1.75%בתוספת
מרווח קבוע בשיעור של .1.9%

 550,000ש"ח

₪ 446,398.69

 428,621.74ש"ח

בנק
מרכנתיל
דיסקונט
בע"מ

קרן ההלוואה והריבית משולמת בתשלום
חודשי קבוע על פני תקופה של  59חודשים
החל מיום  20ביולי  2019ועד ליום 20
במאי  .2024הלוואה לא צמודה בריבית
משתנה בשיעור ריבית הפריים ()1.75%
בתוספת מרווח קבוע בשיעור של .1.9%

 1,100,000ש"ח

1,101,051.91
₪

1,101,262.3
ש"ח

בנק
מרכנתיל
דיסקונט
בע"מ

הריבית משולמת חודשית על פני תקופה
של  59חודשים החל מיום  25ביוני 2019
ועד ליום  20במאי  .2024הלוואה לא
צמודה בריבית משתנה בשיעור ריבית
הפריים ( )1.75%בתוספת מרווח קבוע
בשיעור של  .1.9%קרן ההלוואה משולמת
בסוף התקופה ביום  20במאי .2024

 1,333,000ש"ח

1,334,274.73
₪

1,334,529.67
ש"ח

בנק
מרכנתיל
דיסקונט
בע"מ

הריבית משולמת חודשית על פני תקופה
של  47חודשים החל מיום  12בספטמבר
 2019ועד ליום  20באוגוסט  .2023הלוואה
לא צמודה בריבית משתנה בשיעור ריבית
הפריים ( )1.75%בתוספת מרווח קבוע
בשיעור של  .1.9%קרן ההלוואה משולמת
בסוף התקופה ביום  20באוגוסט .2023
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 1,100,000ש"ח

1,101,051.91
₪

1,101,262.3
ש"ח

בנק
מרכנתיל
דיסקונט
בע"מ

הריבית משולמת חודשית על פני תקופה
של  58חודשים החל מיום  16ביולי 2019
ועד ליום  20במאי  .2024הלוואה לא
צמודה בריבית משתנה בשיעור ריבית
הפריים ( )1.75%בתוספת מרווח קבוע
בשיעור של  .1.9%קרן ההלוואה משולמת
בסוף התקופה ביום  20במאי .2024

 667,000ש"ח

₪ 536,453.05

 509,674.34ש"ח

בנק
מרכנתיל
דיסקונט
בע"מ

קרן ההלוואה והריבית משולמת בתשלום
חודשי קבוע על פני תקופה של  47חודשים
החל מיום  20בספטמבר  2019ועד ליום 20
באוגוסט  .2023הלוואה לא צמודה בריבית
משתנה בשיעור ריבית הפריים ()1.75%
בתוספת מרווח קבוע בשיעור של .1.9%

 333,000ש"ח

₪ 224,921.3

 213,693.68ש"ח

בנק
מרכנתיל
דיסקונט
בע"מ

קרן ההלוואה והריבית משולמת בתשלום
חודשי קבוע על פני תקופה של  58חודשים
החל מיום  31באוקטובר  2018ועד ליום 20
באוגוסט  .2023הלוואה לא צמודה בריבית
משתנה בשיעור ריבית הפריים ()1.6%
בתוספת מרווח קבוע בשיעור של .1.9%

 1,333,000ש"ח

1,334,274.73
₪

1,334,529.67
ש"ח

בנק
מרכנתיל
דיסקונט
בע"מ

הריבית משולמת חודשית על פני תקופה
של  53חודשים החל מיום  17במרץ 2019
ועד ליום  20באוגוסט  .2023הלוואה לא
צמודה בריבית משתנה בשיעור ריבית
הפריים ( )1.75%בתוספת מרווח קבוע
בשיעור של  .1.9%קרן ההלוואה משולמת
בסוף התקופה ביום  20באוגוסט .2023
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 167,000ש"ח

₪ 124,718.7

 118,492.98ש"ח

בנק
מרכנתיל
דיסקונט
בע"מ

קרן ההלוואה והריבית משולמת בתשלום
חודשי קבוע על פני תקופה של  52חודשים
החל מיום  17באפריל  2019ועד ליום 20
באוגוסט  .2023הלוואה לא צמודה בריבית
משתנה בשיעור ריבית הפריים ()1.75%
בתוספת מרווח קבוע בשיעור של .1.9%

 550,000ש"ח

₪ 453,426.54

 435,369.72ש"ח

בנק
מרכנתיל
דיסקונט
בע"מ

קרן ההלוואה והריבית משולמת בתשלום
חודשי קבוע על פני תקופה של  58חודשים
החל מיום  16ביולי  2019ועד ליום 20
במאי  .2024הלוואה לא צמודה בריבית
משתנה בשיעור ריבית הפריים ()1.75%
בתוספת מרווח קבוע בשיעור של .1.9%

 710,000ש"ח

₪ 710,678.96

 710,814.75ש"ח

בנק
מרכנתיל
דיסקונט
בע"מ

הריבית משולמת חודשית על פני תקופה
של  60חודשים החל מיום  18במרץ 2020
ועד ליום  20במרץ  .2025הלוואה לא
צמודה בריבית משתנה בשיעור ריבית
הפריים ( )1.75%בתוספת מרווח קבוע
בשיעור של  .1.9%קרן ההלוואה משולמת
בסוף התקופה ביום  20במרץ .2025

 290,000ש"ח

₪ 276,948.88

 267,989.59ש"ח

בנק
מרכנתיל
דיסקונט
בע"מ

קרן ההלוואה והריבית משולמת בתשלום
חודשי קבוע על פני תקופה של  60חודשים
החל מיום  18במרץ  2020ועד ליום 20
במרץ  .2025הלוואה לא צמודה בריבית
משתנה בשיעור ריבית הפריים ()1.75%
בתוספת מרווח קבוע בשיעור של .1.9%
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סה"כ

5,500,000

3,486,664.32
₪

3,303,786.81
ש"ח

בנק
מרכנתיל
דיסקונט
בע"מ

קרן ההלוואה משולמת על פני תקופה של
 60חודשים החל מיום  22באוגוסט 2018
ועד ליום  20באוגוסט  .2023הלוואה לא
צמודה בריבית משתנה בשיעור ריבית
הפריים ( )1.6%בתוספת מרווח קבוע
בשיעור של .1.9%

11,000,000

11,010,519.13
₪

11,012,622.95
ש"ח

בנק
מרכנתיל
דיסקונט
בע"מ

הריבית משולמת חודשית על פני תקופה
של  60חודשים החל מיום  22באוגוסט
 2018ועד ליום  20באוגוסט  .2023הלוואה
לא צמורה בריבית משתנה בשיעור ריבית
הפריים ( )1.6%בתוספת מרווח קבוע
בשיעור של  .1.9%קרן ההלוואה משולמת
בסוף התקופה ביום  20באוגוסט .2023

33,000,000

29,696,837.6
₪

29,328,607.7

שם
הלווה

קרן
ההלוואה/מסגרת
האשראי

יתרת הלוואה
ליום
30.6.2020

יתרת הלוואה
במועד סמוך
למועד
התשקיף
()27.8.2020

שם המלווה

תיאור ההסכם/מסגרת האשראי

בטוחות שהועמדו לטובת המלווה

הילה
מגדלי
משרדים
בע"מ

 18,700,000ש"ח

18,755,180.33
₪

18,745,983.61
ש"ח

בנק
מרכנתיל
דיסקונט
בע"מ

הריבית משולמת חודשית על פני תקופה
של  18חודשים החל מיום  1ביולי  2019ועד
ליום  1בינואר .2021

( )1המלווה משכן לטובת הלווה בשעבוד קבוע
מדרגה ראשונה על כל הכספים ו/או הזכויות של
החברה בכל הקשור למקרקעין הידועים כחלקה
 86בגוש  7658ברעננה לרבות זכויותיה לקבלת
כספים מרוכשי ו/או שוכרי יחידות או חלקים
בפרויקט שתבנה החברה על המקרקעין,

הלוואה לא צמודה בריבית משתנה
בשיעור ריבית הפריים ( )1.75%בתוספת
מרווח קבוע בשיעור של  .2%קרן
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ההלוואה משולמת בסוף התקופה ,ביום 1
בינואר .372021

₪ 1,400,000

1,401,767.21
₪

1,401,262.3
₪

בנק
מרכנתיל
דיסקונט
בע"מ

₪ 2,000,000

-

2,003,245.9
₪

בנק
מרכנתיל
דיסקונט
בע"מ

הריבית משולמת חודשית על פני תקופה
של  9חודשים החל מיום  17במרץ 2020
ועד ליום  1בינואר .2021
הלוואה לא צמודה בריבית משתנה
בשיעור ריבית הפריים ( )1.75%בתוספת
מרווח קבוע בשיעור של  .1.7%קרן
ההלוואה משולמת בסוף התקופה ,ביום 1
בינואר 38.2021

הריבית משולמת חודשית על פני תקופה
של  6חודשים החל מיום  8ביולי  2020ועד
ליום  1בינואר .2021
הלוואה לא צמודה בריבית משתנה
בשיעור ריבית הפריים ( )1.6%בתוספת
מרווח קבוע בשיעור של  .1.7%קרן
ההלוואה משולמת בסוף התקופה ,ביום 1
בינואר .2021

 37ראה הערת שוליים  34לעיל.
 38ראה הערת שוליים  34לעיל.
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המגיעים ו/או שיגיעו מהם על פי חוזר מכר
לרכישת יחידות ו/או חלקים בפרויקט ו/או על
פי חוזי שכירות בקשר עם יחידות בפרויקט וכן
כספים וזכויות אחרות מכל מין וסוג שהוא ללא
יוצא מן הכלל וללא הגבלה בסכום המגיעים וגם
או אשר יגיעו לחברה מאת כל צד שלישי בקשר
עם המקרקעין או כל חלק מהם ו/או הנוגע
למקרקעין בגין כל הסכם חוזה ,התחייבות,
התקשרות ,הזמנה ,חשבונית ,מסמך וכל עילה
שהיא בהווה ובעתיד וללא יוצא מן הכלל.
( )2המלווה משכן לטובת הלווה בשעבוד קבוע
מדרגה ראשונה את כל זכויותיה ללא יוצא מן
הכלל לרבות הזכויות החוזיות והקנייניות של
החברה על פי כל הסכם שנחתם ו/או שייחתם
לרבות כל הסכם שייחתם במקומו או מכוחו
ולרבות על פי הסכם מיום  18.3.15בין החברה
לבין ע .רעננית חברה ליזום ופיתוח בע"מ
והסכם בין החברה לבין יהושר ( )2002יזמות
והחזקות בע"מ והמתייחסות לנכס הידוע
כחלקה  86בגוש  7658ברעננה.
לערבויות ראה סעיף  6.33.5לעיל.

₪ 1,023,834

₪ 1,000,000

סה"כ

 23,100,000ש"ח

20,156,947.53

23,174,325.8

שם
הלווה

קרן
ההלוואה/מסגרת

יתרת הלוואה
ליום
30.6.2020

יתרת הלוואה
במועד הסמוך
למועד
התשקיף
()27.8.2020

 1,100,000ש"ח

1,105,301.64
₪

1,101,514.75
₪

האשראי 39

א.ק.

39

בנק
מרכנתיל
דיסקונט
בע"מ
(הלוואה
שנלקחה על
בעל
ידי
השליטה
לטובת
הקבוצה
והומחתה
לחברה
בתנאי גב-
אל-גב.

שם
המלווה

בנק
מרכנתיל
דיסקונט
בע"מ

ההלוואה נושאת ריבית שנתית של
פריים ,1%+הריבית משולמת על פני 12
חודשים (תשלום ראשון ביום )25.9.2020
ותשלום הקרן ביום .24.8.2021

תיאור ההסכם/מסגרת האשראי

-

בטוחות שהועמדו לטובת המלווה

הריבית משולמת חודשית על פני תקופה
של  12חודשים החל מיום  13בפברואר
 2020ועד ליום  13בפברואר .2021

ראה הערת שוליים  9לעיל.
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המלווה משכן לטובת הלווה בשעבוד צף
ספציפי ומשכון מדרגה ראשונה לרבות
המחאת זכות על דרך שעבוד על כלל הנכסים
כדלקמן( :א) הכספים ו/או הזכויות של

ריבית משתנה בשיעור ריבית הפריים
( )1.75%בתוספת מרווח קבוע בשיעור של
.2%
קרן ההלוואה משולמת בסוף התקופה,
בתאריך  13בפברואר .2021
₪ 759,000

₪ 762,658.13

₪ 760,045.18

בנק
מרכנתיל
דיסקונט
בע"מ

 15,000,000ש"ח

15,072,295.08
₪

15,020,655.74
₪

בנק
מרכנתיל
דיסקונט
בע"מ

 1,500,000ש"ח

1,504,278.69
₪

1,502,065.57
ש"ח

בנק
מרכנתיל
דיסקונט
בע"מ

הריבית משולמת חודשית על פני תקופה
של  12חודשים החל מיום  13בפברואר
 2020ועד ליום  13בפברואר .2021
ריבית משתנה בשיעור ריבית הפריים
( )1.75%בתוספת מרווח קבוע בשיעור של
.2%
קרן ההלוואה משולמת בסוף התקופה,
ביום  13בפברואר .2021
הריבית משולמת חודשית על פני תקופה
של  12חודשים החל מיום  13בפברואר
 2020ועד ליום  13בפברואר .2021
הריבית תחושב על בסיס יומי והיא תיפרע
ב 4 -תשלומים רצופים אשר ישולמו מדי 3
חודשים .קרן ההלוואה משולמת בסוף
התקופה ,ביום  13בפברואר .2021
הריבית משולמת חודשית על פני תקופה
של  8חודשים החל מיום  2ביוני  2020ועד
ליום  13בפברואר .2021
הריבית תחושב על בסיס יומי והיא תיפרע
בתשלום אחד .ריבית משתנה בשיעור
ריבית הפריים ( )1.6%בתוספת מרווח
קבוע בשיעור של .2%
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החברה בכל הקשור למקרקעין הידועים
כחלקות  54-55בגוש  7104ברח' התעשיה בתל
אביב; (ב) כספים וזכויות אחרות מכל מין וסוג
שהוא ללא יוצא מן הכלל וללא הגבלה בסכום
המגיעים וגם/או אשר יגיעו לחברה מאת כל
צד שלישי ובקשר עם המקרקעין בגין כל
הסכם ,חוזה ,התחייבות ,התקשרות ,הזמנה,
חשבונית ,מסמך וכל עילה שהיא בהווה
ובעתיד ללא יוצא מן הכלל; (ג) ולרבות בגין
דמי שכירות המגיעים ו/או שיגיעו לחברה מכל
צד ג' שהוא בקשר עם המקרקעין; (ד) וכן כל
הכספים ו/או הזכויות המגיעים ו/או שיגיעו
לחברה מאת חניוני הצלחה בע"מ (ראה סעיף
 6.32.7.2לעיל); (ה) וכן כל הכספים והזכויות
של החברה להשבת כספים ממדינת ישראל
ו/או ממיסוי מקרקעין; (ו) וכן כל הכספים
והזכויות המגיעים ו/או השייכים לחברה
והמופקדים ו/או שיופקדו בכל מועד שהוא
בחשבון בנק.

לערבויות ראה סעיף  6.32.4לעיל.

קרן ההלוואה משולמת בסוף התקופה,
ביום  13בפברואר .2021
סה"כ

 18,359,000ש"ח

18,444,533.5
₪

18,384,281.24
₪
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6.39

ביטוח
במסגרת פעילותן השוטפת ,מתקשרות חברות הקבוצה בפוליסות ביטוח שונות ,לרבות
ביטוח עבודות קבלניות ,ביטוח חבות מעבידים ,ביטוח אחריות צד ג' ,ביטוחי רכב ,ביטוח
אש וסיכוני טבע לנכסים של הקבוצה ופוליסה לביטוח כספים ,והכל בהתאם למאפייני
פעילות חברות הקבוצה והצורך שלהן ובהתאם לכיסוי הביטוי המקובל ולדרישות של כל
חברה.
להערכת הנהלת החברה ,הנסמכת על יועצי הביטוח שלה ,היקף הכיסוי הביטוחי של
הקבוצה הינו נאות והולם את הסיכונים הביטוחיים הקיימים וזאת בהתבסס על סוג
הפעילות וניסיון החברה.

6.40

הסכמים מהותיים
6.40.1

הסכם ניהול
לפרטים אודות הסכם הניהול בין החברה לחברת הניהול ,חברה בשליטתו של
מר אלאלוף ראה סעיף  8.2.1בפרק  8לתשקיף.

6.40.2

הסכם בעלי מניות
לפרטים אודות הסכם בין בעלי מניות החברה מר אלאלוף ומשפחת קלר ,ראה
סעיף  3.5.2בפרק  3לתשקיף.

6.41

הליכים משפטיים
החברה (לרבות חברות בנות בבעלות ובשליטה מלאה של החברה) אינה צד בהליכים
משפטיים ,אשר עיקרם תביעה בגין נזק הגבוה מ 10%-מסך נכסיה השוטפים של החברה
ליום  30ביוני .2020

6.42

יעדים ואסטרטגיה עסקית
החברה שואפת לאתר ,לרכוש וליזום נכסים המניבים המגלמים פוטנציאל להשגת תשואה
באמצעות השבחת הנכס ,השכרתו וניהולו באיזורי ביקוש ,כאשר החברה מאתרת נכסים
אשר ניתן לייצר בהם ובאמצעותם "תשואה עודפת" ,המתקבלת מפוטנציאל גלום של
השבחת זכויות הבנייה באותו הנכס ,שינוי בשימושים המותרים בנכס ובנייה על הנכס.
זיהוי ואיתור הנכסים מתאפשר באמצעות יכולות ייחודיות אשר נצברו במשך עשרות
שנים של ניסיון בעולמות היזמות ,ההנדסה (ביניהן יכולות גיאוטכניות אשר נצברו במשך
עשרות שנות ניסיון של פרויקטים) ,התכנון והבנייה של מייסדי ובעלי השליטה בחברה,
מר רפאל אלאלוף ומר ישראל קלר.
לצורך זיהוי ואיתור הנכסים ,החברה דואגת להתעדכן מעת לעת בתוכניות עתידיות אשר
מקודמות על ידי הגופים הרגולטוריים בערים שונות ,עוקבת אחר השינויים החלים בהן
ובוחנת באופן שוטף את המגמות בשוק הנדל"ן המניב.
בין המאפיינים של נכסים שניתן לייצר בהם ובאמצעותם "תשואה עודפת" ,אשר נלקחים
בחשבון בתהליך היזמי של בחירת הנכס הרלוונטי:
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•

מיקומו של הנכס ( -)Locationכדוגמת הנכס בתל אביב .לפרטים נוספים ראה סעיף
התחרות  6.34לעיל.

•

התאמה בין מיקומו לבין השימושים המותרים בו -כדוגמת הנכס בצור יגאל.
לפרטים נוספים ראה סעיף התחרות  6.34לעיל.

•

תוכניות עתידיות אשר מקודמות באיזור בו ממוקם הנכס -בפן העירוני ,המקומי
והארצי אשר מאפשרות את השבחת זכויות הבנייה בנכס ,כדוגמת הנכס ברעננה.
לפרטים נוספים ראה סעיף התחרות  6.34לעיל.

החברה תרה אחר הזדמנויות עסקיות חדשות ונוספות בעלות פוטנציאל השבחה ,ואינה
מוגבלת באיתור נכסים חדשים מבחינתם מיקומם גיאוגרפי.
בכוונת החברה לפעול על מנת לגוון את מקורות האשראי העומדים לרשותה וכן לצמצם
את עלויות המימון בהן היא נושאת .זאת לצד חיזוק הונה העצמי של החברה ,וזאת
באמצעות מימוש הנכסים הקיימים שלה בעת גמר בנייתם והפיכתם למניבים ,פירעון
התחייבויותיה וביצוע הליך "מימון מחדש" בתנאים פיננסיים נוחים.
6.43

צפי להתפתחות השנה הקרובה
בשנת  2020החברה צופה כי תתחיל לפעול לצורך הקמת בית מלון אשר יופעל על ידי צד
ג' .כמו כן ,בכוונת החברה לפתח את הנכס בצור יגאל על ידי הוספת כ 600-מטר נוספים
( 1,000זכויות).

6.44

דיון בגורמי סיכון
האמור להלן מבוסס על הערכות החברה בלבד אשר הן בגדר מידע צופה פני עתיד,
כהגדרתו בחוק ניירות ערך .הערכות החברה מבוססות על הנתונים שבידיה נכון ליום
פרסום התשקיף ובהנחה של המשך פעילותה במהלך העסקים הרגיל .אין כל ודאות כי
הנחות ואומדנים אלה יתממשו במלואם או בחלקם ,הואיל והם תלויים בגורמים כלליים
וחיצוניים המשפיעים על המשק בכללותו ,בלא השפעה ייחודית על החברה ,כגון מצב
המשק והמצב הביטחוני בישראל ,אשר אם ישתנו לרעה ,עלולות התוצאות העסקיות של
החברה להיפגע .ההנחות והאומדנים תלויים גם בסביבה הכלכלית בישראל ובמאפייניה
הייחודיים של החברה ,אשר לחברה אין כל יכולת להשפיע עליהם או שיכולתה להשפיע
עליהם מוגבלת.
6.44.1

גורמי סיכון מקרו-כלכליים
6.44.1.1

מיתון או האטה כלכלית במשק והשפעת התפשטות נגיף
הקורונה בישראל
נכון למועד התשקיף ,פעילות החברה מתבצעת כולה בישראל.
משכך ,למצב המשק הישראלי ישנה השפעה על תוצאות פעילות
החברה .להאטה כלכלית או מיתון במשק ,אם וככל שיתרחש,
לרבות כתוצאה מהתפשטות נגיף הקורונה עשויות להיות השפעות
מהותיות שליליות על המשק בכללותו ועל החברה בפרט ,אשר
יתבטאו בין היתר ,בירידה מהותית בפדיונות השוכרים ו/או
ו76-

בהפסקת ו/או דחיית תשלומים מצדם ,וכפועל יוצא מכך הכנסות
החברה ותוצאותיה העסקיות יפגעו.
6.44.1.2

המצב הביטחוני-מדיני בישראל
למצב הביטחוני והמדיני בישראל השפעה ישירה על עסקי החברה
ככל שתחול הידרדרות משמעותית וארוכת טווח .נכון למועד
התשקיף ,אין במצב הקיים כדי להשפיע על פעילות החברה .אין
ביכולת החברה להעריך השפעה עתידית ,ככל שתהיה ,של המצב
הגיאו-פוליטי והביטחוני באזור על ענף הנדל״ן בישראל בכלל ועל
פעילות החברה בכלל.

6.44.1.3

שיעור הריבית במשק
הקבוצה חשופה לשינויים בשיעורי הריבית הואיל ומרבית
ההלוואות שנטלה הקבוצה הינה בריבית פריים ,שהינה ריבית
משתנה ,ועל כן עלייה בריבית צפויה להגדיל את הוצאות המימון
של הקבוצה וכתוצאה מכך יושפעו עסקי הקבוצה ..שינויים
קיצוניים בשיעורי הריבית בישראל עשויים להשפיע על שווי
הנכסים של החברה .ככל שיעלו שיעורי הריבית כך תעלה
בהתאמה התשואה הנדרשת על הנכסים ושווי הנכסים יפחת
כתוצאה מכך ,ולהיפך.

6.44.2

גורמי סיכון ענפיים
6.44.2.1

מימון בנקאי לענף הבניה
קשיים בגיוס מימון ו/או שינוי לרעה בתנאי מימון ,לרבות
כתוצאה מהוראות רגולטוריות הכוללות מגבלות המשפיעות על
יכולתם של תאגידים בנקאיים בישראל להעמיד אשראי לענף
הנדל״ן ו/או כתוצאה מהשפעות התפשטות נגיף הקורונה על
השווקים ,עלולים לגרום להקשחה בדרישות הבנק להון עצמי או
לביטחונות וכן לעלייה בשיעור הריבית שיכולה להוביל לגידול
בהוצאות המימון של החברה ,לקיטון בשולי הרווח של החברה
ולהקטין את יכולת של החברה לקבל מימון לטובת פרויקטים
חדשים.

6.44.2.2

מדיניות ממשלתית ורגולציה בענף הבניה
פעילות החברה חשופה למגבלות רגולטוריות שונות ,לרבות
בהתאם לדיני החברות ,לדיני ניירות ערך ,לדיני הגבלים עסקיים,
לדיני איכות הסביבה ולרישוי עסקים .החמרת הרגולציה
בתחומים הקשורים לפעילות החברה ,כמו גם השלכות אשר
עשויות להיות לשינויים רגולטוריים נוספים עלולות לצמצם ו/או
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להגביל את פעילות החברה ,בין היתר ,באמצעות שינויים
ארגוניים והצבת תנאים על פעילותה העסקית של החברה.
6.44.2.3

הליכי תכנון ורישוי
קידומם של פרויקטים אותם בכוונת החברה ליזום כפופים ,בין
היתר ,באישורים שונים מרשויות שונות ,בעיקר בתחום אישור
זכויות ושימושים (תב״ע) ,קבלת היתרי בניה ,קבלת רישיונות עסק
ועוד .הליכים אלו לקבלת האישורים הנדרשים אורכים מטבעם
זמן רב ואין וודאות כי יתקבלו כלל .עיכוב בקבלת אישור או אי-
קבלתו עלולים לגרום לפגיעה ברווחיות הפרויקט או בנשיאה
בהוצאות כספיות שונות לצורך עמידה בדרישות הרשויות לשם
קבלת האישורים.

6.44.2.4

קבלן מבצע
החברה נוהגת להתקשר עם קבלני ביצוע .משכך ,חשופה החברה
לאיתנותו הפיננסית של הקבלן בתקופת ההתקשרות עמו .עם
זאת ,החברה פועלת לצמצןם החשיפה בין היתר על ידי בדיקת
איתנותו הפיננסית של הקבלן טרם ההתקשרות עמו ,גביית
ערבויות ביצוע וערבויות בדק מהקבלן המבצע ,דמי עכבון ,עבודה
עם מספר קבלני ביצוע שונים וכיו"ב.

6.44.2.5

ירידה בביקוש לשטחי השכרה ובמחירי השכירות
ירידת הביקוש לשטחי נדל"ן מניב למשרדים וכן החרפת התחרות
על שוכרים פוטנציאלים ,עלולה להביא לירידה בדמי השכירות
שגובה החברה וכתוצאה לפגיעה בתוצאותיה הכספיות.

6.44.2.6

איתנות פיננסית של השוכרים
ירידה בחוסנם הפיננסי ובכושר התשלום של שוכרים עשויה
להביא לפגיעה בהיקפי הגבייה מהם ,לסיום הסכמי שכירות
ולפינוי שוכרים בנכסים ולפיכך תיתכן פגיעה בתוצאותיה של
החברה.

6.44.2.7

תחרות
ענף הנדל״ן המניב נתון לתחרות רבה .התחרות ,יחד עם הירידה
בביקוש למוצרי צריכה ,עלולים להביא לשחיקה בדמי השכירות
של החברה ולפגיעה בתוצאותיה העסקיות.

6.44.2.8

איתנות של שוכרים עיקריים
פגיעה באיתנות הפיננסית של השוכרים העיקריים עלולה להביא
לסיום הסכמי השכירות ו/או פינוי שוכרים מנכסי החברה ,ובשל

ו78-

כך לירידה בהכנסות החברה מדמי שכירות ולפגיעה בתוצאותיה
העסקיות.
6.44.2.9

שינויים בנטל המס
החברה חשופה לשינויים אפשריים בנטל המס בקשר עם פעילותה,
לרבות שינויים בשיעורי המס ו/או שינויים בדיני המס החלים
באזור פעילות החברה ,או בשל אי התממשות הנחות של החברה
באשר לטיפול המיסוי החל על הכנסותיה.

 6.44.2.10סיכון נזילות
הנזילות של נכסי מקרקעין היא נמוכה יחסית .ככל שהחברה
תיאלץ לממש איזה מנכסיה בקצב מזורז ,תמורת המכר לחברה
בגין נכסיה עלולה להיות נמוכה מהשווי ההוגן של נכסיה כפי
שמופיע בדוחות הכספיים .נכון למועד התשקיף ,החברה אינה
נדרשת למכירה מזורזת מעין זו.
 6.44.2.11עלויות הפעלת נכסי נדל״ן מניב
החזקה בנדל״ן כרוכה בהוצאות קבועות ,שחובת תשלומם חלה
לאורך כל תקופת הבעלות ,בין אם הנכס מניב הכנסה כלשהי ובין
אם לאו .החברה במסגרת פעילותה ,מספקת גם שירותי ניהול
בנכסיה ולכן חשופה להוצאות נוספות שלא בהכרח מגולמות בדמי
השכירות.
6.44.3

גורמי סיכון ייחודים לחברה
6.44.3.1

תלות בבעל השליטה בחברה
אלאלוף ,הנמנה על בעלי השליטה בחברה ,הינו נושא המשרה
העיקרי בחברה והפועל לצורך רכישת נכסים חדשים ופיתוח של
הנכסים הקיימים .על כן ,קיימת תלות של החברה במר רפאל
אלאלוף ,הנמנה על בעלי השליטה בה ,וקיים סיכון שמא במידה
והוא יחדל לסייע לחברה ,כאמור לעיל ,התפתחותה העסקית
עלולה להפגע או להאט באופן מהותי.
אלאלוף מכהן כדירקטור וכמנהל החברה .על כן ,החברה מושפעת
במידה רבה מניסיונו המקצועי ,מומחיותו וקשריו העסקיים.
להערכת החברה ,צפויה פגיעה בפעילות החברה כתוצאה מסיום
ההתקשרות עם אלאלוף.

6.44.3.2

אישורים ורישיונות
נכון למועד התשקיף ,בחלק מנכסי החברה נדרש היתר בנייה
שטרם התקבל ,ככל שהחברה לא תצליח להשיג את האישורים
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וההיתרים הנדרשים כאמור ,עלולים להיווצר עיכובים ולהשית על
החברה עלויות במסגרת ולצורך ההסדרה כאמור.
6.44.3.3

ביטול הסכמי חכירה
בקרות אירועי הפרה מסוימים (כגון שינוי מטרת החכירה או
ייעודה ורישום שיעבודים על הנכס המוחכר ללא קבלת אישור
המחכיר) ,רשאי המחכיר בהסכמי החכירה השונים עליהם חתומה
החברה ,לבטל את הסכם החכירה ,להרוס את המבנים על
המקרקעין ולחייב את החוכר בתשלומים ובפיצוי בגין ההפרה.

6.44.3.4

גורם סיכון יזמי
פעילות בתחום הנדל"ן כרוכה ,בסיכונים רבים שהעיקריים שבהם
נובעים מכך שהנכס הנבנה על ידי החברה לא יוקם בסופו של דבר
ו/או לא יושלם במועד שתוכנן ו/או ששיווקו לא יעלה יפה ו/או
שעלויות הקמתו ו/או שהתמורה שתתקבל ממכירתו לא תעלינה
בקנה אחד עם הערכותיה המוקדמות של החברה .אי הקמתו של
כל נכס או דחיה במועד השלמתו יכולות להתרחש מסיבות שונות
ובכללן אי קבלת היתרים ,אי השלמת הבניה על ידי הקבלן המבצע
במועד ,אי קבלת מימון מתאים לבניית הנכס וכיוצ"ב .כמו כן,
שיווק הנכס עלול להיתקל בקשיים או להיכשל בשל גורמים שונים
שבהם שינוי בתנאי השוק ,שינוי בתנאי המימון הניתנים לרכישת
נכסי נדל"ן ,תחרות מצד יזמים אחרים ו/או פרויקטים אחרים
באזור ושינויים כלליים בביקושים לנדל"ן.

בטבלה שלהלן מוצגים גורמי הסיכון שתוארו לעיל על פי טיבם  -סיכוניים מקרו-כלכליים,
סיכונים ענפיים וסיכונים מיוחדים לחברה ,אשר דורגו ,בהתאם להערכות הנהלת החברה,
על פי מידת השפעתם על עסקי החברה בכללותה:
מידת ההשפעה של גורם הסיכון על פעילות החברה בכללותה
גדולה

בינונית

מועטה

סיכונים מאקרו-כלכליים
מיתון או האטה כלכלית במשק והשפעת
התפשטות נגיף הקורונה בישראל

+

המצב הביטחוני -מדיני בישראל

+

שיעור הריבית במשק

+
סיכונים ענפיים

מימון בנקאי לענף הבניה

+

מדיניות ממשלתית ורגולציה בענף הבניה

+

הליכי תכנון ורישוי

+
+

קבלן מבצע
ירידה בביקוש לשטחי השכרה ובמחירי
השכירות

+

איתנות פיננסית של השוכרים

+
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מידת ההשפעה של גורם הסיכון על פעילות החברה בכללותה
גדולה
תחרות

בינונית

מועטה

+

איתנות של שוכרים עיקריים

+

שינויים בנטל המס

+

סיכון נזילות

+
+

עלויות הפעלת נכסי נדל״ן מניב
סיכונים מיוחדים לחברה
תלות בבעל השליטה בחברה

+

אישורים ורשיונות

+

ביטול הסכמי חכירה
גורם סיכון יזמי

+
+
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פרק  - 7ניהול החברה :דירקטורים ונושאי משרה בכירה
7.1

דירקטוריון החברה
להלן פרטים אישיים ומקצועיים אודות הדירקטורים בחברה ,נכון למועד התשקיף:
שם הדירקטור:
מספר זהות:
תאריך לידה:
מען:
נתינות:
חברותו בועדות דירקטוריון:
דירקטור בלתי תלוי או דירקטור
חיצוני:
בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית,
כשירות מקצועית או דירקטור חיצוני
מומחה:
עובד של החברה ,חברה בת ,חברה
קשורה או של בעל עניין:
תאריך תחילת הכהונה:

השכלה:

רפאל אלאלוף
02487547
19.5.1970
האורנים  ,42כפר
שמריהו.
ישראלית
לא
לא

יגאל יוסף
30115828
14.11.1949
מירון  ,4ראש העין
ישראלית
כן
דירקטור חיצוני

שושנה נועה צאיג
023514995
29.12.1967
שדרות העם הצרפתי ,28
רמת גן
ישראלית
כן
דירקטורית חיצונית

לא

כשירות מקצועית

מומחיות חשבונאית
פיננסית

כן (נותן שירותים
באמצעות הסכם
הניהול)
8.12.2014

לא

לא

בוגר לימודי הנדסה
תעשייה וניהול

מועד השלמת ההנפקה
29.11.2020
לציבור
תואר ראשון במשפטים -רואת חשבון החל ממרץ
 L.L.Bבמרכז הבינתחומי .1995
תואר ראשון במנהלהרצליה.
עסקים (המכללה למנהל).
ראשית:
התמחות
התמחות
חשבונאות,
משנית :מימון.
 תואר שני במנהל עסקים(אוניברסיטת מנצ'סטר) -
התמחות במימון.
קורס מנכ"לים בשלטוןהעירוני -אוניברסיטת בר-
אילן לימודים אקדמיים.
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עיסוק בחמש ( )5שנים אחרונות:

תאגידים

נוספים

בהם

משמש

דירקטור בחברות הבת
וכן בחברות אחרות
אשר בשליטתו

בן משפחה של בעל עניין אחר
בחברה:
האם הוא דירקטור שהחברה רואה
אותו כבעל מומחיות חשבונאית
ופיננסית לצורך עמידה במספר
המזערי שקבע הדירקטוריון לפי
סעיף (92א()) 12לחוק החברות:

כן ,בעל שליטה בחברה

כדירקטור:

7.2

מנכ"ל קבוצת "הילה
מגדלי משרדים בע"מ"

עצמאי  -ייעוץ וקידום בעלים ומנכ"ל חברת בנייה
ש.ב.ן חברה קבלנית לבניין
פרויקטים תחום הנדל"ן
ולהשקעות בע"מ ,העוסקת
בייזום ובבנייה למגורים.
דח"צ במקורות.אין
דח"צ בקנזון ישראל בע"מדח"צ באלדן תחבורהבע"מ.
לא
לא
לא

לא

כן

דירקטורים בעלי מומחיות חשבונאית ופיננסית
החברה קבעה כי המספר המזערי של דירקטורים בעלי מיומנות חשבונאית ופיננסית יעמוד על דירקטור אחד .בקביעתו זו ,התבסס דירקטוריון החברה על
היקף פעילותה של החברה ,אופי פעילותה ומאפייניה ומספר חברי הדירקטוריון.

7.3

נושאי משרה בכירה
להלן פרטים אישיים ומקצועיים אודות נושאי משרה בכירה בחברה ,נכון למועד פרסום התשקיף:
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שם נושא המשרה הבכירה:
מספר זהות:
תאריך לידה:
התפקיד שהוא ממלא בתאגיד ,בחברה בת
שלו או בחרה קשורה או בבעל עניין בו:
תאריך תחילת כהונה:
האם מורשה חתימה עצמאי בחברה:
האם הוא בעל עניין בחברה או בן משפחה
של נושא משרה בכירה אחר או של בעל
עניין בחברה:
השכלה:

•
•

•
עיסוק בחמש ( )5שנים אחרונות:

•
•
•

7.4

מורן שרף בלאו
040356578
21.6.1980
סמנכ"לית כספים

חן כרמין
022735567
22.3.1967
סמנכ"ל שיווק ופיתוח

 1ביולי 2020
לא
לא

 1באפריל 2004
לא
לא

רואת חשבון החל ממאי
.2008
תואר ראשון ()B.A.
במנהל
בהצטיינות
(התמחות
עסקים
בחשבונאות) מהמכללה
למנהל.
מוסמכת תואר שני
()M.A.
בחשבונאות
באוניברסיטת בר אילן.
מייסדת
-2010היום-
ומנכ"ל חברת טוטאל
פינאנס בע"מ.
-2019היום -סמנכ"לית
כספים בחברה הציבורית
קנזון ישראל בע"מ.
 -2017-2019סמנכ"לית
כספים בחברה הציבורית
אינסוליין מדיקל בע"מ.

•
•

•

בעל רישיון משרד המשפטים לתיווך
מקרקעין.
בוגר קורס יועצי נדל"ן בכירים.

-2005היום -סמנכ"ל שיווק בקבוצת
הילה ,ניהול תחום המגורים ותחום
הנכסים המניבים לרבות פרסום,
שיווק ומכירות.

יצוין כי עם הפיכת החברה ,לתאגיד מדווח ובסמוך לאחר ביצוע ההנפקה ,ימנה דירקטוריון החברה מבקר פנימי ,בהתאם לפרק הרביעי לחלק הרביעי לחוק
החברות.
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7.5

בעלי השליטה בחברה
לפרטים אודות בעלי השליטה בחברה ראה סעיף  3.5בפרק  3לתשקיף.

7.6

הוראות בתקנון החברה בדבר מספר הדירקטורים ,דרכי מינויים ,כהונתם ,ושכרם
להלן יפורטו עיקרי ההוראות מתקנון החברה בדבר המספר המרבי והמזערי של הדירקטורים של
החברה ,דרכי המינויים או בחירתם ,משך כהונתם ,מילוי מקומם ,סיום כהונתם ,שכרם ומינוי
ועדות של הדירקטוריון והסמכויות שניתן להעניק להן.
מובהר כי התיאור המובא להלן הינו תמציתי ,ועל כן אינו מהווה תחליף לעיון בנוסח המלא של
תקנון החברה.
לאחר הפיכת החברה לתאגיד מדווח ,ניתן יהיה לעיין בנוסח המלא של הוראות תקנון החברה
והזכויות הנלוות לניירות הערך של החברה ,וכל תיקון לו באתר המגנ"א של הרשות לניירות ערך
https://www.magna.isa.gov.il

ו/או

באתר

המאיה

של

הבורסה

לניירות

ערך

.https://maya.tase.co.il/
מובהר כי בכל מקרה של סתירה בין הוראות תקנון החברה לבין הוראות שלא ניתן להתנות עליהן
בחוק החברות ו/או בחוק ניירות ערך ,ו/או בכל תקנה מכוחם ,יגברו ההוראות האמורות על הוראות
תקנון החברה.
 7.6.1הדירקטוריון
7.6.1.1

מספר חברי הדירקטוריון ייקבע מידי פעם בפעם על ידי האסיפה הכללית ברוב
קולות בעלי המניות המשתתפים בהצבעה ,אך לא יפחת מארבעה ( )4חברים ,מהם
לפחות שני ( )2דירקטורים חיצוניים כאמור בחוק החברות ,ולא יעלה על שנים עשר
( ,)12כאשר לפחות אחד מהדירקטורים יהיה בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית,
כהגדרת מונח זה בתקנות החברה (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות
חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית) ,תשס"ו .2005-כדירקטור
בחברה יכול להתמנות יחיד בלבד ולא תאגיד.

7.6.1.2

הדירקטורים ייבחרו בהחלטה שתתקבל באסיפה הכללית ,שנתית או מיוחדת ברוב
קולות בעלי המניות המשתתפים בהצבעה ,בעצמם או על ידי מיופה כוחם ,או ,כפוף
להוראות חוק החברות ,באמצעות כתב הצבעה .משך כהונתו של כל דירקטור
שנבחר ,למעט הדירקטורים החיצוניים ,יהיה עד לאסיפה השנתית הבאה
שתתקיים לאחר מועד בחירתו או עד אשר יחדל לכהן בתפקידו ,על פי הוראות
תקנון החברה ,לפי המוקדם.

7.6.1.3

על אף האמור לעיל ,אם לא ייבחרו דירקטורים באסיפה הכללית כאמור במספר
המינימלי כמפורט לעיל ,ימשיכו בכהונתם הדירקטורים שנבחרו באסיפה הכללית
הקודמת.
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7.6.1.4

דירקטור חליף:
(א) דירקטור זכאי בכל עת למנות אדם (שאינו תאגיד) לשמש כדירקטור ממלא
מקומו בדירקטוריון ,ובלבד שזהות ממלא המקום אושרה מראש על ידי יושב
ראש הדירקטוריון (להלן" :דירקטור חליף").
(ב) לדירקטור החליף תהיינה ,כפוף להוראות כתב המינוי שלפיו נתמנה ,כל
הסמכויות שישנן לדירקטור שהוא משמש ממלא מקומו קרי ,הדירקטור
הממנה ,ודינו כדין דירקטור;
(ג) דירקטור שמינה דירקטור חליף (להלן" :הדירקטור הממנה") יהא זכאי בכל
עת לבטל המינוי .כהונתו של דירקטור חליף תיפסק אם הדירקטור הממנה
הודיע לחברה בכתב על התפטרותו של הדירקטור הממנה או אם כהונתו של
הדירקטור הממנה נפסקה בדרך אחרת.
(ד) כל מינוי של דירקטור חליף וביטול מינויו ייעשו בהודעה בכתב לחברה.

7.6.1.5

דירקטור שחדל לכהן במשרתו יוכל להתמנות מחדש.

7.6.1.6

נוסף לאמור בכל דין ,משרת דירקטור תתפנה מאליה בכל אחד מהמקרים הבאים:
(א) אם התפטר או פוטר ממשרתו כאמור בסעיפים  229-231לחוק החברות;
(ב) אם פשט את הרגל או התפשר עם נושיו במסגרת הליכי פשיטת רגל;
(ג) במותו ,ובמקרה של תאגיד -בהתפרקו;
(ד) לפי החלטת בית משפט כאמור בסעיף  233לחוק החברות;
(ה) אם הורשע בעבירה כאמור בסעיף  232לחוק החברות;
(ו) אם רשות חוקית מוסמכת אחרת אסרה עליו לשמש כדירקטור ולפי קביעת
אותה רשות;
(ז) אם נעשה פסול דין.

7.6.1.7

אם תתפנה משרת דירקטור ,יהיו הדירקטורים הנותרים רשאים להוסיף ולפעול
בכל דבר ,כל עוד מספרם אינו פחות מן המספר המינימלי אותה עת לישיבות
דירקטוריון כפי שנקבע בתקנון .במקרה בו פחת מספר הדירקטורים מהמספר
המינימאלי הנ"ל ,יהיו רשאים הדירקטורים הנותרים לפעול אך ורק כדי לזמן
אסיפה כללית של החברה או ישיבת דירקטוריון לצורך מינוי דירקטור/ים נוספים
עד למינימום הנדרש או לבצע פעולות דחופות הדרושות לשמירת האינטרסים של
החברה.

7.6.1.8

תנאי כהונתם ושכרם של הדירקטורים יאושרו על ידי האורגנים המתאימים ועל פי
ההליכים הדרושים ,הכל כקבוע בחוק החברות לרבות ,במקרים הרלוונטיים,
בהתאם לתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני) ,התש"ס-
 ,2000או כל תקנות שיבואו במקומן.
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 7.6.2סמכויות הדירקטוריון ותפקידיו
7.6.2.1

סמכויות הדירקטוריון הנן כאמור בחוק החברות .הדירקטוריון רשאי ליטול את
סמכויות המנהל הכללי על פי החלטת הדירקטוריון ,לעניין מסוים או לפרק זמן
מסוים.

7.6.2.2

זכויות החתימה בשם החברה תקבענה על-ידי הדירקטוריון.

 7.6.3ישיבות הדירקטוריון ופעולותיו
7.6.3.1

הדירקטוריון יתכנס מדי פעם לשם הנהלת העסקים של החברה ,לפחות אחת
לשלושה חודשים.

7.6.3.2

בנוסף לאמור ,כל דירקטור יכול לקרוא לישיבת דירקטוריון בכל עת וכן ישיבת
דירקטוריון יכולה להיות מכונסת לפי הודעת מנכ"ל כאמור בסעיף  122לחוק
החברות או הודעת רואה חשבון מבקר כאמור בסעיף  169לחוק החברות.

7.6.3.3

כל הודעה על ישיבת דירקטוריון תוכל להינתן בעל-פה ,בשיחה טלפונית ,בכתב ,או
באמצעות דואר אלקטרוני ,ובלבד שההודעה תינתן זמן סביר טרם למועד הקבוע
לישיבה ,אלא אם הסכימו כל חברי הדירקטוריון או ממלאי מקומם (אם יהיו
כאלה) על מועד קצר יותר או על התכנסות ללא הודעה .ההודעה תימסר לדירקטור
ו/או הדירקטור החליף ,לפי העניין ,לפי הפרטים שנמסרו על-ידי מי מהם מראש
לחברה.

7.6.3.4

עד אשר יוחלט אחרת על-ידי הדירקטוריון ,ובכפוף לאמור בחוק החברות ,רוב חברי
הדירקטוריון המכהנים אותה שעה שאין מניעה לפי כל דין להשתתפותם
ולהצבעתם בישיבת הדירקטוריון ,יהוו מניין חוקי בישיבות הדירקטוריון.

7.6.3.5

החלטות בדירקטוריון יתקבלו ברוב רגיל .בהצבעה בדירקטוריון יהיה קול אחד
לכל דירקטור .ליושב ראש הדירקטוריון לא יהיה קול נוסף או מכריע.

7.6.3.6

הדירקטוריון רשאי לקבל החלטות אף ללא התכנסות בפועל ,ובלבד שכל
הדירקטורים הזכאים להשתתף בדיון ולהצביע בעניין שהובא להחלטה הסכימו
בכתב שלא להתכנס לדיון באותו ענין ויחולו הוראות סעיף  103לחוק החברות.

7.6.3.7

הדירקטוריון יבחר אחד מחבריו לכהן כיושב ראש הדירקטוריון ,והוא יכהן
בתפקידו זה כל עוד לא התקבלה החלטה אחרת על ידי הדירקטוריון .יושב-ראש
הדירקטוריון יישב בראש כל ישיבה של הדירקטוריון .אם לא יהיה נוכח יושב
הראש אחרי עבור חמש עשרה ( )15דקות מהמועד שנקבע לישיבה ,או אם לא ירצה
לשבת בראשה ,ולא מונה על ידו דירקטור אחר לשמש כיו"ר אותה ישיבה ,יבחרו
חברי הדירקטוריון הנוכחים בישיבה אחד מביניהם לשמש יושב-ראש ,לנהל את
הישיבה ולחתום על פרוטוקול הישיבה .ליו"ר הדירקטוריון לא יהיה קול נוסף.

7.6.3.8

החלטה חתומה על-ידי כל הדירקטורים (או חליפיהם) הזכאים להשתתף בדיון
ולהצביע בעניין שהובא להחלטה או שהדירקטורים (או חליפיהם) ,הזכאים
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להשתתף בדיון ולהצביע בעניין שהובא להחלטה ,הסכימו עליה בכתב ,יהיה לה את
אותו התוקף לכל מטרות שהן ,כאילו נתקבלה בישיבת דירקטוריון שכונסה כהלכה.
 7.6.4ועדות הדירקטוריון
7.6.4.1

הדירקטוריון רשאי להקים ועדות דירקטוריון ולמנות להן חברים מקרב חברי
הדירקטוריון .בועדת דירקטוריון שתפקידה לייעץ לדירקטוריון או להמליץ בלבד,
יכול שיכהנו גם מי שאינם חברי דירקטוריון .הדירקטוריון רשאי למסור את
סמכויותיו או חלק מהן לוועדות כאמור ,והוא יכול מדי פעם בפעם לבטל סמכות
כאמור.

7.6.4.2

תפקידי כל ועדה ,סמכויותיה ודרכי עבודתה יהיו כקבוע בחוק החברות וכן תוכל
כל ועדה למלא כל תפקיד נוסף שייקבע בחוק החברות או בתקנון.

7.6.4.3

ועדת דירקטוריון תדווח לדירקטוריון באורח שוטף על החלטותיה או המלצותיה
בהתאם לקביעת הדירקטוריון.

 7.6.5פטור ,ביטוח ושיפוי
7.6.5.1

פטור מאחריות
(א) החברה רשאית ,בהחלטה שתתקבל באופן הקבוע בחוק החברות ,לפטור מראש
נושא משרה בה ,מאחריותו ,כולה או מקצתה ,בשל נזק עקב הפרת חובת
הזהירות כלפיה .אולם ,חברה אינה רשאית לפטור מראש דירקטור מאחריותו
כלפיה עקב הפרת חובת הזהירות בחלוקה ,כהגדרת מונח זה בחוק החברות.

7.6.5.2

ביטוח אחריות
(א) בכפוף להוראות כל דין ,החברה רשאית להתקשר בחוזה לביטוח אחריותו של
נושא משרה בה בשל חבות שתוטל עליו עקב פעולה שעשה בתוקף היותו נושא
משרה בה ,בכל מקרה או פעולה שמותר בגינם לבטח מאחריות לפי חוק החברות
ולפי כל דין ,ובכלל זה בין היתר במקרים הבאים:
 .1הפרת חובת זהירות כלפיה או כלפי אדם אחר;
 .2הפרת חובת אמונים כלפיה ,ובלבד שנושא המשרה פעל בתום לב והיה לו
יסוד סביר להניח שהפעולה לא תפגע בטובת החברה;
 .3חבות כספית שתוטל עליו לטובת אדם אחר;
 .4תשלום לנפגע הפרה כאמור בסעיף 52נד(א)(()1א) לחוק ניירות ערך;
 .5הוצאות שהוציא נושא המשרה או שחויב בהן בקשר עם הליך אכיפה
מנהלית (כהגדרתו בחוק ניירות ערך) שהתנהל בעניינו ,לרבות הוצאות
התדיינות סבירות ,ובכלל זה שכר טרחת עורך דין.

7.6.5.3

שיפוי
(א) בכפוף להוראות חוק החברות ,החברה רשאית ,בהחלטה שתתקבל באופן
הקבוע בחוק החברות ,לשפות נושא משרה בה בשל חבות או הוצאה כמפורט
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להלן ,שהוטלה עליו או שהוציא עקב פעולה שעשה בתוקף היותו נושא משרה
בה ,בגין כל מקרה או פעולה שמותר בגינם לבטח מאחריות לפי חוק החברות
ולפי כל דין ,ובכלל זה במקרים הבאים:
( )1חבות כספית שהוטלה עליו לטובת אדם/גוף אחר על פי פסק דין ,לרבות
פסק דין שניתן בפשרה או פסק בורר שאושר על ידי בית משפט;
( )2הוצאות התדיינות סבירות ,לרבות שכר טרחת עורך דין ,שהוציא נושא
משרה עקב חקירה או הליך שהתנהל נגדו בידי רשות מוסמכת לנהל חקירה
או הליך ,ואשר הסתיים בלא הגשת כתב אישום נגדו ובלי שהוטלה עליו
חבות כספית כחלופה להליך פלילי ,או שהסתיים בלא הגשת כתב אישום
נגדו אך בהטלת חבות כספית כחלופה להליך פלילי ,בעבירה שאינה דורשת
הוכחת מחשבה פלילית או בקשר לעיצום כספי.
בפסקה זו:
״סיום הליך בלא הגשת כתב אישום בעניין שנחקרה בו חקירה פלילי״ -
כהגדרת מונח זה בחוק החברות;
״חבות כספית כחלופה להליך פלילי״ -כהגדרת מונח זה בחוק החברות.
( )3הוצאות התדיינות סבירות ,לרבות שכר טרחת עורך דין ,שהוציא נושא
המשרה או שחויב בהן בידי בית משפט ,בהליך שהוגש נגדו בידי החברה או
בשמה או בידי אדם אחר ,או באישום פלילי שממנו זוכה ,או באישום פלילי
שבו הורשע בעבירה שאינה דורשת הוכחת מחשבה פלילית.
( )4תשלום לנפגע הפרה כאמור בסעיף 52נד(א)(()1א) לחוק ניירות ערך;
( )5הוצאות שהוציא נושא משרה או שחויב בהן בקשר עם הליך אכיפה מנהלית
שהתנהל בעניינו ,לרבות הוצאות התדיינות סבירות ,ובכלל זה שכר טרחת
עורך דין.
7.6.5.4

החברה רשאית להתחייב מראש לשפות נושאי משרה בה ,ובלבד שההתחייבות
לשיפוי בנוגע לאמור תוגבל לסכום או לאמת מידה שהדירקטוריון קבע כי הם
סבירים בנסיבות העניין ,ושבהתחייבות לשיפוי יצוינו האירועים שלדעת
הדירקטוריון צפויים לאור פעילות החברה בפועל בעת מתן ההתחייבות וכן הסכום
או אמת המידה אשר הדירקטוריון קבע כי הם סבירים בנסיבות העניין.

7.6.5.5

החברה רשאית לשפות נושא משרה בה גם בדיעבד.
(ב) תקנות  7.6.5.1עד  7.6.5.5לעיל לא יחולו בשל כל אחד או יותר מהמקרים
שלהלן:
( )1הפרת חובת אמונים ,למעט לעניין שיפוי וביטוח בשל הפרת חובת אמונים
בנסיבות כאמור בתקנה (7.6.5.2א) 2לעיל;
( )2הפרת חובת זהירות שנעשתה בכוונה או בפזיזות ,למעט אם נעשתה
ברשלנות בלבד(; פעולה מתוך כוונה להפיק רווח אישי שלא כדין;
( )3קנס ,קנס אזרחי ,עיצום כספי או כופר שהוטל עליו;
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( )4הליך אכיפה מנהלית למעט לעניין הוצאות ,כמתואר בתקנות ( 7.6.5.2א) 4
ו 5-ותקנה ( 7.6.5.3א)) (4ו)(5. (5)-
(ג) יובהר כי בפרק זה ,התחייבות ביחס לשיפוי וביטוח כאמור לנושא משרה יכול
שתהיה בתוקף גם לאחר שנושא המשרה חדל מלכהן בחברה.
(ד) החברה תהיה רשאית להתקשר בחוזה לעניין פטור ,שיפוי וביטוח של נושאי
משרה בחברות בשליטתה ,חברות קשורות או חברות אחרות בהן יש לה עניין
כלשהוא ,במידה המרבית המותרת על פי כל דין ,ויחולו לעניין זה ההוראות לעיל
לעניין פטור ,שיפוי וביטוח נושאי משרה בחברה  ,בשינויים המתחייבים .
(ה) אין בכוונת ההוראות לעיל לעניין פטור ,שיפוי וביטוח ,ולא יהיה בהן ,כדי
להגביל את החברה בכל דרך שהיא בהתקשרותה בחוזה לעניין פטור ,ביטוח או
שיפוי של נושאי משרה בחברות אחרות ,לרבות חברות קשורות ,ושל מי שאינם
נושאי משרה בחברה ,לרבות עובדים ,קבלנים או יועצים ,הכל בכפוף להוראות
כל דין.
 7.6.6מורשי חתימה עצמאיים בחברה
נכון למועד התשקיף ,מר רפאל אלאלוף ,הנמנה על בעלי השליטה בחברה הינו מורשה חתימה
עצמאי בחברה כהגדרת מונח זה בסעיף (37ד) לחוק ניירות ערך.
 7.6.7פרטים נוספים
 7.6.7.1כתובת המשרד הרשום של החברה  -רח' צור  ,8צור יגאל ,מיקוד .4486200
 7.6.7.2רואי החשבון של החברה  -סומך חייקין רואי חשבון ,מרח' הארבעה  ,17תל אביב-
יפו ,מיקוד .6473917
 7.6.7.3עורכי הדין של החברה ( Sullivan Tel Aviv -הר-אבן ושות' ,עורכי דין) ,רח'
הארבעה  ,28מגדלי חגג' (מגדל צפוני ,קומה  )35תל-אביב.

ז1-

פרק  - 8בעלי עניין ונושאי משרה בכירה בחברה
.8.1

תגמולים לבעלי עניין ונושאי משרה בכירה
במהלך השנים  2019 ,2018ובששת החודשים הראשונים של שנת  ,2020כיהן בחברה נושא משרה
אחד .להלן פירוט אודות התגמולים שניתנו לנושא המשרה בשנים כאמור:

ח1-

.8.1.1

לתקופה של שישה חודשים אשר הסתיימה ביום  30ביוני ( 2020אלפי ש"ח) :1לא שולמו תגמולים.

 .8.1.2לתקופה של שניים עשר חודשים אשר הסתיימה ביום  31בדצמבר ( 2019אלפי ש"ח):2
פרטי מקבל התגמולים
שם

תפקיד

היקף
משרה

חן כרמין

סמנכ"ל פיתוח עסקי

100%

תגמולים בעבור שירותים (אש"ח)
שיעור
החזקה בהון

שכר

מענק

תשלום
מבוסס
מניות

-

-

-

-

דמי
ניהול
186

תגמולים אחרים (אש"ח)

דמי
ייעוץ

עמלה

אחר

ריבית

דמי
שכירות

אחר3

-

-

-

-

-

-

סה"כ
186

 .8.1.3לתקופה של שניים עשר חודשים אשר הסתיימה ביום  31בדצמבר ( 2018אלפי ש"ח):4
פרטי מקבל התגמולים

1
2
3

4
5

שם

תפקיד

היקף
משרה

חן כרמין

סמנכ"ל פיתוח עסקי

100%

תגמולים בעבור שירותים (אש"ח)
שיעור
החזקה בהון

שכר

מענק

תשלום
מבוסס
מניות

-

-

-

-

סכומי הגמולים הנ"ל מובאים במונחי עלות לחברה באלפי ש"ח.
ראה הערת שוליים מס'  1לעיל.
ראה הערת שוליים מס'  2לעיל.
ראה הערת שוליים מס'  1לעיל.
ראה הערת שוליים מס'  2לעיל.

ח2-

דמי
ניהול
105

תגמולים אחרים (אש"ח)

דמי
ייעוץ

עמלה

אחר

ריבית

דמי
שכירות

אחר5

-

-

-

-

-

-

סה"כ
105

.8.2

להלן עיקרי פרטי ההתקשרויות עם נושאי המשרה ובעלי עניין בחברה הקיימים בחברה נכון למועד
התשקיף:
 .8.2.1הסכם ניהול עם חברת הילה או.פי .בע"מ (להלן" :חברת הניהול")
ביום  1ביולי  ,2020התקשרה החברה עם חברת הניהול( 6חברה פרטית המוחזקת על ידי
חברה בבעלותו של מר רפאל אלאלוף ,מבעלי השליטה בחברה) ,בהסכם ניהול עם החברה,
לפיו תעניק חברת הניהול לחברה ולחברות הבנות שירותי ניהול והכל מבלי שיתקיימו בין
החברה לבין חברת הניהול ו/או מי מטעמה יחסי עובד מעביד .ההתקשרות כאמור אושרה
על ידי ועדת הביקורת ,הדירקטוריון והאסיפה הכללית.
להלן עיקרי הסכם הניהול:
.8.2.1.1

ההתקשרות :חברת הניהול תעניק לחברה את מכלול השירותים המפורטים
להלן ,ושירותים נוספים כפי שיקבעו על ידי דירקטוריון החברה מעת לעת וכפוף
להנחיותיו.
( )1שירותי יו"ר דירקטוריון :יוענקו על ידי מר רפאל אלאלוף (להלן" :מר
אלאלוף") ,בעל ניסיון של מעל  24שנים בייזום והקמה של פרויקטי נדל"ן
לעסקים ,תעשיה ,משרדים ומגורים בארץ ובחו"ל .מר אלאלוף יעניק
לחברה שירותי יו"ר דירקטוריון ללא תמורה (כל עוד מר אלאלוף מכהן
כמנכ"ל החברה באמצעות חברת הניהול) ,בהתאם לצרכי החברה כפי
שיהיו מעת לעת .סמכויותיו ותפקידיו של מר אלאלוף יהיו בהתאם
למקובל לגבי נושאי תפקיד זה ,ובכלל זה יסייע לחברה בנושאים עסקיים
שונים ויעסוק בקידום עסקי החברה .מובהר כי במקרה בו יחדל מר
אלאלוף לכהן כמנכ"ל החברה וימשיך להעניק לחברה שירותי יו"ר
דירקטוריון באמצעות חברת הניהול ,חברת הניהול תהייה זכאית לתשלום
נוסף בסך של  20,000ש"ח .עוד מובהר כי במקרה בו מר אלאלוף יחדל
מלכהן כיו"ר דירקטוריון החברה ,באמצעות חברת הניהול ,דמי הניהול
המפורטים בסעיף  8.2.1.2להלן לא יופחתו.
( )2שירותי מנכ"ל החברה :יוענקו על ידי מר אלאלוף ,אשר מנהל את עסקי
החברה החל ממועד הקמתה ,ועל ידו בלבד ,בהיקף משרה של .75%
סמכויותיו ותפקידיו של מר אלאלוף יהיו בהתאם להוראות והנחיות
דירקטוריון החברה ,כפי שיינתנו לו מעת לעת .החברה מייחסת בגין
שירותי המנכ"ל כאמור שיעור של  60%מסך תמורת דמי הניהול המפורטת
בסעיף  8.2.1.2להלן.
( )3שירותי סמנכ"ל שיווק ופיתוח :יוענקו על ידי מר חן כרמין ו/או על ידי כל
גורם אחר אשר אושר על ידי מנכ"ל החברה .במסגרת שירותים אלו יוענקו

 6חברת הניהול מוחזקת  100%על ידי קבוצת הילה ייזום פיתוח ובניה ( )2013בע"מ ,חברה פרטית המוחזקת  100%על ידי מר רפאל אלאלוף ,מבעלי השליטה בחברה.

ח3-

לחברה שירותי ליווי ,פיקוח וניהול השקעות .שירותי סמנכ"ל שיווק
ופיתוח יוענקו לחברה בהיקף של  100%משרה .החברה מייחסת בגין
שירותי סמנכ"ל שיווק ופיתוח כאמור שיעור של  25%מסך תמורת דמי
הניהול המפורטת בסעיף  8.2.1.2להלן.
( )4שירותי מנהלת אדמיניסטרציה וניהול משרד :יוענקו על ידי הגב' רעות
חיקי ו/או על ידי כל גורם אחר אשר אושר על ידי מנכ"ל החברה .שירותים
כאמור יוענקו לחברה בהיקף של  75%משרה .החברה מייחסת בגין
שירותים אלו שיעור של  10%מסך תמורת דמי הניהול המפורטת בסעיף
 8.2.1.2להלן.
( )5שירותי משרד :דמי ניהול וחניה ,מיסים (חשמל ,ארנונה ,מים) ,הוצאות
משרד ,תקשורת ומחשבים .החברה מייחסת בגין שירותים אלו שיעור של
 5%מסך תמורת דמי הניהול המפורטת בסעיף  8.2.1.2להלן.
.8.2.1.2

התמורה
בתמורה לשירותי הניהול תשלם החברה לחברת הניהול תשלום חודשי בסך של
 100אלפי ש"ח ,בצירוף מע"מ כדין (להלן" :דמי הניהול").
דמי הניהול ישולמו לחברת הניהול לא יאוחר מעשרה ( )10ימים לאחר סוף כל
חודש ,בתוספת מע"מ בשיעור שיחול באותה עת וכנגד חשבוניות מס ערוכות
כדין.
הוראות ותשלומים לצדדים שלישיים למיניהם ,הכרוכים בניהולה ובפעילותה
של החברה ,לרבות שירותי כספים (סמנכ"ל כספים ,חשבות והנהלת חשבונות),
שכר טרחת יועצים ,נותני שירותים כדון עורכי דין ,רו"ח מבקר ,מבקר פנים,
כמו גם תשלומי מיסים למיניהם אשר חלים ו/או אשר יחולו על החברה ,אינם
כלולים במסגרת שירותי הניהול וחברת הניהול לא תישא בהם.
כמו כן ,החברה מתחייבת לשאת בכל הוצאות של יחידי נושאי המשרה בחברה
אשר שירותיהם ניתנים במסגרת הסכם הניהול ,אשר יוציאו בתקופת ההסכם
בקשר עם מתן שירותי הניהול לחברה כגון :אירוח ,נסיעות וכו' ,ככל שיהיו
בכפוף להצגת חשבוניות.
החברה מתחייבת לכלול את יו"ר הדירקטוריון וסמנכ"ל השיווק והפיתוח
בפוליסת הביטוח ונושאי משרה של החברה וכן להעניק להם שיפוי וביטוח
כמקובל ביחס לנושאי משרה אחרים בחברה.
פרט לדמי הניהול וליתר התשלומים על פי הסכם זה ,חברת הניהול ו/או נושאי
המשרה המכהנים בחברה ואשר שירותם ניתן במסגרת ההסכם הניהול ,לא יהיו
זכאיים לכל תמורה ו/או תשלום נוסף בגין ביצוע כל התחייבויותיהם על פי
הסכם זה (למעט ביחס לביטוח ושיפוי כמפורט לעיל).

ח4-

מובהר כי החברה תהייה רשאית לוותר על מי משירותי הניהול ,כולם או חלקם.
במקרה כאמור ,סך התמורה יופחת בהתאם.
כמו כן ,מובהר כי החברה תהייה רשאית להגדיל ו/או להפחית את היקף המשרה
של יו"ר הדירקטוריון ו/או מנכ"ל החברה ו/או סמנכ"ל השיווק והפיתוח ו/או
המנהלת האדמיניסטרטיבית ,בהתאם לצרכי החברה עד למשרה מלאה ,בכפוף
להתאמת התמורה החודשית (עפ"י נוסחת קו ישר).
מר אלאלוף יהיה רשאי להיעדר מביצוע התפקיד למשך תקופה שלא תעלה על
 25ימי עבודה בשנה מבלי שיופחתו דמי הניהול .ימי ההיעדרות הנ"ל יהיו ניתנים
לצבירה (בדומה לימי חופשה) ,עד לכמות של  25ימים.
כמו כן ,מר אלאלוף יהיה רשאי להיעדר מביצוע התפקיד עקב מחלה שלו או בן
משפחה מדרגה ראשונה למשך תקופה מצטברת של יום וחצי לכל חודש בו
הסכם זה הינו בתוקף ולא יותר מ 180-יום במצטבר ,מבלי שתהיה הפחתה בדמי
הניהול בגין היעדרות זו.

.8.2.1.3

תקופת ההסכם :ההסכם הסכם זה יכנס לתוקף ביום  1ביולי  2020ויהיה
לתקופה בלתי קצובה ,בכפוף להוראות הדין הישראלי .יובהר כי כל עוד שירותי
המנכ"ל ויו"ר דירקטוריון ניתנים על ידי מר רפאל אלאלוף ,מבעלי השליטה
בחברה ,נדרש אישור האורגנים המוסמכים בהתאם להוראות הדין הישראלי
להסכם הניהול כל שלוש ( )3שנים.
על אף האמור לעיל ,הצדדים יהיה רשאים להביא את תקופת ההסכם ואת
תוקפו של הסכם זה לכלל סיום וזאת על ידי מתן הודעה בכתב לצד שכנגד 180
ימים מראש (להלן" :ההודעה המוקדמת") .כמו כן נקבעו תנאים מקובלים אשר
בהתקיימותם החברה תהייה רשאית להספיק הסכם זה לאלתר וללא צורך
במתן הודעה המוקדמת.

.8.2.1.4

סודיות :במסגרת ההסכם התחייבה חברת הניהול ו/או מי מטעמה לשמירת
סודיות.

 .8.2.2הסכם למתן שירותי כספים לרבות סמנכ"לות כספים
ביום  1ביולי  2020התקשרה החברה עם חברת טוטאל פינאנס בע"מ (להלן" :טוטאל
פינאנס") בהסכם שירותים למתן שירותי כספים .להלן עיקרי הסכם השירותים:
.8.2.2.1

השירותים :טוטאל פינאנס תעניק לחברה שירותי סמנכ"ל כספים אשר ינתנו
באמצעות הגב' מורן שרף בלאו ועל ידה בלבד ,וכן שירותי חשבות ועריכת דוחות
כספיים.

.8.2.2.2

התמורה :בתמורה לשירותים החברה תשלם לטוטאל פינאנס בע"מ סך של 30
אלפי ש"ח ,בתוספת מע"מ כדין (להלן בס"ק זה" :דמי הניהול") .מובהר כי עד
למועד השלמת הנפקה על פי תשקיף זה ,השירותים ינתנו לפי שעות עבודה
בפועל.

ח5-

.8.2.2.3

תקופת ההסכם :הסכם זה יכנס לתוקף במועד השלמת ההנפקה על פי תשקיף
זה ויהיה לתקופה בלתי קצובה .על אף האמור לעיל ,כל צד יהיה רשאי לסיים
את ההסכם מכל סיבה ואף ללא סיבה ,באמצעות מתן הודעה בכתב לצד שכנגד
 60ימים מראש (להלן" :ההודעה המוקדמת").
כמו כן ,החברה תהא רשאית להביא הסכם זה לידי סיום לאלתר ,ללא מתן
הודעה מוקדמת וללא תשלום התמורה בגין תקופת ההודעה המוקדמת,
בהתקיים הפרות מצד טוטאל פינאנס ,בין היתר ,הפרת חובת שמירת סודיות,
הפרת תנאי עיקרי מההסכם כאמור ועוד.

.8.2.2.4

סודיות :במסגרת ההסכם התחייבה טוטאל פינאנס ו/או מי מטעמה לשמירת
סודיות.

 .8.2.3תגמולים ששילמה החברה ו/או התחייבה החברה לשלם לבעלי עניין בחברה אשר אינם
כלולים בטבלאות שבסעיפים  8.1.1עד  8.1.3לעיל:

.8.3

.8.2.3.1

התגמולים שישולמו לכלל הדירקטורים (לרבות דירקטורים מטעם בעלי
השליטה) הינם בהתאם לגמול לפי הקבוע בתקנות החברות (כללים בדבר גמול
והוצאות לדירקטור חיצוני) ,התש"ס( 2000-להלן" :תקנות תגמול לדח"צים").

.8.2.3.2

יצוין כי כלל הדירקטורים (לרבות דירקטורים מטעם בעלי השליטה) זכאים
לביטוח אחריות נושאי משרה ,כתב שיפוי ופטור ,בתנאים אחידים לנושאי
המשרה .לפרטים נוספים ראו סעיף  8.4להלן.

עסקאות עם בעלי השליטה בחברה ו/או עם קרוביהם
 .8.3.1הסכם למכירת מניות חברת הילה צ.י .ניהול ואחזקות מבנים בע"מ (להלן" :הילה צ.י)".
ביום  30בספטמבר  ,2020התקשרו קבוצת הילה וחברת קלר (להלן ביחד" :הרוכשים"),
מצד אחד ,עם חברת הילה מבני תעשיה בע"מ (להלן" :המוכרת") ,מצד שני ,בהסכם
למכירת כל מניות חברת הילה צ.י ,.בהתאם לחלוקה הבאה )1( :כ 70% -מהון המניות
המונפק והנפרע של הילה צ.י .יועברו על ידי המוכרת לקבוצת הילה וכ 30% -הנותרים
תועבר לקלר.
כנגד העברת המניות מהמוכרת ,ישלמו לרוכשים אחד ( )1ש"ח.
המניות הנרכשות נפרעו במלואן והינן נקיות וחופשיות ,ונמכרות לרוכשים על ידי המוכרת
במצבם .AS-IS
 .8.3.2הסכם ניהול עם חברת הילה או.פי .בע"מ
לפרטים ראה סעיף  8.2.1לעיל.
 .8.3.3הסכם ניהול בין הילה צ.י לבין הילה מבני תעשיה
ביום  30בספטמבר  ,2020התקשרו חברת הילה צ.י .והילה מבני תעשיה בהסכם ניהול לפיו
הילה צ.י .תשמש כחברת הניהול על ידי הילה מבני תעשיה לנהל את המבנה ברח' צור מס'
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 8באיזור התעשיה מצפה ספיר שבצור יגאל/כוכב יאיר ,בגוש  8973חלקה ( 12להלן:
"המבנה") ולבצע את שירותי ניהול ,והכל כמפורט להלן:
 .8.3.3.1ההתקשרות :הילה צ.י .תשמש כחברת הניהול על ידי הילה מבני תעשיה
באמצעות התקשרות ישירה עם השוכרים אשר התקשרו עם הילה מבני תעשיה
בהסכמי שכירות ובאמצעות התקשרות עם הילה מבני תעשיה בקשר עם השטחים
המושכרים לשוכרים כאמור ,כפי שיהיו מעת לעת.
 .8.3.3.2השירותים :הילה צ.י .תנהל ,תתחזק ותתפעל את המבנה כמשק סגור ,וכן תטפל
באחזקה ותפעול ,תשלומי מיסים ותשלומים אחרים ,גביית תשלומים ,ביטוחי
מבנה ואחזקת שטחים חיצוניים למבנה.
 .8.3.3.3תמורה :בתמורה לשירותים המצוינים לעיל ,הילה מבני תעשיה תשלם להילה צ.י.
סך הדומה לדמי הניהול המשולמים על ידי יתר השוכרים במבנה שאינם הילה
מבני תעשיה ו/או חברות קשורות להילה מבני תעשיה ובכל מקרה לא יותר מ
 .Cost+10%הילה צ.י .זכאית ,אך לא חייבת ,לחייב את הילה מבני תעשיה בדמי
ניהול בשיעור מוקטן או קבוע מראש ,על פי סכום קבוע לכל מטר מרובע של
השטח המושכר לו ,או על פי קריטריון אחר שיוסכם עימו.
 .8.3.3.4תקופת ההסכם :ההסכם ייכנס לתוקף החל מיום  30.9.2020ויהיה לתקופה בלתי
קצובה .על אף האמור ,הילה מבני תעשיה תהא רשאית לסיים את ההסכם
בהודעה מראש בת  180ימים.
 .8.3.4הסכם שירותי משרד בין הילה או.פי .בע"מ לבין הילה מבני תעשיה בע"מ
ביום  1במאי  ,2020התקשרה חברת מבני תעשיה וחברת הילה או .פי .בע"מ (להלן" :הילה
או.פי ,)".חברה המוחזקת  100%בעקיפין על ידי בעל השליטה בחברה מר רפאל אלאלוף,
בהסכם שירותים לשכירות משרדים ושירותים נלווים הקשורים משרדים (להלן בס"ק זה:
"הסכם השירותים").
להלן עיקרי הסכם השירותים:
 .8.3.4.1השירותים -השירותים שיינתנו על ידי מבני תעשיה להילה או.פי .כוללים ,בין
היתר ,כניסה למתחם ושימוש במתחם המשרדים ,שימוש בשטחים הציבוריים
בבניין בשעות פעילות המבנה ,שימוש במתקני המתחם ,תשלומי חשמל וארנונה.
 .8.3.4.2התמורה -בתמורה לשירותים ,תשלם הילה או.פי .למבני תעשיה תשלום חודשי
בסך של  11,200ש"ח ,בתוספת מע"מ כדין.
 .8.3.4.3תקופת הסכם השירותים -הסכם השירותים הינו לתקופה של  60חודשים
שתחילתה ביום  1במאי  2020עם אופציה להארכת הסכם השירותים ב60-
חודשים נוספים .מבני תעשיה רשאית לבטל את ההסכם לאלתר בקרות אחד
מהאירועים המצוינים בהסכם והמקובלים בהסכמים מסוג זה.

 .8.3.5שטרי הון לטובת מר ישראל קלר מהילה מבני תעשיה
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 .8.3.5.1ביום  30בספטמבר  ,2020חתמה הילה מבני תעשיה על שטר הון לטובת ישראל
קלר יעוץ לביסוס ושירותים הנדסיים בע"מ (להלן " :ישראל קלר ייעוץ") על סך
של  7,771,000ש"ח ,בהתאם להסכמות הצדדים שהתגבשו ביום  1בינואר ,2018
לתקופה של שמונה ( )8שנים מיום חתימתו ויפרע רק ביום  .31.12.2025שטר ההון
אינו נושא ריבית והפרשי הצמדה והפירעון נדחה בפני התחייבויות אחרות וקודם
רק לחלוקת הרכוש בעת פירוק החברה.
 .8.3.5.2ביום  30בספטמבר  ,2020חתמה הילה מבני תעשיה על שטר הון לטובת ישראל
קלר יעוץ על סך של  3,404,000ש"ח ,בהתאם להסכמות הצדדים שהתגבשו ביום
 30ביוני  ,2018לתקופה של שבע וחצי ( )7.5שנים מיום חתימתו ויפרע רק ביום
 .31.12.2025שטר ההון אינו נושא ריבית והפרשי הצמדה והפירעון נדחה בפני
התחייבויות אחרות וקודם רק לחלוקת הרכוש בעת פירוק החברה.
 .8.3.6שטרי הון לטובת קבוצת הילה ייזום פיתוח ובניה ( )2013בע"מ (להלן" :קבוצת הילה")
ביום  29בספטמבר  ,2020חתמה הילה מבני תעשיה על שטר הון לטובת קבוצת הילה על סך
של  1,080,000ש"ח ,בהתאם להסכמות הצדדים שהתגבשו ביום  30ביוני  ,2018לתקופה של
שבע וחצי ( )7.5שנים מיום חתימתו ויפרע רק ביום  .31.12.2025שטר ההון אינו נושא ריבית
והפרשי הצמדה והפירעון נדחה בפני התחייבויות אחרות וקודם רק לחלוקת הרכוש בעת
פירוק החברה.
 .8.3.7ערבויות
מר רפאל אלאלוף וכן חברות בשליטתו של מר רפאל אלאלוף ערבים בערבות אישית בלתי
מוגבלת בסכום כלפי תאגידים בנקאיים לצורך הבטחת החזרי הלוואות הקבוצה .לפרטים
נוספים ראה סעיפים  6.32.5 ,6.31.5 ,6.30.8ו.6.33.5 -
 .8.3.8הלוואה לבעל השליטה
נכון ליום  30.6.2020קיימת הלוואה בין מר רפאל אלאלוף מבעלי השליטה בחברה לבין
הקבוצה בסך של כ 3.56 -מיליון ש"ח .ההלוואה נושאת ריבית שנתית בשיעור של פריים
 1%+ואינה צמודה למדד .לאחר תאריך המאזן בעל השליטה פרע סך של  1מיליון ש"ח.
יתרת ההלוואה תוחזר על ידי הלווה כדלקמן:
סך של  500,000ש"ח ישולם עד ליום  31בדצמבר  ,2020באמצעות קיזוז תשלום דמי ניהול
להם זכאית חברה בשליטתו של מר אלאלוף מהחברה בגין הסכם ניהול מיום  1ביולי .2020
יתרת ההלוואה תשולם ביום .30.6.2021
 .8.3.9המחאת התחייבות להחזר הלוואה
ביום  25.8.2020מר אלאלוף נטל הלוואה מבנק מרכנתיל דיסקונט (להלן" :הבנק") בסך של
 2מיליון ש"ח (להלן" :הקרן") ,הנושאת ריבית שנתית של פריים( 1%+להלן" :הריבית"),
אשר הריבית בגינה משולמת חודשית על פני  12חודשים (תשלום ראשון ביום )25.9.2020
ותשלום הקרן ביום ( 24.8.2021להלן" :ההלוואה המקורית") .לאחר תאריך מר אלאלוף
העביר סך של  1מיליון ש"ח מכספי ההלוואה לחברה וחברות הבת של החברה (להלן:
"ההלוואה") .לאור האמור ,ביום  30בספטמבר  ,2020נחתם הסכם בין מר אלאלוף לבין
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החברה לפיו החברה נטלה על עצמה בהתחייבות בלתי חוזרת את פרעון ההלוואה לבנק
לרבות הריבית על ההלוואה ,שתחושב על חלק סך ההלוואה מההלוואה המקורית -קרי על
סך של  1מיליון ש"ח בלבד.
פירעון ההלוואה כאמור יעשה באותם מועדים ובתנאים כפי שנקבע בהלוואה המקורית (גב-
אל-גב).
 .8.3.10הלוואה מחברת הילה מלונות לחברה אחות בבעלות בעלי השליטה
ביום  24בנובמבר  ,2020התקשרה חברת הילה מלונות עם חברת הילה החברה להתחדשות
עירונית פינוי בינוי ותמ"א  38בע"מ ,חברה המוחזקת על ידי ה"ה רפאל אלאלוף ומשפחת
קלר ,בעלי השליטה בחברה ,באמצעות חברות בשליטתן (להלן" :הילה התחדשות
עירונית") ,בהסכם הלוואה ,לפיו הילה מלונות תעמיד להילה התחדשות עירונית הלוואה
בסך של  6,500אלפי ש"ח (להלן" :קרן ההלוואה") .קרן ההלוואה תישא ריבית שנתית הזהה
לריבית אשר תקבע במסגרת הנפקת אגרות החוב (סדרה א') על פי תשקיף זה ,בתוספת 1%
(להלן" :הריבית") .קרן ההלוואה והריבית ייקראו ביחד" :ההלוואה" .ההלוואה תוחזר על
ידי הילה התחדשות עירונית להילה מלונות בתשלום אחד (קרן וריבית) ביום  31בדצמבר
.2024
על אף האמור לעיל ,במקרה בו החברה לא תשלים הנפקה של אגרות חוב (סדרה א') עד ליום
 1בפברואר  ,2021תנאי ההלוואה ישונו ויהיו באותם תנאים ( )back to backלתנאי ההלוואה
בסך של  6.5מיליון ש"ח שנלקחה מבנק דיסקונט בע"מ על ידי הילה מלונות ביום 24
בנובמבר  .2020לפרטים נוספים אודות ההלוואה שנלקחה מבנק דיסקונט בע"מ על ידי הילה
מלונות ,ראה אירועים שלאחר המאזן בסעיף י 9.בדוח הדירקטוריון המצורף לתשקיף זה.
.8.4

כתבי פטור ,שיפוי וביטוח נושאי משרה ודירקטורים בתאגיד
 .8.4.1כתבי פטור לדירקטורים ונושאי משרה
ביום  26בנובמבר  ,2020אישרו דירקטוריון החברה והאסיפה הכללית של החברה ,בכפוף
לרישום אגרות החוב של החברה למסחר בבורסה על פי תשקיף זה ,להעניק לכל נושאי
המשרה המכהנים ושיכהנו בחברה מעת לעת ,וכן לנושאי משרה שיכהנו ,מעת לעת ,מטעם
החברה בתאגידים אחרים שהחברה מחזיקה בהם במניות ו/או בזכויות אחרות ,במישרין
ו/או בעקיפין ,או שלחברה עניין כלשהו בהם (להלן" :תאגיד אחר") כתב פטור ,בנוסח
המצורף כנספח א' לפרק זה (להלן" :כתב הפטור") במסגרת כתב הפטור ,פוטרת החברה
את נושאי המשרה כאמור מכל אחריות כלפיה (בכפוף להוראות הדין) ,ביחס לכל נזק
שייגרם לה על ידי נושאי המשרה כאמור בפעולותיהם בתום לב ,שנעשו החל ממועד חתימת
כתב הפטור ובתוקף היותם נושאי משרה בחברה ו/או נושאי משרה או מועסקים מטעם
החברה בתאגיד אחר ,עקב הפרת חובת הזהירות (למעט נזק עקב הפרת חובת הזהירות
בחלוקה (כהגדרתה בחוק החברות) ונזקים נוספים שנקבעו בכתב הפטור.
 .8.4.2כתבי שיפוי לדירקטורים ונושאי משרה
ביום  26בנובמבר  ,2020אישרו דירקטוריון החברה והאסיפה הכללית של החברה ,בכפוף
לרישום אגרות החוב של החברה למסחר בבורסה על פי תשקיף זה ,להעניק לנושאי המשרה
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המכהנים ושיכהנו בחברה מעת לעת ,וכן לנושאי משרה שיכהנו ,מעת לעת ,מטעם החברה
בתאגיד אחר התחייבות לשיפוי ,בהתאם לנוסח כתב השיפוי המצורף כנספח ב' לפרק זה
(להלן" :כתב השיפוי") .על פי כתב השיפוי ,זכאים נושאי המשרה כאמור לשיפוי בגין כל
חבות או הוצאה ו/או הוצאות התדיינות סבירות (לרבות שיפוי לפי חוק ייעול הליכי אכיפה
ברשות ניירות ערך (תיקוני חקיקה) ,התשע"א )2011-כמפורט בכתב השיפוי ,שתוטל עליהם
עקב פעולותיהם בתוקף היותם נושאי משרה בחברה ו/או נושאי משרה או עובדים מטעם
החברה בתאגיד אחר ,ובלבד שהסכום המרבי של השיפוי בגין חבויות כספיות שיוטלו על
האמורים על פי פסק דין (לרבות פסק דין שניתן בפשרה או פסק בורר שאושר בידי בית
המשפט) לא יעלה (במצטבר לכל נושאי המשרה ,למקרה בודד ובמצטבר לכל המקרים) על
סכום השווה ל 25%-מההון העצמי של החברה לפי דוחותיה הכספיים ,המבוקרים או
הסקורים (לפי העניין) ,האחרונים של החברה כפי שיהיו נכון למועד השיפוי .מובהר ,כי
השיפוי יחול מעבר לסכום שישולם (אם וככל שישולם) במסגרת ביטוח אחריות דירקטורים
ונושאי משרה שרכשה או שתרכוש החברה ,מעת לעת.
 .8.4.3ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה בחברה
ביום  26בנובמבר  2020אישרו דירקטוריון החברה והאסיפה הכללית של החברה ,כי החברה
תוכל להתקשר מעת לעת ,בפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה בחברה (בין
על ידי הארכת תוקף פוליסת ביטוח קיימת ובין על ידי התקשרות בפוליסה אחרת ,לרבות
עם מבטח אחר) ,ובלבד שגבולות האחריות של הביטוח הנ"ל לא יהיו שונים באופן מהותי
מהפוליסה שהייתה באותו מועד והפרמיה השנתית לא תעלה על _ אלפי דולר ארה"ב (להלן:
"הפוליסות העתידיות").
באותו מועד אישרו דירקטוריון החברה והאסיפה הכללית שלה את הכללת הדירקטורים
ונושאי המשרה בחברה בפוליסות עתידיות ,לרבות דירקטורים ונושאי משרה בחברה
הנמנים על בעלי השליטה בחברה.
.8.5

החזקת ניירות ערך על ידי בעלי עניין
לפרטים בנוגע להחזקות בעלי עניין במניות החברה ,ראו סעיף  3.3לפרק  3לתשקיף זה.

.8.6

מדיניות תגמול לעניין תנאי כהונה והעסקה של נושאי משרה
בחודש נובמבר  2020אישרו דירקטוריון החברה והאסיפה הכללית של החברה ,בהתאם לנוסח
המצ"ב כנספח ג' לתשקיף זה ,ובהתאם להוראות תקנה  1לתקנות החברות (הקלות לעניין החובה
לקבוע מדיניות תגמול) ,התשע"ג( 2013 -להלן" :תקנות מדיניות תגמול") ,מדיניות התגמול פטורה
לחברה בהתאם לסעיף 2א לתקנות מדיניות התגמול.
בהתאם לאמור בתקנות מדיניות התגמול ,מדיניות התגמול המתוארת בתשקיף של תאגיד מדווח
המציע לראשונה ניירות ערך שלו לציבור ,תיחשב כמדיניות שנקבעה לפי סעיף 267א לחוק החברות,
תשנ"ט 1999-ותהא טעונה אישור רק בחלוף חמש ( )5שנים מהמועד בו הפך התאגיד לתאגיד מדווח.

ח10-

נספח ב' – כתב פטור

לכבוד:
________________
נכבדי,

תאריך___________________ :

כתב פטור

הואיל ותקנון הילה מגדלי משרדים בע"מ (להלן" :החברה") מתיר לחברה ,לפטור מראש ,נושא משרה בה
מאחריותו ,כולה או מקצה ,בשל נזק עקב הפרת חובת הזהירות כלפיה;
והואיל וביום ______________ ,בעלי המניות של החברה ,לאחר קבלתה את אישורו של דירקטוריון החברה,
החליטו לאשר את התחייבות החברה למתן כתב פטור זה ,בהתאם להוראות חוק החברות ,תשנ"ט1999-
(להלן" :חוק החברות") ,ולתנאי הפטור המפורטים בכתב זה:
והואיל והינך מכהן כנושא משרה בחברה.
לשם הנוחיות ,כתב פטור זה כתוב בלשון זכר ,אך הוא מתייחס לגברים ונשים כאחד.
המונחים בכתב פטור זה יפורשו בהתאם לחוק החברות ,כפי שיתוקן מעת לעת ,ובאין הגדרה בחוק
החברות ,בהתאם לחוק ניירות ערך ,התשכ"ח( 1968-להלן" :חוק ניירות ערך") ,כפי שיתוקן מעת לעת .החברה
מאשרת ומתחייבת כלפיך ,בכפוף לכל מגבלה שבדין ,כדלקמן:
 .1בכפוף להוראות כתב פטור זה ולהוראות כל דין החל על החברה ,החברה פוטרת אותך בזאת מראש מכל אחריות
כלפיה בלבד ,הנובעת מנזק שנגרם או ייגרם לה ,במישרין או בעקיפין ,על ידי הפרת חובת הזהירות שלך כלפיה,
בפעילותך בתום לב בתוקף תפקידך כנושא משרה של החברה ו/או מי מחברות הבנות שלה ו/או כל חברה קשורה,
כפי שיהיו מעת לעת (למען הנוחות כל אחד מהם ייקרא להלן" :נושא משרה") או בשל כל הפרה אחרת שהדין
מתיר לחברה לפטור נושא משרה בגינה.
 .2התחייבויות החברה המבוססות על כתב פטור זה תפורשנה בהרחבה ובאופן המיועד לקיימן ,בהיקף המותר על
פי כל דין ,במטרה שלשמן נועדו .במקרה של סתירה כלשהי בין הוראה כתב פטור זה לבין הוראת כל דין החל על
החברה ,אשר אינה ניתנת להתניה ,לשינוי או להוספה ,הוראת הדין החל תגבר על האמור בכתב פטור זה ,אולם
אין בהתגברות זו כדי לפגוע או לגרוע משאר האמור בכתב בפטור זה.
 .3אין באמור בכתב פטור זה כדי לגרוע מהתחייבות החברה לשפות אותך בהתאם להוראות כתב שיפוי שעשויה
החברה להעניק לך ,במידה ויוחלט לעשות כן.
 .4החברה אינה פוטרת אותך מראש בשל כל אחד מאלה( :א) הפרת חובת הזהירות בחלוקה; (ב) הפרת חובת
אמונים; (ג) הפרת חובת זהירות שנעשתה בכוונה או בפזיזות ,למעט אם נעשתה ברשלנות בלבד) ;ד) פעולה מתוך
כוונה להפיק רווח אישי שלא כדין; (ה) קנס ,קנס אזרחי ,עיצום כספי או כופר שהוטל עליך; (ו) הליך אכיפה
מנהלית למעט תשלום לנפגע הפרה כאמור בסעיף 52נד(א)(()1א) לחוק ניירות ערך או בשל הוצאות שהוציא נושא
משרה בקשר עם הליך אכיפה מנהלית ,לרבות הוצאות התדיינות סבירות ,ובכלל זה שכר טרחת עורכי דין.
 .5במידה ובעתיד ישתנה הדין החל על החברה כך שיאפשר לחברה להרחיב את היקף כתב פטור זה אשר החברה
רשאית להעניק לך ,אזי יראו את השינוי בדין כחל גם עליך ,וכתב פטור זה ייחשב אוטומטית )ללא צורך בכל
פעולה או החלטה נוספת) כמתוקן כאילו הוא מכיל כל שינוי כאמור במידה המקסימלית המותרת בחוק.
 .6החברה רשאית ,לפי שיקול דעתה הבלעדי ,לבטל כתב פטור זה ובלבד שניתנה לך הודעה של לפחות שני ( )2ימים
לפני המועד בו תכנס החלטתה לתוקף .מובהר בזאת כי לכל ביטול כאמור לא תהא תחולה רטרואקטיבית.
___________________
הילה מגדלי משרדים בע"מ
אני מאשר קבלת פטור זה ,ומאשר את הסמכתי לתנאיו.
תאריך ___________________ :חתימה_______________________.

נספח ג' – כתב שיפוי
תאריך___________________ :

לכבוד:
________________
נכבדי,

כתב שיפוי
הואיל ותקנון הילה מגדלי משרדים בע"מ (להלן" :החברה") מתיר לחברה לשפות את נושאי המשרה של החברה;
והואיל וביום __ ב______  2020החליט דירקטוריון החברה ,לאשר מתן התחייבות מראש לשיפוי נושאי משרה
בחברה בהתאם לתנאי השיפוי המפורטים בכתב זה;
והואיל וביום ___ ב______  2020אישרה גם האסיפה הכללית של החברה את ההחלטה האמורה;
והואיל וכיהנת ו/או הנך מכהן ו/או עתיד לכהן כנושא משרה בחברה ו/או בחברות בנות ו/או קשורות של החברה.
לפיכך ,מאשרת ומתחייבת החברה כלפיך ,בכפוף להוראות הדין ותקנון החברה ,כדלקמן:
בכתב שיפוי זה תהיה למונחים הבאים המשמעות הנקובה בצידם:
חוק החברות התשנ"ט ,1999-כפי שתוקן או יתוקן מזמן לזמן ,וכן התקנות
"חוק" או "חוק החברות"
שהותקנו או שיותקנו מכוחו.
"חוק ניירות ערך"

חוק ניירות ערך ,התשכ"ח ,1968-כפי שתוקן או יתוקן מזמן לזמן ,וכן
התקנות שהותקנו או יותקנו מכוחו.

"נושא משרה"

כמשמעותו בחוק החברות ו/או בחוק ניירות ערך (לרבות הגדרת המונח
"נושא משרה בכירה") ולרבות נושא משרה בחברות הבנות ו/או הקשורות,
נושא משרה בחברה אחרת ו/או כל עובד ,קבלן או יועץ שהחברה תחליט
להעניק לו כתב שיפוי.

"החברות הבנות"

החברות אשר בשליטה של החברה (לרבות ,שליטה משותפת) ,כפי שתהיינה
מעת לעת.

"החברות הקשורות"

כהגדרת מונח זה בחוק ניירות ערך.

לשם הנוחיות ,כתב שיפוי זה כתוב בלשון זכר ,אך הוא מתייחס לגברים ונשים כאחד.
 .1התחייבות לשיפוי
בהיותך נושא משרה בחברה ו/או בחברות בנות ו/או קשורות של החברה ,כפי שתהיינה מעת לעת ,מתחייבת בזה
החברה ,באופן בלתי חוזר ועד כמה שהדבר מותר על פי דין ,לשפות אותך בשל כל חבות או הוצאה ,כמפורט
בסעיף  5להלן ,שתוטלנה עליך ו/או תוציא עקב פעולות ו/או מחדלים שעשית ,ו/או שתעשה בתוקף היותך נושא
משרה ,בגין כל מקרה או פעולה שמותר בגינם לשפות לפי החוק ולפי כל דין.
 .2עילות השיפוי
 .2.1חבות כספית שתוטל עליך לטובת אדם/גוף אחר על פי פסק דין ,לרבות פסק דין שיינתן בפשרה או פסק דין
בורר שיאושר בידי בית משפט ,ובלבד שהחבות הכספית כאמור תהא קשורה ,במישרין או בעקיפין ,לאחד
או יותר מהאירועים או כל חלק מהם או כל הקשור בהם ,המפורטים בתוספת א' לכתב זה ,המהווה חלק
בלתי נפרד הימנו (להלן" :התוספת") ובלבד שסכום השיפוי לא יעלה על המפורט בסעיף  3להלן.
 .2.2הוצאות התדיינות סבירות ,לרבות שכר טרחת עורך דין ,שתוציא עקב חקירה או הליך שהתנהל נגדך בידי
רשות המוסמכת לנהל חקירה או הליך ,ואשר הסתיים בלא הגשת כתב אישום נגדך ובלי שהוטלה עליו
חבות כספית כחלופה להליך פלילי ,או שהסתיים בלא הגשת כתב אישום נגדך אך בהטלת חבות כספית
כחלופה להליך פלילי בעבירה שאינה דורשת הוכחת מחשבה פלילית או בקשר לעיצום כספי;

בפסקה זו – סיום הליך בלא הגשת כתב אישום בעניין שנפתחה בו חקירה פלילית – משמעו סגירת התיק
לפי סעיף  62לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב] ,התשמ"ב( 1982-בסעיף קטן זה – חוק סדר הדין
הפלילי) ,או עיכוב הליכים בידי היועץ המשפטי לממשלה לפי סעיף  231לחוק סדר הדין הפלילי;
"חבות כספית כחלופה להליך פלילי" – חבות כספית שהוטלה על פי חוק כחלופה להליך פלילי ,לרבות קנס
מינהלי לפי חוק העבירות המינהליות ,התשמ"ו ,1985-קנס על עבירה שנקבעה כעבירת קנס לפי הוראות
חוק סדר הדין הפלילי ,עיצום כספי או כופר;
 .2.3הוצאות התדיינות סבירות ,לרבות שכר טרחת עורכי דין ,שתוציא או שתחויב בהן בידי בית משפט ,בהליך
שיוגש נג דך בידי החברה או בשמה או בידי אדם אחר ,או באישום פלילי שממנו תזוכה ,או באישום פלילי
שבו תורשע בעבירה שאינה דורשת הוכחת מחשבה פלילית.
בפסקה זו – "אדם אחר" – לרבות במקרה של תביעה שהוגשה כנגדך על דרך של תביעה נגזרת.
 .2.4חבות כספית שתוטל עלייך בשל תשלום לנפגע הפרה כאמור בסעיף (52נד)(א)(()1א) לחוק ניירות ערך;
 .2.5הוצאות שתוציא או שתחויב בהן בקשר עם הליך אכיפה מנהלית שתתנהל בעניינך ,לרבות הוצאות
התדיינות סבירות ,ובכלל זה שכר טרחת עורך דין.
בפסקה זו "הליך אכיפה מנהלית" – הליך לפי פרקים ח'( 3הטלת עיצום כספי בידי רשות ניירות ערך),
ח'( 4הטלת אמצעי אכיפה מנהליים בידי ועדת האכיפה המנהלית) ו/או ט'( 1הסדר להימנעות מנקיטת
הליכים או להפסקת הליכים ,המותנית בתנאים) לחוק ניירות ערך ,ו/או הליך לפי סימן ד' לפרק הרביעי
בחלק התשיעי של חוק החברות כפי שיתוקן מעת לעת ,ו/או כל הליך דומה לאלו בכפוף לדין.
 .3סכום השיפוי
 .3.1סכום השיפוי הכולל שתשלם החברה לכל נושאי המשרה במצטבר על פי כל כתבי השיפוי שהוצאו ויוצאו
להם על ידי החברה מעת לעת (להלן" :כתבי השיפוי") ,בגין אחד או יותר מסוגי האירועים המפורטים
בתוספת ,לא יעלה על  25מיליון ש"ח או  25%מההון העצמי של החברה ,בנטרול הפרשה שבוצעה בגין שיפוי
כאמור ,על פי דוחותיה הכספיים המאוחדים אשר אושרו קודם לכן בסמוך ליום התשלום בפועל על פי כתב
שיפוי זה ,לפי הגבוה מבניהם (להלן" :סכום השיפוי").
 .3.2מובהר בזאת כי אין בתשלום סכום השיפוי האמור לעיל בכדי לפגוע בזכותך לקבל תגמולי ביטוח בגין סוגי
האירועים הקבועים בכתב השיפוי המבוטחים בחברת ביטוח ,שהחברה תקבל עבורך מזמן לזמן ,אם תקבל,
במסגרת כל ביטוח של אחריות דירקטורים ונושאי משרה בחברה.
 .3.3מודגש במפורש כי תשלומי החברה יהוו "רובד נוסף" מעבר לסך כל תגמולי הביטוח שישולמו ע"י המבטח,
ככל שכאלה ישולמו .כמו כן מודגש כי התחייבות זו לשיפוי אינה חוזה לטובת צד ג' כלשהו לרבות מבטח
כלשהו והיא אינה ניתנת להמחאה ,ולא תהא לכל מבטח זכות לדרוש השתתפות של החברה בתשלום אשר
לו מחויב מבטח על פי הסכם ביטוח שנערך עמו למעט ההשתתפות העצמית הנקובה בהסכם כאמור.
 .3.4אם וככל שסך כל סכומי השיפוי שהחברה תידרש לשלם בגין העילות נשוא סעיף  2לעיל יעלה על סכום
השיפוי ,יחולק סכום השיפוי ,או יתרתו ,לפי העניין ,בין נושאי המשרה שיהיו זכאים לשיפוי ,באופן שסכום
השיפוי שיקבל כל אחד מנושאי המשרה בפועל יחושב על-פי היחס שבין סכום השיפוי שיגיע לכל אחד
מנושאי המשרה לבין סכום השיפוי שיגיע לכל נושאי המשרה האמורים במצטבר.
 .3.5שילמה החברה סכומי שיפוי לנושאי משרה בגובה סכום השיפוי ,לא תשא החברה בסכומי שיפוי נוספים
אלא אם תשלום סכומי השיפוי הנוספים יאושר באורגנים בחברה שיהיו מוסמכים לאשר הגדלה זו על פי
דין במועד תשלום סכומי השיפוי הנוספים ובכפוף לתקנון החברה.

 .4תשלומי ביניים
 .4.1עם קרות אירוע שבגינו אתה עשוי להיות זכאי לשיפוי בהתאם לאמור לעיל ,תעמיד החברה לרשותך ,מעת
לעת ,את הכספים הדרושים לכיסוי ההוצאות והתשלומים האחרים למיניהם הכרוכים בטיפול באותו הליך
מש פטי ,לרבות בהליכי חקירה ,באופן שאתה לא תידרש לשלמם או לממנם בעצמך ,והכל כפוף לתנאים
ולהוראות בכתב שיפוי זה.
 .4.2במקרה שהחברה תשלם לך או במקומך סכומים כלשהם במסגרת כתב שיפוי זה בקשר להליך משפטי
כאמור ,ולאחר מכן יתברר שאינך זכאי לשיפוי מאת החברה על אותם סכומים יחולו הוראות סעיף 5.9
להלן.
 .5תנאי השיפוי
מבלי לגרוע מן האמור לעיל ,ההתחייבות לשיפוי על-פי כתב זה כפופה לתנאים שלהלן:
 .5.1הודעת השיפוי
 .5.1.1אתה תודיע לחברה על כל הליך משפטי ו/או מנהלי ו/או חקירה בידי רשות המוסמכת לנהל חקירה,
או הליך אחר שייפתח נגדך ,או על כל התראה בכתב או כל חשש או איום שהליך כאמור ייפתח
נגדך בקשר לכל אירוע שבגינו עשוי לחול השיפוי (להלן ביחד ולחוד" :הליך משפטי") וזאת
במהירות הראויה לאחר שיוודע לראשונה על כך ,ותעביר לחברה או למי שהיא תודיע לך כל מסמך
שיימסר לך בקשר לאותו הליך משפטי (להלן" :הודעת השיפוי").
 .5.1.2אי מסירת הודעת השיפוי בהתאם לאמור לעיל לא תשחרר את החברה מהתחייבויותיה על פי כתב
שיפוי זה ,למעט במקרה שבו אי מסירת הודעת השיפוי כאמור תאיין את יכולתה של החברה
להתגונן בשמך כנגד התביעה.
 .5.2הטיפול בהגנה
 .5.2.1החברה תהיה זכאית לקחת על עצמה את הטפול בהגנתך בפני אותו הליך משפטי ו/או למסור את
הטיפול האמור לכל עורך דין שהחברה תבחר לצורך זה ,בתנאי שהחברה הודיעה תוך  45ימים
ממועד קבלת ההודעה כאמור בסעיף  5.1לעיל (או תקופה קצרה יותר – אם הדבר נדרש לצורך
הגשת כתב הגנתך או תגובתך להליך) ,כי היא תשפה את מחזיק כתב השיפוי בהתאם לאמור בכתב
זה .החברה ו/או עורך דין כאמור יהיו זכאים לפעול במסגרת הטיפול הנ"ל לפי שיקול דעתם הבלעדי
ולהביא את ההליך הנ"ל לידי סיום; עורך הדין שימונה כאמור יפעל ויהיה חייב חובת נאמנות
לחברה ולך .מקום שתתנגד לייצוגך על ידי עורך הדין שמינתה החברה מטעמים סבירים או
שלדעתך או לדעת עורך דין החברה ,יווצר ניגוד עניינים בינך לבין החברה ,אתה תהיה רשאי לקחת
לעצמך עורך דין מטעמך ,ובלבד שסכום שכר הטרחה שישולם לו יאושר על ידי האורגנים
המוסמכים בחברה שיבחנו את סבירותו ,והוראות כתב שיפוי זה יחולו על הוצאות שיהיו לך בגין
מינוי כאמור.
 .5.2.2במקרה שהחברה תבחר להביא לסיום ההליך המשפטי בדרך של פשרה ו/או הסדר ,היא תהיה
רשאית לעשות כן ,ובלבד שכל התנאים הבאים ימולאו( :א) יוסרו במלואם התביעה נגדך ו/או
האיום בתביעה נגדך כאמור בסעיף  5.1לעיל; (ב) החיוב הכספי הסופי לא יהא גבוה מסכום השיפוי
המגיע לך ,אלא אם כן ניתנה הסכמתך בכתב; (ג) אין בהסכמה לפשרה ו/או להסדר בכדי להודות
בחבות נושא המשרה.
 .5.2.3החברה לא תהיה רשאית להביא את המחלוקת נשוא ההליך המשפטי הנ"ל להכרעה בדרך של
בוררות ,אלא בהסכמתך המוקדמת לכך ,בכתב ,ובלבד שלא תסרב לתת הסכמתך זו אלא מנימוקים
סבירים שימסרו לחברה בכתב .למען הסר ספק ,אף אם תועבר המחלוקת בהליך המשפטי לפתרון
בדרך של בוררות או בכל דרך אחרת ,החברה תישא בכל ההוצאות הקשורות בכך.

 .5.2.4על אף האמור לעיל במקרים של אישומים פליליים נגדך ,החברה לא תהיה רשאית להביא לסיום
את ההליך המשפטי הנ"ל בדרך של פשרה ו/או הסדר ו/או להביא את המחלוקת נשוא ההליך
המשפטי הנ"ל להכרעה בדרך של בוררות או פישור או גישור אלא אם תיתן לכך את הסכמתך
מראש ובכתב .אתה תוכל לסרב ליתן את הסכמתך האמורה בפסקה זו לפי שיקול דעתך הבלעדי
ומבלי שתידרש לנמק את אי הסכמתך.
 .5.2.5אם החברה לא תודיע לך בתום  14יום ממועד קבלת הודעת השיפוי כאמור לעיל ,כי היא נטלה על
עצמה את הטיפול בהגנתך בפני ההליך המשפטי כאמור ,או אם תתנגד לייצוגך על -ידי עורכי הדין
של החברה מטעמים סבירים או מחשש לניגוד עניינים ,אתה תהא זכאי למנות עו"ד מטעמך ,ובלבד
שסכום שכר הטרחה שישולם לו יאושר על ידי האורגנים המוסמכים בחברה שיבחנו את סבירותו,
וכל הוראת כתב שיפוי זה יחולו בהתאם ,לרבות ההוצאות שיהיו לך בגין מינוי עורך דין כאמור.
 .5.3הטיפול בהגנה
 .5.3.1לפי בקשת החברה ,תחתום על כל מסמך שיסמיך אותה ו/או כל עורך דין כאמור לטפל בשמך
בהגנתך באותו הליך ולייצג אותך בכל הקשור לכך ,בהתאם לאמור לעיל.
 .5.3.2אתה תשתף פעולה עם החברה ו/או עם כל עורך דין כאמור לעיל וכן תקיים את כל הוראות
המבטחים על פי כל פוליסה לאחריות דירקטורים ונושאי משרה שהחברה ו/או אתה תתקשרו בה
בקשר עם ההתגוננות בהליך המשפטי ,בכל אופן סביר שיידרש ממך על-ידי מי מהם במסגרת
טיפולם בקשר לאותו הליך משפטי ,ובלבד שהחברה או חברת הביטוח ,לפי העניין ,תדאג לכיסוי
כל ההוצאות שלך שתהיינה כרוכות בכך ,באופן שאתה לא תידרש לשלמן או למנות בעצמך ,והכל
כפוף לאמור בכתב שיפוי זה.
 .5.4כיסוי החבויות :בין אם החברה תפעל לפי המפורט בסעיף  5.2לעיל ובין אם לאו ,היא תדאג לכיסוי כל
ההוצאות והתשלומים האחרים למיניהם האמורים בסעיף  5.2לעיל ,באופן שאתה לא תידרש לשלמם או
לממנם בעצמך ,וזאת מבלי שיהיה בכך כדי לגרוע מהשיפוי המובטח לך על-פי האמור בכתב זה ו/או
בפוליסת הביטוח שתרכוש החברה מעת לעת ,אם תרכוש ,והכל כפוף לאמור בכתב שיפוי זה.
 .5.5אי תחולת השיפוי במקרים של פשרה או הודאה ללא הסכמת החברה :השיפוי שלך בקשר להליך משפטי
כלשהו נגדך ,כאמור בכתב זה ,לא יחול לגבי כל סכום שיגיע ממך בעקבות פשרה או בוררות ,אלא אם כן
החברה תסכים מראש ובכתב לאותה פשרה או לקיום אותה בוררות ,לפי העניין ,החברה לא תסרב לאותה
פשרה או לקיום אותה בוררות ,לפי העניין ,מטעמים שאינם סבירים.
 .5.6אי תחולת השיפוי במקרים של שיפוי או ביטוח מצד שלישי :החברה לא תידרש לשלם על-פי כתב זה כספים
ששולמו בפועל לך או עבורך או במקומך בכל דרך שהיא במסגרת ביטוח (שרכשה החברה) או התחייבות
שיפוי של צד שלישי כלשהי זולת החברה .למען הסר ספק יובהר ,כי סכום השיפוי על-פי כתב זה יחול מעבר
(ובנוסף) לסכום שישולם (אם וכל שישולם) במסגרת ביטוח ו/או שיפוי כאמור.
 .5.7תשלום השיפוי :עם בקשתך לביצוע תשלום בקשר למקרה כלשהו על-פי כתב זה ,תנקוט החברה את כל
הפעולות הנחוצות על-פי דין לתשלומו ,ותפעל להסדרתו של כל אישור שיידרש בקשר לכך ,אם יידרש,
לרבות אישור בית המשפט ,אם וככל שיידרש .אם יידרש אישור כלשהו לתשלום כאמור ,ואותו תשלום לא
יאושר מכל סיבה שהיא ,יהיה תשלום זה או כל חלק ממנו שלא יאושר כאמור ,כפוף לאישור בית המשפט
והחברה תפעל להשגתו.
 .5.8תקופת השיפוי :התחייבויות החברה לפי כתב זה יעמדו לזכותך לרבות לזכות עיזבונך ללא הגבלת זמן וזאת
גם לאחר סיום העסקתך בחברה ו/או כהונתך כנושא משרה בחברה ובחברות הבנות ו/או בחברות קשורות
של החברה ,לפי המקרה ,ובלבד שהפעולות בגינן ניתנת התחייבות לשיפוי נעשו ו/או ייעשו בתקופת
העסקתך בחברה ו/או כהונתך כנושא משרה.

 .5.9החזרת סכומי שיפוי ששולמו :במקרה שהחברה תשלם לך או במקומך סכומים כלשהם במסגרת כתב שיפוי
זה בקשר להליך משפטי כאמור ,ולאחר מכן יקבע שאינך זכאי לשפוי מאת החברה על אותם סכומים,
ייחשבו סכומים אלה כהלוואה שניתנה לך על-ידי החברה ,אשר תהיה צמודה למדד המחירים ולצרכן ,ויהיה
עליך להחזיר את הסכומים הללו לחברה כשתידרש בכתב על-ידיה לעשות כן ,ולפי הסדר התשלומים
שהחברה תקבע.
 .5.10אי תחולה :ההתחייבות לשיפוי כאמור בכתב התחייבות זה כפופה להוראות הדין (כפי שיהיה מעת לעת)
ובכלל זה לא תחול בכל אחד מהמקרים הבאים:
 .5.10.1הפרת חובת אמונים ,אלא אם כן פעלת בתום לב והיה לך יסוד סביר להניח שהפעולה לא תפגע
בטובת החברה;
 .5.10.2הפרת חובת זהירות שנעשתה בכוונה או בפזיזות ,למעט אם נעשתה ברשלנות בלבד;
 .5.10.3פעולה מתוך כוונה להפיק רווח אישי שלא כדין;
 .5.10.4קנס ,קנס אזרחי ,עיצום כספי או כופר שהוטל עליך;
 .5.10.5הליך אכיפה מנהלית למעט לעניין כאמור בסעיפים  2.4ו 2.52.5-לעיל.
 .6שונות
 .6.1התחייבויות החברה על-פי כתב שיפוי זה יפורשו בהרחבה ובאופן המיועד לקיימן ,ככל שמותר על -פי דין,
לשם התכלית שלה נועדו .במקרה של סתירה בין הוראה כלשהי בכתב שיפוי זה לבין הוראת דין שלא ניתנה
להתנות עליה ,לשנותה או להוסיף עליה ,תגבר הוראת הדין האמורה ,אך לא יהיה בכך כדי לפגוע או לגרוע
מתוקפן של שאר ההוראות בכתב שיפוי זה.
 .6.2כתב שיפוי זה ייכנס לתוקף עם חתימתך על עותק ממנו במקום המיועד לכך ומסירת העותק החתום לחברה,
אך לא לפני מועד אישור כתב שיפוי באורגנים המוסמכים של החברה ,כנדרש על-פי הוראות הדין כפי שיהיו
מעת לעת .אם קיבלת כתב התחייבות ו/או התחייבות קודמת לשיפוי מהחברה ,כתב שיפוי זה מחליפם ובא
במקומם.
 .6.3מודגש כי התחייבות זו לשיפוי ופטור אינה חוזה לטובת צד ג' כלשהו לרבות מבטח כלשהו והיא אינה ניתנת
להמחאה ,ולא תהא לכל מבטח זכות לדרוש השתתפות של החברה בתשלום אשר לו מחויב מבטח על-פי
הסכם ביטוח שנערך עמו ,למעט השתתפות העצמית הנקובה בהסכם כאמור.
 .6.4אין בכתב שיפוי ופטור זה כדי להגביל את החברה או למנוע ממנה להגדיל את הסכום השיפוי בשל אירועים
נשוא השיפוי ,בין מחמת שסכומי הביטוח על-פי פוליסת ביטוח אחריות נושאי המשרה יוקטנו ,בין מחמת
שהחברה לא תוכל להשיג ביטוח נושאי משרה שיכסה את האירועים נשוא השפוי בתנאים סבירים ובין מכל
סיבה אחרת ובלבד שההחלטה כאמור תתקבל בדרכים הקבועות בדין.
 .6.5כתב שיפוי זה אינו גורע מזכותה של החברה להחליט על שיפוי בדיעבד ,על-פי הוראת כל דין.
 .6.6התוספת לכתב שיפוי זה מהווה חלק בלתי נפרד הימנו.
 .6.7הדין החל על כתב שיפוי זה הינו הדין בישראל ולבית המשפט המוסמך בתל אביב מסורה הסמכות
הבלעדית ,לדון במחלוקות שינבעו מיישום הסכם זה.

ולראיה באה החברה על החתום ,באמצעות מורשי החתימה שלה ,שהוסמכו כדין.

___________________
הילה מגדלי משרדים בע"מ
אני מאשר קבלת שיפוי זה ,ומאשר את הסמכתי לתנאיו.
תאריך ___________________ :חתימה_______________________.

תוספת א'
כפוף להוראות הדין ,אלה סוגי האירועים הבאים:
 .1הצעה ,הנפקה ,מכירה ו/או רכישה עצמית של ניירות ערך על – ידי החברה או על ידי החברות הבנות או חברה
קשורה (להלן בתוספת זו" :החברה") או על ידי בעלי מניות של החברה ,לרבות אך מבלי לגרוע מכלליות האמור
לעיל ,הצעת ניירות ערך לציבור על פי תשקיף או בדרך אחרת ,הצעה פרטית ,הצעת ניירות ערך בדרך אחרת
כלשהי ,או הנפקת ניירות ערך שלא יצאה לפועל .לרבות ,איך מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל ,כל הליך ,חוות
דעת ,מסמך או דיווח הקשור אל האמור לעיל.
.2

אירוע הנובע מהיותה של החברה חברה ציבורית או הנובע מכך שמניותיה הוצעו לציבור או הנובע מכך
שמניותיה נסחרות בבורסה בישראל או מחוצה לה.

.3

אירועים שהשפיעו או עלולים להשפיע באופן מהותי על רווחיות החברה או רכושה או זכויותיה או חובותיה.

.4

עסקאות ופעולות כמשמעותן בסעיף  1לחוק החברות (להלן בתוספת זו" :עסקה" או "פעולה" ,בהתאמה)
ובכלל זה ,משא ומתן להתקשרות בעסקה ,העברה ,מכירה או רכישה של נכסים או התחייבויות ,לרבות ניירות
ערך או זכויות או קבלת זכות בכל אחד מהם ,לרבות הצעת רכש ו/או הצעת מכר מסוג כלשהו או מיזוג של
החברה צד לה ובין אם אינה צד לה .לרבות כל תביעה או דרישה בעניין זה ביחס לחוות דעת הדירקטוריון
לשיקול דעתו ,לפרוצדורה בה נשקלה העסקה ,או הימנעות ממתן חוות דעת כאמור

.5

כל תביעה או דרישה המוגשות בקשר לעסקה ,בין שהינה במהלך העסקים הרגיל או בין שאינה במהלך העסקים
הרגיל של החברה ,לרבות בגין קבלת אשראי ,מכירה ,השכרה ,העברה ,רכישה או שעבוד של נכסים או
התחייבויות ,וכן קבלת ו/או מתן אופציה למכירה ,השכרה ,העברה שעבוד או רכישה של נכסים או התחייבויות
כאמור.

.6

אירועים הקשורים לביצוע השקעות על ידי החברה בגופים כלשהם ,לפני ,במהלך ואחרי ביצוע ההשקעה,
במהלך ההתקשרות ,החתימה ,פיקוח ומעקב אחריהם ,לרבות עסקאות ו/או פעולות הנעשות בשם החברה
כדירקטור ,נושא משרה ,עובד או משקיף בדירקטוריון בתאגיד בו מבוצעת ההשקעה.

.7

פעולה בקשר עם הוצאת רישיונות והיתרים.

.8

כל תביעה או דרישה בקשר עם פעולה או החלטה ,בנושאים הקשורים ,במישרין או בעקיפין ,להגבלים עסקיים
ובכללם הסדרים כובלים ,מיזוגים ומונ ופולין .לרבות אך מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,אישורים ו/או
פטורים הנוגעים להגבלים עסקיים.

.9

פעולה הקשורה במישרין או בעקיפין עם יחסי עבודה ויחסי מסחר של החברה ,ובכלל זה עם עובדים ,קבלנים,
לקוחות ,ספקים ונותני שירותים ,לרבות פעולות שעשה נושא משרה בחברה בתוקף תפקידו לצורך יחסי עבודה
ו/או מסחר אלו.

 .10פעולה או החלטה של נושא המשרה בקשר לעמידת או אי עמידת החברה בחוקים כלשהם ,ובכלל זה בקשר עם
אחריות נושאי משרה המוטלת מכוח חוקים כאמור ,לרבות חוקי עבודה ,חוקי בטיחות ,חוקי איכות סביבה,
חוקי הגבלים עסקיים (כאמור לעיל) ,חוקי צרכנות ,מכר ואחריות יצרן ,חוקים הקשורים להיתרים הנדרשים
בחברה כגון רישיונות עסק ,רישיון ,כיבוי אש ,היתרי רעלים ,רישיונות ייצוא וכיו"ב.
 .11כל פעולה בקשר עם יחסי עובד – מעביד לרבות משא ומתן ,התקשרות ויישום הסכמי עבודה אישיים ,הטבות
לעובדים ,אופציות ,תנאי עבודה והעסקה.
 .12תביעה או דרישה בקשר עם נושאים הטעונים גילוי בתשקיף ,לרבות כל טיוטה שלו ,ואשר לא ניתן גילוי כנדרש
על פי כל דין.
 .13פעולה בקשר עם דיווחים או הודעות המוגשים על ידי החברה ו/או על ידי חברות בשליטתה של החברה ,על פי
כל דין ,לרבות אך מבלי לגרוע מכלליות האמור ,חוק החברות או חוק ניירות ערך ,לרבות תקנות שהותקנו
מכוחם ,או על פי כללים או הנחיות הנהוגים בבורסה בישראל או מחוצה לה.
 .14פעולה הקשורה להעברת מידע כלשהו של החברה לצדדים שלישיים.
 .15משא ומתן ,כריתה וביצועם של חוזים מכל מין וסוג עם לקוחות ,שוכרים ,משכירים ,ספקים ,מפיצים ,סוכנים,
קבלני כוח אדם ,קבלני שירותים ,קבלני בניין ,קבלני שיפוצים וכיוב'.
 .16מתן הודעה על עניין אישי ,השתתפות וקבלת החלטות בישיבות דירקטוריון החברה וועדותיהן.
 .17התבטאות ,אמירה לרבות הבעת עמדה ו/או דעה ו/או הצבעה שנעשתה בתום לב על-ידי נושא המשרה במהלך
תפקידו ומכוח תפקידו ולרבות במסגרת ישיבות כאורגן של החברה ולרבות במסגרת ישיבות הדירקטוריון ו/או
ועדה מוועדותיו.
 .18תביעה או דרישה ,המתייחסות להחלטה או פעילות של החברה או של נושא המשרה במסגרת תפקידו בחברה,
לרבות החלטות שהתקבלו בדירקטוריון החברה או באחת מוועדותיו ו/או בניגוד למסמכי ההתאגדות של
החברה.
 .19פעולות בקשר לניהול שוטף של החברה.
 .20קביעת הדירקטוריון לגבי דירקטור כי הוא בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ,וקביעת הדירקטוריון לגבי
דירקטור כי הוא בעל כשירות מקצועית;
 .21אירועים הקשורים בבטיחות בעבודה ופגיעות בעבודה ,בין אם גרמו לנזקי גוף ובין אם גרמו לנזקי רכוש.
 .22גיבוש תוכניות עבודה ,תקציבים ,לרבות תמחור ,שיווק ,הפצה ,הנחיות לעובדים ,ללקוחות ולספקים ושיתופי
פעולה כלשהם.
 .23סיבות היוצרות כל סוג של הפרה של חוקי המכס ,איכות הסביבה ,תקנות ,רישיונות סביבתיים ,היתרים,
רישיונות ייצוא או אישורים נוספים הנדרשים על פי חוקי המכס ,איכות הסביבה ,רישיון עסקים ,הגנת הצרכן,
הגנת הפרטיות וייצוא בטחוני.
 .24כל תביעה או דרישה המוגשות ביחס לעילה שבוצעה או הנטענת שבוצעה או שימוש לרעה ביחס לזכות קניין
רוחני של צד שלישי בידי החברה או מי מטעמה.
 .25פעולות הקשורות לקניין רוחני של החברה והגנה עליו ,לרבות רישום או אכיפה של זכויות קנייניות והגנה
בתביעות אליהן.

 .26כל תביעה ו/או דרישה המוגשות בידי עובדים ,יועצים ,סוכנים ,משווקים ,יחידים אחרים ו/או גוף המועסק
ו/או המספק שירותים לחברה בקשר לפיצויים אותם חייבים להם או נזקים ו/או חבויות אשר נגרמו להם
בקשר עם העסקתם על ידי החברה או התקשרותם עם החברה או בקשר למכרז שהוציאה החברה ,ובכלל זה
גם אירועים הקשורים בתנאי העסקה של עובדים וביחסי עובד – מעביד לרבות קידום עובדים ,טיפול בהסדרים
פיננסיים ,קופות ביטוח וחיסכון ו/או הטבות אחרות.
 .27השתתפות במכרזים.
 .28פעולה הנוגעת לעריכת הדוחות הכספיים של החברה ,לבקרה על תהליך עריכתם ,לאופן עריכתם ,לטעויות
בהם ,ולאישורם.
 .29כל תביעה או דרישה המוגשות בידי צד שלישי הסובל מחבלה גופנית או נזק לעסק או לנכס אישי לרבות אובדן
השימוש בו במהלך כל פעולה או מחדל המיוחסים לחברה ,או בהתאמה לעובדיה ,סוכניה או אנשים אחרים
הפועלים או הטוענים לפעול מטעם החברה.
 .30כל תביעה ו/או דרישה המוגשות באופן ישיר או עקיף בקשר לפעולה שבוצעה בידי החברה ו/או על ידי נושאי
המשרה ,המנהלים ו/או העובדים של החברה ,בכל הנוגע לתשלום ,דיווח ו/או תיעוד מסמכים ,של אחת
מרשויות המדינה ,רשות חוץ ,רשות מוניציפאלית ו/או כל תשלום אחר הנדרש על פי חוקי מדינת ישראל ,לרבות
תשלומי מס על הכנסה ,מס מכירה ,מס שבח ,מסי העברה ,בלו ,מס ערך מוסף ,מס בולים ,מכס ,ביטוח לאומי,
משכורות ו/או עיכוב שכר לעובדים ו/או עיכובים אחרים ,לרבות כל סוג של ריבית ותוספות בגין הצמדה.
 .31כל תשקיף ,מתאר ,דיווח או הודעה המוגשים על פי חוק החברות ,חוק ניירות ערך (לרבות תקנות שהותקנו
מכוחם או על פי חוקים ותקנות הדנים בנושאים דומים מחוץ לישראל) ,הנחיות רשות ניירות ערך ,תקנון
הב ורסה או על פי כללים או הנחיות הנהוגים בבורסה בישראל או מחוצה לה ו/או הימנעות מהגשת תשקיף,
מתאר דיווח ו/או טעות בדיווח או הודעה כאמור.
 .32כל דיווח או הודעה המוגשים או שאמורים להיות מוגשים על או על פי הוראות דיני המס החלים על החברה,
לרבות הימנעות מהגשת דיווח ו/או טעות בדיווח או הודעות כאמור.
 .33כל פעולה מנהלתית ,ציבורית ,שיפוטית ,צווים ,פסקי דין ,תביעות ,דרישות ,מכתבי דרישות ,הנחיות ,טענות,
חקירות ,הליכים ו/או הודעות של חוסר ציות ו/או הפרה של פעולה של רשות שלטונית ו/או גוף אחר הטוענים
לאי מילוי הוראת חוק ,תקנה ,צו ,פקודה ,כלל ,נוהג ,הוראה ,רישוי ,הנחיה ,מדיניות ו/או פסק דין על ידי
החברה ו/או של נושאי המשרה בחברה במסגרת תפקידם בחברה ,בישראל או מחוצה לה.
 .34כשל בעריכת סידורי ביטוח ו/או בניהול סיכונים .כל תביעה או דרישה בקשר עם מעשה או מחדל שגרם לאי
עריכה של סידורי ביטוח נאותים וכן כל עניין בקשר למו"מ ,התקשרות עם מבטחים והפעלת פוליסות ביטוח.
 .35כל תביעה או דרישה ביחס לאי גילוי או כשל לספק כל סוג של מידע בזמן הנדרש בהתאם לדין ,או בקשר לגילוי
מוטעה או לקוי של מידע כאמור לצדדים שלישיים ובכלל זה למכס ,מס הכנסה ,מס ערך מוסף ,ביטוח לאומי,
רשויות מקומיות ,משרד לאיכות הסביבה ומשרד הביטחון ,למחזיקי ניירות הערך של החברה וכל גורם
ממשלתי או מוסדי אחר ,לרבות בכל הנוגע להנפקה ,הקצאה ,חלוקה ,רכישה ,החזקה או זיקה לניירות ערך
של החברה או כל פעילות השקעה אחרת המערבת או מושפעת מניירות הערך של החברה.
 .36כל תביעה או דרישה בקשר עם חלוקה ובכלל זה בקשר עם רכישת מניות החברה ובלבד שאין בשיפוי בגין
פעולה שכזו הפרה של כל דין וכן כל תביעה או דרישה בקשר עם חלוקת דיבידנדים לבעלי המניות של החברה.
 .37כל תביעה או דרישה המוגשות בידי רוכשים ,בעלים ,משכירים ,שוכרים או מחזיקים אחרים של נכסים או
מוצרים של החברה ,או יחידים העוסקים עם המוצרים האמורים ,עבור נזקים או הפסדים או פגמים (לרבות
ביחס לאיכות המוצר) הקשורים לשימוש בנכסים או במוצרים האמורים.
 .38כל תביעה או דרישה ,המתייחסות לשינוי מבנה החברה או ארגונה מחדש ,לרבות אך מבלי לגרוע מכלליות
האמור ליעל ,מיזוג פיצול ,שינוי בהון החברה /הקמת חברות בנות ,פירוקן (לרבות מינוי כונס נכסים או הסדר
נושים) או מכירתם לצדדים שלישיים.

 .39תיקונים ,שינויים וגיבוש הסדרים בין החברה לבין בעלי המניות ,מחזיקי אגרות חוב (ככל שקיימים) ,כתבי
אופציה ,בנקים ו/או נושים של החברה ,ובכלל זה תיקונים בשטרי הנאמנות ובאגרות החוב ומסמכי המתווה
וההסדר בכללותם.
 .40פעולות נוגעות לחוק הגנת הצרכן ,התשמ"א 1911-ו/או צווים ו/או תקנות מכוחו ,וכן כל חוק אחר בעל אופי
צרכני וחקיקת משנה שתחול מכוחו ו/או מכל דין זר בתחום זה.
 .41כל תביעה ו/או דרישה המוגשות על ידי מלווה או נושה או מי שטוען להיות מלווה או נושה ,בנוגע לכספים
שהולוו על ידיהם ו/או חובות של החברה כלפיהם.
 .42כל אחד מסוגי האירועים או הפעולות המפורטים לעיל ,בקשר להעסקתך או כהונתך כנושא משרה בחברות
הבנות ו/או חברות קשורות ו/או חברות אחרות.
כל הוראה בתוספת זו לעיל –
 שעניינה ביצוע פעולה מסוימת ,תפורש כמתייחסת גם לכל נגזרת של הפעולה או לאי ביצועה או הימנעותמביצועה של אותה פעולה ,והכול אלא אם הקשר הדברים בהוראה מסוימת אינו סובל פירוש כזה.
-

מתייחסת גם לפעולות שנעשו על ידך בתקופות העסקתך בחברה ו/או בתקופות כהונתך כנושא משרה בחברה
או בחברות הבנות ו/או קשורות של החברה.
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רקע
מדיניות תגמול הינה מדיניות לעניין תנאי כהונה והעסקה של נושאי משרה בחברה בהתאם לחוק החברות,
התשנ"ט( 1999 -להלן בהתאמה" :חוק החברות" ו" -מדיניות התגמול") ,והינה חלק מדרישת תיקון  20לחוק
החברות ,שמטרתו הסדרת מבנה התגמול לנושאי משרה בחברה ,בין היתר ,בחברות ציבוריות ובחברות
פרטיות שהן חברות איגרות חוב.
מדיניות התגמול של החברה ,מתייחסת לתגמול הכולל של נושאי המשרה בחברה בגין עבודתם ו/או שירותים
הניתנים על ידם לחברה או עבורה לרבות ,אך לא רק ,כהונה בתפקידים ו/או מתן שירותים על ידי נושאי
משרה של החברה לחברות בנות ו/או מאוחדות של החברה (להלן יחדיו" :הקבוצה") ,כחלק מהגדרת
תפקידם של נושאי המשרה בחברה .התגמול הכולל כולל את התגמול השוטף (התגמול הקבוע) ,תגמול בונוס
(תגמול משתנה טווח קצר בינוני) והתגמול ההוני (תגמול משתנה טווח ארוך) שיוענקו לנושאי המשרה.
עקרונות מדיניות התגמול ,נועדו לקבוע תגמול מושכל ,ראוי והוגן לנושאי המשרה בחברה ,אשר יבטיח כי
התגמול של נושאי המשרה יעלה בקנה אחד עם טובת החברה והאסטרטגיה שלה תוך התחשבות במדיניות
ניהול הסיכונים של החברה ,ובמקביל יביא להגברת תחושת ההזדהות של נושאי המשרה עם החברה
ופעילותה .השיקולים שהנחו את ועדת התגמול בעת קביעת מדיניות התגמול התחשבו ,בין היתר ,בגודל
החברה ואופי פעילותה.
פרסום מסמך זה נועד להגביר את השקיפות ,לאפשר לבעלי המניות להביע את דעתם וכן לשפר את יכולתם
להשפיע בנוגע למדיניות התגמול של נושאי המשרה בחברה.
למען הסר ספק מובהר ,כי מדיניות תגמול זו איננה ,כשלעצמה ,מקנה או מיועדת להקנות זכויות לנושאי
משרה בחברה ,ולא תהיה לנושא משרה בחברה כל זכות מוקנית מעצם אימוץ מדיניות תגמול זו ו/או זכות
לקבל איזה ממרכיבי התגמול המפורטים במדיניות התגמול (ככל שאלו מצוינים בתכנית תגמול זו ולא
הוענקו להם) .רכיבי התגמול להם יהיה זכאי נושא משרה יהיו אך ורק אלו שייקבעו לגביו באופן ספציפי על
ידי האורגנים המוסמכים של החברה.
מובהר כי בכל מקרה שלנושא משרה יוענק תגמול שהינו פחות בתנאיו מאלו המתוארים במתווה התגמול על
פי מדיניות תגמול זו ,לא ייחשב הדבר כסטייה או כחריגה ממדיניות התגמול ,ותנאי העסקתו כאמור לא
ידרשו בשל כך את אישור האסיפה הכללית הנדרש במקרה של אישור תנאי כהונה והעסקה בסטייה
ממדיניות התגמול.
מסמך זה מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד ,אך הוא מתייחס לשני המינים כאחד.

אודות הקבוצה
הקבוצה פועלת בתחום הנדל"ן להשקעה המניב בישראל .במסגרת תחום פעילות זה הקבוצה עוסקת
בהשכרה ,נ יהול ואחזקה של שני נכסים מניבים ,הבנויים על הקרקע אשר בבעלות החברה ,המושכרים
למשרדים ותעשיה וכן בייזום ופיתוח של קרקע הנמצאת בבעלותה אשר עליה החברה מתכננת להקים בית
מלון תחת מותג מוביל בינלאומי ,בתחום המלונאות .כמו כן בבעלות החברה קרקע ברעננה שטרם קיבלה
היתר בניה.
הקבוצה יוזמת ו/או רוכשת ,מתכננת ,מקימה ומשכירה את הבניינים שבבעלותה ,ופועלת בישראל ,ללא
התמקדות באיזור גאוגרפי מסוים.

הגדרות
נושאי משרה – מנהל כללי ,מנהל עסקים ראשי ,משנה למנהל כללי ,סגן מנהל כללי ,כל ממלא תפקיד כאמור
בחברה אף אם תוארו שונה ,וכן דירקטור ,או מנהל הכפוף במישרין למנהל הכללי.
תנאי כהונה והעסקה  -תנאי כהונה או העסקה של נושא משרה ,לרבות מתן פטור ,ביטוח ,התחייבות לשיפוי
או שיפוי לפי היתר שיפוי ,מענק פרישה ,וכל הטבה ,תשלום אחר או התחייבות לתשלום כאמור ,הניתנים
בשל כהונה או העסקה כאמור.
כפופי מנכ"ל – נושאי משרה בחברה אשר עובדים ישירות תחת ניהולו של המנכ"ל ,לרבות סמנכ"ל כספים,
סמנכ"ל שיווק ומכירות וכדומה ,או נושא משרה אחר שאינו דירקטור.
שכר בסיס – שכר ברוטו חודשי של נושא משרה .למען הסר ספק ,משכורת הבסיס אינה כוללת החזרי
הוצאות.
דמי ניהול  /שכר טרחה – תיגמול נושא משרה על בסיס חשבונית ולא באמצעות משכורת .נושא משרה אשר
מקבל את התגמול בדרך זו אינו זכאי לתנאים סוציאליים ודמי הניהול משקפים את כל עלות העסקתו.
הסכומים השיעורים והתקרות במסמך מדיניות זה הינם למשרה מלאה.

תוקפה ותחולתה של מדיניות התגמול ושינויים בה
על פי תיקון  20לחוק החברות ובהתאם להוראות סעיף 267א' של חוק החברות וכן בהתאם לאמור בתקנה
 1של תקנות החברות (הקלות לעניין החובה לקבוע מדיניות תגמול) ,התשע"ג( 2013-להלן" :תקנות
ההקלות") ,לפיה מדיניות התגמול לפי הוראות הפרק רביעי א' בחלק השישי לחוק החברות שתוארה
בתשקיף או במסמך הצעה לציבור של חברה ,המציעה לראשונה ניירות ערך שלה לציבור ,תיחשב כמדיניות
שנקבעה ,לפי סעיף 267א' של חוק החברות והיא תהיה טעונה אישור רק בחלוף  5שנים מהמועד שבו
תירשמנה לראשונה ניירות ערך של החברה למסחר בבורסה או לתקופה ארוכה יותר ,ככל שתיקבע בהתאם
להוראות הדין ,כפי שתהיינה מעת לעת.
מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,לעניין תוקף מדיניות התגמול ,דירקטוריון החברה יבחן מעת לעת ,את מדיניות
התגמול וכן את הצורך בהתאמה של מדיניות התגמול להוראות סעיף 267ב לחוק החברות ,לשיקולים ,אמות
מידה והוראות לבחינת וקביעת תנאי כהונה והעסקה ,המפורטות להלן ,אם חל שינוי מהותי בנסיבות שהיו
קיימות בעת קביעת מדיניות התגמול או מטעמים אחרים ,ולשינויי חקיקה ,ככל שיהיו ,ויפעל לעדכון
מדיניות התגמול במידת הצורך .מסמך זה תקף החל מיום אישור המדיניות על ידי האסיפה הכללית של בעלי
מניות החברה.

מטרות מדיניות התגמול
מטרת תוכנית מדיניות התגמול בחברה הינה לסייע בהשגת מטרות ,יעדי החברה ואבני הדרך של החברה.
התוכנית אמורה לשמש כפלטפורמה לשימור ו/או גיוס בעת הצורך של נושאי משרה בתפקידי מפתח תוך
שימת דגש על יצירת תוכנית תגמול אטרקטיבית מחד העומדת בתנאי השוק מאידך ,באמצעות:
 .1התווית מערך תמריצים ראוי לנושאי המשרה בחברה ,בהתחשב בגודלה של החברה ,באופן פעילותה,
במדיניותה ובניהול הסיכונים בה ,תוך קשירת תגמול נושאי המשרה בחברה לתוצאות העסקיות ויעדי
החברה ,בראייה ארוכת טווח.
 .2העלאת המוטיבציה של נושאי המשרה לקדם את עסקיה ורווחיותה של החברה בראיה ארוכת טווח.
 .3התווית מערך תמריצים והטבות מובנה לקדם את עסקיה ורווחיותה של החברה ולשמר את נושאי
המשרה האיכותיים בחברה בראיה ארוכת טווח.
 .4הבניית שיקול דעת של האורגנים הרלוונטיים בחברה ,בקשר לקביעת תנאי כהונתם והסקתם של נושאי
המשרה בחברה ,על בסיס עקרונות ופרמטרים מוגדרים.
 .5התווית הלימה בין תרומתו של נושא המשרה ,בהתאם לתפקידו בחברה לבין השגת יעדי החברה והשאת
רווחיותה בראיה ארוכת טווח.
 .6התווית איזון ראוי בין רכיבי התגמול השונים לנושאי המשרה בחברה.

מדיניות התגמול
רקע
בהתאם למטרות מדיניות התגמול ובהתאם לשוק בו החברה מתחרה ,לרבות תחרות על המשאב האנושי,
החברה מתגמלת את נושאי המשרה בשלושה רבדים ,כולם או חלקם:
 .1רכיב קבוע – שכר בסיס או שכר טרחה  /דמי ניהול ותנאים נלווים .הרכיב הקבוע נקבע בהתאם לתפקיד,
מאפייניו האישיים של נושא התפקיד והתנאים המקובלים בשוק .רכיב זה נועד בין היתר להעניק וודאות
ויציבות לנושא המשרה ולתגמל את נושא המשרה עבור הזמן המושקע על ידו בביצוע תפקידיו בחברה.
 .2מענק שנתי  /בונוס – רכיב משתנה עבור הטווח הבינוני על מנת לייצר תמריצים בגין הישגים מיוחדים
אשר השיגו נושאי המשרה .תגמול זה נועד לתמרץ את נושא המשרה לפעול לקידום יעדי החברה בראיה
שנתית ו/או חצי שנתית ו/או רבעונית.
 .3תגמול הוני – רכיב משתנה ארוך טווח המבוסס על שיפור ביצועי המניה ותורם לשימור נושא המשרה
בחברה על מנת לייצר קשר בין נושאי המשרה לביצועי החברה לאורך זמן .משקלו של רכיב זה מתוך
חבילת התגמול משתנה מנושא משרה אחד למשנהו ,בהתאם לבכירות ובהתאם לאופי התגמול.
 .4להלן מבנה חבילת התגמול והיחס בין הרכיבים המקסימלי (במונחים שנתיים):

תפקיד

יו"ר

דירקטוריון7

מנכ"ל

כפופי מנכ"ל

תגמול קבוע

100%-30%

100%-30%

100%-30%

תגמול משתנה

70%-0%

70%-0%

70%-0%

יובהר כי החברה רשאית להעניק חבילת תגמול בהיקפים נמוכים מהשיעורים המקסימליים המפורטים
לטבלה לעיל.
יובהר כי אין באמור במדיניות זו כדי לחייב את החברה במתן תגמול משתנה (טווח בינוני וטווח ארוך)
בפועל.
בהליך אישור כל תוכנית עבודה שנתית ו/או חצי שנתית ו/או רבעונית על ידי הדירקטוריון ,ייבחנו מדי
שנה שינויים ביעדי החברה ,תנאי השוק ,מצבה של החברה וכיו"ב .בהתאם לכך ,רשאית החברה לעדכן
את היעדים ביחס לכל נושא משרה.

 .1שכר חודשי /שכר בסיס
 .1.1שכר הבסיס של נושא משרה בחברה לא יעלה על התקרה הרלוונטית האמורה בסעיף  1.4להלן.
תקרות השכר לנושאי משרה נקבעו בהתאם לשכר נושאי משרה מקבילים בחברות דומות בהתאם
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לא יחול במקרה בו מנכ"ל החברה מכהן כיו"ר הדירקטוריון.

לגודלה ,אופי הפעילות ושווי השוק של החברה .כל זאת בנוסף ליחסי שכר פנימיים רצויים כפי
שפורטו לעיל.
 .1.2בקביעת שכר הבסיס לנושא משרה חדש יילקחו בחשבון בין היתר השיקולים הבאים:
 .1.2.1ניסיון נושא המשרה ,ביצועיו והישגיו בעבר;
 .1.2.2תפקיד ותחומי אחריות;
 .1.2.3השכלתו ,מומחיותו וכישוריו;
 .1.2.4היחס לשכר שאר עובדי החברה וביחס לשאר נושאי המשרה;
 .1.2.5היחס לשכר מנהלים בדרג מקביל בחברות דומות.
 .1.3בעת עדכון תנאי השכר של נושא משרה מכהן יישקל בנוסף:
 .1.3.1ביצועיו ותרומתו בחברה;
 .1.3.2הרצון לשמר את נושא המשרה בחברה.
 .1.3.3עדכון אחריות נושא המשרה.
 .1.4להלן תקרות שכר הבסיס החודשי של נושאי המשרה בחברה (באלפי ש"ח) למשרה מלאה:
תפקיד

מנכ"ל

כפופי
מנכ"ל

שכר קבוע

90

60

עדכוני שכר הבסיס לנושאי המשרה יבוצעו באישור הדירקטוריון .עדכון השכר לא יחרוג
מהתקרה הרשומה לעיל בסעיף  1.4זה למעט אם ישתנו ההשוואות בחברות בנצ'מארק מתאימות,
ואז הדבר יובא לאישור בהתאם לנדרש על פי דין.
החברה שומרת לעצמה בכפוף לאישורים הנדרשים על פי דין ,את הזכות להצמיד את שכרם של
נושאי המשרה בה לעליה במדד המחירים לצרכן.
ככל שהתגמול מבוצע באמצעות תשלום דמי ניהול/שכר טרחה (כנגד חשבונית) החברה עשויה
להגדיל את התשלום עד מקדם של  1.35כפיצוי על אי החלת הרכיבים הסוציאליים ,ובתנאי שסך
התגמול לא יעלה על עלות השכר הכוללת שהחברה הייתה משלמת לו העובד היה מועסק ,לרבות
כל ההוצאות הסוציאליות והתנאים הנלווים.
 .1.5שינוי תנאי ההעסקה
החברה תהא רשאית להגדיל את תגמול נושאי המשרה בחברה ,באישור ועדת התגמול בלבד ,כל
עוד היקף הגידול השנתי (קלנדרי) ביחס לנושא המשרה ,לא יעלה על  10%מהתגמול לו זכאי נושא
המשרה טרם השינוי ,והכל בכפוף לתקרות התגמול המפורטות במדיניות התגמול ביחס לכל נושא

משרה .מובהר כי גידול ,לא ייחשב כשינוי תנאי העסקה לצורך סעיף זה (להלן" :שינוי לא
מהותי").
על אף האמור לעיל ,שינוי לא מהותי ,בתנאי הכהונה והעסקה של כפופי מנכ"ל ,אשר תואמים את
הגבולות שנקבעו במדיניות תגמול זו ,יכול שיאושרו על ידי מנכ"ל החברה בלבד.
נימוקי הועדה לעניין התגמול:
שכר המנכ"ל והכפופים לו ,נקבע במדיניות התגמול בהתבסס על סקר נתוני ההשוואה שנערך
בחודש אוגוסט  ,2020כאשר נושאי המשרה האמורים ממוקמים בתוך הטווח של החברות ונושאי
המשרה המופיעים בסקר.
לאור האמור ,מצאה הוועדה לנכון לאשר תקרות השכר בפרק זה.

 .2תנאים סוציאליים ונלווים
החברה רשאית לתת לנושאי המשרה בה תנאים נלווים והפרשות סוציאליות מעבר לקבוע בחוק וצווי
ההרחבה ובהתאם למקובל .תנאים נלווים כוללים בין היתר חופשה (לרבות צבירתם) ,ביטוח רפואי ,דמי
הבראה ,הפרשות פנסיוניות ,הפרשות לביטוח אובדן כושר עבודה ,לפיצויי פיטורין ,לקרן השתלמות
וכיוצ"ב .כמו כן ,החברה רשאית להעמיד לזכות נושא המשרה ,לצורך מילוי תפקידו ,רכב ,טלפון נייד,
מחשב נישא ,סבסוד לימודים /השתלמויות בארץ ובחו"ל והסמכות ,שי לחג ,בדיקות רפואיות והוצאות
אחרות ,כפי שיקבע על ידי דירקטוריון החברה .החברה רשאית לקבוע כי היא תישא בכל ההוצאות
הכרוכות בתנאים נלווים ,לרבות גילום המס בגינם.8
 .2.1רכב – החברה רשאית להעמיד לנושאי המשרה בחברה רכב צמוד ו/או להשתתף בהוצאות אחזקת
רכב ,לרבות גילום שווי ההטבה ,והכל בהתאם לנהוג בחברה.
מרכיב הרכב יכול שיהיה מגולם באופן מלא בתלוש השכר.
החברה רשאית להמיר את זכאותו של נושא המשרה לתגמול בשכר ולא יותר מסכום העלות
שהחברה הייתה חייבת בו אילו הייתה מעניקה את הרכב כאמור.
נושא המשרה יישא בתשלום כל מס שעשוי לחול עליו בשל התנאים הרשומים לעיל.
ככל שישונו חוקי העבודה יובהר כי התנאים הסוציאליים לא יפחתו מהקבוע בחוק.
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ככל שבעת כלשהי חלק מההסדרים הקבועים במסגרת סעיף זה יהיו אסורים על פי דין ,יותאמו הנ"ל לדרישות הדין.
הנ"ל כפוף לכל הסכם קיבוצי ו/או צווי הרחבה ,אם לא הוגדרו טבלאות כאלה בנהלי החברה.

 .3תגמול משתנה – בונוס לטווח קצר -בינוני בשכר
מטרת תגמול זה הינה עידוד עמידה ביעדים העסקיים .תגמול זה יוצר מנגנון איזון אוטומטי המשתף
כלכלית את נושאי המשרה כאשר עמדו ביעדים שהוצבו להם ומאידך מקטין את עלות העבודה כאשר
לא נוצרה עמידה ביעדים .הבונוס יוצר מוטיבציה של נושא המשרה לשפר את ביצועי העסק.
שימור מנהלים  -שימור מנהלים האיכותיים אינו מטרה עיקרית של תכניות בונוסים ,יחד עם זאת
היכולת לתגמל על ביצועים מעבר לשכר השוטף מהווה נדבך נוסף ביכולת החברה לשמר את מנהליה
הטובים.
נושאי המשרה יכול ויהיו זכאים לבונוס שנתי בהתבסס על יעדים שיקבעו מראש (מתוך המדדים
המנויים בסעיף  3.8להלן) אשר יובאו לאישורים הנדרשים על פי דין ,ובהתחשב בתרומתם של נושאי
המשרה לקידומם והמשקל הראוי בין רכיבי התגמול המשתנה ובינו לבין התגמול הקבוע.
להלן העקרונות לתוכנית הבונוסים השנתית של החברה:
 .3.1החברה תהא רשאית להעניק לנושאי המשרה בונוס שנתי אשר לא יעלה על התקרה המקסימלית
אשר תפורט להלן וזאת בהתבסס על תוכנית אשר תובא לאישורים הנדרשים על פי דין עד למועד
אישור הדוחות הכספיים ביחס לשנה העוקבת.
 .3.2מועד תשלום הבונוס -הבונוס ישולם לא יאוחר מ 3 -חודשים מתחילת החודש העוקב שלאחר
אישור הדוחות הכספיים השנתיים על ידי החברה.
 .3.3אפשרות להשבת סכומים מתוך מענק ששולם לנושאי המשרה -נושא המשרה עבד/נתן שירותים
לחברה רק בחלק משנה קלנדרית מסויימת ודירקטוריון החברה החליט לפי שיקול דעתו הבלעדי
לשלם לנושא המשרה את המענק בגין אותה תקופה ,והיעד נפרש על פני תקופה ,החברה רשאית
לחשב את המענק באופן יחסי לתקופה (ככל שהדבר רלוונטי).
 .3.4מענק בשיקול דעת למנכ"ל החברה המבוסס קריטריונים שאינם ניתנים למדידה
החברה רשאית להעניק למנכ"ל החברה מענק אשר יהיה מבוסס על קריטריונים שאינם ניתנים
למדידה ובהתחשב בתרומתו של המנכ"ל ,ובלבד שסכום המענק לא יעלה על הגבוה מבין( :א)
שלוש משכורות חודשיות של המנכ"ל באותה שנה קלנדרית בגינה ניתן המענק (ב)  25%מהתגמול
המשתנה בפועל ,ובכפוף לתקרה של הרכיב המשתנה למנכ"ל הנגזרת מהיחס הקבוע במדיניות זו.
 .3.5מענק בשיקול דעת לנושאי משרה הכפופים למנכ"ל המבוסס קריטריונים שאינם ניתנים למדידה
החברה רשאית להעניק לנושא משרה הכפוף למנכ"ל ,מענק אשר יהיה מבוסס על קריטריונים
שאינם ניתנים למדידה ובהתחשב בתרומתו של נושא המשרה ,בלבד שסכום המענק לא יעלה על
הגבוה מבין( :א) שלוש משכורות חודשיות של נושאי המשרה האמור באותה שנה קלנדרית בגינה
ניתן המענק; (ב)  25%מהתגמול המשתנה בפועל ,ובכפוף לתקרה של הרכיב המשתנה לנושא
משרה הכפוף למנכ"ל הנגזרת מהיחס הקבוע במדיניות זו.
 .3.6הגבלות
בונוס עשוי להיות משולם לנושאי משרה שסיימו את כהונתם במהלך השנה ,ככל שעמדו ביעדים
המפורטים לפני סיום כהונתם .וועדת התגמול תבחן את נסיבות הפרישה ,תרומתו של נושא
המשרה להצלחת החברה ומצבה הפיננסי של החברה.

 .3.7למעט אם נקבע במפורשות אחרת בהסכם העסקה אישי ,כל תשלום אשר ישולם לנושא המשרה
על חשבון גמול משתנה על פי מדיניות תגמול זו ,ככל שישולם ,אינו ולא יחשב כחלק משכרו הרגיל
של נושא משרה לכל דבר ועניין ולא יהווה בסיס לחישוב או לזכאות או לצבירה של זכות נלווית
כלשהי ,לרבות ,ומבלי לגרוע מכלליות האמור ,לא ישמש כרכיב הנכלל בתשלום חופשה ,פיצויי
פיטורין ,הפרשות לקופות הגמל וכיו"ב.
 .3.8להלן הפרמטרים בכל הקשור לבונוס לנושאי המשרה בחברה:
מנכ"ל
תקרת מענק

עד  6משכורות חודשיות

תנאים

חישוב גובה המענק השנתי שיוענק למנכ"ל יעשה בהתאם לשתי
הקטגוריות המפורטות להלן:
א .בונוס ישולם למנכ"ל ככל שיעמוד במדדים אשר יקבעו מראש,
מדי שנה קלנדרית ביחס לשנה העוקבת ,על ידי ועדת התגמול
ודירקטוריון החברה.
המדדים האמורים יכללו לפחות שני מדדים ביצועיים או פיננסיים
(מרשימת המדדים המפורטים להלן) במשקל שלא יעלה על 50%
מכלל המשקל של הבונוס לכל מדד ובמשקל כולל שלא יפחת מ-
 80%לשני המדדים.
להלן רשימת המדדים:
.1

יעדי הכנסות;

.2

רווח נקי;

.3

;Net Operation Income- NOI

.4

יעדי גיוס חוב/מחזור חוב;

.5

יעדי רכישת/מכירת פעילות/חברות/השקעות (לרבות לפי
שווי ו/או היקף;

.6

רווח שיערוך מתוספת זכויות בניה;

ב .הערכת דירקטוריון
הערכה איכותית של הדירקטוריון בשיעור שלא יעלה על ,20%
זאת בגין ביצועיו ותרומתו של נושא המשרה לפעילות החברה
בשנה שחלפה.
מובהר כי המשקל שיינתן לשתי הקטגוריות האמורות לעיל
במצטבר ,בעת החלטה על מתן בונוס למנכ"ל ,לא יעלה על .100%

כפופי מנכ"ל
תקרת מענק

עד  4משכורות חודשיות

תנאים

חישוב גובה המענק השנתי שיוענק לכפופי מנכ"ל יעשה בהתאם
לשתי הקטגוריות המפורטות להלן וישולם לכפופי מנכ"ל ככל
שיעמדו במדדים אשר יקבעו מראש ,מדי שנה קלנדרית ,על ידי
מנכ"ל החברה ויאושרו על ידי דירקטוריון החברה ביחס לכל
אחד מהם:
המדדים האמורים יכללו לפחות שני מדדים ביצועים או
א.
פיננסים מרשימת המדדים המפורטים להלן .במשקל
שלא יעלה על  50%מכלל המשקל של הבונוס לכל מדד
ובמשקל כולל שלא יפחת מ 80% -לשני המדדים.
להלן רשימת המדדים:

ב.

.1

יעדי הכנסות;

.2

שיעורי תפוסה;

.3

;Net Operating Income - NOI

.4

רווח נקי;

.5

רווחי שיערוך מתוספת זכויות בניה;

.6

יעדי גיוס חוב  /מחזור חוב (בהתאם להיקף ו/או
עלות החוב);

.7

יעדי רכישת/מכירת פעילות/חברות/השקעות
(לרבות לפי שווי ו/או היקף;

הערכת מנכ"ל
הערכה איכותית של מנכ"ל החברה בשיעור שלא יעלה על
 ,20%זאת בגין ביצועיו ותרומתו של נושא המשרה
לפעילות החברה בשנה שחלפה.
המשקל המצטבר של שני הקריטריונים יסתכם ל.100%-

 .3.9בכפוף לתקרת המענקים ,כמפורט בסעיף  3.6לעיל ,שינוי של עד  25%במשקלו היחסי של כל מדד
כמותי ו/או שינוי של עד  25%ביעד מדיד מסוים ,לא ייחשבו כשינוי מהותי של תנאי כהונה
והעסקה של נושאה המשרה.

 .4תגמול משתנה – מענק חד פעמי
בנוסף לאמור לעיל ,החברה תהא רשאית להחליט על מתן מענק חד פעמי לנושאי משרה ,לרבות ליו"ר
הדירקטוריון (ככל שאינו מכהן גם כמנכ"ל) ו/או לדירקטורים שאינם דחצ"ים ,בגין פרויקטים או
הישגים בלתי צפויים ויוצאי דופן אשר אינם חלק ממהלך העסקים הרגיל של החברה ואשר נושא
המשרה לקח בהם חלק פעיל ותרומתו משמעותית להצלחת/השלמת הפרויקט או הפעילות ,ו/או במקרה
של פער מהותי בין תוצאות נוסחת המענק לבין הערכת תרומתו של נושא המשרה (להלן" :מענק חד
פעמי") .מענק חד פעמי זה יובא לאישור האורגנים הנדרשים על פי כל דין .היקף מענק זה לא יעלה על 3
משכורות חודשיות לכל נושא משרה ,במונחי עלות שכר .מובהר כי מענק חד פעמי זה הינו נפרד ואינו
קשור למענק השנתי.
 .5תגמול משתנה  -הוני טווח ארוך
מטרת הענקת תגמול הוני הינה יצירת זהות אינטרסים בין התוצאות העסקיות של החברה בטווח הארוך
לבין תגמול נושאי המשרה .כמו כן ,הענקת תגמול הוני בראי החברה הינה כלי לשימור מנהלים
איכותיים .להלן העקרונות בעבור תגמול זה:
 .5.1בכפוף לתוכנית למתן אופציות שאימצה ו/או שתאמץ החברה ,מעת לעת ,ובהתאם לתנאיה,
החברה תהא רשאית להעניק לנושאי המשרה זכות להשתתף בתוכנית להענקת תגמול הוני של
החברה ,לרבות אופציות למניות של החברה ,מניות ,מניות חסומות ,יחידות מניה חסומות,
אופציות פאנטום וכדומה (להלן" :תוכנית האופציות") ,החברה תעניק תגמול מבוסס הון לנושאי
המשרה ,מעת לעת ע"פ שיקול הדירקטוריון.
 .5.2תקרת השווי הכלכלי השנתי של ניירות הערך המוקצים כתגמול הוני-
•

יו"ר הדירקטוריון 450 -9אלפי ש"ח.

•

מנכ"ל החברה 450 -אלפי ש"ח.

•

כפופי מנכ"ל 180 -אלפי ש"ח.

יובהר כי השווי הכלכלי השנתי יחושב כתוצאה המתקבלת מחלוקת השווי הכלכלי של תגמול
מבוסס מניות במועד ההענקה ,במספר השנים הנדרשות עד להבשלה מלאה של התגמול מבוסס
מניות ,באופן לינארי ,ולא בהכרח בהתאם לרישום ההוצאה החשבונאית.
 .5.3הבשלה -תקופת ההבשלה לא תפחת משנה ,אלא במקרי אקסלרציה על פי הסכם העסקה ו/או
תוכנית האופציות של החברה כפי שתהא מעת לעת או במקרה בו ההבשלה תלויה בהשגת יעדים
ספציפיים.
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חל רק במקרה בו יו"ר הדירקטוריון אינו מכהן כמנכ"ל החברה.

 .5.4דירקטוריון החברה (וביחס למנכ"ל ולדירקטורים ,בהתאם לאישורים הנדרשים על פי כל דין)
יהיה רשאי לקבוע מנגנון אוטומטי המאפשר האצה מידית של תנאי מענק הוני רק במקרה של
אירוע האצה ,כפי שיוגדר על ידי הדירקטוריון.
 .5.5מחיר מימוש -לא יפחת ממחיר ממוצע של מניות החברה במהלך  30ימי המסחר האחרונים
שקדמו למועד ההחלטה בדירקטוריון את ההקצאה.
 .5.6מועד פקיעה – עד עשר שנים ממועד ההקצאה.
 .5.7באפשרות החברה לקבוע מנגנון לפיו במועד המימוש בעל ניירות הערך יקבל את ההטבה לה הוא
זכאי ,בגובה ההפרש בין מחיר מניית החברה במועד המימוש לבין מחיר המימוש שנקבע עבור
ניירות הערך ,וזאת בלי להידרש לשלם בפועל את מחיר המימוש (מנגנון .)cashless
 .5.8ההענקה של תגמול הוני תינתן ככל הניתן לפי סעיף  102לפקודת מס הכנסה לעובדים המועסקים
בישראל (במקרים של עובדים בחו"ל ע"פ הדין הקיים באותן מדינות).
 .5.9היקף הדילול המקסימאלי בגין ניירות הערך שיוענקו במסגרת התוכנית כאמור ,בתקופת היות
מדיניות תגמול זו בתוקף ,לא יעלה על שיעור של  10%מההון המונפק של החברה (בדילול מלא)
בעת הענקת ניירות הערך ובהתחשב בהן.
 .5.10שאר התנאים להענקת התגמול ההוני יהיו בהתאם לתוכנית האופציות הקיימת בחברה או כל
תוכנית הענקת תגמול הוני אחרת שתאומץ על ידי החברה.
 .5.11וועדת התגמול רואה לנכון לקשור בין תוצאות החברה לתגמול נושאי המשרה שבה .ככל שדרג
הני הול גבוה יותר ,משקלו של התגמול תלוי ביצועים יהיה גבוה יותר .שווי ההטבה בעת הענקת
אופציות תגמול הוני יקבע על בסיס שיטות הערכת שווי מקובלות (כדוגמת בלק אנד שולץ  /מודל
בינומי) .שיטה זו בוחנת בין היתר את סטיית התקן של מניית החברה ,ככל שהסטייה גבוהה יותר
שווי ההטבה גבוה יותר .הוועדה בחנה וראתה כי תנודתיות המנייה גבוהה מאוד ,ועל כן מצאה
הוועדה לנכון לאשר טווחים אלו בתגמול ההוני.

 .6השבה כתוצאה מטעות ()clawback
במועד תשלום המענק יחתמו נושאי המשרה על התחייבות להשיב לחברה ,בתוך  30יום ממועד בקשת
החברה ,את סכום המענק ששולם לו בפועל או חלק ממנו ,במקרה בו יתברר בעתיד כי המענק או חלק
ממנו שולם על בסיס נתונים שהתבררו כמוטעים והוצגו מחדש בדוחות הכספיים של החברה .השבה לא
תתבצע במקרה של שינויי תקינה חשבונאית וכללי דיווח.
 .7הפחתה לפי שיקול דעת דירקטוריון
הדירקטוריון רשאי להפחית את היקף התגמול המשתנה בהתאם לשיקול דעתו.
 .8סיום התקשרות
 .8.1הודעה מוקדמת
נושא משרה זכאי להודעה מוקדמת בכתב ובהתראה כדלקמן:
•

מנכ"ל – זכאי להודעה מוקדמת בכתב בהתראה של עד  12חודשים.

•

כפופי מנכ"ל  -זכאי להודעה מוקדמת בכתב בהתראה של עד  6חודשים.

 .8.2מענקי פרישה :החברה רשאית להעניק לנושאי המשרה מענקי פרישה (מעבר לתקרת המענק
השנתי) בקשר לסיום עבודתם בחברה ,כדלקמן:
תפקיד

שווי מענק פרישה

מנכ"ל

עד  6משכורות חודשיות

כפופי מנכ"ל

עד  3משכורות חודשיות

מענקי פרישה יוענקו לנושא משרה אשר עמד בכל התנאים הבאים )1( :העניק
שירותים/עבד בחברה במשך שנתיים ,לפחות; ( )2עזיבתו של נושא המשרה אינה כרוכה
בנסיבות המצדיקות ,עפ"י שיקול דעת ועדת התגמול ,שלילת פיצויי פיטורין.
דירקטוריון יאשר את מענק הפרישה בהתבסס בין היתר ,על תקופת העסקת נושא
המשרה ,תנאי כהונתו והעסקתו ,ביצועי החברה ,תרומתו של נושא המשרה ונסיבות
פרישתו.
 .8.3מובהר למען הסר ספק ,כי המשכורת תכלול גם את שווי השימוש ברכב ובטלפון או לחילופין
העמדת השימוש בהם לרשות נושא המשרה.
 .8.4החברה תהא רשאית להעניק לעובד השלמת פיצויי פיטורין בעת פרישת העובד בנסיבות אשר אינן
מקנות לחברה שלילת פיצויי פיטורין.
 .8.5מעבר לתנאים הרשומים לעיל ולהוראות הדין לא יינתנו מענקים נוספים בגין פרישה.

 .9תגמול יו"ר דירקטוריון פעיל (שאינו מכהן כמנכ"ל החברה)
 .9.1רכיב קבוע -היו"ר יהיה זכאי לגמול חודשי בסך שלא יעלה על  90אלפי ש"ח ,להיקף משרה של
 100%משרה .מובהר כי במקרה בו יו"ר הדירקטוריון לא יכהן ב 100% -משרה ,חישוב תקרת
הגמול החודשי תהייה באופן לינארי לכמות ביחס לשיעור המשרה.
 .9.2גמול משתנה -מענק שנתי -תקרת המענק השנתי עבור יו"ר דירקטוריון פעיל ,הינו בסך של 540
אלפי ש"ח .סכום המענק השנתי עבור יו"ר דירקטוריון פעיל ,יחושב מהרווח השנתי הנקי (לפני
מענק שנתי כאמור) על בסיס דוחותיה הכספיים המאוחדים המבוקרים של החברה ,כפי שייקבע
על ידי האורגנים הרלוונטיים על פי דין.
 .9.3מובהר כי כל עוד יו"ר דירקטוריון החברה ,מר רפאל אלאלוף ,מכהן גם בתפקיד מנכ"ל החברה,
הוא יהיה זכאי למענק שנתי כמפורט בסעיף  3.8לעיל ,ולא על פי האמור בסעיף  9זה.
 .9.4הוראות התגמול ההוני טווח ארוך החלות על נושאי המשרה על פי תוכנית תגמול זו יחולו גם על
הענקת תגמול הוני ליו"ר דירקטוריון החברה ,כמפורט בסעיף  5לעיל.
 .10תגמול דירקטורים (למעט יו"ר הדירקטוריון)
 .10.1הדירקטורים בחברה יהיו זכאים לגמול שנתי וגמול השתתפות אשר יקבעו בהתאם להוראות
תקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני) ,תש"ס –  ,2000כפי שיהיו מעת
לעת ,בהתאם לדרגתה של החברה כפי שתהא מעת לעת .בנוסף ,יהיו הדירקטורים בחברה זכאים
להחזר הוצאות נסיעה וחניה.

 .10.2הוראות התגמול ההוני לטווח ארוך החלות על נושאי המשרה על פי תוכנית תגמול זו יחולו גם על
הענקת תגמול הוני לדירקטורים בחברה ,כמפורט בסעיף  5לעיל.

 .11ביטוח אחריות פטור ושיפוי
 .11.1פטור ושיפוי -החברה תהא רשאית להעניק לנושאי המשרה פטור מאחריות וכן התחייבות לשיפוי,
כנהוג בחברה ,והכל בכפוף להוראות חוק החברות ותקנון החברה ובהתאם למגבלות כדלקמן:
 .11.1.1סכום השיפוי המקסימלי עבור כל נושאי המשרה בחברה במצטבר יוגבל ל 25%-מהונה
העצמי של החברה ,במועד תשלום השיפוי בפועל.
 .11.1.2הפטור מאחריות אינו יחול על החלטה או עסקה שלבעל השליטה או לנושא משרה כלשהו
בחברה (גם נושא משרה אחר מזה שעבורו מוענק כתב הפטור) יש בה עניין אישי.
 .11.2ביטוח אחריות -החברה תהא רשאית להעניק לנושאי המשרה ביטוח אחריות (לרבות פוליסות
ביטוח מסוג  )Run-Offבמהלך תקופת מדיניות תגמול זו ,באמצעות רכישת פוליסות לביטוח
אחריות דירקטורים ונושאי משרה (לרבות בעלי שליטה) ,כפי שיכהנו בחברה מעת לעת ,להאריך
ו/או לחדש את פוליסת הביטוח הקיימת ו/או להתקשר בפוליסה חדשה במועד החידוש או במהלך
תקופת הביטוח ,עם אותו מבטח או עם מבטח אחר בישראל או בחו"ל ,בתנאים כמפורט להלן,
לביטוח אחריות דירקטורים ו/או נושאי משרה ,ובלבד שההתקשרויות האמורות תהיינה על
בסיס עיקרי התנאים המפורטים להלן וועדת התגמול אישרה זאת:
 .11.2.1תקרת היקף הכיסוי הביטוחי לא תעלה על סך של  25,000,000ש"ח;
 .11.2.2פרמיית הביטוח וההשתתפות העצמית שייקבעו יהיו בהתאם לתנאי השוק במועד עריכת
פוליסת הביטוח ,בעלות שאינה מהותית לחברה.
 .11.2.3ועדת התגמול תאשר מדי שנה ,את סכום הכיסוי הביטוחי ואת גובה הפרמיה בהתאם
לאמור לעיל ולאחר שיוודאו כי הסכומים הינם סבירים בנסיבות העניין בהתחשב
בחשיפות החברה ובתנאי השוק ,והכל בהתאם להוראות הדין;
 .11.2.4פוליסת הביטוח תורחב לכסות תביעות שתוגשנה כנגד החברה עצמה (במובחן מתביעות
כנגד דירקטורים ו/או נושאי משרה בה) שעניינן הפרת חוקי ניירות ערך לפחות בישראל
( )entity coverage for securities claimsוייקבעו סדרי תשלום של תגמולי ביטוח
לפיהם זכותם של הדירקטורים ו/או נושאי המשרה לקבלת שיפוי מהמבטח על פי
הפוליסה קודמת לזכותה של החברה;
 .11.2.5הפוליסה תכסה גם את אחריותם של דירקטורים ונושאי משרה הנחשבים בעלי השליטה
בחברה או קרוביהם ,מעת לעת ,ובלבד שתנאי הכיסוי בגינם לא יעלו על אלה של יתר
הדירקטורים ו/או נושאי המשרה בקבוצה ,וכי ההתקשרות תהא בתנאי שוק ואינה
עשויה להשפיע באופן מהותי על רווחיות החברה ,רכושה או התחייבויותיה ,וזאת
בהתאם לתקנות החברות (הקלות בעסקאות עם בעלי עניין) ,התש"ס.2000-
 .11.2.6חריגה של  10%מסכום הפרמיה לא תיחשב כחריגה ממדיניות התגמול.

 .12ניהול ,בקרה ופיקוח
אישור הדירקטוריון לתגמול נושאי משרה יפוקח ויבוקר כמפורט להלן:
 .12.1תגמול לנושאי משרה כאמור ,יהא בהתאם למדיניות התגמול ויאושר על ידי האורגנים
המוסמכים על פי דין; החברה תפעל בכפוף לכל הוראת דין קיימת ועתידית שעניינה מדיניות
התגמול של החברה.
 .12.2הדירקטוריון מופקד על ניהול התגמול ועל יישומן ועל כל הפעולות הדרושות לשם כך לרבות
הסמכות לפרש את הוראות מדיניות התגמול בכל מקרה של ספק לגבי אופן יישומן.
 .12.3ככל שימצא לנכון ,הדירקטוריון וועדת התגמול יסתייעו ביועצים חיצוניים ,לצורך גיבוש  /עדכון
מדיניות התגמול וכן על פיקוח ובקרה על המדיניות כפי שנקבעה.

 .13השוואת שכר נושאי המשרה ליתר העובדים נכון למועד מדיניות התגמול
נכון למועד זה ,אין בחברה עובדים המועסקים על ידה .כלל נושאי המשרה הינם נותני שירותים שלא
מתקיימים בינם לבין החברה יחסי עובד מעביד.

עקרונות אופן קביעת התגמול
בבואם של ועדת התגמול ודירקטוריון החברה לבחון ולאשר תנאי כהונה והעסקה של נושא משרה ,יתייחסו,
בין היתר ,לנושאים הבאים ,ככל שהם רלוונטיים לנושא המשרה:
.1.1

השכלתו ,כישוריו ,מומחיותו ,ניסיונו המקצועי והישגיו של נושא המשרה.

.1.2

תפקידו של נושא המשרה ,תחומי אחריותו ותרומתו הצפויה להשגת יעדי החברה.

.1.3

הסכמי שכר קודמים של נושא המשרה.

.1.4

תנאי העסקה של בעלי תפקידים מקבילים בחברה.

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

פרק  – 9דוחות כספיים דוח דירקטוריון והערכות שווי
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סומך חייקין
מגדל המילניום KPMG
רחוב הארבעה  ,17תא דואר 609
תל אביב 6100601
03 684 8000

תאריך29/11/2020 :
לכבוד
הדירקטוריון של
הילה מגדלי משרדים בע"מ ("החברה")
צור  ,8צור יגאל4486200 ,
א.ג.נ,
הנדון:
מכתב הסכמה בקשר לתשקיף השלמה ותשקיף מדף של הילה מגדלי משרדים בע"מ מיום
29/11/2020
הננו להודיעכם כי אנו מסכימים להכללה (לרבות בדרך של הפנייה) בתשקיף להשלמה ותשקיף
מדף שבנידון של הדוחות שלנו המפורטים להלן :
(א)
(ב)
( ג)
(ד)

דוח רואה החשבון המבקר מיום  29בנובמבר  2020על הדוחות הכספיים
המאוחדים פרופורמה של החברה לימים  31בדצמבר  2019ו 2018 -ולכל אחת
משלוש השנים בתקופה שהסתיימה ביום  31בדצמבר .2019
דוח רואה החשבון המבקר מיום  29בנובמבר  2020על הדוחות הכספיים של
החברה של החברה לימים  31בדצמבר  2019ו 2018 -ולכל אחת משלוש השנים
בתקופה שהסתיימה ביום  31בדצמבר .2019
דוח סקירה מיום  29בנובמבר  2020על המידע הכספי התמציתי המאוחד
פרופורמה של החברה ליום  30ביוני  2020ולתקופות של שישה ושלושה חודשים
שהסתיימו באותו תאריך
דוח סקירה מיום  29בנובמבר  2020על המידע הכספי התמציתי של החברה
ליום  30ביוני  2020ולתקופות של שישה ושלושה חודשים שהסתיימו באותו
תאריך.

סומך חייקין
רואי חשבון

סומך חייקין  ,שותפות ישראלית וחברה ברשת  KPMGש ל פ י ר מ ו ת ע צ מ א י ו ת ה מ א ו ג ד ו ת
ב  K P M G International Cooperative ("KPMG International") -ישות שוויצרית.

סומך חייקין  ,שותפות ישראלית וחברה ברשת  KPMGש ל פ י ר מ ו ת ע צ מ א י ו ת ה מ א ו ג ד ו ת
ב  K P M G International Cooperative ("KPMG International") -ישות שוויצרית.

הילה מגדלי משרדים בע"מ
(לשעבר הילה מגדלי משרדים רעננה בע"מ)
דוחות כספיים שנתיים
לשנת 2019

1

הילה מגדלי משרדים בע"מ (לשעבר הילה מגדלי משרדים רעננה בע"מ)

הילה מגדלי משרדים בע"מ (לשעבר הילה מגדלי משרדים רעננה בע"מ)
דוחות כספיים
ליום  31בדצמבר2019 ,
תוכן העניינים
עמוד

3

דוח רואי חשבון המבקרים על הדוחות הכספיים

דוחות על המצב הכספי

4-5

דוחות על רווח או הפסד

6

דוחות על השינויים בהון

7

דוחות על תזרימי המזומנים

8

9-29

באורים לדוחות הכספיים

---------------
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סומך חייקין

מגדל המילניום KPMG
רחוב הארבעה  ,17תא דואר 609
תל אביב 6100601
03 684 8000

דוח רואי החשבון המבקרים לבעלי המניות של
הילה מגדלי משרדים בע"מ (לשעבר – הילה מגדלי משרדים רעננה בע"מ)
ביקרנו את הדוחות על המצב הכספי המצורפים של הילה מגדלי משרדים בע"מ (להלן – "החברה")
לימים  31בדצמבר  2019ו 2018 -ואת הדוחות על רווח או הפסד ,השינויים בהון ותזרימי המזומנים
לכל אחת משלוש השנים בתקופה שהסתיימה ביום  31בדצמבר  .2019דוחות כספיים אלה הינם
באחריות הדירקטוריון וההנהלה של החברה .אחריותנו היא לחוות דיעה על דוחות כספיים אלה
בהתבסס על ביקורתנו.
ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל ,לרבות תקנים שנקבעו בתקנות
רואי חשבון (דרך פעולתו של רואה חשבון) ,התשל"ג .1973-על פי תקנים אלה נדרש מאיתנו לתכנן
את הביקורת ולבצעה במטרה להשיג מידה סבירה של ביטחון שאין בדוחות הכספיים הצגה
מוטעית מהותית .ביקורת כוללת בדיקה מדגמית של ראיות התומכות בסכומים ובמידע שבדוחות
הכספיים .ביקורת כוללת גם בחינה של כללי 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.
לדעתנו ,הדוחות הכספיים הנ"ל משקפים באופן נאות ,מכל הבחינות המהותיות ,את המצב הכספי
של החברה לימים  31בדצמבר  2019ו 2018 -ואת תוצאות פעולותיה ,השינויים בהון ותזרימי
המזומנים שלה לכל אחת משלוש השנים בתקופה שהסתיימה ביום  31בדצמבר  2019בהתאם
לתקני דיווח כספי בינלאומיים ) (IFRSוהוראות תקנות ניירות ערך (דוחות כספיים שנתיים),
התש"ע .2010 -
מבלי לסייג את חוות דעתנו הנ"ל ,אנו מפנים את תשומת הלב לאמור בביאור 1ג' לדוחות הכספיים,
בדבר הגירעון בהון החוזר של החברה בסך של כ 10-מיליון ש"ח ליום  31בדצמבר  2019הנובע בעיקרו
מאשראי שהעמידו בעלי השליטה באמצעות חברות שבשליטתן לחברה ולכך שהחברה תלויה
בתמיכתם הפיננסית של בעלי השליטה בה לצורך המשך פעילותה.
סומך חייקין
רואי חשבון
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סומך חייקין ,שותפות ישראלית וחברה ברשת  KPMGש ל פ י ר מ ו ת ע צ מ א י ו ת ה מ א ו ג ד ו ת
ב  K P M G International Cooperative ("KPMG International") -ישות שוויצרית.

הילה מגדלי משרדים בע"מ (לשעבר הילה מגדלי משרדים רעננה בע"מ)
דוחות על המצב הכספי
ליום  31בדצמבר
2018
2019
אלפי ש"ח

באור
נכסים
מזומנים ושווי מזומנים
חייבים ויתרות חובה
סה"כ נכסים שוטפים

4
5

671
31
702

877
58
935

נדל"ן להשקעה
סה"כ נכסים שאינם שוטפים

6

62,100
62,100

54,500
54,500

62,802

55,435

סה"כ נכסים

הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים.
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הילה מגדלי משרדים בע"מ (לשעבר הילה מגדלי משרדים רעננה בע"מ)
דוחות על המצב הכספי

באור

ליום  31בדצמבר
2018
2019
אלפי ש"ח

התחייבויות
7

אשראי מתאגידים בנקאיים
ספקים ונותני שירותים
צדדים קשורים
סה"כ התחייבויות שוטפות

13

הלוואות מתאגידים בנקאיים
עתודה למס
סה"כ התחייבויות שאינן שוטפות

7
8

סה"כ התחייבויות
הון
הון מניות
יתרת עודפים
סה"כ הון המיוחס לבעלים של החברה

9

סה"כ התחייבויות והון

(*)

59
56
10,728
10,843

18,838
59
9,601
28,498

18,700
7,268
25,968

242
5,777
6,019

36,811

34,517

(*)
25,991
25,991

(*)
20,918
20,918

62,802

55,435

פחות מאלף ש"ח.
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רפאל אלאלוף
יו"ר דירקטוריון ומנכ"ל

מורן שרף בלאו
סמנכ"ל כספים

הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים.
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הילה מגדלי משרדים בע"מ (לשעבר הילה מגדלי משרדים רעננה בע"מ)
דוחות על רווח או הפסד ורווח כולל אחר

לשנה שהסתיימה ביום
 31בדצמבר
2019
2017
2018
אלפי ש"ח

באור
הכנסות מהשכרת נכסים

75

21

-

רווח גולמי

75

21

-

הוצאות שיווק
הוצאות הנהלה וכלליות
רווח משינויים בשווי הוגן של נדל"ן להשקעה

20
8
7,421
7,393

103
5
901
793

62
6
8,095
8,027

רווח תפעולי

7,468

814

8,027

הכנסות מימון
הוצאות מימון
הוצאות מימון ,נטו

904
904

1
811
810

רווח לפני מסים על ההכנסה

6,564

4

7,302

הטבת מס (מסים על ההכנסה)

()1,491

73

()1,663

רווח נקי לשנה המיוחס לבעלים של החברה

5,073

77

5,639

6

10

הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים.
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725
725

הילה מגדלי משרדים בע"מ (לשעבר הילה מגדלי משרדים רעננה בע"מ)
דוחות על השינויים בהון
לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר
2019
הון
מניות
(*)

יתרה ליום  1בינואר2019 ,

יתרת עודפים
20,918

סה"כ הון
20,918

שינוים במהלך שנת :2019
רווח נקי

-

5,073

5,073

יתרה ליום  31בדצמבר2019 ,

(*)

25,991

25,991

לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר
2018
הון
מניות
(*)

יתרה ליום  1בינואר2018 ,

יתרת עודפים
20,841

סה"כ הון
20,841

שינוים במהלך שנת :2018
רווח נקי

-

77

77

יתרה ליום  31בדצמבר2018 ,

(*)

20,918

20,918

לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר
2017
הון
מניות
(*)

יתרה ליום  1בינואר2017 ,

יתרת עודפים
15,202

סה"כ הון
15,202

שינוים במהלך שנת :2017
רווח נקי

-

5,639

5,639

יתרה ליום  31בדצמבר2017 ,

(*)

20,841

20,841

(*)

פחות מאלף ש"ח.
הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים.
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הילה מגדלי משרדים בע"מ (לשעבר הילה מגדלי משרדים רעננה בע"מ)
דוחות על תזרימי המזומנים

2019
תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת
רווח נקי המיוחס לבעלים של החברה

5,073

לשנה שהסתיימה ביום
 31בדצמבר
2018
אלפי ש"ח
77

2017

5,639

התאמות:
עלייה בשווי ההוגן של נדל"ן להשקעה
הוצאות מימון ,נטו
מסים על ההכנסה (הטבת מס)

()7,421
904
1,491
()5,026

()901
810
()73
()164

()8,095
725
1,663
()5,707

שינויים בסעיפי נכסים והתחייבויות:
ירידה בחייבים ויתרות חובה
עלייה (ירידה) בהתחייבויות לספקים ולנותני שירותים
ירידה בזכאים ויתרות זכות

מזומנים נטו שנבעו מפעילות (ששימשו לפעילות)
שוטפת

27
27

72
34
106

76
()37
()56
()17

74

19

()85

תזרימי מזומנים מפעילות השקעה
פירעון הלוואות מצדדים קשורים
השקעות בנדל"ן להשקעה

()182

()1,035

2,734
()3,314

מזומנים נטו ששימשו לפעילות השקעה

()182

()1,035

()580

תזרימי מזומנים מפעילות מימון
קבלת (פירעון) הלוואות מצדדים קשורים
ריבית ששולמה
קבלת הלוואות זמן ארוך מבנקים
קבלת הלוואות זמן קצר מבנקים
פירעון הלוואות זמן קצר מבנקים

917
()636
18,700
()19,079

()145
()572
18,994
()16,398

1,154
()566
16,397
()16,306

מזומנים נטו שנבעו מפעילות (ששימשו לפעילות)
מימון

()98

1,879

679

עלייה (ירידה) במזומנים ושווי מזומנים

()206

863

14

יתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת השנה

877

14

יתרת מזומנים ושווי מזומנים לסוף השנה

671

877

14

פעילות שאינה במזומן
ספקים ונותני שירות שהונו לנדל"ן השקעה

( )3

219

הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים.
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()50

הילה מגדלי משרדים בע"מ (לשעבר הילה מגדלי משרדים רעננה בע"מ)
באורים לדוחות הכספיים
באור - :1

כללי
א.

תיאור כללי של החברה ופעילותה

הילה מגדלי משרדים בע"מ (לשעבר הילה מגדלי משרדים רעננה בע"מ) (להלן "-החברה") הינה חברה תושבת
ישראל ,אשר התאגדה בישראל וכתובתה הרשמית היא צור  8כוכב יאיר  -צור יגאל .החברה התאגדה בישראל
ביום  8בדצמבר  2014כחברה פרטית בשם הלה מגדלי משרדים רעננה בע"מ וביום  22ביוני  2020שונה שם
החברה להילה מגדלי משרדים בע"מ.
החברה פועלת בענף הנדל"ן בישראל ,בייזום והקמה של פרויקטי נדל"ן .בבעלות החברה קרקע ברעננה.
ב.

שינוי מבני

ביום  30בספטמבר  ,2020החליטו בעלי המניות בחברה לערוך שינוי מבני אשר יכנס לתוקפו במועד הנפקת
האג"ח וכולל שני שלבים שיבוצעו באופן סימולטני וזאת במסגרת שינוי מבני שנעשה לצורך תכלית עסקית,
כלכלית ,אסטרטגית וניהולית במסגרת היערכות להנפקת אגרות חוב בבורסה לניירות ערך בתל אביב על פי
תשקיף שיפורסם לציבור.
בשלב הראשון ,יעבירו בעלי המניות של החברה את כל מניות חברת א.ק קבוצת הלה מלונות ואת כל מניות
חברת מעלות מניבים בע"מ (חברות בבעלות בעלי המניות של החברה) לחברה וזאת בהתאם להוראות סעיף
104ב(ב) לפקודת מס הכנסה.
בשלב השני ,יעבירו בעלי המניות של החברה את כל מניות חברת הלה מבנה תעשייה בע"מ לחברה וזאת בהתאם
להוראות סעיף  104ב(ב) לפקודת מס הכנסה ולאחר שהלה מבנה תעשייה בע"מ תמכור את חברת צ.י ניהול
ואחזקת מבנים בע"מ ,אשר מוחזקת בבעלותה המלאה ,לבעלי המניות של החברה.
כך שלמעשה לאחר ביצוע שינוי המבנה תחזיק החברה ב 3 -החברות האמורות לעיל באופן מלא.
לאחר השלמת השינוי המבני ,ינבעו לחברה הוצאות מס רכישה בגין השינוי המבני בסך של כ 600-אלפי ש"ח.
ג.

גרעון בהון החוזר

ליום  31בדצמבר  2019לחברה גירעון בהון החוזר בסך של כ 10-מיליון ש"ח הנובע בעיקרו מאשראי שהעמידו
בעלי השליטה באמצעות חברות בבעלותם לצורך מימון ההקמה של נכס הנדל"ן להשקעה .יצוין כי בהתאם
להסכמות עם בעלי השליטה באמצעות החברות שבבעלותם החברה רשאית להימנע מפירעון האשראי כל עוד
לא יהיו בידיה המקורות לפירעונו .בנוסף ,התחייבו בעלי השליטה בחברה כי יתמכו ויגבו את איתנותה
הפיננסית של החברה ככל שיידרש .בדבר מכתב עקרונות מתאגיד בנקאי בקשר להעמדת הלוואה חדשה ראה
ביאור .)5(14
ד.

הגדרות

בדוחות כספיים אלה:
החברה-
צדדים קשורים -
בעלי עניין ובעל שליטה-

הילה מגדלי משרדים בע"מ (לשעבר הילה מגדלי משרדים רעננה בע"מ).
כמשמעותם בתקן חשבונאות בינלאומי ( 24 )2009בדבר צדדים קשורים.
כמשמעותם בפסקה ( )1להגדרת "בעל עניין" בתאגיד בסעיף  1לחוק ניירות ערך,
התשכ"ח .1968 -
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הילה מגדלי משרדים בע"מ (לשעבר הילה מגדלי משרדים רעננה בע"מ)
באורים לדוחות הכספיים
באור  -: 2בסיס עריכת הדוחות הכספיים
א.

הצהרה על עמידה בתקני דיווח כספי בינלאומיים
הדוחות הכספיים הוכנו על ידי החברה בהתאם לתקני דיווח כספי בינלאומיים (להלן.)"IFRS" :
דוחות כספיים אלו נערכו גם בהתאם לתקנות ניירות ערך (דוחות כספיים שנתיים) ,התש"ע .2010 -
הדוחות אושרו לפרסום על ידי דירקטוריון החברה ביום  30בספטמבר .2020

ב.

מטבע פעילות ומטבע הצגה
הדוחות הכספיים מוצגים בש"ח ,שהינו מטבע הפעילות של החברה ,ומעוגלים לאלף הקרוב ,למעט אם
צוין אחרת .השקל הינו המטבע שמייצג את הסביבה הכלכלית העיקרית בה פועלת החברה.

ג.

בסיס המדידה
הדוחות הוכנו על בסיס העלות ההיסטורית למעט הנכסים וההתחייבויות הבאים:
• נדל"ן להשקעה הנמדד לפי שווי הוגן ;
• נכסי והתחייבויות מסים נדחים ;
למידע נוסף בדבר אופן המדידה של נכסים והתחייבויות אלו ראה באור  ,3בדבר עיקרי המדיניות
החשבונאית.

ד.

תקופת המחזור התפעולי
המחזור התפעולי של החברה הינו שנה .עקב כך כוללים הרכוש השוטף וההתחייבויות השוטפות פריטים
המיועדים וצפויים להתממש במהלך המחזור התפעולי של החברה.

ה.

שימוש באומדנים ושיקול דעת
שימוש באומדנים
בעריכת הדוחות הכספיים בהתאם ל ,IFRS -נדרשת הנהלת החברה להשתמש בשיקול דעת ,בהערכות,
אומדנים והנחות אשר משפיעים על יישום המדיניות החשבונאית ועל סכומים של נכסים והתחייבויות,
הכנסות והוצאות .יובהר שהתוצאות בפועל עלולות להיות שונות מאומדנים אלה.
בעת גיבושם של אומדנים חשבונאיים המשמשים בהכנת הדוחות הכספיים של החברה ,נדרשה הנהלת
החברה להניח הנחות באשר לנסיבות ואירועים הכרוכים באי וודאות משמעותית .בשיקול דעתה
בקביעת האומדנים ,מתבססת הנהלת החברה על ניסיון העבר ,עובדות שונות ,גורמים חיצוניים ועל
הנחות סבירות בהתאם לנסיבות המתאימות לכל אומדן .האומדנים וההנחות שבבסיסם נסקרים באופן
שוטף .שינויים באומדנים חשבונאיים מוכרים בתקופה שבה תוקנו האומדנים ובכל תקופה עתידית
מושפעת.
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הילה מגדלי משרדים בע"מ (לשעבר הילה מגדלי משרדים רעננה בע"מ)
באורים לדוחות הכספיים
באור  -: 2בסיס עריכת הדוחות הכספיים (המשך)
ה.

שימוש באומדנים ושיקול דעת (המשך)
אומדן

הנחות עיקריות

השלכות אפשריות

הפנייה

מדידת שווי הוגן של
נדל"ן

מחיר מטר מבונה

רווח או הפסד בגין
שינוי בשווי ההוגן של
הנדל"ן להשקעה.

למידע בדבר השפעת
השינויים בתשואות
הצפויות על השווי
ההוגן של הנדל"ן
להשקעה ,ראה באור
נדל"ן
בדבר
,6
להשקעה.

מדידת שווי הוגן של
אשראי והלוואות
מצדדים קשורים

מחיר החוב הראוי על
האשראי וההלוואות
מצדדים קשורים.

גידול או קיטון
בסכומי הוצאות
המימון שהוכרו בגין
אשראי והלוואות
מצדדים קשורים.

למידע בדבר הוצאות
המימון שהוכרו בגין
והלוואות
אשראי
מצדדים קשורים ,ראה
באור  ,13בדבר צדדים
קשורים ובעלי עניין.

קביעת שווי הוגן
לצורך הכנת דוחות הכספיים ,נדרשת החברה לקבוע את השווי ההוגן של נכסים והתחייבויות מסוימים .מידע
נוסף אודות ההנחות ששימשו בקביעת שווי הוגן נכלל בבאור הבא:
באור  ,6בדבר נדל"ן להשקעה;
●
בקביעת השווי ההוגן של נכס או התחייבות ,משתמשת החברה בנתונים נצפים מהשוק ככל שניתן .מדידות שווי
הוגן מחולקות לשלוש רמות במדרג השווי ההוגן בהתבסס על הנתונים אשר שימשו בהערכה ,כדלקמן:
• רמה  :1מחירים מצוטטים (לא מתואמים) בשוק פעיל לנכסים או התחייבויות זהים.
• רמה  :2נתונים נצפים מהשוק ,במישרין או בעקיפין ,אשר אינם כלולים ברמה  1לעיל.
• רמה  :3נתונים אשר אינם מבוססים על נתוני שוק נצפים.
באור  -:3עיקרי המדיניות
כללי המדיניות החשבונאית המפורטת להלן יושמו בעקביות לכל התקופות המוצגות בדוחות אלה על ידי ישויות
החברה.
א.

מכשירים פיננסיים
( )1

נכסים פיננסיים שאינם נגזרים

הכרה ומדידה לראשונה בנכסים פיננסיים
הקבוצה מכירה לראשונה בלקוחות ומכשירי חוב שהונפקו במועד היווצרותם .יתר הנכסים הפיננסים מוכרים
לראשונה במועד בו הקבוצה הופכת לצד לתנאים החוזיים של המכשיר.
נכס פיננסי נמדד לראשונה בשווי הוגן בתוספת עלויות עסקה שניתן לייחס במישרין לרכישה או להנפקה של
הנכס הפיננסי .לקוח שאינו כולל רכיב מימון משמעותי נמדד לראשונה לפי מחיר העסקה שלו .חייבים שמקורם
בנכסי חוזה ,נמדדים לראשונה לפי ערכם בספרים של נכסי החוזה במועד שינוי הסיווג מנכס חוזה לחייבים.

גריעת נכסים פיננסיים
נכסים פיננסיים נגרעים כאשר הזכויות החוזיות של הקבוצה לתזרימי המזומנים הנובעים מהנכס הפיננסי
פוקעות ,או כאשר הקבוצה מעבירה את הזכויות לקבל את תזרימי המזומנים הנובעים מהנכס הפיננסי בעסקה
בה כל הסיכונים וההטבות מהבעלות על הנכס הפיננסי הועברו באופן מהותי.
אם בידי הקבוצה נותרו באופן מהותי כל הסיכונים וההטבות הנובעים מהבעלות על הנכס הפיננסי ,הקבוצה
ממשיכה להכיר בנכס הפיננסי.
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הילה מגדלי משרדים בע"מ (לשעבר הילה מגדלי משרדים רעננה בע"מ)
באורים לדוחות הכספיים
באור  -:3עיקרי המדיניות (המשך)
א.
( )1

מכשירים פיננסיים (המשך)
נכסים פיננסיים שאינם נגזרים (המשך)

ירידת ערך נכסים פיננסיים פגומים עקב סיכון אשראי
בכל מועד דיווח ,החברה מעריכה האם נכסים פיננסיים הנמדדים בעלות מופחתת ,הפכו לפגומים עקב סיכון
אשראי .נכס פיננסי הינו פגום עקב סיכון אשראי כאשר התרחש אחד ,או יותר ,מהאירועים שיש להם השפעה
שלילית על תזרימי המזומנים העתידיים שנאמדו בגין נכס פיננסי זה  .הצגה של ירידת ערך ברוטו של הנכס
הפיננסי .הפרשה להפסדי אשראי חזויים בגין נכס פיננסי הנמדד בעלות מופחתת ,מוצגת בניכוי מהערך בספרים
הפסדים מירידת ערך בגין לקוחות וחייבים אחרים ,מוצגים בנפרד בדוח רווח והפסד .הפסדים מירידת ערך
בגין נכסים פיננסיים אחרים מוצגים במסגרת סעיף הוצאות מימון.

סיווג נכסים פיננסיים לקבוצות והטיפול החשבונאי בכל קבוצה
במועד ההכרה לראשונה ,נכסים פיננסיים מסווגים לאחת מקטגוריות המדידה הבאות :עלות מופחתת; או
שווי הוגן דרך רווח והפסד.
נכסים פיננסיים לא מסווגים מחדש בתקופות עוקבות אלא אם ,ורק כאשר ,הקבוצה משנה את המודל העסקי
שלה לניהול נכסי חוב פיננסיים ,ובמקרה כאמור נכסי החוב הפיננסיים המושפעים מסווגים מחדש בתחילת
תקופת הדיווח העוקבת לשינוי במודל העסקי.
נכס פיננסי נמדד בעלות מופחתת אם הוא מקיים את שני התנאים המצטברים להלן וכן אינו מיועד למדידה
בשווי הוגן דרך רווח והפסד:
מוחזק במסגרת מודל עסקי שמטרתו להחזיק בנכסים כדי לגבות את תזרימי המזומנים החוזיים; וכן
התנאים החוזיים של הנכס הפיננסי מספקים זכאות במועדים מוגדרים לתזרימי מזומנים שהם רק
תשלומי קרן וריבית בגין סכום הקרן שטרם נפרעה.
כל הנכסים הפיננסיים שאינם מסווגים למדידה בעלות מופחתת ,וכן נכסים פיננסיים שייועדו לשווי הוגן דרך
רווח והפסד ,נמדדים בשווי הוגן דרך רווח והפסד .במועד ההכרה לראשונה ,הקבוצה מייעדת נכסים פיננסיים
לשווי הוגן דרך רווח והפסד כאשר ייעוד כאמור מבטל או מקטין באופן משמעותי חוסר הקבלה חשבונאית.
לקבוצה יתרות חייבים וצדדים קשורים המוחזקים במסגרת מודל עסקי שמטרתו גביית תזרימי המזומנים
החוזיים .תזרימי המזומנים החוזיים בגין נכסים פיננסיים אלו ,כוללים אך ורק תשלומי קרן וריבית אשר
משקפת תמורה עבור ערך הזמן של הכסף וסיכון האשראי .בהתאם לכך ,נכסים פיננסיים אלו נמדדים בעלות
מופחתת.

הערכה האם תזרימי מזומנים כוללים קרן וריבית בלבד
לצורך הבחינה האם תזרימי המזומנים כוללים קרן וריבית בלבד' ,קרן' הינה השווי ההוגן של הנכס הפיננסי
במועד ההכרה לראשונה' .ריבית' מורכבת מתמורה עבור ערך הזמן של הכסף ,עבור סיכון האשראי המיוחס
לסכום הקרן שטרם נפרעה במהלך תקופת זמן מסוימת ועבור סיכונים ועלויות בסיסיים אחרים של הלוואה,
כמו גם מרווח רווח.
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הילה מגדלי משרדים בע"מ (לשעבר הילה מגדלי משרדים רעננה בע"מ)
באורים לדוחות הכספיים
באור  -:3עיקרי המדיניות (המשך)
א.

מכשירים פיננסיים (המשך)
בבחינה האם תזרימי מזומנים חוזיים הם תזרימים של קרן וריבית בלבד ,הקבוצה בוחנת את התנאים החוזיים
של המכשיר ,ובמסגרת זו מעריכה האם הנכס הפיננסי כולל תנאי חוזי שעשוי לשנות את העיתוי או הסכום של
תזרימי המזומנים החוזיים כך שהוא לא יקיים את התנאי האמור .בביצוע הערכה זו ,הקבוצה לוקחת בחשבון
את השיקולים הבאים:
 אירועים מותנים כלשהם אשר ישנו את העיתוי או הסכום של תזרימי המזומנים; תנאים שעשויים לשנות את שיעור הריבית הנקובה ,כולל ריבית משתנה; מאפייני הארכה או פירעון מוקדם; וכן תנאים המגבילים את זכותה של הקבוצה לתזרימי מזומנים מנכסים מוגדרים (לדוגמה נכס פיננסי ללאזכות חזרה ).)(non-recourse
מאפיין פירעון מוקדם הינו עקבי עם קריטריון קרן וריבית בלבד אם סכום הפירעון המוקדם מייצג באופן
מהותי סכומים שטרם שולמו של קרן וריבית בגין סכום הקרן שטרם נפרעה ,אשר עשוי לכלול פיצוי סביר,
המתקבל או משולם ,בגין סיום מוקדם של החוזה.
בנוסף ,עבור נכס פיננסי אשר נרכש בפרמיה או בניכיון משמעותיים ביחס לערך הנקוב החוזי ,מאפיין אשר
מתיר או דורש פירעון מוקדם בסכום אשר מייצג באופן מהותי את הערך הנקוב החוזי וריבית חוזית שנצברה
אך טרם שולמה (אשר עשוי לכלול פיצוי סביר ,המתקבל או משולם ,בגין סיום מוקדם) ,הינו עקבי עם קריטריון
קרן וריבית בלבד אם השווי ההוגן של מאפיין הפירעון המוקדם אינו משמעותי בהכרה לראשונה.

מדידה עוקבת ורווחים והפסדים
נכסים פיננסיים בעלות מופחתת
נכסים אלו נמדדים בתקופות עוקבות בעלות מופחתת ,תוך שימוש בשיטת הריבית האפקטיבית ובניכוי
הפסדים מירידת ערך .הכנסות ריבית ,רווחים או הפסדים מהפרשי שער וירידת ערך מוכרים ברווח והפסד.
רווח או הפסד כלשהו הנובע מגריעה ,מוכר אף הוא ברווח והפסד.

נכסים פיננסים בשווי הוגן דרך רווח והפסד
בתקופות עוקבות נכסים אלו נמדדים בשווי הוגן .רווחים והפסדים נטו ,לרבות הכנסות ריבית או דיבידנדים,
מוכרים ברווח והפסד.
( )2

התחייבויות פיננסיות שאינן נגזרים
התחייבויות פיננסיות שאינן נגזרים כוללות :משיכות יתר מבנקים ,הלוואות ואשראי מתאגידים בנקאיים
ומנותני אשראי אחרים ,ספקים ,צדדים קשורים וזכאים אחרים.

הכרה לראשונה בהתחייבויות פיננסיות
הקבוצה מכירה לראשונה במכשירי חוב שהונפקו במועד היווצרותם .יתר ההתחייבויות הפיננסיות מוכרות
לראשונה במועד קשירת העסקה ( )trade dateבו הקבוצה הופכת לצד לתנאים החוזיים של המכשיר.

מדידה עוקבת של התחייבויות פיננסיות
התחייבויות פיננסיות (למעט התחייבויות פיננסיות אשר יועדו לשווי הוגן דרך רווח והפסד) מוכרות לראשונה
בשווי הוגן בניכוי כל עלויות העסקה הניתנות לייחוס .לאחר ההכרה לראשונה ,התחייבויות פיננסיות נמדדות
בעלות מופחתת בהתאם לשיטת הריבית האפקטיבית .התחייבויות פיננסיות מיועדות לשווי הוגן דרך רווח
והפסד ,אם הקבוצה מנהלת התחייבויות אלה וביצועיהן מוערכים בהתבסס על שוויין ההוגן ,וזאת בהתאם
לאופן שבו תיעדה הקבוצה את ניהול הסיכונים ,אם הייעוד נועד למנוע חוסר עקביות חשבונאית ( an
 ,)accounting mismatchאו אם מדובר במכשיר משולב הכולל נגזר משובץ.
עלויות עסקה המיוחסות באופן ישיר להנפקה צפויה של מכשיר אשר יסווג כהתחייבות פיננסית ,מוכרות כנכס
במסגרת סעיף הוצאות נדחות בדוח על המצב הכספי .עלויות עסקה אלו מנוכות מההתחייבות הפיננסית בעת
ההכרה לראשונה בה ,או מופחתות כהוצאות מימון בדוח רווח והפסד כאשר ההנפקה אינה צפויה עוד
להתקיים.

גריעת התחייבויות פיננסיות
התחייבויות פיננסיות נגרעות כאשר המחויבות החוזית של הקבוצה פוקעת או כאשר היא סולקה או בוטלה.
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הילה מגדלי משרדים בע"מ (לשעבר הילה מגדלי משרדים רעננה בע"מ)
באורים לדוחות הכספיים
באור  -:3עיקרי המדיניות (המשך)
א.

מכשירים פיננסיים (המשך)

שינוי תנאים מהותי של מכשיר חוב
החלפה של מכשירי חוב ,בעלי תנאים שונים באופן מהותי ,מטופלת כסילוק של ההתחייבות הפיננסית
המקורית והכרה בהתחייבות פיננסית חדשה .בנוסף ,תיקון משמעותי של התנאים של התחייבות פיננסית
קיימת ,או החלפה של מכשירי חוב בעלי תנאים שונים באופן מהותי בין לווה לבין מלווה קיימים ,מטופלים
כסילוק של ההתחייבות הפיננסית המקורית והכרה בהתחייבות פיננסית חדשה לפי שווי הוגן.
במקרים כאמור כל ההפרש בין העלות המופחתת של ההתחייבות הפיננסית המקורית לבין השווי ההוגן של
ההתחייבות הפיננסית החדשה מוכר ברווח והפסד בסעיף הכנסות או הוצאות מימון.
התנאים שונים באופן מהותי אם הערך הנוכחי המהוון של תזרימי המזומנים לפי התנאים החדשים ,כולל
עמלות כלשהן ששולמו ,בניכוי עמלות כלשהן שהתקבלו ומהוון באמצעות שיעור הריבית האפקטיבי המקורי,
הינו שונה לפחות בעשרה אחוזים מהערך הנוכחי המהוון של תזרימי המזומנים הנותרים של ההתחייבות
הפיננסית המקורית.

שינוי תנאים לא מהותי של מכשיר חוב
במקרה של שינוי תנאים (או החלפה) של מכשיר חוב שאינו מהותי ,תזרימי המזומנים החדשים מהוונים
בשיעור הריבית האפקטיבי המקורי ,כאשר ההפרש בין הערך הנוכחי של ההתחייבות הפיננסית בעלת התנאים
החדשים לבין הערך הנוכחי של ההתחייבות הפיננסית המקורית מוכר ברווח והפסד.

קיזוז מכשירים פיננסיים
נכס פיננסי והתחייבות פיננסית מקוזזים והסכומים מוצגים בנטו בדוח על המצב הכספי כאשר לקבוצה קיימת
באופן מיידי ( )currentlyזכות משפטית ניתנת לאכיפה לקזז את הסכומים שהוכרו וכן כוונה לסלק את הנכס
וההתחייבות על בסיס נטו או לממש את הנכס ולסלק את ההתחייבות בו-זמנית.
ב.

נדל"ן להשקעה
נדל"ן להשקעה הוא נדל"ן (קרקע או מבנה  -או חלק ממבנה  -או שניהם) המוחזק (על ידי החברה כבעלים או
על ידי חוכר בחכירה מימונית) לצורך הפקת הכנסות שכירות או לשם עליית ערך הונית או שניהם ,ושלא לצורך:
שימוש בייצור או הספקת סחורות או שירותים או למטרות מנהלתיות; או
.1
מכירה במהלך העסקים הרגיל.
.2
נדל"ן להשקעה נמדד לראשונה לפי עלות ,לרבות עלויות אשראי מהוונות .העלות כוללת יציאות שניתן לייחס
במישרין לרכישת הנדל"ן להשקעה .עלות נדל"ן להשקעה בהקמה עצמית כוללת עלות חומרים ועבודה ישירה
ועלויות אחרות שניתן לייחס במישרין להבאת הנכס למצב הדרוש לכך שיוכל לפעול באופן שהתכוונה ההנהלה.
בתקופות עוקבות הנדל"ן להשקעה נמדד לפי שווי הוגן ,כשהשינויים בשווי ההוגן נזקפים לדוח רווח והפסד.
נדל"ן בהקמה שעתיד לשמש כנדל"ן להשקעה נמדד לפי שווי הוגן ,כאשר ניתן לאמוד באופן מהימן את שוויו.
עלויות אשראי לא מהוונות לנדל"ן להשקעה בהקמה הנמדד לפי שווי הוגן .כאשר לא ניתן למדוד את השווי
ההוגן באופן מהימן ,נדל"ן להשקעה בהקמה נמדד לפי השווי ההוגן של הקרקע בתוספת עלות בתקופת ההקמה
עד למועד המוקדם מבין מועד סיום ההקמה והמועד בו ניתן למדוד את השווי ההוגן באופן מהימן.
התחייבות לתשלום היטל השבחה בגין נדל"ן להשקעה מוכרת במועד מימוש הזכויות כמשמעותו בהוראות
החוק .בהתאם ,במסגרת מדידת שוויו ההוגן של נדל"ן להשקעה טרם ההכרה בהתחייבות לתשלום היטל
השבחה ,נכללים תזרימי המזומנים השלילים המתייחסים להיטל.
לצורך קביעת השווי ההוגן של הנדל"ן להשקעה מתבססת החברה על הערכת שווי שמבוצעת על ידי מעריכים
חיצוניים בלתי תלויים שהינם מומחים בהערכות שווי של נדל"ן והינם בעלי הידע והניסיון הנדרשים.

ג.

ירידת ערך נכסים לא פיננסים
החברה בוחנת את הצורך בירידת ערך נכסים לא פיננסים כאשר ישנם סימנים כתוצאה מאירועים או שינויים
בנסיבות המצביעים על כך שהיתרה בדוחות הכספיים אינה ברת-השבה.
במקרים בהם היתרה בדוחות הכספיים של הנכסים הלא פיננסים עולה על הסכום בר-ההשבה שלהם,
מופחתים הנכסים לסכום בר-ההשבה שלהם .הסכום בר-ההשבה הינו הגבוה מבין שווי הוגן בניכוי עלויות
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ג.

ירידת ערך נכסים לא פיננסיים (המשך)
למכירה ושווי שימוש .בהערכת שווי השימוש מהוונים תזרימי המוזמנים הצפויים לפי שיעור ניכיון לפני מס
המשקף את הסיכונים הספציפיים לכל נכס.

ד.

הכנסות
במסגרת האימוץ לראשונה של תקני  IFRSהחברה יישמה את הוראות תקן דיווח כספי בינלאומי מספר - 15
הכנסות מחוזים עם לקוחות (להלן "התקן"),
החברה מכירה בהכנסות כאשר הלקוח משיג שליטה על השירות שהובטח לו .ההכנסה נמדדת לפי סכום
התמורה לו החברה מצפה להיות זכאית בתמורה להעברת שירותים שהובטחו ללקוח ,מלבד סכומים שנגבו
לטובת צדדים שלישיים.
זיהוי חוזה
החברה מטפלת בחוזה עם לקוח רק כאשר מתקיימים כל התנאים הבאים:
הצדדים לחוזה אישרו את החוזה והם מחויבים לקיים את המחויבויות המיוחסות להם;
(א)
החברה יכולה לזהות את הזכויות של כל צד לגבי המוצרים או השירותים אשר יועברו;
(ב)
החברה יכולה לזהות את תנאי התשלום עבור הסחורות או השירותים אשר יועברו;
(ג)
לחוזה יש מהות מסחרית (כלומר הסיכון ,העיתוי והסכום של תזרימי המזומנים העתידיים של הישות
(ד)
חזויים להשתנות כתוצאה מהחוזה); וכן
צפוי שהחברה תגבה את התמורה לה היא זכאית עבור הסחורות או השירותים אשר יועברו ללקוח.
(ה)
לצורך העמידה בסעיף (ה) החברה בוחנת ,בין היתר ,את אחוז המקדמות שהתקבלו ואופן פריסת
התשלומים בחוזה ,ניסיון קודם עם הלקוח ומצבו וקיומם של בטחונות מספיקים.
קיבוץ חוזים
החברה מקבצת שני חוזים או יותר שההתקשרות בהם הייתה באותו מועד או במועד סמוך עם אותו לקוח
ומטפלת בהם כחוזה יחיד כאשר אחד או יותר מהקריטריונים הבאים מתקיימים :
נערך משא ומתן על החוזים כחבילה אשר לה מטרה מסחרית אחת;
(א)
סכום התמורה שישולם בחוזה אחד תלוי במחיר או בביצוע של החוזה האחר; או
(ב)
הסחורות או השירותים שהובטחו בחוזים (או סחורות או שירותים אחדים שהובטחו בכל אחד
(ג)
מהחוזים) מהווים מחויבות ביצוע יחידה.
תמורה משתנה
מחיר העסקה כולל סכומים קבועים וסכומים שעשויים להשתנות כתוצאה מהנחות ,החזרים ,זיכויים ,ויתורים
על מחיר ,תמריצים ,בונוסים בגין ביצועים ,קנסות ,תביעות ומחלוקות וכן שינויים בחוזה שהתמורה בגינם
טרם הוסכמה על ידי הצדדים.
החברה כוללת במחיר העסקה את סכום התמורה המשתנה ,או את חלקו ,רק כאשר צפוי ברמה גבוהה כי ביטול
משמעותי של סכום ההכנסות המצטברות שהוכרו לא יתרחש כאשר אי הודאות הקשורה לתמורה המשתנה
תתברר לאחר מכן .בסוף כל תקופת דיווח ,מעדכנת החברה במידת הצורך את אומדן סכום התמורה המשתנה
שנכלל בתמורת העסקה.
זיהוי מחויבויות ביצוע
החברה מעריכה במועד ההתקשרות בחוזה את השירותים שהובטחו במסגרת חוזה עם לקוח ומזהה כמחויבות
ביצוע כל הבטחה להעביר ללקוח אחד מהשניים הבאים:
(א)
(ב)

שירות (או חבילה ש שירותים) שהם נפרדים; או
סדרה של שירותים נפרדים שהם למעשה זהים ויש להם אותו דפוס העברה ללקוח.

החברה מזהה שירותים שהובטחו ללקוח כנפרדים כאשר הלקוח יכול להפיק תועלת השירות בעצמם או ביחד
עם משאבים אחרים הניתנים להשגה בנקל ללקוח וכן ההבטחה של החברה להעביר את השירות ללקוח ניתנת
לזיהוי בנפרד מהבטחות אחרות בחוזה .על מנת לבחון האם הבטחה להעביר שירות ניתנת לזיהוי בנפרד,
החברה בוחנת האם מסופק שירות משמעותי של שילוב השירות עם שירותים אחרים שהובטחו בחוזה לתוצר
משולב עבורו הלקוח התקשר בחוזה.
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ד.

הכנסות (המשך)
עלויות חוזה
עלויות תוספתיות של השגת חוזה עם לקוח כגון עמלות מכירה לסוכנים ,מוכרות כנכס כאשר צפוי כי החברה
תשיב עלויות אלו .עלויות להשגת חוזה שהיו מתהוות ללא קשר אם החוזה הושג מוכרות כהוצאה בעת
התהוותן ,אלא אם ניתן לחייב את הלקוח בגין עלויות אלה.
עלויות שהתהוו לקיום חוזה עם לקוח אשר אינן בתחולה של תקן אחר ,מוכרות כנכס כאשר הן :מתייחסות
במישרין לחוזה שהחברה יכולה לזהות באופן ספציפי; הן מייצרות או משפרות את משאבי החברה שישמשו
לקיום מחויבות ביצוע בעתיד; וכן צפוי שהעלויות יושבו .בכל מקרה אחר ,עלויות כאמור מוכרות כהוצאה בעת
התהוותן.
עלויות שהוונו כנכס מופחתות לדוח רווח והפסד על בסיס שיטתי שהינו עקבי עם ההעברה של הסחורות או
השירותים אליהם מתייחס הנכס.
בכל תקופת דיווח החברה בוחנת האם הערך בספרים של הנכס שהוכר כאמור עולה על יתרת הסכום של
התמורה שהישות מצפה לקבל בתמורה לסחורות או השירותים אליהם מתייחס הנכס ,בניכוי העלויות
המתייחסות במישרין להספקת סחורות או שירותים אלה אשר לא הוכרו כהוצאות ,ובמידת הצורך ,מוכר
הפסד מירידת ערך ברווח או הפסד.
קיום מחויבות ביצוע
הכנסות מוכרות כאשר החברה מקיימת מחויבות ביצוע על ידי העברת שליטה על שירותים שהובטחו ללקוח.
עבור שירותים בתחום הנדל"ן המניב הכנסות מוכרות לאורך זמן בתקופת הדיווח בה סופקו השירותים ,מאחר
והלקוח מקבל וצורך בו זמנית את ההטבות המסופקות על ידי ביצועי החברה כאשר החברה מספקת שירותים
אלה.
נכס חוזה והתחייבות חוזה
נכס חוזה מוכר כאשר לחברה קיימת זכות לתמורה עבור סחורות או שירותים שהחברה העבירה ללקוח כאשר
זכות זו מותנית בגורם אחר מאשר חלוף הזמן ,לדוגמא בביצועים העתידיים של החברה .נכסי החוזה מסווגים
לסעיף חייבים כאשר הזכויות בגינם הופכות להיות בלתי מותנות.
התחייבות חוזה מוכרת כאשר החברה מחויבת להעביר סחורות או שירותים ללקוח שבגינם היא קיבלה תמורה
(או שחל מועד פירעונו של הסכום) מהלקוח.
קיזוז נכס חוזה והתחייבות חוזה
נכס והתחייבות בגין אותו חוזה מוצגים בנטו בדוח על המצב הכספי .אולם ,נכס והתחייבות חוזה הנובעים
מחוזים שונים מוצגים בברוטו בדוח על המצב הכספי.

ה.

מסים על ההכנסה
תוצאות המס בגין מסים שוטפים או נדחים נזקפות לרווח או הפסד ,למעט אם הן מתייחסות לפריטים
הנזקפים לרווח כולל אחר או להון.
 .1מסים שוטפים
חבות בגין מסים שוטפים נקבעת תוך שימוש בשיעורי המס וחוקי המס שחוקקו או אשר חקיקתם הושלמה
למעשה ,עד לתאריך הדיווח ,וכן התאמות נדרשות בקשר לחבות המס לתשלום בגין שנים קודמות.
 .2מסים נדחים
מסים נדחים מחושבים בגין הפרשים זמניים בין הסכומים הנכללים בדוחות הכספיים לבין הסכומים המובאים
בחשבון לצורכי מס.
יתרות המסים הנדחים מחושבות לפי שיעור המס הצפוי לחול כאשר הנכס ימומש או ההתחייבות תסולק,
בהתבסס על חוקי המס שחוקקו או אשר חקיקתם הושלמה למעשה עד לתאריך הדיווח.
בכל תאריך דיווח נכסי מסים נדחים נבחנים בהתאם לצפי ניצולם.
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ו.

חכירות
במסגרת האימוץ לראשונה של תקני  ,IFRSהחברה בחרה לאמת ביישום מוקדם את תקן דיווח כספי בינלאומי
 ,16חכירות.
נכסים המוחכרים על ידי החברה
חכירות שבהן החברה מחכירה נכסים מסווגות כחכירה תפעולית או מימונית .הסיווג של חכירה כמימונית או
תפעולית תלוי במהות העסקה ומבוצע במועד ההתקשרות בחכירה ומוערך מחדש רק אם יש תיקון בתנאי
החכירה .שינויים באומדנים כגון אורך חייו הכלכליים של הנכס או ערך השייר ,או שינויים בנסיבות ,אינם
גורמים לסיווג חדש של החכירה.
במקרים בהם הסדר מכיל רכיבים שמהווים חכירה ורכיבים שאינם מהווים חכירה ,החברה מיישמת את
הוראות  IFRS 15לצורך הקצאת התמורה בחוזה לרכיביו השונים.
א .חכירות מימוניות
חכירות מסווגות כחכירות מימוניות אם הן מעבירות למעשה את כל הסיכונים וההטבות הנלווים לבעלות על
הנכס המוחכר .במועד ההכרה לראשונה ,מוצגים הנכסים המוחזקים בחכירה מימונית כחייבים בסכום השווה
להשקעה נטו בחכירה .היוון תשלומי החכירה נעשה על ידי שימוש בשיעור ההיוון הגלום בחכירה.
כאשר החברה מחכירה נכסים בחכירת משנה ,אם שיעור ההיוון הגלום בחכירת המשנה אינו ניתן לקביעה
בנקל ,החברה משתמשת בשיעור ההיוון המשמש לחכירה הראשית ,המותאם בגין עלויות ישירות ראשוניות
הקשורות לחכירת המשנה.
עלויות ישירות ראשוניות נכללות במדידה לראשונה של החייבים ומקטינות את סכום ההכנסה המוכרת על פני
תקופת החכירה.
במועד התחילה ,תשלומי החכירה הנכללים במדידה של ההשקעה נטו בחכירה כוללים תשלומים קבועים בניכוי
תמריצי חכירה כלשהם העומדים לתשלום ,תשלומי חכירה משתנים שתלויים במדד או בשער ,ערבויות כלשהן
לערך שייר המסופקות למחכיר ,מחיר המימוש של אופציית רכישה אם ודאי באופן סביר שהחוכר יממש
אופציה זו וכן תשלומי קנסות לביטול החכירה.
בתקופות עוקבות ,החברה מכירה בהכנסות מימון על פני תקופת החכירה .כמו כן ,החברה מקצה את תשלומי
החכירה כנגד יתרת החייבים בגין החכירה המימונית וכנגד הכנסות המימון בתקופה.
החברה מיישמת את דרישות הגריעה וירידת ערך בהתאם ל IFRS 9 -בגין יתרת החייבים בחכירה .בנוסף לכך,
החברה סוקרת את אומדני ערכי השייר שאינם מובטחים .באם חלה ירידה באומדן ערך השייר שאינו מובטח,
החברה מעדכנת את הקצאת ההכנסה על פני תקופת החכירה ,ומכירה באופן מידי בירידה בהתייחס לסכומים
שנצברו.
ב .חכירות תפעוליות
חכירות שאינן מעבירות למעשה את כל הסיכונים וההטבות הנלווים לבעלות על נכס הבסיס מסווגות כחכירות
תפעוליות.
החברה מכירה בתשלומי חכירה מחכירות תפעוליות כהכנסה על בסיס קו ישר לאורך תקופת החכירה.
עלויות ישירות ראשוניות שהתהוו בהשגת חכירות תפעוליות מתווספות לערך בספרים של נכס הבסיס,
ומוכרות כהוצאה לאורך תקופת החכירה לפי אותו בסיס כמו ההכנסה מהחכירה.
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הילה מגדלי משרדים בע"מ (לשעבר הילה מגדלי משרדים רעננה בע"מ)
באורים לדוחות הכספיים
באור  -:3עיקרי המדיניות (המשך)
ז.

הכנסות והוצאות מימון
הכנסות מימון כוללות הכנסות ריבית בגין סכומים שהושקעו וכן רווחים(הפסדים) מהפרשי שער .הוצאות
מימון כוללות הוצאות ריבית .ריביות ששולמו מוצגות במסגרת תזרימי מזומנים מפעילות מימון.

ח.

הפרשות
הפרשה בהתאם ל IAS 37-מוכרת כאשר לחברה קיימת מחויבות בהווה (משפטית או משתמעת) כתוצאה
מאירוע שהתרחש בעבר ,צפוי שיידרש שימוש במשאבים כלכליים על מנת לסלק את המחויבות וניתן לאמוד
אותה באופן מהימן .כאשר החברה צופה שחלק או כל ההוצאה תוחזר לחברה ,כגון בחוזה ביטוח ,ההחזר יוכר
כנכס נפרד ,רק במועד בו קיימת וודאות למעשה לקבלת הנכס .ההוצאה תוכר בדוח רווח או הפסד בניכוי החזר
ההוצאה.

ט.

עסקאות על בעל שליטה
נכסים והתחייבויות לגביהם בוצעה עסקה עם בעל שליטה נמדדים לפי שווי הוגן במועד העסקה .בשל העובדה
כי מדובר בעסקה במישור ההוני ,זוקפת החברה את ההפרש בין השווי ההוגן לבין התמורה מהעסקה להון.

באור - :4

מזומנים ושווי מזומנים
הרכב:
ליום  31בדצמבר
2018
2019
אלפי ש"ח
26
1
851
670

מזומנים למשיכה מידית
פיקדון לזמן קצר

877

671

(*) בדבר חשיפת החברה לסיכוני אשראי ראו באור  ,12בדבר מכשירים פיננסים
באור - :5

חייבים ויתרות חובה
הרכב:
ליום  31בדצמבר
2018
2019
אלפי ש"ח
48
8
10
23

מקדמות לספקים
מוסדות ממשלתיים

31

58

(*) בדבר חשיפת החברה לסיכוני אשראי ראו באור  12בדבר מכשירים פיננסים.
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הילה מגדלי משרדים בע"מ (לשעבר הילה מגדלי משרדים רעננה בע"מ)
באורים לדוחות הכספיים
באור - :6

נדל"ן להשקעה

א .תנועה בערך בספרים
קרקע
2018

2019
אלפי ש"ח
יתרה ליום  1בינואר

53,500

54,500

תוספות במשך השנה
תוספות/השקעות
התאמת שווי הוגן

179
7,421

99
901

סה"כ תוספות

7,600

1,000

יתרה ליום  31בדצמבר

62,100

54,500

ביום  18במרץ  2015התקשרה החברה ,בהסכם עם מספר מוכרים לרכישת קרקע ברעננה (להלן" :הסכם
המכר") .בתמורה לקרקע ,שילמה החברה סך כולל של כ 17,500-אלפי ש"ח .בנוסף ,התקשרה החברה בהסכם
ייזום עם המוכרים בהסכם ייזום עם המוכרים בגין טיפול בתיקון היתר בניה וקבלת אישור לשימוש חורג.
במסגרת הסכם הייזום ,התחייבו המוכרים לדאוג לקבלת היתר בנייה על פי הבקשה להיתר בניה ,תוך  30ימים
ממועד תשלום אגרות הבניה על ידי החברה ,בהתאם להסכם הייזום.
בתמורה לטיפול המוכרים ,בין היתר ,בהוצאות היתר הבנייה ,היתר הבנייה המתוקן ,ובגין החזר הוצאות
המוכרים טיפול האמור לעיל ,שילמה החברה למוכרים סך של כ 4,000 -אלפי ש"ח.
במסגרת הסכם המכר ,התחייבה החברה להסכם שיתוף עם שאר בעלי החלקה המסדיר את יחסי השיתוף בין
הצדדים ,לרבות שימוש בקרקע ,עיבודה ,פיתוחה ,ייזום ,קידום והשבחתה ועניינים אחרים נוספים כמוגדר
בהסכם שיתוף ,כאשר הסכם השיתוף יהא בתוקף עד להשלמה הסופית של פרצלציה לחלוקת המקרקעין
למגרשים .כל צד רשאי לבצע במגרש שיוקצה לו בניה של אחוזי הבניה המותרים וזכויות הבניה המותרות
ובלבד שניצולם על ידי כל צד לא יעלה על חלק יחסי השווה לחלקו בשיתוף במקרקעין (להלן" :הסכם
השיתוף").
לצורך קידום קבלת היתרי בנייה הגישה החברה בקשה לאיחוד וחלוקה לוועדה המקומית לתכנון ולבניה
ברעננה ,אולם הוועדה הודיעה לחברה כי היא נדרשת לחתימת כלל הבעלים על הקרקע .לאחר שהחברה ביצעה
מספר פניות ופעולות וכאשר לא עלה בידה לקבל את חתימתם של כלל בעלי הקרקע ,ביום  20ביולי  ,2020פנתה
החברה לבית המשפט המחוזי בתל אביב יפו (המחלקה הכללית) בהמרצת פתיחה ,בבקשה למינוי בורר מכוח
הסכם השיתוף לצורך מינוי שמאי מקרקעין ,ולהסמיך את השמאי שימונה לקבוע בפסק הבורר את הוראות
התוכנית לאיחוד וחלוקה ולחייב את בעלי הזכויות בקרקע לחתום על מסמכי התוכנית לאיחוד וחלוקה,
בהתאם לפסק הבורר.
נכ ון למועד הדוחות הכספיים ,ניתנה החלטה על ידי בית המשפט להגשת תגובות של המשיבות (בעלי הזכויות
בקרקע) תוך  30ימים.
נכון למועד הדוחות הכספיים לחברה הסכם שכירות להשכרת הנכס כחניון בעבור דמי שכירות של  96אלפי
ש"ח לשנה .הסכם זה בתוקף עד ליום  31בדצמבר .2020
ב .סכומים שהוכרו ברווח או הפסד

2019
75

הכנסות משכירות נדל"ן להשקעה
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לשנה שהסתיימה ביום
 31בדצמבר
2017
2018
אלפי ש"ח
21

-

הילה מגדלי משרדים בע"מ (לשעבר הילה מגדלי משרדים רעננה בע"מ)
באורים לדוחות הכספיים
באור - :6

נדל"ן להשקעה (המשך)

ב .סכומים שהוכרו ברווח או הפסד (המשך)
קביעת שווי הוגן
 .1כללי
שווי ההוגן של הנדל"ן להשקעה הוערך על-ידי מומחה חיצוני בלתי תלוי אשר הנו בעל כישורים מקצועיים מוכרים
מתאימים וניסיון עדכני לגבי סוגי הנכסים נשואי הערכת השווי ומיקומם.
 .2היררכיית שווי הוגן
נכסי הנדל"ן להשקעה נמדדים בשווי הוגן ,תוך שימוש בשיטה הערכה בהתאם לרמה  .3להגדרת הרמות השונות
בהיררכיה ראה באור 2ה בדבר בסיס עריכת הדוחות הכספיים.
 .3נתונים בדבר מדידת שווי ההוגן של נדל"ן להשקעה ברמה 3
טכניקת הערכה לקביעת השווי ההוגן
בכל אחד מהימים  31בדצמבר  2019ו 31-בדצמבר  2018מהווה נדל"ן להשקעה .תחשיב השווי בוצע לפי שיטת
ההשוואה.
נתונים משמעותיים בלתי ניתנים לצפייה
להלן שווי למטר מבונה אשר שימש בהערכת השווי בכל אחד ממועדי החתך:
ליום  31בדצמבר
2018
2019
ש"ח
שווי מ"ר בנוי למסחר
שווי מ"ר בנוי תעסוקה

13,000
2,800

13,800
3,200

שווי מ"ר מבונה מהווה אומדן קריטי בחברה .להלן ניתוח רגישות ביחס לשינוי בשווי מ"ר מבונה לפני שנים:
השפעת השינוי במ"ר מבונה על עלייה( /ירידה) בשווי הקרקע:

ליום  31בדצמבר
2018
2019
אלפי ש"ח
תעסוקה
עלייה של  5%בשווי מ"ר מבונה
ירידה של  5%בשווי מ"ר מבונה

1,900
()1,800

1,600
()1,500

מסחר
עלייה של  5%בשווי מ"ר מבונה
ירידה של  5%בשווי מ"ר מבונה

1,300
()1,300

1,300
()1,200

ג .בטחונות
לפרטים בדבר בטחונות ראה באור .11
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הילה מגדלי משרדים בע"מ (לשעבר הילה מגדלי משרדים רעננה בע"מ)
באורים לדוחות הכספיים
באור - :7

אשראי מתאגידים בנקאיים
א.

ההרכב
ליום  31בדצמבר
2018
2019
אלפי ש"ח
התחייבויות שוטפות
הלוואות מבנקים ()1
חלויות שוטפות של הלוואות לזמן ארוך

59

18,434
404

59

18,838

התחייבויות שאינן שוטפות
הלוואות מבנקים()2
בניכוי חלויות שוטפות

18,759
()59

646
()404

18,700

242

( )1היתרה הינה בגין הלוואות און קול מבנקים .שיעור הריבית השנתית נכון ליום  31בדצמבר  2018עומד על
שיעור ריבית פריים  1.7% +ל 1.75% -
( )2לימים  31בדצמבר  2019הסכום מהווה הלוואה לא צמודה נושאת ריבית שנתית בשיעור פריים 2% +
אשר תפרע ביום  1בינואר.2021 ,
( )3למידע נוסף בדבר החשיפה של החברה לסיכוני ריבית ,נזילות ובדבר מועדי הפירעון ראה באור  ,12בדבר
מכשירים פיננסים.
באור - :8

מסים על ההכנסה
א .שיעורי המס החלים על החברה
בדצמבר  2016אושר חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות
התקציב  2017ו ,)2018 -התשע"ז  ,2017 -אשר כולל הפחתת שיעור מס החברות החל מיום  1בינואר,
 2017לשיעור של ( 24%במקום  )25%והחל מיום  1בינואר 2018 ,לשיעור של .23%
בהתאם לאמור ,שיעור מס החברות בישראל בשנים  2019ו 2018 -הינו  23%ובשנת  2017הינו .24%
המיסים השוטפים לתקופות המדווחות מחושבים בהתאם לשיעורי המס לעיל.
ב .שומות מס
שומות מס סופיות
לחברה טרם הוצאו שומות מס סופיות מאז היוסדה.
ג .הפסדים מועברים לצורכי מס והפרשים זמניים אחרים
לחברה הפסדים עסקיים לצורכי מס המועברים לשנים הבאות ומסתכמים:
לימים  31בדצמבר 2019 ,ו 2018-סך של כ 29 -אלפי ש"ח ,בגין הפסדים אלה הוכרו בדוחות הכספיים
נכסי מסים נדחים בסך של כ 7 -אלפי ש"ח.

20

הילה מגדלי משרדים בע"מ (לשעבר הילה מגדלי משרדים רעננה בע"מ)

באורים לדוחות הכספיים
באור - :8

מסים על ההכנסה (המשך)
ד .נכסי מסים והתחייבויות שהוכרו
המסים הנדחים מחושבים לפי שיעור מס הצפוי לחול במועד ההיפוך כמפורט לעיל.
התנועה בנכסי והתחייבות המסים הנדחים מיוחסת לפריטים הבאים:
הפסדים
להעברה
נדל"ן להשקעה לצרכי מס
יתרת נכס (התחייבות) מס
7
()5,784
נדחה ליום  1בינואר 2019
שינויים אשר נזקפו לרווח
()1,491
והפסד
יתרת נכס (התחייבות) מס
7
נדחה ליום  31בדצמבר )7,275( 2019
יתרת נכס (התחייבות) מס
נדחה ליום  1בינואר 2018
שינויים אשר נזקפו לרווח
והפסד
יתרת נכס (התחייבות) מס
נדחה ליום  31בדצמבר 2018

סה"כ
()5,777
()1,491
()7,268

()5,857

7

()5,850

73

-

73

()5,784

7

()5,777

ה .הרכב הוצאות המס:
דוחות על רווח או הפסד
לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר
2017
2018
2019
אלפי ש"ח
הכנסות (הוצאות) מיסים נדחים

()1,491

()1,663

73

המיסים הנדחים לכל התקופות לעיל מחושבים לפי שיעור מס ממוצע של  23 %בהתבסס על שיעורי
המס הצפויים לחול בעת המימוש.
ו.

מס תיאורטי

להלן מובאת התאמה בין סכום המס ,שהיה חל אילו כל ההכנסות וההוצאות ,הרווחים וההפסדים
ברווח או הפסד היו מתחייבים במס לפי שיעור המס הסטטוטורי ,לבין סכום מסים על ההכנסה שנזקף
ברווח או הפסד:
לשנה שהסתיימה ביום
 31בדצמבר
2017
2018
2019
אלפי ש"ח
רווח (הפסד) לפני מסים על ההכנסה

6,564

4

7,302

שיעור המס הסטטוטורי

23%

23%

24%

מס מחושב לפי שיעור המס הסטטוטורי

1,510

1

1,752

עלייה (ירידה) במסים על ההכנסה הנובעת מהגורמים
הבאים:
שינוי בשיעור המס
שינוי בהפרשים זמניים שלא מוכרים בגינם מסים
נדחים

-

-

()44

()19

( )7 8

()45

מסים על ההכנסה

1,491
21

77

1,663

הילה מגדלי משרדים בע"מ (לשעבר הילה מגדלי משרדים רעננה בע"מ)
באורים לדוחות הכספיים
באור - :9

הון
א.

הרכב הון המניות
 31בדצמבר
2019
מונפק
רשום
ונפרע
רשום
מספר המניות
1,000
120
1,000

מניות רגילות בנות  1ש"ח ע.נ .כל אחת
באור - :10

2018
מונפק
ונפרע
120

הכנסות (הוצאות) מימון

2019
הכנסות והוצאות מימון
ריבית למוסדות
הכנסות מימון שנזקפו לרווח והפסד

-

לשנה שהסתיימה ביום
 31בדצמבר
2018
אלפי ש"ח
1
-

2017

-

הוצאות ריבית ועמלות על התחייבויות פיננסיות
הוצאות ריבית על הלוואות לזמן קצר מצדדים
קשורים*
הוצאות מימון שנזקפו לרווח והפסד

694

658

567

210
904

153
811

158
725

הוצאות מימון נטו שנזקפו לרווח והפסד

904

810

725

(*) למידע בדבר הכנסות והוצאות מימון בגין עסקאות עם צדדים קשורים ראה באור  ,13בדבר צדדים
קשורים ובעלי עניין.
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הילה מגדלי משרדים בע"מ (לשעבר הילה מגדלי משרדים רעננה בע"מ)
באורים לדוחות הכספיים
באור  -11שעבודים וערבויות
א .שעבודים
להלן השעבודים על נכסי החברה לפי ברעננה :
לטובת הבטחת התחייבויות החברה לבנק ,אשר ליום  31.12.2019עומדות על סך של כ 19-מיליון ש"ח (ליום
 31.12.2018עומד על סך של כ 19-מיליון ש"ח) ,משכנה החברה לטובת הבנק את הנכס ברעננה ,בשעבוד קבוע
ראשון בדרגה ,אשר שוויו ההוגן נכון ליום  31בדצמבר  2019עומד על כ 62-מיליון ש"ח (ליום  31בדצמבר 2018
כ 55-מיליון ש"ח).
בנוסף ,שעבדה החברה לטובת הבנק כספים וזכויות אחרות מכל מן וכל סוג שהוא הקשורים לנכס.
ב .ערבויות
מר רפאל אלאלוף ומר ישראל קלר העמידו ,הן באופן אישי והן באמצעות חברות בבעלותם ,ערבויות שאינן
מוגבלות בסכום ושאינן "ערבות יחיד" לחברה.
באור  -12מכשירים פיננסים וניהול סיכונים
א.

כללי

החברה חשופה לסיכונים העיקריים הנובעים משימוש במכשירים פיננסיים :
• סיכון אשראי
• סיכון נזילות
• סיכון שוק
בבאור זה ניתן מידע כמותי ואיכותי בדבר החשיפה של החברה לכל אחד מהסיכונים שלעיל ,מטרות החברה ,מדיניות
ותהליכים ולגבי מדידה וניהול של הסיכון.
ב.

סיכון אשראי

בבעלות החברה קרקע אשר משמשת כחניון עד אשר תחל הבנייה ,בשל האמור לחברה הכנסות בסכומים שאינם
מהותיים בשלב זה.
( )1חשיפה לסיכון אשראי
הערך בספרים של הנכסים הפיננסים מייצג את חשיפת האשראי המרבית.
החשיפה המרבית לסיכון אשראי בגין מזומנים ושווי מזומנים ,חייבים לפי הצד שכנגד הינה כדלקמן :
ליום  31בדצמבר
2018
2019
אלפי ש"ח
877
671
10
23
887
694

מזומנים ושווי מזומנים בבנקים
חייבים ויתרות חובה
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הילה מגדלי משרדים בע"מ (לשעבר הילה מגדלי משרדים רעננה בע"מ)
באורים לדוחות הכספיים
באור  -12מכשירים פיננסים וניהול סיכונים (המשך)
ג.

סיכון נזילות

גישת החברה לניהול סיכוני הנזילות שלה היא להבטיח ,ככל הניתן ,את מידת הנזילות המספקת לעמידה בהתחייבויותיה
במועד ,בתנאים רגילים ובתנאי לחץ מבלי שיגרמו לה הפסדים בלתי רצויים או לפגיעה במוניטין.
להלן מועדי הפירעון החוזיים של התחייבויות פיננסיות שאינן נגזרים (לא כולל אומדן תשלומי ריבית):

ליום  31בדצמבר 2019
אלפי ש"ח
התחייבויות פיננסיות
שאינן נגזרים

הערך
בספרים

תזרים מזומנים
חזוי

שנה
ראשונה

שנה שנייה

שנה
שלישית

56
10,728

56
10,728

56
)*( 10,728

-

-

18,759
29,543

59
10,843

18,700
18,700

-

ספקים ונותני שירותים
צדדים קשורים
הלוואות לזמן ארוך
18,759
וחלויות שוטפות
29,543

ליום  31בדצמבר 2018
אלפי ש"ח
התחייבויות פיננסיות
שאינן נגזרים

הערך
בספרים

תזרים
מזומנים חזוי

שנה ראשונה

שנה שנייה

שנה
שלישית

18,434

18,434

18,434

-

-

59
9,601

59
)*( 9,601

-

-

646
28,740

404
28,498

242
242

-

אשראי מתאגידים
בנקאיים
ונותני
ספקים
59
שירותים
9,601
צדדים קשורים
הלוואות לזמן ארוך
646
וחלות שוטפות
28,740

(*) בהתאם להסכמות על בעלי השליטה באמצעות חברות שבבעלותם ,החברה רשאית להימנע מפירעון האשראי כל עוד לא
יהיו בידיה המקורות לפירעונו.
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הילה מגדלי משרדים בע"מ (לשעבר הילה מגדלי משרדים רעננה בע"מ)
באורים לדוחות הכספיים
באור  -12מכשירים פיננסים וניהול סיכונים (המשך)
ד.

סיכון שוק

סיכון שיעורי ריבית

סיכון שערי ריבית

החברה חשופה לסיכון שערי ריבית בשל החזקה במכשירי חוב נושאי ריבית משתנה.

סוג ריבית

להלן פירוט בדבר סוג הריבית של המכשירים הפיננסים נושאי הריבית של החברה:
ליום  31בדצמבר
2018
2019
אלפי ש"ח
מכשירים בריבית משתנה
התחייבויות פיננסיות (*)

19,080
19,080

18,759
18,759

(*) לא כולל אשראי מצדדים קשורים  -למידע בדבר תנאי אשראי מצדדים קשורים ראה באור .13
ניתוח רגישות תזרים מזומנים לגבי מכשירים בריבית משתנה:
שינוי של  1%בשיעורי הריבית בתחילת תקופת הדיווח ,היה מגדיל (מקטין) את ההון ואת הרווח והפסד בסכומים
המוצגים להלן .ניתוח זה נעשה בהנחה שיתר המשתנים נשארו קבועים.

אלפי ש"ח
התחייבות פיננסית
רגישות תזרים המוזמנים (נטו)

אלפי ש"ח
התחייבות פיננסית
רגישות תזרים המוזמנים (נטו)

ליום  31בדצמבר 2019
גידול בריבית
הון
הערה רווח
והפסד
( )1

()189

()189

()189

()189

ליום  31בדצמבר 2018
גידול בריבית
הון
הערה רווח
והפסד
( )1

()177

()177

()177

()177
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קיטון בריבית
הון
הערה רווח
והפסד
( )2

189

189

189

189

קיטון בריבית
הון
הערה רווח
והפסד
( )2

177

177

177

177

הילה מגדלי משרדים בע"מ (לשעבר הילה מגדלי משרדים רעננה בע"מ)
באורים לדוחות הכספיים
באור  -12מכשירים פיננסים וניהול סיכונים (המשך)
ד .סיכון שוק (המשך)
( )1השינוי ברווח כתוצאה משיעורי ריבית גבוהים יותר נובע בעיקר כתוצאה מהוצאות ריבית גבוהות יותר בגין
אשראי בריבית משתנה.
( )2השינוי ברווח כתוצאה משיעורי ריבית נמוכים יותר נובע בעיקר כתוצאה מהוצאות ריביות נמוכות יותר על אשראי
בריבית משתנה.
באור  -13יתרות ועסקאות עם בעלי שליטה וצדדים קשורים
א .בעלי שליטה
בעלי השליטה בחברה החל ממועד הקמתה הינם מר רפאל אלאלוף ,באמצעות קבוצת הילה ייזום פיתוח ובנייה
( )2013בע"מ ,אשר מחזיקה  70%ממניות החברה ,וכן מר ישראל קלר וכרמית חלמיש באמצעות חברת קלר
(א.כ.י ).אחזקות בע"מ אשר מחזיקה -ב  30%ממניות החברה.
ב .עסקאות עם בעלי שליטה וצדדים קשורים
להלן פרטים בדבר עסקאות עם צדדים קשורים ובעלי שליטה (כל העסקאות הינן בתנאי שוק ,למעט אם נאמר
אחרת ).
לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר
2017
2018
2019
צד קשור
מר ישראל קלר וגב'
כרמית חלמיש באמצעות
חברות בשליטתם

חברה קשורה

מהות העסקה

הוצאות מימון הלוואות -
שוטפות (ד)1

-

()39

הוצאות מימון הלוואות ()210
שוטפות (ד)1

()153

-

מר רפאל אלאלוף
באמצעות חברות
בשליטתו
הוצאות מימון הלוואות -
שוטפות (ד)1
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הילה מגדלי משרדים בע"מ (לשעבר הילה מגדלי משרדים רעננה בע"מ)
באורים לדוחות הכספיים
באור  -13יתרות ועסקאות עם בעלי שליטה וצדדים קשורים (המשך)
ג.

יתרות עם בעלי שליטה וצדדים קשורים הכלולים בדוח על המצב הכספי
להלן פרטים בדבר יתרות עם צדדים קשורים ובעלי עניין (כל העסקאות הינן בתנאי שוק ,למעט אם נאמר אחרת).
ליום  31בדצמבר
2018
2019
צד קשור
חברה קשורה

מהות העסקה
הלוואות שוטפות (ד)1
()10,728

()9,601

ד .עסקאות עם צדדים קשורים
להלן פרטים בעבור עסקאות עם צדדים קשורים:
 .1הלוואות שוטפות בין צדדים קשורים לחברה  -בשנים  2018 ,2017ו ,2019-ההלוואות נושאות ריביות בשיעור של
.2.58% -2.56%
באור  -14אירועים לאחר הדוח על המצב הכספי
 .1ביום  30בספטמבר  ,2020התקשרה החברה עם חברת ניהול בבעלות בעל השליטה בחברה (להלן " -חברת הניהול")
בהסכם ניהול עם החברה ,לפיו תעניק חברת הניהול לחברה ולחברות הבנות שירותי ניהול והכל מבלי שיתקיימו
בין החברה לבין חברת הניהול ו/או מי מטעמה יחסי עובד מעביד .ההתקשרות כאמור אושרה על ידי ועדת
הביקורת ,הדירקטוריון והאסיפה הכללית .להלן עיקרי הסכם הניהול:
חברת הניהול תעניק לחברה את מכלול השירותים המפורטים להלן ,ושירותים נוספים כפי שיקבעו על ידי
דירקטוריון החברה מעת לעת וכפוף להנחיותיו.
א .שירותי יו"ר דירקטוריון :יוענקו על ידי מר רפאל אלאלוף (להלן" :מר אלאלוף") ,מר אלאלוף יעניק לחברה
שירותי יו"ר דירקטוריון ללא תמורה (כל עוד מר אלאלוף מכהן כמנכ"ל החברה באמצעות חברת הניהול) ,בהתאם
לצרכי החברה כפי שיהיו מעת לעת .סמכויותיו ותפקידיו של מר אלאלוף יהיו בהתאם למקובל לגבי נושאי תפקיד
זה ,ובכלל זה יסייע לחברה בנושאים עסקיים שונים ויעסוק בקידום עסקי החברה .מובהר כי במקרה בו יחדל מר
אלאלוף לכהן כמנכ"ל החברה וימשיך להעניק לחברה שירותי יו"ר דירקטוריון באמצעות חברת הניהול ,חברת
הניהול תהייה זכאית לתשלום נוסף בסך של  20אלף ש"ח .עוד מובהר כי במקרה בו מר אלאלוף יחדל מלכהן
כיו"ר דירקטוריון החברה ,באמצעות חברת הניהול ,דמי הניהול המפורטים להלן לא יופחתו.
ב.

שירותי מנכ"ל החברה :יוענקו על ידי מר אלאלוף ,אשר מנהל את עסקי החברה החל ממועד הקמתה ,ועל ידו
בלבד ,בהיקף משרה של  ,75%החברה מייחסת בגין שירותים אלו שיעור של  60%מסך תמורת דמי הניהול
המפורטת להלן.

ג.

שירותי סמנכ"ל שיווק ופיתוח :יוענקו על ידי מר חן כרמין ו/או על ידי כל גורם אחר אשר אושר על ידי מנכ"ל
החברה .במסגרת שירותים אלו יוענקו לחברה שירותי ליווי ,פיקוח וניהול השקעות .שירותי סמנכ"ל שיווק
ופיתוח יוענקו לחברה בהיקף של  100%משרה ,החברה מייחסת בגין שירותים אלו שיעור של  25%מסך תמורת
דמי הניהול המפורטת להלן.

ד .שירותי מנהלת אדמיניסטרציה וניהול משרד :יוענקו על ידי הגב' רעות היקי ו/או על ידי כל גורם אחר אשר אושר
על ידי מנכ"ל החברה ,בהיקף של  75%משרה ,החברה מייחסת בגין שירותים אלו שיעור של  10%מסך תמורת
דמי הניהול המפורטת להלן.
ה .שירותי משרד הכוללים; שכר דירה ,דמי ניהול וחניה ,מיסים (חשמל ארנונה ,מים) ,הוצאות משרד וכן שירותי IT
הכוללים; שירותי תקשורת ומחשבים ,החברה מייחסת בגין שירותים אלו שיעור של  5%מסך תמורת דמי הניהול
המפורטת להלן.
התמורה
בתמורה לשירותי הניהול המפורטים לעיל ,החברה תשלם לחברת הניהול תשלום חודשי בסך שלא יעלה על  100אלפי
ש"ח ,בצירוף מע"מ כדין (להלן" :דמי הניהול").
מובהר כי החברה תהייה רשאית לוותר על מי משירותי הניהול ,כולם או חלקם .במקרה כאמור ,סך התמורה יופחת
בהתאם .כמו כן ,מובהר כי החברה תהייה רשאית להגדיל ו/או להפחית את היקף המשרה של יו"ר הדירקטוריון ו/או
מנכ"ל החברה ו/או סמנכ"ל השיווק והפיתוח ו/או המנהלת האדמיניסטרטיבית ,בהתאם לצרכי החברה עד למשרה
מלאה ,בכפוף להתאמת התמורה החודשית (עפ"י נוסחת קו ישר).
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הילה מגדלי משרדים בע"מ (לשעבר הילה מגדלי משרדים רעננה בע"מ)
באורים לדוחות הכספיים
באור  -14אירועים לאחר הדוח על המצב הכספי (המשך)
מר אלאלוף יהיה רשאי להיעדר מביצוע התפקיד למשך תקופה שלא תעלה על  25ימי עבודה בשנה מבלי שיופחתו דמי
הניהול .ימי ההיעדרות הנ"ל יהיו ניתנים לצבירה (בדומה לימי חופשה) ,עד לכמות של  25ימים.
כמו כן ,מר אלאלוף יהיה רשאי להיעדר מביצוע התפקיד עקב מחלה שלו או בן משפחה מדרגה ראשונה למשך תקופה
מצטברת של יום וחצי לכל חודש בו הסכם זה הינו בתוקף ולא יותר מ 180-יום במצטבר ,מבלי שתהיה הפחתה בדמי
הניהול בגין היעדרות זו.
תקופת ההסכם :הסכם זה יכנס לתוקף רטרו אקטיבי החל מיום  1ביולי  2020ויהיה לתקופה בלתי קצובה ,בכפוף
להוראות הדין הישראלי.
על אף האמור לעיל ,הצדדים יהיה רשאים להביא את תקופת ההסכם ואת תוקפו של הסכם זה לכלל סיום וזאת על ידי
מתן הודעה בכתב לצד שכנגד  180ימים מראש (להלן " :ההודעה המוקדמת") .כמו כן נקבעו תנאים מקובלים אשר
בהתקיימותם החברה תהייה רשאית להספיק הסכם זה לאלתר וללא צורך במתן הודעה המוקדמת.
 .2במהלך החציון הראשון לשנת  ,2020נתנו החברה וחברות הבנות שלה הלוואה לבעל שליטה (להלן – הלווה) בסכום של
 3,560אלפי ש"ח  ,הלוואה זו הינה נושאת ריבית שנתית בשיעור פריים .1% +
בהתאם להסכם ההלוואה ,סך של  500אלפי ש"ח ישולם עד ליום  31בדצמבר  ,2020באמצעות קיזוז תשלום דמי ניהול
להם זכאית חברה בשליטתו של הלווה מהחברה בגין הסכם ניהול מיום  1ביולי  .2020יתרת ההלוואה תשולם ביום 30
ביוני  .2021כמו כן הלווה יהיה זכאי לפרוע את ההלוואה כולה או חלקה בפירעון מוקדם ללא שיחול עליו כל תשלום
נוסף .חלקה של החברה בהלוואה הינו סך של  1,327אלפי ש"ח .בחודש אוגוסט פרע הלווה לחברה בפירעון מוקדם סך
של  1,000אלפי ש"ח.
 .3השפעת התפשטות נגיף הקורונה
בעקבות ההתפרצות של נגיף הקורונה ( )COVID-19בסין בחודש דצמבר  ,2019והתפשטותו בתחילת  2020למדינות רבות
נוספות ,חלה ירידה בהיקפי הפעילות הכלכלית באזורים רבים בעולם וגם בישראל .התפשטות הנגיף גרמה בין היתר
לשיבוש בשרשרת האספקה ,לירידה בהיקף התחבורה העולמית ,למגבלות תנועה ותעסוקה אשר הטילה ממשלת ישראל
וממשלות אחרות בעולם וכן לירידות בשווי של נכסים פיננסיים ושל סחורות בשווקים בארץ ובעולם.
בעקבות האירוע ,החל מחודש מרס  2020נקטה ישראל בצעדים משמעותיים בניסיון לבלום את התפשטות הנגיף .בין
הצעדים הללו נמנים בין היתר ,הגבלות על תנועה ותעסוקת אזרחים  ,סגירת עסקים וקניונים ,הגבלות על ההתכנסויות
והאירועים ,הגבלות תחבורתיות על נוסעים וסחורות  ,סגירת גבולות בן מדינות ,צמצום מספר העובדים הרשאים להגיע
למקום העבודה וכיוצא באלה.
החל ממחצית חודש אפריל  ,2020החלה ממשלת ישראל בנקיטת פעולות שמטרתן להקל על ההגבלות שנקבעו וזאת בכפוף
לרמת התחלואה הקיימת .עם זאת לאור העלייה החוזרת ברמת התחלואה בחודשים יולי ואוגוסט החל מחודש ספטמבר
מדינת ישראל חזרה לנקוט בצעדים משמעותיים על מנת לבלום את העלייה האמורה.
נכון למועד הדוחות הכספיים בבעלות החברה נכס מקרקעין שנמצא בשלבי תכנון.
על אף שבפועל עד כה לא הוטלו על ידי הממשלה מגבלות משמעותיות על ענף הבנייה וזאת בשל הגדרתו כענף חיוני,
ההגבלות על כלל הציבור פוגעים באופן חלקי ומצומצם בענף זה ועלולות להמשיך לפגוע כך שעלולים להיגרם עיכובים
בתהליכי תכנון ורישוי של פרויקטים חדשים .נכון ליום  31בדצמבר  ,2019במדידת השווי ההוגן של נכס המקרקעין
שבפיתוח ,לא חלה ירידה בשווי ההוגן .יחד עם זאת ,לאור העובדה כי התפרצות הנגיף נמשכת וקיים חוסר וודאות במשק
נכון למועד החתימה על הדוחות ,בדוח הכספי ליום  30ביוני  ,2020בוצעה דחייה בתקופת ההקמה וזאת על מנת לשקלל
את הסיכונים שעלולים להיגרם בשל פגיעה בהליכים של תכנון ,קבלת היתרים ,וביצוע של הפרויקט שעלולים לדחות את
מועד תחילת ההקמה של המקרקעין .כתוצאה מכך ,בחציון הראשון לשנת  ,2020חלה ירידה בשווי ההוגן של המקרקעין
בסך של  1,108אלפי ש"ח.
היות שמדובר באירוע אשר אינו בשליטת הקבוצה ,וגורמים כגון המשך התפשטות הנגיף או עצירתו עשויים להשפיע על
הערכות הקבוצה ,הקבוצה ממשיכה לעקוב באופן שוטף אחר השינויים בשווקים בארץ ובעולם ובוחנת את ההשלכות על
תוצאותיהן העסקיות של חברות הקבוצה בטווח הבינוני והארוך.
החברה בחנה את השלכות האמור לעיל ועל סמך מספר תרחישים שנבחנו הגיעה למסקנה כי יש ביכולתה של החברה
להמשיך ולפרוע את התחייבויותיה בעתיד הנראה לעין.
.4

ביום  25באוגוסט  ,2020מר אלאלוף נטל הלוואה מבנק מרכנתיל דיסקונט (להלן" :הבנק") בסך של  2מיליון ש"ח (להלן:
"הקרן") ,הנושאת ריבית שנתית של פריים( 1%+להלן" :הריבית") ,אשר הריבית בגינה משולמת חודשית על פני 12
חודשים (תשלום ראשון ביום  25בספטמבר  )2020ותשלום הקרן ביום  24באוגוסט ( 2021להלן" :ההלוואה המקורית").
מר אלאלוף העביר סך של  1מיליון ש"ח מכספי ההלוואה לחברה וחברות בנות של החברה (להלן" :ההלוואה").
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הילה מגדלי משרדים בע"מ (לשעבר הילה מגדלי משרדים רעננה בע"מ)
באורים לדוחות הכספיים
באור  -14אירועים לאחר הדוח על המצב הכספי (המשך)
לאור האמור ,ביום  30בספטמבר  ,2020נחתם הסכם בין מר אלאלוף לבין החברה לפיו החברה נטלה על עצמה
בהתחייבות בלתי חוזרת את פירעון ההלוואה לבנק לרבות הריבית על ההלוואה ,שתחושב על חלק סך ההלוואה
מההלוואה המקורית.
פירעון ההלוואה כאמור יעשה באותם מועדים ובתנאים כפי שנקבע בהלוואה המקורית (גב-אל-גב) .חלק החברה
בהלוואה האמורה הינו בסך של כ 500-אלפי ש"ח.
.5

נכון ליום ה 29-לספטמבר ( 2020להלן – מועד המכתב) קיבלה החברה מכתב עקרונות מהבנק לפיו הבנק מסכים באופן
עקרוני לחדש את יתרת ההלוואה הקיימת בסך שלכ 20-מיליון ש"ח אשר אמורה להפרע בינואר ( 2021להלן" :מועד פרעון
מקורי") .בהתאם למכתב העקרונות הבנק יעמיד את סך ההלוואה ל 24-חודשים ממועד הפרעון המקורי בהתאם לתנאים
כפי שיקבעו על ידי הבנק ובכפוף לעמידה בהתניות שמצוינות במכתב העקרונות כגון :עמידת החברה במלוא התחייבויותיה
עד למועד חידוש ההלוואה ,שלא תהא כל הרעה לדעת הבנק במצב החברה במועד חידוש ההלוואה  ,שלא תהיה כל פגיעה
בבטוחות הקיימות בידי הבנק וכן התניות נוספות המפורטות במכתב העקרונות.
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הילה מגדלי משרדים בע"מ
(לשעבר  -הילה מגדלי משרדים רעננה בע"מ)
תמצית דוחות כספיים ביניים
ליום  30ביוני 2020

הילה מגדלי משרדים בע"מ (לשעבר  -הילה מגדלי משרדים רעננה בע"מ)
תמצית דוחות כספיים ביניים
ליום  30ביוני2020 ,
תוכן העניינים
עמוד

דוח רואי חשבון המבקרים על הדוחות הכספיים ביניים

תמצית דוחות על המצב הכספי ביניים

2

3-4

5

תמצית דוחות רווח והפסד ביניים

תמצית דוחות על השינויים בהון ביניים

6-7

תמצית דוחות על תזרימי המזומנים ביניים

8-9

באורים לתמצית הדוחות הכספיים ביניים

10-14

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

סומך חייקין
מגדל המילניום KPMG

רחוב הארבעה  ,17תא דואר 609
תל אביב 6100601
03 684 8000

דוח סקירה של רואי החשבון המבקרים לבעלי המניות של
הלה מגדלי משרדים בע"מ
מבוא
סקרנו את המידע הכספי המצורף של חברת הילה מגדלי משרדים בע"מ ,הכולל את הדוח על המצב
הכספי התמציתי לימים  30ביוני  2020ו 2019-ואת הדוחות התמציתיים על רווח והפסד ,שינויים
בהון ותזרימי המזומנים לתקופות של ששה ושלושה חודשים שהסתיימו באותם תאריכים.
הדירקטוריון וההנהלה אחראים לעריכה ולהצגה של מידע כספי לתקופות ביניים אלו בהתאם
לתקן חשבונאות בינלאומי " IAS 34דיווח כספי לתקופות ביניים" ,וכן הם אחראים לעריכת מידע
כספי לתקופות ביניים אלו לפי פרק ד' של תקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומידיים) ,התש"ל-
 .1970אחריותנו היא להביע מסקנה על מידע כספי לתקופות ביניים אלו בהתבסס על סקירתנו.

היקף הסקירה
ערכנו את סקירתנו בהתאם לתקן סקירה (ישראל)  2410של לשכת רואי חשבון בישראל "סקירה
של מידע כספי לתקופות ביניים הנערכת על ידי רואה החשבון המבקר של הישות" .סקירה של
מידע כספי לתקופות ביניים מורכבת מבירורים ,בעיקר עם אנשים האחראים לעניינים הכספיים
והחשבונאיים ,ומיישום נהלי סקירה אנליטיים ואחרים .סקירה הינה מצומצמת בהיקפה במידה
ניכרת מאשר ביקורת הנערכת בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל ולפיכך אינה מאפשרת
לנו להשיג ביטחון שניוודע לכל העניינים המשמעותיים שהיו יכולים להיות מזוהים בביקורת.
בהתאם לכך ,אין אנו מחווים חוות דעת של ביקורת.

מסקנה
בהתבסס על סקירתנו ,לא בא לתשומת ליבנו דבר הגורם לנו לסבור שהמידע הכספי הנ"ל אינו
ערוך ,מכל הבחינות המהותיות ,בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי .IAS 34
בנוסף לאמור בפיסקה הקודמת ,בהתבסס על סקירתנו ,לא בא לתשומת ליבנו דבר הגורם לנו
לסבור שהמידע הכספי הנ"ל אינו ממלא ,מכל הבחינות המהותיות ,אחר הוראות הגילוי לפי פרק
ד' של תקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומידיים) ,התש"ל.1970-

פסקת הדגש עניין
מבלי לסייג את מסקנתנו הנ"ל ,אנו מפנים את תשומת הלב לאמור בביאור 1ג' לדוחות הכספיים,
בדבר הגירעון בהון החוזר של החברה בסך של כ 29.4-מיליון ש"ח ליום  31בדצמבר  2019הנובע
מאשראי בנקאי שהועמד לטובת החברה ומאשראי שהעמידו בעלי השליטה באמצעות חברות
שבשליטתן וכן לכך שהחברה תלויה בתמיכתם הפיננסית של בעלי השליטה בה לצורך המשך
פעילותה.
סומך חייקין
רואי חשבון
 29בנובמבר 2020

סומך חייקין ,שותפות ישראלית וחברה ברשת  KPMGש ל פ י ר מ ו ת ע צ מ א י ו ת ה מ א ו ג ד ו ת
ב  K P M G International Cooperative ("KPMG International") -ישות שוויצרית.

הילה מגדלי משרדים בע"מ (לשעבר  -הילה מגדלי משרדים רעננה בע"מ)
תמצית דוחות על המצב הכספי ביניים

 30ביוני
2020
(בלתי מבוקר)
ביאור

 30ביוני
2019
(בלתי מבוקר)
באלפי ש"ח

 31בדצמבר
2019
(מבוקר)

נכסים
417
17
1,327
1,761

317
27
344

671
31
702

מזומנים ושווי מזומנים
חייבים ויתרות חובה
צדדים קשורים
סה"כ נכסים שוטפים

4

61,000

54,644

62,100

נדל"ן להשקעה

6

סה"כ נכסים לא שוטפים

61,000

54,644

62,100

סה"כ נכסים

62,761

54,988

62,802

הביאורים המצורפים לתמצית הדוחות הכספיים ביניים מהווים חלק בלתי נפרד מהם.
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הילה מגדלי משרדים בע"מ (לשעבר  -הילה מגדלי משרדים רעננה בע"מ)
תמצית דוחות על המצב הכספי ביניים

 30ביוני
2020
(בלתי מבוקר)

 30ביוני
2019
(בלתי מבוקר)
באלפי ש"ח

 31בדצמבר
2019
(מבוקר)

התחייבויות
20,157
59
75
10,870
31,161

18,068
56
4
10,537
28,665

59
56
10,728
10,843

אשראי מתאגידים בנקאיים
התחייבויות לספקים ולנותני שירותים
זכאים ויתרות זכות
צדדים קשורים
סה"כ התחייבויות שוטפות
הלוואות מתאגידים בנקאיים
עתודה למס
סה"כ התחייבויות שאינן שוטפות

6,940
6,940

5,672
5,672

18,700
7,268
25,968

סה"כ התחייבויות

38,101

34,337

36,811

הון
הון מניות
יתרת רווח
סה"כ הון

(*)
24,660
24,660

(*)
20,651
20,651

(*)
25,991
25,991

סה"כ התחייבויות והון

62,761

54,988

62,802

(*)

4

פחות מאלף ש"ח.

מורן שרף בלאו
סמנכ"ל הכספים

רפאל אללוף
יו"ר הדירקטוריון
ומנכ"ל
תאריך אישור הדוחות הכספיים 29 :בנובמבר .2020

הביאורים המצורפים לתמצית הדוחות הכספיים ביניים מהווים חלק בלתי נפרד מהם.
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הילה מגדלי משרדים בע"מ (לשעבר  -הילה מגדלי משרדים רעננה בע"מ)
תמצית דוחות על רווח והפסד ביניים
לתקופה של שישה
חודשים שהסתיימה
ביום  30ביוני
2019
2020
(בלתי
(בלתי
מבוקר)
מבוקר)

לתקופה של שלושה
חודשים שהסתיימה
ביום  30ביוני
2019
2020
(בלתי
(בלתי
מבוקר)
מבוקר)
באלפי ש"ח

לשנה
שהסתיימה
ביום 31
בדצמבר
2019
(מבוקר)

הכנסות מהשכרת נכסים

48

48

24

21

75

רווח גולמי

48

48

24

21

75

רווח (הפסד) משינוים בשווי הוגן של
נדל"ן להשקעה
הוצאות הנהלה וכלליות

()1,108
()99

()3

()1,108
()38

()3

7,421
()28

רווח (הפסד) תפעולי

()1,159

45

()1,122

18

7,468

הוצאות מימון

()500

()417

()251

()208

()904

רווח (הפסד) לפני מסים על ההכנסה

()1,659

()372

()1,373

()190

6,564

מסים על ההכנסה
רווח (הפסד) נקי

328
()1,331

105
()267

316
()1,057

44
()146

()1,491
5,073

הביאורים המצורפים לתמצית הדוחות הכספיים ביניים מהווים חלק בלתי נפרד מהם.
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הילה מגדלי משרדים בע"מ (לשעבר  -הילה מגדלי משרדים רעננה בע"מ)
תמצית דוחות על השינויים בהון ביניים
שישה

חודשים

לתקופה של
שהסתיימה
ביום  30ביוני ( 2020בלתי מבוקר)

הון
מניות
יתרה ליום  1בינואר2020 ,

יתרת עודפים
25,991

(*)

סה"כ הון
25,991

שינוים במהלך התקופה:
הפסד לתקופה

-

()1,331

()1,331

יתרה ליום  30ביוני2020 ,

(*)

24,660

24,660

לתקופה של שישה חודשים
שהסתיימה
ביום  30ביוני ( 2019בלתי מבוקר)
הון
מניות
יתרה ליום  1בינואר2019 ,

יתרת עודפים
20,918

(*)

סה"כ הון
20,918

שינוים במהלך התקופה:
הפסד לתקופה

-

()267

()267

יתרה ליום  30ביוני2019 ,

(*)

20,651

20,651

לתקופה של שלושה חודשים
שהסתיימה
ביום  30ביוני ( 2020בלתי מבוקר)
הון
מניות
יתרה ליום  1באפריל2020 ,

(*)

יתרת עודפים
25,717

סה"כ הון
25,717

שינוים במהלך התקופה:
הפסד לתקופה

-

()1,057

()1,057

יתרה ליום  30ביוני2020 ,

(*)

24,660

24,660

(*)

פחות מאלף ש"ח.

הביאורים המצורפים לתמצית הדוחות הכספיים ביניים מהווים חלק בלתי נפרד מהם.
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הילה מגדלי משרדים בע"מ (לשעבר  -הילה מגדלי משרדים רעננה בע"מ)

תמצית דוחות על השינויים בהון ביניים
לתקופה של שלושה חודשים
שהסתיימה
ביום  30ביוני ( 2019בלתי
מבוקר)
הון
מניות
יתרה ליום  1באפריל2019 ,

יתרת עודפים
20,797

(*)

סה"כ הון
20,797

שינוים במהלך התקופה:
הפסד לתקופה

-

()146

()146

יתרה ליום  30ביוני2019 ,

(*)

20,651

20,651

לתקופה של שנה שהסתיימה
ביום  31בדצמבר 2019
(מבוקר)
הון
מניות
יתרה ליום  1בינואר2019 ,

יתרת עודפים
20,918

(*)

סה"כ הון
20,918

שינוים במהלך שנת :2019

(*)

רווח נקי לשנה

-

5,073

5,073

יתרה ליום  31בדצמבר2019 ,

(*)

25,991

25,991

פחות מאלף ש"ח.

הביאורים המצורפים לתמצית הדוחות הכספיים ביניים מהווים חלק בלתי נפרד מהם.
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הילה מגדלי משרדים בע"מ (לשעבר  -הילה מגדלי משרדים רעננה בע"מ)
תמצית דוחות על תזרימי המזומנים ביניים

לתקופה של שישה
חודשים שהסתיימה
ביום  30ביוני
2019
2020
(בלתי
(בלתי
מבוקר)
מבוקר)

לתקופה של שלושה
חודשים
שהסתיימה ביום 30
ביוני
2019
2020
(בלתי
(בלתי
מבוקר)
מבוקר)
באלפי ש"ח

לשנה
שהסתיימה
ביום 31
בדצמבר
2019
(מבוקר)

תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת
רווח נקי (הפסד)

()267

()1,331

()1,057

()146

5,073

התאמות הדרושות להצגת תזרימי מזומנים
מפעילות שוטפת:
התאמות לסעיפי רווח או הפסד:
ירידה (עלייה) בשווי ההוגן של נדל"ן להשקעה
הוצאות מימון ,נטו
מסים על ההכנסה
שינויים בסעיפי נכסים והתחייבויות:
ירידה (עלייה) בחייבים ויתרות חובה
עלייה בהתחייבויות לספקים ולנותני שירותים
עלייה בזכאים ויתרות זכות

מזומנים נטו שנבעו מפעילות שוטפת

1,108
500
()328
1,280

417
()105
312

1,108
251
()316
1,043

208
()44
164

()7,421
904
1,491
()5,026

14
3
75
92

30
4
34

()4
3
38
37

16
4
20

27
27

41

79

23

38

74

הביאורים המצורפים לתמצית הדוחות הכספיים ביניים מהווים חלק בלתי נפרד מהם.
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הילה מגדלי משרדים בע"מ (לשעבר  -הילה מגדלי משרדים רעננה בע"מ)
תמצית דוחות על תזרימי המזומנים ביניים

לתקופה של שישה
חודשים שהסתיימה
ביום  30ביוני
2019
2020
(בלתי
(בלתי
מבוקר)
מבוקר)

לתקופה של שלושה
חודשים שהסתיימה
ביום  30ביוני
2019
2020
(בלתי
(בלתי
מבוקר)
מבוקר)
באלפי ש"ח

לשנה
שהסתיימה
ביום 31
בדצמבר
2019
(מבוקר)

תזרימי מזומנים מפעילות השקעה
השקעות בנדל"ן להשקעה
מתן הלוואה לצדדים קשורים
מזומנים נטו ששימשו לפעילות השקעה

()8
()1,327
()1,335

()144
()144

()8
()8

()75
()75

()182
()182

תזרימי מזומנים מפעילות מימון
ריבית ששולמה
קבלת הלוואה מצדדים קשורים
אשראי מתאגידים בנקאיים
קבלת הלוואה לזמן קצר מבנקים
פירעון הלוואות לזמן קצר מבנקים
קבלת הלוואות לזמן ארוך מבנקים
מזומנים נטו שנבעו מפעילות (ששימשו
לפעילות) מימון

()360
1,400
-

()305
844
16,424
()18,228
770

()184
12
-

()142
773
16,424
()18,062
770

()636
917
()19,079
18,700

1,040

()495

()172

()237

98

ירידה במזומנים ושווי מזומנים
יתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת השנה

()254
671

()560
877

()157
574

()274
591

()206
877

יתרת מזומנים ושווי מזומנים לסוף התקופה

417

317

417

317

671

פעילות שאינה במזומן
ספקים ונותני שירות שהוונו לנדל"ן

-

-

-

הביאורים המצורפים לתמצית הדוחות הכספיים ביניים מהווים חלק בלתי נפרד מהם.
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-

()3

הילה מגדלי משרדים בע"מ (לשעבר  -הילה מגדלי משרדים רעננה בע"מ)
באורים לדוחות הכספיים ביניים
באור - :1

כללי
הישות המדווחת
א .תיאור כללי של הקבוצה ופעילותה
הלה מגדלי משרדים בע"מ (לשעבר הלה מגדלי משרדים רעננה בע"מ) (להלן "-החברה") הינה חברה תושבת
ישראל ,אשר התאגדה בישראל וכתובתה הרשמית היא צור  8כוכב יאיר  -צור יגאל .החברה התאגדה בישראל
ביום  8בדצמבר  2014כחברה פרטית בשם הילה מגדלי משרדים רעננה בע"מ וביום  22ביוני  2020שונה שם
החברה להילה מגדלי משרדים בע"מ.
החברה פועלת בענף הנדל"ן בישראל ,בייזום והקמה של פרויקטי נדל"ן .בבעלות החברה קרקע ברעננה.
ב .שינוי מבני
ביום  30בספטמבר  2020החליטו בעלי המניות בחברה לערוך שינוי מבני אשר יכנס לתוקפו במועד הנפקת
האג"ח וכולל שני שלבים שיבוצעו באופן סימולטני וזאת במסגרת שינוי מבני שנעשה לצורך תכלית עסקית,
כלכלית ,אסטרטגית וניהולית במסגרת היערכות להנפקת אגרות חוב בבורסה לניירות ערך בתל אביב על פי
תשקיף שיפורסם לציבור.
בשלב הראשון ,יעבירו בעלי המניות של החברה את כל מניות חברת א.ק קבוצת הלה מלונות ואת כל מניות
חברת מעלות מניבים בע"מ (חברות בבעלות בעלי המניות של החברה) לחברה וזאת בהתאם להוראות סעיף
104ב(ב) לפקודת מס הכנסה.
בשלב השני ,יעבירו בעלי המניות של החברה את כל מניות חברת הלה מבנה תעשייה בע"מ לחברה וזאת בהתאם
להוראות סעיף 104ב(ב) לפקודת מס הכנסה ולאחר שהלה מבנה תעשייה בע"מ תמכור את חברת צ.י ניהול
ואחזקת מבנים בע"מ ,אשר מוחזקת בבעלותה המלאה ,לבעלי המניות של החברה.
כך שלמעשה לאחר ביצוע שינוי המבנה תחזיק החברה ב 3 -החברות האמורות לעיל באופן מלא.
לאחר שהשינוי מבני יושלם ינבעו לחברה הוצאות מס רכישה בגין השינוי המבני בסך של כ 600-אלפי ש"ח.
ג.

גרעון בהון החוזר

ליום  30ביוני  2020לחברה גירעון בהון החוזר בסך של כ 29.4 -מיליון ש"ח הנובע מהסיבות שלהלן:
 .1החלטת החברה להעדיף מימון באשראי לזמן קצר בסך של כ 20-מיליון ש"ח לצורך מימון ההקמה של
נכס המקרקעין להשקעה עד לסיום ההקמה ואכלוסן ,וכן בהתחשב ,בין היתר ,גם בשיעורי הריבית לזמן
קצר שהינם נמוכים בהשוואה לריבית לזמן ארוך .החברה בוחנת באופן שוטף מדיניות זו ולהערכתה אין
בה כדי ליצור סיכון מהותי לפעילותה ויש ביכולתה להאריך את האשראי לזמן קצר ו/או להמירו באשראי
לזמן ארוך .בדבר מכתב עקרונות מתאגיד בנקאי בקשר להעמדת הלוואה חדשה ראה ביאור (7ד').
 .2אשראי בסך של כ 9.4 -מיליון ש"ח שהעמידו בעלי השליטה באמצעות חברות בבעלותן לצורך מימון
ההקמה של נכס הנדל"ן להשקעה .יצויין כי בהתאם להסכמות עם בעלי השליטה באמצעות החברה רשאית
להימנע מפירעון האשראי כל עוד לא יהיו בידיה המקורות לפירעונו .בנוסף התחייבו בעלי השליטה בחברה
כי יתמכו ויגבו את איתנותה הפיננסית של החברה ככל שיידרש.

10

הילה מגדלי משרדים בע"מ (לשעבר  -הילה מגדלי משרדים רעננה בע"מ)
באורים לדוחות הכספיים ביניים
באור - :1

כללי (המשך):
ד .הגדרות
בדוחות כספיים אלה:
החברה-
צדדים קשורים -
בעלי עניין ובעל שליטה-

הלה מגדלי משרדים בע"מ (לשעבר הלה מגדלי משרדים רעננה בע"מ).
כמשמעותם בתקן חשבונאות בינלאומי ( 24 )2009בדבר צדדים קשורים.
כמשמעותם בפסקה ( )1להגדרת "בעל עניין" בתאגיד בסעיף  1לחוק ניירות ערך,
התשכ"ח .1968 -

ה .השפעת התפשטות נגיף הקורונה
בעקבות ההתפרצות של נגיף הקורונה ( )COVID-19בסין בחודש דצמבר  ,2019והתפשטותו בתחילת 2020
למדינות רבות נוספות ,חלה ירידה בהיקפי הפעילות הכלכלית באזורים רבים בעולם וגם בישראל .התפשטות
הנגיף גרמה בין היתר לשיבוש בשרשרת האספקה ,לירידה בהיקף התחבורה העולמית ,למגבלות תנועה
ותעסוקה אשר הטילה ממשלת ישראל וממשלות אחרות בעולם וכן לירידות בשווי של נכסים פיננסיים ושל
סחורות בשווקים בארץ ובעולם.
בעקבות האירוע ,החל מחודש מרס  2020נקטה ישראל בצעדים משמעותיים בניסיון לבלום את התפשטות
הנגיף .בין הצעדים הללו נמנים בין היתר ,הגבלות על תנועה ותעסוקת אזרחים  ,סגירת עסקים וקניונים ,הגבלות
על ההתכנסויות והאירועים ,הגבלות תחבורתיות על נוסעים וסחורות  ,סגירת גבולות בן מדינות ,צמצום מספר
העובדים הרשאים להגיע למקום העבודה וכיוצא באלה .החל ממחצית חודש אפריל  , 2020החלה ממשלת
ישראל בנקיטת פעולות שמטרתן להקל על ההגבלות שנקבעו וזאת בכפוף לרמת התחלואה הקיימת .עם זאת
לאור העלייה החוזרת ברמת התחלואה בחודשים יולי ואוגוסט החל מחודש ספטמבר מדינת ישראל חזרה
לנקוט בצעדים משמעותיים על מנת לבלום את העלייה האמורה.
נכון למועד הדוחות הכספיים בבעלות החברה נכס מקרקעין שנמצא בשלבי תכנון.
על אף שבפועל עד כה לא הוטלו על ידי הממשלה מגבלות משמעותיות על ענף הבנייה וזאת בשל הגדרתו כענף
חיוני  ,ההגבלות על כלל הציבור פוגעות באופן חלקי ומצומצם בענף זה ועלולות להמשיך לפגוע כך שעלולים
להיגרם עיכובים בתהליכי תכנון ורישוי של פרויקטים חדשים .על כן בתקופת הדוח במדידת השווי ההוגן של
נכס המקרקעין שבפיתוח בוצעה דחייה בתקופת ההקמה בהשוואה לצפי בהערכת השווי ליום  31בדצמבר 2019
וזאת על מנת לשקלל את הסיכונים שעלולים להיגרם בשל פגיעה בהליכים של תכנון ,קבלת היתרים ,וביצוע
שעלולים לדחות את מועד תחילת ההקמה של המקרקעין .כתוצאה מכך חלה ירידה בשווי ההוגן של המקרקעין
אלו בסך של  1,108אלפי ש"ח.
היות שמדובר באירוע אשר אינו בשליטת הקבוצה ,וגורמים כגון המשך התפשטות הנגיף או עצירתו עשויים
להשפיע על הערכות הקבוצה ,הקבוצה ממשיכה לעקוב באופן שוטף אחר השינויים בשווקים בארץ ובעולם
ובוחנת את ההשלכות על תוצאותיהן העסקיות של חברות הקבוצה בטווח הבינוני והארוך.
החברה בחנה את השלכות האמור לעיל ועל סמך מספר תרחישים שנבחנו הגיעה למסקנה כי יש ביכולתה של
החברה להמשיך ולפרוע את התחייבויותיה בעתיד הנראה לעין.
באור - :2

בסיס עריכת הדוחות הכספיים

א .הצהרה על עמידה בתקני דיווח כספי בינלאומיים
תמצית הדוחות הכספיים ביניים נערכה בהתאם ל ,IAS 34 -דיווח כספי לתקופות ביניים ואינה כוללת את כל
המידע הנדרש בדוחות כספיים שנתיים מלאים .יש לקרוא אותה ביחד עם הדוחות הכספיים ליום ולשנה
שהסתיימה ביום  31בדצמבר( 2019 ,להלן" :הדוחות השנתיים") .כמו כן ,דוחות אלו נערכו בהתאם להוראות
פרק ד' לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים) ,התש"ל – .1970
תמצית הדוחות הכספיים ביניים אושרה לפרסום על ידי דירקטוריון הקבוצה ביום  30בספטמבר.2020 ,
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הילה מגדלי משרדים בע"מ (לשעבר  -הילה מגדלי משרדים רעננה בע"מ)
באורים לדוחות הכספיים ביניים
באור - :2

בסיס עריכת הדוחות הכספיים (המשך)

ב .שימוש באומדנים ושיקול דעת
בעריכת תמצית הדוחות הכספיים ביניים בהתאם ל ,IFRS -נדרשת הנהלת החברה להשתמש בשיקול דעת,
לצורך ביצוע הערכות ,אומדנים והנחת הנחות אשר משפיעים על יישום המדיניות ועל הסכומים של נכסים
והתחייבויות ,הכנסות והוצאות .יובהר שהתוצאות בפועל עלולות להיות שונות מאומדנים אלה.
שיקול הדעת של ההנהלה ,בעת יישום המדיניות החשבונאית של הקבוצה וההנחות העיקריות ששימשו
בהערכות הכרוכות באי וודאות ,הינם עקביים עם אלו ששימשו בעריכת הדוחות הכספיים השנתיים.
באור - :3

עיקרי המדיניות החשבונאית
למעט המפורט בסעיף א' להלן ,המדיניות החשבונאית של הקבוצה בתמצית דוחות כספיים ביניים אלה ,הינה
המדיניות החשבונאית שיושמה בדוחות הכספיים השנתיים .להלן תיאור השינויים העיקריים במדיניות
החשבונאית בתמצית דוחות כספיים ביניים אלה והשפעתם:
א .יישום לראשונה של תקנים חדשים ,תיקונים לתקנים ופרשנויות

תקן

והוראות השפעות צפויות

דרישות הפרסום

תיקון ל  IFRS 3צירופי התיקון מבהיר האם עסקה לרכישת פעילות
מהווה עסקה לרכישת "עסק" או לרכישת קבוצת
עסקים
נכסים .לצורך בחינה זו ,התווספה האפשרות
לבחור להשתמש במבחן הריכוזיות כך שבמידה
ובאופן מהותי מלוא השווי ההוגן של הנכסים
שנרכשו מיוחס לקבוצה של נכסים דומים
הניתנים לזיהוי או לנכס מזוהה בודד ,יהיה
מדובר ברכישת נכסים .בנוסף ,הובהרו הדרישות
המינימאליות להגדרתו של עסק ,כמו למשל
יהיו
הנרכשים
שהתהליכים
הדרישה
משמעותיים כך שעל מנת שיהיה מדובר בעסק,
תכלול הפעילות לכל הפחות אלמנט תשומה אחד
ותהליך משמעותי אחד ,אשר ביחד תורמים
באופן משמעותי ליכולת של הפעילות לייצר
תפוקות .בנוסף ,צומצמה ההתייחסות לאלמנט
התפוקות הנדרש על מנת לעמוד בהגדרת עסק
והתווספו דוגמאות להמחשת הבחינה האמורה.

תחילה
מעבר
התיקון ייושם עבור
עסקאות לרכישת
נכסים או עסק אשר
מועד הרכישה שלהן
יחול בתקופות
שנתיות המתחילות
מיום  1בינואר ,2020
עם אפשרות ליישום
מוקדם.

ליישום התיקון
עשויה להיות
השפעה מהותית
על הטיפול
החשבונאי
בעסקאות
עתידיות של
רכישת פעילות
ככל שיהיו.

ב .תקנים חדשים שטרם אומצו
תקן

והוראות השפעות צפויות

דרישות הפרסום

תיקון ל ,IAS 1 -הצגת התיקון מחליף דרישות סיווג מסוימות של
דוחות כספיים :סיווג התחייבויות כשוטפות או בלתי שוטפות .כך
התחייבות שוטפת או למשל ,על פי התיקון ,התחייבות תסווג כבלתי
שוטפת כאשר לישות יש זכות לדחות את
בלתי שוטפת
התשלום לתקופה של לפחות  12חודשים לאחר
תקופת הדיווח ,אשר הינה "בעלת מהות"
) (Substanceוקיימת לסוף תקופת הדיווח וזאת
חלף הדרישה לזכות שהינה "בלתי מותנית".
בהתאם לתיקון ,זכות קיימת לתאריך הדיווח רק
אם ישות עומדת בתנאים לדחיית התשלום נכון
למועד זה .בנוסף ,התיקון מבהיר כי זכות
ההמרה של התחייבות תשפיע על סיווג המכשיר
בכללותו כשוטף או כבלתי שוטף ,אלא אם כן
רכיב ההמרה הינו הוני.
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תחילה
מעבר
התיקון ייכנס לתוקף
בתקופות דיווח
המתחילות ב1 -
בינואר  ,2022יישום
מוקדם אפשרי.
התיקון ייושם
למפרע ,לרבות תיקון
מספרי השוואה.

הקבוצה טרם
החלה בבחינת
ההשלכות של
יישום התיקון על
הדוחות
הכספיים.

הילה מגדלי משרדים בע"מ (לשעבר  -הילה מגדלי משרדים רעננה בע"מ)
באורים לדוחות הכספיים ביניים
צדדים קשורים ובעלי עניין
באור - :4
א .עסקאות עם בעלי עניין וצדדים קשורים
להלן פרטים בדבר עסקאות עם צדדים קשורים ובעלי עניין (כל העסקאות הינן בתנאי שוק ,למעט אם נאמר
אחרת ).
לשישה חודשים
שהסתיימו ביום
 30ביוני (בלתי
מבוקר)
2019
2020
צד קשור

מהות העסקה

לשנה
שהסתיימה
ביום 31
בדצמבר
2019

לשלושה חודשים
שהסתיימו ביום
 30ביוני (בלתי
מבוקר)
2019
2020

ביאור

חברה קשורה
הוצאות מימון הלוואות שוטפות
מר רפאל אלאלוף
באמצעות חברות
הוצאות מימון הלוואות שוטפות
בשליטתו
הכנסות מימון מהלוואה

()99

()142
-

7ב'

( )2
9

()71
-

()210

()50

-

( )1
-

ב .יתרות עם בעלי עניין וצדדים קשורים הכלולים בדוח על המצב הכספי
ליום  30ביוני
(בלתי מבוקר)
2019
2020
צד קשור

מהות העסקה

חברה קשורה

ליום 31
בדצמבר
2019

ביאור

הלוואות שוטפות

()10,870

()10,301

()10,728

הלוואות שוטפות

-

()236

-

מר רפאל אלאלוף
באמצעות חברות
בשליטתו
הלוואה שניתנה

7ב'

1,327

-

-

(*) לפרטים נוספים בדבר צדדים קשורים ,ראה ביאור  7להלן וכן ביאור  13לדוחות כספיים שנתיים.

באור  -5מכשירים פיננסים
מכשירים פיננסיים שנמדדים בשווי הוגן לצרכי גילוי בלבד
הערך בספרים של נכסים פיננסיים והתחייבויות פיננסיות מסוימים לרבות מזומנים ושווי מזומנים ,חייבים אחרים ,הלוואות
ואשראי לזמן קצר וזמן ארוך ,ספקים ,זכאים אחרים תואם או קרוב לשווי ההוגן שלהם.

13

הילה מגדלי משרדים בע"מ (לשעבר  -הילה מגדלי משרדים רעננה בע"מ)
באורים לדוחות הכספיים ביניים

באור - :6נדל"ן להשקעה
קביעת שווי הוגן של נדל"ן להשקעה ונדל"ן להשקעה בהקמה בדוחות ביניים:
לצורך קביעת השווי ההוגן של נדל"ן להשקעה מתבססת החברה על הערכת שווי שבוצעה על ידי שמאי בלתי תלוי אחת לשנה.
בנוסף ,בכל תאריך דיווח ביניים ,בוחנת החברה את הצורך בעדכון אומדן השווי הוגן של הנדל"ן להשקעה שלה ביחס לשוויו
ההוגן אשר נקבע במועד האחרון אשר התבצעה לגביו הערכת שווי ,על מנת לבחון האם אומדן זה מייצג אומדן מהימן לשווי
ההוגן נכון לתאריך דיווח הביניים .בחינה זו נעשית באמצעות סקירת שינויים בשוק הנדל"ן הרלוונטי ,בחוזי השכירות בנכס,
בסביבת המקרו כלכ לית של הנכס ,וכן במידע חדש בדבר עסקאות מהותיות אשר נעשו בסביבת הנכס ובנכסים דומים וכל
מידע אחר אשר עשוי להצביע על שינויים בשווי ההוגן של הנכס.
במידה ולהערכת החברה קיימים לגבי נכסים מסוימים סימנים לכך שהשווי ההוגן לתאריך הדיווח ביניים שונה באופן מהותי
מהשווי ההוגן שנאמד במועד האחרון בו בוצעה הערכת שווי ,אומדת החברה למועד דיווח ביניים את השווי ההוגן של נכסים
אלו באמצעות שמאי חיצוני.
לאור התמשכות משבר הקורונה ,כאמור לעיל בבאור 1ה ,לצורך קביעת השווי ההוגן של נדל"ן להשקעה ,ליום  30ביוני ,2020
החברה התבססה על הערכות שווי שבוצעו לאותו מועד על ידי מעריכים חיצוניים בלתי תלויים ובעלי כישורים מקצועיים
מתאימים לגבי מיקום וסוג הנדל"ן להשקעה המוערך .השווי ההוגן נקבע בהתבסס על עסקאות שנערכו לאחרונה בשוק ביחס
לנדל"ן דומה ובמיקום דומה לזה של הנדל"ן שבבעלות החברה.
במסגרת בחינת השווי ההוגן ביצעה החברה בחינה של הפרמטרים וההנחות אשר שימשו לצורך קביעת שווי הנכס .בהתאם,
החברה ביצעה דחייה של שנה במועד ההקמה החזוי בחישוב השווי של הקרקע ברעננה וזאת על מנת לשקלל את הסיכונים
שעלולים להיגרם בשל פגיעה בהליכים של תכנון ובניה של הקרקע .כתוצאה מכך הכירה החברה בתקופה של  6חודשים
שהסתיימה ביום  30ביוני  2020בהפסד בסך של  1,108אלפי ש"ח משערוך נדל"ן להשקעה.

באור  -7אירועים בתקופת הדוח ולאחריו
א.

ביום  30בספטמבר  ,2020התקשרה החברה עם חברת ניהול בבעלות בעל השליטה בחברה (להלן " -חברת הניהול")
בהסכם ניהול עם החברה ,לפיו תעניק חברת הניהול לחברה ולחברות הבנות שירותי ניהול והכל מבלי שיתקיימו בין
החברה לבין חברת הניהול ו/או מי מטעמה יחסי עובד מעביד .ההתקשרות כאמור אושרה על ידי ועדת הביקורת,
הדירקטוריון והאסיפה הכללית.
להלן עיקרי הסכם הניהול:
חברת הניהול תעניק לחברה את מכלול השירותים המפורטים להלן ,ושירותים נוספים כפי שיקבעו על ידי דירקטוריון
החברה מעת לעת וכפוף להנחיותיו.
 .1שירותי יו"ר דירקטוריון :יוענקו על ידי מר רפאל אלאלוף (להלן" :מר אלאלוף") ,מר אלאלוף יעניק לחברה
שירותי יו"ר דירקטוריון ללא תמורה (כל עוד מר אלאלוף מכהן כמנכ"ל החברה באמצעות חברת הניהול) ,בהתאם
לצרכי החברה כפי שיהיו מעת לעת .סמכויותיו ותפקידיו של מר אלאלוף יהיו בהתאם למקובל לגבי נושאי תפקיד
זה ,ובכלל זה יסייע לחברה בנושאים עסקיים שונים ויעסוק בקידום עסקי החברה .מובהר כי במקרה בו יחדל מר
אלאלוף לכהן כמנכ"ל החברה וימשיך להעניק לחברה שירותי יו"ר דירקטוריון באמצעות חברת הניהול ,חברת
הניהול תהייה זכאית לתשלום נוסף בסך של  20אלף ש"ח .עוד מובהר כי במקרה בו מר אלאלוף יחדל מלכהן
כיו"ר דירקטוריון החברה ,באמצעות חברת הניהול ,דמי הניהול המפורטים להלן לא יופחתו.
 .2שירותי מנכ"ל החברה :יוענקו על ידי מר אלאלוף ,אשר מנהל את עסקי החברה החל ממועד הקמתה ,ועל ידו
בלבד ,בהיקף משרה של  ,75%החברה מייחסת בגין שירותים אלו שיעור של  60%מסך תמורת דמי הניהול
המפורטת להלן.
 .3שירותי סמנכ"ל שיווק ופיתוח :יוענקו על ידי מר חן כרמין ו/או על ידי כל גורם אחר אשר אושר על ידי מנכ"ל
החברה .במסגרת שירותים אלו יוענקו לחברה שירותי ליווי ,פיקוח וניהול השקעות .שירותי סמנכ"ל שיווק ופיתוח
יוענקו לחברה בהיקף של  100%משרה ,החברה מייחסת בגין שירותים אלו שיעור של  25%מסך תמורת דמי הניהול
המפורטת להלן.
 .4שירותי מנהלת אדמיניסטרציה וניהול משרד :יוענקו על ידי הגב' רעות היקי ו/או על ידי כל גורם אחר אשר אושר
על ידי מנכ"ל החברה ,בהיקף של  75%משרה ,החברה מייחסת בגין שירותים אלו שיעור של  10%מסך תמורת
דמי הניהול המפורטת להלן.
 .5שירותי משרד הכוללים; שכר דירה ,דמי ניהול וחניה ,מיסים (חשמל ארנונה ,מים) ,הוצאות משרד וכן שירותי IT
הכוללים; שירותי תקשורת ומחשבים ,החברה מייחסת בגין שירותים אלו שיעור של  5%מסך תמורת דמי הניהול
המפורטת להלן.
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הילה מגדלי משרדים בע"מ (לשעבר  -הילה מגדלי משרדים רעננה בע"מ)
באורים לדוחות הכספיים ביניים

באור  -7אירועים בתקופת הדוח ולאחריו (המשך)
התמורה
בתמורה לשירותי הניהול המפורטים לעיל ,החברה תשלם לחברת הניהול תשלום חודשי בסך שלא יעלה על  100אלפי
ש"ח ,בצירוף מע"מ כדין (להלן" :דמי הניהול").
מובהר כי החברה תהייה רשאית לוותר על מי משירותי הניהול ,כולם או חלקם .במקרה כאמור ,סך התמורה יופחת
בהתאם.
כמו כן ,מובהר כי החברה תהייה רשאית להגדיל ו/או להפחית את היקף המשרה של יו"ר הדירקטוריון ו/או מנכ"ל
החברה ו/או סמנכ"ל השיווק והפיתוח ו/או המנהלת האדמיניסטרטיבית ,בהתאם לצרכי החברה עד למשרה מלאה,
בכפוף להתאמת התמורה החודשית (עפ"י נוסחת קו ישר).
מר אלאלוף יהיה רשאי להיעדר מביצוע התפקיד למשך תקופה שלא תעלה על  25ימי עבודה בשנה מבלי שיופחתו דמי
הניהול .ימי ההיעדרות הנ"ל יהיו ניתנים לצבירה (בדומה לימי חופשה) ,עד לכמות של  25ימים.
כמו כן ,מר אלאלוף יהיה רשא י להיעדר מביצוע התפקיד עקב מחלה שלו או בן משפחה מדרגה ראשונה למשך תקופה
מצטברת של יום וחצי לכל חודש בו הסכם זה הינו בתוקף ולא יותר מ 180-יום במצטבר ,מבלי שתהיה הפחתה בדמי
הניהול בגין היעדרות זו.
תקופת ההסכם :הסכם זה יכנס לתוקף רטרו אקטיבי החל מיום  1ביולי  2020ויהיה לתקופה בלתי קצובה ,בכפוף
להוראות הדין הישראלי.
על אף האמור לעיל ,הצדדים יהיה רשאים להביא את תקופת ההסכם ואת תוקפו של הסכם זה לכלל סיום וזאת על ידי
מתן הודעה בכתב לצד שכנגד  180ימים מראש (להלן " :ההודעה המוקדמת") .כמו כן נקבעו תנאים מקובלים אשר
בהתקיימותם החברה תהייה רשאית להספיק הסכם זה לאלתר וללא צורך במתן הודעה המוקדמת.
ב .במהלך החציון הראשון לשנת  ,2020נתנו החברה וחברות הבנות שלה הלוואה לבעל שליטה (להלן – הלווה) בסכום של
 3,560אלפי ש"ח  ,הלוואה זו הינה נושאת ריבית שנתית בשיעור פריים .1% +
בהתאם להסכם ההלוואה ,סך של  500אלפי ש"ח ישולם עד ליום  31בדצמבר  ,2020באמצעות קיזוז תשלום דמי ניהול
להם זכאית חברה בשליטתו של הלווה מהחברה בגין הסכם ניהול מיום  1ביולי  .2020יתרת ההלוואה תשולם ביום 30
ביוני  .2021כמו כן הלווה יהיה זכאי לפרוע את ההלוואה כולה או חלקה בפירעון מוקדם ללא שיחול עליו כל תשלום
נוסף .חלקה של החברה בהלוואה הינו סך של  1,327אלפי ש"ח .בחודש אוגוסט פרע הלווה לחברה בפירעון מוקדם סך
של  1,000אלפי ש"ח.
ג.

ביום  25באוגוסט  ,2020מר אלאלוף נטל הלוואה מבנק מרכנתיל דיסקונט (להלן" :הבנק") בסך של  2מיליון ש"ח (להלן:
"הקרן") ,הנושאת ריבית שנתית של פריים( 1%+להלן" :הריבית") ,אשר הריבית בגינה משולמת חודשית על פני 12
חודשים (תשלום ראשון ביום  25בספטמבר  )2020ותשלום הקרן ביום  24באוגוסט ( 2021להלן" :ההלוואה המקורית").
מר אלאלוף העביר סך של  1מיליון ש"ח מכספי ההלוואה לחברה וחברות בנות של החברה (להלן" :ההלוואה") .לאור
האמור ,ביום  30בספטמבר  ,2020נחתם הסכם בין מר אלאלוף לבין החברה לפיו החברה נטלה על עצמה בהתחייבות
בלתי חוזרת את פירעון ההלוואה לבנק לרבות הריבית על ההלוואה ,שתחושב על חלק סך ההלוואה מההלוואה
המקורית .פירעון ההלוואה כאמור יעשה באותם מועדים ובתנאים כפי שנקבע בהלוואה המקורית (גב-אל-גב) .חלק
החברה בהלוואה האמורה הינו בסך של כ 500-אלפי ש"ח.

ד.

נכון ליום ה 29-לספטמבר ( 2020להלן – מועד המכתב) קיבלה החברה מכתב עקרונות מהבנק לפיו הבנק מסכים באופן
עקרוני לחדש את יתרת ההלוואה הקיימת בסך שלכ 20-מיליון ש"ח אשר אמורה להפרע בינואר ( 2021להלן" :מועד
פרעון מקורי") .בהתאם למכתב העקרונות הבנק יעמיד את סך ההלוואה ל 24-חודשים ממועד הפרעון המקורי בהתאם
לתנאים כפי שיקבעו על ידי הבנק ובכפוף לעמידה בהתניות שמצוינות במכתב העקרונות כגון :עמידת החברה במלוא
התחייבויותיה עד למועד חידוש ההלוואה ,שלא תהא כל הרעה לדעת הבנק במצב החברה במועד חידוש ההלוואה  ,שלא
תהיה כל פגיעה בבטוחות הקיימות בידי הבנק וכן התניות נוספות המפורטות במכתב העקרונות.
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הילה מגדלי משרדים בע"מ

הילה מגדלי משרדים בע"מ
דוחות כספיים שנתיים מאוחדים פרופורמה
ליום  31בדצמבר 2019

1

הילה מגדלי משרדים בע"מ
הילה מגדלי משרדים בע"מ
דוחות כספיים מאוחדים פרופורמה
ליום  31בדצמבר2019 ,
תוכן העניינים
עמוד

דוח רואי חשבון המבקרים על הדוחות הכספיים פרופורמה

3

דוחות מאוחדים פרופורמה על המצב הכספי

4-5

דוחות מאוחדים פרופורמה על רווח או הפסד

6

דוחות מאוחדים פרופורמה על השינויים בהון

7

דוחות מאוחדים פרופורמה על תזרימי המזומנים

8-9

באורים לדוחות הכספיים המאוחדים פרופורמה

10-43

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

2

סומך חייקין

מגדל המילניום KPMG
רחוב הארבעה  ,17תא דואר 609
תל אביב 6100601
03 684 8000

דוח רואי החשבון המבקרים לבעלי המניות של
הלה מגדלי משרדים בע"מ
ביקרנו את הדוחות המאוחדים פרופרומה על המצב הכספי המצורפים של הלה מגדלי משרדים בע"מ
(להלן – "החברה") לימים  31בדצמבר  2019ו 2018 -ואת הדוחות המאוחדים פרופורמה על רווח או
הפסד ,השינויים בהון ותזרימי המזומנים לכל אחת משלוש השנים בתקופה שהסתיימה ביום 31
בדצמבר  .2019דוחות כספיים אלה הינם באחריות הדירקטוריון וההנהלה של החברה .אחריותנו
היא לחוות דיעה על דוחות כספיים פרופורמה אלה בהתבסס על ביקורתנו.
ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל ,לרבות תקנים שנקבעו בתקנות רואי
חשבון (דרך פעולתו של רואה חשבון) ,התשל"ג .1973-על פי תקנים אלה נדרש מאיתנו לתכנן את
הביקורת ולבצעה במטרה להשיג מידה סבירה של ביטחון שאין בדוחות הכספיים פרופורמה הצגה
מוטעית מהותית .ביקורת כוללת בדיקה מדגמית של ראיות התומכות בסכומים ובמידע שבדוחות
הכספיים פרופורמה .ביקורת כוללת גם בחינה של כללי החשבונאות שיושמו ושל האומדנים
המשמעותיים שנעשו על ידי הדירקטוריון וההנהלה של החברה וכן הערכת נאותות ההצגה בדוחות
הכספיים פרופורמה בכללותה .אנו סבורים שביקורתנו מספקת בסיס נאות לחוות דעתנו.
לדעתנו ,הדוחות הכספיים המאוחדים פרופורמה הנ"ל משקפים באופן נאות ,מכל הבחינות
המהותיות ,את המצב הכספי פרופורמה של החברה והחברות המאוחדות שלה לימים  31בדצמבר
 2019ו 2018 -ואת תוצאות פעולותיהן ,השינויים בהון ותזרימי המזומנים שלהן לכל אחת משלוש
השנים בתקופה שהסתיימה ביום  31בדצמבר  2019בהתאם לתקני דיווח כספי בינלאומיים )(IFRS
והוראות תקנות ניירות ערך (דוחות כספיים שנתיים) ,התש"ע  2010 -והנחות הפרופורמה המפורטות
בביאור  1לדוחות הכספיים המאוחדים פרופורמה.

סומך חייקין
רואי חשבון

 29בנובמבר 2020

סומך חייקין ,שותפות ישראלית וחברה ברשת  KPMGש ל פ י ר מ ו ת ע צ מ א י ו ת ה מ א ו ג ד ו ת
ב  K P M G International Cooperative ("KPMG International") -ישות שוויצרית.

הילה מגדלי משרדים בע"מ
דוחות מאוחדים פרופורמה על המצב הכספי
ליום  31בדצמבר
2018
2019
אלפי ש"ח

באור
נכסים שוטפים
4
5

מזומנים ושווי מזומנים
חייבים ויתרות חובה
סך -הכל נכסים שוטפים

860
163

1,519
462

1,023

1,981

נכסים לא שוטפים
פקדונות זמן ארוך
נדל"ן להשקעה

6

164,300

42
145,700

נכס פיננסי בשווי הוגן דרך רווח או הפסד

7

12,250

13,339

סך -הכל נכסים לא שוטפים

176,550

159,081

סך נכסים

177,573

161,062

הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים המאוחדים פרופורמה.
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הילה מגדלי משרדים בע"מ
דוחות מאוחדים פרופורמה על המצב הכספי

ליום  31בדצמבר
2018
2019
אלפי ש"ח
התחייבויות שוטפות
9
10
11
20

אשראי מתאגידים בנקאיים ואחרים
התחייבויות לספקים ולנותני שירותים
זכאים ויתרות זכות
צדדים קשורים
סך -הכל התחייבויות שוטפות

19,828
1,117
963
-

34,934
1,746
118
8,244

21,908

45,042

התחייבויות לא שוטפות
53,878
538
8,397
20,505
83,318

26,206
571
354
7,885
17,873
52,889

9
11

הלוואות מתאגידים בנקאיים ואחרים
זכאים זמן ארוך
פיקדונות מלקוחות
שטרי הון
עתודה למס
סך -הכל התחייבויות לא שוטפות

105,226

97,931

(*)
4,881
67,466

(*)
4,881
58,250

סה"כ הון

72,347

63,131

סך -התחייבויות והון

177,573

161,062

14
12

סך -הכל התחייבויות
13

הון המיוחס לבעלי מניות החברה
הון מניות
קרן הון בגין עסקאות עם צדדים קשורים
יתרת רווח

(*)

14

פחות מאלף ש"ח.

מורן שרף בלאו
סמנכ"ל הכספים

רפאל אלאלוף
יו"ר דירקטוריון ומנכ"ל
תאריך אישור הדוחות הכספיים 29 :בנובמבר .2020

הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים המאוחדים פרופורמה.
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הילה מגדלי משרדים בע"מ
דוחות מאוחדים פרופורמה על רווח או הפסד ורווח כולל אחר

באור
הכנסות מניהול והשכרת נכסים
עלות המכר

 15א
 15ב

רווח גולמי
רווח משינוים בשווי הוגן של נדל"ן להשקעה
הוצאות מכירה ושיווק
הוצאות הנהלה וכלליות

6
16

רווח תפעולי
הכנסות מימון
הוצאות מימון
הוצאות מימון ,נטו

17
17

רווח לפני מיסים על ההכנסה
מיסים על ההכנסה
רווח נקי

12

לשנה שהסתיימה ביום
 31בדצמבר
2019
2017
2018
אלפי ש"ח
3,185
504

1,577
245

549
319

2,681

1,332

230

13,216
254
342

3,844
212
177

10,127
144
78

15,301

4,787

10,135

129
3,510
3,381

1,080
4,391
3,311

834
3,075
2,241

11,920

1,476

7,894

2,704
9,216

147
1,329

1,770
6,124

הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים המאוחדים פרופורמה.
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הילה מגדלי משרדים בע"מ
דוחות מאוחדים פרופורמה על השינויים בהון

לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר
2019
הון
מניות
יתרה ליום  1בינואר2019 ,

(*)

קרן הון בגין
עסקאות עם
צדדים קשורים

יתרת עודפים

4,881

58,250

סה"כ הון
63,131

שינוים במהלך שנת :2019
רווח נקי

-

-

9,216

9,216

יתרה ליום  31בדצמבר2019 ,

(*)

4,881

67,466

72,347

לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר
2018
קרן הון בגין
עסקאות עם
צדדים
קשורים

הון
מניות
יתרה ליום  1בינואר2018 ,

(*)

1,212

יתרת עודפים
56,921

סה"כ הון
58,133

שינוים במהלך שנת :2018
עסקאות עם בעלי שליטה
רווח נקי

-

3,669
-

1,329

3,669
1,329

יתרה ליום  31בדצמבר2018 ,

(*)

4,881

58,250

63,131

לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר
2017
קרן הון בגין
עסקאות עם
צדדים
קשורים

הון
מניות
יתרה ליום  1בינואר2017 ,

(*)

1,212

יתרת עודפים
50,797

סה"כ הון
52,009

שינוים במהלך שנת :2017
רווח נקי

-

-

6,124

6,124

יתרה ליום  31בדצמבר2017 ,

(*)

1,212

56,921

58,133

(*)

פחות מאלף ש"ח.

הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים המאוחדים פרופורמה.
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הילה מגדלי משרדים בע"מ
דוחות מאוחדים פרופורמה על תזרימי המזומנים

2019
תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת
9,216

רווח נקי

לשנה שהסתיימה ביום
 31בדצמבר
2018
אלפי ש"ח

2017
6,124

1,329

התאמות הדרושות להצגת תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת:
התאמות לסעיפי רווח או הפסד:
עלייה בשווי ההוגן של נדל"ן להשקעה
הוצאות מימון ,נטו
מיסים על ההכנסה
שינויים בסעיפי נכסים והתחייבויות:
ירידה (עלייה) בחייבים ויתרות חובה
עלייה (ירידה) בהתחייבויות לספקים ולנותני שירותים
עלייה (ירידה) בזכאים ויתרות זכות וזכאים לזמן ארוך

מזומנים נטו שנבעו מפעילות (ששימשו לפעילות) שוטפת

()13,216
3,381
2,704

()3,844
3,311
147

()10,127
2,241
1,770

()7,131

()386

()6,116

300
()942
384

()272
963
391

78
()55
()103

()258

1,082

()80

1,827

2,025

()72

תזרימי מזומנים מפעילות השקעה
השקעות בנדל"ן להשקעה
שינוי בפקדונות לזמן ארוך
פירעון נכס פיננסי הנמדד בשווי הוגן

()5,071
42
1,018

()4,301
()42
1,008

()4,988
1,010

מזומנים נטו ששימשו לפעילות השקעה

()4,011

()3,335

()3,978

תזרימי מזומנים מפעילות מימון
קבלת (פירעון) אשראי לזמן קצר מתאגידים בנקאיים
קבלת (פירעון) הלוואות מצדדים קשורים
ריבית ששולמה
קבלת הלוואות מתאגידים בנקאיים ואחרים
פירעון הלוואות מתאגידים בנקאיים ואחרים
מזומנים נטו שנבעו מפעילות מימון

66
()8,411
()4,257
48,059
()33,932
1,525

()124
()4,158
()1,758
47,294
()38,440
2,814

60
2,805
()2,283
35,086
()31,603
4,065

עלייה (ירידה) במזומנים ושווי מזומנים

()659

1,504

15

יתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת השנה

1,519
860

15
1,519

15

יתרת מזומנים ושווי מזומנים לסוף השנה
פעילות שאינה במזומן
הנפקת שטר הון
פירעון שטר הון
קיטון (גידול) באשראי ספקים

()313

12,245
()5,902
428

()144

סה"כ פעילות שאינה במזומן

()313

6,741

()144

הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים המאוחדים פרופורמה.
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הילה מגדלי משרדים בע"מ
באורים לדוחות הכספיים המאוחדים פרופורמה

באור - :1

כללי
א.

תיאור כללי של הקבוצה ופעילותה

הילה מגדלי משרדים בע"מ (להלן " -החברה") הינה חברה תושבת ישראל ,אשר התאגדה בישראל וכתובתה
הרשמית היא צור  8כוכב יאיר  -צור יגאל .החברה התאגדה בישראל ביום  8בדצמבר  2014כחברה פרטית בשם
הילה מגדלי משרדים רעננה בע"מ וביום  22ביוני  2020שונה שם החברה לשמה הנוכחי.
החברה וחברות הבנות שלה פועלות בענף הנדל"ן בישראל ,בייזום והקמה של פרויקטים נדל"ן לעסקים,
תעשייה ,משרדי ,מלונאות ומגורים.
ב.

שינוי מבני

ביום  30בספטמבר  ,2020החליטו בעלי המניות בחברה לערוך שינוי מבני אשר יכנס לתוקפו במועד הנפקת
האג"ח וכולל שני שלבים שיבוצעו באופן סימולטני וזאת במסגרת שינוי מבני שנעשה לצורך תכלית עסקית,
כלכלית ,אסטרטגית וניהולית במסגרת היערכות להנפקת אגרות חוב בבורסה לניירות ערך בתל אביב על פי
תשקיף שיפורסם לציבור.
בשלב הראשון ,יעבירו בעלי המניות של החברה את כל מניות חברת א.ק קבוצת הילה מלונות ואת כל מניות
חברת מעלות מניבים בע"מ (חברות בבעלות בעלי המניות של החברה) לחברה וזאת בהתאם להוראות סעיף
104ב(ב) לפקודת מס הכנסה.
בשלב השני ,יעבירו בעלי המניות של החברה את כל מניות חברת הילה מבנה תעשייה בע"מ לחברה וזאת
בהתאם להוראות סעיף 104ב(ב) לפקודת מס הכנסה ולאחר שהילה מבנה תעשייה בע"מ תמכור את חברת צ.י
ניהול ואחזקת מבנים בע"מ ,אשר מוחזקת בבעלותה המלאה ,לבעלי המניות של החברה.
כך שלמעשה לאחר ביצוע השינוי המבני תחזיק החברה ב 3 -החברות האמורות לעיל באופן מלא.
היות ותכלית הפעולות המתוארות לעיל הינה ארגון מחדש של ישויות המצויות כולן תחת אותה שליטה,
משתקפת פעילות הקבוצה בדוחות הכספיים המאוחדים פרופורמה של הקבוצה בשיטה הדומה לשיטת איחוד
העניין (.)As Pooling
ג.

דוחות כספיים פרופורמה

יצוין כי כחלק משינוי המבנה האמור ,תשלם החברה מס רכישה בסך כולל של  571אלפי ש"ח .בשל כך
שהדוחות הכספיים פרופורמה משקפים את שינוי המבנה כאילו הפעולה התבצעה במועד הקמת החברות ,כללה
החברה הפרשה בסכום האמור בתחילת התקופה המוקדמת ביותר המוצגת בדוחות הכספיים פרופורמה.
הדוחות הכספיים המאוחדים פרופורמה של הקבוצה משקפים את מצב העסקים ותוצאות הפעילות שלה יחד
עם אלה של החברות המועברות אליה כאילו הפעולה התבצעה במועד ההקמה של כל אחת ואחת מהישויות
המועברות (שכן כולן הוחזקו על ידי אותם בעלי שליטה ממועד הקמתן) .לאור האמור ,בדוחות כספיים אלה
הגדרת "הקבוצה" משקפת את פעילות הקבוצה תוך תן ביטוי לעקרון האמור לעיל .הדוחות הכספיים
המאוחדים פרופורמה של הקבוצה ערוכים באופן המשקף את השינוי המבני כאילו התבצע בתחילת התקופה
המוקדמת ביותר המוצגת בדוחות הכספיים.
ד.

גרעון בהון החוזר

ליום  31בדצמבר  2019לחברה גירעון בהון החוזר בסך של כ 21 -מיליון ש"ח הנובע מעיקרו מהחלטת החברה
להעדיף מימון באשראי לזמן קצר לצורך מימון ההקמה של נכסי נדל"ן להשקעה עד לסיום ההקמה ואכלוסם,
וכן בהתחשב ,בין היתר ,גם בשיעורי הריבית לזמן קצר שהינם נמוכים בהשוואה לריבית לזמן ארוך .החברה
בוחנת באופן שוטף מדיניות זו ולהערכתה אין בה כדי ליצור סיכון מהותי לפעילותה ויש ביכולתה להאריך את
האשראי לזמן קצר ו/או להמירו באשראי לזמן ארוך.
כמו כן ,בדבר מכתב עקרונות מתאגיד הבנקאי ראה ביאור (21ו).
לאור המפורט לעיל וכן לאור יכולת החברה להניב תזרים מזומנים חיובי מפעילותה השוטפת ,קבע דירקטוריון
החברה ,כי אין בקיום הגירעון בהון החוזר כדי להצביע על בעיית נזילות בחברה.
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הילה מגדלי משרדים בע"מ
באורים לדוחות הכספיים המאוחדים פרופורמה

באור - :1

כללי (המשך)
ה.

הגדרות

בדוחות כספיים אלה:
החברה-
הקבוצה-
חברות מאוחדות-
צדדים קשורים -
בעלי עניין ובעל שליטה-

הילה מגדלי משרדים בע"מ.
הילה מגדלי משרדים בע"מ והחברות המאוחדות שלה.
חברות שדוחותיהן מאוחדים באופן מלא ,במישרין או בעקיפין ,עם דוחות
החברה.
כמשמעותם בתקן חשבונאות בינלאומי ( 24 )2009בדבר צדדים קשורים.
כמשמעותם בפסקה ( )1להגדרת "בעל עניין" בתאגיד בסעיף  1לחוק ניירות ערך,
התשכ"ח .1968 -

באור  -: 2בסיס עריכת הדוחות הכספיים
א.

הצהרה על עמידה בתקני דיווח כספי בינלאומיים
הדוחות הכספיים המאוחדים פרופורמה הוכנו על ידי הקבוצה בהתאם לתקני דיווח כספי בינלאומיים
(להלן.)"IFRS" :
דוחות כספיים אלו נערכו גם בהתאם לתקנות ניירות ערך (דוחות כספיים שנתיים) ,התש"ע .2010 -
הדוחות המאוחדים פרופורמה אושרו לפרסום על ידי דירקטוריון החברה ביום  30בספטמבר .2020

ב.

מטבע פעילות ומטבע הצגה
הדוחות הכספיים המאוחדים פרופורמה מוצגים בש"ח ,שהינו מטבע הפעילות של החברה ,ומעוגלים
לאלף הקרוב ,למעט אם צוין אחרת .השקל הינו המטבע שמייצג את הסביבה הכלכלית העיקרית בה
פועלת החברה.

ג.

בסיס המדידה
הדוחות הוכנו על בסיס העלות ההיסטורית למעט הנכסים וההתחייבויות הבאים:
• מכשירים פיננסיים ,אשר נמדדים בשווי הוגן דרך רווח והפסד ;
• נדל"ן להשקעה הנמדד לפי שווי הוגן ;
• נכסי והתחייבויות מסים נדחים ;
למידע נוסף בדבר אופן המדידה של נכסים והתחייבויות אלו ראה ביאור  ,3בדבר עיקרי המדיניות
החשבונאית.

ד.

תקופת המחזור התפעולי
המחזור התפעולי של החברה הינו שנה .עקב כך כוללים הרכוש השוטף וההתחייבויות השוטפות פריטים
המיועדים וצפויים להתממש במהלך המחזור התפעולי של החברה.
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הילה מגדלי משרדים בע"מ
באורים לדוחות הכספיים המאוחדים פרופורמה

באור  -: 2בסיס עריכת הדוחות הכספיים (המשך)
ה.

שימוש באומדנים ושיקול דעת
שימוש באומדנים
בעריכת הדוחות הכספיים בהתאם ל ,IFRS -נדרשת הנהלת החברה להשתמש בשיקול דעת ,בהערכות,
אומדנים והנחות אשר משפיעים על יישום המדיניות החשבונאית ועל סכומים של נכסים והתחייבויות,
הכנסות והוצאות .יובהר שהתוצאות בפועל עלולות להיות שונות מאומדנים אלה.
בעת גיבושם של אומדנים חשבונאיים המשמשים בהכנת הדוחות הכספיים של הקבוצה ,נדרשה הנהלת
החברה להניח הנחות באשר לנסיבות ואירועים הכרוכים באי וודאות משמעותית .בשיקול דעתה
בקביעת האומדנים ,מתבססת הנהלת החברה על ניסיון העבר ,עובדות שונות ,גורמים חיצוניים ועל
הנחות סבירות בהתאם לנסיבות המתאימות לכל אומדן .האומדנים וההנחות שבבסיסם נסקרים באופן
שוטף .שינויים באומדנים חשבונאיים מוכרים בתקופה שבה תוקנו האומדנים ובכל תקופה עתידית
מושפעת.
אומדן

הנחות עיקריות

השלכות אפשריות

הפנייה

מדידת שווי הוגן של
נדל"ן

מחיר מטר מבונה
/שיעור התשואה
הצפוי על נכס נדל"ן
להשקעה

רווח או הפסד בגין
שינוי בשווי ההוגן של
הנדל"ן להשקעה.

למידע בדבר השפעת
השינויים בתשואות
הצפויות על השווי
ההוגן של הנדל"ן
להשקעה ,ראה באור
נדל"ן
בדבר
,6
להשקעה.

מדידת שווי הוגן של
נכס פיננסי בשווי הוגן
דרך רווח או הפסד

שיעור התשואה הצפוי
על הנכס הפיננסי
בשווי הוגן דרך רווח
או הפסד וסיכויי
מימוש אופציית
הרכישה על ידי השוכר

רווח או הפסד בגין
שינוי בשווי ההוגן של
הנכס הפיננסי בשווי
הוגן דרך רווח או
הפסד.

למידע בדבר השפעת
השינויים בתשואות
הצפויות על השווי
ההוגן של הנכס
הפיננסי בשווי הוגן
דרך רווח והפסד ,ראה
באור  ,7בדבר נכס
פיננסי בשווי הוגן דרך.

מדידת שווי הוגן של
אשראי והלוואות
מצדדים קשורים

מחיר החוב הראוי על
האשראי וההלוואות
מצדדים קשורים.

גידול או קיטון
בסכומי הוצאות
המימון שהוכרו בגין
אשראי והלוואות
מצדדים קשורים.

למידע בדבר הוצאות
המימון שהוכרו בגין
והלוואות
אשראי
מצדדים קשורים ,ראה
באור  ,20בדבר צדדים
קשורים ובעלי עניין.

קביעת שווי הוגן
לצורך הכנת דוחות הכספיים ,נדרשת הקבוצה לקבוע את השווי ההוגן של נכסים והתחייבויות מסוימים .מידע
נוסף אודות ההנחות ששימשו בקביעת שווי הוגן נכלל בביאורים הבאים:
באור  ,6בדבר נדל"ן להשקעה;
●
באור  ,7בדבר נכסים פיננסיים בשווי הוגן דרך או הפסד;
●
בקביעת השווי ההוגן של נכס או התחייבות ,משתמשת הקבוצה בנתונים נצפים מהשוק ככל שניתן .מדידות
שווי הוגן מחולקות לשלוש רמות במדרג השווי ההוגן בהתבסס על הנתונים אשר שימשו בהערכה ,כדלקמן:
• רמה  :1מחירים מצוטטים (לא מתואמים) בשוק פעיל לנכסים או התחייבויות זהים.
• רמה  :2נתונים נצפים מהשוק ,במישרין או בעקיפין ,אשר אינם כלולים ברמה  1לעיל.
• רמה  :3נתונים אשר אינם מבוססים על נתוני שוק נצפים.
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באור  -:3עיקרי המדיניות
כללי המדיניות החשבונאית המפורטת להלן יושמו בעקביות לכל התקופות המוצגות בדוחות מאוחדים
פרופורמה אלה על ידי ישויות הקבוצה.
א.

בסיס האיחוד

( )1צירופי עסקים תחת אותה שליטה
רכישת זכויות בעסקים שבשליטת בעל המניות השולט בקבוצה ,טופלה לפי גישת הערכים בספרים ,כאילו
בוצעה הרכישה ביום בו הושגה השליטה לראשונה על ידי בעל השליטה בקבוצה .לצורך כך ,הוצגו הנכסים
וההתחייבויות שנרכשו לפי הערכים כפי שהוצגו קודם לכן בדוחות הכספיים של בעל השליטה בקבוצה .רכיבי
ההון של הקבוצה הוצגו מחדש מיום השגת השליטה לראשונה על ידי בעל השליטה בקבוצה כך שרכיבי ההון
של הישות הנרכשת נוספו לאותם רכיבי הון הקיימים בקבוצה .כל הפרש בין המזומן ששולם עבור הרכישה
לבין ערכי הנכסים וההתחייבויות שנרכשו ביום השגת השליטה מוכר ישירות בהון.
( )2רכישת חברת נכס
בעת רכישת חברת נכס ,הקבוצה מפעילה שיקול דעת בבחינה האם מדובר ברכישת עסק או נכס ,לצורך קביעת
הטיפול החשבונאי בעסקה .בבחינה האם חברת נכס מהווה עסק ,הקבוצה בוחנת ,בין היתר ,את מהות
התהליכים הקיימים בחברת הנכס ,לרבות היקף ומהות שירותי ניהול ,אבטחה ,ניקיון ותחזוקה הניתנים
לשוכרים .עסקאות בהן החברה הנרכשת הינה עסק ,העסקה מטופלת כצירוף עסקים כמפורט לעיל .לעומת
זאת ,עסקאות בהן החברה הנרכשת אינה עסק מטופלות כרכישת קבוצה של נכסים והתחייבויות .בעסקאות
כאמור עלות הרכישה ,הכוללת עלויות עסקה ,מוקצית באופן יחסי לנכסים ולהתחייבויות המזוהים שנרכשו,
בהתבסס על שווים ההוגן היחסי במועד הרכישה .במקרה האחרון ,לא מוכר מוניטין וכן לא מוכרים מיסים
נדחים בגין הפרשים זמניים הקיימים במועד הרכישה.
( )3חברות בנות
חברות בנות הינן ישויות הנשלטות על ידי החברה .הדוחות הכספיים של חברות בנות נכללים בדוחות הכספיים
המאוחדים פרופורמה מיום השגת השליטה ועד ליום אובדן השליטה.
( )4עסקאות שבוטלו באיחוד
יתרות הדדיות בקבוצה והכנסות והוצאות שטרם מומשו ,הנובעות מעסקאות בין חברתיות ,בוטלו במסגרת
הכנת הדוחות הכספיים המאוחדים פרופורמה .רווחים שטרם מומשו הנובעים מעסקאות עם חברות כלולות
ועם עסקאות משותפות ,בוטלו כנגד ההשקעה לפי זכויות הקבוצה בהשקעות אלו .הפסדים שטרם מומשו
בוטלו באותו אופן לפיו בוטלו רווחים שטרם מומשו ,כל עוד לא הייתה ראיה לירידת ערך.
ב.

מטבע חוץ
עסקאות במטבע חוץ
עסקאות במטבע חוץ מתורגמות למטבעות הפעילות הרלוונטיים של חברות הקבוצה לפי שער החליפין שבתוקף
בתאריכי העסקאות .נכסים והתחייבויות כספיים הנקובים במטבע חוץ במועד הדיווח ,מתורגמים למטבע
הפעילות לפי שער החליפין שבתוקף לאותו יום .הפרשי שער בגין הפריטים הכספיים הינם ההפרש שבין העלות
המופחתת במטבע הפעילות לתחילת השנה ,כשהיא מתואמת לריבית האפקטיבית ולתשלומים במשך השנה,
לבין העלות המופחתת במטבע חוץ מתורגמת לפי שער החליפין לסוף השנה.
נכסים והתחייבויות לא כספיים הנקובים במטבעות חוץ והנמדדים לפי שווי הוגן ,מתורגמים למטבע הפעילות
לפי שער החליפין שבתוקף ביום בו נקבע השווי ההוגן .פריטים לא כספיים הנקובים במטבע חוץ והנמדדים
לפי עלות היסטורית ,מתורגמים לפי שער החליפין שבתוקף למועד העסקה.
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באור  -:3עיקרי המדיניות (המשך)
ג.

מכשירים פיננסיים
( )1

נכסים פיננסיים שאינם נגזרים

הכרה ומדידה לראשונה בנכסים פיננסיים
הקבוצה מכירה לראשונה בלקוחות ומכשירי חוב שהונפקו במועד היווצרותם .יתר הנכסים הפיננסים מוכרים
לראשונה במועד בו הקבוצה הופכת לצד לתנאים החוזיים של המכשיר.
נכס פיננסי נמדד לראשונה בשווי הוגן בתוספת עלויות עסקה שניתן לייחס במישרין לרכישה או להנפקה של
הנכס הפיננסי .לקוח שאינו כולל רכיב מימון משמעותי נמדד לראשונה לפי מחיר העסקה שלו .חייבים שמקורם
בנכסי חוזה ,נמדדים לראשונה לפי ערכם בספרים של נכסי החוזה במועד שינוי הסיווג מנכס חוזה לחייבים.

גריעת נכסים פיננסיים
נכסים פיננסיים נגרעים כאשר הזכויות החוזיות של הקבוצה לתזרימי המזומנים הנובעים מהנכס הפיננסי
פוקעות ,או כאשר הקבוצה מעבירה את הזכויות לקבל את תזרימי המזומנים הנובעים מהנכס הפיננסי בעסקה
בה כל הסיכונים וההטבות מהבעלות על הנכס הפיננסי הועברו באופן מהותי.
אם בידי הקבוצה נותרו באופן מהותי כל הסיכונים וההטבות הנובעים מהבעלות על הנכס הפיננסי ,הקבוצה
ממשיכה להכיר בנכס הפיננסי.

ירידת ערך נכסים פיננסיים פגומים עקב סיכון אשראי
בכל מועד דיווח ,החברה מעריכה האם נכסים פיננסיים הנמדדים בעלות מופחתת ,הפכו לפגומים עקב סיכון
אשראי .נכס פיננסי הינו פגום עקב סיכון אשראי כאשר התרחש אחד ,או יותר ,מהאירועים שיש להם השפעה
שלילית על תזרימי המזומנים העתידיים שנאמדו בגין נכס פיננסי זה  .הצגה של ירידת ערך ברוטו של הנכס
הפיננסי .הפרשה להפסדי אשראי חזויים בגין נכס פיננסי הנמדד בעלות מופחתת ,מוצגת בניכוי מהערך בספרים
הפסדים מירידת ערך בגין לקוחות וחייבים אחרים ,מוצגים בנפרד בדוח רווח והפסד .הפסדים מירידת ערך
בגין נכסים פיננסיים אחרים מוצגים במסגרת סעיף הוצאות מימון.

סיווג נכסים פיננסיים לקבוצות והטיפול החשבונאי בכל קבוצה
במועד ההכרה לראשונה ,נכסים פיננסיים מסווגים לאחת מקטגוריות המדידה הבאות :עלות מופחתת; או
שווי הוגן דרך רווח והפסד.
נכסים פיננסיים לא מסווגים מחדש בתקופות עוקבות אלא אם ,ורק כאשר ,הקבוצה משנה את המודל העסקי
שלה לניהול נכסי חוב פיננסיים ,ובמקרה כאמור נכסי החוב הפיננסיים המושפעים מסווגים מחדש בתחילת
תקופת הדיווח העוקבת לשינוי במודל העסקי.
נכס פיננסי נמדד בעלות מופחתת אם הוא מקיים את שני התנאים המצטברים להלן וכן אינו מיועד למדידה
בשווי הוגן דרך רווח והפסד:
מוחזק במסגרת מודל עסקי שמטרתו להחזיק בנכסים כדי לגבות את תזרימי המזומנים החוזיים; וכן
התנאים החוזיים של הנכס הפיננסי מספקים זכאות במועדים מוגדרים לתזרימי מזומנים שהם רק
תשלומי קרן וריבית בגין סכום הקרן שטרם נפרעה.
כל הנכסים הפיננסיים שאינם מסווגים למדידה בעלות מופחתת ,וכן נכסים פיננסיים שייועדו לשווי הוגן דרך
רווח והפסד ,נמדדים בשווי הוגן דרך רווח והפסד .במועד ההכרה לראשונה ,הקבוצה מייעדת נכסים פיננסיים
לשווי הוגן דרך רווח והפסד כאשר ייעוד כאמור מבטל או מקטין באופן משמעותי חוסר הקבלה חשבונאית.
לקבוצה יתרות חייבים וצדדים קשורים המוחזקים במסגרת מודל עסקי שמטרתו גביית תזרימי המזומנים
החוזיים .תזרימי המזומנים החוזיים בגין נכסים פיננסיים אלו ,כוללים אך ורק תשלומי קרן וריבית אשר
משקפת תמורה עבור ערך הזמן של הכסף וסיכון האשראי .בהתאם לכך ,נכסים פיננסיים אלו נמדדים בעלות
מופחתת.

הערכה האם תזרימי מזומנים כוללים קרן וריבית בלבד
לצורך הבחינה האם תזרימי המזומנים כוללים קרן וריבית בלבד' ,קרן' הינה השווי ההוגן של הנכס הפיננסי
במועד ההכרה לראשונה' .ריבית' מורכבת מתמורה עבור ערך הזמן של הכסף ,עבור סיכון האשראי המיוחס
לסכום הקרן שטרם נפרעה במהלך תקופת זמן מסוימת ועבור סיכונים ועלויות בסיסיים אחרים של הלוואה,
כמו גם מרווח רווח.
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ג.

מכשירים פיננסיים (המשך)
בבחינה האם תזרימי מזומנים חוזיים הם תזרימים של קרן וריבית בלבד ,הקבוצה בוחנת את התנאים החוזיים
של המכשיר ,ובמסגרת זו מעריכה האם הנכס הפיננסי כולל תנאי חוזי שעשוי לשנות את העיתוי או הסכום של
תזרימי המזומנים החוזיים כך שהוא לא יקיים את התנאי האמור .בביצוע הערכה זו ,הקבוצה לוקחת בחשבון
את השיקולים הבאים:
 אירועים מותנים כלשהם אשר ישנו את העיתוי או הסכום של תזרימי המזומנים; תנאים שעשויים לשנות את שיעור הריבית הנקובה ,כולל ריבית משתנה; מאפייני הארכה או פירעון מוקדם; וכן תנאים המגבילים את זכותה של הקבוצה לתזרימי מזומנים מנכסים מוגדרים (לדוגמה נכס פיננסי ללאזכות חזרה ).)(non-recourse
מאפיין פירעון מוקדם הינו עקבי עם קריטריון קרן וריבית בלבד אם סכום הפירעון המוקדם מייצג באופן
מהותי סכומים שטרם שולמו של קרן וריבית בגין סכום הקרן שטרם נפרעה ,אשר עשוי לכלול פיצוי סביר,
המתקבל או משולם ,בגין סיום מוקדם של החוזה.
בנוסף ,עבור נכס פיננסי אשר נרכש בפרמיה או בניכיון משמעותיים ביחס לערך הנקוב החוזי ,מאפיין אשר
מתיר או דורש פירעון מוקדם בסכום אשר מייצג באופן מהותי את הערך הנקוב החוזי וריבית חוזית שנצברה
אך טרם שולמה (אשר עשוי לכלול פיצוי סביר ,המתקבל או משולם ,בגין סיום מוקדם) ,הינו עקבי עם קריטריון
קרן וריבית בלבד אם השווי ההוגן של מאפיין הפירעון המוקדם אינו משמעותי בהכרה לראשונה.

מדידה עוקבת ורווחים והפסדים
נכסים פיננסיים בעלות מופחתת
נכסים אלו נמדדים בתקופות עוקבות בעלות מופחתת ,תוך שימוש בשיטת הריבית האפקטיבית ובניכוי
הפסדים מירידת ערך .הכנסות ריבית ,רווחים או הפסדים מהפרשי שער וירידת ערך מוכרים ברווח והפסד.
רווח או הפסד כלשהו הנובע מגריעה ,מוכר אף הוא ברווח והפסד.

נכסים פיננסים בשווי הוגן דרך רווח והפסד
בתקופות עוקבות נכסים אלו נמדדים בשווי הוגן .רווחים והפסדים נטו ,לרבות הכנסות ריבית או דיבידנדים,
מוכרים ברווח והפסד.
( )2

התחייבויות פיננסיות שאינן נגזרים
התחייבויות פיננסיות שאינן נגזרים כוללות :משיכות יתר מבנקים ,הלוואות ואשראי מתאגידים בנקאיים
ומנותני אשראי אחרים ,ספקים ,צדדים קשורים וזכאים אחרים.

הכרה לראשונה בהתחייבויות פיננסיות
הקבוצה מכירה לראשונה במכשירי חוב שהונפקו במועד היווצרותם .יתר ההתחייבויות הפיננסיות מוכרות
לראשונה במועד קשירת העסקה ( )trade dateבו הקבוצה הופכת לצד לתנאים החוזיים של המכשיר.

מדידה עוקבת של התחייבויות פיננסיות
התחייבויות פיננסיות (למעט התחייבויות פיננסיות אשר יועדו לשווי הוגן דרך רווח והפסד) מוכרות לראשונה
בשווי הוגן בניכוי כל עלויות העסקה הניתנות לייחוס .לאחר ההכרה לראשונה ,התחייבויות פיננסיות נמדדות
בעלות מופחתת בהתאם לשיטת הריבית האפקטיבית .התחייבויות פיננסיות מיועדות לשווי הוגן דרך רווח
והפסד ,אם הקבוצה מנהלת התחייבויות אלה וביצועיהן מוערכים בהתבסס על שוויין ההוגן ,וזאת בהתאם
לאופן שבו תיעדה הקבוצה את ניהול הסיכונים ,אם הייעוד נועד למנוע חוסר עקביות חשבונאית ( an
 ,)accounting mismatchאו אם מדובר במכשיר משולב הכולל נגזר משובץ.
עלויות עסקה המיוחסות באופן ישיר להנפקה צפויה של מכשיר אשר יסווג כהתחייבות פיננסית ,מוכרות כנכס
במסגרת סעיף הוצאות נדחות בדוח על המצב הכספי .עלויות עסקה אלו מנוכות מההתחייבות הפיננסית בעת
ההכרה לראשונה בה ,או מופחתות כהוצאות מימון בדוח רווח והפסד כאשר ההנפקה אינה צפויה עוד
להתקיים.

גריעת התחייבויות פיננסיות
התחייבויות פיננסיות נגרעות כאשר המחויבות החוזית של הקבוצה פוקעת או כאשר היא סולקה או בוטלה.
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באור  -:3עיקרי המדיניות (המשך)
ג.

מכשירים פיננסיים (המשך)

שינוי תנאים מהותי של מכשיר חוב
החלפה של מכשירי חוב ,בעלי תנאים שונים באופן מהותי ,מטופלת כסילוק של ההתחייבות הפיננסית
המקורית והכרה בהתחייבות פיננסית חדשה .בנוסף ,תיקון משמעותי של התנאים של התחייבות פיננסית
קיימת ,או החלפה של מכשירי חוב בעלי תנאים שונים באופן מהותי בין לווה לבין מלווה קיימים ,מטופלים
כסילוק של ההתחייבות הפיננסית המקורית והכרה בהתחייבות פיננסית חדשה לפי שווי הוגן.
במקרים כאמור כל ההפרש בין העלות המופחתת של ההתחייבות הפיננסית המקורית לבין השווי ההוגן של
ההתחייבות הפיננסית החדשה מוכר ברווח והפסד בסעיף הכנסות או הוצאות מימון.
התנאים שונים באופן מהותי אם הערך הנוכחי המהוון של תזרימי המזומנים לפי התנאים החדשים ,כולל
עמלות כלשהן ששולמו ,בניכוי עמלות כלשהן שהתקבלו ומהוון באמצעות שיעור הריבית האפקטיבי המקורי,
הינו שונה לפחות בעשרה אחוזים מהערך הנוכחי המהוון של תזרימי המזומנים הנותרים של ההתחייבות
הפיננסית המקורית.

שינוי תנאים לא מהותי של מכשיר חוב
במקרה של שינוי תנאים (או החלפה) של מכשיר חוב שאינו מהותי ,תזרימי המזומנים החדשים מהוונים
בשיעור הריבית האפקטיבי המקורי ,כאשר ההפרש בין הערך הנוכחי של ההתחייבות הפיננסית בעלת התנאים
החדשים לבין הערך הנוכחי של ההתחייבות הפיננסית המקורית מוכר ברווח והפסד.

קיזוז מכשירים פיננסיים
נכס פיננסי והתחייבות פיננסית מקוזזים והסכומים מוצגים בנטו בדוח על המצב הכספי כאשר לקבוצה קיימת
באופן מיידי ( )currentlyזכות משפטית ניתנת לאכיפה לקזז את הסכומים שהוכרו וכן כוונה לסלק את הנכס
וההתחייבות על בסיס נטו או לממש את הנכס ולסלק את ההתחייבות בו-זמנית.
ד.

נדל"ן להשקעה
נדל"ן להשקעה הוא נדל"ן (קרקע או מבנה  -או חלק ממבנה  -או שניהם) המוחזק (על ידי הקבוצה כבעלים או
על ידי חוכר בחכירה מימונית) לצורך הפקת הכנסות שכירות או לשם עליית ערך הונית או שניהם ,ושלא לצורך:
שימוש בייצור או הספקת סחורות או שירותים או למטרות מנהלתיות; או
.1
מכירה במהלך העסקים הרגיל.
.2
נדל"ן להשקעה נמדד לראשונה לפי עלות .העלות כוללת יציאות שניתן לייחס במישרין לרכישת הנדל"ן
להשקעה .עלות נדל"ן להשקעה בהקמה עצמית כוללת עלות חומרים ועבודה ישירה ועלויות אחרות שניתן
לייחס במישרין להבאת הנכס למצב הדרוש לכך שיוכל לפעול באופן שהתכוונה ההנהלה.
בתקופות עוקבות הנדל"ן להשקעה נמדד לפי שווי הוגן ,כשהשינויים בשווי ההוגן נזקפים לדוח רווח והפסד.
נדל"ן בהקמה שעתיד לשמש כנדל"ן להשקעה נמדד לפי שווי הוגן ,כאשר ניתן לאמוד באופן מהימן את שוויו.
עלוי ות אשראי לא מהוונות לנדל"ן להשקעה בהקמה הנמדד לפי שווי הוגן .כאשר לא ניתן למדוד את השווי
ההוגן באופן מהימן ,נדל"ן להשקעה בהקמה נמדד לפי השווי ההוגן של הקרקע בתוספת עלות בתקופת ההקמה
עד למועד המוקדם מבין מועד סיום ההקמה והמועד בו ניתן למדוד את השווי ההוגן באופן מהימן.
התחייבות לתשלום היטל השבחה בגין נדל"ן להשקעה מוכרת במועד מימוש הזכויות כמשמעותו בהוראות
החוק .בהתאם ,במסגרת מדידת שוויו ההוגן של נדל"ן להשקעה טרם ההכרה בהתחייבות לתשלום היטל
השבחה ,נכללים תזרימי המזומנים השלילים המתייחסים להיטל.
לצורך קביעת השווי ההוגן של הנדל"ן להשקעה מתבססת הקבוצה על הערכת שווי שמבוצעת על ידי מעריכים
חיצוניים בלתי תלויים שהינם מומחים בהערכות שווי של נדל"ן והינם בעלי הידע והניסיון הנדרשים.

15

הילה מגדלי משרדים בע"מ
באורים לדוחות הכספיים המאוחדים פרופורמה
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ה.

ירידת ערך נכסים לא פיננסים
החברה בוחנת את הצורך בירידת ערך נכסים לא פיננסים כאשר ישנם סימנים כתוצאה מאירועים או שינויים
בנסיבות המצביעים על כך שהיתרה בדוחות הכספיים אינה ברת-השבה.
במקרים בהם היתרה בדוחות הכספיים של הנכסים הלוא פיננסים עולה על הסכום בר-ההשבה שלהם,
מופחתים הנכסים לסכום בר-ההשבה שלהם .הסכום בר-ההשבה הינו הגבוה מבין שווי הוגן בניכוי עלויות
למכירה ושווי שימוש .בהערכת שווי השימוש מהוונים תזרימי המוזמנים הצפויים לפי שיעור ניכיון לפני מס
המשקף את הסיכונים הספציפיים לכל נכס.

ו.

הכנסות
במסגרת האימוץ לראשונה של תקני  IFRSהחברה יישמה את הוראות תקן דיווח כספי בינלאומי מספר - 15
הכנסות מחוזים עם לקוחות (להלן "התקן") ,החברה בחרה ליישם את הוראות התקן למפרע עם הקלות וללא
הצגה מחדש של מספרי השוואה.
הקבוצה מכירה בהכנסות כאשר הלקוח משיג שליטה על השירות שהובטח לו .ההכנסה נמדדת לפי סכום
התמורה לו הקבוצה מצפה להיות זכאית בתמורה להעברת שירותים שהובטחו ללקוח ,מלבד סכומים שנגבו
לטובת צדדים שלישיים.
זיהוי חוזה
הקבוצה מטפלת בחוזה עם לקוח רק כאשר מתקיימים כל התנאים הבאים:
הצדדים לחוזה אישרו את החוזה והם מחויבים לקיים את המחויבויות המיוחסות להם;
(א)
הקבוצה יכולה לזהות את הזכויות של כל צד לגבי המוצרים או השירותים אשר יועברו;
(ב)
הקבוצה יכולה לזהות את תנאי התשלום עבור הסחורות או השירותים אשר יועברו;
(ג)
לחוזה יש מהות מסחרית (כלומר הסיכון ,העיתוי והסכום של תזרימי המזומנים העתידיים של הישות
(ד)
חזויים להשתנות כתוצאה מהחוזה); וכן
צפוי שהקבוצה תגבה את התמורה לה היא זכאית עבור הסחורות או השירותים אשר יועברו ללקוח.
(ה)
לצורך העמידה בסעיף (ה) הקבוצה בוחנת ,בין היתר ,את אחוז המקדמות שהתקבלו ואופן פריסת
התשלומים בחוזה ,ניסיון קודם עם הלקוח ומצבו וקיומם של בטחונות מספיקים.
קיבוץ חוזים
הקבוצה מקבצת שני חוזים או יותר שההתקשרות בהם הייתה באותו מועד או במועד סמוך עם אותו לקוח
ומטפלת בהם כחוזה יחיד כאשר אחד או יותר מהקריטריונים הבאים מתקיימים :
נערך משא ומתן על החוזים כחבילה אשר לה מטרה מסחרית אחת;
(א)
סכום התמורה שישולם בחוזה אחד תלוי במחיר או בביצוע של החוזה האחר; או
(ב)
הסחורות או השירותים שהובטחו בחוזים (או סחורות או שירותים אחדים שהובטחו בכל אחד
(ג)
מהחוזים) מהווים מחויבות ביצוע יחידה.
תמורה משתנה
מחיר העסקה כולל סכומים קבועים וסכומים שעשויים להשתנות כתוצאה מהנחות ,החזרים ,זיכויים ,ויתורים
על מחיר ,תמריצים ,בונוסים בגין ביצועים ,קנסות ,תביעות ומחלוקות וכן שינויים בחוזה שהתמורה בגינם
טרם הוסכמה על ידי הצדדים.
הקבוצה כוללת במחיר העסקה את סכום התמורה המשתנה ,או את חלקו ,רק כאשר צפוי ברמה גבוהה כי
ביטול משמעותי של סכום ההכנסות המצטברות שהוכרו לא יתרחש כאשר אי הודאות הקשורה לתמורה
המשתנה תתברר לאחר מכן .בסוף כל תקופת דיווח ,מעדכנת הקבוצה במידת הצורך את אומדן סכום התמורה
המשתנה שנכלל בתמורת העסקה.
זיהוי מחויבויות ביצוע
הקבוצה מעריכה במועד ההתקשרות בחוזה את השירותים שהובטחו במסגרת חוזה עם לקוח ומזהה כמחויבות
ביצוע כל הבטחה להעביר ללקוח אחד מהשניים הבאים:
(א)
(ב)

שירות (או חבילה ש שירותים) שהם נפרדים; או
סדרה של שירותים נפרדים שהם למעשה זהים ויש להם אותו דפוס העברה ללקוח.

16

הילה מגדלי משרדים בע"מ
באורים לדוחות הכספיים המאוחדים פרופורמה

באור  -:3עיקרי המדיניות (המשך)
ו.

הכנסות (המשך)
הקבוצה מזהה שירותים שהובטחו ללקוח כנפרדים כאשר הלקוח יכול להפיק תועלת השירות בעצמם או ביחד
עם משאבים אחרים הניתנים להשגה בנקל ללקוח וכן ההבטחה של הקבוצה להעביר את השירות ללקוח ניתנת
לזיהוי בנפרד מהבטחות אחרות בחוזה .על מנת לבחון האם הבטחה להעביר שירות ניתנת לזיהוי בנפרד,
הקבוצה בוחנת האם מסופק שירות משמעותי של שילוב השירות עם שירותים אחרים שהובטחו בחוזה לתוצר
משולב עבורו הלקוח התקשר בחוזה.
עלויות חוזה
עלויות תוספתיות של השגת חוזה עם לקוח כגון עמלות מכירה לסוכנים ,מוכרות כנכס כאשר צפוי כי הקבוצה
תשיב עלויות אלו .עלויות להשגת חוזה שהיו מתהוות ללא קשר אם החוזה הושג מוכרות כהוצאה בעת
התהוותן ,אלא אם ניתן לחייב את הלקוח בגין עלויות אלה.
עלויות שהתהוו לקיום חוזה עם לקוח אשר אינן בתחולה של תקן אחר ,מוכרות כנכס כאשר הן :מתייחסות
במישרין לחוזה שהקבוצה יכולה לזהות באופן ספציפי; הן מייצרות או משפרות את משאבי הקבוצה שישמשו
לקיום מחויבות ביצוע בעתיד; וכן צפוי שהעלויות יושבו .בכל מקרה אחר ,עלויות כאמור מוכרות כהוצאה בעת
התהוותן.
עלויות שהוונו כנכס מופחתות לדוח רווח והפסד על בסיס שיטתי שהינו עקבי עם ההעברה של הסחורות או
השירותים אליהם מתייחס הנכס.
בכל תקופת דיווח הקבוצה בוחנת האם הערך בספרים של הנכס שהוכר כאמור עולה על יתרת הסכום של
התמורה שהישות מצפה לקבל בתמורה לסחורות או השירותים אליהם מתייחס הנכס ,בניכוי העלויות
המתייחסות במישרין להספקת סחורות או שירותים אלה אשר לא הוכרו כהוצאות ,ובמידת הצורך ,מוכר
הפסד מירידת ערך ברווח או הפסד.
ספק עיקרי או סוכן
כאשר צד אחר מעורב בהספקת סחורות או שירותים ללקוח ,הקבוצה בוחנת האם מהות ההבטחה שלה היא
מחויבות ביצוע לספק את הסחורות או השירותים המוגדרים בעצמה כלומר הקבוצה היא ספק עיקרי ולכן
מכירה בהכנסות בסכום ברוטו של התמורה ,או לארגן שצד אחר יספק סחורות או שירותים אלה כלומר
הקבוצה היא סוכן ולכן מכירה בהכנסה בסכום העמלה נטו.
הקבוצה היא ספק עיקרי כאשר היא שולטת על הסחורה או השירות שהובטחו טרם העברתם ללקוח.
אינדיקטורים לכך שהקבוצה שולטת על הסחורה או השירות לפני העברתם ללקוח כוללים ,בין היתר ,את
הבאים :הקבוצה היא האחראית העיקרית לקיום ההבטחות בחוזה; לקבוצה יש סיכון מלאי לפני שהסחורה
או השירות הועברו ללקוח; וכן ,לקבוצה יש שיקול דעת בקביעת מחירים עבור הסחורה או השירות.
בתחום השכרת נכסים וניהולם ,הקבוצה מספקת חשמל ושירותי ניהול עבור השוכרים .במקרים בהם הקבוצה
אינה יכולה לכוון את השירות המועבר ללקוח ולמעשה משמשת כסוכן ,ההכנסה מוכרת בנטו .במקרים אחרים,
ההכנסה מוכרת בברוטו.
קיום מחויבויות ביצוע
הכנסות מוכרות כאשר הקבוצה מקיימת מחויבות ביצוע על ידי העברת שליטה על שירותים שהובטחו ללקוח.
עבור שירותים בתחום הנדל"ן המניב הכנסות מוכרות לאורך זמן בתקופת הדיווח בה סופקו השירותים ,מאחר
והלקוח מקבל וצורך בו זמנית את ההטבות המסופקות על ידי ביצועי הקבוצה כאשר הקבוצה מספקת
שירותים אלה.
נכס חוזה והתחייבות חוזה
נכס חוזה מוכר כאשר לקבוצה קיימת זכות לתמורה עבור סחורות או שירותים שהקבוצה העבירה ללקוח
כאשר זכות זו מותנית בגורם אחר מאשר חלוף הזמן ,לדוגמא בביצועים העתידיים של הקבוצה .נכסי החוזה
מסווגים לסעיף חייבים כאשר הזכויות בגינם הופכות להיות בלתי מותנות.
התחייבות חוזה מוכרת כאשר הקבוצה מחויבת להעביר סחורות או שירותים ללקוח שבגינם היא קיבלה
תמורה (או שחל מועד פירעונו של הסכום) מהלקוח.
קיזוז נכס חוזה והתחייבות חוזה
נכס והתחייבות בגין אותו חוזה מוצגים בנטו בדוח על המצב הכספי .אולם ,נכס והתחייבות חוזה הנובעים
מחוזים שונים מוצגים בברוטו בדוח על המצב הכספי.
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ז.

עיקרי המדיניות החשבונאית (המשך)
מסים על ההכנסה
תוצאות המס בגין מסים שוטפים או נדחים נזקפות לרווח או הפסד ,למעט אם הן מתייחסות לפריטים
הנזקפים לרווח כולל אחר או להון.
 .1מסים שוטפים
חבות בגין מסים שוטפים נקבעת תוך שימוש בשיעורי המס וחוקי המס שחוקקו או אשר חקיקתם הושלמה
למעשה ,עד לתאריך הדיווח ,וכן התאמות נדרשות בקשר לחבות המס לתשלום בגין שנים קודמות.
 .2עמדות מס לא וודאיות
הפרשה בגין עמדות לא וודאיות ,לרבות הוצאות מס וריבית נוספות ,מוכרת כאשר יותר צפוי מאשר לא כי
הקבוצה תידרש למשאביה הכלכליים לסילוק המחויבות.
 .3מסים נדחים
מסים נדחים מחושבים בגין הפרשים זמניים בין הסכומים הנכללים בדוחות הכספיים לבין הסכומים המובאים
בחשבון לצורכי מס.
יתרות המסים הנדחים מחושבות לפי שיעור המס הצפוי לחול כאשר הנכס ימומש או ההתחייבות תסולק,
בהתבסס על חוקי המס שחוקקו או אשר חקיקתם הושלמה למעשה עד לתאריך הדיווח.
בכל תאריך דיווח נכסי מסים נדחים נבחנים בהתאם לצפי ניצולם.

בחישוב המסים הנדחים לא מובאים בחשבון המסים שהיו חלים במקרה של מימוש ההשקעות בחברות
מוחזקות ,כל עוד מכירת ההשקעות בחברות מוחזקות אינה צפויה בעתיד הנראה לעין .כמו כן ,לא הובאו
בחשבון מסים נדחים בגין חלוקת רווחים על ידי חברות מוחזקות כדיבידנדים ,מאחר שחלוקת הדיבידנד אינה
כרוכה בחבות מס נוספת ,או בשל מדיניות החברה שלא ליזום חלוקת דיבידנד על ידי חברה מאוחדת הגוררת
חבות מס נוספת.
מסים נדחים מקוזזים אם קיימת זכות חוקית לקיזוז נכס מס שוטף כנגד התחייבות מס שוטפת והמסים
הנדחים מתייחסים לאותה חברה החייבת במס ולאותה רשות מס.
ח.

חכירות
במסגרת האימוץ לראשונה של תקני  ,IFRSהקבוצה בחרה לאמץ ביישום מוקדם את תקן דיווח כספי בינלאומי
 ,16חכירות.
קביעה אם הסדר מכיל חכירה
במועד ההתקשרות בחכירה  ,הקבוצה קובעת אם ההסדר מהווה חכירה או מכיל חכירה  ,תוך בחינה האם
ההסדר מעביר זכות לשלוט בשימוש בנכס מזוהה לתקופת זמן בתמורה לתשלום .בעת ההערכה האם הסדר
מעביר את הזכות לשלוט בשימוש בנכס מזוהה ,הקבוצה מעריכה האם לאורך תקופת החכירה יש לה את שתי
הזכויות הבאות:
)א ( הזכות להשיג למעשה את כל ההטבות הכלכליות משימוש בנכס המזוהה ;וכן
)ב ( הזכות לכוון את השימוש בנכס המזוהה.
תקופת החכירה
תקופת החכירה נקבעת כתקופה שבה החכירה אינה ניתנת לביטול ,יחד עם תקופות המכוסות על ידי אופציה
להאריך או לבטל את החכירה אם ודאי באופן סביר שהחוכר יממש או לא יממש את האופציה ,בהתאמה.
נכסים המוחכרים על ידי הקבוצה
חכירות שבהן הקבוצה מחכירה נכסים מסווגות כחכירה תפעולית או מימונית .הסיווג של חכירה כמימונית או
תפעולית תלוי במהות העסקה ומבוצע במועד ההתקשרות בחכירה ומוערך מחדש רק אם יש תיקון בתנאי
החכירה .שינויים באומדנים כגון אורך חייו הכלכליים של הנכס או ערך השייר ,או שינויים בנסיבות ,אינם
גורמים לסיווג חדש של החכירה.
במקרים בהם הסדר מכיל רכיבים שמהווים חכירה ורכיבים שאינם מהווים חכירה ,הקבוצה מיישמת את
הוראות  IFRS 15לצורך הקצאת התמורה בחוזה לרכיביו השונים.
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עיקרי המדיניות החשבונאית (המשך)
א .חכירות מימוניות
חכירות מסווגות כחכירות מימוניות אם הן מעבירות למעשה את כל הסיכונים וההטבות הנלווים לבעלות על
הנכס המוחכר .במועד ההכרה לראשונה ,מוצגים הנכסים המוחזקים בחכירה מימונית כחייבים בסכום השווה
להשקעה נטו בחכירה .היוון תשלומי החכירה נעשה על ידי שימוש בשיעור ההיוון הגלום בחכירה.
כאשר הקבוצה מחכירה נכסים בחכירת משנה ,אם שיעור ההיוון הגלום בחכירת המשנה אינו ניתן לקביעה
בנקל ,הקבוצה משתמשת בשיעור ההיוון המשמש לחכירה הראשית ,המותאם בגין עלויות ישירות ראשוניות
הקשורות לחכירת המשנה.
עלויות ישירות ראשוניות נכללות במדידה לראשונה של החייבים ומקטינות את סכום ההכנסה המוכרת על פני
תקופת החכירה.
במועד התחילה ,תשלומי החכירה הנכללים במדידה של ההשקעה נטו בחכירה כוללים תשלומים קבועים בניכוי
תמריצי חכירה כלשהם העומדים לתשלום ,תשלומי חכירה משתנים שתלויים במדד או בשער ,ערבויות כלשהן
לערך שייר המסופקות למחכיר ,מחיר המימוש של אופציית רכישה אם ודאי באופן סביר שהחוכר יממש
אופציה זו וכן תשלומי קנסות לביטול החכירה.
בתקופות עוקבות ,הקבוצה מכירה בהכנסות מימון על פני תקופת החכירה .כמו כן ,הקבוצה מקצה את תשלומי
החכירה כנגד יתרת החייבים בגין החכירה המימונית וכנגד הכנסות המימון בתקופה.
הקבוצה מיישמת את דרישות הגריעה וירידת ערך בהתאם ל IFRS 9 -בגין יתרת החייבים בחכירה .בנוסף לכך,
הקבוצה סוקרת את אומדני ערכי השייר שאינם מובטחים .באם חלה ירידה באומדן ערך השייר שאינו מובטח,
הקבוצה מעדכנת את הקצאת ההכנסה על פני תקופת החכירה ,ומכירה באופן מידי בירידה בהתייחס לסכומים
שנצברו.
ב .חכירות תפעוליות
חכירות שאינן מעבירות למעשה את כל הסיכונים וההטבות הנלווים לבעלות על נכס הבסיס מסווגות כחכירות
תפעוליות.
הקבוצה מכירה בתשלומי חכירה מחכירות תפעוליות כהכנסה על בסיס קו ישר לאורך תקופת החכירה.
עלויות ישירות ראשוניות שהתהוו בהשגת חכירות תפעוליות מתווספות לערך בספרים של נכס הבסיס,
ומוכרות כהוצאה לאורך תקופת החכירה לפי אותו בסיס כמו ההכנסה מהחכירה.
הכנסות מדמי שכירות
דמי שכירות מנדל"ן להשקעה מוכרים ברווח והפסד לפי שיטת הקו הישר ,על פני תקופת החכירה.
נכסים חכורים והתחייבויות בגין חכירה
חוזים המקנים לקבוצה שליטה בשימוש בנכס בגין חכירה במשך תקופת זמן עבור תמורה ,מטופלים כחכירות
בעת ההכרה לראשונה הקבוצה מכירה בהתחייבות בסכום הערך הנוכחי של תשלומי החכירה העתידיים
תשלומים אלו אינם כוללים תשלומי חכירה משתנים מסוימים  ,ובמקביל מכירה הקבוצה בנכס זכות שימוש
בגובה ההתחייבות בגין חכירה  ,מותאם בגין תשלומי חכירה ששולמו מראש או שנצברו ,ובתוספת עלויות
ישירות שהתהוו בחכירה.
מכיוון ששיעור הריבית הגלום בחכירה לא ניתן לקביעה בנקל ,נעשה שימוש בשיעור הריבית התוספתי של
החוכר לאחר ההכרה לראשונה  ,מטופל הנכס בהתאם למודל העלות  ,ומופחת לאורך תקופת החכירה או
אורך חייו השימושיים של הנכס כמוקדם ביניהם.
הקבוצה בחרה ליישם את ההקלה הפרקטית לפיה חכירות לטווח קצר של עד שנה ו/או חכירות בהן נכס
הבסיס הוא בעל ערך נמוך ,מטופלות באופן בו דמי החכירה נזקפים לרווח והפסד לפי שיטת הקו הישר ,לאורך
תקופת החכירה ,ללא הכרה בנכס ו/או התחייבות בדוח על המצב הכספי.
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הערכה מחדש של התחייבות בגין חכירה
בעת התרחשות אירוע משמעותי או שינוי משמעותי בנסיבות אשר בשליטת הקבוצה ואשר השפיע על ההחלטה
אם ודאי באופן סביר שהקבוצה תממש אופציה ,שלא נכללה קודם לכן בקביעת תקופת החכירה ,או לא תממש
אופציה שנכללה קודם לכן בקביעת תקופת החכירה ,הקבוצה מודדת מחדש את התחייבות החכירה בהתאם
לתשלומי החכירה המעודכנים תוך שימוש בריבית היוון מעודכן .השינוי בערך בספרים של ההתחייבות מוכר
כנגד הנכס זכות שימוש ,או מוכר ברווח והפסד אם הערך בספרים של נכס זכות השימוש הופחת במלואו.
חכירות משנה
בחכירות בהן הקבוצה מחכירה את נכס הבסיס בחכירת משנה ,הקבוצה בוחנת את סיווג חכירת המשנה
כחכירה מימונית או תפעולית ,ביחס לזכות השימוש שהתקבלה מהחכירה הראשית .הקבוצה בחנה חכירות
משנה הקיימות במועד היישום לראשונה בהתאם ליתרת תנאיהן החוזיים נכון לאותו מועד.
מכירה וחכירה בחזרה
הקבוצה מיישמת את הוראות  IFRS 15על מנת לקבוע האם העברת נכס מטופלת כמכירה .במקרים בהם
העברת הנכס מקיימת את ההוראות לטיפול כמכירה בהתאם ל IFRS 15 -הקבוצה מודדת את נכס זכות
השימוש  ,הנובע מהחכירה בחזרה ,לפי החלק היחסי של הערך בספרים הקודם של הנכס ,שמתייחס לזכות
השימוש שנותרה בידי הקבוצה .בהתאם ,הקבוצה מכירה רק בסכום של רווח או הפסד כלשהו המתייחס
לזכויות שהועברו.
במקרים בהם העברת הנכס אינה מקיימת את ההוראות לטיפול כמכירה בהתאם ל ,IFRS 15-העסקה מטופלת
כעסקה מימונית .ככל שהקבוצה הינה הצד אשר מכר וחכר בחזרה את הנכס הקבוצה ממשיכה להכיר בנכס
שהועבר ומכירה בהתחייבות פיננסית בהתאם ל IFRS 9-בסכום השווה לתקבולים שהועברו .לעומת זאת ,ככל
שהקבוצה הינה הצד אשר רכש והחכיר בחזרה את הנכס הקבוצה מכירה בנכס פיננסי בהתאם ל IFRS 9-בסכום
השווה לתקבולים שהועברו.

ט.

הכנסות והוצאות מימון
הכנסות מימון כוללות הכנסות ריבית בגין סכומים שהושקעו וכן רווחים(הפסדים) מהפרשי שער .הוצאות
מימון כוללות שינוי בשווי הוגן של נכסים פיננסים והוצאות ריבית .ריביות ששולמו מוצגות במסגרת תזרימי
מזומנים מפעילות מימון.

י.

הפרשות
הפרשה בהתאם ל IAS 37-מוכרת כאשר לקבוצה קיימת מחויבות בהווה (משפטית או משתמעת) כתוצאה
מאירוע שהתרחש בעבר ,צפוי שיידרש שימוש במשאבים כלכליים על מנת לסלק את המחויבות וניתן לאמוד
אותה באופן מהימן .כאשר הקבוצה צופה שחלק או כל ההוצאה תוחזר לחברה ,כגון בחוזה ביטוח ,ההחזר
יוכר כנכס נפרד ,רק במועד בו קיימת וודאות למעשה לקבלת הנכס .ההוצאה תוכר בדוח רווח או הפסד בניכוי
החזר ההוצאה.

יא .עסקאות על בעל שליטה
נכסים והתחייבויות לגביהם בוצעה עסקה עם בעל שליטה נמדדים לפי שווי הוגן במועד העסקה .בשל העובדה
כי מדובר בעסקה במישור ההוני ,זוקפת הקבוצה את ההפרש בין השווי ההוגן לבין התמורה מהעסקה להון.
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יב .תקנים חדשים ,תיקונים לתקנים ופרשנויות שטרם אומצו
תקן
 3צירופי  IFRSתיקון ל
עסקים

באור - :4

דרישות הפרסום

תחילה והוראות מעבר

השפעות צפויות

התיקון מבהיר האם עסקה לרכישת פעילות
מהווה עסקה לרכישת "עסק" או לרכישת קבוצת
נכסים .לצורך בחינה זו ,התווספה האפשרות
לבחור להשתמש במבחן הריכוזיות כך שבמידה
ובאופן מהותי מלוא השווי ההוגן של הנכסים
שנרכשו מיוחס לקבוצה של נכסים דומים הניתנים
לזיהוי או לנכס מזוהה בודד ,יהיה מדובר ברכישת
נכסים .בנוסף ,הובהרו הדרישות המינימאליות
להגדרתו של עסק ,כמו למשל הדרישה
שהתהליכים הנרכשים יהיו משמעותיים כך שעל
מנת שיהיה מדובר בעסק ,תכלול הפעילות לכל
הפחות אלמנט תשומה אחד ותהליך משמעותי
אחד ,אשר ביחד תורמים באופן משמעותי ליכולת
של הפעילות לייצר תפוקות .בנוסף ,צומצמה
ההתייחסות לאלמנט התפוקות הנדרש על מנת
לעמוד בהגדרת עסק והתווספו דוגמאות להמחשת
הבחינה האמורה.

התיקון ייושם עבור
לרכישת
עסקאות
נכסים או עסק אשר
מועד הרכישה שלהן
יחול בתקופות שנתיות
המתחילות מיום 1
בינואר  ,2020עם
ליישום
אפשרות
מוקדם.

להערכת הקבוצה
התיקון
ליישום
להיות
עשויה
השפעה מהותית על
הטיפול החשבונאי
בעסקאות עתידיות
של רכישת פעילות
ככל שיהיו.

מזומנים ושווי מזומנים
הרכב:
ליום  31בדצמבר
2018

2019
אלפי ש"ח
מזומנים למשיכה מידית
פיקדונות לזמן קצר

174
686

624
895

860

1,519

(*) בדבר חשיפת החברה לסיכוני אשראי ראו באור  ,19בדבר מכשירים פיננסים.
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חייבים ויתרות חובה
הרכב:
ליום  31בדצמבר
2019
מקדמות לספקים
מוסדות ממשלתיים
אחרים

2018

50
113
-

אלפי ש"ח
64
376
22

163

462

(*) בדבר חשיפת החברה לסיכוני אשראי ראו באור  19בדבר מכשירים פיננסים.

באור - :6

נדל"ן להשקעה

א .תנועה בערך בספרים

יתרה ליום  1בינואר

נכסים מושכרים
2018
2019
אלפי ש"ח
31,300 32,900

קרקעות
2018
2019
אלפי ש"ח
107,400 112,800

סך הכל
2018
2019
אלפי ש"ח
138,700
145,700

תוספות במשך השנה
תוספות/השקעות
התאמת שווי הוגן

3,531
2,469

2,845
()1,245

1,853
10,747

311
5,089

5,384
13,216

3,156
3,844

סה"כ תוספות

6,000

1,600

12,600

5,400

18,600

7,000

38,900

32,900

112,800 125,400

164,300

145,700

יתרה ליום  31בדצמבר
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ב .סכומים שהוכרו ברווח או הפסד
לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר
2018
2019
אלפי ש"ח
הכנסות מניהול שכירות נדל"ן להשקעה
הוצאות תפעוליות ישירות (הכוללות תיקונים ותחזוקה)

3,185
()504

1,577
()245

סה"כ רווח מנדל"ן להשקעה

2,681

1,332

ג .קביעת שווי הוגן
 .1כללי
שווי ההוגן של הנדל"ן להשקעה הוערך על-ידי מומחה חיצוני בלתי תלוי להערכות שווי אשר הנו בעל כישורים
מקצועיים מוכרים מתאימים וניסיון עדכני לגבי סוגי הנכסים נשואי הערכת השווי ומיקומם.
 .2היררכיית שווי הוגן
נכסי הנדל"ן להשקעה נמדדים בשווי הוגן ,תוך שימוש בשיטה הערכה בהתאם לרמה  .3להגדרת הרמות השונות
בהיררכיה ראה באור 2ה בדבר בסיס עריכת הדוחות הכספיים.
 .3נתונים בדבר מדידת שווי ההוגן של נדל"ן להשקעה ברמה 3
א .נכסים מושכרים
 .1נכס מניב מבנה תעשיה בצור יגאל
טכניקת הערכה לקביעת השווי ההוגן
ליום  31בדצמבר  2019הנכס הושכר כמעט במלואו ,ולכן תחשיב השווי בוצע בגישת היוון הכנסות המשקפת מדידה
מהימנה יותר למועד זה.
ליום  31בדצמבר  2018תחשיב השווי בוצע בגישת ההשוואה לקביעת שווי למ"ר בנוי.
נתונים משמעותיים בלתי ניתנים לצפייה
להלן שווי למטר מבונה ושיעור ההיוון אשר שימשו בהערכת השווי בכל אחד ממועדי החתך:
ליום  31בדצמבר
2019
7.2%

שווי מ"ר בנוי לתעשייה
שווי מ"ר בנוי לאחסנה
שיעור היוון הכנסות

23

2018
אלפי ש"ח
9,000
4,250
-
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באור  - :6נדל"ן להשקעה (המשך)
שווי מ"ר מבונה של הנדל"ן להשקעה לעיל מהווה אומדן קריטי בחברה ליום  31בדצמבר  .2018ביום  31בדצמבר
 2019שיעור ההיוון של הנדל"ן להשקעה לעיל מהווה אומדן קריטי בחברה ,להלן ניתוח הרגישות לפי שנים:
השפעת השינוי במ"ר מבונה על עלייה( /ירידה) בשווי הנכס ליום :31/12/2018

ליום  31בדצמבר
2018
אלפי ש"ח
אחסנה
עלייה של  5%בשווי מ"ר מבונה
ירידה של  5%בשווי מ"ר מבונה
תעשייה
עלייה של  5%בשווי מ"ר מבונה
ירידה של  5%בשווי מ"ר מבונה

200
()100
1,500
()1,400

• ליום  31בדצמבר  ,2019תוספת של  0.2%בשיעור היוון תוביל לירידה של כ 1,100 -אלפי ש"ח בשווי ההוגן של
הנכס .קיטון של  0.2%בשיעור ההיוון יוביל לעלייה של כ 1,200 -אלפי ש"ח בשווי ההוגן של הנכס.
ב .קרקעות
 .1קרקע ברעננה להקמת פרויקט מסחר ומשרדים
טכניקת הערכה לקביעת השווי ההוגן
לימים  31בדצמבר  2019ו 31 -בדצמבר  2018מהווה נדל"ן להשקעה .תחשיב השווי בוצע לפי שיטת ההשוואה.
נתונים משמעותיים בלתי ניתנים לצפייה
להלן השווים למטר מבונה מסחר ותעסוקה אשר שימשו בהערכת השווי בכל אחד ממועדי החתך:
ליום  31בדצמבר
2018
2019
אלפי ש"ח
13,800
3,200

שווי מ"ר בנוי למסחר
שווי מ"ר בנוי תעסוקה

13,000
2,800

שווי מ"ר מבונה מהווה אומדן קריטי בחברה .להלן ניתוח הרגישות לפי שנים ביחס של שווי מ"ר מבונה:
השפעת השינוי במ"ר מבונה על עלייה( /ירידה) בשווי הקרקע:
ליום  31בדצמבר
2018
2019
אלפי ש"ח
תעסוקה
עלייה של  5%בשווי מ"ר מבונה
ירידה של  5%בשווי מ"ר מבונה

1,900
()1,800

1,600
()1,500

מסחר
עלייה של  5%בשווי מ"ר מבונה
ירידה של  5%בשווי מ"ר מבונה

1,300
()1,300

1,300
()1,200
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באור  - :6נדל"ן להשקעה (המשך)
ב .קרקעות (המשך)
 .2קרקע בתל אביב להקמת פרויקט מלונאי
טכניקת הערכה לקביעת השווי ההוגן
בניית המלון תעשה לפי השלבים הבאים:
שלב א -יכלול בנייה של  103חדרי מלון.
שלב ב -יכלול תוספת של  145חדרי מלון ו 4 -קומות משרדים מעל בית המלון.
תחשיב שווי לשלבים א ו -ב בוצעו עפ"י גישת ההשוואה.
נתונים משמעותיים בלתי ניתנים לצפייה
להלן השווים למ"ר מבונה אשר שימשו בהערכת השווי בכל אחד ממועדי החתך:
ליום  31בדצמבר
2018
2019
אלפי ש"ח
שלב א:
שווי למ"ר מבונה למלונאות

8,000

7,875

שלב ב:
שווי למ"ר מבונה למלונאות

7,500

7,088

שווי מ"ר מבונה מהווה אומדן קריטי בחברה ,להלן ניתוח הרגישות ביחס לשווי מ"ר מבונה לפי שנים:
השפעת השינוי במ"ר מבונה על עלייה( /ירידה) בשווי הקרקע:

ליום  31בדצמבר
2018
2019
אלפי ש"ח

ג.

שלב א
עלייה של  5%בשווי מ"ר מבונה
ירידה של  5%בשווי מ"ר מבונה

1,400
()1,300

1,300
()1,300

שלב ב
עלייה של  5%בשווי מ"ר מבונה
ירידה של  5%בשווי מ"ר מבונה

1,300
()1,200

1,100
()1,100

פרטים בדבר זכויות במקרקעין המשמשות את החברה כנדל"ן להשקעה
 .1נכס מניב מבנה תעשיה בצור יגאל
הקרקע עליה מוקם הנכס הינה בחכירה מהוונת מרמ"י לתקופה של  49שנים שסיומה ביוני  ,2048בתוספת אופציה
ל 49-שנים נוספות.

ד .בטחונות
לפרטים בדבר שעבודים ראה באור .18

25

הילה מגדלי משרדים בע"מ
באורים לדוחות הכספיים המאוחדים פרופורמה

באור - :6

נדל"ן להשקעה (המשך)

ה .החברה מחכירה מבני משרדים (נכסי נדל"ן להשקעה) לגופים חיצוניים .הסכמי החכירה הם לרוב לתקופה של מספר
שנים שאינם ניתנים לביטול ,עם דמי שכירות הצמודים למדד המחירים לצרכן.
לתום תקופת הדיווח ,דמי החכירה המינימליים העתידיים להתקבל בגין חוזי חכירה תפעולית שאינם ניתנים לביטול
הינם כדלקמן (לא כולל תקופת האופציות) :
ליום  31בדצמבר
דמי שכירות

2018

2019
אלפי ש"ח
עד שנה
משנה עד שנתיים
משנתיים עד שלוש
משלוש עד ארבע
מארבע עד חמש

ו.

1,950
1,650
936
377
204
5,117

3,027
2,277
957
453
10
6,724

להלן הסכמי חכירה מהותיים בהן החברה צד -ראה גם באור  15א'.
כל ההסכמים הינם הסכמי חכירה תפעוליים .
.1
.2
.3

.4

ביום  15בספטמבר  2017נחתם עם צד ג' הסכם שכירות לשטח של  584מ"ר ו 11 -חניות בתמורה לדמי שכירות
חודשיים בסך  24אלפי ש"ח לתקופה של  24חודשים .ההסכם צמוד למדד וכולל אופציה להארכת תקופת
השכירות ב 24-חודשים נוספים .בשנת  2019מומשה האופציה לתקופה של  24חודשים נוספים.
ביום  12באפריל  2018נחתם עם צד ג' הסכם שכירות לשטח של  600מ"ר וחנייה אחת בתמורה לדמי שכירות
חודשיים בסך  32אלפי ש"ח לתקופה של  30חודשים .ההסכם צמוד למדד וכולל אופציה להארכת תקופת
השכירות ב 36-חודשים נוספים.
ביום  15ביולי  2018נחתם עם צד ג' הסכם שכירות לשטח של  517מ"ר ו 10-חניות בתמורה לדמי שכירות
חודשיים בסך  31אלפי ש"ח לתקופה של  60חודשים .ההסכם צמוד למדד וכולל אופציה להארכת תקופת
השכירות ב 30-חודשים נוספים .ביום  1ביוני  ,2019נחתם הסכם שכירות נוסף לשטח בגודל של  51מ"ר בתמורה
לדמי שכירות חודשיים נוספים בסך  3אלפי ש"ח לתקופה של  46חודשים .ההסכם צמוד למדד וכולל אופציה
להארכת תקופת השכירות ב 30 -חודשים נוספים.
ביום  12באפריל  2018נחתם עם צד ג' הסכם שכירות לשטח של  446מ"ר וחנייה אחת בתמורה לדמי שכירות
חודשיים בסך  35אלפי ש"ח לתקופה של  36חודשים .ההסכם צמוד למדד וכולל אופציה להארכת תקופת
השכירות ב 36-חודשים נוספים.
ביום  20בדצמבר  2018נחתם הסכם הגדלת שטחי המקור ב 248-מ"ר בתמורה לדמי שכירות נוספים בסך 20
אלפי ש"ח.
ביום  5בפברואר  2019נחתם הסכם הגדלת שטחי המקור ב 63-מ"ר בתמורה לדמי שכירות נוספים בסך  5אלפי
ש"ח.
ביום  6בפברואר  2019נחתם הסכם הגדלת שטחי המקור ב 11-מ"ר בתמורה לדמי שכירות נוספים בסך  1אלפי
ש"ח.
ביום  1באוגוסט  2019נחתם הסכם תוספת שטח בגודל של  49מ"ר ושתי חניות בתמורה לדמי שכירות חודשיים
בסך  4אלפי ש"ח לתקופה של  32חודשים .ההסכם צמוד למדד וכולל אופציה להארכת תקופת השכירות ב36-
חודשים נוספים.

 .5להלן פרטים עיקריים בדבר נכסיה העיקריים של החברה למועד הדוחות הכספיים:

שם
הנכס
צור
יגאל

מיקום
הנכס
צור יגאל,
ישראל

רעננה

רעננה,
ישראל
תל אביב,
ישראל

תל
אביב

שיעור
החזקת
החברה
בנכס
100%

מועד
רכישת
הנכס על
ידי החברה
12
בספטמבר
2010

100%

 18במרס
2015
 13בינואר
2015

100%

פירוט הפעילות הקיימת בנכס
החזקה באמצעות חברה קשורה
בנאמנות עבור חברה בת בחוזה למשך
 49שנים עד ליום  7ביוני  .2048הנכס
מושכר לצדדי ג'.
למועד הדוח הכספי ,החברה משכירה
את הנכס לצד ג' לשימוש כחניון.
למועד הדוח הכספי ,החברה משכירה
את הנכס לצד ג' לשימוש כחניון.
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באור - :6

נדל"ן להשקעה (המשך)
ביום  18במרץ  2015התקשרה החברה ,בהסכם עם מספר מוכרים לרכישת קרקע ברעננה (להלן" :הסכם
המכר") .בתמורה לקרקע ,שילמה החברה סך כולל של כ 17,500-אלפי ש"ח .בנוסף ,התקשרה החברה בהסכם
ייזום עם המוכרים בהסכם ייזום עם המוכרים בגין טיפול בתיקון היתר בניה וקבלת אישור לשימוש חורג.
במסגרת הסכם הייזום ,התחייבו המוכרים לדאוג לקבלת היתר בנייה על פי הבקשה להיתר בניה ,תוך  30ימים
ממועד תשלום אגרות הבניה על ידי החברה ,בהתאם להסכם הייזום.
בתמורה לטיפול המוכרים ,בין היתר ,בהוצאות היתר הבנייה ,היתר הבנייה המתוקן ,ובגין החזר הוצאות
המוכרים טיפול האמור לעיל ,שילמה החברה למוכרים סך של כ 4,000 -אלפי ש"ח.
במסגרת הסכם המכר ,התחייבה החברה להסכם שיתוף עם שאר בעלי החלקה המסדיר את יחסי השיתוף בין
הצדדים ,לרבות שימוש בקרקע ,עיבודה ,פיתוחה ,ייזום ,קידום והשבחתה ועניינים אחרים נוספים כמוגדר
בהסכם שיתוף ,כאשר הסכם השיתוף יהא בתוקף עד להשלמה הסופית של פרצלציה לחלוקת המקרקעין
למגרשים .כל צד רשאי לבצע במגרש שיוקצה לו בניה של אחוזי הבניה המותרים וזכויות הבניה המותרות
ובלבד שניצולם על ידי כל צד לא יעלה על חלק יחסי השווה לחלקו בשיתוף במקרקעין (להלן" :הסכם
השיתוף").
לצורך קידום קבלת היתרי בנייה הגישה החברה בקשה לאיחוד וחלוקה לוועדה המקומית לתכנון ולבניה
ברעננה ,אולם הוועדה הודיעה לחברה כי היא נדרשת לחתימת כלל הבעלים על הקרקע .לאחר שהחברה ביצעה
מספר פניות ופעולות וכאשר לא עלה בידה לקבל את חתימתם של כלל בעלי הקרקע ,ביום  20ביולי  ,2020פנתה
החברה לבית המשפט המחוזי בתל אביב יפו (המחלקה הכללית) בהמרצת פתיחה ,בבקשה למינוי בורר מכוח
הסכם השיתוף לצורך מינוי שמאי מקרקעין ,ולהסמיך את השמאי שימונה לקבוע בפסק הבורר את הוראות
התוכנית לאיחוד וחלוקה ולחייב את בעלי הזכויות בקרקע לחתום על מסמכי התוכנית לאיחוד וחלוקה,
בהתאם לפסק הבורר.
נכון למועד הדוחות הכספיים ,ניתנה החלטה על ידי בית המשפט להגשת תגובות של המשיבות (בעלי הזכויות
בקרקע) תוך  30ימים.

באור - :7

נכס פיננסי בשווי הוגן דרך רווח או הפסד

נכס פיננסי מבנה תעשיה במעלות תרשיחא
בחודש יוני  2013נחתם הסכם שכירות עם ג.ל.ו אינטרנשיונל ( )1995בע"מ (להלן" -המוכר") לתקופה של  15שנים
בנוסף ניתנה לשוכר אופציה להאריך את תקופת השכירות בתקופת שכירות נוספת בת  60חודשים בתום תקופת
השכירות .על אף האמור לעיל ,ניתנה למוכר בחוזה המכר אופציה לרכישת המושכר מהחברה בתום  10שנים ממועד
חתימת חוזה המכר וחוזה השכירות (להלן " -אופציית הרכישה") .היה והאופציה תמומש על ידי המוכר תסתיים
תקופת השכירות בחלוף  10שנים ממועד חתימת חוזה זה בכפוף למילוי תנאי אופציית הרכישה במלואם ובמועדם.
במעמד החתימה שולם סך של  2,012אלפי ש"ח בתוספת מע"מ ,המהווים תשלום מראש עבור שנת השכירות
הראשונה ושנת השכירות ה 15-של תקופת השכירות ,היה ותמומש אופציית הרכישה יתרת הסכום ששולמה עבור
השנה ה 15 -לא תושב ותחשב חלק מעסקת המכר .הואיל והמוכר נשאר בעל שליטה בנכס בשל אופציית הרכישה
המוקנית לו ,אין מדובר במכירה בהתאם להוראות  IFRS 15ולכן העסקה טופלה כחכירה מימונית .מכיוון שתזרימי
המזומנים אינם מספקים זכאות לקרן וריבית ,הנכס נמדד בשווי הוגן דרך רווח והפסד.
טכניקת הערכה לקביעת השווי ההוגן
לימים  31בדצמבר  2019ו 31 -בדצמבר  2018תחשיב השווי בוצע בגישת היוון הכנסות לאורך תקופת השכירות ועד
לשנה בה תמומש אופציית הרכישה .בהתאם לאומדן הנהלת החברה ,הערכת השווי לוקחת בחשבון שהאופציה
תמומש .תזרימי המזומנים הצפויים הוונו בשיעור היוון הגלום בעסקת המימון.
נתונים משמעותיים בלתי ניתנים לצפייה
להלן עיקרי שיעורי ההיוון אשר שימשו בהערכת השווי בכל אחד ממועדי החתך:
ליום  31בדצמבר
2018
2019
1.98%
2.41%
שיעור היוון

באור - :8

השקעות בחברות מוחזקות

א .הילה מבני תעשיה בע"מ
הילה מבני תעשיה בע"מ התאגדה ביום  14בפברואר  2000וכחלק מהליך השינוי המבני היא חברת בת בבעלות מלאה
של החברה והיא בעלת הזכויות בנכס בצור יגאל אשר מוחזק עבורה בנאמנות על ידי צד קשור.
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השקעות בחברות מוחזקות (המשך)

ב .א.ק .קבוצת הילה מלונות בע"מ
א.ק .קבוצת הילה מלונות בע"מ התאגדה ביום  21בספטמבר  2014וכחלק מהליך השינוי המבני היא חברת בת
בבעלות מלאה של החברה והיא מחזיקה בנכס מקרקעין בתל אביב.
ג.

מעלות מניבים בע"מ
מעלות מניבים בע"מ התאגדה ביום  1באוגוסט  2013וכחלק מהליך השינוי המבני היא חברת בת בבעלות מלאה של
החברה .בדבר פעילותה של החברה ראה באור  7לעיל.

ד .פרטים נוספים בקשר עם חברות מאוחדות המוחזקות במישרין על ידי הקבוצה:

חברות מאוחדות:
הילה מבני תעשיה בע"מ
א.ק .קבוצת הילה מלונות
( )2014בע"מ
מעלות מניבים בע"מ

באור - :9

מדינת ההתאגדות
ומקום עיקרי של
הפעילות

חלק ברווח ובזכויות
ההצבעה

ישראל
ישראל

100%
100%

ישראל

100%

אשראי מתאגידים בנקאיים
א .ההרכב
ליום  31בדצמבר
2018

2019
אלפי ש"ח
התחייבויות שוטפות
משיכת יתר
הלוואות מבנקים ()1
חלויות שוטפות של הלוואות לזמן ארוך

66
16,946
2,816

30,934
4,000

19,828

34,934

התחייבויות שאינן שוטפות
הלוואות מבנקים()2
בניכוי חלויות שוטפות

56,694
()2,816

30,206
()4,000

53,878

26,206

( )1היתרה הינה בגין הלוואות און קול מבנקים .שיעור הריבית השנתית נכון ליום  31בדצמבר  2019ו 31
בדצמבר  2018עומד על ריבית פריים .1.7%-2% +
( )2לימים  31בדצמבר  2018ו 2019-עיקר הסכום מהווה הלוואה לא צמודה נושאת ריבית שנתית בשיעור
פריים  1.7% +ל -פריים .1.9% +
( )3למידע נוסף בדבר החשיפה של החברה לסיכוני ריבית ונזילות ובדבר מועדי הפירעון ראה באור  ,19בדבר
מכשירים פיננסים.
ב .אמות מידה התניות פיננסיות עבור אשראי שהתקבל מתאגידים בנקאיים
-

להלן עיקרי ההתניות עבור הנכס בצור יגאל ועבור הנכס במעלות תרשיחא:
היחס בין היתרה הבלתי מסולקת של האשראי לבין סך דמי השכירות השנתיים מהנכס לא יעלה על .8.8
במידה והחברה לא תעמוד ביחס זה  ,החברה מתחייבת להשלים את ההפרש בהפקדת מזומן כך שתשוב
לעמוד ביחס של  .8.8כספים אלו שהופקדו ישועבדו לטובת הבנק לסילוק יתרת האשראי הבנקאי תוך 90
יום מיום דרישתו לראשונה.
במידה ותשוב החברה לעמוד באותו היחס  ,יוסר השעבוד מהכספים הנ"ל בהתאם לבקשת החברה.
ליום  31בדצמבר  2019עומדות החברות באמות מידה פיננסיות אלו.
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באור  - :10התחייבויות לספקים ולנותני שירותים
הרכב:
ליום  31בדצמבר
2018

2019
אלפי ש"ח
ספקים ונותני שירותים
שטרות לפירעון

758
988
1,746

1,113
4
1,117

באור  - :11זכאים ויתרות זכות
ליום  31בדצמבר
2018

2019
אלפי ש"ח
211
694
58
963

הוצאות לשלם
מקדמות מלקוחות
מוסדות
פיקדונות משוכרים
זכאים זמן ארוך
מוסדות

-

1
37
58
22
118
571

(*) לחשיפת החברה לסיכוני נזילות בגין חלק מיתרות הזכאים ראה באור  19בדבר מכשירים פיננסים.

באור  - :12מסים על ההכנסה
א .שיעורי המס החלים על הקבוצה
בדצמבר  2016אושר חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות
התקציב  2017ו ,)2018 -התשע"ז  ,2017 -אשר כולל הפחתת שיעור מס החברות החל מיום  1בינואר,
 2017לשיעור של ( 24%במקום  )25%והחל מיום  1בינואר 2018 ,לשיעור של .23%
בהתאם לאמור ,שיעור מס החברות בישראל בשנים  2019ו 2018 -הינו  23%ובשנת  2017הינו .24%
המיסים השוטפים לתקופות המדווחות מחושבים בהתאם לשיעורי המס לעיל.
ב .שומות מס
שומות מס סופיות
לחברה ולחברת א.ק קבוצת הילה מלונות ( )2014בע"מ המאוחדת בדוחות טרם הוצאו שומות מס
סופיות מאז היווסדן .לחברות הילה מבני תעשייה בע"מ ומעלות מניבים בע"מ המאוחדות בדוחות יצאו
שומות מס סופיות עד ליום  31בדצמבר  2014כולל.
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באור  - :12מסים על ההכנסה (המשך)
ג .הפסדים מועברים לצורכי מס והפרשים זמניים אחרים
לקבוצה הפסדים עסקיים לצורכי מס המועברים לשנים הבאות ומסתכמים:
ליום  31בדצמבר 2019 ,סך של כ 6,301-אלפי ש"ח .בגין הפסדים אלה הוכרו בדוחות הכספיים נכסי
מיסים נדחים בסך של כ 1,449-אלפי ש"ח.
ליום  31בדצמבר  2018סך של כ 6,506 -אלפי ש"ח .בגין הפסדים אלו הוכרו בדוחות הכספיים נכסי
מיסים נדחים בסך של כ 1,496 -אלפי ש"ח.
ד .נכסי מסים והתחייבויות שהוכרו
במסים הנדחים מחושבים לפי שיעור מס הצפוי לחול במועד ההיפוך כמפורט לעיל.
התנועה בנכסי והתחייבות המסים הנדחים מיוחסת לפריטים הבאים:

יתרת נכס (התחייבות) מס נדחה
ליום  1בינואר 2019
שינויים אשר נזקפו לרווח והפסד
יתרת נכס (התחייבות) מס נדחה
ליום  31בדצמבר 2019
יתרת נכס (התחייבות) מס נדחה
ליום  1בינואר 2018
שינויים אשר נזקפו לרווח והפסד
שינויים אשר נזקפו להון
יתרת נכס (התחייבות) מס נדחה
ליום  31בדצמבר 2018

הפסדים
להעברה
לצרכי מס
1,496

נדל"ן להשקעה
()17,078

שטרי הון
מצדדים
קשורים
()1,005

נכס פיננסי
()1,286

סה"כ
()17,873

()2,824

118

()70

122

()2,632

()19,902

()888

1,449

()1,164

()20,505

()16,777
()301
-

()30
121
()1,096

1,320
176
-

()1,163
()123
-

()16,650
()127
()1,096

()17,078

()1,005

1496

()1,286

()17,873

ה .הרכב הוצאות המס:
דוחות על רווח או הפסד
לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר
2017
2018
2019
אלפי ש"ח
()72
()2,632
()2,704

הוצאות מיסים שוטפים
הכנסות (הוצאות) מיסים נדחים

()20
()127
()147

()1,770
()1,770

המיסים הנדחים לכל התקופות לעיל מחושבים לפי שיעור מס ממוצע של  23%בהתבסס על שיעורי המס
הצפויים לחול בעת המימוש.
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באור  - :12מסים על ההכנסה (המשך)
ו.

מס תיאורטי
להלן מובאת התאמה בין סכום המס ,שהיה חל אילו כל ההכנסות וההוצאות ,הרווחים וההפסדים
ברווח או הפסד היו מתחייבים במס לפי שיעור המס הסטטוטורי ,לבין סכום מסים על ההכנסה שנזקף
ברווח או הפסד:
לשנה שהסתיימה ביום
 31בדצמבר
2017
2018
2019
אלפי ש"ח
רווח לפני מיסים על ההכנסה

11,920

1,476

7,894

שיעור המס הסטטוטורי

23%

23%

24%

מס מחושב לפי שיעור המס הסטטוטורי

2,742

339

1,895

עלייה (ירידה) במיסים על ההכנסה הנובעת מהגורמים
הבאים:
הוצאות שאינן מותרות בניכוי לצורכי מס
שינוי בשיעור המס
שינוי בהפרשים זמניים שלא נוצרו בגינם מיסים
נדחים
אחרות

2
-

2
-

1
()48

()40
-

()194
-

()75
( )3

מיסים על ההכנסה

2,704

1,770

147

באור  - :13הון
א.

הרכב הון המניות
 31בדצמבר
2019
רשום
1,000

מניות רגילות בנות  1ש"ח ע.נ.

2018
מונפק
רשום
ונפרע
מספר המניות
120

1,000

מונפק
ונפרע
120

באור  - :14שטר הון
א .ביום  12במאי  ,2013הנפיקה החברה לבעל שליטה ובעל עניין 2 ,שטרי הון ללא ריבית וללא הצמדה
למדד המחירים לצרכן בסך של  3,000אלפי ש"ח (להלן "שטר הון  )"1ו  2,902 -אלפי ש"ח (להלן "שטר
הון  )"2לתקופה של  5שנים ,לפירעון בתאריך  11במאי  .2018לאור כך שתנאי שטרי ההון אינם בתנאי
שוק ,חושבה בגינם ריבית רעיונית שנתית של  .6.5%בשל העובדה כי מדובר בעסקה במישור ההוני,
זוקפת החברה את ההפרש בין השווי ההוגן לבין התמורה מהעסקה להון .על כן ,ביום ההנפקה הוכרה
קרן הון בסך  1,212אלפי ש"ח.
ב .ביום  1בינואר  ,2018הנפיקה החברה לבעל עניין שטר הון ללא ריבית וללא הצמדה למדד המחירים
לצרכן .בסך של  7,771אלפי ש"ח לתקופה של  8שנים לפירעון ביום  31בדצמבר  .2025לאור כך שתנאי
שטר ההון אינם בתנאי שוק חושבה בגינו ריבית רעיונית שנתית של  6.5%וביום ההנפקה הוכרה קרן
הון בסך של  2,370אלפי ש"ח.
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באור  - :14שטר הון (המשך)
ג.

ביום  30ביוני  ,2018הנפיקה החברה שטר הון לבעל השליטה .השטר הון ללא ריבית וללא הצמדה למדד
המחירים לצרכן בסך של  1,080אלפי ש"ח ,לתקופה של  7.5שנים לפירעון ביום  31בדצמבר .2025
לאור כך שתנאי שטר ההון אינו בתנאי שוק חושבה בגינו ריבית רעיונית שנתית של  6.5%וביום ההנפקה
הוכרה קרן הון בסך של  310אלפי ש"ח.

ד .ביום  30ביוני  ,2018הנפיקה החברה שטר הון לבעל שליטה נוסף .השטר הון ללא ריבית וללא הצמדה
למדד המחירים לצרכן בסך של  3,404אלפי ש"ח ,לתקופה של  7.5שנים לפירעון ביום  31בדצמבר .2025
לאור כך שתנאי שטר ההון אינו בתנאי שוק חושבה בגינו ריבית רעיונית שנתית של  6.5%וביום ההנפקה
הוכרה קרן הון בסך של  989אלפי ש"ח.

באור  15א - :הכנסות
לחברה ארבעה לקוחות עיקריים שהכנסותיה מהם מהווים מעל  10%מהכנסות החברה .להלן נתונים עיקריים:
שנת :2019
שם הלקוח
לקוח א'
לקוח ב'
לקוח ג'
לקוח ד'

סך הכנסות
(אלפי ש"ח)

אזור פעילות
690
401
396
312
1,799

ישראל
ישראל
ישראל
ישראל

שנת :2018
שם הלקוח
לקוח א'
לקוח ב'
לקוח ג'
לקוח ד'

סך הכנסות
(אלפי ש"ח)

אזור פעילות
298
254
202
157
1,060

ישראל
ישראל
ישראל
ישראל

שנת :2017
שם הלקוח
לקוח א'
לקוח ב'
לקוח ג'
לקוח ד'

סך הכנסות
(אלפי ש"ח)

אזור פעילות
ישראל
ישראל
ישראל
ישראל

74
47
37
37
195
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באור  15ב - :עלות המכר
2019
230
76
198

עלות תפעול ואחזקה(*)
יעוץ ,תכנון ופיקוח
מיסים ואגרות

504

לשנה שהסתיימה ביום
 31בדצמבר
2017
2018
אלפי ש"ח
217
67
3
35
99
143
245

319

(*) כולל סך של  63ו 10 -אלפי ש"ח ששולמו לצד קשור בשנים  2019ו  2018בהתאמה.

באור  - :16הוצאות הנהלה וכלליות

2019
שירותים מקצועיים
משרדיות ואחזקה
אחרות

לשנה שהסתיימה ביום
 31בדצמבר
2018
אלפי ש"ח

290
31
21

155
11
11

56
11
11

342

177

78

2017

באור  - :17הכנסות (הוצאות) מימון

2019
הכנסות והוצאות מימון
הכנסות ריבית מצדדים קשורים*
הכנסות מימון בגין שינוי בשווי הוגן של נכס פיננסי
אחרים
הכנסות מימון שנזקפו לרווח והפסד

129
129

לשנה שהסתיימה ביום
 31בדצמבר
2018
אלפי ש"ח
17
1,062
1
1,080

2017

833
1
834

הוצאות ריבית ועמלות על התחייבויות פיננסיות
הוצאות ריבית על הלוואות לז"ק מצדדים קשורים*
הוצאות מימון על שטר הון מצדדים קשורים
הוצאות מימון בגין שינוי בשווי הוגן של נכס פיננסי
ריבית מוסדות
הוצאות מימון שנזקפו לרווח והפסד

2,629
296
512
71
2
3,510

3,580
265
526
20
4,391

2,326
395
351
3
3,075

הוצאות מימון נטו שנזקפו לרווח והפסד

3,381

3,311

2,241

(*) למידע בדבר הכנסות והוצאות מימון בגין עסקאות עם צדדים קשורים ראה באור  ,19בדבר צדדים
קשורים ובעלי עניין.
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באור  -18שעבודים וערבויות ותלויות
א .שעבודים
להלן השעבודים על נכסי החברה לפי מיקומם :
תל אביב
לטובת הבטחת התחייבויות החברה לבנק ,אשר ליום  31.12.2019עומדות על סך של כ 17-מיליון ש"ח (ליום
 31.12.2018עומד על סך של כ 14-מיליון ש"ח) ,משכנה החברה לטובת הבנק את הנכס בתל אביב ,בשעבוד קבוע
ראשון בדרגה ,אשר שוויו ההוגן נכון ליום  31בדצמבר  2019עומד על כ 63-מיליון ש"ח (ליום  31בדצמבר 2018
כ 58-מיליון ש"ח).
בנוסף ,שעבדה החברה לטובת הבנק כספים וזכויות אחרות מכל מן וכל סוג שהוא הקשורים לנכס.
מעלות תרשיחא
לטובת הבטחת התחייבויות החברה לבנק ,אשר ליום  31.12.2019עומדות על סך של כ 8-מיליון ש"ח (ליום
 31.12.2018עומד על סך של כ 9-מיליון ש"ח) ,משכנה החברה לטובת הבנק את הנכס במעלות תרשיחא ,בשעבוד
קבוע ראשון בדרגה .בנוסף ,שעבדה החברה לטובת הבנק זכויות הנובעות משעבוד כספים  ,דמי שכירות וביטוח
הרכוש המשועבד.
רעננה
לטובת הבטחת התחייבויות החברה לבנק ,אשר ליום  31.12.2019עומדות על סך של כ 19-מיליון ש"ח (ליום
 31.12.2018עומד על סך של כ 19-מיליון ש"ח) ,משכנה החברה לטובת הבנק את הנכס ברעננה ,בשעבוד קבוע
ראשון בדרגה ,אשר שוויו ההוגן נכון ליום  31בדצמבר  2019עומד על כ 62-מיליון ש"ח (ליום  31בדצמבר 2018
כ 55-מיליון ש"ח).
בנוסף ,שעבדה החברה לטובת הבנק כספים וזכויות אחרות מכל מן וכל סוג שהוא הקשורים לנכס.
צור יגאל
לטובת הבטחת התחייבויות החברה לבנק  ,אשר ליום  31.12.2019עומדות על סך של כ 29.8-מיליון ש"ח (ליום
 31.12.2018עומד על סך של כ 19.135-מיליון ש"ח) ,שיעבדה החברה לטובת הבנק שעבוד צף  /ספציפי מדרגה
ראשונה על המקרקעין לרבות הזכויות הנובעות משעבוד כספים ,דמי שכירות וביטוח הרכוש המשועבד ( -ראה
גם באור 8א').
ב .ערבויות
 .1מר רפאל אלאלוף ומר ישראל קלר העמידו ,הן באופן אישי והן באמצעות חברות בבעלותם ,ערבויות שאינן
מוגבלות בסכום ושאינן "ערבות יחיד" לחברות א.ק קבוצת מלונות בע"מ ולהילה מגדלי משרדים בע"מ.
 .2מר רפאל אלאלוף העמיד ,הן באופן אישי והן באמצעות חברות בשליטתו  ,ערבויות שאינן מוגבלות בסכום
ושאינן "ערבות יחידה" עבור הילה מבני תעשייה ועבור מעלות מניבים.
 .3מר ישראל קלר העמיד באופן אישי ערבויות מוגבלות בסכום שהינן ערבות יחיד עבור הילה מבני תעשייה
ומעלות מניבים וכן העמיד לאותם חברות ערבויות שאינן מוגבלות בסכום ושאינן ערבויות יחיד באמצעות
חברות בשליטתו.
ג .תלויות
ליום  31בדצמבר  2019עומדות כנגד החברה תביעות בסך כולל של  167אלפי ש"ח ,לעמדת החברה בהסתמך על
יועציה המשפטיים החשיפה של החברה בגין תביעות אלו אינה מהותית ביחס לדוחות הכספיים.
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באור  -19מכשירים פיננסים וניהול סיכונים
א.

כללי

החברה חשופה לסיכונים העיקריים הנובעים משימוש במכשירים פיננסיים:
• סיכון אשראי
• סיכון נזילות
• סיכון שוק
בבאור זה ניתן מידע כמותי ואיכותי בדבר החשיפה של החברה לכל אחד מהסיכונים שלעיל ,מטרות החברה ,מדיניות
ותהליכים ולגבי מדידה וניהול של הסיכון.
ב .סיכון אשראי
לקוחות וחייבים אחרים
החשיפה של החברה לסיכוני אשראי מושפעת בעיקר מהאפיון האישי של כל לקוח .למאפיינים הדמוגרפיים של בסיס
הלקוחות של החברה ,כולל הסיכון לאי פירעון בענף ,יש השפעה מועטה על סיכון אשראי.
( )1חשיפה לסיכון אשראי
הערך בספרים של הנכסים הפיננסים מייצג את חשיפת האשראי המרבית.
החשיפה המרבית לסיכון אשראי בגין מזומנים ושווי מזומנים ,לקוחות וחייבים לפי הצד שכנגד הינה כדלקמן :
ליום  31בדצמבר
2019
860
113
973

מזומנים ושווי מזומנים בבנקים
חייבים ויתרות חובה
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2018
אלפי ש"ח
1,519
398
1,917

הילה מגדלי משרדים בע"מ
באורים לדוחות הכספיים המאוחדים פרופורמה
באור  -19מכשירים פיננסים וניהול סיכונים (המשך)
ג .סיכון נזילות
גישת החברה לניהול סיכוני הנזילות שלה היא להבטיח ,ככל הניתן ,את מידת הנזילות המספקת לעמידה בהתחייבויותיה
במועד ,בתנאים רגילים ובתנאי לחץ מבלי שיגרמו לה הפסדים בלתי רצויים או לפגיעה במוניטין.
להלן מועדי הפירעון החוזיים של התחייבויות פיננסיות שאינן נגזרים (לא כולל אומדן תשלומי ריבית):
אלפי ש"ח
התחייבויות פיננסיות שאינן
נגזרים

ליום  31בדצמבר 2019
שנה
שנה
שנה
שלישית
שנייה
ראשונה

הערך
בספרים

תזרים
מזומנים חזוי

17,012
1,117
963
8,397

אשראי מתאגידים בנקאיים
ספקים ונותני שירותים
זכאים אחרים
שטר הון
הלוואות לזמן ארוך וחלויות
56,694
שוטפות
84,183

17,012
1,117
963
12,245

17,012
1,117
963
-

56,694
88,031

2,816
21,908

אלפי ש"ח
התחייבויות פיננסיות שאינן
נגזרים

שנה
רביעית

שנה
חמישית
ואילך

-

-

-

12,245

21,497
21,497

2,837
2,837

21,004
21,004

8,540
20,785

ליום  31בדצמבר 2018
הערך
בספרים

תזרים
מזומנים חזוי

שנה
ראשונה

שנה
שנייה

שנה
שלישית

שנה
רביעית

שנה
חמישית
ואילך

30,934
1,746
652
7,885
8,244

30,934
1,746
652
12,245
8,244

30,934
1,746
81
8,244

571
-

-

-

12,245
-

30,206
84,027

4,000
45,005

1,890
2,461

1,897
1,897

1,904
1,904

20,515
32,760

אשראי מתאגידים בנקאיים
ספקים ונותני שירותים
זכאים אחרים
שטר הון
צדדים קשורים
הלוואות לזמן ארוך וחלויות
30,206
שוטפות
79,667
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באור  -19מכשירים פיננסים וניהול סיכונים (המשך)

סיכון שערי ריבית

החברה חשופה לסיכון שערי ריבית בשל החזקה במכשירי חוב נושאי ריבית משתנה.

סוג ריבית

להלן פירוט בדבר סוג הריבית של המכשירים הפיננסים נושאי הריבית של החברה:
ליום  31בדצמבר
2018

2019
אלפי ש"ח
מכשירים בריבית קבועה
התחייבויות פיננסיות (*)

-

מכשירים בריבית משתנה
התחייבויות פיננסיות

14,213
14,213

46,927
46,927

73,706
73,640

*) לא כולל שטר הון ואשראי מצדדים קשורים  -למידע בדבר תנאי שטר ההון ואשראי מצדדים קשורים ראה באור .14
ניתוח רגישות תזרים מזומנים לגבי מכשירים בריבית משתנה:
שינוי של  1%בשיעורי הריבית בתחילת תקופת הדיווח ,היה מגדיל (מקטין) את ההון ואת הרווח והפסד בסכומים
המוצגים להלן .ניתוח זה נעשה בהנחה שיתר המשתנים נשארו קבועים.

אלפי ש"ח
מכשירים בריבית משתנה
רגישות תזרים המוזמנים (נטו)

אלפי ש"ח
מכשירים בריבית משתנה
רגישות תזרים המוזמנים (נטו)

אלפי ש"ח
מכשירים בריבית משתנה
רגישות תזרים המוזמנים (נטו)

ליום  31בדצמבר 2019
גידול בריבית
הון
הערה רווח
והפסד
( )1

()603
()603

()603
()603

ליום  31בדצמבר 2018
גידול בריבית
הון
הערה רווח
והפסד
( )1

()367
()367

()367
()367

ליום  31בדצמבר 2017
גידול בריבית
הון
הערה רווח
והפסד
( )1

()264
()264

()264
()264
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קיטון בריבית
הערה רווח
והפסד
( )2

603
603

קיטון בריבית
הערה רווח
והפסד
( )2

367
367

קיטון בריבית
הערה רווח
והפסד
( )2

264
264

הון
603
603

הון
367
367

הון
264
264

הילה מגדלי משרדים בע"מ
באורים לדוחות הכספיים המאוחדים פרופורמה
באור  -19מכשירים פיננסים וניהול סיכונים (המשך)
( )1השינוי ברווח כתוצאה משיעורי ריבית גבוהים יותר נובע בעיקר כתוצאה מהוצאות ריבית גבוהות יותר בגין
אשראי בריבית משתנה.
( )2השינוי ברווח כתוצאה משיעורי ריבית נמוכים יותר נובע בעיקר כתוצאה מהוצאות ריביות נמוכות יותר על אשראי
בריבית משתנה.
( )1סיכוני מדד
הכנסות החברה מדמי שכירות צמודות למדד המחירים לצרכן .כמו כן ,שווי ההוגן של הנדל"ן להשקעה ,המבוסס על
הכנסות שכירות ראויות ,מושפע אף הוא משינויים במדד .עד לשנת  ,2017חלק מהאשראי שנטלה החברה היה צמוד אף
הוא למדד המחירים לצרכן ולכן ממתן חלק מהחשיפה המתוארת לעיל ,בגין שינויים בהכנסות מדמי שכירות ושווי הוגן
של נדל"ן להשקעה .נכון ליום  31בדצמבר  2018ו 2019 -כל ההלוואות מתאגידים בנקאיים אינן צמודות למדד.

ד .שווי הוגן
מכשירים פיננסים שנמדדים בשווי הוגן לצורכי גילוי בלבד.
הערך בספרים של נכסים פיננסים והתחייבויות פיננסיות מסוימים לרבות מזומנים ושווי מזומנים ,פיקדונות לזמן קצר,
לקוחות ,חייבים אחרים ,הלוואות ואשראי לזמן קצר ,ספקים ,זכאים אחרים ושטרי הון ,תואם או קרוב לשווי הוגן
שלהם.
השווי הוגן של ההלוואות לזמן ארוך מבנקים שאינן בריבית משתנה אינו שונה מהותית מערכן בספרים.
היררכיית שווי הוגן של מכשירים פיננסיים הנמדדים בשווי הוגן
הנכס הפיננסי שנמדד בשווי הוגן דרך רווח והפסד נמדד בהתאם להיררכיה שלוש בהתאם לשווי ההוגן .לפרטים בדבר
אופן המדידה של השווי ההוגן ראה באור .7
מכשירים פיננסים הנמדדים בשווי הוגן רמה 3
הטבלה להלן מציגה התאמה בין יתרת הפתיחה לבין יתרת הסגירה בהתייחס למכשירים פיננסיים הנמדדים בשווי הוגן
ברמה  3בהיררכיית השווי ההוגן:
נכסים פיננסים בשווי הוגן דרך רווח
והפסד

2018

2019
אלפי ש"ח
יתרה ליום  1בינואר
פירעון נכס פיננסי

13,339
()1,018

13,285
()1,008

סך הרווחים (הפסדים) שהוכרו ברווח והפסד

()71

1,062

יתרה ליום  31בדצמבר

12,250

13,339
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באור  -20יתרות ועסקאות עם בעלי עניין וצדדים קשורים
א .חברה אם ,בעל שליטה וחברות בנות
בעלי השליטה בקבוצה החל ממועד הקמתה הינם מר רפאל אלאלוף ,באמצעות קבוצת הילה ייזום פיתוח ובנייה
( )2013בע"מ ,אשר מחזיקה  70%ממניות הקבוצה ,וכן מר ישראל קלר וגב' כרמית חלמיש ,באמצעות חברת
קלר (א.כ.י ).אחזקות בע"מ ,אשר מחזיקה -ב  30%ממניות הקבוצה.
ב .עסקאות עם בעלי שליטה וצדדים קשורים
להלן פרטים בדבר עסקאות עם צדדים קשורים ובעלי עניין (כל העסקאות הינן בתנאי שוק ,למעט אם נאמר
אחרת ).
לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר
2017
2018
2019

אלפי ש"ח
צד קשור
מר ישראל קלר
וגב' כרמית חלמיש
באמצעות חברות
בשליטתם

מהות העסקה

הוצאות מימון הלוואות שוטפות -
(ה)3
()467
הוצאות מימון  -שטר הון (ה)2
חברה קשורה

()63

הוצאות ניהול נכס (ה)4

מר רפאל אלאלוף הוצאות מימון הלוואות שוטפות ()167
באמצעות חברה (ה)3
בשליטתו
()45
הוצאות מימון -שטר הון (ה)2

ג.

-

()166

()440

()179

()10

-

()248

()229

()86

()172

יתרות עם בעלי שליטה וצדדים קשורים הכלולים בדו"ח על המצב הכספי
להלן פרטים בדבר יתרות עם צדדים קשורים ובעלי שליטה:
ליום  31בדצמבר
2018
2019
אלפי ש"ח
מהות העסקה

צד קשור
מר ישראל קלר וגב' כרמית
חלמיש באמצעות חברות
שטר הון (ה)2
בשליטתם
מר רפאל אלאלוף באמצעות
חברה בשליטתו

()7,657

()7,189

הלוואות שוטפות (ה)3

-

8,244

שטר הון (ה)2

()740

()696

הילה מגדלי משרדים בע"מ
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באור  -20יתרות ועסקאות עם בעלי עניין וצדדים קשורים (המשך)
ד .הסכם דמי ניהול עם חברה בבעלות בעל השליטה בחברה
ביום  30בספטמבר  ,2020התקשרה החברה עם חברת ניהול בבעלות בעל השליטה בחברה (להלן " -חברת הניהול")
בהסכם ניהול עם החברה ,לפיו תעניק חברת הניהול לחברה ולחברות הבנות שירותי ניהול והכל מבלי שיתקיימו בין
החברה לבין חברת הניהול ו/או מי מטעמה יחסי עובד מעביד .ההתקשרות כאמור אושרה על ידי ועדת הביקורת,
הדירקטוריון והאסיפה הכללית.
להלן עיקרי הסכם הניהול:
חברת הניהול תעניק לחברה את מכלול השירותים המפורטים להלן ,ושירותים נוספים כפי שיקבעו על ידי דירקטוריון
החברה מעת לעת וכפוף להנחיותיו.
א .שירותי יו"ר דירקטוריון :יוענקו על ידי מר רפאל אלאלוף (להלן" :מר אלאלוף") ,מר אלאלוף יעניק לחברה
שירותי יו"ר דירקטוריון ללא תמורה (כל עוד מר אלאלוף מכהן כמנכ"ל החברה באמצעות חברת הניהול) ,בהתאם
לצרכי החברה כפי שיהיו מעת לעת .סמכויותיו ותפקידיו של מר אלאלוף יהיו בהתאם למקובל לגבי נושאי תפקיד
זה ,ובכלל זה יסייע לחברה בנושאים עסקיים שונים ויעסוק בקידום עסקי החברה .מובהר כי במקרה בו יחדל מר
אלאלוף לכהן כמנכ"ל החברה וימשיך להעניק לחברה שירותי יו"ר דירקטוריון באמצעות חברת הניהול ,חברת
הניהול תהייה זכאית לתשלום נוסף בסך של  20אלף ש"ח .עוד מובהר כי במקרה בו מר אלאלוף יחדל מלכהן
כיו"ר דירקטוריון החברה ,באמצעות חברת הניהול ,דמי הניהול המפורטים להלן לא יופחתו.
ב .שירותי מנכ"ל החברה :יוענקו על ידי מר אלאלוף ,אשר מנהל את עסקי החברה החל ממועד הקמתה ,ועל ידו
בלבד ,בהיקף משרה של  ,75%החברה מייחסת בגין שירותים אלו שיעור של  60%מסך תמורת דמי הניהול
המפורטת להלן.
ג.

שירותי סמנכ "ל שיווק ופיתוח :יוענקו על ידי מר חן כרמין ו/או על ידי כל גורם אחר אשר אושר על ידי מנכ"ל
החברה .במסגרת שירותים אלו יוענקו לחברה שירותי ליווי ,פיקוח וניהול השקעות .שירותי סמנכ"ל שיווק ופיתוח
יוענקו לחברה בהיקף של  100%משרה ,החברה מייחסת בגין שירותים אלו שיעור של  25%מסך תמורת דמי הניהול
המפורטת להלן.

ד .שירותי מנהלת אדמיניסטרציה וניהול משרד :יוענקו על ידי הגב' רעות היקי ו/או על ידי כל גורם אחר אשר אושר
על ידי מנכ"ל החברה ,בהיקף של  75%משרה ,החברה מייחסת בגין שירותים אלו שיעור של  10%מסך תמורת
דמי הניהול המפורטת להלן.
ה .שירותי משרד הכוללים; שכר דירה ,דמי ניהול וחניה ,מיסים (חשמל ארנונה ,מים) ,הוצאות משרד וכן שירותי IT
הכוללים; שירותי תקשורת ומחשבים ,החברה מייחסת בגין שירותים אלו שיעור של  5%מסך תמורת דמי הניהול
המפורטת להלן.
התמורה
בתמורה לשירותי הניהול המפורטים לעיל ,החברה תשלם לחברת הניהול תשלום חודשי בסך שלא יעלה על  100אלפי
ש"ח ,בצירוף מע"מ כדין (להלן" :דמי הניהול").
מובהר כי החברה תהייה רשאית לוותר על מי משירותי הניהול ,כולם או חלקם .במקרה כאמור ,סך התמורה יופחת
בהתאם.
כמו כן  ,מובהר כי החברה תהייה רשאית להגדיל ו/או להפחית את היקף המשרה של יו"ר הדירקטוריון ו/או מנכ"ל
החברה ו/או סמנכ"ל השיווק והפיתוח ו/או המנהלת האדמיניסטרטיבית ,בהתאם לצרכי החברה עד למשרה מלאה,
בכפוף להתאמת התמורה החודשית (עפ"י נוסחת קו ישר).
מר אלאלוף יהיה רשאי להיעדר מביצוע התפקיד למשך תקופה שלא תעלה על  25ימי עבודה בשנה מבלי שיופחתו דמי
הניהול .ימי ההיעדרות הנ"ל יהיו ניתנים לצבירה (בדומה לימי חופשה) ,עד לכמות של  25ימים.
כמו כן ,מר אלאלוף יהיה רשאי להיעדר מביצוע התפקיד עקב מחלה שלו או בן משפחה מדרגה ראשונה למשך תקופה
מצטברת של יום וחצי לכל חודש בו הסכם זה הינו בתוקף ולא יותר מ 180-יום במצטבר ,מבלי שתהיה הפחתה בדמי
הניהול בגין היעדרות זו.
תקופת ההסכם :הסכם זה יכנס לתוקף רטרו אקטיבי החל מיום  1ביולי  2020ויהיה לתקופה בלתי קצובה ,בכפוף
להוראות הדין הישראלי.
על אף האמור לעיל ,הצדדים יהיה רשאים להביא את תקופת ההסכם ואת תוקפו של הסכם זה לכלל סיום וזאת על ידי
מתן הודעה בכתב לצד שכנגד  180ימים מראש (להלן " :ההודעה המוקדמת") .כמו כן נקבעו תנאים מקובלים אשר
בהתקיימותם החברה תהייה רשאית להספיק הסכם זה לאלתר וללא צורך במתן הודעה המוקדמת.
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באור  -20יתרות ועסקאות עם בעלי עניין וצדדים קשורים (המשך)
ראה להלן נתוני הפרופורמה בהנחה כי דמי הניהול היו משתקפים בדוחות הכספים לתקופות קודמות:

לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר
2017
2018
2019
אלפי ש"ח
רווח נקי לשנה כפי שדווח לפני הסכם דמי
הניהול
הוצאות הנהלה וכלליות לפני הסכם דמי
הניהול
הוצאות הנהלה וכלליות הכוללות את
השפעת הסכם דמי הניהול
מיסים על הכנסה לפני הסכם דמי ניהול
מיסים על הכנסה (הטבת מס) הכוללות את
השפעת הסכם דמי ניהול
רווח נקי לשנה פרופורמה

9,216

1,329

6,124

342

177

78

1,542
()2,704

1,377
()147

1,278
()1,770

()2,428
8,292

129
405

()1,482
5,212

השפעה על יתרת עודפים:
ליום  31בדצמבר
2019
אלפי ש"ח
67,466
()2,760
64,706

יתרת עודפים כפי שדווח
השפעת פרופורמה
יתרת עודפים פרופורמה

ליום  31בדצמבר
2018
אלפי ש"ח
58,250
()1,836
56,414

ה .התקשרויות עם צדדים קשורים ובעלי שליטה
להלן פרטים בעבור עסקאות עם צדדים קשורים ובעלי שליטה :
 .1הסכם דמי ניהול עם בעל שליטה -ראה באור  20ד.
 .2בדבר הנפקת שטרי הון ,ראה באור .14
 .3הלוואות שוטפות בין בעל שליטה לחברה  -בשנים  2018ו ,2019-ההלוואות נושאות ריביות בשיעור של -2.56%
.2.58%
 .4הסכם דמי ניהול עם חברה קשורה-
ביום  30בספטמבר  ,2020התקשרה חברת הילה צ.י( .להלן – הילה צ.י ) ,חברה בבעלות בעלי השליטה של החברה עם
אחת מחברות הבנות בהסכם ניהול לפיו הילה צ.י .תשמש כחברת הניהול של חברת הבת לנהל את המבנה ברח' צור
מס'  8באיזור התעשיה מצפה ספיר שבצור יגאל/כוכב יאיר ולבצע את שירותי ניהול ,והכל כמפורט להלן:
א.

ההתקשרות :הילה צ.י .תשמש כחברת הניהול על ידי חברת הבת באמצעות התקשרות ישירה עם השוכרים
אשר התקשרו עם חברת הבת בהסכמי שכירות ובאמצעות התקשרות עם חברת הבת בקשר עם השטחים
המושכרים לשוכרים כאמור ,כפי שיהיו מעת לעת.

ב.

השירותים :הילה צ.י .תנהל ,תתחזק ותתפעל את המ בנה כמשק סגור ,וכן תטפל באחזקה ותפעול ,תשלומי
מיסים ותשלומים אחרים ,גביית תשלומים ,ביטוחי מבנה ואחזקת שטחים חיצוניים למבנה.

ג.

תמורה :בתמורה לשירותים המצוינים לעיל ,חברת הבת תשלם להילה צ.י .סך הדומה לדמי הניהול המשולמים
על ידי יתר השוכרים במבנה להילה צ.י .שאינם חברת הבת ו/או חברות קשורות לחברת הבת ובכל מקרה לא
יותר מ  .10%+Costהילה צ.י .זכאית ,אך לא חייבת ,לחייב את חברת הבת בדמי ניהול בשיעור מוקטן או קבוע
מראש ,על פי סכום קבוע לכל מטר מרובע של השטח המושכר לו ,או על פי קריטריון אחר שיוסכם עימו.

ד.

תקופת ההסכם :ההסכם ייכנס לתוקף החל מיום  30בספטמבר  2020ויהיה לתקופה בלתי קצובה .על אף
האמור ,הילה מבני תעשיה תהא רשאית לסיים את ההסכם בהודעה מראש בת  180ימים.
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באור  -20יתרות ועסקאות עם בעלי עניין וצדדים קשורים (המשך)
 .5הסכם שירותים בין הילה או.פי .בע"מ לבין הילה מבני תעשייה בע"מ
ביום  1במאי  ,2020התקשרה חברת מבני תעשייה וחברת הילה או .פי .בע"מ (להלן" :הילה או.פי ,)".חברה המוחזקת
 100%בעקיפין על ידי בעל השליטה בחברה מר רפאל אלאלוף ,בהסכם שירותים לשכירות משרדים ושירותים נלווים
הקשורים למשרדים.
להלן עיקרי הסכם השירותים:
 .1השירותים -השירותים שיינתנו על ידי מבני תעשיה להילה או.פי .כוללים ,בין היתר ,כניסה למתחם ושימוש
במתחם המשרדים ,שימוש בשטחים הציבוריים בבניין בשעות פעילות המבנה ,שימוש במתקני המתחם ,תשלומי
חשמל וארנונה.
 .2התמורה -בתמורה לשירותים ,תשלם הילה או.פי .למבנה תעשיה תשלום חודשי בסך של  11,200ש"ח ,בתוספת
מע"מ כדין.
 .3תקופת הסכם השירותים -הסכם השירותים הינו לתקופה של  60חודשים שתחילתה ביום  1במאי  2020עם
אופציה להארכת הסכם השירותים ב 60-חודשים נוספים .מבני תעשיה רשאית לבטל את ההסכם לאלתר בקרות
אחד מהאירועים המצוינים בהסכם והמקובלים בהסכמים מסוג זה.

באור  -21אירועים לאחר הדוח על המצב הכספי
א .ביום  12ביולי  2020התקשרה אחת מחברות הבנות (להלן" -חברת הבת") עם חברת  ,GHLSחברת בת של חברת Marriot
( Intercontinental Inc.להלן" :מריוט") ,חברה בינלאומית הפועלת בתחום המלונאות ,במזכר הבנות לקבלת זיכיון
בהקמת בית-מלון בתל אביב תחת המותג  ,MOXYשהינו מותג של מריוט .ההתקשרות בין הצדדים כפופה לחתימה על
הסכם סופי בין הצדדים.
להלן עיקרי מזכר ההבנות:
 .1תקופת ההתקשרות הינה  20שנה ממועד פתיחת המלון ,עם שתי תקופות אופציה להארכת ההתקשרות ,בנות חמש
שנים כל אחת.
 .2בתמורה לקבלת הזיכיון תשלם חברת הבת כדלקמן:
)1
)2
)3

)4
.3

תשלום חד פעמי בסך של  10,000דולר.
תשלום בהתאם לשיעורים המפורטים בהסכם מתוך סך המכירות ברוטו של חדרי המלון ,בהתאם לחודש בו
התבצעו המכירות החל מיום פתיחת המלון.
שיעור של  1.5%מההכנסות החברה ברוטו עבור שירותים נלווים שונים כדוגמת שירותי שיווק ,ניהול מערכת
הזמנות ,מערכת ניהול חיובים ותמיכה בניהול וכן כל הוצאה או שירות נוסף שאינו נכלל במסגרת השירותים
הנלווים ,תחויב בנפרד ובתעריף שייקבע על ידי הצדדים להסכם.
חברת הבת התחייבה להתקשר עם חברה נוספת הקשורה למריוט ,בהסכם עיצוב המלון בתמורה לסך שלא יעלה
על  60אלפי דולר ארה"ב.
מריוט התחייבה כי לא תפתח מלונות תחת המותג  Moxyבקרבת המלון ,כמפורט בתנאי ההסכם.

 .4הצדדים הסכימו כי החל ממועד החתימה על מזכר ההבנות ועד למועד המוקדם מבין 31 )1( :באוקטובר  ;2020או
( )2במועד שבו מריוט תודיע להילה מלונות כי המפעיל בפועל של המלון לא אושר על ידי מריוט כמפעיל למלון ,חברת
הבת ו/או צדדים קשורים לה לא יבצעו משא ומתן בכל צורה שהיא ולא ישקלו ו/או יחתמו על הסכם הקשור בפיתוח
האתר שלא כבית מלון ו/או התקשרות בהסכם עם מותג אחר ו/או הסכם ניהול ,שכירות או כל הסכם אחר הקשור
למלון ,למעט ההתקשרות עם מריוט ו/או מכירת המלון או הקרקע של החברה בתל אביב.
ב .ביום  9בספטמבר  2020התקבל אישור תכנית מפורטת מס'  417-0600171מצפה ספיר – בגין תוספת זכויות בנייה של
 1,000מ"ר ותוספת קומה רביעית למבנה בצור יגאל.
ג.

במהלך החציון הראשון לשנת  ,2020נתנו החברה וחברות הבנות שלה הלוואה לבעל שליטה (להלן – הלווה) בסכום של
 3,560אלפי ש"ח  ,הלוואה זו הינה נושאת ריבית שנתית בשיעור פריים .1% +
בהתאם להסכם ההלוואה ,סך של  500אלפי ש"ח ישולם עד ליום  31בדצמבר  ,2020באמצעות קיזוז תשלום דמי ניהול
להם זכאית חברה בשליטתו של הלווה מהחברה בגין הסכם ניהול מיום  1ביולי  .2020יתרת ההלוואה תשולם ביום 30
ביוני  .2021כמו כן הלווה יהיה זכאי לפרוע את ההלוואה כולה או חלקה בפרעון מוקדם ללא שיחול עליו כל תשלום
נוסף .בחודש אוגוסט פרע הלווה בפירעון מוקדם סך של  1,000אלפי ש"ח.
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באור  -21אירועים לאחר הדוח על המצב הכספי (המשך)
ד .השפעת התפשטות נגיף הקורונה
בעקבות ההתפרצות של נגיף הקורונה ( )COVID-19בסין בחודש דצמבר  ,2019והתפשטותו בתחילת  2020למדינות רבות
נוספות ,חלה ירידה בהיקפי הפעילות הכלכלית באזורים רבים בעולם וגם בישראל .התפשטות הנגיף גרמה בין היתר
לשיבוש בשרשרת האספקה ,לירידה בהיקף התחבורה העולמית ,למגבלות תנועה ותעסוקה אשר הטילה ממשלת ישראל
וממשלות אחרות בעולם וכן לירידות בשווי של נכסים פיננסיים ושל סחורות בשווקים בארץ ובעולם.
בעקבות האירוע ,החל מחודש מרס  2020נקטה ישראל בצעדים משמעותיים בניסיון לבלום את התפשטות הנגיף .בין
הצעדים הללו נמנים בין היתר ,הגבלות על תנועה ותעסוקת אזרחים  ,סגירת עסקים וקניונים ,הגבלות על ההתכנסויות
והאירועים ,הגבלות תחבורתיות על נוסעים וסחורות  ,סגירת גבולות בן מדינות ,צמצום מספר העובדים הרשאים להגיע
למקום העבודה וכיוצא באלה.
החל ממחצית חודש אפריל  , 2020החלה ממשלת ישראל בנקיטת פעולות שמטרתן להקל על ההגבלות שנקבעו וזאת
בכפוף לרמת התחלואה הקיימת .עם זאת לאור העלייה החוזרת ברמת התחלואה בחודשים יולי ואוגוסט החל מחודש
ספטמבר מדינת ישראל חזרה לנקוט בצעדים משמעותיים על מנת לבלום את העלייה האמורה.
נכון למועד הדוחות הכספיים בבעלות החברה נכסי מקרקעין שנמצאים בשלבי תכנון שונים.
על אף שבפועל עד כה לא הוטלו על ידי הממשלה מגבלות משמעותיות על ענף הבנייה וזאת בשל הגדרתו כענף חיוני,
ההגבלות על כלל הציבור פוגעים באופן חלקי ומצומצם בענף זה ועלולות להמשיך לפגוע כך שעלולים להיגרם עיכובים
בתהליכי תכנון ורישוי של פרויקטים חדשים .נכון ליום  31בדצמבר  ,2019במדידת השווי ההוגן של נכסי המקרקעין
שבפיתוח ,לא חלה ירידה בשווי ההוגן .יחד עם זאת ,לאור העובדה כי התפרצות הנגיף נמשכת וקיים חוסר וודאות במשק
נכון למועד החתימה על הדוחות ,בדוח הכספי ליום  30ביוני  ,2020בוצעה דחייה בתקופת ההקמה וזאת על מנת לשקלל
את הסיכונים שעלולים להיגרם בשל פגיעה בהליכים של תכנון ,קבלת היתרים ,וביצוע לפרויקטים חדשים שעלולים
לדחות את מועד תחילת ההקמה של המקרקעין .כתוצאה מכך ,בחציון הראשון לשנת  ,2020חלה ירידה בשווי ההוגן של
נכסים אלו בסך של  3,431אלפי ש"ח.
בקשר עם נכס הנדל"ן המושכר לחיצונים ,למועד הדוחות לא ידוע לקבוצה על שינוי משמעותי לרעה שחל בעסקי איזה
משוכריה ,ונכון למועד פרסום הדוח כל הדמי שכירות המשולמים ע"י השוכרים לקבוצה שולמו במלואם.
בנוסף ,יצויין כי לאחר תאריך הדוח על המצב הכספי נחתמו הסכמי שכירות חדשים בנכס.
היות שמדובר באירוע אשר אינו בשליטת הקבוצה ,וגורמים כגון המשך התפשטות הנגיף או עצירתו עשויים להשפיע על
הערכות הקבוצה ,הקבוצה ממשיכה לעקוב באופן שוטף אחר השינויים בשווקים בארץ ובעולם ובוחנת את ההשלכות על
תוצאותיהן העסקיות של חברות הקבוצה בטווח הבינוני והארוך.
החברה בחנה את השלכות האמור לעיל ועל סמך מספר תרחישים שנבחנו הגיעה למסקנה כי יש ביכולתה של החברה
להמשיך ולפרוע את התחייבויותיה בעתיד הנראה לעין.
ה .ביום  25באוגוסט  ,2020מר אלאלוף נטל הלוואה מבנק מרכנתיל דיסקונט (להלן" :הבנק") בסך של  2מיליון ש"ח (להלן:
"הקרן") ,הנושאת ריבית שנתית של פריים( 1%+להלן" :הריבית") ,אשר הריבית בגינה משולמת חודשית על פני 12
חודשים (תשלום ראשון ביום  25בספטמבר  )2020ותשלום הקרן ביום  24באוגוסט ( 2021להלן" :ההלוואה המקורית").
מר אלאלוף העביר סך של  1מיליון ש"ח מכספי ההלוואה לחברה וחברות בנות של החברה (להלן" :ההלוואה") .לאור
האמור ,ביום  30בספטמבר  ,2020נחתם הסכם בין מר אלאלוף לבין החברה לפיו החברה נטלה על עצמה בהתחייבות בלתי
חוזרת את פירעון ההלוואה לבנק לרבות הריבית על ההלוואה ,שתחושב על חלק סך ההלוואה מההלוואה המקורית.
פירעון ההלוואה כאמור יעשה באותם מועדים ובתנאים כפי שנקבע בהלוואה המקורית (גב-אל-גב).
ו .נכון ליום ה 29-לספטמבר ( 2020להלן – מועד המכתב) קיבלה החברה מכתב עקרונות מהבנק לפיו הבנק מסכים באופן
עקרוני לחדש את יתרת ההלוואה הקיימת בסך שלכ 20-מיליון ש"ח אשר אמורה להפרע בינואר ( 2021להלן" :מועד פרעון
מקורי") .בהתאם למכתב העקרונות הבנק יעמיד את סך ההלוואה ל 24-חודשים ממועד הפרעון המקורי בהתאם לתנאים
כפי שיקבעו על ידי הבנק ובכפוף לעמידה בהתניות שמצוינות במכתב העקרונות כגון :עמידת החברה במלוא התחייבויותיה
עד למועד חידוש ההלוואה ,שלא תהא כל הרעה לדעת הבנק במצב החברה במועד חידוש ההלוואה  ,שלא תהיה כל פגיעה
בבטוחות הקיימות בידי הבנק וכן התניות נוספות המפורטות במכתב העקרונות.
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הילה מגדלי משרדים בע"מ
באורים לדוחות הכספיים המאוחדים פרופורמה

באור  -21אירועים לאחר הדוח על המצב הכספי (המשך)
ז .ביום  24בנובמבר  ,2020נטלה חברת הבת ,הלוואה מבנק דיסקונט בע"מ בסך של  6,500אלפי ש"ח (להלן" :קרן
ההלוואה") ,בתנאים כדלקמן :הריבית משולמת חודשית על פני תקופה של  2חודשים החל מיום  24בנובמבר  2020ועד
ליום  15בינואר  .2021הלוואה לא צמודה בריבית משתנה בשיעור ריבית הפריים ( )1.6%בתוספת מרווח קבוע בשיעור של
( 1.2%להלן" :הריבית" ,וביחד עם קרן ההלוואה" :ההלוואה") .קרן ההלוואה משולמת בסוף התקופה ביום  15בינואר
 .2021הילה החברה להתחדשות עירונית פינוי בינוי ותמ"א  38בע"מ (להלן" :הילה התחדשות עירונית") ,חברה בבעלותו
של מר רפאל אלאלוף ,הינה ערבה כלפי הבנק עבור חברת הבת  ,עד למגבלת הסכום הכולל של קרן ההלוואה (קרי6,500 ,
אלפי ש"ח) לרבות הפרשי הצמדה.
ח .ביום  24בנובמבר  ,2020התקשרה חברת הבת עם חברת הילה החברה להתחדשות עירונית פינוי בינוי ותמ"א  38בע"מ,
חברה המוחזקת על ידי ה"ה רפאל אלאלוף ומשפחת קלר ,בעלי השליטה בחברה ,באמצעות חברות בשליטתן (להלן:
"הילה התחדשות עירונית") ,בהסכם הלוואה ,לפיו חברת הבת תעמיד להילה התחדשות עירונית הלוואה בסך של 6,500
אלפי ש"ח (להלן" :קרן ההלוואה") .קרן ההלוואה תישא ריבית שנתית הזהה לריבית אשר תקבע במסגרת הנפקת אגרות
החוב (סדרה א') על פי תשקיף החברה ,בתוספת ( 1%להלן" :הריבית") .קרן ההלוואה והריבית ייקראו ביחד" :ההלוואה".
ההלוואה תוחזר על ידי הילה התחדשות עירונית לחברת הבת בתשלום אחד (קרן וריבית) ביום  31בדצמבר .2024
על אף האמור לעיל ,במקרה בו החברה לא תשלים הנפקה של אגרות חוב (סדרה א') עד ליום  1בפברואר  ,2021תנאי
ההלוואה ישונו ויהיו באותם תנאים ( )back to backלתנאי ההלוואה בסך של  6.5מיליון ש"ח שנלקחה מבנק דיסקונט
בע"מ על ידי חברת הבת ביום  24בנובמבר  .2020לפרטים נוספים אודות ההלוואה שנלקחה מבנק דיסקונט בע"מ על ידי
חברת הבת ,ראה באור  21ז'.
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סומך חייקין
מגדל המילניום KPMG

רחוב הארבעה  ,17תא דואר 609
תל אביב 6100601
03 684 8000

דוח סקירה של רואי החשבון המבקרים לבעלי המניות של
הלה מגדלי משרדים בע"מ
מבוא
סקרנו את המידע הכספי פרופורמה המצורף של חברת הילה מגדלי משרדים בע"מ וחברות בנות
שלה (להלן – הקבוצה) ,הכולל את הדוח על המצב הכספי התמציתי המאוחד פרופורמה לימים 30
ביוני  2020ו 2019-ואת הדוחות התמציתיים המאוחדים פרופורמה על רווח והפסד ,שינויים בהון
ותזרימי המזומנים לתקופות של ששה ושלושה חודשים שהסתיימו באותם תאריכים.
הדירקטוריון וההנהלה אחראים לעריכה ולהצגה של מידע כספי לתקופות ביניים אלו בהתאם
לתקן חשבונאות בינלאומי " IAS 34דיווח כספי לתקופות ביניים" ,וכן הם אחראים לעריכת מידע
כספי לתקופות ביניים אלו לפי פרק ד' של תקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומידיים) ,התש"ל-
 .1970אחריותנו היא להביע מסקנה על מידע כספי לתקופות ביניים אלו בהתבסס על סקירתנו.

היקף הסקירה
ערכנו את סקירתנו בהתאם לתקן סקירה (ישראל)  2410של לשכת רואי חשבון בישראל "סקירה
של מידע כספי לתקופות ביניים הנערכת על ידי רואה החשבון המבקר של הישות" .סקירה של
מידע כספי לתקופות ביניים מורכבת מבירורים ,בעיקר עם אנשים האחראים לעניינים הכספיים
והחשבונאיים ,ומיישום נהלי סקירה אנליטיים ואחרים .סקירה הינה מצומצמת בהיקפה במידה
ניכרת מאשר ביקורת הנערכת בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל ולפיכך אינה מאפשרת
לנו להשיג ביטחון שניוודע לכל העניינים המשמעותיים שהיו יכולים להיות מזוהים בביקורת.
בהתאם לכך ,אין אנו מחווים חוות דעת של ביקורת.

מסקנה
בהתבסס על סקירתנו ,לא בא לתשומת ליבנו דבר הגורם לנו לסבור שהמידע הכספי פרופורמה
הנ"ל אינו ערוך ,מכל הבחינות המהותיות ,בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי  IAS 34וובהתאם
להנחות הפרופורמה המפורטות בביאור  1לדוחות התמציתיים המאוחדים פרופורמה.
בנוסף לאמור בפיסקה הקודמת ,בהתבסס על סקירתנו ,לא בא לתשומת ליבנו דבר הגורם לנו
לסבור שהמידע הכספי פרופורמה הנ"ל אינו ממלא ,מכל הבחינות המהותיות ,אחר הוראות הגילוי
לפי פרק ד' של תקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומידיים) ,התש"ל.1970-
סומך חייקין
רואי חשבון
 29בנובמבר 2020

סומך חייקין ,שותפות ישראלית וחברה ברשת  KPMGש ל פ י ר מ ו ת ע צ מ א י ו ת ה מ א ו ג ד ו ת
ב  K P M G International Cooperative ("KPMG International") -ישות שוויצרית.

תמצית דוחות על המצב הכספי ביניים מאוחדים פרופורמה

 30ביוני
2020
(בלתי מבוקר)
באור

 31בדצמבר
2019
(מבוקר)

 30ביוני
2019
(בלתי מבוקר)
באלפי ש"ח

נכסים
מזומנים ושווי מזומנים
חייבים ויתרות חובה
צדדים קשורים
סה"כ נכסים שוטפים

נדל"ן להשקעה
נכס פיננסי בשווי הוגן דרך רווח או הפסד
סה"כ נכסים לא שוטפים
סה"כ נכסים

7ז'

6
5

805
283
3,560
4,648

1,270
311
269
1,850

860
163
1,023

163,400
11,739
175,139

149,623
12,884
162,507

164,300
12,250
176,550

179,787

164,357

177,573

הבאורים המצורפים לתמצית הדוחות הכספיים ביניים מאוחדים פרופורמה מהווים חלק בלתי נפרד מהם.

הלה מגדלי משרדים בע"מ
תמצית דוחות על המצב הכספי ביניים מאוחדים פרופורמה

 30ביוני
2020
(בלתי מבוקר)
באור

 31בדצמבר
2019
(מבוקר)

 30ביוני
2019
(בלתי מבוקר)
באלפי ש"ח

התחייבויות
41,666
1,221
1,130
44,017

35,676
2,582
136
3,259
41,653

19,828
1,117
963
21,908

אשראי מתאגידים בנקאיים ואחרים
התחייבויות לספקים ולנותני שירותים
זכאים ויתרות זכות
צדדים קשורים
סה"כ התחייבויות שוטפות

35,777
664
8,665
19,952
65,058

33,124
571
494
8,135
17,712
60,036

53,878
538
8,397
20,505
83,318

סה"כ התחייבויות

109,075

101,689

105,226

הון
הון מניות
קרן הון עסקאות בעלי שליטה
יתרת רווח
סה"כ הון

(*)
4,881
65,831
70,712

(*)
4,881
57,787
62,668

(*)
4,881
67,466
72,347

סה"כ התחייבויות והון

179,787

164,357

177,573

הלוואות מתאגידים בנקאיים ואחרים
זכאים
פיקדונות מלקוחות
שטרי הון
עתודה למס
סה"כ התחייבויות שאינן שוטפות

(*)

4

4

פחות מאלף ש"ח.

מורן שרף בלאו
סמנכ"ל הכספים

רפאל אלאלוף
יו"ר הדירקטוריון
ומנכ"ל
תאריך אישור הדוחות הכספיים 29 :בנובמבר .2020

הבאורים המצורפים לתמצית הדוחות הכספיים ביניים מאוחדים פרופורמה מהווים חלק בלתי נפרד מהם.
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הלה מגדלי משרדים בע"מ
תמצית דוחות על רווח והפסד ביניים מאוחדים פרופורמה
לתקופה של שישה
חודשים שהסתיימה
ביום  30ביוני
2019
2020
(בלתי
(בלתי
מבוקר)
מבוקר)
באור

לתקופה של שלושה
חודשים שהסתיימה
ביום  30ביוני
2019
2020
(בלתי
(בלתי
מבוקר)
מבוקר)
באלפי ש"ח

לשנה
שהסתיימה
ביום 31
בדצמבר
2019
(מבוקר)

הכנסות מהשכרת נכסים
עלות המכר

1,785
142

1,401
255

915
61

824
85

3,185
504

רווח גולמי

1,643

1,146

854

739

2,681

()1,986
31
117

174
77

()1,559
5
52

106
36

13,216
254
342

רווח (הפסד) תפעולי

()491

895

()762

597

15,301

הכנסות מימון
הוצאות מימון
הוצאות מימון ,נטו

14
1,663
1,649

92
1,611
1,519

336
808
472

26
1,086
1,060

129
3,510
3,381

רווח (הפסד) לפני מסים על ההכנסה

()2,140

()624

()1,234

()463

11,920

הטבת מס (מסים על ההכנסה)
רווח (הפסד) לתקופה

505
()1,635

161
()463

180
()1,054

108
()355

()2,704
9,216

רווח (הפסד) משינוים בשווי הוגן של
נדל"ן להשקעה
הוצאות מכירה ושיווק
הוצאות הנהלה וכלליות

6

הבאורים המצורפים לתמצית הדוחות הכספיים ביניים מאוחדים פרופורמה מהווים חלק בלתי נפרד מהם.
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הלה מגדלי משרדים בע"מ
תמצית דוחות על השינויים בהון ביניים מאוחדים פרופורמה
לתקופה של שישה חודשים
שהסתיימה ביום  30ביוני 2020
(בלתי מבוקר)
קרן הון בגין
עסקאות עם
צדדים קשורים

הון
מניות
יתרה ליום  1בינואר2020 ,

(*)

4,881

יתרת עודפים
67,466

סה"כ הון
72,347

שינוים במהלך התקופה:
הפסד לתקופה

-

-

()1,635

()1,635

יתרה ליום  30ביוני2020 ,

(*)

4,881

65,831

70,712

לתקופה של שישה חודשים
שהסתיימה ביום  30ביוני 2019
(בלתי מבוקר)
קרן הון בגין
עסקאות עם
צדדים קשורים

הון
מניות
יתרה ליום  1בינואר2019 ,

(*)

4,881

יתרת עודפים
58,250

סה"כ הון
63,131

שינוים במהלך התקופה:
הפסד לתקופה

-

-

()463

()463

יתרה ליום  30ביוני2019 ,

(*)

4,881

57,787

62,668

לתקופה של שלושה חודשים
שהסתיימה ביום  30ביוני 2020
(בלתי מבוקר)
קרן הון בגין
עסקאות עם
צדדים קשורים

הון
מניות
יתרה ליום  1באפריל2020 ,

(*)

4,881

יתרת עודפים
66,885

סה"כ הון
71,766

שינוים במהלך התקופה:
הפסד לתקופה

-

-

()1,054

()1,054

יתרה ליום  30ביוני2020 ,

(*)

4,881

65,831

70,712

(*)

פחות מאלף ש"ח.

הבאורים המצורפים לתמצית הדוחות הכספיים ביניים מאוחדים פרופורמה מהווים חלק בלתי נפרד מהם.
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הלה מגדלי משרדים בע"מ
תמצית דוחות על השינויים בהון ביניים מאוחדים פרופורמה

לתקופה של שלושה חודשים
שהסתיימה ביום  30ביוני
( 2019בלתי מבוקר)
הון
מניות
יתרה ליום  1באפריל2019 ,

(*)

קרן הון בגין
עסקאות עם
צדדים
קשורים
4,881

יתרת עודפים
58,142

סה"כ הון
63,023

שינוים במהלך התקופה:
הפסד לתקופה

-

-

()355

()355

יתרה ליום  30ביוני2019 ,

(*)

4,881

57,787

62,668

לתקופה של שנה שהסתיימה
ביום  31בדצמבר 2019
(מבוקר)
הון
מניות
יתרה ליום  1בינואר2019 ,

(*)

קרן הון בגין
עסקאות עם
צדדים
קשורים
4,881

יתרת עודפים
58,250

סה"כ הון
63,131

שינוים במהלך שנת :2019
רווח נקי לשנה

-

-

9,216

9,216

יתרה ליום  31בדצמבר2019 ,

(*)

4,881

67,466

72,347

(*)

פחות מאלף ש"ח.

הבאורים המצורפים לתמצית הדוחות הכספיים ביניים מאוחדים פרופורמה מהווים חלק בלתי נפרד מהם.
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הלה מגדלי משרדים בע"מ
תמצית דוחות על תזרימי המזומנים ביניים מאוחדים פרופורמה

לתקופה של שישה
חודשים שהסתיימה
ביום  30ביוני
2019
2020
(בלתי
(בלתי
מבוקר)
מבוקר)

לתקופה של שלושה
חודשים
שהסתיימה ביום 30
ביוני
2019
2020
(בלתי
(בלתי
מבוקר)
מבוקר)
באלפי ש"ח

לשנה
שהסתיימה
ביום 31
בדצמבר
2019
(מבוקר)

תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת
רווח (הפסד) לתקופה

()463

()1,635

()1,054

()355

9,216

התאמות הדרושות להצגת תזרימי מזומנים
מפעילות שוטפת:
התאמות לסעיפי רווח או הפסד:
ירידה (עלייה) בשווי ההוגן של נדל"ן להשקעה
הוצאות מימון ,נטו
הטבת מס (מסים על ההכנסה)
שינויים בסעיפי נכסים והתחייבויות:
ירידה (עלייה) בחייבים ויתרות חובה
עלייה (ירידה) בהתחייבויות לספקים ולנותני
שירותים
עלייה בזכאים ויתרות זכות

מזומנים נטו ששימשו לפעילות שוטפת

1,986
1,649
()505
3,130

96
1,519
()161
1,454

1,559
472
()180
1,851

()60
1,060
()108
892

()13,216
3,381
2,704
()7,131

()120

152

()85

50

300

()41
246
85

383
157
692

5
23
()57

1,373
55
1,478

()942
384
()258

1,580

1,683

740

2,015

1,827

הבאורים המצורפים לתמצית הדוחות הכספיים ביניים מאוחדים פרופורמה מהווים חלק בלתי נפרד מהם.
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הלה מגדלי משרדים בע"מ
תמצית דוחות על תזרימי המזומנים ביניים מאוחדים פרופורמה

לתקופה של שישה
חודשים שהסתיימה
ביום  30ביוני
2019
2020
(בלתי
(בלתי
מבוקר)
מבוקר)

לתקופה של שלושה
חודשים שהסתיימה
ביום  30ביוני
2019
2020
(בלתי
(בלתי
מבוקר)
מבוקר)
באלפי ש"ח

לשנה
שהסתיימה
ביום 31
בדצמבר
2019
(מבוקר)

תזרימי מזומנים מפעילות השקעה
השקעות בנדל"ן להשקעה
שינוי בפיקדונות לזמן ארוך
מתן הלוואה לצדדים קשורים
פירעון נכס פיננסי
מזומנים נטו ששימשו לפעילות השקעה

()941
()3,545
512
()3,974

()3,566
42
()269
508
()3,285

()588
()973
256
()1,305

()2,442
()146
254
()2,334

()5,071
42
1,018
()4,011

תזרימי מזומנים מפעילות מימון
אשראי מתאגידים בנקאיים
ריבית ששולמה
פירעון הלוואות מצדדים קשורים
פירעון הלוואות זמן קצר בנקים ואחרים
קבלת הלוואות זמן קצר בנקים ואחרים
פירעון הלוואות זמן ארוך מבנקים ואחרים
קבלת הלוואות זמן ארוך מבנקים ואחרים
מזומנים נטו שנבעו מפעילות (ששימשו
לפעילות) מימון

32
()1,364
()16,859
19,759
()1,479
2,250

16,424
()2,788
()5,076
()31,424
15,000
()3,283
12,500

14
()643
()1,859
3,359
()771
-

16,424
()728
()1,221
()16,424
()2,745
4,630

66
()4,257
()8,411
()18,434
16,859
()15,498
31,200

2,339

1,353

100

()64

1,525

ירידה במזומנים ושווי מזומנים
יתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת השנה

()55
860

()249
1,519

()465
1,270

()383
1,653

()659
1,519

יתרת מזומנים ושווי מזומנים לסוף התקופה

805

1,270

805

1,270

860

פעילות שאינה במזומן
ספקים ונותני שירות שהוונו לנדל"ן

()145

()453

()71

100

הבאורים המצורפים לתמצית הדוחות הכספיים ביניים מאוחדים פרופורמה מהווים חלק בלתי נפרד מהם.
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הלה מגדלי משרדים בע"מ
באורים לדוחות הכספיים ביניים מאוחדים פרופורמה
באור - :1

כללי
א.

הישות המדווחת

 .1תיאור כללי של הקבוצה ופעילותה
הלה מגדלי משרדים (להלן"  -החברה" ) הינה חברה תושבת ישראל ,אשר התאגדה בישראל וכתובתה הרשמית
היא צור  8כוכב יאיר  -צור יגאל .החברה התאגדה בישראל ביום  8בדצמבר  2014כחברה פרטית וביום  22ביוני
 2020שונה שם החברה לשמה הנוכחי.
החברה פועלת בענף הנדל"ן בישראל ,בייזום והקמה של פרויקטי נדל"ן ,לתעשייה ,משרדים ,מלונאות
ומגורים.
 .2שינוי מבני
ביום  30בספטמבר  2020החליטו בעלי המניות בחברה לערוך שינוי מבני אשר יכנס לתוקפו במועד הנפקת
האג"ח וכולל שני שלבים שיבוצעו באופן סימולטני וזאת במסגרת שינוי מבני שנעשה לצורך תכלית עסקית,
כלכלית ,אסטרטגית וניהולית במסגרת היערכות להנפקת אגרות חוב בבורסה לניירות ערך בתל אביב על פי
תשקיף שיפורסם לציבור.
בשלב הראשון ,יעבירו בעלי המניות של החברה את כל מניות חברת א.ק קבוצת הלה מלונות ואת כל מניות
חברת מעלות מניבים בע"מ (חברות בבעלות בעלי המניות של החברה) לחברה וזאת בהתאם להוראות סעיף
104ב(ב) לפקודת מס הכנסה.
בשלב השני ,יעבירו בעלי המניות של החברה את כל מניות חברת הלה מבנה תעשייה בע"מ לחברה וזאת בהתאם
להוראות סעיף  104ב(ב) לפקודת מס הכנסה ולאחר שהלה מבנה תעשייה בע"מ תמכור את חברת צ.י ניהול
ואחזקת מבנים בע"מ ,אשר מוחזקת בבעלותה המלאה ,לבעלי המניות של החברה.
כך שלמעשה לאחר ביצוע שינוי המבנה תחזיק החברה ב 3 -החברות האמורות לעיל באופן מלא.
היות ותכלית הפעולות המתוארות לעיל הינה ארגון מחדש של ישויות המצויות כולן תחת אותה שליטה,
משתקפת פעילות הקבוצה בדוחות הכספיים המאוחדים של הקבוצה בשיטה הדומה לשיטת איחוד העניין
( .)pooling As
 .3דוחות כספיים פרופורמה
הדוחות הכספיים המאוחדים פרופרומה של הקבוצה משקפים את מצב העסקים ותוצאות הפעילות שלה יחד
עם אלה של החברות המועברות אליה כאילו הפעולה התבצעה במועד ההקמה של כל אחת ואחת מהישויות
המועברות (שכן כולן הוחזקו על ידי אותם בעלי שליטה ממועד הקמתן) .לאור האמור ,בדוחות כספיים אלה
הגדרת "הקבוצה" משקפת את פעילות הקבוצה תוך תן ביטוי לעקרון האמור לעיל .הדוחות הכספיים
המאוחדים פרופורמה של הקבוצה ערוכים באופן המשקף את השינוי המבני כאילו התבצע בתחילת התקופה
המוקדמת ביותר המוצגת בדוחות הכספיים.
יצוין כי כחלק משינוי המבנה האמור תשלם החברה מס רכישה בסך כולל של  0.6מיליון ש"ח .בשל כך
שהדוחות הכספיים פרופורמה משקפים את שינוי המבנה כאילו הפעולה התבצעה במועד הקמת החברות ,
כללה החברה הפרשה בסכום האמור בתחילת התקופה המוקדמת ביותר המוצגת בדוחות הכספיים פרופורמה.
 .4גרעון בהון החוזר
ליום  30ביוני 2020 ,לחברה גירעון בהון החוזר בסך של כ 40.3 -מיליון ש"ח (הגרעון בהון החוזר ליום 31
בדצמבר  2019וליום  30ביוני  2019הינו בסך של כ 20.8-ו 39.8-מיליון ש"ח בהתאמה) הנובע מעיקרו מאשראי
לזמן קצר ,לאור החלטת החברה להעדיף מימון באשראי לזמן קצר למימון ההקמה של חלק מנכסי נדל"ן
להשקעה בהקמה עד לסיום ההקמה ואכלוסם ,וזאת ,בין היתר ,בשל שיעורי הריבית לזמן קצר שהינם נמוכים
בהשוואה לריבית לזמן ארוך.
החברה בוחנת באופן שוטף מדיניות זו ולהערכתה אין בה כדי ליצור סיכון מהותי לפעילותה ויש ביכולתה
להאריך את האשראי לזמן קצר ו/או להמירו באשראי לזמן ארוך ככל שיידרש .כמו כן ,בדבר מכתב עקרונות
מתאגיד הבנקאי ראה ביאור 7ח' .לאור המפורט לעיל וכן לאור יכולת החברה להניב תזרים מזומנים חיובי
מפעילותה השוטפת ,קבע דירקטוריון החברה ,כי אין בקיום הגירעון בהון החוזר כדי להצביע על בעיית נזילות
בחברה.
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הלה מגדלי משרדים בע"מ
באורים לדוחות הכספיים ביניים מאוחדים פרופורמה
באור - :1

כללי (המשך):
 .5הגדרות
בדוחות כספיים פרופורמה אלה:
הלה מגדלי משרדים בע"מ.
החברה-
הלה מגדלי משרדים בע"מ והחברות המאוחדות שלה.
הקבוצה-
חברות שדוחותיהן מאוחדים באופן מלא ,במישרין או בעקיפין ,עם דוחות
חברות מאוחדות-
החברה.
כמשמעותם בתקן חשבונאות בינלאומי ( 24 )2009בדבר צדדים קשורים.
צדדים קשורים -
כמשמעותם בפסקה ( )1להגדרת "בעל עניין" בתאגיד בסעיף  1לחוק ניירות ערך,
בעלי עניין ובעל שליטה-
התשכ"ח .1968 -
ב.

השפעת התפשטות נגיף הקורונה

בעקבות ההתפרצות של נגיף הקורונה ( )COVID-19בסין בחודש דצמבר  ,2019והתפשטותו בתחילת 2020
למדינות רבות נוספות ,חלה ירידה בהיקפי הפעילות הכלכלית באזורים רבים בעולם וגם בישראל .התפשטות
הנגיף גרמה בין היתר לשיבוש בשרשרת האספקה ,לירידה בהיקף התחבורה העולמית ,למגבלות תנועה
ותעסוקה אשר הטילה ממשלת ישראל וממשלות אחרות בעולם וכן לירידות בשווי של נכסים פיננסיים ושל
סחורות בשווקים בארץ ובעולם.
בעקבות האירוע ,החל מחודש מרס  2020נקטה ישראל בצעדים משמעותיים בניסיון לבלום את התפשטות
הנגיף .בין הצעדים הללו נמנים בין היתר ,הגבלות על תנועה ותעסוקת אזרחים  ,סגירת עסקים וקניונים ,הגבלות
על ההתכנסויות והאירועים ,הגבלות תחבורתיות על נוסעים וסחורות  ,סגירת גבולות בן מדינות ,צמצום מספר
העובדים הרשאים להגיע למקום העבודה וכיוצא באלה .החל ממחצית חודש אפריל  , 2020החלה ממשלת
ישראל בנקיטת פעולות שמטרתן להקל על ההגבלות שנקבעו וזאת בכפוף לרמת התחלואה הקיימת .עם זאת
לאור העלייה החוזרת ברמת התחלואה בחודשים יולי ואוגוסט החל מחודש ספטמבר מדינת ישראל חזרה
לנקוט בצעדים משמעותיים על מנת לבלום את העלייה האמורה.
נכון למועד הדוחות הכספיים בבעלות החברה נכסי מקרקעין שנמצאים בשלבי תכנון שונים.
על אף שבפועל עד כה לא הוטלו על ידי הממשלה מגבלות משמעותיות על ענף הבנייה וזאת בשל הגדרתו כענף
חיוני  ,ההגבלות על כלל הציבור פוגעים באופן חלקי ומצומצם בענף זה ועלולות להמשיך לפגוע כך שעלולים
להיגרם עיכובים בתהליכי תכנון ורישוי של פרויקטים חדשים .על כן בתקופת הדוח במדידת השווי ההוגן של
נכסי המקרקעין שבפיתוח בוצעה דחייה בתקופת ההקמה וזאת על מנת לשקלל את הסיכונים שעלולים להיגרם
בשל פגיעה בהליכים של תכנון ,קבלת היתרים ,וביצוע לפרויקטים חדשים שעלולים לדחות את מועד תחילת
ההקמה של המקרקעין .כתוצאה מכך חלה ירידה בשווי ההוגן של נכסים אלו בסך של  3,431אלפי ש"ח ביחס
לשווי ההוגן של  31בדצמבר .2019
בקשר עם נכס הנדל"ן המושכר לחיצונים ,למועד הדוחות לא ידוע לקבוצה על שינוי משמעותי לרעה שחל בעסקי
איזה משוכריה לא חלה ירידה בשיעור התפוסה של הנכס ועד למועד פרסום הדוח כל הדמי שכירות המשולמים
ע"י השוכרים לקבוצה שולמו במלואם.
בקשר עם נכס הנדל"ן המושכר לחיצונים ,למועד הדוחות הביניים לא ידוע לקבוצה על שינוי משמעותי לרעה
שחל בעסקי איזה משוכריה ,ונכון למועד פרסום הדוח כל הדמי שכירות המשולמים ע"י השוכרים לקבוצה
שולמו במלואם .בנוסף ,יצויין כי במהלך תקופת הדוח הביניים נחתמו הסכמי שכירות חדשים בנכס.
בדבר שערוך נדל"ן להשקעה ראה ביאור .6
היות שמדובר באירוע אשר אינו בשליטת הקבוצה ,וגורמים כגון המשך התפשטות הנגיף או עצירתו עשויים
להשפיע על הערכות הקבוצה ,הקבוצה ממשיכה לעקוב באופן שוטף אחר השינויים בשווקים בארץ ובעולם
ובוחנת את ההשלכות על תוצאותיהן העסקיות של חברות הקבוצה בטווח הבינוני והארוך.
החברה בחנה את השלכות האמור לעיל ועל סמך מספר תרחישים שנבחנו הגיעה למסקנה כי יש ביכולתה של
החברה להמשיך ולפרוע את התחייבויותיה בעתיד הנראה לעין.
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באור - :2

בסיס עריכת הדוחות הכספיים

א .הצהרה על עמידה בתקני דיווח כספי בינלאומיים
תמצית הדוחות הכספיים ביניים המאוחדים פרופורמה נערכה בהתאם ל ,IAS 34 -דיווח כספי לתקופות ביניים
ואינה כוללת את כל המידע הנדרש בדוחות כספיים שנתיים מלאים .יש לקרוא אותה ביחד עם הדוחות
הכספיים פרופורמה ליום ולשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר( 2019 ,להלן" :הדוחות השנתיים") .כמו כן,
דוחות אלו נערכו בהתאם להוראות פרק ד' לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים) ,התש"ל – .1970
תמצית הדוחות הכספיים ביניים המאוחדים פרופורמה אושרה לפרסום על ידי דירקטוריון הקבוצה ביום 30
בספטמבר.2020 ,
ב .שימוש באומדנים ושיקול דעת
בעריכת תמצית הדוחות הכספיים ביניים המאוחדים פרופורמה בהתאם ל ,IFRS -נדרשת הנהלת החברה
להשתמש בשיקול דעת ,לצורך ביצוע הערכות ,אומדנים והנחת הנחות אשר משפיעים על יישום המדיניות ועל
הסכומים של נכסים והתחייבויות ,הכנסות והוצאות .יובהר שהתוצאות בפועל עלולות להיות שונות מאומדנים
אלה.
שיקול הדעת של ההנהלה ,בעת יישום המדיניות החשבונאית של הקבוצה וההנחות העיקריות ששימשו
בהערכות הכרוכות באי וודאות ,הינם עקביים עם אלו ששימשו בעריכת הדוחות הכספיים פרופורמה השנתיים.
באור - :3

עיקרי המדיניות החשבונאית
למעט המפורט בסעיף א' להלן ,המדיניות החשבונאית של הקבוצה בתמצית דוחות כספיים ביניים מאוחדים
פרופורמה אלה ,הינה המדיניות החשבונאית שיושמה בדוחות הכספיים השנתיים פרופורמה .להלן תיאור
השינויים העיקריים במדיניות החשבונאית בתמצית דוחות כספיים ביניים מאוחדים פרופורמה אלה והשפעתם
א .יישום לראשונה של תקנים חדשים ,תיקונים לתקנים ופרשנויות

תקן

והוראות השפעות צפויות

דרישות הפרסום

תיקון ל  IFRS 3צירופי התיקון מבהיר האם עסקה לרכישת פעילות
מהווה עסקה לרכישת "עסק" או לרכישת קבוצת
עסקים
נכסים .לצורך בחינה זו ,התווספה האפשרות
לבחור להשתמש במבחן הריכוזיות כך שבמידה
ובאופן מהותי מלוא השווי ההוגן של הנכסים
שנרכשו מיוחס לקבוצה של נכסים דומים
הניתנים לזיהוי או לנכס מזוהה בודד ,יהיה
מדובר ברכישת נכסים .בנוסף ,הובהרו הדרישות
המינימאליות להגדרתו של עסק ,כמו למשל
יהיו
הנרכשים
שהתהליכים
הדרישה
משמעותיים כך שעל מנת שיהיה מדובר בעסק,
תכלול הפעילות לכל הפחות אלמנט תשומה אחד
ותהליך משמעותי אחד ,אשר ביחד תורמים
באופן משמעותי ליכולת של הפעילות לייצר
תפוקות .בנוסף ,צומצמה ההתייחסות לאלמנט
התפוקות הנדרש על מנת לעמוד בהגדרת עסק
והתווספו דוגמאות להמחשת הבחינה האמורה.
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תחילה
מעבר
התיקון ייושם עבור
עסקאות לרכישת
נכסים או עסק אשר
מועד הרכישה שלהן
יחול בתקופות
שנתיות המתחילות
מיום  1בינואר ,2020
עם אפשרות ליישום
מוקדם.

ליישום התיקון
עשויה להיות
השפעה מהותית
על הטיפול
החשבונאי
בעסקאות
עתידיות של
רכישת פעילות
ככל שיהיו.

הלה מגדלי משרדים בע"מ
באורים לדוחות הכספיים ביניים מאוחדים פרופורמה
באור - :3

עיקרי המדיניות החשבונאית (המשך)
ב .תקנים חדשים שטרם אומצו

תקן

והוראות השפעות צפויות

דרישות הפרסום

תיקון ל ,IAS 1 -הצגת התיקון מחליף דרישות סיווג מסוימות של
דוחות כספיים :סיווג התחייבויות כשוטפות או בלתי שוטפות .כך
התחייבות שוטפת או למשל ,על פי התיקון ,התחייבות תסווג כבלתי
שוטפת כאשר לישות יש זכות לדחות את
בלתי שוטפת
התשלום לתקופה של לפחות  12חודשים לאחר
תקופת הדיווח ,אשר הינה "בעלת מהות"
) (Substanceוקיימת לסוף תקופת הדיווח וזאת
חלף הדרישה לזכות שהינה "בלתי מותנית".
בהתאם לתיקון ,זכות קיימת לתאריך הדיווח רק
אם ישות עומדת בתנאים לדחיית התשלום נכון
למועד זה .בנוסף ,התיקון מבהיר כי זכות
ההמרה של התחייבות תשפיע על סיווג המכשיר
בכללותו כשוטף או כבלתי שוטף ,אלא אם כן
רכיב ההמרה הינו הוני.
באור - :4

תחילה
מעבר
התיקון ייכנס לתוקף
בתקופות דיווח
המתחילות ב1 -
בינואר  ,2022יישום
מוקדם אפשרי.
התיקון ייושם
למפרע ,לרבות תיקון
מספרי השוואה.

הקבוצה טרם
החלה בבחינת
ההשלכות של
יישום התיקון על
הדוחות הכספיים

צדדים קשורים ובעלי עניין

א .עסקאות עם בעלי שליטה וצדדים קשורים
להלן פרטים בדבר עסקאות עם צדדים קשורים ובעלי שליטה (כל העסקאות הינן בתנאי שוק ,למעט אם נאמר
אחרת ).
לשלושה
לשנה
חודשים
לשישה חודשים
שהסתיימו ביום שהסתיימו ביום שהסתיימה
ביום 31
 30ביוני (בלתי
 30ביוני (בלתי
בדצמבר
מבוקר)
מבוקר)
2019
2019
2020
2019
2020
מהות העסקה
צד קשור
באור
מר ישראל קלר וגב' הוצאות מימון – שטר
כרמית חלמיש באמצעות הון
()467
()114( )122
()226( )243
חברות בשליטתם
7ג
חברה קשורה
מר רפאל אלאלוף
באמצעות חברות
בשליטתו

7א

()33
22

הוצאות בגין ניהול נכס
הכנסות שכירות

הוצאות מימון הלוואות
שוטפות
הכנסות מימון מהלוואה 7ז
הוצאות מימון -שטר הון

16
()25

14

()25
()129
38
()24

( )6
22
12
()13

()18
()64
26
()13

()63
()296
129
()45
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באור - :4

צדדים קשורים ובעלי עניין (המשך)

ב .יתרות עם בעלי שליטה וצדדים קשורים הכלולים בדוח על המצב הכספי
ליום  30ביוני
(בלתי מבוקר)
2019
2020
מהות העסקה
צד קשור
מר ישראל קלר וגב' כרמית חלמיש שטר הון
באמצעות חברות בשליטתם

ליום  31בדצמבר
2019

באור

הלוואות שוטפות
מר רפאל אלאלוף באמצעות חברות הלוואה שניתנה
בשליטתו
שטר הון

()7,900

()7,418

()7,657

-

()3,259

-

7ז
3,560
()765

269
()717

()740

(*) לפרטים נוספים בדבר צדדים קשורים ,ראה ביאור  7להלן וכן  20לדוחות כספיים שנתיים פרופורמה.

באור  -5מכשירים פיננסים
שווי הוגן
 .1מכשירים פיננסיים שנמדדים בשווי הוגן לצרכי גילוי בלבד
הערך בספרים של נכסים פיננסיים והתחייבויות פיננסיות מסוימים לרבות מזומנים ושווי מזומנים ,לקוחות ,חייבים אחרים,
הלוואות ואשראי לזמן קצר ,ספקים ,זכאים אחרים ,נכס פיננסי ושטרי הון תואם או קרוב לשווי ההוגן שלהם.
 .2היררכיית שווי הוגן של מכשירים פיננסיים הנמדדים בשווי הוגן
הטבלה להלן מציגה ניתוח של המכשירים הפיננסיים הנמדדים בשווי הוגן תוך שימוש בשיטת הערכה.
הרמות השונות הוגדרו כדלקמן:
● רמה  :1מחירים מצוטטים (לא מתואמים) בשוק פעיל למכשירים זהים.
● רמה  :2נתונים נצפים ,במישרין או בעקיפין ,שאינם כלולים ברמה  1לעיל.
● רמה  :3נתונים שאינם מבוססים על נתוני שוק נצפים.
מכשירים פיננסים הנמדדים בשווי הוגן רמה 3
הטבלה להלן מציגה את הנכסים הפיננסיים הנמדדים בשווי הוגן ברמה  3בהיררכיית השווי ההוגן:
נכסים פיננסים בשווי הוגן דרך רווח והפסד
ליום  31בדצמבר
ליום  30ביוני (בלתי מבוקר)
2019
2019
2020

אלפי ש"ח
12,884

11,739

12,250

טכניקת הערכה לקביעת השווי ההוגן
לימים  30ביוני  30 ,2020ביוני  2019ו 31 -בדצמבר  2019תחשיב השווי בוצע בגישת היוון הכנסות לאורך תקופת
השכירות ועד לשנה בה תמומש אופציית הרכישה .בהתאם לאומדן הנהלת החברה ,הערכת השווי לוקחת בחשבון
שהאופציה תמומש .תזרימי המזומנים הצפויים הוונו בשיעור היוון הגלום בעסקת המימון.
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באורים לדוחות הכספיים ביניים מאוחדים פרופורמה
באור  -5מכשירים פיננסים (המשך)
נתונים משמעותיים בלתי ניתנים לצפייה
להלן עיקרי שיעורי ההיוון אשר שימשו בהערכת השווי בכל אחד ממועדי החתך:

ליום 31
בדצמבר
2019

ליום  30ביוני
(בלתי מבוקר)
2019
2020

אלפי ש"ח
3.02%

שיעור היוון

2.41%

2.21%

הטבלה להלן מציגה התאמה בין יתרת הפתיחה לבין יתרת הסגירה בהתייחס למכשירים פיננסיים הנמדדים בשווי הוגן
ברמה  3בהיררכיית השווי ההוגן:
נכסים פיננסים בשווי הוגן דרך רווח והפסד
ליום 31
ליום  30ביוני
בדצמבר
(בלתי מבוקר)

2020

2019

2019
אלפי ש"ח

יתרה ליום  1בינואר
פירעון נכס פיננסי

12,250
()512

13,339
()508

13,339
()1,018

סך הרווחים (הפסדים) שהוכרו ברווח
והפסד

1

53

()71

יתרה ליום  30ביוני

11,739

12,884

12,250

באור  -6נדלן להשקעה
קביעת שווי הוגן של נדל"ן להשקעה ונדל"ן להשקעה בהקמה בדוחות ביניים:
לצורך קביעת השווי ההוגן של נדל"ן להשקעה מתבססת החברה על הערכת שווי שבוצעה על ידי שמאי בלתי תלוי אחת לשנה.
בנוסף ,בכל תאריך דיווח ביניים ,בוחנת החברה את הצורך בעדכון אומדן השווי הוגן של הנדל"ן להשקעה שלה ביחס לשוויו
ההוגן אשר נקבע במועד האחרון אשר התבצעה לגביו הערכת שווי ,על מנת לבחון האם אומדן זה מייצג אומדן מהימן לשווי
ההוגן נכון לתאריך דיווח הביניים .בחינה זו נעשית באמצעות סקירת שינויים בשוק הנדל"ן הרלוונטי ,בחוזי השכירות בנכס,
בסביבת המקרו כלכלית של הנכס ,וכן במידע חדש בדבר עסקאות מהותיות אשר נעשו בסביבת הנכס ובנכסים דומים וכל
מידע אחר אשר עשוי להצביע על שינויים בשווי ההוגן של הנכס.
במידה ולהערכת החברה קיימים לגבי נכסים מסוימים סימנים לכך שהשווי ההוגן לתאריך הדיווח ביניים שונה באופן מהותי
מהשווי ההוגן שנאמד במועד האחרון בו בוצעה הערכת שווי ,אומדת החברה למועד דיווח ביניים את השווי ההוגן של נכסים
אלו באמצעות שמאי חיצוני.
לאור התמשכות משבר הקורונה ,כאמור לעיל בבאור 1ב ,לצורך קביעת השווי ההוגן של נדל"ן להשקעה ,ליום  30ביוני ,2020
החברה התבססה על הערכות שווי שבוצעו לאותו מועד על ידי מעריכים חיצוניים בלתי תלויים ובעלי כישורים מקצועיים
מתאימים לגבי מיקום וסוג הנדל"ן להשקעה המוערך .השווי ההוגן נקבע בחלק מהמקרים בהתבסס על עסקאות שנערכו
לאחרונה בשוק ביחס לנדל"ן דומה ובמיקום דומה לזה של הנדל"ן שבבעלות החברה ,במידה שקיימות עסקאות כאלה ,ובחלק
מהמקרים בהתבסס על היוון תחזיות תזרימי מזומנים הצפויים לנבוע מהנכסים.
במסגרת בחינת השווי ההוגן ביצעה החברה בחינה של הפרמטרים וההנחות אשר שימשו לצורך קביעת שווי הנכסים במסגרת
הערכות השווי כאמור ,וזאת בהתבסס על נתוני תוצאות הפעילות של נכסי החברה בתקופת הדוח .בהתאם ,החברה ביצעה
דחייה של שנה במועד ההקמה החזוי בחישוב השווי של הקרקעות ברעננה ובתל אביב וזאת על מנת לשקלל את הסיכונים
שעלולים להיגרם בשל פגיעה בהליכים של תכנון ובניה של הפרויקטים החדשים וכתוצאה מכך הכירה בהפסד בסך של 3,431
אלפי ש"ח בקביעת השווי ליום  30ביוני .2020
כמו כן ,ליום  30ביוני  2020ההכנסות משוכרים גדלו ביחס ל 31-בדצמבר  2019בשל חוזי שכירות חדשים כך שלחברה נוצר
רווח משערוך בסך של  1,445אלפי ש"ח.
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באור  -7אירועים בתקופת הדוח ולאחריו
א .הסכם שירותים בין הילה או.פי .בע"מ לבין הילה מבני תעשייה בע"מ
ביום  1במאי  , 2020התקשרה חברת מבני תעשייה וחברת הילה או .פי .בע"מ (להלן" :הילה או.פי ,)".חברה
המוחזקת  100%בעקיפין על ידי בעל השליטה בחברה מר רפאל אלאלוף ,בהסכם שירותים לשכירות משרדים
ושירותים נלווים (להלן בס"ק זה" :הסכם השירותים").
להלן עיקרי הסכם השירותים:
 .1השירותים -השירותים שיינתנו על ידי מבני תעשיה להילה או.פי .כוללים ,בין היתר ,כניסה למתחם ושימוש
במתחם המשרדים ,שימוש בשטחים הציבוריים בבניין בשעות פעילות המבנה ,שימוש במתקני המתחם ,תשלומי
חשמל וארנונה.
 .2התמורה -בתמורה לשירותים ,תשלם הילה או.פי .למבנה תעשיה תשלום חודשי בסך של  11,200ש"ח ,בתוספת
מע"מ כדין.
 .3תקופת הסכם השירותים -הסכם השירותים הינו לתקופה של  60חודשים שתחילתה ביום  1במאי  2020עם
אופציה להארכת הסכם השירותים ב 60-חודשים נוספים .מבני תעשיה רשאית לבטל את ההסכם לאלתר בקרות
אחד מהאירועים המצוינים בהסכם והמקובלים בהסכמים מסוג זה.
ב.

הסכם דמי ניהול עם חברה בבעלות מר רפאל אלאלוף

ביום  30בספטמבר  ,2020התקשרה החברה עם חברת ניהול בבעלות בעל השליטה בחברה (להלן " -חברת הניהול")
בהסכם ניהול עם החברה ,לפיו תעניק חברת הניהול לחברה ולחברות הבנות שירותי ניהול והכל מבלי שיתקיימו בין
החברה לבין חברת הניהול ו/או מי מטעמה יחסי עובד מעביד .ההתקשרות כאמור אושרה על ידי ועדת הביקורת,
הדירקטוריון והאסיפה הכללית .להלן עיקרי הסכם הניהול:
חברת הניהול תעניק לחברה את מכלול השירותים המפורטים להלן ,ושירותים נוספים כפי שיקבעו על ידי דירקטוריון
החברה מעת לעת וכפוף להנחיותיו.
א .שירותי יו"ר דירקטוריון :יוענקו על ידי מר רפאל אלאלוף (להלן" :מר אלאלוף") ,מר אלאלוף יעניק לחברה
שירותי יו"ר דירקטוריון ללא תמורה (כל עוד מר אלאלוף מכהן כמנכ"ל החברה באמצעות חברת הניהול) ,בהתאם
לצרכי החברה כפי שיהיו מעת לעת .סמכויותיו ותפקידיו של מר אלאלוף יהיו בהתאם למקובל לגבי נושאי תפקיד
זה ,ובכלל זה יסייע לחברה בנושאים עסקיים שונים ויעסוק בקידום עסקי החברה .מובהר כי במקרה בו יחדל מר
אלאלוף לכהן כמנכ"ל החברה וימשיך להעניק לחברה שירותי יו"ר דירקטוריון באמצעות חברת הניהול ,חברת
הניהול תהייה זכאית לתשלום נוסף בסך של  20אלף ש"ח .עוד מובהר כי במקרה בו מר אלאלוף יחדל מלכהן
כיו"ר דירקטוריון החברה ,באמצעות חברת הניהול ,דמי הניהול המפורטים להלן לא יופחתו.
ב .שירותי מנכ"ל החברה :יוענקו על ידי מר אלאלוף ,אשר מנהל את עסקי החברה החל ממועד הקמתה ,ועל ידו
בלבד ,בהיקף משרה של  ,75%החברה מייחסת בגין שירותים אלו שיעור של  60%מסך תמורת דמי הניהול
המפורטת להלן.
ג .שירותי סמנכ"ל שיווק ופיתוח :יוענקו על ידי מר חן כרמין ו/או על ידי כל גורם אחר אשר אושר על ידי מנכ"ל
החברה .במסגרת שירותים אלו יוענקו לחברה שירותי ליווי ,פיקוח וניהול השקעות .שירותי סמנכ"ל שיווק ופיתוח
יוענקו לחברה בהיקף של  100%משרה ,החברה מייחסת בגין שירותים אלו שיעור של  25%מסך תמורת דמי הניהול
המפורטת להלן.
ד .שירותי מנהלת אדמיניסטרציה וניהול משרד :יוענקו על ידי הגב' רעות היקי ו/או על ידי כל גורם אחר אשר אושר
על ידי מנכ"ל החברה ,בהיקף של  75%משרה ,החברה מייחסת בגין שירותים אלו שיעור של  10%מסך תמורת
דמי הניהול המפורטת להלן.
ה .שירותי משרד הכוללים; שכר דירה ,דמי ניהול וחניה ,מיסים (חשמל ארנונה ,מים) ,הוצאות משרד וכן שירותי IT
הכוללים; שירותי תקשורת ומחשבים ,החברה מייחסת בגין שירותים אלו שיעור של  5%מסך תמורת דמי הניהול
המפורטת להלן.
התמורה
בתמורה לשירותי הניהול המפורטים לעיל ,החברה תשלם לחברת הניהול תשלום חודשי בסך שלא יעלה על  100אלפי
ש"ח ,בצירוף מע"מ כדין (להלן" :דמי הניהול").
מובהר כי החברה תהייה רשאית לוותר על מי משירותי הניהול ,כולם או חלקם .במקרה כאמור ,סך התמורה יופחת
בהתאם.
כמו כן ,מובהר כי החברה תהייה רשאית להגדיל ו/או להפחית את היקף המשרה של יו"ר הדירקטוריון ו/או מנכ"ל
החברה ו/או סמנכ"ל השיווק והפיתוח ו/או המנהלת האדמיניסטרטיבית ,בהתאם לצרכי החברה עד למשרה מלאה,
בכפוף להתאמת התמורה החודשית (עפ"י נוסחת קו ישר).
מר אלאלוף יהיה רשאי להיעדר מביצוע התפקיד למשך תקופה שלא תעלה על  25ימי עבודה בשנה מבלי שיופחתו דמי
הניהול .ימי ההיעדרות הנ"ל יהיו ניתנים לצבירה (בדומה לימי חופשה) ,עד לכמות של  25ימים.
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כמו כן ,מר אלאלוף יהיה רשאי להיעדר מביצוע התפקיד עקב מחלה שלו או בן משפחה מדרגה ראשונה למשך תקופה
מצטברת של יום וחצי לכל חודש בו הסכם זה הינו בתוקף ולא יותר מ 180-יום במצטבר ,מבלי שתהיה הפחתה בדמי
הניהול בגין היעדרות זו.
תקופת ההסכם :הסכם זה יכנס לתוקף רטרו אקטיבי החל מיום  1ביולי  2020ויהיה לתקופה בלתי קצובה ,בכפוף
להוראות הדין הישראלי.
על אף האמור לעיל ,הצדדים יהיה רשאים להביא את תקופת ההסכם ואת תוקפו של הסכם זה לכלל סיום וזאת על ידי
מתן הודעה בכתב לצד שכנגד  180ימים מראש (להלן " :ההודעה המוקדמת") .כמו כן נקבעו תנאים מקובלים אשר
בהתקיימותם החברה תהייה רשאית להספיק הסכם זה לאלתר וללא צורך במתן הודעה המוקדמת.
ראה להלן נתוני הפרופורמה בהנחה כי דמי הניהול היו משתקפים בדוחות הכספים לתקופות קודמות:

לשישה חודשים שהסתיימו
ביום  30ביוני
2019
2020
רווח (הפסד) לתקופה כפי
שדווח לפני הסכם דמי
הניהול
הוצאות הנהלה וכלליות
לפני הסכם דמי הניהול
הוצאות הנהלה וכלליות
הכוללות את השפעת
הסכם דמי הניהול
הטבת מס (מסים על
הכנסה) לפני הסכם דמי
ניהול
הטבת מס (מסים על
ההכנסה) הכוללות את
השפעת הסכם דמי ניהול
רווח (הפסד) נקי לתקופה
פרופורמה

לשלושה חודשים
שהסתיימו ביום  30ביוני
2019
2020
אלפי ש"ח

לשנה שהסתיימה
ביום  31בדצמבר
2019

()1,635

()463

()1,054

()355

9,216

117

77

52

36

342

717

(677

352

336

1,542

505

161

180

108

()2,704

643

299

249

177

()2,428

()2,097

()925

()1,285

()586

8,292

השפעה על יתרת עודפים:
ליום  30ביוני
2019
2020
אלפי ש"ח
57,787
65,831
()2,298
()3,222
55,489
62,609

יתרת עודפים כפי שדווח
השפעת פרופורמה
יתרת עודפים פרופורמה
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הסכם דמי ניהול עם חברה קשורה

ג.

ביום  30בספטמבר  ,2020התקשרה חברת הילה צ.י( .להלן – הילה צ.י ) ,חברה בבעלות בעלי השליטה של החברה עם אחת
מחברות הבנות בהסכם ניהול לפיו הילה צ.י .תשמש כחברת הניהול של חברת הבת לנהל את המבנה ברח' צור מס'  8באיזור
התעשיה מצפה ספיר שבצור יגאל/כוכב יאיר ולבצע את שירותי ניהול ,והכל כמפורט להלן:

ד.

א.

ההתקשרות :הילה צ.י .תשמש כחברת הניהול על ידי חברת הבת באמצעות התקשרות ישירה עם השוכרים
אשר התקשרו עם חברת הבת בהסכמי שכירות ובאמצעות התקשרות עם חברת הבת בקשר עם השטחים
המושכרים לשוכרים כאמור ,כפי שיהיו מעת לעת.

ב.

השירותים :הילה צ.י .תנהל ,תתחזק ותתפעל את המבנה כמשק סגור ,וכן תטפל באחזקה ותפעול ,תשלומי
מיסים ותשלומים אחרים ,גביית תשלומים ,ביטוחי מבנה ואחזקת שטחים חיצוניים למבנה.

ג.

תמורה :בתמורה לשירותים המצוינים לעיל ,חברת הבת תשלם להילה צ.י .סך הדומה לדמי הניהול המשולמים
על י די יתר השוכרים במבנה להילה צ.י .שאינם חברת הבת ו/או חברות קשורות לחברת הבת ובכל מקרה לא
יותר מ  .10%+Costהילה צ.י .זכאית ,אך לא חייבת ,לחייב את חברת הבת בדמי ניהול בשיעור מוקטן או קבוע
מראש ,על פי סכום קבוע לכל מטר מרובע של השטח המושכר לו ,או על פי קריטריון אחר שיוסכם עימו.

ד.

תקופת ההסכם :ההסכם ייכנס לתוקף החל מיום  30בספטמבר  2020ויהיה לתקופה בלתי קצובה .על אף
האמור ,הילה מבני תעשיה תהא רשאית לסיים את ההסכם בהודעה מראש בת  180ימים.

מזכר הבנות עם חברת ( Global Hospitality Licensing S.a r.l.להלן)"GHLS" :

ביום  12ביולי  2020התקשרה אחת מחברות הבנות (להלן" -חברת הבת") עם חברת  ,GHLSחברת בת של חברת Marriot
( Intercontinental Inc.להלן" :מריוט") ,חברה בינלאומית הפועלת בתחום המלונאות ,במזכר הבנות לקבלת זיכיון
בהקמת בית-מלון בתל אביב תחת המותג  ,MOXYשהינו מותג של מריוט .ההתקשרות בין הצדדים כפופה לחתימה על
הסכם סופי בין הצדדים.
להלן עיקרי מזכר ההבנות:
( )1תקופת ההתקשרות הינה  20שנה ממועד פתיחת המלון ,עם שתי תקופות אופציה להארכת ההתקשרות ,בנות חמש
שנים כל אחת.
( )2בתמורה לקבלת הזיכיון תשלם חברת הבת כדלקמן:
.1
.2
.3

.4

תשלום חד פעמי בסך של  10,000דולר.
תשלום בהתאם לשיעורים המפורטים בהסכם מתוך סך המכירות ברוטו של חדרי המלון ,בהתאם לחודש בו
התבצעו המכירות החל מיום פתיחת המלון.
שיעור של  1.5%מההכנסות החברה ברוטו עבור שירותים נלווים שונים כדוגמת שירותי שיווק ,ניהול מערכת
הזמנות ,מערכת ניהול חיובים ותמיכה בניהול וכן כל הוצאה או שירות נוסף שאינו נכלל במסגרת השירותים
הנלווים ,תחויב בנפרד ובתעריף שייקבע על ידי הצדדים להסכם.
חברת הבת התחייבה להתקשר עם חברה נוספת הקשורה למריוט ,בהסכם עיצוב המלון בתמורה לסך שלא
יעלה על  60אלפי דולר ארה"ב.

( )3מריוט התחייבה כי לא תפתח מלונות תחת המותג  Moxyבקרבת המלון ,כמפורט בתנאי ההסכם.
( )4הצדדים הסכימו כי החל ממועד החתימה על מזכר ההבנות ועד למועד המוקדם מבין 31 )1( :באוקטובר  ;2020או
( )2במועד שבו מריוט תו דיע להילה מלונות כי המפעיל בפועל של המלון לא אושר על ידי מריוט כמפעיל למלון,
חברת הבת ו/או צדדים קשורים לה לא יבצעו משא ומתן בכל צורה שהיא ולא ישקלו ו/או יחתמו על הסכם הקשור
בפיתוח האתר שלא כבית מלון ו/או התקשרות בהסכם עם מותג אחר ו/או הסכם ניהול ,שכירות או כל הסכם אחר
הקשור למלון ,למעט ההתקשרות עם מריוט ו/או מכירת המלון או הקרקע של החברה בתל אביב.
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ה.

ביום  9בספטמבר  2020התקבל אישור תכנית מפורטת מס'  417-0600171מצפה ספיר – בגין תוספת זכויות בנייה של
 1,000מ"ר ותוספת קומה רביעית למבנה בצור יגאל.

ו.

במהלך החציון הראשון לשנת  ,2020נתנו החברה וחברות הבנות שלה הלוואה לבעל שליטה (להלן – הלווה) בסכום של
 3,560אלפי ש"ח  ,הלוואה זו הינה נושאת ריבית שנתית בשיעור פריים .1% +
בהתאם להסכם ההלוואה ,סך של  500אלפי ש"ח ישולם עד ליום  31בדצמבר  ,2020באמצעות קיזוז תשלום דמי ניהול
להם זכאית חברה בשליטתו של הלווה מהחברה בגין הסכם ניהול מיום  1ביולי  .2020יתרת ההלוואה תשולם ביום 30
ביוני  .2021כמו כן הלווה יהיה זכאי לפרוע את ההלוואה כולה או חלקה בפירעון מוקדם ללא שיחול עליו כל תשלום נוסף.
בחודש אוגוסט פרע הלווה בפירעון מוקדם סך של  1,000אלפי ש"ח.

ז.

ביום  25באוגוסט  ,2020מר אלאלוף נטל הלוואה מבנק מרכנתיל דיסקונט (להלן" :הבנק") בסך של  2מיליון ש"ח (להלן:
"הקרן") ,הנושאת ריבית שנתית של פריים( 1%+להלן" :הריבית") ,אשר הריבית בגינה משולמת חודשית על פני 12
חודשים (תשלום ראשון ביום  25בספטמבר  )2020ותשלום הקרן ביום  24באוגוסט ( 2021להלן" :ההלוואה המקורית").
מר אלאלוף העביר סך של  1מיליון ש"ח מכספי ההלוואה לחברה וחברות בנות של החברה (להלן" :ההלוואה") .לאור
האמור ,ביום  30בספטמבר  ,2020נחתם הסכם בין מר אלאלוף לבין החברה לפיו החברה נטלה על עצמה בהתחייבות בלתי
חוזרת את פירעון ההלוואה לבנק לרבות הריבית על ההלוואה ,שתחושב על חלק סך ההלוואה מההלוואה המקורית.
פירעון ההלוואה כאמור יעשה באותם מועדים ובתנאים כפי שנקבע בהלוואה המקורית (גב-אל-גב).

ח.

נכון ליום ה 29-לספטמבר ( 2020להלן – מועד המכתב) קיבלה החברה מכתב עקרונות מהבנק לפיו הבנק מסכים באופן
עקרוני לחדש את יתרת ההלוואה הקיימת בסך שלכ 20-מיליון ש"ח אשר אמורה להפרע בינואר ( 2021להלן" :מועד פרעון
מקורי") .בהתאם למכתב העקרונות הבנק יעמיד את סך ההלוואה ל 24-חודשים ממועד הפרעון המקורי בהתאם לתנאים
כפי שיקבעו על ידי הבנק ובכפוף לעמידה בהתניות שמצוינות במכתב העקרונות כגון :עמידת החברה במלוא התחייבויותיה
עד למועד חידוש ההלוואה ,שלא תהא כל הרעה לדעת הבנק במצב החברה במועד חידוש ההלוואה  ,שלא תהיה כל פגיעה
בבטוחות הקיימות בידי הבנק וכן התניות נוספות המפורטות במכתב העקרונות.

ט.

ביום  24בנובמבר  ,2020נטלה חברת הבת ,הלוואה מבנק דיסקונט בע"מ בסך של  6,500אלפי ש"ח (להלן" :קרן
ההלוואה") ,בתנאים כדלקמן :הריבית משולמת חודשית על פני תקופה של  2חודשים החל מיום  24בנובמבר  2020ועד
ליום  15בינואר  .2021הלוואה לא צמודה בריבית משתנה בשיעור ריבית הפריים ( )1.6%בתוספת מרווח קבוע בשיעור של
( 1.2%להלן" :הריבית" ,וביחד עם קרן ההלוואה" :ההלוואה") .קרן ההלוואה משולמת בסוף התקופה ביום  15בינואר
 .2021הילה החברה להתחדשות עירונית פינוי בינוי ותמ"א  38בע"מ (להלן" :הילה התחדשות עירונית") ,חברה בבעלותו
של מר רפאל אלאלוף ,הינה ערבה כלפי הבנק עבור חברת הבת  ,עד למגבלת הסכום הכולל של קרן ההלוואה (קרי6,500 ,
אלפי ש"ח) לרבות הפרשי הצמדה..

י .ביום  24בנובמבר  ,2020התקשרה חברת הבת עם חברת הילה החברה להתחדשות עירונית פינוי בינוי ותמ"א  38בע"מ,
חברה המוחזקת על ידי ה "ה רפאל אלאלוף ומשפחת קלר ,בעלי השליטה בחברה ,באמצעות חברות בשליטתן (להלן:
"הילה התחדשות עירונית") ,בהסכם הלוואה ,לפיו חברת הבת תעמיד להילה התחדשות עירונית הלוואה בסך של 6,500
אלפי ש"ח (להלן" :קרן ההלוואה") .קרן ההלוואה תישא ריבית שנתית הזהה לריבית אשר תקבע במסגרת הנפקת אגרות
החוב (סדרה א') על פי תשקיף החברה ,בתוספת ( 1%להלן" :הריבית") .קרן ההלוואה והריבית ייקראו ביחד" :ההלוואה".
ההלוואה תוחזר על ידי הילה התחדשות עירונית לחברת הבת בתשלום אחד (קרן וריבית) ביום  31בדצמבר .2024
על אף האמור לעיל ,במקרה בו החברה לא תשלים הנפקה של אגרות חוב (סדרה א') עד ליום  1בפברואר  ,2021תנאי
ההלוואה ישונו ויהיו באותם תנאים ( )back to backלתנאי ההלוואה בסך של  6.5מיליון ש"ח שנלקחה מבנק דיסקונט
בע"מ על ידי חברת הבת ביום  24בנובמבר  .2020לפרטים נוספים אודות ההלוואה שנלקחה מבנק דיסקונט בע"מ על ידי
חברת הבת ,ראה באור  7ט'.
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הילה מגדלי משרדים בע"מ
דוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה לתקופה
שהסתיימה ביום  31בדצמבר  ,2019ולתקופה של
שישה חודשים שהסתיימו ביום  30ביוני 2020
הדירקטוריון בחר לאמץ ולהחיל על החברה את כל ההקלות המנויות בתקנה 5ד(ב)(5 ,)1ד(ב)( )2ו-
5ד(ב)( )4לתקנות דוחות תקופתיים ומיידיים ,התש"ל ,1970-וזאת בהתאם לתקנה 6ג לתקנות
ניירות ערך (פרטי התשקיף וטיוטת תשקיף – מבנה וצורה) ,התשכ"ט ,1969-ואת ההקלה המנויה
בתקנה 3ב לתקנות החברות (הוראות ותנאים לעניין הליך אישור הדוחות הכספיים) ,התש"ע-
 ,2010לעניין אישור הדוחות הכספיים של החברה.
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דירקטוריון חברת הילה מגדלי משרדים בע"מ (להלן" :החברה") מתכבד להגיש את דוח הדירקטוריון על
מצב ענייני החברה נכון ליום  31בדצמבר  2019וכן לתקופה של שישה חודשים שהסתיימו ביום  30ביוני
 ,2020בהתאם לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידים) ,תש"ל( 1970-להלן" :מועד הדו"ח"" ,מועד
דוח הדירקטוריון" ,ו"-התקנות" ,בהתאמה) ,דוח דירקטוריון נערך בהנחה שבפני הקורא מצוי תיאור עסקי
התאגיד כפי שנכלל בפרק  6לתשקיף זה (להלן" :התשקיף") ,וכן דוחותיה הכספיים של החברה ליום 31
בדצמבר  ,2019וליום  30ביוני  2020אשר נכללים בתשקיף (להלן" :הדוחות הכספיים").
ביום  30בספטמבר  2020אישר דירקטוריון החברה כי בהתאם לתקנה 6ג לתקנות ניירות ערך (פרטי תשקיף
וטיוטת התשקיף – מבנה וצורה) ,תשכ"ט ,1969-מתקיים התנאי לאימוץ ההקלות לתאגיד קטן כאמור
בתקנות (5ד) ( )1עד (5ד)( )4וכן החליט לאמץ את ההקלות האמורות וזאת החל (וכולל) מדוח זה.

א .הסברי הדירקטוריון באשר למצב עסקי החברה
.1

תיאור תמציתי של החברה וסביבתה העסקית
 .1.1הילה משרדי מגדלים בע"מ (להלן " :החברה") ,התאגדה בישראל ביום  8ב דצמבר 2014
כחברה פרטית מוגבלת במניות ,בערבון מוגבל בשם הלה מגדלי משרדים רעננה בע"מ ,אשר
כל יעודה היה להחזיק בנכס מקרקעין של החברה ברעננה בשטח של  4,733מ"ר (קרי ,חברת
נכס) .ביום  22ביוני  2020שונה שם החברה לשמה הנוכחי .לאחר רישומם למסחר של ניירות
הערך המוצעים על פי תשקיף זה בבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ (להלן" :הבורסה"),
תהפוך החברה לתאגיד מדווח ,כהגדרת מונח זה בחוק ניירות ערך  ,וכן תחזיק ב100% -
בחברות הבנות  .ההצעה על פי תשקיף זה הינה הצעה ראשונה של ניירות ערך של החברה
לציבור.
 .1.2החברה הוקמה על ידי מר רפאל אלאלוף ועל ידי מר ישראל קלר (להלן" :מר אלאלוף" ו-
"משפחת קלר" ,בהתאמה) ,שהינם בעלי ניסיון של מעל  24שנים בייזום והקמה של פרויקטי
נדל"ן לעסקים ,תעשיה ,משרדים ומגורים בארץ ובחו"ל ומר קלר הינו בעל ניסיון וותק של
 40שנה בהנדסה אזרחית עם התמחות בביסוס וייעוץ קרקע.
 .1.3החברה והחברות המוחזקות על ידה ,לאחר השלמת הליך שינוי המבנה המפורט בסעיף 1.7
להלן (להלן ביחד" :הקבוצה") ,פועלת בתחום הנדל"ן המניב בישראל.
במסגרת תחום פעילות זה הקבוצה עוסקת בהשכרה ,ניהול ואחזקה של נכס מניב ונכס
פיננסי המושכרים למשרדים ותעשיה (על קרקע שבבעל ות הקבוצה) וכן בייזום ופיתוח של
קרקע הנמצאת בבעלותה אשר עליה החברה מתכננת להקים בית מלון תחת מותג מוביל
בינלאומי בתחום המלונאות .בנוסף בבעלות הקבוצה קרקע ברעננה שטרם קיבלה היתרי
בניה.
 .1.4בזכות הותק של מר אלאלוף ,יו"ר דירקטוריון ומנכ"ל החברה ,הנמנה גם על בעלי השליטה
בה ,הקבוצה יוזמת ו/או רוכשת ,מתכננת ,מקימה ומשכירה את הבניינים שבבעלותה.
 .1.5החברה פועלת בישראל ,ללא התמקדות באזור גאוגרפי מסוים.
 .1.6נכון למועד פרסום דוח הדירקטוריון וטרם השלמת הנפקת ניירות הערך בהתאם לתשקיף
זה ,החברות הבנות מוחזקות כולן ,בשרשור ,בשיעור של  70%על ידי מר אלאלוף ,ו-בשיעור
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של  30%על ידי משפחת קלר.
 .1.7ביום  30בספטמבר  , 2020התקשרו מר אלאלוף ומשפחת קלר ,באמצעות חברות בשליטתן
המחזיקות בחברות הבנות ,בהסכם עם החברה לפיו ,בכפוף להנפקת ניירות הערך המוצעים
לפי תשקיף זה ובד ובד עם רישומם למסחר בבורסה ,כלל המניות ( )100%של החברות הבנות
יועברו לבעלות החברה ,בפטור ממס לפי סעיף 104ב(ב) לפקודת מס הכנסה [נוסח חדש],
התשכ"א ,1961 -בתמורה להקצאת מניות החברה ,באופן בו לאחר ההעברה כאמור ,החברה
תחזיק ב 100% -מהון המניות המונפק והנפרע של כ"א מהחברות הבנות ,ומר אלאלוף
ומשפחת קלר ,באופן ישיר ו/או באמצעות חברות בשליטתם ,יחזיקו בשיעור של  70%ו-
 , 30%בהתאמה ,מהון המניות המונפק והנפרע של החברה (בדילול מלא) (שיעור ההחזקה
התואם את שיעור ההחזקה שהיה להם בחברות הבת).
 .1.8לתיאור עסקי החברה לרבות נכסי הקבוצה ,תחומי פעילותה וכן שינויים עיקריים בפעילות
החברה ובעסקיה במהלך תקופת הדו"ח ,ראה פרק  6לתשקיף.
 .1.9נכון למועד דוח הדירקטוריון ,למעט כמפורט להלן ,לא חל שינוי מהותי בפעילות החברה,
כפי שבאה לידי ביטוי בתשקיף.
.2

השפעות משבר נגיף הקורונה:
בעקבות ההתפרצות של נגיף הקורונה ( )COVID-19בסין בחודש דצמבר  ,2019והתפשטותו
בתחילת  2020למדינות רבות נוספות ,חלה ירידה בהיקפי הפעילות הכלכלית באזורים רבים
בעולם וגם בישראל .התפשטות הנגיף גרמה בין היתר לשיבוש בשרשרת האספקה ,לירידה בהיקף
התחבורה העולמית ,למגבלות תנועה ותעסוקה אשר הטילה ממשלת ישראל וממשלות אחרות
בעולם וכן לירידות בשווי של נכסים פיננסיים ושל סחורות בשווקים בארץ ובעולם.
בעקבות האירוע ,החל מחודש מרס  2020נקטה ישראל בצעדים משמעותיים בניסיון לבלום את
התפשטות הנגיף .בין הצעדים הללו נמנים בין היתר ,הגבלות על תנועה ותעסוקת אזרחים ,סגירת
עסקים וקניונים ,הגבלות על ההתכנסויות והאירועים ,הגבלות תחבורתיות על נוסעים וסחורות,
סגירת גבולות בין מדינות ,צמצום מספר העובדים הרשאים להגיע למקום העבודה וכיוצא באלה.
החל ממחצית חודש אפריל  , 2020החלה ממשלת ישראל בנקיטת פעולות שמטרתן להקל על
ההגבלות שנקבעו וזאת בכפוף לרמת התחלואה הקיימת .עם זאת לאור העלייה החוזרת ברמת
התחלואה בחודשים יולי ואוגוסט ,החל מחודש ספטמבר מדינת ישראל חזרה לנקוט בצעדים
משמעותיים על מנת לבלום את העלייה האמורה.
נכון למועד דוח הדירקטוריון ,בבעלות החברה נכסי מקרקעין שנמצאים בשלבי תכנון שונים .על
אף שבפועל עד כה לא הוטלו על ידי הממשלה מגבלות משמעותיות על ענף הבנייה וזאת בשל
הגדרתו כענף חיוני ,ההגבלות על כלל הציבור פוגעים באופן חלקי ומצומצם בענף זה ועלולות
להמשיך לפגוע כך שעלולים להיגרם עיכובים בתהליכי תכנון ורישוי של פרויקטים חדשים .על כן
בתקופת הדוח  ,במדידת השווי ההוגן של נכסי המקרקעין שבפיתוח בוצעה דחייה בתקופת
ההקמה וזאת על מנת לשקלל את הסיכונים שעלולים להיגרם בשל פגיעה בהליכים של תכנון,
קבלת היתרים וביצוע לפרויקטים חדשים שעלולים לדחות את מועד תחילת ההקמה של
המקרקעין .כתוצאה מכך ,חלה ירידה בשווי ההוגן של נכסים אלו בסך של  3,431אלפי ש"ח ביחס
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לשווי ההוגן של  31בדצמבר .2019
בקשר עם נכס הנדל"ן המושכר לחיצוניים ,נכון למועד דוח הדירקטוריון לא ידוע לקבוצה על
שינוי משמעותי לרעה שחל בעסקי איזה משוכריה וכן לא חלה ירידה בשיעור התפוסה של הנכס
ועד למועד פרסום דוח הדירקטוריון כל דמי השכירות המשולמים ע"י השוכרים לקבוצה שולמו
במלואם.
ביחס לענף הנדל"ן המניב בישראל ,התפרצות נגיף הקורונה והשלכותיו ה כלכליות ,כמו גם אי
הודאות למועד בו יתחיל לדעוך ,צפוי להחליש את איכות האשראי של חברות הנדל"ן המניב
הישראליות .לצעדים שננקטו בארץ ובעולם על רקע התפשטות נגיף הקורונה יש השפעה
משמעותית על התוצר והתעסוקה וכתוצאה מכך גם השפעה ישירה על ענף הנדל״ן ובפרט המניב.
עם זאת ,נכון למועד דוח הדירקטוריון ,פעילות הקבוצה לא נפגעה מהותית כתוצאה מהתפשטות
נגיף הקורונה ,ככל הנראה לאור האיתנות הפיננסית של שוכריה ,אופי פעילותם והעובדה שרובם
הינם חברות בצמיחה שעיקר פעילותן מחויבת להתבצע במקום העבודה (ולא ניתן לעבוד מהבית),
לאור הצורך בשימוש במעבדות הפיתוח ,מכונות ופסי הייצור.
היות שמדובר באירוע אשר אינו בשליטת הקבוצה ,וגורמים כגון המשך התפשטות הנגיף או
עצירתו עשויים להשפיע על הערכות הקבוצה ,הקבוצה ממשיכה לעקוב באופן שוטף אחר
השינויים בשווקים בארץ ובעולם ובוחנת את ההשלכות על תוצאותיהן העסקיות של חברות
הקבוצה בטווח הבינוני והארוך.
החברה בחנה את השלכות האמור לעיל ועל סמך מספר תרחישים שנבחנו הגיעה למסקנה כי יש
ביכולתה של החברה להמשיך ולפרוע את התחייבויותיה בעתיד הנראה לעין.
לפרטים אודות גורמי סיכון בקשר עם התפרצות נגיף הקורונה ,ראה סעיפים  6.44.1.1ו6.44.2.1 -
בפרק  6בתשקיף.
יצוין כי במהלך תקופת הדוח  ,במהלך התפשטות נגיף הקורונה ,נחתם מזכר הבנות בין הילה
מלונות לבין חברת הבת של רשת בתי המלון מריוט העולמית ,כמפורט בסעיף  6.32.7.1בפרק 6
לתשקיף.

ב .המצב הכספי של החברה
הדוחות הכספיים של החברה ליום  31בדצמבר  ,2019וליום  30ביוני  2020ערוכים בהתאם לתקני
דיווח כספי בינלאומיים (להלן )" IFRS" :ובהתאם לפרק ד' של תקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים
ומיידיים) ,התש"ל.1970-
להלן נתונים עיקריים מתוך הדוחות הכספיים של החברה על המצב הכספי של החברה ליום 31
בדצמבר  ,2019וליום  30ביוני ( 2020באלפי ש"ח):
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ליום  31בדצמבר
(באלפי ש"ח)
הסברי החברה

 %מסך המאזן
2019

2018

נכסים

860

1,519

הקיטון ביתרת המזומנים שווה מזומנים נובע בעיקרו מהשקעות אשר
ביצעה החברה בנדל"ן להשקעה ,בקיזוז התזרים החיובי מפעילות
שוטפת של החברה ושינוי ביתרות האשראי הבנקאי ואשראי מאחרים
 -ראה גם דוח על תזרימי המזומנים.

163

462

הקיטון נובע בעיקר מקבלת החזר מרשויות המס בסך של כ  300אלפי
ש"ח.

1,023

1,981

-

42

מזומנים ושווי מזומנים

חייבים ויתרות חובה

סה"כ נכסים שוטפים

פיקדונות לזמן ארוך

נדל"ן להשקעה
164,300

נכס פיננסי בשווי הוגן דרך רווח או
הפסד

145,700

12,250

13,339

סה"כ נכסים לא שוטפים

176,550

159,081

סה"כ נכסים

177,573

161,062

הגידול נובע מהתקדמות קצב בנייה  ,השקעות אשר ביצעה החברה וכן
מעליית ערך הנכסים הנובע בין היתר מעדכון השווי למטר מבונה
למסחר ,לתעסוקה ולמלונאות .כמו כן ,הנדל"ן המניב בשנת 2019
הוערך על בסיס גישת היוון הכנסות היות והנכס הושכר כמעט במלואו
 ראה גם באור  6לדוחות הכספיים ליום  31בדצמבר .2019הקיטון נובע מירידת ערך השווי ההוגן כתוצאה מגידול בשיעור ההיוון
מ 1.98%-ל , 2.41%-ראה גם באור  7לדוחות הכספיים ליום  31בדצמבר
.2019

התחייבויות
אשראי מתאגידים בנקאיים ואחרים

התחייבויות לספקים ונותני שירותי

19,828

34,934

הקיטון נובע מפירעון הלוואות זמן קצר בהיקף של כ 19 -מיליון ש"ח
וקבלת הלוואות חדשות לזמן ארוך בהיקף של כ 27 -מיליון ש"ח  ,ראה
גם באור  9לדוחות הכספיים ליום  31בדצמבר .2019

1,117

1,746

הקיטון נובע בעיקר מהשלמת פרויקט בניית מבנה תעשייה.

זכאים ויתרות זכות
963

118

הגידול נובע בעיקרו ממיון הפרשה אשר רשמה החברה בגין מס
הרכישה הצפוי להיות משולם כחלק מהשלמת שינוי המבנה ,בסך 571
אלפי ש"ח .כמו כן  ,חל גידול בהוצ' לשלם בגין הוצ' ביקורת בסך 210

5

אלפי ש"ח.

צדדים קשורים

סה"כ התחייבויות שוטפות

הלוואות מתאגידים בנקאיים

זכאים זמן ארוך

פיקדונות מלקוחות

הלוואות שהתקבלו מבעלי השליטה לטובת מימון הפעילות השוטפת –
ראה גם סעיף שטרי הון.

-

8,244

21,908

45,042

53,878

26,206

-

571

ראה הסבר החברה בסעיף זכאים ויתרות זכות לעיל.

538

354

הגידול נובע מגידול בתפוסת הנכסים המושכרים.

הגידול נובע מקבלת הלוואות חדשות בהיקף של כ  27מיליון ש"ח -
ראה גם באור  9לדוחות הכספיים ליום  31בדצמבר .2019

8,397

7,885

במהלך  2018העמידה החברה שטרי הון כנגד הלוואות שנתקבלו מבעלי
השליטה נושאת ריבית שנתית בשיעור  6.5%לא צמודה לפירעון
בתאריך  – 31/12/2025ראה גם באור  14לדוחות הכספיים ליום 31
בדצמבר .2019

20,505

17,873

הגידול נובע בעיקרו מעליית הערך בשווי ההוגן של הנדל"ן להשקעה –
ראה גם סעיף נדל"ן להשקעה לעיל.

סה"כ התחייבויות לא שוטפות

83,318

52,889

סה"כ התחייבויות

105,226

97,931

שטרי הון זמן ארוך

עתודה למס

הון המיוחס לבעלי מניות החברה
סה"כ הון

72,347

63,131

סה"כ התחייבויות והון

177,573

161,062

השינוי בהון העצמי נובע מהרווח לתקופה.
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ליום 31
בדצמבר

ליום  30ביוני
(באלפי ש"ח)

(באלפי ש"ח)

 %מסך המאזן

2020

הסברי החברה

 %מסך המאזן
2019

2019

נכסים

מזומנים ושווי מזומנים
805

1,270

860

חייבים ויתרות חובה

283

163

311

הגידול ביתרות חייבים ויתרות חובה
מסך של  163אלפי ש"ח ל 283-אלפי
ש"ח נכון ליום  30ביוני  ,2020נובע
בעיקרו מגידול ביתרת מע"מ לקבל וכן
גידול בהמחאות לגבייה על סך של כ 56-
אלפי ש"ח.
הגידול נובע כתוצאה מהלוואה שניתנה
לבעל השליטה נושאת ריבית שנתית של
בהתאם להסכם
פריים .1% +
ההלוואה ,סך של  500אלפי ש"ח ישולם
עד ליום  31בדצמבר  ,2020באמצעות
קיזוז תשלום דמי ניהול להם זכאית
חברה בשליטתו של הלווה מהחברה
בגין הסכם ניהול מיום  1ביולי .2020
יתרת ההלוואה תשולם ביום  30ביוני
 .2021כמו כן ,הלווה יהיה זכאי לפרוע
את ההלוואה כולה או חלקה בפירעון
מוקדם ללא שיחול עליו כל תשלום
נוסף .בחודש אוגוסט פרע הלווה
בפירעון מוקדם סך של  1,000אלפי
ש"ח.

צדדים קשורים

סה"כ נכסים שוטפים

הקיטון ביתרת המזומנים שווה
מזומנים נובע בעיקרו מהשקעות אשר
ביצעה החברה בנדל"ן להשקעה.

3,560

269

-

4,648

1,850

1,023

נדל"ן להשקעה

163,400

149,623

7

164,300

לאור העובדה כי התפרצות הנגיף
נמשכת וקיים חוסר וודאות ,בדוח
הכספי ליום  30ביוני  ,2020בוצעה
דחייה בתקופת ההקמה של המקרקעין
וזאת על מנת לשקלל את הסיכונים
שעלולים להיגרם בשל פגיעה בהליכים
של תכנון ,קבלת היתרים ,וביצוע

לפרויקטים חדשים שעלולים לדחות את
מועד תחילת ההקמה של המקרקעין.
כתוצאה מכך ,בחציון ה 1-לשנת ,2020
חלה ירידה בשווי ההוגן של נכסים אלו
בסך של  3,431אלפי ש"ח .בקשר עם
הנדל"ן המושכר לחיצוניים ,חל עדכון
בשווי הנדל"ן המניב בסך של כ2.5-
מיליון ש"ח.

נכס פיננסי בשווי הוגן דרך רווח או
הפסד

הקיטון נובע מירידת ערך בשווי ההוגן
כתוצאה מעדכון הריבית אשר שימשה
להיוון.

11,739

12,884

12,250

סה"כ נכסים לא שוטפים

175,139

162,507

176,550

סה"כ נכסים

179,787

164,357

177,573

התחייבויות
הגידול אל מול היתרה ליום  31בדצמבר
 2019נובע ממיון הלוואה על סך של כ
 18.7מיליון ש"ח מזמן ארוך לזמן קצר.

אשראי מתאגידים בנקאיים
ואחרים
41,666

35,676

19,828
הקיטון ביחס לתקופה מקבילה אשתקד
נובע בעיקרו מהשלמת פרויקט הבניה
בנכס המניב.

התחייבויות לספקים ונותני שירותי

1,221

2,582

1,117
הגידול ביחס לתקופה מקבילה אשתקד
נובע בעיקרו ממיון הפרשה אשר רשמה
החברה בגין מס הרכישה הצפוי להיות
משולם כחלק מהשלמת שינוי המבנה,
בסך  571אלפי ש"ח .כמו כן  ,חל גידול
בהוצ' לשלם בגין הוצ' ביקורת בסך 210
אלפי ש"ח.

זכאים ויתרות זכות

1,130

136

-

3,259

סה"כ התחייבויות שוטפות

44,017

41,653

הלוואות מתאגידים בנקאיים

35,777

צדדים קשורים

963

21,908
53,878

8

הלוואות שהתקבלו מבעלי השליטה
לטובת מימון הפעילות השוטפת  -ראה
גם סעיף שטרי הון.

ראה סעיף הלוואת מתאגידים בנקאיים

33,124

זכאים זמן ארוך

זמן קצר לעיל.

-

571

-

664

494

538

פיקדונות מלקוחות

ראה סעיף זכאים ויתרות זכות לעיל.
הגידול נובע מגידול בתפוסת הנכסים
המושכרים.

8,665

8,135

8,397

במהלך  2018העמידה החברה שטרי הון
כנגד הלוואות שנתקבלו מבעלי השליטה
נושאת ריבית שנתית בשיעור  6.5%לא
צמודה לפירעון בתאריך . 31/12/2025

19,952

17,712

20,505

השינוי ביתרת העתודה למס נובע
בעיקרו משינוי בנדל"ן להשקעה.

סה"כ התחייבויות לא שוטפות

65,058

60,036

83,318

סה"כ התחייבויות

109,075

101,689

105,226

שטרי הון זמן ארוך

עתודה למס

הון המיוחס לבעלי מניות החברה
סה"כ הון

70,712

62,668

72,347

סה"כ התחייבויות והון

179,787

164,357

177,573
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השינוי נובע מהרווח (הפסד) לתקופה.

ג .תוצאות הפעילות
להלן תמצית נתונים אודות התוצאות העסקיות של החברה ,על רווח או הפסד ורווח כולל אחר
(באלפי ש"ח):

לתקופה של  12חודשים שהסתיימה
ביום (באלפי ש"ח)

הסברי החברה

2019

2018

2017

3,185

1,577

549

עיקר הגידול נובע מגידול בנכסים המושכרים תוך
השלמת בנייה והשכרת שטחים נוספים.

עלות המכר

504

245

319

הגידול תואם את הגידול בהכנסות החברה.

רווח גולמי

2,681

1,332

230

הכנסות מניהול והשכרת נכסים

רווח משינויים בשווי הוגן של נדל"ן
להשקעה

הוצאות מכירה ושיווק

13,216

3,844

10,127

254

212

144

הוצאות הנהלה וכלליות

רווח תפעולי

342

177

78

15,301

4,787

10,135

הכנסות מימון
129

834

1,080

הוצאות מימון
3,510

4,391

3,075

הוצאות מימון ,נטו

3,381

3,311

2,241

רווח לפני מסים על ההכנסה

11,920

1,476

7,894

10

הגידול נובע מעליית ערך בשווי ההוגן כתוצאה מעדכון
השווי למטר מבונה למסחר ,לתעסוקה ולמלונאות.
כמו כן ,הנדל"ן המניב בשנת  2019הוערך על בסיס
גישת היוון הכנסות היות והנכס הושכר כמעט במלואו
 ראה גם באור  6לדוחות הכספיים ליום  31בדצמבר.2019

הגידול נובע בעיקרו בגידול בשירותים מקצועיים
בהיקף של  100אלפי ש"ח ו  210 -אלפי ש"ח לשנים
 2018ו  2019בהתאמה.

הכנסות המימון בגין שנים  2017ו  2018 -נובעות
בעיקרן משינוי בשווי הוגן של נכס פיננסי  -ראה גם
באור  17ובאור  7לדוחות הכספיים ליום  31בדצמבר
.2019
עיקר הוצאות המימון נובעות מהוצאות ריבית ועמלות
על אשראי בנקאי ואחר ונגזרות מגובה האשראי
שהועמד לקבוצה  -ראה גם ביאור  17לדוחות
הכספיים ליום  31בדצמבר .2019

מסים על ההכנסה

2,704

147

1,770

רווח נקי

9,216

1,329

6,124

לתקופה של שישה
חודשים שהסתיימה
ביום  30ביוני (באלפי
ש"ח)

2020
הכנסות
מהשכר
ת נכסים

עלות
המכר

רווח
גולמי

1,785

לתקופה של שלושה
חודשים שהסתיימה
ביום  30ביוני (באלפי
ש"ח)

2019

1,401

2020

915

2019

824

ראה סעיף התחייבות למסים נדחים לעיל.

לשנה
שהסתי
ימה
ביום 31
בדצמבר
,

הסברי החברה

2019

3,185

142

255

61

85

504

1,643

1,146

854

739

2,681

הגידול נובע מגידול בשוכרים
עקב הגדלת השטחים
המושכרים.
במחצית ראשונה של 2020
חל קיטון בעליות הפיקוח
ואחזקת הנכסים.

לאור העובדה כי התפרצות
הנגיף נמשכת וקיים חוסר
וודאות ,בדוח הכספי ליום 30
ביוני  ,2020בוצעה דחייה
בתקופת ההקמה של
המקרקעין וזאת על מנת
לשקלל את הסיכונים
שעלולים להיגרם בשל פגיעה
בהליכים של תכנון ,קבלת
היתרים ,וביצוע
לפרויקטים חדשים שעלולים
לדחות את מועד תחילת
ההקמה של המקרקעין.
כתוצאה מכך ,בחציון ה1-
לשנת  ,2020חלה ירידה בשווי
ההוגן של נכסים אלו בסך של
 3,431אלפי ש"ח .בקשר עם
הנדל"ן המושכר לחיצוניים,
חל עדכון בשווי הנדל"ן המניב
בסך של כ 2.5-מיליון ש"ח.

רווח
(הפסד)
משינויי
ם בשווי
הוגן של
נדל"ן
להשקע
ה

()1,986

-

-

()1,559

11

13,216

הוצאות
מכירה
ושיווק
31

הוצאות
הנהלה
וכלליות

רווח
(הפסד)
תפעולי

הכנסות
מימון

117

()491

14

174

77

895

92

5

(52

()762

336

106

36

597

26

254

342

1,663
הוצאות
מימון,
נטו

1,649

רווח
(הפסד)
לפני
מסים
על
ההכנס
ה

()2,140

1,611

1,519

()624

808

472

1,060

()463

()1,234

129

3,510

השינוי בהוצאות המימון נובע
בעיקרו מהשינוי בשווי ההוגן
של הנכס הפיננסי וכן מגידול
באשראי הבנקאי המשמש את
הקבוצה.

3,381

11,920

הטבת
מס
(מסים
על
ההכנס
ה)

505

161

180

108

()2,704

רווח נקי

()1,635

()463

()1,054

()355

9,216
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הגידול נובע בעיקרו
משירותים מקצועיים כחלק
מהיערכות החברה לגיוס
האג"ח.

15,301

הוצאות
מימון
1,086

בשנת  2019השקיעה החברה
בשיווק הפרויקט אשר אוכלס
כמעט במלואו ולכן בחציון ה
 1לשנת  2020ניתן לראות את
הקיטון בהוצאות השיווק.

השינוי בסעיף זה נובע בעיקרו
מהשינוי בשווי הנדל"ן
להשקעה.

ד .נזילות
.3

לחברה הון חוזר שלילי ליום  30ביוני  ,2020של כ 39,369 -מיליון ש"ח.

.4

החברה בחנה ,אם התקיימו סימני אזהרה בחברה (כהגדרתם בתקנה (10ב)( )14לתקנות,
בהתאם להוראות התקנה האמורה .על-פי הדוחות הכספיים ,דירקטוריון החברה קבע כי
לא מתקיימים סימני אזהרה.

.5

נכון למועד פרסום דוח הדירקטוריון ,החברה משתמשת בדוחות חודשיים ,כולל דוחות
תזרים חודשיים ,דבר המסייע לה לעקוב אחר דרישות תזרים המזומנים ולמקסם את
תשואת המזומנים מהשקעותיה .החברה מוודאת קיומם של רמות מספקות של מזומנים
ו/או מסגרות אשראי על פי דרישה לתשלום הוצ אות התפעול הצפויות ,כולל הסכומים
הדרושים לעמידה בהתחייבויות הפיננסיות; האמור אינו מביא בחשבון את ההשפיעה
הפוטנציאלית של תרחישים קיצוניים שאין אפשרות סבירה לצפותם ,כגון אסונות טבע.
לפירוט אודות מועדי הפירעון החוזיים של התחייבויות פיננסיות ,כולל אומדן תשלומי
ריבית (באלפי ש"ח) ראה באור  19לדוחות הכספיים המצ"ב לתשקיף זה.

ה .תזרימי מזומנים
להלן ניתוח תזרימי המזומנים של החברה בהתאם לדוחות הכספיים המבוקרים ( ,)IFRSבאלפי
ש"ח:

לתקופה של  12חודשים שהסתיימה
ביום (באלפי ש"ח)
2019
מזומנים נטו שנבעו מפעילות
(ששימשו לפעילות) שוטפת

1,827

2018

2,025

2017

()72

תזרימי מזומנים מפעילות השקעה
()4,011

()3,335

()3,978

תזרימי מזומנים מפעילות מימון

עלייה

(ירידה

במזומנים)

ושווי

הסברי החברה

1,525

2,814

4,065

()659

1,504

15

13

עיקר השינוי בסעיף הנ"ל נובע מהשינוי בשווי הנדל"ן
להשקעה.
השינוי בתזרימי המזומנים מפעילות השקעה נובע
בעיקרו מהשקעות אשר ביצעה החברה בנדל"ן
להשקעה.
השינוי בתזרימי המזומנים מפעילות מימון נובע בעיקרו
מהשינוי בהיקף האשראי שקיבלה  /פרעה החברה – ראה
גם באורים  14 ,9ו  20 -לדוחות הכספיים ליום 31
בדצמבר .2019

מזומנים
יתרת מזומנים
לתחילת התקופה

ושווי

מזומנים
1,519

יתרת מזומנים ושווי מזומנים לסוף
התקופה

860

לתקופה של שישה
חודשים שהסתיימה
ביום  30ביוני (באלפי
ש"ח)

2020
מזומנים נטו
שנבעו
מפעילות
(ששימשו
לפעילות)
שוטפת

-

15

15

1,519

לתקופה של שלושה חודשים
שהסתיימה ביום  30ביוני
(באלפי ש"ח)

2020

2019

2019

לתקופה של
 12חודשים
שהסתיימה
ביום (באלפי
ש"ח)

הסברי
החברה

2019
עיקר השינוי
בסעיף הנ"ל
נובע מהשינוי
בשווי הנדל"ן
להשקעה.

1,580

1,683

2,015

740

1,827

תזרימי
מזומנים
מפעילות
השקעה

()3,974

()3,285

()2,334

()1,305

()4,011

תזרימי
מזומנים
מפעילות
מימון
2,339

1,353

()64

100

14

1,525

השינוי
בתזרימי
המזומנים
מפעילות
השקעה נובע
בעיקרו
מהשקעות
אשר ביצעה
החברה
בנדל"ן
להשקעה.
השינוי
בתזרימי
המזומנים
מפעילות
מימון נובע
בעיקרו
מהשינוי

בהיקף
האשראי
שקיבלה /
פרעה החברה
עלייה (ירידה
במזומנים)
ושווי
מזומנים

()55

יתרת
מזומנים
ושווי
מזומנים
לתחילת
התקופה

860

יתרת
מזומנים
ושווי
מזומנים לסוף
התקופה

805

()249

1,519

1,270

()383

()465

1,653

1,270

1,270

805

()659

1,519

860

ו .מקורות מימון
להלן פירוט בדבר מקורות המימון ושיעורי הריבית שהחברה משלמת על מקורות המימון נכון
ליום ( 30.6.2020באלפי ש"ח):
יתרת הלוואה משעורכת
ליום  30ביוני 2020

מועד פירעון

שיעור הריבית השנתית

הערות

18,755

01/01/2021

פריים2+

מגדלי משרדים

1,402

01/01/2021

פריים1.7+

מגדלי משרדים

15,072

13/02/2021

פריים 2 +

א.ק מלונות

1,105

13/02/2021

פריים 2 +

א.ק מלונות

1,504

13/02/2021

פריים 2 +

א.ק מלונות

763

13/02/2021

פריים 2 +

א.ק מלונות

17,182

20/08/2023

פריים1.9+

מבני תעשיה  -מורכב

15

מ  6הלוואות באותן
תנאים
7,482

20/08/2023

פריים1.9+

מבני תעשיה – מורכב
מ  10הלוואות באותן
תנאים

4,044

20/05/2024

פריים1.9+

מבני תעשיה  -מורכב
מ  6הלוואות באותן
תנאים

988

25/03/2025

פריים1.9+

מבני תעשיה  -מורכב
מ  2הלוואות באותן
תנאים

7,831

20/10/2023

פריים1.9+

מעלות -מורכב מ 2
הלוואות באותן
תנאים

1,217

20/01/2025

פריים1.9+

מעלות -מורכב מ 2
הלוואות באותן
תנאים

נכון ליום  30ביוני  ,2020קיים גירעון בהון החוזר הנאמד בסך של כ 40-מיליון ש"ח הנובע
מעיקרו מאשראי לזמן קצר ,לאור החלטת החברה להעדיף מימון באשראי לזמן קצר למימון
ההקמה של חלק מנכסי נדל"ן להשקעה בהקמה עד לסיום ההקמה ואכלוסם ,וזאת ,בין היתר,
בשל שיעורי הריבית לזמן קצר שהינם נמוכים בהשוואה לריבית לזמן ארוך.
החברה בוחנת באופן שוטף מדיניות זו ולהערכתה אין בה כדי ליצור סיכון מהותי לפעילותה
ויש ביכולתה להאריך את האשראי לזמן קצר ו/או להמירו באשראי לזמן ארוך ככל שיידרש.
לאור המפורט לעיל וכן לאור יכולת החברה להניב תזרים מזומנים חיובי מפעילותה השוטפת,
קבע דירקטוריון החברה ,כי אין בקיום הגירעון בהון החוזר כדי להצביע על בעיית נזילות
בחברה.

ז .הפניית רואה חשבון המבקר בחוות דעת
בדו"ח רואה החשבון המבקר לבעלי המניות של החברה ליום  ,31.12.2019ציין רואה החשבון

כדלהלן:
"מבלי לסייג את חוות דעתנו הנ"ל ,אנו מפנים את תשומת הלב לאמור בביאור 1ג' לדוחות
הכספיים ,בדבר הגירעון בהון החוזר של החברה בסך של כ 10-מיליון ש"ח ליום  31בדצמבר
 2019הנובע בעיקרו מאשראי שהעמידו בעלי השליטה באמצעות חברות שבשליטתן לחברה
ולכך שהחברה תלויה בתמיכתם הפיננסית של בעלי השליטה בה לצורך המשך פעילותה".
בדו"ח רואה החשבון המבקר לבעלי המניות של החברה ליום  ,30.6.2020ציין רואה החשבון
כדלהלן:
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"מבלי לסייג את מסקנתנו הנ"ל ,אנו מפנים את תשומת הלב לאמור בביאור 1ג' לדוחות
הכספיים ,בדבר הגירעון בהון החוזר של החברה בסך של כ 29.4-מיליון ש"ח ליום  31בדצמבר
 2019הנובע מאשראי בנקאי שהועמד לטובת החברה ומאשראי שהעמידו בעלי השליטה
באמצעות חברות שבשליטתן וכן לכך שהחברה תלויה בתמיכתם הפיננסית של בעלי השליטה
בה לצורך המשך פעילותה".

ח .נתוני הפרופורמה
ראה להלן נתוני הפרופורמה בהנחה כי דמי הניהול היו משתקפים בדוחות הכספים לתקופות
קודמות:

לשישה חודשים
שהסתיימו ביום  30ביוני
2019
2020
רווח (הפסד) לתקופה
כפי שדווח לפני הסכם
דמי הניהול
הנהלה
הוצאות
וכלליות לפני הסכם
דמי הניהול
הנהלה
הוצאות
וכלליות הכוללות את
השפעת הסכם דמי
הניהול
הטבת מס (מסים על
הכנסה) לפני הסכם
דמי ניהול
הטבת מס (מסים על
ההכנסה) הכוללות
את השפעת הסכם
דמי ניהול
רווח (הפסד) נקי
לתקופה פרופורמה

לשלושה חודשים
שהסתיימו ביום 30
ביוני
2019
2020
אלפי ש"ח

לשנה
שהסתיימה ביום
 31בדצמבר
2019

()1,635

()463

()1,054

()355

9,216

117

77

52

36

342

717

(677

352

336

1,542

505

161

180

108

()2,704

643

299

249

177

()2,428

()2,097

()925

()1,285

()586

8,292

השפעה על יתרת עודפים:
ליום  30ביוני
2019
2020
אלפי ש"ח
57,787
65,831
()2,298
()3,222
55,489
62,609

יתרת עודפים כפי שדווח
השפעת פרופורמה
יתרת עודפים פרופורמה

ליום 31
בדצמבר
2019
67,466
()2,760
64,706

ט .אירועים מהותיים
.6

לפרטים בדבר עסקאות בעלי שליטה ראו סעיף  8.3בפרק  8לתשקיף.

.7

לחברה אין מדיניות חלוקת דיבידנד והיא לא חילקה דיבידנד בשלוש (  )3השנים
17

האחרונות.
.8

י.

לכתבי פטור ,שיפוי וביטוח – ראו סעיף  8.5בפרק  8לתשקיף.

אירועים לאחר תאריך המאזן
לעניין אירועים מהותיים לאחר תאריך המאזן ,ראו ביאור  7לדוחות הכספיים ליום  30ביוני
.2020
.9

לאחר תאריך הדוח ,ביום  24בנובמבר  ,2020נטלה חברת הילה מלונות ,הלוואה מבנק
דיסקונט בע"מ בסך של  6,500אלפי ש"ח (להלן" :קרן ההלוואה") ,בתנאים כדלקמן:
הריבית משולמת חודשית על פני תקופה של  2חודשים החל מיום  24.11.2020ועד ליום
 .15.1.2021הלוואה לא צמודה בריבית משתנה בשיעור ריבית הפריים (  )1.6%בתוספת
מרווח קבוע בשיעור של ( 1.2%להלן" :הריבית" ,וביחד עם קרן ההלוואה" :ההלוואה").
קרן ההלוואה משולמת בסוף התקופה ביום  15בינואר  .2021הילה החברה להתחדשות
עירונית פינוי בינוי ותמ"א  38בע"מ ,חברה בבעלותו של מר רפאל אלאלוף ,הינה ערבה
כלפי הבנק עבור הילה מלונות ,עד למגבלת הסכום הכולל של קרן ההלוואה (קרי6,500 ,
אלפי ש"ח) לרבות הפרשי הצמדה.

יא .היבטי ממשל תאגידי
 .10מדיניות החברה בנושא תרומות:
נכון למועד דוח זה ,לחברה אין מדיניות בנושא תרומות.
 .11דירקטורים בעלי מיומנות חשבונאית ופיננסית:
החברה קבעה כי המספר המזערי הראוי של דירקטורים בעלי מיומנות חשבונאית ופיננסית
יעמוד על אחד ( .)1זאת לאור היקף פעילותה של החברה ,אופי פעילותה ומאפיינה ומספרי
חברי הדירקטוריון בה.
לפירוט ביחס לדירקטורים בעלי מומחיות חשבונאית ופיננסית ראו סעיף  7.1לפרק 7

לתשקיף.
 .12דירקטורים בלתי תלויים:
נכון למועד דוח זה ,החברה לא אימצה בתקנון הוראות בדבר שיעור הדירקטורים הבלתי
תלויים ,כהגדרת המונח בסעיף  1לתוספת הראשונה לחוק החברות ,התשנ"ט( 1999-להלן:
"חוק החברות").
 .13גילוי בדבר המבקר הפנימי של החברה:
למועד דוח זה ,טרם מונה מבקר פנימי לחברה .החברה תפעל למינוי מבקר פנימי לאחר
הפיכת החברה לתאגיד מדווח ובהתאם למועדים הקבועים בדין.
בכפוף להנפקת איגרות החוב (סדרה א') לפי תשקיף זה ,ימונה רו"ח דניאל שפירא ,ממשרד
דªיאל שפירא רואי חשבון כמבקר הפנימי של החברה .להלן גילוי בדבר זהות המבקר
הפנימי:
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.13.1

שם  :דניאל שפירא  .המבקר הפנ ימי מונ ה לאחר בחינ ה מעמיקה של השכלתו
וניסיונו העשיר ולאחר פגישות שנערכו עמו והתרשמות בלתי אמצעית על ידי
הנהלת החברה ,ובהתאם להחלטת הדירקטוריון מיום  30ב ספטמבר 2020
.כישורים וכשירות לתפקיד -בוגר תואר ראשון בחשבונאות וכלכלה באוניברסיטת
בר אילן ,מעניק שירותי ביקורת פ ªים לחברות ציבוריות ובפרט לחברות בתחום
עיסוקה של החברה.

.13.2

תאריך תחילת כהונה :מועד ההשלמת הנפקת אגרות החוב (סדרה א') לציבור.

.13.3

האם עובד החברה :המבקר הפנימי אינו עובד של החברה ,אלא מעניק לה שירותי
ביקורת פנים במיקור חוץ.

.13.4

האם בעל עניין  :למיטב ידיעת החברה ,המבקר הפנימי עומד בהוראות סעיף
(146ב) לחוק החברות ,ולכן אינו בעל עניין בחברה ,אינו קרוב של מי מבעלי העניין
בחברה או של רואה החשבון המבקר או מי מטעמו .כמו כן ,למיטב ידיעת החברה,
המבקר הפני מי עומד בהוראות סעיף  8לחוק הביקורת הפנימית ,התשנ"ב1992-
להלן" :חוק הביקורת הפנימית") ולכן אינו ממלא מחוץ לחברה תפקיד היוצר או
עלול ליצור ניגוד עניינים עם תפקידו כמבקר פנימי של החברה .המבקר הפנימי
אינו נושא משרה בחברה (מעבר לתפקידו כמבקר פנימי).

.13.5

החובות ,הסמכויות והתפקידים המוטלים על המבקר :ניהול מערך הביקורת
הפנימית בתאגיד ובגופים המסונפים לו ,ודיווח לוועדת הביקורת ולהנהלת
החברה באשר לממצאי הביקורת שעלו במסגרת בדיקותיו .סמכויותיו הן לבדוק
כל דבר במסגרת הנושאים שהוגדרו בתוכנית עבודתו .למבקר גישה בלתי מוגבלת
לרשומות ונכסי החברה .נושאי הביקורת נקבעים על פי המלצת המבקר ובהחלטת
ועדת הביקורת.

.13.6

הממונה הארגוני על המבקר הפנימי בתאגיד :יו"ר הדירקטוריון.

.13.7

תוכנית הביקורת והיקפה  :עם הפיכת החברה לתאגיד מדווח ,תפעל החברה
להכנת תוכנית ביקורת פנימית ,בהתאם לאופי והיקף פעילותה של החברה.

.13.8

תגמול המבקר הפנימי :תגמול המבקר הפנימי נקבע כשכר מוסכם מראש לשעת
עבודה והוא אינו מתוגמל על ידי הענקת ניירות הערך של החברה .להערכת
דירקטוריון החברה ,מבנה התגמול כאמור אינו משפיע על שיקול דעתו המקצועי.
למיטב ידיעת החברה ,המבקר הפנימי אינו מחזיק בניירות ערך של החברה.

.13.9

גישה למידע  :למבקר הפנימי תינתן גישה חופשית ,כאמור בסעיף  9לחוק
הביקורת הפנימית ,ובכלל זה גישה למערכות המידע של החברה ,וחברות הבנות,
לרבות לנתוניים הכספיים.

 .13.10הערכת הדירקטוריון את פעילות המבקר הפנימי :דירקטוריון החברה סבור כי
או פי ורציפות פעילות המבקר הפנימי ותוכנית עבודתו הצפויה סבירים בהתחשב
בגודלה של החברה ,היקף ומורכבות פעילות החברה ועסקיה ,ויש בפעילות
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המבקר הפנימי ותו כנית עבודתו כדי להגשים את מטרות הביקורת הפנימית
שיאומצו על ידי החברה בעתיד.
 .14גילוי בדבר רואה החשבון המבקר של החברה:
רואה החשבון המבקר של החברה הינו משרד  KPMGסומך חייקין ,רואי חשבון (להלן:
"רואה החשבון המבקר").
שכר הטרחה נקבע במשא ומתן בין הנהלת החברה לרואה החשבון המבקר ,בהתאם
להיקף העבודה ,לאופי העבודה ,ניסיון העבר ,ותנאי שוק .הגורם המאשר את שכרו של
רואה החשבון המבקר הינו הדירקטוריון והאסיפה הכללית של החברה.
להלן פירוט שכר טרחה ושעות עבודתו של רואה החשבון המבקר ,לצורך ביצוע ביקורת
עבור השנים :2018-2019
שירותים

דוחות כספיים
לשנת

שעות

שכר טרחה (באלפי
ש"ח)

שירותי ביקורת

2018

413

80

שירותי ביקורת

2019

490

80

יב .גילוי בדבר הערכות שווי מהותיות מאוד בתקופת הדוח ומעריך השווי:
 .15להערכות שווי מהותיות מאוד  ,כהגדרת מונח זה בתקנות ,אשר שימשו כבסיס לקביעת
ערכם של נתונים בדוחות הכספיים לתקופת הדו" ח ,לרבות קביעה כי אין צורך בשינוי
ערכם של נתונים כאמור ,ראו טבלאות שלהלן וכן פרק  9לתשקיף:
.15.1
זיהוי נושא
הערכה

הערכות שווי מהותיות מאד ששימשו בסיס לקביעת ערכם של נכסי הנדל"ן:

עיתוי
הערכה

שווי נושא
ההערכה
שנקבע
בהתאם
להערכה
(באלפי ש"ח)

שווי נושא
ההערכה סמוך
לפני מועד
ההערכה אילו
כללי החשבונאות
מקובלים ,לא היו
מחייבים את
שינוי ערכו
בהתאם להערכת
השווי

זיהוי מעריך השווי ואיפיונו,
ניסיון בביצוע הערכות שווי,
תלוי בחברה

31.12.2019

62,100

ל.ר

זהות :חברת ז.כ מחקר וסקרים
( )1989בע"מ.

31.3.2020

62,100

ל.ר
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מודל הערכה

ההנחות שלפיהן בוצעה
ההערכה

הקרקע
ברעננה -נכס
ברח' דפנה ,7
רעננה המוכר
כגוש ,7658
חלק מחלקה
.135

30.6.2020

60,300

ל.ר

הקרקע בתל
אביב -נכס
ברח' התעשיה
 ,5-7תל אביב,
המוכר כגוש
 7104חלקות 54
ו.55 -

31.12.2019

63,300

ל.ר

31.3.2020

63,300

ל.ר

30.6.2020

61,000

ל.ר

31.12.2019

38,900

ל.ר

31.3.2020

38,900

ל.ר

30.6.2020

41,400

ל.ר

הנכס בצור
יגאל -נכס
ברחוב צור 8
איזור התעשייה
מצפה ספיר,

השכלה :מעריך השווי סיים
לימודי תואר ראשון במשפטים
מהקריה האקדמית אונו ,ובעל
תואר שני בלימודים עירוניים,
החוג לגיאוגרפיה ,האוניברסיטה
ומדעי המדינה מהאוניברסיטה
העברית י-ם ,וכן בוגר קורס
לשמאות מקרקעין וניהול נכסים
במסגרת שולחת הטכניון בתל
אביב ,בעל רישיון בשמאות
מקרקעין ,והתמחה בשומות
מקרקעין לחברות גדולות –
משאב ,נשר ,אמות כלל וכדומה.
ניסיון :מעריך השווי הועסק כ-
שנה כמתמחה בשמאות
מקרקעין ב -משרד זאב כהן,
יו"ר ועדת השתלמויות  -לשכת
שמאי מקרקעין ,חבר בוועד
הלשכה ,בוחן בבחינות שומה
למעשה מטעם משרד
המשפטים ,מ"מ יו"ר לשכת
השמאים ויו"ר וועדת
השתלמויות של הלשכה ,וכ4-
שנים יו"ר לשכת שמאי
המקרקעין לשעבר ,חבר
במועצת שמאי המקרקעין
משרד המשפטים כמשקיף
בוועדת התקינה השמאית.

שווי הנכס נקבע
בשילוב )1( :גישת
ההשוואה :מבוססת
על אומדן שווי השוק
של הנכס הנישום
בהסתמך על עסקאות
שנעשו בנכסים אחרים
הדומים לו במיקומם,
אופיים ,רמת הסיכון
הגלומה בהם ומידת
סחירותם .שומה
הסופית מתבצעת תוך
שימוש במקדמי
השוואה רלוונטיים
לנכס הנישום ביחס
לעסקאות ההשוואה
(להלן" :גישת
ההשוואה") .ו)2( -
שיטת החילוץ :חילוץ
מרכיב הקרקע משווי
מטר בנוי.

שווי הנכס נערך בשני
חלקים )1( :שווי זכויות
בנייה זמינות (120%
עיקרי); ( )2בתוספת
יתרת זכויות בנייה
לאחר אישור תכנית
בניין עיר בסמכות וועדה
מקומית (כמפורט).
הובא בחשבון הפחתת
אומדן היטל השבחה
דחייה לאישור התוכנית
תוספת הזכויות .לאור
העובדה כי קיים הסכם
שיתוף ,לא נערכת
הפחתה למושעא.

שווי הנכס נקבע על פי
גישת ההשוואה.

הנכס הוערך בגישת
ההשוואה ,עפ"י זכויות
הבנייה המאושרות
בשלב א' בתוספת שווי
הזכויות עפ"י התכנית
המוצעת לרח"ק
מקסימלי ,בניכוי היטל
השבחה צפוי ודחייה
לתקופה של  2.5שנים
עד מימוש .כמו כן ,בשל
משבר הקורונה ,ניתן
להצביע על אי וודאות
במשק בכלל ובענף
המלונאות בפרט ,על כן
ניתנה דחייה של שנה
בשווי המשקפת את
העלייה בסיכון ואי
הוודאות נכון למועד
ההערכה.

שווי הנכס נקבע
בשילוב של )1( :גישת
ההשוואה; ()2גישת
היוון ההכנסות –
בגישה זו שמים את

שיעור ההיוון נקבע על
 7.2%בהתאם להוראות
השמאי הממשלתי
הראשי ובהתאם
לתשואות בנכסי

השמאי נותן באופן שוטף חוות
דעת במינויים שונים ,הינו
מאושר לתת חוו"ד מקצועיות
עבור חברות גדולות.
במסגרת עבודתו עורך מעריך
השווי שומות בהיקפים
משמעותיים ומייעץ לגופים
שלהלן :יועץ לחברת המלט –
נשר ,יועץ לקרן אייפקס
ברכישות בזק ותנובה ,יועץ
לחברת תעבורה ,עורך שומות
לבתי משפט ,יועץ לעיריית אילת
בנושאי השבחות ,לווי תוכניות
בניין עיר ורישום ,יועץ לישרוטל
מלונות.
למעריך השווי אין תלות בחברה
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שווי הנכס על בסיס
העלות הצפויה
להקמת נכס אחר
הדומה בכל לנכס
הנישום .השווי
המתקבל בגישה זו
הוא סיכום של שווי
הקרקע בהתאם
לשווייה בשוק החופשי
כריקה ופנויה בהתאם
לייעודה או רמת
ניצולה הקיים,
בתוספת עלות הקמה
מחדש של המבנה
וההשבחות הנוספות
שנעשו בנכס ובניכוי
פחת על סוגיו השונים
(פיזי ,כלכלי
ופונקציונאלי) (להלן:
"גישת היוון
ההכנסות").

צור יגאל,
המוכר כגוש
 8973חלקה 12

השוואה המפורטים
לעיל .כמו כן ,השטחים
שאינם תורמים להיתר
הבנייה הוערכו בדחייה
של שנה ,וכן בהפחתת
דמי שימוש לרמ"י עד
להכשרתם .יתרת
זכויות הבנייה הוערכו
בדחייה של שנה עד
לאישור התוכנית.

לבקשת החברה וסמנכ"ל הכספים ,מעריך השווי ,חברת ז.כ מחקר וסקרים ( )1989בע"מ
העריך את השווי של שלושת נכסי החברה ,העומדים על סך כולל של כ 163.4מיליוני ש"ח
ליום  30ביוני  .2020הערכות השווי כאמור התבקשו לצורך קביעת ערכם של נכסי החברה
בדוחותיה הכספיים .הערכות השו וי נחתמו ביום  10/8/2020יצוין כי הערכות השווי
האמורות הינן מהותיות מאוד ,כהגדרת מונח זה בתקנות ,ומהוות את הרוב המוחלט של
נכסי החברה.
מעריך השווי שביצעו את העבודה מטעם חברת ז.כ מחקר וסקרים ( )1989בע"מ הינו מר
ארז כהן ,בעל ניסיון בביצוע הערכות שווי בהיקפים דומים וגדולים מאלו של הנכסים
שהוערכו על ידו בעבור החברה.
לפרטים נוספים בדבר מעריך השווי והערכות השווי ,ראו הערכות השווי אשר מצורפות
בפרק  9לתשקיף זה.

.15.2
זיהוי נושא
הערכה

עיתוי
הערכה

הערכת שווי ששימשה בסיס לקביעת ערכו של נכס פיננסי:

שווי
ההערכה
שנקבע
בהתאם
להערכה
(באלפי

שווי נושא ההערכה
סמוך לפני מועד
ההערכה אילו כללי
החשבונאות המקובלים
אם היו מחייבים את
שינוי ערכו בהתאם

זיהוי המעריך ואפיונו ,ניסיון
בביצוע הערכות שווי ,תלות
בחברה
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מודל הערכה

ההנחיות שלפיהן בוצעה
ההערכה

נכס פיננסי

30.6.2020

ש"ח)

להערכה

11,739

ל.ר

זהות :מוטי אדרי ,רו"ח.
השכלה B.A. :בכלכלה
וחשבונאות ,אוניברסיטת תל
אביב .רואה חשבון מוסמך.
ניסיון :בעל ניסיון נרחב ,הן
בשירות לקוחות ציבוריים
בארה"ב ובישראל והן בשירות
חברות פרטיות  .כמו כן ,מוטי
כיהן במשך  6שנים כמנג'ר
במחלקה הכלכלית במשרד רו"ח
קסלמן וקסלמן ( .)PWCניסיונו
כולל ניהול פרויקטים ועבודות
מחקר בתחומי הייעוץ הפיננסי
והאסטרטגי ,עריכת חוות דעת
מומחה ,הכנת עבודות כלכליות
בתחומי מדיניות ציבורית
ורגולציה ,הערכת חברות והכנת
תכניות עסקיות .בנוסף ,צבר
ניסיון רב כמנהל פרויקטים
וכיועץ בכיר בצוות הערכות שווי
וליווי עסקאות הון סיכון ב -
.PwC San Francisco
מומחה במימון ובאסטרטגיה של
חברות הזנק  .סייע ליזמים
וחברות במו"מ בקשר עם
השקעות  ,M&A ,הסכמים
מסחריים ומכרזים בסוגיות של
בניית חוזים ,מנגנוני עסקה,
ובדיקות כדאיות כלכלית.
בנוסף ,בעל ניסיון רב בגיבוש
מודל עסקיים והכנת תכניות
עסקיות עבור חברות מובילות
במשק הישראלי בעיקר בתחום
הביטוח ,אנרגיה מתחדשת,
לוגיסטיקה ותשתיות תקשורת.
בעל ניסיון רב במתן שירותי
ייעוץ לחברות במגוון תחומים
כגון :תעשייה ,אנרגיה ,נדל"ן,
תשתיות ,שירותי בריאות,
הייטק ,תשתיות ,תקשורת,
ביטוח ,מוסדות פיננסיים
וקמעונאות.
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ההערכה
בוצעה על פי
גישת
ההשוואה על
בסיס עסקאות
דומות.

( )1עסקת הלוואה מגובת
נדל"ן מול תאגיד
בנקאי הווה אומדן
סביר לשיעור הריבית
השוק לנכס ,אשר
משקפת את הסיכונים
הגלומים בהלוואה
מגובת נכס נדל"ן.
( )2שיעורי הריבית
מוגבית נכס נדל"ן
במסגרת הסכמי
החברה מול בנקים
יהיו דומים לשיעורי
ריבים אותם יראה
המוכר בהסכמים מול
תאגידים בנקאיים.

לבקשת החברה וסמנכ"ל הכספים ,מעריך השווי ,רואה חשבון מוטי אדרי ,העריך את
השווי של הנכס הפיננסי .הערכת השווי כאמור התבקשה לצורך קביעת ערכו של הנכס
הפיננסי בדוחותיה הכספיים .הערכת השווי נחתמו ביום  30/9/2020יצוין כי הערכת
השווי האמורות אינה מהותית מאד ,כהגדרת מונח זה בתקנות ,ועל כן לא מצורפת.
מעריך השווי שביצע את העבודה מטעם חברת מוטי אדרי רו"ח ,הינו מר מוטי אדרי ,בעל
ניסיון בביצוע הערכות שווי בהיקפים דומים וגדולים מאלו של הנכס שהוערך על ידו
בעבור החברה.

יג .מצבת התחייבויות לפי מועדי פירעון
דוח מצבת התחייבויות של החברה ליום  30ביוני  2020מצורף כנספח לדוח זה.

יד .הוראות גילוי בקשר עם הדיווח הפיננסי של החברה
גילוי בדבר אומדנים חשבונאיים קריטיים
להרחבה בנושא זה ראו ביאור 2ה' בדוחות הכספיים ליום  31בדצמבר .2019

רפאל אלאלוף
יו"ר הדירקטוריון ומנכ"ל החברה
תאריך29.11.2020 :
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יא1-

ז.כ מחקר וסקרים ( )1989בע"מ
29.11.2020

לכבוד
הרשות לניירות ערך

הנדון :אישור הכללת הערכות שווי פרויקט מסחר ומשרדים ברח' דפנה  7ברעננה בבעלות הילה מגדלי משרדים בע"מ
בתשקיף להשלמה ותשקיף מדף של הילה מגדלי משרדים בע"מ הצפוי להתפרסם בחודש נובמבר 2020
("החברה")
הרינו מסכימים בזאת שהערכות השווי שנערכו לפרויקט מסחר ומשרדים ברח' דפנה  ,7איזור תעשייה ברעננה ,גוש
שומה  7658חלקה ( 135חלק  )35שתאריך התוקף שלהן הינן 31.12.2019 ,31.12.2018 :ו 30.6.2020 -ליום 31
בדצמבר  2019ושנחתמו בימים  9.2.2020 ,9.2.2020ו 10.8.2020 -בהתאמה ,אשר צורפו לדוחות הכספיים של
החברה ליום  31.12.19ולדוחות הכספיים של החברה ליום  30ביוני  2020שפורסמו במסגרת תשקיף השלמה
ותשקיף מדף של החברה שפורסם על ידי החברה יכללו על דרך ההפניה בתשקיף להשלמה ותשקיף מדף של החברה
המיועד להתפרסם לציבור בחודש נובמבר  2020ואילך ובכל מסמך הצעה מכוחו.

בכבוד רב,
ארז כהן

שמאי מקרקעין

17\5\2365

תאריך09/02/2020 :
סימננו25825.1- :
2018

DATE
REF:

שומת מקרקעין מקיפה
תקן 17.1
הנדון :קרקע להקמת פרוייקט מסחר ומשרדים
רחוב דפנה  ,7אזור תעשייה ,רעננה
גוש  7658חלקה ( 135חלק)
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.1

פרטי הזמנת השומה
 1.1שם התאגיד מזמין השומה -

הלה מגדלי משרדים רעננה בע"מ (להלן" :הלה" ו/או "החברה").

1.2

מזמין השומה -

מר רפאל אלאלוף ,מבעלי החברה.

1.3

מועד הזמנת השומה -

.26/01/2020

1.4

נסיבות הזמנת השומה -

צירוף חוות הדעת לדוחות הכספיים של חברת הלה.

1.5

נמסר לנו על ידי המזמין כי הנכס מוגדר לצורך דוחותיה הכספיים של החברה ,כנכס להשקעה בשלמותו
עפ"י התקינה הישראלי ותקן  16ו/או התקינה הבינלאומית ( /)IFRSתקן  IFRS 13ותקן חשבונאי
בינלאומי  )IAS( 40בנסיבות העניין

1.6

שכר טרחתנו בגין חוות הדעת אינו מותנה בתוצאותיה ,והיא נערכה לפי מיטב ידיעותינו והכשרתנו
המקצועית.

1.7

לא קיבלנו כתבי שיפוי.

1.8

אין לנו עניין אישי בנכס ו/או בבעליו ,לא קיימים יחסי תלות בינינו ובין מזמין חוות הדעת.

1.9

חוות הדעת נערכה ללא התניות כלשהן מצד הלקוח לרבות לעניין שכר טרחה .ערכנו שומות מקרקעין
לחברת הלה  ,לעניין שכר טרחה ששולם בגין הנ"ל ,אין מדובר כלל בסכום מהותי ביחס לסך הכנסות
של חברת ז.כ .מחקר וסקרים ( )1989בע"מ

 1.10הננו נותנים בזאת את הסכמתי כי חוות דעת זו תצורף לדו"חות כספיים של החברה וכן את הסכמתנו
כי חוות דעת זו תפורסם בציבור.
.2

מטרת השומה
הערכת "השווי ההוגן" של זכויות הלה מגדלי משרדים רעננה בע"מ בנכס הנדון בהתחשב במצבו "."AS-IS
השווי של זכויות החברה במקרקעין על פי הגדרתו בתקן דיווח כספי בינלאומי  )IFRS 13( 13הוא " -המחיר
שהיה מתקבל ממכירת נכס או שהיה משולם להעברת התחייבות בעסקה רגילה בין משתתפים בשוק במועד
המדידה".
הערכת השווי מבוצעת לנדל"ן להשקעה כפי שהוגדר בתקן בינלאומי  )IAS 40( 40ובהתאם תקן  17.1בדבר
"פירוט מזערי נדרש בשומות מקרקעין לצורך דיווח על פי חוק ניירות ערך ,התשכ"ח  1968ולצורך תקינה
חשבונאית" ,שאושר בתאריך  6/10/2010ע"י הועדה לתקינה שמאית ובתאריך  13/10/2010ע"י מועצת שמאי
המקרקעין במשרד המשפטים .השומה נערכת לצורך מידע נדרש בדוחות הכספיים של החברה לרבות דיווח
על נכס או על חלק יחסי ממנו כנדל"ן להשקעה ,לפי העניין ,בדוחות אלו ו/או לצורך דיווח כספי של החברה
לרבות ביסוס השווי ההוגן של השקעתה בנכס .זאת ,לצורך דיווח לדו"חות הכספיים ,שיפורסמו בציבור.
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.3

פרטי עורך חוות הדעת
ארז כהן
שם השמאי:
324
רישיון מס':
מקום עבודתו :רח' יגאל אלון  ,67תל-אביב
מנכ"ל חברת ז.כ .מחקר וסקרים ( )1989בע"מ.
תפקיד:
שמאי מקרקעין ומשפטן.
ואלה פרטי ניסיוני והשכלתי:
יו"ר לשכת שמאי המקרקעין לשעבר.
- 2011
חבר במועצת שמאי המקרקעין משרד המשפטים כמשקיף בוועדת התקינה השמאית.
- 2008

משפטן  LL.B -מהקריה האקדמית אונו.

- 2005
- 2004
- 2003
- 2002
- 2000
- 1999

מ"מ יו"ר לשכת השמאים ויו"ר וועדת השתלמויות של הלשכה.
לימודי משפטים ,הקריה האקדמית ,קרית אונו.
בוחן בבחינות שומה למעשה מטעם משרד המשפטים.
יו"ר ועדת השתלמויות  -לשכת שמאי מקרקעין ,חבר בוועד הלשכה.
בוגר קורס עדים מומחים.
בוגר קורס גישור ופישור.

- 1996

לקראת תואר שני  -לימודים עירוניים ,החוג לגיאוגרפיה ,האוניברסיטה העברית י-ם.

- 1993
- 1993
- 1990

שמאי מקרקעין  -מתמחה בשומות מקרקעין לחברות גדולות  -משאב ,נשר ,אמות כלל וכד'.
רישיון שמאי מקרקעין מס'  324מתאריך .24/4/1993
בוגר אוניברסיטת ת"א החוג לגיאוגרפיה ומדעי המדינה.
בוגר קורס לשמאות מקרקעין וניהול נכסים במסגרת שלוחת הטכניון בת"א.

במסגרת עבודתו עורך שומות בהיקפים משמעותיים ובין השאר מייעץ לגופים הבאים:
יועץ לחברת המלט – נשר ,יועץ לקרן אייפקס ברכישות בזק ותנובה ,יועץ לחברת תעבורה ,עורך שומות לבתי
משפט ,יועץ לעירית אילת  -בנושאי השבחות ,ליווי תכניות בנין עיר ורישום ,יועץ לישרוטל מלונות.
.4

המועד הקובע לשומה
המועד הקובע לשומה.31/12/2018 :

.5

מועד הביקור בנכס
ביקור בנכס נערך ביום  03/02/2020ע"י בנימין רם  -שמאי מקרקעין.
1

 1נמסר כי לא קיימים שינויים מהותיים בנכס נכון למועד הקובע.
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.6

פרטי זיהוי הנכס
גוש:
חלקה:
שטח רשום:
מגרש (תב״ע):
מגרשים:
מגרש תכנית בקשה:
מגרש תוכנית בתכנון:
שטח נשוא חו״ד:
זכויות:

7658
( 135חלק) 2
 37,722מ"ר (לחלקה בשלמות).
( 86/2בחלק) עפ״י תב״ע רע/בת( 2002/חלק).
( 105/3בשלמות) ו( 105/2 -בחלק) בהתאם לתשריט וטבלת איזון וחלוקה.
 2004עפ״י תכנית בקשה להיתר בניה שלא מומשה.
( 204בהתאם לתוכנית בתכנון).
 4,733מ״ר (בהתאם לתוכנית בתכנון).
בעלות פרטית (במושעא כולל הסכם שיתוף) ע"ש חברת ״הלה מגדלי משרדים
רעננה בע״מ״

חזית הנכס:

2

לשעבר חלקה  86בגוש  7658בשטח רשום  38,497מ"ר.
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.7

תאור הנכס והסביבה
7.1

כללי
הנכס הנדון מהווה את זכויות הבעלות בחלק מחלקה  135בגוש  .7658החלק המיוחס לנדון מהחלקה
מהווה בהתאם להסכם שיתוף ותוכנית בקשה להיתר שלא מומשה מגרש בשטח של  4,874מ"ר ,בהתאם
לתוכנית מפורטת בתכנון (מסמכים מיום  )31/01/2020הנדון מסומן כתא שטח  204בשטח  4,733מ"ר.
המגרש ממוקם ברחוב דפנה  ,7א.ת .רעננה.

7.2

תיאור החלקה
חלקה  135בגוש  7658בשטח רשום של  37,722מ"ר (לשעבר חלקה  86בגוש  7658בשטח רשום 38,497
מ"ר) .בהתאם לתב"ע מאושרת רע/בת 2002 /פוצלה חלקה  86ל 2 -מגרשים בייעוד תעשייה מספר 86/2
 3ו  86/3 -ויתרת שטח החלקה מופיעה בייעודים שונים לצרכי ציבור.
החלקה בצורה מלבנית בעלת חזית צפונית ארוכה לרחוב דפנה.
תצ"א ( )2019עם סימון סכמתי של החלקה (בצהוב) ומגרשים  86/2ו ( 86/3בכחול) מתוך ממ"ג הועדה
לתו"ב (ללא קנ"מ):

86/3

86/2

 3הנכס הנדון מהווה חלק ממגרש זה.
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7.3

תאור המגרש הנדון
 7.3.1בתאריך  06/08/1999נערכה ע"י שמאי המקרקעין יצחק ברמן (להלן" :ברמן") טבלת איזון
והקצאות לחלוקה מחדש בהסכמת הבעלים לחלקה  86הנדונה.
בהתאם לחלוקה בטבלה מגרש ( 86/2בתוכנית רע/בת )2002/חולק כלהלן:

להלן תשריט המגרשים מתוך חוות דעת ברמן:

 7.3.2בהתאם לחווה"ד של היועצת המשפטית של עיריית רעננה ,עו"ד עירית גל ,מיום 11/12/2012
ובהתאם לתכנית הגשה להיתר בניה מס'  20120171מיום  5/2013בנכס הנדון מגרש  105/3וחלק
ממגרש  105/2אוחדו למגרש חדש מס'  2004בשטח  4,874מ"ר.
יוער כי ,הבקשה אושרה בתנאים בשנת  2012ובשנת  2013לאחר שינויים ,חודשה בישיבה מס'
 2014028מיום  .05/10/2014הליכי הבקשה להיתר זה נפסקו ותוקפה של החלטת הוועדה פג4 .

 7.3.3בהתאם לתוכנית מפורטת בתכנון (מסמכים מיום  )31/01/2020הנדון מסומן כתא שטח 204
בשטח  4,733מ"ר .

מגרש 204

 4תוכנית הבקשה מבוססת על זכויות בנייה מתוקף תוכנית רע/בת 120% - 2002/עיקרי  20% +שרות מעיקרי .כפי שיפורט בהמשך כיום
מוגשת תוכנית מפורטת למימוש זכויות מתוקף תוכנית כוללנית רע 3000/המקנה אחוזי בנייה בהיקף של .460%

 6מתוך 33

7.4

תאור הסביבה
אזור התעשייה בחלק הצפוני של העיר הידוע כ"קריית אתגרים" .האזור תחום ברחוב ויצמן בדרום
(מחלף רעננה צפון) ,כביש ארצי מס'  4במזרח ,רח' קרן היסוד במערב ורחוב דפנה בצפון ומתוכנן
להתרחב צפונה מרחוב דפנה.
באזור פועלים חברות היי-טק רבות בהן , NICE, NCR, SAP, HPטקסס אינסטרומנטס ,אמדוקס (בתכנון)
וכן שוכן "קניון רננים" ,וחנויות רבות ,בתי מלאכה ,מסעדות ,מקומות בילוי ועוד.
רחוב דפנה מהווה ציר תנועה דו סטרי עורפי בצפון אזור התעשייה המקשר בין רחוב התדהר במזרח
לבין רחוב עתידים במערב .מצפון לרחוב תחילת הבנייה קמפוס של חברת 'אמדוקס'.
הפיתוח הסביבתי מלא.

הנדון
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.8

המצב התכנוני
8.1

תכנית רע/בת2002/
פורסמה למתן תוקף ב.י.פ 4292 .מיום .23/03/1995
התכנית משנה את ייעוד הקרקע ,מאזור חקלאי לאזור תעשיה לצורך הרחבת אזור התעשייה הקיים.

תקציר הוראות התכנית:
מגרש

86/2

יעוד

אזור תעשיה.

השימושים
המותרים
שטח מגרש
מינימלי

מפעלי תעשיה שיעמדו בדרישות תכנוניות וטכנולוגיות ,בהגדרת מפעלי תעשיה
יכללו מפעלי תוכנה ,מחשבים ,בתי דפוס והוצאה לאור ,מוסכים ,אזור אחסנה.
 3.5דונם.

חניה

תותר חניה תת קרקעית בתחום גבולות המגרש ,תקן חניה( 1:30 -על כל 30
מ״ר מבנה תעשיה מקום חניה .)1

אחוזי בנייה

 120%עיקרי  20% +שרות מהשטח העיקרי.

תכסית

.40%

מרתף

תותר חניה תת קרקעית בתחום גבולות המגרש.
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8.2

תוכניות אשר ניידו זכויות בנייה ממגרש  5 86/2ומגרש 86/3
8.2.1

תכנית רע/מק/2002/ט׳
פורסמה למתן תוקף ב.י.פ 5000 .מיום 10/07/2001
התכנית משנה את תכנית רע/בת - 2002/שינוי חלוקת שטחי הבניה המותרים בתכנית מבלי
לשנות את סך כל השטח הכולל המותר לבניה וזאת ע״י העברת חלק מזכויות הבניה במגרש
 86/2למגרש  86/3בגוש  ,7658הגדלת תכסית הבניה בקומת קרקע במגרש  ,86/3קביעת הבינוי.

 5כאמור ,הנדון מהווה חלק ממגרש זה .כפי שיפורט בסיכום סעיף זה ,יוער עתה כי בהתאם לכתב הסכמה של יתר בעלי הזכויות ,התוכניות
להלן אשר עוסקות בניוד זכויות ממגרש  86/2למגרש  86/3אינן נגרעו מחלק הזכויות של המגרש הנדון אלא מהחלקים בבעלות אחרים
ולמגרש הנדון נותרו זכויות עפ"י התב"ע המקורית קרי ( 20% + 120%שרות).
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8.2.2

תכנית רע/מק/2002/ט״ו
פורסמה למתן תוקף ב.י.פ 5175 .מיום 30/04/2003
התכנית מהווה שינוי לתכניות רע/בת 2002/ו -רע/מק/2002/ט  -שינוי חלוקת שטחי הבניה
המותרים בתכנית מבלי לשנות את סך כל השטח הכולל המותר לבניה וזאת ע״י העברת חלק
מזכויות הבניה במגרש  86/2גוש  7658למגרש  2001ו2001-אי בגוש  ,76576קביעת הבינוי.

8.2.3

תכנית רע/מק/2002/לד
פורסמה למתן תוקף ב.י.פ 5797 .מיום 16/04/2008
התכנית מהווה שינוי לתכנית רע/בת 2002/ולתכנית רע/מק/2002/ט ו -רע/מק/2002/ט״ו -שינוי
חלוקת שטחי הבניה המותרים בתכנית ללא שינוי בסה״כ השטחים המותרים .ע״י העברת 434
מ״ר שטחים עיקריים ו 87-מ״ר שטחי שירות ממגרש  86/2למגרש למגרש .86/3

 6מגרשים בגוש אחר באזור התעשייה הנ״ל.
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8.2.4

סיכום תוכניות אשר ניידו זכויות בנייה במגרשים בחלקה
הוצג בפנינו כתב הסכמה המופנה לוועדה המקומית רעננה וחתום ע"י בעלי הזכויות בחלקה
( )1מגדלי עסקים אחזקות בע"מ ,א.צ.ג.מ .חברה לייזום ופיתוח בע"מ )2( ,עמוסי נגר יבוא
ושיווק עוגן בע"מ ( )3א .עובדיה ביצוע עבודות בע"מ ,ממנו עולה כי בעלי הזכויות הידועים
בחלקה 86בגוש  ,7658נותנים את הסכמתן לבקשת היתר בנייה שתוגש ע"י חברת הלה מגדלי
משרדים רעננה בע"מ ,אשר רכשה את זכויות חברת ע .רעננית ,ובלבד שהבקשה להיתר תעמוד
בתנאים הבאים:
הסכמה.

א .שטח המקרקעין לא יעלה על  4,874מ"ר ,אשר מיקום לפי תשריט המצורף לכתב
ב .זכויות הבניה לא תעלנה על המותר לפי התב"ע בתוקף ,קרי  120%שטח עיקרי ו 20% -שטח
שירות.

להלן התשריט מכתב ההסכמה:
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8.3

תכנית מתאר כוללנית רע3000/
פורסמה למתן תוקף ב.י.פ 7237 .מיום .30/03/2016
תכנית מתאר לעיר רעננה ,מתווה עקרונות ומדיניות ארוכת טווח לתכנון ופיתוח העיר ,להצערת העיר
ולהבטחת הטרוגניות חברתית  -כלכלית ליעד אוכלוסייה של כ 120,000 -עד שנת .2035
התכנית קובעת עקרונות התכנון לפיתוח העיר רעננה ומקנה כלים לאישור תכנית מתאר מקומית ללא
צורך בשינוי תכנית זו.
הגדרת מתחם התכנון אינה משנה את המצב התכנוני הקיים היום .ייעודי הקרקע והשימושים המותרים
בה ,היקפי הבניה יוכלו להשתנות במסגרת תכניות מפורטות אשר יאושרו מכוחה של תכנית זו.
היתרי בניה -היתרי הבניה יוצאו מכוחן של תכניות מפורטות אשר יוכנו בהתאם להוראות תכנית זו.
יחס לתכניות אחרות  -התכנית אינה פוגעת בזכויות על פי תכניות שאושרו לפני תחילתה של תכנית זו.
הנכס הנדון -
'מתחם תעסוקה'
ייעוד -
' 5א׳  -החלק המזרחי של אזור התעסוקה הצפוני'.
מתחם -
אזור התייחסות 102 -
קטע מתוך תשריט התוכנית:

קטע מתוך נספח עיצוב עירוני:
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השימושים בייעוד 'מתחם תעסוקה':
שימושים ראשיים  -משרדים ,תעסוקה  1ו.2 -
שימושים משניים -מסחר  1ו ,2 -מלונאות ומתח״מ (מרכז תחבורה משולב) ובלבד שלא יעלו על 15%
מסך זכויות הבניה הכוללות למתחם.
שימושים וזכויות בנייה מתחת למפלס הכניסה הקובעת:
▪ יותרו שימושים זהים לאלו המותרים מעל למפלס הכניסה הקובעת ,למעט מגורים.
▪ בכל מתחמי התכנון ומוקדי התכנון ניתן יהיה לממש עד  50%מזכויות הבניה הקבועות למגרש
מתחת למפלס הכניסה הקובעת ,למעט למגורים.

▪ ז כויות הבניה המיועדות לחניה ולתשתיות מתחת למפלס הכניסה הקובעת יהיו בנוסף לזכויות
הבניה המוגדרות לעיל והם יחושבו בהתאם לתקן החניה התקף.

▪ לא ניתן יהיה להתיר בתכנית העברת זכויות בניה הקבועות מתחת למפלס הכניסה הקובעת אל מעל
למפלס הכניסה הקובעת.
זכויות בנייה מעל מפלס הכניסה הקובעת:
למגרש עד  1דונם
למגרש בין  1דונם לבין  2דונם
למגרש בין  2דונם לבין  3דונם
למגרש מעל  3דונם

עד 220%
עד 310%
עד 400%
עד 460%

גובה מקסימלי  -מספר הקומות לא יעלה על  30קומות.

גובה קומה  -גובה קומה טיפוסית לא יעלה על  3.5מי (גובה קומה ממפלס הרצפה בקומה ועד למפלס
הרצפה בקומה שמעליה) .גובה קומת הקרקע המסחרית לא תעלה על  6מ' נטו מרצפה עד תקרה.
תכסית  -לא תעלה על  50%מתחום המגרש.

קטע מתוך נספח מים ותשתיות בתוכנית -
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רדיוס מגן :הבניה בתוך רדיוס המגן של הבארות תהיה בהתאם לתקנות בריאות העם ובהתאם להנחיות
משרד הבריאות.
הבניה בתוך תחום רדיוס מגן אסורה בהתאם למפורט להלן:

אזור מגן ב  -כל בניה ,התקנה או פעילות העלולים לזהם את הקידוח ,כגון מבני מגורים מבני מסחר
ומבני ציבור.

אזור מגן ג  -כל בניה ,התקנה או פעילות העלולים לגרום לזיהום חמור בקידוח ,כגון מתקן ביוב ,קו
ביוב ראשי ,אתר אשפה ,אזור תעשיה או אזור השקיה בקולחים ,תחנת תדלוק ואחסון דלקים וחומרים
מסוכנים.
8.4

תוכנית בהכנה מספר 416-0772756
הוצגה בפנינו תקנון ותשריט תוכנית בתכנון (תאריך הפקה  )30/01/2020המהווה תוכנית מפורטת
בסמכות הועדה המקומית על בסיס תוכנית כוללנית רע.3000/
התוכנית כוללת את מגרש  82/2המחלקת אותו ל –  3מגרשים (תאי שטח) 203 ,202 :ו – ( 204הנדון).
בין המגרשים מסומנים זיקות הנאה.
תשריט התוכנית -

מגרש 204

תמצית הוראות התוכנית:
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.9

רישוי
החלטת ועדה משנה מס'  2013019מיום  16/09/2013לאישור תוכנית בקשה להיתר  .20120171מהות הבקשה:
"הקמת בניין חדש עבור תעשיה עתירת ידע הכולל  4קומות משרדים מעל קומת קרקע כפולה ומעל שלוש
קומות מרתף לחניה ושימושים טכניים – דיון חוזר לאחר תכנית הכוללת  2מרתפי חניה במקום  3מרתפי חניה
שאושרו"
להלן טבלת השטחים:

לא הושלם תהליך קבלת היתר הבנייה בגין הבקשה ותוקפה של החלטת הוועדה פג.
הוצג בפנינו אישור לתשלום היטל השבחה בגין הבקשה הנ"ל.
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 .10זכויות בנכס/המצב המשפטי
 10.1העתק פלט מידע מפנקס הזכויות מיום 13/02/2020
להלן תמצית המידע מפנקס הזכויות (הופק באמצעות האינטרנט):
חלקה  135בגוש  7658בשטח רשום של  37,722מ״ר7 .
בעלויות:
הבעלות בחלקה רשומה על שם מספר בעלים שונים וביניהם:
▪ הלה מגדלי משרדים רעננה בע״מ ,מס׳ זיהוי  ,515164143החלק בנכס .4000/38497
▪ הלה מגדלי משרדים רעננה בע״מ ,מס׳ זיהוי  ,515164143החלק בנכס .5000/38497
משכנתא:
רשומות משכנתאות על שם מספר בעלים וביניהם:
▪ רשומה משכנתא מדרגה ראשונה לטובת בנק מרכנתיל דיסקונט ללא הגבלת סכום על הבעלות של
הלה מגדלי משרדים רעננה בע״מ .החלק בנכס ( .4000/38497בתנאי שטר מקורי .)2590/2015/5
▪ רשומה משכנתא מדרגה ראשונה לטובת בנק מרכנתיל דיסקונט עלסך  30,000,000ש"ח על הבעלות
של הלה מגדלי משרדים רעננה בע״מ .החלק בנכס ( .5000/38497בתנאי שטר מקורי .)42369/2015/6
הערות:
רשומות הערות שונות ,להלן ההערות הרלוונטיות:
▪ הערת אזהרה לפי סעיף  126מיום  ,12/07/1988לטובת מקורות חברת מים בע״מ.8
▪ הסכם שיתוף  -הערה על כל הבעלים בדבר הסכם שיתוף בתנאי שטר מקורי מס׳  8980/1992/6מיום
 25/12/2008לפי ההערה אין צורך בהסכמה להעברה או לכל עסקה אחרת.
▪ יעוד מקרקעין לפי תקנה  – 27בתנאי שטר מקורי " 21962/2002/1זכויות הבניה המתייחסות לחלקו
של היוזם חברת מישורים בע״מ בחלקה  7658/86/2הועברו למגרשים  2001ו2001 -א׳ בגוש 7657
אשר על כן יתרת זכויות הבניה לניצול בחלקה  7658/86/2הינם שטח עיקרי  13,356מ״ר ושטח שירות
 20%מהשטח העיקרי)".
▪ הפקעת חלק מהחלקה סעיף  – 19בתנאי שטר מקורי  45550/2009/1לטובת עיריית רעננה.
שטח  18,882מ״ר (ילקוט פרסומים מס׳  5784מיום  10/03/2009עמוד .)2204
▪ ייעוד מקרקעין לפי תקנה  - 27בתנאי שטר מקורי  12194/2011/1לטובת הוועדה המקומית לתכנון
ובניה רעננה.

 7לשעבר חלקה  86בגוש  7658בשטח רשום של  38,497מ"ר.
 8נמסר לי ממזמין השמה כי בור המים אינו בשימוש ויש למחוק את ההערה מנסח הטאבו.
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 10.2הסכם שיתוף  -משנת 1992
תמצית הסכם שיתוף אשר נחתם בין בעלי הזכויות בקרקע בגינו נרשמה הערת אזהרה:
בין יתר הצדדים להסכם שיתוף  -ע .רעננית חברה ליזום ופיתוח ( 9להלן :״צד ב׳״) ו -מר סירס אלכסנדר
( 10להלן :״צד ז׳״).
חלקים בנכס  -לצד ב׳  ; 4,000/38,497לצד ז׳ ;5,000/38,497
מטרת הסכם השיתוף -להסדיר את היחסים בין השותפים במקרקעין הידועים כ -חלקה  86בגוש .7658

תוקף הסכם השיתוף  -עד להשלמה הסופית של פרצלציה לחלוקת המקרקעין למגרשים.
הסדרת שימוש  -כל צד יעשה במגרש שיוחד לו כבעלים העושה בתוך שלו ,בכפוף לאמור בהסכם זה.

ביצוע עבודות בניה  -כל צד רשאי לבצע במגרש שיוקצה לו בניה של אחוזי הבניה המותרים וזכויות
הבניה המותרות ובלבד שניצולם ע״י כל צד לא יעלה על חלק יחסי השווה לחלקו בשיתוף במקרקעין.

 10.3טבלת איזון והקצאה בהסכמת בעלים  -שמאי המקרקעין יצחק ברמן מיום  06/08/1999לחלקה 86
טבלת איזון והקצאות לחלוקה מחדש בהסכמת הבעלים למגרשים  104ו 105 -בתחום חלקה  86בגוש
 ,7658רעננה.

זכויות הבניה עליה הסתמכה הטבלה הינם בהתאם לתכנית רע/בת 120%( 2002/עיקרי  20% +שירות
מהעיקרי).

להלן תמצית עיקרי ההקצאה הרלוונטית לחוות הדעת -
▪ ע .רעננית חברה ליזום ופיתוח בעלת זכויות של  10.39%בחלקה  -מוקצה  49.07 %במגרש .105/3
▪ אלכסנדר סירס בעל זכויות של  12.99%בחלקה  -מוקצים  50.93%במגרש  105/3ו 13.11% -במגרש
.105/2
 10.4הסכם מכר יהושר 18/03/2015 -
הוצג בפנינו הסכם מכר מיום  18/03/2015בין יהושר ( )2002יזמות והחזקות בע״מ (להלן :״המוכרת״),
לבין הלה מגדלי משרדים רעננה ,בע״מ (להלן :״הקונה״) .יהושר מצהירה שהיא זכאית להירשם כבעלים
של  5000/38497חלקים במקרקעין הידועים כחלקה  86בגוש  7658ברחוב דפנה בהתאם להסכם רכישה
שנחתם בינה לבין ה״ה אלכסנדר סירס.

הממכר  100% -מזכויות המוכרת בחלקה קרי  5000/38497חלקים מהמקרקעין הידועים כחלקה 86
בגוש  7658ברחוב דפנה  ,7בעיר רעננה.

הסכם שיתוף  -מכוח הסכם שיתוף מיום  27/02/1992וטבלת איזון והקצאה מיום  06/08/1999זכאית
המוכרת להירשם כבעלת חלק מהזכויות במגרשים  105/3ו 105/2-המהווה  2,708מ״ר.
הליך משפטי  -המוכרת מנהלת ביחד עם בעלי הזכויות האחרים הליך משפטי במסגרת ה״פ מספר
 23329-10-11בבית משפט מחוז מרכז ,שמטרתו להבהיר ,כי אין בהכרה לטובת הוועדה המקומית ,כדי
לפגוע בזכויות המוכרת.

העסקה  -ברצון המוכרת למכור לקנה את מלוא זכויותיה בממכר ,וברצון הקונה לרכוש את מלוא
זכויותיה של המוכרת בממכר וזאת בכפוף לנכונות הצהרות המוכרת ,כשהזכויות בממכר נקיות מכל
חוב ,משכנתא ,שעבוד ,תביעה ,עיקול וזכויות צד׳ שלישי כלשהו ,למעט הערות הרשומות בסעיף 1.6
בחוזה ולמעט זכויות והערות שמוקרן בקונה או מי מטעמה.
 9כמפורט להלן חברת ע .רעננית מכרה את זכויותיה לחברת הלה מגדלי משרדים רעננה בע״מ.
 10כמפורט להלן סירס אלכסנדר מכר את זכויותיו לחברת יהושר ( )2002יזמות והחזקות אשר מכרה את זכויותיה לחברת הלה מגדלי
משרדים רעננה בע״מ.
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להלן ההערות הרשומות לפי סעיף  1.6לחוזה
▪ הערה לפי פקודת הדרכים מיום .12/11/1976

▪ הערת אזהרה לטובת מקורות חברת מים בע״מ מיום  ,12/07/1988עפ״י הסכם מיום .26/10/1977
▪ הערה לפי פקודת הדרכים מיום .19/12/2005
▪ הערה על הסכם שיתוף אשר נרשמה מיום .25/12/2008
▪ הערה על הפקעה לטובת עיריית רעננה מיום .25/12/2009

▪ הערה על יעוד לטובת הועדה המקומית לתכנון ולבניה רעננה אשר נרשמה מיום  29/09/2002וכן
הערה נוספת מיום .31/03/2011

התמורה  -בתמורה לביצוע התחייבויות המוכרת תשלם הקונה סך של  ₪ 10,350,000בהתאם למועדים
ולפריסה כמפורט בחוזה.
מיסים -

מיסים בגין עסקת סירס  -המוכרת מצהירה כי היא ורק היא האחראית לדאוג ,כי כל המיסים (מיסים
עירוניים ,מס רכישה ,מס שבח ומס רכוש ככל שנדרש) והאגרות הנובעים מעסקת הרכישה מסירס.
מס שבח ,מס רכוש  -בגין מכירת הממכר ישולם ע״י המוכרת.
מס רכישה  -ישולם על ידי הקונה.

כל המיסים ,האגרות וההיטלים למיניהם ,עירוניים וממשלתיים והאחרים -עד למועד המסירה ישולם
ע״י המוכרת וממועד המסירה ואילך יחולו על הקונה.

היטל השבחה  -שיחול על הממכר ,בגין תב״ע ,הקלה או שימו שחורג שעילתו עד למועד חתימת הסכם
זה לרבות תב״ע רע/בת ,2002/יחול וישולם על ידי המוכרת .וממועד ההסכם יחול וישולם על ידי הקונה.

 10.5הסכם מכר רעננית 18/03/2015 -
הסכם מכר מיום  18/03/2015בין ע .רעננית חברה ליזום ופיתוח בע״מ (להלן :״המוכרת״) ,לבין הלה
מגדלי משרדים רעננה בע״מ (להלן :״הקונה״).

רעננית בעלת זכויות בחלק ממקרקעין הידועים כחלקה  86בגוש  7658ברחוב דפנה  7ברעננה בחלקים
רשומים של  4000/38497חלקים.
הסכם שיתוף  -מכוח הסכם שיתוף מיום  27/02/1992וטבלת איזון והקצאה מיום  06/08/1999זכאית
המוכרת להירשם כבעלת חלק מזכויות במגרש  105/3המהווים  2,166מ״ר.

הממכר  100% -מזכויות המוכרת בחלקה קרי  4,000/38,497חלקים מהמקרקעין הידועים כחלקה 86
בגוש  7658ברחוב דפנה  ,7בעיר רעננה וחלק במגרש  105/3המהווה  2,166מ״ר .העסקה -ברוצן המוכרת
למכור לקנה את מלוא זכויותיה בממכר ,וברצון הקונה לרכוש את מלוא זכויותיה של המוכרת בממכר
וזאת בכפוף לנכונות הצהרות המוכרת ,כשהזכויות בממכר נקיות מכל חוב ,משכנתא ,שעבוד ,תביעה,
עיקול וזכויות צד׳ שלישי כלשהו ,למעט הערות הרשומות בסעיף  1.6בחוזה ולמעט זכויות והערות
שמוקרן בקונה או מי מטעמה.
להלן ההערות הרשומות לפי סעיף  1.6לחוזה-
▪ הערה לפי פקודת הדרכים מיום .12/11/1976
▪ הערת אזהרה לטובת מקורות חברת מים בע״מ מיום  ,12/07/1988עפ״י הסכם מיום .26/10/1977
▪ הערה לפי פקודת הדרכים מיום .19/12/2005
▪ הערה על הסכם שיתוף אשר נרשמה מיום .25/12/2008
▪ הערה על הפקעה לטובת עיריית רעננה מיום .25/12/2009
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▪ הערה על יעוד לטובת הועדה המקומית לתכנון ולבניה רעננה אשר נרשמה מיום  29/09/2002וכן
הערה נוספת מיום .31/03/2011

התמורה  -בתמורה לביצוע התחייבויות המוכרת תשלם הקונה סך של  ₪ 7,150,000בהתאם למועדים
ולפריסה כמפורט בחוזה.
מיסים -
מס שבח ,מס רכוש -בגין מכירת הממכר ישולם ע״י המוכרת.
מס רכישה -ישולם על ידי הקונה.

כל המיסים ,האגרות וההיטלים למיניהם ,עירוניים וממשלתיים והאחרים -עד למועד המסירה ישולם
ע״י המוכרת וממועד המסירה ואילך יחולו על הקונה.

היטל השבחה  -שיחול על הממכר ,בגין תב״ע ,הקלה או שימו שחורג שעילתו עד למועד חתימת הסכם
זה לרבות תב״ע רע/בת ,2002/יחול וישולם על ידי המוכרת .וממעוד ההסכם יחול וישולם על ידי הקונה.

 10.6הסכם דמי טיפול עם מר יואב עזאני 18/03/2015 -
הוצגה בפנינו תוספת להסכמים שנחתמו ביום  18/03/2015בין ע .רעננית חברה ליזום ופיתוח בע״מ
ויהושר ( )2002יזמות והחזקות בע״מ (להלן :״המוכרות״) ,לבין הלה מגדלי משרדים רעננה בע״מ (להלן:
״הקונה״) בעניין דמי הטיפול למר יואב עזאני.

הלה נתנה לחברות שיקים מעותדים על חשבון התמורות המפורטות בהסכמים והחברות התחייבו
לרשום הערות אזהרה לטובת הלה על זכויות החברות ,כמפורט בהסכמים (להלן :״הערות אזהרה״).

עובר לחתימת ההסכמים נתנה הלה למר יואב עזאני סך ( ₪ 1,000,000שיקים בסך של ,₪ 200,000
 ₪ 100,000ו )₪ 700,000 -בגין החזר הוצאות שהוצאו עבור מתכננים ויועצים לצורך קבלת היתר בניה
לפרויקט המתוכנן על המקרקעין.
 10.7הסכם יזום ע .רעננית ויהושר 18/03/2015 -
הוצג בפנינו הסכם מיום  18/03/2015בין ע .רעננית חברה ליזום ופיתוח בע״מ (להלן :״רעננית״) ו -יהושר
( ) 2002יזמות והחזקות בע״מ (להלן :״יהושר״) (להלן וביחד יקראו :״המוכרות״) ,לבין הלה מגדלי
משרדים רעננה בע״מ (להלן :״הקונה״).
הצהרות המוכרות -

 .1המוכרות הכינו תכנית לבניית מבנה על המקרקעין (להלן :״תכניות הבקשה להיתר הבניה״) והגישו
בקשה להיתר בניה מס׳  20120171מס׳ תיק  4808לועדה המקומית והבקשה אושרה בהחלטות
הוועדה המקומית (נספח ד׳ להסכם)
 .2המוכרות שילמו את הסכומים המפורטים בנספח ה׳ ליועצים ולאנשי המקצוע לצורך הכנת תכניות
הבקשה להיתר הבניה .כל חיוב שנותר כלפי היועצים ואנשי המקצוע ,מעבר לסכומים ששולמו ,יחול
וישולם ע״י הקונה בלבד.

 .3כנגד תשלום מלוא תמורות הסכם רעננית והסכם יהושר ,בכפוף לתנאי הסכם זה ,המוכרות ממחות
לקונה את מלוא זכויותיהן בתכניות הבקשה להיתר הבניה שנעשו עד כה והן נותנות את הסכמתן
להמשך התקשרות הקונה עם היועצים המקצועיים.

 .4המוכרות מצהירות ,כי ע״פ החלטות הועדה המקומית בבקשה מס׳  20120171להיתר בניה ,שהוגשה
ע״י המוכרות ,אושרו זכויות בניה של  6,633מ״ר עיקרי ו 1,311 -שטחי שירות ,אך מתוקף היקף
זכויות בניה זה ,קיימות זכויות בנייה עודפות ( 784מ״ר שטח עיקרי ו 142 -מ״ר שטחי שירות) ,שאינן
שייכות להן אלא למגדלי עסקים (אחזקות) בע״מ.
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 .5המוכרות מצהירות כי בהמשך לפנייתן לעיריית רעננה נתקבל אישור עקרוני מהעירייה לשימוש חורג
במבנה שייבנה על המגרש (התחייבות רעננית במסגרת הסכם השכירות לקבל היתר לשימוש חורג
לקומת הקרקע למטרת השכירות עד ליום  .01/01/2014קיימת הסכמה של השוכרת להארכת
מועדים ובכלל זה קבלת היתר לשימוש חורג עד ליום .01/10/2016
מסירה  -הקונה תהיה זכאית לקבל את הממכר כ״בר רשות״ כשהוא פנוי ,החל מ 30-יום לאחר קבלת
היתר הבניה ,מבלי שהדבר יחייב את הקונה להקדים תשלומי יתרת התמורה המפורטת בהסכמי יהושר
ורעננית ,ככל ויתקבל היתר בניה קודם למועד מסירת החזקה.

היתר בניה והיתר בניה מתוקן –
המוכרות מתחייבות לדאוג לקבלת היתר בניה ,תוך  30ימים ממועד תשלום אגרות הבניה על ידי הקונה.
במועד תשלום אגרות הבניה ,תשיב הקונה למוכרות סך של  ₪ 131,507שהן שילמו לשם קבלת היתר
בניה.

המוכרות מתחייבות להגיש בקשה לשינויים בהיתר הבניה בסמוך לאחר חתימת הסכם זה .כן
מתחייבות המוכרות לקבל היתר בניה מתוקן ,כך שהיתר הבניה לא יכלול זכויות בניה עודפות עד ליום
( 31/07/2015המוכרות יהיו רשאיות להמציא את היתר הבניה המתוקן עד ליום  .)31/12/2015בגין
טיפול המוכרות בהוצאת היתר הבניה והיתר הבניה המתוקן ,טיפול המוכרות בהסכם השכירות עם
השוכרת ובגין החזר הוצאות המוכרות ,תשלם הקונה למוכרות סך של  ₪ 4,000,000עד ליום
 .31/08/2015ככל שהמוכרות לא תמצאנה לקונה את היתר הבניה המתוקן עד ליום  ,31/08/2015יידחה
תשלום סך של  ₪ 2,000,000בתוספת מע״מ מתמורת הייזום עד ל 20-ימים לאחר המצאת היתר הבניה
המתוקן .היה ולא ימציאו המוכרות את היתר הבניה ואת ההיתר המתוקן במועדים הקבועים לעיל
ובכפוף לכך שהקונה מילאה אחר התחייבותה לצורך הוצאת ההיתרים ,לא תהיינה המוכרות זכאיות
לחלק תמורת הייזום ( 2מיליון ש"ח).
להבטחת קיום ההתחייבויות -להבטחת תשלום הייזום המוכרות זכאיות לערבות אישית או לחילופין
מעניקה הקונה למוכרות אופציה ,ללא תמורה ,לרכישת זכויות בחלקה ,אשר יזכו אותן לקבלת שטחים
מבונים במבנה שייבנה בשווי של  ,₪ 4,000,000כפי שייקבע ע״י שמאי מוסכם.

הצדדים מסכימים כי מנהל הפרויקט ,מר נפתלי יבלון ,יערוך בדיקה לגבי העלויות הנובעות מביצוע
התאמות בקומת המסחר עד ליום  15/06/2015בהתאם למפרט הטכני ,אשר סוכם איתה בהסכם
השכירות ,בהשוואה למפרט הטכני הכללי של הבנין ברמת מעטפת .ככל שנמצא שיידרשו התאמות,
חלקן של המוכרות יופחת מתמורת הייזום.

שימוש חורג  -כל הקשור בהוצאת היתר לשימוש חורג באחריות המוכרות .בכפוף לתשלום היטל
השבחה ,יינתן היתר לשימוש חורג בקומת הקרקע למבנה לתקופה של עשר שנים עד ליום .15/09/2016
כל העלויות הכרוכות בהוצאת האישור לשימוש חורג לרבות היטל השבחה ,יחולו וישולמו על ידי הקונה.

 10.8תוספת להסכמי הרכישה10/11/2015 -
הוצגה בפנינו תוספת להסכמים שנחתמו ביום  18/03/2015כמפורט לעיל ,מיום  ,10/11/2015בין ע.
רעננית חברה ליזום ופיתוח בע״מ ויהושר ( )2002יזמות והחזקות בע״מ (להלן :״המוכרות״) ,לבין הלה
מגדלי משרדים רעננה ,בע״מ (להלן :״הקונה״) .תוספת זו באה להסדיר את נושא התשלומים שנותרו
להשלמת העסקה בין הצדדים ומסדירה את ייזום התכנון המוצע במקרקעין.

בין הצדדים ו/או מי מטעמם נחתמו  4הסכמים ביום  18/03/2015בקשר עם מכירת זכויות המוכרות
במקרקעין הידועים כחלקה  86בגוש  7658ברחוב דפנה  7רעננה.
הסכם דמי טיפול עם מנהל המוכרות מר יואב עזאני.
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הסכם למכירת זכויותיה במקרקעין של רעננית.
הסכם למכירת זכויותיה במקרקעין של יהושר.

הסכם עם רעננית ויהושר בגין טיפול בתיקון היתר בניה וקבלת אישור לשימוש חורג (הסכם הייזום בין
הצדדים נתגלו חילוקי דעות ביחס לקיום ההסכמים .והצדדים מעוניינים ליישב את חילוקי הדעות
בהסכם זה.

מוסכם על הצדדים כי התמורה החוזית על פי הסכם דמי הטיפול והסכם רעננית ששולמה במלואה,
כאשר בהסכם שולם סכום עודף מעבר לתמורה החוזית בסך של .₪ 1,129,344

עוד הוסכם כי יתרת התמורה החוזית בהסכמים בין הצדדים הינה כדלקמן:
בגין הסכם יהושר -בסך  ₪ 8,272,500בתוספת מע״מ ,לאחר הפחתת התשלומים ששולמו בגין הסכם
זה בסך  948,156והפחתת הסכום העודף בעסקת רעננית בסך של .₪ 1,129,344

בגין הסכם היזום -א .סך של  ₪ 3,200,000בתוספת מע״מ (לאחר הפחתת  ₪ 800,000עפ״י הסכמת
הצדדים בסעיף  9.2להסכם הייזום ,בגין הוצאות התאמת החלק בנכס המיועד לשוכרת סטופמרקט).

ב .סך של  ₪ 131,507בגין השבת אגרות בניה ,שישולמו לרעננית בהתאם לאמור בסעיף  7.2להסכם
היזום ,במועד תשלום אגרות הבניה על ידי הקונה (להלן :״סכום השבה״).

המוכרות ממחות בזאת באופן בלתי חוזר לקונה את מלוא זכויותיהן לקבלת החזרי אגרות או לזקיפת
אגרות ששולמו ,לטובת התכנית התכנית החדשה שתוגש ,כאמור בסעיף  6להסכם זה ,וככל שישולם
למוכרות החזר כלשהו כאמור ,הן מתחייבות להעבירו מידית לקונה.

היה ובוצע החזר לידי המוכרת וטרם הושב סכום ההשבה למוכרות על ידי הקונה ,זכאית המוכרת לקזז
מסכום ההחזר את סכום ההשבה.

תשלום ראשון דמי הייזום -במעמד חתימת הצדדים על התוספת ,תשלם הקונה את התשלום הראשון
של דמי הייזום  -סך של  ₪ 1,600,000בתוספת מע״מ כדין.
תשלום שני של דמי הייזום-

לנוכח פקיעת תוקף ההחלטה למתן היתר בניה מס׳  ,20120171הוסכם בין הצדדים ,כי הקונה תגיש
בקשה חדשה לקבלת היתר בניה -לבניית מבנה לפי  120/שטח עיקרי ו 20/-שטחי שירות ,לפי מגרש של
 4,874מ״ר (להלן תנאי ההיתר).

המוכרות ימסרו לקונה מכתב חתום על ידן ,המופנה לעיריית רעננה /הועדה המקומית לתכנון ולבניה
רעננה ,המבקש לבטל את היתר בניה מס  20120171ולזקוף את תשלומי האגרות ששולמו ,לטובת בקשת
היתר חדשה שתוגש .וככל שהוועדה תדרוש הסכמה של כל הבעלים המשותפים במקרקעין לבקשה
החדשה להיתר ,מתחייבות המוכרות לדאוג להמצאת הסכמת הבעלים תוך  60יום מיום קבלת דרישה
כזו.

תשלום החלק השני של דמי הייזום -סך של  ₪ 1,600,000בתוספת מע״מ כדין ישולם ביום ה 60 -מיום
חתימת תוספת זו ובכפוף לתנאים הבאים -לפי המוקדם מבניהם:
הקונה המציא למוכרת גרמושקה של הבקשה החדשה להיתר בהתאם לתנאי ההיתר תוך ולא יאוחר מ-
 60יום מיום חתימת תוספת זו והמוכרות המציאו לקונה את הסכמת הבעלים המשותפים לבקשה
החדשה להיתר באמצעות חתימתם על הגרמושקה.

המוכרות המציאו לקונה מכתב מאת הבעלים המשותפים לפיו מסכימים לתכנית הבקשה להיתר לפי
ניצול של  20% + 120%שטחי שירות ממגרש בשטח של  4,874מ״ר.
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 10.9מכתב מעו״ד גרנאי שמואל בעניין סטטוס המצב המשפטי מתאריך 28/08/2016
הוצג בפנינו מכתב מעו״ד גרנאי ,המייצג את הקונה בחלקה  86בגוש  ,7658רח׳ דפנה  7רעננה ולהלן
עיקרי המכתב:
קיימת בוררות בין הצדדים .המוכרים טוענים כי טרם שולם להם סך של כ ₪ 3,000,000-בעבור העסקה
והקונה טוען כי המוכרים לא שילמו את היטל ההשבחה המלא על הקרקע ,כיוון שע״פ הערכת השמאי
מטעמם ,סכום היטל ההשבחה עולה על התמורה להם זכאים המוכרים .בנוסף ,מתנהלות תביעות
כספיות שונות בין הצדדים הקשורים לריביות ולנזקים הנגרמים לכל צד כתוצאה מהפרת ההסכם.

הערות האזהרה שנרשמו על בעלות יהושר וע .רעננית מהתאריכים  27/01/2016ו 03/02/2016 -המוכרים
רשמו הערת אזהרה משום שלטענתם לא התקבלה התמורה המלאה עבור העסקה והקונה השיבה
למוכרים כי לאור העובדה שלא שולם היטל ההשבחה המלא היא מודיעה על קיזוז הסכומים שלעיל.

 10.10סיכום הזכויות בנכס
בהתאם לאמור לעיל ,החברה השלימה את רכישת המגרש במלואו ושולמו כל התשלומים
וההתחייבויות המפורטות לעיל.
 .11שומות ועסקאות בנכס הסמוכות למועד הקובע
 11.1לא ידוע לי על עסקת מכר בנכס הנדון בשלוש השנים הקודמות למועד הקובע.
 11.2הוצג בפני 'דוח  '0שנערך לנכס הנדון ע"י השמאים יוסף גולדקלנג ואנדרי כץ-אהרונוב למועד הקובע
 .18/08/2016ההערכה לקרקע בדוח היא על סך  38,830,000מיליון ש"ח
 11.3להלן הערכות שווי קודמות במסגרת עבודה זו:
מועד קובע

שווי הזכויות

31/12/2017

₪ 53,500,000

 .12גורמים ושיקולים בהערכה
בבואנו להעריך את שווי הנכס הנדון לצורך דיווח על פי חוק ניירות ערך  -התשכ"ח עבור דיווח כספי של החברה
ובהתאם לתקן מספר  17.1של הועדה לתקינה שמאית ,הבאנו בחשבון בין היתר את הגורמים והשיקולים
שלהלן:
 12.1מטרת השומה
הערכת "השווי ההוגן" של זכויות חברת הלה מגדלי משרדים רעננה בע"מ ,בנכס הנדון בהתחשב במצבו
" ." AS-ISהשווי משקף את "השווי ההוגן" של זכויות החברה במקרקעין על פי הגדרתו בתקן חשבונאי
בינלאומי מס'  IAS 40ו IVS1 -שהוא  -הסכום בו יימכר הנכס ליום ההערכה בין קונה מרצון למוכר
ברצון ,בעסקה רצונית ,ללא אילוץ ,אחרי זמן סביר בשוק ,כשהצדדים פועלים בידיעה ,בשיקול דעת,
בזהירות וללא כפיה .השומה נערכה לפי תקן  17.1בדבר "פירוט מזערי נדרש בשומות מקרקעין לצורך
דיווח על פי חוק ניירות ערך ,התשכ"ח  1968ולצורך תקינה חשבונאית" ,שאושר בתאריך  6/10/2010ע"י
הועדה לתקינה שמאית ובתאריך  13/10/2010ע"י מועצת שמאי המקרקעין במשרד המשפטים .השומה
נערכת לצורך מידע נדרש בדוחות הכספיים של החברה לרבות דיווח על נכס או על חלק יחסי ממנו כנדל"ן
להשקעה  ,לפי העניין ,בדוחות אלו ו/או לצורך דיווח כספי של החברה לרבות ביסוס השווי ההוגן של
השקעתה בנכס .זאת ,לצורך דיווח לדו"חות הכספיים ,שיפורסמו בציבור.
 12.2גישות השומה
קיימות שלוש גישות עיקריות לשומת שווי נכסי מקרקעין:
גישת ההשוואה (או גישת השוק)The market approach -
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מבוססת על אומדן שווי השוק של הנכס הנישום בהסתמך על עסקאות שנעשו בנכסים אחרים הדומים
לו במיקומם ,אופיים ,רמת הסיכון הגלומה בהם ומידת סחירותם .השומה הסופית מתבצעת תוך שימוש
במקדמי השוואה רלוונטיים לנכס הנישום ביחס לעסקאות ההשוואה .גישה זו מועדפת גם לפי הפסיקה.
גישת ההכנסה (או גישת היוון ההכנסות)The income approach -
אומדן שווי השוק של הנכס נשוא השומה מבוצע על ידי היוון ההכנסה (היוון מהשורש "הון") המתקבלת
או שעשויה להתקבל ממנו לאורך זמן .פעולת ההיוון נעשית בעזרת שער ריבית הנקבע בין היתר ע"פ אופי
הנכס ,רמת הסיכון הגלומה בהכנסה השוטפת ובגורמים נוספים .השיקולים בהערכת שעור ההיוון
כוללים בין היתר :ריבית בטוחה במשק ,איכות השוכר ,פחת ,סיכון.
גישת העלויות (גישת השווי הפיזי) The cost approach -
בגישה זו שמים את שווי הנכס על בסיס העלות הצפויה להקמת נכס אחר הדומה בכל לנכס הנישום.
השווי המתקבל בגישה זו הוא סיכום של שווי הקרקע בהתאם לשווייה בשוק החופשי כריקה ופנויה
בהתאם ליעודה או רמת ניצולה הקיים ,בתוספת עלות הקמה מחדש של המבנה וההשבחות הנוספות
שנעשו בנכס ובניכוי פחת על סוגיו השונים (פיזי ,כלכלי ופונקציונאלי) .גישה זו מצויה בעדיפות אחרונה
מאחר והתוצאה המתקבלת ,רגישה לשינויים קלים בכל אחד ממרכיביה.
מקובל לבצע שילוב והצלבת נתונים בין גישות השומה הנ"ל בהתאם למטרת השומה ,אופי הנכס ונסיבות
השומה .במצבי שוק שונים (גאות ,שפל וכדומה) ,עשויה התוצאה המתקבלת ע"י שימוש בכל אחת
מהגישות ,להיות שונה .בתנאי שוק אופטימאליים השימוש בכל אחת מהגישות ייתן תוצאות דומות.
 12.3מיקום הנכס באוזר התעשייה רעננה ,אזור בנגישות טובה המאכלס חברות בתחום תעשייה עתירת ידע
ומשרדים.
 12.4הובא בחשבון המצב התכנוני ,לרבות תוכנית כוללנית רע 3000/המאפשרת זכויות בנייה בהיקף של
.460%
 12.5הובא בחשבון כי בגין בקשה להיתר בנייה מס'  2120171המפורטת לעיל ,שולם היטל השבחה.
 12.6הובא בחשבון כי קיימת בהכנה תוכנית מפורטת על בסיס תוכנית רע.3000/
 12.7הובא בחשבון שטח המגרש המיוחס לנדון בהתאם לתכנית בהכנה –  4,733מ"ר.
 12.8הובא בחשבון הפחתה להיטל השבחה בגין תוכנית מפורטת לכשתאושר.
 12.9הובא בחשבון זכויות בנייה מאושרות המאפשרות הוצאת היתר בנייה בהיקף של  120%עיקרי 20% +
שרות מהעיקרי ,הובא בחשבון כי קיים כתב הסכמה כי הזכויות שנגרעו ממגרש  82/2לא נגרעו מזכויות
חברת הלה במגרש.
 12.10הובא בחשבון הסכם השיתוף משנת  1995המפורט לעיל.
 12.11לאור רישום הסכם השיתוף ,לא נערכה הפחתת שווי למרכיב מושעא.
 12.12הובא בחשבון תשריט וטבלת איזון והקצאות לחלוקה מחדש בהסכמת הבעלים שנערכה ע"י השמאי
ברמן כמפורט.
 12.13הובא בחשבון החלקים הרשומים לטובת חברת הלה בהעתק מידע מפנקס הזכויות.
 12.14הובאו בחשבון נתוני שווי בסביבה.
 12.15ההערכה הינה לזכויות הבעלות ,כשהן נקיות מכל חוב ,שעבוד ,חזקה ,או צד שלישי ,ו/או זכויות צדדים
שלישיים המצוינות במפורש; כל הנ"ל  -כעולה מהמסמכים שהוצגו בפנינו והמפורטים לעיל.
 12.16ההערכה הינה למועד הקובע  31/12/2018ואינה כוללת מע"מ.
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 .13נתונים להערכת השווי
 13.1שיעורי היוון
 13.1.1שיעור היוון
להלן סקירת שיעורי תשואה עדכנית שנערכה באגף שומת מקרקעין במשרד המשפטים
ופורסמה בתאריך :30/07/2019
התקופה הנסקרת :מחצית שניה של שנת .2018
שיעורי התשואה (שיעור ההיוון הכולל) הממוצעים למחצית השנייה של שנת :2018
7.4%
 .1בנכסי משרדים -
7.2%
 .2בנכסים מסחריים -
7.5%
 .3בנכסי תעשיה ומלאכה -
סיכום:
במחצית השנייה של שנת  ,2018נצפתה ירידה קלה בשיעורי התשואה של משרדים ונכסי תעשיה
ולוגיסטיקה ויציבות בנכסי מסחר ,לעומת השיעורים שנצפו במחצית שקדמה לה (המחצית
הראשונה של שנת .)2018
מגמה זו מעידה על יציבות בשוק הנכסים המניבים ,ונובעת ,בין היתר ,מהעדר חלופה
אטרקטיבית להשקעה וממצב המשק.
יצויין כי בנכסים גדולים ניתן לזהות שונות בשיעורי התשואה ,באותו הנכס ,כאשר לשוכרים
בטוחים יותר מיוחס שיעור תשואה נמוך יותר ולהפך.
כאמור הנתונים לעיל מהווים ממוצע כלל ארצי ,ולכן כאשר שמאי נדרש להשתמש בשיעור
התשואה עליו לבחון את הנכס הנישום ,בשים לב לעובדה זו ובשים לב לאמור להלן :נמצא קשר
בין רמת הקרבה של הנכס למרכז הארץ או למרכז הישוב לבין שיעור התשואה ממנו .בנכסים
שמיקומם מרכזי ,נצפה שיעור תשואה נמוך ביחס לממוצע ואילו בנכסים פריפריאליים נצפה
שיעור תשואה גבוה ביחס לממוצע.
הקשר נובע ,ככל הנראה ,ממרכיב סיכון גבוה יותר בפריפריה .מרכיבי סיכון נוספים שנצפו
כמשפיעים על שיעור התשואה :איתנות/אי איתנות פיננסית של השוכרים ,תקופת הסכם
השכירות ,יחס תפוסה/אי תפוסה (באזור/בבנין וכדו') ,פוטנציאל לשינויים בסביבה וכדו'.
ככלל ,ככל שהנכס בעל מרכיבים המקטינים את הסיכון ,כך שיעור התשואה הצפוי מהנכס יהיה
קטן יותר ולהיפך.
הערכים שלעיל מהווים שיעורי תשואה כפי שמקובל כיום בשוק המקרקעין.
שיעור ההיוון הינו תוצאה של מרכיב רווח ביחס לריבית המקובלת במשק ,סיכון ,ופחת פיזי
של המבנה.
בקביעת שיעור ההיוון המתאים לנכס יש להביא בחשבון בין היתר מאפיינים ברמת המיקרו,
קרי ,פיזיים וכלכליים ספציפיים לנכס כגון  -מיקום ,שימוש במבנה ,מצב פיזי של המבנה
וכיוצ"ב.
כמו כן יובאו בחשבון מאפייני מאקרו ,קרי ,נתוני השוק ומצב שוק הנדל"ן המקומית והארצי,
כפי שמתבטאים בין היתר בטבלה שלעיל.
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 13.1.2דוגמאות לעסקאות תשואה במשק
תאריך

עיר

הנכס

שיעור
תשואה

תאור

18/07/2017

הוד השרון
 נווהנאמן

מסחר
ומשרדים

7.00%

בהתאם לפרסום בעיתונות כלל ביטוח רכשה מאיר ומעוז יקותיאל 75%
ממרכז מסחרי באזה"ת נווה נאמן תמורת  75מ'  .₪הכנסות חזויות בשנה -
 7מ' ( ₪ל  .)100% -המרכז כולל  5,000מ"ר .מעליו  2בניינים משרדים בשטח
כולל של כ  17,000 -מ"ר.

14/12/2017

כפר סבא

מסחר
ומשרדים

7.32%

בהתאם לדיווח לאתר מאי״ה ,קרן הריט מניבים רכשה בבניין משרדים
חדש ,שבנייתו הושלמה לאחרונה ,באזור התעשייה הוותיק של העיר כפר-
סבא .הבניין בן שבע הקומות כולל שטח בנוי של כ 5,700-מ"ר למשרדים מעל
קומת מסחר במפלס הרחוב ,וכן מרתפי חניה המכילים  135מקומות ,נכון
למועד הרכישה עומד שיעור התפוסה של שטחי המשרדים בבניין על כ90%-
לאחר השכרתו המלאה הוא צפוי להניב  NOIשל  4.4-4.6מיליון ש"ח בשנה.

24/01/2018

בת ים

קניון בת ים

7.03%

בהתאם לדיווח במגנא ,מרכזי קניון בע"מ רכשה מאלדר נכסים בע"מ 50%
מקניון בת-ים תמורת  125מ'  ₪המשקף שווי נטו של חברת הנכס בניכוי
התחייבויותיה .התמורה נקבעה לפי שווי של  555מ'  ₪ל  100% -מהקניון.
הרווח התפעולי השנתי  39 -מ' .₪

31/01/2018

ראש
העין/עמק
חפר

תעשייה-
לוגיסטיקה

7.30%

בהתאם לפרסום בכלכליסט חברת כלל רכשה בפארק אפק מבנה תעשייתי
בשטח של כ־ 5,700מ"ר ,ובעמק חפר מבנה לוגיסטי־תעשייתי על פני שלוש
קומות ובשטח בנוי של כ־ 15אלף מ"ר בשלבי הקמה .הנכסים צפויים להניב
תשואה שנתית של .7.3%

01/02/2018

אזה"ת
רמלה

משרדים

6.88%

מניבים  -קרן הריט החדשה בע"מ דיווחה כי רכשה זכויות במקרקעין
המהווים קרקע בשטח של כ  9 -דונם עליה בניןבשטח בנוי של כ 12,000 -
מ"ר מעל מרתף חניה בשטח של כ  2,400 -מ"ר .הנכס מושכר במלואו
לממשלת ישראל באמצעות מנהל הדיור הממשלתי (מרבית השטח משמש
את מטה משטרת ישראל)

24/05/2018

א.ת .לוד

שני מבני
משרדים

7.30%

עפ״י דיווח של חב' ריט  ,1החברה רכשה את מלוא הזכויות בשני נכסים
סמוכים ,הממוקמים באזור התעשיה הצפוני של העיר לוד ,ברחי המלאכה 4
ו ,6-בשטח של כ 16 -אלפי מ״ר ועוד כ 300 -מקומות חניה המשמשים בעיקר
למשרדים .בהתאם לדיווח של החברה ,שיעור האכלוס בנכס עומד על כ-
 .85%שיעור ההיוון המוצג מוערך בהנחה של תפוסה מלאה.

24/05/2018

בני ברק

חניון

7.00%

עפ״י דיווח של חב' ריט  1החברה רכשה את חניון בבני ברק הממוקם מתחת
למגדלי ב.ס.ר  3ו ,4-והוא כולל כ 277-מקומות חנייה ומחסן .ריט  1שילמה
כ 50-מיליון שקל כאשר ה NOI-הצפוי מהנכס משקף תשואה שנתית של כ-
.7%

04/09/2018

איירפורט
סיטי

תעשייה-
לוגיסטיקה

6.00%

עפ"י דיווח חברת אמות השקעות בצעה עסקה של Sale and Lease Back
של מבנה יוניליוור המשמש כמרכז הלוגיסטי המרכזי של חברת יוניליוור
בקריית שדה התעופה .תמורת  105.5מיליון ש"ח סכם שכירות עם יוניליוור
הינו לתקופה של  10שנים ,עם אופציות להארכת תקופת השכירות עד
לתקופה כוללת של  24שנים .דמי שכירות משקפים לאמות תשואה שנתית
של כ.6%-

05/12/2018

פתח תקוה

משרדים

7.00%

עפ"י פרסום חברת "איילון אחזקות" רכשה  85.5%מהזכויות בבית גרניט
באזה"ת קרית אריה בפתח תקוה ואת כל הזכויות הבלתי מנוצלות שבמגרש
הסמוך ,תמורת סכום של  51.5מיליון .₪הבניין כולל  6קומות עיליות
שמושכרות ברובן למשרדים ולחברות היי טק ו 2-קומות תחתונות
המשמשות לחנייה .החברה מצפה כי הבניין יניב לה תשואה שנתית שעשויה
להגיע לכ 7%-החל מהשנה השנייה.

05/12/2018

רמת גן

מסחר
ומשרדים

7.00%

עפ"י פרסום חברת "איילון אחזקות" רכשה  80%מהזכויות ב"בית דרום
אפריקה" שבמתחם הבורסה ברמת גן ,תמורת  45.5מיליון ש"ח .הבניין כולל
 6קומות עיליות שמושכרות רובן למשרדים ,למעט קומת הקרקע המשמשת
ברובה למסחר .בנוסף כולל הבניין שלוש קומות תחתונות המשמשות כחניון.
החברה מצפה שבניין זה יניב לה תשואה שנתית של כ.7%-

17/12/2018

לוד

משרדים

7.00%

קרן ההשקעות ריט 1רכשה בניין משרדים באזור התעשייה הצפוני בלוד
בשטח של  8,320מ”ר ו 228-מקומות חנייה הנכס מושכר ל 30-שוכרים
לתקופות שכירות של עד חמש שנים עם אופציות הארכה לתקופות שונות
.שיעור האכלוס של הנכס הוא  97%והרווח התפעולי השנתי שינבע לריט1
ישקף תשואה של .7%
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סיכום שיעור ההיוון :מניתוח עסקאות ההשוואה המפורטות לעיל עולה כי שיעור התשואה הינו בטווח
של  7.3%ועד  .5%ההבדלים בשיעורי התשואה נובעים בגובה דמ"ש ביחס לשוק ,כמות השוכרים ,איכות
השוכרים ,מיקומו של הנכס וגילו.
קביעת שיעור ההיוון של הנכס הנדון מבטאת את תזרים שכר הדירה הצפוי של הפרויקט לצמיתות,
המשקף את מיקומו של הנכס ,השטח המבונה ,השימושים וכיו"ב.
שיעור התשואה (שיעור ההיוון הכולל) מנכס מקרקעין ,בדומה לנכסי השקעה אחרים ,מגלם מרכיבים
שונים כגון מרכיב הזמן ,ריבית חסרת סיכון ,פרמיית סיכון ,פרמיה בגין רמת נזילות נמוכה ,פחת ,פיצוי
בגין תקופות אי תפוסה ,פיצוי בגין הוצאות למשכיר ועוד.
בבחירת שיעור ההיוון הובאו בחשבון ארבעה פרמטרים עיקריים והם:
ריבית אלטרנטיבית בטוחה כדוגמת אג"ח ודומיו.
סיכון פנימי המביא בחשבון גורמי מיקרו כלכליים כגון אי נזילות ,עלויות עסקה ,ניהול וגביה ,פחת,
סיכון וכיו"ב.
סיכון חיצוני המביא בחשבון גורמי מקרו כלכליים כגון שינויים ותמורות בשוק הנדלן בכלל ובשוק
התעסוקה בפרט ויתר ההשפעות החיצוניות.
מרכיב הזמן -מדובר בפרויקט שבנייתו טרם החלה ,על כן קביעת מרכיב שיעור ההיוון לנושא הדחיה
לתקופת הבנייה.
לאור האמור לעיל ולאור סקירת השמאי הממשלתי הראשי ,שיעור ההיוון נקבע על  7.3%לשימושי
מסחר ו 7.5% -לשטחי התעסוקה ,הנמצא בתחום הנורמה ביחס למיקום הנכס והשימושים המותרים.
 13.2עסקאות מכר בסביבה
באזור התעשייה הנדון לא אותרו עסקאות לקרקע.
להלן עסקאות (מתוך מערכת מידע נדל"ן) למשרדים בפרוייקט חדש באזור התעשייה הנדון 'בית מנצור'
ברחוב הנופר  2הכולל  2בנייני משרדים בהיקף של כ –  26אלף מ"ר

*מחיר למ"ר בנטרול שווי למקומות חניה.
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להלן עסקאות (מתוך מערכת מידע נדל"ן) לחנויות שנערכו ברח' דבורה עומר בשכונת המגורים הצמודה
לא.ת .הנדון:

 13.3דמי שכירות
▪

מפרסום בעיתון "כלכליסט" מתאריך  20/06/2019עולה כי חברת מיינדספייס תשכור כ – 6,000
מ"ר בצמות רעננה לתקופה של  10שנים והיא צפויה לשלם דמי שכירות של כ 55-מיליון שקל,
המשקפים דמי שכירות חודשית (עבור רמת מעטפת) של כ/₪ 76-למ"ר.
משומה מכרעת לשימוש חורג מתעשיית הייטק למשרדים למבנה היי טק מודרני קבעה השמאית
המכריעה דמי שכירות ראויים על סך /₪ 75מ"ר למועד קובע .03/01/2016
נמסר כי ברחוב הנופר  5בבניין משרדים חדש "בית הנופר" הכולל  3קומות משרדים הושכרו
שטחים בגבולות  ₪ 67למ"ר ברוטו ברמת מעטפת .דמי הניהול  ₪ 15למ”ר .הבניין מאוכלס למעט
קומת הקרקע.
לפי דוח שנתי  2018של חברת סלע נדל"ן עולה כי "בית תיא" בניין ותיק של משרדים וק"ק מסחרית
הניצב בפינת הרחובות התעשייה ורחוב החרושת דמ"ש שכירות ממוצעים חודשים למשרדים – 60
 ₪למ"ר ,לא כולל דמי ניהול.

▪

שבבניין  A TOWERחברת אקרו-נדלן ברחוב זרחין ,הושכר בקומה  8משרדים ברמת מעטפת

▪
▪

▪

▪

במחיר של  ₪ 65למ"ר ,חניה במפלסי חניה תחתונים משוכרים ב ₪ 500 -לחודש .דמי ניהול ₪ 15
למ"ר.
ברחוב החרושת  ,25בבניין מודרני ,מושכרים שטחי משרדים בקומות העליונות במחיר המשקף בין
 ₪ 70-75למ"ר .מקומות חניה בבניין מושכרים במחיר של כ ₪ 400 -לחודש.

▪

רשת המרפאות בלייזר "" careשוכרת קליניקה בשטח של כ 270 -מ”ר בשתי קומות המשקף מחיר

▪

של כ  ₪ 65למ”ר .מקור הנתונים -שומה לבנק איגוד.
מסקר שנערך בדוח מחקר חברת נתם (חברה המספקת שירותי נדל"ן לענף הנדל"ן העסקי בארץ
ובחו"ל) (מחצית שנייה לשנת  )2018עולה כלהלן:
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 13.4חניות
▪ עפ"י מידע שנמסר מיזם הפרוייקט מתומחרות מקומות החניה לפי  100אלף /₪מקום חניה.
▪

בפרוייקט  Aטאוור ברחוב התדהר בא.ת .הנדון  ,05/08/2020בעסקת רכישה של משרדים ,תומחרו
 6מקומות חניה בין הצדדים לפי  100אלף /₪מקום חניה.

▪

בהתאם ללוח יד  2בפרוייקט  Aטאוור מוצעת למכירה חניה תמורת  120אלף /₪מקום.

 .14תחשיב
קביעת שווי מ"ר מבונה בגישת החילוץ
קביעת שווי למ"ר מבונה נערכה בגישת החילוץ כמפורט להלן:
שווי למ"ר בנוי:
דמ"ש ראויים למ"ר מסחרי -דמ"ש נקבעו על  ₪ 140למ"ר לחודש ,על בסיס עסקאות ההשוואה ,לאחר הפחתת
מקדם אי וודאות ביחס למיקום הנכסים וחזיתם לרחוב .בהיוון דמי השכירות המתקבלים מתקבלת תוצאה
של כ ₪ 23,000 -למ"ר בנוי ,נמוכה משמעותית מעסקאות ההשוואה למסחר המפורטות לעיל.
דמ"ש ראויים למ"ר תעסוקה -דמ"ש נקבעו על  ₪ 65למ"ר בנוי ברוטו ,לאחר הפחתה של כ 10% -מתוצאות
דו"ח מת"ם לאור העובדה כי המבנה טרם נבנה ולא ידוע אופי הבניין ,שיעור ברוטו נטו ,כיווני אוויר /נוף
וכיו"ב .בהיוון דמי השכירות המתקבלים מתקבלת תוצאה של  ₪ 10,400למ"ר בנוי .התוצאה המתקבלת
נמוכה מממוצע עסקאות ההשוואה המפורטות בפרק  13.2לעיל -עסקאות השוואה לשטחים בנויים ,וזאת
לאחר הפעלת מקדם הפחתה לעסקאות ההשוואה בגין השטח הנמכר ,הקטן ביחס לשטח המוערך.
דמ"ש ראויים למקום חנייה תת קרקעי -נקבע על  ₪ 600למקום חניה לחודש ,בהיוון ההכנסות מתקבלת
תוצאה התואמת לעסקאות ההשוואה .יצויין כי מצוקת החניה סביבה הולכת וגדלה וסביר כי מרכיב שווי זה
יעלה עם עליית הביקושים בסביבה.
הרווח היזמי
מרכיב היזמות נקבע על  20%לשימוש מסחרי ו 15% -על שימוש תעסוקה.
הקווים המנחים פרק יח'" -שימוש בגישת העלות ובחירת "הרווח היזמי" -יולי  ,2010הרווח היזמי (סעיף )5
"מבטא את התמורה שדורש לעצמו היזם בעבור הסיכון שהוא נושא על עצמו ,בעבור הפסד תשואה
האלטרנטיבית להונו העצמי ובעבור יגע כפיו האישי .הסיכונים העיקריים שבהם נושא היזם הם שינויים
בהכנסה ממכירת המיזם ,שינויים בתשומות הבנייה ובקצב השיווק".
להלן פירוט המרווח היזמי עפ"י הקווים המנחים:
18% -15%
בניה רוויה למגורים-
20% -15%
בניה למשרדים ,תעשיה או מלאכה ,לחנויות בחזית מסחרית קיימת-
30% -20%
מרכז מסחרי או קניון חדש-
להלן ריכוז הגורמים המשפיעים על הרווח היזמי:
השפעה על סעיף הרווח היזמי
הגורם
גודל ומשך הקמת המיזם ככל ומשך ההקמה הצפוי ממושך יותר כך יגדל משך החשיפה לסיכוני
השוק.
סביבה ותיקה ויציבה יהיה מרכיב הסיכון של השתנות בשווי הנכס הבנוי
אופי הסביבה ורמת
נמוך יותר ביחס לסביבה החדשה או שמצויה בשלבי שינוי .בנכס
פריפריאליות
הממוקם במיקום מרכזי תהיה רמת הסיכון נמוכה יותר לקשיי שיווק
רמת הביקושים למגורים תהיה בדרך כלל יציבה יותר לאורך זמן
סוג הנכס
(תקופות שיא או שפל) .ואילו רמת הביקוש לשימושים עסקיים תהיה
תנודתית יותר
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מצב השוק הכללי ושוק
הנכס המסוים
מורכבות משפטית

בתקופת אי יציבות כלכלית חלה עלייה ברווח היזמי המבוקש.
ככל והזכויות בנכס מורכבות יותר ,כך נדרש רווח יזמי גבוה יותר.

מרכיב הרווח היזמי שנקבע בשומה זו נמצא בטווח המומלץ עפ"י הקווים הנחים ,בחלק המינימלי וזאת
בהתאם לטבלת "השפעה על סעיף הרווח היזמי" המפורטת לעיל -גודל ומשך הקמת המיזם (פרויקט משרדים
ומסחר שאינו מורכב) ,אופי הסביבה ורמת הפריפריאליות (אזור תעשייה רעננה -במיקום אורבני צפוף
במרכז הארץ על צירים ראשיים) ,המצב השוק הכללי (אחוזי תפוסה באזור התעשיה רעננה של מעל 85%
עפ"י סקר נתם) ,מורכבות משפטית (הסכם שיתוף המסדיר את היחסים עם יתר השותפים במגרש).
עלויות בנייה -
עלויות הבנייה המפורטות בטבלה להלן (שאינן חלק מהרווח היזמי) כוללות את הסעיפים הבאים:
עלויות בנייה ישירות -עלויות בנייה ישירות לבניית הפרויקט.
עלויות בנייה עקיפות -כוללות עלויות תכנון ויועצים ,ניהול ופיקוח ,אגרות בנייה ,הנהלה וכלליות.
סעיף בצ"מ (בלתי צפוי) 5% -מסך עלויות הבנייה הישירות מיוחסות לסעיף זה ומהוות תקציב עודף לחריגות
בנייה צפויות.
עלויות מימון -עלות מימון בשיעור של  5%לשנה לאורך כל תקופת הבנייה.
ערכי שווי להערכת שווי הזכויות -

דמ"ש למ"ר לחודש
דמ"ש למ"ר לשנה
שיעור היוון
שווי למ"ר בנוי/חניה
בניכוי יזמות
עלות בנייה למ"ר/חניה
יתרה לקרקע במעוגל

מסחר
₪ 140
₪ 1,680
7.3%
₪ 23,014
₪ 19,178
₪ 6,200
₪ 13,000

תעסוקה
₪ 65
₪ 780
7.5%
₪ 10,400
₪ 9,043
₪ 6,200
₪ 2,800

חניה
₪ 600
₪ 7,200
7.5%
₪ 96,000
₪ 91,429
₪ 95,400
-₪ 4,000

תחשיב השווי -
שווי הנכס נערך בשני חלקים:
חלק ראשון -שווי זכויות בנייה זמינות ( 120%עיקרי) ומושבחות (לאחר תשלום היטל השבחה ששולם בפועל).
חלק שני -בתוספת יתרת זכויות בנייה לאחר אישור תכנית בניין עיר בסמכות וועדה מקומית (כמפורט) ,הובא
בחשבון הפחתת אומדן היטל השבחה ודחייה לאישור התכנית לתוספת הזכויות וכן כאמור דחייה כללית לאי
ודאות .לאור העובדה כי קיים הסכם שיתוף ,לא נערכה הפחתה למושעא.
יודגש כי בהתאם להסכם השיתוף יש לערוך תכנית איחוד וחלוקה בהסכמה ,לאחר הבנות בין יתר השותפים
להסכם השיתוף ,תקופת הדחייה מביאה בחשבון כי תאושר תכנית בניין עיר לרבות טבלאות איחוד וחלוקה
בהסכמה לאחר הסכמות עם השותפים לחלקה.
תקופת הדחייה :תקופת הדחייה הינה הפחתת שווי בגין מרכיב הסיכון ,ביחס לתוספת זכויות הבנייה.
להלן דוגמאות לתכניות באזור התעשייה הנדון אשר אושרו על בסיס התוכנית הכוללנית רע 3000/הקובעות
זכויות בנייה של - 460%
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•

רע/מק 863פארק גב ים רעננה ( 416/0716589 -אושרה למתן תוקף ביום  -)11/06/2020הגדלת זכויות
הבנייה לשימושי תעסוקה עם חזית מסחרית עד לגובה של  15קומות נקבעו זכויות בנייה של 460%
משטח מגרש.

•

רע/מק/877/א' מבני משרדים ומסחר "אקוטק" ( 416-0830166פורסמה להפקדה ביום -)01/10/2020
הקמת מבני תעסוקה וחזית מסחרית נקבעו זכויות בנייה של  460%משטח מגרש.

•

רע/מק -855/מרכז תעסוקה ברחוב כליל החורש( 416-0104794 -אושרה למתן תוקף ביום
( -)17/10/2018שינוי ייעוד והגדלת זכויות בהתאם לתכנית המתאר נקבעו זכויות בנייה של 460%
משטח מגרש.

• תכנית רע/מק 840/בית מנצור -א.מ.י כלכלית( 416-0323790 -אושרה למתן תוקף ביום -)23/07/2017
תוספת שימושים וקביעת זכויות בנייה בהתאם לתכנית המתאר נקבעו זכויות בנייה של  460%משטח
מגרש.
תקופת הדחייה נקבעה לשנה וחצי בשיעור היוון של  .6%שיעור ההיוון נקבע בגין מרכיב קרקע (בשונה שווי
למ"ר בנוי) .רשות מקרקעי ישראל קובעת שיעור היוון לצורך פעולות היוון בגובה  5%בנכסיה.
שטח סחיר
שימוש
 1,893מ''ר
מסחר
 4,922מ''ר
תעסוקה
 200חניות
חניות
סה"כ שווי לזכויות מאושרות
תוספת זכויות בנייה
460%
סה"כ זכויות בנייה
סה"כ שטח ברוטו  21,772מ''ר
 6,815מ''ר
שטח מאושרים
 14,957מ''ר
סך התוספת
₪ 2,800
שווי למ"ר מבונה
שווי מרכיב התעסוקה
 383חניות
חניות נדרשות
-₪ 4,000
עלות עודפת לחניה
סך עלות עודפת
סה"כ שווי תוספת הזכויות
אומדן היטל השבחה
שווי בניכוי היטל השבחה
3
תקופה לדחייה
6%
שיעור היוון לדחיה
שווי תוספת הזכויות
סה"כ שווי במעוגל

שווי למ"ר
₪ 13,000
₪ 2,800
-₪ 4,000

סה"כ
₪ 24,609,000
₪ 13,781,600
-₪ 800,000
₪ 37,590,600

₪ 41,879,600

-₪ 1,532,000
₪ 40,347,600
₪ 20,173,800
₪ 20,173,800

₪ 16,938,311
₪ 54,500,000
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 .15טבלת רגישות
להלן טבלת רגישות הבוחנת את השינוי בשווי הנכס בשינוי שווי למ"ר מבונה משרדים ומסחר מול תקופת
הדחייה לאישור התכנית:
משרדים
₪ 54,500,000
2
2.5
3
3.5
4

₪ 2,520
₪ 52,300,000
₪ 51,800,000
₪ 51,400,000
₪ 51,000,000
₪ 50,500,000

₪ 2,660
₪ 53,900,000
₪ 53,400,000
₪ 53,000,000
₪ 52,500,000
₪ 52,100,000

₪ 2,800
₪ 55,500,000
₪ 55,000,000
₪ 54,500,000
₪ 54,000,000
₪ 53,600,000

₪ 2,940
₪ 57,200,000
₪ 56,600,000
₪ 56,100,000
₪ 55,600,000
₪ 55,100,000

₪ 3,080
₪ 58,800,000
₪ 58,200,000
₪ 57,700,000
₪ 57,100,000
₪ 56,600,000

מסחר
₪ 54,500,000
2
2.5
3
3.5
4

₪ 11,700
₪ 53,100,000
₪ 52,600,000
₪ 52,100,000
₪ 51,600,000
₪ 51,100,000

₪ 12,350
₪ 54,300,000
₪ 53,800,000
₪ 53,300,000
₪ 52,800,000
₪ 52,300,000

₪ 13,000
₪ 55,500,000
₪ 55,000,000
₪ 54,500,000
₪ 54,000,000
₪ 53,600,000

₪ 13,650
₪ 56,800,000
₪ 56,300,000
₪ 55,800,000
₪ 55,300,000
₪ 54,800,000

₪ 14,300
₪ 58,000,000
₪ 57,500,000
₪ 57,000,000
₪ 56,500,000
₪ 56,000,000

 .16הערכה
לאור הגורמים השיקולים והתחשיבים שלעיל הגענו לכלל דעה כי שווי זכויות הבעלות בנכס הנדון ,נכון למועד
הקובע לחוות דעת ,31/12/2018 ,על סך שבגבולות:
 ( ₪ 54,500,000חמישים וארבעה מיליון וחמש מאות אלף שקלים חדשים).
ההערכה אינה כוללת מע"מ ,בהתאם להוראות תקן מס' 11א' של הועדה לתקינה שמאית.
 .17מיסים ותשלומי חובה
הופחתו בתחשיב השומה.

 .18הצהרות
הנני מצהיר כי אין לי עניין אישי בנכס נשוא השומה ,בבעלי הזכויות בו או במזמין השומה .הדו"ח הוכן על פי
תקנות שמאי המקרקעין (אתיקה מקצועית) ,התשכ"ו  1966 -ועל פי התקנים המקצועיים של הועדה לתקינה
שמאית.

ולראיה באתי על החתום,

ארז כהן
שמאי מקרקעין
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תאריך09/02/2020 :
25825.1
סימננו:

DATE
REF:

שומת מקרקעין מקיפה
תקן 17.1
הנדון :קרקע להקמת פרוייקט מסחר ומשרדים
רחוב דפנה  ,7אזור תעשייה ,רעננה
גוש  7658חלקה ( 135חלק)
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.1

פרטי הזמנת השומה
 1.1שם התאגיד מזמין השומה -

הלה מגדלי משרדים רעננה בע"מ (להלן" :הלה" ו/או "החברה").

1.2

מזמין השומה -

מר רפאל אלאלוף ,מבעלי החברה.

1.3

מועד הזמנת השומה -

.26/01/2020

1.4

נסיבות הזמנת השומה -

צירוף חוות הדעת לדוחות הכספיים של חברת הלה.

1.5

נמסר לנו על ידי המזמין כי הנכס מוגדר לצורך דוחותיה הכספיים של החברה ,כנכס להשקעה בשלמותו
עפ"י התקינה הישראלי ותקן  16ו/או התקינה הבינלאומית ( /)IFRSתקן  IFRS 13ותקן חשבונאי
בינלאומי  )IAS( 40בנסיבות העניין

1.6

שכר טר חתנו בגין חוות הדעת אינו מותנה בתוצאותיה ,והיא נערכה לפי מיטב ידיעותינו והכשרתנו
המקצועית.

1.7

לא קיבלנו כתבי שיפוי.

1.8

אין לנו עניין אישי בנכס ו/או בבעליו ,לא קיימים יחסי תלות בינינו ובין מזמין חוות הדעת.

1.9

חוות הדעת נערכה ללא התניות כלשהן מצד הלקוח לרבות לעניין שכר טרחה .ערכנו שומות מקרקעין
לחברת הלה  ,לעניין שכר טרחה ששולם בגין הנ"ל ,אין מדובר כלל בסכום מהותי ביחס לסך הכנסות
של חברת ז.כ .מחקר וסקרים ( )1989בע"מ

 1.10הננו נותנים בזאת את הסכמתי כי חוות דעת זו תצורף לדו"חות כספיים של החברה וכן את הסכמתנו
כי חוות דעת זו תפורסם בציבור.
.2

מטרת השומה
הערכת "השווי ההוגן" של זכויות הלה מגדלי משרדים רעננה בע"מ בנכס הנדון בהתחשב במצבו "."AS-IS
השווי של זכויות החברה במקרקעין על פי הגדרתו בתקן דיווח כספי בינלאומי  )IFRS 13( 13הוא " -המחיר
שהיה מתקבל ממכירת נכס או שהיה משולם להעברת התחייבות בעסקה רגילה בין משתתפים בשוק במועד
המדידה".
הערכת השווי מבוצעת לנדל"ן להשקעה כפי שהוגדר בתקן בינלאומי  )IAS 40( 40ובהתאם תקן  17.1בדבר
"פירוט מזערי נדרש בשומות מקרקעין לצורך דיווח על פי חוק ניירות ערך ,התשכ"ח  1968ולצורך תקינה
חשבונאית" ,שאושר בתאריך  6/10/2010ע"י הועדה לתקינה שמאית ובתאריך  13/10/2010ע"י מועצת שמאי
המקרקעין במשרד המשפטים .השומה נערכת לצורך מידע נדרש בדוחות הכספיים של החברה לרבות דיווח
על נכס או על חלק יחסי ממנו כנדל"ן להשקעה ,לפי העניין ,בדוחות אלו ו/או לצורך דיווח כספי של החברה
לרבות ביסוס השווי ההוגן של השקעתה בנכס .זאת ,לצורך דיווח לדו"חות הכספיים ,שיפורסמו בציבור.
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.3

פרטי עורך חוות הדעת
ארז כהן
שם השמאי:
324
רישיון מס':
מקום עבודתו :רח' יגאל אלון  ,67תל-אביב
מנכ"ל חברת ז.כ .מחקר וסקרים ( )1989בע"מ.
תפקיד:
שמאי מקרקעין ומשפטן.
ואלה פרטי ניסיוני והשכלתי:
יו"ר לשכת שמאי המקרקעין לשעבר.
- 2011
חבר במועצת שמאי המקרקעין משרד המשפטים כמשקיף בוועדת התקינה השמאית.
- 2008

משפטן  LL.B -מהקריה האקדמית אונו.

- 2005
- 2004
- 2003
- 2002
- 2000
- 1999

מ"מ יו"ר לשכת השמאים ויו"ר וועדת השתלמויות של הלשכה.
לימודי משפטים ,הקריה האקדמית ,קרית אונו.
בוחן בבחינות שומה למעשה מטעם משרד המשפטים.
יו"ר ועדת השתלמויות  -לשכת שמאי מקרקעין ,חבר בוועד הלשכה.
בוגר קורס עדים מומחים.
בוגר קורס גישור ופישור.

- 1996

לקראת תואר שני  -לימודים עירוניים ,החוג לגיאוגרפיה ,האוניברסיטה העברית י-ם.

- 1993
- 1993
- 1990

שמאי מקרקעין  -מתמחה בשומות מקרקעין לחברות גדולות  -משאב ,נשר ,אמות כלל וכד'.
רישיון שמאי מקרקעין מס'  324מתאריך .24/4/1993
בוגר אוניברסיטת ת"א החוג לגיאוגרפיה ומדעי המדינה.
בוגר קורס לשמאות מקרקעין וניהול נכסים במסגרת שלוחת הטכניון בת"א.

במסגרת עבודתו עורך שומות בהיקפים משמעותיים ובין השאר מייעץ לגופים הבאים:
יועץ לחברת המלט – נשר ,יועץ לקרן אייפקס ברכישות בזק ותנובה ,יועץ לחברת תעבורה ,עורך שומות לבתי
משפט ,יועץ לעירית אילת  -בנושאי השבחות ,ליווי תכניות בנין עיר ורישום ,יועץ לישרוטל מלונות.
.4

המועד הקובע לשומה
המועד הקובע לשומה.31/12/2019 :

.5

מועד הביקור בנכס
ביקור בנכס נערך ביום  03/02/2020ע"י בנימין רם  -שמאי מקרקעין.
1

 1נמסר כי לא קיימים שינויים מהותיים בנכס נכון למועד הקובע.
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.6

פרטי זיהוי הנכס
גוש:
חלקה:
שטח רשום:
מגרש (תב״ע):
מגרשים:
מגרש תכנית בקשה:
מגרש תוכנית בתכנון:
שטח נשוא חו״ד:
זכויות:

7658
( 135חלק) 2
 37,722מ"ר (לחלקה בשלמות).
( 86/2בחלק) עפ״י תב״ע רע/בת( 2002/חלק).
( 105/3בשלמות) ו( 105/2 -בחלק) בהתאם לתשריט וטבלת איזון וחלוקה.
 2004עפ״י תכנית בקשה להיתר בניה שלא מומשה.
( 204בהתאם לתוכנית בתכנון).
 4,733מ״ר (בהתאם לתוכנית בתכנון).
בעלות פרטית (במושעא כולל הסכם שיתוף) ע"ש חברת ״הלה מגדלי משרדים
רעננה בע״מ״

חזית הנכס:

2

לשעבר חלקה  86בגוש  7658בשטח רשום  38,497מ"ר.
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.7

תאור הנכס והסביבה
7.1

כללי
הנכס הנדון מהווה את זכויות הבעלות בחלק מחלקה  135בגוש  .7658החלק המיוחס לנדון מהחלקה
מהווה בהתאם להסכם שיתוף ותוכנית בקשה להיתר שלא מומשה מגרש בשטח של  4,874מ"ר ,בהתאם
לתוכנית מפורטת בתכנון (מסמכים מיום  )31/01/2020הנדון מסומן כתא שטח  204בשטח  4,733מ"ר.
המגרש ממוקם ברחוב דפנה  ,7א.ת .רעננה.

7.2

תיאור החלקה
חלקה  135בגוש  7658בשטח רשום של  37,722מ"ר (לשעבר חלקה  86בגוש  7658בשטח רשום 38,497
מ"ר) .בהתאם לתב"ע מאושרת רע/בת 2002 /פוצלה חלקה  86ל 2 -מגרשים בייעוד תעשייה מספר 86/2
 3ו  86/3 -ויתרת שטח החלקה מופיעה בייעודים שונים לצרכי ציבור.
החלקה בצורה מלבנית בעלת חזית צפונית ארוכה לרחוב דפנה.
תצ"א ( )2019עם סימון סכמתי של החלקה (בצהוב) ומגרשים  86/2ו ( 86/3בכחול) מתוך ממ"ג הועדה
לתו"ב (ללא קנ"מ):

86/3

86/2

 3הנכס הנדון מהווה חלק ממגרש זה.
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7.3

תאור המגרש הנדון
 7.3.1בתאריך  06/08/1999נערכה ע"י שמאי המקרקעין יצחק ברמן (להלן" :ברמן") טבלת איזון
והקצאות לחלוקה מחדש בהסכמת הבעלים לחלקה  86הנדונה.
בהתאם לחלוקה בטבלה מגרש ( 86/2בתוכנית רע/בת )2002/חולק כלהלן:

להלן תשריט המגרשים מתוך חוות דעת ברמן:

 7.3.2בהתאם לחווה"ד של היועצת המשפטית של עיריית רעננה ,עו"ד עירית גל ,מיום 11/12/2012
ובהתאם לתכנית הגשה להיתר בניה מס'  20120171מיום  5/2013בנכס הנדון מגרש  105/3וחלק
ממגרש  105/2אוחדו למגרש חדש מס'  2004בשטח  4,874מ"ר.
יוער כי ,הבקשה אושרה בתנאים בשנת  2012ובשנת  2013לאחר שינויים ,חודשה בישיבה מס'
 2014028מיום  .05/10/2014הליכי הבקשה להיתר זה נפסקו ותוקפה של החלטת הוועדה פג4 .

 7.3.3בהתאם לתוכנית מפורטת בתכנון (מסמכים מיום  )31/01/2020הנדון מסומן כתא שטח 204
בשטח  4,733מ"ר .

מגרש 204

 4תוכנית הבקשה מבוססת על זכויות בנייה מתוקף תוכנית רע/בת 120% - 2002/עיקרי  20% +שרות מעיקרי .כפי שיפורט בהמשך כיום
מוגשת תוכנית מפורטת למימוש זכויות מתוקף תוכנית כוללנית רע 3000/המקנה אחוזי בנייה בהיקף של .460%
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7.4

תאור הסביבה
אזור התעשייה בחלק הצפוני של העיר הידוע כ"קריית אתגרים" .האזור תחום ברחוב ויצמן בדרום
(מחלף רעננה צפון) ,כביש ארצי מס'  4במזרח ,רח' קרן היסוד במערב ורחוב דפנה בצפון ומתוכנן
להתרחב צפונה מרחוב דפנה.
באזור פועלים חברות היי-טק רבות בהן , NICE, NCR, SAP, HPטקסס אינסטרומנטס ,אמדוקס (בתכנון)
וכן שוכן "קניון רננים" ,וחנויות רבות ,בתי מלאכה ,מסעדות ,מקומות בילוי ועוד.
רחוב דפנה מהווה ציר תנועה דו סטרי עורפי בצפון אזור התעשייה המקשר בין רחוב התדהר במזרח
לבין רחוב עתידים במערב .מצפון לרחוב תחילת הבנייה קמפוס של חברת 'אמדוקס'.
הפיתוח הסביבתי מלא.

הנדון
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.8

המצב התכנוני
8.1

תכנית רע/בת2002/
פורסמה למתן תוקף ב.י.פ 4292 .מיום .23/03/1995
התכנית משנה את ייעוד הקרקע ,מאזור חקלאי לאזור תעשיה לצורך הרחבת אזור התעשייה הקיים.

תקציר הוראות התכנית:
מגרש

86/2

יעוד

אזור תעשיה.

השימושים
המותרים
שטח מגרש
מינימלי

מפעלי תעשיה שיעמדו בדרישות תכנוניות וטכנולוגיות ,בהגדרת מפעלי תעשיה
יכללו מפעלי תוכנה ,מחשבים ,בתי דפוס והוצאה לאור ,מוסכים ,אזור אחסנה.
 3.5דונם.

חניה

תותר חניה תת קרקעית בתחום גבולות המגרש ,תקן חניה( 1:30 -על כל 30
מ״ר מבנה תעשיה מקום חניה .)1

אחוזי בנייה

 120%עיקרי  20% +שרות מהשטח העיקרי.

תכסית

.40%

מרתף

תותר חניה תת קרקעית בתחום גבולות המגרש.
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8.2

תוכניות אשר ניידו זכויות בנייה ממגרש  5 86/2ומגרש 86/3
8.2.1

תכנית רע/מק/2002/ט׳
פורסמה למתן תוקף ב.י.פ 5000 .מיום 10/07/2001
התכנית משנה את תכנית רע/בת - 2002/שינוי חלוקת שטחי הבניה המותרים בתכנית מבלי
לשנות את סך כל השטח הכולל המותר לבניה וזאת ע״י העברת חלק מזכויות הבניה במגרש
 86/2למגרש  86/3בגוש  ,7658הגדלת תכסית הבניה בקומת קרקע במגרש  ,86/3קביעת הבינוי.

 5כאמור ,הנדון מהווה חלק ממגרש זה .כפי שיפורט בסיכום סעיף זה ,יוער עתה כי בהתאם לכתב הסכמה של יתר בעלי הזכויות ,התוכניות
להלן אשר עוסקות בניוד זכויות ממגרש  86/2למגרש  86/3אינן נגרעו מחלק הזכויות של המגרש הנדון אלא מהחלקים בבעלות אחרים
ולמגרש הנדון נותרו זכויות עפ"י התב"ע המקורית קרי ( 20% + 120%שרות).
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8.2.2

תכנית רע/מק/2002/ט״ו
פורסמה למתן תוקף ב.י.פ 5175 .מיום 30/04/2003
התכנית מהווה שינוי לתכניות רע/בת 2002/ו -רע/מק/2002/ט  -שינוי חלוקת שטחי הבניה
המותרים בתכנית מבלי לשנות את סך כל השטח הכולל המותר לבניה וזאת ע״י העברת חלק
מזכויות הבניה במגרש  86/2גוש  7658למגרש  2001ו2001-אי בגוש  ,76576קביעת הבינוי.

8.2.3

תכנית רע/מק/2002/לד
פורסמה למתן תוקף ב.י.פ 5797 .מיום 16/04/2008
התכנית מהווה שינוי לתכנית רע/בת 2002/ולתכנית רע/מק/2002/ט ו -רע/מק/2002/ט״ו -שינוי
חלוקת שטחי הבניה המותרים בתכנית ללא שינוי בסה״כ השטחים המותרים .ע״י העברת 434
מ״ר שטחים עיקריים ו 87-מ״ר שטחי שירות ממגרש  86/2למגרש למגרש .86/3

 6מגרשים בגוש אחר באזור התעשייה הנ״ל.
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8.2.4

סיכום תוכניות אשר ניידו זכויות בנייה במגרשים בחלקה
הוצג בפנינו כתב הסכמה המופנה לוועדה המקומית רעננה וחתום ע"י בעלי הזכויות בחלקה
( )1מגדלי עסקים אחזקות בע"מ ,א.צ.ג.מ .חברה לייזום ופיתוח בע"מ )2( ,עמוסי נגר יבוא
ושיווק עוגן בע"מ ( )3א .עובדיה ביצוע עבודות בע"מ ,ממנו עולה כי בעלי הזכויות הידועים
בחלקה 86בגוש  ,7658נותנים את הסכמתן לבקשת היתר בנייה שתוגש ע"י חברת הלה מגדלי
משרדים רעננה בע"מ ,אשר רכשה את זכויות חברת ע .רעננית ,ובלבד שהבקשה להיתר תעמוד
בתנאים הבאים:
הסכמה.

א .שטח המקרקעין לא יעלה על  4,874מ"ר ,אשר מיקום לפי תשריט המצורף לכתב
ב .זכויות הבניה לא תעלנה על המותר לפי התב"ע בתוקף ,קרי  120%שטח עיקרי ו 20% -שטח
שירות.

להלן התשריט מכתב ההסכמה:
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8.3

תכנית מתאר כוללנית רע3000/
פורסמה למתן תוקף ב.י.פ 7237 .מיום .30/03/2016
תכנית מתאר לעיר רעננה ,מתווה עקרונות ומדיניות ארוכת טווח לתכנון ופיתוח העיר ,להצערת העיר
ולהבטחת הטרוגניות חברתית  -כלכלית ליעד אוכלוסייה של כ 120,000 -עד שנת .2035
התכנית קובעת עקרונות התכנון לפיתוח העיר רעננה ומקנה כלים לאישור תכנית מתאר מקומית ללא
צורך בשינוי תכנית זו.
הגדרת מתחם התכנון אינה משנה את המצב התכנוני הקיים היום .ייעודי הקרקע והשימושים המותרים
בה ,היקפי הבניה יוכלו להשתנות במסגרת תכניות מפורטות אשר יאושרו מכוחה של תכנית זו.
היתרי בניה -היתרי הבניה יוצאו מכוחן של תכניות מפורטות אשר יוכנו בהתאם להוראות תכנית זו.
יחס לתכניות אחרות  -התכנית אינה פוגעת בזכויות על פי תכניות שאושרו לפני תחילתה של תכנית זו.
הנכס הנדון -
'מתחם תעסוקה'
ייעוד -
' 5א׳  -החלק המזרחי של אזור התעסוקה הצפוני'.
מתחם -
אזור התייחסות 102 -
קטע מתוך תשריט התוכנית:

קטע מתוך נספח עיצוב עירוני:
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השימושים בייעוד 'מתחם תעסוקה':
שימושים ראשיים  -משרדים ,תעסוקה  1ו.2 -
שימושים משניים -מסחר  1ו ,2 -מלונאות ומתח״מ (מרכז תחבורה משולב) ובלבד שלא יעלו על 15%
מסך זכויות הבניה הכוללות למתחם.
שימושים וזכויות בנייה מתחת למפלס הכניסה הקובעת:
▪ יותרו שימושים זהים לאלו המותרים מעל למפלס הכניסה הקובעת ,למעט מגורים.
▪ בכל מתחמי התכנון ומוקדי התכנון ניתן יהיה לממש עד  50%מזכויות הבניה הקבועות למגרש
מתחת למפלס הכניסה הקובעת ,למעט למגורים.

▪ ז כויות הבניה המיועדות לחניה ולתשתיות מתחת למפלס הכניסה הקובעת יהיו בנוסף לזכויות
הבניה המוגדרות לעיל והם יחושבו בהתאם לתקן החניה התקף.

▪ לא ניתן יהיה להתיר בתכנית העברת זכויות בניה הקבועות מתחת למפלס הכניסה הקובעת אל מעל
למפלס הכניסה הקובעת.
זכויות בנייה מעל מפלס הכניסה הקובעת:
למגרש עד  1דונם
למגרש בין  1דונם לבין  2דונם
למגרש בין  2דונם לבין  3דונם
למגרש מעל  3דונם

עד 220%
עד 310%
עד 400%
עד 460%

גובה מקסימלי  -מספר הקומות לא יעלה על  30קומות.

גובה קומה  -גובה קומה טיפוסית לא יעלה על  3.5מי (גובה קומה ממפלס הרצפה בקומה ועד למפלס
הרצפה בקומה שמעליה) .גובה קומת הקרקע המסחרית לא תעלה על  6מ' נטו מרצפה עד תקרה.
תכסית  -לא תעלה על  50%מתחום המגרש.

קטע מתוך נספח מים ותשתיות בתוכנית -
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רדיוס מגן :הבניה בתוך רדיוס המגן של הבארות תהיה בהתאם לתקנות בריאות העם ובהתאם להנחיות
משרד הבריאות.
הבניה בתוך תחום רדיוס מגן אסורה בהתאם למפורט להלן:

אזור מגן ב  -כל בניה ,התקנה או פעילות העלולים לזהם את הקידוח ,כגון מבני מגורים מבני מסחר
ומבני ציבור.

אזור מגן ג  -כל בניה ,התקנה או פעילות העלולים לגרום לזיהום חמור בקידוח ,כגון מתקן ביוב ,קו
ביוב ראשי ,אתר אשפה ,אזור תעשיה או אזור השקיה בקולחים ,תחנת תדלוק ואחסון דלקים וחומרים
מסוכנים.
8.4

תוכנית בהכנה מספר 416-0772756
הוצגה בפנינו תקנון ותשריט תוכנית בתכנון (תאריך הפקה  )30/01/2020המהווה תוכנית מפורטת
בסמכות הועדה המקומית על בסיס תוכנית כוללנית רע.3000/
התוכנית כוללת את מגרש  82/2המחלקת אותו ל –  3מגרשים (תאי שטח) 203 ,202 :ו – ( 204הנדון).
בין המגרשים מסומנים זיקות הנאה.
תשריט התוכנית -

מגרש 204

תמצית הוראות התוכנית:
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התכנית הוגשה לעירייה ,טרם עברה וועדה .התכנית תואמת לתכנית המתאר ועברה את כל האישורים
המוקדמים על מנת להכניסה למערכת ,לרבות תיאום התכנון מול מחלקת התכנון ומהנדס העיר .מטלה
ציבורית לא נדרשה ולכן אינה חלק מעקרונות התכנית.
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.9

רישוי
החלטת ועדה משנה מס'  2013019מיום  16/09/2013לאישור תוכנית בקשה להיתר  .20120171מהות הבקשה:

"הקמת בניין חדש עבור תעשיה עתירת ידע הכולל  4קומות משרדים מעל קומת קרקע כפולה ומעל שלוש
קומות מרתף לחניה ושימושים טכניים – דיון חוזר לאחר תכנית הכוללת  2מרתפי חניה במקום  3מרתפי חניה
שאושרו".
להלן טבלת השטחים:

לא הושלם תהליך קבלת היתר הבנייה בגין הבקשה ותוקפה של החלטת הוועדה פג.
הוצג בפנינו אישור לתשלום היטל השבחה בגין הבקשה הנ"ל.
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 .10זכויות בנכס/המצב המשפטי
 10.1העתק פלט מידע מפנקס הזכויות מיום 13/02/2020
להלן תמצית המידע מפנקס הזכויות (הופק באמצעות האינטרנט):
חלקה  135בגוש  7658בשטח רשום של  37,722מ״ר7 .
בעלויות:
הבעלות בחלקה רשומה על שם מספר בעלים שונים וביניהם:
▪ הלה מגדלי משרדים רעננה בע״מ ,מס׳ זיהוי  ,515164143החלק בנכס .4000/38497
▪ הלה מגדלי משרדים רעננה בע״מ ,מס׳ זיהוי  ,515164143החלק בנכס .5000/38497
משכנתא:
רשומות משכנתאות על שם מספר בעלים וביניהם:
▪ רשומה משכנתא מדרגה ראשונה לטובת בנק מרכנתיל דיסקונט ללא הגבלת סכום על הבעלות של
הלה מגדלי משרדים רעננה בע״מ .החלק בנכס ( .4000/38497בתנאי שטר מקורי .)2590/2015/5
▪ רשומה משכנתא מדרגה ראשונה לטובת בנק מרכנתיל דיסקונט עלסך  30,000,000ש"ח על הבעלות
של הלה מגדלי משרדים רעננה בע״מ .החלק בנכס ( .5000/38497בתנאי שטר מקורי .)42369/2015/6
הערות:
רשומות הערות שונות ,להלן ההערות הרלוונטיות:
▪ הערת אזהרה לפי סעיף  126מיום  ,12/07/1988לטובת מקורות חברת מים בע״מ.8
▪ הסכם שיתוף  -הערה על כל הבעלים בדבר הסכם שיתוף בתנאי שטר מקורי מס׳  8980/1992/6מיום
 25/12/2008לפי ההערה אין צורך בהסכמה להעברה או לכל עסקה אחרת.
▪ יעוד מקרקעין לפי תקנה  – 27בתנאי שטר מקורי " 21962/2002/1זכויות הבניה המתייחסות לחלקו
של היוזם חברת מישורים בע״מ בחלקה  7658/86/2הועברו למגרשים  2001ו2001 -א׳ בגוש 7657
אשר על כן יתרת זכויות הבניה לניצול בחלקה  7658/86/2הינם שטח עיקרי  13,356מ״ר ושטח שירות
 20%מהשטח העיקרי)".
▪ הפקעת חלק מהחלקה סעיף  – 19בתנאי שטר מקורי  45550/2009/1לטובת עיריית רעננה.
שטח  18,882מ״ר (ילקוט פרסומים מס׳  5784מיום  10/03/2009עמוד .)2204
▪ ייעוד מקרקעין לפי תקנה  - 27בתנאי שטר מקורי  12194/2011/1לטובת הוועדה המקומית לתכנון
ובניה רעננה.
הערה :נמסר לי ממזמין השומה כי הערת האזהרה הרשומה לטובת חברת מקורות הינה בגין בור מים
שהיה קיים במגרש אשר נסתם ע"י החברה ,החברה עובדת על מחיקת הערת האזהרה.

 7לשעבר חלקה  86בגוש  7658בשטח רשום של  38,497מ"ר.
 8נמסר לי ממזמין השומה כי בור המים אינו בשימוש ויש למחוק את ההערה מנסח הטאבו.
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 10.2הסכם שיתוף  -משנת 1992
תמצית הסכם שיתוף אשר נחתם בין בעלי הזכויות בקרקע בגינו נרשמה הערת אזהרה:
בין יתר הצדדים להסכם שיתוף  -ע .רעננית חברה ליזום ופיתוח ( 9להלן :״צד ב׳״) ו -מר סירס אלכסנדר
( 10להלן :״צד ז׳״).
חלקים בנכס  -לצד ב׳  ; 4,000/38,497לצד ז׳ ;5,000/38,497
מטרת הסכם השיתוף -להסדיר את היחסים בין השותפים במקרקעין הידועים כ -חלקה  86בגוש .7658

תוקף הסכם השיתוף  -עד להשלמה הסופית של פרצלציה לחלוקת המקרקעין למגרשים.
הסדרת שימוש  -כל צד יעשה במגרש שיוחד לו כבעלים העושה בתוך שלו ,בכפוף לאמור בהסכם זה.

ביצוע עבודות בניה  -כל צד רשאי לבצע במגרש שיוקצה לו בניה של אחוזי הבניה המותרים וזכויות
הבניה המותרות ובלבד שניצולם ע״י כל צד לא יעלה על חלק יחסי השווה לחלקו בשיתוף במקרקעין.

 10.3טבלת איזון והקצאה בהסכמת בעלים  -שמאי המקרקעין יצחק ברמן מיום  06/08/1999לחלקה 86
טבלת איזון והקצאות לחלוקה מחדש בהסכמת הבעלים למגרשים  104ו 105 -בתחום חלקה  86בגוש
 ,7658רעננה.

זכויות הבניה עליה הסתמכה הטבלה הינם בהתאם לתכנית רע/בת 120%( 2002/עיקרי  20% +שירות
מהעיקרי).

להלן תמצית עיקרי ההקצאה הרלוונטית לחוות הדעת -
▪ ע .רעננית חברה ליזום ופיתוח בעלת זכויות של  10.39%בחלקה  -מוקצה  49.07 %במגרש .105/3
▪ אלכסנדר סירס בעל זכויות של  12.99%בחלקה  -מוקצים  50.93%במגרש  105/3ו 13.11% -במגרש
.105/2
 10.4הסכם מכר יהושר 18/03/2015 -
הוצג בפנינו הסכם מכר מיום  18/03/2015בין יהושר ( )2002יזמות והחזקות בע״מ (להלן :״המוכרת״),
לבין הלה מגדלי משרדים רעננה ,בע״מ (להלן :״הקונה״) .יהושר מצהירה שהיא זכאית להירשם כבעלים
של  5000/38497חלקים במקרקעין הידועים כחלקה  86בגוש  7658ברחוב דפנה בהתאם להסכם רכישה
שנחתם בינה לבין ה״ה אלכסנדר סירס.

הממכר  100% -מזכויות המוכרת בחלקה קרי  5000/38497חלקים מהמקרקעין הידועים כחלקה 86
בגוש  7658ברחוב דפנה  ,7בעיר רעננה.

הסכם שיתוף  -מכוח הסכם שיתוף מיום  27/02/1992וטבלת איזון והקצאה מיום  06/08/1999זכאית
המוכרת להירשם כבעלת חלק מהזכויות במגרשים  105/3ו 105/2-המהווה  2,708מ״ר.
הליך משפטי  -המוכרת מנהלת ביחד עם בעלי הזכויות האחרים הליך משפטי במסגרת ה״פ מספר
 23329-10-11בבית משפט מחוז מרכז ,שמטרתו להבהיר ,כי אין בהכרה לטובת הוועדה המקומית ,כדי
לפגוע בזכויות המוכרת.

העסקה  -ברצון המוכרת למכור לקנה את מלוא זכויותיה בממכר ,וברצון הקונה לרכוש את מלוא
זכויותיה של המוכרת בממכר וזאת בכפוף לנכונות הצהרות המוכרת ,כשהזכויות בממכר נקיות מכל
חוב ,משכנתא ,שעבוד ,תביעה ,עיקול וזכויות צד׳ שלישי כלשהו ,למעט הערות הרשומות בסעיף 1.6
בחוזה ולמעט זכויות והערות שמוקרן בקונה או מי מטעמה.
 9כמפורט להלן חברת ע .רעננית מכרה את זכויותיה לחברת הלה מגדלי משרדים רעננה בע״מ.
 10כמפורט להלן סירס אלכסנדר מכר את זכויותיו לחברת יהושר ( )2002יזמות והחזקות אשר מכרה את זכויותיה לחברת הלה מגדלי
משרדים רעננה בע״מ.
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להלן ההערות הרשומות לפי סעיף  1.6לחוזה
▪ הערה לפי פקודת הדרכים מיום .12/11/1976

▪ הערת אזהרה לטובת מקורות חברת מים בע״מ מיום  ,12/07/1988עפ״י הסכם מיום .26/10/1977
▪ הערה לפי פקודת הדרכים מיום .19/12/2005
▪ הערה על הסכם שיתוף אשר נרשמה מיום .25/12/2008
▪ הערה על הפקעה לטובת עיריית רעננה מיום .25/12/2009

▪ הערה על יעוד לטובת הועדה המקומית לתכנון ולבניה רעננה אשר נרשמה מיום  29/09/2002וכן
הערה נוספת מיום .31/03/2011

התמורה  -בתמורה לביצוע התחייבויות המוכרת תשלם הקונה סך של  ₪ 10,350,000בהתאם למועדים
ולפריסה כמפורט בחוזה.
מיסים -

מיסים בגין עסקת סירס  -המוכרת מצהירה כי היא ורק היא האחראית לדאוג ,כי כל המיסים (מיסים
עירוניים ,מס רכישה ,מס שבח ומס רכוש ככל שנדרש) והאגרות הנובעים מעסקת הרכישה מסירס.
מס שבח ,מס רכוש  -בגין מכירת הממכר ישולם ע״י המוכרת.
מס רכישה  -ישולם על ידי הקונה.

כל המיסים ,האגרות וההיטלים למיניהם ,עירוניים וממשלתיים והאחרים -עד למועד המסירה ישולם
ע״י המוכרת וממועד המסירה ואילך יחולו על הקונה.

היטל השבחה  -שיחול על הממכר ,בגין תב״ע ,הקלה או שימו שחורג שעילתו עד למועד חתימת הסכם
זה לרבות תב״ע רע/בת ,2002/יחול וישולם על ידי המוכרת .וממועד ההסכם יחול וישולם על ידי הקונה.

 10.5הסכם מכר רעננית 18/03/2015 -
הסכם מכר מיום  18/03/2015בין ע .רעננית חברה ליזום ופיתוח בע״מ (להלן :״המוכרת״) ,לבין הלה
מגדלי משרדים רעננה בע״מ (להלן :״הקונה״).

רעננית בעלת זכויות בחלק ממקרקעין הידועים כחלקה  86בגוש  7658ברחוב דפנה  7ברעננה בחלקים
רשומים של  4000/38497חלקים.
הסכם שיתוף  -מכוח הסכם שיתוף מיום  27/02/1992וטבלת איזון והקצאה מיום  06/08/1999זכאית
המוכרת להירשם כבעלת חלק מזכויות במגרש  105/3המהווים  2,166מ״ר.

הממכר  100% -מזכויות המוכרת בחלקה קרי  4,000/38,497חלקים מהמקרקעין הידועים כחלקה 86
בגוש  7658ברחוב דפנה  ,7בעיר רעננה וחלק במגרש  105/3המהווה  2,166מ״ר .העסקה -ברוצן המוכרת
למכור לקנה את מלוא זכויותיה בממכר ,וברצון הקונה לרכוש את מלוא זכויותיה של המוכרת בממכר
וזאת בכפוף לנכונות הצהרות המוכרת ,כשהזכויות בממכר נקיות מכל חוב ,משכנתא ,שעבוד ,תביעה,
עיקול וזכויות צד׳ שלישי כלשהו ,למעט הערות הרשומות בסעיף  1.6בחוזה ולמעט זכויות והערות
שמוקרן בקונה או מי מטעמה.
להלן ההערות הרשומות לפי סעיף  1.6לחוזה-
▪ הערה לפי פקודת הדרכים מיום .12/11/1976
▪ הערת אזהרה לטובת מקורות חברת מים בע״מ מיום  ,12/07/1988עפ״י הסכם מיום .26/10/1977
▪ הערה לפי פקודת הדרכים מיום .19/12/2005
▪ הערה על הסכם שיתוף אשר נרשמה מיום .25/12/2008
▪ הערה על הפקעה לטובת עיריית רעננה מיום .25/12/2009
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▪ הערה על יעוד לטובת הועדה המקומית לתכנון ולבניה רעננה אשר נרשמה מיום  29/09/2002וכן
הערה נוספת מיום .31/03/2011

התמורה  -בתמורה לביצוע התחייבויות המוכרת תשלם הקונה סך של  ₪ 7,150,000בהתאם למועדים
ולפריסה כמפורט בחוזה.
מיסים -
מס שבח ,מס רכוש -בגין מכירת הממכר ישולם ע״י המוכרת.
מס רכישה -ישולם על ידי הקונה.

כל המיסים ,האגרות וההיטלים למיניהם ,עירוניים וממשלתיים והאחרים -עד למועד המסירה ישולם
ע״י המוכרת וממועד המסירה ואילך יחולו על הקונה.

היטל השבחה  -שיחול על הממכר ,בגין תב״ע ,הקלה או שימו שחורג שעילתו עד למועד חתימת הסכם
זה לרבות תב״ע רע/בת ,2002/יחול וישולם על ידי המוכרת .וממעוד ההסכם יחול וישולם על ידי הקונה.

 10.6הסכם דמי טיפול עם מר יואב עזאני 18/03/2015 -
הוצגה בפנינו תוספת להסכמים שנחתמו ביום  18/03/2015בין ע .רעננית חברה ליזום ופיתוח בע״מ
ויהושר ( )2002יזמות והחזקות בע״מ (להלן :״המוכרות״) ,לבין הלה מגדלי משרדים רעננה בע״מ (להלן:
״הקונה״) בעניין דמי הטיפול למר יואב עזאני.

הלה נתנה לחברות שיקים מעותדים על חשבון התמורות המפורטות בהסכמים והחברות התחייבו
לרשום הערות אזהרה לטובת הלה על זכויות החברות ,כמפורט בהסכמים (להלן :״הערות אזהרה״).

עובר לחתימת ההסכמים נתנה הלה למר יואב עזאני סך ( ₪ 1,000,000שיקים בסך של ,₪ 200,000
 ₪ 100,000ו )₪ 700,000 -בגין החזר הוצאות שהוצאו עבור מתכננים ויועצים לצורך קבלת היתר בניה
לפרויקט המתוכנן על המקרקעין.
 10.7הסכם יזום ע .רעננית ויהושר 18/03/2015 -
הוצג בפנינו הסכם מיום  18/03/2015בין ע .רעננית חברה ליזום ופיתוח בע״מ (להלן :״רעננית״) ו -יהושר
( ) 2002יזמות והחזקות בע״מ (להלן :״יהושר״) (להלן וביחד יקראו :״המוכרות״) ,לבין הלה מגדלי
משרדים רעננה בע״מ (להלן :״הקונה״).
הצהרות המוכרות -

 .1המוכרות הכינו תכנית לבניית מבנה על המקרקעין (להלן :״תכניות הבקשה להיתר הבניה״) והגישו
בקשה להיתר בניה מס׳  20120171מס׳ תיק  4808לועדה המקומית והבקשה אושרה בהחלטות
הוועדה המקומית (נספח ד׳ להסכם)
 .2המוכרות שילמו את הסכומים המפורטים בנספח ה׳ ליועצים ולאנשי המקצוע לצורך הכנת תכניות
הבקשה להיתר הבניה .כל חיוב שנותר כלפי היועצים ואנשי המקצוע ,מעבר לסכומים ששולמו ,יחול
וישולם ע״י הקונה בלבד.

 .3כנגד תשלום מלוא תמורות הסכם רעננית והסכם יהושר ,בכפוף לתנאי הסכם זה ,המוכרות ממחות
לקונה את מלוא זכויותיהן בתכניות הבקשה להיתר הבניה שנעשו עד כה והן נותנות את הסכמתן
להמשך התקשרות הקונה עם היועצים המקצועיים.

 .4המוכרות מצהירות ,כי ע״פ החלטות הועדה המקומית בבקשה מס׳  20120171להיתר בניה ,שהוגשה
ע״י המוכרות ,אושרו זכויות בניה של  6,633מ״ר עיקרי ו 1,311 -שטחי שירות ,אך מתוקף היקף
זכויות בניה זה ,קיימות זכויות בנייה עודפות ( 784מ״ר שטח עיקרי ו 142 -מ״ר שטחי שירות) ,שאינן
שייכות להן אלא למגדלי עסקים (אחזקות) בע״מ.
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 .5המוכרות מצהירות כי בהמשך לפנייתן לעיריית רעננה נתקבל אישור עקרוני מהעירייה לשימוש חורג
במבנה שייבנה על המגרש (התחייבות רעננית במסגרת הסכם השכירות לקבל היתר לשימוש חורג
לקומת הקרקע למטרת השכירות עד ליום  .01/01/2014קיימת הסכמה של השוכרת להארכת
מועדים ובכלל זה קבלת היתר לשימוש חורג עד ליום .01/10/2016
מסירה  -הקונה תהיה זכאית לקבל את הממכר כ״בר רשות״ כשהוא פנוי ,החל מ 30-יום לאחר קבלת
היתר הבניה ,מבלי שהדבר יחייב את הקונה להקדים תשלומי יתרת התמורה המפורטת בהסכמי יהושר
ורעננית ,ככל ויתקבל היתר בניה קודם למועד מסירת החזקה.

היתר בניה והיתר בניה מתוקן –
המוכרות מתחייבות לדאוג לקבלת היתר בניה ,תוך  30ימים ממועד תשלום אגרות הבניה על ידי הקונה.
במועד תשלום אגרות הבניה ,תשיב הקונה למוכרות סך של  ₪ 131,507שהן שילמו לשם קבלת היתר
בניה.

המוכרות מתחייבות להגיש בקשה לשינויים בהיתר הבניה בסמוך לאחר חתימת הסכם זה .כן
מתחייבות המוכרות לקבל היתר בניה מתוקן ,כך שהיתר הבניה לא יכלול זכויות בניה עודפות עד ליום
( 31/07/2015המוכרות יהיו רשאיות להמציא את היתר הבניה המתוקן עד ליום  .)31/12/2015בגין
טיפול המוכרות בהוצאת היתר הבניה והיתר הבניה המתוקן ,טיפול המוכרות בהסכם השכירות עם
השוכרת ובגין החזר הוצאות המוכרות ,תשלם הקונה למוכרות סך של  ₪ 4,000,000עד ליום
 .31/08/2015ככל שהמוכרות לא תמצאנה לקונה את היתר הבניה המתוקן עד ליום  ,31/08/2015יידחה
תשלום סך של  ₪ 2,000,000בתוספת מע״מ מתמורת הייזום עד ל 20-ימים לאחר המצאת היתר הבניה
המתוקן .היה ולא ימציאו המוכרות את היתר הבניה ואת ההיתר המתוקן במועדים הקבועים לעיל
ובכפוף לכך שהקונה מי לאה אחר התחייבותה לצורך הוצאת ההיתרים ,לא תהיינה המוכרות זכאיות
לחלק תמורת הייזום ( 2מיליון ש"ח).
להבטחת קיום ההתחייבויות -להבטחת תשלום הייזום המוכרות זכאיות לערבות אישית או לחילופין
מעניקה הקונה למוכרות אופציה ,ללא תמורה ,לרכישת זכויות בחלקה ,אשר יזכו אותן לקבלת שטחים
מבונים במבנה שייבנה בשווי של  ,₪ 4,000,000כפי שייקבע ע״י שמאי מוסכם.

הצדדים מסכימים כי מנהל הפרויקט ,מר נפתלי יבלון ,יערוך בדיקה לגבי העלויות הנובעות מביצוע
התאמות בקומת המסחר עד ליום  15/06/2015בהתאם למפרט הטכני ,אשר סוכם איתה בהסכם
השכירות ,בהשוואה למפרט הטכני הכללי של הבנין ברמת מעטפת .ככל שנמצא שיידרשו התאמות,
חלקן של המוכרות יופחת מתמורת הייזום.

שימוש חורג  -כל הקשור בהוצאת היתר לשימוש חורג באחריות המוכרות .בכפוף לתשלום היטל
השבחה ,יינתן היתר לשימוש חורג בקומת הקרקע למבנה לתקופה של עשר שנים עד ליום .15/09/2016
כל העלויות הכרוכות בהוצאת האישור לשימוש חורג לרבות היטל השבחה ,יחולו וישולמו על ידי הקונה.

 10.8תוספת להסכמי הרכישה10/11/2015 -
הוצגה בפנינו תוספת להסכמים שנחתמו ביום  18/03/2015כמפורט לעיל ,מיום  ,10/11/2015בין ע.
רעננית חברה ליזום ופיתוח בע״מ ויהושר ( )2002יזמות והחזקות בע״מ (להלן :״המוכרות״) ,לבין הלה
מגדלי משרדים רעננה ,בע״מ (להלן :״הקונה״) .תוספת זו באה להסדיר את נושא התשלומים שנותרו
להשלמת העסקה בין הצדדים ומסדירה את ייזום התכנון המוצע במקרקעין.

בין הצדדים ו/או מי מטעמם נחתמו  4הסכמים ביום  18/03/2015בקשר עם מכירת זכויות המוכרות
במקרקעין הידועים כחלקה  86בגוש  7658ברחוב דפנה  7רעננה.
הסכם דמי טיפול עם מנהל המוכרות מר יואב עזאני.
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הסכם למכירת זכויותיה במקרקעין של רעננית.
הסכם למכירת זכויותיה במקרקעין של יהושר.

הסכם עם רעננית ויהושר בגין טיפול בתיקון היתר בניה וקבלת אישור לשימוש חורג (הסכם הייזום בין
הצדדים נתגלו חילוקי דעות ביחס לקיום ההסכמים .והצדדים מעוניינים ליישב את חילוקי הדעות
בהסכם זה.

מוסכם על הצדדים כי התמורה החוזית על פי הסכם דמי הטיפול והסכם רעננית ששולמה במלואה,
כאשר בהסכם שולם סכום עודף מעבר לתמורה החוזית בסך של .₪ 1,129,344

עוד הוסכם כי יתרת התמורה החוזית בהסכמים בין הצדדים הינה כדלקמן:
בגין הסכם יהושר -בסך  ₪ 8,272,500בתוספת מע״מ ,לאחר הפחתת התשלומים ששולמו בגין הסכם
זה בסך  948,156והפחתת הסכום העודף בעסקת רעננית בסך של .₪ 1,129,344

בגין הסכם היזום -א .סך של  ₪ 3,200,000בתוספת מע״מ (לאחר הפחתת  ₪ 800,000עפ״י הסכמת
הצדדים בסעיף  9.2להסכם הייזום ,בגין הוצאות התאמת החלק בנכס המיועד לשוכרת סטופמרקט).

ב .סך של  ₪ 131,507בגין השבת אגרות בניה ,שישולמו לרעננית בהתאם לאמור בסעיף  7.2להסכם
היזום ,במועד תשלום אגרות הבניה על ידי הקונה (להלן :״סכום השבה״).

המוכרות ממחות בזאת באופן בלתי חוזר לקונה את מלוא זכויותיהן לקבלת החזרי אגרות או לזקיפת
אגרות ששולמו ,לטובת התכנית התכנית החדשה שתוגש ,כאמור בסעיף  6להסכם זה ,וככל שישולם
למוכרות החזר כלשהו כאמור ,הן מתחייבות להעבירו מידית לקונה.

היה ובוצע החזר לידי המוכרת וטרם הושב סכום ההשבה למוכרות על ידי הקונה ,זכאית המוכרת לקזז
מסכום ההחזר את סכום ההשבה.

תשלום ראשון דמי הייזום -במעמד חתימת הצדדים על התוספת ,תשלם הקונה את התשלום הראשון
של דמי הייזום  -סך של  ₪ 1,600,000בתוספת מע״מ כדין.
תשלום שני של דמי הייזום-

לנוכח פקיעת תוקף ההחלטה למתן היתר בניה מס׳  ,20120171הוסכם בין הצדדים ,כי הקונה תגיש
בקשה חדשה לקבלת היתר בניה -לבניית מבנה לפי  120/שטח עיקרי ו 20/-שטחי שירות ,לפי מגרש של
 4,874מ״ר (להלן תנאי ההיתר).

המוכרות ימסרו לקונה מכתב חתום על ידן ,המופנה לעיריית רעננה /הועדה המקומית לתכנון ולבניה
רעננה ,המבקש לבטל את היתר בניה מס  20120171ולזקוף את תשלומי האגרות ששולמו ,לטובת בקשת
היתר חדשה שתוגש .וככל שהוועדה תדרוש הסכמה של כל הבעלים המשותפים במקרקעין לבקשה
החדשה להיתר ,מתחייבות המוכרות לדאוג להמצאת הסכמת הבעלים תוך  60יום מיום קבלת דרישה
כזו.

תשלום החלק השני של דמי הייזום -סך של  ₪ 1,600,000בתוספת מע״מ כדין ישולם ביום ה 60 -מיום
חתימת תוספת זו ובכפוף לתנאים הבאים -לפי המוקדם מבניהם:
הקונה המציא למוכרת גרמושקה של הבקשה החדשה להיתר בהתאם לתנאי ההיתר תוך ולא יאוחר מ-
 60יום מיום חתימת תוספת זו והמוכרות המציאו לקונה את הסכמת הבעלים המשותפים לבקשה
החדשה להיתר באמצעות חתימתם על הגרמושקה.

המוכרות המציאו לקונה מכתב מאת הבעלים המשותפים לפיו מסכימים לתכנית הבקשה להיתר לפי
ניצול של  20% + 120%שטחי שירות ממגרש בשטח של  4,874מ״ר.
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 10.9מכתב מעו״ד גרנאי שמואל בעניין סטטוס המצב המשפטי מתאריך 28/08/2016
הוצג בפנינו מכתב מעו״ד גרנאי ,המייצג את הקונה בחלקה  86בגוש  ,7658רח׳ דפנה  7רעננה ולהלן
עיקרי המכתב:
קיימת בוררות בין הצדדים .המוכרים טוענים כי טרם שולם להם סך של כ ₪ 3,000,000-בעבור העסקה
והקונה טוען כי המוכרים לא שילמו את היטל ההשבחה המלא על הקרקע ,כיוון שע״פ הערכת השמאי
מטעמם ,סכום היטל ההשבחה עולה על התמורה להם זכאים המוכרים .בנוסף ,מתנהלות תביעות
כספיות שונות בין הצדדים הקשורים לריביות ולנזקים הנגרמים לכל צד כתוצאה מהפרת ההסכם.

הערות האזהרה שנרשמו על בעלות יהושר וע .רעננית מהתאריכים  27/01/2016ו 03/02/2016 -המוכרים
רשמו הערת אזהרה משום שלטענתם לא התקבלה התמורה המלאה עבור העסקה והקונה השיבה
למוכרים כי לאור העובדה שלא שולם היטל ההשבחה המלא היא מודיעה על קיזוז הסכומים שלעיל.

 10.10סיכום הזכויות בנכס
בהתאם לאמור לעיל ,החברה השלימה את רכישת המגרש ושולמו כל התשלומים וההתחייבויות
המפורטות לעיל.
 .11שומות ועסקאות בנכס הסמוכות למועד הקובע
 11.1לא ידוע לי על עסקת מכר בנכס הנדון בשלוש השנים הקודמות למועד הקובע.
 11.2הוצג בפני 'דוח  '0שנערך לנכס הנדון ע"י השמאים יוסף גולדקלנג ואנדרי כץ-אהרונוב למועד הקובע
 .18/08/2016ההערכה לקרקע בדוח היא על סך  38,830,000מיליון ש"ח
 .12גורמים ושיקולים בהערכה
בבואנו להעריך את שווי הנכס הנדון לצורך דיווח על פי חוק ניירות ערך  -התשכ"ח עבור דיווח כספי של החברה
ובהתאם לתקן מספר  17.1של הועדה לתקינה שמאית ,הבאנו בחשבון בין היתר את הגורמים והשיקולים
שלהלן:
 12.1מטרת השומה
הערכת "השווי ההוגן" של זכויות חברת הלה מגדלי משרדים רעננה בע"מ ,בנכס הנדון בהתחשב במצבו
" ." AS-ISהשווי משקף את "השווי ההוגן" של זכויות החברה במקרקעין על פי הגדרתו בתקן חשבונאי
בינלאומי מס'  IAS 40ו IVS1 -שהוא  -הסכום בו יימכר הנכס ליום ההערכה בין קונה מרצון למוכר
ברצון ,בעסקה רצונית ,ללא אילוץ ,אחרי זמן סביר בשוק ,כשהצדדים פועלים בידיעה ,בשיקול דעת,
בזהירות וללא כפיה .השומה נערכה לפי תקן  17.1בדבר "פירוט מזערי נדרש בשומות מקרקעין לצורך
דיווח על פי חוק ניירות ערך ,התשכ"ח  1968ולצורך תקינה חשבונאית" ,שאושר בתאריך  6/10/2010ע"י
הועדה לתקינה שמאית ובתאריך  13/10/2010ע"י מועצת שמאי המקרקעין במשרד המשפטים .השומה
נערכת לצורך מידע נדרש בדוחות הכספיים של החברה לרבות דיווח על נכס או על חלק יחסי ממנו כנדל"ן
להשקעה ,לפי העניין ,בדוחות אלו ו/או לצורך דיווח כספי של החברה לרבות ביסוס השווי ההוגן של
השקעתה בנכס .זאת ,לצורך דיווח לדו"חות הכספיים ,שיפורסמו בציבור.
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 12.2גישות השומה
קיימות שלוש גישות עיקריות לשומת שווי נכסי מקרקעין:
גישת ההשוואה (או גישת השוק)The market approach -
מבוססת על אומדן שווי השוק של הנכס הנישום בהסתמך על עסקאות שנעשו בנכסים אחרים הדומים
לו במיקומם ,אופיים ,רמת הסיכון הגלומה בהם ומידת סחירותם .השומה הסופית מתבצעת תוך שימוש
במקדמי השוואה רלוונטיים לנכס הנישום ביחס לעסקאות ההשוואה .גישה זו מועדפת גם לפי הפסיקה.
גישת ההכנסה (או גישת היוון ההכנסות)The income approach -
אומדן שווי השוק של הנכס נשוא השומה מבוצע על ידי היוון ההכנסה (היוון מהשורש "הון") המתקבלת
או שעשויה להתקבל ממנו לאורך זמן .פעולת ההיוון נעשית בעזרת שער ריבית הנקבע בין היתר ע"פ אופי
הנכס ,רמת הסיכון הגלומה בהכנסה השוטפת ובגורמים נוספים .השיקולים בהערכת שעור ההיוון
כוללים בין היתר :ריבית בטוחה במשק ,איכות השוכר ,פחת ,סיכון.
גישת העלויות (גישת השווי הפיזי) The cost approach -
בגישה זו שמים את שווי הנכס על בסיס העלות הצפויה להקמת נכס אחר הדומה בכל לנכס הנישום.
השווי המתקבל בגישה זו הוא סיכום של שווי הקרקע בהתאם לשווייה בשוק החופשי כריקה ופנויה
בהתאם ליעודה או רמת ניצולה הקיים ,בתוספת עלות הקמה מחדש של המבנה וההשבחות הנוספות
שנעשו בנכס ובניכוי פחת על סוגיו השונים (פיזי ,כלכלי ופונקציונאלי) .גישה זו מצויה בעדיפות אחרונה
מאחר והתוצאה המתקבלת ,רגישה לשינויים קלים בכל אחד ממרכיביה.
מקובל לבצע שילוב והצלבת נתונים בין גישות השומה הנ"ל בהתאם למטרת השומה ,אופי הנכס ונסיבות
השומה .במצבי שוק שונים (גאות ,שפל וכדומה) ,עשויה התוצאה המתקבלת ע"י שימוש בכל אחת
מהגישות ,להיות שונה .בתנאי שוק אופטימאליים השימוש בכל אחת מהגישות ייתן תוצאות דומות.
 12.3מיקום הנכס באוזר התעשייה רעננה ,אזור בנגישות טובה המאכלס חברות בתחום תעשייה עתירת ידע
ומשרדים.
 12.4הובא בחשבון המצב התכנוני אשר פורט לעיל ,לרבות תוכנית כוללנית רע 3000/המאפשרת זכויות בנייה
בהיקף של .460%
 12.5הובא בחשבון כי בגין בקשה להיתר בנייה מס'  2120171המפורטת לעיל ,שולם היטל השבחה.
 12.6הובא בחשבון כי קיימת בהכנה תוכנית מפורטת על בסיס תוכנית רע.3000/
 12.7הובא בחשבון שטח המגרש המיוחס לנדון בהתאם לתכנית בהכנה –  4,733מ"ר.
 12.8הובא בחשבון הפחתה להיטל השבחה בגין תוכנית מפורטת לכשתאושר.
 12.9הובא בחשבון זכויות בנייה מאושרות המאפשרות הוצאת היתר בנייה בהיקף של  120%עיקרי 20% +
שרות מהעיקרי ,הובא בחשבון כי קיים כתב הסכמה כי הזכויות שנגרעו ממגרש  82/2לא נגרעו מזכויות
חברת הלה במגרש.
 12.10הובא בחשבון הסכם השיתוף משנת  1995המפורט לעיל.
 12.11לאור רישום הסכם השיתוף ,לא נערכה הפחתת שווי למרכיב מושעא.
 12.12הובא בחשבון תשריט וטבלת איזון והקצאות לחלוקה מחדש בהסכמת הבעלים שנערכה ע"י השמאי
ברמן כמפורט.
 12.13הובא בחשבון החלקים הרשומים לטובת חברת הלה בהעתק מידע מפנקס הזכויות.
 12.14הובאו בחשבון נתוני שווי בסביבה.
 12.15ההערכה הינה לזכויות הבעלות ,כשהן נקיות מכל חוב ,שעבוד ,חזקה ,או צד שלישי ,ו/או זכויות צדדים
שלישיים המצוינות במפורש; כל הנ"ל  -כעולה מהמסמכים שהוצגו בפנינו והמפורטים לעיל.
 12.16ההערכה הינה למועד הקובע ואינה כוללת מע"מ.
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 .13נתונים להערכת השווי
 13.1שיעורי היוון
 13.1.1סקירת השמאי הממשלתי
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).
מסקירה (אחרונה) שנערכה לשיעור תשואה ממוצעים באגף שומת מקרקעין משרד המשפטים,
למחצית הראשונה של שנת  2019עולה כלהלן –
ממוצע שיעורי התשואה ,בממוצע כלל ארצי:
בנכסי משרדים  ,7.1% -בנכסים מסחריים  ,7.0% -בנכסי תעשיה ולוגיסטיקה .7.2% -
ממוצע  11שיעורי התשואה במשרדים ,בערים -ירושלים ,תל אביב ,חיפה ובאר שבע:
בשוק החופשי  ,6.6% -בנכסים המושכרים לדיור הממשלתי .5.5% -
נכתב ,בין היתר ,כי במחצית הראשונה של שנת  ,2019נצפתה ירידה בשיעורי התשואה בכל סוגי
הנכסים המניבים לעומת השיעורים שנצפו במחצית שקדמה לה (המחצית השניה של שנת
.)2018מגמה זו מהווה המשך למגמות ירידה מתונות ,שנצפו בחלק מהנכסים בשנים האחרונות.
הירידה ,שנצפתה בחציון זה ,מעידה על התגברות המגמה הקיימת בשלוש השנים האחרונות.
 13.1.2דוגמאות לעסקאות תשואה במשק
תאריך

עיר

הנכס

שיעור
תשואה

תאור

30/03/2017

ראשון
לציון

מסחר
ומשרדים

7.50%

בהתאם לדיווח באתר מאי"ה חברת ריט  1זכתה בהתמחרות לרכישת בניין
משרדים בשטח של כ  17,000מ"ר תמורת  119מיליון ש"ח .שיעור האכלוס
בנכס עומד על כ  93%ה  -N.O.Iהצפוי ,בתפוסה מלאה כ  90 -מש"ח.

03/04/2017

חיפה

מסחר
ומשרדים

7.40%

בהתאם לדיווח באתר מאי"ה ,חברת דורסל רכשה בניין מסחר ומשרדים
הממוקם ברחוב מרקוני  ,10חיפה בתמורה ל  75מש"ח .הבניין בשטח בנוי
כולל של כ  -15,000מ"ר וכולל קומת קרקע מסחרית ,ושתי קומות משרדים.
המבנה מושכר בתפוסה של  .100%הכנסה תפעולית נקיה של כ  -כ 5.55 -
מיליון ש"ח.

09/04/2017

רחובות

מסחר
ומשרדים

7.39%

בהתאם לדיווח באתר מאי"ה ,קרן הריט מניבים התקשרה בהסכם מותלה
לרכישת  50%חלקים בלתי מסויימים במתחם מסחר ומשרדים ,בשטח כולל
של כ  28,000מ"ר ,בשלבי הקמה מתקדמים ,נכון למועדהתפוסה .60%
 N.O.Iצפוי בתפוסה מלאה כ 9.5 -מיליון  ₪משקף שיעור תשואה שנתי של
כ 7.39%

17/05/2017

באר שבע

מבנה
תעסוקה

7.07%

בהתאם לפרסום חברת לוינשטין נכסים רכשה מבנה תעסוקה הממוקם
סמוך לתחנת הרכבת של אוניברסיטת בן גוריון בתמורה לסכום של כ 46
מיליון  .₪המבנה כולל שטח ברוטו של כ  12אלף ואוכלס בתפוסה של ,100%
ההכנסות  3.25מיליון ש"ח.

19/06/2017

רמת גן

קומות
משרדים
במגדל משה
אביב

6.12%

בהתאם לדיווח באתר מאי"ה ,חברת סלע נדל"ן רכשה את קומה  3וקומות
 6-13בשימוש למשרדים ,כ  650מ"ר שטחי מסחר 145 ,מקומות חניה ,שטחי
אחסנה ,מניות וזכויות ניהול ושילוט תמורת  278מיליון  .₪כחלק מעסקת
המכר התחייב המוכרבנק מזרחי לשכור את הנכס לתקופה מינימלית של 8
שנים עם אופציה להארכת השכירות ב  -24שנים בתמורה לסכום של כ 17
מיליון ש"ח/שנה מגלם תשואה שנתית של כ 6.12%

18/07/2017

הוד השרון
 נווהנאמן

מסחר
ומשרדים

7.00%

בהתאם לפרסום בעיתונות כלל ביטוח רכשה מאיר ומעוז יקותיאל 75%
ממרכז מסחרי באזה"ת נווה נאמן תמורת  75מ'  .₪הכנסות חזויות בשנה -
 7מ' ( ₪ל  .)100% -המרכז כולל  5,000מ"ר .מעליו  2בניינים משרדים בשטח
כולל של כ  17,000 -מ"ר.

14/12/2017

כפר סבא

מסחר
ומשרדים

7.32%

בהתאם לדיווח לאתר מאי״ה ,קרן הריט מניבים רכשה בבניין משרדים
חדש ,שבנייתו הושלמה לאחרונה ,באזור התעשייה הוותיק של העיר כפר-

 11הסקירה בוצעה בתקופה של כשנה וחצי החל מינואר .2018
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סבא .הבניין בן שבע הקומות כולל שטח בנוי של כ 5,700-מ"ר למשרדים מעל
קומת מסחר במפלס הרחוב ,וכן מרתפי חניה המכילים  135מקומות ,נכון
למועד הרכישה עומד שיעור התפוסה של שטחי המשרדים בבניין על כ90%-
לאחר השכרתו המלאה הוא צפוי להניב  NOIשל  4.4-4.6מיליון ש"ח בשנה.
24/01/2018

בת ים

קניון בת ים

7.03%

בהתאם לדיווח במגנא ,מרכזי קניון בע"מ רכשה מאלדר נכסים בע"מ 50%
מקניון בת-ים תמורת  125מ'  ₪המשקף שווי נטו של חברת הנכס בניכוי
התחייבויותיה .התמורה נקבעה לפי שווי של  555מ'  ₪ל  100% -מהקניון.
הרווח התפעולי השנתי  39 -מ' .₪

31/01/2018

ראש
העין/עמק
חפר

תעשייה-
לוגיסטיקה

7.30%

בהתאם לפרסום בכלכליסט חברת כלל רכשה בפארק אפק מבנה תעשייתי
בשטח של כ־ 5,700מ"ר ,ובעמק חפר מבנה לוגיסטי־תעשייתי על פני שלוש
קומות ובשטח בנוי של כ־ 15אלף מ"ר בשלבי הקמה .הנכסים צפויים להניב
תשואה שנתית של .7.3%

01/02/2018

אזה"ת
רמלה

משרדים

6.88%

מניבים  -קרן הריט החדשה בע"מ דיווחה כי רכשה זכויות במקרקעין
המהווים קרקע בשטח של כ  9 -דונם עליה בניןבשטח בנוי של כ 12,000 -
מ"ר מעל מרתף חניה בשטח של כ  2,400 -מ"ר .הנכס מושכר במלואו
לממשלת ישראל באמצעות מנהל הדיור הממשלתי (מרבית השטח משמש
את מטה משטרת ישראל)

24/05/2018

א.ת .לוד

שני מבני
משרדים

7.30%

עפ״י דיווח של חב' ריט  ,1החברה רכשה את מלוא הזכויות בשני נכסים
סמוכים ,הממוקמים באזור התעשיה הצפוני של העיר לוד ,ברחי המלאכה 4
ו ,6-בשטח של כ 16 -אלפי מ״ר ועוד כ 300 -מקומות חניה המשמשים בעיקר
למשרדים .בהתאם לדיווח של החברה ,שיעור האכלוס בנכס עומד על כ-
 .85%שיעור ההיוון המוצג מוערך בהנחה של תפוסה מלאה.

24/05/2018

בני ברק

חניון

7.00%

עפ״י דיווח של חב' ריט  1החברה רכשה את חניון בבני ברק הממוקם מתחת
למגדלי ב.ס.ר  3ו ,4-והוא כולל כ 277-מקומות חנייה ומחסן .ריט  1שילמה
כ 50-מיליון שקל כאשר ה NOI-הצפוי מהנכס משקף תשואה שנתית של כ-
.7%

04/09/2018

איירפורט
סיטי

תעשייה-
לוגיסטיקה

6.00%

עפ"י דיווח חברת אמות השקעות בצעה עסקה של Sale and Lease Back
של מבנה יוניליוור המשמש כמרכז הלוגיסטי המרכזי של חברת יוניליוור
בקריית שדה התעופה .תמורת  105.5מיליון ש"ח סכם שכירות עם יוניליוור
הינו לתקופה של  10שנים ,עם אופציות להארכת תקופת השכירות עד
לתקופה כוללת של  24שנים .דמי שכירות משקפים לאמות תשואה שנתית
של כ.6%-

05/12/2018

פתח תקוה

משרדים

7.00%

עפ"י פרסום חברת "איילון אחזקות" רכשה  85.5%מהזכויות בבית גרניט
באזה"ת קרית אריה בפתח תקוה ואת כל הזכויות הבלתי מנוצלות שבמגרש
הסמוך ,תמורת סכום של  51.5מיליון .₪הבניין כולל  6קומות עיליות
שמושכרות ברובן למשרדים ולחברות היי טק ו 2-קומות תחתונות
המשמשות לחנייה .החברה מצפה כי הבניין יניב לה תשואה שנתית שעשויה
להגיע לכ 7%-החל מהשנה השנייה.

05/12/2018

רמת גן

מסחר
ומשרדים

7.00%

עפ"י פרסום חברת "איילון אחזקות" רכשה  80%מהזכויות ב"בית דרום
אפריקה" שבמתחם הבורסה ברמת גן ,תמורת  45.5מיליון ש"ח .הבניין כולל
 6קומות עיליות שמושכרות רובן למשרדים ,למעט קומת הקרקע המשמשת
ברובה למסחר .בנוסף כולל הבניין שלוש קומות תחתונות המשמשות כחניון.
החברה מצפה שבניין זה יניב לה תשואה שנתית של כ.7%-

17/12/2018

לוד

משרדים

7.00%

קרן ההשקעות ריט 1רכשה בניין משרדים באזור התעשייה הצפוני בלוד
בשטח של  8,320מ”ר ו 228-מקומות חנייה הנכס מושכר ל 30-שוכרים
לתקופות שכירות של עד חמש שנים עם אופציות הארכה לתקופות שונות
.שיעור האכלוס של הנכס הוא  97%והרווח התפעולי השנתי שינבע לריט1
ישקף תשואה של .7%

17/02/2019

לוד

מסחר

7.25%

עפ"י פרסום קרן הריט סלע קפיטל רכשה  50%מנכס המיועד למסחר בשטח
כולל של  4,800מ"ר ,עם כ 100-מקומות חניה .תמורת  21מיליון ש"ח .הרווח
התפעולי הנקי השנתי מהנכס ( )NOIבמועד השלמת האיכלוס צפוי להסתכם
בכ 1.67-מיליון שקל (חלק החברה) ,המהווה שיעור תשואה ברוטו של כ-
.7.25%

22/05/2019

תל אביב

משרדים

5.70%

עפ"י דיווח חברת קנדה ישראל לבורסה עולה כי החברה באמצעות חברת בת
(יחד עם חברה שותפה) רכשה את זכויות הבעלות במגדל המשרדים 'בית
אמריקה' ברח' שאול המלך  ,35בתמורה לסך כולל של  140מיליון ש"ח
(בתוספת מע"מ) .עפ"י הדיווח עולה כי דמי השכירות המתקבל כ –  8מיליון
ש"ח/שנה ,מתקבל שיעור תשואה של .5.7%

24/06/2019

מודיעין

תעשייה-
לוגיסטיקה

5.00%

עפ"י דיווח חברת מגה  -אור מכרה מרכז לוגיסטי בשטח בנוי כולל של כ 25 -
אלף מ"ר (מרביתם מושכרים לחברת הדואר) תמורת  470מיליון ש"ח ,שווי
הממכר נגזר לפי תשואה של  ,5%קרי מכפיל  20על דמי השכירות השנתיים
הצפויים למועד תשלום מלוא התמורה.
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סיכום שיעור ההיוון :מניתוח עסקאות ההשוואה המפורטות לעיל עולה כי שיעור התשואה הינו בטווח
של  7.3%ועד  .5%ההבדלים בשיעורי התשואה נובעים בגובה דמ"ש ביחס לשוק ,כמות השוכרים ,איכות
השוכרים ,מיקומו של הנכס וגילו.
קביעת שיעור ההיוון של הנכס הנדון מבטאת את תזרים שכר הדירה הצפוי של הפרויקט לצמיתות,
המשקף את מיקומו של הנכס ,השטח המבונה ,השימושים וכיו"ב.
שיעור התשואה (שיעור ההיוון הכולל) מנכס מקרקעין ,בדומה לנכסי השקעה אחרים ,מגלם מרכיבים
שונים כגון מרכיב הזמן ,ריבית חסרת סיכון ,פרמיית סיכון ,פרמיה בגין רמת נזילות נמוכה ,פחת ,פיצוי
בגין תקופות אי תפוסה ,פיצוי בגין הוצאות למשכיר ועוד.
בבחירת שיעור ההיוון הובאו בחשבון ארבעה פרמטרים עיקריים והם:
ריבית אלטרנטיבית בטוחה כדוגמת אג"ח ודומיו.
סיכון פנימי המביא בחשבון גורמי מיקרו כלכליים כגון אי נזילות ,עלויות עסקה ,ניהול וגביה ,פחת,
סיכון וכיו"ב.
סיכון חיצוני המביא בחשבון גורמי מקרו כלכליים כגון שינויים ותמורות בשוק הנדלן בכלל ובשוק
התעסוקה בפרט ויתר ההשפעות החיצוניות.
מרכיב הזמן -מדובר בפרויקט שבנייתו טרם החלה ,על כן קביעת מרכיב שיעור ההיוון לנושא הדחיה
לתקופת הבנייה.
לאור האמור לעיל ולאור סקירת השמאי הממשלתי הראשי ,שיעור ההיוון נקבע על  7%לשימושי מסחר
ו 7.2% -לשטחי התעסוקה ,הנמצא בתחום הנורמה ביחס למיקום הנכס והשימושים המותרים.
 13.2עסקאות מכר בסביבה
באזור התעשייה הנדון לא אותרו עסקאות לקרקע.
להלן עסקאות (מתוך מערכת מידע נדל"ן) למשרדים בפרוייקט חדש באזור התעשייה הנדון 'בית מנצור'
ברחוב הנופר  2הכולל  2בנייני משרדים בהיקף של כ –  26אלף מ"ר

*מחיר למ"ר בנטרול שווי למקומות חניה
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להלן עסקאות (מתוך מערכת מידע נדל"ן) לחנויות שנערכו ברח' דבורה עומר בשכונת המגורים הצמודה
לא.ת .הנדון:

 13.3דמי שכירות
▪ מפרסום בעיתון "כלכליסט" מתאריך  20/06/2019עולה כי חברת מיינדספייס תשכור כ –  6,000מ"ר
בצמות רעננה לתקופה של  10שנים והיא צפויה לשלם דמי שכירות של כ 55-מיליון שקל ,המשקפים
דמי שכירות חודשית (עבור רמת מעטפת) של כ/₪ 76-למ"ר.
▪ משומה מכרעת לשימוש חורג מתעשיית הייטק למשרדים למבנה היי טק מודרני קבעה השמאית
המכריעה דמי שכירות ראויים על סך /₪ 75מ"ר למועד קובע .03/01/2016
▪ נמסר כי ברחוב הנופר  5בבניין משרדים חדש "בית הנופר" הכולל  3קומות משרדים הושכרו שטחים
בגבולות  ₪ 67למ"ר ברוטו ברמת מעטפת .דמי הניהול  ₪ 15למ”ר .הבניין מאוכלס למעט קומת
הקרקע.
▪ לפי דוח שנתי  2018של חברת סלע נדל"ן עולה כי "בית תיא" בניין ותיק של משרדים וק"ק מסחרית
הניצב בפינת הרחובות התעשייה ורחוב החרושת דמ"ש שכירות ממוצעים חודשים למשרדים – 60
 ₪למ"ר ,לא כולל דמי ניהול.
▪ שבבניין  A TOWERחברת אקרו-נדלן ברחוב זרחין ,הושכר בקומה  8משרדים ברמת מעטפת
במחיר של  ₪ 65למ"ר ,חניה במפלסי חניה תחתונים משוכרים ב ₪ 500 -לחודש .דמי ניהול ₪ 15
למ"ר.
▪ ברחוב החרושת  ,25בבניין מודרני ,מושכרים שטחי משרדים בקומות העליונות במחיר המשקף בין
 ₪ 70-75למ"ר .מקומות חניה בבניין מושכרים במחיר של כ ₪ 400 -לחודש.
▪ רשת המרפאות בלייזר "" careשוכרת קליניקה בשטח של כ 270 -מ”ר בשתי קומות המשקף מחיר
של כ  ₪ 65למ”ר .מקור הנתונים -שומה לבנק איגוד.
▪ מסקר שנערך בדוח מחקר חברת נתם (חברה המספקת שירותי נדל"ן לענף הנדל"ן העסקי בארץ
ובחו"ל) (חציון  )2019 2עולה כלהלן:

 13.4מכרז רמ"י באזור תעסוקה המזרחי  -כפר סבא
עפ"י תוצאות מכרזי רמ"י מיום  23/06/2019עולה כי מגרש מספר  101עפ"י תכנית כס/מק/26/1/א'-
באזור התעסוקה המזרחי של כפר סבא ,נמכר בתמורה ל .₪ 33,767,755 -המגרש בייעוד תעסוקה בשטח
של  6,719מ"ר בעל זכויות בנייה של  126%עיקרי  40% +שטחי שירות ,עפ"י ניתוח העסקה ,עולה כי
שווי למ"ר מבונה ברוטו (עיקרי +שירות) על סך של כ ₪ 2,900 -ובהתאמה למיקום (כ )10%-מתקבל כ
 3,150ש"ח/מ"ר מבונה.
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 13.5חניות
▪ עפ"י מידע שנמסר מיזם הפרוייקט מתומחרות מקומות החניה לפי  100אלף /₪מקום חניה.
▪ בפרוייקט  Aטאוור ברחוב התדהר בא.ת .הנדון  ,05/08/2020בעסקת רכישה של משרדים ,תומחרו
 6מקומות חניה בין הצדדים לפי  100אלף /₪מקום חניה.
▪ בהתאם ללוח יד  2בפרוייקט  Aטאוור מוצעת למכירה חניה תמורת  120אלף /₪מקום.
 .14תחשיב
קביעת שווי מ"ר מבונה בגישת החילוץ
קביעת שווי למ"ר מבונה נערכה בגישת החילוץ כמפורט להלן:
שווי למ"ר בנוי:
דמ"ש ראויים למ"ר מסחרי -דמ"ש נקבעו על  ₪ 140למ"ר לחודש ,על בסיס עסקאות ההשוואה ,לאחר הפחתת
מקדם אי וודאות ביחס למיקום הנכסים וחזיתם לרחוב .בהיוון דמי השכירות המתקבלים מתקבלת תוצאה
של  ₪ 24,000למ"ר בנוי ,נמוכה משמעותית מעסקאות ההשוואה למסחר המפורטות לעיל.
דמ"ש ראויים למ"ר תעסוקה -דמ"ש נקבעו על  ₪ 65למ"ר בנוי ברוטו ,לאחר הפחתה של כ 10% -מתוצאות
דו"ח מת"ם לאור העובדה כי המבנה טרם נבנה ולא ידוע אופי הבניין ,שיעור ברוטו נטו ,כיווני אוויר /נוף
וכיו"ב .בהיוון דמי השכירות המתקבלים מתקבלת תוצאה של  ₪ 10,833למ"ר בנוי .התוצאה המתקבלת
נמוכה מממוצע עסקאות ההשוואה המפורטות בפרק  12.2.1לעיל -עסקאות השוואה לשטחים בנויים ,וזאת
לאחר הפעלת מקדם הפחתה לעסקאות ההשוואה בגין השטח הנמכר ,הקטן ביחס לשטח המוערך.
דמ"ש ראויים למקום חנייה תת קרקעי -נקבע על  ₪ 600למקום חניה לחודש ,בהיוון ההכנסות מתקבלת
תוצאה התואמת לעסקאות ההשוואה .יצויין כי מצוקת החניה סביבה הולכת וגדלה וסביר כי מרכיב שווי זה
יעלה עם עליית הביקושים בסביבה.
הרווח היזמי -
מרכיב היזמות נקבע על  20%לשימוש מסחרי ו 15% -על שימוש תעסוקה.
הקווים המנחים פרק יח'" -שימוש בגישת העלות ובחירת "הרווח היזמי" -יולי  ,2010הרווח היזמי (סעיף )5
"מבטא את התמורה שדורש לעצמו היזם בעבור הסיכון שהוא נושא על עצמו ,בעבור הפסד תשואה
האלטרנטיבית להונו העצמי ובעבור יגע כפיו האישי .הסיכונים העיקריים שבהם נושא היזם הם שינויים
בהכנסה ממכירת המיזם ,שינויים בתשומות הבנייה ובקצב השיווק".
להלן פירוט המרווח היזמי עפ"י הקווים המנחים:
18% -15%
בניה רוויה למגורים-
20% -15%
בניה למשרדים ,תעשיה או מלאכה ,לחנויות בחזית מסחרית קיימת-
30% -20%
מרכז מסחרי או קניון חדש-
להלן ריכוז הגורמים המשפיעים על הרווח היזמי:
השפעה על סעיף הרווח היזמי
הגורם
גודל ומשך הקמת המיזם ככל ומשך ההקמה הצפוי ממושך יותר כך יגדל משך החשיפה לסיכוני
השוק.
סביבה ותיקה ויציבה יהיה מרכיב הסיכון של השתנות בשווי הנכס הבנוי
אופי הסביבה ורמת
נמוך יותר ביחס לסביבה החדשה או שמצויה בשלבי שינוי .בנכס
פריפריאליות
הממוקם במיקום מרכזי תהיה רמת הסיכון נמוכה יותר לקשיי שיווק
רמת הביקושים למגורים תהיה בדרך כלל יציבה יותר לאורך זמן
סוג הנכס
(תקופות שיא או שפל) .ואילו רמת הביקוש לשימושים עסקיים תהיה
תנודתית יותר
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מצב השוק הכללי ושוק
הנכס המסוים
מורכבות משפטית

בתקופת אי יציבות כלכלית חלה עלייה ברווח היזמי המבוקש.
ככל והזכויות בנכס מורכבות יותר ,כך נדרש רווח יזמי גבוה יותר.

מרכיב הרווח היזמי שנקבע בשומה זו נמצא בטווח המומלץ עפ"י הקווים הנחים ,בחלק המינימלי וזאת
בהתאם לטבלת "השפעה על סעיף הרווח היזמי" המפורטת לעיל -גודל ומשך הקמת המיזם (פרויקט משרדים
ומסחר שאינו מורכב) ,אופי הסביבה ורמת הפריפריאליות (אזור תעשייה רעננה -במיקום אורבני צפוף
במרכז הארץ על צירים ראשיים) ,המצב השוק הכללי (אחוזי תפוסה באזור התעשיה רעננה של מעל 85%
עפ"י סקר נתם) ,מורכבות משפטית (הסכם שיתוף המסדיר את היחסים עם יתר השותפים במגרש).
עלויות בנייה
עלויות הבנייה המפורטות בטבלה להלן (שאינן חלק מהרווח היזמי) כוללות את הסעיפים הבאים:
עלויות בנייה ישירות -עלויות בנייה ישירות לבניית הפרויקט.
עלויות בנייה עקיפות -כוללות עלויות תכנון ויועצים ,ניהול ופיקוח ,אגרות בנייה ,הנהלה וכלליות.
סעיף בצ"מ (בלתי צפוי) 5% -מסך עלויות הבנייה הישירות מיוחסות לסעיף זה ומהוות תקציב עודף לחריגות
בנייה צפויות.
עלויות מימון -עלות מימון בשיעור של  5%לשנה לאורך כל תקופת הבנייה.
שווי הנכס נקבע בשילוב גישת ההשוואה וגישת החילוץ.
ערכי שווי להערכת שווי הזכויות -
דמ"ש למ"ר לחודש
דמ"ש למ"ר לשנה
שיעור היוון
שווי למ"ר בנוי
בניכוי יזמות
עלות בנייה למ"ר
יתרה לקרקע במעוגל

מסחר
₪ 140
₪ 1,680
7.0%
₪ 24,000
₪ 20,000
₪ 6,200
₪ 13,800

תעסוקה
₪ 65
₪ 780
7.2%
₪ 10,833
₪ 9,420
₪ 6,200
₪ 3,200

חניה
₪ 600
₪ 7,200
7.2%
₪ 100,000
₪ 95,238
₪ 98,000
-₪ 2,800

עלות בנייה למ"ר סחיר
עלות בנייה למ"ר מעטפת סחיר
העמסת שטחי ברוטו
עלויות בנייה עקיפות

₪ 4,500
₪ 4,950
₪ 6,188

תחשיב השווי -
שווי הנכס נערך בשני חלקים:
חלק ראשון -שווי זכויות בנייה זמינות ( 120%עיקרי) ומושבחות (לאחר תשלום היטל השבחה ששולם בפועל).
חלק שני -בתוספת יתרת זכויות בנייה לאחר אישור תכנית בניין עיר בסמכות וועדה מקומית (כמפורט) ,הובא
בחשבון הפחתת אומדן היטל השבחה ודחייה לאישור התכנית לתוספת הזכויות וכן כאמור דחייה כללית לאי
ודאות .לאור העובדה כי קיים הסכם שיתוף ,לא נערכה הפחתה למושעא.
יודגש כי בהתאם להסכם השיתוף יש לערוך תכנית איחוד וחלוקה בהסכמה ,לאחר הבנות בין יתר השותפים
להסכם השיתוף ,תקופת הד חייה מביאה בחשבון כי תאושר תכנית בניין עיר לרבות טבלאות איחוד וחלוקה
בהסכמה לאחר הסכמות עם השותפים לחלקה.
תקופת הדחייה :תקופת הדחייה הינה הפחתת שווי בגין מרכיב הסיכון ,ביחס לתוספת זכויות הבנייה.
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להלן דוגמאות לתכניות באזור התעשייה הנדון אשר אושרו על בסיס התוכנית הכוללנית רע 3000/הקובעות
זכויות בנייה של - 460%
•

רע/מק 863פארק גב ים רעננה ( 416/0716589 -אושרה למתן תוקף ביום  -)11/06/2020הגדלת זכויות
הבנייה לשימושי תעסוקה עם חזית מסחרית עד לגובה של  15קומות נקבעו זכויות בנייה של 460%
משטח מגרש.

•

רע/מק/877/א' מבני משרדים ומסחר "אקוטק" ( 416-0830166פורסמה להפקדה ביום -)01/10/2020
הקמת מבני תעסוקה וחזית מסחרית נקבעו זכויות בנייה של  460%משטח מגרש.

•

רע/מק -855/מרכז תעסוקה ברחוב כליל החורש( 416-0104794 -אושרה למתן תוקף ביום
( -)17/10/2018שינוי ייעוד והגדלת זכויות בהתאם לתכנית המתאר נקבעו זכויות בנייה של 460%
משטח מגרש.

• תכנית רע/מק 840/בית מנצור -א.מ.י כלכלית( 416-0323790 -אושרה למתן תוקף ביום -)23/07/2017
תוספת שימושים וקביעת זכויות בנייה בהתאם לתכנית המתאר נקבעו זכויות בנייה של  460%משטח
מגרש.
תקופת הדחייה נקבעה לשנה וחצי בשיעור היוון של  .6%שיעור ההיוון נקבע בגין מרכיב קרקע (בשונה שווי
למ"ר בנוי) .רשות מקרקעי ישראל קובעת שיעור היוון לצורך פעולות היוון בגובה  5%בנכסיה.
שטח סחיר
שימוש
 1,893מ''ר
מסחר
 4,922מ''ר
תעסוקה
 200חניות
חניות
סה"כ שווי לזכויות מאושרות
תוספת זכויות בנייה
460%
סה"כ זכויות בנייה
 21,772מ''ר
סה"כ שטח ברוטו
 6,816מ''ר
שטח מאושרים
 14,956מ''ר
סך התוספת
₪ 3,200
שווי למ"ר מבונה
שווי מרכיב התעסוקה
 383חניות
חניות נדרשות
-₪ 2,800
עלות עודפת לחניה
סך עלות עודפת
סה"כ שווי תוספת הזכויות
אומדן היטל השבחה
שווי בניכוי היטל השבחה
2
תקופה לדחייה
6%
שיעור היוון לדחיה
שווי תוספת הזכויות
סה"כ שווי במעוגל

שווי למ"ר
₪ 13,800
₪ 3,200
-₪ 2,800

סה"כ
₪ 26,126,160
₪ 15,751,424
-₪ 559,546
₪ 41,318,038

₪ 47,860,096

-₪ 1,073,784
₪ 46,786,312
₪ 23,393,156
₪ 23,393,156

₪ 20,819,825
₪ 62,100,000
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 .15טבלת רגישות
להלן טבלת רגישות הבוחנת את השינוי בשווי הנכס בשינוי שווי למ"ר מבונה משרדים ומסחר מול תקופת
הדחייה לאישור התכנית.
משרדים
₪ 62,100,000

₪ 2,880

₪ 3,040

₪ 3,200

₪ 3,360

₪ 3,520

1
1.5
2
2.5
3

₪ 59,600,000

₪ 61,500,000

₪ 63,400,000

₪ 65,300,000

₪ 67,200,000

₪ 59,000,000

₪ 60,900,000

₪ 62,800,000

₪ 64,600,000

₪ 66,500,000

₪ 58,400,000

₪ 60,300,000

₪ 62,100,000

₪ 64,000,000

₪ 65,800,000

₪ 57,900,000

₪ 59,700,000

₪ 61,500,000

₪ 63,400,000

₪ 65,200,000

₪ 57,400,000

₪ 59,200,000

₪ 61,000,000

₪ 62,800,000

₪ 64,500,000

מסחר
₪ 62,100,000

₪ 12,420

₪ 13,110

₪ 13,800

₪ 14,490

₪ 15,180

1
1.5
2
2.5
3

₪ 60,800,000

₪ 62,100,000

₪ 63,400,000

₪ 64,700,000

₪ 66,000,000

₪ 60,100,000

₪ 61,400,000

₪ 62,800,000

₪ 64,100,000

₪ 65,400,000

₪ 59,500,000

₪ 60,800,000

₪ 62,100,000

₪ 63,400,000

₪ 64,800,000

₪ 58,900,000

₪ 60,200,000

₪ 61,500,000

₪ 62,800,000

₪ 64,200,000

₪ 58,300,000

₪ 59,700,000

₪ 61,000,000

₪ 62,300,000

₪ 63,600,000

 .16הערכה
לאור הגורמים השיקולים והתחשיבים שלעיל הגענו לכלל דעה כי שווי זכויות הבעלות בנכס הנדון ,נכון למועד
הקובע לחוות דעת ,31/12/2019 ,על סך שבגבולות:
( ₪ 62,100,000שישים ושנים מיליון ומאה אלף שקלים חדשים).
ההערכה אינה כוללת מע"מ ,בהתאם להוראות תקן מס' 11א' של הועדה לתקינה שמאית.
 .17מיסים ותשלומי חובה
הופחתו בתחשיב השומה.

 .18הצהרות
הנני מצהיר כי אין לי עניין אישי בנכס נשוא השומה ,בבעלי הזכויות בו או במזמין השומה .הדו"ח הוכן על פי
תקנות שמאי המקרקעין (אתיקה מקצועית) ,התשכ"ו  1966 -ועל פי התקנים המקצועיים של הועדה לתקינה
שמאית.

ולראיה באתי על החתום,

ארז כהן
שמאי מקרקעין
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תאריך10/08/2020 :
26119.1
סימננו:

DATE
REF:

שומת מקרקעין מקיפה
תקן 17.1
הנדון :קרקע להקמת פרוייקט מסחר ומשרדים
רחוב דפנה  ,7אזור תעשייה ,רעננה
גוש  7658חלקה ( 135חלק)
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.1

פרטי הזמנת השומה
 1.1שם התאגיד מזמין השומה -

הלה מגדלי משרדים רעננה בע"מ (להלן" :הלה" ו/או "החברה").

1.2

מזמין השומה -

מר רפאל אלאלוף ,יו"ר הדירקטוריון.

1.3

מועד הזמנת השומה -

.01/08/2020

1.4

נסיבות הזמנת השומה -

צירוף חוות הדעת לדוחות הכספיים של חברת הלה.

1.5

נמסר לנו על ידי המזמין כי הנכס מוגדר לצורך דוחותיה הכספיים של החברה ,כנכס להשקעה בשלמותו
עפ"י התקינה הישראלי ותקן  16ו/או התקינה הבינלאומית ( /)IFRSתקן  IFRS 13ותקן חשבונאי
בינלאומי  )IAS( 40בנסיבות העניין

1.6

שכר טרחתנו בגין חוות הדעת אינו מותנה בתוצאותיה ,והיא נערכה לפי מיטב ידיעותינו והכשרתנו
המקצועית.

1.7

לא קיבלנו כתבי שיפוי.

1.8

אין לנו עניין אישי בנכס ו/או בבעליו ,לא קיימים יחסי תלות בינינו ובין מזמין חוות הדעת.

1.9

חוות הדעת נערכה ללא התניות כלשהן מצד הלקוח לרבות לעניין שכר טרחה .ערכנו שומות מקרקעין
לחברת הלה  ,לעניין שכר טרחה ששולם בגין הנ"ל ,אין מדובר כלל בסכום מהותי ביחס לסך הכנסות
של חברת ז.כ .מחקר וסקרים ( )1989בע"מ

 1.10הננו נותנים בזאת את הסכמתי כי חוות דעת זו תצורף לדו"חות כספיים של החברה וכן את הסכמתנו
כי חוות דעת זו תפורסם בציבור.
.2

מטרת השומה
הערכת "השווי ההוגן" של זכויות הלה מגדלי משרדים רעננה בע"מ בנכס הנדון בהתחשב במצבו "."AS-IS
השווי של זכויות החברה במקרקעין על פי הגדרתו בתקן דיווח כספי בינלאומי  )IFRS 13( 13הוא " -המחיר
שהיה מתקבל ממכירת נכס או שהיה משולם להעברת התחייבות בעסקה רגילה בין משתתפים בשוק במועד
המדידה".
הערכת השווי מבוצעת לנדל"ן להשקעה כפי שהוגדר בתקן בינלאומי  )IAS 40( 40ובהתאם תקן  17.1בדבר
"פירוט מזערי נדרש בשומות מקרקעין לצורך דיווח על פי חוק ניירות ערך ,התשכ"ח  1968ולצורך תקינה
חשבונאית" ,שאושר בתאריך  6/10/2010ע"י הועדה לתקינה שמאית ובתאריך  13/10/2010ע"י מועצת שמאי
המקרקעין במשרד המשפטים .השומה נערכת לצורך מידע נדרש בדוחות הכספיים של החברה לרבות דיווח
על נכס או על חלק יחסי ממנו כנדל"ן להשקעה ,לפי העניין ,בדוחות אלו ו/או לצורך דיווח כספי של החברה
לרבות ביסוס השווי ההוגן של השקעתה בנכס .זאת ,לצורך דיווח לדו"חות הכספיים ,שיפורסמו בציבור.
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.3

פרטי עורך חוות הדעת
ארז כהן
שם השמאי:
324
רישיון מס':
מקום עבודתו :רח' יגאל אלון  ,67תל-אביב
מנכ"ל חברת ז.כ .מחקר וסקרים ( )1989בע"מ.
תפקיד:
שמאי מקרקעין ומשפטן.
ואלה פרטי ניסיוני והשכלתי:
יו"ר לשכת שמאי המקרקעין לשעבר.
- 2011
חבר במועצת שמאי המקרקעין משרד המשפטים כמשקיף בוועדת התקינה השמאית.
- 2008

משפטן  LL.B -מהקריה האקדמית אונו.

- 2005
- 2004
- 2003
- 2002
- 2000
- 1999

מ"מ יו"ר לשכת השמאים ויו"ר וועדת השתלמויות של הלשכה.
לימודי משפטים ,הקריה האקדמית ,קרית אונו.
בוחן בבחינות שומה למעשה מטעם משרד המשפטים.
יו"ר ועדת השתלמויות  -לשכת שמאי מקרקעין ,חבר בוועד הלשכה.
בוגר קורס עדים מומחים.
בוגר קורס גישור ופישור.

- 1996

לקראת תואר שני  -לימודים עירוניים ,החוג לגיאוגרפיה ,האוניברסיטה העברית י-ם.

- 1993
- 1993
- 1990

שמאי מקרקעין  -מתמחה בשומות מקרקעין לחברות גדולות  -משאב ,נשר ,אמות כלל וכד'.
רישיון שמאי מקרקעין מס'  324מתאריך .24/4/1993
בוגר אוניברסיטת ת"א החוג לגיאוגרפיה ומדעי המדינה.
בוגר קורס לשמאות מקרקעין וניהול נכסים במסגרת שלוחת הטכניון בת"א.

במסגרת עבודתו עורך שומות בהיקפים משמעותיים ובין השאר מייעץ לגופים הבאים:
יועץ לחברת המלט – נשר ,יועץ לקרן אייפקס ברכישות בזק ותנובה ,יועץ לחברת תעבורה ,עורך שומות לבתי
משפט ,יועץ לעירית אילת  -בנושאי השבחות ,ליווי תכניות בנין עיר ורישום ,יועץ לישרוטל מלונות.
.4

המועד הקובע לשומה
המועד הקובע לשומה.30/06/2020 :

.5

מועד הביקור בנכס
ביקור בנכס נערך ביום  11/08/2020ע"י בנימין רם  -שמאי מקרקעין.
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.6

פרטי זיהוי הנכס
גוש:
חלקה:
שטח רשום:
מגרש (תב״ע):
מגרשים:
מגרש תכנית בקשה:
מגרש תוכנית בתכנון:
שטח נשוא חו״ד:
זכויות:

7658
( 135חלק) 1
 37,722מ"ר (לחלקה בשלמות).
( 86/2בחלק) עפ״י תב״ע רע/בת( 2002/חלק).
( 105/3בשלמות) ו( 105/2 -בחלק) בהתאם לתשריט וטבלת איזון וחלוקה.
 2004עפ״י תכנית בקשה להיתר בניה שלא מומשה.
( 204בהתאם לתוכנית בתכנון).
 4,733מ״ר (בהתאם לתוכנית בתכנון).
בעלות פרטית (במושעא  -כולל הסכם שיתוף) ע"ש חברת ״הלה מגדלי משרדים
רעננה בע״מ״.

חזית הנכס:

1

לשעבר חלקה  86בגוש  7658בשטח רשום  38,497מ"ר.
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.7

תאור הנכס והסביבה
7.1

כללי
הנכס הנדון מהווה את זכויות הבעלות בחלק מחלקה  135בגוש  .7658החלק המיוחס לנדון מהחלקה
מהווה בהתאם להסכם שיתוף ותוכנית בקשה להיתר שלא מומשה מגרש בשטח של  4,874מ"ר ,בהתאם
לתוכנית מפורטת בתכנון (מסמכים מיום  )31/01/2020הנדון מסומן כתא שטח  204בשטח  4,733מ"ר.
המגרש ממוקם ברחוב דפנה  ,7א.ת .רעננה.

7.2

תיאור החלקה
חלקה  135בגוש  7658בשטח רשום של  37,722מ"ר (לשעבר חלקה  86בגוש  7658בשטח רשום 38,497
מ"ר) .בהתאם לתב"ע מאושרת רע/בת 2002 /פוצלה חלקה  86ל 2 -מגרשים בייעוד תעשייה מספר 86/2
 2ו  ,86/3 -יתרת שטח החלקה מופיעה בייעודים שונים לצרכי ציבור.
החלקה בצורה מלבנית בעלת חזית צפונית ארוכה לרחוב דפנה.
תצ"א ( )2019עם סימון סכמתי של החלקה (בצהוב) ומגרשים  86/2ו ( 86/3בכחול) מתוך ממ"ג הועדה
לתו"ב (ללא קנ"מ):

86/3

86/2

 2הנכס הנדון מהווה חלק ממגרש זה.
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7.3

תאור המגרש הנדון
 7.3.1בתאריך  06/08/1999נערכה ע"י שמאי המקרקעין יצחק ברמן (להלן" :ברמן") טבלת איזון
והקצאות לחלוקה מחדש בהסכמת הבעלים לחלקה  86הנדונה.
מגרש  86/2בתוכנית רע/בת( 2002/מהווה חלק מחלקה  )86חולק כלהלן:

להלן תשריט המגרשים מתוך חוות דעת ברמן:

 7.3.2בהתאם לחווה"ד של היועצת המשפטית של עיריית רעננה ,עו"ד עירית גל ,מיום 11/12/2012
ובהתאם לתכנית הגשה להיתר בניה מס'  20120171מיום  5/2013בנכס הנדון מגרש  105/3וחלק
ממגרש  105/2אוחדו למגרש חדש מס'  2004בשטח  4,874מ"ר.
יוער כי ,הבקשה אושרה בתנאים בשנת  2012ובשנת  2013לאחר שינויים ,חודשה בישיבה מס'
 2014028מיום  .05/10/2014הליכי הבקשה להיתר זה נפסקו ותוקפה של החלטת הוועדה פג3 .

 7.3.3בהתאם לתוכנית מפורטת בתכנון (מסמכים מיום  )31/01/2020הנדון מסומן כתא שטח 204
בשטח  4,733מ"ר .

מגרש 204

 3תוכנית הבקשה מבוססת על זכויות בנייה מתוקף תוכנית רע/בת 120% - 2002/עיקרי  20% +שרות מעיקרי .כפי שיפורט בהמשך כיום
מוגשת תוכנית מפורטת למימוש זכויות מתוקף תוכנית כוללנית רע 3000/המקנה אחוזי בנייה בהיקף של .460%
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7.4

תאור הסביבה
אזור התעשייה בחלק הצפוני של העיר הידוע כ"קריית אתגרים" .האזור תחום ברחוב ויצמן בדרום
(מחלף רעננה צפון) ,כביש ארצי מס'  4במזרח ,רח' קרן היסוד במערב ורחוב דפנה בצפון ומתוכנן
להתרחב צפונה מרחוב דפנה.
באזור פועלים חברות היי-טק רבות בהן , NICE, NCR, SAP, HPטקסס אינסטרומנטס ,אמדוקס (בתכנון)
וכן שוכן "קניון רננים" ,וחנויות רבות ,בתי מלאכה ,מסעדות ,מקומות בילוי ועוד.
רחוב דפנה מהווה ציר תנועה דו סטרי עורפי בצפון אזור התעשייה המקשר בין רחוב התדהר במזרח
לבין רחוב עתידים במערב .מצפון לרחוב תחילת הבנייה קמפוס של חברת 'אמדוקס'.
הפיתוח הסביבתי מלא.

הנדון
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.8

המצב התכנוני
8.1

תכנית רע/בת2002/
פורסמה למתן תוקף ב.י.פ 4292 .מיום .23/03/1995
התכנית משנה את ייעוד הקרקע ,מאזור חקלאי לאזור תעשיה לצורך הרחבת אזור התעשייה הקיים.

תקציר הוראות התכנית:
מגרש

86/2

יעוד

אזור תעשיה.

השימושים
המותרים
שטח מגרש
מינימלי

מפעלי תעשיה שיעמדו בדרישות תכנוניות וטכנולוגיות ,בהגדרת מפעלי תעשיה
יכללו מפעלי תוכנה ,מחשבים ,בתי דפוס והוצאה לאור ,מוסכים ,אזור אחסנה.
 3.5דונם.

חניה

תותר חניה תת קרקעית בתחום גבולות המגרש ,תקן חניה( 1:30 -על כל 30
מ״ר מבנה תעשיה מקום חניה .)1

אחוזי בנייה

 120%עיקרי  20% +שרות מהשטח העיקרי.

תכסית

.40%

מרתף

תותר חניה תת קרקעית בתחום גבולות המגרש.
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8.2

תוכניות אשר ניידו זכויות בנייה ממגרש  4 86/2ומגרש 86/3
8.2.1

תכנית רע/מק/2002/ט׳
פורסמה למתן תוקף ב.י.פ 5000 .מיום 10/07/2001
התכנית משנה את תכנית רע/בת - 2002/שינוי חלוקת שטחי הבניה המותרים בתכנית מבלי
לשנות את סך כל השטח הכולל המותר לבניה וזאת ע״י העברת חלק מזכויות הבניה במגרש
 86/2למגרש  86/3בגוש  ,7658הגדלת תכסית הבניה בקומת קרקע במגרש  ,86/3קביעת הבינוי.

 4כאמור ,הנדון מהווה חלק ממגרש זה .כפי שיפורט בסיכום סעיף זה ,יוער עתה כי בהתאם לכתב הסכמה של יתר בעלי הזכויות ,התוכניות
להלן אשר עוסקות בניוד זכויות ממגרש  86/2למגרש  86/3אינן נגרעו מחלק הזכויות של המגרש הנדון אלא מהחלקים בבעלות אחרים
ולמגרש הנדון נותרו זכויות עפ"י התב"ע המקורית קרי ( 20% + 120%שרות).
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8.2.2

תכנית רע/מק/2002/ט״ו
פורסמה למתן תוקף ב.י.פ 5175 .מיום 30/04/2003
התכנית מהווה שינוי לתכניות רע/בת 2002/ו -רע/מק/2002/ט  -שינוי חלוקת שטחי הבניה
המותרים בתכנית מבלי לשנות את סך כל השטח הכולל המותר לבניה וזאת ע״י העברת חלק
מזכויות הבניה במגרש  86/2גוש  7658למגרש  2001ו2001-אי בגוש  ,76575קביעת הבינוי.

8.2.3

תכנית רע/מק/2002/לד
פורסמה למתן תוקף ב.י.פ 5797 .מיום 16/04/2008
התכנית מהווה שינוי לתכנית רע/בת 2002/ולתכנית רע/מק/2002/ט ו -רע/מק/2002/ט״ו -שינוי
חלוקת שטחי הבניה המותרים בתכנית ללא שינוי בסה״כ השטחים המותרים .ע״י העברת 434
מ״ר שטחים עיקריים ו 87-מ״ר שטחי שירות ממגרש  86/2למגרש למגרש .86/3

 5מגרשים בגוש אחר באזור התעשייה הנ״ל.
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8.2.4

סיכום תוכניות אשר ניידו זכויות בנייה במגרשים בחלקה
הוצג בפנינו כתב הסכמה המופנה לוועדה המקומית רעננה וחתום ע"י בעלי הזכויות בחלקה ()1
מגדלי עסקים אחזקות בע"מ ,א.צ.ג.מ .חברה לייזום ופיתוח בע"מ )2( ,עמוסי נגר יבוא ושיווק
עוגן בע"מ ( )3א .עובדיה ביצוע עבודות בע"מ ,ממנו עולה כי בעלי הזכויות הידועים בחלקה 86
בגוש  ,7658נותנים את הסכמתן לבקשת היתר בנייה שתוגש ע"י חברת הלה מגדלי משרדים
רעננה בע"מ ,אשר רכשה את זכויות חברת ע .רעננית ,ובלבד שהבקשה להיתר תעמוד בתנאים
הבאים:
הסכמה.

א .שטח המקרקעין לא יעלה על  4,874מ"ר ,אשר מיקום לפי תשריט המצורף לכתב
ב .זכויות הבניה לא תעלנה על המותר לפי התב"ע בתוקף ,קרי  120%שטח עיקרי ו 20% -שטח
שירות.

להלן התשריט מכתב ההסכמה:
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8.3

תכנית מתאר כוללנית רע3000/
פורסמה למתן תוקף ב.י.פ 7237 .מיום .30/03/2016
תכנית מתאר לעיר רעננה ,מתווה עקרונות ומדיניות ארוכת טווח לתכנון ופיתוח העיר ,להצערת העיר
ולהבטחת הטרוגניות חברתית  -כלכלית ליעד אוכלוסייה של כ 120,000 -עד שנת .2035
התכנית קובעת עקרונות התכנון לפיתוח העיר רעננה ומקנה כלים לאישור תכנית מתאר מקומית ללא
צורך בשינוי תכנית זו.
הגדרת מתחם התכנון אינה משנה את המצב התכנוני הקיים היום .ייעודי הקרקע והשימושים המותרים
בה ,היקפי הבניה יוכלו להשתנות במסגרת תכניות מפורטות אשר יאושרו מכוחה של תכנית זו.
היתרי בניה -היתרי הבניה יוצאו מכוחן של תכניות מפורטות אשר יוכנו בהתאם להוראות תכנית זו.
יחס לתכניות אחרות  -התכנית אינה פוגעת בזכויות על פי תכניות שאושרו לפני תחילתה של תכנית זו.
הנכס הנדון -
'מתחם תעסוקה'
ייעוד -
' 5א׳  -החלק המזרחי של אזור התעסוקה הצפוני'.
מתחם -
אזור התייחסות 102 -
קטע מתוך תשריט התוכנית:

קטע מתוך נספח עיצוב עירוני:
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השימושים בייעוד 'מתחם תעסוקה':
שימושים ראשיים  -משרדים ,תעסוקה  1ו.2 -
שימושים משניים -מסחר  1ו ,2 -מלונאות ומתח״מ (מרכז תחבורה משולב) ובלבד שלא יעלו על 15%
מסך זכויות הבניה הכוללות למתחם.
שימושים וזכויות בנייה מתחת למפלס הכניסה הקובעת:
▪ יותרו שימושים זהים לאלו המותרים מעל למפלס הכניסה הקובעת ,למעט מגורים.
▪ בכל מתחמי התכנון ומוקדי התכנון ניתן יהיה לממש עד  50%מזכויות הבניה הקבועות למגרש
מתחת למפלס הכניסה הקובעת ,למעט למגורים.

▪ ז כויות הבניה המיועדות לחניה ולתשתיות מתחת למפלס הכניסה הקובעת יהיו בנוסף לזכויות
הבניה המוגדרות לעיל והם יחושבו בהתאם לתקן החניה התקף.

▪ לא ניתן יהיה להתיר בתכנית העברת זכויות בניה הקבועות מתחת למפלס הכניסה הקובעת אל מעל
למפלס הכניסה הקובעת.
זכויות בנייה מעל מפלס הכניסה הקובעת:
למגרש עד  1דונם
למגרש בין  1דונם לבין  2דונם
למגרש בין  2דונם לבין  3דונם
למגרש מעל  3דונם

עד 220%
עד 310%
עד 400%
עד 460%

גובה מקסימלי  -מספר הקומות לא יעלה על  30קומות.

גובה קומה  -גובה קומה טיפוסית לא יעלה על  3.5מי (גובה קומה ממפלס הרצפה בקומה ועד למפלס
הרצפה בקומה שמעליה) .גובה קומת הקרקע המסחרית לא תעלה על  6מ' נטו מרצפה עד תקרה.
תכסית  -לא תעלה על  50%מתחום המגרש.

קטע מתוך נספח מים ותשתיות בתוכנית -
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רדיוס מגן :הבניה בתוך רדיוס המגן של הבארות תהיה בהתאם לתקנות בריאות העם ובהתאם להנחיות
משרד הבריאות.
הבניה בתוך תחום רדיוס מגן אסורה בהתאם למפורט להלן:

אזור מגן ב  -כל בניה ,התקנה או פעילות העלולים לזהם את הקידוח ,כגון מבני מגורים מבני מסחר
ומבני ציבור.

אזור מגן ג  -כל בניה ,התקנה או פעילות העלולים לגרום לזיהום חמור בקידוח ,כגון מתקן ביוב ,קו
ביוב ראשי ,אתר אשפה ,אזור תעשיה או אזור השקיה בקולחים ,תחנת תדלוק ואחסון דלקים וחומרים
מסוכנים.
8.4

תוכנית בהכנה מספר 416-0772756
הוצגה בפנינו תקנון ותשריט תוכנית בתכנון (תאריך הפקה  )30/01/2020המהווה תוכנית מפורטת
בסמכות הועדה המקומית על בסיס תוכנית כוללנית רע.3000/
התוכנית כוללת את מגרש  82/2המחלקת אותו ל –  3מגרשים (תאי שטח) 203 ,202 :ו – ( 204הנדון).
בין המגרשים מסומנים זיקות הנאה.
תשריט התוכנית -

מגרש 204

תמצית הוראות התוכנית:
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.9

זכויות בנכס/המצב המשפטי
9.1

העתק פלט מידע מפנקס הזכויות מיום 13/02/2020
להלן תמצית המידע מפנקס הזכויות (הופק באמצעות האינטרנט):
חלקה  135בגוש  7658בשטח רשום של  37,722מ״ר6 .
בעלויות:
הבעלות בחלקה רשומה על שם מספר בעלים שונים וביניהם:
▪ הלה מגדלי משרדים רעננה בע״מ ,מס׳ זיהוי  ,515164143החלק בנכס .4000/38497
▪ הלה מגדלי משרדים רעננה בע״מ ,מס׳ זיהוי  ,515164143החלק בנכס .5000/38497
משכנתא:
רשומות משכנתאות על שם מספר בעלים וביניהם:
▪ רשומה משכנתא מדרגה ראשונה לטובת בנק מרכנתיל דיסקונט ללא הגבלת סכום על הבעלות של
הלה מגדלי משרדים רעננה בע״מ .החלק בנכס ( .4000/38497בתנאי שטר מקורי .)2590/2015/5
▪ רשומה משכנתא מדרגה ראשונה לטובת בנק מרכנתיל דיסקונט עלסך  30,000,000ש"ח על הבעלות
של הלה מגדלי משרדים רעננה בע״מ .החלק בנכס ( .5000/38497בתנאי שטר מקורי .)42369/2015/6
הערות:
רשומות הערות שונות ,להלן ההערות הרלוונטיות:
▪ הערת אזהרה לפי סעיף  126מיום  ,12/07/1988לטובת מקורות חברת מים בע״מ.7
▪ הסכם שיתוף  -הערה על כל הבעלים בדבר הסכם שיתוף בתנאי שטר מקורי מס׳  8980/1992/6מיום
 25/12/2008לפי ההערה אין צורך בהסכמה להעברה או לכל עסקה אחרת.
▪ יעוד מקרקעין לפי תקנה  – 27בתנאי שטר מקורי " 21962/2002/1זכויות הבניה המתייחסות לחלקו
של היוזם חברת מישורים בע״מ בחלקה  7658/86/2הועברו למגרשים  2001ו2001 -א׳ בגוש 7657
אשר על כן יתרת זכויות הבניה לניצול בחלקה  7658/86/2הינם שטח עיקרי  13,356מ״ר ושטח שירות
 20%מהשטח העיקרי)".
▪ הפקעת חלק מהחלקה סעיף  – 19בתנאי שטר מקורי  45550/2009/1לטובת עיריית רעננה.
שטח  18,882מ״ר (ילקוט פרסומים מס׳  5784מיום  10/03/2009עמוד .)2204
▪ ייעוד מקרקעין לפי תקנה  - 27בתנאי שטר מקורי  12194/2011/1לטובת הוועדה המקומית לתכנון
ובניה רעננה.

 6לשעבר חלקה  86בגוש  7658בשטח רשום של  38,497מ"ר.
 7נמסר לי ממזמין השמה כי בור המים אינו בשימוש ויש למחוק את ההערה מנסח הטאבו.
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9.2

הסכם שיתוף  -משנת 1992
תמצית הסכם שיתוף אשר נחתם בין בעלי הזכויות בקרקע בגינו נרשמה הערת אזהרה:
בין יתר הצדדים להסכם שיתוף  -ע .רעננית חברה ליזום ופיתוח ( 8להלן :״צד ב׳״) ו -מר סירס אלכסנדר
( 9להלן :״צד ז׳״).
חלקים בנכס  -לצד ב׳  ; 4,000/38,497לצד ז׳ ;5,000/38,497
מטרת הסכם השיתוף -להסדיר את היחסים בין השותפים במקרקעין הידועים כ -חלקה  86בגוש .7658

תוקף הסכם השיתוף  -עד להשלמה הסופית של פרצלציה לחלוקת המקרקעין למגרשים.
הסדרת שימוש  -כל צד יעשה במגרש שיוחד לו כבעלים העושה בתוך שלו ,בכפוף לאמור בהסכם זה.

ביצוע עבודות בניה  -כל צד רשאי לבצע במגרש שיוקצה לו בניה של אחוזי הבניה המותרים וזכויות
הבניה המותרות ובלבד שניצולם ע״י כל צד לא יעלה על חלק יחסי השווה לחלקו בשיתוף במקרקעין.

9.3

טבלת איזון והקצאה בהסכמת בעלים  -שמאי המקרקעין יצחק ברמן מיום  06/08/1999לחלקה 86
טבלת איזון והקצאות לחלוקה מחדש בהסכמת הבעלים למגרשים  104ו 105 -בתחום חלקה  86בגוש
 ,7658רעננה.

זכויות הבניה עליה הסתמכה הטבלה הינם בהתאם לתכנית רע/בת 120%( 2002/עיקרי  20% +שירות
מהעיקרי).

להלן תמצית עיקרי ההקצאה הרלוונטית לחוות הדעת -
▪ ע .רעננית חברה ליזום ופיתוח בעלת זכויות של  10.39%בחלקה  -מוקצה  49.07 %במגרש .105/3
▪ אלכסנדר סירס בעל זכויות של  12.99%בחלקה  -מוקצים  50.93%במגרש  105/3ו 13.11% -במגרש
.105/2
9.4

הסכם מכר יהושר 18/03/2015 -
הוצג בפנינו הסכם מכר מיום  18/03/2015בין יהושר ( )2002יזמות והחזקות בע״מ (להלן :״המוכרת״),
לבין הלה מגדלי משרדים רעננה ,בע״מ (להלן :״הקונה״) .יהושר מצהירה שהיא זכאית להירשם כבעלים
של  5000/38497חלקים במקרקעין הידועים כחלקה  86בגוש  7658ברחוב דפנה בהתאם להסכם רכישה
שנחתם בינה לבין ה״ה אלכסנדר סירס.

הממכר  100% -מזכויות המוכרת בחלקה קרי  5000/38497חלקים מהמקרקעין הידועים כחלקה 86
בגוש  7658ברחוב דפנה  ,7בעיר רעננה.

הסכם שיתוף  -מכוח הסכם שיתוף מיום  27/02/1992וטבלת איזון והקצאה מיום  06/08/1999זכאית
המוכרת להירשם כבעלת חלק מהזכויות במגרשים  105/3ו 105/2-המהווה  2,708מ״ר.
הליך משפטי  -המוכרת מנהלת ביחד עם בעלי הזכויות האחרים הליך משפטי במסגרת ה״פ מספר
 23329-10-11בבית משפט מחוז מרכז ,שמטרתו להבהיר ,כי אין בהכרה לטובת הוועדה המקומית ,כדי
לפגוע בזכויות המוכרת.

העסקה  -ברצון המוכרת למכור לקנה את מלוא זכויותיה בממכר ,וברצון הקונה לרכוש את מלוא
זכויותיה של המוכרת בממכר וזאת בכפוף לנכונות הצהרות המוכרת ,כשהזכויות בממכר נקיות מכל
חוב ,משכנתא ,שעבוד ,תביעה ,עיקול וזכויות צד׳ שלישי כלשהו ,למעט הערות הרשומות בסעיף 1.6
בחוזה ולמעט זכויות והערות שמוקרן בקונה או מי מטעמה.
 8כמפורט להלן חברת ע .רעננית מכרה את זכויותיה לחברת הלה מגדלי משרדים רעננה בע״מ.
 9כמפורט להלן סירס אלכסנדר מכר את זכויותיו לחברת יהושר ( )2002יזמות והחזקות אשר מכרה את זכויותיה לחברת הלה מגדלי
משרדים רעננה בע״מ.
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להלן ההערות הרשומות לפי סעיף  1.6לחוזה
▪ הערה לפי פקודת הדרכים מיום .12/11/1976

▪ הערת אזהרה לטובת מקורות חברת מים בע״מ מיום  ,12/07/1988עפ״י הסכם מיום .26/10/1977
▪ הערה לפי פקודת הדרכים מיום .19/12/2005
▪ הערה על הסכם שיתוף אשר נרשמה מיום .25/12/2008
▪ הערה על הפקעה לטובת עיריית רעננה מיום .25/12/2009

▪ הערה על יעוד לטובת הועדה המקומית לתכנון ולבניה רעננה אשר נרשמה מיום  29/09/2002וכן
הערה נוספת מיום .31/03/2011

התמורה  -בתמורה לביצוע התחייבויות המוכרת תשלם הקונה סך של  ₪ 10,350,000בהתאם למועדים
ולפריסה כמפורט בחוזה.
מיסים -

מיסים בגין עסקת סירס  -המוכרת מצהירה כי היא ורק היא האחראית לדאוג ,כי כל המיסים (מיסים
עירוניים ,מס רכישה ,מס שבח ומס רכוש ככל שנדרש) והאגרות הנובעים מעסקת הרכישה מסירס.
מס שבח ,מס רכוש  -בגין מכירת הממכר ישולם ע״י המוכרת.
מס רכישה  -ישולם על ידי הקונה.

כל המיסים ,האגרות וההיטלים למיניהם ,עירוניים וממשלתיים והאחרים -עד למועד המסירה ישולם
ע״י המוכרת וממועד המסירה ואילך יחולו על הקונה.

היטל השבחה  -שיחול על הממכר ,בגין תב״ע ,הקלה או שימו שחורג שעילתו עד למועד חתימת הסכם
זה לרבות תב״ע רע/בת ,2002/יחול וישולם על ידי המוכרת .וממועד ההסכם יחול וישולם על ידי הקונה.

9.5

הסכם מכר רעננית 18/03/2015 -
הסכם מכר מיום  18/03/2015בין ע .רעננית חברה ליזום ופיתוח בע״מ (להלן :״המוכרת״) ,לבין הלה
מגדלי משרדים רעננה בע״מ (להלן :״הקונה״).

רעננית בעלת זכויות בחלק ממקרקעין הידועים כחלקה  86בגוש  7658ברחוב דפנה  7ברעננה בחלקים
רשומים של  4000/38497חלקים.
הסכם שיתוף  -מכוח הסכם שיתוף מיום  27/02/1992וטבלת איזון והקצאה מיום  06/08/1999זכאית
המוכרת להירשם כבעלת חלק מזכויות במגרש  105/3המהווים  2,166מ״ר.

הממכר  100% -מזכויות המוכרת בחלקה קרי  4,000/38,497חלקים מהמקרקעין הידועים כחלקה 86
בגוש  7658ברחוב דפנה  ,7בעיר רעננה וחלק במגרש  105/3המהווה  2,166מ״ר .העסקה -ברוצן המוכרת
למכור לקנה את מלוא זכויותיה בממכר ,וברצון הקונה לרכוש את מלוא זכויותיה של המוכרת בממכר
וזאת בכפוף לנכונות הצהרות המוכרת ,כשהזכויות בממכר נקיות מכל חוב ,משכנתא ,שעבוד ,תביעה,
עיקול וזכויות צד׳ שלישי כלשהו ,למעט הערות הרשומות בסעיף  1.6בחוזה ולמעט זכויות והערות
שמוקרן בקונה או מי מטעמה.
להלן ההערות הרשומות לפי סעיף  1.6לחוזה-
▪ הערה לפי פקודת הדרכים מיום .12/11/1976
▪ הערת אזהרה לטובת מקורות חברת מים בע״מ מיום  ,12/07/1988עפ״י הסכם מיום .26/10/1977
▪ הערה לפי פקודת הדרכים מיום .19/12/2005
▪ הערה על הסכם שיתוף אשר נרשמה מיום .25/12/2008
▪ הערה על הפקעה לטובת עיריית רעננה מיום .25/12/2009
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▪ הערה על יעוד לטובת הועדה המקומית לתכנון ולבניה רעננה אשר נרשמה מיום  29/09/2002וכן
הערה נוספת מיום .31/03/2011

התמורה  -בתמורה לביצוע התחייבויות המוכרת תשלם הקונה סך של  ₪ 7,150,000בהתאם למועדים
ולפריסה כמפורט בחוזה.
מיסים -
מס שבח ,מס רכוש -בגין מכירת הממכר ישולם ע״י המוכרת.
מס רכישה -ישולם על ידי הקונה.

כל המיסים ,האגרות וההיטלים למיניהם ,עירוניים וממשלתיים והאחרים -עד למועד המסירה ישולם
ע״י המוכרת וממועד המסירה ואילך יחולו על הקונה.

היטל השבחה  -שיחול על הממכר ,בגין תב״ע ,הקלה או שימו שחורג שעילתו עד למועד חתימת הסכם
זה לרבות תב״ע רע/בת ,2002/יחול וישולם על ידי המוכרת .וממעוד ההסכם יחול וישולם על ידי הקונה.

9.6

הסכם דמי טיפול עם מר יואב עזאני 18/03/2015 -
הוצגה בפנינו תוספת להסכמים שנחתמו ביום  18/03/2015בין ע .רעננית חברה ליזום ופיתוח בע״מ
ויהושר ( )2002יזמות והחזקות בע״מ (להלן :״המוכרות״) ,לבין הלה מגדלי משרדים רעננה בע״מ (להלן:
״הקונה״) בעניין דמי הטיפול למר יואב עזאני.

הלה נתנה לחברות שיקים מעותדים על חשבון התמורות המפורטות בהסכמים והחברות התחייבו
לרשום הערות אזהרה לטובת הלה על זכויות החברות ,כמפורט בהסכמים (להלן :״הערות אזהרה״).

עובר לחתימת ההסכמים נתנה הלה למר יואב עזאני סך ( ₪ 1,000,000שיקים בסך של ,₪ 200,000
 ₪ 100,000ו )₪ 700,000 -בגין החזר הוצאות שהוצאו עבור מתכננים ויועצים לצורך קבלת היתר בניה
לפרויקט המתוכנן על המקרקעין.
9.7

הסכם יזום ע .רעננית ויהושר 18/03/2015 -
הוצג בפנינו הסכם מיום  18/03/2015בין ע .רעננית חברה ליזום ופיתוח בע״מ (להלן :״רעננית״) ו -יהושר
( )2002יזמות והחזקות בע״מ (להלן :״יהושר״) (להלן וביחד יקראו :״המוכרות״) ,לבין הלה מגדלי
משרדים רעננה בע״מ (להלן :״הקונה״).
הצהרות המוכרות -

 .1המוכרות הכינו תכנית לבניית מבנה על המקרקעין (להלן :״תכניות הבקשה להיתר הבניה״) והגישו
בקשה להיתר בניה מס׳  20120171מס׳ תיק  4808לועדה המקומית והבקשה אושרה בהחלטות
הוועדה המקומית (נספח ד׳ להסכם)
 .2המוכרות שילמו את הסכומים המפורטים בנספח ה׳ ליועצים ולאנשי המקצוע לצורך הכנת תכניות
הבקשה להיתר הבניה .כל חיוב שנותר כלפי היועצים ואנשי המקצוע ,מעבר לסכומים ששולמו ,יחול
וישולם ע״י הקונה בלבד.

 .3כנגד תשלום מלוא תמורות הסכם רעננית והסכם יהושר ,בכפוף לתנאי הסכם זה ,המוכרות ממחות
לקונה את מלוא זכויותיהן בתכניות הבקשה להיתר הבניה שנעשו עד כה והן נותנות את הסכמתן
להמשך התקשרות הקונה עם היועצים המקצועיים.

 .4המוכרות מצהירות ,כי ע״פ החלטות הועדה המקומית בבקשה מס׳  20120171להיתר בניה ,שהוגשה
ע״י המוכרות ,אושרו זכויות בניה של  6,633מ״ר עיקרי ו 1,311 -שטחי שירות ,אך מתוקף היקף
זכויות בניה זה ,קיימות זכויות בנייה עודפות ( 784מ״ר שטח עיקרי ו 142 -מ״ר שטחי שירות) ,שאינן
שייכות להן אלא למגדלי עסקים (אחזקות) בע״מ.
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 .5המוכרות מצהירות כי בהמשך לפנייתן לעיריית רעננה נתקבל אישור עקרוני מהעירייה לשימוש חורג
במבנה שייבנה על המגרש (התחייבות רעננית במסגרת הסכם השכירות לקבל היתר לשימוש חורג
לקומת הקרקע למטרת השכירות עד ליום  .01/01/2014קיימת הסכמה של השוכרת להארכת
מועדים ובכלל זה קבלת היתר לשימוש חורג עד ליום .01/10/2016
מסירה  -הקונה תהיה זכאית לקבל את הממכר כ״בר רשות״ כשהוא פנוי ,החל מ 30-יום לאחר קבלת
היתר הבניה ,מבלי שהדבר יחייב את הקונה להקדים תשלומי יתרת התמורה המפורטת בהסכמי יהושר
ורעננית ,ככל ויתקבל היתר בניה קודם למועד מסירת החזקה.

היתר בניה והיתר בניה מתוקן –
המוכרות מתחייבות לדאוג לקבלת היתר בניה ,תוך  30ימים ממועד תשלום אגרות הבניה על ידי הקונה.
במועד תשלום אגרות הבניה ,תשיב הקונה למוכרות סך של  ₪ 131,507שהן שילמו לשם קבלת היתר
בניה.

המוכרות מתחייבות להגיש בקשה לשינויים בהיתר הבניה בסמוך לאחר חתימת הסכם זה .כן
מתחייבות המוכרות לקבל היתר בניה מתוקן ,כך שהיתר הבניה לא יכלול זכויות בניה עודפות עד ליום
( 31/07/2015המוכרות יהיו רשאיות להמציא את היתר הבניה המתוקן עד ליום  .)31/12/2015בגין
טיפול המוכרות בהוצאת היתר הבניה והיתר הבניה המתוקן ,טיפול המוכרות בהסכם השכירות עם
השוכרת ובגין החזר הוצאות המוכרות ,תשלם הקונה למוכרות סך של  ₪ 4,000,000עד ליום
 .31/08/2015ככל שהמוכרות לא תמצאנה לקונה את היתר הבניה המתוקן עד ליום  ,31/08/2015יידחה
תשלום סך של  ₪ 2,000,000בתוספת מע״מ מתמורת הייזום עד ל 20-ימים לאחר המצאת היתר הבניה
המתוקן .היה ולא ימציאו המוכרות את היתר הבניה ואת ההיתר המתוקן במועדים הקבועים לעיל
ובכפוף לכך שהקונה מילאה אחר התחייבותה לצורך הוצאת ההיתרים ,לא תהיינה המוכרות זכאיות
לחלק תמורת הייזום ( 2מיליון ש"ח).
להבטחת קיום ההתחייבויות -להבטחת תשלום הייזום המוכרות זכאיות לערבות אישית או לחילופין
מעניקה הקונה למוכרות אופציה ,ללא תמורה ,לרכישת זכויות בחלקה ,אשר יזכו אותן לקבלת שטחים
מבונים במבנה שייבנה בשווי של  ,₪ 4,000,000כפי שייקבע ע״י שמאי מוסכם.

הצדדים מסכימים כי מנהל הפרויקט ,מר נפתלי יבלון ,יערוך בדיקה לגבי העלויות הנובעות מביצוע
התאמות בקומת המסחר עד ליום  15/06/2015בהתאם למפרט הטכני ,אשר סוכם איתה בהסכם
השכירות ,בהשוואה למפרט הטכני הכללי של הבנין ברמת מעטפת .ככל שנמצא שיידרשו התאמות,
חלקן של המוכרות יופחת מתמורת הייזום.

שימוש חורג  -כל הקשור בהוצאת היתר לשימוש חורג באחריות המוכרות .בכפוף לתשלום היטל
השבחה ,יינתן היתר לשימוש חורג בקומת הקרקע למבנה לתקופה של עשר שנים עד ליום .15/09/2016
כל העלויות הכרוכות בהוצאת האישור לשימוש חורג לרבות היטל השבחה ,יחולו וישולמו על ידי הקונה.

9.8

תוספת להסכמי הרכישה10/11/2015 -
הוצגה בפנינו תוספת להסכמים שנחתמו ביום  18/03/2015כמפורט לעיל ,מיום  ,10/11/2015בין ע.
רעננית חברה ליזום ופיתוח בע״מ ויהושר ( )2002יזמות והחזקות בע״מ (להלן :״המוכרות״) ,לבין הלה
מגדלי משרדים רעננה ,בע״מ (להלן :״הקונה״) .תוספת זו באה להסדיר את נושא התשלומים שנותרו
להשלמת העסקה בין הצדדים ומסדירה את ייזום התכנון המוצע במקרקעין.

בין הצדדים ו/או מי מטעמם נחתמו  4הסכמים ביום  18/03/2015בקשר עם מכירת זכויות המוכרות
במקרקעין הידועים כחלקה  86בגוש  7658ברחוב דפנה  7רעננה.
הסכם דמי טיפול עם מנהל המוכרות מר יואב עזאני.
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הסכם למכירת זכויותיה במקרקעין של רעננית.
הסכם למכירת זכויותיה במקרקעין של יהושר.

הסכם עם רעננית ויהושר בגין טיפול בתיקון היתר בניה וקבלת אישור לשימוש חורג (הסכם הייזום בין
הצדדים נתגלו חילוקי דעות ביחס לקיום ההסכמים .והצדדים מעוניינים ליישב את חילוקי הדעות
בהסכם זה.

מוסכם על הצדדים כי התמורה החוזית על פי הסכם דמי הטיפול והסכם רעננית ששולמה במלואה,
כאשר בהסכם שולם סכום עודף מעבר לתמורה החוזית בסך של .₪ 1,129,344

עוד הוסכם כי יתרת התמורה החוזית בהסכמים בין הצדדים הינה כדלקמן:
בגין הסכם יהושר -בסך  ₪ 8,272,500בתוספת מע״מ ,לאחר הפחתת התשלומים ששולמו בגין הסכם
זה בסך  948,156והפחתת הסכום העודף בעסקת רעננית בסך של .₪ 1,129,344

בגין הסכם היזום -א .סך של  ₪ 3,200,000בתוספת מע״מ (לאחר הפחתת  ₪ 800,000עפ״י הסכמת
הצדדים בסעיף  9.2להסכם הייזום ,בגין הוצאות התאמת החלק בנכס המיועד לשוכרת סטופמרקט).

ב .סך של  ₪ 131,507בגין השבת אגרות בניה ,שישולמו לרעננית בהתאם לאמור בסעיף  7.2להסכם
היזום ,במועד תשלום אגרות הבניה על ידי הקונה (להלן :״סכום השבה״).

המוכרות ממחות בזאת באופן בלתי חוזר לקונה את מלוא זכויותיהן לקבלת החזרי אגרות או לזקיפת
אגרות ששולמו ,לטובת התכנית התכנית החדשה שתוגש ,כאמור בסעיף  6להסכם זה ,וככל שישולם
למוכרות החזר כלשהו כאמור ,הן מתחייבות להעבירו מידית לקונה.

היה ובוצע החזר לידי המוכרת וטרם הושב סכום ההשבה למוכרות על ידי הקונה ,זכאית המוכרת לקזז
מסכום ההחזר את סכום ההשבה.

תשלום ראשון דמי הייזום -במעמד חתימת הצדדים על התוספת ,תשלם הקונה את התשלום הראשון
של דמי הייזום  -סך של  ₪ 1,600,000בתוספת מע״מ כדין.
תשלום שני של דמי הייזום-

לנוכח פקיעת תוקף ההחלטה למתן היתר בניה מס׳  ,20120171הוסכם בין הצדדים ,כי הקונה תגיש
בקשה חדשה לקבלת היתר בניה -לבניית מבנה לפי  120/שטח עיקרי ו 20/-שטחי שירות ,לפי מגרש של
 4,874מ״ר (להלן תנאי ההיתר).

המוכרות ימס רו לקונה מכתב חתום על ידן ,המופנה לעיריית רעננה /הועדה המקומית לתכנון ולבניה
רעננה ,המבקש לבטל את היתר בניה מס  20120171ולזקוף את תשלומי האגרות ששולמו ,לטובת בקשת
היתר חדשה שתוגש .וככל שהוועדה תדרוש הסכמה של כל הבעלים המשותפים במקרקעין לבקשה
החדשה להיתר ,מתחייבות המוכרות לדאוג להמצאת הסכמת הבעלים תוך  60יום מיום קבלת דרישה
כזו.

תשלום החלק השני של דמי הייזום -סך של  ₪ 1,600,000בתוספת מע״מ כדין ישולם ביום ה 60 -מיום
חתימת תוספת זו ובכפוף לתנאים הבאים -לפי המוקדם מבניהם:
הקונה המציא למוכרת גרמושקה של הבקשה החדשה להיתר בהתאם לתנאי ההיתר תוך ולא יאוחר מ-
 60יום מיום חתימת תוספת זו והמוכרות המציאו לקונה את הסכמת הבעלים המשותפים לבקשה
החדשה להיתר באמצעות חתימתם על הגרמושקה.

המוכרות המציאו לקונה מכתב מאת הבעלים המשותפים לפיו מסכימים לתכנית הבקשה להיתר לפי
ניצול של  20% + 120%שטחי שירות ממגרש בשטח של  4,874מ״ר.
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9.9

מכתב מעו״ד גרנאי שמואל בעניין סטטוס המצב המשפטי מתאריך 28/08/2016
הוצג בפנינו מכתב מעו״ד גרנאי ,המייצג את הקונה בחלקה  86בגוש  ,7658רח׳ דפנה  7רעננה ולהלן
עיקרי המכתב:
קיימת בוררות בין הצדדים .המוכרים טוענים כי טרם שולם להם סך של כ ₪ 3,000,000-בעבור העסקה
והקונה טוען כי המוכרים לא שילמו את היטל ההשבחה המלא על הקרקע ,כיוון שע״פ הערכת השמאי
מטעמם ,סכום היטל ההשבחה עולה על התמורה להם זכאים המוכרים .בנוסף ,מתנהלות תביעות
כספיות שונות בין הצדדים הקשורים לריביות ולנזקים הנגרמים לכל צד כתוצאה מהפרת ההסכם.

הערות האזהרה שנרשמו על בעלות יהושר וע .רעננית מהתאריכים  27/01/2016ו 03/02/2016 -המוכרים
רשמו הערת אזהרה משום שלטענתם לא התקבלה התמורה המלאה עבור העסקה והקונה השיבה
למוכרים כי לאור העובדה שלא שולם היטל ההשבחה המלא היא מודיעה על קיזוז הסכומים שלעיל.

 9.10סיכום הזכויות בנכס
בהתאם לאמור לעיל ,החברה השלימה את רכישת המגרש במלואו ושולמו כל התשלומים
וההתחייבויות המפורטות לעיל.
 .10שומות ועסקאות בנכס הסמוכות למועד הקובע
 10.1לא ידוע לי על עסקת מכר בנכס הנדון בשלוש השנים הקודמות למועד הקובע.
 10.2הוצג בפני 'דוח  '0שנערך לנכס הנדון ע"י השמאים יוסף גולדקלנג ואנדרי כץ-אהרונוב למועד הקובע
 .18/08/2016ההערכה לקרקע בדוח היא על סך  38,830,000מיליון .₪
 10.3במסגרת עבודה זו נערכו הערכות שווי למועדים קודמים כלהלן:
מועד קובע

שווי הזכויות

31/12/2016

₪ 44,900,000

31/12/2017

₪ 53,500,000

31/12/2018

₪ 54,500,000

31/03/2019

₪ 62,100,000

31/12/2019

₪ 62,100,000

31/03/2020

₪ 62,100,000
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 .11גורמים ושיקולים בהערכה
בבואנו להעריך את שווי הנכס הנדון לצורך דיווח על פי חוק ניירות ערך  -התשכ"ח עבור דיווח כספי של החברה
ובהתאם לתקן מספר  17.1של הועדה לתקינה שמאית ,הבאנו בחשבון בין היתר את הגורמים והשיקולים
שלהלן:
 11.1מטרת השומה
הערכת "השווי ההוגן" של זכויות חברת הלה מגדלי משרדים רעננה בע"מ ,בנכס הנדון בהתחשב במצבו
" ."AS-ISהשווי משקף את "השווי ההוגן" של זכויות החברה במקרקעין על פי הגדרתו בתקן חשבונאי
בינלאומי מס'  IAS 40ו IVS1 -שהוא  -הסכום בו יימכר הנכס ליום ההערכה בין קונה מרצון למוכר
ברצון ,בעסקה רצונית ,ללא אילוץ ,אחרי זמן סביר בשוק ,כשהצדדים פועלים בידיעה ,בשיקול דעת,
בזהירות וללא כפיה .השומה נערכה לפי תקן  17.1בדבר "פירוט מזערי נדרש בשומות מקרקעין לצורך
דיווח על פי חוק ניירות ערך ,התשכ"ח  1968ולצורך תקינה חשבונאית" ,שאושר בתאריך  6/10/2010ע"י
הועדה לתקינה שמאית ובתאריך  13/10/2010ע"י מועצת שמאי המקרקעין במשרד המשפטים .השומה
נערכת לצורך מידע נדרש בדוחות הכספיים של החברה לרבות דיווח על נכס או על חלק יחסי ממנו כנדל"ן
להשקעה  ,לפי העניין ,בדוחות אלו ו/או לצורך דיווח כספי של החברה לרבות ביסוס השווי ההוגן של
השקעתה בנכס .זאת ,לצורך דיווח לדו"חות הכספיים ,שיפורסמו בציבור.
 11.2גישות השומה
קיימות שלוש גישות עיקריות לשומת שווי נכסי מקרקעין:
גישת ההשוואה (או גישת השוק)The market approach -
מבוססת על אומדן שווי השוק של הנכס הנישום בהסתמך על עסקאות שנעשו בנכסים אחרים הדומים
לו במיקומם ,אופיים ,רמת הסיכון הגלומה בהם ומידת סחירותם .השומה הסופית מתבצעת תוך שימוש
במקדמי השוואה רלוונטיים לנכס הנישום ביחס לעסקאות ההשוואה .גישה זו מועדפת גם לפי הפסיקה.
גישת ההכנסה (או גישת היוון ההכנסות)The income approach -
אומדן שווי השוק של הנכס נשוא השומה מבוצע על ידי היוון ההכנסה (היוון מהשורש "הון") המתקבלת
או שעשויה להתקבל ממנו לאורך זמן .פעולת ההיוון נעשית בעזרת שער ריבית הנקבע בין היתר ע"פ אופי
הנכס ,רמת הסיכון הגלומה בהכנסה השוטפת ובגורמים נוספים .השיקולים בהערכת שעור ההיוון
כוללים בין היתר :ריבית בטוחה במשק ,איכות השוכר ,פחת ,סיכון.
גישת העלויות (גישת השווי הפיזי) The cost approach -
בגישה זו שמים את שווי הנכס על בסיס העלות הצפויה להקמת נכס אחר הדומה בכל לנכס הנישום.
השווי המתקבל בגישה זו הוא סיכום של שווי הקרקע בהתאם לשווייה בשוק החופשי כריקה ופנויה
בהתאם ליעודה או רמת ניצולה הקיים ,בתוספת עלות הקמה מחדש של המבנה וההשבחות הנוספות
שנעשו בנכס ובניכוי פחת על סוגיו השונים (פיזי ,כלכלי ופונקציונאלי) .גישה זו מצויה בעדיפות אחרונה
מאחר והתוצאה המתקבלת ,רגישה לשינויים קלים בכל אחד ממרכיביה.
מקובל לבצע שילוב והצלבת נתונים בין גישות השומה הנ"ל בהתאם למטרת השומה ,אופי הנכס ונסיבות
השומה .במצבי שוק שונים (גאות ,שפל וכדומה) ,עשויה התוצאה המתקבלת ע"י שימוש בכל אחת
מהגישות ,להיות שונה .בתנאי שוק אופטימאליים השימוש בכל אחת מהגישות ייתן תוצאות דומות.
הנכס הנדון מהווה קרקע ריקה ופנויה ועל כן הוערך בגישת ההשוואה .לאור המחסור בעסקאות
ההשוואה לקרקע ,השווי למ"ר מבונה נקבע בשילוב עם גישת החילוץ.
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 11.3מיקום הנכס באוזר התעשייה רעננה ,אזור בנגישות טובה המאכלס חברות בתחום תעשייה עתירת ידע
ומשרדים.
 11.4הובא בחשבון המצב התכנוני אשר פורט לעיל ,לרבות תוכנית כוללנית רע 3000/המאפשרת זכויות בנייה
בהיקף של .460%
 11.5הובא בחשבון כי קיימת בהכנה תוכנית מפורטת על בסיס תוכנית רע.3000/
 11.6הובא בחשבון שטח המגרש המיוחס לנדון בהתאם לתכנית בהכנה –  4,733מ"ר.
 11.7הובא בחשבון הפחתה להיטל השבחה בגין תוכנית מפורטת לכשתאושר.
 11.8הובא בחשבון זכויות בנייה מאושרות המאפשרות הוצאת היתר בנייה בהיקף של  120%עיקרי 20% +
שרות מהעיקרי ,הובא בחשבון כי קיים כתב הסכמה כי הזכויות שנגרעו ממגרש  82/2לא נגרעו מזכויות
חברת הלה במגרש.
 11.9הובא בחשבון הסכם השיתוף משנת  1995המפורט לעיל.
 11.10לאור רישום הסכם השיתוף ,לא נערכה הפחתת שווי למרכיב מושעא.
 11.11הובא בחשבון תשריט וטבלת איזון והקצאות לחלוקה מחדש בהסכמת הבעלים שנערכה ע"י השמאי
ברמן כמפורט.
 11.12הובא בחשבון החלקים הרשומים לטובת חברת הלה בהעתק מידע מפנקס הזכויות.
 11.13הובאו בחשבון נתוני שווי בסביבה.
 11.14ההערכה הינה לזכויות הבעלות ,כשהן נקיות מכל חוב ,שעבוד ,חזקה ,או צד שלישי ,ו/או זכויות צדדים
שלישיים המצוינות במפורש; כל הנ"ל  -כעולה מהמסמכים שהוצגו בפנינו והמפורטים לעיל.
 11.15ההערכה למועד הקובע .30/06/2020
 11.16הערכת השווי אינה כוללת מע"מ.
 11.17הובא בחשבון כי במהלך חודש דצמבר בשנת  2019החלה התפשטות נגיף קורונה ,שטרם זוהה בעבר,
וגרם לתחלואת בני אדם במחוזות שונים בסין ,משם התפשט למקומות אחרים בעולם .בתאריך
 11/3/2020הכריז ארגון הבריאות העולמי על התפרצות הקורונה כפנדמיה (מגפה) .נגיף הקורונה התגלה
לראשונה בישראל במהלך חודש פברואר  .2020במסגרת ההתמודדות עם התפשטות הנגיף בישראל
באמצע חודש מרץ  2020הממשלה החליטה על מספר צעדים לטיפול במגפה (איסור התקהלות ,הגבלת
מספר עובדים במקום עבודה ,סגירת מקומות בילוי ופנאי ,סגירת קניונים והגבלות שונות על תנועה).
החל מאמצע חודש אפריל ו נכון למועד הקובע המשק עבר לשגרה במסגרת קורונה ,קיימות הגבלות
שונות הנוגעות בעיקר לריחוק חברתי במסגרת 'התו הסגול'.
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 .12נתונים להערכת השווי
 12.1שיעורי היוון
 12.1.1סקירת השמאי הממשלתי
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).
מסקירה (אחרונה) שנערכה לשיעור תשואה ממוצעים באגף שומת מקרקעין משרד המשפטים,
למחצית הראשונה של שנת  2019עולה כלהלן –
ממוצע שיעורי התשואה ,בממוצע כלל ארצי:
בנכסי משרדים  ,7.1% -בנכסים מסחריים  ,7.0% -בנכסי תעשיה ולוגיסטיקה .7.2% -
ממוצע שיעורי התשואה במשרדים ,בערים -ירושלים ,תל אביב ,חיפה ובאר שבע:
בשוק החופשי  ,6.6% -בנכסים המושכרים לדיור הממשלתי .5.5% -
נכתב ,בין היתר ,כי במחצית הראשונה של שנת  ,2019נצפתה ירידה בשיעורי התשואה בכל סוגי
הנכסים המניבים לעומת השיעורים שנצפו במחצית שקדמה לה (המחצית השניה של שנת
.)2018מגמה זו מהווה המשך למגמות ירידה מתונות ,שנצפו בחלק מהנכסים בשנים האחרונות.
הירידה ,שנצפתה בחציון זה ,מעידה על התגברות המגמה הקיימת בשלוש השנים האחרונות.
10

 12.1.2דוגמאות לעסקאות תשואה במשק

11

תאריך

עיר

הנכס

שיעור
תשואה

תאור

24/01/2018

בת ים

קניון בת ים

7.03%

בהתאם לדיווח במגנא ,מרכזי קניון בע"מ רכשה מאלדר נכסים בע"מ 50%
מקניון בת-ים תמורת  125מ'  ₪המשקף שווי נטו של חברת הנכס בניכוי
התחייבויותיה .התמורה נקבעה לפי שווי של  555מ'  ₪ל  100% -מהקניון.
הרווח התפעולי השנתי  39 -מ' .₪

31/01/2018

ראש
העין/עמק
חפר

תעשייה-
לוגיסטיקה

7.30%

בהתאם לפרסום בכלכליסט חברת כלל רכשה בפארק אפק מבנה תעשייתי
בשטח של כ־ 5,700מ"ר ,ובעמק חפר מבנה לוגיסטי־תעשייתי על פני שלוש
קומות ובשטח בנוי של כ־ 15אלף מ"ר בשלבי הקמה .הנכסים צפויים להניב
תשואה שנתית של .7.3%

01/02/2018

אזה"ת
רמלה

משרדים

6.88%

מניבים  -קרן הריט החדשה בע"מ דיווחה כי רכשה זכויות במקרקעין
המהווים קרקע בשטח של כ  9 -דונם עליה בנין בשטח בנוי של כ 12,000 -
מ"ר מעל מרתף חניה בשטח של כ  2,400 -מ"ר .הנכס מושכר במלואו
לממשלת ישראל באמצעות מנהל הדיור הממשלתי (מרבית השטח משמש
את מטה משטרת ישראל)

24/05/2018

א.ת .לוד

שני מבני
משרדים

7.30%

עפ״י דיווח של חב' ריט  ,1החברה רכשה את מלוא הזכויות בשני נכסים
סמוכים ,הממוקמים באזור התעשיה הצפוני של העיר לוד ,ברחי המלאכה 4
ו ,6-בשטח של כ 16 -אלפי מ״ר ועוד כ 300 -מקומות חניה המשמשים בעיקר
למשרדים .בהתאם לדיווח של החברה ,שיעור האכלוס בנכס עומד על כ-
 .85%שיעור ההיוון המוצג מוערך בהנחה של תפוסה מלאה.

24/05/2018

בני ברק

חניון

7.00%

עפ״י דיווח של חב' ריט  1החברה רכשה את חניון בבני ברק הממוקם מתחת
למגדלי ב.ס.ר  3ו ,4-והוא כולל כ 277-מקומות חנייה ומחסן .ריט  1שילמה
כ 50-מיליון שקל כאשר ה NOI-הצפוי מהנכס משקף תשואה שנתית של כ-
.7%

04/09/2018

איירפורט
סיטי

תעשייה-
לוגיסטיקה

6.00%

עפ"י דיווח חברת אמות השקעות בצעה עסקה של Sale and Lease Back
של מבנה יוניליוור המשמש כמרכז הלוגיסטי המרכזי של חברת יוניליוור
בקריית שדה התעופה .תמורת  105.5מיליון ש"ח סכם שכירות עם יוניליוור
הינו לתקופה של  10שנים ,עם אופציות להארכת תקופת השכירות עד
לתקופה כוללת של  24שנים .דמי שכירות משקפים לאמות תשואה שנתית
של כ.6%-

 10טרם פורסם סקר עדכני.
 11הסקירה החל מינואר  ,2018לא אותרו עסקאות תשואה לחודשים האחרונים.
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05/12/2018

פתח תקוה

משרדים

7.00%

עפ"י פרסום חברת "איילון אחזקות" רכשה  85.5%מהזכויות בבית גרניט
באזה"ת קרית אריה בפתח תקוה ואת כל הזכויות הבלתי מנוצלות שבמגרש
הסמוך ,תמורת סכום של  51.5מיליון .₪הבניין כולל  6קומות עיליות
שמושכרות ברובן למשרדים ולחברות היי טק ו 2-קומות תחתונות
המשמשות לחנייה .החברה מצפה כי הבניין יניב לה תשואה שנתית שעשויה
להגיע לכ 7%-החל מהשנה השנייה.

05/12/2018

רמת גן

מסחר
ומשרדים

7.00%

עפ"י פרסום חברת "איילון אחזקות" רכשה  80%מהזכויות ב"בית דרום
אפריקה" שבמתחם הבורסה ברמת גן ,תמורת  45.5מיליון ש"ח .הבניין כולל
 6קומות עיליות שמושכרות רובן למשרדים ,למעט קומת הקרקע המשמשת
ברובה למסחר .בנוסף כולל הבניין שלוש קומות תחתונות המשמשות כחניון.
החברה מצפה שבניין זה יניב לה תשואה שנתית של כ.7%-

17/12/2018

לוד

משרדים

7.00%

קרן ההשקעות ריט 1רכשה בניין משרדים באזור התעשייה הצפוני בלוד
בשטח של  8,320מ”ר ו 228-מקומות חנייה הנכס מושכר ל 30-שוכרים
לתקופות שכירות של עד חמש שנים עם אופציות הארכה לתקופות שונות
.שיעור האכלוס של הנכס הוא  97%והרווח התפעולי השנתי שינבע לריט1
ישקף תשואה של .7%

17/02/2019

לוד

מסחר

7.25%

עפ"י פרסום קרן הריט סלע קפיטל רכשה  50%מנכס המיועד למסחר בשטח
כולל של  4,800מ"ר ,עם כ 100-מקומות חניה .תמורת  21מיליון ש"ח .הרווח
התפעולי הנקי השנתי מהנכס ( )NOIבמועד השלמת האיכלוס צפוי להסתכם
בכ 1.67-מיליון שקל (חלק החברה) ,המהווה שיעור תשואה ברוטו של כ-
.7.25%

22/05/2019

תל אביב

משרדים

5.70%

עפ"י דיווח חברת קנדה ישראל לבורסה עולה כי החברה באמצעות חברת בת
(יחד עם חברה שותפה) רכשה את זכויות הבעלות במגדל המשרדים 'בית
אמריקה' ברח' שאול המלך  ,35בתמורה לסך כולל של  140מיליון ש"ח
(בתוספת מע"מ) .עפ"י הדיווח עולה כי דמי השכירות המתקבל כ –  8מיליון
ש"ח/שנה ,מתקבל שיעור תשואה של .5.7%

24/06/2019

מודיעין

תעשייה-
לוגיסטיקה

5.00%

עפ"י דיווח ,חברת מגה  -אור מכרה מרכז לוגיסטי בשטח בנוי כולל של כ -
 25אלף מ"ר (מרביתם מושכרים לחברת הדואר) תמורת  470מיליון ש"ח,
שווי הממכר נגזר לפי תשואה של  ,5%קרי מכפיל  20על דמי השכירות
השנתיים הצפויים למועד תשלום מלוא התמורה.

01/2019

עפולה

מרכז
מסחרי

6.81%

בחודש ינואר  2019רכשה חברת ג'יי.טי.אל.וי  20% 1מהזכויות במרכז
המסחרי "פרנדלי עפולה" הממוקם בעפולה ,תמורת  81.3מיליון  .₪התמורה
בעסקה משקפת שיעור תשואה של כ 6.81% -

18/11/2019

קרית אונו

קניון +
משרדים

6.32%

החברת אמות רכשה מחב' נכסים ובנין לרכישת זכויותיה  50%בקומפלקס
הכולל קניון ,שני מגדלי משרדים וחניון תת קרקעי בקרית אונו ,תמורת סך
של  538 -מיליון  .₪בכפוף להשלמת העסקה ,תחזיק אמות במלוא הזכויות
בנכס .עפ"י הדיווח ,שיעור התפוסה בנכס הינו כ  96% -והינו קבוע ויציב
לאורך השנים .להערכת החברה ,ה  - NOIהשנתי החזוי בתפוסה מלאה כ -
 68מיליון  .₪שיעור התשואה המשתקף לנכס בתפוסה מלאה הינו כ 6.32% -

17/12/2019

בני ברק

משרדים

6.92%

עפ"י דיווח של חב' סלע נדל"ן מיום  ,17.12.2019התקשרה החברה בהסכמים
לפיהם רכשה החברה את מלוא הזכויות בקומות  15 ,4ו  16 -בשטח כולל של
 2,605מ"ר וכן  59מקומות חניה בחניון המגדל; וכן מרכז מסחרי שכונתי
בבני -ברק בשטח כולל של כ 4,000 -מ"ר וכן  53מקומות חניה .עפ"י הדיווח,
שיעור התפוסה בנכסים הינו כ  . 100% -ה  - NOIהשנתי החזוי מהנכסים
במועד העסקה הינו כ  10.45 -מיליון  .₪שיעור התשואה המשתקף לנכסים
בתפוסה מלאה הינו כ 6.92% -

סיכום שיעור ההיוון :מניתוח עסקאות ההשוואה המפורטות לעיל עולה כי שיעור התשואה הינו בטווח
של  7.3% - 5%ההבדלים בשיעורי התשואה נובעים בגובה דמ"ש ביחס לשוק ,כמות השוכרים ,איכות
השוכרים ,אחוז תפוסה ,מיקומו של הנכס וגילו.
קביעת שיעור ההיוון של הנכס הנדון מבטאת את תזרים שכר הדירה הצפוי של הפרויקט לצמיתות,
המשקף את מיקומו של הנכס ,השטח המבונה ,השימושים וכיו"ב.
שיעור התשואה ( שיעור ההיוון הכולל) מנכס מקרקעין ,בדומה לנכסי השקעה אחרים ,מגלם מרכיבים
שונים כגון מרכיב הזמן ,ריבית חסרת סיכון ,פרמיית סיכון ,פרמיה בגין רמת נזילות נמוכה ,פחת ,פיצוי
בגין תקופות אי תפוסה ,פיצוי בגין הוצאות למשכיר ועוד.
בבחירת שיעור ההיוון הובאו בחשבון ארבעה פרמטרים עיקריים:
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ריבית אלטרנטיבית בטוחה דוגמת אג"ח ודומיו.
סיכון פנימי המביא בחשבון גורמי מיקרו כלכליים כגון אי נזילות ,עלויות עסקה ,ניהול וגביה ,פחת,
סיכון וכיו"ב.
סיכון חיצוני המביא בחשבון גורמי מקרו כלכליים כגון שינויים ותמורות בשוק הנדלן בכלל ובשוק
התעסוקה בפרט ויתר ההשפעות החיצוניות.
מרכיב הזמן -מדובר בפרויקט שבנייתו טרם החלה ,על כן קביעת מרכיב שיעור ההיוון לנושא הדחיה
לתקופת הבנייה.
לאור האמור לעיל ולאור סקירת השמאי הממשלתי הראשי ,שיעור ההיוון נקבע על  7%לשימושי מסחר
ו 7.2% -לשטחי התעסוקה ,הנמצא בתחום הנורמה ביחס למיקום הנכס והשימושים המותרים.
 12.2עסקאות באזור התעשייה הנדון
באזור התעשייה הנדון ,לא אותרו עסקאות לקרקע.
 12.2.1עסקאות לבנוי
להלן עסקאות (חתך מינואר  2018מתוך מערכת מידע נדל"ן) לשטחי משרדים בפרוייקט חדש
'בית מנצור' הכולל  2בנייני משרדים בהיקף של כ –  26אלף מ"ר .הפרוייקט ממוקם ברח' הנופר
באזור התעשייה הנדון:

*מחיר למ"ר בנטרול שווי למקומות חניה.
 12.2.2דמי שכירות
▪ מפרסום בעיתון "כלכליסט" מתאריך  20/06/2019עולה כי חברת מיינדספייס תשכור כ –
 6,000מ"ר בצמות רעננה לתקופה של  10שנים והיא צפויה לשלם דמי שכירות של כ55-
מיליון שקל ,המשקפים דמי שכירות חודשית (עבור רמת מעטפת) של כ/₪ 76-למ"ר.
▪ משומה מכרעת לשימוש חורג מתעשיית הייטק למשרדים למבנה היי טק מודרני קבעה
השמאית המכריעה דמי שכירות ראויים על סך /₪ 75מ"ר למועד קובע .03/01/2016
▪ נמסר כי ברחוב הנופר  5בבניין משרדים חדש "בית הנופר" הכולל  3קומות משרדים הושכרו
שטחים בגבולות  ₪ 67למ"ר ברוטו ברמת מעטפת .דמי הניהול  ₪ 15למ”ר .הבניין מאוכלס
למעט קומת הקרקע.
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▪ לפי דוח שנתי  2018של חברת סלע נדל"ן עולה כי "בית תיא" בניין ותיק של משרדים וק"ק
מסחרית הניצב בפינת הרחובות התעשייה ורחוב החרושת דמ"ש שכירות ממוצעים חודשים
למשרדים –  ₪ 60למ"ר ,לא כולל דמי ניהול.
▪ שבבניין  A TOWERחברת אקרו-נדלן ברחוב זרחין ,הושכר בקומה  8משרדים ברמת
מעטפת במחיר של  ₪ 65למ"ר ,חניה במפלסי חניה תחתונים משוכרים ב ₪ 500 -לחודש.
דמי ניהול  ₪ 15למ"ר.
▪ ברחוב החרושת  ,25בבניין מודרני ,מושכרים שטחי משרדים בקומות העליונות במחיר
המשקף בין  ₪ 70-75למ"ר .מקומות חניה בבניין מושכרים במחיר של כ ₪ 400 -לחודש.
▪ רשת המרפאות בלייזר "" careשוכרת קליניקה בשטח של כ 270 -מ”ר בשתי קומות המשקף
מחיר של כ  ₪ 65למ”ר .מקור הנתונים -שומה לבנק איגוד.
▪ מסקר שנערך בדוח מחקר חברת נתם (חברה המספקת שירותי נדל"ן לענף הנדל"ן העסקי
בארץ ובחו"ל) (חציון  )2020 1עולה כלהלן:

 12.2.3חניות
▪ עפ"י מידע שנמסר מיזם הפרוייקט מתומחרות מקומות החניה לפי  100אלף /₪מקום חניה.
▪ בפרוייקט  Aטאוור ברחוב התדהר בא.ת .הנדון  ,05/08/2020בעסקת רכישה של משרדים,
תומחרו  6מקומות חניה בין הצדדים לפי  100אלף /₪מקום חניה.
▪ בהתאם ללוח יד  2בפרוייקט  Aטאוור מוצעת למכירה חניה תמורת  120אלף /₪מקום.
 12.2.4להלן עסקאות (מתוך מערכת מידע נדל"ן) לחנויות (מסחר) שנערכו ברח' דבורה עומר בשכונת
המגורים הצמודה לא.ת .הנדון -

 12.2.5עסקאות נוספות למסחר בעיר -
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 12.2.6מחירים מבוקשים למסחר -

 12.3מכרז רמ"י באזור תעסוקה המזרחי  -כפר סבא
עפ"י תוצאות מכרזי רמ"י מיום  23/06/2019עולה כי מגרש מספר  101עפ"י תכנית כס/מק/26/1/א'-
באזור התעסוקה המזרחי של כפר סבא ,נמכר בתמורה ל .₪ 33,767,755 -המגרש בייעוד תעסוקה בשטח
של  6,719מ"ר בעל זכויות בנייה של  126%עיקרי  40% +שטחי שירות ,עפ"י ניתוח העסקה ,עולה כי
שווי למ"ר מבונה ברוטו (עיקרי +שירות) על סך של כ ₪ 2,900 -ובהתאמה למיקום (כ )10%-מתקבל כ
 3,150ש"ח/מ"ר מבונה.
 .13תחשיב
קביעת שווי מ"ר מבונה בגישת החילוץ
קביעת שווי למ"ר מבונה נערכה בגישת החילוץ כמפורט להלן:
שווי למ"ר בנוי:
דמ"ש ראויים למ"ר מסחרי  -דמ"ש נקבעו על  ₪ 140למ"ר לחודש ,על בסיס עסקאות ההשוואה ,לאחר הפחתת
מקדם אי וודאות ביחס למיקום הנכסים וחזיתם לרחוב .בהיוון דמי השכירות המתקבלים מתקבלת תוצאה
של  ₪ 24,000למ"ר בנוי ,נמוכה משמעותית מעסקאות ההשוואה למסחר המפורטות לעיל.
דמ"ש ראויים למ"ר תעסוקה -דמ"ש נקבעו על  ₪ 65למ"ר בנוי ברוטו ,לאחר הפחתה של כ 10% -מתוצאות
דו"ח מת"ם לאור העובדה כי המבנה טרם נבנה ולא ידוע אופי הבניין ,שיעור ברוטו נטו ,כיווני אוויר /נוף
וכיו"ב .בהיוון דמי השכירות המתקבלים מתקבלת תוצאה של  ₪ 10,833למ"ר בנוי .התוצאה המתקבלת
נמוכה מממוצע עסקאות ההשוואה המפורטות בפרק  12.2.1לעיל -עסקאות השוואה לשטחים בנויים ,וזאת
לאחר הפעלת מקדם הפחתה לעסקאות ההשוואה בגין השטח הנמכר ,הקטן ביחס לשטח המוערך.
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דמ"ש ראויים למקום חנייה תת קרקעי -נקבע על  ₪ 600למקום חניה לחודש ,בהיוון ההכנסות מתקבלת
תוצאה התואמת לעסקאות ההשוואה .יצויין כי מצוקת החניה סביבה הולכת וגדלה וסביר כי מרכיב שווי זה
יעלה עם עליית הביקושים בסביבה.
הרווח היזמי -
מרכיב היזמות נקבע על  20%לשימוש מסחרי ו 15% -לשימושי תעסוקה.
בקווים המנחים פרק יח'" -שימוש בגישת העלות ובחירת "הרווח היזמי" -יולי  ,2010הרווח היזמי (סעיף )5
"מבטא את התמורה שדורש לעצמו היזם בעבור הסיכון שהוא נושא על עצמו ,בעבור הפסד תשואה
האלטרנטיבית להונו העצמי ובעבור יגע כפיו האישי .הסיכונים העיקריים שבהם נושא היזם הם שינויים
בהכנסה ממכירת המיזם ,שינויים בתשומות הבנייה ובקצב השיווק".
להלן פירוט המרווח היזמי עפ"י הקווים המנחים:
18% -15%
בניה רוויה למגורים-
20% -15%
בניה למשרדים ,תעשיה או מלאכה ,לחנויות בחזית מסחרית קיימת-
30% -20%
מרכז מסחרי או קניון חדש-
להלן ריכוז הגורמים המשפיעים על הרווח היזמי:
הגורם
גודל ומשך הקמת המיזם
אופי הסביבה ורמת
פריפריאליות
סוג הנכס
מצב השוק הכללי ושוק
הנכס המסוים
מורכבות משפטית

השפעה על סעיף הרווח היזמי
ככל ומשך ההקמה הצפוי ממושך יותר כך יגדל משך החשיפה לסיכוני
השוק.
סביבה ותיקה ויציבה יהיה מרכיב הסיכון של השתנות בשווי הנכס הבנוי
נמוך יותר ביחס לסביבה החדשה או שמצויה בשלבי שינוי .בנכס
הממוקם במיקום מרכזי תהיה רמת הסיכון נמוכה יותר לקשיי שיווק
רמת הביקושים למגורים תהיה בדרך כלל יציבה יותר לאורך זמן
(תקופות שיא או שפל) .ואילו רמת הביקוש לשימושים עסקיים תהיה
תנודתית יותר
בתקופת אי יציבות כלכלית חלה עלייה ברווח היזמי המבוקש.
ככל והזכויות בנכס מורכבות יותר ,כך נדרש רווח יזמי גבוה יותר.

מרכיב הרווח היזמי שנקבע בשומה זו נמצא בטווח המומלץ עפ"י הקווים הנחים ,בחלק המינימלי וזאת
בהתאם לטבלת "השפעה על סעיף הרווח היזמי" המפורטת לעיל -גודל ומשך הקמת המיזם (פרויקט משרדים
ומסחר שאינו מורכב) ,אופי הסביבה ורמת הפריפריאליות (אזור תעשייה רעננה -במיקום אורבני צפוף
במרכז הארץ על צירים ראשיים) ,המצב השוק הכללי (אחוזי תפוסה באזור התעשיה רעננה של מעל 85%
עפ"י סקר נתם) ,מורכבות משפטית (הסכם שיתוף המסדיר את היחסים עם יתר השותפים במגרש).
עלויות בנייה
עלויות הבנייה המפורטות בטבלה להלן (שאינן חלק מהרווח היזמי) כוללות את הסעיפים הבאים:
עלויות בנייה ישירות -עלויות בנייה ישירות לבניית הפרויקט.
עלויות בנייה עקיפות -כוללות עלויות תכנון ויועצים ,ניהול ופיקוח ,אגרות בנייה ,הנהלה וכלליות.
סעיף בצ"מ (בלתי צפוי) 5% -מסך עלויות הבנייה הישירות מיוחסות לסעיף זה ומהוות תקציב עודף לחריגות
בנייה צפויות.
עלויות מימון -עלות מימון בשיעור של  5%לשנה לאורך תקופת הבנייה.
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ערכי שווי להערכת שווי הזכויות –
דמ"ש למ"ר לחודש
דמ"ש למ"ר לשנה
שיעור היוון
שווי למ"ר בנוי
בניכוי יזמות
עלות בנייה למ"ר
יתרה לקרקע במעוגל

מסחר
₪ 140
₪ 1,680
7.0%
₪ 24,000
₪ 20,000
₪ 6,200
₪ 13,800

תעסוקה
₪ 65
₪ 780
7.2%
₪ 10,833
₪ 9,420
₪ 6,200
₪ 3,200

חניה
₪ 600
₪ 7,200
7.2%
₪ 100,000
₪ 95,238
₪ 98,000
-₪ 2,800

עלות בנייה למ"ר סחיר
עלות בנייה למ"ר מעטפת סחיר
העמסת שטחי ברוטו
עלויות בנייה עקיפות

₪ 4,500
₪ 4,950
₪ 6,188

תחשיב השווי -
שווי הנכס נערך בשני חלקים:
חלק ראשון -שווי זכויות בנייה זמינות ( 120%עיקרי) ומושבחות (לאחר תשלום היטל השבחה ששולם בפועל).
חלק שני -בתוספת שווי ליתרת זכויות בנייה לאחר אישור תכנית בניין עיר בסמכות וועדה מקומית (כמפורט),
הובא בחשבון הפחתת אומדן היטל השבחה ודחייה לאישור התכנית לתוספת הזכויות וכן כאמור דחייה כללית
לאי ודאות .לאור העובדה כי קיים הסכם שיתוף ,לא נערכה הפחתה למושעא.
יודגש כי בהתאם להסכם השיתוף יש לערוך תכנית איחוד וחלוקה בהסכמה ,לאחר הבנות בין יתר השותפים
להסכם השיתוף ,תק ופת הדחייה מביאה בחשבון כי תאושר תכנית בניין עיר לרבות טבלאות איחוד וחלוקה
בהסכמה לאחר הסכמות עם השותפים לחלקה.
תקופת הדחייה :תקופת הדחייה הינה הפחתת שווי בגין מרכיב הסיכון ,ביחס לתוספת זכויות הבנייה.
להלן דוגמאות לתכניות באזור התעשייה הנדון אשר אושרו על בסיס התוכנית הכוללנית רע 3000/הקובעות
זכויות בנייה של - 460%
•

רע/מק 863פארק גב ים רעננה ( 416/0716589 -אושרה למתן תוקף ביום  -)11/06/2020הגדלת זכויות
הבנייה לשימושי תעסוקה עם חזית מסחרית עד לגובה של  15קומות נקבעו זכויות בנייה של 460%
משטח מגרש.

•

רע/מק/877/א' מבני משרדים ומסחר "אקוטק" ( 416-0830166פורסמה להפקדה ביום -)01/10/2020
הקמת מבני תעסוקה וחזית מסחרית נקבעו זכויות בנייה של  460%משטח מגרש.

•

רע/מק -855/מרכז תעסוקה ברחוב כליל החורש( 416-0104794 -אושרה למתן תוקף ביום
( -)17/10/2018שינוי ייעוד והגדלת זכויות בהתאם לתכנית המתאר נקבעו זכויות בנייה של 460%
משטח מגרש.

• תכנית רע/מק 840/בית מנצור -א.מ.י כלכלית( 416-0323790 -אושרה למתן תוקף ביום -)23/07/2017
תוספת שימושים וקביעת זכויות בנייה בהתאם לתכנית המתאר נקבעו זכויות בנייה של  460%משטח
מגרש.
תקופת הדחייה נקבעה לשנה וחצי בשיעור היוון של  .6%שיעור ההיוון נקבע בגין מרכיב קרקע (בשונה שווי
למ"ר בנוי) .רשות מקרקעי ישראל קובעת שיעור היוון לצורך פעולות היוון בגובה  5%בנכסיה.
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שטח סחיר
שימוש
 1,893מ''ר
מסחר
 4,922מ''ר
תעסוקה
 200חניות
חניות
סה"כ שווי לזכויות מאושרות ()A
תוספת זכויות בנייה
460%
סה"כ זכויות בנייה
 21,772מ''ר
סה"כ שטח ברוטו
 6,816מ''ר
שטח מאושרים
 14,956מ''ר
סך התוספת
₪ 3,200
שווי למ"ר מבונה
שווי מרכיב התעסוקה
 383חניות
חניות נדרשות
-₪ 2,800
עלות עודפת לחניה
סך עלות עודפת
סה"כ שווי תוספת הזכויות
אומדן היטל השבחה
שווי בניכוי היטל השבחה
 1.5שנים
דחייה לאישור
שווי תוספת הזכויות ()B
סה"כ ()A+B
 0.5שנים
דחייה
סה"כ שווי (במעוגל)

שווי למ"ר
₪ 13,800
₪ 3,200
-₪ 2,800

סה"כ
₪ 26,126,160
₪ 15,751,424
-₪ 559,546
₪ 41,318,038

₪ 47,860,096

-₪ 1,073,784
₪ 46,786,312
₪ 23,393,156
₪ 23,393,156
6%
₪ 21,435,322
₪ 62,800,000
6%
₪ 61,000,000

מודל הערכת הנכס הנדון  -הנכס מהווה קרקע פנויה ומוערך כפרוייקט בנייה לשימושים עיקריים של תעסוקה
תוך שימוש בנתוני השוואה וגישת החילוץ ,מבדיקה עולה כי נכון למועד הקובע ,לא אותרו עסקאות בקרקע
בנכסים דומים היכולות להוות אינדיקציה לשינויים באם חלו .קיימות עסקאות למשרדים בנויים ,כמפורט
לעיל ,ונמצא כי במספר עסקאות שנערכו בחודשים פברואר – יולי ,לא חל שינוי ביחס לעסקאות טרם מגפת
הקורונה .בבחינת שעורי היוון – לא אותרו עסקאות היכולות להוות אינדיקציה לשינויים באם חלו ,השמאי
הממשלתי טרם פרסם סקר תשואות ,הסקר האחרון הוא למחצית  IIשל  ,2019נציין כי ביחס למועד הסקר
שעור הריבית במשק ירד בתאריך  06/04/2020ב 0.15%-ל  ,0.1%-ריבית הפריים עומדת כיום על .1.6%
הנחות ששונו  -ביחס לשומה למועד הקובע  ,31/03/2020מודל ההערכה לא השתנה ,למעט מקדם דחייה
לפרוייקט (חצי שנה) ,הסיבה למקדם  -בעקבות אי הודאות השוררת במשק בשל מגפת הקורנה .יתר ההנחות
וההערכות נמצאו ככאלו שלא דורשות עדכון.
 .14טבלת רגישות
להלן טבלת רגישות הבוחנת את השינוי בשווי הנכס בשינוי שווי למ"ר מבונה משרדים ומסחר מול תקופת
הדחייה לאישור התכנית
משרדים
₪ 61,000,000

₪ 2,880

₪ 3,040

₪ 3,200

₪ 3,360

₪ 3,520

0.5
1
1.5
2
2.5

₪ 58,400,000

₪ 60,300,000

₪ 62,200,000

₪ 64,100,000

₪ 66,000,000

₪ 57,900,000

₪ 59,700,000

₪ 61,600,000

₪ 63,400,000

₪ 65,300,000

₪ 57,300,000

₪ 59,200,000

₪ 61,000,000

₪ 62,700,000

₪ 64,600,000

₪ 56,700,000

₪ 58,600,000

₪ 60,300,000

₪ 62,200,000

₪ 63,900,000

₪ 56,200,000

₪ 58,000,000

₪ 59,700,000

₪ 61,600,000

₪ 63,300,000
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מסחר
₪ 61,000,000

₪ 12,420

₪ 13,110

₪ 13,800

₪ 14,490

₪ 15,180

0.5
1
1.5
2
2.5

₪ 59,600,000

₪ 60,900,000

₪ 62,200,000

₪ 63,400,000

₪ 64,800,000

₪ 59,100,000

₪ 60,300,000

₪ 61,600,000

₪ 62,800,000

₪ 64,100,000

₪ 58,400,000

₪ 59,600,000

₪ 61,000,000

₪ 62,300,000

₪ 63,500,000

₪ 57,800,000

₪ 59,100,000

₪ 60,300,000

₪ 61,600,000

₪ 62,900,000

₪ 57,200,000

₪ 58,500,000

₪ 59,700,000

₪ 61,000,000

₪ 62,400,000

 .15הערכה
לאור הגורמים השיקולים והתחשיבים שלעיל הגענו לכלל דעה כי שווי זכויות הבעלות בנכס הנדון ,נכון למועד
הקובע לחוות דעת ,30/06/2020 ,על סך שבגבולות:
( ₪ 61,000,000שישים ואחד מיליון שקלים חדשים)
ההערכה אינה כוללת מע"מ ,בהתאם להוראות תקן מס' 11א' של הועדה לתקינה שמאית.
 .16מיסים ותשלומי חובה
הופחתו בתחשיב השומה.

 .17הצהרות
הנני מצהיר כי אין לי עניין אישי בנכס נשוא השומה ,בבעלי הזכויות בו או במזמין השומה .הדו"ח הוכן על פי
תקנות שמאי המקרקעין (אתיקה מקצועית) ,התשכ"ו  1966 -ועל פי התקנים המקצועיים של הועדה לתקינה
שמאית.

ולראיה באתי על החתום,

ארז כהן
שמאי מקרקעין
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יא1-

ז.כ מחקר וסקרים ( )1989בע"מ
29.11.2020

לכבוד
הרשות לניירות ערך

הנדון :אישור הכללת הערכות שווי מבנה תעשייה ברח' צור  8בצור יגאל בבעלות הילה מבני תעשיה בע"מ בתשקיף
להשלמה ותשקיף מדף של הילה מגדלי משרדים בע"מ הצפוי להתפרסם בחודש נובמבר "( 2020החברה")
הרינו מסכימים בזאת שהערכות השווי שנערכו לפרויקט מבנה תעשייה ברח' צור  ,8בצור יגאל ,גוש שומה 8973
חלקה  12שתאריך התוקף שלהן הינן 31.12.2019 ,31.12.2018 :ו 30.6.2020 -ליום  31בדצמבר  2019ושנחתמו בימים
 21.2.2020 ,21.1.2020ו 10.8.2020 -בהתאמה ,אשר צורפו לדוחות הכספיים של החברה ליום  31.12.19ולדוחות
הכספיים של החברה ליום  30ביוני  2020שפורסמו במסגרת תשקיף להשלמה ותשקיף מדף של החברה שפורסם על
ידי החברה ,יכללו על דרך ההפניה בתשקיף להשלמה ותשקיף מדף של החברה המיועד להתפרסם לציבור בחודש
נובמבר  2020ואילך ובכל מסמך הצעה מכוחו.

בכבוד רב,
ארז כהן

שמאי מקרקעין

17\5\2365

תאריך21/01/2020 :
סימננו25822.1- :
2018

DATE
REF:

שומת מקרקעין מקיפה
תקן 17.1
הנדון :מבנה תעשייה
רחוב צור  ,8אזור התעשייה מצפה ספיר
כוכב יאיר  -צור יגאל
גוש  8973חלקה 12

 1מתוך 21

.1

פרטי הזמנת השומה
 1.1שם התאגיד מזמין השומה -
"החברה").

חברת הלה הנדסה בנייה ויזום ( )1998בע״מ (להלן" :הלה" ו/או

1.2

מזמין השומה -

מר רפאל אלאלוף ,מבעלי החברה

1.3

מועד הזמנת השומה -

.26/01/2020

1.4

נסיבות הזמנת השומה -

צירוף חוות הדעת לדוחות הכספיים של חברת הלה.

1.5

נמסר לנו על ידי המזמין כי הנכס מוגדר לצורך דוחותיה הכספיים של החברה ,כנכס להשקעה בשלמותו
עפ"י התקינה הישראלי ותקן  16ו/או התקינה הבינלאומית ( /)IFRSתקן  IFRS 13ותקן חשבונאי
בינלאומי  )IAS( 40בנסיבות העניין

1.6

שכר טר חתנו בגין חוות הדעת אינו מותנה בתוצאותיה ,והיא נערכה לפי מיטב ידיעותינו והכשרתנו
המקצועית.

1.7

לא קיבלנו כתבי שיפוי ממזמין השומה.

1.8

אין לנו עניין אישי בנכס ו/או בבעליו ,לא קיימים יחסי תלות בינינו ובין מזמין חוות הדעת.

1.9

חוות הדעת נערכה ללא התניות כלשהן מצד הלקוח לרבות לעניין שכר טרחה .ערכנו שומות מקרקעין
לחברת הלה  ,לעניין שכר טרחה ששולם בגין הנ"ל ,אין מדובר כלל בסכום מהותי ביחס לסך הכנסות
של חברת ז.כ .מחקר וסקרים ( )1989בע"מ

 1.10הננו נותנים בזאת את הסכמתי כי חוות דעת זו תצורף לדו"חות כספיים של החברה וכן את הסכמתנו
כי חוות דעת זו תפורסם בציבור.
.2

מטרת השומה
הערכת "השווי ההוגן" של זכויות הלה הנדסה בנייה ויזום ( )1998בע״מ בנכס הנדון בהתחשב במצבו "."AS-IS
השווי של זכויות החברה במקרקעין על פי הגדרתו בתקן דיווח כספי בינלאומי  )IFRS 13( 13הוא " -המחיר
שהיה מתקבל ממכירת נכס או שהיה משולם להעברת התחייבות בעסקה רגילה בין משתתפים בשוק במועד
המדידה".
הערכת השווי מבוצעת לנדל"ן להשקעה כפי שהוגדר בתקן בינלאומי  )IAS 40( 40ובהתאם תקן  17.1בדבר
"פירוט מזערי נדרש בשומות מקרקעין לצורך דיווח על פי חוק ניירות ערך ,התשכ"ח  1968ולצורך תקינה
חשבונאית" ,שאושר בתאריך  6/10/2010ע"י הועדה לתקינה שמאית ובתאריך  13/10/2010ע"י מועצת שמאי
המקרקעין במשרד המשפטים .השומה נערכת לצורך מידע נדרש בדוחות הכספיים של החברה לרבות דיווח
על נכס או על חלק יחסי ממנו כנדל"ן להשקעה ,לפי העניין ,בדוחות אלו ו/או לצורך דיווח כספי של החברה
לרבות ביסוס השווי ההוגן של השקעתה בנכס .זאת ,לצורך דיווח לדו"חות הכספיים ,שיפורסמו בציבור.
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.3

פרטי עורך חוות הדעת
ארז כהן
שם השמאי:
324
רישיון מס':
מקום עבודתו :רח' יגאל אלון  ,67תל-אביב
מנכ"ל חברת ז.כ .מחקר וסקרים ( )1989בע"מ.
תפקיד:
שמאי מקרקעין ומשפטן.
ואלה פרטי ניסיוני והשכלתי:
יו"ר לשכת שמאי המקרקעין לשעבר.
- 2011
חבר במועצת שמאי המקרקעין משרד המשפטים כמשקיף בוועדת התקינה השמאית.
- 2008

משפטן  LL.B -מהקריה האקדמית אונו.

- 2005
- 2004
- 2003
- 2002
- 2000
- 1999

מ"מ יו"ר לשכת השמאים ויו"ר וועדת השתלמויות של הלשכה.
לימודי משפטים ,הקריה האקדמית ,קרית אונו.
בוחן בבחינות שומה למעשה מטעם משרד המשפטים.
יו"ר ועדת השתלמויות  -לשכת שמאי מקרקעין ,חבר בוועד הלשכה.
בוגר קורס עדים מומחים.
בוגר קורס גישור ופישור.

- 1996

לקראת תואר שני  -לימודים עירוניים ,החוג לגיאוגרפיה ,האוניברסיטה העברית י-ם.

- 1993
- 1993
- 1990

שמאי מקרקעין  -מתמחה בשומות מקרקעין לחברות גדולות  -משאב ,נשר ,אמות כלל וכד'.
רישיון שמאי מקרקעין מס'  324מתאריך .24/4/1993
בוגר אוניברסיטת ת"א החוג לגיאוגרפיה ומדעי המדינה.
בוגר קורס לשמאות מקרקעין וניהול נכסים במסגרת שלוחת הטכניון בת"א.

במסגרת עבודתו עורך שומות בהיקפים משמעותיים ובין השאר מייעץ לגופים הבאים:
יועץ לחברת המלט – נשר ,יועץ לקרן אייפקס ברכישות בזק ותנובה ,יועץ לחברת תעבורה ,עורך שומות לבתי
משפט ,יועץ לעירית אילת  -בנושאי השבחות ,ליווי תכניות בנין עיר ורישום ,יועץ לישרוטל מלונות.
.4

המועד הקובע לשומה
המועד הקובע לשומה.31/12/2018 :

.5

מועד הביקור בנכס
ביקור בנכס נערך ביום  03/02/2020ע"י בנימין רם  -שמאי מקרקעין.
1

 1נמסר כי לא קיימים שינויים מהותיים בנכס נכון למועד הקובע.
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.6

פרטי זיהוי הנכס
גוש -
חלקה -
שטח החלקה -
מס' מגרש -
מהות הנכס -
מיקום -
הזכויות -

8973
12
 2,229מ"ר
( 7בהתאם לתוכנית )9/1002
מבנה תעשייה בן  3קומות מעל קומת מרתף.
אזור תעשייה מצפה ספיר ,כוכב יאיר  -צור יגאל.
חכירה מרשות הפיתוח המסתיימת בתאריך .07/06/2048

חזית הנכס:
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.7

תאור הנכס והסביבה
7.1

כללי
הנכס הנדון מהווה את זכויות החכירה במגרש ( 7בהתאם לתוכנית  )9/1002המהווה את חלקה  12בגוש
 .8973על המגרש בנוי מבנה תעשייה .במועד הקובע לשומה הסתיימו השיפוצים בנכס והחל להתאכלס
השוכרים .בשנת  2018הושקעו בשיפוץ סכום של  .₪ 2,619,925המבנה ממוקם באזור תעשייה מצפה
ספיר הממוקם ממערב לישוב צור יגאל.

7.2

תיאור החלקה
חלקה  12בגוש  8973בשטח רשום של  2,229מ"ר .החלקה בעלת צורה טרפזית רגולרית עם חזית דרומית
באורך של כ  47 -מ' לרחוב צור ,עומקה כ  53 -מ'.
טופוגרפית החלקה מישורית.
תצ"א ( )2018עם סימון סכמתי של החלקה מתוך ממ"ג הועדה לתו"ב (ללא קנ"מ):

רח' צור

רח' צור

גבולות החלקה:
מדרום  -רחוב צור ומעברו מבנה תעשייה עם חזית מסחרית.
מצפון  -רצועת שצ"פ ומעברה כביש שדרות הארץ רוחבי באזור הנפגש במערבו בכביש .444
ממערב  -המשך רחוב צור (בטופוגרפיה היורדת מדרום לצפון) ומעברו עורף מבנה מרכז מסחרי.
ממזרח  -מבנה תעשייה.
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7.3

תיאור המבנה (עפ"י המצב הקיים במועד הביקור בנכס)
מבנה תעשייה מודרני בן  3קומות מעל קומת מרתף .המבנה נבנה בשנת  2010לערך ,בבנייה
קונבנציונאלית של שלד בטון ובלוקים בחיפוי טיח בשילוב קירות מסך בחלקו .מחזית הבניין ,רח' צור,
קיימת כניסה ללובי הבניין אשר לצידו כניסה לרחבת חצר תפעולית בחזית הבניין ולצידו במזרח
המבנה ,שער לכביש אספלט המקיף את המבנה אשר בעורף הבניין רחבה המשמשת למקומות חניה.
בצידו המערבי של המבנה (רח' צור בשיפוע במערב המבנה) רמפת גישה לקומת המרתף המשמשת
בעיקרה לחניה לצד אחסנה ומערכות טכניות .בבניין שתי מעליות ,מעלית נוסעים ומעלית משא ושני
חדרי מדרגות .קיימות מערכות המקובלות לבניין מסוג זה כגון יחידות מיזוג אויר ,מערכות גילוי וכיבוי
אש ומערכות הסנקה ,כמו כן ,בקומת המרתף צובר חשמל המספק חשמל במתח נמוך לשוכרים .הנכס
מתוחזק על ידי בעלת הזכויות בנכס ,חברת הלה.
להלן תמצית תאור מפלסי המבנה:
קומה/
מפלס
מרתף
()4.65

קרקע
()0.00

1
()5.85
2
()8.85
גג
()12.0

שטח
בהיתר

תאור

הקומה ברובה משמשת לחניה ,כמו כן בקומה שני אולמות המשמשים כאחסנה ,מתחם
של חדרי שרותים ומלתחות וכן מתחם של מערכות טכניות (חדר משאבות ,חדר חשמל
 1,278וחדר שנאים).
מ"ר הגישה לרכבים דרך רמפה מרחוב צור (ממערב) דרך תריס גלילה חשמלי ,כמו כן ,קיימת
מעלון לכלי רכב המאפשרת כניסת כלי רכב ממפלס הכניסה בחזית המבנה לחניון (בשלב
זה לא נעשה שימוש במעלית זו).
לובי כניסה וחלל ציבורי מרכזי משותף בעיצוב חדשני הכולל מקומות ישיבה וחדרי
 1,163שירותים .השטחים מושכרים לחברות הייטק ,בגמרים מותאמים לצרכי השוכר ,תקרות
מ"ר אקוסטיות ,מחיצות ודלתות זכוכית עם פרופיל ברזל ,רצפה  p.v.c.ברובה .הקומה בחלל
כפול ,בחלק קטן ממנה גלריה בהיתר.
קומה מושכרת לחברות הייטק .מערב הקומה בחלל כפול אשר בו נבנתה קומת גלריה
 1,334בקונסטרוקציית פלדה .2
מ"ר הגמרים מותאמים לצרכי השוכר ,תקרות אקוסטיות ,מחיצות ודלתות זכוכית עם פרופיל
ברזל ,רצפה  .p.v.cברובה לצד אריחי גרניט פורצלן.
קומה חלקית המושכרת לשני שוכרים .תקרות אקוסטיות ,חדרי משרדים במחיצות גבס,
 665מ"ר
רצפה ברובה גרניט פורצלן לצד פרקט.
גג פתוח הכולל מערכות טכניות  -יחידות מיזוג אויר ,קולטי שמש ,גנרטור ,פתחי אורור
וכד' .כמו כן ,קיים שטח שחלקו מסומן בהיתר כ'חדר טכנאים' שהוסב למשרדים הכולל
רצפת בטון מוחלק ,מחיצות דקורטיביות מברזל ,דלתות זכוכית בשילוב פרופיל ברזל
שרוול מיזוג דקורטיבי בתקרה .3

 2לא אותר היתר לגלריות.
 3לא אותר היתר לשטח זה.
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7.4

תמונות מיום הביקור (שאינו המועד הקובע לשומה)
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7.5

תאור הסביבה
אזור התעשייה מצפה ספיר בצמוד ממערב ליישוב צור יגאל ,בתחום המוניציפלי של המועצה המקומית
כוכב יאיר  -צור יגאל.
אזור התעשייה מצפה ספיר הוקם ע"י מ.א .דרום השרון בשנת  1996בסמוך ליישובים צור יגאל וכוכב
יאיר ,מזרחית לכביש  444וכביש  , 6צפונית לקיבוץ אייל.
אזור התעשייה מאופיין במבנים בני  3 – 2קומות לתעשיות נקיות ,טכנולוגית ,שירותים ,משרדים,
לוגיסטיקה ,אחסנה וכן שטחים מסחריים ,ברובם הוקמו ע"י חברות לשימושן העצמי .בחלקו המערבי
של אזור התעשייה מרכז מסחרי המשרת את יישובי האזור.
הפיתוח באזור התעשייה מלא וכולל רחובות סלולים עם מדרכות משולבות בעמודי תאורה וגינון.

הנדון
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.8

המצב התכנוני והרישוי
8.1

תוכניות בניין עיר

4

 8.1.1על המקרקעין שבנדון חלות ,בין היתר ,התוכניות הבאות:
מהות
התכנית

תאריך מתן
תוקף

שד9/1002/

שינוי יעוד

17/6/1993

שינויים לתקנון תכנית שד 9/1002/מישיבה 17
של הוועדה המקומית דרום השרון

תוספת שטחי
שירות

14/11/1995

התוכנית

זכויות והוראות הבנייה:
יעוד החלקה

מבנה תעשיה ,מלאכה ,אחסון ואספקה
בנינים למפעלי תעשיה רגילה ,בניינים למפעלי תעשיה עתירת ידע ,מכוני
מחקר ,מעבדות וכד׳ ,בניינים לבתי מלאכה ,מבנים לאחסון ואספקה של
חומרים המיוצרים ע״י עיבוד חקלאי ,לצורך עיבוד חקלאי וחומרים
שאינם מזיקים לסביבה ,מבני עזר ופעילויות הדרושות לתעשייה,
מלאכה ,אחסון ואחזקה.

שטח מגרש
מינימלי

כ 1-דונם.

חניה

לפי חוק התכנון והבנייה ,תיקון תשמ״ג  1983 -בדבר מקומות חנייה .דרך
תכנית בינוי אפשר להפחית את מספר מקומות החנייה.
 40%משטח המגרש לכל קומה עד  3קומות ובסה״כ 120%
 30%משטח עיקרי בכל קומה.
מותרת בניית מרתף כהגדרת חוק לתכנון ובנייה על תקנותיו ,בגודל של
 40%משטח המגרש ,נטו.
 12מ׳ או על פי תוכנית בינוי באישור הוועדה המקומית.
חזית  -עפ״י תשריט ,מרווח צד  5מ׳ מרווח אחורי  5מ׳.

השימושים
המותרים

שטח עיקרי
שטח שירות
מרתף
גובה מירבי
קווי בניין
תכנית פיתוח

לא יינתן היתר בניה אלא בהתאם לתכנית פיתוח .תכנית הפיתוח תכלול:
שבילי גישה ,חנייה ,שטחי פריקה וטעינה ,מערכות ומתקני תשתיות.

גינון

במגרשים בודדים לתעשייה לא פחות מ 20/-משטח המגרשים (בנכס
הנדון קיימת הקלה בהיתר).

 4המידע בפרק ״הרקע התכנוני״ מושתת ,בין היתר ,על מידע תכנוני המפורסם באתר האינטרנט של הוועדה המקומית לתכנון ובניה
ותוכניות בניין עיר .זכויות הבניה המתוארות לעיל הינן על פי הבנה ופרשנות סבירה לתוכניות בניין עיר  ,במועד עריכת חוות הדעת ,ואינן
מחייבות את הוועדה המקומית לתכנון ולבניה.
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 8.1.2תוכנית מס' 417-0600171
הוגשה לוועדה המקומית תוכנית  417-0600171לתוספת זכויות בניה במסגרת סמכות הועדה המקומית.
עיקרי התכנית  -א .תוספת זכויות בניה ,על פי סעיף 62א(א )3()1לחוק התכנון והבניה ב .תוספת קומה
כך שניתן יהיה לבנות  4קומות לשטחים העיקריים ,על פי סעיף 62א(א)(4א) לחוק התכנון והבניה.
ביום  05/01/2020הוחלט לאשר להפקדה את התוכנית.
להלן החלטת הועדה המקומית -

טבלת הזכויות תקנון התוכנית -
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8.2

רישוי
מעיון בתיק הבניין של הנכס באתר הועדה המקומית לתו"ב דרום השרון אותרו ,בין היתר ,המסמכים
הבאים:
מסמך

תאריך

היתר מס'
2006217

29/10/2006

2007192

02/12/2010

היתר מס'
2012131

16/10/2012

טופס 4
8306

28/04/2013

ניתן ל -
"עבודות חפירה ודיפון מבוקשים בנפח חפירה  8200מ״ק"
הארכת היתר מס׳  2007192מתאריך  25/10/2007לשנתיים .היתר למבנה
תעשייה לפלסטיקה ,גדרות באורך  200מ׳ ,הקלה בהעברת שטח עיקרי
מקומה לקומה ,הקלה בהעברת שטח שירות מקומה לקומה והקלה בשיעור
הגינון במגרש בהיקף של  .15/סה״כ לשטח עיקרי  2,674.96מ״ר ולשטח
שירות  1,972.07מ״ר.
"שינויים במפעל תעשיה קיים והפיכתו ממפעל לפלסטיקה למפעל
לקוסמטיקה"
"ניתן למבנה אשר נבנה בהתאם להיתר מס'  2012131מיום "16/10/2012

להלן טבלת השטחים מתוך תוכנית הבקשה להיתר :2012131

8.3

סיכום המצב התכנוני
 שטחי הנכס בנויים כיום בהתאם להיתר בנייה ,למעט שטחי הגלריות שנבנו.
 הנכס מנצל את זכויות הבנייה ולא נותרו זכויות בנייה נוספות.
 קיימת תוכנית מס'  417-0600171המאושרת להפקדה לתוספת זכויות.
 זיהום קרקע  -הנכס נמצא באזור בו המסווג על פי תב״ע ביעוד ״אזור תעשייה״ .במועד הביקור
הנכס מושכר לחברות בתחום תעשיית עתירת ידע ונראה על פניו שלא נעשו בעבר בנכס שבנדון או
בסביבה הקרובה שימושים אחרים העלולים ליצור זיהום בקרקע .לא נבדקה ולא נמסרו מסמכים
אודות זיהום קרקע או קיום חומרים מסוכנים בנכס העלולים להשפיע על השווי בשומה.

 11מתוך 21

.9

זכויות בנכס
9.1

העתק פלט מידע מפנקס הזכויות מיום 10/02/2020

גוש ,8973 :חלקה ,12 :שטח רשום 2,229 :מ״ר.
בעלויות:
רשות הפתוח  -בשלמות.
חכירות:
הלה הנדסה בנייה ויזום ( )1998בע״מ ח.פ  - 512590118בשלמות.
החכירה ראשית לנכס בשלמות לתקופה בת  49שנים המסתיימת בתאריך.7/6/2048 :
קיימת הגבלה בהעברה.
משכנתאות:
לטובת בנק מרכנתיל דיסקונט בע״מ מדרגה שניה ללא הגבלת סכום ובשלמות.
הערות:
▪ רשומה הערה בדבר אתר עתיקות .ילקוט פרסומים מס׳  5750מיום  10/5/1999עמ׳ .53093
▪ הערת אזהרה סעיף  126לטובת הלה מבני תעשיה בע"מ עפ"י הסכם מיום .08/01/2019
9.2

חוזה חכירה (תעשיה ומסחר) מהוון מיום 02/11/2005
בהתאם לחוזה חכירה אשר נחתם בין מנהל מקרקעי ישראל (״המחכיר״) ,לבין ישראמטל בע"מ ,עולים,
בין היתר ,הפרטים הבאים:
8973/12
גוש/חלקה -
מס'  7על פי תוכנית מפורטת 9/1002
מגרש -
השטח -

 2,229מ״ר.

מטרת החכירה -
תקופת החכירה -
קיבולת הבניה-

תעשייה ומלאכה.
 49שנים החל מיום  08/06/1999ועד  49 + 07/06/2048שנים נוספות.
 3,570מבונים.

שונות -

על המגרש חלה תב״ע שד 9/1002/ויעודו תעשיה ,מלאכה ,אחסון ואספקה .זכויות
הבניה 40% :בקומה 3 ,קומות בגובה מירבי  12מ׳ ובסה״כ  + 120%מרתף בגודל
 40%משטח המגרש נטו .שטחי שירות  30%מתוך השטח העיקרי בכל קומה.
מותרת בניה תת קרקעית במסגרת קווי המגרש לצרכי חניה ואחסנה בלבד.
מותרת בניית רמפות לגישת רכב לקומות המבנה .שטחי הרמפות יהיו בנוסף
לשטחי השירות המותרים במסגרת קווי הבנין.

9.3

5

תוספת לחוזה חכירה (תעשיה ומסחר) מהוון מיום 20/07/2008
בהתאם לחוזה חכירה אשר נחתם בין מנהל מקרקעי ישראל (״המחכיר״) ,לבין גולדברג-הכט ()89
("החוכר") עולים ,בין היתר ,הפרטים הבאים:
8973/12
גוש/חלקה -

הנכס בנוי ועל כן ההערה לא מהווה סיבה להוצאות עתידיות ולהפחתת שווי הנכס.
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מגרש -

מס'  7על פי תוכנית מפורטת 9/1002

השטח -

 2,229מ״ר.

מטרת החכירה -
תקופת החכירה -
קיבולת הבניה-

תעשייה ומלאכה.
 49שנים החל מיום  08/06/1999ועד  49 + 07/06/2048שנים נוספות.
 3,849.3מבונים.

שונות -

על המגרש חלה תב״ע שד 9/1002/ויעודו תעשיה ,מלאכה ,אחסון ואספקה .זכויות
הבניה 40% :בקומה 3 ,קומות בגובה מירבי  12מ׳ ובסה״כ  + 120%מרתף בגודל
 40%משטח המגרש נטו .שטחי שירות  30%מתוך השטח העיקרי בכל קומה.
מותרת בניה תת קרקעית במסגרת קוי המגרש לצרכי חניה ואחסנה בלבד .מותרת
בניית רמפות לגישת רכב לקומות המבנה .שטחי הרמפות יהיו בנוסף לשטחי
השירות המותרים במסגרת קוי הבנין.
נוכח טעות בהפקת כתבים בהם צוין שהזכויות מ-ישאמטל בע״מ ל-גולדברג-הכט
( )89בע״מ עפ״י הסכם פיתוח שעה שהיה קיים חוזה חכירה מיום 2/11/2005
מוצאת תוספת לפיה חב׳ גולדבר-הכט ( )89בע״מ הינה החוכרת לאחר אישור
העברת הזכויות מתאריך ( .7/5/2006שם החברה הוחלף ל-פלסטיק סולושנז
בע"מ).

9.4

קומה
מרתף

קרקע

קומה א'

קומה ב'
גג
סה"כ

המחזיקים בנכס  -הסכמי שכירות
להלן תקציר הסכמי שכירות חופשיים בנכס אשר נחתמו במועדים שונים בין החברה לחברות
המאכלסות את הנכס .לא כל השוכרים המצויינים אוכלסו במועד הקובע לשומה.

שימוש

שם השוכר

שטח (מ"ר)

חניות

בתכנון  -חדר כושר
מחסן
מחסן
משרדים
משרדים
משרדים
משרדים
חניות
משרדים
משרדים
משרדים
משרדים
משרדים
משרדים
משרדים
משרדים
משרדים
משרדים
משרדים
מחסן
משרדים
משרדים
משרדים
משרדים
משרדים
משרדים
משרדים
משרדים

פנוי
פנוי
קנדו
קונטל
לרג'יקס
זוג 360
ניו פיט בע"מ
פרל ווירלס
לרג'יקס
זוג 360
קנדו
פנוי
TAICS
תמר עבודי
IFM
ארתא טכנולוגיות
פרל ווירלס
פרל ווירלס
פרל ווירלס
פרל ווירלס
פרל ווירלס
פרל ווירלס
אגרו סולאר
פרל ווירלס
ביו פרוטקט
איזי מרקט
דקרה
קבוצת הילה

 119מ''ר
 160מ''ר
 51מ''ר
 600מ''ר
 274מ''ר
 100מ''ר
 14מ''ר

1
3
5

 62מ''ר
 127מ''ר
 517מ''ר
 22מ''ר
 23מ''ר
 23מ''ר
 100מ''ר
 36מ''ר
 446מ''ר
 248מ''ר
 63מ''ר
 11מ''ר
 84מ''ר
 49מ''ר
 194מ''ר
 37מ''ר
 584מ''ר
 49מ''ר
 89מ''ר
 108מ''ר
 4,190מ''ר

1
2
10

6
2
5
35

שכ"ד גביה

תחילת חוזה

סיום חוזה

אופציה

₪ 3,000
₪ 31,800
₪ 12,330
₪ 5,600
₪ 1,850
₪ 1,100
₪ 3,720
₪ 5,715
₪ 31,399

01/06/2019
11/04/2018
15/09/2017
01/01/2018
15/01/2020
15/03/2019
15/09/2017
01/01/2018
15/07/2018

1507/2023
10/10/2021
14/09/2020
31/12/2020
14/01/2021
14/04/2022
14/09/2020
13/12/2020
15/07/2023

 2.5 * 2שנים
 3שנים
 5שנים
 3שנים
 1שנים
 3שנים
 5שנים
 3שנים
 2שנים

₪ 2,225
₪ 2,800
₪ 9,020
₪ 2,092
₪ 35,604
₪ 18,352
₪ 4,662
₪ 625
₪ 7,260
₪ 4,375
₪ 14,150
₪ 2,738
₪ 24,211
₪ 4,500
₪ 4,975
₪ 9,000
₪ 243,103

10/03/2020
10/02/2020
01/08/2018
01/10/2018
15/03/2019
15/03/2019
15/03/2019
15/03/2019
15/03/2019
15/03/2019
15/01/2019
15/03/2019
15/09/2017
01/08/2019
01/07/2017
20/08/2018

09/03/2021
09/02/2021
31/07/2020
31/09/2020
14/04/2022
14/04/2022
14/04/2022
14/04/2022
14/04/2022
14/04/2022
14/01/2024
14/04/2022
14/09/2021
14/04/2022
31/06/2020
19/08/2024

 1שנים
 1שנה
 1שנים
 3שנים
 3שנים
 3שנים
 3שנים
 3שנים
 3שנים
 5שנים
 3שנים
 2שנים
 3שנים
 2שנים
 1שנה
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9.5

סיכום חוזי השכירות:
במועד הקובע לשומה היו בנכס מעט שוכרים ,וזאת לאחר גמר השיפוץ של המבנה .בשומה זו הנערך
הוערך בגישת ההשוואה בלבד ,כמפורט בפרק התחשיב להלן.

9.6

ניהול ואחזקת הבניין
חברת הניהול של הנכס הינה חברת הלה צ.י .ניהול ואחזקות בע"מ ,שהינה בבעלות חברת הנכס .חלק
מהשוכרים משלמים תשלום אחד לבעלים המהווה שכר דירה  +דמי שכירות (ללא הפרדה).
קיבלתי מהחברה מאזן הוצאות והכנסות של חברת הניהול בלבד לשנים .2019 -2017
שנה
2017
2018
2019

הוצאות
הכנסות
₪ 86,571
₪ 7,849
₪ 344,130
₪ 202,804
₪ 628,648
₪ 382,709

עפ"י הצהרת רו"ח החברה ,בשנת  2019היו הוצאות חד פעמיות של  ₪ 261,381עבור השקעות בבנוי.
סיכום :בשנת  2019חברת הניהול רווחית (בניכוי ההוצאה החד פעמית) ,ואני סבור כי מגמה זו תימשך
לאור עלייה משמעותית בדמי השכירות וכתוצאה מכך בדמי הניהול ,על כן לא נערכה הפחתה משווי
הנכס עבור חברת הניהול.
 .10שומות ועסקאות בנכס הסמוכות למועד הקובע
 10.1לא ידוע לי על עסקת מכר בנכס הנדון בשלוש השנים הקודמות למועד הקובע.
 10.2במסגרת עבודה זו נערכו שומות למועדים הקובעים הבאים:
₪ 31,300,000 -31/12/2016
₪ 31,300,000 -31/12/2017
 .11גורמים ושיקולים בהערכה
בבואנו להעריך את שווי הנכס הנדון לצורך דיווח על פי חוק ניירות ערך  -התשכ"ח עבור דיווח כספי של החברה
ובהתאם לתקן מספר  17.1של הועדה לתקינה שמאית ,הבאנו בחשבון בין היתר את הגורמים והשיקולים
שלהלן:
 11.1מטרת השומה :הערכת "השווי ההוגן" של זכויות חברת הלה הנדסה בנייה ויזום ( )1998בע״מ ,בנכס
הנדון בהתחשב במצבו " ."AS-ISהשווי משקף את "השווי ההוגן" של זכויות החברה במקרקעין על פי
הגדרתו בתקן חשבונאי בינלאומי מס'  IAS 40ו IVS1 -שהוא  -הסכום בו יימכר הנכס ליום ההערכה בין
קונה מרצון למוכר ברצון ,בעסקה רצונית ,ללא אילוץ ,אחרי זמן סביר בשוק ,כשהצדדים פועלים
בידיעה ,בשיקול דעת ,בזהירות וללא כפיה .השומה נערכה לפי תקן  17.1בדבר "פירוט מזערי נדרש
בשומות מקרקעין לצורך דיווח על פי חוק ניירות ערך ,התשכ"ח  1968ולצורך תקינה חשבונאית",
שאושר בתאריך  6/10/2010ע"י הועדה לתקינה שמאית ובתאריך  13/10/2010ע"י מועצת שמאי
המקרקעין במשרד המשפטים .השומה נערכת לצורך מידע נדרש בדוחות הכספיים של החברה לרבות
דיווח על נכס או על חלק יחסי ממנו כנדל"ן להשקעה ,לפי העניין ,בדוחות אלו ו/או לצורך דיווח כספי
של החברה לרבות ביסוס השווי ההוגן של השקעתה בנכס .זאת ,לצורך דיווח לדו"חות הכספיים,
שיפורסמו בציבור.
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 11.2גישות השומה -קיימות שלוש גישות עיקריות לשומת שווי נכסי מקרקעין:
גישת ההשוואה (או גישת השוק)The market approach -

מבוססת על אומדן שווי השוק של הנכס הנישום בהסתמך על עסקאות שנעשו בנכסים אחרים הדומים
לו במיקומם ,אופיים ,רמת הסיכון הגלומה בהם ומידת סחירותם .השומה הסופית מתבצעת תוך
שימוש במקדמי השוואה רלוונטיים לנכס הנישום ביחס לעסקאות ההשוואה .גישה זו מועדפת גם לפי
הפסיקה.
גישת ההכנסה (או גישת היוון ההכנסות)The income approach -
אומדן שווי השוק של הנכס נשוא השומה מבוצע על ידי היוון ההכנסה (היוון מהשורש "הון") המתקבלת
או שעשויה להתקבל ממנו לאורך זמן .פעולת ההיוון נעשית בעזרת שער ריבית הנקבע בין היתר ע"פ
אופי הנכס ,רמת הסיכון הגלומה בהכנסה השוטפת ובגורמים נוספים .השיקולים בהערכת שעור ההיוון
כוללים בין היתר :ריבית בטוחה במשק ,איכות השוכר ,פחת ,סיכון.
גישת העלויות (גישת השווי הפיזי) The cost approach -
בגישה זו שמים את שווי הנכס על בסיס העלות הצפויה להקמת נכס אחר הדומה בכל לנכס הנישום.
השווי המתקבל בגישה זו הוא סיכום של שווי הקרקע בהתאם לשווייה בשוק החופשי כריקה ופנויה
בהתאם ליעודה או רמת ניצולה הקיים ,בתוספת עלות הקמה מחדש של המבנה וההשבחות הנוספות
שנעשו בנכס ובניכוי פחת על סוגיו השונים (פיזי ,כלכלי ופונקציונאלי) .גישה זו מצויה בעדיפות אחרונה
מאחר והתוצאה המתקבלת ,רגישה לשינויים קלים בכל אחד ממרכיביה.
מקובל לבצע שילוב והצלבת נתונים בין גישות השומה הנ"ל בהתאם למטרת השומה ,אופי הנכס
ונסיבות השומה .במצבי שוק שונים (גאות ,שפל וכדומה) ,עשויה התוצאה המתקבלת ע"י שימוש בכל
אחת מהגישות ,להיות שונה .בתנאי שוק אופטימאליים השימוש בכל אחת מהגישות ייתן תוצאות
דומות.
 11.3הובא בחשבון מיקום הנכס באזור התעשיה מצפה ספיר באזור מועצה מקומית כוכב יאיר -צור יגאל.
 11.4הובא בחשבון השטחים הבנויים ,השימושים ,רמת הגמר ורמת התחזוקה.
 11.5הובא בחשבון כי הנכס עבר שיפוץ משמעותי בשנת .2018
 11.6הובא בחשבון המצב התכנוני החל על הנכס ,תכנית  417-0600171אשרה הומלצה להפקדה לתוספת
זכויות בנייה.
 11.7הובאו בחשבון היתרי הבנייה החלים על הנכס ,לא אותרו היתרי בנייה לשטחי הגלריות וקומת הגג.
 11.8הובאו בחשבון חוזי החכירה החלים על החלקה ,בחוזה החכירה נקבע כי מטרת החכירה הינה עבור
תעשייה ומלאכה וכן מפורטת תכנית שד 9/1002/אשר קובעת כי בין יתר השימושים המותרים -תעשיית
עתירת ידע .לאור קביעת השימושים בתכנית ,אני סבור כי השימושים תואמים לחוזה החכירה וכי לא
צפוי חיוב מרמ"י עבור השימוש שנערך הנכס הנדון.
 11.9הובא בחשבון כי החלקה בבעלות רשות הפיתוח ,ולחברה חוזה חכירה מהוון עד לשנת .2048
 11.10הובאו בחשבון חוזי השכירות כמפורט לעיל.
 11.11הנכס מנוהל ע"י חברה בבעלות החברה ,הועבר לידי הצהרת רו"ח החברה בדבר הכנסות והוצאות חברת
הניהול .עפ"י תוצאות הניהול ,עולה כי החברה אינה גרעונית ועל כן לא הופחתו דמי ניהול משווי הנכס.
 11.12הנכס הוערך בגישת ההשוואה בלבד.
 11.13הובאו בחשבון מחירים ועסקאות בסביבה תוך ביצוע ההתאמות הנדרשות.
 11.14ההערכה הינה לזכויות חכירה מהוונות ,כשהן נקיות מכל חוב ,שעבוד ,חזקה ,או צד שלישי ,למעט
שכירות ו/או זכויות צדדים שלישיים המצוינות במפורש; כל הנ"ל  -כעולה מהמסמכים שהוצגו בפנינו
והמפורטים לעיל.
 11.15ההערכה הינה למועד הקובע  31/12/2018ואינה כוללת מע"מ.
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 .12נתונים להערכת השווי
 12.1שיעורי היוון
 12.1.1סקירת השמאי הממשלתי
להלן סקירת שיעורי תשואה עדכנית שנערכה באגף שומת מקרקעין במשרד המשפטים
ופורסמה בתאריך :30/07/2019
התקופה הנסקרת :מחצית שניה של שנת .2018
שיעורי התשואה (שיעור ההיוון הכולל) הממוצעים למחצית השנייה של שנת :2018
7.4%
 .1בנכסי משרדים -
7.2%
 .2בנכסים מסחריים -
7.5%
 .3בנכסי תעשיה ומלאכה -
סיכום:
במחצית השנייה של שנת  ,2018נצפתה ירידה קלה בשיעורי התשואה של משרדים ונכסי תעשיה
ולוגיסטיקה ויציבות בנכסי מסחר ,לעומת השיעורים שנצפו במחצית שקדמה לה (המחצית
הראשונה של שנת .)2018
מגמה זו מעידה על יציבות בשוק הנכסים המניבים ,ונובעת ,בין היתר ,מהעדר חלופה
אטרקטיבית להשקעה וממצב המשק.
יצויין כי בנכסים גדולים ניתן לזהות שונות בשיעורי התשואה ,באותו הנכס ,כאשר לשוכרים
בטוחים יותר מיוחס שיעור תשואה נמוך יותר ולהפך.
כאמור הנתונים לעיל מהווים ממוצע כלל ארצי ,ולכן כאשר שמאי נדרש להשתמש בשיעור
התשואה עליו לבחון את הנכס הנישום ,בשים לב לעובדה זו ובשים לב לאמור להלן :נמצא קשר
בין רמת הקרבה של הנכס למרכז הארץ או למרכז הישוב לבין שיעור התשואה ממנו .בנכסים
שמיקומם מרכזי ,נצפה שיעור תשואה נמוך ביחס לממוצע ואילו בנכסים פריפריאליים נצפה
שיעור תשואה גבוה ביחס לממוצע.
הקשר נובע ,ככל הנראה ,ממרכיב סיכון גבוה יותר בפריפריה .מרכיבי סיכון נוספים שנצפו
כמשפיעים על שיעור התשואה :איתנות/אי איתנות פיננסית של השוכרים ,תקופת הסכם
השכירות ,יחס תפוסה/אי תפוסה (באזור/בבנין וכדו') ,פוטנציאל לשינויים בסביבה וכדו'.
ככלל ,ככל שהנכס בעל מרכיבים המקטינים את הסיכון ,כך שיעור התשואה הצפוי מהנכס יהיה
קטן יותר ולהיפך.
הערכים שלעיל מהווים שיעורי תשואה כפי שמקובל כיום בשוק המקרקעין.
שיעור ההיוון הינו תוצאה של מרכיב רווח ביחס לריבית המקובלת במשק ,סיכון ,ופחת פיזי
של המבנה.
בקביעת שיעור ההיוון המתאים לנכס יש להביא בחשבון בין היתר מאפיינים ברמת המיקרו,
קרי ,פיזיים וכלכליים ספציפיים לנכס כגון  -מיקום ,שימוש במבנה ,מצב פיזי של המבנה
וכיוצ"ב.
כמו כן יובאו בחשבון מאפייני מאקרו ,קרי ,נתוני השוק ומצב שוק הנדל"ן המקומית והארצי,
כפי שמתבטאים בין היתר בטבלה שלעיל.
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 12.1.2דוגמאות לעסקאות תשואה במשק
תאריך

עיר

הנכס

שיעור
תשואה

תאור

30/03/2017

ראשון
לציון

מסחר
ומשרדים

7.50%

בהתאם לדיווח באתר מאי"ה חברת ריט  1זכתה בהתמחרות לרכישת בניין
משרדים בשטח של כ  17,000מ"ר תמורת  119מיליון ש"ח .שיעור האכלוס
בנכס עומד על כ  93%ה  -N.O.Iהצפוי ,בתפוסה מלאה כ  90 -מש"ח.

03/04/2017

חיפה

מסחר
ומשרדים

7.40%

בהתאם לדיווח באתר מאי"ה ,חברת דורסל רכשה בניין מסחר ומשרדים
הממוקם ברחוב מרקוני  ,10חיפה בתמורה ל  75מש"ח .הבניין בשטח בנוי
כולל של כ  -15,000מ"ר וכולל קומת קרקע מסחרית ,ושתי קומות משרדים.
המבנה מושכר בתפוסה של  .100%הכנסה תפעולית נקיה של כ  -כ 5.55 -
מיליון ש"ח.

09/04/2017

רחובות

מסחר
ומשרדים

7.39%

ב התאם לדיווח באתר מאי"ה ,קרן הריט מניבים התקשרה בהסכם מותלה
לרכישת  50%חלקים בלתי מסויימים במתחם מסחר ומשרדים ,בשטח כולל
של כ  28,000מ"ר ,בשלבי הקמה מתקדמים ,נכון למועדהתפוסה .60%
 N.O.Iצפוי בתפוסה מלאה כ 9.5 -מיליון  ₪משקף שיעור תשואה שנתי של
כ 7.39%

17/05/2017

באר שבע

מבנה
תעסוקה

7.07%

בהתאם לפרסום חברת לוינשטין נכסים רכשה מבנה תעסוקה הממוקם
סמוך לתחנת הרכבת של אוניברסיטת בן גוריון בתמורה לסכום של כ 46
מיליון  .₪המבנה כולל שטח ברוטו של כ  12אלף ואוכלס בתפוסה של ,100%
ההכנסות  3.25מיליון ש"ח.

19/06/2017

רמת גן

קומות
משרדים
במגדל משה
אביב

6.12%

בהתאם לדיווח באתר מאי"ה ,חברת סלע נדל"ן רכשה את קומה  3וקומות
 6-13בשימוש למשרדים ,כ  650מ"ר שטחי מסחר 145 ,מקומות חניה ,שטחי
אחסנה ,מניות וזכויות ניהול ושילוט תמורת  278מיליון  .₪כחלק מעסקת
המכר התחייב המוכרבנק מזרחי לשכור את הנכס לתקופה מינימלית של 8
שנים עם אופציה להארכת השכירות ב  -24שנים בתמורה לסכום של כ 17
מיליון ש"ח/שנה מגלם תשואה שנתית של כ 6.12%

18/07/2017

הוד השרון
 נווהנאמן

מסחר
ומשרדים

7.00%

בהתאם לפרסום בעיתונות כלל ביטוח רכשה מאיר ומעוז יקותיאל 75%
ממרכז מסחרי באזה"ת נווה נאמן תמורת  75מ'  .₪הכנסות חזויות בשנה -
 7מ' ( ₪ל  .)100% -המרכז כולל  5,000מ"ר .מעליו  2בניינים משרדים בשטח
כולל של כ  17,000 -מ"ר.

14/12/2017

כפר סבא

מסחר
ומשרדים

7.32%

בהתאם לדיווח לאתר מאי״ה ,קרן הריט מניבים רכשה בבניין משרדים
חדש ,שבנייתו הושלמה לאחרונה ,באזור התעשייה הוותיק של העיר כפר-
סבא .הבניין בן שבע הקומות כולל שטח בנוי של כ 5,700-מ"ר למשרדים מעל
קומת מסחר במפלס הרחוב ,וכן מרתפי חניה המכילים  135מקומות ,נכון
למועד הרכישה עומד שיעור התפוסה של שטחי המשרדים בבניין על כ90%-
לאחר השכרתו המלאה צפוי להניב  NOIשל כ 4.4-4.6-מיליון ש"ח בשנה.

24/01/2018

בת ים

קניון בת ים

7.03%

בהתאם לדיווח במגנא ,מרכזי קניון בע"מ רכשה מאלדר נכסים בע"מ 50%
מקניון בת-ים תמורת  125מ'  ₪המשקף שווי נטו של חברת הנכס בניכוי
התחייבויותיה .התמורה נקבעה לפי שווי של  555מ'  ₪ל  100% -מהקניון.
הרווח התפעולי השנתי  39 -מ' .₪

31/01/2018

ראש
העין/עמק
חפר

תעשייה-
לוגיסטיקה

7.30%

בהתאם לפרסום בכלכליסט חברת כלל רכשה בפארק אפק מבנה תעשייתי
בשטח של כ־ 5,700מ"ר ,ובעמק חפר מבנה לוגיסטי ־תעשייתי על פני שלוש
קומות ובשטח בנוי של כ־ 15אלף מ"ר בשלבי הקמה .הנכסים צפויים להניב
תשואה שנתית של .7.3%

01/02/2018

אזה"ת
רמלה

משרדים

6.88%

מניבים  -קרן הריט החדשה בע"מ דיווחה כי רכשה זכויות במקרקעין
המהווים קרקע בשטח של כ  9 -דונם עליה בניןבשטח בנוי של כ 12,000 -
מ"ר מעל מרתף חניה בשטח של כ  2,400 -מ"ר .הנכס מושכר במלואו
לממשלת ישראל באמצעות מנהל הדיור הממשלתי (מרבית השטח משמש
את מטה משטרת ישראל)

24/05/2018

א.ת .לוד

שני מבני
משרדים

7.30%

עפ״י דיווח של חב' ריט  ,1החברה רכשה את מלוא הזכויות בשני נכסים
סמוכים ,הממוקמים באזור התעשיה הצפוני של העיר לוד ,ברחי המלאכה 4
ו ,6-בשטח של כ 16 -אלפי מ״ר ועוד כ 300 -מקומות חניה המשמשים בעיקר
למשרדים .בהתאם לדיווח של החברה ,שיעור האכלוס בנכס עומד על כ-
 .85%שיעור ההיוון המוצג מוערך בהנחה של תפוסה מלאה.

24/05/2018

בני ברק

חניון

7.00%

עפ״י דיווח של חב' ריט  1החברה רכשה את חניון בבני ברק הממוקם מתחת
למגדלי ב.ס.ר  3ו ,4-והוא כולל כ 277-מקומות חנייה ומחסן .ריט  1שילמה
כ 50-מיליון שקל כאשר ה NOI-הצפוי מהנכס משקף תשואה שנתית של כ-
.7%
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04/09/2018

איירפורט
סיטי

תעשייה-
לוגיסטיקה

6.00%

עפ"י דיווח חברת אמות השקעות בצעה עסקה של Sale and Lease Back
של מבנה יוניליוור המשמש כמרכז הלוגיסטי המרכזי של חברת יוניליוור
בקריית שדה התעופה .תמורת  105.5מיליון ש"ח סכם שכירות עם יוניליוור
הינו לתקופה של  10שנים ,עם אופציות להארכת תקופת השכירות עד
לתקופה כוללת של  24שנים .דמי שכירות משקפים לאמות תשואה שנתית
של כ.6%-

05/12/2018

פתח תקוה

משרדים

7.00%

עפ"י פרסום חברת "איילון אחזקות" רכשה  85.5%מהזכויות בבית גרניט
באזה"ת קרית אריה בפתח תקוה ואת כל הזכויות הבלתי מנוצלות שבמגרש
הסמוך ,תמורת סכום של  51.5מיליון .₪הבניין כולל  6קומות עיליות
שמושכרות ברובן למשרדים ולחברות היי טק ו 2-קומות תחתונות
המשמשות לחנייה .החברה מצפה כי הבניין יניב לה תשואה שנתית שעשויה
להגיע לכ 7%-החל מהשנה השנייה.

05/12/2018

רמת גן

מסחר
ומשרדים

7.00%

עפ"י פרסום חברת "איילון אחזקות" רכשה  80%מהזכויות ב"בית דרום
אפריקה" שבמתחם הבורסה ברמת גן ,תמורת  45.5מיליון ש"ח .הבניין כולל
 6קומות עיליות שמושכרות רובן למשרדים ,למעט קומת הקרקע המשמשת
ברובה למסחר .בנוסף כולל הבניין שלוש קומות תחתונות המשמשות כחניון.
החברה מצפה שבניין זה יניב לה תשואה שנתית של כ.7%-

17/12/2018

לוד

משרדים

7.00%

קרן ההשקעות ריט 1רכשה בניין משרדים באזור התעשייה הצפוני בלוד
בשטח של  8,320מ”ר ו 228-מקומות חנייה הנכס מושכר ל 30-שוכרים
לתקופות שכירות של עד חמש שנים עם אופציות הארכה לתקופות שונות
.שיעור האכלוס של הנכס הוא  97%והרווח התפעולי השנתי שינבע לריט1
ישקף תשואה של .7%

17/02/2019

לוד

מסחר

7.25%

עפ"י פרסום קרן הריט סלע קפיטל רכשה  50%מנכס המיועד למסחר בשטח
כולל של  4,800מ"ר ,עם כ 100-מקומות חניה .תמורת  21מיליון ש"ח .הרווח
התפעולי הנקי השנתי מהנכס ( )NOIבמועד השלמת האיכלוס צפוי להסתכם
בכ 1.67-מיליון שקל (חלק החברה) ,המהווה שיעור תשואה ברוטו של כ-
.7.25%

22/05/2019

תל אביב

משרדים

5.70%

עפ"י דיווח חברת קנדה ישראל לבורסה עולה כי החברה באמצעות חברת בת
(יחד עם חברה שותפה) רכשה את זכויות הבעלות במגדל המשרדים 'בית
אמריקה' ברח' שאול המלך  ,35בתמורה לסך כולל של  140מיליון ש"ח
(בתוספת מע"מ) .עפ"י הדיווח עולה כי דמי השכירות המתקבל כ –  8מיליון
ש"ח/שנה ,מתקבל שיעור תשואה של .5.7%

24/06/2019

מודיעין

תעשייה-
לוגיסטיקה

5.00%

עפ"י דיווח חברת מגה  -אור מכרה מרכז לוגיסטי בשטח בנוי כולל של כ 25 -
אלף מ"ר (מרביתם מושכרים לחברת הדואר) תמורת  470מיליון ש"ח ,שווי
הממכר נגזר לפי תשואה של  ,5%קרי מכפיל  20על דמי השכירות השנתיים
הצפויים למועד תשלום מלוא התמורה.

 12.2עסקאות מכר בסביבה
להלן עסקאות שנערכו באזור התעשייה הנדון (מתוך מערכת מידע נדל"ן של רשות המיסים):

 18מתוך 21

 12.3דמי שכירות
 12.3.1ברחוב גרניט (בית להדים) מוצעים להשכרה משרדים מחולקים בשטח של כ –  214מ"ר בדמ"ש
של  55ש"ח/מ"ר כולל דמי ניהול.
 12.3.2במבנה משרדים מוצעים משרדים בקומה  2בשטח  215מ"ר בגמר מלא  2 +מקומות חניה
תמורת דמ"ש של  60ש"ח/מ"ר.
 12.3.3במבנה משרדים מוצעים משרדים בגמר מלא בשטח של כ  470 -מ"ר ושטח של כ –  200מ"ר
בדמ"ש של  45ש"ח מ"ר.
 12.3.4מדו"ח מחקר (חציון ראשון  )2019של חברת נת"מ (חברה מספקת שירותי נדל"ן לענף הנדל"ן
העסקי בארץ ובחו"ל) עולים הנתונים הבאים לגבי בא.ת ראש העין הממוקם בסמיכות יחסית.
יודגש כי ראש העין מאופיינת בשימושי תעסוקה בעלי מאפיינים שונים מהנכס הנדון ,בהיקפים
גדולים יותר ,אך בשל המיקום הגיאוגרפי נבחנו בכדי לקבוע ייחוס לשיעורי התפוסה ולדמי
השכירות הממוצעים.
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 .13תחשיב
להלן תחשיב שווי הנכס בגישת ההשוואה ,בהתאם לשטחים הבנויים בהיתר הבנייה.
השטח להערכה -השטחים המוערכים בגישת ההשוואה לקוחים מהיתר הבנייה כפי שמדווחות עסקאות מס
שבח המפורטות לעיל.
שווי למ"ר תעשיית עתירת ידע -שווי למ"ר בנוי נקבע על  ₪ 9,000למ"ר ,בהתאם לעסקאות ההשוואה (חלקן
הגובה) וביחס לדמי השכירות המשולמים בנכס (כ ₪ 55 -למ"ר לחודש) .יודגש כי הנכס במצב פיזי גבוה ביחס
לסביבה .יואר כי באזור בסביבת הנכס נכסים ברמות גמר שונות הבאות לידי ביטוי במחירי המכירה
המפורטים בטבלת העסקאות לעיל.
שווי למקום חנייה -שווי למקום חנייה נקבע של  ,₪ 50,000בהתאם לעסקאות השוואה בראש העין ,ובהיוון
דמי שכירות מקובלים של כ ₪ 300 -לחודש.
שווי למ"ר בנוי בקומות המרתף -שווי למ"ר בנוי נקבע במקדם התאמה של  0.5ביחס לשווי מ"ר עילי.
תחשיב גישת ההשוואה
קומה
מרתף
חצר תפעולית
קרקע
גלריה
1
גלריה
2
גג
סה״ כ

השימוש

שטח (מ״ר)

אחסנה וטכני
 22רכבים
 5רכבים
תעשיית עתירת ידע
תעשיית עתירת ידע
תעשיית עתירת ידע
תעשיית עתירת ידע
תעשיית עתירת ידע
תעשיית עתירת ידע

555
723
1,163
97
1,334
655
108
4,635

שווי למ"ר/
מקום חניה
₪ 4,250
₪ 50,000
₪ 50,000
₪ 9,000
₪ 9,000
₪ 9,000
₪ 9,000
₪ 9,000

סה"כ שווי
₪ 2,358,750
₪ 1,100,000
₪ 250,000
₪ 10,467,000
₪ 873,000
₪ 12,006,000
₪ 5,895,000
₪ 32,900,000

טבלת רגישות -
טבלת רגישות הבוחנת שינוי בשווי הנכס ,בעת שינוי שווי למ"ר מבונה למ"ר תעשייה ומ"ר אחסנה.

₪ 32,900,000
₪ 3,825
₪ 4,038
₪ 4,250
₪ 4,463
₪ 4,909

₪ 8,100
₪ 29,800,000
₪ 29,900,000
₪ 30,000,000
₪ 30,100,000
₪ 30,400,000

₪ 8,550
₪ 31,300,000
₪ 31,400,000
₪ 31,500,000
₪ 31,600,000
₪ 31,900,000

₪ 9,000
₪ 32,700,000
₪ 32,800,000
₪ 32,900,000
₪ 33,100,000
₪ 33,300,000

₪ 9,450
₪ 34,200,000
₪ 34,300,000
₪ 34,400,000
₪ 34,500,000
₪ 34,800,000

₪ 9,900
₪ 35,600,000
₪ 35,800,000
₪ 35,900,000
₪ 36,000,000
₪ 36,200,000
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 .14ההערכה
לאור הגורמים השיקולים והתחשיבים שלעיל הגענו לכלל דעה כי שווי זכויות החכירה המהוונת בנכס הנדון,
למועד הקובע לחוות דעת ,31/12/2018 ,בגבולות:
( ₪ 32,900,000שלושים ושנים מיליון ותשע מאות אלף ש"ח)
ההערכה אינה כוללת מע"מ ,בהתאם להוראות תקן מס' 11א' של הועדה לתקינה שמאית.
 .15פרוט חוות דעת של מומחים שונים
במסגרת הערכת השווי לא נעשה שימוש בחוות דעת של מומחים נוספים.
 .16מיסים ותשלומי חובה
במועד הקובע לשומה לא צפויה הפחתה.

 .17הצהרות
הנני מצהיר כי אין לי עניין אישי בנכס נשוא השומה ,בבעלי הזכויות בו או במזמין השומה .הדו"ח הוכן על פי
תקנות שמאי המקרקעין (אתיקה מקצועית) ,התשכ"ו  1966 -ועל פי התקנים המקצועיים של הועדה לתקינה
שמאית.

ולראיה באתי על החתום,
ארז כהן
שמאי מקרקעין
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תאריך21/01/2020 :
25822.1
סימננו:

DATE
REF:

שומת מקרקעין מקיפה
תקן 17.1
הנדון :מבנה תעשייה
רחוב צור  ,8אזור התעשייה מצפה ספיר
כוכב יאיר  -צור יגאל
גוש  8973חלקה 12
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.1

פרטי הזמנת השומה
 1.1שם התאגיד מזמין השומה -
"החברה").

חברת הלה הנדסה בנייה ויזום ( )1998בע״מ (להלן" :הלה" ו/או

1.2

מזמין השומה -

מר רפאל אלאלוף ,מבעלי החברה

1.3

מועד הזמנת השומה -

.26/01/2020

1.4

נסיבות הזמנת השומה -

צירוף חוות הדעת לדוחות הכספיים של חברת הלה.

1.5

נמסר לנו על ידי המזמין כי הנכס מוגדר לצורך דוחותיה הכספיים של החברה ,כנכס להשקעה בשלמותו
עפ"י התקינה הישראלי ותקן  16ו/או התקינה הבינלאומית ( /)IFRSתקן  IFRS 13ותקן חשבונאי
בינלאומי  )IAS( 40בנסיבות העניין

1.6

שכר טרחתנו בגין חוות הדעת אינו מותנה בתוצאותיה ,והיא נערכה לפי מיטב ידיעותינו והכשרתנו
המקצועית.

1.7

לא קיבלנו כתבי שיפוי ממזמין השומה.

1.8

אין לנו עניין אישי בנכס ו/או בבעליו ,לא קיימים יחסי תלות בינינו ובין מזמין חוות הדעת.

1.9

חוות הדעת נערכה ללא התניות כלשהן מצד הלקוח לרבות לעניין שכר טרחה .ערכנו שומות מקרקעין
לחברת הלה  ,לעניין שכר טרחה ששולם בגין הנ"ל ,אין מדובר כלל בסכום מהותי ביחס לסך הכנסות
של חברת ז.כ .מחקר וסקרים ( )1989בע"מ

 1.10הננו נותנים בזאת את הסכמתי כי חוות דעת זו תצורף לדו"חות כספיים של החברה וכן את הסכמתנו
כי חוות דעת זו תפורסם בציבור.
.2

מטרת השומה
הערכת "השווי ההוגן" של זכויות הלה הנדסה בנייה ויזום ( )1998בע״מ בנכס הנדון בהתחשב במצבו "."AS-IS
השווי של זכויות החברה במקרקעין על פי הגדרתו בתקן דיווח כספי בינלאומי  )IFRS 13( 13הוא " -המחיר
שהיה מתקבל ממכירת נכס או שהיה משולם להעברת התחייבות בעסקה רגילה בין משתתפים בשוק במועד
המדידה".
הערכת השווי מבוצעת לנדל"ן להשקעה כפי שהוגדר בתקן בינלאומי  )IAS 40( 40ובהתאם תקן  17.1בדבר
"פירוט מזערי נדרש בשומות מקרקעין לצורך דיווח על פי חוק ניירות ערך ,התשכ"ח  1968ולצורך תקינה
חשבונאית" ,שאושר בתאריך  6/10/2010ע"י הועדה לתקינה שמאית ובתאריך  13/10/2010ע"י מועצת שמאי
המקרקעין במשרד המשפטים .השומה נערכת לצורך מידע נדרש בדוחות הכספיים של החברה לרבות דיווח
על נכס או על חלק יחסי ממנו כנדל"ן להשקעה ,לפי העניין ,בדוחות אלו ו/או לצורך דיווח כספי של החברה
לרבות ביסוס השווי ההוגן של השקעתה בנכס .זאת ,לצורך דיווח לדו"חות הכספיים ,שיפורסמו בציבור.
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.3

פרטי עורך חוות הדעת
ארז כהן
שם השמאי:
324
רישיון מס':
מקום עבודתו :רח' יגאל אלון  ,67תל-אביב
מנכ"ל חברת ז.כ .מחקר וסקרים ( )1989בע"מ.
תפקיד:
שמאי מקרקעין ומשפטן.
ואלה פרטי ניסיוני והשכלתי:
יו"ר לשכת שמאי המקרקעין לשעבר.
- 2011
חבר במועצת שמאי המקרקעין משרד המשפטים כמשקיף בוועדת התקינה השמאית.
- 2008

משפטן  LL.B -מהקריה האקדמית אונו.

- 2005
- 2004
- 2003
- 2002
- 2000
- 1999

מ"מ יו"ר לשכת השמאים ויו"ר וועדת השתלמויות של הלשכה.
לימודי משפטים ,הקריה האקדמית ,קרית אונו.
בוחן בבחינות שומה למעשה מטעם משרד המשפטים.
יו"ר ועדת השתלמויות  -לשכת שמאי מקרקעין ,חבר בוועד הלשכה.
בוגר קורס עדים מומחים.
בוגר קורס גישור ופישור.

- 1996

לקראת תואר שני  -לימודים עירוניים ,החוג לגיאוגרפיה ,האוניברסיטה העברית י-ם.

- 1993
- 1993
- 1990

שמאי מקרקעין  -מתמחה בשומות מקרקעין לחברות גדולות  -משאב ,נשר ,אמות כלל וכד'.
רישיון שמאי מקרקעין מס'  324מתאריך .24/4/1993
בוגר אוניברסיטת ת"א החוג לגיאוגרפיה ומדעי המדינה.
בוגר קורס לשמאות מקרקעין וניהול נכסים במסגרת שלוחת הטכניון בת"א.

במסגרת עבודתו עורך שומות בהיקפים משמעותיים ובין השאר מייעץ לגופים הבאים:
יועץ לחברת המלט – נשר ,יועץ לקרן אייפקס ברכישות בזק ותנובה ,יועץ לחברת תעבורה ,עורך שומות לבתי
משפט ,יועץ לעירית אילת  -בנושאי השבחות ,ליווי תכניות בנין עיר ורישום ,יועץ לישרוטל מלונות.
.4

המועד הקובע לשומה
המועד הקובע לשומה.31/12/2019 :

.5

מועד הביקור בנכס
ביקור בנכס נערך ביום  03/02/2020ע"י בנימין רם  -שמאי מקרקעין.
1

 1נמסר כי לא קיימים שינויים מהותיים בנכס נכון למועד הקובע.
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.6

פרטי זיהוי הנכס
גוש -
חלקה -
שטח החלקה -
מס' מגרש -
מהות הנכס -
מיקום -
הזכויות -

8973
12
 2,229מ"ר
( 7בהתאם לתוכנית )9/1002
מבנה תעשייה בן  3קומות מעל קומת מרתף.
אזור תעשייה מצפה ספיר ,כוכב יאיר  -צור יגאל.
חכירה מרשות הפיתוח המסתיימת בתאריך .07/06/2048

חזית הנכס:
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.7

תאור הנכס והסביבה
7.1

כללי
הנכס הנדון מהווה את זכויות החכירה במגרש ( 7בהתאם לתוכנית  )9/1002המהווה את חלקה  12בגוש
 .8973על המגרש בנוי מבנה תעשייה מודרני המושכר ומשמש ברובו למשרדים ותעשייה עתירת ידע.
המבנה ממוקם באזור תעשייה מצפה ספיר הממוקם ממערב לישוב צור יגאל.

7.2

תיאור החלקה
חלקה  12בגוש  8973בשטח רשום של  2,229מ"ר .החלקה בעלת צורה טרפזית רגולרית עם חזית דרומית
באורך של כ  47 -מ' לרחוב צור ,עומקה כ  53 -מ'.
טופוגרפית החלקה מישורית.
תצ"א ( )2018עם סימון סכמתי של החלקה מתוך ממ"ג הועדה לתו"ב (ללא קנ"מ):

רח' צור

רח' צור

גבולות החלקה:
מדרום  -רחוב צור ומעברו מבנה תעשייה עם חזית מסחרית.
מצפון  -רצועת שצ"פ ומעברה כביש שדרות הארץ רוחבי באזור הנפגש במערבו בכביש .444
ממערב  -המשך רחוב צור (בטופוגרפיה היורדת מדרום לצפון) ומעברו עורף מבנה מרכז מסחרי.
ממזרח  -מבנה תעשייה.
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7.3

תאור המבנה
מבנה תעשייה מודרני בן  3קומות מעל קומת מרתף .המבנה נבנה בשנת  2010לערך ,בבנייה
קונבנציונאלית של שלד בטון ובלוקים בחיפוי טיח בשילוב קירות מסך בחלקו .מחזית הבניין ,רח' צור,
קיימת כניסה ללובי הבניין אשר לצידו כניסה לרחבת חצר תפעולית בחזית הבניין ולצידו במזרח
המבנה ,שער לכביש אספלט המקיף את המבנה אשר בעורף הבניין רחבה המשמשת למקומות חניה.
בצידו המערבי של המבנה (רח' צור בשיפוע במערב המבנה) רמפת גישה לקומת המרתף המשמשת
בעיקרה לחניה לצד אחסנה ומערכות טכניות .בבניין שתי מעליות ,מעלית נוסעים ומעלית משא ושני
חדרי מדרגות .קיימות מערכות המקובלות לבניין מסוג זה כגון יחידות מיזוג אויר ,מערכות גילוי וכיבוי
אש ומערכות הסנקה ,כמו כן ,בקומת המרתף צובר חשמל המספק חשמל במתח נמוך לשוכרים .הנכס
מתוחזק על ידי בעלת הזכויות בנכס ,חברת הלה.
להלן תמצית תאור מפלסי המבנה:
קומה/
מפלס
מרתף
()4.65

קרקע
()0.00

1
()5.85
2
()8.85
גג
()12.0

שטח
בהיתר

תאור

הקומה ברובה משמשת לחניה ,כמו כן בקומה שני אולמות המשמשים כאחסנה ,מתחם
של חדרי שרותים ומלתחות וכן מתחם של מערכות טכניות (חדר משאבות ,חדר חשמל
 1,278וחדר שנאים).
מ"ר הגישה לרכבים דרך רמפה מרחוב צור (ממערב) דרך תריס גלילה חשמלי ,כמו כן ,קיימת
מעלון לכלי רכב המאפשרת כניסת כלי רכב ממפלס הכניסה בחזית המבנה לחניון (בשלב
זה לא נעשה שימוש במעלית זו).
לובי כניסה וחלל ציבורי מרכזי משותף בעיצוב חדשני הכולל מקומות ישיבה וחדרי
 1,163שירותים .השטחים מושכרים לחברות הייטק ,בגמרים מותאמים לצרכי השוכר ,תקרות
מ"ר
אקוסטיות ,מחיצות ודלתות זכוכית עם פרופיל ברזל ,רצפה  p.v.c.ברובה .הקומה בחלל
כפול ,בחלק קטן ממנה גלריה בהיתר.
קומה מושכרת לחברות הייטק .מערב הקומה בחלל כפול אשר בו נבנתה קומת גלריה
 1,334בקונסטרוקציית פלדה .2
מ"ר הגמרים מותאמים לצרכי השוכר ,תקרות אקוסטיות ,מחיצות ודלתות זכוכית עם פרופיל
ברזל ,רצפה  .p.v.cברובה לצד אריחי גרניט פורצלן.
קומה חלקית המושכרת לשני שוכרים .תקרות אקוסטיות ,חדרי משרדים במחיצות גבס,
 665מ"ר
רצפה ברובה גרניט פורצלן לצד פרקט.
גג פתוח הכולל מערכות טכניות  -יחידות מיזוג אויר ,קולטי שמש ,גנרטור ,פתחי אורור
וכד' .כמו כן ,קיים שטח שחלקו מסומן בהיתר כ'חדר טכנאים' שהוסב למשרדים הכולל
רצפת בטון מוחלק ,מחיצות דקורטיביות מברזל ,דלתות זכוכית בשילוב פרופיל ברזל
שרוול מיזוג דקורטיבי בתקרה .3

 2לא אותר היתר לגלריות.
 3לא אותר היתר לשטח זה.
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7.4

תמונות מיום הביקור
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7.5

תאור הסביבה
אזור התעשייה מצפה ספיר בצמוד ממערב ליישוב צור יגאל ,בתחום המוניציפלי של המועצה המקומית
כוכב יאיר  -צור יגאל.
אזור התעשייה מצפה ספיר הוקם ע"י מ.א .דרום השרון בשנת  1996בסמוך ליישובים צור יגאל וכוכב
יאיר ,מזרחית לכביש  444וכביש  , 6צפונית לקיבוץ אייל.
אזור התעשייה מאופיין במבנים בני  3 – 2קומות לתעשיות נקיות ,טכנולוגית ,שירותים ,משרדים,
לוגיסטיקה ,אחסנה וכן שטחים מסחריים ,ברובם הוקמו ע"י חברות לשימושן העצמי .בחלקו המערבי
של אזור התעשייה מרכז מסחרי המשרת את יישובי האזור.
הפיתוח באזור התעשייה מלא וכולל רחובות סלולים עם מדרכות משולבות בעמודי תאורה וגינון.

הנדון
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.8

המצב התכנוני והרישוי
8.1

תוכניות בניין עיר

4

 8.1.1על המקרקעין שבנדון חלות ,בין היתר ,התוכניות הבאות:
מהות
התכנית

תאריך מתן
תוקף

שד9/1002/

שינוי יעוד

17/6/1993

שינויים לתקנון תכנית שד 9/1002/מישיבה 17
של הוועדה המקומית דרום השרון

תוספת שטחי
שירות

14/11/1995

התוכנית

זכויות והוראות הבנייה:
יעוד החלקה

מבנה תעשיה ,מלאכה ,אחסון ואספקה
בנינים למפעלי תעשיה רגילה ,בניינים למפעלי תעשיה עתירת ידע ,מכוני
מחקר ,מעבדות וכד׳ ,בניינים לבתי מלאכה ,מבנים לאחסון ואספקה של
חומרים המיוצרים ע״י עיבוד חקלאי ,לצורך עיבוד חקלאי וחומרים
שאינם מזיקים לסביבה ,מבני עזר ופעילויות הדרושות לתעשייה,
מלאכה ,אחסון ואחזקה.

שטח מגרש
מינימלי

כ 1-דונם.

חניה

לפי חוק התכנון והבנייה ,תיקון תשמ״ג  1983 -בדבר מקומות חנייה .דרך
תכנית בינוי אפשר להפחית את מספר מקומות החנייה.
 40%משטח המגרש לכל קומה עד  3קומות ובסה״כ 120%
 30%משטח עיקרי בכל קומה.
מותרת בניית מרתף כהגדרת חוק לתכנון ובנייה על תקנותיו ,בגודל של
 40%משטח המגרש ,נטו.
 12מ׳ או על פי תוכנית בינוי באישור הוועדה המקומית.
חזית  -עפ״י תשריט ,מרווח צד  5מ׳ מרווח אחורי  5מ׳.

השימושים
המותרים

שטח עיקרי
שטח שירות
מרתף
גובה מירבי
קווי בניין
תכנית פיתוח

לא יינתן היתר בניה אלא בהתאם לתכנית פיתוח .תכנית הפיתוח תכלול:
שבילי גישה ,חנייה ,שטחי פריקה וטעינה ,מערכות ומתקני תשתיות.

גינון

במגרשים בודדים לתעשייה לא פחות מ 20/-משטח המגרשים (בנכס
הנדון קיימת הקלה בהיתר).

 4המידע בפרק ״הרקע התכנוני״ מושתת ,בין היתר ,על מידע תכנוני המפורסם באתר האינטרנט של הוועדה המקומית לתכנון ובניה
ותוכניות בניין עיר .זכויות הבניה המתוארות לעיל הינן על פי הבנה ופרשנות סבירה לתוכניות בניין עיר ,במועד עריכת חוות הדעת ,ואינן
מחייבות את הוועדה המקומית לתכנון ולבניה.
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 8.1.2תוכנית מס' 417-0600171
הוגשה לוועדה המקומית תוכנית  417-0600171לתוספת זכויות בניה במסגרת סמכות הועדה המקומית.
עיקרי התכנית  -א .תוספת זכויות בניה ,על פי סעיף 62א(א )3()1לחוק התכנון והבניה ב .תוספת קומה
כך שניתן יהיה לבנות  4קומות לשטחים העיקריים ,על פי סעיף 62א(א)(4א) לחוק התכנון והבניה.
ביום  05/01/2020הוחלט לאשר להפקדה את התוכנית.
בסוף חודש מאי התכנית פורסמה להתנגדויות.
להלן החלטת הועדה המקומית -

טבלת הזכויות תקנון התוכנית -
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8.2

רישוי
מעיון בתיק הבניין של הנכס באתר הועדה המקומית לתו"ב דרום השרון אותרו ,בין היתר ,המסמכים
הבאים:
מסמך

תאריך

היתר מס'
2006217

29/10/2006

2007192

02/12/2010

היתר מס'
2012131

16/10/2012

טופס 4
8306

28/04/2013

ניתן ל -
"עבודות חפירה ודיפון מבוקשים בנפח חפירה  8200מ״ק"
הארכת היתר מס׳  2007192מתאריך  25/10/2007לשנתיים .היתר למבנה
תעשייה לפלסטיקה ,גדרות באורך  200מ׳ ,הקלה בהעברת שטח עיקרי
מקומה לקומה ,הקלה בהעברת שטח שירות מקומה לקומה והקלה בשיעור
הגינון במגרש בהיקף של  .15/סה״כ לשטח עיקרי  2,674.96מ״ר ולשטח
שירות  1,972.07מ״ר.
"שינויים במפעל תעשיה קיים והפיכתו ממפעל לפלסטיקה למפעל
לקוסמטיקה"
"ניתן למבנה אשר נבנה בהתאם להיתר מס'  2012131מיום "16/10/2012

להלן טבלת השטחים מתוך תוכנית הבקשה להיתר :2012131

8.3

סיכום המצב התכנוני
 שטחי הנכס בנויים כיום בהתאם להיתר בנייה ,למעט שטחי הגלריות שנבנו.
 הנכס מנצל את זכויות הבנייה ולא נותרו זכויות בנייה נוספות.
 קיימת תוכנית מס'  417-0600171המאושרת להפקדה לתוספת זכויות.
 זיהום קרקע  -הנכס נמצא באזור בו המסווג על פי תב״ע ביעוד ״אזור תעשייה״ .במועד הביקור
הנכס מושכר לחברות בתחום תעשיית עתירת ידע ונראה על פניו שלא נעשו בעבר בנכס שבנדון או
בסביבה הקרובה שימושים אחרים העלולים ליצור זיהום בקרקע .לא נבדקה ולא נמסרו מסמכים
אודות זיהום קרקע או קיום חומרים מסוכנים בנכס העלולים להשפיע על השווי בשומה.
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.9

זכויות בנכס
9.1

העתק פלט מידע מפנקס הזכויות מיום 10/02/2020

גוש ,8973 :חלקה ,12 :שטח רשום 2,229 :מ״ר.
בעלויות:
רשות הפתוח  -בשלמות.
חכירות:
הלה הנדסה בנייה ויזום ( )1998בע״מ ח.פ  - 512590118בשלמות.
החכירה ראשית לנכס בשלמות לתקופה בת  49שנים המסתיימת בתאריך.7/6/2048 :
קיימת הגבלה בהעברה.
משכנתאות:
לטובת בנק מרכנתיל דיסקונט בע״מ מדרגה שניה ללא הגבלת סכום ובשלמות.
הערות:
▪ רשומה הערה בדבר אתר עתיקות .ילקוט פרסומים מס׳  5750מיום  10/5/1999עמ׳ .30935
▪ הערת אזהרה סעיף  126לטובת הלה מבני תעשיה בע"מ עפ"י הסכם מיום .08/01/2019
הערה :הערת אזהרה סעיף , 126לקראת השלמת האישור ורישום החכירה.
9.2

חוזה חכירה (תעשיה ומסחר) מהוון מיום 02/11/2005
בהתאם לחוזה חכירה אשר נחתם בין מנהל מקרקעי ישראל (״המחכיר״) ,לבין ישראמטל בע"מ ,עולים,
בין היתר ,הפרטים הבאים:
8973/12
גוש/חלקה -
מס'  7על פי תוכנית מפורטת 9/1002
מגרש -
השטח -

 2,229מ״ר.

מטרת החכירה -
תקופת החכירה -
קיבולת הבניה-

תעשייה ומלאכה.
 49שנים החל מיום  08/06/1999ועד  49 + 07/06/2048שנים נוספות.
 3,570מבונים.

שונות -

על המגרש חלה תב״ע שד 9/1002/ויעודו תעשיה ,מלאכה ,אחסון ואספקה .זכויות
הבניה 40% :בקומה 3 ,קומות בגובה מירבי  12מ׳ ובסה״כ  + 120%מרתף בגודל
 40%משטח המגרש נטו .שטחי שירות  30%מתוך השטח העיקרי בכל קומה.
מותרת בניה תת קרקעית במסגרת קווי המגרש לצרכי חניה ואחסנה בלבד.
מותרת בניית רמפות לגישת רכב לקומות המבנה .שטחי הרמפות יהיו בנוסף
לשטחי השירות המותרים במסגרת קווי הבנין.

9.3

תוספת לחוזה חכירה (תעשיה ומסחר) מהוון מיום 20/07/2008

 5הנכס בנוי ועל כן ההערה לא מהווה סיבה להוצאות עתידיות ולהפחתת שווי הנכס.
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בהתאם לחוזה חכירה אשר נחתם בין מנהל מקרקעי ישראל (״המחכיר״) ,לבין גולדברג-הכט ()89
("החוכר") עולים ,בין היתר ,הפרטים הבאים:
8973/12
גוש/חלקה -
מס'  7על פי תוכנית מפורטת 9/1002
מגרש -
השטח -

 2,229מ״ר.

מטרת החכירה -
תקופת החכירה -
קיבולת הבניה-

תעשייה ומלאכה.
 49שנים החל מיום  08/06/1999ועד  49 + 07/06/2048שנים נוספות.
 3,849.3מבונים.

שונות -

על המגרש חלה תב״ע שד 9/1002/ויעודו תעשיה ,מלאכה ,אחסון ואספקה .זכויות
הבניה 40% :בקומה 3 ,קומות בגובה מירבי  12מ׳ ובסה״כ  + 120%מרתף בגודל
 40%משטח המגרש נטו .שטחי שירות  30%מתוך השטח העיקרי בכל קומה.
מותרת בניה תת קרקעית במסגרת קוי המגרש לצרכי חניה ואחסנה בלבד .מותרת
בניית רמפות לגישת רכב לקומות המבנה .שטחי הרמפות יהיו בנוסף לשטחי
השירות המותרים במסגרת קוי הבנין.
נוכח טעות בהפקת כתבים בהם צוין שהזכויות מ-ישאמטל בע״מ ל-גולדברג-הכט
( )89בע״מ עפ״י הסכם פיתוח שעה שהיה קיים חוזה חכירה מיום 2/11/2005
מוצאת תוספת לפיה חב׳ גולדבר-הכט ( )89בע״מ הינה החוכרת לאחר אישור
העברת הזכויות מתאריך ( .7/5/2006שם החברה הוחלף ל-פלסטיק סולושנז
בע"מ).

9.4

המחזיקים בנכס  -הסכמי שכירות
להלן תקציר הסכמי שכירות חופשיים בנכס אשר נחתמו במועדים שונים בין החברה לחברות
המאכלסות את הנכס:
קומה
מרתף

קרקע

קומה א'

קומה ב'
גג
סה"כ

שימוש

שם השוכר

שטח (מ"ר)

חניות

בתכנון  -חדר כושר
מחסן
מחסן
משרדים
משרדים
משרדים
משרדים
חניות עיליות
משרדים
משרדים
משרדים
משרדים
משרדים
משרדים
משרדים
משרדים
משרדים
מחסן
משרדים
משרדים
משרדים
משרדים
משרדים
משרדים
משרדים

פנוי
פנוי
קנדו
קונטל
לרג'יקס
זוג 360
ניו פיט בע"מ
פרל ווירלס
לרג'יקס
זוג 360
קנדו
I next G
IFM
ארתא טכנולוגיות
פרל ווירלס
פרל ווירלס
פרל ווירלס
פרל ווירלס
זוג 360
אגרו סולאר
פרל ווירלס
ביו פרוטקט
פרל ווירלס
דקרה
קבוצת הילה בבניה

 119מ''ר
 160מ''ר
 51מ''ר
 600מ''ר
 274מ''ר
 280מ''ר
 14מ''ר

1
3
5

 62מ''ר
 127מ''ר
 517מ''ר
 45מ''ר
 100מ''ר
 36מ''ר
 446מ''ר
 248מ''ר
 63מ''ר
 11מ''ר
 84מ''ר
 194מ''ר
 37מ''ר
 584מ''ר
 49מ''ר
 89מ''ר
 125מ"ר
 4,190מ''ר

10
2
1
2
5

6
2
3
40

שכ"ד גביה

₪ 3,200
₪ 32,213
₪ 12,701
₪ 13,816
₪ 2,000
₪ 1,100
₪ 3,720
₪ 5,842
₪ 31,435
₪ 4,658
₪ 11,219
₪ 2,992
₪ 43,674
₪ 24,552
₪ 6,237
₪ 900
₪ 3,780
₪ 19,000
₪ 3,663
₪ 30,384
₪ 5,600
₪ 7,200
₪0
₪ 269,886

תחילת חוזה

01/06/2019
11/04/2018
15/09/2017
01/01/2018
15/01/2020
15/03/2019
15/09/2017
01/01/2018
15/07/2018
05/08/2019
01/08/2018
01/10/2018
15/03/2019
15/03/2019
15/03/2019
15/03/2019
15/03/2019
15/01/2019
15/03/2019
15/09/2017
01/08/2019
01/07/2017
20/08/2018

סיום חוזה

1507/2023
10/10/2021
14/09/2020
31/12/2020
14/01/2021
14/04/2022
14/09/2020
13/12/2020
15/07/2023
05/08/2020
31/07/2020
31/09/2020
14/04/2022
14/04/2022
14/04/2022
14/04/2022
14/04/2022
14/01/2024
14/04/2022
14/09/2021
14/04/2022
31/06/2020
19/08/2024

אופציה

 2אופציות של  2.5שנים
 3שנים
 2שנים
 3שנים
הוארך בשנה
 3שנים
 2שנים
 3שנים
 2שנים
 1שנים
 1שנים
 3שנים
 3שנים
 3שנים
 3שנים
 3שנים
 5שנים
 3שנים
 2שנים
 3שנים
 2שנים
 1שנה
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9.5

סיכום חוזי השכירות:
סה"כ שטח לשיווק:
אחוז תפוסה:
הכנסות משכר דירה:

9.6

ניהול ואחזקת הבניין
חברת הניהול של הנכס הינה חברת הלה צ.י .ניהול ואחזקות בע"מ ,שהינה בבעלות חברת הנכס .חלק
מהשוכרים משלמים תשלום אחד לבעלים המהווה שכר דירה  +דמי שכירות (ללא הפרדה).
קיבלתי מהחברה מאזן הוצאות והכנסות של חברת הניהול בלבד לשנים .2019 -2017

 4,190מ"ר
93%
 ₪ 2,817,792לשנה ( ₪ 234,816לחודש) לא כולל הכנסות מדמי ניהול ולא
כולל תשלומי ארנונה וחשמל המשולמים ע"י השוכרים בתשלום שכ"ד.
הכנסות ממוצעות למ"ר ₪ 55 :למ"ר.
מרבית החוזים בנכס צפויים להסתיים בשנים הקרובות .הנחות העבודה
חידוש חוזים:
הינה כי חוזי השכירות יחודשו בתנאים דומים ואף טובים יותר .ביסוס
הנחת העבודה מבוססת על מספר עובדות:
חלק מהשוכרים נכנסו למו"מ לחידוש תקופה ,חלקם אף מבקשים הגדלת
שטחים.
חלק מהשטח המושכר כולל מעבדות ושטחים ייעודיים ועל כן במעבר לנכס
אחד נדרשות התאמות שעלותן יקרה עבור השוכר.
מצבו הפיזי של הנכס גובה מהנכסים סביבה על כן בעל יתרון יחסי.
הנכס לקראת איכלוס מלא ,ונמסר לי כי קיימות פניות להשכרת שטחים
נוספים.

שנה
2017
2018
2019

הוצאות
הכנסות
₪ 86,571
₪ 7,849
₪ 344,130
₪ 202,804
₪ 628,648
₪ 382,709

עפ"י הצהרת רו"ח החברה ,בשנת  2019היו הוצאות חד פעמיות של  ₪ 261,381עבור השקעות בבנוי.
סיכום :בשנת  2019חברת הניהול רווחית (בניכוי ההוצאה החד פעמית) ,ואני סבור כי מגמה זו תימשך
לאור עלייה משמעותית בדמי השכירות וכתוצאה מכך בדמי הניהול ,על כן לא נערכה הפחתה משווי
הנכס עבור חברת הניהול.
 .10שומות ועסקאות בנכס הסמוכות למועד הקובע
 10.1לא ידוע לי על עסקת מכר בנכס הנדון בשלוש השנים הקודמות למועד הקובע.
 10.2הוצגה בפני שומת מקרקעין עפ"י תקן  19לבנק מרכנתיל מיום  10/01/2019שנערכה ע"י השמאי מוטי
זייד .בשומתו קבע השמאי שווי של .₪ 40,700,000
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 .11גורמים ושיקולים בהערכה
בבואנו להעריך את שווי הנכס הנדון לצורך דיווח על פי חוק ניירות ערך  -התשכ"ח עבור דיווח כספי של החברה
ובהתאם לתקן מספר  17.1של הועדה לתקינה שמאית ,הבאנו בחשבון בין היתר את הגורמים והשיקולים
שלהלן:
 11.1מטרת השומה :הערכת "השווי ההוגן" של זכויות חברת הלה הנדסה בנייה ויזום ( )1998בע״מ ,בנכס
הנדון בהתחשב במצבו " ."AS-ISהשווי משקף את "השווי ההוגן" של זכויות החברה במקרקעין על פי
הגדרתו בתקן חשבונאי בינלאומי מס'  IAS 40ו IVS1 -שהוא  -הסכום בו יימכר הנכס ליום ההערכה בין
קונה מרצון למוכר ברצון ,בעסקה רצונית ,ללא אילוץ ,אחרי זמן סביר בשוק ,כשהצדדים פועלים
בידיעה ,בשיקול דעת ,בזהירות וללא כפיה .השומה נערכה לפי תקן  17.1בדבר "פירוט מזערי נדרש
בשומות מקרקעין לצורך דיווח על פי חוק ניירות ערך ,התשכ"ח  1968ולצורך תקינה חשבונאית",
שאושר בתאריך  6/10/2010ע"י הועדה לתקינה שמאית ובתאריך  13/10/2010ע"י מועצת שמאי
המקרקעין במשרד המשפטים .השומה נערכת לצורך מידע נדרש בדוחות הכספיים של החברה לרבות
דיווח על נכס או על חלק יחסי ממנו כנדל"ן להשקעה ,לפי העניין ,בדוחות אלו ו/או לצורך דיווח כספי
של החברה לרבות ביסוס השווי ההוגן של השקעתה בנכס .זאת ,לצורך דיווח לדו"חות הכספיים,
שיפורסמו בציבור.
 11.2גישות השומה -קיימות שלוש גישות עיקריות לשומת שווי נכסי מקרקעין:
גישת ההשוואה (או גישת השוק)The market approach -

מבוססת על אומדן שווי השוק של הנכס הנישום בהסתמך על עסקאות שנעשו בנכסים אחרים הדומים
לו במיקומם ,אופיים ,רמת הסיכון הגלומה בהם ומידת סחירותם .השומה הסופית מתבצעת תוך
שימוש במקדמי השוואה רלוונטיים לנכס הנישום ביחס לעסקאות ההשוואה .גישה זו מועדפת גם לפי
הפסיקה.
גישת ההכנסה (או גישת היוון ההכנסות)The income approach -

אומדן שווי השוק של הנכס נשוא השומה מבוצע על ידי היוון ההכנסה (היוון מהשורש "הון") המתקבלת
או שעשויה להתקבל ממנו לאורך זמן .פעולת ההיוון נעשית בעזרת שער ריבית הנקבע בין היתר ע"פ
אופי הנכס ,רמת הסיכון הגלומה בהכנסה השוטפת ובגורמים נוספים .השיקולים בהערכת שעור ההיוון
כוללים בין היתר :ריבית בטוחה במשק ,איכות השוכר ,פחת ,סיכון.
גישת העלויות (גישת השווי הפיזי) The cost approach -

בגישה זו שמים את שווי הנכס על בסיס העלות הצפויה להקמת נכס אחר הדומה בכל לנכס הנישום.
השווי המתקבל בגישה זו הוא סיכום של שווי הקרקע בהתאם לשווייה בשוק החופשי כריקה ופנויה
בהתאם ליעודה או רמת ניצולה הקיים ,בתוספת עלות הקמה מחדש של המבנה וההשבחות הנוספות
שנעשו בנכס ובניכוי פחת על סוגיו השונים (פיזי ,כלכלי ופונקציונאלי) .גישה זו מצויה בעדיפות אחרונה
מאחר והתוצאה המתקבלת ,רגישה לשינויים קלים בכל אחד ממרכיביה.
מקוב ל לבצע שילוב והצלבת נתונים בין גישות השומה הנ"ל בהתאם למטרת השומה ,אופי הנכס
ונסיבות השומה .במצבי שוק שונים (גאות ,שפל וכדומה) ,עשויה התוצאה המתקבלת ע"י שימוש בכל
אחת מהגישות ,להיות שונה .בתנאי שוק אופטימאליים השימוש בכל אחת מהגישות ייתן תוצאות
דומות.
 11.3הובא בחשבון מיקום הנכס באזור התעשיה מצפה ספיר באזור מועצה מקומית כוכב יאיר -צור יגאל.
 11.4הובא בחשבון השטחים הבנויים ,השימושים ,רמת הגמר ורמת התחזוקה.
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 11.5הובא בחשבון כי הנכס עבר שיפוץ משמעותי בשנת .2018
 11.6הובא בחשבון המצב התכנוני החל על הנכס ,תכנית  417-0600171אשרה הומלצה להפקדה לתוספת
זכויות בנייה.
 11.7הובאו בחשבון היתרי הבנייה החלים על הנכס ,לא אותרו היתרי בנייה לשטחי הגלריות וקומת הגג.
 11.8הובאו בחשבון חוזי החכירה החלים על החלקה ,בחוזה החכירה נקבע כי מטרת החכירה הינה עבור
תעשייה ומלאכה וכן מפורטת תכנית שד 9/1002/אשר קובעת כי בין יתר השימושים המותרים -תעשיית
עתירת ידע .לאור קביעת השימושים בתכנית ,אני סבור כי השימושים תואמים לחוזה החכירה וכי לא
צפוי חיוב מרמ"י עבור השימוש שנערך הנכס הנדון.
 11.9הובא בחשבון כי החלקה בבעלות רשות הפיתוח ,ולחברה חוזה חכירה מהוון עד לשנת .2048
 11.10הובאו בחשבון חוזי השכירות כמפורט לעיל.
 11.11הנכס מנוהל ע"י חברה בבעלות החברה ,הועבר לידי הצהרת רו"ח החברה בדבר הכנסות והוצאות חברת
הניהול .עפ"י תוצאות הניהול ,עולה כי החברה אינה גרעונית ועל כן לא הופחתו דמי ניהול משווי הנכס.
 11.12הנכס הוערך בגישת היוון ההכנסות ובגישת ההשוואה.
 11.13הובא בחשבון כי שטחי הגלריות וחלק משטחי הגג שאינם תואמים להיתר הבנייה יוכשרו במסגרת
התכנית החדשה .נערכה הפחתה לדמי השימוש להכשרת השטחים.
 11.14ההכנסות מהשטחים שאינם תומים להיתר הבנייה הוערכו בדחייה של שנה עד להכשרתם.
 11.15הובאו בחשבון מחירים ועסקאות בסביבה תוך ביצוע ההתאמות הנדרשות.
 11.16ההערכה הינה לזכויות חכירה מהוונות ,כשהן נקיות מכל חוב ,שעבוד ,חזקה ,או צד שלישי ,למעט
שכירות ו/או זכויות צדדים שלישיים המצוינות במפורש; כל הנ"ל  -כעולה מהמסמכים שהוצגו בפנינו
והמפורטים לעיל.
 11.17ההערכה הינה למועד הקובע ואינה כוללת מע"מ.
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 .12נתונים להערכת השווי
 12.1שיעורי היוון
 12.1.1סקירת השמאי הממשלתי
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).
מסקירה (אחרונה) שנערכה לשיעור תשואה ממוצעים באגף שומת מקרקעין משרד המשפטים,
למחצית הראשונה של שנת  2019עולה כלהלן –
ממוצע שיעורי התשואה ,בממוצע כלל ארצי:
בנכסי משרדים  ,7.1% -בנכסים מסחריים  ,7.0% -בנכסי תעשיה ולוגיסטיקה .7.2% -
ממוצע  6שיעורי התשואה במשרדים ,בערים -ירושלים ,תל אביב ,חיפה ובאר שבע:
בשוק החופשי  ,6.6% -בנכסים המושכרים לדיור הממשלתי .5.5% -
נכתב ,בין היתר ,כי במחצית הראשונה של שנת  ,2019נצפתה ירידה בשיעורי התשואה בכל סוגי
הנכסים המניבים לעומת השיעורים שנצפו במחצית שקדמה לה (המחצית השניה של שנת
.)2018מגמה זו מהווה המשך למגמות ירידה מתונות ,שנצפו בחלק מהנכסים בשנים האחרונות.
הירידה ,שנצפתה בחציון זה ,מעידה על התגברות המגמה הקיימת בשלוש השנים האחרונות.
 12.1.2דוגמאות לעסקאות תשואה במשק
תאריך

עיר

הנכס

שיעור
תשואה

תאור

30/03/2017

ראשון
לציון

מסחר
ומשרדים

7.50%

בהתאם לדיווח באתר מאי"ה חברת ריט  1זכתה בהתמחרות לרכישת בניין
משרדים בשטח של כ  17,000מ"ר תמורת  119מיליון ש"ח .שיעור האכלוס
בנכס עומד על כ  93%ה  -N.O.Iהצפוי ,בתפוסה מלאה כ  90 -מש"ח.

03/04/2017

חיפה

מסחר
ומשרדים

7.40%

בהתאם לדיווח באתר מאי"ה ,חברת דורסל רכשה בניין מסחר ומשרדים
הממוקם ברחוב מרקוני  ,10חיפה בתמורה ל  75מש"ח .הבניין בשטח בנוי
כולל של כ  -15,000מ"ר וכולל קומת קרקע מסחרית ,ושתי קומות משרדים.
המבנה מושכר בתפוסה של  .100%הכנסה תפעולית נקיה של כ  -כ 5.55 -
מיליון ש"ח.

09/04/2017

רחובות

מסחר
ומשרדים

7.39%

בהתאם לדיווח באתר מאי"ה ,קרן הריט מניבים התקשרה בהסכם מותלה
לרכישת  50%חלקים בלתי מסויימים במתחם מסחר ומשרדים ,בשטח כולל
של כ  28,000מ"ר ,בשלבי הקמה מתקדמים ,נכון למועדהתפוסה .60%
 N.O.Iצפוי בתפוסה מלאה כ 9.5 -מיליון  ₪משקף שיעור תשואה שנתי של
כ 7.39%

17/05/2017

באר שבע

מבנה
תעסוקה

7.07%

בהתאם לפרסום חברת לוינשטין נכסים רכשה מבנה תעסוקה הממוקם
סמוך לתחנת הרכבת של אוניברסיטת בן גוריון בתמורה לסכום של כ 46
מיליון  .₪המבנה כולל שטח ברוטו של כ  12אלף ואוכלס בתפוסה של ,100%
ההכנסות  3.25מיליון ש"ח.

19/06/2017

רמת גן

קומות
משרדים
במגדל משה
אביב

6.12%

בהתאם לדיווח באתר מאי"ה ,חברת סלע נדל"ן רכשה את קומה  3וקומות
 6-13בשימוש למשרדים ,כ  650מ"ר שטחי מסחר 145 ,מקומות חניה ,שטחי
אחסנה ,מניות וזכויות ניהול ושילוט תמורת  278מיליון  .₪כחלק מעסקת
המכר התחייב המוכרבנק מזרחי לשכור את הנכס לתקופה מינימלית של 8
שנים עם אופציה להארכת השכירות ב  -24שנים בתמורה לסכום של כ 17
מיליון ש"ח/שנה מגלם תשואה שנתית של כ 6.12%

18/07/2017

הוד השרון
 נווהנאמן

מסחר
ומשרדים

7.00%

בהתאם לפרסום בעיתונות כלל ביטוח רכשה מאיר ומעוז יקותיאל 75%
ממרכז מסחרי באזה"ת נווה נאמן תמורת  75מ'  .₪הכנסות חזויות בשנה -
 7מ' ( ₪ל  .)100% -המרכז כולל  5,000מ"ר .מעליו  2בניינים משרדים בשטח
כולל של כ  17,000 -מ"ר.

14/12/2017

כפר סבא

מסחר
ומשרדים

7.32%

בהתאם לדיווח לאתר מאי״ה ,קרן הריט מניבים רכשה בבניין משרדים
חדש ,שבנייתו הושלמה לאחרונה ,באזור התעשייה הוותיק של העיר כפר-

 6הסקירה בוצעה בתקופה של כשנה וחצי החל מינואר .2018
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סבא .הבניין בן שבע הקומות כולל שטח בנוי של כ 5,700-מ"ר למשרדים מעל
קומת מסחר במפלס הרחוב ,וכן מרתפי חניה המכילים  135מקומות ,נכון
למועד הרכישה עומד שיעור התפוסה של שטחי המשרדים בבניין על כ90%-
לאחר השכרתו המלאה צפוי להניב  NOIשל כ 4.4-4.6-מיליון ש"ח בשנה.
24/01/2018

בת ים

קניון בת ים

7.03%

בהתאם לדיווח במגנא ,מרכזי קניון בע"מ רכשה מאלדר נכסים בע"מ 50%
מקניון בת-ים תמורת  125מ'  ₪המשקף שווי נטו של חברת הנכס בניכוי
התחייבויותיה .התמורה נקבעה לפי שווי של  555מ'  ₪ל  100% -מהקניון.
הרווח התפעולי השנתי  39 -מ' .₪

31/01/2018

ראש
העין/עמק
חפר

תעשייה-
לוגיסטיקה

7.30%

בהתאם לפרסום בכלכליסט חברת כלל רכשה בפארק אפק מבנה תעשייתי
בשטח של כ־ 5,700מ"ר ,ובעמק חפר מבנה לוגיסטי ־תעשייתי על פני שלוש
קומות ובשטח בנוי של כ־ 15אלף מ"ר בשלבי הקמה .הנכסים צפויים להניב
תשואה שנתית של .7.3%

01/02/2018

אזה"ת
רמלה

משרדים

6.88%

מניבים  -קרן הריט החדשה בע"מ דיווחה כי רכשה זכויות במקרקעין
המהווים קרקע בשטח של כ  9 -דונם עליה בניןבשטח בנוי של כ 12,000 -
מ"ר מעל מרתף חניה בשטח של כ  2,400 -מ"ר .הנכס מושכר במלואו
לממשלת ישראל באמצעות מנהל הדיור הממשלתי (מרבית השטח משמש
את מטה משטרת ישראל)

24/05/2018

א.ת .לוד

שני מבני
משרדים

7.30%

עפ״י דיווח של חב' ריט  ,1החברה רכשה את מלוא הזכויות בשני נכסים
סמוכים ,הממוקמים באזור התעשיה הצפוני של העיר לוד ,ברחי המלאכה 4
ו ,6-בשטח של כ 16 -אלפי מ״ר ועוד כ 300 -מקומות חניה המשמשים בעיקר
למשרדים .בהתאם לדיווח של החברה ,שיעור האכלוס בנכס עומד על כ-
 .85%שיעור ההיוון המוצג מוערך בהנחה של תפוסה מלאה.

24/05/2018

בני ברק

חניון

7.00%

עפ״י דיווח של חב' ריט  1החברה רכשה את חניון בבני ברק הממוקם מתחת
למגדלי ב.ס.ר  3ו ,4-והוא כולל כ 277-מקומות חנייה ומחסן .ריט  1שילמה
כ 50-מיליון שקל כאשר ה NOI-הצפוי מהנכס משקף תשואה שנתית של כ-
.7%

04/09/2018

איירפורט
סיטי

תעשייה-
לוגיסטיקה

6.00%

עפ"י דיווח חברת אמות השקעות בצעה עסקה של Sale and Lease Back
של מבנה יוניליוור המשמש כמרכז הלוגיסטי המרכזי של חברת יוניליוור
בקריית שדה התעופה .תמורת  105.5מיליון ש"ח סכם שכירות עם יוניליוור
הינו לתקופה של  10שנים ,עם אופציות להארכת תקופת השכירות עד
לתקופה כוללת של  24שנים .דמי שכירות משקפים לאמות תשואה שנתית
של כ.6%-

05/12/2018

פתח תקוה

משרדים

7.00%

עפ"י פרסום חברת "איילון אחזקות" רכשה  85.5%מהזכויות בבית גרניט
באזה"ת קרית אריה בפתח תקוה ואת כל הזכויות הבלתי מנוצלות שבמגרש
הסמוך ,תמורת סכום של  51.5מיליון .₪הבניין כולל  6קומות עיליות
שמושכרות ברובן למשרדים ולחברות היי טק ו 2-קומות תחתונות
המשמשות לחנייה .החברה מצפה כי הבניין יניב לה תשואה שנתית שעשויה
להגיע לכ 7%-החל מהשנה השנייה.

05/12/2018

רמת גן

מסחר
ומשרדים

7.00%

עפ"י פרסום חברת "איילון אחזקות" רכשה  80%מהזכויות ב"בית דרום
אפריקה" שבמתחם הבורסה ברמת גן ,תמורת  45.5מיליון ש"ח .הבניין כולל
 6קומות עיליות שמושכרות רובן למשרדים ,למעט קומת הקרקע המשמשת
ברובה למסחר .בנוסף כולל הבניין שלוש קומות תחתונות המשמשות כחניון.
החברה מצפה שבניין זה יניב לה תשואה שנתית של כ.7%-

17/12/2018

לוד

משרדים

7.00%

קרן ההשקעות ריט 1רכשה בניין משרדים באזור התעשייה הצפוני בלוד
בשטח של  8,320מ”ר ו 228-מקומות חנייה הנכס מושכר ל 30-שוכרים
לתקופות שכירות של עד חמש שנים עם אופציות הארכה לתקופות שונות
.שיעור האכלוס של הנכס הוא  97%והרווח התפעולי השנתי שינבע לריט1
ישקף תשואה של .7%

17/02/2019

לוד

מסחר

7.25%

עפ"י פרסום קרן הריט סלע קפיטל רכשה  50%מנכס המיועד למסחר בשטח
כולל של  4,800מ"ר ,עם כ 100-מקומות חניה .תמורת  21מיליון ש"ח .הרווח
התפעולי הנקי השנתי מהנכס ( )NOIבמועד השלמת האיכלוס צפוי להסתכם
בכ 1.67-מיליון שקל (חלק החברה) ,המהווה שיעור תשואה ברוטו של כ-
.7.25%

22/05/2019

תל אביב

משרדים

5.70%

עפ"י דיווח חברת קנדה ישראל לבורסה עולה כי החברה באמצעות חברת בת
(יחד עם חברה שותפה) רכשה את זכויות הבעלות במגדל המשרדים 'בית
אמריקה' ברח' שאול המלך  ,35בתמורה לסך כולל של  140מיליון ש"ח
(בתוספת מע"מ) .עפ"י הדיווח עולה כי דמי השכירות המתקבל כ –  8מיליון
ש"ח/שנה ,מתקבל שיעור תשואה של .5.7%

24/06/2019

מודיעין

תעשייה-
לוגיסטיקה

5.00%

עפ"י דיווח חברת מגה  -אור מכרה מרכז לוגיסטי בשטח בנוי כולל של כ 25 -
אלף מ"ר (מרביתם מושכרים לחברת הדואר) תמורת  470מיליון ש"ח ,שווי
הממכר נגזר לפי תשואה של  ,5%קרי מכפיל  20על דמי השכירות השנתיים
הצפויים למועד תשלום מלוא התמורה.
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סיכום שיעור ההיוון :מניתוח עסקאות ההשוואה המפורטות לעיל עולה כי שיעור התשואה הינו בטווח
של  7.3%ועד  .5%ההבדלים בשיעורי התשואה נובעים בגובה דמ"ש ביחס לשוק ,כמות השוכרים ,איכות
השוכרים ,מיקומו של הנכס וגילו.
קביעת שיעור ההיוון של הנכס הנדון מבטאת את תזרים שכר הדירה הצפוי של הפרויקט לצמיתות,
המשקף את מיקומו של הנכס ,השטח המבונה ,השימושים וכיו"ב.
שיעור התשואה (שיעור ההיוון הכולל) מנכס מקרקעין ,בדומה לנכסי השקעה אחרים ,מגלם מרכיבים
שונים כגון מרכיב הזמן ,ריבית חסרת סיכון ,פרמיית סיכון ,פרמיה בגין רמת נזילות נמוכה ,פחת ,פיצוי
בגין תקופות אי תפוסה ,פיצוי בגין הוצאות למשכיר ועוד.
בבחירת שיעור ההיוון הובאו בחשבון שלושה פרמטרים עיקריים והם:
ריבית אלטרנטיבית בטוחה כדוגמת אג"ח ודומיו.
סיכון פנימי המביא בחשבון גורמי מיקרו כלכליים כגון אי נזילות ,עלויות עסקה ,ניהול וגביה ,פחת,
סיכון וכיו"ב.
סיכון חיצוני המביא בחשבון גורמי מקרו כלכליים כגון שינויים ותמורות בשוק הנדלן בכלל ובשוק
התעסוקה והתעשייה בפרט ויתר ההשפעות החיצוניות.
לאור האמור לעיל ולאור סקירת השמאי הממשלתי הראשי ,שיעור ההיוון נקבע על  7.2%לשטחים
הסחירים בפרויקט ,הנמצא בתחום הנורמה ביחס למיקום הנכס ,רמתו הפיזית ,אחוז התפוסה וכיו"ב.
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 12.2עסקאות מכר בסביבה
להלן עסקאות שנערכו באזור התעשייה הנדון (מתוך מערכת מידע נדל"ן של רשות המיסים):

 12.3דמי שכירות
 12.3.1ברחוב גרניט (בית להדים) מוצעים להשכרה משרדים מחולקים בשטח של כ –  214מ"ר בדמ"ש
של  55ש"ח/מ"ר כולל דמי ניהול.
 12.3.2במבנה משרדים מוצעים משרדים בקומה  2בשטח  215מ"ר בגמר מלא  2 +מקומות חניה
תמורת דמ"ש של  60ש"ח/מ"ר.
 12.3.3במבנה משרדים מוצעים משרדים בגמר מלא בשטח של כ  470 -מ"ר ושטח של כ –  200מ"ר
בדמ"ש של  45ש"ח מ"ר.
 12.3.4מדו"ח מחקר (חציון ראשון  )2019של חברת נת"מ (חברה מספקת שירותי נדל"ן לענף הנדל"ן
העסקי בארץ ובחו"ל) עולים הנתונים הבאים לגבי בא.ת ראש העין הממוקם בסמיכות יחסית.:
יודגש כי ראש העין מאופיינת בשימושי תעסוקה בעלי מאפיינים שונים מהנכס הנדון ,בהיקפים
גדולים יותר ,אך בשל המיקום הגיאוגרפי נבחנו בכדי לקבוע ייחוס לשיעורי התפוסה ולדמי
השכירות הממוצעים.
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 .13תחשיב
הנכס הנדון הוערך בגישת היוון הכנסות וכבקרה בגישת ההשוואה.
 13.1תחשיב גישת היוון הכנסות
גישה זו קובעת את שווי הזכויות בהיוון זרם התשלומים משכר הדירה ללא הוצאות ניהול לצמיתות.
שיעור ההיוון נקבע על  7.2%בהתאם להוראות השמאי הממשלתי הראשי ובהתאם לתשואות בנכסי
השוואה המפורטים לעיל.
השטחים שאינם תומים להיתר הבנייה הוערכו בדחייה של שנה ,וכן בהפחתת דמי שימוש לרמ"י עד
להכשרתם .יתרת זכויות הבנייה הוערכו בדחייה של שנה עד לאישור התכנית.
הנכס הוערך עפ"י הכנסות משכירות הנוכחיות לצמיתות המשקפות את שיעור התפוסה הנוכחי.
תקופות השכירות בנכס יחסית נמוכות (עד  5שנים) ,משקפת את מדיניות החברה בדבר חידוש חוזי
שכירות ותחזוקת הנכס ברמה גבוה.
קביעת שיעור ההיוון של הנכס הנדון משקף בין היתר את שיעור התפוסה (הגבוה) ,משקף עליות שכ"ד
בתקופת אופציה ,משקף חוזי שכירות חדשים ותחלופת שוכרים.
הנכס הנדון הינו נכס ברמת גמר גבוה ביחס לסביבתו ,על כי מחירי השכירות ושווי למ"ר בנוי גבוהים
מהמקובל בסביבה ,אחוז התפוסה גבוה כתוצאה מביקושים יחסית קשיחים.
שיעור ההיוון משקף את כל הפרטמרים המפורטים לעיל ,על כן לא נדרשת הפחתת שווי בגין אי תפוסה
עתידית ,במידה ותחול.
השטחים הפנויים 279 -מ"ר ממוקמים בקומת המרתף ,הוערכו על פי דמי שכירות צפויים של כ₪ 20 -
למ"ר לחודש ,בשיעור היוון של  ,7.2%בדחייה של שנה עד לאיכלוס השטחים.
ההכנסות משכר דירה משקפות שכ"ד ראוי לנכס במצבו הפיזי ,תחת ההנחה כי תחלופת דיירים תערך
על בסיס מחיר זהה (לכל הפחות) ובהנחה כי עלויות ההתאמה והגמרים יחולו על השוכרים .לחילופין,
במידה והחברה תערוך את הגמרים יל חשבונה ,הרי כי עלות הבנייה לגמרים יתורגמו לתוספת דמי
שכירות בהתאם הרמה ולמחיר.
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 13.2תחשיב גישת ההשוואה (בקרה)
גישה זו קובעת את שווי הזכויות עפ"י עסקאות השוואה בסביבה ,לאחר התאמות למצבו הפיזי של
הנכס ביחס לעסקאות ההשוואה.
השטח להערכה -השטחים המוערכים בגישת ההשוואה לקוחים מהיתר הבנייה בתוספת שטח הגלריה
בקומה  2של  623מ"ר שאינה מצוינת בהיתר הבנייה .יודגש כי סך השטחים אינו תואם במדויק לסך
השטחים המושכרים בטבלת השכירויות ,וזאת כתוצאה מחלוקת החלל ,שטחים משותפים העמסות
וכיו"ב .מספר החניות בגישה זו לקוח מהיתר הבנייה בעוד שהחברה משכירה חניות נוספות הממוקמות
בקומת הקרקע שאינן מסומנות בהיתר הבנייה.
שווי למ"ר תעשיית עתירת ידע -שווי למ"ר בנוי נקבע על  ₪ 9,000למ"ר ,בהתאם לעסקאות ההשוואה
וביחס לדמי השכירות המשולמים בנכס (כ ₪ 55 -למ"ר לחודש) .יודגש כי הנכס במצב פיזי גבוה ביחס
לסביבה .יואר כי באזור בסביבת הנכס נכסים ברמות גמר שונות הבאות לידי ביטוי במחירי המכירה
המפורטים בטבלת העסקאות לעיל.
שווי למקום חנייה -שווי למקום חנייה נקבע של  ,₪ 50,000בהתאם לעסקאות השוואה בראש העין,
ובהיוון דמי שכירות מקובלים של כ ₪ 300 -לחודש.
שווי למ"ר בנוי בקומות המרתף -שווי למ"ר בנוי נקבע במקדם התאמה של  0.5ביחס לשווי מ"ר עילי.

טבלת רגישות -
טבלת רגישות הבוחנת שינוי בשווי הנכס ,בעת שינוי דמי השכירות ושינוי בשיעור ההיוון.
₪ 38,900,000
6.80%
7.00%
7.20%
7.40%
7.60%

₪ 2,536,013
₪ 37,100,000
₪ 36,000,000
₪ 35,000,000
₪ 34,000,000
₪ 33,100,000

₪ 2,676,902
₪ 39,200,000
₪ 38,000,000
₪ 37,000,000
₪ 35,900,000
₪ 34,900,000

₪ 2,817,792
₪ 41,300,000
₪ 40,100,000
₪ 38,900,000
₪ 37,800,000
₪ 36,800,000

₪ 2,958,682
₪ 43,300,000
₪ 42,100,000
₪ 40,900,000
₪ 39,700,000
₪ 38,700,000

₪ 3,099,571
₪ 45,400,000
₪ 44,100,000
₪ 42,800,000
₪ 41,600,000
₪ 40,500,000
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 .14ההערכה
לאור הגורמים השיקולים והתחשיבים שלעיל הגענו לכלל דעה כי שווי זכויות החכירה המהוונת בנכס הנדון,
למועד הקובע לחוות דעת ,31/12/2019 ,בגבולות:
( ₪ 38,900,000שלושים ושמונה מיליון ותשע מאות אלף ש"ח)
ההערכה אינה כוללת מע"מ ,בהתאם להוראות תקן מס' 11א' של הועדה לתקינה שמאית.
 .15פרוט חוות דעת של מומחים שונים
במסגרת הערכת השווי לא נעשה שימוש בחוות דעת של מומחים נוספים.
 .16מיסים ותשלומי חובה
אומדן היטל השבחה ודמי היתר הובאו בחשבון בתחשיב השווי.
הערה :הסכומים מהווים אומדן משוער בלבד ואינו מחייבים את הועדה המקומית .יתכן כי בעת מימוש
זכויות בדרך של מכירה  /הוצאת היתר בניה ו/או בקשה לשימוש חורג תעלה דרישת תשלום מצד הועדה
המקומית ,עליה ניתן להגיש ערעור בהתאם להוראות החוק (תיקון  84לחוק התו"ב לעניין היטל השבחה).

 .17הצהרות
הנני מצהיר כי אין לי עניין אישי בנכס נשוא השומה ,בבעלי הזכויות בו או במזמין השומה .הדו"ח הוכן על פי
תקנות שמאי המקרקעין (אתיקה מקצועית) ,התשכ"ו  1966 -ועל פי התקנים המקצועיים של הועדה לתקינה
שמאית.

ולראיה באתי על החתום,
ארז כהן
שמאי מקרקעין
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תאריך10/08/2020 :
26120.1
סימננו:

DATE
REF:

שומת מקרקעין מקיפה
תקן 17.1
הנדון :מבנה תעשייה
רחוב צור  ,8אזור התעשייה מצפה ספיר
כוכב יאיר  -צור יגאל
גוש  8973חלקה 12
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.1

פרטי הזמנת השומה
 1.1שם התאגיד מזמין השומה -
"החברה").

חברת הלה הנדסה בנייה ויזום ( )1998בע״מ (להלן" :הלה" ו/או

1.2

מזמין השומה -

מר רפאל אלאלוף ,יו"ר הדירקטוריון.

1.3

מועד הזמנת השומה -

.10/08/2020

1.4

נסיבות הזמנת השומה -

צירוף חוות הדעת לדוחות הכספיים של חברת הלה.

1.5

נמסר לנו על ידי המזמין כי הנכס מוגדר לצורך דוחותיה הכספיים של החברה ,כנכס להשקעה בשלמותו
עפ"י התקינה הישראלי ותקן  16ו/או התקינה הבינלאומית ( /)IFRSתקן  IFRS 13ותקן חשבונאי
בינלאומי  )IAS( 40בנסיבות העניין

1.6

שכר טר חתנו בגין חוות הדעת אינו מותנה בתוצאותיה ,והיא נערכה לפי מיטב ידיעותינו והכשרתנו
המקצועית.

1.7

לא קיבלנו כתבי שיפוי ממזמין השומה.

1.8

אין לנו עניין אישי בנכס ו/או בבעליו ,לא קיימים יחסי תלות בינינו ובין מזמין חוות הדעת.

1.9

חוות הדעת נערכה ללא התניות כלשהן מצד הלקוח לרבות לעניין שכר טרחה .ערכנו שומות מקרקעין
לחברת הלה  ,לעניין שכר טרחה ששולם בגין הנ"ל ,אין מדובר כלל בסכום מהותי ביחס לסך הכנסות
של חברת ז.כ .מחקר וסקרים ( )1989בע"מ

 1.10הננו נותנים בזאת את הסכמתי כי חוות דעת זו תצורף לדו"חות כספיים של החברה וכן את הסכמתנו
כי חוות דעת זו תפורסם בציבור.
.2

מטרת השומה
הערכת "השווי ההוגן" של זכויות הלה הנדסה בנייה ויזום ( )1998בע״מ בנכס הנדון בהתחשב במצבו "."AS-IS
השווי של זכויות החברה במקרקעין על פי הגדרתו בתקן דיווח כספי בינלאומי  )IFRS 13( 13הוא " -המחיר
שהיה מתקבל ממכירת נכס או שהיה משולם להעברת התחייבות בעסקה רגילה בין משתתפים בשוק במועד
המדידה".
הערכת השווי מבוצעת לנדל"ן להשקעה כפי שהוגדר בתקן בינלאומי  )IAS 40( 40ובהתאם תקן  17.1בדבר
"פירוט מזערי נדרש בשומות מקרקעין לצורך דיווח על פי חוק ניירות ערך ,התשכ"ח  1968ולצורך תקינה
חשבונאית" ,שאושר בתאריך  6/10/2010ע"י הועדה לתקינה שמאית ובתאריך  13/10/2010ע"י מועצת שמאי
המקרקעין במשרד המשפטים .השומה נערכת לצורך מידע נדרש בדוחות הכספיים של החברה לרבות דיווח
על נכס או על חלק יחסי ממנו כנדל"ן להשקעה ,לפי העניין ,בדוחות אלו ו/או לצורך דיווח כספי של החברה
לרבות ביסוס השווי ההוגן של השקעתה בנכס .זאת ,לצורך דיווח לדו"חות הכספיים ,שיפורסמו בציבור.
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.3

פרטי עורך חוות הדעת
ארז כהן
שם השמאי:
324
רישיון מס':
מקום עבודתו :רח' יגאל אלון  ,67תל-אביב
מנכ"ל חברת ז.כ .מחקר וסקרים ( )1989בע"מ.
תפקיד:
שמאי מקרקעין ומשפטן.
ואלה פרטי ניסיוני והשכלתי:
יו"ר לשכת שמאי המקרקעין לשעבר.
- 2011
חבר במועצת שמאי המקרקעין משרד המשפטים כמשקיף בוועדת התקינה השמאית.
- 2008

משפטן  LL.B -מהקריה האקדמית אונו.

- 2005
- 2004
- 2003
- 2002
- 2000
- 1999

מ"מ יו"ר לשכת השמאים ויו"ר וועדת השתלמויות של הלשכה.
לימודי משפטים ,הקריה האקדמית ,קרית אונו.
בוחן בבחינות שומה למעשה מטעם משרד המשפטים.
יו"ר ועדת השתלמויות  -לשכת שמאי מקרקעין ,חבר בוועד הלשכה.
בוגר קורס עדים מומחים.
בוגר קורס גישור ופישור.

- 1996

לקראת תואר שני  -לימודים עירוניים ,החוג לגיאוגרפיה ,האוניברסיטה העברית י-ם.

- 1993
- 1993
- 1990

שמאי מקרקעין  -מתמחה בשומות מקרקעין לחברות גדולות  -משאב ,נשר ,אמות כלל וכד'.
רישיון שמאי מקרקעין מס'  324מתאריך .24/4/1993
בוגר אוניברסיטת ת"א החוג לגיאוגרפיה ומדעי המדינה.
בוגר קורס לשמאות מקרקעין וניהול נכסים במסגרת שלוחת הטכניון בת"א.

במסגרת עבודתו עורך שומות בהיקפים משמעותיים ובין השאר מייעץ לגופים הבאים:
יועץ לחברת המלט – נשר ,יועץ לקרן אייפקס ברכישות בזק ותנובה ,יועץ לחברת תעבורה ,עורך שומות לבתי
משפט ,יועץ לעירית אילת  -בנושאי השבחות ,ליווי תכניות בנין עיר ורישום ,יועץ לישרוטל מלונות.
.4

המועד הקובע לשומה
המועד הקובע לשומה.30/06/2020 :

.5

מועד הביקור בנכס
ביקור בנכס נערך ביום  03/02/2020ע"י בנימין רם  -שמאי מקרקעין.

 3מתוך 23

.6

פרטי זיהוי הנכס
גוש -
חלקה -
שטח החלקה -
מס' מגרש -
מהות הנכס -
מיקום -
הזכויות -

8973
12
 2,229מ"ר
( 7בהתאם לתוכנית )9/1002
מבנה תעשייה בן  3קומות מעל קומת מרתף.
אזור תעשייה מצפה ספיר ,כוכב יאיר  -צור יגאל.
חכירה מרשות הפיתוח המסתיימת בתאריך .07/06/2048

חזית הנכס:
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.7

תאור הנכס והסביבה
7.1

כללי
הנכס הנדון מהווה את זכויות החכירה במגרש ( 7בהתאם לתוכנית  )9/1002המהווה את חלקה  12בגוש
 .8973על המגרש בנוי מבנה תעשייה מודרני המושכר ומשמש ברובו למשרדים ותעשייה עתירת ידע.
המבנה ממוקם באזור תעשייה מצפה ספיר הממוקם ממערב לישוב צור יגאל.

7.2

תיאור החלקה
חלקה  12בגוש  8973בשטח רשום של  2,229מ"ר .החלקה בעלת צורה טרפזית רגולרית עם חזית דרומית
באורך של כ  47 -מ' לרחוב צור ,עומקה כ  53 -מ'.
טופוגרפית החלקה מישורית.
תצ"א ( )2018עם סימון סכמתי של החלקה מתוך ממ"ג הועדה לתו"ב (ללא קנ"מ):

רח' צור

רח' צור

גבולות החלקה:
מדרום  -רחוב צור ומעברו מבנה תעשייה עם חזית מסחרית.
מצפון  -רצועת שצ"פ ומעברה כביש שדרות הארץ רוחבי באזור הנפגש במערבו בכביש .444
ממערב  -המשך רחוב צור (בטופוגרפיה היורדת מדרום לצפון) ומעברו עורף מבנה מרכז מסחרי.
ממזרח  -מבנה תעשייה.
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7.3

תאור המבנה
מבנה תעשייה מודרני בן  3קומות מעל קומת מרתף .המבנה נבנה בשנת  2010לערך ,בבנייה
קונבנציונאלית של שלד בטון ובלוקים בחיפוי טיח בשילוב קירות מסך בחלקו .מחזית הבניין ,רח' צור,
קיימת כניסה ללובי הבניין אשר לצידו כניסה לרחבת חצר תפעולית בחזית הבניין ולצידו במזרח
המבנה ,שער לכביש אספלט המקיף את המבנה אשר בעורף הבניין רחבה המשמשת למקומות חניה.
בצידו המערבי של המבנה (רח' צור בשיפוע במערב המבנה) רמפת גישה לקומת המרתף המשמשת
בעיקרה לחניה לצד אחסנה ומערכות טכניות .בבניין שתי מעליות ,מעלית נוסעים ומעלית משא ושני
חדרי מדרגות .קיימות מערכות המקובלות לבניין מסוג זה כגון יחידות מיזוג אויר ,מערכות גילוי וכיבוי
אש ומערכות הסנקה ,כמו כן ,בקומת המרתף צובר חשמל המספק חשמל במתח נמוך לשוכרים .הנכס
מתוחזק על ידי בעלת הזכויות בנכס ,חברת הלה.
להלן תמצית תאור מפלסי המבנה:
קומה/
מפלס
מרתף
()4.65

קרקע
()0.00

1
()5.85
2
()8.85
גג
()12.0

שטח
בהיתר

תאור

הקומה ברובה משמשת לחניה ,כמו כן בקומה שני אולמות המשמשים כאחסנה ,מתחם
של חדרי שרותים ומלתחות וכן מתחם של מערכות טכניות (חדר משאבות ,חדר חשמל
 1,278וחדר שנאים).
מ"ר הגישה לרכבים דרך רמפה מרחוב צור (ממערב) דרך תריס גלילה חשמלי ,כמו כן ,קיימת
מעלון לכלי רכב המאפשרת כניסת כלי רכב ממפלס הכניסה בחזית המבנה לחניון (בשלב
זה לא נעשה שימוש במעלית זו).
לובי כניסה וחלל ציבורי מרכזי משותף בעיצוב חדשני הכולל מקומות ישיבה וחדרי
 1,163שירותים .השטחים מושכרים לחברות הייטק ,בגמרים מותאמים לצרכי השוכר ,תקרות
מ"ר
אקוסטיות ,מחיצות ודלתות זכוכית עם פרופיל ברזל ,רצפה  p.v.c.ברובה .הקומה בחלל
כפול ,בחלק קטן ממנה גלריה בהיתר.
קומה מושכרת לחברות הייטק .מערב הקומה בחלל כפול אשר בו נבנתה קומת גלריה
 1,334בקונסטרוקציית פלדה .1
מ"ר הגמרים מותאמים לצרכי השוכר ,תקרות אקוסטיות ,מחיצות ודלתות זכוכית עם פרופיל
ברזל ,רצפה  .p.v.cברובה לצד אריחי גרניט פורצלן.
קומה חלקית המושכרת לשני שוכרים .תקרות אקוסטיות ,חדרי משרדים במחיצות גבס,
 665מ"ר
רצפה ברובה גרניט פורצלן לצד פרקט.
גג פתוח הכולל מערכות טכניות  -יחידות מיזוג אויר ,קולטי שמש ,גנרטור ,פתחי אורור
וכד' .כמו כן ,קיים שטח שחלקו מסומן בהיתר כ'חדר טכנאים' שהוסב למשרדים הכולל
רצפת בטון מוחלק ,מחיצות דקורטיביות מברזל ,דלתות זכוכית בשילוב פרופיל ברזל
שרוול מיזוג דקורטיבי בתקרה .2

 1לא אותר היתר לגלריות.
 2לא אותר היתר לשטח זה.

 6מתוך 23

7.4

תמונות מיום הביקור
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7.5

תאור הסביבה
אזור התעשייה מצפה ספיר בצמוד ממערב ליישוב צור יגאל ,בתחום המוניציפלי של המועצה המקומית
כוכב יאיר  -צור יגאל.
אזור התעשייה מצפה ספיר הוקם ע"י מ.א .דרום השרון בשנת  1996בסמוך ליישובים צור יגאל וכוכב
יאיר ,מזרחית לכביש  444וכביש  , 6צפונית לקיבוץ אייל.
אזור התעשייה מאופיין במבנים בני  3 – 2קומות לתעשיות נקיות ,טכנולוגית ,שירותים ,משרדים,
לוגיסטיקה ,אחסנה וכן שטחים מסחריים ,ברובם הוקמו ע"י חברות לשימושן העצמי .בחלקו המערבי
של אזור התעשייה מרכז מסחרי המשרת את יישובי האזור.
הפיתוח באזור התעשייה מלא וכולל רחובות סלולים עם מדרכות משולבות בעמודי תאורה וגינון.

הנדון
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.8

המצב התכנוני והרישוי
8.1

תוכניות בניין עיר

3

 8.1.1על המקרקעין שבנדון חלות ,בין היתר ,התוכניות המאושרות הבאות:
מהות
התכנית

תאריך מתן
תוקף

שד9/1002/

שינוי יעוד

17/6/1993

שינויים לתקנון תכנית שד 9/1002/מישיבה 17
של הוועדה המקומית דרום השרון

תוספת שטחי
שירות

14/11/1995

התוכנית

זכויות והוראות הבנייה:
יעוד החלקה

מבנה תעשיה ,מלאכה ,אחסון ואספקה
בנינים למפעלי תעשיה רגילה ,בניינים למפעלי תעשיה עתירת ידע ,מכוני
מחקר ,מעבדות וכד׳ ,בניינים לבתי מלאכה ,מבנים לאחסון ואספקה של
חומרים המיוצרים ע״י עיבוד חקלאי ,לצורך עיבוד חקלאי וחומרים
שאינם מזיקים לסביבה ,מבני עזר ופעילויות הדרושות לתעשייה,
מלאכה ,אחסון ואחזקה.

שטח מגרש
מינימלי

כ 1-דונם.

חניה

לפי חוק התכנון והבנייה ,תיקון תשמ״ג  1983 -בדבר מקומות חנייה .דרך
תכנית בינוי אפשר להפחית את מספר מקומות החנייה.
 40%משטח המגרש לכל קומה עד  3קומות ובסה״כ 120%
 30%משטח עיקרי בכל קומה.
מותרת בניית מרתף כהגדרת חוק לתכנון ובנייה על תקנותיו ,בגודל של
 40%משטח המגרש ,נטו.
 12מ׳ או על פי תוכנית בינוי באישור הוועדה המקומית.
חזית  -עפ״י תשריט ,מרווח צד  5מ׳ מרווח אחורי  5מ׳.

השימושים
המותרים

שטח עיקרי
שטח שירות
מרתף
גובה מירבי
קווי בניין
תכנית פיתוח

לא יינתן היתר בניה אלא בהתאם לתכנית פיתוח .תכנית הפיתוח תכלול:
שבילי גישה ,חנייה ,שטחי פריקה וטעינה ,מערכות ומתקני תשתיות.

גינון

במגרשים בודדים לתעשייה לא פחות מ 20/-משטח המגרשים (בנכס
הנדון קיימת הקלה בהיתר).

 3המידע בפרק ״הרקע התכנוני״ מושתת ,בין היתר ,על מידע תכנוני המפורסם באתר האינטרנט של הוועדה המקומית לתכנון ובניה
ותוכניות בניין עיר .זכויות הבניה המתוארות לעיל הינן על פי הבנה ופרשנות סבירה לתוכניות בניין עיר  ,במועד עריכת חוות הדעת ,ואינן
מחייבות את הוועדה המקומית לתכנון ולבניה.
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 8.1.2תוכנית מס' שד/מק - )417-0600171( 23/1002/תוספת זכויות
התוכנית פורסמה להפקדה בי.פ 8879 .בתאריך 24/05/2020
מטרת התוכנית  -תוספת זכויות בנייה ותוספת קומה .התוכנית מוסיפה שטח של  400מ"ר עיקרי גלריה
 +תוספת קומה חלקית בשטח  600מ"ר עיקרי בגג המבנה.
עיקרי התוכנית  -א .תוספת זכויות בניה ,על פי סעיף 62א(א )3()1לחוק התו"ב .ב .תוספת קומה כך
שניתן יהיה לבנות  4קומות לשטחים עיקריים ,על פי סעיף 62א(א)(4א) לחוק התו"ב.
טבלת זכויות והוראות הבנייה -

8.2

רישוי
מעיון בתיק הבניין של הנכס באתר הועדה המקומית לתו"ב דרום השרון אותרו ,בין היתר ,המסמכים
הבאים:
תאריך

מסמך
היתר מס'
2006217

29/10/2006

2007192

02/12/2010

היתר מס'
2012131
טופס 4
8306

16/10/2012
28/04/2013

ניתן ל -
"עבודות חפירה ודיפון מבוקשים בנפח חפירה  8200מ״ק"
הארכת היתר מס׳  2007192מתאריך  25/10/2007לשנתיים .היתר למבנה
תעשייה לפלסטיקה ,גדרות באורך  200מ׳ ,הקלה בהעברת שטח עיקרי מקומה
לקומה ,הקלה בהעברת שטח שירות מקומה לקומה והקלה בשיעור הגינון
במגרש בהיקף של  .15/סה״כ לשטח עיקרי  2,674.96מ״ר ולשטח שירות
 1,972.07מ״ר.
"שינויים במפעל תעשיה קיים והפיכתו ממפעל לפלסטיקה למפעל
לקוסמטיקה"
"ניתן למבנה אשר נבנה בהתאם להיתר מס'  2012131מיום "16/10/2012

להלן טבלת השטחים מתוך תוכנית הבקשה להיתר :2012131

8.3

סיכום המצב התכנוני
 שטחי הנכס בנויים כיום בהתאם להיתר בנייה ,למעט שטחי הגלריות שנבנו.
 הנכס מנצל את זכויות הבנייה ולא נותרו זכויות בנייה נוספות.
 קיימת תוכנית מס'  417-0600171המאושרת להפקדה לתוספת זכויות.
 זיהום קרקע  -הנכס נמצא באזור בו המסווג על פי תב״ע ביעוד ״אזור תעשייה״ .במועד הביקור
הנכס מושכר לחברות בתחום תעשיית עתירת ידע ונראה על פניו שלא נעשו בעבר בנכס שבנדון או
בסביבה הקרובה שימושים אחרים העלולים ליצור זיהום בקרקע .לא נבדקה ולא נמסרו מסמכים
אודות זיהום קרקע או קיום חומרים מסוכנים בנכס העלולים להשפיע על השווי בשומה.
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.9

זכויות בנכס
9.1

העתק פלט מידע מפנקס הזכויות מיום 14/05/2020

גוש ,8973 :חלקה ,12 :שטח רשום 2,229 :מ״ר.
בעלויות:
רשות הפתוח  -בשלמות.
חכירות:
הלה הנדסה בנייה ויזום ( )1998בע״מ ח.פ  - 512590118בשלמות.
החכירה ראשית לנכס בשלמות לתקופה בת  49שנים המסתיימת בתאריך.7/6/2048 :
קיימת הגבלה בהעברה.
משכנתאות:
לטובת בנק מרכנתיל דיסקונט בע״מ מדרגה ראשונה ללא הגבלת סכום ובשלמות .שם הלווים :הלה
הנדסה בניה ויזום ( )1998בע"מ ,הלה מבני תעשייה בע"מ ,מעלות מניבים בע"מ ,א.ק קבוצת הילה
מלונות ( )2014בע"מ.
הערות:
▪ רשומה הערה בדבר אתר עתיקות .ילקוט פרסומים מס׳  5750מיום  10/5/1999עמ׳ .43093
▪ הערת אזהרה סעיף  126לטובת הלה מבני תעשיה בע"מ עפ"י הסכם מיום .08/01/2019
9.2

חוזה חכירה (תעשיה ומסחר) מהוון מיום 02/11/2005
בהתאם לחוזה חכירה אשר נחתם בין מנהל מקרקעי ישראל (״המחכיר״) ,לבין ישראמטל בע"מ ,עולים,
בין היתר ,הפרטים הבאים:
8973/12
גוש/חלקה -
מס'  7על פי תוכנית מפורטת 9/1002
מגרש -
השטח -

 2,229מ״ר.

מטרת החכירה -
תקופת החכירה -
קיבולת הבניה-

תעשייה ומלאכה.
 49שנים החל מיום  08/06/1999ועד  49 + 07/06/2048שנים נוספות.
 3,570מבונים.

שונות -

על המגרש חלה תב״ע שד 9/1002/ויעודו תעשיה ,מלאכה ,אחסון ואספקה .זכויות
הבניה 40% :בקומה 3 ,קומות בגובה מירבי  12מ׳ ובסה״כ  + 120%מרתף בגודל
 40%משטח המגרש נטו .שטחי שירות  30%מתוך השטח העיקרי בכל קומה.
מותרת בניה תת קרקעית במסגרת קווי המגרש לצרכי חניה ואחסנה בלבד.
מותרת בניית רמפות לגישת רכב לקומות המבנה .שטחי הרמפות יהיו בנוסף
לשטחי השירות המותרים במסגרת קווי הבנין.

9.3

4

תוספת לחוזה חכירה (תעשיה ומסחר) מהוון מיום 20/07/2008
בהתאם לחוזה חכירה אשר נחתם בין מנהל מקרקעי ישראל (״המחכיר״) ,לבין גולדברג-הכט ()89
("החוכר") עולים ,בין היתר ,הפרטים הבאים:
8973/12
גוש/חלקה -

הנכס בנוי ועל כן ההערה לא מהווה סיבה להוצאות עתידיות ולהפחתת שווי הנכס.
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מגרש -

מס'  7על פי תוכנית מפורטת 9/1002

השטח -

 2,229מ״ר.

מטרת החכירה -
תקופת החכירה -
קיבולת הבניה-

תעשייה ומלאכה.
 49שנים החל מיום  08/06/1999ועד  49 + 07/06/2048שנים נוספות.
 3,849.3מבונים.

שונות -

על המגרש חלה תב״ע שד 9/1002/ויעודו תעשיה ,מלאכה ,אחסון ואספקה .זכויות
הבניה 40% :בקומה 3 ,קומות בגובה מירבי  12מ׳ ובסה״כ  + 120%מרתף בגודל
 40%משטח המגרש נטו .שטחי שירות  30%מתוך השטח העיקרי בכל קומה.
מותרת בניה תת קרקעית במסגרת קוי המגרש לצרכי חניה ואחסנה בלבד .מותרת
בניית רמפות לגישת רכב לקומות המבנה .שטחי הרמפות יהיו בנוסף לשטחי
השירות המותרים במסגרת קוי הבנין.
נוכח טעות בהפקת כתבים בהם צוין שהזכויות מ-ישאמטל בע״מ ל-גולדברג-הכט
( )89בע״מ עפ״י הסכם פיתוח שעה שהיה קיים חוזה חכירה מיום 2/11/2005
מוצאת תוספת לפיה חב׳ גולדבר-הכט ( )89בע״מ הינה החוכרת לאחר אישור
העברת הזכויות מתאריך ( .7/5/2006שם החברה הוחלף ל-פלסטיק סולושנז
בע"מ).

9.4

קומה
מרתף

המחזיקים בנכס  -הסכמי שכירות
להלן תקציר הסכמי שכירות חופשיים בנכס אשר נחתמו במועדים שונים בין החברה לחברות
המאכלסות את הנכס:

שימוש
בתכנון  -חדר כושר
מחסן
מחסן
משרדים
משרדים
משרדים

קרקע

קומה א'

קומה ב'
גג
סה"כ

משרדים
חניות עיליות
משרדים
משרדים
משרדים
משרדים
משרדים
משרדים
משרדים
משרדים
משרדים
משרדים
מחסן
משרדים
משרדים
משרדים
משרדים
משרדים
משרדים
משרדים

שם השוכר
פנוי
פנוי
קנדו
קונטל
לרג'יקס
זוג 360
פרל ווירלס
ניו פיט בע"מ
פרל ווירלס
לרג'יקס
זוג 360
קנדו
taics Innovation
פרל ווירלס
IFM
ארתא טכנולוגיות
פרל ווירלס
פרל ווירלס
פרל ווירלס
פרל ווירלס
פרל ווירלס
אגרו סולאר
פרל ווירלס
ביו פרוטקט
פרל ווירלס
דקרה
הילה או.פי

שטח (מ"ר)
 119מ''ר
 160מ''ר
 51מ''ר
 600מ''ר
 274מ''ר
 100מ''ר
 180מ''ר
 14מ''ר

חניות

1
3

5
 62מ''ר
 127מ''ר
 517מ''ר
 23מ''ר
 22מ''ר
 100מ''ר
 36מ''ר
 446מ''ר
 248מ''ר
 63מ''ר
 11מ''ר
 84מ''ר
 194מ''ר
 37מ''ר
 584מ''ר
 49מ''ר
 89מ''ר
 125מ"ר
 4,190מ''ר

10

1
2
5

6
2
3
38

שכ"ד גביה

תחילת חוזה

סיום חוזה

אופציה

₪ 3,200
₪ 31,435
₪ 12,701
₪ 4,908
₪ 18,000
₪ 2,200
₪ 1,100
₪ 3,720
₪ 5,842
₪ 31,435
₪ 2,800
₪ 120
₪ 11,219
₪ 2,992
₪ 43,674
₪ 24,552
₪ 6,237
₪ 900
₪ 9,360
₪ 19,000
₪ 3,663
₪ 30,384
₪ 5,600
₪ 7,200
₪ 11,200
₪ 293,442

01/06/2019
11/04/2018
15/09/2017
01/03/2020
01/03/2020
15/01/2020
15/03/2019
15/09/2017
01/01/2018
15/07/2018
10/03/2020
02/06/2020
01/08/2018
01/10/2018
15/03/2019
15/03/2019
15/03/2019
15/03/2019
15/06/2020
15/01/2019
15/03/2019
15/09/2017
01/08/2019
01/07/2017
01/05/2020

1507/2023
10/10/2020
14/09/2023
31/01/2021
14/04/2022
14/01/2021
14/04/2022
14/09/2023
13/12/2021
15/07/2023
09/03/2021
14/04/2022
31/07/2020
31/09/2020
14/04/2022
14/04/2022
14/04/2022
14/04/2022
14/04/2022
14/01/2024
14/04/2022
14/09/2021
14/04/2022
31/06/2021
01/05/2025

 2אופציות של  2.5שנים
 3שנים
 2שנים
 3שנים
 3שנים
 3שנים
 2שנים
 2שנים
 2שנים
 1שנים
 3שנים
 1שנים
 1שנים
 3שנים
 3שנים
 3שנים
 3שנים
 3שנים
 5שנים
 3שנים
 2שנים
 3שנים
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9.5

סיכום חוזי השכירות:
סה"כ שטח לשיווק:
אחוז תפוסה:
חידוש חוזים:

9.6

ניהול ואחזקת הבניין
חברת הניהול של הנכס הינה חברת הלה צ.י .ניהול ואחזקות בע"מ ,שהינה בבעלות חברת הנכס .חלק
מהשוכרים משלמים תשלום אחד לבעלים המהווה שכר דירה  +דמי שכירות (ללא הפרדה).
קיבלתי מהחברה מאזן הוצאות והכנסות של חברת הניהול בלבד לשנים  ,2019 -2017וכן מאזן למחצית
שנת  .2020נמסר לי מהחברה כי בשנים  2019ו 2020 -היו הוצאות חד פעמיות (עבור שיפוץ הנכס)
שהוצאו מחברת הניהול .כמו כן נמסר לי כי ההכנסות משכירות של חברת מבני הילה (חברות קשורות)
משולמות לחברת הניהול ולא הובאו בחשבון בהכנסות משכירות.

 4,190מ"ר
.94%
מרבית החוזים בנכס צפויים להסתיים בשנים הקרובות .הנחות העבודה
הינה כי חוזי השכירות יחודשו בתנאים דומים ואף טובים יותר .ביסוס
הנחת העבודה מבוססת על מספר עובדות:
חלק מהשוכרים נכנסו למו"מ לחידוש תקופה ,חלקם אף מבקשים הגדלת
שטחים.
חלק מהשטח המושכר כולל מעבדות ושטחים ייעודיים ועל כן במעבר לנכס
אחד נדרשות התאמות שעלותן יקרה עבור השוכר.
מצבו הפיזי של הנכס גבוהה מהנכסים סביבה על כן בעל יתרון יחסי.
הנכס לקראת איכלוס מלא ,ונמסר לי כי קיימות פניות להשכרת שטחים נוספים.הכנסות משכר דירה:
עפ"י אישור רו"ח עולה כי דמי השכירות שהתקבלו בחודש יוני  2020הינם
( ₪ 248,785ללא הכנסות מדמי ניהול).
הערה לגבי משבר הקורונה :חברת אגרוסולאר ביקשה וקיבלה דחייה של תשלומי שכר הדירה
לחודשים מאי -אוקטובר  2020אשר יועברו לחודשים מאי -אוקטובר
 .2021למעט החברה הזו אף שוכר לא דחה  /ביטל תשלומי שכר דירה.
הכנסות ממוצעות למ"ר ₪ 62 :למ"ר (כולל הכנסות מחניות).

הכנסות
שנה
₪ 7,849
2017
₪ 202,804
2018
₪ 382,709
2019
₪ 155,634
מחצית 2020

רווח
הוצאות
-₪ 78,722
₪ 86,571
-₪ 141,326 ₪ 344,130
-₪ 245,939 ₪ 628,648
-₪ 171,496 ₪ 327,130

סיכום :הנכס הנדון סיים שיפוץ בשנת  2019ואף זלג למחצית הראשונה של שנת  ,2020מרבית חוזי
השכירות חדשים ,לאחר התאמות הנכס והתייצבות הוצאות והכנסות חברת הניהול ,אני סבור כי לא
נדרשת הפחתת שווי בגין גירעון חברת הניהול אשר נבע מהוצאות חד פעמיות ,כמפורט לעיל .לא נערכה
הפחתה משווי הנכס עבור חברת הניהול.
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 .10שומות ועסקאות בנכס הסמוכות למועד הקובע
 10.1לא ידוע לי על עסקת מכר בנכס הנדון בשלוש השנים הקודמות למועד הקובע.
 10.2הוצגה בפני שומת מקרקעין עפ"י תקן  19לבנק מרכנתיל מיום  10/01/2019שנערכה ע"י השמאי מוטי
זייד .בשומתו קבע השמאי שווי של .₪ 40,700,000
 10.3במסגרת העבודה הנוכחית נקבעו השווים הבאים:
מועד קובע

שווי הזכויות

31/12/2016

₪ 31,300,000

31/12/2017

₪ 31,300,000

31/12/2018

₪ 32,900,000

31/03/2019

₪ 32,900,000

31/12/2019

₪ 40,000,000

31/03/2020

₪ 40,000,000

 .11גורמים ושיקולים בהערכה
בבואנו להעריך את שווי הנכס הנדון לצורך דיווח על פי חוק ניירות ערך  -התשכ"ח עבור דיווח כספי של החברה
ובהתאם לתקן מספר  17.1של הועדה לתקינה שמאית ,הבאנו בחשבון בין היתר את הגורמים והשיקולים
שלהלן:
 11.1מטרת השומה :הערכת "השווי ההוגן" של זכויות חברת הלה הנדסה בנייה ויזום ( )1998בע״מ ,בנכס
הנדון בהתחשב במצבו " ."AS-ISהשווי משקף את "השווי ההוגן" של זכויות החברה במקרקעין על פי
הגדרתו בתקן חשבונאי בינלאומי מס'  IAS 40ו IVS1 -שהוא  -הסכום בו יימכר הנכס ליום ההערכה בין
קונה מרצון למוכר ברצון ,בעסקה רצונית ,ללא אילוץ ,אחרי זמן סביר בשוק ,כשהצדדים פועלים
בידיעה ,בשיקול דעת ,בזהירות וללא כפיה .השומה נערכה לפי תקן  17.1בדבר "פירוט מזערי נדרש
בשומות מקרקעין לצורך דיווח על פי חוק ניירות ערך ,התשכ"ח  1968ולצורך תקינה חשבונאית",
שאושר בתאריך  6/10/2010ע"י הועדה לתקינה שמאית ובתאריך  13/10/2010ע"י מועצת שמאי
המקרקעין במשרד המשפטים .השומה נערכת לצורך מידע נדרש בדוחות הכספיים של החברה לרבות
דיווח על נכס או על חלק יחסי ממנו כנדל"ן להשקעה ,לפי העניין ,בדוחות אלו ו/או לצורך דיווח כספי
של החברה לרבות ביסוס השווי ההוגן של השקעתה בנכס .זאת ,לצורך דיווח לדו"חות הכספיים,
שיפורסמו בציבור.
 11.2גישות השומה -קיימות שלוש גישות עיקריות לשומת שווי נכסי מקרקעין:
גישת ההשוואה (או גישת השוק)The market approach -

מבוססת על אומדן שווי השוק של הנכס הנישום בהסתמך על עסקאות שנעשו בנכסים אחרים הדומים
לו במיקומם ,אופיים ,רמת הסיכון הגלומה בהם ומידת סחירותם .השומה הסופית מתבצעת תוך
שימוש במקדמי השוואה רלוונטיים לנכס הנישום ביחס לעסקאות ההשוואה .גישה זו מועדפת גם לפי
הפסיקה.
גישת ההכנסה (או גישת היוון ההכנסות)The income approach -

אומדן שווי השוק של הנכס נשוא השומה מבוצע על ידי היוון ההכנסה (היוון מהשורש "הון") המתקבלת
או שעשויה להתקבל ממנו לאורך זמן .פעולת ההיוון נעשית בעזרת שער ריבית הנקבע בין היתר ע"פ
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אופי הנכס ,רמת הסיכון הגלומה בהכנסה השוטפת ובגורמים נוספים .השיקולים בהערכת שעור ההיוון
כוללים בין היתר :ריבית בטוחה במשק ,איכות השוכר ,פחת ,סיכון.
גישת העלויות (גישת השווי הפיזי) The cost approach -

בגישה זו שמים את שווי הנכס על בסיס העלות הצפויה להקמת נכס אחר הדומה בכל לנכס הנישום.
השווי המתקבל בגישה זו הוא סיכום של שווי הקרקע בהתאם לשווייה בשוק החופשי כריקה ופנויה
בהתאם ליעודה או רמת ניצולה הקיים ,בתוספת עלות הקמה מחדש של המבנה וההשבחות הנוספות
שנעשו בנכס ובניכוי פחת על סוגיו השונים (פיזי ,כלכלי ופונקציונאלי) .גישה זו מצויה בעדיפות אחרונה
מאחר והתוצאה המתקבלת ,רגישה לשינויים קלים בכל אחד ממרכיביה.
מקובל לבצע שילוב והצלבת נתונים בין גישות השומה הנ"ל בהתאם למטרת השומה ,אופי הנכס
ונסיבות השומה .במצבי שוק שונים (גאות ,שפל וכדומה) ,עשויה התוצאה המתקבלת ע"י שימוש בכל
אחת מהגישות ,להיות שונה .בתנאי שוק אופטימאליים השימוש בכל אחת מהגישות ייתן תוצאות
דומות.
 11.3הובא בחשבון מיקום הנכס באזור התעשיה מצפה ספיר באזור מועצה מקומית כוכב יאיר -צור יגאל.
 11.4הובא בחשבון השטחים הבנויים ,השימושים ,רמת הגמר ורמת התחזוקה.
 11.5הובא בחשבון כי הנכס עבר שיפוץ משמעותי בשנת .2018
 11.6הובא בחשבון המצב התכנוני החל על הנכס ,והעובדה כי תכנית  417-0600171לתוספת זכויות בנייה
הומלצה להפקדה ומופקדת מיום .24/05/2020
 11.7הובאו בחשבון היתרי הבנייה החלים על הנכס ,לא אותרו היתרי בנייה לשטחי הגלריות וקומת הגג.
 11.8הובאו בחשבון חוזי החכירה החלים על החלקה ,בחוזה החכירה נקבע כי מטרת החכירה הינה עבור
תעשייה ומלאכה וכן מפורטת תכנית שד 9/1002/אשר קובעת כי בין יתר השימושים המותרים -תעשיית
עתירת ידע .לאור קביעת השימושים בתכנית ,אני סבור כי השימושים תואמים לחוזה החכירה וכי לא
צפוי חיוב מרמ"י עבור השימוש שנערך הנכס הנדון.
 11.9הובא בחשבון כי החלקה בבעלות רשות הפיתוח ,ולחברה חוזה חכירה מהוון עד לשנת .2048
 11.10הובאו בחשבון חוזי השכירות כמפורטים לעיל.
 11.11הנכס מנוהל ע"י חברה בבעלות החברה ,הועבר לידי הצהרת רו"ח החברה בדבר הכנסות והוצאות חברת
הניהול .עפ"י תוצאות הניהול ,עולה כי החברה אינה גרעונית ועל כן לא הופחתו דמי ניהול משווי הנכס.
 11.12הנכס הוערך בגישת היוון ההכנסות ובגישת ההשוואה.
 11.13הובאו בחשבון מחירים ועסקאות בסביבה תוך ביצוע ההתאמות הנדרשות.
 11.14ההערכה הינה לזכויות חכירה מהוונות ,כשהן נקיות מכל חוב ,שעבוד ,חזקה ,או צד שלישי ,למעט
שכירות ו/או זכויות צדדים שלישיים המצוינות במפורש; כל הנ"ל  -כעולה מהמסמכים שהוצגו בפנינו
והמפורטים לעיל.
 11.15ההערכה הינה למועד הקובע לשומה.30/06/2020 -
 11.16הערכת השווי אינה כוללת מע"מ.
 11.17במהלך חודש דצמבר בשנת  2019החלה התפשטות נגיף קורונה ,שטרם זוהה בעבר ,וגרם לתחלואת בני
אדם במחוזות שונים בסין ,משם התפשט למקומות אחרים בעולם .בתאריך  11/3/2020הכריז ארגון
הבריאות העולמי על התפרצות הקורונה כפנדמיה (מגפה) .נגיף הקורונה התגלה לראשונה בישראל
במהלך חודש פברואר  .2020במסגרת ההתמודדות עם התפשטות הנגיף בישראל פורסמו הנחיות
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ממשלתיות רבות שכללו ,בין היתר ,התווית מדיניות בידוד ,הגבלות בפעילות המשק ,בחופש התנועה
ובתחבורה.
הנכס הנדון מהווה נכס בנוי המושכר בשכירות חופשית ודמי השכירות ודמי הניהול משולמים ע"י
השוכרת ללא הפחתות בתקופת המשבר .בעקבות סמיכות האירועים עד למועד כתיבת שומה זו ובטח
למועד הקובע לשומה ,לא התגלו שינויים במדדים השמאיים -עסקאות השוואה חדשות ,שינוי שיעור
ההיוון (ירידה בריבית בנק ישראל) ולא נוצרו אינדיקציות נוספות המצדיקות שינויים בהנחות העבודה,
על כן אין אנו מוצאים לבצע שינוי במתודולוגיית הערכת שווי זו.
יודגש כי שוכר אחד פנה לחברה והגיעו לפריסת שכר הדירה למספר תשלומים ,ללא כל הפחתה בסך
התשלומים.
 .12נתונים להערכת השווי
 12.1שיעורי היוון
 12.1.1סקירת השמאי הממשלתי
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).
מסקירה (אחרונה) שנערכה לשיעור תשואה ממוצעים באגף שומת מקרקעין משרד המשפטים,
למחצית הראשונה של שנת  2019עולה כלהלן –
ממוצע שיעורי התשואה ,בממוצע כלל ארצי:
בנכסי משרדים  ,7.1% -בנכסים מסחריים  ,7.0% -בנכסי תעשיה ולוגיסטיקה .7.2% -
ממוצע  5שיעורי התשואה במשרדים ,בערים -ירושלים ,תל אביב ,חיפה ובאר שבע:
בשוק החופשי  ,6.6% -בנכסים המושכרים לדיור הממשלתי .5.5% -
נכתב ,בין היתר ,כי במחצית הראשונה של שנת  ,2019נצפתה ירידה בשיעורי התשואה בכל סוגי
הנכסים המניבים לעומת השיעורים שנצפו במחצית שקדמה לה (המחצית השניה של שנת
.)2018מגמה זו מהווה המשך למגמות ירידה מתונות ,שנצפו בחלק מהנכסים בשנים האחרונות.
הירידה ,שנצפתה בחציון זה ,מעידה על התגברות המגמה הקיימת בשלוש השנים האחרונות.
 12.1.2דוגמאות לעסקאות תשואה במשק
תאריך

עיר

הנכס

שיעור
תשואה

תאור

30/03/2017

ראשון
לציון

מסחר
ומשרדים

7.50%

בהתאם לדיווח באתר מאי"ה חברת ריט  1זכתה בהתמחרות לרכישת בניין
משרדים בשטח של כ  17,000מ"ר תמורת  119מיליון ש"ח .שיעור האכלוס
בנכס עומד על כ  93%ה  -N.O.Iהצפוי ,בתפוסה מלאה כ  90 -מש"ח.

03/04/2017

חיפה

מסחר
ומשרדים

7.40%

בהתאם לדיווח באתר מאי"ה ,חברת דורסל רכשה בניין מסחר ומשרדים
הממוקם ברחוב מרקוני  ,10חיפה בתמורה ל  75מש"ח .הבניין בשטח בנוי
כולל של כ  -15,000מ"ר וכולל קומת קרקע מסחרית ,ושתי קומות משרדים.
המבנה מושכר בתפוסה של  .100%הכנסה תפעולית נקיה של כ  -כ 5.55 -
מיליון ש"ח.

09/04/2017

רחובות

מסחר
ומשרדים

7.39%

בהתאם לדיווח באתר מאי"ה ,קרן הריט מניבים התקשרה בהסכם מותלה
לרכישת  50%חלקים בלתי מסוימים במתחם מסחר ומשרדים ,בשטח כולל
של כ  28,000מ"ר ,בשלבי הקמה מתקדמים ,נכון למועד התפוסה .60%
 N.O.Iצפוי בתפוסה מלאה כ 9.5 -מיליון  ₪משקף שיעור תשואה שנתי של
כ 7.39%

 5הסקירה בוצעה בתקופה של כשנה וחצי החל מינואר .2018
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בהתאם לפרסום חברת לוינשטין נכסים רכשה מבנה תעסוקה הממוקם
סמוך לתחנת הרכבת של אוניברסיטת בן גוריון בתמורה לסכום של כ 46
מיליון  .₪המבנה כולל שטח ברוטו של כ  12אלף ואוכלס בתפוסה של ,100%
ההכנסות  3.25מיליון ש"ח.

17/05/2017

באר שבע

מבנה
תעסוקה

7.07%

19/06/2017

רמת גן

קומות
משרדים
במגדל משה
אביב

6.12%

בהתאם לדיווח באתר מאי"ה ,חברת סלע נדל"ן רכשה את קומה  3וקומות
 6-13בשימוש למשרדים ,כ  650מ"ר שטחי מסחר 145 ,מקומות חניה ,שטחי
אחסנה ,מניות וזכויות ניהול ושילוט תמורת  278מיליון  .₪כחלק מעסקת
המכר התחייב המוכר בנק מזרחי לשכור את הנכס לתקופה מינימלית של 8
שנים עם אופציה להארכת השכירות ב  -24שנים בתמורה לסכום של כ 17
מיליון ש"ח/שנה מגלם תשואה שנתית של כ 6.12%

18/07/2017

הוד השרון
 נווהנאמן

מסחר
ומשרדים

7.00%

בהתאם לפרסום בעיתונות כלל ביטוח רכשה מאיר ומעוז יקותיאל 75%
ממרכז מסחרי באזה"ת נווה נאמן תמורת  75מ'  .₪הכנסות חזויות בשנה -
 7מ' ( ₪ל  .)100% -המרכז כולל  5,000מ"ר .מעליו  2בניינים משרדים בשטח
כולל של כ  17,000 -מ"ר.

14/12/2017

כפר סבא

מסחר
ומשרדים

7.32%

בהתאם לדיווח לאתר מאי״ה ,קרן הריט מניבים רכשה בבניין משרדים
חדש ,שבנייתו הושלמה לאחרונה ,באזור התעשייה הוותיק של העיר כפר-
סבא .הבניין בן שבע הקומות כולל שטח בנוי של כ 5,700-מ"ר למשרדים מעל
קומת מסחר במפלס הרחוב ,וכן מרתפי חניה המכילים  135מקומות ,נכון
למועד הרכישה עומד שיעור התפוסה של שטחי המשרדים בבניין על כ90%-
לאחר השכרתו המלאה צפוי להניב  NOIשל כ 4.4-4.6-מיליון ש"ח בשנה.

24/01/2018

בת ים

קניון בת ים

7.03%

בהתאם לדיווח במגנא ,מרכזי קניון בע"מ רכשה מאלדר נכסים בע"מ 50%
מקניון בת-ים תמורת  125מ'  ₪המשקף שווי נטו של חברת הנכס בניכוי
התחייבויותיה .התמורה נקבעה לפי שווי של  555מ'  ₪ל  100% -מהקניון.
הרווח התפעולי השנתי  39 -מ' .₪

31/01/2018

ראש
העין/עמק
חפר

תעשייה-
לוגיסטיקה

7.30%

בהתאם לפרסום בכלכליסט חברת כלל רכשה בפארק אפק מבנה תעשייתי
בשטח של כ־ 5,700מ"ר ,ובעמק חפר מבנה לוגיסטי ־תעשייתי על פני שלוש
קומות ובשטח בנוי של כ־ 15אלף מ"ר בשלבי הקמה .הנכסים צפויים להניב
תשואה שנתית של .7.3%

01/02/2018

אזה"ת
רמלה

משרדים

6.88%

מניבים  -קרן הריט החדשה בע"מ דיווחה כי רכשה זכויות במקרקעין
המהווים קרקע בשטח של כ  9 -דונם עליה בנין בשטח בנוי של כ 12,000 -
מ"ר מעל מרתף חניה בשטח של כ  2,400 -מ"ר .הנכס מושכר במלואו
לממשלת ישראל באמצעות מנהל הדיור הממשלתי (מרבית השטח משמש
את מטה משטרת ישראל)

24/05/2018

א.ת .לוד

שני מבני
משרדים

7.30%

עפ״י דיווח של חב' ריט  ,1החברה רכשה את מלוא הזכויות בשני נכסים
סמוכים ,הממוקמים באזור התעשיה הצפוני של העיר לוד ,ברחי המלאכה 4
ו ,6-בשטח של כ 16 -אלפי מ״ר ועוד כ 300 -מקומות חניה המשמשים בעיקר
למשרדים .בהתאם לדיווח של החברה ,שיעור האכלוס בנכס עומד על כ-
 .85%שיעור ההיוון המוצג מוערך בהנחה של תפוסה מלאה.

24/05/2018

בני ברק

חניון

7.00%

עפ״י דיווח של חב' ריט  1החברה רכשה את חניון בבני ברק הממוקם מתחת
למגדלי ב.ס.ר  3ו ,4-והוא כולל כ 277-מקומות חנייה ומחסן .ריט  1שילמה
כ 50-מיליון שקל כאשר ה NOI-הצפוי מהנכס משקף תשואה שנתית של כ-
.7%

04/09/2018

איירפורט
סיטי

תעשייה-
לוגיסטיקה

6.00%

עפ"י דיווח חברת אמות השקעות בצעה עסקה של Sale and Lease Back
של מבנה יוניליוור המשמש כמרכז הלוגיסטי המרכזי של חברת יוניליוור
בקריית שדה התעופה .תמורת  105.5מיליון ש"ח סכם שכירות עם יוניליוור
הינו לתקופה של  10שנים ,עם אופציות להארכת תקופת השכירות עד
לתקופה כוללת של  24שנים .דמי שכירות משקפים לאמות תשואה שנתית
של כ.6%-

05/12/2018

פתח תקוה

משרדים

7.00%

עפ"י פרסום חברת "איילון אחזקות" רכשה  85.5%מהזכויות בבית גרניט
באזה"ת קרית אריה בפתח תקוה ואת כל הזכויות הבלתי מנוצלות שבמגרש
הסמוך ,תמורת סכום של  51.5מיליון .₪הבניין כולל  6קומות עיליות
שמושכרות ברובן למשרדים ולחברות היי טק ו 2-קומות תחתונות
המשמשות לחנייה .החברה מצפה כי הבניין יניב לה תשואה שנתית שעשויה
להגיע לכ 7%-החל מהשנה השנייה.

05/12/2018

רמת גן

מסחר
ומשרדים

7.00%

עפ"י פרסום חברת "איילון אחזקות" רכשה  80%מהזכויות ב"בית דרום
אפריקה" שבמתחם הבורסה ברמת גן ,תמורת  45.5מיליון ש"ח .הבניין כולל
 6קומות עיליות שמושכרות רובן למשרדים ,למעט קומת הקרקע המשמשת
ברובה למסחר .בנוסף כולל הבניין שלוש קומות תחתונות המשמשות כחניון.
החברה מצפה שבניין זה יניב לה תשואה שנתית של כ.7%-
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17/12/2018

לוד

משרדים

7.00%

קרן ההשקעות ריט 1רכשה בניין משרדים באזור התעשייה הצפוני בלוד
בשטח של  8,320מ”ר ו 228-מקומות חנייה הנכס מושכר ל 30-שוכרים
לתקופות שכירות של עד חמש שנים עם אופציות הארכה לתקופות שונות
.שיעור האכלוס של הנכס הוא  97%והרווח התפעולי השנתי שינבע לריט1
ישקף תשואה של .7%

17/02/2019

לוד

מסחר

7.25%

עפ"י פרסום קרן הריט סלע קפיטל רכשה  50%מנכס המיועד למסחר בשטח
כולל של  4,800מ"ר ,עם כ 100-מקומות חניה .תמורת  21מיליון ש"ח .הרווח
התפעולי הנקי השנתי מהנכס ( )NOIבמועד השלמת האיכלוס צפוי להסתכם
בכ 1.67-מיליון שקל (חלק החברה) ,המהווה שיעור תשואה ברוטו של כ-
.7.25%

22/05/2019

תל אביב

משרדים

5.70%

עפ"י דיווח חברת קנדה ישראל לבורסה עולה כי החברה באמצעות חברת בת
(יחד עם חברה שותפה) רכשה את זכויות הבעלות במגדל המשרדים 'בית
אמריקה' ברח' שאול המלך  ,35בתמורה לסך כולל של  140מיליון ש"ח
(בתוספת מע"מ) .עפ"י הדיווח עולה כי דמי השכירות המתקבל כ –  8מיליון
ש"ח/שנה ,מתקבל שיעור תשואה של .5.7%

24/06/2019

מודיעין

תעשייה-
לוגיסטיקה

5.00%

עפ"י דיווח חברת מגה  -אור מכרה מרכז לוגיסטי בשטח בנוי כולל של כ 25 -
אלף מ"ר (מרביתם מושכרים לחברת הדואר) תמורת  470מיליון ש"ח ,שווי
הממכר נגזר לפי תשואה של  ,5%קרי מכפיל  20על דמי השכירות השנתיים
הצפויים למועד תשלום מלוא התמורה.

סיכום שיעור ההיוון :מניתוח עסקאות ההשוואה המפורטות לעיל עולה כי שיעור התשואה הינו בטווח
של  7.3%ועד  .5%ההבדלים בשיעורי התשואה נובעים בגובה דמ"ש ביחס לשוק ,כמות השוכרים ,איכות
השוכרים ,מיקומו של הנכס וגילו.
קביעת שיעור ההיוון של הנכס הנדון מבטאת את תזרים שכר הדירה הצפוי של הפרויקט לצמיתות,
המשקף את מיקומו של הנכס ,השטח המבונה ,השימושים וכיו"ב.
שיעור התשואה (שיעור ההיוון הכולל) מנכס מקרקעין ,בדומה לנכסי השקעה אחרים ,מגלם מרכיבים
שונים כגון מרכיב הזמן ,ריבית חסרת סיכון ,פרמיית סיכון ,פרמיה בגין רמת נזילות נמוכה ,פחת ,פיצוי
בגין תקופות אי תפוסה ,פיצוי בגין הוצאות למשכיר ועוד.
בבחירת שיעור ההיוון הובאו בחשבון שלושה פרמטרים עיקריים והם:
ריבית אלטרנטיבית בטוחה כדוגמת אג"ח ודומיו.
סיכון פנימי המביא בחשבון גורמי מיקרו כלכליים כגון אי נזילות ,עלויות עסקה ,ניהול וגביה ,פחת,
סיכון וכיו"ב.
סיכון חיצוני המביא בחשבון גורמי מקרו כלכליים כגון שינויים ותמורות בשוק הנדלן בכלל ובשוק
התעסוקה והתעשייה בפרט ויתר ההשפעות החיצוניות.
לאור האמור לעיל ולאור סקירת השמאי הממשלתי הראשי ,שיעור ההיוון נקבע על  7.2%לשטחים
הסחירים בפרויקט ,הנמצא בתחום הנורמה ביחס למיקום הנכס ,רמתו הפיזית ,אחוז התפוסה וכיו"ב.
 12.2עסקאות מכר בסביבה
להלן עסקאות שנערכו באזור התעשייה הנדון (מתוך מערכת מידע נדל"ן של רשות המיסים):
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 12.3דמי שכירות
 12.3.1ברחוב גרניט (בית להדים) מוצעים להשכרה משרדים מחולקים בשטח של כ –  214מ"ר בדמ"ש
של  55ש"ח/מ"ר כולל דמי ניהול.
 12.3.2במבנה משרדים מוצעים משרדים בקומה  2בשטח  215מ"ר בגמר מלא  2 +מקומות חניה
תמורת דמ"ש של  60ש"ח/מ"ר.
 12.3.3במבנה משרדים מוצעים משרדים בגמר מלא בשטח של כ  470 -מ"ר ושטח של כ –  200מ"ר
בדמ"ש של  45ש"ח מ"ר.
 12.3.4מדו"ח מחקר (חציון ראשון  )2019של חברת נת"מ (חברה מספקת שירותי נדל"ן לענף הנדל"ן
העסקי בארץ ובחו"ל) עולים הנתונים הבאים לגבי בא.ת ראש העין הממוקם בסמיכות יחסית.
יודגש כי ראש העין מאופיינת בשימושי תעסוקה בעלי מאפיינים שונים מהנכס הנדון ,בהיקפים
גדולים יותר ,אך בשל המיקום הגיאוגרפי נבחנו בכדי לקבוע ייחוס לשיעורי התפוסה ולדמי
השכירות הממוצעים.
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 .13תחשיב
התייחסות למשבר נגיף הקורונה
שיעור היוון
לצורך קביעת שיעורי ההיוון למרכיבי ההכנסה השונים הצפויים להתקבל בנכס משתמשים בגישת ההשוואה
לפיה בוחנים עסקאות לנכסים מניבים בעלי מאפיינים דומים ,ככל הניתן ,תוך ביצוע התאמות נדרשות.
בפועל לא בוצעו עסקאות חדשות של רכישת נכסים מניבים בהיקף משמעותי מאז תחילת משבר הקורונה ועד
למועד הקובע ,למעט עסקה אחת ע״י חב' ריט  1שתפורט להלן ,ולפיכך בסיס המידע העיקרי הוא למעשה
עסקאות שנערכו טרם המשבר.
רכישת נכס מניב ע״י חב' ריט  - 1ביום  30.6.2020התקשרה חב' ריט  1עם חב' רני צים  -מרכזי קניות במזכר
הבנות לרכישת מחצית מזכויות המוכרת במרכז מסחרי בהקמה בגני תקווה ,הכולל שטח להשכרה למשרדים
ומסחר בהיקף של כ 9,000 -מ״ר ,תמורת סך של  110מיליון  .₪יעדי ה NOI -המובטחים לרוכשת מהנכס בחמש
שנות ההפעלה הראשונות משקפים תשואה שנתית ממוצעת של  .6.5%העסקה כוללת מנגנון התאמת תמורה
בתום חמש שנים ממועד ההנבה.
בהעדר עסקאות משמעותיות ולאור העובדה כי תשואות אג״ח מדינה ומח״מים ארוכים נותרו כמעט ללא
שינוי ,וכי ריבית בנק ישראל צפויה להיות נמוכה תקופה ארוכה ,ובהתבסס ,בין היתר ,על תחזית בנק ישראל
בקשר להתאוששות המשק – להערכתנו אין לשנות את שיעור ההיוון.
תזרים הכנסות
הנכס הנדון עבר שיפוצים והתאמות משמעותיות החל משנת  2017ועד לשנת  .2019עפ"י מכתב רו"ח סך
ההכנסות משכירות לשנת  2019הן . .₪ 2,817,792
עפ"י מכתב רו"ח סך ההכנסות משכירות חודש יוני  2020הינם  ₪ 248,785המשקפות הכנסה שנתית של
.₪ 2,985,420
תזרים ההכנסות המייצג פעילות רגילה ,המגלם את עדכון הפעילות הכלכלית כתוצאה מההתפתחויות שחלו
עד  ,30.6.2020המבוסס בעיקרו על חוזי השכירות הקיימים ,והשינויים שחלו בעקבות תחלופת שוכרים.
לאור השימושים שנערכים בנכס ,שעיקרם הינם תעשייה עתירת ידע ,אני סבור כי לא יחולו שינויים מהותיים
ביחס למשבר וכי אחוזי התפוסה ומחירי השכירות יותרו ללא כל שינוי.
כתוצאה ממשבר הקורונה ,פנתה חברת אגרוסולאר מערכות השקייה בע"מ לחברה בגיו פריסת שכר הדירה
בשל משבר הקורונה.
הוסכם בין הצדדים כי דמי השימוש לחודשים מאי -אוקטובר  2020בסך  ₪ 7,500לחודש  +מע"מ (סה"כ
 + ₪ 45,000מע"מ) יידחו לאותם חודשים בשנת  2021וישולמו בנוסף לשכר הדירה באותם חודשים .כנגד
הסכם תינתן המחאה לביטחון בגובה של .₪ 52,650
לא נעשו פניות נוספות במהלך התקופה.
לאור העובדה כי שכר הדירה נדחה ללא כל הנחה או הפחתה בתשלום ,לא ערכתי הפחתת שווי בנכס כתוצאה
ממשבר הקורונה.
התחשיב נערך בגישת ההשוואה בשילוב גישת היוון ההכנסות.
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 13.1תחשיב גישת היוון הכנסות
גישה זו קובעת את שווי הזכויות בהיוון זרם התשלומים משכר הדירה ללא הוצאות ניהול לצמיתות.
שיעור ההיוון נקבע על  7.2%בהתאם להוראות השמאי הממשלתי הראשי ובהתאם לתשואות בנכסי
השוואה המפורטים לעיל.
השטחים שאינם תומים להיתר הבנייה הוערכו בדחייה של שנה ,וכן בהפחתת דמי שימוש לרמ"י עד
להכשרתם .יתרת זכויות הבנייה הוערכו בדחייה של שנה עד לאישור התכנית.
הנכס הוערך עפ"י הכנסות משכירות הנוכחיות לצמיתות המשקפות את שיעור התפוסה הנוכחי.
תקופות השכירות בנכס יחסית נמוכות (עד  5שנים) ,משקפת את מדיניות החברה בדבר חידוש חוזי
שכירות ותחזוקת הנכס ברמה גבוה.
קביעת שיעור ההיוון של הנכס הנדון משקף בין היתר את שיעור התפוסה (הגבוה) ,משקף עליות שכ"ד
בתקופת אופציה ,משקף חוזי שכירות חדשים ותחלופת שוכרים.
הנכס הנדון הינו נכס ברמת גמר גבוה ביחס לסביבתו ,על כי מחירי השכירות ושווי למ"ר בנוי גבוהים
מהמקובל בסביבה ,אחוז התפוסה גבוה כתוצאה מביקושים יחסית קשיחים.
שיעור ההיוון משקף את כל הפרטמרים המפורטים לעיל ,על כן לא נדרשת הפחתת שווי בגין אי תפוסה
עתידית ,במידה ותחול.
השטחים הפנויים 279 -מ"ר ממוקמים בקומת המרתף ,הוערכו על פי דמי שכירות צפויים של כ₪ 20 -
למ"ר לחודש ,בשיעור היוון של  ,7.2%בדחייה של שנה עד לאיכלוס השטחים.
ההכנסות משכר דירה משקפות שכ"ד ראוי לנכס במצבו הפיזי ,תחת ההנחה כי תחלופת דיירים תערך
על בסיס מחיר זהה (לכל הפחות) ובהנחה כי עלויות ההתאמה והגמרים יחולו על השוכרים .לחילופין,
במידה והחברה תערוך את הגמרים על חשבונה ,הרי כי עלות הבנייה לגמרים יתורגמו לתוספת דמי
שכירות בהתאם הרמה ולמחיר.
תחשיב:
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 13.2תחשיב גישת ההשוואה (ביקורת)
לאור ההתאמות והשיפוץ שנערך בנכס ,גישת ההשוואה התואמת לעסקאות ההשוואה בסביבה נערכה
לצורך ביקורת בלבד.
השטח להערכה -השטחים המוערכים בגישת ההשוואה לקוחים מהיתר הבנייה בתוספת שטח הגלריה
בקומה  2בשטח של  623מ"ר .יודגש כי סך השטחים אינו תואם במדויק לסך השטחים המושכרים
בטבלת השכירויות ,וזאת כתוצאה מחלוקת החלל ,שטחים משותפים העמסות וכיו"ב .מספר החניות
בגישה זו לקוח מהיתר הבנייה בעוד שהחברה משכירה חניות נוספות הממוקמות בקומת הקרקע שאינן
מסומנות בהיתר הבנייה.
שווי למ"ר תעשיית עתירת ידע -שווי למ"ר בנוי נקבע על  ₪ 9,000למ"ר ,בהתאם לעסקאות ההשוואה
(חלקן הגובה) וביחס לדמי השכירות המשולמים בנכס (כ ₪ 55 -למ"ר לחודש) .יודגש כי הנכס במצב
פיזי גבוה ביחס לסביבה .יואר כי באזור בסביבת הנכס נכסים ברמות גמר שונות הבאות לידי ביטוי
במחירי המכירה המפורטים בטבלת העסקאות לעיל.
שווי למקום חנייה -שווי למקום חנייה נקבע של  ,₪ 50,000בהתאם לעסקאות השוואה בראש העין,
ובהיוון דמי שכירות מקובלים של כ ₪ 300 -לחודש.
שווי למ"ר בנוי בקומות המרתף -שווי למ"ר בנוי נקבע במקדם התאמה של  0.5ביחס לשווי מ"ר עילי.
תחשיב:

טבלת רגישות -
טבלת רגישות הבוחנת שינוי בשווי הנכס ,בעת שינוי תקופת דמי השכירות בפועל.
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 .14ההערכה
לאור הגורמים השיקולים והתחשיבים שלעיל הגענו לכלל דעה כי שווי זכויות החכירה המהוונת בנכס הנדון,
למועד הקובע לחוות דעת ,30/06/2020 ,בגבולות:
( ₪ 41,400,000ארבעים ואחד מיליון וארבע מאות אלף שקלים חדשים)
ההערכה אינה כוללת מע"מ ,בהתאם להוראות תקן מס' 11א' של הועדה לתקינה שמאית.
 .15פרוט חוות דעת של מומחים שונים
במסגרת הערכת השווי לא נעשה שימוש בחוות דעת של מומחים נוספים.
 .16מיסים ותשלומי חובה
אומדן היטל השבחה ודמי היתר הובאו בחשבון בתחשיב השווי.
הערה :הסכומים שלעיל מהווים אומדן משוער בלבד ואינו מחייבים את הועדה המקומית .יתכן כי בעת מימוש
זכויות בדרך של מכירה  /הוצאת היתר בניה ו/או בקשה לשימוש חורג תעלה דרישת תשלום מצד הועדה
המקומית ,עליה ניתן להגיש ערעור בהתאם להוראות החוק (תיקון  84לחוק התו"ב לעניין היטל השבחה).

 .17הצהרות
הנני מצהיר כי אין לי עניין אישי בנכס נשוא השומה ,בבעלי הזכויות בו או במזמין השומה .הדו"ח הוכן על פי
תקנות שמאי המקרקעין (אתיקה מקצועית) ,התשכ"ו  1966 -ועל פי התקנים המקצועיים של הועדה לתקינה
שמאית.

ולראיה באתי על החתום,

___________________

ארז כהן
שמאי מקרקעין
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יא1-

ז.כ מחקר וסקרים ( )1989בע"מ
29.11.2020

לכבוד
הרשות לניירות ערך

הנדון :אישור הכללת הערכות שווי מגרש לפרויקט מלונאי ברח' התעשייה  5-7בתל אביב בבעלות א.ק .קבוצת הילה
מלונות ( )2014בע"מ בתשקיף להשלמה ותשקיף מדף של הילה מגדלי משרדים בע"מ הצפוי להתפרסם החל
בחודש נובמבר "( 2020החברה")
הרינו מסכימים בזאת שהערכות השווי שנערכו למגרש לפרויקט מלונאי ברח' התעשייה  ,5-7בתל אביב ,גוש שומה
 7104חלקות  54-55שתאריך התוקף שלהן הינן 31.12.2019 ,31.12.2018 :ו 30.6.2020 -ליום  31בדצמבר 2019
ושנחתמו בימים  27.1.2020 ,27.1.2020ו 10.8.2020 -בהתאמה ,אשר צורפו לדוחות הכספיים של החברה ליום
 31.12.19ולדוחות הכספיים של החברה ליום  30ביוני  2020שפורסמו במסגרת תשקיף השלמה ותשקיף מדף של
החברה שפורסם על ידי החברה ,יכללו על דרך ההפניה בתשקיף להשלמה ותשקיף מדף של החברה המיועד
להתפרסם לציבור בחודש נובמבר  2020ואילך ובכל מסמך הצעה מכוחו.

בכבוד רב,
ארז כהן

שמאי מקרקעין

17\5\2365

תאריך27/01/2020 :
סימננו25823.1- :
2018

לכבוד
קבוצת הילה

שומת מקרקעין מקיפה
תקן 17.1
הנדון :מגרש לפרויקט מלונאי
רחוב התעשייה  ,7 -5תל אביב
גוש  7104חלקות 55 ,54

הדמיית הפרויקט

DATE:
REF:

 .1פרטי הזמנת השומה
 .1.1שם התאגיד מזמין השומה:

א.ק קבוצת הילה מלונות ( )2014בע"מ (להלן" :החברה")

 .1.2מזמין השומה:

מר רפאל אלאלוף ,מבעלי החברה.

 .1.3מועד הזמנת השומה:

.26/01/2020

 .1.4נסיבות הזמנת השומה :צירוף חוות הדעת לדוחות הכספיים של החברה שיפורסמו בציבור.
.1.5

נמסר לנו על ידי המזמין השומה כי הנכס מוגדר לצורך דוחותיה הכספיים של החברה ,כנכס להשקעה
בחלקו או בשלמותו עפ"י התקינה הישראלית (תקן  )16ו/או התקינה הבינלאומית ( )IFRS13ותקן
חשבונאי בינלאומי  )IAS( 40בנסיבות העניין.

 .1.6שכר טרחתנו בגין חוות הדעת אינו מותנה בתוצאותיה ,והיא נערכה לפי מיטב ידיעותינו והכשרתנו
המקצועית.
 .1.7לא קיבלנו כתבי שיפוי ממזמין השומה.
 .1.8אין לנו עניין אישי בנכס ו/או בבעליו ,לא קיימים יחסי תלות בינינו ובין מזמין חוות הדעת.
 .1.9חוות הדעת נערכה ללא התניות כלשהן מצד הלקוח לרבות לעניין שכר טרחה .איננו נותנים חוות
דעת לחברה באופן שוטף .לעניין שכר טרחה שמשולם בגין שירותים אלה אין מדובר כלל בסכום מהותי
ביחס לסך הכנסות של חברת ז.כ .מחקר וסקרים ( )1989בע"מ.

 .2מטרת השומה
הערכת "השווי ההוגן" של זכויות א.ק קבוצת הילה מלונות ( )2014בע"מ בנכס הנדון בהתחשב במצבו "AS-
 ."ISהשווי של זכויות החברה במקרקעין על פי הגדרתו בתקן דיווח כספי בינלאומי  )IFRS 13( 13הוא " -המחיר
שהיה מתקבל ממכירת נכס או שהיה משולם להעברת התחייבות בעסקה רגילה בין משתתפים בשוק במועד
המדידה".
הערכת השווי מבוצעת לנדל"ן להשקעה כפי שהוגדר בתקן בינלאומי  )IAS 40( 40ובהתאם תקן  17.1בדבר
"פירוט מזערי נדרש בשומות מקרקעין לצורך דיווח על פי חוק ניירות ערך ,התשכ"ח  1968ולצורך תקינה
חשבונאית" ,שאושר בתאריך  6/10/2010ע"י הועדה לתקינה שמאית ובתאריך  13/10/2010ע"י מועצת שמאי
המקרקעין במשרד המשפטים .השומה נערכת לצורך מידע נדרש בדוחות הכספיים של החברה לרבות דיווח על
נכס או על חלק יחסי ממנו כנדל"ן להשקעה ,לפי העניין ,בדוחות אלו ו/או לצורך דיווח כספי של החברה לרבות
ביסוס השווי ההוגן של השקעתה בנכס .זאת ,לצורך דיווח לדו"חות הכספיים ,שיפורסמו בציבור.
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 .3פרטי עורך חוות הדעת
שם השמאי :ארז כהן
324
רשיון מס':
רח' יגאל אלון  ,67תל-אביב
מקום עבודתו:
מנכ"ל חברת "ז.כ .מחקר וסקרים ( )1989בע"מ".
תפקיד:
שמאי מקרקעין ומשפטן.
ואלה פרטי ניסיוני והשכלתי:
יו"ר לשכת שמאי המקרקעין לשעבר.
-2008-2011
חבר במועצת שמאי המקרקעין משרד המשפטים כמשקיף בוועדת התקינה השמאית.
- 2008

משפטן  LL.B -מהקריה האקדמית אונו.

- 2005
- 2004
- 2003
- 2002
- 2000
- 1999

מ"מ יו"ר לשכת השמאים ויו"ר וועדת השתלמויות של הלשכה.
לימודי משפטים ,הקריה האקדמית ,קרית אונו.
בוחן בבחינות שומה למעשה מטעם משרד המשפטים.
יו"ר ועדת השתלמויות  -לשכת שמאי מקרקעין ,חבר בוועד הלשכה.
בוגר קורס עדים מומחים.
בוגר קורס גישור ופישור.

- 1996

לקראת תואר שני  -לימודים עירוניים ,החוג לגיאוגרפיה ,האוניברסיטה העברית י-ם.

שמאי מקרקעין  -מתמחה בשומות מקרקעין לחברות גדולות  -משאב ,נשר ,אמות כלל וכד'.
- 1993
רשיון שמאי מקרקעין מס'  324מתאריך .24/4/1993
- 1993
בוגר אוניברסיטת ת"א החוג לגיאוגרפיה ומדעי המדינה.
- 1990
בוגר קורס לשמאות מקרקעין וניהול נכסים במסגרת שלוחת הטכניון בת"א.
במסגרת עבודתו עורך שומות בהיקפים משמעותיים ובין השאר מייעץ לגופים הבאים:
 יועץ לחברת המלט  -נשר. יועץ לקרן אייפקס ברכישות בזק ותנובה. יועץ לחברת תעבורה. עורך שומות לבתי משפט. יועץ לעירית אילת  -בנושאי השבחות ,ליווי תכניות בנין עיר ורישום. -יועץ לישרוטל מלונות.

 .4הסכמות
הננו נותנים בזאת את הסכמתנו כי חוות דעת זו תצורף לדוחות כספיים של החברה וכן את הסכמתנו
כי חוות דעת זו תפורסם בציבור.

 .5המועד הקובע
המועד הקובע לשומה – .31/12/2018
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 .6מועד הביקור בנכס
ביקור בנכס נערך ביום  30/01/2020ע"י אורי זלוטוגורה -שמאי מקרקעין.

 .7פרטי זיהוי הנכס
גוש
חלקה
שטח החלקה הרשום

7104
54

55

 516מ"ר

 516מ"ר

זכויות

בעלות פרטית ע"ש א.ק קבוצת הילה מלונות ( )2014בע"מ

כתובת

רחוב התעשייה  ,7 -5תל אביב

מהות הנכס

קרקע פנויה המושכרת לחניון רכבים בתשלום.
בקרקע מתוכנן פרויקט מלונאי במספר שלבים כמפורט
להלן בחוות הדעת.

הזכויות המוערכות

זכויות בעלות של החברה בשתי החלקות

זיהוי הנכס

עפ"י רישום החלקות בטאבו

 .8חזית הנכס
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 .9תיאור הנכס והסביבה
 .9.1תיאור הנכס
הנכס הנדון מהווה שתי חלקות צמודות ,חלקה  54וחלקה  55בגוש  7104ברחוב התעשיה  5ו ,7 -תל
אביב .החלקות פנויות ומשמשות כחניון בתשלום לכלי רכב.
תיאור החלקות -
חלקה מספר  54וחלקה  55בגוש  7104בשטח רשום של  516מ"ר כל חלקה  -סה"כ  1,032מ"ר.
לחלקות צורה מלבנית ,חזיתן הדרומית פונה לרחוב התעשייה באורך של כ 36 -מ' ועומקן כ 29 -מ'.
לחלקות שיפוע היורד לכיוון מזרח.
החלקות פנויות ,סלולות אספלט ,עם גדר סביבן (חלק מבטון וחלק מברזל) .כאמור ,בחלקות נעשה
שימוש כחניון כלי רכב בשכירות חופשית.
הנכס
הנדון

גבולות החלקות:
מדרום :רחוב התעשיה ומעברו מבנה חד קומתי למוסך ומבנה תעשייתי דו קומתי.
ממזרח :בניין משרדים בן  5קומות מעל לקומת קרקע מסחרית הפונה לרחוב המסגר.
ממערב :מבנה דו קומתי לשימוש משרדים.
מצפון :בניין משרדים בן  6קומות וקומת גג חלקית מעל לקומת קרקע.
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 .9.2תיאור הפרויקט המוצע
פרויקט מלונאי הפרוגרמה נערכה ע"י אדריכל ארז אלה .הפרויקט כולל מספר שלבים:
שלב א' -עפ"י בקשה להיתר בנייה (שעבר ועדה מקומית) ,זכויות בנייה מאושרות עפ"י תכנית 1043א',
לבניית בית מלון הכולל  103חדרי מלון בבניין בן  7קומות מעל ל  -שתי קומות גלריה ,קומת קרקע ו3 -
קומות מרתפים.
תיאור קומות שלב א'
תיאור
שטח במ"ר
קומה /מפלס
קומת מרתף תחתונה לשימוש חניון תת קרקעי עבור  27כלי רכב.
מפלס
מרתף -3
 950מ"ר
הירידה לחניון באמצעות מעלית כלי רכב.
-12.775
שטחי מחסנים ,חדרי מכונות ,חדר אוכל עובדים ,מלתחות
מפלס
מרתף 2
 908.8מ"ר
ושירותים ,משרדי משק בית.
-8.925
מחסנים ,חדר אשפה ,חדר כושר ,חדרי שירותים ,חדרי ישיבות
מפלס
1
מרתף
 846.3מ"ר
ושטח נלווה למלון.
-4.725
קומת הכניסה למלון ובה לובי הפונה לכיוון דרום (רחוב התעשיה),
לצידו כניסת רכבים למעלית החניון ,בעורף הקומה לובי אחורי-
מסעדה /ישיבה ,חדר מזוודות /משרדים.
 273.7מ"ר
קרקע
סביב הקומה רחבה מרוצפת אשר תשמש כחצר המלון .לבית המלון
 4מעליות +מעלית שירות ושני חדרי מדרגות.
 29.6מ"ר
קומה 1
שתי קומות גלריה חלקיות ,מרביתה משמשת כחלל כפול בגובה
בקומת הקרקע.
 29.6מ"ר
קומה 2
 553מ"ר
קומה 3
קומות  6 -3כוללות  24חדרים בקומה .בשטח ממוצע נטו של כ12 -
 553מ"ר
קומה 4
מ"ר כל חדר .בכל קומה  3חדרים גדולים יותר עד  18מ"ר נטו.
מ"ר
553
קומה 5
במרכז הקומה ממ"מ וחדר שירות.
 553מ"ר
קומה 6
בקומה זו  17חדרי מלון ושתי מרפסות ,אחת לכיוון צפון והשנייה
 446.7מ"ר
קומה 7
לכיוון דרום.
הדמייה -שלב א'
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שלב ב'-
כולל אישור תכנית בניין עיר עפ"י רח"ק מקסימלי של  10.4בהתאם לתכנית המתאר תא ,5000/ובמקביל
לאישור התב"ע קידום היתר בנייה לתוספת המבוקשת.
שלב ב' יכלול את התוספת עבור  145חדרי מלון וסה"כ  248חדרי מלון בקומות ( 18 -2למעט קומה 10
שתהווה אולם כנסים) ,מעל המלון מתוכננות  4קומות משרדים (קומות  )20-23אשר מעליהן גג פתוח
עם בר ,הכל מעל לקומת קרקע ו 3 -קומות מרתפים.
לפרויקט המוצע נחתם הסכם עקרונות ראשוני לניהול המלון ע"י קבוצת לשם גרופ כמפורט להלן.

שלב א'-
מאושר

הדמיית הפרויקט כולו -
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 .9.3תיאור הסביבה
הנכס הנדון ממוקם ממזרח למתחם השוק הסיטונאי לשעבר וממזרח לדרך מנחם בגין ,ממערב לרחוב
המסגר ,דרומית לצומת החשמונאים מנחם בגין.
סביבת הנכס מאופיינת בשימושי קרקע מעורבים ,מבני תעשיה ,מלאכה ומוסכים ותיקים לצד בנייני
משרדים חדישים .מעברו המערבי של דרך מנחם בגין מוקם פרויקט השוק הסיטונאי לשעבר אשר יכלול
כ 2,000 -יח"ד ,שטחי מסחר ,תעסוקה ,מבני ציבור וכיו"ב.
מצפון לרחוב החשמונאים מתחם תעסוקה של רחוב הארבעה ולצדו שימושי מסחר רבים כדוגמת
מתחם שרונה ,פרויקט גבעון ,מתחם חסן ערפה ,פרויקט עזריאלי החדש וכיו"ב.
סמוך לנכס תעבור הרכבת הקלה ,הנכס ממוקם בין תחנת שדרות יהודית לתחנת קרליבך בצומת מערבי.
רחוב התעשיה הוא כיום רחוב ללא מוצא ,מתחיל בחלקו המערבי במפגש עם דרך מנחם בגין ומגיע
בחלקו המזרחי עד לרחוב המסגר אך ללא גישה בכלי רכב (גישה להולכי רגל בלבד).
בסביבת הנכס פיתוח עירוני מלא.
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 .10המצב התכנוני
 .10.1תכניות בניין עיר בתוקף
מספר י.פ.

מספר תכנית

שם התכנית

תאריך מתן תוקף

50

תכנית כללית למזרח תל אביב

19/12/1940

אי

חלק אמצעי של אדמות מזרח תל אביב

17/07/1941

1043

אזורי תעשייה

20/03/1969

1514

1043א'

שימושים באזורי תעשייה בת"א

20/12/2001

5040

 .10.2תכניות כלל עירוניות בתוקף
מספר תכנית

שם התכנית

תאריך מתן תוקף

מספר י.פ.

1386

הקמת סככות -באזורי תעשיה ומלאכה

26/08/1971

1750

1658

התרת תכניות טרנספורמטורים

06/11/1975

2163

מ'

שינוי אחוזי בנייה ,הוראות לגבי תוספת
קומה ,מרווחים ,צפיפויות למרפסות
וסגירתן.

24/06/1982

2829

מ'1

ביטול סעיף 32

01/11/1990

3810

ג'

בנייה על גגות בתים

21/04/1994

4208

2710

הקמת מעליות בבניינים קיימים

03/07/1997

4540

ע'1

מרתפים

18/03/2003

5264

3365

מתקנים טכניים +ביתני שמירה
ואבטחה

27/01/2004

5268

3380

מתקנים יבילים לעבודות באתרי בנייה

16/02/2006

5495

2650ב'

שימור מבנים ואתרים

04/09/2008

7001

3954

פרגודים כלל עירוני

05/06/2014

6813

4053

גני ילדים

27/03/2016

7234

5000

תכנית מתאר 5000

22/12/2016

7407

 .10.3תכנית מס' 50
התכנית פורסמה למתן תוקף ביום .19/12/1940
הנכס הנדון מסווג ביעוד "אזור תעשיה".
 .10.4תכנית ""E
התכנית פורסמה למתן תוקף בע.ר 1114 .מיום .17/7/1941
מטרות התכנית בין היתר  -להתוות דרכים חדשות ,מיקום שטחים פתוחים ואתרים ציבוריים ועוד.
אזור תעשייה.
יעוד הנכס -
המגרשים שחזיתם פונה לדרך פ"ת ביעוד אזור מסחרי שימושים מותרים  -כמפורט בהוראות התכנית.
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 .10.5תכנית מס' 1043
התכנית פורסמה למתן תוקף בי.פ  1514מיום .20/3/69
מטרת התכנית בין היתר "לקבוע תקנות בניה ביחס לבתי הבנינים ואחוזי הבניה ,וכן לבטל באזורים
אלה את השמוש של בתי משרדים".
להלן הזכויות והמגבלות אשר מוקנות לאזורי תעשייה ע"פ התכנית:
200%
אחוז בניה כולל:
40
אחוז בניה לקומה:
5
מס' קומות:
 17מ'
גובה מקסימלי:
נאסר שימוש באזורי תעשייה לבניני משרדים.
 .10.6תכנית  1043א' " -שימושים באזורי תעסוקה בת"א יפו"
התכנית פורסמה למתן תוקף בי.פ 5040 .מיום .20/12/2001
מטרות התכנית:
•

לאפיין אזורי תעשייה מסוימים הכלולים בתכנית כאזורים המיועדים לתעסוקה ,ללא שינוי
בזכויות הבניה שנקבעו בתכניות הראשיות כמפורט להלן.

•

להרחיב את מגוון התכליות המותרות באזורי התעסוקה ,ולהתאימן לשינויים שחלו בענפי
התעשייה ,המלאכה והיצור.

•

לפרט שטחי שירות לשטחי הבניה הקבועים בתכנית הראשית כהגדרתה להלן.

• לקבוע מגבלות והוראות למניעת מטרדים ולשמירה על איכות הסביבה לגבי כל השימושים באזורי
התעסוקה.
הנכס שבנדון מסומן כאזור תעסוקה א'.
התכנית מתירה באזור זה את התכליות הבאות:
•

משרדים בכל הקומות.

•

תעשיה עתירת ידע כולל שירותי הסעדה כחלק מהשטחים העיקריים.

•

מסחר סיטונאי :מכירת מוצרים לתעשייה ,ליצואנים ,ליבואנים ,לקניינים ,וכו'.

•

מסחר קמעונאי :בקומת הקרקע יותרו שירותים אישיים כגון ,בנקים ,מסעדות ,מספרות.
באזור תעסוקה א' יותר מסחר גם בקומות העליונות בכפוף לאשור הוועדה .בכל מקרה לא יעלו
שטחי המסחר על  20%מהשטחים העיקריים.

•

מוסדות ציבור ושירותים עירוניים :מוסדות חינוך ,תרבות ,ודת ,שירותי בריאות ,ומוסדות אחרים
בכפוף לאישור מהנדס העיר ורשויות הסביבה.

•

שירותי רכב :מכירה ,השכרה ,וכו'.

•

הובלה ותחבורה :סוכנויות נסיעות ,הובלה ,דואר ,וכו'.

•

אחסנה :באזור תעסוקה א' בלבד.

•

מיתקני ספורט מקורים כדוגמת בריכת שחיה.
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•

אולמות בידור :באזור תעסוקה א' ,בכל הקומות בכפוף לאישור הרשות לאיכות הסביבה ,פאבים,
מועדונים.

•

מתקני חניה כשימוש עיקרי בכפוף למגבלות המפורטות בתכנית.

• בתי מלון :אזור תעסוקה א' בלבד.
שטחי שירות:
•

מתחת למפלס הכניסה הקובעת לבניין יותרו שטחי שירות בהתאם לתכנית "ע".

•

מעל מפלס הכניסה יותרו שטחי שירות בהיקף של עד  35%מהשטח העיקרי המותר בניה במגרש.

• התכנית מתירה תוספת שטחי שירות בקומת הקרקע (מסחרית ו/או רב תכליתית) בכפוף לתנאים
המופיעים בתקנון התכנית.
זכויות הבניה 200% :שטחים עיקריים וכתוספת  35%שטחי שרות מהשטח העיקרי המותר לבניה
במגרש (ע"פ התכנית הראשית  200% - 1043שטחים עיקריים) ובסה"כ  270%על קרקעי.
 .10.7תכנית מתאר מקומית מס' "ע'"1
התכנית פורסמה למתן תוקף בי.פ 5167 .מיום .18/3/2003
מטרות התכנית לקבוע הוראות מקיפות לבניית מרתפים ולשימוש בהם ולהחליף את תכנית מתאר "ע"
מרתפים כאמור להלן ,לאפשר הגדלת השטחים המותרים לבניה במרתפים ולקבוע הוראות בניה
לגביהם.
התכנית מתירה בניית שתי קומות מרתף בכל הבניינים פרט לבתים צמודי קרקע בהם תותר בנית קומת
מרתף אחת.
בנוסף על שתי קומות מרתף אלה תותר בניית עד  4קומות מרתף נוספות עבור שטחי שירות כלליים בכל
הבניינים פרט לבתים צמודי קרקע ובלבד ששוכנעה הועדה כי שטחים אלה דרושים לתפקוד הבניין וכי
אין בהם כדי להוסיף מקומות חניה מעל לתקן התקף לעת הוצאת היתר הבניה ו/או מעל לתקן החניה
כפי שנקבע בתכנית הראשית .קומות אלה יותרו מכח תכנית זו ולא בדרך של הקלה.
התכנית מתירה בניית קומות מרתף עד גבולות המגרש (קו בנין " ,)"0בכפוף לתנאים המפורטים בה.
היתר בניה ע"פ התכנית ינתן למרתפים בתכסית של עד  80%משטח המגרש .היתר בניה למרתפים
בתכסית הגדולה מ –  80%משטח המגרש ינתן בתנאי הבטחת ביצוע תנאים והוראות שיקבעו ע"י
מהנדס העיר על מנת להבטיח את צרכי משק המים התת קרקעי וניקוז מי נגר עילי בתחום המגרש או
בסמוך לו.
גובה קומת המרתף העליונה והקומה שמתחתיה נטו (מפני הרצפה ועד תחתית התקרה) לא יהיה גדול
מ  4מ' .גובה כל אחת מקומות המרתף התחתונות נטו לא יהיה גדול מ –  3.5מ' .מהנדס העיר רשאי
להתיר קומת מרתף גבוהה יותר אם שוכנע כי הדבר דרוש לצורך תפקוד הבנין (כגון :מתקני כפל חניה,
חצר משק פנימית ,קונסטרוקציה ,מערכות אלקטרו מכניות וכד').
 .10.8תכנית מתאר  -5000תכנית מתאר ת"א
פורסמה למתן תוקף בי.פ 7407 .מיום .22/12/2016
החלקה מסומנת כאזור תעסוקה מטרופוליני סמוך להסעת המונים ,במתחם .602
שימושים:
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•

ניתן לקבוע בתכנית עתידית ,במסגרת יעוד קרקע לתעסוקה ,את השימושים המפורטים במקבצי
השימושים הבאים כולם או חלקם:

•

מקבצי שימושים ראשיים -מסחר  ,1תעסוקה  ,1משרדים.

•

מקבצי שימושים נוספים -מגורים ,וכן מסחר  2ו/או תעסוקה  2ובלבד ששימושים אלה יותרו
מתחת למפלס הכניסה הקובעת ,או מעל למפלס זה בכפוף לבדיקה תכנונית מוקדמת ובהתאם
לשימושים המותרים בתמ"מ.5/

• בכל מגרש שייעוד הקרקע שלו מאפשר שימושים סחירים ,תקבע קומת הקרקע כחזית מסחרית.
שטחי בנייה -אזור תעסוקה מטרופוליני סמוך לציר הסעת המונים
גודל מגרש

רח"ק
בסיסי

רח"ק
מרבי

פחות מ 1.5 -דונם

4.2

10.4

 1.5דונם ומעלה

4.2

12.8

הוראות
•

תכסית הבינוי לא תעלה על  60%משטח המגרש.

• התכנית תכלול הוראות בנוגע לפיתוח קומת הקרקע בזיקה לרחוב וככל הניתן גם בזיקה לחזיתות
צדדיות ואחוריות .פיתוח השטח יעשה ,במידת האפשר ,באופן המשכי ונגיש למדרכה שבזכות
הדרך הסמוכה ,תוך יצירת גישה ישירה למבנה מהרחוב ויצירת מעברים המאפשרים רצף של
תנועת הולכי רגל בין מגרשים שונים.
טבלת הוראות מיוחדות למתחמי תכנון
רח"ק
המתחם עליו תשריט
אזור תכנון
עם גבולות מרבי
חלות
המתחם
ההוראות
שכונת מונטיפיורי ושכונת הרכבת
602
אזור תעסוקה תשריט
אזורי
מטרופוליני
ייעוד
הוראות כלליות (בין היתר)
•

מספר
קומות

והוראות

מסמך
מדיניות

הערות
נוספות

+

יחולו הוראות אזורי
תעסוקה לעיל.

ייעוד הקרקע בכל מגרש ייקבע בתכנית ,בהתאם להגדרות המבא"ת או כל הגדרה אחרת שתהיה
נהוגה באותה עת ,ובלבד שהשימושים המותרים באותו ייעוד קרקע לא יחרגו ממקבצי השימושים
המותרים על פי תכנית זו באותו אזור ייעוד.

• היקף שטחי הבנייה לשימושים נוספים יכול שיקבע בהיקף של עד  25%מסך כל שטחי הבנייה
לשימושים סחירים מעל מפלס הכניסה הקובעת המאושר בתכנית .סך כל שטחי הבנייה
המאושרים לשימושים נוספים באזור הייעוד שבאותו אזור התכנון ,לא יעלה על  25%מסך של
שטחי הבנייה לשימושים סחירים המאושרים בו.
קביעת שטחי בנייה בסיסיים :הוועדה רשאית לקבוע בתכנית שטחי בנייה מעל מפלס הכניסה הקובעת
בהיקף שיחושב ע"י הכפלת הרח"ק הבסיסי בשטח המגרש (להלן" :שטח מגרש בסיסי") ,בכפוף
להקצאת שטחים לצורכי ציבור הנדרשים מהגדלת שטחי הבנייה המפורטים בסעיף הקצאה לצרכי
ציבור (המפורט להלן).
קביעת תוספת שטחי בנייה עד לשטח הבנייה המרבי :הוועדה רשאית לקבוע בתכנית שטחי בנייה
העולים על שטח הבנייה הבסיסי (להלן" :תוספת שטחי בנייה") ,בכפוף לאמור בסעיף זה ובלבד שלא
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יעלו על הכפלת הרח"ק המרבי בשטח המגרש (להלן" :שטח הבנייה המרבי") .הוועדה תקבע תוספת
שטחי בנייה אשר יכולה להגיע עד לשטח הבנייה המרבי רק בהתקיים כל התנאים המפורטים בתקנון
התכנית:
•

התכנית קובעת הקצאה לשטחי ציבור הנדרשים כתוצאה מתוספת שטחי הבנייה.

•

בהחלטה בדבר מתן תוספת שטחי הבנייה נשקלו (בין היתר) השיקולים הבאים :גודל המגרש
וצורתו ,התאמת הבינוי המבוקש ,שימור ,התאמת תשתיות ,שיקולים תחבורתיים וסביבתיים.

•

התכנית תורמת למרקם העירוני ע"י לפחות שניים מהמרכיבים הבאים :תרומה משמעותית
לעיצוב עירוני ,תרומה משמעותית למרחב הציבורי ,יצירת תועלות חברתיות (תמהיל יח"ד ,בר
השגה וכדומה) ,תרומה משמעותית לעיר ע"י הכללת הוראות לשימור או הפיכת חניון לכשיר
לשימוש מקלט ציבורי.

• באזורי ייעוד לתעסוקה ,בגין עמידת התכנית בהוראות המפורטות לעיל ,ניתן להוסיף זכויות בנייה
בהיקף של עד מחצית ההפרש שבין הרח"ק הבסיסי למרבי .מעבר לכך ניתן להוסיף זכויות בנייה
ע ד למלוא הרח"ק המרבי אם התכנית קובעת אחת או יותר מההוראות הבאות :תועלת ציבורית
מעבר להקצאה לצרכי ציבור ,זכויות בנייה לניוד בהתאם לתכנית השימור ,הוספת שטחים
למלונאות.
הקצאה לצרכי ציבור
הוועדה תחליט להפקיד תכנית הכוללת תוספת שטחי בנייה לשימושים סחירים מעבר לשטחים
לשימושים סחירים המותרים על פי תכניות קודמות ,או משימוש שאינו למגורים לשימוש מגורים ,רק
אם נקבעו בה הוראות בדבר הקצאה ו\או פיתוח של שטחים לשימושים ציבוריים ותשתיות .הוראות
כאמור תקבענה ככל שהן נדרשות כתוצאה מתוספת שטחי הבנייה והשימושים המבוקשים בתכנית.
מהות ההקצאה לצרכי ציבור והיקפה ייקבעו ע"י הוועדה בכפוף לבדיקה תכנונית מוקדמת.
היקף ההקצאה הנדרשת ייקבע בתחום שיקול הדעת ,תוך התיחסות לבדיקה תכנונית מוקדמת .בגין
מגרש המיועד לשימושים סחירים שאינם למגורים היקף ההקצאה לשטח ציבורי פתוח ושטח לבנייני
ציבור יהיה שטח קרקע בהיקף של עד  40%משטח התכנית.

הנכס הנדון
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טבלת הגדרות לייעודים ושימושים
שימוש
מגורים

השימושים המותרים במקבץ
דירות מגורים לסוגיהן

מסחר 1

מסחר קמעונאי וכן שימושים מסחריים
ושימושים בעלי אופי ציבורי המשרתים את
המתגוררים ,המועסקים והמבקרים
בסביבתם ,ואשר לדעת הוועדה משתלבים
בסביבתם מבחינת אופיים ,תפעולם ,עיצובם
והשפעתם על הסביבה.
מסחר סיטונאי ,שימושי בידור ,בילוי ופנאי,
שימושים מסחריים המהווים מוקד משיכה
משמעותי למבקרים ,וכן שימושי מסחר 1
אשר לדעת הוועדה נדרשות הנחיות מיוחדות
לצורך שילובם בסביבתם מבחינת אופיים,
תפעולם ,עיצובם והשפעתם על הסביבה.
משרדים ושירותים עסקיים ופיננסיים

מסחר 2

משרדים

תעסוקה  1משרדים ועסקים אשר לדעת הוועדה
משתלבים בסביבתם מבחינת אופיים,
תפעולם ,עיצובם והשפעתם על הסביבה,
למעט שימושים הכלולים בשימושי מסחר .2
תעסוקה  2עסקים אשר לדעת הוועדה נדרשות הנחיות
מיוחדות לצורך שילובם בסביבה מבחינת
אופיים ,תפעולם ,עיצובם והשפעתם על
הסביבה ,לרבות הנחיות בדבר איסור גידול
בקצב או בכמות פליטת מזהמים או מטרדים
וכן כל מה שמותר בתעסוקה .1

פירוט לדוגמה
דירות מגורים לסוגיהן ,בתי אבות,
דיור מוגן ,מעונות סטודנטים ,דירות
ומעונות לבעלי צרכים מיוחדים
מסעדות ,בתי קפה ,אטליזים ,בתי
מרקחת ,מספרות ,מכבסות ,מכוני
כושר ,חנויות לתיקון מוצרים
ביתיים ,סניפי בנק.
קניונים ,בתי קולנוע,
ריקודים ,אולמות שמחה.

מועדוני

משרדים בעלי מקצועות חופשיים,
בנקים וחברות ביטוח
מעבדות רפואיות ,מכוני צילום,
אחסנה ,מכירת והשכרת כלי רכב,
משרדי תעשייה עתירת ידע ,שרותי
תוכנה.
מוסכים ,מסגריות ,נגריות ,בתי
דפוס ,בתי קירור ,ייצור מזון,
תחנות תדלוק ותחנות דלק זעירות.

 .10.9תכנית בתכנון " - 507-0540807 -מלון התעשיה"
התכנית טרם נדונה בוועדה המקומית.
מטרת התכנית :כחלק מיעדי תכנית המתאר ובהתאם למדיניות העירונית והארצית בדבר הגדלת שטחי
המלונאות ,התכנית קובעת הקמת מגדל מלונאות במקרקעין ,בלב המע"ר המטרופוליני ,כתשתית
לגידול הצפוי בבינוי למשרדים ותעסוקה באזור .התכנית קובעת את זכויות הבנייה הוראות בינוי.
שימושים :שימושי אכסון מלונאי תיירותי .לא יותרו שימושי אכסון מלונאי למלון דירות.
טבלת זכויות והוראות בנייה מצב מוצע
ייעוד

תאי
שטח

מלונאות 1

גודל
מגרש
1,028

שטחי בנייה
מעל הכנסה הקובעת מתחת לכניסה הקובעת סה"כ
שירות
עיקרי
שירות
עיקרי
14,740
3,610
400
3,050
7,680

תכסית מספר גובה
יחידות במ'
95%

300

100

מספר קומות
מעל הכנסה מתחת לכניסה צידי
ימני
הקובעת
הקובעת
3
4
25

קווי בניין
צידי אחורי
שמאלי
4
3

קדמי
4

הערות ברמת הטבלה:
•

שטחי הבנייה הינם בהתאם לרח"ק המרבי במתחם .10.4 -602

• מתוך השטחים העיקריים למלונאות ,יותרו שימושים נלווים למלונאות בהיקף שלא יעלה על 20%
מסך השטחים העיקריים.
הערות לטבלת זכויות והוראות הבנייה
•

מתוך סך השטחים העיקריים מעל הקרקע למלונאות יוקצו שטחים נלווים כמפורט להלן:
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בקומת הקרקע יוקצו לא פחות מ 50 -מ"ר עיקי למסחר לרבות מסעדות וכו'.
בקומות עליונות יתאפשרו עד  450מ"ר למסחר כגון מסעדה או מועדות לילה וכו'.
יתאפשרו עד  1,000מ"ר למרכז עסקים.
•

שטח עיקרי מתחת לכניסה הקובעת לשימושים נלווים למלונאות כגון ספא ,בריכה ,חדרי ישיבות
ומרכז כנסים וכו'.

• בשטחי השירות מתחת לכניסה הקובעת יותרו שטחי שירות תפעול למלונאי ולשימושים הנלווים
למלונאות .חניה לרבות מתקני חניה אוטומטיים .איכסון.
חתך הבניין מתוך נספח הבינוי
תשריט מצב מוצע
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 .11רישוי
 .11.1החלטת וועדת משנה לתכנון ובנייה מיום 22/02/2017
עפ"י פרוטוקול  2-17-0004מספר החלטה  28מיום .22/02/2017
•

לאשר את הבקשה לאיחוד  2חלקות  55ו 54 -בגוש  7104לפי פרק ד' לחוק תכנון ובנייה.

•

לאשר את הבקשה להקמת מלון  7קומות מעל  3קומות מרתפים ,על  2חלקות ,כולל הקלות
הבאות:
o

תוספת עד  6%משטח המגרש מעל  200%לצורך שיפור תכנון ( 61.92מ"ר).

o

תוספת  5%שטחי שירות עפ"י הוראות תכנית  1043משטח העיקרי מעל  35%המותרים עבור
שיפור תנאי המבנה ( 51.6מ"ר).

o

תוספת  5%משטח המגרש מעל  200%המותרים עפ"י תכנית 1043א' בשל הוספת  2קומות
( 51.6מ"ר).

o

הגבהת הבניין עד לגובה של  29.3מ' לעומת  17המותרים עפ"י תכנית 1043א' בשל הוספת 2
קומות.

 oהוספת  2קומות נוספות מעל ל 5 -קומות המותרות (סה"כ הקומות המבוקש  7-כולל קומת
קרקע ,קומת עמודים מפולשת בחלקה בגובה כפול).
טבלת שטחים
שימוש
מבנה
מרתף -3
מרתף -2
מרתף -1
97.1
קרקע
1
2
235.9
3
235.9
4
235.9
5
235.9
6
155.7
7
מתחת לקרקע
מעל הקרקע 1196.4
1196.4
סה"כ
1

שטח עיקרי
סה"כ
2

189.9
189.9
189.9
189.9
111.9

195.7
0
0
425.8
425.8
425.8
425.8
267.6

98.6

970.1
970.1

2166.5
2166.5

1
470.6
448.9
421.5
53.2
11.8
11.8
52
52
52
52
101.3
1341
386.1
1727.1

שטחי שירות
סה"כ
2
950
479.4
908.8
459.9
846.3
424.8
78
24.8
29.6
17.8
29.6
17.8
127.2
75.2
127.2
75.2
127.2
75.2
127.2
75.2
179.1
77.8
2705.1
1364.1
825.1
439
3530.2
1803.1

סה"כ עיקרי +שירות
סה"כ
2
1
950
479.4
470.6
908.8
459.9
448.9
846.3
424.8
421.5
273.7
123.4
150.3
29.6
17.8
11.8
29.6
17.8
11.8
553
265.1
287.9
553
265.1
287.9
553
265.1
287.9
553
265.1
287.9
446.7
189.7
257
2705.1
1364.1
1341
2991.6
1409.1
1582.5
5696.7
2773.2
2923.5

שטחים לא
מקורים

107.3
107.3
107.3

 .11.2החלטת רשות רישוי מספר  1-19-0227מתאריך .07/08/2019
מהות הבקשה :הארכה חריגה שנייה לתוקף החלטת הוועדה לבקשה מספר  16-1709מ22/02/2017 -
שכללה ,איחוד חלקות  54ו 55 -למגרש בנייה אחד .הקמת בית מלון בן  5קומות מעל קומת קרקע בגובה
 2קומות ו 3 -מרתפים ,עבור  103חדרי אירוח .בשני מרתפים עליונים מבוקשים שטחים נלווים לבית
מלון ,מסחר וחללים טכניים .מרתף ( )-3מיועד ל 27 -מקומות חנייה המוצעים עם מעלית רכב וצלחת
סיבוב .במגרש :משטחים מרוצפים וגינון.
החלטה :לאור הנימוק המובא בבקשת עורך הבקשה ,לאשר את הבקשה להארכה חריגה שנייה לתוקף
החלטת הוועדה המקומית ל 60 -יום נוספים מיום ההחלטה בשל הנסיבות המיוחדות ,בתנאי התאמה
לקובץ הנחיות ,מילוי דרישות מהנדס העיר ,תאום תכנון ותנאים טכניים.
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 .12הזכויות בנכס
 .12.1מידע מפנקס הזכויות
עפ"י מידע מפנקס הזכויות המתנהל בלשכת רישום המקרקעין תל אביב -יפו שהופק באמצעות
האינטרנט ביום  ,08/09/2019עולים הפרטים הבאים:
גוש  7104חלקה 54
שטח חלקה הרשום 516 :מ"ר
א.ק קבוצת הלה מלונות ( )2014בע"מ ,בשלמות.
בעלות:
משכנתאות :משכנתא מדרגה ראשונה ללא הגבלת סכום לבנק מרכנתיל דיסקונט בע"מ יחד עם חלקה
.7104/55
1
הערת אזהרה סעיף  126על הימנעות מעשיית עסקה לטובת עיריית תל אביב -יפו .
הערות:
גוש  7104חלקה 55
שטח חלקה הרשום 516 :מ"ר
א.ק קבוצת הלה מלונות ( )2014בע"מ ,בשלמות.
בעלות:
משכנתאות :משכנתא מדרגה ראשונה ללא הגבלת סכום לבנק מרכנתיל דיסקונט בע"מ יחד עם חלקה
.7104/54
2
הערת אזהרה סעיף  126על הימנעות מעשיית עסקה לטובת עיריית תל אביב -יפו .
הערות:
 .12.2הסכם מיום 13/01/2015
הסכם מכר מיום  13/01/2015בין עמירה בנין עפר כבישים בע"מ ,אשבד -ויסמן פרויקטים בע"מ ,וינרוז
סוכניו בע"מ ,פושקין ניהול וייעוץ בע"מ ,תוסס השקעות בע"מ ,נוף גלעד מפעלי פיתוח בע"מ ,א.ד.
אלירון נכסים בע"מ ,זליבנסקי וגטניו בע"מ ,לוסי גטניו בע"מ (כל אחד בנפרד ולחוד ללא ערבות הדדית
בניהן להלן" :המוכרים) לבין א.ד קבוצת הלה מלונות ( )2014בע"מ ,להלן פרטי ההסכם:
•

המוכרים מצהירים כי הם הזכאים להירשם כבעלים הבלעדיים של המקרקעין ,גוש  7107חלקה
 54ברחוב התעשיה  ,5תל אביב בשטח רשום של  516מ"ר.

•

הממכר :מלוא זכויות המוכרים במקרקעין ובכלל זה זכויות הבנייה.

•

התמורה ₪ 5,889,014 :בתוספת מע"מ כדין.

 .12.3הסכם מיום 13/01/2015
הסכם מכר מיום  13/01/2015בין טרעם ניהול בע"מ ,אשבד -ויסמן פרויקטים בע"מ ,ח.ד ברעם בע"מ,
צ .עמוס נכסים והשקעות בע"מ ,תוסס השקעות בע"מ ,היפר חלף -מרכז חלפים למכוניות בע"מ ,מאיר
שמיר ניהול ( )1997בע"מ ,ספידי תעשיות ( )1980בע"מ ויורם הס (כל אחד בנפרד ולחוד ללא ערבות
הדדית בניהן להלן" :המוכרים) לבין א.ד קבוצת הלה מלונות ( )2014בע"מ ,להלן פרטי ההסכם:

1

נמסר לי ממזמין השומה כי הערה זו נרשמה עד לאישור תצ"ר לשתי החלקות.

2

ראה הערה מספר  1לעיל.
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•

המוכרים מצהירים כי הם הזכאים להירשם כבעלים הבלעדיים של המקרקעין ,גוש  7107חלקה
 55ברחוב התעשיה  ,7תל אביב בשטח רשום של  516מ"ר.

•

התמורה ₪ 8,157,476 :בתוספת מע"מ כדין.

 .12.4הסכם שכירות לחניון
הסכם שכירות מתאריך  15/07/2015בין א.ק קבוצת הלה מלונות ( )2014בע"מ (להלן" :המשכירה")
לבין חניוני הצלחה בע"מ (להלן" :השוכרת") ,להלן עיקרי החוזה:
•

המשכירה הנה בעלת הזכויות הבלעדיות במקרקעין בשטח של כ 1,032 -מ"ר ברחוב התעשיה  5ו-
 7ת"א הידועים כגוש  7104חלקות  54ו.55 -

•

תקופת השכירות :מתאריך  01/08/2015ועד  .31/07/2016תקופת השכירות תוארך אוטומטית בכל
פעם בשנה נוספת.

•

מטרת השכירות :הפעלת חניון בתשלום ו /או רחיצת מכוניות.

•

דמי שכירות :דמי שכירות חודשיים בגובה  ₪ 25,000בתוספת מע"מ כדין.
על פי חוזה השכירות עולה כי על החניון להתפנות בהתראה של  30יום מראש.

 .12.5תשלום היטל השבחה
הוצגה בפני קבלה לתשלום היטל השבחה בגובה  ₪ 341,749.09בתאריך  26/02/2015בגין בקשה
להקלות במסגרת בקשה להיתר בנייה שהוגש (אך לא מומש בפועל) ,לבניין בן  6קומות מעל לקומת
קרקע מלאה ומעל  3קומות מרתף משותפים עבור החלקה הצמודה לשימוש משרדים.
בתאריך  30/06/2019נשלחה דרישת תשלום היטל השבחה מעיריית ת"א עבור מימוש לתכנית ע' 1ועבור
מימוש בהקלה ,בהתאם להחלטת הוועדה הפורטת לעיל.
סך הדרישה ליום .₪ 658,143.81 -30/06/2019
נמסר לי ממזמין השומה כי הסכום טרם שולם ונשלחה בקשה למינוי שמאי מכריע.
 .12.6הצעה לא מחייבת להתקשרות בעסקת מלון ברחוב התעשייה (לאחר המועד הקובע)
הוצג בפני מסמך שנכתב ע"י מר רון פדרמן ,הנהלת חברת מלונות דן ,עבור התקשרות בחוזה ניהול לבית
המלון .להלן מודל של עסקת ניהול קלאסית:
•

דמי ניהול ממחזור הכנסות3% :

•

דמי תמריץ 10% -מהרווח התפעולי ולאחר דמי ניהול.

•

דמי הזמנות 1.6% -מכל הזמנה שהתבצעה דרך מערכי השיווק הישירים של דן.

•

דמי פרסום 1% -מהמחזור ההכנסות עבור פרסומי הרשת הכלליים.

במודל זה בעל המלון צריך לספק מלון ברמה תפעולית כולל E&OS
בכל מודל עסקה ,מלונות דן יתנו מפרט מלא ומדוייק לבעל המקרקעין על מנת להתאים את הפרויקט
ואת מיתוגו לצרכיה.
הצעה זו כפופה למו"מ משפטי בין הצדדים ולאישורו של דירקטוריון חברת מלונות דן.
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 .13שומות ועסקאות בנכס הסמוכות למועד הקובע
.13.1

לא ידוע לי על עסקת מכר בנכס הנדון בשלוש השנים הקודמות למועד הקובע.

.13.2

טרם המועד הקובע לשומה זו ,31/12/2018 ,ערכתי שומה לתקן  19עבור בנק הפועלים וקבעתי שווי
למטרת בטוחה של  26.6מיליון  ₪ושווי שוק של  63.5מיליון .₪

הערכת השווי לתקן  19אינה כוללת את זכויות הבנייה בנוספות מתוקף תכנית המתאר תא,5000/
.13.1
על כן השווי למטרת בטוחה הינו עבור הזכויות המאושרות בלבד.
.13.2

 .14עקרונות ,גורמים ושיקולים
בבואנו להעריך את שווי הנכס הנדון לצורך דיווח על פי חוק ניירות ערך  -התשכ"ח עבור דיווח כספי של החברה
ובהתאם לתקן מספר  17.1של הועדה לתקינה שמאית ,הבאנו בחשבון בין היתר את הגורמים והשיקולים
שלהלן:
.14.1

מטרת השומה
הערכת "השווי ההוגן" של זכויות חברת .ק קבוצת הילה מלונות ( )2014בע"מ ,בנכס הנדון בהתחשב
במצבו " ." AS-ISהשווי משקף את "השווי ההוגן" של זכויות החברה במקרקעין על פי הגדרתו בתקן
חשבונאי בינלאומי מס'  IAS 40ו IVS1 -שהוא  -הסכום בו יימכר הנכס ליום ההערכה בין קונה מרצון
למוכר ברצון ,בעסקה רצונית ,ללא אילוץ ,אחרי זמן סביר בשוק ,כשהצדדים פועלים בידיעה ,בשיקול
דעת ,בזהירות וללא כפיה .השומה נערכה לפי תקן  17.1בדבר "פירוט מזערי נדרש בשומות מקרקעין
לצורך דיווח על פי חוק ניירות ערך ,התשכ"ח  1968ולצורך תקינה חשבונאית" ,שאושר בתאריך
 6/10/2010ע"י הועדה לתקינה שמאית ובתאריך  13/10/2010ע"י מועצת שמאי המקרקעין במשרד
המשפטים .השומה נערכת לצורך מידע נדרש בדוחות הכספיים של החברה לרבות דיווח על נכס או
על חלק יחסי ממנו כנדל"ן להשקעה ,לפי העניין ,בדוחות אלו ו/או לצורך דיווח כספי של החברה
לרבות ביסוס השווי ההוגן של השקעתה בנכס .זאת ,לצורך דיווח לדו"חות הכספיים ,שיפורסמו
בציבור.

.14.2

גישות השומה
קיימות שלוש גישות עיקריות לשומת שווי נכסי מקרקעין:
גישת ההשוואה (או גישת השוק)The market approach -
מבוססת על אומדן שווי השוק של הנכס הנישום בהסתמך על עסקאות שנעשו בנכסים אחרים
הדומים לו במיקומם ,אופיים ,רמת הסיכון הגלומה בהם ומידת סחירותם .השומה הסופית מתבצעת
תוך שימוש במקדמי השוואה רלוונטיים לנכס הנישום ביחס לעסקאות ההשוואה .גישה זו מועדפת
גם לפי הפסיקה.
גישת ההכנסה (או גישת היוון ההכנסות)The income approach -
אומדן שווי השוק של הנכס נשוא השומה מבוצע על ידי היוון ההכנסה (היוון מהשורש "הון")
המתקבלת או שעשויה להתקבל ממנו לאורך זמן .פעולת ההיוון נעשית בעזרת שער ריבית הנקבע בין
היתר ע"פ אופי הנכס ,רמת הסיכון הגלומה בהכנסה השוטפת ובגורמים נוספים .השיקולים בהערכת
שעור ההיוון כוללים בין היתר :ריבית בטוחה במשק ,איכות השוכר ,פחת ,סיכון.
גישת העלויות (גישת השווי הפיזי) The cost approach -
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בגישה זו שמים את שווי הנכס על בסיס העלות הצפויה להקמת נכס אחר הדומה בכל לנכס הנישום.
השווי המתקבל בגישה זו הוא סיכום של שווי הקרקע בהתאם לשווייה בשוק החופשי כריקה ופנויה
בהתאם ליעודה או רמת ניצולה הקיים ,בתוספת עלות הקמה מחדש של המבנה וההשבחות הנוספות
שנעשו בנכס ובניכוי פחת על סוגיו השונים (פיזי ,כלכלי ופונקציונאלי) .גישה זו מצויה בעדיפות
אחרונה מאחר והתוצאה המתקבלת ,רגישה לשינויים קלים בכל אחד ממרכיביה.
מקובל לבצע שילוב והצלבת נתונים בין גישות השומה הנ"ל בהתאם למטרת השומה ,אופי הנכס
ונסיבות השומה .במצבי שוק שונים (גאות ,שפל וכדומה) ,עשויה התוצאה המתקבלת ע"י שימוש בכל
אחת מהגישות ,להיות שונה .בתנאי שוק אופטימאליים השימוש בכל אחת מהגישות ייתן תוצאות
דומות.
.14.3

הובא בחשבון מיקום הנכס ברחוב התעשיה  ,7 -5תל אביב.

.14.4

הובא בחשבון שטח החלקות ,צורתן וחזיתן לרחוב התעשיה.

.14.5

הובאה בחשבון קירבתו של הפרויקט למתחם השוק הסיטונאי ,קירבה למתחם שרונה ,רחוב
הארבעה ,מתחם חסן עארפה וקירבתו לקו הרכבת הקלה.

.14.6

הובא בחשבון המצב התכנוני החל על הנכס.

.14.7

הובא בחשבון כי הפרויקט מתוכנן בשני שלבים:
שלב א' -בניית מלון הכולל  103חדרים עפ"י זכויות בנייה מאושרות.
שלב ב' -אישור תכנית בניין עיר בסמכות ועדה מקומית בהתאם לעקרונות תכנית המתאר תא5000/
ובניית רח"ק מקסימלי של  10.4לבניית פרויקט מלונאי שיכלול עד  300חדרי מלון ויחידות בשטחים
וגדלים שונים.

.14.8

הובאה בחשבון החלטת הוועדה לשלב א' בלבד.

.14.9

שווי השוק הוא הסכום הסביר שבו היו נמכרות הזכויות בנכס המוצע ,במועד הקובע לשומה ,בין
קונה מרצון למוכר מרצון ,ללא אילוץ ,לאחר חשיפה סבירה של הנכס בשוק ,כשהצדדים פועלים
בידיעה ,בשיקול דעת ,בזהירות וללא כפיה.

 .14.10הובא בחשבון כי החלקות בבעלות פרטית ע"ש א.ק קבוצת הלה מלונאות ( )2014בע"מ ,בשלמות.
 .14.11הובאו בחשבון הסכמי הרכישה משנת  2015לשתי החלקות.
 .14.12הובא בחשבון כי בחלקות שוכר בחוזה שכירות חופשית למטרת הפעלת חניון רכבים בתשלום.
 .14.13הובאו בחשבון מחירים ועסקאות לנכסים ושימושים דומים תוך ביצוע ההתאמות הנדרשות.
 .14.14הנכס הוערך בגישת ההשוואה ,עפ"י זכויות הבנייה המאושרות בשלב א' בתוספת שווי הזכויות עפ"י
התכנית המוצעת לרח"ק המקסימלי ,בניכוי היטל השבחה צפוי ודחייה לתקופה של  3שנים עד
מימוש.
 .14.15הערכת השווי מבוססת על מידע משפטי שהובא בפני וכפי שמפורט בשומה לעיל.
 .14.16הנכס הוערך בש"ח ,למועד הקובע  .31/12/2018הערכת השווי אינה כוללת מע"מ.
 .14.17ההערכה הינה לזכויות החברה בנכס ,כמתואר בסעיף  11כשהן נקיות מכל חוב ,שעבוד ,חזקה ,או צד
שלישי ,למעט שכירויות ו/או זכויות צדדים שלישיים המצוינות במפורש.
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 .15נתונים להערכת השווי
שיעורי היוון
להלן סקירת שיעורי תשואה עדכנית שנערכה באגף שומת מקרקעין במשרד המשפטים
ופורסמה בתאריך :30/07/2019
התקופה הנסקרת :מחצית שניה של שנת .2018
שיעורי התשואה (שיעור ההיוון הכולל) הממוצעים למחצית השנייה של שנת :2018
7.4%
 .1בנכסי משרדים -
7.2%
 .2בנכסים מסחריים -
 .3בנכסי תעשיה ומלאכה 7.5% -
סיכום:
במחצית השנייה של שנת  ,2018נצפתה ירידה קלה בשיעורי התשואה של משרדים ונכסי תעשיה ולוגיסטיקה
ויציבות בנכסי מסחר ,לעומת השיעורים שנצפו במחצית שקדמה לה (המחצית הראשונה של שנת .)2018
מגמה זו מעידה על יציבות בשוק הנכסים המניבים ,ונובעת ,בין היתר ,מהעדר חלופה אטרקטיבית להשקעה
וממצב המשק.
יצויין כי בנכסים גדולים ניתן לזהות שונות בשיעורי התשואה ,באותו הנכס ,כאשר לשוכרים בטוחים יותר
מיוחס שיעור תשואה נמוך יותר ולהפך.
כאמור הנתונים לעיל מהווים ממוצע כלל ארצי ,ולכן כאשר שמאי נדרש להשתמש בשיעור התשואה עליו לבחון
את הנכס הנישום ,בשים לב לעובדה זו ובשים לב לאמור להלן :נמצא קשר בין רמת הקרבה של הנכס למרכז
הארץ או למרכז הישוב לבין שיעור התשואה ממנו .בנכסים שמיקומם מרכזי ,נצפה שיעור תשואה נמוך ביחס
לממוצע ואילו בנכסים פריפריאליים נצפה שיעור תשואה גבוה ביחס לממוצע.
הקשר נובע ,ככל הנראה ,ממרכיב סיכון גבוה יותר בפריפריה .מרכיבי סיכון נוספים שנצפו כמשפיעים על שיעור
התשואה :איתנות/אי איתנות פיננסית של השוכרים ,תקופת הסכם השכירות ,יחס תפוסה/אי תפוסה
(באזור/בבנין וכדו') ,פוטנציאל לשינויים בסביבה וכדו' .ככלל ,ככל שהנכס בעל מרכיבים המקטינים את הסיכון,
כך שיעור התשואה הצפוי מהנכס יהיה קטן יותר ולהיפך.
הערכים שלעיל מהווים שיעורי תשואה כפי שמקובל כיום בשוק המקרקעין.
שיעור ההיוון הינו תוצאה של מרכיב רווח ביחס לריבית המקובלת במשק ,סיכון ,ופחת פיזי של המבנה.
בקביעת שיעור ההיוון המתאים לנכס יש להביא בחשבון בין היתר מאפיינים ברמת המיקרו ,קרי ,פיזיים
וכלכליים ספציפיים לנכס כגון  -מיקום ,שימוש במבנה ,מצב פיזי של המבנה וכיוצ"ב.
כמו כן יובאו בחשבון מאפייני מאקרו ,קרי ,נתוני השוק ומצב שוק הנדל"ן המקומית והארצי ,כפי שמתבטאים
בין היתר בטבלה שלעיל.

דוגמאות לשיעור היוון בתחום המלונאות
•

עפ"י הדיווח לרשות ניירות ערך ,מדווחת חברת אלרוב ברבעון הראשון של שנת  2020כי שיעור
ההיוון של תזרימי המזומנים בישראל נע בין  6.25%עד .8%

 21מתוך 29

•

עפ"י דיווח לרשות לניירות ערך ,מדווחת חברת איסתא ליינס ברבעון הראשון של שנת  2020כי
שיעורי ההיוון לבתי המלון בארץ הינם .7.2%

•

עפ"י הערכת שווי של מלון אגמים המפורסם לציבור ע"י הרשות לניירות ערך ,עולה כי שיעור
ההיוון לקביעת שווי המלון בגישת היוון ההכנסות הינו  7.8עפ"י תוצאות תפעול בית המלון.

•

עפ"י דיווח מלונות הכשרת הישוב בע"מ באתר הבורסה לניירות ערך מיום  ,20/02/2019ביום
 19/02/2019נחתמו בין החברה וחברות בנות של החברה לבין מלונות דן מערכת הסכמים בקשר
עם זכויות בחלק ממלונות החברה וביניהם הסכם למכירת מלוא זכויות וההתחייבויות של מלון
נפטון בע"מ ,הכוללת בעלות בשליש מזכויות החכירה במלון ,ציוד ,הסכמים עם שוכרים וחוזה
לשכירות ולניהול תמורת  .₪ 110,000,000ביום  17/04/2019התקיימו מלוא התנאים המתלים
הנדרשים להשלמת הסכם המכר של מלון רימונים אילת .עפ"י ניתוח העסקה עולה כי שווי לחדר
בנוי (בנטרול מרכיב המסחר) הינו בגבולות  .₪ 800,000עפ"י מידע שנסמר לי מחברת "סלע
קפיטל" בעלת חלק מזכויות החכירה ,עולה כי העסקה משקפת  7.2%תשואה על שווי העסקה.
• עפ"י דיווח של חברת איסתא ליינס חברת הנסיעות של הסטודנטים בישראל בע"מ באתר הרשות
לניירות ערך מיום  ,22/07/2020עולה כי במלון פאבליקה באזור התעשיה הרצליה פיתוח נמכרו
חלקי מיעוט בזכות הבעלות בתמורה המשקפת שווי כולל של  213מיליון  .₪המלון כולל  159חדרים
ומנוהל ע"י רשת המלונות ישרוטל .עפ"י תוצאות העסקיות של המלון בתוספת הכנסות ממרכיב
המסחר ,העסקה משקפת תשואה שנתית של פחות מ 6% -למחיר העסקה.

מחירים לבתי מלון בנויים
.15.1

עפ"י כתבה באינטרנט מיום  12/02/2020עולה כי התנהל מו"מ בין רשת המלונות פתאל לבין מלון טל
הממוקם ברחוב הירקון סמוך לנכס הנדון .המו"מ היה במחיר רכישה של כ 180 -מיליון  ₪עבור 123
חדרי מלון .המו"מ משקף שווי לחדר בנוי של כ 1.5 -מיליון .₪

.15.2

עפ"י כתבה באינטרנט מיום  19/01/2020עולה כי רשת המלונות פתאל רכשה את "בית פלטין"
ההיסטורי ברחוב אחד העם פינת נחלת בנימין בת"א ,עפ"י הכתבה החברה תשקיע כ 150 -מיליון ₪
ברכישה ובשיפוץ להפיכתו למלון יוקרה (כייעודו בעבר) אשר יכלול כ 85 -חדרים ,בריכה בחצר
פנימית ,ספא ,מסעדת גורמה ,טרקלין עסקים וכיו"ב בשטח ברוטו של כ 4,000 -מ"ר .המבנה משמש
היום כמשרדים של חברת בשוק ההון.

.15.3

עפ"י הסכם מכר מיום  04/11/2019עולה כי מלון בבנייה ברחוב יד חרוצים  7בת"א ,נמכר בתמורה ל-
 25מיליון  ,₪כמו כן בנוסף ,תעביר הרוכשת סכום נוסף של  35מיליון  ₪עבור עבודות הגמרים ,לאחר
סיומן והשלמתן .הנכס הינו מבנה בגובה בייעוד תעשיה בגובה  4קומות מעל לקומת קרקע ו 3 -קומות
מרתפים אשר מתבצעות בו עבודות התאמה למלון אשר יכלול  58חדרים (עם תוספת קומה) או 49
חדרים ללא תוספת קומה ,עלויות הבנייה עד גמר יחולו על המוכר .במסגרת חוזה המכר חתמו
הצדדים על הסכם לתקופה של  15שנים  +שתי אופציות ,אחת ל 5 -שנים והשנייה ל 4 -שנים ו11 -
חודשים בתמורה לדמי שכירות המשקפות  7%על העלות במידה ויהיו  49חדרים ו 8% -במידה והיו
 58חדרים .העסקה משקפת שווי כ ₪ 1,050,000 -לחדר בנוי ברמת גמר מלאה.

.15.4

עפ"י כתבה באינטרנט מיום  05/09/2019עולה כי קבוצת חג'ג' מכרה למשפחת דיין מרכיב מלונאי
בפרויקט משולב למגורים ,מסחר ומלונאות בנמל ת"א בתמורה ל 60 -מיליון  .₪החלק הנמכר מהווה
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בית מלון הכולל  44חדרים אשר נמכר ברמת מעטפת .העסקה משקפת שווי של כ ₪ 1,365,000 -לחדר
מלונאי בנוי ברמת מעטפת.
.15.5

עפ"י כתבה באינטרנט מיום  03/04/2019עולה כי מלון אינדיגו הממוקם במתחם הבורסה בר"ג נרכש
ע"י חברת דיין בתמורה ל 115 -מיליון  .₪המלון נפתח לפני כ 4 -שנים כולל  92חדרים ,ספא ובריכה
ובר בגג המלון .העסקה משקפת שווי של כ ₪ 1,250,000 -לחדר בנוי.

.15.6

עפ"י כתבה באינטרנט מיום  25/02/2019עולה  50%ממלון ג'ייקוב סמואל בפינת רחובות דיזינגוף
ארלוזורוב נרכש ע"י רשת המלונות פרימה לפי שווי של בכ 45 -מיליון  .₪המלון בן  6קומות בשטח
של כ 1,200 -מ"ר כולל  22חדרים .העסקה משקפת שווי של מעל לשני מיליון  ₪לחדר מלונאי.

.15.7

עפ"י עסקת מכר משנת  ,2016מלון פוליהאוס ברחוב נחלת בנימין  ,1בתמורה ל 62 -מיליון  ,₪כאשר
על הקונה היה להשקיע עוד כ 8 -מיליון  ₪לסיום הבנייה .המלון הכולל  40חדרי אירוח .העסקה
משקפת שווי של כ ₪ 1,750,000 -לחדר.

.15.8

בתאריך  06/01/2015נמכרו  25%מהזכויות הבעלות במלון "הוטל דל מר" הנמצא ברחוב הירקון 62
פינת רחוב נס ציונה בתמורה ל 6.7 -מיליון  .₪בתאריך  01/02/2015נמכרו  25%נוספים של אותו
המלון בתמורה ל 7 -מיליון  ₪ובתאריך  03/05/2015נמכרו  50%נוספים של אותו המלון בתמורה ל-
 .₪ 16,050,000הנכס מהווה בית מלון ישן הכולל  27חדרים בייעוד מגורים עם שימוש חורג למלונאות.
הנכס מיועד לשימור בינלאומי .עפ"י ניתוח העסקה עולה כי שווי לחדר בנוי.₪ 1,100,000 -

.15.9

עפ"י דיווח לרשות לניירות ערך מיום  ,08/08/2013חברת אלקטרה נדל"ן מוכרת את זכויותיה
המהוות  50%מזכויות בית המלון  ,SEA ONEהחניונים ויתרת שתי דירות שטרם נמכרו בתמורה
לכ 209 -מיליון  ₪בתוספת תמורה נוספת ממכירת הדירות .בית המלון ממוקם ברחוב הירקון מול
חוף הים בתל אביב .בית המלון נקרא רויאל ביץ' תל אביב וכולל  228חדרים .בית המלון מושכר לרשת
ישרוטל לתקופה של  16שנה עם אופציה להארכה ,עבור תשלום שנתי של  15.4מיליון  ₪בשנה או
אחוזים ממחזור ההכנסות ,לפי הגבוה מבניהם .עפ"י הצעת מחיר זו עולה כי שווי לחדר בנוי הינו כ-
.₪ 1,830,000

 .15.10עפ"י חוזה מכר מיום  ,21/03/2013רכשה חברת ישרוטל את החלק המלונאי בפרויקט "מגדלות"
שהינו "מלון ישרוטל טאואר תל אביב" בתמורה ל .₪ 146,470,000 -בית המלון ממוקם בין רחוב
הירקון לרחוב בן יהודה ,מול הנכס הנדון .המלון מוגדר כמלון עסקים וכולל  90סוויטות (הכוללות 2
חדרים בכל חדר) ושטחים נלווים .בית המלון ממוקם בקומותיו התחתונות של המגדל ,ובקומותיו
העליונות דירות מגורים שנמכרו בבעלות פרטית .עפ"י עסקה זו עולה כי שווי לסוויטה מלונאית בנוי
הינו כ.₪ 1,630,000 -
עסקאות שכירות לבתי מלון בנויים
 .15.11עפ"י דיווח לרשות לניירות ערך מיום  ,21/02/2019דיווחה חברת נתנאל גרופ בע"מ כי בשיתוף עם
חברת מאור חתמו על הסכם מול חברת בראון על השכרת שטחים למלונאות ברמת גמר מלאה
לתקופה של  + 10אופציות של  5שנים כ"א ,בבית גאון ברחוב קויפמן  6העתיד לעבור התאמות
למלונאות ל –  163חדרים ,משימוש של משרדים ,בהתאם להסכם עולה דמי שכירות לחדר על סך של
כ –  7,700ש"ח /חדר/חודש  +מנגנון עליה של  5%כל  5שנים.
 .15.12עפ"י חוזה שכירות מיום  06/11/2018לקומה  8בבניין "בית המגדלור" לחלק ממלון "לייט האוס"
הממוקם ברחוב בן יהודה  1עולה דמ"ש לפי  ₪ 107.5למ"ר/חודש ,משקף דמי שכירות של כ106,640 -
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 ₪לחודש .הקומה בשטח ברוטו של כ 992 -מ"ר בשימוש משרדים ומיועדת ל 29 -חדרי מלון .דמי
השכירות לחדר כ .₪ 3,680 -עבודות השיפוץ ,ההתאמות והיטלים חלים על השוכר ,סך עלויות הבנייה
וההתאמה לרבות אומדן היטל השבחה על סך כ 8.5 -מיליון  ,₪בהנחה כי עלות ההשקעה מופחתת
בתקופה של כ 10 -שנים ,העלויות משקפות תוספת של כ ₪ 3,560 -לחדר לחודש ,הדמ"ש בתוספת
החזר עלויות מתקבל על סך כ ₪ 7,240 -לחדר ,כ ₪ 210 -למ"ר ברוטו.
 .15.13עפ"י חוזה שכירות מיום  22/01/2014של מלון "ביץ' האוס" הממוקם ברחוב הירקון  64מושכר
בתמורה לכ ₪ 261,000 -לחודש .המלון כולל  49חדרי המלון בשטח ברוטו של כ 2,700 -מ"ר .דמי
השכירות לחדר כ ₪ 5,300 -ולמ"ר כ .₪ 100 -עבודות השיפוץ וההתאמה בנכס חלות על השוכר -סך
עלויות הבנייה וההתאמה לרבות ריהוט כ 18 -מיליון  ,₪בהנחה כי עלות ההשקעה צפויה להיות
מופחתת בתקופה של כ 10 -שנים ,עלות משקפת תוספת של כ ₪ 3,000 -לחדר לחודש -סה"כ שכ"ד
בתוספת החזר עלויות השיפוץ.₪ 8,300 -
 .15.14עפ"י שומה מכרעת של השמאי גיל הרצברג מיום  16/10/2016עולים הפרטים הבאים :בתאריך
 15/01/2014נחתם הסכם שכירות למלון ברחוב נחלת בנימין ( 28גוש  6920חלקה  )5עם רשת המלונות
אטלס .המלון כולל  43חדרי מלון בשטח בנוי של  1,538מ"ר ברוטו מעל הקרקע .שכר הדירה כולל
שכ"ד מובטח של  1.2מיליון  ₪לשנה בתוספת דמי שכירות בהתאם לפדיון .עפ"י ניתוח עתידי
לתוצאות צפויות שערך השמאי המכריע ,אמורים להתקבל דמי שכירות של כ ₪ 3,275,000 -לשנה.
דמי השכירות הצפויים לחדר בחודש הינם כ ,₪ 6,350 -כ ₪ 180 -למ"ר ברוטו .הנכס הושכר ברמת
גמר מלאה כחדש ,כולל ריהוט ,עלויות ההתאמה החלים על הבעלים.50% -
 .15.15עפ"י שומה מכרעת של השמאי שאול רוזנברג מיום  17/07/2016עולים הפרטים הבאים :בתאריך
 20/06/2012נחתם הסכם שכירות למלון בשדרות רוטשילד  65פינת רחוב נחמני (גוש  7455חלקה )14
עם רשת המלונות אטלס .המלון כולל  68חדרי מלון בשטח בנוי של כ 2,650 -מ"ר ברוטו מעל הקרקע.
שכר הדירה השנתי הינו  4.2מיליון  ₪המשקף דמי שכירות של  ₪ 5,150לחדר לחודש ,כ ₪ 132 -למ"ר
ברוטו לחודש (המגלם שטחי מסחר וחלקים בחניון) .הנכס הושכר ברמת גמר מלאה כחדש ,כולל
ריהוט ,עלויות ההתאמה החלים על הבעלים .50% -עפ"י השומה המכרעת  50%מעליות השיפוץ היו
כ 20.55 -מיליון  .₪בהנחה כי ההחזר צפוי להיות כ 10 -שנים ,עלות משקפת תוספת של כ₪ 2,500 -
לחדר לחודש -סה"כ שכ"ד בתוספת החזר עלויות השיפוץ ₪ 7,650 -לחדר כ ₪ 196 -למ"ר.
 .15.16עפ"י שומה מכרעת של השמאי אייל יצחקי מיום  14/08/2016עולים הפרטים הבאים :בתאריך
 01/01/2012נחתם הסכם שכירות למלון רוטשילד ברחוב רוטשילד ( 96גוש  6936חלקה  )84בתמורה
לשכר דירה של  ₪ 140,000לחודש .המלון בשטח בנוי בשטח של  1,302מ"ר ברוטו כולל  29חדרים+
 14מקומות חנייה .בנטרול מקומות החנייה כי דמי השכירות לחדר הינם כ ₪ 4,300 -לחודש ,כ107 -
 ₪למ"ר לחודש.
 .15.17עפ"י כתבה באינטרנט עולה כי רשת מלונות דן שוכרת מחברת עמידר שטח של  4,000מ"ר בבניין
עמידר ברחוב שאול המלך בת"א בגובה  9קומות בתמורה ל ₪ 335,000 -לחודש .דמי השכירות למ"ר
הינם כ ₪ 85 -למ"ר .יצוין כי הנכס הושכר במצבו טרם השיפוץ וכי היטל ההשבחה חל על השוכרים.
 .15.18עפ"י כתבה באינטרנט מיום  10/06/2015עולה כי רשת אפריקה ישראל שוכרת מקבוצת עזריאלי 5
קומות לשימוש  160חדרים בשטח כולל של כ 12 -אלף מ"ר( 3הכולל שטחים ציבוריים ,לובי ,גרעין

3

עפ"י המצויין בכתבה ,עולה כי המושכר הינו כ 12 -אלף מ"ר עבור  160חדרים ,ככול הנראה מושכרים שטחים נמוכים יותר שכן מתקבל
שטח ממוצע לחדר לא הגיוני.
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מעליות נפרד וכיו"ב) במגדל עזריאלי שרונה לתקופה של  20שנים שכ"ד שנתי של כ 12.5 -מיליון , ₪
העסקה משקפת דמ"ש של כ ₪ 6,500 -לחדר לחודש ,כ ₪ 87 -למ"ר ברוטו .כל עבודות השיפוץ
וההתאמה בנכס חלות על השוכר -סך עלויות הבנייה וההתאמה לפי הפרסום הינם כ 50 -מיליון ,₪
בהנחה כי עלות ההשקעה צפויה להיות מופחתת בתקופה של כ 10 -שנים ,עלות משקפת תוספת של
כ ₪ 2,600 -לחדר לחודש -סה"כ שכ"ד בתוספת החזר עלויות השיפוץ.₪ 9,100 -
עסקאות לקרקע ופסיקות בהיטל השבחה למלונאות
 .15.19עפ"י הסכם מכר מיום  ,02/07/2019רכשה חברת אלקו 30% ,מזכויות לבית מלון במתחם חסן ערפה
בת"א (גוש  7077חלקות  55ו 56 -בתמורה ל 21.9 -מיליון  .₪המלון ייבנה במגדל בגובה  27קומות
לשימושים מעורבים של מסחר ,מבני ציבור ,מלונאות ומגורים אשר יכלול  209חדרי מלון .העסקה
משקפת שווי של כ ₪ 7,000 -למ"ר ברוטו מלונאי עילי.
 .15.20עפ"י דיווח של הרשות לניירות ערך מיום  ,08/03/2016עולה כי חברת ישרוטל התקשרה עם חברה
בעלת זכות הבעלות בפרויקט "בית השק"ם" בשדרות ירושלים  8ביפו לרכישת מחצית מזכויות
בתמורה לסך של  .₪ 34,750,000בית השקם הינו פרויקט לשימור בן שתי קומות וקומה מסחרית
בשטח בנוי של  3,522מ"ר ,לנכס היתר בנייה למגורים וכרגע הנכס אינו בשימוש (מתקבל שווי למ"ר
מבונה של כ .)₪ 20,000-בכוונת החברה והמוכר להקים במשותף מלון יוקרה אשר יכלול  120חדרי
מלון וקומה מסחרית שתושכר לצדדים שלישיים.
 .15.21בתאריך  25/10/2017ערכה השמאית המכריעה הגב' נאוה סירקיס שומת היטל השבחה לפרויקט
"בית השק"ם" בשדרות ירושלים  8ביפו ,לתאריך הקובע  ,28/04/2016לצורך קביעת שווי לניוד
זכויות .עפ"י פסיקתה עולה כי שווי מ"ר מבונה עיקרי למלונאות הינו .₪ 12,600
 .15.22בתאריך  01/11/2016ערך השמאי המכריע ד"ר גד נתן שומת היטל השבחה לנכס ברחוב דניאל 8 -2
פינת הרברט סמואל המיועד למגורים ,מסחר ומלונאות ,לתאריך הקובע  .08/09/2015עפ"י השמאי
המכריע ,שווי מ"ר מבונה עיקרי למלונאות הינו  ,₪ 8,700שווי למ"ר מבונה עיקרי למגורים 40,000
 ₪ושווי למ"ר מבונה עיקרי למסחר הינו .₪ 29,000
 .15.23בתאריך  28/06/2015ערך השמאי המכריע אבישי זיו שומת היטל השבחה לנכס ברחוב דיזינגוף 221א'
המיועד למגורים ,מסחר ומלונאות ,לתאריך הקובע  .06/08/2013עפ"י השמאי המכריע ,שווי מ"ר
מבונה עיקרי למלונאות הינו .₪ 10,860
 .15.24בתאריך  15/07/2015ערך השמאי המכריע אמנון נזרי שומת היטל השבחה למלון "הקישלה" ברחוב
דוד רזיאל  ,22ביפו אשר נמצא בהליכי בנייה ,לתאריך הקובע  01/01/2014ו .20/03/2014 -עפ"י
השמאי המכריע ,שווי מ"ר מבונה עיקרי למלונאות הינו .₪ 17,600
בסביבת הנכס ממוקמים המלונות הבאים:
 .15.25מלון  NYXדרך בגין  -46בית מלון חדש מרשת המלונות פתאל ממוקם בדרך מנחם בגין פינת רחוב
הרכבת .המלון כולל  190חדרים ,מיני ספא וחדר כושר.
 .15.26מלון קראון פלזה סיטי סנטר ,דרך מנחם בגין  -136בית המלון ממוקם במגדל המרובע בפרויקט
עזריאלי .לובי המלון ממוקם בקומת הקרקע והמלון כולל  13קומות ,סה"כ  273חדרי מלון ושטחים
ציבוריים הכוללים חדר אוכל ,אולמות כנסים ,מטבח מרכזי מכיו"ב.
 .15.27מלון ברדיצ'בסקי ,רחוב ברדיצ'בסקי -סמוך לשדרות רוטשילד ,מלון בוטיק ששופץ לפני מספר שנים
כולל  24חדרים בדרגה המקבילה ל.B -
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 .16תחשיב
קביעת שווי מ"ר מבונה מלונאי :שווי מ"ר מבונה מלונאי נקבע על  ₪ 7,875למ"ר ברוטו (עיקרי +שירות) עיליים,
השווי מבוסס על עסקאות השוואה בקרקע ופסיקות שמאים מכריעים בהיטלי השבחה ,בעיקר על עסקת המכר
במתחם חסן ערפה במפורטת בסעיף  15.19לעיל .עסקת ההשואה משקפת שווי של  ₪ 7,000למ"ר ,ובהתאמה
למיקום ובהינתן כי הנכס הנדון מהווה שימוש בלעדי למלונאות (בעסקת ההשוואה מדובר בעירוב שימושים –
מסחר ,מלונאות ומגורים) ,ניתן מקדם התאמה של .15%
עירוב שימושים -הרי שבנכס ההשוואה מדובר במלון הממוקם בקומות תחתונות בבניין שבו מסחר בקומת
הקרקע ,מלון ומעליו די רות מגורים ,הנכס המוערך הינו פרויקט מלונאי בודד ללא שימושים נוספים ,ללא
בעלויות נוספות ,כולל גג פרטי בבעלות .עבור יתרון זה ניתן מקדם של .5%
מקדם המיקום -נכס ההשוואה ממוקם בחלקו הדרומי של מתחם חסן ערפה מדרום לנכס הנדון .סביבת נכס
ההשוואה מאופיינת בשימושי תעשייה ומלאכה מדרום ,לעומת הנכס הנדון הממוקם ממזרח לדרך מנחם בגין,
במרחק הליכה ממתחם השוק הסיטונאי לשעבר ,קרוב למתחם הארבעה ,חשמונאים ,מרכז שרונה ולרכבת
הקלה שבבנייה .עבור יתרון המיקום ניתן מקדם של .10%
בנוסף ,ניתן שווי לשטחי המלונאות התת קרקעיים שאינם חניות ,במקדם של  0.4בשל הגדרתם לשטחי ציבור
של המלון.
ביקורת בקביעת שווי למ"ר מבונה -לאור כמות מוגבלת בעסקאות השוואה לקרקע למלונאות ,להלן תחשיב
שווי בגישת החילוץ .גישה זו נערכה ביחס לעסקת המכר שנערכה למלון בנוי ברחוב יד חרוצים המפורטת בפרק
העסקאות לעיל בסעיף .15.3
עסקת ההשוואה ביד חרוצים דומה לנכס הנדון ממספר סיבות :מיקום גיאוגרפי קרוב ,רמת מלון דומה (מלון
עירוני בדרגה  ,) Cהיקף שטחים דומה ,שטחים תת קרקעיים בהיקף דומה לשימוש חניות ושימושים ציבוריים
מלונאיים.
שווי לחדר בנוי
15%
בניכוי יזמות
עלויות בנייה לחדר (משרד התיירות)
תוספת מקדם לעלויות הבנייה ()15%
שווי קרקע לחדר מלונאי

₪ 1,050,000
₪ 913,043
₪ 449,383
₪ 516,790
₪ 396,253

נתונים תכנון בנכס המוערך
 103חדרים
מספר חדרי מלון
 2,991מ''ר
סה"כ שטח ברוטו עילי
 2,705מ''ר
סה"כ שטחי מרתפים
שטח אקוויולנטי למרתף (במקדם  812 )0.4מ''ר
 3,517מ''ר
סה"כ שטח אקוויולנטי
שטח אקוויולנטי ברוטו ממוצע לחדר  34מ''ר
₪ 11,606
שווי למ"ר מבונה אקוויולנטי

הערות לתחשיב
עלות בנייה :סך עלות בנייה לחדר לקוח מ"תקרת השקעה המוכרת לחדר" של משרד התיירות (מלון עירוני ,)C
לצורך קבלת מענק בנייה .על גובה העלות המשוערת ,ניתנה תוספת עלות בהיקף של  ,15%העלות לחדר שנקבעה
משקפת עלות למ"ר בנייה עילי של מעל  ₪ 15,000למ"ר ,עלות גבוה ביחס לרמת המלון המשוערת.
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חישוב שטחי הבנייה ושטח ממוצע לחדר :שטחי הבנייה לקוחים בהיתר הבנייה של שלב א' בלבד .שטח חדר
ממוצע נקבע לפי סך השטח העילי של המלון (עיקרי +שירות) ,בתוספת שטחי המרתפים במקדם אקוויולנטי של
 ,0.4בהתאם לתחשיב השווי המפורט להלן.

 .16.1שווי שלב א'
להלן תחשיב שווי לשלב א' בלבד עפ"י הבקשה להיתר בנייה שטרם אושרה עפ"י גישת ההשוואה.
חלופה א' -גישת ההשוואה
להלן קביעת שווי הזכויות המאושרות עפ"י גישת ההשוואה
סה"כ שטח מלונאי עילי
שווי למ"ר מבונה
סה"כ שווי קרקע במעוגל

שטח עילי
 2,992מ''ר
₪ 7,875
₪ 26,224,695
₪ 26,200,000

שטח מלונאי תת קרקעי
 846מ''ר
₪ 3,150

 .16.2שלב ב'
שלב ב' נקבע לתוספת זכויות הבנייה מעל מפלס הכניסה ,בנוסף לשלב א' ,שייבנו על המבנה שייבנה
בשלב א' ,בניכוי אומדן היטל השבחה צפוי בדחייה עד לאישור התכנית.
יודגש כי השווי למ"ר מבונה לתוספת זכויות הבנייה נקבע על  ₪ 7,088למ"ר ,כשווי לתוספת הנמוך
מהשווי הבסיסי להערכת שלב א'.
תקופת הדחייה :תקופת הדחייה הינה הפחתת שווי בגין מרכיב הסיכון ,ביחס לתוספת זכויות הבנייה.
תקופת הדחייה נקבעה לשנתים וחצי בשיעור היוון של  .6%שיעור ההיוון נקבע בגין מרכיב קרקע (בשונה
שווי למ"ר בנוי) .רשות מקרקעי ישראל קובעת שיעור היוון לצורך פעולות היוון בגובה  5%בנכסיה ,על
כן קביעת אחוז ההיוון לדחייה בגובה של  6%תואם לסיכון בנכס הנדון.
להלן מספר דוגמאות שנערכו בתל אביב לזכויות בנייה מקסימליות האפשריות בתכנית תא ,5000/בהם
הקונה לא קבע מרכיב הפחתה בגין אישור תכנית מפורטת לתוספת הזכויות:
•

עפ"י תוצאת מכרז רשות מקרקעין ישראל מיום  04/09/2019עולה כי זכויות חכירה לחלקה 44
במתחם חסן ערפה (מגרש  )B4נמכרו בתמורה ל .₪ 211,200,000 -המגרש בשטח של  2,626מ"ר
ממוקם צמוד לצומת מעריב עם דייר מוגן בחלקה .היו למכרז  7הצעות 3 -הצעות מעל ל200 -
מיליון  .₪התוצאה המתקבלת במכרז משקפת את שווי זכויות הבנייה המירביות (רח"ק ,)12.8
בניכוי אומדן היטל השבחה צפוי.

•

בתאריך  13/05/2020רכשה קבוצת נצב"א את חלקות  145ו 224 -בגוש  ,6977ברחוב החרש בת"א
סמוך לתחנת הרכבת הכבדה ההגנה ,בתמורה כוללת של כ 80 -מיליון  .₪שתי החלקות מהוות
מגרש תכנוני לאחר הפקעה של  2.4דונם המיועד לאזור מטרופוליני .העסקה משקפת שווי זכויות
הבנייה המירביות בניכוי אומדן היטל השבחה צפוי.
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להלן תחשיב השווי למלוא הזכויות בתכנית (שלבים א' ו -ב' ):
שטח עיקרי מעל הקרקע
שטחי שירות מעל הקרקע
סה"כ זכויות מעל הקרקע
זכויות בנייה עפ"י בקשה להיתר
יתרת זכויות בנייה למלונאות
שווי למ"ר מבונה למלונאות (עבור תוספת)
שווי תוספת זכויות הבנייה
שווי מצב קודם
שווי מצב חדש
אומדן היטל השבחה
שווי הזכויות זמינות בניכוי היטל השבחה
דחייה
מספר שנים
שיעור היוון
סה"כ שווי לתוספת שלב ב'-
שווי שלב א'
סה"כ שווי במעוגל

 7,680מ''ר
 3,050מ''ר
 10,730מ''ר
 2,992מ''ר
 7,738מ''ר
₪ 7,088
₪ 54,845,910
₪ 26,200,000
₪ 54,845,910
₪ 14,322,955
₪ 40,522,955
4.00
6%
₪ 32,097,976
₪ 26,200,000
₪ 58,300,000

 .16.3טבלת רגישות
טבלת רגישות הבוחנת את השינוי בשווי הנכס (שלב א' ושלב ב') ביחס לשווי מ"ר מבונה -
₪ 58,300,000
₪ 6,379
₪ 6,734
₪ 7,088
₪ 7,442
₪ 7,797

₪ 23,580,000

₪ 24,890,000

₪ 26,200,000

₪ 27,510,000

₪ 28,820,000

₪ 53,500,000
₪ 54,600,000
₪ 55,700,000
₪ 56,800,000
₪ 57,900,000

₪ 54,800,000
₪ 55,900,000
₪ 57,000,000
₪ 58,100,000
₪ 59,200,000

₪ 56,100,000
₪ 57,200,000
₪ 58,300,000
₪ 59,400,000
₪ 60,500,000

₪ 57,400,000
₪ 58,500,000
₪ 59,600,000
₪ 60,700,000
₪ 61,800,000

₪ 58,700,000
₪ 59,800,000
₪ 60,900,000
₪ 62,000,000
₪ 63,100,000

 .17השומה
לאור הגורמים והשיקולים שהובאו לעיל הנני מעריך את שווי השוק של הנכס הנדון ,למועד הקובע 31/12/2018
על סך של:
( ₪ 58,300,000חמישים ושמונה מיליון ושלוש מאות אלף שקלים חדשים)
ההערכה אינה כוללת מע"מ ,בהתאם להוראות תקן מס' 11א' של הועדה לתקינה שמאית.

 .18מיסים ותשלומי חובה
אומדן היטל השבחה – הופחת משווי הנכס.

 .19הצהרות
הנני מצהיר כי אין לי עניין אישי בנכס נשוא השומה ,בבעלי הזכויות בו או במזמין השומה .הדו"ח הוכן על פי
תקנות שמאי המקרקעין (אתיקה מקצועית) ,התשכ"ו  1966 -ועל פי התקנים המקצועיים של הועדה לתקינה
שמאית.
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ולראיה באתי על החתום,

_____________
ארז כהן
שמאי מקרקעין
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תאריך27/01/2020 :
סימננו25823.1 :

לכבוד
קבוצת הילה

שומת מקרקעין מקיפה
תקן 17.1
הנדון :מגרש לפרויקט מלונאי
רחוב התעשייה  ,7 -5תל אביב
גוש  7104חלקות 55 ,54

הדמיית הפרויקט

DATE:
REF:

 .1פרטי הזמנת השומה
 .1.1שם התאגיד מזמין השומה:

א.ק קבוצת הילה מלונות ( )2014בע"מ (להלן" :החברה")

 .1.2מזמין השומה:

יו"ר דירקטוריון ,מר רפאל אלאלוף.

 .1.3מועד הזמנת השומה:

.26/01/2020

 .1.4נסיבות הזמנת השומה :צירוף חוות הדעת לדוחות הכספיים של החברה שיפורסמו בציבור.
.1.5

נמסר לנו על ידי המזמין השומה כי הנכס מוגדר לצורך דוחותיה הכספיים של החברה ,כנכס להשקעה
בחלקו או בשלמותו עפ"י התקינה הישראלית (תקן  )16ו/או התקינה הבינלאומית ( )IFRS13ותקן
חשבונאי בינלאומי  )IAS( 40בנסיבות העניין.

 .1.6שכר טרחתנו בגין חוות הדעת אינו מותנה בתוצאותיה ,והיא נערכה לפי מיטב ידיעותינו והכשרתנו
המקצועית.
 .1.7לא קיבלנו כתבי שיפוי ממזמין השומה.
 .1.8אין לנו עניין אישי בנכס ו/או בבעליו ,לא קיימים יחסי תלות בינינו ובין מזמין חוות הדעת.
 .1.9חוות הדעת נערכה ללא התניות כלשהן מצד הלקוח לרבות לעניין שכר טרחה .איננו נותנים חוות
דעת לחברה באופן שוטף .לעניין שכר טרחה שמשולם בגין שירותים אלה אין מדובר כלל בסכום מהותי
ביחס לסך הכנסות של חברת ז.כ .מחקר וסקרים ( )1989בע"מ.

 .2מטרת השומה
הערכת "השווי ההוגן" של זכויות א.ק קבוצת הילה מלונות ( )2014בע"מ בנכס הנדון בהתחשב במצבו "AS-
 ."ISהשווי של זכויות החברה במקרקעין על פי הגדרתו בתקן דיווח כספי בינלאומי  )IFRS 13( 13הוא " -המחיר
שהיה מתקבל ממכירת נכס או שהיה משולם להעברת התחייבות בעסקה רגילה בין משתתפים בשוק במועד
המדידה".
הערכת השווי מבוצעת לנדל"ן להשקעה כפי שהוגדר בתקן בינלאומי  )IAS 40( 40ובהתאם תקן  17.1בדבר
"פירוט מזערי נדרש בשומות מקרקעין לצורך דיווח על פי חוק ניירות ערך ,התשכ"ח  1968ולצורך תקינה
חשבונאית" ,שאושר בתאריך  6/10/2010ע"י הועדה לתקינה שמאית ובתאריך  13/10/2010ע"י מועצת שמאי
המקרקעין במשרד המשפטים .השומה נערכת לצורך מידע נדרש בדוחות הכספיים של החברה לרבות דיווח על
נכס או על חלק יחסי ממנו כנדל"ן להשקעה ,לפי העניין ,בדוחות אלו ו/או לצורך דיווח כספי של החברה לרבות
ביסוס השווי ההוגן של השקעתה בנכס .זאת ,לצורך דיווח לדו"חות הכספיים ,שיפורסמו בציבור.
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 .3פרטי עורך חוות הדעת
שם השמאי :ארז כהן
324
רשיון מס':
רח' יגאל אלון  ,67תל-אביב
מקום עבודתו:
מנכ"ל חברת "ז.כ .מחקר וסקרים ( )1989בע"מ".
תפקיד:
שמאי מקרקעין ומשפטן.
ואלה פרטי ניסיוני והשכלתי:
יו"ר לשכת שמאי המקרקעין לשעבר.
-2008-2011
חבר במועצת שמאי המקרקעין משרד המשפטים כמשקיף בוועדת התקינה השמאית.
- 2008

משפטן  LL.B -מהקריה האקדמית אונו.

- 2005
- 2004
- 2003
- 2002
- 2000
- 1999

מ"מ יו"ר לשכת השמאים ויו"ר וועדת השתלמויות של הלשכה.
לימודי משפטים ,הקריה האקדמית ,קרית אונו.
בוחן בבחינות שומה למעשה מטעם משרד המשפטים.
יו"ר ועדת השתלמויות  -לשכת שמאי מקרקעין ,חבר בוועד הלשכה.
בוגר קורס עדים מומחים.
בוגר קורס גישור ופישור.

- 1996

לקראת תואר שני  -לימודים עירוניים ,החוג לגיאוגרפיה ,האוניברסיטה העברית י-ם.

שמאי מקרקעין  -מתמחה בשומות מקרקעין לחברות גדולות  -משאב ,נשר ,אמות כלל וכד'.
- 1993
רשיון שמאי מקרקעין מס'  324מתאריך .24/4/1993
- 1993
בוגר אוניברסיטת ת"א החוג לגיאוגרפיה ומדעי המדינה.
- 1990
בוגר קורס לשמאות מקרקעין וניהול נכסים במסגרת שלוחת הטכניון בת"א.
במסגרת עבודתו עורך שומות בהיקפים משמעותיים ובין השאר מייעץ לגופים הבאים:
 יועץ לחברת המלט  -נשר. יועץ לקרן אייפקס ברכישות בזק ותנובה. יועץ לחברת תעבורה. עורך שומות לבתי משפט. יועץ לעירית אילת  -בנושאי השבחות ,ליווי תכניות בנין עיר ורישום. -יועץ לישרוטל מלונות.

 .4הסכמות
הננו נותנים בזאת את הסכמתנו כי חוות דעת זו תצורף לדוחות כספיים של החברה וכן את הסכמתנו
כי חוות דעת זו תפורסם בציבור.

 .5המועד הקובע
המועד הקובע לשומה – .31/12/2019
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 .6מועד הביקור בנכס
ביקור בנכס נערך ביום  30/01/2020ע"י אורי זלוטוגורה -שמאי מקרקעין.

 .7פרטי זיהוי הנכס
גוש
חלקה
שטח החלקה הרשום

7104
54

55

 516מ"ר

 516מ"ר

זכויות

בעלות פרטית ע"ש א.ק קבוצת הילה מלונות ( )2014בע"מ

כתובת

רחוב התעשייה  ,7 -5תל אביב

מהות הנכס

קרקע פנויה המושכרת לחניון רכבים בתשלום.
בקרקע מתוכנן פרויקט מלונאי במספר שלבים כמפורט
להלן בחוות הדעת.

הזכויות המוערכות

זכויות בעלות של החברה בשתי החלקות

זיהוי הנכס

עפ"י רישום החלקות בטאבו

 .8חזית הנכס

 4מתוך 29

 .9תיאור הנכס והסביבה
 .9.1תיאור הנכס
הנכס הנדון מהווה שתי חלקות צמודות ,חלקה  54וחלקה  55בגוש  7104ברחוב התעשיה  5ו ,7 -תל
אביב .החלקות פנויות ומשמשות כחניון בתשלום לכלי רכב.
תיאור החלקות -
חלקה מספר  54וחלקה  55בגוש  7104בשטח רשום של  516מ"ר כל חלקה  -סה"כ  1,032מ"ר.
לחלקות צורה מלבנית ,חזיתן הדרומית פונה לרחוב התעשייה באורך של כ 36 -מ' ועומקן כ 29 -מ'.
לחלקות שיפוע היורד לכיוון מזרח.
החלקות פנויות ,סלולות אספלט ,עם גדר סביבן (חלק מבטון וחלק מברזל) .כאמור ,בחלקות נעשה
שימוש כחניון כלי רכב בשכירות חופשית.
הנכס
הנדון

גבולות החלקות:
מדרום :רחוב התעשיה ומעברו מבנה חד קומתי למוסך ומבנה תעשייתי דו קומתי.
ממזרח :בניין משרדים בן  5קומות מעל לקומת קרקע מסחרית הפונה לרחוב המסגר.
ממערב :מבנה דו קומתי לשימוש משרדים.
מצפון :בניין משרדים בן  6קומות וקומת גג חלקית מעל לקומת קרקע.
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 .9.2תיאור הפרויקט המוצע
פרויקט מלונאי הפרוגרמה נערכה ע"י אדריכל ארז אלה .הפרויקט כולל מספר שלבים:
שלב א' -עפ"י בקשה להיתר בנייה (שעבר ועדה מקומית) ,זכויות בנייה מאושרות עפ"י תכנית 1043א',
לבניית בית מלון הכולל  103חדרי מלון בבניין בן  7קומות מעל ל  -שתי קומות גלריה ,קומת קרקע ו3 -
קומות מרתפים.
תיאור קומות שלב א'
תיאור
שטח במ"ר
קומה /מפלס
קומת מרתף תחתונה לשימוש חניון תת קרקעי עבור  27כלי רכב.
מפלס
מרתף -3
 950מ"ר
הירידה לחניון באמצעות מעלית כלי רכב.
-12.775
שטחי מחסנים ,חדרי מכונות ,חדר אוכל עובדים ,מלתחות
מפלס
מרתף 2
 908.8מ"ר
ושירותים ,משרדי משק בית.
-8.925
מחסנים ,חדר אשפה ,חדר כושר ,חדרי שירותים ,חדרי ישיבות
מפלס
1
מרתף
 846.3מ"ר
ושטח נלווה למלון.
-4.725
קומת הכניסה למלון ובה לובי הפונה לכיוון דרום (רחוב התעשיה),
לצידו כניסת רכבים למעלית החניון ,בעורף הקומה לובי אחורי-
מסעדה /ישיבה ,חדר מזוודות /משרדים.
 273.7מ"ר
קרקע
סביב הקומה רחבה מרוצפת אשר תשמש כחצר המלון .לבית המלון
 4מעליות +מעלית שירות ושני חדרי מדרגות.
 29.6מ"ר
קומה 1
שתי קומות גלריה חלקיות ,מרביתה משמשת כחלל כפול בגובה
בקומת הקרקע.
 29.6מ"ר
קומה 2
 553מ"ר
קומה 3
קומות  6 -3כוללות  24חדרים בקומה .בשטח ממוצע נטו של כ12 -
 553מ"ר
קומה 4
מ"ר כל חדר .בכל קומה  3חדרים גדולים יותר עד  18מ"ר נטו.
מ"ר
553
קומה 5
במרכז הקומה ממ"מ וחדר שירות.
 553מ"ר
קומה 6
בקומה זו  17חדרי מלון ושתי מרפסות ,אחת לכיוון צפון והשנייה
 446.7מ"ר
קומה 7
לכיוון דרום.
הדמייה -שלב א'
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שלב ב'-
כולל אישור תכנית בניין עיר עפ"י רח"ק מקסימלי של  10.4בהתאם לתכנית המתאר תא ,5000/ובמקביל
לאישור התב"ע קידום היתר בנייה לתוספת המבוקשת.
שלב ב' יכלול את התוספת עבור  145חדרי מלון וסה"כ  248חדרי מלון בקומות ( 18 -2למעט קומה 10
שתהווה אולם כנסים) ,מעל המלון מתוכננות  4קומות משרדים המשוייכים לבית המלון כחללי עבודה
פתוחים (קומות  )20-23אשר מעליהן גג פתוח עם בר ,הכל מעל לקומת קרקע ו 3 -קומות מרתפים.

שלב א'-
מאושר

הדמיית הפרויקט כולו -
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 .9.3תיאור הסביבה
הנכס הנדון ממוקם ממזרח למתחם השוק הסיטונאי לשעבר וממזרח לדרך מנחם בגין ,ממערב לרחוב
המסגר ,דרומית לצומת החשמונאים מנחם בגין.
סביבת הנכס מאופיינת בשימושי קרקע מעורבים ,מבני תעשיה ,מלאכה ומוסכים ותיקים לצד בנייני
משרדים חדישים .מעברו המערבי של דרך מנחם בגין מוקם פרויקט השוק הסיטונאי לשעבר אשר יכלול
כ 2,000 -יח"ד ,שטחי מסחר ,תעסוקה ,מבני ציבור וכיו"ב.
מצפון לרחוב החשמונאים מתחם תעסוקה של רחוב הארבעה ולצדו שימושי מסחר רבים כדוגמת
מתחם שרונה ,פרויקט גבעון ,מתחם חסן ערפה ,פרויקט עזריאלי החדש וכיו"ב.
סמוך לנכס תעבור הרכבת הקלה ,הנכס ממוקם בין תחנת שדרות יהודית לתחנת קרליבך בצומת מערבי.
רחוב התעשיה הוא כיום רחוב ללא מוצא ,מתחיל בחלקו המערבי במפגש עם דרך מנחם בגין ומגיע
בחלקו המזרחי עד לרחוב המסגר אך ללא גישה בכלי רכב (גישה להולכי רגל בלבד).
בסביבת הנכס פיתוח עירוני מלא.

 8מתוך 29

 .10המצב התכנוני
 .10.1תכניות בניין עיר בתוקף
מספר י.פ.

מספר תכנית

שם התכנית

תאריך מתן תוקף

50

תכנית כללית למזרח תל אביב

19/12/1940

אי

חלק אמצעי של אדמות מזרח תל אביב

17/07/1941

1043

אזורי תעשייה

20/03/1969

1514

1043א'

שימושים באזורי תעשייה בת"א

20/12/2001

5040

 .10.2תכניות כלל עירוניות בתוקף
מספר תכנית

שם התכנית

תאריך מתן תוקף

מספר י.פ.

1386

הקמת סככות -באזורי תעשיה ומלאכה

26/08/1971

1750

1658

התרת תכניות טרנספורמטורים

06/11/1975

2163

מ'

שינוי אחוזי בנייה ,הוראות לגבי תוספת
קומה ,מרווחים ,צפיפויות למרפסות
וסגירתן.

24/06/1982

2829

מ'1

ביטול סעיף 32

01/11/1990

3810

ג'

בנייה על גגות בתים

21/04/1994

4208

2710

הקמת מעליות בבניינים קיימים

03/07/1997

4540

ע'1

מרתפים

18/03/2003

5264

3365

מתקנים טכניים +ביתני שמירה
ואבטחה

27/01/2004

5268

3380

מתקנים יבילים לעבודות באתרי בנייה

16/02/2006

5495

2650ב'

שימור מבנים ואתרים

04/09/2008

7001

3954

פרגודים כלל עירוני

05/06/2014

6813

4053

גני ילדים

27/03/2016

7234

5000

תכנית מתאר 5000

22/12/2016

7407

 .10.3תכנית מס' 50
התכנית פורסמה למתן תוקף ביום .19/12/1940
הנכס הנדון מסווג ביעוד "אזור תעשיה".
 .10.4תכנית ""E
התכנית פורסמה למתן תוקף בע.ר 1114 .מיום .17/7/1941
מטרות התכנית בין היתר  -להתוות דרכים חדשות ,מיקום שטחים פתוחים ואתרים ציבוריים ועוד.
אזור תעשייה.
יעוד הנכס -
המגרשים שחזיתם פונה לדרך פ"ת ביעוד אזור מסחרי שימושים מותרים  -כמפורט בהוראות התכנית.
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 .10.5תכנית מס' 1043
התכנית פורסמה למתן תוקף בי.פ  1514מיום .20/3/69
מטרת התכנית בין היתר "לקבוע תקנות בניה ביחס לבתי הבנינים ואחוזי הבניה ,וכן לבטל באזורים
אלה את השמוש של בתי משרדים".
להלן הזכויות והמגבלות אשר מוקנות לאזורי תעשייה ע"פ התכנית:
200%
אחוז בניה כולל:
40
אחוז בניה לקומה:
5
מס' קומות:
 17מ'
גובה מקסימלי:
נאסר שימוש באזורי תעשייה לבניני משרדים.
 .10.6תכנית  1043א' " -שימושים באזורי תעסוקה בת"א יפו"
התכנית פורסמה למתן תוקף בי.פ 5040 .מיום .20/12/2001
מטרות התכנית:
•

לאפיין אזורי תעשייה מסוימים הכלולים בתכנית כאזורים המיועדים לתעסוקה ,ללא שינוי
בזכויות הבניה שנקבעו בתכניות הראשיות כמפורט להלן.

•

להרחיב את מגוון התכליות המותרות באזורי התעסוקה ,ולהתאימן לשינויים שחלו בענפי
התעשייה ,המלאכה והיצור.

•

לפרט שטחי שירות לשטחי הבניה הקבועים בתכנית הראשית כהגדרתה להלן.

• לקבוע מגבלות והוראות למניעת מטרדים ולשמירה על איכות הסביבה לגבי כל השימושים באזורי
התעסוקה.
הנכס שבנדון מסומן כאזור תעסוקה א'.
התכנית מתירה באזור זה את התכליות הבאות:
•

משרדים בכל הקומות.

•

תעשיה עתירת ידע כולל שירותי הסעדה כחלק מהשטחים העיקריים.

•

מסחר סיטונאי :מכירת מוצרים לתעשייה ,ליצואנים ,ליבואנים ,לקניינים ,וכו'.

•

מסחר קמעונאי :בקומת הקרקע יותרו שירותים אישיים כגון ,בנקים ,מסעדות ,מספרות.
באזור תעסוקה א' יותר מסחר גם בקומות העליונות בכפוף לאשור הוועדה .בכל מקרה לא יעלו
שטחי המסחר על  20%מהשטחים העיקריים.

•

מוסדות ציבור ושירותים עירוניים :מוסדות חינוך ,תרבות ,ודת ,שירותי בריאות ,ומוסדות אחרים
בכפוף לאישור מהנדס העיר ורשויות הסביבה.

•

שירותי רכב :מכירה ,השכרה ,וכו'.

•

הובלה ותחבורה :סוכנויות נסיעות ,הובלה ,דואר ,וכו'.

•

אחסנה :באזור תעסוקה א' בלבד.

•

מיתקני ספורט מקורים כדוגמת בריכת שחיה.
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•

אולמות בידור :באזור תעסוקה א' ,בכל הקומות בכפוף לאישור הרשות לאיכות הסביבה ,פאבים,
מועדונים.

•

מתקני חניה כשימוש עיקרי בכפוף למגבלות המפורטות בתכנית.

• בתי מלון :אזור תעסוקה א' בלבד.
שטחי שירות:
•

מתחת למפלס הכניסה הקובעת לבניין יותרו שטחי שירות בהתאם לתכנית "ע".

•

מעל מפלס הכניסה יותרו שטחי שירות בהיקף של עד  35%מהשטח העיקרי המותר בניה במגרש.

• התכנית מתירה תוספת שטחי שירות בקומת הקרקע (מסחרית ו/או רב תכליתית) בכפוף לתנאים
המופיעים בתקנון התכנית.
זכויות הבניה 200% :שטחים עיקריים וכתוספת  35%שטחי שרות מהשטח העיקרי המותר לבניה
במגרש (ע"פ התכנית הראשית  200% - 1043שטחים עיקריים) ובסה"כ  270%על קרקעי.
 .10.7תכנית מתאר מקומית מס' "ע'"1
התכנית פורסמה למתן תוקף בי.פ 5167 .מיום .18/3/2003
מטרות התכנית לקבוע הוראות מקיפות לבניית מרתפים ולשימוש בהם ולהחליף את תכנית מתאר "ע"
מרתפים כאמור להלן ,לאפשר הגדלת השטחים המותרים לבניה במרתפים ולקבוע הוראות בניה
לגביהם.
התכנית מתירה בניית שתי קומות מרתף בכל הבניינים פרט לבתים צמודי קרקע בהם תותר בנית קומת
מרתף אחת.
בנוסף על שתי קומות מרתף אלה תותר בניית עד  4קומות מרתף נוספות עבור שטחי שירות כלליים בכל
הבניינים פרט לבתים צמודי קרקע ובלבד ששוכנעה הועדה כי שטחים אלה דרושים לתפקוד הבניין וכי
אין בהם כדי להוסיף מקומות חניה מעל לתקן התקף לעת הוצאת היתר הבניה ו/או מעל לתקן החניה
כפי שנקבע בתכנית הראשית .קומות אלה יותרו מכח תכנית זו ולא בדרך של הקלה.
התכנית מתירה בניית קומות מרתף עד גבולות המגרש (קו בנין " ,)"0בכפוף לתנאים המפורטים בה.
היתר בניה ע"פ התכנית ינתן למרתפים בתכסית של עד  80%משטח המגרש .היתר בניה למרתפים
בתכסית הגדולה מ –  80%משטח המגרש ינתן בתנאי הבטחת ביצוע תנאים והוראות שיקבעו ע"י
מהנדס העיר על מנת להבטיח את צרכי משק המים התת קרקעי וניקוז מי נגר עילי בתחום המגרש או
בסמוך לו.
גובה קומת המרתף העליונה והקומה שמתחתיה נטו (מפני הרצפה ועד תחתית התקרה) לא יהיה גדול
מ  4מ' .גובה כל אחת מקומות המרתף התחתונות נטו לא יהיה גדול מ –  3.5מ' .מהנדס העיר רשאי
להתיר קומת מרתף גבוהה יותר אם שוכנע כי הדבר דרוש לצורך תפקוד הבנין (כגון :מתקני כפל חניה,
חצר משק פנימית ,קונסטרוקציה ,מערכות אלקטרו מכניות וכד').
 .10.8תכנית מתאר  -5000תכנית מתאר ת"א
פורסמה למתן תוקף בי.פ 7407 .מיום .22/12/2016
החלקה מסומנת כאזור תעסוקה מטרופוליני סמוך להסעת המונים ,במתחם .602
שימושים:
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•

ניתן לקבוע בתכנית עתידית ,במסגרת יעוד קרקע לתעסוקה ,את השימושים המפורטים במקבצי
השימושים הבאים כולם או חלקם:

•

מקבצי שימושים ראשיים -מסחר  ,1תעסוקה  ,1משרדים.

•

מקבצי שימושים נוספים -מגורים ,וכן מסחר  2ו/או תעסוקה  2ובלבד ששימושים אלה יותרו
מתחת למפלס הכניסה הקובעת ,או מעל למפלס זה בכפוף לבדיקה תכנונית מוקדמת ובהתאם
לשימושים המותרים בתמ"מ.5/

• בכל מגרש שייעוד הקרקע שלו מאפשר שימושים סחירים ,תקבע קומת הקרקע כחזית מסחרית.
שטחי בנייה -אזור תעסוקה מטרופוליני סמוך לציר הסעת המונים
גודל מגרש

רח"ק
בסיסי

רח"ק
מרבי

פחות מ 1.5 -דונם

4.2

10.4

 1.5דונם ומעלה

4.2

12.8

הוראות
•

תכסית הבינוי לא תעלה על  60%משטח המגרש.

• התכנית תכלול הוראות בנוגע לפיתוח קומת הקרקע בזיקה לרחוב וככל הניתן גם בזיקה לחזיתות
צדדיות ואחוריות .פיתוח השטח יעשה ,במידת האפשר ,באופן המשכי ונגיש למדרכה שבזכות
הדרך הסמוכה ,תוך יצירת גישה ישירה למבנה מהרחוב ויצירת מעברים המאפשרים רצף של
תנועת הולכי רגל בין מגרשים שונים.
טבלת הוראות מיוחדות למתחמי תכנון
רח"ק
המתחם עליו תשריט
אזור תכנון
עם גבולות מרבי
חלות
המתחם
ההוראות
שכונת מונטיפיורי ושכונת הרכבת
602
אזור תעסוקה תשריט
אזורי
מטרופוליני
ייעוד
הוראות כלליות (בין היתר)
•

מספר
קומות

והוראות

מסמך
מדיניות

הערות
נוספות

+

יחולו הוראות אזורי
תעסוקה לעיל.

ייעוד הקרקע בכל מגרש ייקבע בתכנית ,בהתאם להגדרות המבא"ת או כל הגדרה אחרת שתהיה
נהוגה באותה עת ,ובלבד שהשימושים המותרים באותו ייעוד קרקע לא יחרגו ממקבצי השימושים
המותרים על פי תכנית זו באותו אזור ייעוד.

• היקף שטחי הבנייה לשימושים נוספים יכול שיקבע בהיקף של עד  25%מסך כל שטחי הבנייה
לשימושים סחירים מעל מפלס הכניסה הקובעת המאושר בתכנית .סך כל שטחי הבנייה
המאושרים לשימושים נוספים באזור הייעוד שבאותו אזור התכנון ,לא יעלה על  25%מסך של
שטחי הבנייה לשימושים סחירים המאושרים בו.
קביעת שטחי בנייה בסיסיים :הוועדה רשאית לקבוע בתכנית שטחי בנייה מעל מפלס הכניסה הקובעת
בהיקף שיחושב ע"י הכפלת הרח"ק הבסיסי בשטח המגרש (להלן" :שטח מגרש בסיסי") ,בכפוף
להקצאת שטחים לצורכי ציבור הנדרשים מהגדלת שטחי הבנייה המפורטים בסעיף הקצאה לצרכי
ציבור (המפורט להלן).
קביעת תוספת שטחי בנייה עד לשטח הבנייה המרבי :הוועדה רשאית לקבוע בתכנית שטחי בנייה
העולים על שטח הבנייה הבסיסי (להלן" :תוספת שטחי בנייה") ,בכפוף לאמור בסעיף זה ובלבד שלא
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יעלו על הכפלת הרח"ק המרבי בשטח המגרש (להלן" :שטח הבנייה המרבי") .הוועדה תקבע תוספת
שטחי בנייה אשר יכולה להגיע עד לשטח הבנייה המרבי רק בהתקיים כל התנאים המפורטים בתקנון
התכנית:
•

התכנית קובעת הקצאה לשטחי ציבור הנדרשים כתוצאה מתוספת שטחי הבנייה.

•

בהחלטה בדבר מתן תוספת שטחי הבנייה נשקלו (בין היתר) השיקולים הבאים :גודל המגרש
וצורתו ,התאמת הבינוי המבוקש ,שימור ,התאמת תשתיות ,שיקולים תחבורתיים וסביבתיים.

•

התכנית תורמת למרקם העירוני ע"י לפחות שניים מהמרכיבים הבאים :תרומה משמעותית
לעיצוב עירוני ,תרומה משמעותית למרחב הציבורי ,יצירת תועלות חברתיות (תמהיל יח"ד ,בר
השגה וכדומה) ,תרומה משמעותית לעיר ע"י הכללת הוראות לשימור או הפיכת חניון לכשיר
לשימוש מקלט ציבורי.

• באזורי ייעוד לתעסוקה ,בגין עמידת התכנית בהוראות המפורטות לעיל ,ניתן להוסיף זכויות בנייה
בהיקף של עד מחצית ההפרש שבין הרח"ק הבסיסי למרבי .מעבר לכך ניתן להוסיף זכויות בנייה
עד למלוא הרח"ק המרבי אם התכנית קובעת אחת או יותר מההוראות הבאות :תועלת ציבורית
מעבר להקצאה לצרכי ציבור ,זכויות בנייה לניוד בהתאם לתכנית השימור ,הוספת שטחים
למלונאות.
הקצאה לצרכי ציבור
הוועדה תחליט להפקיד תכנית הכוללת תוספת שטחי בנייה לשימושים סחירים מעבר לשטחים
לשימושים סחירים המותרים על פי תכניות קודמות ,או משימוש שאינו למגורים לשימוש מגורים ,רק
אם נקבעו בה הוראות בדבר הקצאה ו\או פיתוח של שטחים לשימושים ציבוריים ותשתיות .הוראות
כאמור תקבענה ככל שהן נדרשות כתוצאה מתוספת שטחי הבנייה והשימושים המבוקשים בתכנית.
מהות ההקצאה לצרכי ציבור והיקפה ייקבעו ע"י הוועדה בכפוף לבדיקה תכנונית מוקדמת.
היקף ההקצאה הנדרשת ייקבע בתחום שיקול הדעת ,תוך התיחסות לבדיקה תכנונית מוקדמת .בגין
מגרש המיועד לשימושים סחירים שאינם למגורים היקף ההקצאה לשטח ציבורי פתוח ושטח לבנייני
ציבור יהיה שטח קרקע בהיקף של עד  40%משטח התכנית.

הנכס הנדון
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טבלת הגדרות לייעודים ושימושים
שימוש
מגורים

השימושים המותרים במקבץ
דירות מגורים לסוגיהן

מסחר 1

מסחר קמעונאי וכן שימושים מסחריים
ושימושים בעלי אופי ציבורי המשרתים את
המתגוררים ,המועסקים והמבקרים
בסביבתם ,ואשר לדעת הוועדה משתלבים
בסביבתם מבחינת אופיים ,תפעולם ,עיצובם
והשפעתם על הסביבה.
מסחר סיטונאי ,שימושי בידור ,בילוי ופנאי,
שימושים מסחריים המהווים מוקד משיכה
משמעותי למבקרים ,וכן שימושי מסחר 1
אשר לדעת הוועדה נדרשות הנחיות מיוחדות
לצורך שילובם בסביבתם מבחינת אופיים,
תפעולם ,עיצובם והשפעתם על הסביבה.
משרדים ושירותים עסקיים ופיננסיים

מסחר 2

משרדים

תעסוקה  1משרדים ועסקים אשר לדעת הוועדה
משתלבים בסביבתם מבחינת אופיים,
תפעולם ,עיצובם והשפעתם על הסביבה,
למעט שימושים הכלולים בשימושי מסחר .2
תעסוקה  2עסקים אשר לדעת הוועדה נדרשות הנחיות
מיוחדות לצורך שילובם בסביבה מבחינת
אופיים ,תפעולם ,עיצובם והשפעתם על
הסביבה ,לרבות הנחיות בדבר איסור גידול
בקצב או בכמות פליטת מזהמים או מטרדים
וכן כל מה שמותר בתעסוקה .1

פירוט לדוגמה
דירות מגורים לסוגיהן ,בתי אבות,
דיור מוגן ,מעונות סטודנטים ,דירות
ומעונות לבעלי צרכים מיוחדים
מסעדות ,בתי קפה ,אטליזים ,בתי
מרקחת ,מספרות ,מכבסות ,מכוני
כושר ,חנויות לתיקון מוצרים
ביתיים ,סניפי בנק.
קניונים ,בתי קולנוע,
ריקודים ,אולמות שמחה.

מועדוני

משרדים בעלי מקצועות חופשיים,
בנקים וחברות ביטוח
מעבדות רפואיות ,מכוני צילום,
אחסנה ,מכירת והשכרת כלי רכב,
משרדי תעשייה עתירת ידע ,שרותי
תוכנה.
מוסכים ,מסגריות ,נגריות ,בתי
דפוס ,בתי קירור ,ייצור מזון,
תחנות תדלוק ותחנות דלק זעירות.

 .10.9תכנית בתכנון " - 507-0540807 -מלון התעשיה"
התכנית טרם נדונה בוועדה המקומית.
מטרת התכנית :כחלק מיעדי תכנית המתאר ובהתאם למדיניות העירונית והארצית בדבר הגדלת שטחי
המלונאות ,התכנית קובעת הקמת מגדל מלונאות במקרקעין ,בלב המע"ר המטרופוליני ,כתשתית
לגידול הצפוי בבינוי למשרדים ותעסוקה באזור .התכנית קובעת את זכויות הבנייה הוראות בינוי.
שימושים :שימושי אכסון מלונאי תיירותי .לא יותרו שימושי אכסון מלונאי למלון דירות.
טבלת זכויות והוראות בנייה מצב מוצע
ייעוד

תאי
שטח

מלונאות 1

גודל
מגרש
1,028

שטחי בנייה
מעל הכנסה הקובעת מתחת לכניסה הקובעת סה"כ
שירות
עיקרי
שירות
עיקרי
14,740
3,610
400
3,050
7,680

תכסית מספר גובה
יחידות במ'
95%

300

100

מספר קומות
מעל הכנסה מתחת לכניסה צידי
ימני
הקובעת
הקובעת
3
4
25

קווי בניין
צידי אחורי
שמאלי
4
3

קדמי
4

הערות ברמת הטבלה:
•

שטחי הבנייה הינם בהתאם לרח"ק המרבי במתחם .10.4 -602

• מתוך השטחים העיקריים למלונאות ,יותרו שימושים נלווים למלונאות בהיקף שלא יעלה על 20%
מסך השטחים העיקריים.
הערות לטבלת זכויות והוראות הבנייה
•

מתוך סך השטחים העיקריים מעל הקרקע למלונאות יוקצו שטחים נלווים כמפורט להלן:
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בקומת הקרקע יוקצו לא פחות מ 50 -מ"ר עיקי למסחר לרבות מסעדות וכו'.
בקומות עליונות יתאפשרו עד  450מ"ר למסחר כגון מסעדה או מועדות לילה וכו'.
יתאפשרו עד  1,000מ"ר למרכז עסקים.
•

שטח עיקרי מתחת לכניסה הקובעת לשימושים נלווים למלונאות כגון ספא ,בריכה ,חדרי ישיבות
ומרכז כנסים וכו'.

• בשטחי השירות מתחת לכניסה הקובעת יותרו שטחי שירות תפעול למלונאי ולשימושים הנלווים
למלונאות .חניה לרבות מתקני חניה אוטומטיים .איכסון.
חתך הבניין מתוך נספח הבינוי
תשריט מצב מוצע

הוצג בפני מכתב מאדריכל הפרויקט בו נכתב כי למיטב הבנתו השימוש המלונאי נחשב כמטלה
ציבורית.
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 .11רישוי
 .11.1החלטת וועדת משנה לתכנון ובנייה מיום 22/02/2017
עפ"י פרוטוקול  2-17-0004מספר החלטה  28מיום .22/02/2017
•

לאשר את הבקשה לאיחוד  2חלקות  55ו 54 -בגוש  7104לפי פרק ד' לחוק תכנון ובנייה.

•

לאשר את הבקשה להקמת מלון  7קומות מעל  3קומות מרתפים ,על  2חלקות ,כולל הקלות
הבאות:
o

תוספת עד  6%משטח המגרש מעל  200%לצורך שיפור תכנון ( 61.92מ"ר).

o

תוספת  5%שטחי שירות עפ"י הוראות תכנית  1043משטח העיקרי מעל  35%המותרים עבור
שיפור תנאי המבנה ( 51.6מ"ר).

o

תוספת  5%משטח המגרש מעל  200%המותרים עפ"י תכנית 1043א' בשל הוספת  2קומות
( 51.6מ"ר).

o

הגבהת הבניין עד לגובה של  29.3מ' לעומת  17המותרים עפ"י תכנית 1043א' בשל הוספת 2
קומות.

 oהוספת  2קומות נוספות מעל ל 5 -קומות המותרות (סה"כ הקומות המבוקש  7-כולל קומת
קרקע ,קומת עמודים מפולשת בחלקה בגובה כפול).
טבלת שטחים
שימוש
מבנה
מרתף -3
מרתף -2
מרתף -1
97.1
קרקע
1
2
235.9
3
235.9
4
235.9
5
235.9
6
155.7
7
מתחת לקרקע
מעל הקרקע 1196.4
1196.4
סה"כ
1

שטח עיקרי
סה"כ
2

189.9
189.9
189.9
189.9
111.9

195.7
0
0
425.8
425.8
425.8
425.8
267.6

98.6

970.1
970.1

2166.5
2166.5

1
470.6
448.9
421.5
53.2
11.8
11.8
52
52
52
52
101.3
1341
386.1
1727.1

שטחי שירות
סה"כ
2
950
479.4
908.8
459.9
846.3
424.8
78
24.8
29.6
17.8
29.6
17.8
127.2
75.2
127.2
75.2
127.2
75.2
127.2
75.2
179.1
77.8
2705.1
1364.1
825.1
439
3530.2
1803.1

סה"כ עיקרי +שירות
סה"כ
2
1
950
479.4
470.6
908.8
459.9
448.9
846.3
424.8
421.5
273.7
123.4
150.3
29.6
17.8
11.8
29.6
17.8
11.8
553
265.1
287.9
553
265.1
287.9
553
265.1
287.9
553
265.1
287.9
446.7
189.7
257
2705.1
1364.1
1341
2991.6
1409.1
1582.5
5696.7
2773.2
2923.5

שטחים לא
מקורים

107.3
107.3
107.3

 .11.2החלטת רשות רישוי מספר  1-19-0227מתאריך .07/08/2019
מהות הבקשה :הארכה חריגה שנייה לתוקף החלטת הוועדה לבקשה מספר  16-1709מ22/02/2017 -
שכללה ,איחוד חלקות  54ו 55 -למגרש בנייה אחד .הקמת בית מלון בן  5קומות מעל קומת קרקע בגובה
 2קומות ו 3 -מרתפים ,עבור  103חדרי אירוח .בשני מרתפים עליונים מבוקשים שטחים נלווים לבית
מלון ,מסחר וחללים טכניים .מרתף ( )-3מיועד ל 27 -מקומות חנייה המוצעים עם מעלית רכב וצלחת
סיבוב .במגרש :משטחים מרוצפים וגינון.
החלטה :לאור הנימוק המובא בבקשת עורך הבקשה ,לאשר את הבקשה להארכה חריגה שנייה לתוקף
החלטת הוועדה המקומית ל 60 -יום נוספים מיום ההחלטה בשל הנסיבות המיוחדות ,בתנאי התאמה
לקובץ הנחיות ,מילוי דרישות מהנדס העיר ,תאום תכנון ותנאים טכניים.

 16מתוך 29

 .12הזכויות בנכס
 .12.1מידע מפנקס הזכויות
עפ"י מידע מפנקס הזכויות המתנהל בלשכת רישום המקרקעין תל אביב -יפו שהופק באמצעות
האינטרנט ביום  ,08/09/2019עולים הפרטים הבאים:
גוש  7104חלקה 54
שטח חלקה הרשום 516 :מ"ר
א.ק קבוצת הלה מלונות ( )2014בע"מ ,בשלמות.
בעלות:
משכנתאות :משכנתא מדרגה ראשונה ללא הגבלת סכום לבנק מרכנתיל דיסקונט בע"מ יחד עם חלקה
.7104/55
1
הערת אזהרה סעיף  126על הימנעות מעשיית עסקה לטובת עיריית תל אביב -יפו .
הערות:
גוש  7104חלקה 55
שטח חלקה הרשום 516 :מ"ר
א.ק קבוצת הלה מלונות ( )2014בע"מ ,בשלמות.
בעלות:
משכנתאות :משכנתא מדרגה ראשונה ללא הגבלת סכום לבנק מרכנתיל דיסקונט בע"מ יחד עם חלקה
.7104/54
2
הערת אזהרה סעיף  126על הימנעות מעשיית עסקה לטובת עיריית תל אביב -יפו .
הערות:
 .12.2הסכם מיום 13/01/2015
הסכם מכר מיום  13/01/2015בין עמירה בנין עפר כבישים בע"מ ,אשבד -ויסמן פרויקטים בע"מ ,וינרוז
סוכניו בע"מ ,פושקין ניהול וייעוץ בע"מ ,תוסס השקעות בע"מ ,נוף גלעד מפעלי פיתוח בע"מ ,א.ד.
אלירון נכסים בע"מ ,זליבנסקי וגטניו בע"מ ,לוסי גטניו בע"מ (כל אחד בנפרד ולחוד ללא ערבות הדדית
בניהן להלן" :המוכרים) לבין א.ד קבוצת הלה מלונות ( )2014בע"מ ,להלן פרטי ההסכם:
•

המוכרים מצהירים כי הם הזכאים להירשם כבעלים הבלעדיים של המקרקעין ,גוש  7107חלקה
 54ברחוב התעשיה  ,5תל אביב בשטח רשום של  516מ"ר.

•

הממכר :מלוא זכויות המוכרים במקרקעין ובכלל זה זכויות הבנייה.

•

התמורה ₪ 5,889,014 :בתוספת מע"מ כדין.

 .12.3הסכם מיום 13/01/2015
הסכם מכר מיום  13/01/2015בין טרעם ניהול בע"מ ,אשבד -ויסמן פרויקטים בע"מ ,ח.ד ברעם בע"מ,
צ .עמוס נכסים והשקעות בע"מ ,תוסס השקעות בע"מ ,היפר חלף -מרכז חלפים למכוניות בע"מ ,מאיר
שמיר ניהול ( )1997בע"מ ,ספידי תעשיות ( )1980בע"מ ויורם הס (כל אחד בנפרד ולחוד ללא ערבות
הדדית בניהן להלן" :המוכרים) לבין א.ד קבוצת הלה מלונות ( )2014בע"מ ,להלן פרטי ההסכם:
•

המוכרים מצהירים כי הם הזכאים להירשם כבעלים הבלעדיים של המקרקעין ,גוש  7107חלקה
 55ברחוב התעשיה  ,7תל אביב בשטח רשום של  516מ"ר.

1

נמסר לי ממזמין השומה כי הערה זו נרשמה עד לאישור תצ"ר לשתי החלקות.

2

ראה הערה מספר .1
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•

התמורה ₪ 8,157,476 :בתוספת מע"מ כדין.

 .12.4הסכם שכירות לחניון
הסכם שכירות מתאריך  15/07/2015בין א.ק קבוצת הלה מלונות ( )2014בע"מ (להלן" :המשכירה")
לבין חניוני הצלחה בע"מ (להלן" :השוכרת") ,להלן עיקרי החוזה:
•

המשכירה הנה בעלת הזכויות הבלעדיות במקרקעין בשטח של כ 1,032 -מ"ר ברחוב התעשיה  5ו-
 7ת"א הידועים כגוש  7104חלקות  54ו.55 -

•

תקופת השכירות :מתאריך  01/08/2015ועד  .31/07/2016תקופת השכירות תוארך אוטומטית בכל
פעם בשנה נוספת.

•

מטרת השכירות :הפעלת חניון בתשלום ו /או רחיצת מכוניות.

•

דמי שכירות :דמי שכירות חודשיים בגובה  ₪ 25,000בתוספת מע"מ כדין.
על פי חוזה השכירות עולה כי על החניון להתפנות בהתראה של  30יום מראש.

 .12.5תשלום היטל השבחה
הוצגה בפני קבלה לתשלום היטל השבחה בגובה  ₪ 341,749.09בתאריך  26/02/2015בגין בקשה
להקלות במסגרת בקשה להיתר בנייה שהוגש (אך לא מומש בפועל) ,לבניין בן  6קומות מעל לקומת
קרקע מלאה ומעל  3קומות מרתף משותפים עבור החלקה הצמודה לשימוש משרדים.
בתאריך  30/06/2019נשלחה דרישת תשלום היטל השבחה מעיריית ת"א עבור מימוש לתכנית ע' 1ועבור
מימוש בהקלה ,בהתאם להחלטת הוועדה הפורטת לעיל.
סך הדרישה ליום .₪ 658,143.81 -30/06/2019
נמסר לי ממזמין השומה כי הסכום שולם ונמצא בהליכי שמאי מכריע.
 .12.6הצעה לא מחייבת להתקשרות בעסקת מלון ברחוב התעשייה
הוצג בפני מסמך שנכתב ע"י מר רון פדרמן ,הנהלת חברת מלונות דן ,עבור התקשרות בחוזה ניהול לבית
המלון .להלן מודל של עסקת ניהול קלאסית:
•

דמי ניהול ממחזור הכנסות3% :

•

דמי תמריץ 10% -מהרווח התפעולי ולאחר דמי ניהול.

•

דמי הזמנות 1.6% -מכל הזמנה שהתבצעה דרך מערכי השיווק הישירים של דן.

•

דמי פרסום 1% -מהמחזור ההכנסות עבור פרסומי הרשת הכלליים.

במודל זה בעל המלון צריך לספק מלון ברמה תפעולית כולל E&OS
בכל מודל עסקה ,מלונות דן יתנו מפרט מלא ומדוייק לבעל המקרקעין על מנת להתאים את הפרויקט
ואת מיתוגו לצרכיה.
הצעה זו כפופה למו"מ משפטי בין הצדדים ולאישורו של דירקטוריון חברת מלונות דן.

 .13שומות ועסקאות בנכס הסמוכות למועד הקובע
 .13.1לא ידוע לי על עסקת מכר בנכס הנדון בשלוש השנים הקודמות למועד הקובע.
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 .13.2בתאריך  06/01/2019ערכתי שומה למטרת בטוחה לבנק מרכנתיל עפ"י תקן  ,19לנכס הנדון .בשומתי
קבעתי שווי של  28.4מיליון  ₪ושווי שוק של  63.5מיליון .₪
 .13.3הערכת השווי לתקן  19אינה כוללת את זכויות הבנייה בנוספות מתוקף תכנית המתאר תא ,5000/על כן
השווי למטרת בטוחה הינו עבור הזכויות המאושרות בלבד.

 .14עקרונות ,גורמים ושיקולים
בבואנו להעריך את שווי הנכס הנדון לצורך דיווח על פי חוק ניירות ערך  -התשכ"ח עבור דיווח כספי של החברה
ובהתאם לתקן מספר  17.1של הועדה לתקינה שמאית ,הבאנו בחשבון בין היתר את הגורמים והשיקולים
שלהלן:
.14.1

מטרת השומה
הערכת "השווי ההוגן" של זכויות חברת .ק קבוצת הילה מלונות ( )2014בע"מ ,בנכס הנדון בהתחשב
במצבו " ." AS-ISהשווי משקף את "השווי ההוגן" של זכויות החברה במקרקעין על פי הגדרתו בתקן
חשבונאי בינלאומי מס'  IAS 40ו IVS1 -שהוא  -הסכום בו יימכר הנכס ליום ההערכה בין קונה מרצון
למוכר ברצון ,בעסקה רצונית ,ללא אילוץ ,אחרי זמן סביר בשוק ,כשהצדדים פועלים בידיעה ,בשיקול
דעת ,בזהירות וללא כפיה .השומה נערכה לפי תקן  17.1בדבר "פירוט מזערי נדרש בשומות מקרקעין
לצורך דיווח על פי חוק ניירות ערך ,התשכ"ח  1968ולצורך תקינה חשבונאית" ,שאושר בתאריך
 6/10/2010ע"י הועדה לתקינה שמאית ובתאריך  13/10/2010ע"י מועצת שמאי המקרקעין במשרד
המשפטים .השומה נערכת לצורך מידע נדרש בדוחות הכספיים של החברה לרבות דיווח על נכס או
על חלק יחסי ממנו כנדל"ן להשקעה ,לפי העניין ,בדוחות אלו ו/או לצורך דיווח כספי של החברה
לרבות ביסוס השווי ההוגן של השקעתה בנכס .זאת ,לצורך דיווח לדו"חות הכספיים ,שיפורסמו
בציבור.

.14.2

גישות השומה
קיימות שלוש גישות עיקריות לשומת שווי נכסי מקרקעין:
גישת ההשוואה (או גישת השוק)The market approach -
מבוססת על אומדן שווי השוק של הנכס הנישום בהסתמך על עסקאות שנעשו בנכסים אחרים
הדומים לו במיקומם ,אופיים ,רמת הסיכון הגלומה בהם ומידת סחירותם .השומה הסופית מתבצעת
תוך שימוש במקדמי השוואה רלוונטיים לנכס הנישום ביחס לעסקאות ההשוואה .גישה זו מועדפת
גם לפי הפסיקה.
גישת ההכנסה (או גישת היוון ההכנסות)The income approach -
אומדן שווי השוק של הנכס נשוא השומה מבוצע על ידי היוון ההכנסה (היוון מהשורש "הון")
המתקבלת או שעשויה להתקבל ממנו לאורך זמן .פעולת ההיוון נעשית בעזרת שער ריבית הנקבע בין
היתר ע"פ אופי הנכס ,רמת הסיכון הגלומה בהכנסה השוטפת ובגורמים נוספים .השיקולים בהערכת
שעור ההיוון כוללים בין היתר :ריבית בטוחה במשק ,איכות השוכר ,פחת ,סיכון.
גישת העלויות (גישת השווי הפיזי) The cost approach -
בגישה זו שמים את שווי הנכס על בסיס העלות הצפויה להקמת נכס אחר הדומה בכל לנכס הנישום.
השווי המתקבל בגישה זו הוא סיכום של שווי הקרקע בהתאם לשווייה בשוק החופשי כריקה ופנויה
בהתאם ליעודה או רמת ניצולה הקיים ,בתוספת עלות הקמה מחדש של המבנה וההשבחות הנוספות
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שנעשו בנכס ובניכוי פחת על סוגיו השונים (פיזי ,כלכלי ופונקציונאלי) .גישה זו מצויה בעדיפות
אחרונה מאחר והתוצאה המתקבלת ,רגישה לשינויים קלים בכל אחד ממרכיביה.
מקובל לבצע שילוב והצלבת נתונים בין גישות השומה הנ"ל בהתאם למטרת השומה ,אופי הנכס
ונסיבות השומה .במצבי שוק שונים (גאות ,שפל וכדומה) ,עשויה התוצאה המתקבלת ע"י שימוש בכל
אחת מהגישות ,להיות שונה .בתנאי שוק אופטימאליים השימוש בכל אחת מהגישות ייתן תוצאות
דומות.
הנכס הנדון מהווה קרקע בלבד ועל כן הנכס הוערך בגישת ההשוואה ,ללא צורך בבחירת שיעור
היוון.
.14.3

הובא בחשבון מיקום הנכס ברחוב התעשיה  ,7 -5תל אביב.

.14.4

הובא בחשבון שטח החלקות ,צורתן וחזיתן לרחוב התעשיה.

.14.5

הובאה בחשבון קירבתו של הפרויקט למתחם השוק הסיטונאי ,קירבה למתחם שרונה ,רחוב
הארבעה ,מתחם חסן עארפה וקירבתו לקו הרכבת הקלה.

.14.6

הובא בחשבון המצב התכנוני החל על הנכס.

.14.7

הובא בחשבון כי הפרויקט מתוכנן בשני שלבים:
שלב א' -בניית מלון הכולל  103חדרים עפ"י זכויות בנייה מאושרות.
שלב ב' -אישור תכנית בניין עיר בסמכות ועדה מקומית בהתאם לעקרונות תכנית המתאר תא5000/
ובניית רח"ק מקסימלי של  10.4לבניית פרויקט מלונאי שיכלול עד  300חדרי מלון ויחידות בשטחים
וגדלים שונים.

.14.8

הובאה בחשבון החלטת הוועדה לשלב א' בלבד.

.14.9

שווי השוק הוא הסכום הסביר שבו היו נמכרות הזכויות בנכס המוצע ,במועד הקובע לשומה ,בין
קונה מרצון למוכר מרצון ,ללא אילוץ ,לאחר חשיפה סבירה של הנכס בשוק ,כשהצדדים פועלים
בידיעה ,בשיקול דעת ,בזהירות וללא כפיה.

 .14.10הובא בחשבון כי החלקות בבעלות פרטית ע"ש א.ק קבוצת הלה מלונאות ( )2014בע"מ ,בשלמות.
 .14.11הובאו בחשבון הסכמי הרכישה משנת  2015לשתי החלקות.
 .14.12הובא בחשבון כי בחלקות שוכר בחוזה שכירות חופשית למטרת הפעלת חניון רכבים בתשלום.
 .14.13הובאו בחשבון מחירים ועסקאות לנכסים ושימושים דומים תוך ביצוע ההתאמות הנדרשות.
 .14.14הנכס הוערך בגישת ההשוואה ,עפ"י זכויות הבנייה המאושרות בשלב א' בתוספת שווי הזכויות עפ"י
התכנית המוצעת לרח"ק המקסימלי ,בניכוי היטל השבחה צפוי ודחייה לתקופה של  3שנים עד
מימוש.
 .14.15הערכת השווי מבוססת על מידע משפטי שהובא בפני וכפי שמפורט בשומה לעיל.
 .14.16הנכס הוערך בש"ח ,למועד הקובע  .31/12/2019הערכת השווי אינה כוללת מע"מ.
 .14.17ההערכה הינה לזכויות החברה בנכס ,כמתואר בסעיף  11כשהן נקיות מכל חוב ,שעבוד ,חזקה ,או צד
שלישי ,למעט שכירויות ו/או זכויות צדדים שלישיים המצוינות במפורש.

 .15נתונים להערכת השווי
שיעור היוון (סקירת שמאי ממשלתי)
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להלן סקירת שיעורי תשואה עדכנית שנערכה באגף שומת מקרקעין במשרד המשפטים ופורסמה ביום
: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).
מסקירה (אחרונה) שנערכה לשיעור תשואה ממוצעים באגף שומת מקרקעין משרד המשפטים ,למחצית
הראשונה של שנת  2019עולה כלהלן –
ממוצע שיעורי התשואה ,בממוצע כלל ארצי:
בנכסי תעשיה ולוגיסטיקה .7.2% -
בנכסים מסחריים ,7.0% -
בנכסי משרדים ,7.1% -
ממוצע 3שיעורי התשואה במשרדים ,בערים -ירושלים ,תל אביב ,חיפה ובאר שבע:
בנכסים המושכרים לדיור הממשלתי .5.5% -
בשוק החופשי ,6.6% -
מהסקירה עולות המסקנות הכלליות הבאות:
א .התשואה הכלל ארצית:
.1

במחצית הראשונה של שנת  , 2019נצפתה ירידה בשיעורי התשואה בכל סוגי הנכסים המניבים לעומת
השיעורים שנצפו במחצית שקדמה לה (המחצית השניה של שנת .)2018

 .2מגמה זו מהווה המשך למגמות ירידה מתונות ,שניצפו בחלק מהנכסים בשנים האחרונות .הירידה ,שנצפתה
בחציון זה ,מעידה על התגברות המגמה הקיימת בשלוש השנים האחרונות.
ב .התשואה במשרדים המושכרים לדיור הממשלתי:
.1

בסקר שערכנו נמצא ששיעורי התשואה המתקבלים ממשרדים המושכרים לדיור הממשלתי נמוכים
משיעורי התשואה המתקבלים ממשרדים המושכרים בשוק החופשי ,בכ . 20% -נתון זה נמצא ,כאמור,
בארבע ערים מרכזיות ,ואין ללמוד מכך שפער זה נשמר באזורים שאינם מרכזיים.

 .2לאור מאפייני השוכר (בעל איתנות פיננסית ובדרך כלל בשכירות לטווח ארוך) נראה כי שיעור התשואה
שמוצג כאן מהווה רף תחתון ומייצג נכסים המושכרים לשוכר דומה.
ג .כללי:
.1

בבוא השמאי לקבוע את שיעור התשואה בשומה לנכס ספציפי ,אל לו לבחור את שיעור התשואה המפורסם
כאן מבלי לתת את הדעת לנכס הנישום ולמאפיניו המיוחדים.

.2

שיעור התפוסה כאמור שיעורי תשואה המפורסמים כאן מתייחסים לשיעורי תשואה פוטנציאלים –
("שיעור היוון כולל")  ,כלומר תחת הנחת תפוסה מלאה .המשמעות המעשית היא שכאשר ידוע לגבי הנכס
הנישום ששיעור התפוסה בו אינו  , 100%יש לשקול לתת לכך ביטוי בשיעור היוון גבוה יותר (המבטא סיכון
גבוה יותר) לשטחים שאינם תפוסים ,ביחס לשיעור ההיוון שנקבע לגבי השטחים התפוסים.

דוגמאות לשיעור היוון בתחום המלונאות
•

עפ"י הדיווח לרשות ניירות ערך ,מדווחת חברת אלרוב ברבעון הראשון של שנת  2020כי שיעור
ההיוון של תזרימי המזומנים בישראל נע בין  6.25%עד .8%

 3הסקירה בוצעה בתקופה של כשנה וחצי החל מינואר .2018
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•

עפ"י דיווח לרשות לניירות ערך ,מדווחת חברת איסתא ליינס ברבעון הראשון של שנת  2020כי
שיעורי ההיוון לבתי המלון בארץ הינם .7.2%

•

עפ"י הערכת שווי של מלון אגמים המפורסם לציבור ע"י הרשות לניירות ערך ,עולה כי שיעור
ההיוון לקביעת שווי המלון בגישת היוון ההכנסות הינו  7.8עפ"י תוצאות תפעול בית המלון.

•

עפ"י דיווח מלונות הכשרת הישוב בע"מ באתר הבורסה לניירות ערך מיום  ,20/02/2019ביום
 19/02/2019נחתמו בין החברה וחברות בנות של החברה לבין מלונות דן מערכת הסכמים בקשר
עם זכויות בחלק ממלונות החברה וביניהם הסכם למכירת מלוא זכויות וההתחייבויות של מלון
נפטון בע"מ ,הכוללת בעלות בשליש מזכויות החכירה במלון ,ציוד ,הסכמים עם שוכרים וחוזה
לשכירות ולניהול תמורת  .₪ 110,000,000ביום  17/04/2019התקיימו מלוא התנאים המתלים
הנדרשים להשלמת הסכם המכר של מלון רימונים אילת .עפ"י ניתוח העסקה עולה כי שווי לחדר
בנוי (בנטרול מרכיב המסחר) הינו בגבולות  .₪ 800,000עפ"י מידע שנסמר לי מחברת "סלע
קפיטל" בעלת חלק מזכויות החכירה ,עולה כי העסקה משקפת  7.2%תשואה על שווי העסקה.
• עפ"י דיווח של חברת איסתא ליינס חברת הנסיעות של הסטודנטים בישראל בע"מ באתר הרשות
לניירות ערך מיום  ,22/07/2020עולה כי במלון פאבליקה באזור התעשיה הרצליה פיתוח נמכרו
חלקי מיעוט בזכות הבעלות בתמורה המשקפת שווי כולל של  213מיליון  .₪המלון כולל  159חדרים
ומנוהל ע"י רשת המלונות ישרוטל .עפ"י תוצאות העסקיות של המלון בתוספת הכנסות ממרכיב
המסחר ,העסקה משקפת תשואה שנתית של פחות מ 6% -למחיר העסקה.

מחירים לבתי מלון בנויים
.15.1

עפ"י כתבה באינטרנט מיום  19/01/2020עולה כי רשת המלונות פתאל רכשה את "בית פלטין"
ההיסטורי ברחוב אחד העם פינת נחלת בנימין בת"א ,עפ"י הכתבה החברה תשקיע כ 150 -מיליון ₪
ברכישה ובשיפוץ להפיכתו למלון יוקרה (כייעודו בעבר) אשר יכלול כ 85 -חדרים ,בריכה בחצר
פנימית ,ספא ,מסעדת גורמה ,טרקלין עסקים וכיו"ב בשטח ברוטו של כ 4,000 -מ"ר .המבנה משמש
היום כמשרדים של חברת בשוק ההון.

.15.2

עפ"י הסכם מכר מיום  04/11/2019עולה כי מלון בבנייה ברחוב יד חרוצים  7בת"א ,נמכר בתמורה ל-
 25מיליון  ,₪כמו כן בנוסף ,תעביר הרוכשת סכום נוסף של  35מיליון  ₪עבור עבודות הגמרים ,לאחר
סיומן והשלמתן .הנכס הינו מבנה בגובה בייעוד תעשיה בגובה  4קומות מעל לקומת קרקע ו 3 -קומות
מרתפים אשר מתבצעות בו עבודות התאמה למלון אשר יכלול  58חדרים (עם תוספת קומה) או 49
חדרים ללא תוספת קומה ,עלויות הבנייה עד גמר יחולו על המוכר .במסגרת חוזה המכר חתמו
הצדדים על הסכם לתקופה של  15שנים  +שתי אופציות ,אחת ל 5 -שנים והשנייה ל 4 -שנים ו11 -
חודשים בתמורה לדמי שכירות המשקפות  7%על העלות במידה ויהיו  49חדרים ו 8% -במידה והיו
 58חדרים .העסקה משקפת שווי כ ₪ 1,050,000 -לחדר בנוי ברמת גמר מלאה.

.15.3

עפ"י כתבה באינטרנט מיום  05/09/2019עולה כי קבוצת חג'ג' מכרה למשפחת דיין מרכיב מלונאי
בפרויקט משולב למגורים ,מסחר ומלונאות בנמל ת"א בתמורה ל 60 -מיליון  .₪החלק הנמכר מהווה
בית מלון הכולל  44חדרים אשר נמכר ברמת מעטפת .העסקה משקפת שווי של כ ₪ 1,365,000 -לחדר
מלונאי בנוי ברמת מעטפת.
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.15.4

עפ"י כתבה באינטרנט מיום  03/04/2019עולה כי מלון אינדיגו הממוקם במתחם הבורסה בר"ג נרכש
ע"י חברת דיין בתמורה ל 115 -מיליון  .₪המלון נפתח לפני כ 4 -שנים כולל  92חדרים ,ספא ובריכה
ובר בגג המלון .העסקה משקפת שווי של כ ₪ 1,250,000 -לחדר בנוי.

.15.5

עפ"י כתבה באינטרנט מיום  25/02/2019עולה  50%ממלון ג'ייקוב סמואל בפינת רחובות דיזינגוף
ארלוזורוב נרכש ע"י רשת המלונות פרימה לפי שווי של בכ 45 -מיליון  .₪המלון בן  6קומות בשטח
של כ 1,200 -מ"ר כולל  22חדרים .העסקה משקפת שווי של מעל לשני מיליון  ₪לחדר מלונאי.

.15.6

עפ"י עסקת מכר משנת  ,2016מלון פוליהאוס ברחוב נחלת בנימין  ,1בתמורה ל 62 -מיליון  ,₪כאשר
על הקונה היה להשקיע עוד כ 8 -מיליון  ₪לסיום הבנייה .המלון הכולל  40חדרי אירוח .העסקה
משקפת שווי של כ ₪ 1,750,000 -לחדר.

.15.7

בתאריך  06/01/2015נמכרו  25%מהזכויות הבעלות במלון "הוטל דל מר" הנמצא ברחוב הירקון 62
פינת רחוב נס ציונה בתמורה ל 6.7 -מיליון  .₪בתאריך  01/02/2015נמכרו  25%נוספים של אותו
המלון בתמורה ל 7 -מיליון  ₪ובתאריך  03/05/2015נמכרו  50%נוספים של אותו המלון בתמורה ל-
 .₪ 16,050,000הנכס מהווה בית מלון ישן הכולל  27חדרים בייעוד מגורים עם שימוש חורג למלונאות.
הנכס מיועד לשימור בינלאומי .עפ"י ניתוח העסקה עולה כי שווי לחדר בנוי.₪ 1,100,000 -

.15.8

עפ"י דיווח לרשות לניירות ערך מיום  ,08/08/2013חברת אלקטרה נדל"ן מוכרת את זכויותיה
המהוות  50%מזכויות בית המלון  ,SEA ONEהחניונים ויתרת שתי דירות שטרם נמכרו בתמורה
לכ 209 -מיליון  ₪בתוספת תמורה נוספת ממכירת הדירות .בית המלון ממוקם ברחוב הירקון מול
חוף הים בתל אביב .בית המלון נקרא רויאל ביץ' תל אביב וכולל  228חדרים .בית המלון מושכר לרשת
ישרוטל לתקופה של  16שנה עם אופציה להארכה ,עבור תשלום שנתי של  15.4מיליון  ₪בשנה או
אחוזים ממחזור ההכנסות ,לפי הגבוה מבניהם .עפ"י הצעת מחיר זו עולה כי שווי לחדר בנוי הינו כ-
.₪ 1,830,000

.15.9

עפ"י חוזה מכר מיום  ,21/03/2013רכשה חברת ישרוטל את החלק המלונאי בפרויקט "מגדלות"
שהינו "מלון ישרוטל טאואר תל אביב" בתמורה ל .₪ 146,470,000 -בית המלון ממוקם בין רחוב
הירקון לרחוב בן יהודה ,מול הנכס הנדון .המלון מוגדר כמלון עסקים וכולל  90סוויטות (הכוללות 2
חדרים בכל חדר) ושטחים נלווים .בית המלון ממוקם בקומותיו התחתונות של המגדל ,ובקומותיו
העליונות דירות מגורים שנמכרו בבעלות פרטית .עפ"י עסקה זו עולה כי שווי לסוויטה מלונאית בנוי
הינו כ.₪ 1,630,000 -

עסקאות שכירות לבתי מלון בנויים
 .15.10עפ"י דיווח לרשות לניירות ערך מיום  ,21/02/2019דיווחה חברת נתנאל גרופ בע"מ כי בשיתוף עם
חברת מאור חתמו על הסכם מול חברת בראון על השכרת שטחים למלונאות ברמת גמר מלאה
לתקופה של  + 10אופציות של  5שנים כ"א ,בבית גאון ברחוב קויפמן  6העתיד לעבור התאמות
למלונאות ל –  163חדרים ,משימוש של משרדים ,בהתאם להסכם עולה דמי שכירות לחדר על סך של
כ –  7,700ש"ח /חדר/חודש  +מנגנון עליה של  5%כל  5שנים.
 .15.11עפ"י חוזה שכירות מיום  06/11/2018לקומה  8בבניין "בית המגדלור" לחלק ממלון "לייט האוס"
הממוקם ברחוב בן יהודה  1עולה דמ"ש לפי  ₪ 107.5למ"ר/חודש ,משקף דמי שכירות של כ106,640 -
 ₪לחודש .הקומה בשטח ברוטו של כ 992 -מ"ר בשימוש משרדים ומיועדת ל 29 -חדרי מלון .דמי
השכירות לחדר כ .₪ 3,680 -עבודות השיפוץ ,ההתאמות והיטלים חלים על השוכר ,סך עלויות הבנייה
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וההתאמה לרבות אומדן היטל השבחה על סך כ 8.5 -מיליון  ,₪בהנחה כי עלות ההשקעה מופחתת
בתקופה של כ 10 -שנים ,העלויות משקפות תוספת של כ ₪ 3,560 -לחדר לחודש ,הדמ"ש בתוספת
החזר עלויות מתקבל על סך כ ₪ 7,240 -לחדר ,כ ₪ 210 -למ"ר ברוטו.
 .15.12עפ"י חוזה שכירות מיום  22/01/2014של מלון "ביץ' האוס" הממוקם ברחוב הירקון  64מושכר
בתמורה לכ ₪ 261,000 -לחודש .המלון כולל  49חדרי המלון בשטח ברוטו של כ 2,700 -מ"ר .דמי
השכירות לחדר כ ₪ 5,300 -ולמ"ר כ .₪ 100 -עבודות השיפוץ וההתאמה בנכס חלות על השוכר -סך
עלויות הבנייה וההתאמה לרבות ריהוט כ 18 -מיליון  ,₪בהנחה כי עלות ההשקעה צפויה להיות
מופחתת בתקופה של כ 10 -שנים ,עלות משקפת תוספת של כ ₪ 3,000 -לחדר לחודש -סה"כ שכ"ד
בתוספת החזר עלויות השיפוץ.₪ 8,300 -
 .15.13עפ"י שומה מכרעת של השמאי גיל הרצברג מיום  16/10/2016עולים הפרטים הבאים :בתאריך
 15/01/2014נחתם הסכם שכירות למלון ברחוב נחלת בנימין ( 28גוש  6920חלקה  )5עם רשת המלונות
אטלס .המלון כולל  43חדרי מלון בשטח בנוי של  1,538מ"ר ברוטו מעל הקרקע .שכר הדירה כולל
שכ"ד מובטח של  1.2מיליון  ₪לשנה בתוספת דמי שכירות בהתאם לפדיון .עפ"י ניתוח עתידי
לתוצאות צפויות שערך השמאי המכריע ,אמורים להתקבל דמי שכירות של כ ₪ 3,275,000 -לשנה.
דמי השכירות הצפויים לחדר בחודש הינם כ ,₪ 6,350 -כ ₪ 180 -למ"ר ברוטו .הנכס הושכר ברמת
גמר מלאה כחדש ,כולל ריהוט ,עלויות ההתאמה החלים על הבעלים.50% -
 .15.14עפ"י שומה מכרעת של השמאי שאול רוזנברג מיום  17/07/2016עולים הפרטים הבאים :בתאריך
 20/06/2012נחתם הסכם שכירות למלון בשדרות רוטשילד  65פינת רחוב נחמני (גוש  7455חלקה )14
עם רשת המלונות אטלס .המלון כולל  68חדרי מלון בשטח בנוי של כ 2,650 -מ"ר ברוטו מעל הקרקע.
שכר הדירה השנתי הינו  4.2מיליון  ₪המשקף דמי שכירות של  ₪ 5,150לחדר לחודש ,כ ₪ 132 -למ"ר
ברוטו לחודש (המגלם שטחי מסחר וחלקים בחניון) .הנכס הושכר ברמת גמר מלאה כחדש ,כולל
ריהוט ,עלויות ההתאמה החלים על הבעלים .50% -עפ"י השומה המכרעת  50%מעליות השיפוץ היו
כ 20.55 -מיליון  .₪בהנחה כי ההחזר צפוי להיות כ 10 -שנים ,עלות משקפת תוספת של כ₪ 2,500 -
לחדר לחודש -סה"כ שכ"ד בתוספת החזר עלויות השיפוץ ₪ 7,650 -לחדר כ ₪ 196 -למ"ר.
 .15.15עפ"י שומה מכרעת של השמאי אייל יצחקי מיום  14/08/2016עולים הפרטים הבאים :בתאריך
 01/01/2012נחתם הסכם שכירות למלון רוטשילד ברחוב רוטשילד ( 96גוש  6936חלקה  )84בתמורה
לשכר דירה של  ₪ 140,000לחודש .המלון בשטח בנוי בשטח של  1,302מ"ר ברוטו כולל  29חדרים+
 14מקומות חנייה .בנטרול מקומות החנייה כי דמי השכירות לחדר הינם כ ₪ 4,300 -לחודש ,כ107 -
 ₪למ"ר לחודש.
 .15.16עפ"י כתבה באינטרנט עולה כי רשת מלונות דן שוכרת מחברת עמידר שטח של  4,000מ"ר בבניין
עמידר ברחוב שאול המלך בת"א בגובה  9קומות בתמורה ל ₪ 335,000 -לחודש .דמי השכירות למ"ר
הינם כ ₪ 85 -למ"ר .יצוין כי הנכס הושכר במצבו טרם השיפוץ וכי היטל ההשבחה חל על השוכרים.
 .15.17עפ"י כתבה באינטרנט מיום  10/06/2015עולה כי רשת אפריקה ישראל שוכרת מקבוצת עזריאלי 5
קומות לשימוש  160חדרים בשטח כולל של כ 12 -אלף מ"ר( 4הכולל שטחים ציבוריים ,לובי ,גרעין
מעליות נפרד וכיו"ב) במגדל עזריאלי שרונה לתקופה של  20שנים שכ"ד שנתי של כ 12.5 -מיליון , ₪
העסקה משקפת דמ"ש של כ ₪ 6,500 -לחדר לחודש ,כ ₪ 87 -למ"ר ברוטו .כל עבודות השיפוץ

4

עפ"י המצויין בכתבה ,עולה כי המושכר הינו כ 12 -אלף מ"ר עבור  160חדרים ,ככול הנראה מושכרים שטחים נמוכים יותר שכן מתקבל
שטח ממוצע לחדר לא הגיוני.
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וההתאמה בנכס חלות על השוכר -סך עלויות הבנייה וההתאמה לפי הפרסום הינם כ 50 -מיליון ,₪
בהנחה כי עלות ההשקעה צפויה להיות מופחתת בתקופה של כ 10 -שנים ,עלות משקפת תוספת של
כ ₪ 2,600 -לחדר לחודש -סה"כ שכ"ד בתוספת החזר עלויות השיפוץ.₪ 9,100 -
עסקאות לקרקע ופסיקות בהיטל השבחה למלונאות
 .15.18עפ"י הסכם מכר מיום  ,02/07/2019רכשה חברת אלקו 30% ,מזכויות לבית מלון במתחם חסן ערפה
בת"א (גוש  7077חלקות  55ו 56 -בתמורה ל 21.9 -מיליון  .₪המלון ייבנה במגדל בגובה  27קומות
לשימושים מעורבים של מסחר ,מבני ציבור ,מלונאות ומגורים אשר יכלול  209חדרי מלון .העסקה
משקפת שווי של כ ₪ 7,000 -למ"ר ברוטו מלונאי עילי.
 .15.19עפ"י דיווח של הרשות לניירות ערך מיום  ,08/03/2016עולה כי חברת ישרוטל התקשרה עם חברה
בעלת זכות הבעלות בפרויקט "בית השק"ם" בשדרות ירושלים  8ביפו לרכישת מחצית מזכויות
בתמורה לסך של  .₪ 34,750,000בית השקם הינו פרויקט לשימור בן שתי קומות וקומה מסחרית
בשטח בנוי של  3,522מ"ר ,לנכס היתר בנייה למגורים וכרגע הנכס אינו בשימוש (מתקבל שווי למ"ר
מבונה של כ .)₪ 20,000-בכוונת החברה והמוכר להקים במשותף מלון יוקרה אשר יכלול  120חדרי
מלון וקומה מסחרית שתושכר לצדדים שלישיים.
 .15.20בתאריך  25/10/2017ערכה השמאית המכריעה הגב' נאוה סירקיס שומת היטל השבחה לפרויקט
"בית השק"ם" בשדרות ירושלים  8ביפו ,לתאריך הקובע  ,28/04/2016לצורך קביעת שווי לניוד
זכויות .עפ"י פסיקתה עולה כי שווי מ"ר מבונה עיקרי למלונאות הינו .₪ 12,600
 .15.21בתאריך  01/11/2016ערך השמאי המכריע ד"ר גד נתן שומת היטל השבחה לנכס ברחוב דניאל 8 -2
פינת הרברט סמואל המיועד למגורים ,מסחר ומלונאות ,לתאריך הקובע  .08/09/2015עפ"י השמאי
המכריע ,שווי מ"ר מבונה עיקרי למלונאות הינו  ,₪ 8,700שווי למ"ר מבונה עיקרי למגורים 40,000
 ₪ושווי למ"ר מבונה עיקרי למסחר הינו .₪ 29,000
 .15.22בתאריך  28/06/2015ערך השמאי המכריע אבישי זיו שומת היטל השבחה לנכס ברחוב דיזינגוף 221א'
המיועד למגורים ,מסחר ומלונאות ,לתאריך הקובע  .06/08/2013עפ"י השמאי המכריע ,שווי מ"ר
מבונה עיקרי למלונאות הינו .₪ 10,860
 .15.23בתאריך  15/07/2015ערך השמאי המכריע אמנון נזרי שומת היטל השבחה למלון "הקישלה" ברחוב
דוד רזיאל  ,22ביפו אשר נמצא בהליכי בנייה ,לתאריך הקובע  01/01/2014ו .20/03/2014 -עפ"י
השמאי המכריע ,שווי מ"ר מבונה עיקרי למלונאות הינו .₪ 17,600
בסביבת הנכס ממוקמים המלונות הבאים:
 .15.24מלון  NYXדרך בגין  -46בית מלון חדש מרשת המלונות פתאל ממוקם בדרך מנחם בגין פינת רחוב
הרכבת .המלון כולל  190חדרים ,מיני ספא וחדר כושר.
 .15.25מלון קראון פלזה סיטי סנטר ,דרך מנחם בגין  -136בית המלון ממוקם במגדל המרובע בפרויקט
עזריאלי .לובי המלון ממוקם בקומת הקרקע והמלון כולל  13קומות ,סה"כ  273חדרי מלון ושטחים
ציבוריים הכוללים חדר אוכל ,אולמות כנסים ,מטבח מרכזי מכיו"ב.
 .15.26מלון ברדיצ'בסקי ,רחוב ברדיצ'בסקי -סמוך לשדרות רוטשילד ,מלון בוטיק ששופץ לפני מספר שנים
כולל  24חדרים בדרגה המקבילה ל.B -
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 .16תחשיב
קביעת שווי מ"ר מבונה מלונאי :שווי מ"ר מבונה מלונאי נקבע על  ₪ 8,000למ"ר ברוטו (עיקרי +שירות) עיליים,
השווי מבוסס על עסקאות השוואה בקרקע ופסיקות שמאים מכריעים בהיטלי השבחה ,בעיקר על עסקת המכר
במתחם חסן ערפה במפורטת בסעיף  15.19לעיל .עסקת ההשואה משקפת שווי של  ₪ 7,000למ"ר ,ובהתאמה
למיקום ובהינתן כי הנכס הנדון מהווה שימוש בלעדי למלונאות (בעסקת ההשוואה מדובר בעירוב שימושים –
מסחר ,מלונאות ומגורים) ,ניתן מקדם התאמה של .15%
מקדם ההתאמה מתייחס לשני פרמטרים:
עירוב שימושים -הרי שבנכס ההשוואה מדובר במלון הממוקם בקומות תחתונות בבניין שבו מסחר בקומת
הקרקע ,מלון ומעליו דירות מגורים ,הנכס המוערך הינו פרויקט מלונאי בודד ללא שימושים נוספים ,ללא
בעלויות נוספות ,כולל גג פרטי בבעלות .עבור יתרון זה ניתן מקדם של .5%
מקדם המיקום -נכס ההשוואה ממוקם בחלקו הדרומי של מתחם חסן ערפה מדרום לנכס הנדון .סביבת נכס
ההשוואה מאופיינת בשימושי תעשייה ומלאכה מדרום ,לעומת הנכס הנדון הממוקם ממזרח לדרך מנחם בגין,
במרחק הליכה ממתחם השוק הסיטונאי לשעבר ,קרוב למתחם הארבעה ,חשמונאים ,מרכז שרונה ולרכבת
הקלה שבבנייה .עבור יתרון המיקום ניתן מקדם של .10%
בנוסף ,ניתן שווי לשטחי המלונאות התת קרקעיים שאינם חניות ,במקדם של  0.4בשל הגדרתם לשטחי ציבור
של המלון.
ביקורת בקביעת שווי למ"ר מבונה -לאור כמות מוגבלת בעסקאות השוואה לקרקע למלונאות ,להלן תחשיב
שווי בגישת החילוץ .גישה זו נערכה ביחס לעסקת המכר שנערכה למלון בנוי ברחוב יד חרוצים המפורטת בפרק
העסקאות לעיל בסעיף .15.3
עסקת ההשוואה ביד חרוצים דומה לנכס הנדון ממספר סיבות :מיקום גיאוגרפי קרוב ,רמת מלון דומה (מלון
עירוני בדרגה  ,) Cהיקף שטחים דומה ,שטחים תת קרקעיים בהיקף דומה לשימוש חניות ושימושים ציבוריים
מלונאיים.
שווי לחדר בנוי
15%
בניכוי יזמות
עלויות בנייה לחדר (משרד התיירות)
תוספת מקדם לעלויות הבנייה ()15%
שווי קרקע לחדר מלונאי

₪ 1,050,000
₪ 913,043
₪ 449,383
₪ 516,790
₪ 396,253

נתונים תכנון בנכס המוערך
מספר חדרי מלון
סה"כ שטח ברוטו עילי
סה"כ שטחי מרתפים
שטח אקוויולנטי למרתף (במקדם )0.4
סה"כ שטח אקוויולנטי
שטח אקוויולנטי ברוטו ממוצע לחדר
שווי למ"ר מבונה אקוויולנטי

 103חדרים
 2,991מ''ר
 2,705מ''ר
 812מ''ר
 3,517מ''ר
 34מ''ר
₪ 11,606

הערות לתחשיב
עלות בנייה :סך עלות בנייה לחדר לקוח מ"תקרת השקעה המוכרת לחדר" של משרד התיירות (מלון עירוני ,)C
לצורך קבלת מענק בנייה .על גובה העלות המשוערת ,ניתנה תוספת עלות בהיקף של  ,15%העלות לחדר שנקבעה
משקפת עלות למ"ר בנייה עילי של מעל  ₪ 15,000למ"ר ,עלות גבוה ביחס לרמת המלון המשוערת.
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חישוב שטחי הבנייה ושטח ממוצע לחדר :שטחי הבנייה לקוחים בהיתר הבנייה של שלב א' בלבד .שטח חדר
ממוצע נקבע לפי סך השטח העילי של המלון (עיקרי +שירות) ,בתוספת שטחי המרתפים במקדם אקוויולנטי של
 ,0.4בהתאם לתחשיב השווי המפורט להלן.

 .16.1שווי שלב א'
להלן תחשיב שווי לשלב א' בלבד עפ"י הבקשה להיתר בנייה שטרם אושרה.
גישת ההשוואה
להלן קביעת שווי הזכויות המאושרות עפ"י גישת ההשוואה
סה"כ שטח מלונאי עילי
שווי למ"ר מבונה
סה"כ שווי
שולם עד היום
שווי שלב א' במעוגל

שטח עילי
 2,992מ''ר
₪ 8,000
₪ 26,640,960
₪ 1,153,000
₪ 27,800,000

שטח מלונאי תת קרקעי
 846מ''ר
₪ 3,200

הוצאות ששולמו עד למועד הקובע לשומה:
הועברה לידי כרטסת הנהלת חשבונות של הפרויקט הנדון.
להלן תיאור הסכומים ששולמו ויכולים להיכלל כחלק מהוצאות הבנייה בפרויקט:
₪ 982,223
תכנון ,יועצים:
₪ 84,710
ניהול פרויקט:
₪ 85,800
תקורות:
₪ 1,153,000
סה"כ הוצאות ששולמו המיוחסות לשווי הנכס:
בנוסף שולמו הוצאות מימון ,הנהלה וכלליות ,הוצאות רכישה ,תיווך וכיו"ב ,שאינן מהוות חלק
מהערכת שווי זו.
 .16.2שלב ב'
שלב ב' נקבע לתוספת זכויות הבנייה מעל מפלס הכניסה ,בנוסף לשלב א' ,שייבנו על המבנה שייבנה
בשלב א' ,בניכוי אומדן היטל השבחה צפוי בדחייה עד לאישור התכנית.
יודגש כי השווי למ"ר מבונה לתוספת זכויות הבנייה נקבע על  ₪ 7,500למ"ר ,כשווי לתוספת הנמוך
מהשווי הבסיסי להערכת שלב א'.
תקופת הדחייה :תקופת הדחייה הינה הפחתת שווי בגין מרכיב הסיכון ,ביחס לתוספת זכויות הבנייה.
תקופת הדחייה נקבעה לשנתים וחצי בשיעור היוון של  .6%שיעור ההיוון נקבע בגין מרכיב קרקע (בשונה
שווי למ"ר בנוי) .רשות מקרקעי ישראל קובעת שיעור היוון לצורך פעולות היוון בגובה  5%בנכסיה ,על
כן קביעת אחוז ההיוון לדחייה בגובה של  6%תואם לסיכון בנכס הנדון.
להלן מספר דוגמאות שנערכו בתל אביב לזכויות בנייה מקסימליות האפשריות בתכנית תא ,5000/בהם
הקונה לא קבע מרכיב הפחתה בגין אישור תכנית מפורטת לתוספת הזכויות:
•

עפ"י תוצאת מכרז רשות מקרקעין ישראל מיום  04/09/2019עולה כי זכויות חכירה לחלקה 44
במתחם חסן ערפה (מגרש  )B4נמכרו בתמורה ל .₪ 211,200,000 -המגרש בשטח של  2,626מ"ר
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ממוקם צמוד לצומת מעריב עם דייר מוגן בחלקה .היו למכרז  7הצעות 3 -הצעות מעל ל200 -
מיליון  .₪התוצאה המתקבלת במכרז משקפת את שווי זכויות הבנייה המירביות (רח"ק ,)12.8
בניכוי אומדן היטל השבחה צפוי.
• בתאריך  13/05/2020רכשה קבוצת נצב"א את חלקות  145ו 224 -בגוש  ,6977ברחוב החרש בת"א
סמוך לתחנת הרכבת הכבדה ההגנה ,בתמורה כוללת של כ 80 -מיליון  .₪שתי החלקות מהוות
מגרש תכנוני לאחר הפקעה של  2.4דונם המיועד לאזור מטרופוליני .העסקה משקפת שווי זכויות
הבנייה המירביות בניכוי אומדן היטל השבחה צפוי.
להלן תחשיב השווי למלוא הזכויות בתכנית (שלבים א' ו -ב' ):
שטח עיקרי מעל הקרקע
שטחי שירות מעל הקרקע
סה"כ זכויות מעל הקרקע
זכויות בנייה עפ"י בקשה להיתר
יתרת זכויות בנייה למלונאות
שווי למ"ר מבונה למלונאות (עבור תוספת)
שווי תוספת זכויות הבנייה
שווי מצב קודם
שווי מצב חדש
אומדן היטל השבחה
שווי הזכויות זמינות בניכוי היטל השבחה
דחייה
מספר שנים
שיעור היוון
סה"כ שווי לתוספת שלב ב'-
שווי שלב א'
סה"כ שווי במעוגל

 7,680מ''ר
 3,050מ''ר
 10,730מ''ר
 2,992מ''ר
 7,738מ''ר
₪ 7,500
₪ 58,038,000
₪ 26,640,960
₪ 58,038,000
₪ 15,698,520
₪ 42,339,480
3.00
6%
₪ 35,549,044
₪ 27,800,000
₪ 63,300,000

 .16.3טבלת רגישות
טבלת רגישות הבוחנת את השינוי בשווי הנכס (שלב א' ושלב ב') ביחס לשווי מ"ר מבונה -
₪ 63,300,000

₪ 25,020,000

₪ 26,410,000

₪ 27,800,000

₪ 29,190,000

₪ 30,580,000

₪ 6,750

₪ 58,100,000

₪ 59,500,000

₪ 60,900,000

₪ 62,300,000

₪ 63,700,000

₪ 7,125

₪ 59,400,000

₪ 60,700,000

₪ 62,100,000

₪ 63,500,000

₪ 64,900,000

₪ 7,500

₪ 60,600,000

₪ 62,000,000

₪ 63,300,000

₪ 64,700,000

₪ 66,100,000

₪ 7,875

₪ 61,800,000

₪ 63,200,000

₪ 64,600,000

₪ 66,000,000

₪ 67,300,000

₪ 8,250

₪ 63,000,000

₪ 64,400,000

₪ 65,800,000

₪ 67,200,000

₪ 68,600,000

 .17השומה
לאור הגורמים והשיקולים שהובאו לעיל הנני מעריך את שווי השוק של הנכס הנדון ,למועד הקובע 31/12/2019
על סך של:
( ₪ 63,300,000שישים ושלושה מיליון ושלוש מאות אלף שקלים חדשים)
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ההערכה אינה כוללת מע"מ ,בהתאם להוראות תקן מס' 11א' של הועדה לתקינה שמאית.

 .18מיסים ותשלומי חובה
אומדן היטל השבחה  -לא צפוי

 .19הצהרות
הנני מצהיר כי אין לי עניין אישי בנכס נשוא השומה ,בבעלי הזכויות בו או במזמין השומה .הדו"ח הוכן על פי
תקנות שמאי המקרקעין (אתיקה מקצועית) ,התשכ"ו  1966 -ועל פי התקנים המקצועיים של הועדה לתקינה
שמאית.

ולראיה באתי על החתום,

_____________
ארז כהן
שמאי מקרקעין
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תאריך10/08/2020 :
סימננו26118.1 :

שומת מקרקעין מקיפה
תקן 17.1
הנדון :מגרש לפרויקט מלונאי
רחוב התעשייה  ,7 -5תל אביב
גוש  7104חלקות 55 ,54

הדמיית הפרויקט

DATE:
REF:

 .1פרטי הזמנת השומה
 .1.1שם התאגיד מזמין השומה:

א.ק קבוצת הילה מלונות ( )2014בע"מ (להלן" :החברה")

 .1.2מזמין השומה:

מר רפאל אלאלוף ,יו"ר דירקטוריון.

 .1.3מועד הזמנת השומה:

.02/08/2020

 .1.4נסיבות הזמנת השומה :צירוף חוות הדעת לדוחות הכספיים של החברה שיפורסמו בציבור.
.1.5

נמסר לנו על ידי המזמין השומה כי הנכס מוגדר לצורך דוחותיה הכספיים של החברה ,כנכס להשקעה
בחלקו או בשלמותו עפ"י התקינה הישראלית (תקן  )16ו/או התקינה הבינלאומית ( )IFRS13ותקן
חשבונאי בינלאומי  )IAS( 40בנסיבות העניין.

 .1.6שכר טרחתנו בגין חוות הדעת אינו מותנה בתוצאותיה ,והיא נערכה לפי מיטב ידיעותינו והכשרתנו
המקצועית.
 .1.7לא קיבלנו כתבי שיפוי ממזמין השומה.
 .1.8אין לנו עניין אישי בנכס ו/או בבעליו ,לא קיימים יחסי תלות בינינו ובין מזמין חוות הדעת.
 .1.9חוות הדעת נערכה ללא התניות כלשהן מצד הלקוח לרבות לעניין שכר טרחה .איננו נותנים חוות
דעת לחברה באופן שוטף .לעניין שכר טרחה שמשולם בגין שירותים אלה אין מדובר כלל בסכום מהותי
ביחס לסך הכנסות של חברת ז.כ .מחקר וסקרים ( )1989בע"מ.

 .2מטרת השומה
הערכת "השווי ההוגן" של זכויות א.ק קבוצת הילה מלונות ( )2014בע"מ בנכס הנדון בהתחשב במצבו "AS-
 ."ISהשווי של זכויות החברה במקרקעין על פי הגדרתו בתקן דיווח כספי בינלאומי  )IFRS 13( 13הוא " -המחיר
שהיה מתקבל ממכירת נכס או שהיה משולם להעברת התחייבות בעסקה רגילה בין משתתפים בשוק במועד
המדידה".
הערכת השווי מבוצעת לנדל"ן להשקעה כפי שהוגדר בתקן בינלאומי  )IAS 40( 40ובהתאם תקן  17.1בדבר
"פירוט מזערי נדרש בשומות מקרקעין לצורך דיווח על פי חוק ניירות ערך ,התשכ"ח  1968ולצורך תקינה
חשבונאית" ,שאושר בתאריך  6/10/2010ע"י הועדה לתקינה שמאית ובתאריך  13/10/2010ע"י מועצת שמאי
המקרקעין במשרד המשפטים .השומה נערכת לצורך מידע נדרש בדוחות הכספיים של החברה לרבות דיווח על
נכס או על חלק יחסי ממנו כנדל"ן להשקעה ,לפי העניין ,בדוחות אלו ו/או לצורך דיווח כספי של החברה לרבות
ביסוס השווי ההוגן של השקעתה בנכס .זאת ,לצורך דיווח לדו"חות הכספיים ,שיפורסמו בציבור.
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 .3פרטי עורך חוות הדעת
שם השמאי :ארז כהן
324
רשיון מס':
רח' יגאל אלון  ,67תל-אביב
מקום עבודתו:
מנכ"ל חברת "ז.כ .מחקר וסקרים ( )1989בע"מ".
תפקיד:
שמאי מקרקעין ומשפטן.
ואלה פרטי ניסיוני והשכלתי:
יו"ר לשכת שמאי המקרקעין לשעבר.
-2008-2011
חבר במועצת שמאי המקרקעין משרד המשפטים כמשקיף בוועדת התקינה השמאית.
- 2008

משפטן  LL.B -מהקריה האקדמית אונו.

- 2005
- 2004
- 2003
- 2002
- 2000
- 1999

מ"מ יו"ר לשכת השמאים ויו"ר וועדת השתלמויות של הלשכה.
לימודי משפטים ,הקריה האקדמית ,קרית אונו.
בוחן בבחינות שומה למעשה מטעם משרד המשפטים.
יו"ר ועדת השתלמויות  -לשכת שמאי מקרקעין ,חבר בוועד הלשכה.
בוגר קורס עדים מומחים.
בוגר קורס גישור ופישור.

- 1996

לקראת תואר שני  -לימודים עירוניים ,החוג לגיאוגרפיה ,האוניברסיטה העברית י-ם.

שמאי מקרקעין  -מתמחה בשומות מקרקעין לחברות גדולות  -משאב ,נשר ,אמות כלל וכד'.
- 1993
רשיון שמאי מקרקעין מס'  324מתאריך .24/4/1993
- 1993
בוגר אוניברסיטת ת"א החוג לגיאוגרפיה ומדעי המדינה.
- 1990
בוגר קורס לשמאות מקרקעין וניהול נכסים במסגרת שלוחת הטכניון בת"א.
במסגרת עבודתו עורך שומות בהיקפים משמעותיים ובין השאר מייעץ לגופים הבאים:
 יועץ לחברת המלט  -נשר. יועץ לקרן אייפקס ברכישות בזק ותנובה. יועץ לחברת תעבורה. עורך שומות לבתי משפט. יועץ לעירית אילת  -בנושאי השבחות ,ליווי תכניות בנין עיר ורישום. -יועץ לישרוטל מלונות.

 .4הסכמות
הננו נותנים בזאת את הסכמתנו כי חוות דעת זו תצורף לדוחות כספיים של החברה וכן את הסכמתנו
כי חוות דעת זו תפורסם בציבור.

 .5המועד הקובע
המועד הקובע לשומה – .30/06/2020
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 .6מועד הביקור בנכס
ביקור בנכס נערך ביום  10/08/2020ע"י אורי זלוטוגורה -שמאי מקרקעין.

 .7פרטי זיהוי הנכס
7104

גוש
חלקה

54

55

שטח החלקה הרשום

 516מ"ר

 516מ"ר

זכויות

בעלות פרטית ע"ש א.ק קבוצת הילה מלונות ( )2014בע"מ

כתובת

רחוב התעשייה  ,7 -5תל אביב

מהות הנכס

קרקע פנויה המושכרת לחניון רכבים בתשלום.
בקרקע מתוכנן פרויקט מלונאי במספר שלבים כמפורט
להלן בחוות הדעת.

הזכויות המוערכות

זכויות בעלות של החברה בשתי החלקות

זיהוי הנכס

עפ"י רישום החלקות בטאבו

 .8חזית הנכס
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 .9תיאור הנכס והסביבה
 .9.1תיאור הנכס
הנכס הנדון מהווה שתי חלקות צמודות ,חלקה  54וחלקה  55בגוש  7104ברחוב התעשיה  5ו ,7 -תל
אביב .החלקות פנויות ומשמשות כחניון בתשלום לכלי רכב.
תיאור החלקות -
חלקה מספר  54וחלקה  55בגוש  7104בשטח רשום של  516מ"ר כל חלקה  -סה"כ  1,032מ"ר.
לחלקות צורה מלבנית ,חזיתן הדרומית פונה לרחוב התעשייה באורך של כ 36 -מ' ועומקן כ 29 -מ'.
לחלקות שיפוע היורד לכיוון מזרח.
החלקות פנויות ,סלולות אספלט ,עם גדר סביבן (חלק מבטון וחלק מברזל) .כאמור ,בחלקות נעשה
שימוש כחניון כלי רכב בשכירות חופשית.
הנכס הנדון

גבולות החלקות:
מדרום :רחוב התעשיה ומעברו מבנה חד קומתי למוסך ומבנה תעשייתי דו קומתי.
ממזרח :בניין משרדים בן  5קומות מעל לקומת קרקע מסחרית הפונה לרחוב המסגר.
ממערב :מבנה דו קומתי לשימוש משרדים.
מצפון :בניין משרדים בן  6קומות וקומת גג חלקית מעל לקומת קרקע.
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 .9.2תיאור הפרויקט המוצע
פרויקט מלונאי הפרוגרמה נערכה ע"י אדריכל ארז אלה .הפרויקט כולל מספר שלבים:
שלב א' -עפ"י בקשה להיתר בנייה (שעבר ועדה מקומית) ,זכויות בנייה מאושרות עפ"י תכנית 1043א',
לבניית בית מלון הכולל  103חדרי מלון בבניין בן  7קומות מעל ל  -שתי קומות גלריה ,קומת קרקע ו3 -
קומות מרתפים.
תיאור קומות שלב א'
תיאור
שטח במ"ר
קומה /מפלס
קומת מרתף תחתונה לשימוש חניון תת קרקעי עבור  27כלי רכב.
מפלס
מרתף -3
 950מ"ר
הירידה לחניון באמצעות מעלית כלי רכב.
-12.775
שטחי מחסנים ,חדרי מכונות ,חדר אוכל עובדים ,מלתחות
מפלס
מרתף 2
 908.8מ"ר
ושירותים ,משרדי משק בית.
-8.925
מחסנים ,חדר אשפה ,חדר כושר ,חדרי שירותים ,חדרי ישיבות
מפלס
1
מרתף
 846.3מ"ר
ושטח נלווה למלון.
-4.725
קומת הכניסה למלון ובה לובי הפונה לכיוון דרום (רחוב התעשיה),
לצידו כניסת רכבים למעלית החניון ,בעורף הקומה לובי אחורי-
מסעדה /ישיבה ,חדר מזוודות /משרדים.
 273.7מ"ר
קרקע
סביב הקומה רחבה מרוצפת אשר תשמש כחצר המלון .לבית המלון
 4מעליות +מעלית שירות ושני חדרי מדרגות.
 29.6מ"ר
קומה 1
שתי קומות גלריה חלקיות ,מרביתה משמשת כחלל כפול בגובה
בקומת הקרקע.
 29.6מ"ר
קומה 2
 553מ"ר
קומה 3
קומות  6 -3כוללות  24חדרים בקומה .בשטח ממוצע נטו של כ12 -
 553מ"ר
קומה 4
מ"ר כל חדר .בכל קומה  3חדרים גדולים יותר עד  18מ"ר נטו.
מ"ר
553
קומה 5
במרכז הקומה ממ"מ וחדר שירות.
 553מ"ר
קומה 6
בקומה זו  17חדרי מלון ושתי מרפסות ,אחת לכיוון צפון והשנייה
 446.7מ"ר
קומה 7
לכיוון דרום.
הדמייה -שלב א'
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שלב ב'-
כולל אישור תכנית בניין עיר עפ"י רח"ק מקסימלי של  10.4בהתאם לתכנית המתאר תא ,5000/ובמקביל
לאישור התב"ע קידום היתר בנייה לתוספת המבוקשת.
שלב ב' יכלול את התוספת עבור  145חדרי מלון וסה"כ  248חדרי מלון בקומות ( 18 -2למעט קומה 10
שתהווה אולם כנסים) ,מעל המלון מתוכננות  4קומות משרדים (קומות  )20-23אשר מעליהן גג פתוח
עם בר ,הכל מעל לקומת קרקע ו 3 -קומות מרתפים.
לפרויקט המוצע נחתם הסכם עקרונות ראשוני לניהול המלון ע"י קבוצת לשם גרופ כמפורט להלן.

שלב א'-
מאושר

הדמיית הפרויקט כולו -
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 .9.3תיאור הסביבה
הנכס הנדון ממוקם ממזרח למתחם השוק הסיטונאי לשעבר וממזרח לדרך מנחם בגין ,ממערב לרחוב
המסגר ,דרומית לצומת החשמונאים מנחם בגין.
סביבת הנכס מאופיינת בשימושי קרקע מעורבים ,מבני תעשיה ,מלאכה ומוסכים ותיקים לצד בנייני
משרדים חדישים .מעברו המערבי של דרך מנחם בגין מוקם פרויקט השוק הסיטונאי לשעבר אשר יכלול
כ 2,000 -יח"ד ,שטחי מסחר ,תעסוקה ,מבני ציבור וכיו"ב.
מצפון לרחוב החשמונאים מתחם תעסוקה של רחוב הארבעה ולצדו שימושי מסחר רבים כדוגמת
מתחם שרונה ,פרויקט גבעון ,מתחם חסן ערפה ,פרויקט עזריאלי החדש וכיו"ב.
סמוך לנכס תעבור הרכבת הקלה ,הנכס ממוקם בין תחנת שדרות יהודית לתחנת קרליבך בצומת מערבי.
רחוב התעשיה הוא כיום רחוב ללא מוצא ,מתחיל בחלקו המערבי במפגש עם דרך מנחם בגין ומגיע
בחלקו המזרחי עד לרחוב המסגר אך ללא גישה בכלי רכב (גישה להולכי רגל בלבד).
בסביבת הנכס פיתוח עירוני מלא.
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 .10המצב התכנוני
 .10.1תכניות בניין עיר בתוקף
מספר י.פ.

מספר תכנית

שם התכנית

תאריך מתן תוקף

50

תכנית כללית למזרח תל אביב

19/12/1940

אי

חלק אמצעי של אדמות מזרח תל אביב

17/07/1941

1043

אזורי תעשייה

20/03/1969

1514

1043א'

שימושים באזורי תעשייה בת"א

20/12/2001

5040

 .10.2תכניות כלל עירוניות בתוקף
מספר תכנית

שם התכנית

תאריך מתן תוקף

מספר י.פ.

1386

הקמת סככות -באזורי תעשיה ומלאכה

26/08/1971

1750

1658

התרת תכניות טרנספורמטורים

06/11/1975

2163

מ'

שינוי אחוזי בנייה ,הוראות לגבי תוספת
קומה ,מרווחים ,צפיפויות למרפסות
וסגירתן.

24/06/1982

2829

מ'1

ביטול סעיף 32

01/11/1990

3810

ג'

בנייה על גגות בתים

21/04/1994

4208

2710

הקמת מעליות בבניינים קיימים

03/07/1997

4540

ע'1

מרתפים

18/03/2003

5264

3365

מתקנים טכניים +ביתני שמירה
ואבטחה

27/01/2004

5268

3380

מתקנים יבילים לעבודות באתרי בנייה

16/02/2006

5495

2650ב'

שימור מבנים ואתרים

04/09/2008

7001

3954

פרגודים כלל עירוני

05/06/2014

6813

4053

גני ילדים

27/03/2016

7234

5000

תכנית מתאר 5000

22/12/2016

7407

 .10.3תכנית מס' 50
התכנית פורסמה למתן תוקף ביום .19/12/1940
הנכס הנדון מסווג ביעוד "אזור תעשיה".
 .10.4תכנית ""E
התכנית פורסמה למתן תוקף בע.ר 1114 .מיום .17/7/1941
מטרות התכנית בין היתר  -להתוות דרכים חדשות ,מיקום שטחים פתוחים ואתרים ציבוריים ועוד.
אזור תעשייה.
יעוד הנכס -
המגרשים שחזיתם פונה לדרך פ"ת ביעוד אזור מסחרי שימושים מותרים  -כמפורט בהוראות התכנית.
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 .10.5תכנית מס' 1043
התכנית פורסמה למתן תוקף בי.פ  1514מיום .20/3/69
מטרת התכנית בין היתר "לקבוע תקנות בניה ביחס לבתי הבנינים ואחוזי הבניה ,וכן לבטל באזורים
אלה את השמוש של בתי משרדים".
להלן הזכויות והמגבלות אשר מוקנות לאזורי תעשייה ע"פ התכנית:
200%
אחוז בניה כולל:
40
אחוז בניה לקומה:
5
מס' קומות:
 17מ'
גובה מקסימלי:
נאסר שימוש באזורי תעשייה לבניני משרדים.
 .10.6תכנית  1043א' " -שימושים באזורי תעסוקה בת"א יפו"
התכנית פורסמה למתן תוקף בי.פ 5040 .מיום .20/12/2001
מטרות התכנית:
•

לאפיין אזורי תעשייה מסוימים הכלולים בתכנית כאזורים המיועדים לתעסוקה ,ללא שינוי
בזכויות הבניה שנקבעו בתכניות הראשיות כמפורט להלן.

•

להרחיב את מגוון התכליות המותרות באזורי התעסוקה ,ולהתאימן לשינויים שחלו בענפי
התעשייה ,המלאכה והיצור.

•

לפרט שטחי שירות לשטחי הבניה הקבועים בתכנית הראשית כהגדרתה להלן.

• לקבוע מגבלות והוראות למניעת מטרדים ולשמירה על איכות הסביבה לגבי כל השימושים באזורי
התעסוקה.
הנכס שבנדון מסומן כאזור תעסוקה א'.
התכנית מתירה באזור זה את התכליות הבאות:
•

משרדים בכל הקומות.

•

תעשיה עתירת ידע כולל שירותי הסעדה כחלק מהשטחים העיקריים.

•

מסחר סיטונאי :מכירת מוצרים לתעשייה ,ליצואנים ,ליבואנים ,לקניינים ,וכו'.

•

מסחר קמעונאי :בקומת הקרקע יותרו שירותים אישיים כגון ,בנקים ,מסעדות ,מספרות.
באזור תעסוקה א' יותר מסחר גם בקומות העליונות בכפוף לאשור הוועדה .בכל מקרה לא יעלו
שטחי המסחר על  20%מהשטחים העיקריים.

•

מוסדות ציבור ושירותים עירוניים :מוסדות חינוך ,תרבות ,ודת ,שירותי בריאות ,ומוסדות אחרים
בכפוף לאישור מהנדס העיר ורשויות הסביבה.

•

שירותי רכב :מכירה ,השכרה ,וכו'.

•

הובלה ותחבורה :סוכנויות נסיעות ,הובלה ,דואר ,וכו'.

•

אחסנה :באזור תעסוקה א' בלבד.

•

מיתקני ספורט מקורים כדוגמת בריכת שחיה.
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•

אולמות בידור :באזור תעסוקה א' ,בכל הקומות בכפוף לאישור הרשות לאיכות הסביבה ,פאבים,
מועדונים.

•

מתקני חניה כשימוש עיקרי בכפוף למגבלות המפורטות בתכנית.

• בתי מלון :אזור תעסוקה א' בלבד.
שטחי שירות:
•

מתחת למפלס הכניסה הקובעת לבניין יותרו שטחי שירות בהתאם לתכנית "ע".

•

מעל מפלס הכניסה יותרו שטחי שירות בהיקף של עד  35%מהשטח העיקרי המותר בניה במגרש.

• התכנית מתירה תוספת שטחי שירות בקומת הקרקע (מסחרית ו/או רב תכליתית) בכפוף לתנאים
המופיעים בתקנון התכנית.
זכויות הבניה 200% :שטחים עיקריים וכתוספת  35%שטחי שרות מהשטח העיקרי המותר לבניה
במגרש (ע"פ התכנית הראשית  200% - 1043שטחים עיקריים) ובסה"כ  270%על קרקעי.
 .10.7תכנית מתאר מקומית מס' "ע'"1
התכנית פורסמה למתן תוקף בי.פ 5167 .מיום .18/3/2003
מטרות התכנית לקבוע הוראות מקיפות לבניית מרתפים ולשימוש בהם ולהחליף את תכנית מתאר "ע"
מרתפים כאמור להלן ,לאפשר הגדלת השטחים המותרים לבניה במרתפים ולקבוע הוראות בניה
לגביהם.
התכנית מתירה בניית שתי קומות מרתף בכל הבניינים פרט לבתים צמודי קרקע בהם תותר בנית קומת
מרתף אחת.
בנוסף על שתי קומות מרתף אלה תותר בניית עד  4קומות מרתף נוספות עבור שטחי שירות כלליים בכל
הבניינים פרט לבתים צמודי קרקע ובלבד ששוכנעה הועדה כי שטחים אלה דרושים לתפקוד הבניין וכי
אין בהם כדי להוסיף מקומות חניה מעל לתקן התקף לעת הוצאת היתר הבניה ו/או מעל לתקן החניה
כפי שנקבע בתכנית הראשית .קומות אלה יותרו מכח תכנית זו ולא בדרך של הקלה.
התכנית מתירה בניית קומות מרתף עד גבולות המגרש (קו בנין " ,)"0בכפוף לתנאים המפורטים בה.
היתר בניה ע"פ התכנית ינתן למרתפים בתכסית של עד  80%משטח המגרש .היתר בניה למרתפים
בתכסית הגדולה מ –  80%משטח המגרש ינתן בתנאי הבטחת ביצוע תנאים והוראות שיקבעו ע"י
מהנדס העיר על מנת להבטיח את צרכי משק המים התת קרקעי וניקוז מי נגר עילי בתחום המגרש או
בסמוך לו.
גובה קומת המרתף העליונה והקומה שמתחתיה נטו (מפני הרצפה ועד תחתית התקרה) לא יהיה גדול
מ  4מ' .גובה כל אחת מקומות המרתף התחתונות נטו לא יהיה גדול מ –  3.5מ' .מהנדס העיר רשאי
להתיר קומת מרתף גבוהה יותר אם שוכנע כי הדבר דרוש לצורך תפקוד הבנין (כגון :מתקני כפל חניה,
חצר משק פנימית ,קונסטרוקציה ,מערכות אלקטרו מכניות וכד').
 .10.8תכנית מתאר  -5000תכנית מתאר ת"א
פורסמה למתן תוקף בי.פ 7407 .מיום .22/12/2016
החלקה מסומנת כאזור תעסוקה מטרופוליני סמוך להסעת המונים ,במתחם .602
שימושים:
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•

ניתן לקבוע בתכנית עתידית ,במסגרת יעוד קרקע לתעסוקה ,את השימושים המפורטים במקבצי
השימושים הבאים כולם או חלקם:

•

מקבצי שימושים ראשיים -מסחר  ,1תעסוקה  ,1משרדים.

•

מקבצי שימושים נוספים -מגורים ,וכן מסחר  2ו/או תעסוקה  2ובלבד ששימושים אלה יותרו
מתחת למפלס הכניסה הקובעת ,או מעל למפלס זה בכפוף לבדיקה תכנונית מוקדמת ובהתאם
לשימושים המותרים בתמ"מ.5/

• בכל מגרש שייעוד הקרקע שלו מאפשר שימושים סחירים ,תקבע קומת הקרקע כחזית מסחרית.
שטחי בנייה -אזור תעסוקה מטרופוליני סמוך לציר הסעת המונים
גודל מגרש
פחות מ 1.5 -דונם
 1.5דונם ומעלה
הוראות
•

רח"ק בסיסי
4.2
4.2

רח"ק מרבי
10.4
12.8

תכסית הבינוי לא תעלה על  60%משטח המגרש.

• התכנית תכלול הוראות בנוגע לפיתוח קומת הקרקע בזיקה לרחוב וככל הניתן גם בזיקה לחזיתות
צדדיות ואחוריות .פיתוח השטח יעשה ,במידת האפשר ,באופן המשכי ונגיש למדרכה שבזכות
הדרך הסמוכה ,תוך יצירת גישה ישירה למבנה מהרחוב ויצירת מעברים המאפשרים רצף של
תנועת הולכי רגל בין מגרשים שונים.
טבלת הוראות מיוחדות למתחמי תכנון
רח"ק
המתחם עליו תשריט
אזור תכנון
עם גבולות מרבי
חלות
המתחם
ההוראות
שכונת מונטיפיורי ושכונת הרכבת
602
אזור תעסוקה תשריט
אזורי
מטרופוליני
ייעוד
הוראות כלליות (בין היתר)
•

מספר
קומות

והוראות

מסמך
מדיניות

הערות
נוספות

+

יחולו הוראות אזורי
תעסוקה לעיל.

ייעוד הקרקע בכל מגרש ייקבע בתכנית ,בהתאם להגדרות המבא"ת או כל הגדרה אחרת שתהיה
נהוגה באותה עת ,ובלבד שהשימושים המותרים באותו ייעוד קרקע לא יחרגו ממקבצי השימושים
המותרים על פי תכנית זו באותו אזור ייעוד.

• היקף שטחי הבנייה לשימושים נוספים יכול שיקבע בהיקף של עד  25%מסך כל שטחי הבנייה
לשימושים סחירים מעל מפלס הכניסה הקובעת המאושר בתכנית .סך כל שטחי הבנייה
המאושרים לשימושים נוספים באזור הייעוד שבאותו אזור התכנון ,לא יעלה על  25%מסך של
שטחי הבנייה לשימושים סחירים המאושרים בו.
קביעת שטחי בנייה בסיסיים :הוועדה רשאית לקבוע בתכנית שטחי בנייה מעל מפלס הכניסה הקובעת
בהיקף שיחושב ע"י הכפלת הרח"ק הבסיסי בשטח המגרש (להלן" :שטח מגרש בסיסי") ,בכפוף
להקצאת שטחים לצורכי ציבור הנדרשים מהגדלת שטחי הבנייה המפורטים בסעיף הקצאה לצרכי
ציבור (המפורט להלן).
קביעת תוספת שטחי בנייה עד לשטח הבנייה המרבי :הוועדה רשאית לקבוע בתכנית שטחי בנייה
העולים על שטח הבנייה הבסיסי (להלן" :תוספת שטחי בנייה") ,בכפוף לאמור בסעיף זה ובלבד שלא
יעלו על הכפלת הרח"ק המרבי בשטח המגרש (להלן" :שטח הבנייה המרבי") .הוועדה תקבע תוספת
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שטחי בנייה אשר יכולה להגיע עד לשטח הבנייה המרבי רק בהתקיים כל התנאים המפורטים בתקנון
התכנית:
•

התכנית קובעת הקצאה לשטחי ציבור הנדרשים כתוצאה מתוספת שטחי הבנייה.

•

בהחלטה בדבר מתן תוספת שטחי הבנייה נשקלו (בין היתר) השיקולים הבאים :גודל המגרש
וצורתו ,התאמת הבינוי המבוקש ,שימור ,התאמת תשתיות ,שיקולים תחבורתיים וסביבתיים.

•

התכנית תורמת למרקם העירוני ע"י לפחות שניים מהמרכיבים הבאים :תרומה משמעותית
לעיצוב עירוני ,תרומה משמעותית למרחב הציבורי ,יצירת תועלות חברתיות (תמהיל יח"ד ,בר
השגה וכדומה) ,תרומה משמעותית לעיר ע"י הכללת הוראות לשימור או הפיכת חניון לכשיר
לשימוש מקלט ציבורי.

• באזורי ייעוד לתעסוקה ,בגין עמידת התכנית בהוראות המפורטות לעיל ,ניתן להוסיף זכויות בנייה
בהיקף של עד מחצית ההפרש שבין הרח"ק הבסיסי למרבי .מעבר לכך ניתן להוסיף זכויות בנייה
עד למלוא הרח"ק המרבי אם התכנית קובעת אחת או יותר מההוראות הבאות :תועלת ציבורית
מעבר להקצאה לצרכי ציבור ,זכויות בנייה לניוד בהתאם לתכנית השימור ,הוספת שטחים
למלונאות.
הקצאה לצרכי ציבור
הוועדה תחליט להפקיד תכנית הכוללת תוספת שטחי בנייה לשימושים סחירים מעבר לשטחים
לשימושים סחירים המותרים על פי תכניות קודמות ,או משימוש שאינו למגורים לשימוש מגורים ,רק
אם נקבעו בה הוראות בדבר הקצאה ו\או פיתוח של שטחים לשימושים ציבוריים ותשתיות .הוראות
כאמור תקבענה ככל שהן נדרשות כתוצאה מתוספת שטחי הבנייה והשימושים המבוקשים בתכנית.
מהות ההקצאה לצרכי ציבור והיקפה ייקבעו ע"י הוועדה בכפוף לבדיקה תכנונית מוקדמת.
היקף ההקצאה הנדרשת ייקבע בתחום שיקול הדעת ,תוך התיחסות לבדיקה תכנונית מוקדמת .בגין
מגרש המיועד לשימושים סחירים שאינם למגורים היקף ההקצאה לשטח ציבורי פתוח ושטח לבנייני
ציבור יהיה שטח קרקע בהיקף של עד  40%משטח התכנית.

הנכס הנדון
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טבלת הגדרות לייעודים ושימושים
שימוש
מגורים

השימושים המותרים במקבץ
דירות מגורים לסוגיהן

מסחר 1

מסחר קמעונאי וכן שימושים מסחריים
ושימושים בעלי אופי ציבורי המשרתים את
המתגוררים ,המועסקים והמבקרים
בסביבתם ,ואשר לדעת הוועדה משתלבים
בסביבתם מבחינת אופיים ,תפעולם ,עיצובם
והשפעתם על הסביבה.
מסחר סיטונאי ,שימושי בידור ,בילוי ופנאי,
שימושים מסחריים המהווים מוקד משיכה
משמעותי למבקרים ,וכן שימושי מסחר 1
אשר לדעת הוועדה נדרשות הנחיות מיוחדות
לצורך שילובם בסביבתם מבחינת אופיים,
תפעולם ,עיצובם והשפעתם על הסביבה.
משרדים ושירותים עסקיים ופיננסיים

מסחר 2

משרדים

תעסוקה  1משרדים ועסקים אשר לדעת הוועדה
משתלבים בסביבתם מבחינת אופיים,
תפעולם ,עיצובם והשפעתם על הסביבה,
למעט שימושים הכלולים בשימושי מסחר .2
תעסוקה  2עסקים אשר לדעת הוועדה נדרשות הנחיות
מיוחדות לצורך שילובם בסביבה מבחינת
אופיים ,תפעולם ,עיצובם והשפעתם על
הסביבה ,לרבות הנחיות בדבר איסור גידול
בקצב או בכמות פליטת מזהמים או מטרדים
וכן כל מה שמותר בתעסוקה .1

פירוט לדוגמה
דירות מגורים לסוגיהן ,בתי אבות,
דיור מוגן ,מעונות סטודנטים ,דירות
ומעונות לבעלי צרכים מיוחדים
מסעדות ,בתי קפה ,אטליזים ,בתי
מרקחת ,מספרות ,מכבסות ,מכוני
כושר ,חנויות לתיקון מוצרים
ביתיים ,סניפי בנק.
קניונים ,בתי קולנוע,
ריקודים ,אולמות שמחה.

מועדוני

משרדים בעלי מקצועות חופשיים,
בנקים וחברות ביטוח
מעבדות רפואיות ,מכוני צילום,
אחסנה ,מכירת והשכרת כלי רכב,
משרדי תעשייה עתירת ידע ,שרותי
תוכנה.
מוסכים ,מסגריות ,נגריות ,בתי
דפוס ,בתי קירור ,ייצור מזון,
תחנות תדלוק ותחנות דלק זעירות.

 .10.9תכנית בתכנון " - 507-0540807 -מלון התעשיה"
התכנית טרם נדונה בוועדה המקומית.
מטרת התכנית :כחלק מיעדי תכנית המתאר ובהתאם למדיניות העירונית והארצית בדבר הגדלת שטחי
המלונאות ,התכנית קובעת הקמת מגדל מלונאות במקרקעין ,בלב המע"ר המטרופוליני ,כתשתית
לגידול הצפוי בבינוי למשרדים ותעסוקה באזור .התכנית קובעת את זכויות הבנייה הוראות בינוי.
שימושים :שימושי אכסון מלונאי תיירותי .לא יותרו שימושי אכסון מלונאי למלון דירות.
טבלת זכויות והוראות בנייה מצב מוצע
ייעוד

תאי
שטח

מלונאות 1

גודל
מגרש
1,028

שטחי בנייה
מעל הכנסה הקובעת מתחת לכניסה הקובעת סה"כ
שירות
עיקרי
שירות
עיקרי
14,740
3,610
400
3,050
7,680

תכסית מספר גובה
יחידות במ'
95%

300

100

מספר קומות
מעל הכנסה מתחת לכניסה צידי
ימני
הקובעת
הקובעת
3
4
25

קווי בניין
צידי אחורי
שמאלי
4
3

קדמי
4

הערות ברמת הטבלה:
•

שטחי הבנייה הינם בהתאם לרח"ק המרבי במתחם .10.4 -602

• מתוך השטחים העיקריים למלונאות ,יותרו שימושים נלווים למלונאות בהיקף שלא יעלה על 20%
מסך השטחים העיקריים.
הערות לטבלת זכויות והוראות הבנייה
•

מתוך סך השטחים העיקריים מעל הקרקע למלונאות יוקצו שטחים נלווים כמפורט להלן:
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בקומת הקרקע יוקצו לא פחות מ 50 -מ"ר עיקי למסחר לרבות מסעדות וכו'.
בקומות עליונות יתאפשרו עד  450מ"ר למסחר כגון מסעדה או מועדות לילה וכו'.
יתאפשרו עד  1,000מ"ר למרכז עסקים.
•

שטח עיקרי מתחת לכניסה הקובעת לשימושים נלווים למלונאות כגון ספא ,בריכה ,חדרי ישיבות
ומרכז כנסים וכו'.

• בשטחי השירות מתחת לכניסה הקובעת יותרו שטחי שירות תפעול למלונאי ולשימושים הנלווים
למלונאות .חניה לרבות מתקני חניה אוטומטיים .איכסון.
חתך הבניין מתוך נספח הבינוי
תשריט מצב מוצע
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 .11רישוי
 .11.1החלטת וועדת משנה לתכנון ובנייה מיום 22/02/2017
עפ"י פרוטוקול  2-17-0004מספר החלטה  28מיום .22/02/2017
•

לאשר את הבקשה לאיחוד  2חלקות  55ו 54 -בגוש  7104לפי פרק ד' לחוק תכנון ובנייה.

•

לאשר את הבקשה להקמת מלון  7קומות מעל  3קומות מרתפים ,על  2חלקות ,כולל הקלות
הבאות:
o

תוספת עד  6%משטח המגרש מעל  200%לצורך שיפור תכנון ( 61.92מ"ר).

o

תוספת  5%שטחי שירות עפ"י הוראות תכנית  1043משטח העיקרי מעל  35%המותרים עבור
שיפור תנאי המבנה ( 51.6מ"ר).

o

תוספת  5%משטח המגרש מעל  200%המותרים עפ"י תכנית 1043א' בשל הוספת  2קומות
( 51.6מ"ר).

o

הגבהת הבניין עד לגובה של  29.3מ' לעומת  17המותרים עפ"י תכנית 1043א' בשל הוספת 2
קומות.

 oהוספת  2קומות נוספות מעל ל 5 -קומות המותרות (סה"כ הקומות המבוקש  7-כולל קומת
קרקע ,קומת עמודים מפולשת בחלקה בגובה כפול).
טבלת שטחים
שימוש
מבנה
מרתף -3
מרתף -2
מרתף -1
97.1
קרקע
1
2
235.9
3
235.9
4
235.9
5
235.9
6
155.7
7
מתחת לקרקע
מעל הקרקע 1196.4
1196.4
סה"כ
1

שטח עיקרי
סה"כ
2

189.9
189.9
189.9
189.9
111.9

195.7
0
0
425.8
425.8
425.8
425.8
267.6

98.6

970.1
970.1

2166.5
2166.5

1
470.6
448.9
421.5
53.2
11.8
11.8
52
52
52
52
101.3
1341
386.1
1727.1

שטחי שירות
סה"כ
2
950
479.4
908.8
459.9
846.3
424.8
78
24.8
29.6
17.8
29.6
17.8
127.2
75.2
127.2
75.2
127.2
75.2
127.2
75.2
179.1
77.8
2705.1
1364.1
825.1
439
3530.2
1803.1

סה"כ עיקרי +שירות
סה"כ
2
1
950
479.4
470.6
908.8
459.9
448.9
846.3
424.8
421.5
273.7
123.4
150.3
29.6
17.8
11.8
29.6
17.8
11.8
553
265.1
287.9
553
265.1
287.9
553
265.1
287.9
553
265.1
287.9
446.7
189.7
257
2705.1
1364.1
1341
2991.6
1409.1
1582.5
5696.7
2773.2
2923.5

שטחים לא
מקורים

107.3
107.3
107.3

 .11.2החלטת רשות רישוי מספר  1-19-0227מתאריך .07/08/2019
מהות הבקשה :הארכה חריגה שנייה לתוקף החלטת הוועדה לבקשה מספר  16-1709מ22/02/2017 -
שכללה ,איחוד חלקות  54ו 55 -למגרש בנייה אחד .הקמת בית מלון בן  5קומות מעל קומת קרקע בגובה
 2קומות ו 3 -מרתפים ,עבור  103חדרי אירוח .בשני מרתפים עליונים מבוקשים שטחים נלווים לבית
מלון ,מסחר וחללים טכניים .מרתף ( )-3מיועד ל 27 -מקומות חנייה המוצעים עם מעלית רכב וצלחת
סיבוב .במגרש :משטחים מרוצפים וגינון.
החלטה :לאור הנימוק המובא בבקשת עורך הבקשה ,לאשר את הבקשה להארכה חריגה שנייה לתוקף
החלטת הוועדה המקומית ל 60 -יום נוספים מיום ההחלטה בשל הנסיבות המיוחדות ,בתנאי התאמה
לקובץ הנחיות ,מילוי דרישות מהנדס העיר ,תאום תכנון ותנאים טכניים.
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 .12הזכויות בנכס
 .12.1מידע מפנקס הזכויות
עפ"י מידע מפנקס הזכויות המתנהל בלשכת רישום המקרקעין תל אביב -יפו שהופק באמצעות
האינטרנט ביום  ,14/05/2020עולים הפרטים הבאים:
גוש  7104חלקה 54
שטח חלקה הרשום 516 :מ"ר
א.ק קבוצת הלה מלונות ( )2014בע"מ ,בשלמות.
בעלות:
משכנתא מדרגה ראשונה ללא הגבלת סכום לבנק מרכנתיל דיסקונט בע"מ יחד
משכנתאות:
עם חלקה .7104/55
הערת אזהרה סעיף  126על הימנעות מעשיית עסקה לטובת עיריית תל אביב-
הערות:
יפו.1
גוש  7104חלקה 55
שטח חלקה הרשום 516 :מ"ר
א.ק קבוצת הלה מלונות ( )2014בע"מ ,בשלמות.
בעלות:
משכנתא מדרגה ראשונה ללא הגבלת סכום לבנק מרכנתיל דיסקונט בע"מ יחד
משכנתאות:
עם חלקה .7104/54
הערת אזהרה סעיף  126על הימנעות מעשיית עסקה לטובת עיריית תל אביב-
הערות:
יפו.2
 .12.2הסכם מיום 13/01/2015
הסכם מכר מיום  13/01/2015בין עמירה בנין עפר כבישים בע"מ ,אשבד -ויסמן פרויקטים בע"מ ,וינרוז
סוכניו בע"מ ,פושקין ניהול וייעוץ בע"מ ,תוסס השקעות בע"מ ,נוף גלעד מפעלי פיתוח בע"מ ,א.ד.
אלירון נכסים בע"מ ,זליבנסקי וגטניו בע"מ ,לוסי גטניו בע"מ (כל אחד בנפרד ולחוד ללא ערבות הדדית
בניהן להלן" :המוכרים) לבין א.ד קבוצת הלה מלונות ( )2014בע"מ ,להלן פרטי ההסכם:
•

המוכרים מצהירים כי הם הזכאים להירשם כבעלים הבלעדיים של המקרקעין ,גוש  7107חלקה
 54ברחוב התעשיה  ,5תל אביב בשטח רשום של  516מ"ר.

•

הממכר :מלוא זכויות המוכרים במקרקעין ובכלל זה זכויות הבנייה.

•

התמורה ₪ 5,889,014 :בתוספת מע"מ כדין.

 .12.3הסכם מיום 13/01/2015
הסכם מכר מיום  13/01/2015בין טרעם ניהול בע"מ ,אשבד -ויסמן פרויקטים בע"מ ,ח.ד ברעם בע"מ,
צ .עמוס נכסים והשקעות בע"מ ,תוסס השקעות בע"מ ,היפר חלף -מרכז חלפים למכוניות בע"מ ,מאיר
שמיר ניהול ( )1997בע"מ ,ספידי תעשיות ( )1980בע"מ ויורם הס (כל אחד בנפרד ולחוד ללא ערבות
הדדית בניהן להלן" :המוכרים) לבין א.ד קבוצת הלה מלונות ( )2014בע"מ ,להלן פרטי ההסכם:

1
2

נמסר לי ממזמין השומה כי הערה זו נרשמה עד לאישור תצ"ר לשתי החלקות.
ראה הערה מספר  1לעיל.
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•

המוכרים מצהירים כי הם הזכאים להירשם כבעלים הבלעדיים של המקרקעין ,גוש  7107חלקה
 55ברחוב התעשיה  ,7תל אביב בשטח רשום של  516מ"ר.

•

התמורה ₪ 8,157,476 :בתוספת מע"מ כדין.

 .12.4הסכם שכירות לחניון
הסכם שכירות מתאריך  15/07/2015בין א.ק קבוצת הלה מלונות ( )2014בע"מ (להלן" :המשכירה")
לבין חניוני הצלחה בע"מ (להלן" :השוכרת") ,להלן עיקרי החוזה:
•

המשכירה הנה בעלת הזכויות הבלעדיות במקרקעין בשטח של כ 1,032 -מ"ר ברחוב התעשיה  5ו-
 7ת"א הידועים כגוש  7104חלקות  54ו.55 -

•

תקופת השכירות :מתאריך  01/08/2015ועד  .31/07/2016תקופת השכירות תוארך אוטומטית בכל
פעם בשנה נוספת.

•

מטרת השכירות :הפעלת חניון בתשלום ו /או רחיצת מכוניות.

•

דמי שכירות :דמי שכירות חודשיים בגובה  ₪ 25,000בתוספת מע"מ כדין.
על פי חוזה השכירות עולה כי על החניון להתפנות בהתראה של  30יום מראש.

 .12.5תשלום היטל השבחה
הוצגה בפני קבלה לתשלום היטל השבחה בגובה  ₪ 341,749.09בתאריך  26/02/2015בגין בקשה
להקלות במסגרת בקשה להיתר בנייה שהוגש (אך לא מומש בפועל) ,לבניין בן  6קומות מעל לקומת
קרקע מלאה ומעל  3קומות מרתף משותפים עבור החלקה הצמודה לשימוש משרדים.
בתאריך  30/06/2019נשלחה דרישת תשלום היטל השבחה מעיריית ת"א עבור מימוש לתכנית ע' 1ועבור
מימוש בהקלה ,בהתאם להחלטת הוועדה הפורטת לעיל.
סך הדרישה ליום .₪ 658,143.81 -30/06/2019
נמסר לי ממזמין השומה כי הסכום טרם שולם ונשלחה בקשה למינוי שמאי מכריע.
 .12.6מסמך כוונות לחוזה זיכיון -רשת המלונות מריוט
הוצג בפני מסמך כוונות חתום מיום  12/07/2020בין רשת המלונות מריוט לבין בעלי הזכויות .להלן
עיקרי המסמך:
•

דמי זיכיון ממחזור הכנסות:
עד  12חודשים2% -
 24 -13חודשים3% -
 36 -26חודשים3.5% -
 37חודשים ואילך.4% -

•

תקופת הזיכיון 20 :שנים מיום פתיחת המלון ,בתוספת  5שנים אופציה.

•

דמי שיווק 1.5% :מסך המחזור להכנסות המיוחסות למערכת השיווק של הרשת.
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 .13שומות ועסקאות בנכס הסמוכות למועד הקובע
 .13.1לא ידוע לי על עסקת מכר בנכס הנדון בשלוש השנים הקודמות למועד הקובע.
 .13.2בתאריך  06/01/2019ערכתי שומה למטרת בטוחה לבנק מרכנתיל עפ"י תקן  ,19לנכס הנדון .בשומתי
קבעתי שווי של  28.4מיליון  ₪ושווי שוק של  63.5מיליון .₪
 .13.3במסגרת עבודה זו ערכתי הערכות שווי לתאריכים קודמים כמפורט להלן:
מועד קובע

שווי הזכויות

31/12/2016

₪ 52,200,000

31/12/2017

₪ 53,900,000

31/12/2018

₪ 58,300,000

31/03/2019

₪ 58,300,000

31/12/2019

₪ 63,300,000

30/03/2020

₪ 63,300,000

 .14עקרונות ,גורמים ושיקולים
בבואנו להעריך את שווי הנכס הנדון לצורך דיווח על פי חוק ניירות ערך  -התשכ"ח עבור דיווח כספי של החברה
ובהתאם לתקן מספר  17.1של הועדה לתקינה שמאית ,הבאנו בחשבון בין היתר את הגורמים והשיקולים
שלהלן:
.14.1

מטרת השומה
הערכת "השווי ההוגן" של זכויות חברת .ק קבוצת הילה מלונות ( )2014בע"מ ,בנכס הנדון בהתחשב
במצבו " ." AS-ISהשווי משקף את "השווי ההוגן" של זכויות החברה במקרקעין על פי הגדרתו בתקן
חשבונאי בינלאומי מס'  IAS 40ו IVS1 -שהוא  -הסכום בו יימכר הנכס ליום ההערכה בין קונה מרצון
למוכר ברצון ,בעסקה רצונית ,ללא אילוץ ,אחרי זמן סביר בשוק ,כשהצדדים פועלים בידיעה ,בשיקול
דעת ,בזהירות וללא כפיה .השומה נערכה לפי תקן  17.1בדבר "פירוט מזערי נדרש בשומות מקרקעין
לצורך דיווח על פי חוק ניירות ערך ,התשכ"ח  1968ולצורך תקינה חשבונאית" ,שאושר בתאריך
 6/10/2010ע"י הועדה לתקינה שמאית ובתאריך  13/10/2010ע"י מועצת שמאי המקרקעין במשרד
המשפטים .השומה נערכת לצורך מידע נדרש בדוחות הכספיים של החברה לרבות דיווח על נכס או
על חלק יחסי ממנו כנדל"ן להשקעה ,לפי העניין ,בדוחות אלו ו/או לצורך דיווח כספי של החברה
לרבות ביסוס השווי ההוגן של השקעתה בנכס .זאת ,לצורך דיווח לדו"חות הכספיים ,שיפורסמו
בציבור.

.14.2

גישות השומה
קיימות שלוש גישות עיקריות לשומת שווי נכסי מקרקעין:
גישת ההשוואה (או גישת השוק)The market approach -
מבוססת על אומדן שווי השוק של הנכס הנישום בהסתמך על עסקאות שנעשו בנכסים אחרים
הדומים לו במיקומם ,אופיים ,רמת הסיכון הגלומה בהם ומידת סחירותם .השומה הסופית מתבצעת
תוך שימוש במקדמי השוואה רלוונטיים לנכס הנישום ביחס לעסקאות ההשוואה .גישה זו מועדפת
גם לפי הפסיקה.
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גישת ההכנסה (או גישת היוון ההכנסות)The income approach -
אומדן שווי השוק של הנכס נשוא השומה מבוצע על ידי היוון ההכנסה (היוון מהשורש "הון")
המתקבלת או שעשויה להתקבל ממנו לאורך זמן .פעולת ההיוון נעשית בעזרת שער ריבית הנקבע בין
היתר ע"פ אופי הנכס ,רמת הסיכון הגלומה בהכנסה השוטפת ובגורמים נוספים .השיקולים בהערכת
שעור ההיוון כוללים בין היתר :ריבית בטוחה במשק ,איכות השוכר ,פחת ,סיכון.
גישת העלויות (גישת השווי הפיזי) The cost approach -
בגישה זו שמים את שווי הנכס על בסיס העלות הצפויה להקמת נכס אחר הדומה בכל לנכס הנישום.
השווי המתקבל בגישה זו הוא סיכום של שווי הקרקע בהתאם לשווייה בשוק החופשי כריקה ופנויה
בהתאם ליעודה או רמת ניצולה הקיים ,בתוספת עלות הקמה מחדש של המבנה וההשבחות הנוספות
שנעשו בנכס ובניכוי פחת על סוגיו השונים (פיזי ,כלכלי ופונקציונאלי) .גישה זו מצויה בעדיפות
אחרונה מאחר והתוצאה המתקבלת ,רגישה לשינויים קלים בכל אחד ממרכיביה.
מקובל לבצע שילוב והצלבת נתונים בין גישות השומה הנ"ל בהתאם למטרת השומה ,אופי הנכס
ונסיבות השומה .במצבי שוק שונים (גאות ,שפל וכדומה) ,עשויה התוצאה המתקבלת ע"י שימוש בכל
אחת מהגישות ,להיות שונה .בתנאי שוק אופטימאליים השימוש בכל אחת מהגישות ייתן תוצאות
דומות.
הנכס הנדון מהווה קרקע ריקה ופנויה ועל כן הוערך בגישת ההשוואה.
.14.3

הובא בחשבון מיקום הנכס ברחוב התעשיה  ,7 -5תל אביב.

.14.4

הובא בחשבון שטח החלקות ,צורתן וחזיתן לרחוב התעשיה.

.14.5

הובאה בחשבון קירבתו של הפרויקט למתחם השוק הסיטונאי ,קירבה למתחם שרונה ,רחוב
הארבעה ,מתחם חסן עארפה וקירבתו לקו הרכבת הקלה.

.14.6

הובא בחשבון המצב התכנוני החל על הנכס.

.14.7

הובא בחשבון כי הפרויקט מתוכנן בשני שלבים:
שלב א' -בניית מלון הכולל  103חדרים עפ"י זכויות בנייה מאושרות.
שלב ב' -אישור תכנית בניין עיר בסמכות ועדה מקומית בהתאם לעקרונות תכנית המתאר תא5000/
ובניית רח"ק מקסימלי של  10.4לבניית פרויקט מלונאי שיכלול עד  300חדרי מלון ויחידות בשטחים
וגדלים שונים.

.14.8

הובאה בחשבון החלטת הוועדה לשלב א' בלבד.

.14.9

שווי השוק הוא הסכום הסביר שבו היו נמכרות הזכויות בנכס המוצע ,במועד הקובע לשומה ,בין
קונה מרצון למוכר מרצון ,ללא אילוץ ,לאחר חשיפה סבירה של הנכס בשוק ,כשהצדדים פועלים
בידיעה ,בשיקול דעת ,בזהירות וללא כפיה.

 .14.10הובא בחשבון כי החלקות בבעלות פרטית ע"ש א.ק קבוצת הלה מלונאות ( )2014בע"מ ,בשלמות.
 .14.11הובאו בחשבון הסכמי הרכישה משנת  2015לשתי החלקות.
 .14.12הובא בחשבון כי בחלקות שוכר בחוזה שכירות חופשית למטרת הפעלת חניון רכבים בתשלום.
 .14.13הובא בחשבון מסמך כוונות לזיכיון עם רשת המלונות מריוט.
 .14.14הובאו בחשבון מחירים ועסקאות לנכסים ושימושים דומים תוך ביצוע ההתאמות הנדרשות.
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 .14.15הנכס הוערך בגישת ההשוואה ,עפ"י זכויות הבנייה המאושרות בשלב א' בתוספת שווי הזכויות עפ"י
התכנית המוצעת לרח"ק המקסימלי ,בניכוי היטל השבחה צפוי ודחייה לתקופה של  2.5שנים עד
מימוש.
 .14.16הערכת השווי מבוססת על מידע משפטי שהובא בפני וכפי שמפורט בשומה לעיל.
 .14.17הנכס הוערך בש"ח ,למועד הקובע  .30/06/2020הערכת השווי אינה כוללת מע"מ.
 .14.18ההערכה הינה לזכויות החברה בנכס ,כמתואר בסעיף  11כשהן נקיות מכל חוב ,שעבוד ,חזקה ,או צד
שלישי ,למעט שכירויות ו/או זכויות צדדים שלישיים המצוינות במפורש.
 .14.19במהלך חודש דצמבר בשנת  2019החלה התפשטות נגיף קורונה ,שטרם זוהה בעבר ,וגרם לתחלואת
בני אדם במחוזות שונים בסין ,משם התפשט למקומות אחרים בעולם .בתאריך  11/3/2020הכריז
ארגון הבריאות העולמי על התפרצות הקורונה כפנדמיה (מגפה) .נגיף הקורונה התגלה לראשונה
בישראל במהלך חודש פברואר  .2020באמצע חודש מרץ  2020הממשלה החליטה על מספר צעדים
לטיפול במגפה (איסור התקהלות ,הגבלת מספר עובדים במקום עבודה ,סגירת מקומות בילוי ופנאי,
סגירת קניונים והגבלות שונות על תנועה ותחבורה) .בתאריך  19/04/2020התקבלה החלטת ממשלה
על החזרת הפעילות העסקית במשק בצורה הדרגתית ותחת מגבלות בריאותיות (הוראות "התו
הסגול").
נכון למועד עריכת חוות דעת זו ,המשק חזר לשגרת פעילות מלאה ,תחת כללי התנהגות ומגבלות בצל
נגיף הקורונה ,אך לאור מקרי תחלואה חדשים נראה כי מדיניות הממשלה הינה החזרת חלק מהגבלת
הפעילויות במשק .מתחם המרינה נסגר בתאריך  15/03/2020ועד לתאריך  .15/05/2020במועד הקובע
לשומה ,30/06/2020 ,כל העסקים חזרו לעבוד למעט אולם האירועים ובתי הקולנוע.
לאור המשבר הנ"ל הובאו בחשבון הפחתות שווי כמפורט בתחשיב להלן.
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 .15נתונים להערכת השווי
שיעור היוון (סקירת שמאי ממשלתי)
להלן סקירת שיעורי תשואה עדכנית שנערכה באגף שומת מקרקעין במשרד המשפטים ופורסמה ביום
: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).
מסקירה (אחרונה) שנערכה לשיעור תשואה ממוצעים באגף שומת מקרקעין משרד המשפטים ,למחצית
הראשונה של שנת  2019עולה כלהלן –
ממוצע שיעורי התשואה ,בממוצע כלל ארצי:
בנכסי תעשיה ולוגיסטיקה .7.2% -
בנכסים מסחריים ,7.0% -
בנכסי משרדים ,7.1% -
ממוצע 3שיעורי התשואה במשרדים ,בערים -ירושלים ,תל אביב ,חיפה ובאר שבע:
בנכסים המושכרים לדיור הממשלתי .5.5% -
בשוק החופשי ,6.6% -
מהסקירה עולות המסקנות הכלליות הבאות:
א .התשואה הכלל ארצית:
.1

במחצית הראשונה של שנת  , 2019נצפתה ירידה בשיעורי התשואה בכל סוגי הנכסים המניבים לעומת
השיעורים שנצפו במחצית שקדמה לה (המחצית השניה של שנת .)2018

 .2מגמה זו מהווה המשך למגמות ירידה מתונות ,שניצפו בחלק מהנכסים בשנים האחרונות .הירידה ,שנצפתה
בחציון זה ,מעידה על התגברות המגמה הקיימת בשלוש השנים האחרונות.
ב .התשואה במשרדים המושכרים לדיור הממשלתי:
.1

בסקר שערכנו נמצא ששיעורי התשואה המתקבלים ממשרדים המושכרים לדיור הממשלתי נמוכים
משיעורי התשואה המתקבלים ממשרדים המושכרים בשוק החופשי ,בכ . 20% -נתון זה נמצא ,כאמור,
בארבע ערים מרכזיות ,ואין ללמוד מכך שפער זה נשמר באזורים שאינם מרכזיים.

 .2לאור מאפייני השוכר (בעל איתנות פיננסית ובדרך כלל בשכירות לטווח ארוך) נראה כי שיעור התשואה
שמוצג כאן מהווה רף תחתון ומייצג נכסים המושכרים לשוכר דומה.
ג .כללי:
.1

בבוא השמאי לקבוע את שיעור התשואה בשומה לנכס ספציפי ,אל לו לבחור את שיעור התשואה המפורסם
כאן מבלי לתת את הדעת לנכס הנישום ולמאפיניו המיוחדים.

.2

שיעור התפוסה כאמור שיעורי תשואה המפורסמים כאן מתייחסים לשיעורי תשואה פוטנציאלים –
("שיעור היוון כולל")  ,כלומר תחת הנחת תפוסה מלאה .המשמעות המעשית היא שכאשר ידוע לגבי הנכס
הנישום ששיעור התפוסה בו אינו  , 100%יש לשקול לתת לכך ביטוי בשיעור היוון גבוה יותר (המבטא סיכון
גבוה יותר) לשטחים שאינם תפוסים ,ביחס לשיעור ההיוון שנקבע לגבי השטחים התפוסים.

 3הסקירה בוצעה בתקופה של כשנה וחצי החל מינואר .2018
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דוגמאות לשיעור היוון בתחום המלונאות
•

עפ"י הדיווח לרשות ניירות ערך ,מדווחת חברת אלרוב ברבעון הראשון של שנת  2020כי שיעור
ההיוון של תזרימי המזומנים בישראל נע בין  6.25%עד .8%

•

עפ"י דיווח לרשות לניירות ערך ,מדווחת חברת איסתא ליינס ברבעון הראשון של שנת  2020כי
שיעורי ההיוון לבתי המלון בארץ הינם .7.2%

•

עפ"י הערכת שווי של מלון אגמים המפורסם לציבור ע"י הרשות לניירות ערך ,עולה כי שיעור
ההיוון לקביעת שווי המלון בגישת היוון ההכנסות הינו  7.8%עפ"י תוצאות תפעול בית המלון.

•

עפ"י דיווח מלונות הכשרת הישוב בע"מ באתר הבורסה לניירות ערך מיום  ,20/02/2019ביום
 19/02/2019נחתמו בין החברה וחברות בנות של החברה לבין מלונות דן מערכת הסכמים בקשר
עם זכויות בחלק ממלונות החברה וביניהם הסכם למכירת מלוא זכויות וההתחייבויות של מלון
נפטון בע"מ ,הכוללת בעלות בשליש מזכויות החכירה במלון ,ציוד ,הסכמים עם שוכרים וחוזה
לשכירות ולניהול תמורת  .₪ 110,000,000ביום  17/04/2019התקיימו מלוא התנאים המתלים
הנדרשים להשלמת הסכם המכר של מלון רימונים אילת .עפ"י ניתוח העסקה עולה כי שווי לחדר
בנוי (בנטרול מרכיב המסחר) הינו בגבולות  .₪ 800,000עפ"י מידע שנמסר לי מחברת "סלע
קפיטל" בעלת חלק מזכויות החכירה ,עולה כי העסקה משקפת  7.2%תשואה על שווי העסקה.
• עפ"י דיווח של חברת איסתא ליינס חברת הנסיעות של הסטודנטים בישראל בע"מ באתר הרשות
לניירות ערך מיום  , 22/07/2020עולה כי במלון פאבליקה באזור התעשיה הרצליה פיתוח נמכרו
חלקי מיעוט בזכות הבעלות בתמורה המשקפת שווי כולל של  213מיליון  .₪המלון כולל  159חדרים
ומנוהל ע"י רשת המלונות ישרוטל .עפ"י תוצאות העסקיות של המלון בתוספת הכנסות ממרכיב
המסחר ,העסקה משקפת תשואה שנתית של פחות מ 6% -למחיר העסקה.

מחירים לבתי מלון בנויים
.15.1

עפ"י כתבה באינטרנט מיום  12/02/2020עולה כי התנהל מו"מ בין רשת המלונות פתאל לבין מלון טל
הממוקם ברחוב הירקון סמוך לנכס הנדון .המו"מ היה במחיר רכישה של כ 180 -מיליון  ₪עבור 123
חדרי מלון .המו"מ משקף שווי לחדר בנוי של כ 1.5 -מיליון .₪

.15.2

עפ"י כתבה באינטרנט מיום  19/01/2020עולה כי רשת המלונות פתאל רכשה את "בית פלטין"
ההיסטורי ברחוב אחד העם פינת נחלת בנימין בת"א ,עפ"י הכתבה החברה תשקיע כ 150 -מיליון ₪
ברכישה ובשיפוץ להפיכתו למלון יוקרה (כייעודו בעבר) אשר יכלול כ 85 -חדרים ,בריכה בחצר
פנימית ,ספא ,מסעדת גורמה ,טרקלין עסקים וכיו"ב בשטח ברוטו של כ 4,000 -מ"ר .המבנה משמש
היום כמשרדים של חברת בשוק ההון.

.15.3

עפ"י הסכם מכר מיום  04/11/2019עולה כי מלון בבנייה ברחוב יד חרוצים  7בת"א ,נמכר בתמורה ל-
 25מיליון  ,₪כמו כן בנוסף ,תעביר הרוכשת סכום נוסף של  35מיליון  ₪עבור עבודות הגמרים ,לאחר
סיומן והשלמתן .הנכס הינו מבנה בגובה בייעוד תעשיה בגובה  4קומות מעל לקומת קרקע ו 3 -קומות
מרתפים אשר מתבצעות בו עבודות התאמה למלון אשר יכלול  58חדרים (עם תוספת קומה) או 49
חדרים ללא תוספת קומה ,עלויות הבנייה עד גמר יחולו על המוכר .במסגרת חוזה המכר חתמו
הצדדים על הסכם לתקופה של  15שנים  +שתי אופציות ,אחת ל 5 -שנים והשנייה ל 4 -שנים ו11 -
חודשים בתמורה לדמי שכירות המשקפות  7%על העלות במידה ויהיו  49חדרים ו 8% -במידה והיו
 58חדרים .העסקה משקפת שווי כ ₪ 1,050,000 -לחדר בנוי ברמת גמר מלאה.
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.15.4

עפ"י כתבה באינטרנט מיום  05/09/2019עולה כי קבוצת חג'ג' מכרה למשפחת דיין מרכיב מלונאי
בפרויקט משולב למגורים ,מסחר ומלונאות בנמל ת"א בתמורה ל 60 -מיליון  .₪החלק הנמכר מהווה
בית מלון הכולל  44חדרים אשר נמכר ברמת מעטפת .העסקה משקפת שווי של כ ₪ 1,365,000 -לחדר
מלונאי בנוי ברמת מעטפת.

.15.5

עפ"י כתבה באינטרנט מיום  03/04/2019עולה כי מלון אינדיגו הממוקם במתחם הבורסה בר"ג נרכש
ע"י חברת דיין בתמורה ל 115 -מיליון  .₪המלון נפתח לפני כ 4 -שנים כולל  92חדרים ,ספא ובריכה
ובר בגג המלון .העסקה משקפת שווי של כ ₪ 1,250,000 -לחדר בנוי.

.15.6

עפ"י כתבה באינטרנט מיום  25/02/2019עולה  50%ממלון ג'ייקוב סמואל בפינת רחובות דיזינגוף
ארלוזורוב נרכש ע"י רשת המלונות פרימה לפי שווי של בכ 45 -מיליון  .₪המלון בן  6קומות בשטח
של כ 1,200 -מ"ר כולל  22חדרים .העסקה משקפת שווי של מעל לשני מיליון  ₪לחדר מלונאי.

.15.7

עפ"י עסקת מכר משנת  ,2016מלון פוליהאוס ברחוב נחלת בנימין  ,1בתמורה ל 62 -מיליון  ,₪כאשר
על הקונה היה להשקיע עוד כ 8 -מיליון  ₪לסיום הבנייה .המלון הכולל  40חדרי אירוח .העסקה
משקפת שווי של כ ₪ 1,750,000 -לחדר.

.15.8

בתאריך  06/01/2015נמכרו  25%מהזכויות הבעלות במלון "הוטל דל מר" הנמצא ברחוב הירקון 62
פינת רחוב נס ציונה בתמורה ל 6.7 -מיליון  .₪בתאריך  01/02/2015נמכרו  25%נוספים של אותו
המלון בתמורה ל 7 -מיליון  ₪ובתאריך  03/05/2015נמכרו  50%נוספים של אותו המלון בתמורה ל-
 .₪ 16,050,000הנכס מהווה בית מלון ישן הכולל  27חדרים בייעוד מגורים עם שימוש חורג למלונאות.
הנכס מיועד לשימור בינלאומי .עפ"י ניתוח העסקה עולה כי שווי לחדר בנוי.₪ 1,100,000 -

.15.9

עפ"י דיווח לרשות לניירות ערך מיום  ,08/08/2013חברת אלקטרה נדל"ן מוכרת את זכויותיה
המהוות  50%מזכויות בית המלון  ,SEA ONEהחניונים ויתרת שתי דירות שטרם נמכרו בתמורה
לכ 209 -מיליון  ₪בתוספת תמורה נוספת ממכירת הדירות .בית המלון ממוקם ברחוב הירקון מול
חוף הים בתל אביב .בית המלון נקרא רויאל ביץ' תל אביב וכולל  228חדרים .בית המלון מושכר לרשת
ישרוטל לתקופה של  16שנה עם אופציה להארכה ,עבור תשלום שנתי של  15.4מיליון  ₪בשנה או
אחוזים ממחזור ההכנסות ,לפי הגבוה מבניהם .עפ"י הצעת מחיר זו עולה כי שווי לחדר בנוי הינו כ-
.₪ 1,830,000

 .15.10עפ"י חוזה מכר מיום  ,21/03/2013רכשה חברת ישרוטל את החלק המלונאי בפרויקט "מגדלות"
שהינו "מלון ישרוטל טאואר תל אביב" בתמורה ל .₪ 146,470,000 -בית המלון ממוקם בין רחוב
הירקון לרחוב בן יהודה ,מול הנכס הנדון .המלון מוגדר כמלון עסקים וכולל  90סוויטות (הכוללות 2
חדרים בכל חדר) ושטחים נלווים .בית המלון ממוקם בקומותיו התחתונות של המגדל ,ובקומותיו
העליונות דירות מגורים שנמכרו בבעלות פרטית .עפ"י עסקה זו עולה כי שווי לסוויטה מלונאית בנוי
הינו כ.₪ 1,630,000 -
עסקאות שכירות לבתי מלון בנויים
 .15.11עפ"י דיווח לרשות לניירות ערך מיום  ,21/02/2019דיווחה חברת נתנאל גרופ בע"מ כי בשיתוף עם
חברת מאור חתמו על הסכם מול חברת בראון על השכרת שטחים למלונאות ברמת גמר מלאה
לתקופה של  + 10אופציות של  5שנים כ"א ,בבית גאון ברחוב קויפמן  6העתיד לעבור התאמות
למלונאות ל –  163חדרים ,משימוש של משרדים ,בהתאם להסכם עולה דמי שכירות לחדר על סך של
כ –  7,700ש"ח /חדר/חודש  +מנגנון עליה של  5%כל  5שנים.

 24מתוך 31

 .15.12עפ"י חוזה שכירות מיום  06/11/2018לקומה  8בבניין "בית המגדלור" לחלק ממלון "לייט האוס"
הממוקם ברחוב בן יהודה  1עולה דמ"ש לפי  ₪ 107.5למ"ר/חודש ,משקף דמי שכירות של כ106,640 -
 ₪לחודש .הקומה בשטח ברוטו של כ 992 -מ"ר בשימוש משרדים ומיועדת ל 29 -חדרי מלון .דמי
השכירות לחדר כ .₪ 3,680 -עבודות השיפוץ ,ההתאמות והיטלים חלים על השוכר ,סך עלויות הבנייה
וההתאמה לרבות אומדן היטל השבחה על סך כ 8.5 -מיליון  ,₪בהנחה כי עלות ההשקעה מופחתת
בתקופה של כ 10 -שנים ,העלויות משקפות תוספת של כ ₪ 3,560 -לחדר לחודש ,הדמ"ש בתוספת
החזר עלויות מתקבל על סך כ ₪ 7,240 -לחדר ,כ ₪ 210 -למ"ר ברוטו.
 .15.13עפ"י חוזה שכירות מיום  22/01/2014של מלון "ביץ' האוס" הממוקם ברחוב הירקון  64מושכר
בתמורה לכ ₪ 261,000 -לחודש .המלון כולל  49חדרי המלון בשטח ברוטו של כ 2,700 -מ"ר .דמי
השכירות לחדר כ ₪ 5,300 -ולמ"ר כ .₪ 100 -עבודות השיפוץ וההתאמה בנכס חלות על השוכר -סך
עלויות הבנייה וההתאמה לרבות ריהוט כ 18 -מיליון  ,₪בהנחה כי עלות ההשקעה צפויה להיות
מופחתת בתקופה של כ 10 -שנים ,עלות משקפת תוספת של כ ₪ 3,000 -לחדר לחודש -סה"כ שכ"ד
בתוספת החזר עלויות השיפוץ.₪ 8,300 -
 .15.14עפ"י שומה מכרעת של השמאי גיל הרצברג מיום  16/10/2016עולים הפרטים הבאים :בתאריך
 15/01/2014נחתם הסכם שכירות למלון ברחוב נחלת בנימין ( 28גוש  6920חלקה  )5עם רשת המלונות
אטלס .המלון כולל  43חדרי מלון בשטח בנוי של  1,538מ"ר ברוטו מעל הקרקע .שכר הדירה כולל
שכ"ד מובטח של  1.2מיליון  ₪לשנה בתוספת דמי שכירות בהתאם לפדיון .עפ"י ניתוח עתידי
לתוצאות צפויות שערך השמאי המכריע ,אמורים להתקבל דמי שכירות של כ ₪ 3,275,000 -לשנה.
דמי השכירות הצפויים לחדר בחודש הינם כ ,₪ 6,350 -כ ₪ 180 -למ"ר ברוטו .הנכס הושכר ברמת
גמר מלאה כחדש ,כולל ריהוט ,עלויות ההתאמה החלים על הבעלים.50% -
 .15.15עפ"י שומה מכרעת של השמאי שאול רוזנברג מיום  17/07/2016עולים הפרטים הבאים :בתאריך
 20/06/2012נחתם הסכם שכירות למלון בשדרות רוטשילד  65פינת רחוב נחמני (גוש  7455חלקה )14
עם רשת המלונות אטלס .המלון כולל  68חדרי מלון בשטח בנוי של כ 2,650 -מ"ר ברוטו מעל הקרקע.
שכר הדירה השנתי הינו  4.2מיליון  ₪המשקף דמי שכירות של  ₪ 5,150לחדר לחודש ,כ ₪ 132 -למ"ר
ברוטו לחודש (המגלם שטחי מסחר וחלקים בחניון) .הנכס הושכר ברמת גמר מלאה כחדש ,כולל
ריהוט ,עלויות ההתאמה החלים על הבעלים .50% -עפ"י השומה המכרעת  50%מעליות השיפוץ היו
כ 20.55 -מיליון  .₪בהנחה כי ההחזר צפוי להיות כ 10 -שנים ,עלות משקפת תוספת של כ₪ 2,500 -
לחדר לחודש -סה"כ שכ"ד בתוספת החזר עלויות השיפוץ ₪ 7,650 -לחדר כ ₪ 196 -למ"ר.
 .15.16עפ"י שומה מכרעת של השמאי אייל יצחקי מיום  14/08/2016עולים הפרטים הבאים :בתאריך
 01/01/2012נחתם הסכם שכירות למלון רוטשילד ברחוב רוטשילד ( 96גוש  6936חלקה  )84בתמורה
לשכר דירה של  ₪ 140,000לחודש .המלון בשטח בנוי בשטח של  1,302מ"ר ברוטו כולל  29חדרים+
 14מקומות חנייה .בנטרול מקומות החנייה כי דמי השכירות לחדר הינם כ ₪ 4,300 -לחודש ,כ107 -
 ₪למ"ר לחודש.
 .15.17עפ"י כתבה באינטרנט עולה כי רשת מלונות דן שוכרת מחברת עמידר שטח של  4,000מ"ר בבניין
עמידר ברחוב שאול המלך בת"א בגובה  9קומות בתמורה ל ₪ 335,000 -לחודש .דמי השכירות למ"ר
הינם כ ₪ 85 -למ"ר .יצוין כי הנכס הושכר במצבו טרם השיפוץ וכי היטל ההשבחה חל על השוכרים.
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 .15.18עפ"י כתבה באינטרנט מיום  10/06/2015עולה כי רשת אפריקה ישראל שוכרת מקבוצת עזריאלי 5
קומות לשימוש  160חדרים בשטח כולל של כ 12 -אלף מ"ר( 4הכולל שטחים ציבוריים ,לובי ,גרעין
מעליות נפרד וכיו"ב) במגדל עזריאלי שרונה לתקופה של  20שנים שכ"ד שנתי של כ 12.5 -מיליון , ₪
העסקה משקפת דמ"ש של כ ₪ 6,500 -לחדר לחודש ,כ ₪ 87 -למ"ר ברוטו .כל עבודות השיפוץ
וההתאמה בנכס חלות על השוכר -סך עלויות הבנייה וההתאמה לפי הפרסום הינם כ 50 -מיליון ,₪
בהנחה כי עלות ההשקעה צפויה להיות מופחתת בתקופה של כ 10 -שנים ,עלות משקפת תוספת של
כ ₪ 2,600 -לחדר לחודש -סה"כ שכ"ד בתוספת החזר עלויות השיפוץ.₪ 9,100 -
עסקאות לקרקע ופסיקות בהיטל השבחה למלונאות
 .15.19עפ"י הסכם מכר מיום  ,02/07/2019רכשה חברת אלקו 30% ,מזכויות לבית מלון במתחם חסן ערפה
בת"א (גוש  7077חלקות  55ו 56 -בתמורה ל 21.9 -מיליון  .₪המלון ייבנה במגדל בגובה  27קומות
לשימושים מעורבים של מסחר ,מבני ציבור ,מלונאות ומגורים אשר יכלול  209חדרי מלון .העסקה
משקפת שווי של כ ₪ 7,000 -למ"ר ברוטו מלונאי עילי.
 .15.20עפ"י דיווח של הרשות לניירות ערך מיום  ,08/03/2016עולה כי חברת ישרוטל התקשרה עם חברה
בעלת זכות הבעלות בפרויקט "בית השק"ם" בשדרות ירושלים  8ביפו לרכישת מחצית מזכויות
בתמורה לסך של  .₪ 34,750,000בית השקם הינו פרויקט לשימור בן שתי קומות וקומה מסחרית
בשטח בנוי של  3,522מ"ר ,לנכס היתר בנייה למגורים וכרגע הנכס אינו בשימוש (מתקבל שווי למ"ר
מבונה של כ .)₪ 20,000-בכוונת החברה והמוכר להקים במשותף מלון יוקרה אשר יכלול  120חדרי
מלון וקומה מסחרית שתושכר לצדדים שלישיים.
 .15.21בתאריך  25/10/2017ערכה השמאית המכריעה הגב' נאוה סירקיס שומת היטל השבחה לפרויקט
"בית השק"ם" בשדרות ירושלים  8ביפו ,לתאריך הקובע  ,28/04/2016לצורך קביעת שווי לניוד
זכויות .עפ"י פסיקתה עולה כי שווי מ"ר מבונה עיקרי למלונאות הינו .₪ 12,600
 .15.22בתאריך  01/11/2016ערך השמאי המכריע ד"ר גד נתן שומת היטל השבחה לנכס ברחוב דניאל 8 -2
פינת הרברט סמואל המיועד למגורים ,מסחר ומלונאות ,לתאריך הקובע  .08/09/2015עפ"י השמאי
המכריע ,שווי מ"ר מבונה עיקרי למלונאות הינו  ,₪ 8,700שווי למ"ר מבונה עיקרי למגורים 40,000
 ₪ושווי למ"ר מבונה עיקרי למסחר הינו .₪ 29,000
 .15.23בתאריך  28/06/2015ערך השמאי המכריע אבישי זיו שומת היטל השבחה לנכס ברחוב דיזינגוף 221א'
המיועד למגורים ,מסחר ומלונאות ,לתאריך הקובע  .06/08/2013עפ"י השמאי המכריע ,שווי מ"ר
מבונה עיקרי למלונאות הינו .₪ 10,860
 .15.24בתאריך  15/07/2015ערך השמאי המכריע אמנון נזרי שומת היטל השבחה למלון "הקישלה" ברחוב
דוד רזיאל  ,22ביפו אשר נמצא בהליכי בנייה ,לתאריך הקובע  01/01/2014ו .20/03/2014 -עפ"י
השמאי המכריע ,שווי מ"ר מבונה עיקרי למלונאות הינו .₪ 17,600
בסביבת הנכס ממוקמים המלונות הבאים:
 .15.25מלון  NYXדרך בגין  -46בית מלון חדש מרשת המלונות פתאל ממוקם בדרך מנחם בגין פינת רחוב
הרכבת .המלון כולל  190חדרים ,מיני ספא וחדר כושר.
4

עפ"י המצויין בכתבה ,עולה כי המושכר הינו כ 12 -אלף מ"ר עבור  160חדרים ,ככול הנראה מושכרים שטחים נמוכים יותר שכן מתקבל
שטח ממוצע לחדר לא הגיוני.
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 .15.26מלון קראון פלזה סיטי סנטר ,דרך מנחם בגין  -136בית המלון ממוקם במגדל המרובע בפרויקט
עזריאלי .לובי המלון ממוקם בקומת הקרקע והמלון כולל  13קומות ,סה"כ  273חדרי מלון ושטחים
ציבוריים הכוללים חדר אוכל ,אולמות כנסים ,מטבח מרכזי מכיו"ב.
 .15.27מלון ברדיצ'בסקי ,רחוב ברדיצ'בסקי -סמוך לשדרות רוטשילד ,מלון בוטיק ששופץ לפני מספר שנים
כולל  24חדרים בדרגה המקבילה ל.B -

 .16תחשיב
התייחסות למשבר נגיף הקורונה הרלוונטי במועד הקובע לשומה :הנכס הנדון מהווה קרקע לפרויקט מלונאות
שבנייתו טרם החלה .במועד הקובע לשומה ,לא התגלו שינויים במדדים השמאיים -עסקאות השוואה חדשות,
שינוי שיעור ההיוון (ירידה בריבית בנק ישראל) ולא נוצרו אינדיקציות נוספות המצדיקות שינויים בהנחות
העבודה .אך כן ניתן להצביע על אי וודאות במשק בכלל בענף המלונאות בפרט ,על כן ניתנה דחייה של שנה בשווי
המשקפת את עלייה בסיכון ואי הוודאות נכון למועד הקובע לשומה.
קביעת שווי מ"ר מבונה מלונאי :שווי מ"ר מבונה מלונאי נקבע על סך  ₪ 8,000למ"ר ברוטו (עיקרי +שירות)
עיליים ,השווי מבוסס על עסקאות השוואה בקרקע ופסיקות שמאים מכריעים בהיטלי השבחה ,בעיקר על עסקת
המכר במתחם חסן ערפה במפורטת בסעיף  15.19לעיל .עסקת ההשואה משקפת שווי של  ₪ 7,000למ"ר,
ובהתאמה למיקום ובהינתן כי הנכס הנדון מהווה שימוש בלעדי למלונאות (בעסקת ההשוואה מדובר בעירוב
שימושים – מסחר ,מלונאות ומגורים) ,ניתן מקדם התאמה של .15%
מקדם ההתאמה מתייחס לשני פרמטרים:
עירוב שימושים -הרי שבנכס ההשוואה מדובר במלון הממוקם בקומות תחתונות בבניין שבו מסחר בקומת
הקרקע ,מלון ומעליו דירות מגורים ,הנכס המוערך הינו פרויקט מלונאי בודד ללא שימושים נוספים ,ללא
בעלויות נוספות ,כולל גג פרטי בבעלות .עבור יתרון זה ניתן מקדם של .5%
מקדם המיקום -נכס ההשוואה ממוקם בחלקו הדרומי של מתחם חסן ערפה מדרום לנכס הנדון .סביבת נכס
ההשוואה מאופיינת בשימושי תעשייה ומלאכה מדרום ,לעומת הנכס הנדון הממוקם ממזרח לדרך מנחם בגין,
במרחק הליכה ממתחם השוק הסיטונאי לשעבר ,קרוב למתחם הארבעה ,חשמונאים ,מרכז שרונה ולרכבת
הקלה שבבנייה .עבור יתרון המיקום ניתן מקדם של .10%
בנוסף ,ניתן שווי לשטחי המלונאות התת קרקעיים שאינם חניות ,במקדם של  0.4בשל הגדרתם כשטחי ציבור
של המלון.
ביקורת בקביעת שווי למ"ר מבונה -לאור כמות מוגבלת בעסקאות השוואה לקרקע למלונאות ,להלן תחשיב
שווי בגישת החילוץ .גישה זו נערכה ביחס לעסקת המכר שנערכה למלון בנוי ברחוב יד חרוצים המפורטת בפרק
העסקאות לעיל בסעיף .15.3
עסקת ההשוואה ביד חרוצים דומה לנכס הנדון ממספר סיבות :מיקום גיאוגרפי קרוב ,רמת מלון דומה (מלון
עירוני בדרגה  ,)Cהיקף שטחים דומה ,שטחים תת קרקעיים בהיקף דומה לשימוש חניות ושימושים ציבוריים
מלונאיים.

 27מתוך 31

שווי לחדר בנוי
15%
בניכוי יזמות
עלויות בנייה לחדר (משרד התיירות)
תוספת מקדם לעלויות הבנייה ()15%
שווי קרקע לחדר מלונאי

₪ 1,050,000
₪ 913,043
₪ 449,383
₪ 516,790
₪ 396,253

נתונים תכנון בנכס המוערך
מספר חדרי מלון
סה"כ שטח ברוטו עילי
סה"כ שטחי מרתפים
שטח אקוויולנטי למרתף (במקדם )0.4
סה"כ שטח אקוויולנטי
שטח אקוויולנטי ברוטו ממוצע לחדר
שווי למ"ר מבונה אקוויולנטי

 103חדרים
 2,991מ''ר
 2,705מ''ר
 812מ''ר
 3,517מ''ר
 34מ''ר
₪ 11,606

הערות לתחשיב
עלות בנייה :סך עלות בנייה לחדר לקוח מ"תקרת השקעה המוכרת לחדר" של משרד התיירות (מלון עירוני ,)C
לצורך קבלת מענק בנייה .על גובה העלות המשוערת ,ניתנה תוספת עלות בהיקף של  ,15%העלות לחדר שנקבעה
משקפת עלות למ"ר בנייה עילי של מעל  ₪ 15,000למ"ר ,עלות גבוה ביחס לרמת המלון המשוערת.
חישוב שטחי הבנייה ושטח ממוצע לחדר :שטחי הבנייה לקוחים בהיתר הבנייה של שלב א' בלבד .שטח חדר
ממוצע נקבע לפי סך השטח העילי של המלון (עיקרי +שירות) ,בתוספת שטחי המרתפים במקדם אקוויולנטי של
 ,0.4בהתאם לתחשיב השווי המפורט להלן.
 .16.1שווי שלב א'
להלן תחשיב שווי לשלב א' בלבד עפ"י הבקשה להיתר בנייה שטרם אושרה.
גישת ההשוואה
להלן קביעת שווי הזכויות המאושרות עפ"י גישת ההשוואה
סה"כ שטח מלונאי עילי
שווי למ"ר מבונה
סה"כ שווי
שולם עד היום
שווי שלב א' במעוגל

שטח עילי
 2,992מ''ר
₪ 8,000
₪ 26,640,960
₪ 1,153,000
₪ 27,800,000

שטח מלונאי תת קרקעי
 846מ''ר
₪ 3,200

הוצאות ששולמו עד למועד הקובע לשומה:
הועברה לידי כרטסת הנהלת חשבונות של הפרויקט הנדון.
להלן תיאור הסכומים ששולמו ויכולים להיכלל כחלק מהוצאות הבנייה בפרויקט:
₪ 982,223
תכנון ,יועצים:
₪ 84,710
ניהול פרויקט:
₪ 85,800
תקורות:
₪ 1,153,000
סה"כ הוצאות ששולמו המיוחסות לשווי הנכס:
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בנוסף שולמו הוצאות מימון ,הנהלה וכלליות ,הוצאות רכישה ,תיווך וכיו"ב ,שאינן מהוות חלק
מהערכת שווי זו.
 .16.2שלב ב'
שלב ב' נקבע לתוספת זכויות הבנייה מעל מפלס הכניסה ,בנוסף לשלב א' ,שייבנו על המבנה שייבנה
בשלב א' ,בניכוי אומדן היטל השבחה צפוי ובדחייה עד לאישור התכנית.
יודגש כי השווי למ"ר מבונה לתוספת זכויות הבנייה נקבע על  ₪ 7,500למ"ר ,כשווי לתוספת הנמוך
מהשווי הבסיסי להערכת שלב א'.
תקופת הדחייה :תקופת הדחייה הינה הפחתת שווי בגין מרכיב הסיכון ,ביחס לתוספת זכויות הבנייה.
תקופת הדחייה נקבעה לשנתים וחצי בשיעור היוון של  .6%שיעור ההיוון נקבע בגין מרכיב קרקע (בשונה
שווי למ"ר בנוי) .רשות מקרקעי ישראל קובעת שיעור היוון לצורך פעולות היוון בגובה  5%בנכסיה ,על
כן קביעת אחוז ההיוון לדחייה בגובה של  6%תואם לסיכון בנכס הנדון.
להלן מספר דוגמאות שנערכו בתל אביב לזכויות בנייה מקסימליות האפשריות בתכנית תא ,5000/בהם
הקונה לא קבע מרכיב הפחתה בגין אישור תכנית מפורטת לתוספת הזכויות:
•

עפ"י תוצאת מכרז רשות מקרקעין ישראל מיום  04/09/2019עולה כי זכויות חכירה לחלקה 44
במתחם חסן ערפה (מגרש  )B4נמכרו בתמורה ל .₪ 211,200,000 -המגרש בשטח של  2,626מ"ר
ממוקם צמוד לצומת מעריב עם דייר מוגן בחלקה .היו למכרז  7הצעות 3 -הצעות מעל ל200 -
מיליון  .₪התוצאה המתקבלת במכרז משקפת את שווי זכויות הבנייה המירביות (רח"ק ,)12.8
בניכוי אומדן היטל השבחה צפוי.

•

בתאריך  13/05/2020רכשה קבוצת נצב"א את חלקות  145ו 224 -בגוש  ,6977ברחוב החרש בת"א
סמוך לתחנת הרכבת הכבדה ההגנה ,בתמורה כוללת של כ 80 -מיליון  .₪שתי החלקות מהוות
מגרש תכנוני לאחר הפקעה של  2.4דונם המיועד לאזור מטרופוליני .העסקה משקפת שווי זכויות
הבנייה המירביות בניכוי אומדן היטל השבחה צפוי.

בנוסף ,ניתנה דחייה של שנה נוספת בגין אי הוודאות בשל משבר נגיף הקורונה.
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להלן תחשיב השווי למלוא הזכויות בתכנית (שלבים א' ו -ב' ):
 7,680מ''ר
 3,050מ''ר
 10,730מ''ר
 2,992מ''ר
 7,738מ''ר
₪ 7,500

שטח עיקרי מעל הקרקע
שטחי שירות מעל הקרקע
סה"כ זכויות מעל הקרקע
זכויות בנייה עפ"י בקשה להיתר
יתרת זכויות בנייה למלונאות
שווי למ"ר מבונה למלונאות (עבור תוספת)
שווי תוספת זכויות הבנייה
₪ 26,640,960
שווי מצב קודם
₪ 58,038,000
שווי מצב חדש
₪ 15,698,520
אומדן היטל השבחה
שווי הזכויות זמינות בניכוי היטל השבחה
דחייה
2.50
מספר שנים
6%
שיעור היוון
סה"כ שווי לתוספת שלב ב'-
שווי שלב א'
סה"כ שווי במעוגל
דחייה של שנה לאור אי וודאות במועד הקובע לשומה
ובמעוגל

₪ 58,038,000

₪ 42,339,480

₪ 36,599,981
₪ 27,800,000
₪ 64,400,000
₪ 60,754,717
₪ 61,000,000

 .16.3טבלת רגישות
טבלת רגישות הבוחנת את השינוי בשווי הנכס (שלב א' ושלב ב') ביחס לשווי מ"ר מבונה -
₪ 61,000,000

₪ 25,020,000

₪ 26,410,000

₪ 27,800,000

₪ 29,190,000

₪ 30,580,000

₪ 6,750

₪ 56,000,000

₪ 57,000,000

₪ 58,000,000

₪ 60,000,000

₪ 61,000,000

₪ 7,125

₪ 57,000,000

₪ 58,000,000

₪ 60,000,000

₪ 61,000,000

₪ 62,000,000

₪ 7,500

₪ 58,000,000

₪ 59,000,000

₪ 61,000,000

₪ 62,000,000

₪ 63,000,000

₪ 7,875

₪ 59,000,000

₪ 61,000,000

₪ 62,000,000

₪ 63,000,000

₪ 65,000,000

₪ 8,250

₪ 60,000,000

₪ 62,000,000

₪ 63,000,000

₪ 64,000,000

₪ 66,000,000

 .17השומה
לאור הגורמים והשיקולים שהובאו לעיל הנני מעריך את שווי השוק של הנכס הנדון ,למועד הקובע 30/06/2020
על סך של:
( ₪ 61,000,000שישים ואחד מיליון שקלים חדשים)
ההערכה אינה כוללת מע"מ ,בהתאם להוראות תקן מס' 11א' של הועדה לתקינה שמאית.

 .18מיסים ותשלומי חובה
אומדן היטל השבחה  -לא צפוי
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 .19הצהרות
הנני מצהיר כי אין לי עניין אישי בנכס נשוא השומה ,בבעלי הזכויות בו או במזמין השומה .הדו"ח הוכן על פי
תקנות שמאי המקרקעין (אתיקה מקצועית) ,התשכ"ו  1966 -ועל פי התקנים המקצועיים של הועדה לתקינה
שמאית.

ולראיה באתי על החתום,

_____________
ארז כהן
שמאי מקרקעין
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פרק  – 10חוות דעת משפטית
חוות דעת עורך דין

10.1

החברה קיבלה את חוות הדעת המשפטית הבאה:

+972-747580480
sullivanlaw.com
558414108

)Sullivan Tel Aviv (Har-Even & Co.
28 HaArba’a St. HaArba’a Towers
North Tower, 35th Floor
Tel-Aviv, Israel

לכבוד
הילה מגדלי משרדים בע"מ
רח' צור 8
צור יגאל 4486200
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א.ג.נ,.

הנדון :תשקיף להשלמה של חברת הילה מגדלי משרדים בע"מ בעניין הנפקה ורישום למסחר של
אגרות חוב (סדרה א') רשומות על שם בנות  1ש"ח ע.נ .כ"א (להלן" :החברה" ו"-ניירות
הערך המוצעים" ,בהתאמה) וכן תשקיף מדף של החברה (להלן ביחד" :התשקיף")
לבקשתכם ,הרינו לאשר בזאת כי:
.1
.2
.3

הזכויות הנלוות לניירות הערך המוצעים על ידיכם ולמניות הקיימות בהון החברה תוארו נכונה
בתשקיף על פיה בכוונת החברה להציע את ניירות הערך.
החברה מוסמכת להנפיק את ניירות הערך שבנדון באופן המתואר בתשקיף.
הדירקטורים של החברה נתמנו כדין ושמותיהם נכללים בתשקיף.

הרינו מסכימות כי חוות דעתנו זו תיכלל בתשקיף.
בכבוד רב ובברכה,
רעות אלפיה ,עו"ד

גל כהן ,עו"ד

Sullivan Tel Aviv
(הר-אבן ושות' עורכי דין)
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פרק  – 11פרטים נוספים
10.2

הוצאות בקשר להצעת ניירות הערך והנפקתם
הוצאות החברה בקשר להנפקה זו ,כולל עמלות הפצה ,ניהול ,התחייבות מוקדמת וריכוז
והוצאות אחרות ,לרבות שכ"ט יועצים והשיעור שמהוות הוצאות אלו מסך תמורת
ההנפקה על פי תשקיף זה ,יפורטו במסגרת הודעה משלימה אשר תפרסם החברה בהתאם
לסעיף (16א )2()1לחוק ניירות ערך ,תשכ"ח ,1968-ותקנות ניירות ערך (הודעה משלימה
וטיוטת התשקיף) ,התשס"ז.2007-

10.3

דמי עמילות בקשר לניירות הערך המוצעים וניירות ערך אחרים
בשנתיים שקדמו לתאריך התשקיף ,החברה לא שילמה ולא קיבלה על עצמה התחייבויות
לשלם עמלה על ניירות הערך שיוצעו על פי תשקיף זה ו/או על ניירות ערך אחרים.

10.4

הקצאת ניירות הערך של החברה שלא בתמורה מלאה במזומנים
בשנתיים שקדמו לתאריך התשקיף ,החברה לא הקצתה ולא התחייבה להקצות ניירות ערך
שלא בתמורה למזומנים.

10.5

עיון במסמכים
עותק מהתשקיף וכן תקנון ההתאגדות של החברה ניתנים לעיון באתר ההפצה של רשות
ניירות ערך  www.magna.isa.gov.ilוכן במשרדי החברה ברח' צור  ,8צור יגאל ,בשעות
העבודה המקובלות.
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פרק  – 12חתימות
החברה:
הילה מגדלי משרדים בע"מ

__________________________________

דירקטוריון החברה:
רפאל אלאלוף ,יו"ר דירקטוריון ומנכ"ל החברה

__________________________________

יגאל יוסף ,דירקטור חיצוני

__________________________________
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