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 בע"מ גד החזקות -אב
 "( החברה)"

 
 ( IPO) הנפקה ראשונה לציבור שללהשלמה   תשקיף

 של 
 

אגרות  )להלן: "ש"ח ערך נקוב כל אחת    1, לא המירות, רשומות על שם, בנות  אגרות חוב )סדרה א'(ש"ח ערך נקוב    60,000,000
או "החוב א'("  לערכן הנקוב. אגרות החוב תעמודנה"(, המוצעות  אגרות החוב )סדרה   (4)  ה בארבעלפירעון    לציבור בתמורה 

תשלום שני    ;2021בדצמבר    31ישולם ביום    אגרות החוב  מקרן   14%תשלום ראשון בשיעור של    כדלקמן:  תשלומים לא שווים
לם ביום  ויש  אגרות החוב  מקרן  35%תשלום שלישי בשיעור של    ;2022ביוני    30ישולם ביום    אגרות החוב   מקרן  7%בשיעור של  

הקרן הבלתי מסולקת   .2024ביוני  30ישולם ביום  אגרות החוב  מקרן 44%ותשלום רביעי ואחרון בשיעור של   ;2023בדצמבר  31
א'(   )סדרה  החוב  אגרות  הריבי   תשא של  שיעור  על  החברה  שתערוך  במכרז  שיקבע  בשיעור  קבועה  שנתית  השנתית ריבית    ת 

או  לשנה    6%  של  שיעורלא יעלה על  . שיעור הריבית על פיו תוצענה אגרות החוב )סדרה א'(  שתישאנה אגרות החוב )סדרה א'(
 . "(המרבי  הריבית  שיעורשיעור אחר שיקבע בהודעה המשלימה )להלן: " 

 
יחידות    60,000בתמורה לערכן הנקוב, באמצעות  ש"ח ע.נ. אגרות חוב )סדרה א'( מוצעות לציבור, בהצעה אחידה,    60,000,000

"(, בדרך של מכרז על שיעור הריבית השנתית אשר ייערך ביום ובשעה כפי שייקבע בהודעה המשלימה )להלן:  היחידות)להלן: "
ידה  לשנה והרכב כל יח   6%"(, כאשר שיעור הריבית השנתית אשר יקבע במכרז לא יעלה על שיעור הריבית המרבי שהינו  המכרז"

 : ומחירה הינם כדלקמן 
 

 מערכן הנקוב  100%של בתמורה לשיעור אגרות חוב )סדרה א'(  ערך נקוב  ש״ח  1,000 ש״ח 1,000

 סה״כ המחיר ליחידה  ש״ח  1,000

 
 של ניירות ערך של החברה.  לציבור אשונהרהצעה   נההי  זוההצעה 

 
אחידה, כאמור בפרק ב' לתקנות ניירות ערך )אופן הצעת ניירות ערך  אגרות החוב )סדרה א'(, מוצעות לציבור בדרך של הצעה  

לאחר פרסומו של תשקיף זה, תפרסם החברה הודעה משלימה    "(.תקנות אופן הצעה לציבור)להלן: "   2007-לציבור(, התשס"ז
בתשקיף   לעדכון  הניתנים  הפרטים  יעודכנו  ו/או  זה  בתשקיף  החסרים  הפרטים  יושלמו  במסגרתה  לסעיף  אשר  בהתאם  זה, 

  2007-תשס״זהולתקנות ניירות ערך )הודעה משלימה וטיוטת תשקיף(    ״(חוק ניירות ערך)להלן: ״  ( לחוק ניירות ערך 2()1)א16
, לרבות פרטים אודות התקשרות מוקדמת של החברה עם משקיעים מסווגים ואודות שינויים,  "(משלימה  הודעה   תקנות )להלן: "

ו)  שיעור הריבית המרבי לאגרות החוב )סדרה א'( המוצעות מכוח תשקיף זה ככל שיהיו, בכמות ו/או ב ההודעה  להלן: ״לעיל 
  2פרק  ב  2.4.10. עם פרסומה, תהפוך ההודעה המשלימה לחלק בלתי נפרד מתשקיף זה. לפרטים נוספים ראו סעיף  ״(המשלימה

 ."(התשקיףלתשקיף להשלמה ותשקיף מדף זה )להלן: " תשקיףל
 

  ( ימי 5פורסמה הודעה משלימה, התקופה להגשת הזמנות לרכישת ניירות ערך המוצעים על פי תשקיף זה תחל לפחות חמישה )
( שעות )מתוכן  7, ותסתיים לא לפני תום שבע )1עסקים מיום פרסום תשקיף להשלמה זה ולא לפני פרסום ההודעה המשלימה 

ימים מיום פרסום התשקיף להשלמה    75-לפחות( ממועד פרסום ההודעה המשלימה, ולא יאוחר מ  בבורסה ( שעות מסחר  5חמש )
 תשקיף. ל 2פרק ב 2.4ימים מתחילת התקופה להגשת הזמנות, לפי המוקדם. לפרטים נוספים ראו סעיף  45-או מ

  המסווגים  המשקיעיםמ  תקבל החברה התחייבות   לפיה ,  מסווגים  משקיעים  עם בהתקשרות מוקדמת    להתקשר   החברה   בכוונת 
  שתפרסם   המשלימה  הודעהכפי שיפורטו ב  ריבית ה  יובשיעור  , בתנאיםבכמויותביחס לאגרות החוב )סדרה א'(    הזמנות להגשת  
 . תשקיףל  2בפרק  2.4.6 בסעיף כמפורט , החברה

  2פרק ב 2.4.7 ףאודות מספר היחידות שבאפשרות החברה להקצות למשקיעים מסווגים לאחר תאריך המכרז, ראו סעי לפרטים
 תשקיף. ל

  2פרק  ב  2.4.8  ףלאחר תאריך המכרז, ראו סעי   המזמינים   לכלל אודות מספר היחידות שבאפשרות החברה להקצות    לפרטים
 תשקיף. ל

 לא נקבע סכום מינימלי להנפקה.
 

  2 נספחכ"ב המצ הנאמנות שטר  ראו נוספים לפרטיםב )סדרה א'( אינן צמודות )קרן וריבית( לבסיס הצמדה כלשהו. אגרות החו
 .״(שטר הנאמנות״)להלן:  תשקיףל  2 פרקב
 

התחייבות חברות הפרויקטים    על  ו/או המחאת זכות על דרך השעבוד   אגרות החוב )סדרה א'( מובטחות בביטחונות ו/או שעבודים
-59( צה"ל  2; )2023ועד לדצמבר    2020, רמת השרון, החל מדצמבר  11( סמטת הגינה  1: )להעביר לחשבון המשועבד את העודפים

( 4; )2024ועד למרץ    2021, ראשון לציון, החל ממרץ  30-42( שרירא  3; )2023ועד לדצמבר    2020, קריית אונו, החל מדצמבר  73
;  2023ועד ליולי  2020, הרצליה, החל מדצמבר 12( י"ד הבנים 5; )2023ועד ליולי  2020, הרצליה, החל מדצמבר 19יד שמואל הנג

.  2022ועד ליוני  2020, הוד השרון, החל מדצמבר 8( אנשי בראשית 7; )2021ועד לדצמבר  2020, רעננה, החל מדצמבר  5( שברץ 6)
 לתשקיף.  2בפרק  2נספח כלפרטים נוספים ראו שטר הנאמנות המצורף 

  המשועבד הסכומים אשר יופקדו בפועל בחשבון    שעבוד  ועודפים משמעהזכויות החברה לקבלת    שעבודלהסרת ספק מובהר כי  
. עוד מובהר כי, במועד בו יירשמו השעבודים  המשועבד  לחשבון  יופקדו  וכאשר  אםלשטר הנאמנות(,    6.1.1  בסעיף  כהגדרתו)

הועב  טרם  העודפים,  לחשבון  בגין  העודפים  החוב    מעמדםהאמור    ולאור,  המשועבדרו  אגרות  מחזיקי  לחשבון  של  ביחס 
 . מובטח  בלתי נושה כמעמדעד להפקדת העודפים בחשבון המשועבד הוא המשועבד 

 

( ימי מסחר ממועד פרסום ההודעה המשלימה, וזאת  2על אף האמור, התקופה להגשת הזמנות תחל לא לפני חלוף שני )  1
( לתקנות הודעה  3( עד )1א)1המשלימה ישונו פרטים בשיעורים העולים על השיעורים הקבועים בתקנה  במקרה בו בהודעה  

 משלימה. 



II 

הנפקת אגרות החוב )סדרה א'( על פי תשקיף זה אינה מובטחת בחיתום. אין חתם מתמחר להצעה על פי תשקיף זה. החברה  
התחייבה  טרם לחוק ניירות ערך(, להפצת ניירות הערך המוצעים על פי תשקיף זה, ו 1התקשרה עם מפיץ )כהגדרתו בסעיף טרם 

לתשלום עמלות הפצה למפיץ כאמור. פרטים אודות עמלות ההפצה ו/או מפיצים נוספים ו/או תשלומים אחרים, ככל שיהיו,  
 יפורטו במסגרת ההודעה המשלימה.

 
 ״(.הנאמן( בע"מ )להלן: ״1975למחזיקי אגרות החוב )סדרה א׳( הינו הרמטיק נאמנות )הנאמן 

 
בתנאים הרשומים מעבר לדף לשטר הנאמנות    8.2לפרטים בדבר אפשרות לפדיון מוקדם של אגרות החוב )סדרה א'(, ראו סעיף  

 לתשקיף. 2בפרק  2נספח המצורף כ
 

צעים על פי תשקיף זה, ההוצאות המשוערות הכרוכות בה, והשיעור שמהוות  התמורה הצפויה מההנפקה של ניירות הערך המו 
(  2()1)א16הוצאות ההנפקה מתמורת ההנפקה הצפויה, יפורטו במסגרת ההודעה המשלימה שתפרסם החברה בהתאם לסעיף  

פיצים, אשר יפורטו  לחוק ניירות ערך ולתקנות הודעה משלימה. נכון למועד התשקיף, טרם סוכמו פרטי ההתקשרות והתמורה למ
 במסגרת ההודעה המשלימה כאמור, ככל שיהיו. 

 
 בכוונת החברה, להשתמש בתמורת ההנפקה, בניכוי הוצאות ההנפקה, בסדר העדיפות כדלקמן:  

העמדת הון עצמי בפרויקטים )תיעדוף העמדת ההון העצמי לפרויקטים השונים נעשה בהתאם לסטטוס התכנוני של כל   (1)
מיליון ש"ח; )ב( י"ד    10-כ  –, רמת השרון  11התקדמות המכירות בכל פרויקט(: )א( סמטת הגינה    פרויקט ובהתאם לקצב 

, הרצליה  19מיליון ש"ח; )ד( שמואל הנגיד    15.2-כ  –, קריית אונו  59-73מיליוני ש"ח; )ג( צה"ל    3-כ  – , פתח תקווה  12הבנים  
 מיליוני ש"ח.  9.7-כ  –, ראשון לציון 30-42)ה( שרירא -מיליוני ש"ח; ו 3.5-כ –

 להערכת החברה, העמדת ההון לפרויקטים המתוארים לעיל תיעשה במהלך השנה הקרובה. 
אלפי ש"ח;    750-כ  – , רעננה  5פירעון הלוואות קיימות של החברה שהועמדו לה להשלמת הון עצמי בפרויקטים: )א( שברץ   (2)

 מיליוני ש"ח. 3-כ  –, הוד השרון 8)ב( אנשי בראשית 
אות המתוארות לעיל יעשה בסמוך, ככל הניתן, לאחר השלמת הנפקת אגרות החוב )סדרה א'( וקבלת התמורה  פירעון ההלוו 

 לתשקיף.   2בפרק  2נספח לשטר הנאמנות המצורף כ  6.2בגינן בחשבון החברה, כמפורט בסעיף 
ה, מעת לעת, לפי  יתרת תמורת ההנפקה תשמש את החברה למימון פעילותה העסקית השוטפת, כפי שתחליט הנהלת החבר (3)

 שיקול דעתה.  
ככל והחברה לא תגייס את תמורת ההנפקה במלואה, בכוונתה לא לפרוע את ההלוואות שהועמדו לה להשלמת הון עצמי כמפורט  

( לעיל; ולתאם  1( לעיל; להשתמש, ככל והיא תידרש לכך, בהלוואות להשלמת הון עצמי בפרויקטים המפורטים בס"ק )2בס"ק )
 ת הביצוע בפרויקטים שבנייתם טרם החלה עם סיום העבודות בפרויקטים בביצוע. את מועד תחיל 

ותידרש להשתמש בהלוואות להשלמת הון עצמי  והחברה לא תגייס את תמורת ההנפקה במלואה  יובהר לעניין זה כי, ככל  עוד  
( 2שלמת הון עצמי כמפורט בס"ק )( לעיל ו/או לא נפרעו ההלוואות שהועמדו לה לה1באיזה מבין הפרויקטים המפורטים בס"ק )

לעיל, אזי לא יירשם שעבוד בגין העודפים מהפרויקטים בגינם קיימות הלוואות להשלמת הון עצמי ויחולו לעניין זה הוראות  
 לשטר הנאמנות לעניין שחרור החלק היחסי מתמורת ההנפקה לחברה.  6.2סעיף 

 
והחברה אינה מתחייבת שהן תדורגנה בעתיד. לפרטים נוספים ראו    אגרות החוב )סדרה א'( הכלולות בתשקיף אינן מדורגות

 לתשקיף.  2בפרק  2נספח לשטר הנאמנות המצורף כ 2.1.3סעיף 
 

  17.3לפרטים אודות מגבלות שנטלה על עצמה החברה כלפי מחזיקי אגרות החוב )סדרה א'( בקשר עם חלוקת דיבידנד, ראו סעיף  
 לתשקיף. 2בפרק   2נספח לשטר הנאמנות המצורף כ

 
של   למסחר  החוב הרישום  הבורסה   אגרות  תקנון  דרישות  בקיום  בתל  מותנה  ערך  "-לניירות  )להלן:  בע"מ    "(הבורסהאביב 

, תתבטל  לאגרות החובלתשקיף. לא התקיימו דרישות הבורסה כאמור, ביחס    2בפרק    2.3.1וההנחיות על פיו, כמפורט בסעיף  
לא ירשמו למסחר בבורסה, לא יוקצו למזמינים, לא ייגבו כספים וכספים אשר נגבו,    אגרות החוב הנפקתם על פי תשקיף זה,  

 לתשקיף.  2בפרק  2.3.1על כך בדיווח מיידי. לפרטים נוספים ראו סעיף ככל ונגבו, יושבו למזמינים, והחברה תודיע 
 

 . תשקיףל 2 פרק ב  2.1נוסף בדבר ניירות הערך המוצעים ראו סעיף  לתיאור
 .תשקיףל 2נוסף בדבר פרטי ההצעה של ניירות הערך המוצעים ואופן הצעתם ראו פרק  לתיאור

 
 מדף  תשקיף וכן

 
מניות רגילות של החברה, מניות  סוגים שונים של ניירות ערך:  להציע  מהווה גם תשקיף מדף, תוכל החברה  התשקיף זה  מכח  

)לרבות בדרך של    בכורה, להמרה  ניתנות  ניתנות    הרחבת סדרות קיימות של אגרות חוב של החברהאגרות חוב שאינן  שאינן 
)לרבות בדרך של הרחבת סדרות קיימות של    מעת לעת(,שתהיינה,  כפי  ,  להמרה אגרות חוב הניתנות להמרה למניות החברה 

רה, כתבי  למניות החב  כתבי אופציה הניתנים למימוש  אגרות חוב הניתנות להמרה למניות החברה, כפי שתהיינה, מעת לעת(,
אחר    וכן כל נייר ערך   ניירות ערך מסחריים  ,למניות החברה  ניתנות להמרהה   ולאגרות חוב  לאגרות חוב  אופציה הניתנים למימוש

 . אשר על פי הדין ניתן יהיה להנפיקו מכוח תשקיף מדף במועד הרלוונטי
ות להמרה למניות, כתבי אופציה הניתנים  המניות, מניות הבכורה, אגרות החוב הניתנ אישור לרישום למסחר של  היובהר כי,  

למניות להמרה  הניתנות  חוב  לאגרות  למימוש  הניתנים  אופציה  וכתבי  למניות  בעתיד,למימוש  שיונפקו  ככל  לעמידה    ,  כפוף 
בדרישות תקנון הבורסה וההנחיות על פיו לעניין רישום למסחר של חברה חדשה ולעניין נוהל הגשת בקשה לרישום, דמי בדיקה  

וכן כפוף לעמידה בדרישות תקנון הבורסה והנחיות על פיו לעניין    כפי שיהיו במועד הגשת הבקשה,  ,י רישום של חברה חדשהודמ
 . מניות בכורה

א)ו( לחוק ניירות ערך, באמצעות דוחות הצעת מדף  23הצעת ניירות ערך על פי תשקיף המדף, תיעשה בהתאם להוראות סעיף  
המיוחדים לאותה הצעה, לרבות פרטי ותנאי ניירות הערך והרכב היחידות המוצעות, בהתאם להוראות  בהם יושלמו כל הפרטים  

 כל דין )ובכלל זה הוראות תקנון הבורסה וההנחיות על פיו(, כפי שיהיו באותה עת. 
 

 -ג לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל5", כמשמעותו בתקנה  תאגיד קטןלמועד התשקיף, החברה הינה "
, ככל שהינן רלוונטיות  ד לתקנות אלו5ההקלות לתאגיד קטן המנויות בתקנה    מלוא. דירקטוריון החברה החליט לאמץ את  1970

 . ( לתקנות אלו5ד)ב()5או תהיינה רלוונטיות בעתיד לחברה, למעט ההקלה שבתקנה 



III 

כלכליים: הרעה במצב  -הלן תמצית גורמי הסיכון, אשר לדעת החברה, יש להם השפעה גדולה על עסקיה: גורמי סיכון מקרו ל
המשק בישראל, סיכוני ריבית, מדד תשומות הבניה ומדד המחירים לצרכן, משבר הקורונה, המצב הביטחוני והמדיני בישראל,  

גורמי  בביקוש;  ושינויים  חליפין  בשערי  מדיניות    שינויים  פרויקטים,  ואישור  תכנון  הליכי  הנדל"ן,  ענף  מימון  ענפיים:  סיכון 
ממשלתית בתחום הדיור, שינויים רגולטוריים ומדיניות הממשלה בתחום ביצוע עבודות הבנייה וזמינות חומרי גלם ושינויים  

י בנייה. לפרטים נוספים אודות גורמי  חדים במחירם; גורמי סיכון ייחודיים: צמיחה מואצת, קבלן ביצוע, סיכון יזמי וליקוי
הסיכון בעלי ההשפעה על עסקי החברה, ובכלל זה, מידת השפעתם על עסקי החברה, בהתאם להערכת הנהלת החברה, ראו סעיף  

 לתשקיף.  6בפרק  6.27
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 1-א

 מבוא  – 1פרק 

 כללי  1.1

כחברה פרטית מוגבלת במניות   2008בינואר   24החברה התאגדה בהתאם לדיני מדינת ישראל ביום  

ביום   בע"מ".  נדל"ן  ושיווק  ייזום  "א.ב.ג.ד.  "אב  2011בינואר    31בשם  גד  -שינתה את שמה לשם 

 שינתה את שמה לשמה הנוכחי.   2014ביוני  15אחזקות בע"מ" וביום 

ותשקיף מדף זה, החברה  להשלמה  על פי תשקיף  '( המוצעות  לאחר הנפקת אגרות החוב )סדרה א

מניות החברה לא תיסחרנה בבורסה    ,תהיה תאגיד מדווח, כהגדרת המונח בחוק החברות. יובהר כי

 . זה בתשקיףאביב בע"מ בעקבות ההנפקה האמורה -לניירות ערך בתל

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

 

 הגדרות 1.2

 זה, תהיינה למונחים הבאים המשמעות הרשומה בצידם: תשקיףב

 ; גד החזקות בע"מ-אב – " החברה"

 ; רשות ניירות ערך – " הרשות"

 ; אביב בע"מ-הבורסה לניירות ערך בתל  – "הבורסה"

אביב בע"מ, או  -בתלהחברה לרישומים של הבורסה לניירות ערך   – " לרישומים החברה"

ניירות   שכל  ובלבד  בנעליה  שתבוא  לרישומים  אחרת  חברה  כל 

 ;הערך של החברה יהיו רשומים באותה חברה לרישומים

 ; 1968- חוק ניירות ערך, התשכ"ח – " ערך ניירות חוק"

 ;1999-חוק החברות, התשנ"ט  – " החברות חוק"

" או  הכנסה מס פקודת"

 "הפקודה"

 ; 1961-הכנסה ]נוסח חדש[, התשכ"אפקודת מס   –

מבנה וצורה(,    –  תקנות ניירות ערך )פרטי התשקיף וטיוטת תשקיף – " תשקיף  פרטי תקנות"

 ; 1969-תשכ"טה

  דוחותתקנות "

 " ומיידיים תקופתיים

 ; 1970- תקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל –

  הצעה אופן תקנות"

 " לציבור

לציבור(,   – ערך  ניירות  הצעת  )אופן  ערך  ניירות  - תשס"זה תקנות 

2007 ; 

תקנות הודעה  "

 " משלימה

וטיוטת תשקיף(, התשס"ז)ניירות ערך  תקנות    - הודעה משלימה 

2007 ; 

 . 2005-תקנות ניירות ערך )הצעת מדף של ניירות ערך(, התשס"ו  – " מדף הצעת תקנות"

 

 ואישורים  היתרים 1.3

 להשלמה  תשקיףואישורים הנוגעים להיתרים   1.3.1

  ניירות הערך פי כל דין להצעת   את כל ההיתרים, האישורים והרשיונות הדרושים על  הקיבל   החברה

הנפקתם  , ל ", לפי העניין(להשלמה  תשקיף" או " התשקיף להלן: "לעיל ותשקיף להשלמה זה ) על פי  

 . התשקיףולפרסום 

* 



 2-א

משום אימות הפרטים המובאים   תשקיף להשלמה זהרשות ניירות ערך לפרסם    של  בהיתרהאין  

 .בו או אישור מהימנותם או שלמותם, ואין בו משום הבעת דעה על טיבם של ניירות הערך המוצעים

* 

זה, לפיו אגרות החוב )סדרה א'(    להשלמה   קיבלה מהבורסה את אישורה העקרוני לתשקיף   החברה

ובהנחיות    זה, עומדות בתנאים הקבועים בתקנון הבורסה  להשלמה  תשקיףהמוצעות לציבור על פי  

 . "(לתשקיף להשלמה  האישור העקרוני"להלן: על פיו )

* 

בתשקיף    לראות אין   המובאים  לפרטים  אישור  משום  להשלמה  לתשקיף  העקרוני  באישור 

על החברה או על טיב   כלשהי  ואין בו משום הבעת דעה,  למהימנותם או לשלמותם,  זה  להשלמה

 . בהודעה המשלימהזה או על המחיר בו הם יוצעו להשלמה  ניירות הערך המוצעים בתשקיף

* 

מהווה אישור לרישום למסחר של אגרות  לתשקיף להשלמה, אינו    העקרוני של הבורסה  האישורמתן  

למסחר יהיה כפוף לקבלת    ןורישומהמוצעות לציבור על פי תשקיף להשלמה זה  החוב )סדרה א'(  

אישור הבורסה לרישום למסחר של אגרות החוב )סדרה א'( על פי הודעה משלימה, שתפורסם על  

בפרק    2.4.10עיף  , כמפורט בס הודעה משלימה  ידי החברה בהתאם להוראות חוק ניירות ערך ותקנות

אישור הבורסה לרישום למסחר של אגרות החוב    ."(משלימההודעה  הה להלן: "לעיל ו)  לתשקיף  2

זה, יינתן טרם פרסומה של ההודעה המשלימה,  להשלמה    )סדרה א'( המוצעות לציבור על פי תשקיף

 . לתשקיף 2פרק ב  2.4.10סעיף כמפורט ב

* 

פיו    בהתאם על  וההנחיות  הבורסה  של  רישוםלתקנון  בבורסה  א'(   אגרות  למסחר  )סדרה  החוב 

  מזערי של החזקות הציבור באגרות החוב  פיזור , מותנה בקיום  זה להשלמה  המוצעות על פי תשקיף

ובעמידה בדרישת הון עצמי    בקיום שווי החזקות ציבור מינימלי באגרות החוב )סדרה א'(  ,)סדרה א'(

 לתשקיף.   2בפרק  2.3.1מינימלי כמפורט בסעיף  

* 

לתשקיף    לראות  אין העקרוני  האישור  לרישום    להשלמה במתן  אישור  למתן  התחייבות  משום 

ניירות הערך    של . על אישור בקשה לרישום למסחר  המשלימה  ההודעהניירות הערך למסחר על פי  

פיו, כפי שתהיינה בתוקף    עליחולו הוראות תקנון הבורסה וההנחיות    לימהעל פי ההודעה המש 

 בקשה לרישום למסחר על פי ההודעה המשלימה. ה גשתבעת ה

* 

עותק מתשקיף זה והעתק ההיתר לפרסומו ימסרו לרשם החברות לא יאוחר מיום העסקים הראשון  

 . , בהתאם להוראות חוק החברות שלאחר תאריך התשקיף

 מדף התשקיף ם הנוגעים להיתרים ואישורי 1.3.2

  החברה קיבלה את כל ההיתרים, האישורים והרשיונות הדרושים על פי דין, לפרסום תשקיף זה 

   א)ו( לחוק ניירות ערך.23כאמור בסעיף 

הצעת ניירות ערך לציבור  ו   א לחוק ניירות ערך23זה מהווה גם תשקיף מדף, כהגדרתו בסעיף    תשקיף

על פי תשקיף זה, כתשקיף מדף, תיעשה על פי דוח הצעת מדף אשר יוגש בהתאם לחוק ניירות ערך  

 "(. מדף הצעת דוחותקנות הצעת מדף, ואשר בו יושלמו הפרטים המיוחדים לאותה הצעה )להלן: "

* 
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זה משום אימות הפרטים המובאים בו או   מדףשל רשות ניירות ערך לפרסם תשקיף    היתרהב  אין

  .אישור מהימנותם או שלמותם, ואין בו משום הבעת דעה על טיבם של ניירות הערך המוצעים

* 

מניות רגילות של החברה,    קיבלה מהבורסה אישור עקרוני המתייחס לרישום למסחר של  החברה

הרחבת סדרות קיימות של אגרות  )לרבות בדרך של  שאינן ניתנות להמרה אגרות חובמניות בכורה, 

אגרות חוב הניתנות להמרה למניות    ,, ככל שיהיו ומעת לעת(שאינן ניתנות להמרה  חוב של החברה

החברה )לרבות בדרך של הרחבת סדרות קיימות של אגרות הניתנות להמרה למניות החברה, כפי  

לעת(, מעת  למימוש  שתהיינה,  הניתנים  אופציה  כת  כתבי  החברה,  הניתנים  למניות  אופציה  בי 

וכן כל    ניירות ערך מסחריים  ,למניות החברה  ניתנות להמרהולאגרות חוב הלאגרות חוב    למימוש

ניירות  )להלן: "  ניתן יהיה להנפיקו מכוח תשקיף מדף במועד הרלוונטי  דין העל פי  אשר  אחר  נייר ערך

   (., בהתאמה"האישור העקרוני לתשקיף מדף"-ו "הערך הכלולים בתשקיף מדף

כי להמרה    ,יובהר  הניתנות  החוב  אגרות  הבכורה,  מניות  המניות,  של  למסחר  לרישום  האישור 

חוב   לאגרות  למימוש  הניתנים  אופציה  כתבי  למניות,  למימוש  הניתנים  אופציה  כתבי  למניות, 

לעמידה בדרישות תקנון הבורסה וההנחיות על  כפוף   , ככל שיונפקו בעתיד,הניתנות להמרה למניות

ודמי   בדיקה  דמי  לרישום,  בקשה  הגשת  נוהל  ולעניין  חדשה  חברה  של  למסחר  רישום  לעניין  פיו 

  וכן כפוף לעמידה בדרישות תקנון הבורסה   ,, כפי שיהיו במועד הגשת הבקשהרישום של חברה חדשה

 . הנחיות על פיו לעניין מניות בכורהו

* 

למסחר של ניירות  אינו מהווה אישור לרישום    מדףהלתשקיף    של הבורסה  עקרוניה  האישורמתן  

בקשה לרישום  ל  , ורישומם למסחר יהיה כפוף לקבלת אישור הבורסההערך הכלולים בתשקיף מדף

 פי דוח הצעת מדף.  ניירות ערך למסחר על

* 

האישור העקרוני  לראות אין   למתן אישור  מדף  הלתשקיף    של הבורסה  במתן  משום התחייבות 

. על אישור בקשה  מדף על פי דוח הצעת מדףהלרישום למסחר של ניירות הערך הכלולים בתשקיף  

דוח הצעת מדף,    למסחר  לרישום פי  על  ניירות הערך הכלולים בתשקיף מדף  יחולו הוראות של 

על פי  למסחר   בקשה לרישוםגשת השתהיינה בתוקף בעת העל פיו, כפי  תקנון הבורסה וההנחיות  

 . מדףהדוח הצעת 

* 

זה  באישור  לראותאין   מדף  בתשקיף  המובאים  לפרטים  אישור  מדף  לתשקיף  ,  העקרוני 

ניירות של    םעל החברה או על טיב  כלשהי  ואין בו משום הבעת דעה,  למהימנותם או לשלמותם

 או על המחיר בו הם יוצעו בדוח הצעת מדף.מדף ההכלולים בתשקיף הערך 

 

 החברההון  1.4

 התשקיף   למועד  נכון החברה של הון המניות 

 ונפרע  מונפק  הון רשום  הון המניות  סוג
 1,000 1,000,000 1.נ. עש"ח  1בנות רגילות   מניות

 

  

 
 . בבורסה למסחר  ירשמו לא החברה  מניות   התשקיף במסגרת   1
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  )באלפי ש"ח( 2020 יוני ב 30של החברה ליום  העצמיון הה

 ש"ח(, הינו כדלקמן: )באלפי 2020 יוני ב 30 ליוםההון העצמי של החברה 

 )*(  הון מניות 
 24,697 עודפים

 24,697 הון עצמי המיוחס לבעלי מניות החברה
 388 מיוחס לזכויות שאינן מקנות שליטה   הון

 25,085 הון   "כסה
 

 "ח.ש אלף 0.5-ל מתחת  סכום מייצג )*( 
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  פרטי ההצעה – 2פרק 

  

  לציבור המוצעים הערך יירות 2.1
ש"ח ערך    1חוב (סדרה א'), לא המירות, רשומות על שם, בות    אגרותש"ח ערך קוב    60,000,000 2.1.1

 ,)"המוצעים  הערך  יירותאו "  "אגרות החוב (סדרה א')" או "אגרות החוב(להלן: "  קוב כל אחת

תשלומים לא    ) 4בארבע (המוצעות לציבור בתמורה לערכן הקוב. קרן אגרות החוב תעמוד לפירעון  

  שווים כדלקמן: 

  מקרן אגרות החוב (סדרה א');  %14תפרע החברה   2021בדצמבר  31ביום  2.1.1.1

  מקרן אגרות החוב (סדרה א');  7%תפרע החברה  2022ביוי   30ביום  2.1.1.2

 מקרן אגרות החוב (סדרה א');  %35תפרע החברה   2023בדצמבר  31ביום  2.1.1.3

  מקרן אגרות החוב (סדרה א').  44%תפרע החברה  2024ביוי   30ביום  2.1.1.4

ריבית שתית קבועה בשיעור שיקבע במכרז    תשא הבלתי מסולקת של אגרות החוב (סדרה א')    הקרן 2.1.2

א') (סדרה  החוב  אגרות  שתישאה  השתית  הריבית  שיעור  על  החברה  "  שתערוך  שיעור  (להלן: 

  שיעור של   ל. שיעור הריבית על פיו תוצעה אגרות החוב (סדרה א') לא יעלה ע")הריבית השתית 

אגרות החוב    1.")שיעור הריבית המרבי"להלן:  (  או שיעור אחר שיקבע בהודעה המשלימה  לשה  %6

  . (סדרה א') אין צמודות (קרן וריבית) לבסיס הצמדה כלשהו

להלן, הריבית בגין אגרות החוב    2.1.4  בגין תקופת הריבית הראשוה כהגדרתה בסעיף  למעט הריבית 2.1.3

  2021של כל אחת מהשים    בדצמבר  31-ביוי ו  30') תשולם בתשלומים חצי שתיים, בימים  א(סדרה  

הסמוך  ,  (כולל) בעד התקופה של שישה חודשים המתחילה ביום תשלום הריבית הקודם  2023  עד

"). התשלום  תקופת הריבית(להלן: "  הסמוך לאחר תחילתה  התשלום  לפי  יוםיימת  ומסת  לפיה,

ביום   ישולם  הריבית  של    כשיעור   תחושב  ריבית  תקופת   כל  בגין  הריבית.  2024ביוי    30האחרון 

  .") שיעור הריבית החצי שתית (להלן: " 2-מחולקת ב במכרז שתקבע השתית  ריביתה

(סדרה   2.1.4 החוב  אגרות  ריבית  של  הראשון  ביום  אהתשלום  ישולם  התקופה    2021יוי  ב  30')  בגין 

יום המכרז לציבור, והמסתיימת   יום לפי התשלום הראשון של  המתחילה ביום המסחר שלאחר 

  365, כשהיא מחושבת על בסיס  ")תקופת הריבית הראשוה(להלן: "  2021  יויב  29הריבית, קרי,  

  זו.  בשה, לפי מספר הימים בתקופהימים 

שיעור הריבית בגין תקופת הריבית הראשוה של אגרות חוב (סדרה א'), שיעור הריבית החצי שתית   2.1.5

ושיעור הריבית השתית על בסיסו הם ייקבעו, יפורטו בדוח שתפרסם החברה בדבר תוצאות המכרז  

  בקשר לשיעור הריבית. 

  ף בסעי  כמפורט  מוקדם  לפדיון')  א  סדרה(  החוב  אגרות  את  ביוזמתה  להעמיד  רשאית  תהא  החברה 2.1.6

 . המצורפים לשטר האמות לדף מעבר  הרשומים תאיםל 8.2

  

  

  

  

  

 

  ,3.6-ו  3.5בסעיפים  כפוף להתאמות כתוצאה מאי עמידה באמות מידה פיסיות ו/או לזכאות לריבית פיגורים כמפורט     1
 בהתאמה, לתאים הרשומים מעבר לדף המצורפים לשטר האמות. 
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 2לציבור הערך יירות הצעת אופן 2.2

  הצעה   אופן  תקותלאגרות החוב (סדרה א'), מוצעות לציבור בדרך של הצעה אחידה, כאמור בפרק ב'  

לאחר פרסומו של תשקיף זה, תפרסם החברה הודעה משלימה אשר במסגרתה יושלמו הפרטים    .לציבור

) לחוק  2)(1(א16החסרים בתשקיף זה ו/או יעודכו הפרטים היתים לעדכון בתשקיף זה, בהתאם לסעיף  

, לרבות פרטים אודות התקשרות מוקדמת של החברה עם משקיעים  הודעה משלימהיירות ערך ולתקות  

שיהיו,  מסוו ככל  שיויים,  ואודות  המרבי  גים  הריבית  בשיעור  ו/או  א')    אגרות לבכמות  (סדרה  החוב 

"). עם פרסומה, תהפוך ההודעה המשלימה לחלק  ההודעה המשלימה המוצעות מכוח תשקיף זה (להלן: "

  זה לתשקיף.  2פרק ב 2.4.10 בלתי פרד מתשקיף זה. לפרטים וספים ראו סעיף

 

  השתית   הריבית  שיעור  על  מכרז  של  בדרך  לציבור  בהצעה אחידה  מוצעות')  א(סדרה    החוב  אגרות 2.2.1

  : להלן כמפורט

" א  סדרה(  חוב  אגרות .  . ע  ח" ש  60,000,000 (להלן:    בהצעה,  לציבור  מוצעות")  המוצעת  הכמות') 

), בדרך של מכרז על  "היחידות" :  להלן(  יחידות  60,000  באמצעותלערכן הקוב,    בתמורה,  אחידה

ו(  המשלימה   בהודעה  שייקבע  כפי  ובשעה  ביום  ייערך  אשר  השתית  הריבית  שיעור להלן:  לעיל 

שיעור הריבית המרבי שהיו  על    יעלהבמכרז לא    יקבע  אשר  השתית  הריבית  שיעור"), כאשר  המכרז"

  כדלקמן: יחידה ומחירה הים  כל הרכבו לשה  6%

  ש"ח  1,000  ב מערכן הקו 100%שיעור של תמורה לב ש"ח ערך קוב אגרות חוב (סדרה א') 1,000

  ש"ח  1,000  סה"כ מחיר ליחידה 

 

(כולה או חלקה) בכל עת לפי קבלת כספי    אגרות החוב (סדרה א')רשאית לבטל את הצעת    החברה 2.2.2

  את   יראו  כאמורההפקה מאת המשקיעים מבלי שתהיה למשקיעים כל טעה בקשר לכך. במקרה  

 .כבטלות  לחברה שיתו ההזמות כל

 

  רישום למסחר בבורסה  2.3

לפיו    הבורסה זה,  להשלמה  לתשקיף  העקרוי  אישורה  את  א') תה  (סדרה  החוב  אגרות  תאי 

עומדים בתאים הקבועים בתקון הבורסה ובהחיות  זה    מכוח תשקיף להשלמה  לציבור  המוצעות 

  . פיו על

אגרות החוב  פרסום ההודעה המשלימה, תפה החברה לבורסה בבקשה לרשום בה למסחר את   לפי

להשלמה זה וההודעה המשלימה. בכפוף לקבלת אישור הבורסה  מכוח תשקיף   עות(סדרה א') המוצ

שלושה  למסחר תוך    אגרות החובלרישום למסחר כאמור לעיל, תפה החברה בבקשה לרשום בה את  

  לאחר מועד המכרז.   עסקים) ימי  3(

אגרות החוב (סדרה    לרישומן למסחר של  דרישות הבורסההתקיימות  אישור הבורסה כאמור כפוף ל

ולא התקיימו כל דרישות הבורסה  להלן. היה    2.3.1.3עד    2.3.1.1  כמפורט בסעיפים  המוצעות  א')

לעיל, ההצעה    כאמור  המוצעותתבוטל  א')  (סדרה  החוב  ו  ואגרות  יוקצו  למסחר  לא  לא  ירשמו 

למסחר (בשל אי התקיימות התאים   אגרות החוב (סדרה א') המוצעותבמידה ולא רשמו   בבורסה.

,  ה"ל  יושבו למזמיים   הםמכרז  בככל שגבו כספים מהמזמיים    להלן)  2.3.1ף  המפורטים בסעי

 בצירוף הפירות שצברו, אם וככל שצברו, ביכוי מס כדין (אם יחול). 

 

  מספר המכרז יפורסם במסגרת ההודעה המשלימה.    2
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לכך כאמור    בקבלת אישורה  בבורסה מותה   המוצעות   (סדרה א')  אגרות החוברישומן למסחר של   2.3.1

  בקיום דרישות תקון והחיות הבורסה כמפורט להלן:  לתשקיף וכן, 1 פרקב 1.3בסעיף 

מחזיקים לפחות, כשכל אחד מחזיק בשווי    35פיזור המזערי של אחזקות הציבור היו  ה 2.3.1.1

 ").  מזערי למחזיק ההחזק שווי(להלן: " ש״ח  200,000החזקות מזערי של 

״ זה  ייחשב  מחזיק(כשלעיין  ההחזקה    –״  שווי  על  עולה  החזקותיו  ששווי  אחד  מחזיק 

המזערי למחזיק כאמור או מחזיק ביחד עם אחרים ששווי החזקותיהם במשותף עולה על  

 . שווי ההחזקה המזערי למחזיק כאמור)

מ 2.3.1.2 יפחת  לא  למסחר  הרישום  לאחר  א')  (סדרה  החוב  באגרות  הציבור  אחזקות    36-שווי 

 ש"ח.  מיליון

הון עצמי מיימלי, לאחר הרישום למסחר, בלפי החיות הבורסה, החברה דרשת לעמוד   2.3.1.3

  30לדוחותיה הכספיים הסקורים של החברה ליום    בהתאםמיליון ש"ח.    24-שלא יפחת מ

  מיליון  25-כ  של  סך  על  עמד  (כהגדרתו בתקון הבורסה)  החברה  של   העצמי  הוה  2020  ביוי

של החברה (כהגדרת המוח בתקון  ההון העצמי  ש"ח. כון למועד תשקיף להשלמה זה,  

  1.4זה ראו סעיף    לעייןמיליון ש"ח,    24  של  מסך   איו פוחתהבורסה וההחיות על פיו)  

    .לתשקיף 1 פרקב

כן,   א') כמו  (סדרה  בהתאם להחיות הבורסה, התחייבה החברה, כי כל עוד אגרות חוב 

רשומות למסחר, לא תחלק החברה דיבידד לבעלי מיותיה באופן שבשל חלוקת    תהייה

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

  2.3.1.3ו/או    2.3.1.2ו/או    2.3.1.1אם יתברר כי לא התקיימו דרישות הבורסה כמפורט בסעיפים  

א'), (סדרה  החוב  אגרות  הפקת  תתבטל  אזי  הכספים    לעיל,  בבורסה,  למסחר  תירשמה  לא  הן 

רכז ההפקה,   בידי  למזמייםוהתקבלו  ככל שהתקבלו  יושבו  יוקצו למזמיים    החוב   אגרות  , ,  לא 

  י.והחברה תודיע על כך בדיווח מייד 

ידי רכז ההפקה לחשבון האמות כהגדרתו בסעיף    ') תועבר עלא(סדרה    החוב  אגרות   הפקתתמורת   2.3.2

כל התאים להעברת התמורה לחברה  המפורטים בסעיף    תהתקיימו  למועדעד    האמותשטר  ב  6.2.1

  תמורת ') (להלן: "א(סדרה    החוב   אגרות  הפקתהאמות. החברה רואה בקבלת תמורת  שטר  ב  6.2.2

בסעיף  ")ההפקה (כהגדרתו  רכז ההפקה  כל  2.4.2.1  אצל  כקבלת  ב  להלן),  ההתמורה  חברה  ידי 

ובכפוף   זאת  רישום  לעיל  2.3.1  בסעיף  לאמורולאור  את  (סדרה    תבקש  החוב  למסחר  אאגרות   ('

 בבורסה. 

 

  לציבור  הצעה 2.4

  להגשת הזמות ליחידות  התקופה 2.4.1

מכוח תשקיף זה,    אגרות החוב (סדרה א') המוצעותלהגשת הזמות מטעם הציבור לרכישת    המועד

ייקבע ויפורט במסגרת ההודעה המשלימה שתפרסם החברה, וזאת בהתאם להוראות תקות יירות  

בתשקיף),   המוצעים  ערך  ליירות  הזמות  להגשת  (תקופה  רשות    2005-תשס"ו הערך  ולהחיות 

  כפי   ובשעה   ביוםאגרות החוב (סדרה א') כאמור תחל    לרכישת  יירות ערך. התקופה להגשת הזמות

)  7שבע (  לפי  לא (ותסתיים ביום ובשעה כפי שייקבע בהודעה המשלימה    ,הודעה המשלימהב   שייקבע

, ממועד פרסום ההודעה המשלימה ולא יאוחר משבעים  ) שעות מסחר בבורסה5שעות ומתוכן חמש (
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  להגשת   התקופה  מתחילת) ימים  45וחמישה (  ארבעים) ימים ממועד פרסום התשקיף או  75וחמישה (

  ). העיין  לפי, ״מועד סגירת רשימת החתימות״-ו " המכרז יום": להלן ( 3)המוקדם לפי ,  הזמות

  הגשת בקשות  2.4.2

גבי הטפסים    ישבמסגרת המכרז    המוצעות  יחידותה בקשות לרכישת   2.4.2.1 על  להגיש לחברה 

, כהגדרתם להלן)  קשותב  לקבלת  המורשים  אצל   להשיגםזו (אשר יתן    למטרהההוגים  

ההודעה    החברה  תתקשר  עמו הפקה    רכזבאמצעות   במסגרת  תפורסם  זהותו  אשר 

 אחרים  חבריםאו  /ו   בקים  באמצעותאו  /ו  במישרין  ,״)רכז ההפקה(להלן: ״  המשלימה 

  החתימות   רשימת   סגירת   ממועד   יאוחר   לא")  בקשות  לקבלת  המורשיםבבורסה (להלן: "

  .המשלימה  בהודעה שיקבע כפי

חשב כמוגשת יכל בקשה לרכישת יחידות שהוגשה למורשה לקבלת בקשות ביום המכרז ת 2.4.2.2

  למועד סגירת רשימת החתימות   באותו יום אם תתקבל על ידי המורשה לקבלת בקשות עד 

בהודעה המשלימה, ובתאי שתועבר על ידי המורשה לקבלת הבקשות לידי    פורטיכפי ש

רכז ידי  על  ותתקבל  ההפקה  עד    רכז  רשימת  ההפקה  סגירת  ממועד  אחת  שעה  לתום 

  בהודעה המשלימה.  החתימות (המועד האחרון להגשה לרכז), כפי שיפורט

הבקשות תועברה לרכז ההפקה על ידי המורשים לקבלת בקשות ביום המכרז עד לשעה   2.4.2.3

המשלימה,   בהודעה  לכך    באופן   ההפקה  לרכז  הבקשה  שידור  באמצעותשתיקבע 

  הבקשות  את  להעביר  יתן ,  כגיבוי,  בוסף.  וירטואלית  כספת   באמצעות ,  דיגיטאלי

ת אשר  סגורות  המועי במעטפות  לחלוף  עד  סגורות  בקשות, שארה  להגשת  האחרון  ד 

ותוכסה על ידי רכז ההפקה לתיבה סגורה ועולה ביחד עם הבקשות אשר הוגשו ישירות  

  לרכז ההפקה. 

המורשים לקבלת בקשות יהיו אחראים וחייבים כלפי החברה וכלפי רכז ההפקה לתשלום   2.4.2.4

במלואן עו,  ואשר  באמצעותם  שהוגשו  בקשות  בגין  לחברה  שתגיע  התמורה  או    מלוא 

  בחלקן. 

 ') א(סדרה  חוב  אגרות  יחידות לרכישת  בקשות 2.4.2.5

כל מזמין רשאי להגיש עד שלוש הצעות בשיעורי ריבית שוים, אשר לא יעלו על שיעור    )א(

  הריבית המרבי, ובלבד ששיעור הריבית המוצע על ידו יהיה קוב באחוזים במרווחים 

ובשיעורים  0.01%של   המרבי  הריבית  בשיעור  הצעות  להגיש  יהיה  יתן  דהייו,   .

של   במרווחים  ממו  לעיל,  0.01%המוכים  כאמור  במרווחים  תקוב  שלא  בקשה   .

  תעוגל למדרגה הקרובה ביותר כלפי מעלה. 

יראוה כבקשה בה קבע שיעור הריבית    )ב( בקשה שלא קבע בה שיעור ריבית כלשהו 

 המרבי. 

שהוגשה בשיעור ריבית העולה על שיעור הריבית המרבי יראוה כבקשה שלא  בקשה    )ג(

 הוגשה. 

שהוא מבקש לרכוש וכן את שיעור    היחידות   מספר  את  המבקש  יציין  שתוגש  בקשה  בכל 2.4.2.6

   הריבית המוצע על ידו, אשר לא יעלה על שיעור הריבית המרבי.

 

) ימי מסחר ממועד פרסום ההודעה המשלימה, וזאת  2על אף האמור, התקופה להגשת הזמות תחל לא לפי חלוף שי (   3
) לתקות  3(א1) עד  1א(1במקרה בו בהודעה המשלימה ישוו פרטים בשיעורים העולים על השיעורים הקבועים בתקה  

 הודעה משלימה. 
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של  2.4.2.7 כלשהו  לגבי חלק  שתוגש  בלבד. בקשה  שלמות  יחידות  לרכישת  בקשות  להגיש  יתן 

יחידה, יראו אותה כבקשה המוגשת לגבי מספר היחידות השלמות בלבד הקוב בה, וחלק  

יחידה הקוב ב כלל בה מלכתחילה. בקשה שמספר  כלשהו של  ה, יראו אותו כאילו לא 

  היחידות הקוב בה פחות מיחידה אחת, לא תתקבל. 

תיחשב   כל בקשהההזמות לרכישת היחידות במכרז הין בלתי חוזרות.  לכל דין,    בכפוף 2.4.2.8

מצד   חוזרת  בלתי  א')  את    לקבל  המבקשכהתחייבות  (סדרה  החוב    לו שיוקצו  אגרות 

ולשלם באמצעות רכז ההפקה את המחיר    לבקשתו מלאה או חלקית  כתוצאה מהיעות  

של אגרות החוב שיוקצו לו עקב היעות   וההודעה המשלימה המלא על פי תאי תשקיף זה 

  . על פי תאי התשקיף וההודעה המשלימה לבקשתו

  כהגדרתו ,  הגר עימו וכן משקיע מסווג  ובן משפחת  עם  יחד  –" לעיין זה  מזמין" או "מבקש"

סעיף  ב   כאמור  יחידות  לרכישת  מוקדמת  התחייבות  תן  אשר,  לציבור  הצעה  אופן  בתקות

  . הלןל 2.4.6

מגבלה על כמות היחידות המרבית, אזי כל בקשה שצויה בה כמות  במקרה בו לא קבעה   2.4.2.9

המדף, יראוה כבקשה שצויה  פי דוח הצעת  יחידות מוזמת הגבוהה מהכמות המוצעת על

 .פי דוח הצעת המדף  בה הכמות המוצעת על

  הליכי המכרז, פרסום תוצאותיו ותשלום התמורה  2.4.3

בהודעה המשלימה, תיפתח    המועד האחרון להגשה לרכז כפי שיפורט  ביום המכרז, לאחר 2.4.3.1

המעטפות   וייפתחו  ציג  ,  הוירטואלית  שבכספת  הבקשות  תוצגה   וכןהתיבה  בוכחות 

, אשר יפקח על קיום אות  החברה  של  המבקר  חשבוןהציג רכז ההפקה ורואה    החברה,

  יסוכמו ויעובדו תוצאות המכרז, כמפורט להלן.  של הליכי המכרז וכן 

ימסור רכז ההפקה   בבוקר,  09:00ביום המסחר הראשון שלאחר יום המכרז, עד השעה   2.4.3.2

הוגשו הבקשות, הודעה   באמצעותםלמבקשים, באמצעות המורשים לקבלת בקשות אשר  

על מידת ההיעות לבקשתם. ההודעה תכלול את שיעור הריבית שקבע במכרז, את כמות  

לשלם עבורן. עם קבלת ההודעה באותו יום,   היחידות שיוקצו למבקש ואת התמורה שעליו 

השעה   או  יבצהר   12:00עד  כולן  עו,  ליחידות  בקשותיהם  אשר  המבקשים,  יעבירו  ים, 

התמורה שיש לשלמה    מלואן, לרכז ההפקה, באמצעות המורשים לקבלת בקשות, את  חלק

  . כאמור בהודעה המשלימה עו  םלגביהן בקשותיה עבור היחידות

ביום המסחר הראשון שלאחר יום המכרז, תודיע החברה בדוח מיידי לרשות יירות ערך  2.4.3.3

 ולבורסה את תוצאות המכרז.

  והקצאת היחידות  קביעת שיעור הריבית במכרז  2.4.4

  על אגרות החוב (סדרה א') כל היחידות שבקשות לרכישתן תעיה, תופקה בשיעור ריבית אחיד  

ביותר אשר הבקשות ליחידות    המוך") אשר יהיה שיעור הריבית  שיעור הריבית האחיד(להלן: "

ריבית מוכים יותר, יספיקו להקצאת    ישקבו בו כשיעור הריבית ביחד עם בקשות שקבו בשיעור

זה תשקיף  פי  על  לציבור  המוצעות  היחידות  המשלימה  כל  תיעשה  וההודעה  היחידות  הקצאת   .

  כמפורט להלן: 

שבקשות    (לרבות היחידות  שתתקבלה  היה והמספר הכולל של היחידות הכלולות בבקשות 2.4.4.1

אם וככל ויהיו על פי  ,  להלן  2.4.6לרכישתן התקבלו מהמשקיעים המסווגים כאמור בסעיף  

יפחתההודעה המשלימה לציבור    )  היחידות המוצעות  של  הכולל  כל   –מהמספר  תעיה 

(בכפוף להתקיימות דרישות תקון הבורסה וההחיות על פיו, כמפורט   הבקשות במלואן
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יתרת  .כזה, שיעור הריבית האחיד יהיה שיעור הריבית המרבי . במקרהעיל)ל  2.3.1ף  בסעי

    לא יופקו. גיןהיחידות שלא תתקבלה בקשות ב

(לרבות היחידות שבקשות    שתתקבלההיה והמספר הכולל של היחידות הכלולות בבקשות   2.4.4.2

אם וככל ויהיו על פי  ,  להלן  2.4.6  לרכישתן התקבלו מהמשקיעים המסווגים כאמור בסעיף

שווה או יעלה על המספר הכולל של היחידות המוצעות לציבור   ) יהיהההודעה המשלימה

 כדלקמן:  תיעשה המוצעות לציבור הקצאת היחידות  –

  לא תעיה. –בקשות הוקבות בשיעור ריבית גבוה משיעור הריבית האחיד   )א(

  תעיה במלואן.  –בקשות הוקבות בשיעור ריבית המוך משיעור הריבית האחיד   )ב(

על   בקשות  כולל  לא (בקשות    )ג(   2.4.6  בסעיף  כאמור ,  מסווגים  משקיעים ידי    שהוגשו 

המשלימההלןל ההודעה  פי  על  ויהיו  וככל  אם  השווה  ה  ),  ריבית  בשיעור  וקבות 

סך היחידות  מתוך  תעיה באופן יחסי כך שכל מזמין יקבל    –לשיעור הריבית האחיד  

לאחר  המוצעות   לחלוקה  הוקבות  שיוותר  לבקשות  המוך  היעות  ריבית  בשיעור 

אשר הזמיו בשיעור  למשקיעים המסווגים  ולאחר ההקצאה  (משיעור הריבית האחיד  

פי ההודעה  ,  להלן  2.4.6  בהתאם לאמור בסעיףהריבית האחיד,   על  ויהיו  וככל  אם 

שווה ליחס שבין מספר היחידות שביקש בשיעור הריבית האחיד,  חלק ה,  )המשלימה

ביכוי  לבין סך כל היחידות שבקשות לרכישתן בשיעור הריבית האחיד הוגשו לחברה (

פי  ,  להלן  2.4.6  כאמור בסעיף  ,מסווגיםהים  משקיעהשל  חלקם   ויהיו על  אם וככל 

  ). ההודעה המשלימה

 לעיל, לא יושג פיזור מזערי באגרות החוב  2.4.4.2  אם בעקבות ההקצאה כאמור בסעיף 2.4.4.3

, אזי תבוטל  ומשקיעים מסווגים ישתתפו בהצעה  לעיל  2.3.1.1  (סדרה א') כאמור בסעיף

הלן, וכל הבקשות, כולל  ל  2.4.6ף  ההקצאה למשקיעים המסווגים האמורה בסעי  עדיפות

  הזמות המשקיעים המסווגים, תעיה כדלקמן: 

  לא תעיה.  – בקשות ששיעור הריבית הקוב בהן גבוה משיעור הריבית האחיד   )א(

  ה במלואן. תעי  –בקשות הוקבות בשיעור ריבית המוך משיעור הריבית האחיד   )ב(

על    )ג( שהוגשו  בקשות  (כולל  להתחייבויות  בקשות  בהתאם  מסווגים  משקיעים  ידי 

אם וככל ויהיו על פי  ,  הלןל  2.4.6ף  המוקדמות של משקיעים מסווגים כאמור בסעי

) ששיעור הריבית הקוב בהן היה שווה לשיעור הריבית האחיד  ההודעה המשלימה

תעיה באופן יחסי כך שכל מבקש יקבל מספר יחידות כזה שהיחס בין מספר זה לבין  

לחלוקה לאחר הפחתת היחידות שיוקצו למבקשים שהגישו  סך כל היחידות שיוותרו  

ליחס שבין מספר   בקשות בשיעור ריבית מוך משיעור הריבית האחיד, יהיה שווה 

היחידות שביקש בשיעור הריבית האחיד, לבין סך כל היחידות שבקשות לרכישתן  

ות  בשיעור הריבית האחיד הוגשו לחברה (כולל יחידות שלרכישתן התקבלו התחייבוי 

פי  ,  להלן  2.4.6  מוקדמות של משקיעים מסווגים כאמור בסעיף על  ויהיו  וככל  אם 

  ). ההודעה המשלימה

 לעיל, לא יושג פיזור מזערי באגרות החוב  2.4.4.3אם בעקבות ההקצאה כאמור בסעיף   2.4.4.4

  לעיל, אזי תבוצע ההקצאה כדלקמן: 2.3.1.1 (סדרה א') כאמור בסעיף 

  לא תעיה.  – בקשות ששיעור הריבית הקוב בהן גבוה משיעור הריבית האחיד   )א(
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על    )ב( שהוגשו  בקשות  (לרבות  להתחייבויות  בקשות  בהתאם  מסווגים  משקיעים  ידי 

אם וככל ויהיו על פי  ,  להלן  2.4.6  ים כאמור בסעיףהמוקדמות של משקיעים מסווג 

) ששיעור הריבית הקוב בהן היה שווה ו/או מוך משיעור הריבית  ההודעה המשלימה

יקבל  ,האחיד מבקש  שכל  כך  יחסי  באופן  המוצעות    מתוך  תעיה  היחידות  סך 

בשיעור הריבית האחיד ו/או   ן מספר היחידות שביקששווה ליחס שביחלק ה ,לציבור

לבין סך כל היחידות שבקשות בשיעור הריבית האחיד ו/או    בשיעור ריבית מוך ממו

התקבלו   שלרכישתן  יחידות  (כולל  לחברה  הוגשו  ממו  המוך  ריבית  בשיעור 

אם וככל  ,  להלן  2.4.6  כאמור בסעיף  ,התחייבויות מוקדמות של משקיעים מסווגים

  ).ויהיו על פי ההודעה המשלימה

בסעיף   2.4.4.5 כאמור  יחידות  הקצאת  בעקבות  גם  מזערי   2.4.4.4אם  פיזור  יתקיים  לא    לעיל 

  לעיל, אזי תבוצע ההקצאה מחדש לצורך   2.3.1.1  באגרות החוב (סדרה א') כאמור בסעיף

  קביעת שיעור ריבית אחיד חדש אשר לא יעלה על שיעור הריבית המרבי ואשר יהיה שיעור 

ביחידות באופן    ות הכלול  החוב   אגרות המוך ביותר שבו יתן יהיה להקצות את    הריבית 

לעיל, ובלבד שלמבקש לא יוקצו  2.3.1.1 ימו דרישות הפיזור המזערי כאמור בסעיף שיתקי

יחידות במספר גבוה מזה שהזמין או בשיעור ריבית מוך יותר מזה שקב בבקשתו (להלן:  

 ").שיעור הריבית האחיד החדש"

ההקצאה   תיעשה  זה,  בסעיף  כאמור  החדש  האחיד  הריבית  שיעור  בסעיף  קבע  כאמור 

לעיל ובמקום "שיעור הריבית האחיד" ייראו כאילו אמר "שיעור הריבית האחיד    2.4.4.4

  החדש". 

,  עילל   2.3.1.1  סעיףבאם לא יתן יהיה להשיג פיזור מזערי באגרות החוב (סדרה א') כאמור   2.4.4.6

על    שיוצעולעיל, לגבי אגרות החוב (סדרה א')    2.4.4.5המתואר בסעיף   גם באופן ההקצאה

אגרות החוב (סדרה א')   תוקציה, לא  הפקתןתבוטל   ,וההודעה המשלימה  פי תשקיף זה

  ולא יגבו כספים מהמבקשים בגיה.

 מהקצאת אגרות החוב (סדרה א') כאמור לעיל ייווצרו שברים, הם יעוגלו,אם כתוצאה   2.4.4.7

מהעיגול   ככל היתן, ליחידה השלמה הקרובה ביותר. עודפים של יחידות שיוותרו כתוצאה

ההפקה רכז  ידי  על  יירכשו  ליחידה    כאמור,    ואגרותבהודעה המשלימה    שיקבעבמחיר 

  . שיקבע האחידהחוב תשאה את שיעור הריבית 

כל מבקש ייחשב כאילו התחייב בבקשתו לרכוש את כל היחידות שתוקציה לו כתוצאה 

  מהיעות מלאה או חלקית לבקשתו, לפי הכללים המפורטים לעיל. 

  החשבון המיוחד  2.4.5

סמוך לפי יום המכרז יפתח רכז ההפקה בתאגיד בקאי חשבון אמות מיוחד ושא פירות   2.4.5.1

.  פרטיו  את  בקשות  לקבלתוימסור למורשים    )״״החשבון המיוחד(להלן:    החברה  על שם

ובהתאם להוראות    חשבון זה יוהל באופן בלעדי על ידי רכז ההפקה בשם החברה ועבורה 

יתקבלו בגין הבקשות לרכישת היחידות הכלולות בבקשות  . כל הכספים שחוק יירות ערך

  שעו, יועברו לחשבון המיוחד.

אשר  2.4.5.2 בקשות  לקבלת  המורשים  יפקידו  המכרז,  יום  שלאחר  הראשון  המסחר  ביום 

המיוחד,  בצהרים, בחשבון    12:00באמצעותם הגישו המבקשים את בקשותיהם, עד השעה  

  2.4.4יף  את מלוא התמורה המגיעה עבור היחידות אשר לגביהן עתה ההצעה כאמור בסע
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ריבית על  . הכספים האמורים יושקעו בפיקדוות זילים שקליים לא צמודים וושאי  לעיל

  בסיס יומי. 

  ימי )  3(  שלושה   בתוך   ההפקה   רכז  יעביר לעיל,    2.3.1  סעיף  הוראות   התקיימותל   כפוף 2.4.5.3

  בחשבון  שייוותרו  הכספים   יתרת  את   ,האמות  בשטר   6.2  סעיף  להוראות   בהתאם ו  עסקים

  כגד   זאתו  ,האמן  לחשבוןעמלות,    וביכוי  בגים  צברו  אשר  הפירות  בצירוף   המיוחד

(סדרה    אגרות  תעודות  העברת פי    על  הבורסה  חבר  וזיכוי  לרישומים  לחברה')  אהחוב 

 .ההפקה רכז הוראות 

החברה,   לידי  התמורה , כהעברת  ההפקה   רכז  אצלהחברה רואה בהפקדת תמורת ההפקה   2.4.5.4

 ') למסחר.א(סדרה  החוב אגרותלרשום את   בבקשהועל סמך זאת תפה החברה לבורסה 

 משקיעים מסווגים   2.4.6

החברה    התשקיףלמועד   2.4.6.1 בכוות  המשלימה,  ההודעה  פרסום  שעד  התקופה  ובמהלך 

פי ההודעה    יחידות שתוצעה לציבור על ה להתקשר בהתקשרות מוקדמת, ביחס לחלק מ

מסווגים  משקיעים  עם  מהמשקיעים   ,4המשלימה,  התחייבות  החברה  תקבל  לפיה 

ביחס   להגשת הזמות  ובשיעורי    בתאים,  , בכמויות')א(סדרה    וב החלאגרות  המסווגים 

 כפי שיפורטו בהודעה המשלימה.  הריבית

 : זה 2.4.6 בסעיף

קבע במכרז  ישיהאחיד    שיעור הריביתהמוזמת ב  אגרות החוב היחס שבין כמות    –  ״חתימת יתר״

  לבין הכמות שותרה לחלוקה, ובלבד שהוא עולה על אחד.

אגרות  שהוצעה במכרז, לאחר שוכתה ממה כמות    אגרות החובכמות    – ״  הכמות שותרת לחלוקה״

לגביההחוב   ב  ן שהוגשו  ריביתהזמות  הריבית   מוכים ה  שיעורי  כל  האחיד    משיעור  סך  שייקבע. 

  ההזמות של המשקיעים המסווגים לא יעלה על השיעור הקבוע בתקות אופן הצעה לציבור. 

יתר  על חתימת  של  במקרה  לציבור,  הצעה  אופן  תקות  מסווגים  תהא    פי  למשקיעים  ההקצאה 

שיעור    מכמות היחידות שהוצעה, תוקצה לכל משקיע מסווג   5) היתה חתימת היתר עד פי  1כדלקמן: (

מכמות היחידות שהוצעה,    5) היתה חתימת היתר יותר מפי  2מהכמות שהתחייב לרכוש; (  100%  של

(  50%  שיעור של  תוקצה לכל משקיע מסווג קרה שכמות יירות  ) במ3מהכמות שהתחייב לרכוש; 

תוקצה  שותרה לחלוקה  הערך שותרה לחלוקה איה מספיקה להקצאה כאמור לעיל אזי הכמות  

ההתחייבויות    יםהמסווג   יםלמשקיע  סך  מתוך  מוקדמת  התחייבות  כל  של  היחסי  חלקה  לפי 

    .שיעור ריביתהמוקדמות שהוגשו באותו 

  המשקיעים המסווגים תוגשה במסגרת המכרז ותיחשבה כהזמות שהוגשו על   הזמות 2.4.6.2

. במקרה לעיל  2.4.4  לאמור בסעיף  זאת בכפוףו  , שיעור הריבית  ידי הציבור לצורך קביעת

לצורך    כהזמות הציבורתיחשבה  המסווגים  המשקיעים  ולא תהיה חתימת יתר, הזמות  

למזמיים היחידות  המסווגים    ההקצאה.  חלוקת    ריבית השיעור  ב  עשהיתלמשקיעים 

  במכרז. שייקבע האחיד 

 

אלפי ש"ח לפחות ובלבד    800וש מההצעה לציבור יחידות בשווי כספי של  היו מי שהתחייב מראש לרכ  –  ״משקיע מסווג״  4
) מה עם אחד מאלה:  בסעיף  1שהוא  מהל תיקים כמשמעותו  בייעוץ השקעות, בשיווק  8)  (ב) לחוק הסדרת העיסוק 

בבעלות  ) תאגיד המצא  2, הרוכש לפי שיקול דעתו לחשבוו של לקוח; (1995-תש"הההשקעות וביהול תיקי השקעות,  
) לחוק  2א(ב)(15) משקיע המוי בסעיף  3מלאה של משקיע מסווג, אחד או יותר, הרוכש לעצמו או למשקיע מסווג אחר; (

  .בתוספת הראשוה לחוק יירות ערך, הרוכש לעצמו 11או   9עד  1) משקיע המוי בפרטים 4יירות ערך; (
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על 2.4.6.3 להם  וההיעות  המסווגים  מהמשקיעים  מוקדמות  התחייבויות  סעיף  קבלת    2.4.4  פי 

יעשולעיל   המשלימה,  ההודעה  לפרסום  הקבועים   על  עובר  העקרוות  אופן    בתקות  פי 

 הצעה לציבור. 

הקובה  2.4.6.4 זו  על  העולה  בכמות  יחידות  ולרכוש  להזמין  יוכלו  המסווגים  המשקיעים 

בהתחייבותם המוקדמת ואולם יחידות עודפות שיוזמו ותירכשה לא ייחשבו כהזמות  

 ידי הציבור לכל דבר ועיין.  שהוגשו על  משקיעים מסווגים לעיין התשקיף, אלא כהזמות

  שיעור הריבית   לעומת  שיעור הריביתאת    וריד לה,  ביום המכרז  מסווג יהא רשאי,משקיע   2.4.6.5

ידי מסירת    על  ),0.01%  שלבשיעור    (במדרגות  לעיל   האמורהבו קב בהתחייבות המוקדמת  

ההפקה   רכז  בידי  תתקבל  אשר  ההפקה,  לרכז  בכתב  רשימת עד  הודעה  סגירת  למועד 

  . שיפורט בהודעה המשלימה החתימות

זה,   2.4.6.6 בסעיף  כאמור  מוקדמת  בהתקשרות  החברה  עם  שיתקשרו  המסווגים  למשקיעים 

שיפורט   בשיעור  מוקדמת  התחייבות  עמלת  לשלם  החברה  המשלימהעשויה  . בהודעה 

  ובל וזהה לכל המשקיעים המסווגים. שיעור העמלה שישולם יהיה סביר, מק

 וספת למשקיעים מסווגים  הקצאות 2.4.7

ולא יאוחר  ההקצאה לציבוררה תהיה רשאית, עד תום יום העסקים הראשון שלאחר  החב 2.4.7.1

רישום   המוצעותממועד  החוב  למשקיעים מסווגים  אגרות  להקצות  שהתחייבו    ,למסחר 

מוקדמת  כאמור)  בהתחייבות  התחייבות  שהוגשה  וככל  של    ,(אם  וספת  ,  יחידותכמות 

על יעלה  שלא  כולל  של  בהיקף  פי    המוצעת  מהכמות  15%  שיעור  (כלומר    זה  תשקיףעל 

 תוספההקצאה ה(להלן: "  '))א(סדרה    חוב  אגרות ..  ע"ח  ש  מיליון 9  על  יעלה שלא  בהיקף 

הוספת    5. ")מסווגיםלמשקיעים   לאחת    בהתאםתיעשה    מסווגיםמשקיעים  לההקצאה 

להקצאה  ) להלן, כאשר אמת המידה שתיבחר  ג) עד (אמאמות המידה המפורטות בס"ק (

   :כאמור תפורט בהודעה המשלימה

חלקה    משקיע מסווג שהגיש התחייבות מוקדמת, תוקצה כמות יירות ערך לפי  לכל  )א(

להשלמת  הכמות  סך  מתוך  שלו  ההתחייבות  להשלמת  הכמות  של    היחסי 

אגרות  כמות    – "  הכמות להשלמת ההתחייבות, " בסעיף זהההתחייבויות שהוגשו;  

בשיעור הריבית    או  שיעור הריבית האחידבהתחייבות מוקדמת    ןשיתה לגביה החוב  

  אגרות החוב ביכוי כמות  ,  ממו   מוך  בשיעור ריבית  או  ,לפי העיין  ,החדש  האחיד

  . שהוקצו בשל ההתחייבות המוקדמת האמורה

בשיעור    למשקיע  )ב( מוקדמת  התחייבות  שהגיש  החוב    הריביתמסווג  לאגרות  ביחס 

יוקצה   לאחריה  שלו,  ההתחייבות  להשלמת  הכמות  מלוא  תוקצה  ביותר  המוך 

בשיעור   מוקדמת  התחייבות  שהגיש  מסווג  החוב    הריביתלמשקיע  לאגרות  ביחס 

המוך הבא בגובהו, וכך הלאה עד מלוא הכמות הוספת; היה יותר ממשקיע מסווג  

תיעשה    ביחס לאגרות החוב,  ריבית  אחד שהגיש התחייבות מוקדמת באותו שיעור

 ) לעיל.  אההקצאה לכל אחד מהם לפי האמור בס"ק (

, לפי חלקה  אגרות חובמשקיע מסווג שהגיש התחייבות מוקדמת תוקצה כמות    לכל  )ג(

 כל ההתחייבויות.  היחסי של התחייבותו מתוך סך

 

  למשקיעים מסווגים   הוספת  בהקצאה  היחידות  כמותככל שיחולו שיויים בכמות היחידות המוצעת בהודעה המשלימה,     5
  .תשוה בהתאם
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ה 2.4.7.2 מסווגים    וספת  ההקצאה  ש  תהיהלמשקיעים  ליחידות  זהה  לגביהם   ית בהרכב  ה 

   .התחייבות מוקדמת

  ריביתהבשיעור    אחיד או הריבית  ה בשיעור    תהיהההקצאה הוספת למשקיעים המסווגים   2.4.7.3

 . חדש, לפי העייןה  האחיד

בכמות    אגרות חובלמשקיע מסווג לא יוקצו  להלן    2.4.7.6-ו  2.4.7.5בכפוף לאמור בסעיפים   2.4.7.4

בהתחייבות המוקדמת שהגיש  על הכמות  העולה  החלופה    ,הכוללת  פי  על  אמור  כ למעט 

  . (ג)2.4.7.1 בסעיף

אלא אם צייו המשקיעים המסווגים אחרת, הרי שהתחייבותם המוקדמת של המשקיעים   2.4.7.5

המוזמת על ידם,   אגרות החוב המסווגים תיחשב כהסכמתם להקצאה של עד מלוא כמות  

אשר  מסווגים,  למשקיעים  כאמור  וספת  הקצאה  לבצע  רשאית  תהיה  החברה  ולפיכך 

אשר   הריביתבשיעור    ת שהוגשו על ידם,התחייבו בהתחייבות מוקדמת, ואשר קבו בהזמו

בשיעור    או  החדש, לפי העיין)  לשיעור הריבית האחיד  או (  האחיד  שיעור הריבית ל  שווה 

האחיד החדש, לפי העיין) מבלי    משיעור הריבית  האחיד (או   ריבית מוך משיעור הריבית 

פי אמת ובלבד שההקצאה הוספת תבוצע ל   לפות פעם וספת לאותם משקיעים מסווגים

 . ושתפורט בהודעה המשלימהלעיל  2.4.7.2או  2.4.7.1 פיםמידה המפורטת בסעיה

הוא מבקש שלא להשתתף בהקצאה   יותר, כיבמקרים שבהם יציין משקיע מסווג אחד או  2.4.7.6

בסעיף   כאמור  אזי  וספת  לעיל,  זכאי    חובהאגרות  זה  כאמור  היה משקיע  כן  שאלמלא 

ים המסווגים האחרים, ויחולו על ההקצאה , יוקצו למשקיע זה 2.4.7להקצאתם לפי סעיף 

 .התאים בסעיף זה

 הקצאה וספת לכלל המזמיים לאחר תאריך המכרז  2.4.8

(כהגדרתה בתקות אופן הצעה    במקרה בו תהא חתימת יתר,  לעיל  2.4.7בסעיף  בוסף על האמור  

  האחיד או בשיעור הריבית  תהא החברה רשאית להקצות לכלל המזמיים שהגישו הזמות    ,לציבור)

אגרות    של  ממו, לפי העיין, כמות וספת  מוךה  בשיעור ריבית  האחיד החדש או  בשיעור הריבית

  א של  בהיקף   כלומר(  זה   תשקיף מהכמות שהוצעה על פי    15%  שיעור של  בהיקף שלא יעלה על ,  חוב

 6")המזמיים  לכלל   הוספת  ההקצאה(להלן: "  מיליון ש"ח ע.. אגרות חוב (סדרה א'))  9על    יעלה

  . לעיל 2.4.4 פיםאשר יוקצו בהתאם לסעי

  הקצאת יירות ערך, מכתבי הקצאה ותעודות יירות ערך  2.4.9

הכספים   העברת  כגד  ההקצאה  ההפקהבמועד  רכז  ידי  על  המיוחד  בחשבון  תקצה  שהופקדו   ,

ביחידות שהבקשות לרכישתן עו, במלואן או בחלקן,    ותהכלול  אגרות החובאת    למבקשיםהחברה  

משלוח ידי  על  במלואה,  שולמה  תמורתן  למבקשים  תעודות    ואשר  א')  (סדרה  החוב  אגרות  בגין 

או חברה לרישומים שתבוא    בע"מ  אביב-החברה לרישומים של הבורסה ליירות ערך בתל(באמצעות  

שיקול דעתה הבלעדי של החברה, ובלבד שכל יירות הערך של החברה יהיו רשומים  במקומה על פי 

  ). ")לרישומים החברה(לעיל ולהלן: " על שם אותה חברה לרישומים

תהייה יתות לפיצול או להעברה או לוויתור לטובת  (סדרה א') של החברה  תעודות אגרות החוב  

ויתור, לפי העיין ומסירתו בצירוף התעודות, לחברה,  אחרים בכפוף למילוי כתב העברה או פיצול או  

  ובכפוף לתשלום על ידי המבקש של כל מס או היטל או הוצאה הכרוכים בכך. 

  

 

שיויים בכמות היחידות המוצעת בהודעה המשלימה,     6   לכלל המזמיים    הוספת   בהקצאה   היחידות  כמות ככל שיחולו 
 . תשוה בהתאם
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 הודעה משלימה  2.4.10

יושלמו הפרטים   הודעה משלימה אשר במסגרתה  זה, תפרסם החברה  לאחר פרסומו של תשקיף 

שרלווטי),   ככל  (הכל,  זה  בתשקיף  לעדכון  היתים  הפרטים  יעודכו  ו/או  זה  בתשקיף  החסרים 

) לחוק יירות ערך ולתקות הודעה משלימה, לרבות פרטים  2)(1(א16בהתאם וכפוף להוראות סעיף 

יהיו) בכמות ובתאי  ו ת מוקדמת של החברה עם משקיעים מסווגים, שיויים (ככל  אודות התקשרו

  וכן פרטים וספים, ובכללם: אגרות החוב (סדרה א') המוצעות

 יום המכרז והתקופה להגשת הזמות; 2.4.10.1

 ; אגרות החוב (סדרה א') המוצעותהבורסה לרישום למסחר בה של  אישור 2.4.10.2

  תשקיף ב  ו שקבע  , לפי העיין,ו/או בשיעור הריבית המרבי  החוב   אגרות  בכמות   יםשיוי 2.4.10.3

משיעור הריבית המרבי המצויים  מהכמות ו/או    20%יעלה על    שלאבשיעור    )שיהיו(ככל  

לכך שמכפלת כמות היחידות המוצעות במחיר לא ובכפוף    לעיל, בהתאמה,  2.1.1בסעיף  

ו/או מכמות אגרות החוב  מהמכפלה האמורה הגזרת מהמחיר    30%שיעור של  תשוה מ

הכמות    .וכן בכפוף להוראות תקות הודעה משלימה  שצויו בתשקיף(סדרה א') לפי העיין,  

 ושיעור הריבית המרבי העדכיים כאמור יפורטו בהודעה המשלימה; 

לעיל יתאפשר,   2.4.10.3לעיל, שיוי העולה על האמור בסעיף    2.4.10.3על אף האמור בסעיף   2.4.10.4

ובלבד שלא ישוה אף אחד מבין כמות יירות הערך המוצעים ו/או שיעור הריבית המרבי  

,  העיין  לפי,  בתשקיף  שצויו  המרבי  מן הכמות ו/או שיעור הריבית  50%שיעור של  ביותר מ

  50%של    שיעורמ  ביותר   תשוה  לא  המרבית בכמות יירות הערך המוצעיםהריבית    ומכפלת

  יחולו   אז  וכי  בתשקיף  שצויו')  א(סדרה    החוב  אגרות  מכמות  הגזרת   האמורה  המכפלה  מן

 . משלימה הודעה לתקות)(ב) 4א(1 סעיף  הוראות 

אגרות  ידי משקיעים מסווגים בקשר עם    סך ההתחייבויות המוקדמות שיתו לחברה על 2.4.10.5

הכמות,  מכוח התשקיף וההודעה המשלימה, לרבות שמותיהם,    החוב (סדרה א') המוצעות

 אשר ביחס אליהם התחייב כל אחד מהמשקיעים המסווגים כאמור; הריבית  שיעורוכן 

בשל הצעת   2.4.10.6 א') המוצעותפירוט ההוצאות  (סדרה  החוב  עמלות  תןוהפק  אגרות  לרבות   ,

 מוקדמת, ריכוז והפצה; התחייבותר עבו

א') המוצעותכל פרט אשר תיקוו מתחייב מהשיוי בתאי   2.4.10.7 (סדרה  כאמור    אגרות החוב 

  שיהא; ככללעיל, 

בהקצאות וספות למשקיעים מסווגים ו/או לכלל   אגרות החוב (סדרה א') שתוצעה כמות 2.4.10.8

 אם וככל שתהייה.  ואופן ההקצאה המזמיים

 

  הימעות מעשיית הסדרים  2.5

שאים    החברה 2.5.1 הסדרים  מלעשות  להימע  זה  תשקיף  על  בחתימתם  מתחייבים  והדירקטורים 

להימע  ומתחייבים  בציבור  ופיזורם  הפצתם  הערך,  יירות  הצעת  עם  בקשר  בתשקיף    כתובים 

מלהעיק זכות לרוכשי יירות ערך על פי התשקיף למכור את יירות הערך שרכשו מעבר למפורט  

  בתשקיף.

יירות ערך על כל הסדר  והדירקטורים מתחייבים בחתימתם על תשקיף זה להודיע לרשות    החברה 2.5.2

  לעיל.  2.5.1יף הידוע להם עם צד שלישי הסותר את ההתחייבות כאמור בסע
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החברה והדירקטורים מתחייבים בחתימתם על תשקיף זה להימע מלהתקשר בקשר ליירות הערך   2.5.3

תם ערך הסדרים ביגוד  המוצעים על פי התשקיף עם צד שלישי כלשהו שלפי מיטב ידיעתם ובדיק

 לעיל.  2.5.1 לאמור בסעיף

מהפקה זו ממפיץ, שלא התחייב    המוצעים  ערךה לו הזמות ליירות  החברה והדירקטורים לא יקב 2.5.4

    בכתב להוג בהתאם להוראות פסקה זו.

 

 מיסוי 2.6

 כללי  2.6.1

בעת קבלת החלטות על השקעת כספים, יש לשקול את השלכות המס הקשורות בהשקעה   כמקובל

החוב  אגרות  מיסוי  בדבר  ספחיו,  על  זה  בתשקיף  הכלולות  ההוראות  המוצעות.  החוב  באגרות 

באות    המוצעות ואין  החוק  הוראות  של  מוסמכת  פרשות  להוות  מתיימרות  אין  כלליות,  הין 

אידיב מקצועי  יעוץ  ולסיבות במקום  המיוחדים  לתוים  בהתאם  מומחים,  ידי  על  ידואלי 

הייחודיות לכל משקיע. מומלץ לכל המבקש לרכוש יירות ערך על פי תשקיף להשלמה זה לפות  

  לייעוץ מקצועי על מת להבהיר את תוצאות המס שיחולו עליו, בשים לב לסיבותיו הייחודיות.

להלן:  (  2005-), התשס״ה 147תיקון פקודת מס הכסה (מס'  התקבל בכסת חוק ל  2005ביולי    25ביום  

  1961-״). התיקון משה באופן יכר את הוראות פקודת מס הכסה (וסח חדש), התשכ״אהתיקון״

  2008בדצמבר    29״), הוגעת למיסוי יירות ערך הסחרים בבורסה. בוסף, ביום  הפקודה״להלן:  (

בדצמבר   31"), אשר פורסם ברשומות ביום  169תיקון  "להלן:  לפקודה (  169אישרה הכסת את תיקון  

כמו כן,  ), וחולל שיויים וספים ביחס למיסוי יירות ערך.  2009ביואר    1(וכס לתוקף ביום    2008

  טרם התפרסמו כל התקות החדשות הצפויות להתפרסם בעקבות התיקון.  התשקיףבמועד פרסום 

(תיקוי חקיקה)  ם ברשומות החוק לשיוי, פורס 2011בדצמבר    6ביום     2011-התשע"ב  ,טל המס 

"). בהתאם לחוק לשיוי טל המס אשר כס לתוקף החל משת  החוק לשיוי טל המס(להלן: "

ההתייעלות    2012 בחוק  שקבע  כפי  ולחברות,  ליחידים  המס  שיעורי  להפחתת  המגמה  בוטלה 

  .  2009-התשס"ט ,)2010-ו  2009כלית לשים הכלכלית (תיקוי חקיקה ליישום התוכית הכל

תיקון   סעיף    195במסגרת  הוסף  הכסה  מס  הכסות  121לפקודת  על  יסף  מס  הקובע  לפקודה,  ב 

  הסכום .  2020  שתכון ל"ח (ש  651,600גבוהות. יחיד אשר הכסתו החייבת בשת המס עלתה על  

מסכום ההכסה החייבת    3%) ישלם מס וסף בשיעור של  המדד  לעליית  בהתאם  שה  מדי  מתעדכן

הוראות סעיף זה חלות על כל סוגי ההכסות, לרבות הכסה מרווח הון    העולה על הסכום האמור.

על   עולה  מכירתה  שווי  אם  רק  תיכלל  מגורים  בדירת  במקרקעין  זכות  (מכירת  מקרקעין  ושבח 

פטורה ממס לפי כל דין), למעט סכום איפלציוי   ) המכירה איה16.1.2019- ש"ח ו(כון ל  4,615,245

שיעורי המס על היחידים המופיעים    לחוק מיסוי מקרקעין.   47לפקודה ובסעיף    88כהגדרתו בסעיף  

  בפרק זה הים לפי הוספת המס הוסף כאמור. 

עדי התקציב  אושר בכסת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוי חקיקה להשגת י  2016בחודש דצמבר  

ים  2017חוק ההסדרים  , (להלן: "2016-), התשע"ז2018- ו  2017ות התקציב  לשאשר כולל תיקו ,("

  2017בושאים רבים ומגווים בתחום המיסוי, ובין היתר, הורדת שיעור מס חברות בהדרגה בשת  

  . כמו כן, עודכו מדרגות המס ליחידים. 23%לשיעור של   2018והחל משת  24%לשיעור של 

להוראות סעיף    2017כי החל משת    ,קבעעוד   גבוהות בהתאם  הכסות  על  ב  121מס היסף החל 

יהיה בשיעור על    3%  של  לפקודה,  יחיד אשר הכסתו החייבת בשת המס עלתה  לגבי  יחול  והוא 

  על סכום ההכסה העולה על הסכום האמור.) לעיל כאמור  2020 שת כון ל(  "חש 651,600
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ל שאים "תושב ישראל  להלן מתייחס לאופן מיסויים של משקיעים תושבי ישראהאמור    , כי  יובהר 

"תושב ישראל  - שהיה ל  ביחס ליחיד  ,ין כיחוזר ותיק" כהגדרתם בפקודה. יצו   "תושב- לראשוה" ו

ו מאלו  -לראשוה"  שוות  מס  השלכות  לחול  עשויות  בפקודה,  כהגדרתם  ותיק"  חוזר  "תושב 

ם כאמור יפו לקבלת ייעוץ פרטי לשם בחית זכאותם להטבות  המתוארות להלן ומוצע כי תושבי

יצוי  כן  כמו  בישראל.  כ  ,כי  ןמס  ייחשבו  ש"ביחס למשקיעים אשר  כ  "ליטהבעלי  מיות  "או  בעלי 

  כהגדרתם בפקודה, עשויות לחול השלכות מס וספות על אלו המתוארות להלן.  "מהותיים

(סדרה א') על פי תשקיף זה הסדרי המס המתוארים  לפי הדין הקיים כיום חלים על אגרות החוב  

 . בתמצית להלן

  רווח הון ממכירת יירות ערך מוצעים  2.6.2

ידי יחיד תושב ישראל    ריאלי ממכירת יירות ערך עלההון  ה לפקודה, רווח    ) 1(ב)(91לסעיף    בהתאם

,  25%לפקודה, אך בשיעור שלא יעלה על    121השולי של היחיד בהתאם לסעיף    המס  בשיעורחייב  

ויראו את רווח ההון כשלב הגבוה ביותר בסולם הכסתו החייבת. זאת, למעט לגבי מכירת יירות  

קרי, המחזיק, במישרין או בעקיפין, לבדו או    , ידי יחיד שהיו "בעל מיות מהותי" בחברה  ערך על

יותר    10%שיעור של  , ב7יחד עם אחר  או  כלשהו של אמצעי השליטה בחברה    מסוגלפחות באחד 

החודשים שקדמו למכירה כאמור, אשר שיעור    12- במועד מכירת יירות הערך או במועד כלשהו ב

. על אף האמור לעיל, רווח הון  30%המס לגבי רווח הון ריאלי בידיו יהיה בשיעור שלא יעלה על  

,  15%בשיעור שלא יעלה על  במכירת אגרת חוב, שאיה צמודה למדד המחירים לצרכן, יחויב במס  

  לעיין , ויראו את כל רווח ההון כרווח הון ריאלי.  20%בעל מיות מהותי בשיעור שלא יעלה על    ובידי 

  יראו ,  חוץ  למטבע  צמוד  או  חוץ  במטבע  הקוב  ערך  בייר  שמקורו  יחיד  בידי  ריאלי  הון  רווח  חישוב

  ביכוי שתבע    ישוםכמו כן, לגבי    .כמדד  החוץ   מטבע  שער  את  האיפלציוי  הסכום  חישוב  לצורך

והפרשי הצמדה בשל יירות הערך יחויב רווח ההון הריאלי ממכירת יירות   ריאליתהוצאות ריבית 

, עד לקביעת הוראות ותאים ליכוי הוצאות ריבית ריאלית לפי סעיף  30%הערך במס בשיעור של  

שההכסה בידיו ממכירת יירות הערך  ) לפקודה. שיעור המס כאמור לא יחול לגבי יחיד 9א (א)(101

) לפקודה. במקרה זה יחויב  1(2  היא בגדר הכסה מ"עסק" או "משלח יד", בהתאם להוראות סעיף

  . )47%עד   – 2020(בשת  לפקודה 121היחיד בשיעור מס שולי בהתאם להוראות סעיף 

וספים על חלק הכסתו החייבת של    3%לשיעורי המס האמורים, יחול מס יסף בשיעור של    בוסף

סכום זה מתעדכן מדי שה  . כאמור לעיל,  2020ש"ח (כון לשת    651,600היחיד העולה על סכום של 

  בהתאם לעליית מדד המחירים לצרכן). 

(א)  126 בסעיף הקבוע ערך בשיעור  אדם יהיה חייב במס על רווח הון ריאלי ממכירת יירות  ביחבר 

  . ואילך) 2018משת המס   23%( לעיל כמפורט לפקודה,  

) לפקודה, פטורים ממס בגין  2(9פטורה וכן קופות גמל וגופים הפטורים ממס לפי סעיף   אמות קרן  

רווחי הון ממכירת יירות ערך כאמור בהתקיים התאים הקבועים באותו סעיף. על הכסותיה של  

  שיעורי   זה  ובכללות חייבת ממכירת יירות ערך יחול שיעור המס החל על הכסתו של יחיד  קרן אמ 

שההכסה איה מהווה בידיו הכסה מ"עסק" או מ"משלח יד",    ובלבד  הון   רווח  על   שחלים  המס

אלא אם קבע מפורשות אחרת. לא קבע להכסה שיעור מס מיוחד, תחויב ההכסה במס בשיעור  

  לפקודה.   121המרבי הקבוע בסעיף  

 

  לפקודה. 88כהגדרת מוח זה בסעיף    7
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(יחיד או חבר בי אדם) פטור ממס על רווחי הון במכירת יירות ערך הסחרים   ככלל, תושב חוץ 

) לפקודה, אם רווח ההון איו במפעל הקבע שלו בישראל ובלבד שרכש 2(ב97ח סעיף  ומכ  בבורסה

את יירות הערך לאחר שרשמו למסחר בבורסה. האמור לעיל לא יחול לגבי חבר בי אדם תושב  

או יותר מההכסות או    25%- חוץ אם תושבי ישראל הם בעלי שליטה בו, או ההים או הזכאים ל

א לפקודה.  68בי אדם תושב החוץ, במישרין או בעקיפין, בהתאם לקבוע בסעיף    הרווחים של חבר

במקרה שפטור כאמור איו חל, אפשר שיחולו הוראות אמת המס (אם קיימת) בין ישראל למדית  

התושבות של תושב החוץ, בכפוף להמצאתו מראש של אישור מתאים מרשות המיסים. כמו כן, לא  

  תאגיד בקאי או חבר בורסה לתושב חוץ בהתקיים תאים מסוימים. ידי  יוכה מס במקור על 

המס במקור מרווח ההון הריאלי במכירת יירות הערך המוצעים, בהתאם לתקות מס   יכוי לעיין 

הכסה (יכוי מתמורה, מתשלום או מרווח הון במכירת ייר ערך, במכירת יחידה בקרן אמות או  

  יכוי   תקות(להלן: "  חייב (כהגדרת מוח זה בתקות האמורות)  ,2002-בעסקה עתידית), התשס"ג

מרווח ההון    25%המשלם למוכר תמורה במכירת יירות הערך, יכה מס בשיעור של    ")הון  מרווח

מרווח ההון כאשר המוכר היו    15%למט"ח בשיעור של    או הריאלי ובייר ערך שאיו צמוד למדד  

) ובשיעור של מס חברות  ) מרווח ההון הריאלי  לעיל  כמפורטואילך    2018משת המס    23%יחיד, 

אישורי פטור (או שיעור מופחת) מיכוי מס במקור  ב  בהתחשבכאשר המוכר היו חבר בי אדם. זאת,  

קיזוז הפסדים שמותר למכה במקור לבצע. כמו כן, לא יוכה מס במקור לקופות גמל,  ב  בהתחשבו

המפורטים בתוספת לתקות    הפטורים מיכוי מס במקור לפי הדיןקרות אמות וגופים וספים  

ומרווחים מסוימים) מדיבידד,  מריבית,  (יכוי  יכוי  "להלן:  (  2005-התשס"ו,  מס הכסה  תקות 

  . "), וזאת לאחר המצאת האישורים המתאימים על ידםמדיבידד וריבית

חקו ממסחר בבורסה, שיעור המס  יימ  המדף  הצעתח  דופי    על  הרשמים, ככל שיירות הערך  ככלל

) מהתמורה,  30%אחוזים ( שלושים בשיעור של שיוכה במקור בעת מכירתם (לאחר המחיקה) יהיה

כל עוד לא הומצא אישור מפקיד השומה המורה על שיעור יכוי מס במקור אחר (לרבות פטור מיכוי  

  תאים   בהתקיים תושב חוץ  לה  ידי תאגיד בקאי או חבר בורס עלמס במקור). לא יוכה מס במקור 

בהתאם  מסוימים מוקטן  להיות  עשוי  חוץ,  תושב  של  במקרה  במקור  המס  יכוי  שיעור  כן,  כמו   .

  , כפוף לאמות למיעת כפל מס כאמור לעיל. המיסים  מרשות תקףלאישור 

לא וכה מלוא המס במקור מרווח ההון הריאלי, יחולו הוראות סעיף    המכירהבאם במועד    ,כי  יצוין 

  (ד) לפקודה וההוראות מכוחו בדבר דיווח ותשלום מקדמה בגין מכירה כאמור.91

 הפסדים  קיזוז 2.6.3

, הפסדים בשת המס שמקורם במכירת יירות הערך המוצעים בשת המס ושאילו היו רווחי  ככלל

  כל ושבח מקרקעין ממכירת    ריאליכגד רווח הון    תחילההון היו חייבים במס בידי מקבלם, יקוזזו  

), וכן,  3.5-ל  1איפלציוי חייב יקוזז ההפסד ביחס של    סכום   כגד (  לה   מחוצה  או  בישראל  שהוא  כס

גד ריבית ודיבידד ששולמו בגין אותו ייר ערך או בגין יירות ערך אחרים (בתאי ששיעור המס  כ

(א) לפקודה אם הוא  126הקבוע בסעיף    השיעורדיבידד כאמור לא עולה על  הריבית או  ההחל על  

ס.  ג(ב) אם הוא יחיד), באותה שת מ125) או  1ב(125ועל השיעורים הקבועים בסעיפים    אדם חבר בי  

  הבאות   המס  בשות  לקיזוז  יתן  יהיה,  כאמור  המס  בשת  לקזז  יתן  שלא  ערך  ייר  ממכירת  הפסד

  . ההפסד היה   בה המס  לשת  דוח השומה לפקיד   שהוגש ובלבד מקרקעין ושבח  הון רווח כגד

לתקות יכוי מרווח הון, בעת חישוב רווח ההון לצורך יכוי המס במקור ממכירת יירות    בהתאם 2.6.4

"), יקזז החייב  יירות סחירים"להלן: ערך סחרים, יחידות של קרות אמות ועסקאות עתידיות (

ביכוי במקור את הפסד ההון שוצר ממכירת יירות סחירים שהיו ביהולו ובכפוף לכך שהרווח  
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פקיד    .באותה שת מס שבה וצר ההפסד, בין טרם יצירת ההפסד ובין לאחר המועד האמור  וצר

השומה רשאי לאשר במקרים מסוימים לצרכי יכוי המס במקור קיזוז הפסדים מתיק יירות ערך  

 המוהל שלא על ידי החייב. 

) לפקודה, הפסד הון שוצר בשת המס יתן יהיה לקיזוז גם כגד  4)(א( 92להוראות סעיף    בהתאם

ריבית או דיבידד ששולם בגין אותו ייר ערך ו/או כגד ריבית ודיבידד ששולמו בשל יירות ערך  

אחרים באותה שת מס (ובלבד ששיעור המס החל על ריבית ודיבידד מייר הערך האחר כאמור לא  

  ג(ב) לפקודה 125) או  1ב(125וסעיף  (א) לפקודה בחברה  126במסגרת סעיף  עולה על השיעור הקבוע  

) )). קיזוז ההפסדים יבוצע בדרך של קיזוז הפסד הון כגד  25%של    בשיעור  2020בשת  בידי יחיד 

  .רווחי הון או כגד הכסות ריבית או דיבידד כאמור

(ב) לפקודה בשות  92כאמור בסעיף  הפסד שלא יתן לקזזו כאמור לעיל, יקוזז כגד רווח הון בלבד  

המס הבאות, לאחר השה שבה וצר ההפסד, ובלבד שהוגש לפקיד השומה דוח לשת המס בה היה  

  הפסד. 

קיימות מגבלות וספות    2006בכל הוגע לקיזוז הפסדים מיירות ערך סחירים שוצרו קודם לשת  

  פקודה לפי התיקון. ל 92לגבי אופן הקיזוז אשר קבעו בהוראות התחולה לסעיף  

  שיעור המס שיחול על ריבית בגין אגרות החוב  2.6.5

לסעיף   של  125בהתאם  בשיעור  במס  חייב  יהא  יחיד  לפקודה,  יכיון,    25%ג(ב)  דמי  או  ריבית  על 

ג לפקודה) לרבות אגרות  125שמקורם באגרות חוב הצמודות במלואן למדד (כהגדרת המוח בסעיף 

את הכסתו זו כשלב הגבוה ביותר בסולם הכסתו החייבת. יצוין  חוב הצמודות למטבע חוץ, ויראו  

ג לפקודה את מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית  125יראו כמדד לעיין סעיף    ,כי

. במקרה בו אגרות החוב צמודות במלואן למדד המחירים לצרכן, ככלל, יחיד יהיה  הלסטטיסטיק

שצמחו בגין קרן אגרות החוב. הפרשי הצמדה שצמחו על הריבית,  פטור ממס על הפרשי ההצמדה,  

  . מהווים, לצורכי מס, ריבית

לסעיף   של  125בהתאם  מס  בשיעור  חייב  יהא  יחיד  לפקודה,  הפרשי    15%ג(ג)  (לרבות  ריבית  על 

) לפקודה) או דמי יכיון, שמקורם באגרת חוב שאיה צמודה  6(ה3הצמדה חלקיים כהגדרתם בסעיף  

ה צמודה בחלקה לשיעור עליית המדד, כולו או חלקו, או שאיה  ילרבות שערי מטבע), או שה למדד (

  . צמודה למדד עד לפדיון

) הריבית  1כאמור לא יחולו בהתקיים, בין היתר, אחד מהתאים הבאים: ( המופחתיםשיעורי המס 

י חשבוותיו של  ) לפקודה או שהיא רשומה בספר1(2"משלח יד" לפי סעיף    אוהיא הכסה מ"עסק"  

הוצאות ריבית והפרשי הצמדה בשל אגרות    של ) היחיד תבע יכוי  2היחיד או חייבת ברישום כאמור; (

) הריבית;  משולמת  שעליו  בסעיף  3החוב  (כהגדרתו  מהותי  מיות  בעל  הוא  היחיד  לפקודה)    88) 

  שהוא   או  הריבית  את  המשלם  אדם  בי  בחבר  עובד  הוא  היחיד)  4בחברה המשלמת את הריבית; (

  להחת   הוכח  אם  אלא ,  עמו  אחרים   מיוחדים  יחסים  לו   שיש   או  מוצרים  לו  מוכר  או  רותיםיש  לו   ותן 

  בין   כאמור  יחסים  של  מקיומם  שהושפע  ובלי  לב  בתום  קבע  הריבית  ששיעור  השומה  פקיד  של  דעתו

  של   הכספים  ועדת   באישור  האוצר  שר  שקבע  אחר  תאי  מתקיים)  5; (האדם  בי  חבר  לבין  היחיד

. במקרים כאמור יחויב היחיד במס על ריבית או דמי יכיון בשיעור המס השולי של היחיד  הכסת

  . לפקודה כמפורט לעיל  121סעיף    הוראותבהתאם ל

,  יחיד, על חלק הכסתו החייבת של  3%בוסף לשיעורי המס האמורים, יחול מס יסף בשיעור של  

של   סכום  על  (בשת    651,600העולה  לעיל.  2020ש"ח  בהתאם    כאמור  שה  מדי  מתעדכן  הסכום 

  לעליית המדד). 
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  שהתקיימו  ובלבד כס  בשל שקיבל הצמדה  מהפרשי  פטור יהיה  יחיד) לפקודה, 13(9לסעיף  בהתאם

  ריבית   הוצאות  יכוי  תבע   לא  היחיד)  2( ;חלקיים  הצמדה  הפרשי  אים   ההצמדה   הפרשי )  1: (אלה  כל

  בפקסי   רשומים  ואים) 1(2'  ס  לפי  הכסה  אים  ההצמדה  הפרשי)  3; (הכס   בשל   הצמדה הפרשי  או

  . כאמור ברישום חייבים  או חשבוותיו 

חבר בי אדם תושב ישראל שאיו חבר    בידישיעור המס החל על הכסות הריבית או דמי היכיון  

(ח) לפקודה, יהיה  3עיין סעיף  לקביעת הכסתו, למעט  ) לפקודה חלות ב2(9בי אדם שהוראות סעיף  

  שיעור מס חברות.  

) לפקודה, פטורים ממס בגין  2(9קרן אמות פטורה וכן קופות גמל וגופים הפטורים ממס לפי סעיף 

(ח) לפקודה בדבר ריבית או דמי יכיון  3כפוף להוראות סעיף  בהכסת ריבית או דמי יכיון כאמור,  

  יכיון   מדמי  או  מריבית  חייבת   אמות  קרן  של   הכסותיה  על החזקתו של אחר.    שצברו בתקופת 

  או "עסק"  מ  הכסה  בידיו  מהווה   איה  שההכסה  יחיד  של  הכסתו   על  החל   המס  שיעור  יחול 

  . "יד"משלח  מ

  יכיון   דמי,  ריבית  על  ממס  בפטור  הדן  הסעיף  וסח  להלן.  לפקודהד)  15(9  סעיף   הוסף   169בתיקון  

  : חוץ תושב בידי בבורסה הסחרת חוב איגרת על  הצמדה והפרשי 

דמי   בבורסה    יכיון "ריבית,  הסחרת  חוב  איגרת  על  חוץ  לתושב  המשולמים  הצמדה  הפרשי  או 

זו   (בפסקה  ישראל  תושב  אדם  בי  חבר  שהפיק  ובלבד    –בישראל,  המפיק),  האדם  בי  חבר 

מי שהוא תושב חוץ    –בפסקה זו, "תושב חוץ"    שההכסה איה במפעל קבע של תושב החוץ בישראל;

 ביום קבלת הריבית, דמי היכיון או הפרשי ההצמדה, לפי העיין, למעט אחד מאלה:  

 , בחבר בי האדם המפיק; לפקודה 88בעל מיות מהותי כהגדרתו בסעיף  2.6.5.1

(   קרוב 2.6.5.2 בפסקה  שבסעיף  3כהגדרתו  "קרוב"  להגדרה  האדם לפקודה  88)  בי  חבר  של   ,

  ;המפיק

בחבר בי האדם המפיק, ותן לו שירותים, מוכר לו מוצרים, או שיש לו יחסים   שעובדמי  2.6.5.3

מיוחדים אחרים עמו, אלא אם כן הוכח להחת דעתו של פקיד השומה ששיעור הריבית או  

דמי היכיון, לפי העיין, קבע בתום לב ובלי שהושפע מקיומם של יחסים כאמור בין תושב 

 האדם המפיק".   החוץ לבין חבר בי

(יחיד    חוץ  תושבי  של  ריבית  הכסות  על  שיחול  המס  שיעור,  לעיל  כאמור  הפטור  חל  שלא  במקרה

  מס   כפל  למיעת  אמות  של  להוראותיהן  כפוף  להיות  עשוי,  הערך  ביירות  שמקורו),  אדם  בי  וחבר

  .וקבלת אישור מתאים מרשות המסים  החוץ  תושב  של   מושבו  מדית  לבין  ישראל  מדית  בין  שכרתו

הוראות    בפדיון ויחולו  מהתמורה  כחלק  ההצמדה  הפרשי  את  יראו  למדד,  הצמודה  חוב  אגרת 

לעיל,   כמפורט  ההון,  רווח  לחישוב  הוגעות    או "עסק"  מ  בהכסה   מדובר  שלא  ובלבדהפקודה 

  . "יד"משלח  מ

יכוי  בהתאם   שיש  וריבית,    מדיבידד לתקות  המס  (כהגדרתה  שיעור  ריבית  על  במקור  לכות 

שאיו בעל מיות מהותי בחברה    בתקות ה"ל) המשולמת על אגרות חוב סחרות בבורסה, לגבי יחיד

  25%המשלמת את הריבית במקרה בו אגרות החוב צמודות במלואן למדד המחירים לצרכן, היו  

  היו  )לפקודהג  125  בסעיף רת  ובמקרה בו אין צמודות למדד המחירים לצרכן או למטבע חוץ (כהגד

  בחברה   עובד  אואת הריבית    המשלמתבלבד. מאידך, לגבי יחיד שהיו בעל מיות מהותי בחברה    15%

  לשיעור  בהתאם יהיה  המס  שיעור , מוצרים לה  מוכר  או  שירותים  לה ותן או  הריבית  את המשלמת

יוכה מס בשיעור מס  . לגבי חבר בי אדם  לעיל   כמפורט  לפקודה  121  סעיף  לפי  המרבי  השולי  המס

  . ד) לפקודה15(9בכפוף להוראות סעיף  והכל ,(א) לפקודה126החברות הקבוע בסעיף 
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ד) לפקודה, לא יוכה  15(9לגבי ריבית שמשולמת לתושב חוץ החלות עליה הוראות סעיף    ,יצוין כי

  מס במקור. 

ריבית לקופת גמל, קרות אמות וגופים וספים המויים בתוספת לתקות היכוי מריבית    תשלום

  ומדיבידד, פטורים מיכוי מס במקור. 

לעיל כפוף לאישורי פטור (או שיעור מופחת) מיכוי מס במקור וכפוף לקיזוז הפסדים שמותר    האמור

  .למכה במקור לבצע

בגין איגרת חוב כדין ריבית    יכיוןג לפקודה, דין  125) לפקודה וסעיף  4( 2להוראות סעיף    בהתאם

קרן    פדיוןן יהא במועדי  החייבת במס וביכוי במקור כאמור לעיל. יכוי המס במקור בגין דמי היכיו 

  במקור   המס  יכוי,  2010  בדצמבר  27  מיום  המיסים  רשות  להחיות  בהתאם  ,כי  יובהראגרת החוב.  

  על   ולא   הבורסה  חברי  ידי  על   יתבצעו ,  המיסים  לרשות   והעברתו  כאמור)  יכיון  מדמי(לרבות    מריבית 

  . החברה ידי

  או לתקות מס הכסה (חישוב רווח הון במכירת ייר ערך הסחר בבורסה, מלווה מדיה    4בתקה  

התשס"ג אמות),  בקרן  שבו  2002-יחידה  בבורסה  הסחרת  חוב  אגרות  של  בפדיון  כי  קבע   ,

משולמים גם דמי יכיון, יראו כתמורת הפדיון את התמורה בתוספת דמי היכיון, אם התקיימו כל  

)  3(-במועד הפדיון וצר הפסד הון; ו  )2(  ס;ן במכירת אגרת החוב איו פטור ממ) רווח ההו1אלה: (

הפדיון איו בידי בעל השליטה או בידי מי שהחזיק באגרת החוב מיום שהוקצתה או הוצאה, והכל  

עד גובה הפסד ההון. דמי היכיון שרואים אותם כתמורה לפי הוראות אלה, לא יחשבו כהכסה לפי  

  . ) לפקודה4(2יף סע

 אופן חישוב היכיון לצורכי יכוי מס במקור בגין אגרות חוב  2.6.6

, רואים בדמי היכיון בגין אגרות החוב ריבית החייבת  הג לפקוד125-ו)  4( 2להוראות סעיף    בהתאם

היכיון   שיעור  ככלל  הפדיון.  במועד  במקור  מס  יכוי  כללי  יחולו  ולגביה    ייקבע מס    לצרכיבמס, 

  של אגרות החוב לבין התמורה שתתקבל ככל שהפרש זה היו חיובי.  הקובכהפרש בין הערך  

על  יכו  הבורסה  חברי ה  במקור מתשלומי הריבית שישולמו  למחזיקי אגרות החוב את    חברהידי 

המס   כאמור    חובה  אותםתשלומי  במקור  מס  מיכוי  הפטורים  גופים  לגבי  למעט  במקור,  לכות 

, אם  ןכיו י מס במקור בגין דמי ה  יכו  הבורסה  חברירעון קרן אגרות החוב  יעדי פלדין. במו  בהתאם

  ן. ל יהיו, כמפורט לעיל ולה

  הפקת אגרות חוב וספות בעתיד  2.6.7

וספות מסדרה א', במסגרת הרחבת סדרה, בשיעור    במקרה בו תפיק החברה בעתיד אגרות חוב

טי) תפה החברה, לפי  וו (לרבות העדר יכיון, ככל שרליכיון השוה משיעור היכיון לאותה סדרה  

על לרשות המסים  הסדרה,  דמי    הרחבת  על  במקור  המס  יכוי  לעיין  כי  אישורה  לקבל את  מת 

היכיון בגין אגרות החוב (סדרה א'), ייקבע לאגרות החוב שיעור יכיון אחיד לפי וסחה המשקללת  

").  שיעור היכיון המשוקללככל שיהיו (להלן בסעיף זה: "  את שיעורי היכיון השוים באותה סדרה,

במקרה של קבלת אישור כאמור, החברה תחשב לפי הרחבת הסדרה את שיעור היכיון המשוקלל  

(ככל היתן    בגין כל אגרות החוב בהתאם לאותו אישור ולפי הרחבת הסדרה תגיש החברה דוח מיידי

ההפקה) תוצאות  בדבר  תודיע    בדיווח  הסדרה  בו  לכל  המשוקלל  היכיון  שיעור  מס    יוכהואת 

במועדי הפדיון של אגרות החוב מהסדרה האמורה לפי שיעור היכיון המשוקלל כאמור ובהתאם  

יכיון. באם לא   יתר הוראות הדין הוגעות למיסוי דמי  להוראות הדין. במקרה כאמור יחולו כל 

ווח מיידי לפי הרחבת הסדרה בו תודיע על  יתקבל אישור כאמור מרשות המיסים, תגיש החברה די

אי קבלת אישור כאמור ועל כך ששיעור היכיון האחיד יהיה שיעור היכיון הגבוה ביותר שוצר בגין  
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סדרה ויחולו כל יתר הוראות הדין הוגעות למיסוי דמי יכיון. חברי הבורסה יכו מס במקור בעת  ה

  . פדיון הסדרה, בהתאם לשיעור שידווח כאמור

יכיון בשיעור הגבוה מדמי היכיון   יתכו מקרים בהם תכה החברה מס במקור בגין דמי  לפיכך 

").  דמי היכיון העודפיםשקבעו למי שהחזיק באגרות החוב מהסדרה טרם הגדלת הסדרה (להלן: "

ישום שהחזיק את אגרות החוב מהסדרה האמורה לפי הרחבת הסדרה ועד לפירעון אגרות החוב  

ידיו, יהיה זכאי להגיש דוח לרשות המסים ולקבל החזר מס בגובה המס שוכה מדמי    קות עלהמוחז

  פי דין.   היכיון העודפים, ככל שהיו זכאי להחזר כאמור על

ואיו   בלבד  כללי  היו  המוצעים  הערך  ביירות  הכרוכים  המיסוי  להיבטי  בקשר  לעיל  התיאור 

ומחים, בשים לב לסיבות הייחודיות לכל משקיע.  ידי מ  מהווה תחליף לייעוץ אידיבידואלי על

מת    זה, לפות לייעוץ מקצועי על  תשקיףפי    מומלץ לכל המבקש לרכוש את היחידות המוצעות על

יירות   להבהיר את תוצאות המס אשר יחולו עליו בשים לב לסיבותיו הייחודיות של המשקיע ושל

  הערך המוצעים.

 

 החוב (סדרה א') שטר האמות בגין אגרות   2.7

המצ"ב    בע"מ בשטר אמות   )1975הרמטיק אמות (עם    2020  באוקטובר   26החברה התקשרה ביום  

שטר  ״-" והאמןלהלן: "לעיל והמסדיר את תאיהן של אגרות החוב (סדרה א') (זה    2פרק  ל  2ספח  כ

בהתאמה״האמות העוסקת  ).  ,  בישראל,  הרשומה  חברה  היו  על  האמן  עוה  והוא  באמויות, 

  דרישות הכשירות הקבועות בחוק יירות ערך והתקות שהותקו על פיו, לאמן לאגרות חוב. 

ידו    להלן על  שמסר  (כפי  התשקיף  למועד  כון  האמן  כגד  הקיימות  התביעות  של  פירוט  יובא 

  לחברה): 

  ל סך של יפו (מחלקה כלכלית) ע-הוגשה תביעה בבית המשפט המחוזי תל אביב  2020ביואר    12ביום  

מיליון ש"ח גד האמן על ידי אקסטרה פיתוח וייזום בע"מ ואקסטרה אחזקות ישראל בע"מ    341

"). עילות התביעה הין עשיית עושר שלא במשפט והשבת פיקדון ופירותיו. התביעה  התובע(להלן: "

במסג האמן  גד  והוגשה  כז'  כו',  (סדרות  החוב  אגרות  מחזיקי  של  כאמן  תפקידו  של  -רת  כח') 

אפריקה ישראל להשקעות בע"מ. האמן דוחה מכל וכל את טעותיו של התובע. בוסף, לאמן זכות  

 שיפוי מלאה ממחזיקי אגרות החוב של אפריקה ישראל להשקעות בע"מ כאמור. 

  

  .  זה 2לפרק    2ספחהמצ"ב כ  שטר האמות ולתאים החלים על אגרות החוב (סדרה א') רא

  

  . לסעיפי שטר האמות הפיות 2.8בסעיף  להלן

  

 אגרות החוב (סדרה א') תאי 2.8

התשלומים על חשבון הקרן של אגרות החוב (סדרה א') ישולמו למי ששמותיהם יהיו רשומים בפקס   2.8.1

ולעיין    2023  בדצמבר  25,  2022ביוי    24,  2021בדצמבר    25החוב (סדרה א'), בימים  מחזיקי אגרות  

  להלן.  2.8.3סעיף  ותשלום הקרן האחרון רא

ו למי ששמותיהם יהיו רשומים  התשלומים על חשבון הריבית בגין אגרות החוב (סדרה א') ישולמ 2.8.2

בימים   א'),  (סדרה  החוב  אגרות  מחזיקי  השים    ביוי   24בפקס  ו  2023עד    2021של    25- ב(כולל) 

(כולל) לגבי כל תקופה רלווטית אשר קדמה למועד פירעוו של    2023  עד   2021של השים    בדצמבר

  להלן.  2.8.3סעיף  ואותו תשלום. לעיין תשלום הריבית האחרון רא 
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ששמותיהם יהיו רשומים במרשם    למי  2024ביוי    30התשלום האחרון של הקרן והריבית יבוצע ביום   2.8.3

אגרות החוב לידי החברה במשרדה    מחזיקי אגרות החוב (סדרה א') במועד זה, כגד מסירת תעודות

הרשום של החברה או בכל מקום אחר עליו תודיע, ובלבד שהודעה כאמור תיתן על ידי החברה לא  

  אוחר מחמישה ימי עסקים לפי המועד הקבוע לפירעון התשלום האחרון. י

בכל מקרה שמועד תשלום חל ביום שאיו יום עסקים, יידחה מועד התשלום ליום העסקים הראשון   2.8.4

הבא אחריו, ללא תוספת תשלום, והיום הקובע לצורך קביעת הזכאות לפדיון או לריבית לא ישתה  

  בשל כך.

ייעש 2.8.5 לזכאים  או  התשלום  בשיקים  אשר  ה  האשים  של  הבק  חשבון  לזכות  בקאית  בהעברה 

שמותיהם יהיו רשומים במרשם מחזיקי אגרות החוב ואשר יצוין בפרטים שימסרו בכתב לחברה  

להלן. אם החברה לא תוכל לשלם סכום כלשהו לזכאים    2.8.6  בעוד מועד, בהתאם לאמור בסעיף

  לשטר האמות.  12ף לכך, מסיבה שאיה תלויה בה, יחולו הוראות סעי

לאותו מחזיק על 2.8.6 לזיכוי בתשלומים  פרטי חשבון הבק  לחברה את  יודיע  פי    מחזיק אגרות החוב 

רות החוב, או על שיוי בפרטי החשבון האמור או בכתובתו, לפי העיין, בהודעה בכתב שישלח  אג

פי הודעתו של המחזיק בדבר שיוי כאמור לאחר    בדואר רשום לחברה. החברה תהא חייבת לפעול על

  מיום שהודעתו של המחזיק הגיעה לחברה.  ) ימי עסקים15עשר (- חלוף חמישה

לא מסר מחזיק אגרות החוב הזכאי לתשלום כאמור בעוד מועד לחברה פרטים בדבר חשבון הבק   2.8.7

שלו, ייעשה כל תשלום על חשבון הקרן והריבית בשיק שיישלח בדואר רשום לכתובתו האחרוה  

לזכאי בדואר רשו ייחשב לכל דבר  הרשומה במרשם מחזיקי אגרות החוב. משלוח שיק  ם כאמור 

  ועיין כתשלום הסכום הקוב בו בתאריך שיגורו בדואר, ובלבד שפרע עם הצגתו כהלכה לגביה. 

עם   2.8.8 בקשר  עצמן  לבין  בין  פסו,  פרי  שווה  בטחון  בדרגת  כולן  תעמודה  א')  (סדרה  החוב  אגרות 

  ת על פי האחרת. פי אגרות החוב, ובלי זכות בכורה או עדיפות של האח התחייבויות החברה על

  סעיף   ו פי דין (רא  מכל תשלום בגין אגרות החוב (סדרה א') יוכה כל תשלום חובה ככל הדרש על 2.8.9

  לעיל).  2.6

  הרחבה של סדרות קיימות והפקה והקצאה של אגרות חוב ויירות ערך וספים  2.8.10

לפרטים אודות הרחבה של סדרות קיימות והפקה והקצאה של אגרות חוב ויירות ערך וספים ראו  

  האמות. שטר ב 2.1.2סעיף 

  התחייבויות  2.8.11

זכאים   להם  הסכומים  מלוא  לפירעון  עד  לעמוד  עליה  בהן  התחייבויות  עצמה  על  קיבלה  החברה 

  האמות.  שטר  ב 17- ו 16, 5 לפרטים ראו סעיפים –מחזיקי אגרות החוב (סדרה א') 

  הבטחת אגרות החוב   2.8.12

  האמות.  שטר ב 6לפרטים אודות הבטחת אגרות החוב ראו סעיף 

  פירעון מיידי  2.8.13

אגרות החוב (סדרה א') יתות להעמדה לפירעון מיידי בקרות איזה מהמקרים המתוארים בסעיף  

  האמות. שטר ב 7

  דירוג החברה ודירוג אגרות החוב (סדרה א')  2.8.14

אגרות החוב (סדרה א') אין מדורגות והחברה איה מתחייבת שהן ידורגו בעתיד, וגם אם וככל  

יד, אזי החברה תהא רשאית, במשך תקופת אגרות החוב (סדרה  שאגרות החוב (סדרה א') ידורגו בעת

א'), להחליף חברה מדרגת, על פי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי שלמחזיקי אגרות החוב (סדרה א') 
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 2.1.3לפרטים וספים ראו סעיף    תהא טעה ו/או דרישה ו/או תביעה כגד החברה בקשר עם כך.

  האמות. שטר ב

בכל מקרה של סתירה בין ההוראות בקשר לאגרות החוב (סדרה א') המתוארות בתשקיף    , יצוין כי 2.8.15

למועד   האמות.  שטר  הוראות  תגברה  האמות  שטר  הוראות  לבין  המשלימה  בהודעה  ו/או 

  התשקיף לא קיימת לידיעת החברה סתירה כאמור. 

 

 והפצה ריכוז, חיתום 2.9

א') המוצעותהפקת   (סדרה  זה איה מובטחת בהתחייבות חיתומית.    על  אגרות החוב  פי תשקיף 

ה החברה רשאית להתקשר  כל דין, בגין הצעת יירות הערך על פי תשקיף זה, תהי   להוראותבכפוף  

ו  מפיצים  עמעם  הפצהלשלם  שיתו,    לות  המוקדמות  ההתחייבויות  פירוט  כמפיץ.  שישמש  למי 

 .  גרת ההודעה המשלימהכאמור יובאו במס תלרבות עמלות ההפצה בגין ההתחייבויו

 

  מדף  תשקיף פי על  ערך יירות הצעת 2.10

מיות      :הציע סוגים שוים של יירות ערךמהווה גם תשקיף מדף, תוכל החברה ל התשקיף זה  מכוח  

רגילות של החברה, מיות בכורה, אגרות חוב שאין יתות להמרה (לרבות בדרך של הרחבת סדרות  

להמרה, ככל שתהייה, מעת לעת), אגרות חוב  קיימות של אגרות חוב של   יתות  החברה שאין 

היתות להמרה למיות החברה (לרבות בדרך של הרחבת סדרות קיימות של אגרות חוב היתות  

להמרה למיות החברה, כפי שתהייה, מעת לעת), כתבי אופציה היתים למימוש למיות החברה,  

יירות    ,ות חוב ולאגרות חוב היתות להמרה למיות החברהכתבי אופציה היתים למימוש לאגר 

יתן יהיה להפיקו מכוח תשקיף מדף במועד    דיןהעל פי  אחר אשר  ערך מסחריים וכן כל ייר ערך  

    .הרלווטי

כי של  ה  ,יובהר  למסחר  לרישום  להמרה  אישור  היתות  החוב  אגרות  הבכורה,  מיות  המיות, 

אופציה   כתבי  חוב  למיות,  לאגרות  למימוש  היתים  אופציה  כתבי  למיות,  למימוש  היתים 

, כפוף לעמידה בדרישות תקון הבורסה וההחיות על  ככל שיופקו בעתיד, היתות להמרה למיות

ודמי   בדיקה  דמי  לרישום,  בקשה  הגשת  והל  ולעיין  חדשה  חברה  של  למסחר  רישום  לעיין  פיו 

הבורסה  וכן כפוף לעמידה בדרישות תקון    יו במועד הגשת הבקשה,כפי שיה  רישום של חברה חדשה,

  . על פיו לעיין מיות בכורה החיות ו

לחוק יירות ערך,    (ו)א23בהתאם להוראות סעיף  הצעת יירות ערך על פי תשקיף המדף, תיעשה  

באמצעות דוחות הצעת מדף בהם יושלמו כל הפרטים המיוחדים לאותה הצעה, לרבות פרטי ותאי  

יירות הערך והרכב היחידות המוצעות, בהתאם להוראות כל דין (ובכלל זה הוראות תקון הבורסה  

   .וההחיות על פיו), כפי שיהיו באותה עת

   



 

  

  ותוספותיו בגין אגרות החוב (סדרה א')  האמות שטר  –  2ספח

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 בע"מ  גד החזקות-אב( של 'א סדרה)  החוב לאגרות המתייחס  נאמנות שטר

 

   עניינים תוכן

  

 עמוד כותרתו הסעיף
 2 , פרשנות והגדרותמבוא  .1
 9 החוב  אגרות הנפקת  .2

מינוי הנאמן; כניסה לתוקף של הכהונה; תקופת הכהונה; פקיעת   .3
 11 כהונה; התפטרות; פיטורין;

 14 רכישת אגרות חוב על ידי החברה, חברה בת ותאגיד בשליטתה   .4
 14 התחייבויות החברה   .5
 15 הבטחת אגרות החוב   .6
 29 זכות להעמדה לפירעון מיידי או למימוש בטוחות   .7
 34 תביעות והליכים בידי הנאמן  .8
 34 נאמנות על התקבולים   .9

 36 סמכות לעכב חלוקת הכספים  .10
 36 חלוקה והפקדה אצל הנאמן הודעה על   .11
 36 הפקדה בידי הנאמן הימנעות מתשלום מסיבה שאינה תלויה בחברה;  .12
 37 קבלה מאת מחזיק אגרת החוב  .13
 38 ערך  ניירות חוק תחולת  .14
 38 השקעת כספים  .15
 38 התחייבויות החברה כלפי הנאמן  .16
 40 נוספות התחייבויות  .17
 42 כוח  באי  .18
 42 הסכמים אחרים   .19
 42 הנאמן  שכר  .20
 43 סמכויות מיוחדות  .21
 44 סמכות הנאמן להעסיק שלוחים  .22
 44 לנאמן  שיפוי  .23
 47 הודעות  .24
 48 שינויים בשטר הנאמנות, ויתור ופשרה  .25
 49 החוב  אגרות מחזיקי מרשם  .26
 49   לנאמן דיווח  .27
 50 ודיווח על ידי הנאמן  אחריות הנאמן  .28
 51 תחולת הדין   .29
 51 סמכות ייחודית   .30
 51 כללי   .31
 51 מענים  .32
 51 הסמכה למגנ"א   .33

 52 הראשונה לשטר הנאמנות   התוספת 
 53 לדף מעבר הרשומים התנאים 
 61 הנאמנות לשטר שניהה תוספתה 
 67 הנאמנות   לשטר  שלישיתה תוספתה 
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 שטר נאמנות 

 2020 נובמברב  29 ביוםנחתם ש

 בין

 בע"מ   גד החזקות-אב

 51-409168-5מס' חברה  

 4366357 , רעננה11היצירה  מרחוב 

 "( החברה)להלן: "

 ;מצד אחד

 לבין

  ( בע"מ1975)  נאמנות הרמטיק

 51-070519-7מס' חברה  

  ברק  בני, 30  הימים ששת מרחוב

 "( הנאמן)להלן: "      

 ; מצד שני

 

של    2020  נובמבר  בחודשו הואיל: הנפקה  החברה לאשר  דירקטוריון  של  עקרונית  התקבלה החלטה 

)כהגדרתן להלן(, אשר תנאיהן הינם כמפורט בשטר נאמנות זה ואשר    ('א)סדרה  אגרות חוב  

הנפקה ראשונה לציבור המשמש גם כתשקיף  של    להשלמהתוצענה לציבור באמצעות תשקיף  

 "(;התשקיף": להלן)  2020 בנובמבר 30תאריך נושא  מדף

והנאמן הינו חברה הרשומה בישראל, העוסקת בנאמנויות, והוא עונה על דרישות הכשירות   והואיל:

הקבועות על פי כל דין, ובפרט הדרישות הקבועות בחוק ניירות ערך )כהגדרתו להלן( לשמש  

 נשוא שטר זה;  (א')סדרה נאמן להנפקת אגרות חוב 

ליה כל מניעה על פי כל דין או הסכם להתקשר עם הנאמן  והחברה מצהירה בזאת כי אין ע והואיל:

 בשטר נאמנות זה; 

והנאמן הצהיר כי אין עליו כל מניעה על פי כל דין או הסכם להתקשר עם החברה בשטר נאמנות   :והואיל

   ;נאמןב אישי בחברה ולחברה אין כל עניין אישי לנאמן אין כל עניין   כיו זה

החוב   והואיל: אגרות  מחזיקי  של  כנאמן  לפעול  הסכים  הנאמנות  א'()סדרה  והנאמן  תנאי  פי  על   ,

 המפורטים בשטר זה להלן;

  ההסכמות או  /ואת כל האישורים    או תקבל עד למועד ביצוע ההנפקה הנדונה  קיבלה   והחברה  והואיל:

וכן כי אין כל מניעה ו/או ניגוד לפי כל דין ו/או   לפי כל דין ו/או הסכם הנדונה ההנפקה  לביצוע

 ;הסכם לביצוע ההנפקה הנדונה

 

 : לפיכך הוצהר, הותנה והוסכם בין הצדדים כדלהלן

 

 פרשנות והגדרותמבוא,  .1

 המבוא לשטר נאמנות זה וכן הנספחים והתוספות לו מהווים חלק בלתי נפרד הימנו.  .1.1

כותרות לסעיפים, נעשו מטעמי נוחות וכמראי מקום בלבד,  חלוקת שטר נאמנות זה לסעיפים וכן מתן   .1.2

 ואין להשתמש בהם לשם פרשנות. 
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  , להתניה   ניתנות  שאינן ,  בכל עניין שלא נזכר בשטר זה וכן בכל מקרה של סתירה בין הוראות הדין .1.3

 הוראותיו,   כל  על  זה,  נאמנות   רשט  . הישראלילבין שטר זה, יפעלו הצדדים בהתאם להוראות הדין  

 חוב   אגרות יונפקו  לא  בו  במקרה  , כי מובהר  .(א' )סדרה  החוב  אגרות  להנפקת ובכפוף   עם  לתוקף   ייכנס 

 לתוקף.   תכנס  לא  פיו  על  והנאמנות  זה  נאמנות  שטר  של   תוקפו  מאליו  יפקע  שהיא,  סיבה  מכל  ,(א'  )סדרה

מפורשות  למונחים המפורטים להלן תהא בשטר נאמנות זה המשמעות המצוינת לצידם, אלא אם צוין   .1.4

 אחרת להלן: 

והתקנות שהותקנו על פיו כפי    1999-תשנ"טהחוק החברות,   -  " חוק החברות"

 שיהיו מעת לעת;  

ניירות ערך, התשכ"ח -  " ערך ניירותחוק " והתקנות שהותקנו על פיו    1968-חוק 

 כפי שיהיו מעת לעת; 

 ;2018- "חתשעה, כלכלי ושיקום  פירעון  חדלות חוק -  " פירעון חדלותחוק "

הנאמן הנזכר בראש הסכם זה ו/או כל מי שיכהן מדי פעם  -  " הנאמן"

לפי שטר   )סדרה א'(   בפעם כנאמן של מחזיקי אגרות החוב 

 זה;

  או)במישרין    מלאה  בשליטהחברות ושותפויות  וכן  ,  החברה -  " הפרויקטיםחברות "

 ;יחד כולן, החברה  של( בעקיפין

שטר  "" או זהשטר "

 " הנאמנות

  אליו   המצורפים  והנספחים  התוספות  לרבות  זה  נאמנות  שטר - 

 ; הימנו נפרד בלתי חלק ומהווים

לשטר   תוספת הראשונה תעודת אגרת החוב שנוסחה מופיע ב -  " החוב אגרותתעודות "

 זה; 

מחזיק באגרות "  או "מחזיק "

 "החוב

 ; ערך ניירות בחוק זה מונח כהגדרת - 

החוב" אגרות "   או  "אגרת 

החוב אגרו"  או  "החוב ת 

סדרת אגרות "  או"  ()סדרה א'

תעודות "  או  "החוב

סדרת תעודות "  או  "התחייבות

 " התחייבות

  ןשתנאיהשל החברה, רשומות על שם,    (א')סדרה  אגרות חוב   - 

החוב   אגרות  לתעודת  בהתאם   לשטר,  (א')סדרה  הינם 

לציבורשל    להשלמה  לתשקיףו  הנאמנות ראשונה  , הנפקה 

   , אשר תרשמנה למסחר בבורסה;לפיו הן תונפקנה

 בהתאם  התשקיף  פי  על  שתפורסם  המשלימה  ההודעה -  " המשלימהההודעה "

(, תשקיף  וטיוטת   משלימה)הודעה    ערך  ניירות   לתקנות 

  לראשונה   תוצענה  התשקיף  פי  ועל  פיה  שעל,  2007-"זתשסה

 '(; א)סדרה  החוב אגרות

אשר ייפתח    החברה  על שםחשבון נאמנות מיוחד נושא פירות   -  " החשבון המיוחד"

בתאגיד   החברה,  ידי  על  שייבחר  כפי  ההנפקה,  רכז  ידי  על 

 בנקאי; 

 הצעת דוח" או" הצעההדוח "

 "מדף

  ו /(, אשר ייעשהא'הצעת מדף של אגרות החוב )סדרה    ות/דוח - 

סעיף   להוראות  ערך  23בהתאם  ניירות  לחוק    ות /ודוח א)ו( 

שיהיה   להם/ לו  ים /משלים בושיהיו/)ככל  ואשר   בהם/(, 

יושלמו הפרטים המיוחדים לאותה הצעה, בהתאם להוראות  
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כל דין ובהתאם לתקנון והנחיות הבורסה, כפי שיהיו באותה  

 העת;  

של החברה )באמצעות בית חסון התחדשות עירונית    פרויקט -  " הגינה   סמטת   פרויקט " 

  הכללי   השותף   שהינה,  החברה  של (  100%)בע"מ, חברת בת  

חסון  ב מוגבלת(,   11הגינה    –בית  שותפות  השרון  רמת 

  6417  כגוש  הידועים,  "רמ  992-כ   של  כולל  בשטח  במקרקעין

, רמת השרון, אשר הינו  11ברחוב סמטת הגינה    ,562  חלקה

  12יחידות דיור למגורים )מתוכן    28נייה של  בשלבי תכנון לב

עם   שהתקשרו  במקרקעין  הזכויות  הפרויקטלבעלי   חברת 

תמ"א   ו  38/2בהסכם  ובנייה  דיור    16-הריסה  יחידות 

החברה( ידי  על  לשיווק  בסעיף    ,למגורים    6.15.4כמתואר 

 ; לתשקיף

"מ, בע  ובניה  יזמות  חסון בית)באמצעות  החברה של פרויקט -  " "ל צה   פרויקט " 

"  החברה  של  בת  חברת יזמות)להלן:  חסון  שהינה  "(בית   ,

שותפות    – אונו    קרית השותף הכללי בבית חסון רחוב צהל  

  הידועים ,  מ"ר  5,244-מוגבלת(, במקרקעין בשטח כולל של כ

צה"ל  197-ו  195חלקות    6490כגוש   ברחוב  קריית  59-73,   ,

של   לבנייה  תכנון  בשלבי  הינו  אשר  דיור    108אונו,  יחידות 

לבעלי הזכויות במקרקעין שהתקשרו עם   64למגורים )מתוכן  

יחידות    44-חיזוק ועיבוי ו  38בהסכם תמ"א    חברת הפרויקט

 ;ףלתשקי 6.15.5כמתואר בסעיף  ,לשיווק על ידי החברה(

  שהינה,  יזמות  חסון   בית)באמצעות    החברה   של  פרויקט  -  " הבנים "ד  י   פרויקט " 

(, מוגבלת  שותפות  12  הבנים"ד  י   חסון  בבית  הכללי  השותף

כגוש    ,"רמ  983  של  כולל  בשטח  במקרקעין   6714הידועים 

הבנים  278חלקה   י"ד  ברחוב  הינו  12,  אשר  תקווה,  פתח   ,

  12יחידות דיור למגורים )מתוכן    22בשלבי תכנון לבנייה של  

יחידות דיור למגורים לבעלי הזכויות במקרקעין שהתקשרו 

הפרויקטעם   תמ"א    חברת  ו  38בהסכם  ועיבוי    10-חיזוק 

ידי על  לשיווק  למגורים  דיור  כמתואר   , החברה(  יחידות 

 ; לתשקיף 6.15.8בסעיף 

גד בירוק בע"מ, חברת בת -פרויקט של החברה )באמצעות אב -  " שרירא   פרויקט " 

כ100%) של  כולל  בשטח  במקרקעין  החברה(,  של   )-2,742  

, ברחוב שרירא 153- ו  152חלקות    6286מ"ר, הידועים כגוש  

  91, ראשון לציון, אשר הינו בשלבי תכנון לבנייה של  30-42

)מתוכן   ו  50יחידות  למגורים  דיור  יחידות    6- יחידות 

חברת מסח עם  שהתקשרו  במקרקעין  הזכויות  לבעלי  ריות 

יחידות דיור    35-חיזוק ועיבוי ו   38הפרויקט בהסכם תמ"א  

החברה( ידי  על  לשיווק  בסעיף    ,למגורים    6.15.6כמתואר 

 לתשקיף; 
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אב  -  " הנגיד   שמואל   פרויקט "  )באמצעות  החברה  של  איכות  -פרויקט  בשרון  גד 

חברה   בע"מ,  החברה(, של   (100%)  נכדהבהתחדשות 

  6527מ"ר, הידועים כגוש    871-במקרקעין בשטח כולל של כ 

הנגיד  389חלקה   שמואל  ברחוב  הינו  19,  אשר  הרצליה,   ,

  22יחידות דיור למגורים )מתוכן    23בשלבי תכנון לבנייה של  

יחידות דיור למגורים לבעלי הזכויות במקרקעין שהתקשרו 

תמ"א   בהסכם  הפרויקט  חברת  ועיבוי  38עם    11-ו  חיזוק 

כמתואר  החברה(,  ידי  על  לשיווק  למגורים  דיור  יחידות 

 ; לתשקיף 6.15.7בסעיף 

אב -  " שברץ   פרויקט "  )באמצעות  החברה  של  בהתחדשות  -פרויקט  איכות  גד 

(, במקרקעין בשטח כולל  החברה  של (  100%)  בת בע"מ, חברת  

כ כגוש    1,129-של  הידועים  ברחוב  6581חלקה    374מ"ר,   ,

ביצוע    5שברץ   בשלבי  הינו  אשר  רעננה,  רמז,  דוד  קריית 

יחידות דיור    15יחידות דיור למגורים )מתוכן    27לבנייה של  

חברת  עם  שהתקשרו  במקרקעין  הזכויות  לבעלי  למגורים 

יחידות דיור    12-חיזוק ועיבוי ו   38הפרויקט בהסכם תמ"א  

בסעיף   כמתואר  החברה(,  ידי  על  לשיווק    6.15.2למגורים 

 ; לתשקיף

פרויקט של החברה )באמצעות בית חסון יזמות(, במקרקעין   -  " בראשית   אנשי   פרויקט " 

,  268חלקה    6456מ"ר, הידועים כגוש    1,002בשטח כולל של  

, הוד השרון, אשר הינו בשלבי ביצוע  8ברחוב אנשי בראשית  

יחידות דיור    16יחידות דיור למגורים )מתוכן    26לבנייה של  

הזכויות   לבעלי  חברת למגורים  עם  שהתקשרו  במקרקעין 

יחידות דיור    10-חיזוק ועיבוי ו   38הפרויקט בהסכם תמ"א  

בסעיף   כמתואר  החברה(,  ידי  על  לשיווק    6.15.3למגורים 

 ; לתשקיף

י"ד פרויקט ( 3צה"ל; )פרויקט ( 2מטת הגינה; )ספרויקט ( 1) -  " הפרויקטים " 

)פרויקט  (  4)הבנים;   )פרויקט  (  5שרירא;  הנגיד;  ( 6שמואל 

 ; אנשי בראשיתפרויקט ( 7שברץ; )פרויקט 

או    " המלווים   הבנקים " 

  הבנק "   או   " המלווה   הבנק " 

   " הפרויקט המלווה את  

ים את /מלווהים פיננסי/ים הרשום/ים בישראל אשר  / תאגיד - 

פרטני,    ליווי  להסכם  ובהתאם, לפי העניין  הפרויקטיםבניית  

העמדת  לרבות של  ערבויות  ו/או    מכר  חוק  ערבויות  בדרך 

; הפרויקטים  מבין  מילפוליסות ביטוח  בנקאיות אחרות ו/או  

כי  יובהר  ספק  הסר    תהיינה הפרויקטים    חברות  ,למען 

המלווה ללא אישור הנאמן   הבנק יחידילהחליף את  רשאיות

 (; 'או/או מחזיקי אגרות החוב )סדרה 

 את   מלווה  אשר  המפקח,  הפרויקטים  מבין  אחד  כל  עם  בקשר -  " המפקח " 

 ;המלווה  הבנק  מטעם הפרויקט

 בנק ירושלים;  -  " "מ בע   ירושלים   בנק " 
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 כלל; -  " "מ בע   לביטוח   חברה   כלל " 

עירונית  "  התחדשות  מכלול 

 " בע"מ 

 מכלול;  - 

נדל"ן  גמל "  הראל  "א 

 " למגורים בע"מ 

 גמל"א הראל;  - 

  דוח " או    " אפס   דוח " 

   " מעקב 

ו  א  להנחות  כפוףדעת דוח אפס או חוות דעת דוח אפס    חוות - 

דוח    מעקב   דוח  או  שוטף  ביצוע  דוח  או  אפס   דוח עדכון  או 

כלכלית,   תחזית  דוח  או  על  ייערכו  אשראפס  שמאי    ידי, 

 שזהותו מקובלת על הבנק המלווה; 

הבנק   הסכמים -  " הליווי   מי הסכ "  התקשרו  יםהמלוו   יםעם  ו/או    בהם 

לבניית    הפרויקטים  חברות   תתקשרנה  פיננסי  ליווי  למתן 

 הסכם  כל  וכן  להם  תוספת  או  תיקון  כל  לרבות,  הפרויקטים

 "ל;הנ  ההסכמים במקום שיבוא

אשר   -  "  העודפים "  למשוך  ורשאי  ינהתהי   הפרויקטים  חברותהכספים  ת 

של    נותמחשבו הבנק  יםפרויקטההליווי   ים המלוו   יםואשר 

הכוללים,    ויאשר בפועל,  עצמי היתר  ביןאת משיכתם  הון   ,

אשר בפרויקט  להשקיע  כנדרש להלן,  כהגדרתו   ,

רווחים   כן ו  ים פרויקטה  מביןלטובת כל אחד    יועמד/ הועמד

, ככל וינבעו,  יםפרויקטהמתוך    הפרויקטים  לחברות שינבעו  

כלפי    הפרויקטים  חברותאך למעט מלוא חובות והתחייבויות  

לפרויקט   יםהמלוו   ים בנקה כספים    כאמור  יםביחס  וכן, 

המיועדים לתשלומי חובה, לרבות תשלומי מסים והיטלים, 

או לקבלני משנה ו/או  /ותשלומים לנותני שירותים, לספקים  

לצורך   שהוצאה  אחרת  הוצאה  אשר   לאלו,  יםפרויקט הכל 

לפרויקט,   ביחס  שירותים  ותקורות    וכן יעניקו  ניהול  דמי 

ואשר ישולמו   יםהמלוו יםדי הבנקפרויקט כפי שיאושרו על י

ידי   מי    הפרויקטים  חברותעל  ו/או  המלווים  הבנקים  ו/או 

 מטעמם מתוך כספים בחשבון הליווי; 

מובהר כי, על פי ההסכמים שנחתמו ו/או ייחתמו בין חברות  

הפרויקטים לבין בנק ירושלים וכלל, המשמשים או מיועדים 

פרויקט  הגינה,  סמטת  פרויקט  של  המלווה  כבנק  לשמש 

)להלן ביחד:  צה"ל, פרויקט שרירא ופרויקט שמואל הנגיד 

וכלל" ירושלים  בנק  בליווי  באיזה    ("הפרויקטים  עודפים 

בראש   מבין יבטיחו  וכלל  ירושלים  בנק  בליווי  הפרויקטים 

ובראשונה את חובות והתחייבויות חברות הפרויקטים לבנק  

ירושלים ולכלל בכל הפרויקטים בליווי בנק ירושלים וכלל,  

חובות   כל  פירעון  לאחר  רק  הפרויקטים  לחברות  וישוחררו 

והתחייבויות חברות הפרויקטים בכל הפרויקטים בליווי בנק  

לבנק  יר כי  מובהר  לעיל  האמור  אף  על  בלבד.  וכלל  ושלים 
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מבין   באיזה  עודפים  לשחרר  הזכות  ולכלל  ירושלים 

הפרויקטים עוד לפני פירעון החובות בכל הפרויקטים בליווי  

בנק ירושלים וכלל וזאת על פי שיקול דעתם הבלעדי. במקרה 

 ;שטר הנאמנותכאמור ישוחררו העודפים בהתאם לאמור ב

מובהר בין    עוד  ייחתמו  ו/או  שנחתמו  ההסכמים  פי  על  כי, 

חברות הפרויקטים לבין מכלול וכלל, המשמשים או מיועדים 

אנשי  פרויקט  שברץ,  פרויקט  של  המלווה  כבנק  לשמש 

ביחד:   )להלן  הבנים  י"ד  ופרויקט  הפרויקטים "בראשית 

עודפים באיזה מבין הפרויקטים בליווי    ("בליווי מכלול וכלל

יבט וכלל  חובות  מכלול  את  ובראשונה  בראש  יחו 

בכל  ולכלל  למכלול  הפרויקטים  חברות  והתחייבויות 

לחברות   וישוחררו  וכלל,  מכלול  בליווי  הפרויקטים 

הפרויקטים רק לאחר פירעון כל חובות והתחייבויות חברות  

הפרויקטים בכל הפרויקטים בליווי מכלול וכלל בלבד. על אף 

הזכות לשחרר עודפים האמור לעיל מובהר כי למכלול ולכלל  

בכל  החובות  פירעון  לפני  עוד  הפרויקטים  מבין  באיזה 

דעתם  שיקול  פי  על  וזאת  וכלל  מכלול  בליווי  הפרויקטים 

הבלעדי. במקרה כאמור ישוחררו העודפים בהתאם לאמור  

 ; שטר הנאמנותב

 אשר  כספים  כולל  אינו"  עודפים"   המונח,  לעיל  האמור  אף  על

 מעבר  בפרויקטים ישקיעו  /השקיעו  הפרויקטים  חברות

)כהגדרתו    בפרויקט  להשקיע  כנדרש  העצמי  ההון  לסכום

 בסכום'(,  א)סדרה    החוב  אגרות  הנפקת  למועד  נכון(,  להלן

 "(;עודף עצמי הון)להלן: "  המפקח ידי על יאושר אשר

" הגדרת  כי,  מובהר  ספק  לעיל  הלהסרת  כאמור  עודפים" 

בל הנאות  והגילוי  הנוחות  לשם  מבחינת  נעשית  וכי  בד 

עודפים" משמעם אך  ההנדרש מהנאמן בשטר זה ועל פיו, "

בחשבון   בפועל  יופקדו  אשר  הסכומים  , המשועבדורק 

. למען הסר ספק, יודגש בזאת  להלן  6.1.1  בסעיף  כהגדרתו

את   לחייב  היכולת  את  אין  לנאמן   יםהמלוו  יםהבנקכי 

שי  העודפים  את  של    בחשבונותווצרו  ילהעביר  הליווי 

. להסרת משועבדהיווצרו, לחשבון  יאם וככל ש  ,יםפרויקטה

כי, הנאמן אינו נדרש לבחון ו/או לבדוק ו/או ספק מובהר עוד  

 פרויקט;ההליווי של   םלאמת את הסכ

לפיכך מובהר ומודגש כי, השעבודים על כספי העודפים  

יחולו רק מרגע בו הופקדו העודפים בחשבון המשועבד  

להלן( וכל עוד לא הופקדו בפועל   6.1.1)כהגדרתו בסעיף  

העודפים בחשבון המשועבד לא יחול השעבוד על כספים  

להעביר   הפרויקטים  חברות  התחייבות  להבטחת  אלו. 
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זכות   המחאת  תירשם  העודפים  את  המשועבד  לחשבון 

 על דרך השעבוד לטובת הנאמן; 

  להשקיע   כנדרש   עצמי   הון " 

 " בפרויקט 

  ים המלוו  יםהבנק הליווי עם    הסכמי  פי  על  כמתחייב  עצמי  הון - 

  תיקונים וכפי שיהא מעת לעת, לרבות על פי    הפרויקטיםשל  

עם    להסכמי  תוספות או  /ו של   יםהמלוו  יםהבנק הליווי 

 ; הפרויקטים

" או  ליווי ה   חשבון " 

 " הליווי   חשבונות" 

הסכמי    בנקיםב  ויפתח / ושנפתח  נותחשבו -  פי  על  המלווים, 

נשוא    נהתבוצע  הםב אשר  הליווי,   הכספית  הפעילות  כל 

הכוללתיםהפרויקט מהבנק    ,היתר  בין,  ,  אשראים  העמדת 

לרוכשים, מכר  חוק  ערבויות  לבעלי    המלווה,  ערבויות 

המתקבל  המקרקעין, תקבולים   עםבקשר    ים הפקדת 

הקשורות    כספים לצורך הוצאות  ושחרורפרויקט הרלוונטי  ה

מבין    בפרויקט  אחד  לכל  כי,  יודגש    הפרויקטיםהרלוונטי. 

 ; ליווי נפרד  חשבון  נפתח

סכום יתרת הקרן הבלתי מסולקת של אגרות החוב )סדרה  -  " המלא ההתחייבותי הערך"

 למועדהריבית עד    מי( כפי שתהיה מעת לעת, לרבות סכוא'

החוב    החוב  אגרות  של  הסופי  הפירעון אגרת  תנאי  פי  על 

 (;א')סדרה 

)סדרה   -  " המתואם ערךה" החוב  אגרות  של  מסולקת  הבלתי  הקרן  ( א'יתרת 

לאותו    שנצברה  ריבית  בתוספת  עת  באותה,  שבמחזור עד 

 ; וטרם שולמה בפועל מועד

נכחו בה, ש(  'אאסיפה כללית של מחזיקי אגרות החוב )סדרה   -  "  מיוחדת  אסיפה"

כוחם, מחזיקים של לפחות חמישים -ידי באי  בעצמם או על 

( מיתרת הערך הנקוב של אגרות החוב )סדרה 50%אחוזים ) 

( שבמחזור במועד הקובע לאסיפה, או באסיפה נדחית של 'א

כוחם, מחזיקים -באיידי    אסיפה זו, שנכחו בה, בעצמם או על

 ( מן היתרה האמורה; 20%של לפחות עשרים אחוזים )

קולות    רוב -  " רוב רגיל" ללא  בהצבעה,  המשתתפים  של  הקולות  מכלל 

 הנמנעים;  

המשתתפים 2/3)  שלישים  שני -  " רוב מיוחד" של  הקולות  מכלל  יותר  או   )

 בהצבעה, ללא קולות הנמנעים; 

  נכחו  בה  החוב   אגרות  מחזיקי  של  באסיפה   שנתקבלה  החלטה  -  " רגילה החלטה"

  על   או  בעצמם  הנוכחים,  חוב  אגרות  מחזיקי(  2)  שני  לפחות

עשרים   לפחות  יחדיו  המייצגים  או  המחזיקיםכוח,  -בא  ידי

 הערך  של  מסולקת  הבלתי   מהיתרה  (25%)  וחמישה אחוזים 

  הקובע  במועד  במחזור   הנמצאות  החוב   אגרות  של   הנקוב 

 בכל  שתתקיים   זו  אסיפה  של  נדחית  באסיפה   או  ,לאסיפה

  באסיפה )בין    נתקבלה  ואשר,  שהוא  משתתפים  מספר

 ; רגיל ברוב ( הנדחית  באסיפה ובין המקורית
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 ;  מיוחד ברוב מיוחדת   באסיפה שהתקבלה החלטה  -  " מיוחדת החלטה"

 אביב בע"מ;  -בורסה לניירות ערך בתל ה -  "הבורסה"

 פתוחים מרבית הבנקים בישראל לביצוע עסקאות; כל יום בו   -  " עסקים יום"

 (; א'של אגרות החוב )סדרה שטרם נפרע סך הערך הנקוב  -  "קרן"

"מ  בע   אביב-בתל  ערך  לניירות  הבורסה  של  לרישומים  החברה -  " החברה לרישומים"

דעתה   שיקול  פי  על  במקומה  שתבוא  לרישומים  חברה  או 

ניירות הערך של החברה יהיו  הבלעדי של החברה, ובלבד שכל  

 רשומים על שם אותה חברה לרישומים;

 כל יום בו מתבצעות עסקאות בבורסה;  -  " יום מסחר"

 אביב בע"מ. -מסלקת הבורסה לניירות ערך בתל -  " מסלקת הבורסה"

בכל מקום בשטר זה בו נאמר "בכפוף לכל דין" )או ביטוי הדומה לכך(, הכוונה היא בכפוף לכל דין   .1.5

 . הישראלי הדין הוראות  פי על שאינו ניתן להתניה, 

כל האמור בשטר זה בלשון רבים אף יחיד במשמע וכן להיפך, וכל האמור במין זכר אף מין נקבה   .1.6

תא אף  באדם,  האמור  וכל  להיפך,  וכן  אחרת  במשמע  הוראה  זה  בשטר  כשאין  והכל  במשמע,  גיד 

 מפורשת. 

 

 הנפקת אגרות החוב   .2

  הצעת   דוח  לפרסום  בכפוף  גם  העניין  ולפי,  המשלימה  וההודעה  התשקיף  פי   על  להנפיק  רשאית  החברה

(  ן)קר   לפירעון  עומדות,  שם  על  רשומות,  '(א )סדרה  חוב    אגרות  ,הבלעדי  דעתה  שיקול  פי  עלו,  מדף

המצורפים לשטר    מעבר לדףהרשומים  לתנאים    2  בסעיף  כמפורט  מהמועדים  אחד  ובכל  בשיעורים

)קרן וריבית( לא תהיינה צמודות    החוב  אגרות  ."(התנאים הרשומים מעבר לדףנאמנות זה )להלן: "

וע שייקבע במכרז  לבסיס הצמדה כלשהו. קרן אגרות החוב, תשא ריבית )שאינה צמודה( בשיעור קב 

הצעתן לראשונה של אגרות החוב. הריבית על קרן אגרות החוב, תשולם בכל אחד מהמועדים, כמפורט  

   מעבר לדף.  הרשומים לתנאים  3בסעיף 

לתנאים הרשומים מעבר    3.5  ףבדבר מנגנוני ההתאמה שיחולו בשינוי שיעור הריבית, ראו סעיים  לפרט

 . לדף

 הנפקת אגרות חוב נוספות   .2.1

 נוספים  ערך  ניירותת  הנפק .2.1.1

להידרש   ומבלי  עת  בכל  הדין,  להוראות  בכפוף  להנפיק  הזכות  את  לעצמה  שומרת  החברה 

, בין  או במתן הודעה למי מהם על כךו/  להסכמת הנאמן ו/או הסכמת מחזיקי אגרות החוב

, מכל מין וסוג  בהנפקה לציבור על פי תשקיף ובין בדרך אחרת, סדרות נוספות של אגרות חוב

ובין  שהוא, בין שיקנו זכות המרה למנ אי פדיון, ריבית, הצמדה, תנב  ,1אם לאו יות החברה 

יפים על פני תנאי אגרות  , ובין שהם עדרעון ותנאים אחרים, כפי שהחברה תמצא לנכוןי פ  תנאי

  רעון המוטלת עלי, שווים להם או נחותים מהם, וזאת מבלי לפגוע בחובת הפ'(א)סדרה    החוב

  .על פי שטר נאמנות זה חברהה

 

 . בבורסה למסחר תירשמנה  החברה   ומניות ככל  1
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החברה לא תהיה רשאית להנפיק סדרת אגרות חוב כאמור שדרגת נשייתה בפירוק קודמת  

, אלא אם יינתנו להבטחתה של הסדרה החדשה  (א')סדרה  לדרגת פירעונן של אגרות החוב  

 כאמור שעבודים ורק ביחס לאותם שעבודים שיינתנו ככל שיינתנו. 

  ניירות ,  שהיא  דרך  בכל ,  להנפיק  החברה  של  בזכותה  לפגוע  בכדי  לעיל  באמור  אין  ,כי  יובהר

 2. לאו אם  ןובי החברה למניות  המרה זכות שיקנו בין, שהוא וסוג מין מכל אחרים ערך

  , כלשהי  בבטוחה  מובטחות  שאינן(  אחרת)מסדרה    אחרות  חוב  אגרות  הנפקת  למועד   עובר

תמסור החברה לנאמן אישור חתום על ידי נושא משרה בכיר בחברה כי אגרות    ככל ויונפקו,

 . ('א)סדרה החוב האחרות אינן עדיפות בפירוק על פי תנאיהן על פני אגרות החוב 

 ותנאים להרחבת הסדרה  (א')סדרה ת סדרת אגרות החוב הרחב .2.1.2

  שיקול   פי   ועל  לעת  מעת,  )סדרה א'(רשאית להרחיב את סדרת אגרות החוב    תהאהחברה  

, באמצעות תשקיף ו/או דוחות הצעת מדף ו/או הצעה פרטית ו/או בכל דרך  הבלעדי  דעתה

  או   ניכיון  בשיעור  לרבות,  לחברה  שייראו  אופן  ובכל  מחיר  בכל,  קשור   למחזיק  לרבות ,  אחרת

סדרה  ההרחבות  בוהיו(  ל  כ כמאלו שהיו )  שונים   (פרמיה  עדר יה   או  ניכיון  עדריה )לרבות    פרמיה 

(, מבלי , בהתאמה"הנוספות)סדרה א'( אגרות החוב "-" והסדרה הרחבת": להלן)קודמות ה

ו/או  לקבל   הנאמן  חוב    מחזיקי   הסכמת  א'(אגרות  כל  בוזאת    )סדרה  להתקיימות  כפוף 

 :התנאים שלהלן

  ו איזלא תתקיים    הסדרה  הרחבתולאחר ביצוע    מתקיימת   לאעובר להרחבת הסדרה   (א)

 ; להלן  7.1בסעיף פירעון המיידי המפורטות להעמדה לעילות המ

 שפורסמו   האחרוניםשל החברה    הכספיים  לדוחותיה  בהתאם,  הסדרה  הרחבת   במועד (ב)

 ,הסדרה  הרחבת  ביצוע למפרע    בחשבון   שתובא  ולאחר,  הסדרה  הרחבת  מועד   טרם

המפורטות    מאמות  אחת  בכל  תעמוד  החברה הפיננסיות  - ו   7.1.16  פיםבסעי המידה 

וזאת מבלי לקחת בחשבון את תקופות הריפוי וההמתנה המנויות באותם   להלן  7.1.17

 ;סעיפים

 ; (א')סדרה ממלאת אחר התחייבויותיה המהותיות למחזיקי אגרות החוב  החברה (ג)

כאמור    הסדרה  הרחבתהחברה תודיע לנאמן על קבלת החלטה במוסדות החברה אודות ביצוע  

לו,   ביצוע מכרז לקבלת התחייבויות מוקדמות  ותמציא  ביצוע מכרז לציבור או טרם  טרם 

דעתה    ממשקיעים לשיקול  בהתאם  כאמור  מכרז  לקיים  תבחר  שהחברה  )ככל  מסווגים 

בכתב בחתימת נושא המשרה הבכיר בתחום הכספים  , אישור  לפי המוקדם מביניהם  , הבלעדי(

התנאים   התקיימות  בדבר  התחשיבים    הסדרה  להרחבתבחברה  כל  לרבות  לעיל  כאמור 

 הנדרשים והכל לשביעות רצון הנאמן. 

יהיה שונה    הסדרה  הרחבתבשל    (א')סדרה  היה ושיעור הניכיון אשר ייקבע לאגרות החוב  

הקיימות במחזור באותה עת, תפנה החברה, לפני    (א')סדרה  הניכיון של אגרות החוב    משיעור 

מנת לקבל את אישורה כי לעניין ניכוי המס במקור מדמי    , לרשות המסים על הסדרה  הרחבת

הניכיון בגין אגרות החוב האמורות, ייקבע לאגרות החוב האמורות שיעור ניכיון אחיד לפי  

י הניכיון השונים, ככל שיהיו. במקרה של קבלת אישור כאמור,  נוסחה המשקללת את שיעור 

לפני   תחשב  החוב,    הסדרה  הרחבת החברה  אגרות  כל  בגין  המשוקלל  הניכיון  שיעור  את 

 

2
 ככל ומניות החברה תירשמנה למסחר בבורסה.   
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בפועל את שיעור הניכיון המשוקלל האחיד לכל    הסדרה  הרחבתותפרסם בדיווח מיידי לפני  

לפי   החוב  אגרות  של  הפירעון  במועדי  וינוכה מס  המשוקלל כאמור  הסדרה  הניכיון  שיעור 

ובהתאם להוראות הדין. במידה ולא יתקבל אישור כאמור, החברה תודיע בדיווח מיידי, לפני  

, על אי קבלת אישור כאמור ועל כך ששיעור  הסדרה  מהרחבתהנפקת אגרות החוב כתוצאה  

מקור בעת  הניכיון האחיד יהא שיעור הניכיון הגבוה ביותר שנוצר. חברי הבורסה ינכו מס ב

בהם    רעוןיפ מקרים  ייתכנו  לפיכך,  כאמור.  שידווח  הניכיון  לשיעור  בהתאם  החוב,  אגרות 

מס במקור בגין דמי ניכיון בשיעור הגבוה מדמי הניכיון שנקבעו למי שהחזיק אגרות    ינוכה

  הסדרה  הרחבתבמקרה זה, נישום שהחזיק את אגרות החוב לפני    .הסדרה  הרחבתחוב טרם  

ועד לפירעון אגרות החוב, יהיה זכאי להגיש דוח מס לרשות המסים ולקבל החזר של המס  

 פי דין.    שנוכה מדמי הניכיון, ככל שהינו זכאי להחזר כאמור על

ה על ידי החברה,  כאמור שתונפקנ הנוספות )סדרה א'( חובהשטר זה יחול גם לגבי כל אגרות 

  (א')סדרה  הנוספות ממועד הוצאתן יהיה כדין אגרות חוב  )סדרה א'(  של אגרות החוב    ודינן

)סדרה  ואגרות חוב    הסדרה  הרחבתשתהיינה במחזור ערב   (א')סדרה  . אגרות החוב  שבמחזור

הנפקתן(  ה  (א' )ממועד  לעיל, תהווינה  זה  בסעיף  בכלל( כאמור  )אם  תונפקנה  נוספות אשר 

נשוא שטר זה   (א')סדרה  סדרה אחת לכל דבר ועניין. הנאמן יכהן כנאמן עבור אגרות החוב  

כפי שיהיו מעת לעת במחזור וזאת גם במקרה של הרחבת סדרה, והסכמת הנאמן לכהונתו  

 . כאמור לסדרה המורחבת לא תידרש

,  הסדרה  הרחבתבמסגרת    שיונפקו  (א' )סדרה  מחזיקי אגרות החוב    ,למען הסר ספק, יובהר כי

ל זכאים  יהיו  בגין    קבלתלא  ריבית  ו/או  קרן  חשבון  על  א'(  החוב  אגרותתשלום    )סדרה 

 שהמועד הקובע לתשלומן היה טרם מועד הנפקתן.   הנוספות

 כאמור.  סדרה  הרחבתבאמור לעיל כדי להוות התחייבות של החברה לבצע   אין

  לכשיוצעו   הנוספות '(  א)סדרה    החוב   אגרות   לרשום למסחר את  בבקשה  לבורסה  תפנה  החברה 

 . שיוצעו( ככל) כאמור

 )ככל שיהיה(  (' א)סדרה בקשר לדירוג עתידי של אגרות החוב  התחייבות .2.1.3

תהיינה מדורגות בעתיד, החברה תפרסם   ('א)סדרה מתחייבת כי ככל שאגרות החוב  החברה 

באמור לעיל כדי לגרוע מזכותה של החברה    אין  .בהתאם להוראות הדין  דיווח מיידי על כך

להחליף, בכל עת, חברת דירוג לפי שיקול דעתה הבלעדי ומכל סיבה שתמצא לנכון. במקרה  

תפסקנה להיות    ( 'א)סדרה  וג או במקרה בו אגרות החוב  בו החברה תחליף את חברת הדיר

חברת דירוג, תפרסם החברה דוח מיידי, ובו תודיע על נסיבות החלפת החברה    ל ידיעמדורגות  

 המדרגת או הפסקת הדירוג, בהתאמה.  

החוב    ,כי  יובהר לאגרות  כלשהו  דירוג  לבצע  החברה  את  לחייב  כדי  זה  בסעיף  באמור  אין 

 לחברה. ו/או  ('א)סדרה 

 

 מינוי הנאמן; כניסה לתוקף של הכהונה; תקופת הכהונה; פקיעת כהונה; התפטרות; פיטורין  .3

הוראות סעיף    ח ומכ החברה ממנה בזאת את הנאמן כנאמן הראשון עבור מחזיקי אגרות החוב בלבד   .3.1

הנאמנות למחזיקי אגרות החוב ותפקידי הנאמן לפי תנאי שטר נאמנות זה    ב לחוק ניירות ערך. 35

 .יכנסו לתוקפם במועד הקצאת אגרות החוב על ידי החברה
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הוראות פרק    חו מכ וחלף בנאמן אחר, יהיה הנאמן האחר נאמן עבור מחזיקי אגרות החוב  יהיה ונאמן   .3.2

ות החוב אשר לא שולמו לאחר שהגיע  אגר   חו מכ לחוק ניירות ערך לרבות עבור זכאים לתשלומים    1ה'

 מועד תשלומם. 

 תקופת הכהונה; פקיעת כהונה; התפטרות; פיטורין  .3.3

לעיל וכהונתו תסתיים במועד כינוסה של אסיפת    3.1הנאמן הראשון יכהן החל מהמועד האמור בסעיף  

ימים ממועד הגשת    14"(, שיכנס הנאמן לא יאוחר מתום  אסיפת המינוי הראשונה " :  להלן)מחזיקים  

סעיף   לפי  הנאמנות  ענייני  על  השני  ע1ח35הדוח השנתי  ניירות  לחוק  ככל שאסיפת המינוי  )א(  רך. 

הראשונה )ברוב רגיל( תאשר את המשך כהונת הנאמן הראשון ימשיך זה לכהן כנאמן עד לתום תקופת  

המינוי הנוספת שתקבע בהחלטת אסיפת המינוי הראשונה )אשר יכול ותהיה עד למועד הפירעון הסופי  

 .  של אגרות החוב(

את תקופת המינוי הנוספת של    תקצוב רת לה  ככל שאסיפת המינוי הראשונה ו/או כל אסיפה מאוח

 מינוי עם החלטה על המשך כהונתו ו/או על מינוי נאמן אחר תחתיו. ההנאמן, תסתיים תקופת 

 סיום כהונת הנאמן   .3.4

( מיתרת הערך הנקוב של אגרות החוב רשאים לכנס אסיפת  5%ישה אחוזים )המחזיקים בחמ .3.4.1

מכהונתו   הנאמן  העברת  על  להחליט  רשאית  והאסיפה  דין.  הלהוראות    בהתאםמחזיקים, 

נאמן שהסתיימה או פקעה כהונתו ימשיך לכהן בתפקידו עד למינוי נאמן אחר במקומו; נאמן  

שכינ  מחזיקים  אסיפת  בידי  ימונה  כאמור  או  אחר  כהונתו  פקעה  או  שהסתיימה  הנאמן  ס 

 זה.  3.4.1 סעיףשכינסו המחזיקים, והכל לפי הוראות 

 על סיום כהונת הנאמן יחולו הוראות חוק ניירות ערך.  .3.4.2

זה    3.4ב)א( לחוק ניירות ערך או על פי סעיף  35הסתיימה או פקעה כהונתו של נאמן לפי סעיף   .3.4.3

ולא מונה נאמן אחר במקומו בתוך זמן סביר, רשאי בית המשפט למנות נאמן אחר במקומו  

 לתקופה ובתנאים שייראו לו. 

לכל נאמן חדש יהיו אותם הכוחות, הסמכויות וההרשאות האחרות כשל הנאמן שכהונתו   .3.4.4

לכ לפעול,  יוכל  והוא  וענייןפקעה,  דבר  כי  , ל  מובהר  מלכתחילה.  כנאמן  התמנה    , כאילו 

פי שטר הנאמנות ולפי אגרת החוב לא יפקעו עד לסיום    התחייבות הנאמן לבצע פעולות על

הנאמן החדש. הנאמן מתחייב   לידי  וזכויותיה, ככל שיהיו,  נכסיה  העברת כספי הנאמנות, 

 לפעול בשיתוף פעולה עם החברה והנאמן החליף לצורך העברה כאמור.  

כי .3.4.5 תביעות    ,מובהר  מזכויות,  לגרוע  כדי  הנאמן  של  כהונתו  בסיום  טע ו/אין  שיהיו  או  נות 

שעילתן קודמת למועד    ,כלפי הנאמן, ככל שיהיו  (א')סדרה  לחברה ו/או למחזיקי אגרות החוב  

פי כל דין. כמו כן,    סיום כהונתו כנאמן, ואין בכך כדי לשחרר את הנאמן מחבות כלשהי על

או טענות שיהיו לנאמן כלפי  ו/לא יהא בסיום כהונתו של הנאמן כדי לגרוע מזכויות, תביעות 

, ככל שיהיו, שעילתן קודמת למועד סיום  (א')סדרה  מחזיקי אגרות החוב    כלפיהחברה ו/או  

מחבות    (א')סדרה  כהונתו כנאמן, ואין בכך כדי לשחרר את החברה ו/או מחזיקי אגרות החוב  

 כלשהי על פי כל דין. 

אחר.  בכפוף להוראות כל דין, הנאמן שכהונתו פקעה ימשיך לכהן בתפקידו עד למינוי נאמן   .3.4.6

עם  בקשר  אצלו  שהצטברו  והסכומים  המסמכים  כל  את  החדש  הנאמן  לידי  יעביר  הנאמן 

, ויחתום על כל מסמך שיידרש לשם כך. לכל נאמן חדש יהיו  זה  נאמנות הנאמנות נשוא שטר  

כנאמן   התמנה  כאילו  ועניין,  דבר  לכל  לפעול  יוכל  והוא  וסמכויות,  חובות  כוחות,  אותם 

 מלכתחילה. 
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 דוח מיידי בכל מקרה של התפטרות הנאמן ו/או מינוי נאמן אחר.החברה תפרסם  .3.4.7

 הנאמן  ותפקידיסמכויות  .3.5

חוק   בנוסף .3.5.1 יהיו אלה המצוינים    ניירות ערך   על הוראות  ומבלי לגרוע מהן, תפקידי הנאמן 

 לשטר נאמנות זה ועל פי הדין.   השלישית תוספתב

ייצג את המחזיקים באגרות החוב בכל עני .3.5.2 הנובע מהתחייבויות החברה כלפיהם,  ן  י הנאמן 

  ניירות ערך   לפעול למימוש הזכויות הנתונות למחזיקים לפי חוק  ,והוא יהיה רשאי, לשם כך

 או לפי שטר הנאמנות. 

 או בכשירותו. הנאמן פעולותיו של נאמן הן בנות תוקף על אף פגם שנתגלה במינוי   .3.5.3

קים בהתאם לכל דין והמפורטות  הנאמן רשאי לנקוט בכל הליך לשם הגנה על זכויות המחזי .3.5.4

 בשטר נאמנות זה.  

 . להלן 22כמפורט בסעיף הנאמן רשאי למנות שלוחים   .3.5.5

אגרות החוב )סדרה  אין בחתימת הנאמן על שטר נאמנות זה הבעת דעת מצדו בדבר טיבם של   .3.5.6

 .ן או כדאיות ההשקעה בה א'(

הנאמן לא יהיה חייב להודיע לצד כלשהו על חתימת שטר זה. הנאמן לא יתערב באיזו צורה   .3.5.7

 שהיא בהנהלת עסקי החברה או ענייניה והדבר אינו נכלל בין תפקידיו. 

אות כל דין, הנאמן אינו מחויב לפעול באופן שאינו מפורט במפורש בשטר נאמנות  בכפוף להור  .3.5.8

לעמוד   החברה  של  ליכולתה  בקשר  ו/או  החברה  על  לרבות  כלשהו,  שמידע  כדי  זה, 

 יגיע לידיעתו ואין זה מתפקידו.   ,בהתחייבויותיה למחזיקי אגרות החוב

ולהסתמך על נכונות הזהות של    להלן  26האמורה בסעיף  הנאמן רשאי להסתמך על החזקה   .3.5.9

מחזיק לא רשום באגרות חוב כפי שזו תימסר לנאמן על ידי אדם ששמו רשום כמיופה כוח  

 ת המחזיק לא נרשמה בייפוי הכוח. רישומים, ככל שזהול החבר הבייפוי כוח, שהוציאה  

הנאמן רשאי להסתמך במסגרת נאמנותו על כל מסמך בכתב לרבות, כתב הוראות, הודעה,   .3.5.10

בקשה, הסכמה או אישור, הנחזה להיות חתום או מוצא על ידי אדם או גוף כלשהו, אשר 

 הנאמן מאמין בתום לב כי נחתם או הוצא על ידו. 

נאמנותו על כל מסמך בכתב, הצהרה, הסכמה, בקשה, הודעה  הנאמן רשאי להסתמך במסגרת   .3.5.11

או אישור אשר הגיע לידיו מהחברה ומנציגיה וזאת ללא בדיקה נוספת מצידו של הנאמן בדבר 

 הנזכר בסעיף זה. 

זה   .3.5.12 שטר  על  בחתימתו  מתחייב  הנאמן  זה,  נאמנות  בשטר  ולאמור  דין  כל  להוראות  בכפוף 

מהחברה, לא יגלה אותו לאחר ולא יעשה בו כל שימוש,  לשמור בסודיות כל מידע שניתן לו  

אלא אם כן גילויו או השימוש בו נדרש לשם מילוי תפקידו לפי חוק ניירות ערך, לפי שטר  

העברת מידע למחזיקי אגרות החוב )סדרה    ,הנאמנות, או לפי צו של בית משפט. מובהר כי

החוב או לצורך מתן דיווח על מצב   '( לצורך קבלת החלטה הנוגעת לזכויותיהם על פי אגרותא

החברה אינו מהווה הפרה של התחייבותו לסודיות כאמור, ובלבד שנמסר להם המידע הנחוץ  

בלבד לשמירת זכויותיהם על פי שטר זה או מתן הדיווח כאמור. בכל מקרה בו העביר הנאמן  

ויציין מפורש    '( הוא יודיע על כך בכתב לחברהאמידע כאמור למחזיקי אגרות החוב )סדרה  

 '(. אמהו המידע אשר נמסר למחזיקי אגרות החוב )סדרה 
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 רכישת אגרות חוב על ידי החברה, חברה בת ותאגיד בשליטתה  .4

החברה שומרת לעצמה, בכפיפות לכל הוראה שבדין, את הזכות לרכוש )בין בבורסה ובין מחוצה לה(   .4.1

יו במחזור מעת לעת, מבלי לפגוע בחובת  , שיה(א')סדרה  בכל עת ובכל מחיר שיראה לה, אגרות חוב  

. החברה תודיע בדוח מיידי על כל מקרה של רכישה  על פי תנאי שטר נאמנות זה  הפירעון המוטלת עליה

 כאמור על ידי החברה.  

תהיה   .4.2 לא  והחברה  בבורסה  מהמסחר  ותמחקנה  תתבטלנה  החברה  ידי  על  שתירכשנה  חוב  אגרות 

במקרה בו אגרות החוב תירכשנה במסגרת המסחר בבורסה, החברה תפנה    .רשאית להנפיקן מחדש

למסלקת הבורסה בבקשה למשיכת תעודות אגרות החוב. במקרה של רכישה על ידי החברה כאמור  

לעיל יפקעו אגרות החוב הנרכשות באופן אוטומטי, תתבטלנה ותימחקנה מהמסחר והחברה לא תהיה  

יל בכדי לפגוע בזכות החברה לפדות בפדיון מוקדם את אגרות  רשאית להנפיקן מחדש. אין באמור לע 

 מעבר לדף(. הרשומים לתנאים 8.2בסעיף החוב )כאמור 

כל  .4.3 חברה  החברה,  של  קשורה  חברה  החברה,  של  בת  בחברה  חברה  שליטה  בעל  החברה,  של  ולה 

)למעט   ו/או בעקיפין(, בן משפחתו, תאגיד בשליטת מי מהם או תאגיד בשליטת החברה  )במישרין 

בסעיפים   יחול האמור  לגביה  )  4.2-ו  4.1החברה  ו/או  "(  קשור  מחזיק ":  להלןלעיל(  רשאים לרכוש 

למכור מעת לעת, בבורסה ו/או מחוצה לה )לרבות במקרה של הנפקה על ידי החברה(, אגרות חוב  

ידי    ,על פי שיקול דעתם  (א')סדרה     מחזיק בכפוף לכל דין. אגרות החוב אשר תוחזקנה כאמור על 

תהיינה ניתנות    , הן לא תימחקנה מהמסחר בבורסה, וכן הןשל המחזיק הקשור, תיחשבנה כנכס  קשור

  של   הכלליות  באסיפות  המצביעים  ומניין  החוקי  המניין  לעניין.  (א')סדרה  להעברה כיתר אגרות החוב  

בכתב    יודיע   קשור  מחזיק.  זה  לשטר  השניה  תוספתל   29סעיף ב   האמור  יחול ,  החוב  אגרות  מחזיקי 

   .קשור מחזיק ומחזיקי אגרות חוב, כי הינ לנאמן לפני כינוס אסיפת

לעיל החברה תודיע על כך בדיווח    4.3לחברה דבר רכישה ו/או מכירה כאמור בסעיף    שייוודע ככל   .4.4

 . דין פי על  נדרשש כלכמיידי, 

לעיל לגרוע מהוראות כל דין )ובכלל זאת הנחיות רשות ניירות ערך(    4.3עד    4.1אין באמור בסעיפים   .4.5

החברה על  )או  החלות  שליטה  בעל  עם  עסקאות  של  לביצוען  נדרשים  אישורים  עם  בקשר  לרבות   ,

שלבעל שליטה עניין אישי בהן( ו/או בקשר עם מכירת ניירות ערך לחברה בת של החברה והפצתם  

 בציבור. 

 

 התחייבויות החברה  .5

הריבית המשתלמים על פי  והחברה מתחייבת לשלם, במועדים הקבועים לכך, את כל סכומי הקרן   .5.1

תנאי אגרות החוב ולמלא אחר כל יתר התנאים וההתחייבויות המוטלות עליה על פי תנאי אגרות  

 החוב ועל פי שטר הנאמנות.  

החוב   .5.2 והנחיות    (א')סדרה  אגרות  תקנון  דרישות  להתקיימות  בכפוף  בבורסה,  למסחר  תירשמנה 

 . הבורסה

תשלום הריבית    למחציתהחברה מתחייבת כי אמצעיה הנזילים בתום כל רבעון לא יפחתו מסך השווה   .5.3

" )להלן:  זה  נאמנות  שטר  תנאי  פי  על  א'(  )סדרה  החוב  אגרות  למחזיקי  לשלם  שעליה  סך  הקרוב 

בחשבונות  מזומנים המופקדים    –" משמעם  אמצעים נזילים "   –לעניין ס"ק זה  "(.  הנזילות המינימאלי

, לרבות החשבון המשועבד. הבדיקה בדבר עמידת החברה  הפרויקטים  חברותבחשבונות  החברה ו/או  

ידי   על  שנתיים(  או  )רבעוניים  הכספיים  הדוחות  פרסום  ביום  תתבצע  לעיל  שצוינה  בהתחייבות 

)סדרה א'( קיימות במחזור, ביחס לדוחות הכספיים הרבעוניים/השנתיים  החברה, וכל עוד אגרות חוב  
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לתקופה   הדירקטוריון  דוח  במסגרת  תפרט  החברה  מועד.  לאותו  עד  לפרסם  החברה  על  שהיה 

 נטית, את עמידתה או אי עמידתה בהתחייבותה המפורטת בסעיף זה לעיל. וו הרל

 

   הבטחת אגרות החוב .6

 כללי  – שעבודים .6.1

תעמודנה בדרגה שווה )פרי פסו( בינן לבין עצמן, בלי זכות בכורה או עדיפות    ( א')סדרה  אגרות החוב  

 של אחת על פני השניה.  

ח שטר זה  ומכ  )כהגדרתם להלן(   למעט לגבי הנכסים המשועבדיםוזה להלן,    6לאמור בסעיף    בכפוף

, כולו או מקצתו, בכל שעבוד ובכל דרך שהיא,  הרשאית לשעבד את רכוש  תהיההחברה    ,על נספחיו

 לטובת צד שלישי כלשהו, ללא צורך בהסכמה כלשהי מהנאמן ו/או ממחזיקי אגרות החוב.  

  ( א' )סדרה  להבטחת קיומן המלא והמדויק של כל התחייבויותיה של החברה על פי תנאי אגרות החוב  

בית שעל החברה לשלם למחזיקי אגרות  ולהבטחת הפירעון המלא והמדויק של כל תשלומי הקרן והרי

  ות המפורט  בטוחות, מתחייבת בזאת החברה כי תיצור ותרשום לטובת הנאמן את ה(א')סדרה החוב 

 להלן: 

 המשועבד  החשבון  .6.1.1

לטובת הנאמן עבור מחזיקי אגרות החוב    סכום  הגבלת  וללא   בדרגה  ראשון ,  יחיד  , שעבוד קבוע

בחשבון   החברה  זכויות  מלוא  כל  חשבונותיו  תתי  על  המשועבדעל  על  יחול  שהשעבוד  כך   ,

על הכספים    המשועבדוכן על כל תקבול שעתיד להיכנס לחשבון    המשועבדהתקבולים בחשבון  

ו/או הפיקדונות ו/או ניירות הערך שיופקדו מעת לעת בחשבון המשועבד וכל תמורה שתתקבל  

יופקדו העודפים כהגדרת בו  פירותיהם ואשר  לרבות  )בגינם  לעיל  ום  " להלןלעיל  החשבון : 

המשועבד    "(.המשועבד בישראלהחשבון  בנקאי  במוסד  שמה  על  החברה  ידי  על   .ייפתח 

תפתח את החשבון המשועבד ותגיש את המסמכים הנדרשים לשם רישום השעבוד על    החברה

מסמכי   נוסח  החברות.  רשם  ידי  על  המתנהל  במרשם  הנאמן  לטובת  המשועבד  החשבון 

השעבוד יהיה לשביעות רצון הנאמן. מורשי החתימה מטעם הנאמן יהיו, ביחד עם מי שתקבע  

ד, כך שכל משיכת כספים מהחשבון המשועבד  החברה, בעלי זכויות חתימה בחשבון המשועב

תצריך חתימה של מורשה חתימה אחד לפחות מטעם החברה ומורשה חתימה אחד לפחות  

הנאמן ידי    .מטעם  על  תבוצע  המשועבד  בחשבון  הכספים  ניהול   בהתאם,  הנאמןמדיניות 

לא יהיה אחראי כלפי מחזיקי אגרות החוב )סדרה א'(   , והנאמןבלבדלהלן    15סעיף  להוראות  

 ו/או החברה לכל הפסד שיגרם בשל ההשקעות שבוצעו כאמור. 

מחזיקי אגרות החוב   יועלה לסדר יומה של אסיפת  בו במקרה אף האמור בסעיף זה לעיל,  על

, מורשה החתימה הבלעדי בחשבון המשועבד  מיידי  ירעון'( לפאאגרות החוב )סדרה  העמדת  

במקרה    המשועבד  בחשבון  החתימה   זכויות  לשינוי תפעל    כי  מתחייבתיהיה הנאמן והחברה  

 . כאמור

 העודפים להעביר לחשבון המשועבד את   הפרויקטים חברותהתחייבות  שעבוד .6.1.2

חברות הפרויקטים מתחייבות להעביר את מלוא העודפים לחשבון המשועבד וליתן הוראה  

בלתי חוזרת לבנקים המלווים להעביר את מלוא העודפים לחשבון המשועבד. לצורך הבטחת  

נאמן עבור  לטובת ה   בדרגה  ראשון,  יחיד   ,קבועשעבוד  התחייבות זו ירשמו חברות הפרויקטים  

החוב   אגרות  של  מחזיקי  השעבוד()בדרך  דרך  על  זכות  הנאמן    ,המחאת  לטובת  שיירשם 

המתנהל   חברות  מיבמרש זכויות    יםהפרויקטים  כל  על  החברות,  רשם  ידי    חברותעל 
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  ים המלוו   ים, על ידי הבנק ןהפרויקטים לקבלת כספי העודפים שישוחררו, ככל שישוחררו לה 

אולם, על  "(.  זכות על דרך השעבודה המחאת  : "להלןהליווי )   הסכמי  מכוח  הפרויקטיםאת  

והשעבוד ביחס לפרויקט אנשי בראשית   פרויקט שברץאף האמור לעיל, יהא השעבוד ביחס ל

חלק  ההעברת  כאשר מיד עם    ,(להלן  6.2בסעיף    םכהגדרת)מי ההון  ימשלנחות מפני זכויות  

ביחס  ו  שעבודים ביחס לפרויקט שברץהיחדלו  ,  להלן  6.2.2מתמורת ההנפקה, כאמור בסעיף  

בלי שתידרש פעולה  מ  , מי ההוןיכלפי זכויות משל  יםמלהיות נחות אנשי בראשית  לפרויקט  

הפרויקטים לקבלת כספי העודפים כאמור לעיל    חברותזכויות    נוספת על ידי מי מהצדדים. 

לבנק קודם  שיוחזרו  ולאחר  בכפוף  ל   יםהמלוו  יםהינן  המגיעים  הסכומים  ו/או    הםמלוא 

ל עליהם    ,הםהמובטחים  ההתחייבות  כתבי  ו/או  הליווי  למסמכי  ו/או    חתמו בהתאם 

יובהר  .  הפרויקטיםבקשר עם ליווי    יםהמלוו   יםלטובת הבנק   הפרויקטים  חברות  מנהתחתו

לפי   המלווים,  הבנקים  ידי  על  יבוצע  המשועבד  לחשבון  מהפרויקטים  עודפים  שחרור  כי, 

שחרור   על  שליטה  כל  אין  ולחברה  ולנאמן  והמוחלט,  הבלעדי  דעתם  שיקול  פי  על  העניין, 

  יםונחות בפני כל שעבוד לטובת הבנק  הנדח  היהי זהשעבוד  כספים על ידי הבנקים המלווים.

עם    יםהמלוו המשועבד  הפרויקטיםבקשר  בחשבון  הופקדו  לא  העודפים  עוד  לרבות  כל   ,

חשבו על  הפרויקט   נותהשעבוד  של  שעבוד  יםהליווי  כל  ובפני  פי    שנוצר,  על  שייווצר  ו/או 

הסכ  מיהסכ ו/או    יםהמלוו   יםעם הבנק  מוחתייו/או    נחתמואשר    יםמימון אחר   מי הליווי 

 .יםפרויקט הבקשר עם 

הסכומים   שעבוד  ועודפים משמעהזכויות החברה לקבלת    שעבודלהסרת ספק מובהר כי  

בחשבון   בפועל  יופקדו   יופקדו   וכאשר  אם,  (לעיל   6.1.1  בסעיף  כהגדרתו)  המשועבדאשר 

עוד מובהר כי, במועד בו יירשמו השעבודים בגין העודפים, טרם הועברו   .המשועבד  לחשבון

ביחס לחשבון של מחזיקי אגרות החוב    מעמדםולאור האמור  ,  המשועבד העודפים לחשבון  

 .מובטח  בלתי נושה כמעמדעד להפקדת העודפים בחשבון המשועבד הוא  המשועבד 

או    "השעבודים: "יחדיו  להלן   יכונו ,  זה  6.1.2-ולעיל    6.1.1  המפורטים בסעיפים  השעבודים 

 . "המשועבדים הנכסים"

 :כדלקמן בזאת ומודגש  מובהרזה,   06.1.2עם השעבוד המפורט בסעיף  בקשר

כבעלת  החברה .6.1.2.1 הפרויקטיםשליטה  ה,  ותגרום בחברות  אחראית  תהיה  לכך    , 

כל אחד  שהחברות הנ"ל תיצורנה את המחאת הזכות על דרך השעבוד בקשר עם  

 . מהפרויקטים

אך ורק להבטחת התחייבויות החברה    ן יינת  לעיל  6.1.2בסעיף    המפורטהשעבוד   .6.1.2.2

עד לגבול סכום שלא יעלה על הערך    ויהיה  (א')סדרה  כלפי מחזיקי אגרות החוב  

שבמחזור בכל עת, ולא יהיה    (א')סדרה  של אגרות החוב    המקסימלי ההתחייבותי  

 ניתן להעברה לשום גורם אחר, למעט במקרה של החלפת נאמן.  

סכום יתרת הקרן    –" משמעו  המקסימלי  יבותיההתחי  הערך"  בלבד  זה  סעיף  לעניין

  מי סכו   בצירוףכפי שתהיה מעת לעת,    (א')סדרה  הבלתי מסולקת של אגרות החוב  

   .(0.5%) האחוז מחצית  בתוספת 3השנתית הריבית שיחושבו על פי שיעור הריבית 

  ן חשבו מיתנה העברת כספים    יםפרויקט ה  את   יםהמלוו  יםהבנקמבין    מישאם וככל   .6.1.2.3

הסכמת הנאמן להעברת  קבלת  ב  המשועבד לחשבון    הרלוונטי  פרויקט ההליווי של  

 

 . בתנאים הרשומים מעבר לדף  3.5 בסעיף כמפורט  הריבית התאמת מנגנון  להתאמות  בכפוף  3
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, ייתן הנאמן את הסכמתו  לרבות שיפוי ו/או ויתור על אחריות כלפי הבנק הכספים

 תנאי כלשהו.  של ומבלי להתנות את האישור בהתקיימותו  סייג ללאלהעברה,  

המחאת הזכות על דרך השעבוד  באין ולא יהיה    ,במפורש כילמען הסר ספק, מובהר   .6.1.2.4

לטובת הנאמן כאמור לעיל    םלקבלת העודפים, שתירש  יםהפרויקט   חברות על זכות  

  , לפעול יםהפרויקט   חברותאו של  /ו  יםהמלוו  יםהבנקשל    םזכותכדי להגביל את  

שהפעולות  ובלבד    יםטפרויקהבקשר עם    ים המנוהלהליווי    נותחשבו וב   יםפרויקט ב

 . שהעבירה חברת הפרויקט לבנק המלווה אינן בניגוד לכתב הוראות בלתי חוזר

ידי   .6.1.2.5 על  ממנו  שיידרש  כפי  המסמכים,  על  הנאמן  יחתום  לכך,  שיידרש  וככל  אם 

בנוסח המקובל על הצדדים, בקשר עם רישום המחאת הזכות על    יםהמלוו   יםהבנק

 דרך השעבוד לקבלת כספי העודפים. 

   (שלילי)שעבוד  החברה  נכסי  כלל על שוטף שעבוד  יצירת  לאי  התחייבות .6.1.3

  תהיינה במחזור, מתחייבת החברה שלא ליצור שעבוד שוטף  ('א)סדרה  עוד אגרות החוב    כל

החברה   )צף( נכסי  כלל  א'(,    על  )סדרה  החוב  אגרות  ממחזיקי  מראש  הסכמה  קבלת  ללא 

 . בהחלטה מיוחדת

אין באמור בכדי להגביל תאגידים בשליטת החברה ליצור שעבוד    ,כייובהר  למען הסר ספק,  

  באמור  איןקבועים לסוגיהם וכן כי    כאמור על כלל נכסיהם או חלק מהם ו/או שעבודיםשוטף  

מליצור שעבוד קבוע ו/או שוטף ו/או ספציפי   ים בשליטהו/או תאגיד  החברה את  להגביל כדי

. יובהר  החברה  נכסי כלל  על  שוטף  שעבוד  אין,  זה  שטר   חתימת  למועד  נכון.  םמנכסיהעל נכס 

ככל שעל כל אחד ואחד מנכסי החברה יהיו רשומים שעבודים קבועים ו/או ספציפיים    ,כי

 ו/או שוטפים, התחייבות זו תאבד מתוקפה האפקטיבי. 

על אף האמור בסעיף זה לעיל החברה תהא רשאית ליצור שעבוד שוטף על כלל רכושה לטובת  

'( וזאת בכפוף  א)סדרה  צד שלישי כאמור לעיל, ללא הסכמה מראש של מחזיקי אגרות החוב  

( ) 1ל:  שבעה  לפחות  בכתב  לנאמן  הודעה  מתן  שוטף  7(  שעבוד  ליצירת  קודם  עסקים  ימי   )

( בד בבד עם יצירת שעבוד שוטף לצד שלישי כאמור תיצור החברה שעבוד שוטף  2וכן )  ;כאמור

כלל   )סדרה    רכושהעל  החוב  אגרות  ופריאלטובת מחזיקי  דרגה  באותה  יחס    '(  פי  על  פסו 

'( או  אחובות ביניהם אשר יהיה בתוקף עד למועד הפירעון הסופי של אגרות החוב )סדרה  ה

עד למועד ביטול והסרת השעבוד השוטף לטובת אותו צד שלישי, לפי המוקדם. השעבוד הנ"ל  

 ייוצר בהתאם למסמכי שעבוד המקובלים על הנאמן. 

צד שלישי כלשהו    המחזיקים ולטובתככל שנוצר שעבוד שוטף על כלל נכסי החברה לטובת  

כמפורט בסעיף זה לעיל, מימוש השעבוד על ידי הנאמן או על ידי הצד השלישי לא יהא טעון  

"(, או במתן  הצדדיםביחד: "  בסעיף זה  את הסכמת הנאמן או הצד השלישי, לפי העניין )להלן

אחד מהצדדים, הודעה מראש ליתר הצדדים בדבר הכוונה לפעול כאמור. לאור האמור, כל  

יהא רשאי באופן עצמאי ובהתאם לשיקול דעתו )ובלבד שקמה לו הזכות לכך בהתאם לשטר 

הנאמנות או הוראות הסכם השעבוד הרלוונטי( לנקוט לבדו בכל ההליכים הנדרשים לצורך  

 . השעבודמימוש 

נכסים או בעל תפקיד אחר לשם מימוש השעבוד( שימונה לבקשת אחד   )כונס  בעל תפקיד 

צדדים, יכול שימונה כבעל תפקיד עבור כלל הצדדים. הנאמן יהיה רשאי להצטרף להליך  מה

 שינקוט הצד השלישי, בהתאם לשיקול דעתו או להחלטה של אסיפת מחזיקי אגרות החוב. 
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החברה מתחייבת להודיע לנאמן בכתב מיד לכשייוודע לה על הליכים שננקטו לצורך מימוש  

 או על הודעה של מי מהם בדבר כוונתו לנקוט בהליכים כאמור.השעבוד על ידי מי מהצדדים ו/

כאמור בסעיף זה לעיל, ומדובר  שוטף  כל אימת שהחברה תיצור לטובת המחזיקים שעבוד  

בשעבוד הטעון רישום במרשם השעבודים המתנהל אצל רשם החברות או אצל כל רשם אחר  

שהחברה לאחר  רק  כדין  כרשום  השעבוד  ייחשב  שכלולו,  כל   לצורך  את  לנאמן  המציאה 

המסמכים הבאים, אשר יהיו בנוסח המקובל על הנאמן: )א( הסכם שעבוד אליו יצורף שטר  

הנאמנות כנספח, כשהוא נושא חתימה מקורית על ידי החברה ומוחתם בחותמת "נתקבל"  

ימים ממועד החתימה    (7שבעה )מקורית ממשרד רשם החברות, ונושא תאריך שאינו מאוחר מ

הסכם   )טופס  על  ושעבודים  משכנתאות  פרטי  הודעת  )ב(  חתומה  10השעבוד;  כשהיא   )

  ( 7שבעה )בחותמת "נתקבל" מקורית ממשרד רשם החברות, הנושאת תאריך שאינו מאוחר מ

פלט  )ד(  החברות;  מרשם  מקורית  שעבוד  רישום  תעודת  )ג(  ההודעה;  יצירת  ממועד  ימים 

)ה( תצהיר חתום במקור על ידי מנכ"ל    שעבודים מרשם החברות לפיה נרשם השעבוד האמור;

המאשר, בין היתר, כי השעבוד אינו  בחברה משרה הבכיר בתחום הכספים  ההחברה או נושא  

האישורים הנדרשים על פי דין    כל סותר ו/או נוגד התחייבויות אחרות של החברה וכי נתקבלו  

כאמור השעבוד  יצירת  עם  בקשר  הסכם  יינתן    .ו/או  כאמור  פמו   בכלתצהיר  קרן  יעד  רעון 

)ו( חוות דעת עורך דין המאשרת, בין היתר, כי השעבוד לטובת מחזיקי אגרות  אגרות החוב;  

החוב תקף, בר אכיפה ובר מימוש כלפי החברה וכי יש לו את אותה דרגת הנשייה הקבועה  

)ז( כל מסמך   רעון קרן אגרות החוב;יבמועד פ  בכלחוות דעת כאמור תינתן    .במסמכי השעבוד

 אחר שיידרש על ידי הנאמן לרבות לצורך רישום השעבוד במרשם רלוונטי נוסף. 

הפריטים    יבמשרד  העבודה  נהלי  בשל  בו  במקרה את  לקבל  יהיה  ניתן  לא  החברות  רשם 

  כמי   החברה  חשב ית   ,)ד( לעיל  "קשבס)א( עד )ג( לעיל, אך יתקבל הפריט    "קבס המפורטים  

 . זה סעיף יפ  על בהתחייבויותיה שעמדה

 חברהל ההנפקה תמורת שחרור .6.2

ההנפקה עמלות)  במלואה  תמורת  ההנפקה":  להלן)  ( בניכוי  ההנפקה  תמורת  רכז  ידי  על  תועבר   )"

להלן(   )כהגדרתו  הנאמן  עסקים3)שלושה  בתוך  לחשבון  ימי  המיוחד  (  בחשבון  בכפוף  מקבלתה   ,

ויחולו      ,למסחר של אגרות החוב )סדרה א'(לעמידה בכל הוראות ו/או דרישות הבורסה לעניין רישום  

  6.2.2שהחברה תמציא לנאמן את כל המסמכים המפורטים בסעיף    לאחר.  להלן  6.2.1הוראות סעיף  

ולחשבונות מכלול וגמל"א    החברהשבון הנאמן לחשבון  להלן, יעביר הנאמן את תמורת ההנפקה מח

  6.2.1)כאמור בסעיף  "(, לפי העניין  ההון  משלימי)מכלול וגמל"א הראל יקראו להלן ביחד: "  4הראל 

 .  להלן(

כקבלת התמורה בחברה, ולאור זאת, מיד    המיוחדהחברה רואה בהעברת תמורת ההנפקה לחשבון  

ל  ההנפקה  תמורת  העברת  בבקשה    תפנה,  המיוחד  חשבון לאחר  לבורסה  למסחר  החברה  לרישום 

 . המשלימה ההודעהשיונפקו על פי   )סדרה א'(בבורסה של אגרות החוב 

חתם הסכם ליווי בגין אחד או יותר מבין  יי עוד יובהר לעניין שחרור תמורת ההנפקה כי, ככל ולא  

להשתמש בהלוואות להשלמת הון עצמי באיזה מבין הפרויקטים  ו/או החברה תידרש    הפרויקטים

ידי משלימי ההוןו/או לא נפרעו ההלוואות שהועמדו   , אזי הנאמן לא יעביר לחברה את החלק  על 

"(. החלק  ההנפקה  מתמורת  היחסי  החלק"  היחסי מתמורת ההנפקה בגין אותם פרויקטים )להלן:

 

4
 . לתשקיף 6בפרק  6.21.2ראו סעיף נוספים ביחס למימון שהעמידו משלימי ההון לחברה ושבכוונתה לפרוע   לפרטים  
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החל לפי  יחושב  כאמור  ההנפקה  מתמורת  מהפרויקטים  היחסי  הצפויים  העודפים  של  היחסי  ק 

  יותר   מוקדם אינו םשתאריכלפרויקטים, ם מי הקייביותר  ים המעקב העדכני  ותעל פי דוח האמורים )

  7.1.17ת אגרות החוב( ויחס הבטוחה לחוב )כהגדרתו בסעיף  מועד הקצא  לפניחודשים    (3שלושה )מ

בנטרול   יחושב  האמורים. להלן(  מהפרויקטים  העודפים  ובנטרול  ההנפקה  מתמורת  היחסי    החלק 

הנדרשים   המסמכים  כל  להמצאת  עד  הנאמנות  בחשבון  יישאר  ההנפקה  מתמורת  היחסי  החלק 

 להלן.  6.2.2לשחרורו על פי הוראות סעיף 

 תמורת ההנפקה לחשבון הנאמן  העברת .6.2.1

לחשבון בנק שייפתח על ידי הנאמן על שמו בנאמנות עבור מחזיקי  תועבר    תמורת ההנפקה

תשועבדנה    , ו/או אשר יופקד בו  בו   החברה במופקד ( אשר כל זכויות  'אאגרות החוב )סדרה  

ללא    ,( בשעבוד יחיד, קבוע ראשון בדרגה'אלטובת הנאמן עבור מחזיקי אגרות החוב )סדרה  

הכספים ו/או הפיקדונות ו/או ניירות  כל  על    , הגבלה בסכום על מלוא זכויות החברה בחשבון

פירותיהם   לרבות  בגינם  שתתקבל  תמורה  וכל  בחשבון  לעת  מעת  שיופקדו  :  להלן)הערך 

  נות לחשבו  הנאמן   מחשבון  ההנפקה  תמורת  העברת כי    יובהר   ספק  להסרת"(.  הנאמן  חשבון"

  על  השעבוד  רישום  כי   , להלן  6.2.2  כפופה להוראות סעיףומשלימי ההון, לפי העניין,  החברה  

  כך,  הנאמן  לחשבון  ההנפקה  תמורת  להעברת  תנאי  יהווה  לא  הנאמן  בחשבון  החברה  זכויות

 יירשם  בטרם  גם,  זה  נאמנות  שטר  להוראות  בהתאם  יידרש  והדבר  ככל,  להעבירה  יהיה  שניתן

 .זה בסעיף כמפורט הנאמן  בחשבון החברה  זכויות על השעבוד

 . להלן זהלשטר  15 סעיףבאופן השקעת הכספים בחשבון הנאמן יהיה בהתאם לקבוע 

כאמור   המסמכים  כל  המצאת  תמורת    6.2.2  בסעיףעם  כספי  כל  את  הנאמן  יעביר  להלן, 

העניין  החברה  לחשבוןהנאמן    מחשבוןההנפקה   לפי    כל  בניכוי,  ולחשבונות משלימי ההון, 

  מכל עמלות לרבות הנאמן  חשבון בניהול הכרוכות וההוצאות התשלומים, העמלות,  המיסים

 , (שנצברו)ככל    פירותיהם  כל  ובתוספת  וסגירתו  העברות,  פתיחתו  בגין  היתר  בין,  וסוג  מין

 .ופירותיהם הכספים על שיחולו ככל חובה תשלומי ובניכוי

 לחשבונות החברה ומשלימי ההון   חשבון הנאמןמתמורת ההנפקה  העברת .6.2.2

להלן, יעביר הנאמן את כל כספי תמורת    זה  6.2.2  בסעיף המפורטים  עם המצאת כל המסמכים  

יורו משלימי ההון  החברה  לחשבוןהנאמן    מחשבוןההנפקה   עליהם    כל   בניכוי,  ולחשבונות 

  מכל עמלות לרבות הנאמן  חשבון בניהול הכרוכות וההוצאות התשלומים, העמלות,  המיסים

  ובניכוי( שנצברו)ככל    פירותיהם  כל ובתוספת   וסגירתו  העברות ,  פתיחתו   בגין   לרבות  וסוג  מין

 . ופירותיהם הכספים על שיחולו ככל חובה   תשלומי

תמורת ההנפקה תועבר על ידי הנאמן לחשבונות החברה ומשלימי ההון עם התקיימות כל  

 : התנאים המפורטים להלן

)טופס   .6.2.2.1 ושעבודים  משכנתאות  פרטי  על  חוב    ואגרות (  10הודעת  השעבוד  לרישום 

והשעבוד על המחאת הזכות על דרך  לעיל    6.1.1  עיףהחשבון המשועבד כאמור בס

בסעיף   כאמור  כשה  06.1.2השעבוד  ממשרדי    ותחתומ   ןלעיל  "נתקבל"  בחותמת 

 יום ממועד יצירת השעבוד;    21- רשם החברות, הנושאת תאריך שאינו מאוחר מ

כמפורט    המשועבדחשבון ה החברות בקשר עם שעבוד   מרשםתעודת רישום שעבוד  .6.2.2.2

השעבוד על המחאת הזכות על דרך השעבוד כאמור  בקשר עם  ו  לעיל  6.1.1  בסעיף

השעבוד  לעיל  06.1.2בסעיף   רישום  על  המעיד  עדכני,  חברות  רשם  כדין    יםופלט 

האמור אף  על  החברות;  ובס  6.2.2.2בסעיף    ברשם  ככל  לעיל  6.2.2.1עיף  זה   ,
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השעבוד  רישום  על  המעיד  החברות  מרשם  עדכני  פלט  הנאמן  בידי    יםשיתקבל 

ת  והמצאת תעוד-איי  ז, אם ימים ממועד יצירת  21תוך  המפורטים בסעיף זה לעיל  

אי    הכשלעצמ הווה  ת, לא  10המצאת טופס  - ואי  מרשם החברות  יםרישום השעבוד 

  להמצאת   לפעול  החברה   מהתחייבות   לגרוע  מבלי   זאתעמידת החברה בתנאי זה,  

 ; קבלתה לאחר  מיד לנאמן השעבוד רישום תעודת

הסכמת .6.2.2.3 בדבר  ממכלול  כוונות  הזכויות  המכתב  כל  של    לביטול  זכויותיה  )למעט 

הליווי( פי הסכם  על  כגורם המממן  בעודפים  מכלול  ובפרט    חברת הפרויקט של  , 

פירעון   עם  כי  חוזר,  בלתי  באופן  ומתחייבת,  מצהירה  היא  לפיו  שברץ,  בפרויקט 

מכלול,  ורה  תליו  עהעברה מחשבון הנאמן לחשבון    באמצעות  , מלוא החוב כלפיה

  בכל הקשור לזכויותיה מכלול  כלפי    חברת הפרויקט( כלל התחייבויות  1: )כדלקמן

הון עצמי שהעמידה לחברת הפרויקט   פי השלמת  על  שברץ,  בפרויקט  של מכלול 

ו/או מצד החברה  מכלול  תהיינה בטלות וזאת ללא צורך לבצע כל פעולה נוספת מצד  

  על רויקט לחשבון  שלא להעביר את עודפי הפ  אשרת  מכלול (  2)ו/או מצד הנאמן;  

  כאמור   למכלולההלוואה    רעוןיפ  לאחר(  3; )בכתב הוראות בלתי חוזרשם מכלול  

  ככל ,  הנדרשים  המסמכים  כל  על  חתוםת ו  הנאמן  עם  פעולה  שתףת  איה ,  לעיל

הפרויקט    חברת בקשר עם זכויות    ה ל  קיימת   אשר  זכות  כל  ביטול   לטובת,  ידרשויו

. יודגש כי, אין באמור בכדי לגרוע מהצהרת והתחייבות  שברץ  פרויקטמ   עודפיםב

בקשר    הכל הזכויות הקיימות ל הלוואת ההון העצמי למכלול  רעון  יכי עם פמכלול  

תהיינה  מכל השלמת ההון העצמי שהעמידה לחברת הפרויקט  שברץ  עם פרויקט  

( אוטומטי;  באופן  הנאמן    ת מאשרמכלול  (  4בטלות  לטובת  השעבוד  רישום  את 

  לקבלת כספי העודפים   חברת הפרויקט  למחזיקי אגרות החוב )סדרה א'( על זכויות

 ; את הפרויקט הישוחררו, על ידי הבנק המלווו שישוחררו, ככל שברץ בגין פרויקט 

לביטול כל הזכויות, ובפרט בעודפים    הבדבר הסכמת  מגמל"א הראל מכתב כוונות   .6.2.2.4

הפרויקט  של   בראשיתבפרויקט  חברת  היאאנשי  לפיו  ומתחייבת    ,  מאשרת 

סכום החוב של חברת הפרויקט לגמל"א  של  תשלום בסך כולל וסופי  (  1כדלקמן: )

  28-עד ולא יאוחר מתום יום העסקים של הה  אשר יתקבל ויופקד לחשבונהראל  

"( )תשלום מלוא סכום החוב עד  המועד הקובע: "זהבסעיף    )להלן  2021בפברואר  

"(, יהא סילוק מלא סופי ומוחלט  קיום התנאי המתלהלמועד הקובע יכונה להלן: " 

התחייבויות   מלוא  הראלשל  לגמל"א  הפרויקט  שיתקיים  חברת  שככל  באופן   ,

לא   המתלה  הראל  היה  ת התנאי  וסוג    תזכאיגמל"א  מין  מכל  נוסף  תשלום  לכל 

לסכום נוסף כל שהוא בין על חשבון    תהיה זכאיתשהוא, לרבות ומבלי למעט לא  

ריבית על חשבון  ובין  )קרן  זכויות (  2;  קיום התנאי המתלה,  עם  בבד  גמל"א    בד 

מבלי  הראל   כלשהי.  נוספת  פעולה  בביצוע  צורך  ללא  מאליהן  יפקעו  בשעבודים 

גמל"א הראל  חתום  תעיל מיד לאחר קיום התנאי המתלה  לגרוע מכלליות האמור ל

השעבודים מחיקת  לשם  שיידרש  מסמך  כל  חברת    על  ידי  על  לטובתה  שנרשמו 

כי בכפוף לכך שהליך הגיוס יושלם עד ולא יאוחר מיום  ( היא מסכימה  3הפרויקט; )

ובידי הנאמן יוחזק בנאמנות סכום העולה על סכום החוב, בין    2021בפברואר    28

והנאמן למחיקת  החברה  תר לשם סכום החוב, ובכפוף למסירת יפוי כוח מטעם  הי

, במקרה שבו לא יתקיים התנאי המתלה  (כהגדרתו להלן)נאמן  טובת ה השעבוד ל
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עד המועד הקובע, בצרוף פרוטוקולים מאושרים כנדרש בלשכת רישום המקרקעין  

  ה מסכימ "א הראל  וגמל והנאמן זכאים לרשום  החברה  "(, יהיו  יפוי הכוח)להלן: "

כי יירשם שעבוד שני בדרגה לטובת הנאמן עבור מחזיקי אגרות החוב )בדרך של  

המתנהלים על ידי רשם  חברת הפרויקט  המחאת זכות על דרך השעבוד(, במרשמי  

זכויות   כל  על  הפרויקט  החברות,  העודפים  החברה  ו/או  חברת  כספי  לקבלת 

בסעיף    מלווה את הפרויקט )להלןשישוחררו, ככל שישוחררו להן, על ידי הבנק ה 

"זה הנאמן:  לטובת  היא  "(.  השעבוד  לטובת  כי    המסכימ וכן  השעבוד  הוראות 

מאליו ללא צורך בביצוע    -הנאמן יכללו תניה לפיה השעבוד לטובת הנאמן יהפוך  

ובד בבד    –במועד  (  4; )לשעבוד ראשון עם התקיימות התנאי המתלה  -פעולה נוספת  

מסור לידי הנאמן את יפוי הכח המקורי אשר  היא תלה,  עם קיום התנאי המת   –

ולנאמן על כל מסמך שיידרש לטובת ביטול כל זכות  לחברה חתום תו  ההופקד ביד

ל  קיימת  זכויות    האשר  עם  הפרויקט  בקשר  לצורך  חברת  מהפרויקט.  בעודפים 

במועד ובמקום אשר  גמל"א הראל  זה יפגשו נציג הנאמן ונציג    "ק ביצוע הוראות ס

סכם בינהם וכנגד חתימה והעברת הוראת זה"ב לבנק לתשלום סכום החוב יוחזרו  יו

( מבלי לגרוע מהמצאת יפוי הכוח כאמור לעיל,  5; )לנאמן מסמכי יפוי הכח המקורי

והנאמן   יפעלו החברה  הקובע,  עד המועד  יתקיים התנאי המתלה  לא  בו  במקרה 

ד הקובע ובכל מקרה  ימי עסקים מהמוע  2למחיקת השעבוד לטובת הנאמן בתוך  

דלעיל הינה    ההתחייבות(  6תהיה גמל"א הראל רשאית לעשות שימוש ביפוי הכוח; )

את ותחייב  בתוקפה  ותעמוד  חוזרת  הראל    בלתי  שגמל"א  התנאי  ככל  יתקיים 

 ; המתלה

עדר  י בדבר ה  מנכ"ל החברה  או  הכספים בחברה  בתחוםבכיר  המשרה  האישור נושא   .6.2.2.5

על החשבון    שיירשםשל החברה בקשר לשעבוד    ו/או נוגדות  התחייבויות סותרות

בסעיף כמפורט  הזכויות    ,לעיל  6.1.1  המשועבד  כי  לכך  התייחסות  יכלול  אשר 

בסעיף    המשועבדות הבלעד לעיל    6.1.2כמפורט  ובקניינה  בבעלותה  של  הינן  י 

 החברה; 

  ים סותר  םאינ  יםהאמור, כי השעבודים  המאשרתחברה  ל  חיצונידעת עו"ד    חוות .6.2.2.6

וכן החברה  של  ההתאגדות  מסמכי    אכיפה ו   מימוש  יבר   םהינהשעבודים  ש   ,את 

 ;כדין והכל בנוסח המקובל על הנאמן מוונרש פיםתק ,בישראל

שלא    המשועבדחשבון  ההעתק מהוראה בלתי חוזרת של החברה לבנק בו מתנהל   .6.2.2.7

ואישור הבנק בכתב לכך כי    המשועבדלשנות את הרכב זכויות החתימה בחשבון  

משועבדות לטובת הנאמן וכן שבחשבון  המשועבד  ידוע לו שזכויות החברה בחשבון  

שיקים    המשועבד פנקסי  יונפקו  ו/או  אשראי  מסגרות  יוקצו  כרטיסי  לא  ו/או 

אשראי, וכן הסכמתו של הבנק בו מתנהל החשבון המשועבד לוותר על כל זכויות  

 ;המשועבדוהעיכבון המוקנות לו בקשר עם חשבון  , העיכובהקיזוז

  אינו )שתאריכם    לפרויקטים  םהקיימי  ביותר   העדכניים  המעקב   מדוחות   העתק .6.2.2.8

(, לפיהם יחס  ת אגרות החובמועד הקצא  לפניחודשים    ( 3שלושה )מ  יותר   מוקדם

 ;125%-מלהלן( אינו נמוך   7.1.17 בסעיףהבטוחה לחוב )כהגדרתו 

או מנכ"ל החברה כי בהתאם  בחברה נושא המשרה הבכיר בתחום הכספים   אישור .6.2.2.9

וכל זכויות    של הפרויקטים  מקרקעיןב  הפרויקטים  חברות  זכויותלהסכמי הליווי,  
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  והתחייבויות   חובות  להבטחת  משועבדות  אינן,  יםפרויקטב  הפרויקטים  חברות

וההתחייבויות מכוח הסכמי    הןשל   הןכלש   אחרות המלווה, למעט החובות  לבנק 

הפרויקטים עם  בקשר  ו/או  עצמם   הליווי  לבין  בינם  ירושלים  בנק    בליווי 

 ; והפרויקטים בליווי מכלול בינם לבין עצמם

רצון    בכתב  חוזרות  בלתי  מהוראות  למקור  נאמן  העתק .6.2.2.10 לשביעות  שהוא  )בנוסח 

  הפרויקטים  חברות  שמסרו,  הנאמן  בהסכמת  אלא  לביטול  ניתנות  שאינן,  הנאמן(

למשוך    יםלפיהן כל כספי העודפים שתבקשנה חברות הפרויקט   המלווים  לבנקים

יועברו רק לחשבון המשועבד ולא לכל יעד אחר    מחשבונות הליווי של הפרויקטים

 ; לאהערך ההתחייבותי המ וזאת עד לסכום שלא יעלה על

חוזרת   .6.2.2.11 בלתי  ככל    הפרויקטים  חברותשל  כתב התחייבות  לפיו,    ים שהבנק לנאמן 

את העודפים, ולא ישירות    הפרויקטים   ותלחבר   ויעביר  ים את הפרויקט  יםהמלוו

להעביר לחשבון המשועבד את    הפרויקטים  חברותת  ו מתחייב   ,משועבדלחשבון ה

  באופן מיידי וללא דיחוי   יםהמלוו  יםהבנקעל ידי    ןאליהכל העודפים אשר הועברו  

 ; וזאת עד לגובה הערך ההתחייבותי המלא

את העודפים,    הפרויקטים  ותלחבר   ויעביר  יםאת הפרויקט  ים המלוו  יםשהבנקככל  

 שנודע לה הדבר.  כ דימולא ישירות לחשבון המשועבד, תודיע החברה לנאמן על כך 

יצירת    יםשל הפרויקט   יםהמלוו   יםלבנק   הפרויקטים  חברותת  ומהודע העתק   .6.2.2.12 על 

הודעת פרטי משכנתאות ושעבודים )טופס    וכן ,  לעיל  6.1.2אמור בסעיף  כהשעבוד  

בחותמת  חתומה  ( לרישום השעבוד. ככל שהדבר יתאפשר ההודעה כאמור תהיה  10

  ; "נתקבל" של הבנק המלווה

  ו מסר   יםהמלוו  יםהבנק   הםלפי  יםהפרויקט את    יםהמלוו   יםהבנק   ימאישור העתק   .6.2.2.13

והעכבון   , העיכובבדבר ויתור על זכויות הקיזוז םהסכמתאת   הפרויקטים  חברותל

, כל עוד  יםהפרויקט הליווי של    נותחשבולגבי    , להם  ומוקנות  ככל,  הםלהמוקנות  

( עד  א'לא נפרעו כל חובות והתחייבויות החברה כלפי מחזיקי אגרות החוב )סדרה  

והעכבון    , העיכובהתחייבותי המלא, כך שזכויות הקיזוזלגבול הסכום של הערך ה

כלפי    הפרויקטים  חברותשל    ןוהתחייבויותיה   ןכאמור תהיינה לגבי מלוא חובותיה

כי כל עוד    יםהמלוו   יםהבנקבלבד וכן, אישור    יםלפרויקטבקשר    יםהמלוו  יםהבנק

  א'(,   לא נפרעו כל חובות והתחייבויות החברה כלפי מחזיקי אגרות החוב )סדרה 

לא יבטיחו התחייבויות או אשראים    יםהפרויקט על    םלטובת הבטוחות הרשומות  

על   לטובת    הפרויקטים  ותלחבר  םידשניתנו  כייםהפרויקט שלא  יצוין  ככל    ,. 

על    נה תבקש  הפרויקט  חברותש רישום השעבוד  לקבלת    יהןזכויותבעתיד, לאחר 

אזי, החברה מתחייבת להמציא לנאמן, טרם    ,כספי העודפים, להחליף בנק מלווה

המלווה   מהבנק  מכתב  המלווה,  הבנק  החוב  החדש  החלפת  אגרות  עוד  כל  לפיו 

המלווה   לבנק  במחזור,  בין חשבונות  החדש  תהיינה  וקיזוז  עכבון  זכות  לא תהא 

הפרויקט   של  אחרים  הרלוונטי  הליווי  חשבונות    חברות   מבין   מישל  לבין 

 כאמור. החדש המנוהלים בבנק המלווה ו/או החברה   תוהרלוונטי יםהפרויקט

 המשועבד חשבון הכספי העודפים ו  .6.3

בו   .6.3.1 לא    והחברה  המשועבד  לחשבון  ישירות  העודפים  את  יעביר  לאהמלווה    הבנקבמקרה 

, לא תהא לנאמן היכולת  המשועבדלהעברת כספי העודפים לחשבון    בהתחייבויותיהתעמוד  
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למנוע הפרת התחייבות זו מראש, אלא רק לנקוט באמצעים העומדים לרשותו על פי דין ועל  

לרבות העמדת אגרות    בדיעבד את ביצוע התחייבויותיה   פי שטר הנאמנות לאכוף על החברה 

 .לנאמן עוד יווזאת רק לאחר שהדבר י החוב לפירעון מיידי

מובהר .6.3.2 על    ,כי  להסרת ספק  ו/או השפעה  בקרה  יכולת  ו/או  זיקה  כל  ולא תהא  אין  לנאמן 

 פרויקט.  ההליווי של    ןהתנהלות חשבו

מהעודפים    100%להעברת    חברות הפרויקטים  לעיל )התחייבות  6.2.2.11על אף האמור בסעיף   .6.3.3

הכספים  המשועבד  לחשבון בתחום  הבכיר  המשרה  נושא  אישור  לנאמן  שיימסר  לאחר   ,)

הכספים    ,הנאמן  על  מקובל  שיהיה  בנוסחבחברה,   של  הכולל  הסך  מועד  באותו  פיו,  על 

המלא, אזי החל מאותו מועד    ההתחייבותי שווה או גבוה לערך    המשועבדהמופקדים בחשבון  

על   תחול  נוספי  החברה לא  עודפים  כספי  להעביר  עם    םהחובה  בקשר  פרויקטים  )לרבות 

הפרויקטים חברות  יתר  באמצעות  שינבעו  הוכספי    המשועבד לחשבון    (המבוצעים  עודפים 

הופקדו בחשבון  יםפרויקטהמ לכספים שכבר  יועברו לחשבו המשועבד, שהם מעבר  עליו    ן, 

לעניין זה,    .הבלעדי  ןדעת על פי שיקול    ןלשימושיה  נהתפעל   ןהבו    הפרויקטים  ותה חברנתור

  בו  במקרה  או/ו(  די מועד פירעון של אגרות החוב )קרן ו/או ריביתיתמציא החברה לנאמן מ

  אמות  מבין  באיזו   עמידה  אי  עקב'(  א )סדרה    החוב  אגרות  נושאות  אותו   הריבית  שיעור   השתנה

תחשיב מפורט, חתום    ,(לדף  מעבר  הרשומים  לתנאים   3.5.2בסעיף    כאמור )  הפיננסיות   המידה

המלא של    ההתחייבותי, המתייחס לערך  בחברה  על ידי נושא המשרה הבכיר בתחום הכספים

החברה תמציא לנאמן    , . מובהר בזאת כיהנאמן  רצון  לשביעות  בנוסח,  (א')סדרה  אגרות החוב  

כל נתון או תחשיב שיידרש על ידו על מנת שהנאמן יוכל לאמת את נכונות תחשיבי החברה  

 לעניין זה.  

בו   ל  המשועבדבחשבון    יופקדובמקרה  השווה  בסכום  ערך ה  לסכום   הפחות  כלכספים 

כי  תדווח החברה בדוח מיידי על האמור ותציין    הנדרש באותו מועד,  , המלא  ההתחייבותי

וזאת   החובה להעביר כספי עודפים נוספים לחשבון המשועבד   מאותו מועד לא חלה עליה  החל

עד מועד תשלום הבא של קרן ו/או ריבית של אגרות החוב, שאז תיערך שוב בדיקה כאמור  

יעלה כי בחשבון    ,ערכנה לאחר דיווח החברהי ככל ובבדיקות שת  ,יודגש כי  .בסעיף זה לעיל

דרש  יהמשועבד כספים בסכום השווה לכל הפחות לסכום הערך ההתחייבותי המלא, לא ת

 החברה לדיווח מיידי נוסף. 

,  המלא ההתחייבותי  ערךמה   100%והופקדו בחשבון המשועבד כספים בסכום העולה על   ככל

עליו    בוןלחש   ,מהערך ההתחייבותי המלא  100%את הסכום העולה על    לחברה  הנאמן  ישיב

 של החברה. דרישתה הראשונה  ממועד עסקים  ימי  5-תורה החברה, וזאת לא יאוחר מ

  בחשבון  מופקדים  כי,  לעיל  זה  בסעיף  כמפורט,  החברה  תחשיב  פי  על  יתברר  בו  במקרה,  בנוסף

  ודיע י,  המלא   ההתחייבותי  מהערך  100%-ל,  הפחות  לכל,  השווה  בסכום  כספים  המשועבד

המלווים לבנקים  לחשבון  הנאמן  שלא  עודפים  להעברת  כתנאי  ידם  על  לכך  ויידרש  ככל   ,

כאמור בסעיף    בחברה  ובכפוף לקבלת אישור נושא המשרה הבכיר בתחום הכספים  המשועבד

העודפים מחשבונות    להעברתכי חברות הפרויקטים משוחררות מהתחייבויותיהן    ,זה לעיל

 הליווי לחשבון המשועבד וזאת עד למועד בו יודיע הנאמן אחרת.  

החוב   .6.3.4 אגרות  למחזיקי  תשלום  זה,   (א')סדרה  כל  שטר  לתנאי  בהתאם  החברה  שתבצע 

האמור לעיל    ,בחשבון המשועבד. יובהר כי  םכספיה לחברה מתוך    ממקורותיה העצמיים, יושב

ה שבחשבון  לכך  תגרום  לחברה  הכספים  השבת  שבו  במקרה  גם  יוותרו    משועבד יחול  לא 
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אישור החברה חתום על ידי נושא המשרה הבכיר בתחום    לקבלת  בכפוף  ,יובהר כי  עודכספים.  

סכום התשלום שבוצע ממקורותיה העצמיים של החברה שיש להשיב    בדבר   בחברה  הכספים

להוראות  בהתאם  זה,  לחברה  הנאמן,  סעיף  רצון  לשביעות  רשאי    בנוסח  יהיה  לא  הנאמן 

  כמפורטהחתימה מטעמו בחשבון המשועבד )  למורשי ויורה  לחברה  הכספים להשבתלהתנגד  

לעיל( לחתום על כל המסמכים ולבצע את הפעולות שידרשו לשם השבת הכספים    6.1.1בסעיף  

 . , לחשבון עליו תורה החברהכאמור מהחשבון המשועבד לחברה

רכישת   .6.3.5 למימון  המשועבד  בחשבון  שיצטברו  בכספים  שימוש  לעשות  רשאית  תהא  החברה 

צע בדרך של הצעת  חוב )סדרה א'( על ידי החברה, כולן או חלקן, ובלבד שהרכישה תבו  אגרות

רכש שתופנה לכל מחזיקי אגרות החוב )ולהם בלבד( ועלות הרכישה של אגרות החוב לא תעלה  

ידי החברה ימחקו  .  על ערכן ההתחייבותי המלא במועד הרכישה על  אגרות החוב שירכשו 

 . מהמסחר בבורסה, והחברה תמציא על כך אישור לנאמן

  הנאמן מהווים הון עצמי עודף )כהגדרתו לעיל(,  במקרה בו הועברו לחשבון המשועבד כספים ה .6.3.6

  עסקים ימי  (7שבעה ), לחשבון עליו תורה החברה, וזאת לא יאוחר מהישיב כספים אלו לחבר

תמציא   כאמור,  החברה  דרישת  שבמסגרת  ובלבד  החברה,  של  הראשונה  דרישתה  ממועד 

החברה לנאמן: )א( אישור של נושא המשרה הבכיר בתחום הכספים בחברה או מנכ"ל החברה  

בדבר סכום ההון   הנאמן,  על  שיהיה מקובל  בנוסח  של החברה,  רואה החשבון המבקר  או 

 .ידי המפקח, בדבר סכום ההון העצמי העודף העצמי העודף; וכן )ב( אישור חתום על

, אלא לטובת  המשועבדהחברה לא תהיה רשאית לעשות כל שימוש בכספים שיצטברו בחשבון   .6.3.7

 איזה מהפעולות שלהלן: 

 ;( א')סדרה תשלומי הקרן והריבית למחזיקי אגרות החוב  (א)

  הרשומיםכמפורט בתנאים  (א')סדרה ביצוע פדיון מוקדם מלא או חלקי של אגרות החוב  (ב)

 מעבר לדף;  

 ; לעיל 6.3.6עד  6.3.3 לסעיפים  בהתאם כספים שחרור (ג)

  מהמטרות  לאיזו  המשועבד  בחשבון  שיצטברו  בכספים  שימוש  לעשות  מהנאמן  החברה  ביקשה

"ל בהתאם להוראות שטר נאמנות זה, הנאמן לא יהיה רשאי להתנגד ויבצע את הפעולות  הנ

על כל המסמכים הנדרשים על מנת להעביר את הכספים בהתאם לבקשת   ויחתוםהנדרשות  

 החברה. 

 ים הפרויקטבדבר  גילוי .6.4

עד לפירעון מלוא התחייבויותיה של החברה כלפי מחזיקי אגרות החוב  החברה מתחייבת בזאת, כי  

 : יםפרויקטהאודות  להלן  כמפורטאת הגילוי  ,העתייםתמסור, במסגרת דוחותיה   ,)סדרה א'(

   – במסגרת הדוחות השנתיים של החברה .6.4.1

את תמסור  אודות    החברה  הנדרש  מהם  הגילוי  עודפים  לקבלת  הזכות  אשר  הפרויקטים 

)עמדה משפטית    ניירות ערךבהתאם לעמדת סגל רשות    לעיל,  6.1  בסעיף  משעובדת כמפורט

  ל ע: ממצאים בקשר עם נאותות הגילוי בדבר בטוחות ו/או שעבודים שניתנו  103-29מספר  

 5.(תאגידים מדווחים להבטחת פרעון תעודות התחייבות  ידי

 

 . לחץ כאן -לקישור לעמדה   5

mailto:http://www.isa.gov.il/%D7%92%D7%95%D7%A4%D7%99%D7%9D%20%D7%9E%D7%A4%D7%95%D7%A7%D7%97%D7%99%D7%9D/Corporations/Staf_Positions/SLB_Decision/Public_Offers/Documents/01112016_1.pdf
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תמסור החברה גילוי בדבר כל שינוי מהותי שחל    –  של החברההרבעוניים    הדוחותבמסגרת   .6.4.2

 לעיל.  6.4.1 עיףבסלעומת הגילוי שניתן במסגרת הדוח השנתי, כאמור 

  מכירות ,  שהוכר  הרווחהכולל פירוט בדבר    עדכוןתמסור החברה    –  העתייםבמסגרת דוחותיה   .6.4.3

 . דוח באותו המוצגות  בתקופות יםבפרויקט  דירות ממכירת והכנסות

   נוספות  הוראות – הליווי  הסכמי .6.5

לקבלת כספי העודפים    הפרויקטים  חברות  ת יוזכואין ברישום המחאת הזכות על דרך השעבוד על  

או אחריות מכל סוג שהוא של  /ובכדי ליצור חובה כלשהי   (,לעיל 6.1.2כמפורט בסעיף ) יםמהפרויקט

החוב    או/ ו  הפרויקטים  חברות  כלפי  יםהמלוו  יםהבנק אגרות  מחזיקי  כלפי    (א')סדרה  כלפי  ו/או 

  ו יתחייבו/או   ויאשר ים המלוו  יםהבנקאו הנאמן להבטיח כי / ואין ביכולת החברה  ,הנאמן. יובהר כי

לאשר    ויסרב   יםהמלוו   ים שהבנקלפעול לפי ההוראה הבלתי חוזרת להעברת העודפים כאמור וככל  

כאמור,    םמחויבותאת   חוזרת  הבלתי  ההוראה  לפי  בהליכים    ו נקטי   לא והנאמן    החברהלפעול 

מנת שכספי    על  יכולתהכי תפעל כמיטב    מתחייבת  החברה  אולם,  יםוהמלו  יםהבנקמשפטיים מול  

 העודפים יועברו לחשבון המשועבד.  

ולא תהיה    םדעתהליווי לפי שיקול    ןלשחרר את כספי העודפים מחשבו  םרשאי   ויהי  יםהמלוו  יםהבנק

  ים הבנק כל אחריות לגבי מועדי השחרור וגובה הסכומים המשוחררים ולא תחול על    ים המלוו  יםלבנק

כל אחריות בגין נזקים ו/או הוצאות ו/או הפסדים העלולים להיגרם למחזיקי אגרות החוב    יםהמלוו

כך. לפיכך  (א')סדרה   כי  ,עקב  ידי  י  ,מובהר  על  עיתוי שחרור כספי העודפים  בו    ים הבנק יתכן מצב 

לא יהיה תואם ללוח הסילוקין של אגרות    , המשועבד  ןחשבו ה רבות עיתוי העברתם אל  ל  ,יםהמלוו

אין באמור לעיל בכדי לגרוע מהתחייבות החברה לפרוע את   , . להסרת ספק יובהר כי(א')סדרה החוב 

 אגרות החוב על פי לוח הסילוקין במועדן. 

המוסכמים   הפיקוח  נועדו    מיבהסכמנגנוני    ים והבנק בלבד    יםהמלוו  יםהבנק של    םלשימושהליווי 

  ואין בקיומם בכדי   ם דעתמהסתמכות עליהם לפי הצורך ולפי שיקול    יםנמנע או    כיםמסתמ  יםהמלוו

 בביצוע מעקב או פיקוח על הפרויקט.   יםהמלוו יםהבנקלהטיל אחריות כלשהי על 

שלישי    יםהמלוו   יםבנקה  ביןל  הפרויקטים  חברות בין    וי הליו  מיהסכ צד  לטובת  חוזה  בגדר  אינם 

  ם ואינ  הםלפיאו לעקוב אחר מילוי ההתחייבויות  /ו   םקיומלאכוף את    יםחייב   םאינ  יםהמלוו  יםהבנק ו

 . יםהמלוו  יםהבנק לצד ג' כלשהו זכויות כלשהן כלפי   יםמקנ

בכל צורה שהיא לפירעון חובותיה של החברה כלפי מחזיקי אגרות    םאחראי  םאינ  יםהמלוו  יםהבנק

ו/או    (א')סדרה  ו/או לפעולה מפעולותיה של החברה ולא תהיה למחזיקי אגרות החוב    (א')סדרה  החוב  

  ים הפרויקט הליווי של    נותחשבו ו/או    יםהפרויקטלנאמן שום טענה, דרישה או תביעה בקשר עם ניהול  

  הפרויקטים   חברות  של   ן התחייבויותיהעל ביצוע    ו השגיחלא    יםו המלו  יםהבנק אף אם יתברר בפועל כי  

  הפרויקטים   חברות  מנה תחתוו/או    ו חתמ הליווי ו/או ביחס לכל התחייבות אחרת עליה    מיהסכלפי  

   .יםהמלוו  יםהבנקכלפי 

  נות מחשבו כל מגבלה לאפשר שחרור כספים    יםהמלוו  יםהבנקלא תחול על    ,למניעת ספק מובהר כי

יחזו להיות,   ניהוליםהפרויקטהבלעדי, דרושים לצורכי    םדעתשיקול    לפיהליווי אשר  ,  ם, בנייתם, 

כי כל עוד יהיו    ,. כמו כן, מובהר בזאתיםלפרויקטהוצאות הקשורות    יכהחזר וכיו"ב, ו/או    םשיווק

 העודפים".  " ככספי הליווי, לא יחשבו כספים אלה  נותבחשבומצויים כספים 

הינן עצמאיות ובלתי קשורות להתחייבויות    יםהמלוו   יםהבנקכלפי    הפרויקטים  חברותהתחייבויות  

החברה    להתחייבויותועומדות בקדימות עדיפה ביחס    (א')סדרה  החברה כלפי מחזיקי אגרות החוב  

  ן בהתחייבויותיה   נה תעמוד   לא  הפרויקטים  וחברות . לפיכך, היה  (א')סדרה  כלפי מחזיקי אגרות החוב  
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  ם לטובתעל פי השעבודים הרשומים    הםזכויותילממש את    םרשאי  ויהי   ם, היםהמלוו  יםהבנקכלפי  

וללא תלות או קשר להתחייבויות החברה כלפי מחזיקי    םדעתבכפוף להוראות כל דין ועל פי שיקול  

שעבוד מובטח על כל המשתמע מכך בדין    יכבעל  ם ידעל    וימומש  ים פרויקטהו א'()סדרה  אגרות החוב  

 הישראלי.  

לא תעמוד    והחברה  המשועבד   לחשבון  העודפים  את   ויעביר   לא   יםהמלוו   ים הבנקבמקרה בו    , כי  יובהר 

, מכל סיבה שהיא, לא תהא לנאמן היכולת  המשועבדלהעברת כספי העודפים לחשבון    בהתחייבויותיה

למנוע הפרת התחייבות זו מראש, אלא רק לנקוט באמצעים העומדים לרשותו על פי דין ועל פי שטר  

לרבות העמדת אגרות החוב    החברה בדיעבד את ביצוע התחייבויותיההנאמנות על מנת לאכוף על  

 . לפירעון מיידי

 עם   בקשר  להם  שהועמדו  הבטוחות  את  ויממש  (חלקם  או   )כולם  יםהמלוו  יםהבנק   בו   במקרה  ,כי  יובהר

 ערך   חסרת  בטוחה  עם  או  בטוחה  ללא  להיוותר  (א'  )סדרה  החוב  אגרות  מחזיקי   עלולים  ,יםהפרויקט

 . כלכלי

 כלליות בקשר עם רישום השעבודים  הוראות  .6.6

 ייכללו בהגדרת השעבודים והבטוחות.  זה 6 כל השעבודים שיירשמו על פי סעיף , מובהר כי .6.6.1

תעמודנה בדרגה שווה )פרי פסו( בינן לבין עצמן, בלי זכות בכורה או    )סדרה א'(אגרות החוב   .6.6.2

 .השניהעדיפות של אחת על פני 

במקרים    לא תהיה רשאית לבצע החלפת בטוחות שאינן רשומות בשטר זה, למעט  החברה .6.6.3

,  קדון/נות בנקאי/יםי כספים במזומן ו/או פ  המשועבד( אם החברה תפקיד בחשבון  1)הבאים:  

אוטונומית/ות    המתואם  לערך  השווה  בסכום בנקאית/יות  ערבות/יות  לנאמן  תמסור  ו/או 

והוראות שטר    AAבישראל שדירוגו לא יפחת מדירוג    מבנק  ובלתי מותנית/ות  חוזרת/ותבלתי  

  מועד   לאחר   ימים  ( 7)  שבעה  עד  יהאזה תחולנה גם על הערבות/יות הבנקאית/ות, שתוקפה/ן  

  תשלום  לצורך  הוא  סילוקן  אם  אלא,  זה  שטר  פי  על  החברה  של  התחייבויותיה  כל  רעוןיפ

  למחזיקי   התשלום  למועד  לאחר  בסמוך  תסולקנה  הערבויות  שאז   החוב  אגרות  למחזיקי

( ככל שתתקבל החלטה מיוחדת  2; )המלא  ההתחייבותיהשווה לערך  , בסכום  החוב  אגרות

שטר   בהתאם להוראות  )סדרה א'(באסיפת מחזיקי אגרות החוב  בדבר החלפת בטוחות    מראש

 חוק ניירות ערך ובהתאם להוראות כל דין.   זה,

את הצורך   על הנאמן לא חלה חובה לבחון, ובפועל הנאמן לא בחן,   ,למען הסר ספק מובהר כי .6.6.4

. הנאמן לא  )סדרה א'(בהעמדת בטחונות נוספים להבטחת התשלומים למחזיקי אגרות החוב  

( כלכלית, חשבונאית או  Due Diligenceנתבקש לערוך, והנאמן בפועל לא ערך בדיקת נאותות )

בשטר נאמנות זה, ובהסכמת הנאמן לשמש    בהתקשרותומשפטית באשר למצב עסקי החברה.  

הנאמן אינו מחווה דעתו, באופן מפורש או משתמע,   ,)סדרה א'(כנאמן למחזיקי אגרות החוב  

באשר ליכולתה של החברה לעמוד בהתחייבויותיה כלפי  ו  הבטוחות של הכלכלי לערכן באשר

על פי דין ו/או שטר  מחובות הנאמן    . אין באמור כדי לגרוע )סדרה א'(מחזיקי אגרות החוב  

  כדי לגרוע מחובתו של הנאמן )ככל שחובה כזו חלה על הנאמן על  כך לרבות אין ב  ,הנאמנות

ואילך, ככל שיש בהם כדי    זה   שטרפי כל דין( לבחון השפעתם של שינויים בחברה מתאריך  

)סדרה  להשפיע לרעה על יכולתה של החברה לעמוד בהתחייבויותיה למחזיקי אגרות החוב  

 . א'(

ניירות    ז לחוק35שינוי בבטוחות המפורטות לעיל יכול להיעשות בהתאם להוראות סעיף    כל .6.6.5

 בהתאם למנגנון המפורט בשטר זה.   או  להלן 25להוראות סעיף בכפוף   ערך
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בכל    יהתה   החברה .6.6.6 להעביר  או  להמחות  להחכיר,  לשעבד,  למכור,  לעת,  מעת    דרךרשאית, 

למי שתמצא   ,הנאמן  לטובת  המשועבדים   הנכסים  למעט ,  ממנו  חלק  כל   או  ה רכוש  את ,  אחרת

ין  י ולמעט לענ  )סדרה א'(  החוב  אגרות  ממחזיקי  או   מהנאמן   כלשהי  בהסכמה   צורך  ללא   לנכון,

על   שוטף  שעבוד  בדבר  בסעיף    כללההגבלה  כמפורט  החברה  החברהלעיל  6.1.3נכסי  לא    . 

למעט    על הנכסים המשועבדים   או נחותים  עדיפיםשעבודים נוספים שווים בדרגה או   םתרשו

 כמפורט בשטר זה.

  ים פרויקטה  של  יםמלוו ה  יםבנקהכלפי  הפרויקט    חברותלהבטחת התחייבויות    ,כי  מובהר .6.6.7

להבטחת התחייבויות החברה כלפי מחזיקי    כבטוחה משמשים מהם  הצפויים העודפים  אשר

זה שטר  פי  על  א'(  )סדרה  החוב    יםלבנק  הפרויקטים  חברות  תענקנהו/או    העניקו,  אגרות 

  ובין  צף  שעבוד  אם)בין    הםב  ן בזכויותיהאו  / ו  יםהפרויקט   במקרקעי  ישירות   בטוחות  יםהמלוו

  מחזיקי  כלפי   להתחייבות  בקדימות   המלווים   יםהבנק   זכויות  יעמדו  ולפיכך(,  קבוע  שעבוד  אם

א'(   החוב  אגרות   מי הסכ  לפי   יםהמלוו   ים לבנק  המגיעים  הסכומים  לגובה  עד   וזאת  )סדרה 

 .ים בקשר עם הפרויקט הליווי

אגרות   .6.6.8 הנאמן למחזיקי  לרשות  החברה  אותן תעמיד  הבטוחות  של  כנגזר ממאפיינים אלה 

להדגיש  הליווי  הסכמי  ומתנאיהחוב,   יש  העני ,  )יאת  לא  1נים הבאים:  עוד  כל  כל  יי(  פרעו 

, אין  יםפרויקט הבקשר עם    יםהמלוו   יםכלפי הבנק הפרויקטים    חברות של    ן התחייבויותיה

(  2; )יםבפרויקט   יםטהפרויק  חברות  זכויות ית לגרום למימוש באפקטיבידי הנאמן כל יכולת 

הבנק  הפרויקטים  חברות התחייבויות   ידועות    לעת  מעת  שיהיו  כפי  ים המלוו   ים כלפי  אינן 

)בהן  להתערב  סמכות  לו  ואין  לנאמן עם    עשויות  הפרויקטים  חברות(  3;  בעתיד  להתקשר 

  מהאמור  לגרוע  מבלי )וזאת    ובעסקים נוספים, בעסקאות  יםפרויקטה   של  ים מלווה  יםבנקה

  נות לחשבו  ביחס   יםהמלוו   ים לבנק  ועכבון   קיזוז   זכויות  עדרי ה  לעניין ,  לעיל  6.2.2.13  בסעיף

ליצורהליווי העשוי  באופן  עני(  ניגודי  בעקיפין,  ו/או  במישרין  ביןי ,  מבין  נים    ים הבנק  מי 

צורך במימוש הבטוחות ו/או    של  ועת היווצרבהנאמן  ו   החוב  אגרות  מחזיקילבין    יםהמלוו

לשקול    המלווים   יםהבנק  ים חלקן, וזאת מאחר וכנושה במעמד שונה מזה של הנאמן, עשוי

יתכנו לכאורה  י שיקולים אחרים מאלה אותם היה שוקל הנאמן לעני ן מימוש השעבודים; 

ניהם של מחזיקי  י ענייתאם את  ,יםבפרויקט ,הפרויקטים חברותמצבים בהם מימוש זכויות 

  המלווים   יםמאחר והבנק   ים המלוו  ים הבנקמבין    מי אך יעוכב על ידי    )סדרה א'(אגרות החוב  

הפרויקט   יםנהנ  במסגרת  עדיפות,  וי יםהאמור   יםמבטוחות  הבנק  ןתכי,  בו  הפוך,    ים מצב 

כחלק ממערכת יחסים    יםבפרויקט   םלטובת  שנעשועל מימוש השעבודים    ו יחליט  המלווים

בלבד,   )סדרה א'(כוללת עם לקוח, בעוד הנאמן, לו היה נשקל עניינם של מחזיקי אגרות החוב  

בכל עת הסמכויות    ים מסור  יםהמלוו   יםבנוסף, לבנק   ( 4היה מעדיף לעכב את הליכי המימוש; )

ובקשר לנקיטת כל הליך    יםפרויקט ה והכוחות בכל הקשור למעקב ופיקוח אחר התקדמות  

כנגד   עמיד  הפרויקטים  חברותשהוא  אי  של  עם   ןבהתחייבויותיה  תןבמקרה  בקשר 

שערך יםפרויקטה הגם  כאלה.  באמצעים  נקיטה  על  לוותר  והכוחות  הסמכויות  לרבות   ,

כאמור עשוי להיות מושפע השפעה ישירה ומהותית    החברההבטוחה שתינתן לנאמן מאת  

שעבוד על    י בעל  יםמלוו  יםכבנק  םבמעמד  יםהמלוו  יםשל הבנק   הם ו/או מחדלי  הםממעשי

. למען הסר  יםהמלוו   ים, אין לנאמן כל יכולת השפעה על התנהגות הבנק יםפרויקטה מקרקעי  

, )סדרה א'(אגרות החוב  לא חלה כל חובה כלפי מחזיקי    יםהמלוו  יםהבנק על    ,ספק מובהר כי

רווחיות   על  מ  יםפרויקט הלבחון או לפקח עבורם  יכולת עמידת החברה באיזו  על    בין ו/או 
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רעון תשלומי הקרן או הריבית  יהתחייבויותיה על פי שטר נאמנות זה, לרבות אך לא רק, פ

 . המשועבדאו הפקדת כספי העודפים בחשבון  )סדרה א'(למחזיקי אגרות החוב 

   מוקדם כפוי פדיון .6.6.9

  לעיל תוך  6.2.2  יףבסע במקרה בו החברה לא תעביר לידי הנאמן את המסמכים המפורטים  

או תוך תקופה ארוכה יותר  ממועד הרישום למסחר של אגרות החוב,    עסקים   ימי  (90תשעים )

ככל ותקופה זו הוארכה על ידי המחזיקים בהחלטה שהתקבלה באסיפה רגילה ברוב רגיל,  

מוקד פדיון  לביצוע  תפעל  )החברה  החוב  אגרות  של  המסחר  מן  ומחיקה  מלא  ׳( אסדרה  ם 

) .  ״(הפדיון המוקדם הכפוי״:  להלן)   ימי   90יום עסקים אחד לאחר תום התקופה האמורה 

המחזיקים  עסקים ידי  על  הוארכה  זו  ותקופה  ככל  יותר  ארוכה  תקופה  תוך  החברה  או   )

עם העתק לנאמן ובו תודיע אודות ביצוע הפדיון המוקדם הכפוי ומועדו.    תפרסם דוח מיידי

( עשר  משבעה  פחות  לא  יהא  הכפוי  המוקדם  הפדיון  מארבעים  17מועד  יותר  ולא  ימים   )

( ימים לאחר דיווח החברה אודות הפדיון המוקדם הכפוי למחזיקי אגרות החוב.  45וחמישה )

זה החוב    , במקרה  אגרות  א'(קרן  שנצברה  בצ   )סדרה  הריבית    הראשון  המסחר  מיום ירוף 

ה, לפי  הראשון שלאחר תום תקופת הריבית הסמוכה לפני   או מהיוםהמכרז    מועד  שלאחר

)סדרה  ועד למועד הפדיון המוקדם הכפוי, ישולמו למחזיקי אגרות החוב    המאוחר מביניהם,

מועד הפדיון המוקדם הכפוי לא יחול    הערך המתואם )פארי((.  –בניכוי מס כדין )היינו    א'(

לבין מועד תשלום    )סדרה א'( בתקופה שבין המועד הקובע לתשלום ריבית בגין אגרות החוב  

  8.2.1מוקדם כפוי כאמור בסעיף זה יחולו הוראות סעיפים  על פדיון    ,יובהר כי  הריבית בפועל.

לדף  8.2.10עד   מעבר  הרשומים  המחויבים  ,בלבד  לתנאים  שיושלם  והסכ  בשינויים  ום 

בדוח המיידי כאמור תפרסם החברה    למחזיקי אגרות החוב יהיה כמפורט בסעיף זה לעיל.

וכן את הריבית שנצברה בגין סכום הקרן האמור עד    את סכום הקרן שייפרע בפדיון מוקדם

הכפוי. החברה מתחייבת להעביר לחשבון   המוקדם  הפדיון  יאוחר    הנאמןלמועד  לא  וזאת 

ימי עסקים לפני מועד תשלום הפדיון המוקדם הכפוי את הסכום השווה להפרש   (3שלושה )מ

תשלום למחזיקים בגין  באותו המועד לבין הסכום ל  הנאמןבין הכספים המופקדים בחשבון  

הפדיון המוקדם הכפוי. החברה תהיה אחראית לבצע את כל הנדרש על פי דין לשם ביצוע  

הפדיון המוקדם הכפוי, לרבות מול מסלקת הבורסה, ותמציא לנאמן במועד כל מסמך ואישור  

בד בבד עם ביצוע הפדיון המוקדם הכפוי    ,הנדרשים לו לשם השלמת המהלך. למען הסר ספק

שעבודים על    )סדרה א'(תחול עוד חובה על החברה לרשום לטובת מחזיקי אגרות החוב  לא  

 הנכסים ושטר נאמנות זה יפקע ויהיה חסר כל תוקף. 

פי שטר    )סדרה א'(מחזיקי אגרות החוב    כלפילאחר סילוק מלוא התחייבויות החברה   .6.6.10 על 

יפעל  כך,  על  לנאמן  החברה  אישור  והמצאת  כל    ן לביטולהנאמן  ו  החברה  והנאמנות  של 

 . זההבטוחות שנרשמו ו/או יירשמו לטובתו כאמור בשטר 

 עמידה בהתחייבויות החברה במקרה של שינוי בתקינה חשבונאית  .6.7

, לעומת זו החלה עליה במועד חתימת שטר  החברה   על  החלה  החשבונאית  התקינהשל שינוי    במקרה

  הפיננסיות  התניות,  להלן המונח תכהגדר ,נאמנות זה, באופן שיש בו כדי להשפיע "השפעה מהותית"

  והחברה   זה  נאמנות  שטר  חתימת  במועד  החברה  על  החלה  החשבונאית  התקינה  לפי  ורק  אך  תיבדקנה

 .להלן כמפורט הבחינה  אופן על  תדווח

  בשטר   המפורטות עוד לא תחול "השפעה מהותית" כאמור, אזי, עמידת החברה בתניות הפיננסיות    כל

 , תחושב לפי כללי החשבונאות המקובלים החלים על החברה, כפי שיהיו מעת לעת.  זה
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וחל שינוי בתקינה החשבונאית החלה על החברה באופן שיש בו כדי להשפיע "השפעה מהותית"    ככל

, תערוך החברה מאזן פרופורמה  (א')סדרה  לפירעון המלא של אגרות החוב    )כהגדרתה להלן(, אזי עד

הדוחות  נת  כובמת נערכו  שלפיה  החשבונאית  לתקינה  בהתאם  מבוקר,  לא  אך  מסוקר  מקוצרת, 

הרבעוני    ,במסגרת דוח הדירקטוריון של החברה  תעדכןוהכספיים במועד חתימת שטר נאמנות זה,  

או השנתי, לפי העניין, האם למועד הדוח האמור החברה עומדת באמות המידה הפיננסיות המפורטות  

את היחסים לאותו מועד בהתאם לתקינה החשבונאית החלה על    וכן  להלן  7.1.17-ו  7.1.16  םיפיבסע

 החברה במועד חתימת שטר נאמנות זה.  

לעומת    )אחת או יותר(   ככל שיחול שינוי בתקינה החשבונאית  –לעניין סעיף זה    "מהותית   השפעה"

תוצאות בחינת ההתניות    עלבמועד חתימת שטר נאמנות זה שהשפעתו    הקיימתהתקינה החשבונאית  

  לפחות   הינה החלת התקינה החשבונאית    במועד(  להלן  7.1.17-ו  7.1.16  םיפי בסעהפיננסיות )כמפורט  

10%.   

הוועדה לפרשנויות של    תפרסםאו  /ו  שפרסמה  מפרשנותהסר ספק, יובהר כי שינויים הנובעים    למען

בתקינה החשבונאית החלה על החברה    יםשינוי  בגדר  יכללו,  "IFRIC")להלן:  דיווח כספי בינלאומי )

 ויחולו על שינויים כאמור, ככל שיהיו, הוראות סעיף זה לעיל. 

 

   זכות להעמדה לפירעון מיידי או למימוש בטוחות .7

הנאמן, וכן מחזיקים באגרות החוב, יהיו רשאים להעמיד לפירעון מיידי את הסכום המגיע למחזיקים   .7.1

יתנו להבטחת התחייבויות החברה כלפי המחזיקים על פי  על פי אגרות החוב או לממש בטוחות שנ

 אגרות החוב, והכל בקרות אחד או יותר מן המקרים המנויים להלן: 

  חדלות  חוקלהוראות    בהתאםכל הליך דומה    אוגיש בקשה לצו הקפאת הליכים  ת  חברהאם ה .7.1.1

לפי    הגיש בקשה לפשרה או להסדר עם נושית  חברהו אם יינתן צו כאמור או אם הא  פירעון

החברות  350סעיף   פירעון  לחוק  חדלות  לחוק  חברה    או בהתאם  עם  מיזוג  )למעט למטרת 

שטר זה, ולמעט הסדרים    אחרת ו/או שינוי במבנה החברה או פיצול שאינם אסורים לפי תנאי

ה  מניותי  חברהבין  בעלי    למימוש  הניתנים  החברה  של   אופציה  כתבי  מחזיקיאו  /ו  הלבין 

ה ושאין  שאינם אסורים לפי תנאי שטר ז  ככל ויהיו מחזיקים כאמור,   , בלבד  החברה   למניות

  הציע לנושית  חברהלפרוע את אגרות החוב(, או אם ה  חברהשל ה  ה בהם כדי להשפיע על יכולת

כאמור,   הסדר  או  פשרה  אחרת  הבדרך  רקע  יכולתי על  ה  ה עדר  לעמוד    חברה של 

 עדן. במו  הבהתחייבויותי 

בקשה    אם .7.1.2 החברה  פירעון   חדלות   בחוק   כהגדרתו  הליכים  לפתיחת  לצותוגש    שלא )  כנגד 

 ימים ממועד הגשתה.   (45) ארבעים וחמישה אשר לא נדחתה או בוטלה בתוך (הבהסכמת

)למעט פירוק כתוצאה ממיזוג עם חברה אחרת( או אם יינתן    קבל החלטת פירוקת  חברהאם ה .7.1.3

או כל צו בעל תוצאה דומה או זהה על    קבוע וסופי על ידי בית המשפטביחס לחברה צו פירוק  

או כל גורם מוסמך אחר   , או ימונה לה מפרק קבועידי בית המשפט על פי חוק חדלות פירעון

, או כל בעל תפקיד אחר בעל מאפיינים דומים  על פי חוק חדלות פירעון  בעל מאפיינים דומים

 . שימונה על פי דין

  חוק   פי  על  זהה  או  דומה  תוצאה  בעל  צואו כל    משפטהידי בית    עלירוק זמני  ם יינתן צו פא .7.1.4

או כל גורם מוסמך אחר בעל סמכויות דומות או זהות    מפרק זמני  להאו ימונה  ,  חדלות פירעון

או במקרה בו יחל    דומה  אופי   בעלת  שיפוטית החלטה    כל או תתקבל    ,על פי חוק חדלות פירעון

וצו או  ,  הליך אחר או תוגש בקשה להליך אחר בעל משמעות דומה מכוח חוק חדלות פירעון



30 

  קבלת  או  הצו  מתן   ממועד  םימי  (45)   ארבעים וחמישה  תוךב בוטלו  או    נדחוהחלטה כאמור לא  

 .  העניין לפי, ההחלטה

אף האמור, לא תינתן לחברה תקופת ריפוי כלשהי ביחס לבקשות או צווים שהוגשו או    על

   ניתנו, לפי העניין, על ידי החברה או בהסכמתה.

, או אם תבוצע פעולה כלשהי של  או כל נכסי החברה   נכסי החברה  רובאם יוטל עיקול על   .7.1.5

  תוך ב,  העניין  לפי ,  תבוטל  לא  הפעולה  או ,  והעיקול לא יוסרהוצאה לפועל כנגד נכסים כאמור;  

 . העניין לפי, ביצועם או  םהטלת ממועד  םימי (45) ארבעים וחמישה 

  או   שהוגשו  צווים  או  לבקשות  ביחס  כלשהי  ריפוי  תקופת  לחברה  תינתן  לא,  האמור  אף  על

 . בהסכמתה או החברה ידי על,  העניין לפי, ניתנו

נכסים במצטבר, אשר ערכו או ערכם המצרפי    ' נכס או מס  –"  רוב נכסי החברה "  לעניין זה

הכספיים המאוחדים    יהדוחותמסך הנכסים של החברה, על פי    50%עולה על    )לפי העניין(

 שפורסמו טרם קרות האירוע הרלוונטי.  (של החברה )מבוקרים או סקורים האחרונים

וק חדלות  תוצאה דומה או זהה על פי ח  בעלת  בקשה  כלאו  הוגשה בקשה לכינוס נכסים    אם .7.1.6

על    למינוי  בקשה  אופירעון   קבוע(  או  )זמני  נכסים  נכסי    עלאו    החברה  נכסי  רובכונס  כל 

  סמכויות בעלבעל תפקיד זמני  למינוי צואו  זמני נכסים כונס למינוי צו יינתן אם אוהחברה, 

  החברה  נכסי כל על  אועל רוב נכסי החברה  שימונה על פי חוק חדלות פירעון זהות  או  דומות

בוטלו בתוך   נדחו או  )אשר לא  וחמישה  לפי    (45ארבעים  נתינתם  ימים ממועד הגשתם או 

  החברה  נכסי  כל  על  או   החברה  נכסי  רוב הענין; או אם ניתן צו למינוי כונס נכסים קבוע על  

 .  עוןעל פי חוק חדלות פירצו בעל מאפיינים דומים   או

אף האמור, לא תינתן לחברה תקופת ריפוי כלשהי ביחס לבקשות או צווים שהוגשו או    על

 ניתנו, לפי הענין, על ידי החברה או בהסכמתה. 

אם החברה תחדל מלהמשיך בעסקיה ו/או לנהל את עסקיה כפי שיהיו מעת לעת ו/או תודיע   .7.1.7

 נהלם.  על כוונתה לחדול מלהמשיך לעסוק בעסקיה כפי שיהיו מעת לעת ו/או ל

אם החברה תחוסל או תימחק, מכל סיבה שהיא, לרבות מחיקה או חיסול לצורכי מיזוג או   .7.1.8

הקולטת )במסגרת המיזוג או עסקת החלפת    החברהבמסגרת עסקת החלפת מניות, אלא אם  

וכן כי לא    החוב  אגרות  מחזיקי  כלפי  החברה המניות( נטלה על עצמה את מלוא התחייבויות  

שעקב   סביר  חשש  של  קיים  ביכולתה  יהיה  לא  את    הישותהמיזוג  לקיים  הקולטת, 

 . ההתחייבויות כלפי המחזיקים

יסודית .7.1.9 הנאמנות הפרה  או את שטר  אגרות החוב  תנאי  לא   אם החברה הפרה את  אם  או 

במסגרתם המהותיות  מהתחייבויותיה  אילו  מצג  תקיים  כי  יתברר  אם  זה  ובכלל    מהותי , 

מלא, והכל אם נתן הנאמן    אינו או    ן נכו  ו בשטר הנאמנות אינהחברה באגרות החוב או  ממצגי  

לחברה לתקן את ההפרה   עשר  תוךב   תוקנה  לא  וההפרההודעה  ממועד    (14)  ארבעה  ימים 

 .  על דבר ההפרה, במהלכם החברה תפעל לתיקונה הודעה קבלת

ממשי   .7.1.10 חשש  וקיים  ההנפקה,  במועד  מצבה  לעומת  החברה  בעסקי  מהותית  הרעה  חלה 

 שהחברה לא תוכל לפרוע את אגרות החוב במועדן.  

אגרות החוב או    תנאי  כלשהו מהתשלומים בהם היא חייבת לפי  תשלום  פרעההחברה לא    אם .7.1.11

 .נאמנות זהמהמועד הקבוע לתשלומו על פי שטר  םימי (7) שבעה בתוך זה נאמנות  שטר פיל

ימים    (30)  שלושים  החברה לא פרסמה דוח כספי שהיא חייבת בפרסומו לפי כל דין, בתוך .7.1.12

 מהמועד האחרון שהיא חייבת בפרסומו. 
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 אגרות החוב נמחקו מהמסחר בבורסה.  .7.1.13

ידי   .7.1.14 על  בחברה  השליטה  העברת  אושרה  באם  אלא  בחברה,  השליטה  העברת  של  במקרה 

 '( מראש ברוב רגיל. אהאסיפה הכללית של מחזיקי אגרות החוב )סדרה 

)להלן:  מר ראם רצון  יחדל  שכתוצאה ממנה  כל עסקה    –" לעניין סעיף זה  שליטה  העברת"

או עסקה    ,השליטה בחברה  להיות בעלבמישרין או בעקיפין,    "(,ההצעה  במועד  השליטה  בעל"

ממנה בעל שיעור    שכתוצאה  של  ,  קרוביוו  א/ ו  קרובו   עם  ביחד,  לרבות  השליטה  ההחזקה 

 . 25%בזכויות ההצבעה בחברה, ירד מתחת לשיעור של 

 כהגדרת המונח בחוק ניירות ערך.  –" שליטהזה " סעיףלעניין  

בחברה,    השליטה  בעל  של  ועסקה שבמסגרתה יועברו אחזקותי   –"  עסקהסעיף זה "  לעניין 

 . במישרין או בעקיפין

 ירושה על פי דין אינה מהווה עסקה.  ,כי יודגש

רגולטורית  ,כי  יצוין  דרישה  ו/או  שינוי חקיקה  של  תוצאה  הינה  אינה    עסקה כאמור אשר 

ובלבד שהחברה תעשה את מירב המאמצים להימנע   – מהווה העברת שליטה לעניין סעיף זה 

 מתוצאה כאמור. 

החברה .7.1.15 של  מהותית  מאוחדת  הלוואה  חברה  של  והדרישה  מיידי  רעוןילפ הועמדה    ו/או   ,

ימי עסקים ממועד שהועמדה    (10)  עשרה   לפירעון מיידי כאמור לא הוסדרה או נדחתה תוך

 . מיידי לפירעון

 :"תמהותי  הלוואהזה " סעיףין  י לענ

מגוף/פים    משמעה או  בנקאי/ים  מתאגיד/ים  במצטבר  הלוואות  מספר  ו/או  הלוואה 

  פיננסי/ים אחר ו/או מגוף אחר שעיקר עיסוקו מתן הלוואות, שיתרת הערך ההתחייבותי 

מיליון ש"ח    15הינה בסך של  בגינה ו/או בגינן, לפי העניין, במועד העמדתה לפירעון מיידי,  

   ;לפחות

שלעניין זה יובהר כי באם התקבלה החלטת אסיפת    –  סדרת אגרות חוב שבמחזור  ,וכן

 . דלעיל הריפוי תקופת תחול לא  כאמור  מיידי רעוןחוב על פהאגרות   מחזיקי 

הלוואה    ת,מהותי  הלוואהזה, לא ייראו כ  7.1.15  עיףין סי לענ  ,הסר ספק יובהר כי  למען

 (. Non-Recourseללא יכולת חזרה לחברה )

ההון העצמי של החברה )כהגדרתו להלן(, על פי דוחותיה הכספיים המאוחדים )מבוקרים    אם .7.1.16

שני רבעונים    שללמשך תקופה  "ח  ש מיליון    16- מן( האחרונים, פחת  יאו סקורים, לפי העני

   רצופים.

על פי דוחותיה הכספיים המאוחדים )מבוקרים    סך כל ההון העצמי של החברה   –"  הון עצמי"

  ונדחות   נחותות  שהינןת בעלים  והלווא  תויתר   בתוספת,  ן( האחרוניםיסקורים, לפי העני או  

  הפירעון  מועד  לאחר  יהא  רעונןידהיינו מועד פ  )סדרה א'(החוב    אגרותלמחזיקי    חובביחס ל

   .החוב אגרות לפירעון  בפירוק נדחות  יהיו הן  וכן  החוב אגרות של הסופי

פרסום    ביוםע  תתבצלת ההון העצמי כאמור בסעיף זה  במגבקה בדבר עמידת החברה  הבדי

הכספיים   חוב  החבר  ידי  על הדוחות  אגרות  עוד  וכל  א'(ה    ביחס ור,  במחזות  קיימ   )סדרה 

דוח  מועדו  לאות  עד ם  לפרסה  החבר  על   שהיהיים  הכספות  לדוח במסגרת  תפרט  החברה   .

עמידתה או אי עמידתה במגבלת ההון עצמי של החברה  הדירקטוריון של כל דוח כספי, את  

 . המספרי  הנתון בצירוף, כאמור בסעיף זה לעיל
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למשך תקופה של שני רבעונים רצופים.    125%נמוך משיעור של    יהא   יחס בטוחה לחוב אם   .7.1.17

 יחס כאמור בסעיף זה ייבחן אחת לרבעון במועד פרסום כל דוח כספי של החברה. 

)על פי דוחות המעקב העדכניים    סך העודפים הצפויים מהפרויקטים  – "  בטוחה לחוב  יחס"

ל מוקדם  שאינו  במועד  נערכו  אשר  )הקיימים  הבדיקה    (3שלושה  מועד  טרם  חודשים 

למחולק    ,(הרלוונטי כפי   המתואםערך  בסך השווה  א'( שבמחזור,  )סדרה  אגרות החוב  של 

 . בניכוי סכומים המופקדים בחשבון המשועבד ,שיהא מעת לעת

.  רצופים  רבעונים  שני  של  תקופה   למשך  11.5%-מ הון העצמי מסך המאזן יפחת    היחס  אם .7.1.18

 . החברה של  כספי דוח כל פרסום  במועד לרבעון אחת  ייבחן  זה בסעיף כאמור יחס

 לעיל.  7.1.16כהגדרתו בסעיף  –" עצמי הון"

המאוחדים )מבוקרים או  על פי דוחותיה הכספיים   החברה  שלהמאוחד    המאזן  סך  – "  מאזן"

 .ן( האחרוניםיסקורים, לפי העני

להלן:  לעיל ו, תיקרא  לעיל  7.1.18-ו  7.1.17  ,7.1.16פים  כל אחת מהאפשרויות המפורטות בסעי

 ". אמת מידה פיננסית"

של החברה .7.1.19 פעילותה  עיקר  מ אם  למעלה  דהיינו  בתחום  ,  50%-,  ותחום    היזמי"ן  הנדלאינו 

)למעט מכירת מלאי במהלך העסקים    בישראל, או בוצעה מכירה של רוב נכסי החברה  הביצוע

וללא קבלת אישור מוקדם של אסיפת מחזיקי אגרות    בתמורה למזומן  הרגיל של החברה(

ו/או מכירה    מיזוג או  /ו  הנפקה   למעט" לעניין סעיף זה  מכירה"  ;החוב )סדרה א'( ברוב רגיל

   .לתאגיד/ים בבעלותה המלאה של החברה

, במסגרתו  שאינה חברה בבעלות מלאה של החברה(של החברה עם ישות אחרת )  מיזוג  בוצע .7.1.20

מחזיקי    אסיפת החברה היא החברה הקולטת או חברת היעד, ללא קבלת אישור מוקדם של  

)ככל שתהיה, היינו    הקולטת  הישותאלא אם כן הצהירה    ,רגיל  רוב ב  )סדרה א'(אגרות החוב  

, לרבות באמצעות  )סדרה א'(, כלפי מחזיקי אגרות החוב  בין אם הינה החברה או חברה אחרת(

( ימי עסקים לפני מועד המיזוג, כי לא קיים חשש סביר שעקב המיזוג  10הנאמן, לפחות עשרה )

 הקולטת, לקיים את ההתחייבויות כלפי המחזיקים.  הישות לא יהיה ביכולתה של  

בבורסה, למעט השעיה בעילה של    )סדרה א'(את המסחר באגרות החוב   עתהבורסה הש ה  אם .7.1.21

ההשעיה   כאשר  הבורסה,  לתקנון  הרביעי  בחלק  זו  עילה  כמשמעות  בהירות,  אי  היווצרות 

 יום.  (60) שישים כאמור לא בוטלה תוך

 .המחזיקים כלפי המהותיות בהתחייבויותיה תעמוד לא שהחברה ממשי חשש קיים אם .7.1.22

  2.1.2סעיף    להוראות  בהתאם  שלא,  '(א)סדרה  החברה תבצע הרחבה של אגרות החוב    אם .7.1.23

 . לעיל

 . למחזיקי אגרות החוב החברה הפסיקה או הודיעה על כוונתה להפסיק את תשלומיה  אם .7.1.24

 . להלן  17.3 כמפורט בסעיף החברה תבצע חלוקה שלא בהתאם להוראות שטר הנאמנות אם .7.1.25

יצירת שעבו  הפר את התחייבויותית  חברהאם ה .7.1.26 נכסי החברה    דלאי  )שעבוד  שוטף על כלל 

 . לעיל 6.1.3 סעיףשלילי( כאמור ב

בעלי    להלן   17.4  סעיף  פי  על  התחייבויותיה  תפר  החברה  אם .7.1.27 עסקאות  לעניין  )התחייבות 

 . שליטה(

  (מהפרויקט  עודפים  העברת  אי)  לעיל  6.2.2.9פי סעיף  על    הית יוהתחייבו  את  אם החברה תפר .7.1.28

 . ימי עסקים  21והפרה כאמור לא תוקנה בתוך 

 . ערך ניירות בחוק  כהגדרתו "מדווח תאגיד" להיות תחדל החברה אם .7.1.29
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אם תירשם הערת "עסק חי" בדוחותיה הכספיים של החברה למשך תקופה של שני רבעונים   .7.1.30

 רצופים. 

 לשטר נאמנות זה כמפורט להלן.    7.10 עד 7.2במקרים כאמור, יחולו ההוראות שבסעיפים 

לעיל, הנאמן וכן המחזיקים    7.1  סעיףבהמפורטות    הנסיבותהעילות, התנאים ו/או  מ  איזו בהתקיימות   .7.2

פי תנאי    רשאים להעמיד לפרעון מיידי   (א')סדרה  באגרות החוב   על  את הסכום המגיע למחזיקים 

לעיל( שניתנו להבטחת התחייבויות החברה כלפי   6אגרות החוב או לממש בטוחות )כהגדרתם בסעיף  

  באסיפת   החלטה  לקבלת  כפופה  החוב  אגרות  מחזיקי  של  כאמור  החלטה  ,כי  יובהרהמחזיקים;  

 . להלן 7.6 בסעיף כמפורט, החוב  אגרות מחזיקי 

  לפרעון ישתמש בסמכותו להעמיד    בטרם   חייבלעיל הנאמן יהיה    7.1  שבסעיף  רועיםימהא  איזה  בקרות .7.3

  את  ולקבללעיל, לכנס אסיפת מחזיקי אגרות חוב  7.1או לממש בטוחות כאמור ברישא לסעיף  מיידי 

 . הוראותיה

  לאחר   אלא  בטוחות  יממשו  ולא  מיידי  לפירעון  החוב  אגרות  את  יעמידו  לא  המחזיקים  או  הנאמן .7.4

;  ימים  15והחברה לא מילאה אחר האמור בהודעה תוך    כן  לעשות  כוונתם  על  הודעה  לחברה  שמסרו

 כי  סביר  חשש  קיים   אם,  כאמור  הודעה  לחברה  למסור  חייבים  אינם  המחזיקים  או  הנאמן,  ואולם

 . בטוחות לממש או  מיידי  לפירעון החוב אגרות  את  להעמיד באפשרות תפגע ההודעה מסירת

  לקבל   או   פעולה  לבצע  החברה  רשאית  שבה  סבירה  תקופה סעיף מסוים,    יןי לענלעיל,    7.1  בסעיף   נקבעה .7.5

  הנאמן  רשאים, בטוחות למימוש או מיידי לפירעון להעמדה העילה נשמטת ממנה שכתוצאה החלטה

  שנקבעה   התקופה   חלפה   אם  רק   סעיף  אותו  לפי   מיידי  לפירעון  החוב   אגרות  את   להעמיד   המחזיקים  או

 שיש  סבר  אם  כאמור  שנקבעה  התקופה  את  לקצר  רשאי  הנאמן  ואולם;  נשמטה  לא  והעילה  כאמור

 . המחזיקים בזכויות   מהותי  באופן לפגוע כדי בה

  באסיפת   תתקבל,  בטוחות  לממש  או  מיידי  לפירעון  החוב  אגרות  את  להעמיד  מחזיקים  החלטת .7.6

החוב   אגרות  של  הנקוב  הערך מיתרת לפחות (  50%) אחוזים בחמישים  מחזיקים בה  שנכחו מחזיקים 

  כאמור  ברוב  או  בהצבעה  המיוצג  החוב  אגרות  של  הנקוב  הערך  ביתרת  המחזיקים  של  ברוב,  ('א)סדרה  

 . כאמור מהיתרה לפחות( 20%) אחוזים  בעשרים מחזיקים בה שנכחו נדחית מחזיקים באסיפת

, כפופות לידיעתו בפועל את התקיימות העובדות,  זה  7להוראות כל דין, חובות הנאמן לפי סעיף    בכפוף .7.7

 , הנסיבות והאירועים המפורטים בו.  המקרים

של אגרות החוב יכול שיעשה גם בדרך של פרסום    מיידי הודעה לחברה על העמדה לפירעון    משלוח .7.8

  הודעה ויהווה    להלן  2424סעיף  החלטת אסיפה או החלטת נאמן בהתאם להוראות    על"א  במגנהודעה  

 .  החוב  אגרות של  מיידיהעמדה לפירעון  בדבר

בכל    7.1  ףישבסע  מהאירועים  איזה  בקרות .7.9 מיד  לאחוז  ו/או המחזיקים רשאים  הנאמן  יהיו  לעיל, 

  את   ולאכוף  לממש  רשאים  המחזיקיםאו  /ו  הנאמן  יהיו  ,היתר  בין.  לנקטם  לנכון  שימצאו  עדיםהצ

  פי   על  ולנאמן  החוב  אגרות  למחזיקי  החברה  התחייבויות  להבטחת  שניתנו(  חלקן  או)כולן    הבטוחות

הנדרשות(  זה  שטר ההחלטות  לקבלת    לנכון   שימצא  אופן  בכל  לפעול  רשאי  יהא  הנאמן.  )בכפוף 

  רשאי   יהא,  זה  ובכלל  בטוחה  לכל  הרלוונטית  בטריטוריה  הרלוונטי  לדין  בהתאם  לרבות,  ולמועיל

  כולם ,  כבטוחה  שהועמדו  נכסים  על   מנהל   או  נכסים  כונס ,  נאמן,  משפט  בית  ידי  על או  /ו  בעצמו  למנות 

 . מקצתם או

אין בזכות ההעמדה לפירעון מיידי או מימוש בטוחות כאמור לעיל או    , למען הסר ספק, מובהר כי .7.10

מיידי לפירעון  העומד    בהעמדה  נוסף  או  אחר  סעד  בכל  לפגוע  או  לגרוע  כדי  בטוחות,  מימוש  או 

למחזיקי אגרות החוב או לנאמן על פי תנאי אגרות החוב והוראות שטר זה או על פי דין, ואי העמדת  
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בסעיף   המפורטים  מהמקרים  איזה  בקרות  בטוחות  מימוש  או  מיידי  לפירעון  לא    7.1החוב  לעיל, 

 תהווה ויתור כלשהו על זכויותיהם של מחזיקי אגרות החוב או של הנאמן כאמור. 

 

 תביעות והליכים בידי הנאמן .8

לפי שיקול דעתו, ויהיה  בנוסף על כל הוראה בשטר זה וכזכות וסמכות עצמאית, יהיה הנאמן רשאי,   .8.1

שנתקבלה באסיפת מחזיקי אגרות החוב, אך בכפוף למתן הודעה    רגילהידי החלטה    חייב לעשות כן על

אם סבר שיש   בהודעהשנקבעה    התקופ ה)ואולם הנאמן רשאי לקצר את    ימים  7בת  לחברה    מוקדמת

הליכים משפטיים ובקשות לבית  , לנקוט בכל אותם הליכים, לרבות  בה כדי לפגוע בזכויות המחזיקים(

ובכפוף להוראות כל דין, להגנה על זכויות מחזיקי אגרות החוב ואכיפת   משפט, כפי שימצא לנכון 

 הביצוע על החברה של התחייבויותיה על פי שטר נאמנות זה.

של אסיפת המחזיקים אשר    בכתב  על פי דרישה  לעיל  8.1הנאמן יהיה חייב לעשות כאמור בסעיף   .8.2

המחזיקים, אלא אם כן ראה כי בנסיבות העניין אין הדבר צודק    של אסיפת  רגילה תתקבל בהחלטה  

לבית המשפט המתאים בבקשה לקבלת הוראות    הראשון האפשרי    במועדאו סביר לעשות כן, ופנה  

 בדין. 

אין באמור לעיל כדי לפגוע ו/או לגרוע מזכותו של הנאמן לפתוח בהליכים משפטיים ו/או אחרים, בין   .8.3

של אסיפת המחזיקים, גם אם    רגילה ת מחזיקים אשר תתקבל בהחלטה  ביוזמתו ובין על פי דריש

 אגרות החוב לא הועמדו לפירעון מיידי והכל להגנת מחזיקי אגרות החוב ובכפוף להוראות כל דין. 

הנאמן רשאי, בטרם ינקוט בהליכים כאמור לעיל, לכנס אסיפת מחזיקי אגרות החוב בכדי שיוחלט   .8.4

הליכים לנקוט למימוש זכויותיהם על פי שטר הנאמנות ואגרות החוב.  אילו    רגילהעל ידיהם בהחלטה  

הוראות בכל הנוגע   לצורך קבלת  ולכנס אסיפות מחזיקי אגרות החוב  לשוב  יהיה הנאמן רשאי  כן 

לניהול ההליכים כאמור. פעולת הנאמן תתבצע במקרים כאמור ללא שיהוי ובמועד הראשון האפשרי  

 והסביר.  

אמנות זה, רשאי הנאמן, אך לא חייב, לכנס בכל עת אסיפת מחזיקי אגרות  בכפוף להוראות שטר נ .8.5

החוב על מנת לדון ו/או לקבל את הוראותיה בכל עניין הנוגע לשטר הנאמנות, ובלבד שכינוס האסיפה  

 יבוצע על ידי הנאמן במקרים כאמור ללא שיהוי ובמועד הראשון האפשרי והסביר.  

שיקול דעתו הבלעדי, לעכב ביצוע של כל פעולה על ידו על פי שטר  הנאמן רשאי, אך לא חייב, על פי   .8.6

הנאמנות, לצורך פניה לאסיפה כללית של מחזיקי אגרות החוב ו/או לבית המשפט, עד שיקבל הוראות  

מאסיפה כללית של מחזיקי אגרות החוב ו/או הוראות מבית המשפט כיצד לפעול ובלבד שלא יהא  

הנאמ י בפנ פעולות  את  להשהות  הפניה  החוב.  אגרות  מחזיקי  בזכויות  שיפגע  באופן  לאסיפה  ין  יה 

ובמועד   שיהוי  ללא  יתבצעו במקרים כאמור  המשפט  לבית  ו/או  החוב  אגרות  מחזיקי  של  הכללית 

הראשון האפשרי והסביר. כל עוד לא ניתנה החלטת בית המשפט, יחולו על הנאמן החובות המוטלות  

 עליו על פי שטר הנאמנות ועל פי דין. 

  בהחלטה   תתקבל  החברה   לפירוק   באשר  מחזיקים  אסיפת  של   החלטה ,  לעיל  מהאמור   לגרוע  מבלי .8.7

 . מיוחדת

 

 נאמנות על התקבולים  .9

כל תקבול על חשבון אגרות החוב שיתקבל על ידי הנאמן למעט שכר טרחתו ופירעון כל חוב כלפיו,   .9.1

די, ולרבות כתוצאה  בכל דרך שהיא לרבות אך לא רק כתוצאה מהעמדת אגרות החוב לפירעון מיי
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מהליכים שינקוט, אם ינקוט, כנגד החברה, יוחזקו על ידיו בנאמנות וישמשו בידיו למטרות ולפי סדר  

 העדיפות הבא: 

הנאמן,   .9.1.1 ידי  על  שהוצאו  וההתחייבויות  ההיטלים  התשלומים,  ההוצאות,  לסילוק  תחילה 

אופן אחר בקשר עם  הוטלו עליו, או נגרמו אגב או כתוצאה מפעולות ביצוע הנאמנות או ב

 תנאי שטר הנאמנות, לרבות שכרו. 

 להלן(.   23לתשלום כל סכום אחר על פי ההתחייבות לשיפוי )כהגדרת מונח זה בסעיף    – שנית   .9.1.2

   להלן. 23לפי סעיף   לתשלום למחזיקים אשר נשאו בתשלומים  –שלישית  .9.1.3

לתשלום למחזיקי אגרות החוב את פיגורי הריבית המגיעים להם לפי תנאי אגרות    –רביעית   .9.1.4

פסו ובאופן יחסי לסכום הריבית שבפיגור המגיע לכל אחד מהם ללא העדפה או  -החוב פרי

 .זכות קדימה לגבי איזה מהם 

המגיעים להם לפי תנאי אגרות    הקרןלתשלום למחזיקי אגרות החוב את פיגורי    – חמישית   .9.1.5

המגיע לכל אחד מהם ללא העדפה או זכות    שבפיגור  הקרןפסו ובאופן יחסי לסכום  -החוב פרי

 .קדימה לגבי איזה מהם

פי אגרות החוב    לתשלום למחזיקי אגרות החוב את סכומי הריבית המגיעים להם על  –  שישית .9.1.6

עלהמוחזקו פרייהיד  ת  המגיעים    טרם  תשלומם  שמועדפסו  -ם  לסכומים  יחסי  ובאופן  חל 

ידי החברה או באופן    להם, בלי כל העדפה בקשר לקדימות בזמן של הוצאת אגרות החוב על

  .אחר

פי אגרות החוב   המגיעים להם על הקרןלתשלום למחזיקי אגרות החוב את סכומי   –  שביעית .9.1.7

על  פרי יהיד-המוחזקות  המגיעים    טרם  תשלומם  שמועדפסו  -ם  לסכומים  יחסי  ובאופן  חל 

ידי החברה או באופן    להם, בלי כל העדפה בקשר לקדימות בזמן של הוצאת אגרות החוב על

  .אחר

 את העודף, במידה שיהיה כזה, ישלם הנאמן לחברה או לחליפיה, לפי העניין.   .9.2

 ככל שיש חובה לנכותו על פי כל דין.   מן התשלומים למחזיקי אגרות החוב ינוכה מס במקור .9.3

 סמכות לדרוש תשלום למחזיקים באמצעות הנאמן  .9.4

של מחזיקי אגרות החוב, הנאמן רשאי להורות לחברה    רגילהחלטה שתתקבל ברוב    לקבלת  ףבכפו

, חלק או מלוא התשלום הבא אותו תעביר  בכתב להעביר לחשבון הנאמן )עבור מחזיקי אגרות החוב( 

"(, הרלוונטי  התשלוםבסעיף זה: "להלן  פי שטר זה )ולא קודם לכן( )  החברה לנאמן במועד שנקבע על

 סכוםבסעיף זה: "להלן  פי שטר זה )  ו/או שכר הנאמן עלוזאת לשם מימון ההליכים ו/או ההוצאות  

 סכום  את  מראש  הנאמן  בידי  הפקידהאו  / ו  המימון  בסכום  נשאה  לא  שהחברה  ובלבד  ,"(המימון

העברה כאמור מהחברה תתבצע על ידה אך ורק במועדים הקבועים לתשלום קרן    ,כי  מובהר.  המימון

ו/או ריבית על פי שטר זה, ואין בדרישה כאמור לעיל כדי להקדים ו/או לשנות את מועדי התשלום  

פי הודעת הנאמן ויראו    החברה אינה רשאית לסרב לפעול עלהחלים על החברה בהתאם לשטר זה.  

חר התחייבותה כלפי המחזיקים האמורים אם העבירה את הסכום שנדרש  את החברה כמי שמילאה א

כדי לשחרר את החברה    על באמור  אין  הנאמן.  בהודעת  פורטו  לזכות החשבון שפרטיו  הנאמן  ידי 

מחבותה לשאת בתשלומי ההוצאות והשכר הנוספים, ככל שיהיו, מקום בו היא חייבת לשאת בהם  

 פי דין.   פי שטר זה או על על

סכום המימון שיועבר לנאמן, אם וככל שיועבר, יועבר קודם מתוך כספי הריבית וככל שלא    ,כי  יובהר 

   יספיקו כספי הריבית מכספי הקרן.
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לא יאוחר מארבעה ימי מסחר לפני המועד הקובע לביצוע התשלום הרלוונטי ממנו יופחת סכום    עד

יפורטו סכום המימון, מט בו  דיווח מיידי  יפורסם    שיעורי או    הריבית  ושיעורי   רתו וסכומיהמימון 

ככל שסכום המימון ינוכה    העדכניים שישולמו למחזיקים במסגרת התשלום הרלוונטי.  הקרןו  הריבית

  בניכוי.נ.,  ע"ח  ש   1  לכל  לפדיון  הסכום  את,  היתר  ביןמהקרן, תציין החברה בדיווח מיידי האמור,  

כמו כן, תציין החברה בדיווח המיידי כאמור, כי סכום המימון שיועבר לנאמן ייחשב    .המימון  סכום

 לכל דבר ועניין כתשלום למחזיקי אגרות החוב. 

 

 סמכות לעכב חלוקת הכספים .10

לעיל, היה והסכום הכספי אשר יתקבל כתוצאה מנקיטת ההליכים האמורים    9למרות האמור בסעיף   .10.1

לעיל ואשר יעמוד בזמן כלשהו לחלוקה, כאמור באותו סעיף, יהיה פחות ממיליון ש"ח לא יהיה הנאמן  

  כום האמור, כולו או מקצתו, בהשקעות המותרות לפי חייב לחלקו, ויהיה הוא רשאי להשקיע את הס

 . להלן 15סעיף 

לכשתגענה ההשקעות האמורות לעיל על רווחיהן, יחד עם כספים נוספים שיגיעו לידי הנאמן לצורך   .10.2

ישלמם   לפחות מיליון ש"חתשלומם למחזיקי אגרות החוב, אם יגיעו, לסכום אשר יספיק כדי לשלם 

לעיל. במקרה בו תוך פרק זמן סביר לא יהיה בידי    9כאמור בסעיף    החוב  אגרותהנאמן למחזיקי  

הנאמן סכום אשר יספיק כדי לשלם לפחות מיליון ש"ח כאמור, יהיה הנאמן רשאי לחלק למחזיקי  

 אגרות החוב את הכספים שבידו או במועד הקרוב לתשלום קרן ו/או ריבית. 

בהחלטה   .10.3 לכך  דרישה  הנאמן  יקבל  אם  זה,  בסעיף  לעיל  האמור  אף  באסיפת    רגילהעל  שתתקבל 

מחזיקי אגרות החוב, יחלק הנאמן את הסכומים שיתקבלו אצלו כתוצאה מנקיטת ההליכים כאמור  

תשלום שכר הנאמן   ,לעיל, אף בטרם הצטברו לסך המהווה מיליון ש"ח כמפורט לעיל. על אף האמור

ם הינם נמוכים  א ים מיד עם הגיעם לידי הנאמן ואף  מן ישולמו מתוך הכספים האמורוהוצאות הנא

כפי שיהיו    9בסעיף    מהסך של מיליון ש"ח כאמור והנחיות הבורסה  ובכפוף להוראות תקנון  לעיל 

 . באותה העת

 

 הודעה על חלוקה והפקדה אצל הנאמן   .11

הנאמן יודיע למחזיקי אגרות החוב על היום והמקום שבו יבוצע תשלום כלשהוא מבין התשלומים   .11.1

לעיל ועל המועד הקובע לביצוע תשלום זה )ככל שלא מדובר בתשלום הקבוע    10-ו  9הנזכרים בסעיפים  

פחות    להלן לא   24בסעיף  בלוח הסילוקין של אגרות החוב(, וזאת בהודעה שתימסר להם באופן הקבוע  

 . ימים מראש (14ארבעה עשר ) מ

לאחר היום הקבוע בהודעה יהיו מחזיקי אגרות החוב זכאים לריבית בגינן לפי השיעור הקבוע באיגרת   .11.2

להם   שהוצע  או  ששולם  הסכום  ניכוי  לאחר  כזו(  תהיה  )אם  הקרן  סכום  יתרת  על  ורק  אך  החוב, 

 לתשלום כאמור.  

 הריבית.התשלום ייזקף קודם כל על חשבון   .11.3

 

 הפקדה בידי הנאמן הימנעות מתשלום מסיבה שאינה תלויה בחברה; .12

סכום כלשהו המגיע למחזיק אגרות חוב שלא שולם בפועל במועד הקבוע לתשלומו מסיבה שאינה   .12.1

  שנקבע לשלמו במועדו, יחדל לשאת ריבית מהמועד    ויכולהתלויה בחברה, בעוד שהחברה היתה מוכנה  

אגרות החוב יהיה זכאי אך ורק לאותם סכומים שהיה זכאי להם במועד  , ואילו המחזיק בלתשלומו

 הריבית. ו שנקבע לפירעון אותו תשלום על חשבון הקרן 
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  ( ימים מהמועד שנקבע לתשלומו, החברה תפקיד בידי הנאמן 7)  שבעהלא שולם סכום כאמור תוך   .12.2

ותודיע באמצעות המגנ"א,  מיידי  באופן , את סכום התשלום שלא שולם מסיבה שאינה תלויה בה 

ידי   על  תשלום  אותו  כסילוק  תחשב  כאמור  והפקדה  כאמור,  ההפקדה  על  החוב  אגרות  למחזיקי 

 החברה, ובמקרה של סילוק כל המגיע בגין איגרת החוב, גם כפדיון איגרת החוב על ידי החברה.

  2424ות החוב על הפקדת הכספים בידי הנאמן בהתאם להוראות סעיף  החברה תודיע למחזיקי אגר  .12.3

 להלן. 

בשמו   .12.4 נאמנות  חשבונות  במסגרת  חוב,  אגרות  בעלי  אותם  לזכות  כאמור  סכום  כל  ישקיע  הנאמן 

להלן(, הכל כפי שהנאמן    15הנאמנות )כאמור בסעיף  פי שטר    ולפקודתו, בהשקעות המותרות לו על

אותם סכומים אלא    ימצא לנכון וכפוף להוראות כל דין. עשה כן הנאמן, לא יהיה חייב לזכאים בגין

וההוצאות   הוצאותיו  טרחתו,  שכר  בניכוי  האמורה  ההשקעה  ממימוש  שתתקבל  התמורה  את 

הקשורות בהשקעה האמורה ובניהול חשבונות הנאמנות ובניכוי תשלומי החובה החלים על חשבונות  

 הנאמנות הנ"ל. 

ו/  .12.5 יעביר לכל מחזיק אגרות החוב שעבורו הופקדו בידי הנאמן סכומים  או כספים המגיעים  הנאמן 

ההוכחות   אותן  הצגת  כנגד  וזאת  כאמור,  שהופקדו  כספים  אותם  מתוך  החוב  אגרות  למחזיקי 

שיידרשו על ידי הנאמן לשביעות רצונו המלאה ובניכוי שכר טרחתו, הוצאותיו וכל ההוצאות ותשלומי  

 ה עת. הנאמנות הנ"ל, לרבות עמלות בשיעור שיהיה מקובל באות  נותחשבו החובה החלים על 

הנאמן יחזיק בכספים אלו וישקיעם בדרך האמורה, עד לתום שנה אחת ממועד הפירעון הסופי של   .12.6

בסעיף   לחברה את הסכומים כאמור  הנאמן  יעביר  זה,  מועד  החוב. לאחר  )כולל    12.5אגרות  לעיל 

  לאותו   עד הרווחים הנובעים מהשקעתם( בניכוי שכר טרחתו, הוצאותיו והוצאות אחרות אשר הוצאו  

בהתאם להוראות שטר זה )כגון שכר נותני שירותים וכו'(, ככל שיוותרו בידיו באותו מועד.  ו  המועד

תחזיק בסכומים אלו בנאמנות עבור מחזיקי אגרות החוב הזכאים לאותם סכומים במשך  החברה  

הוראות  נוספת  שנה עליה  יחולו  לעיל  כאמור  הנאמן  ידי  על  אליה  שיועברו  לסכומים  הנוגע  ובכל   ,

,  הפירעון הסופי של אגרות החוב  ממועד  שנתייםלעיל בשינויים המחויבים. בתום    12.5-ו  12.4סעיפים  

בדבר אותם כספים שלא יידרשו מאת החברה    ('א  )סדרה למחזיקי אגרות החוב    הודעה תשלח    החברה

  נדרשו ימים, ככל שכספים אלו לא    (30)  שלושים  תקופה נוספת של  לאחראגרות החוב.    יעל ידי מחזיק 

והיא תהא רשאית להשתמש בכספים  וי, הם  ('א)סדרה  ממחזיקי אגרות החוב   לידי החברה,  עברו 

מחובתה של החברה כלפי מחזיקי אגרות החוב לשלם  הנותרים לכל מטרה שהיא. האמור לא ייגרע  

 הכספים להם הם זכאים כאמור על פי כל דין.

עבור מחזיקי   .12.7 בנאמנות  דבר קבלתם  ואת  הנ"ל  לנאמן את החזרת הסכומים  בכתב  החברה תאשר 

 הנאמן יסתמך על אישור החברה ולא יידרש לבצע כל בדיקה נוספת מטעמו. אגרות החוב כאמור.

 

 זיק אגרת החובקבלה מאת מח .13

הריבית ששולמו לו על ידי הנאמן בגין אגרת החוב  ו קבלה מאת מחזיק איגרת החוב בגין סכומי הקרן   .13.1

 תשחרר את הנאמן בשחרור מוחלט בכל הקשור לעצם ביצוע התשלום של הסכומים הנקובים בקבלה.  

הריבית אצלו לזכות מחזיקי איגרת החוב כאמור לעיל  וקבלה מאת הנאמן בדבר הפקדת סכומי הקרן   .13.2

ביחס לשחרור החברה )ולא  לעיל    13.1חשב כקבלה מאת מחזיק איגרת החוב לצורך האמור בסעיף  ית

 ביחס לשחרור הנאמן( בכל הקשור לביצוע התשלום של הסכומים הנקובים בקבלה. 

 לעיל יחשבו כתשלום על חשבון הפירעון של אגרות החוב.  12כספים שחולקו כאמור בסעיף  .13.3
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או   .13.4 כלשהי  ריבית  תשלום  בזמן  הנאמן,  בפני  להציג  חוב  אגרת  ממחזיק  לדרוש  רשאי  יהיה  הנאמן 

 התשלומים.  ריבית, את תעודת אגרות החוב שבגינן משולמיםותשלום חלקי של קרן 

הנאמן יהיה רשאי לרשום על תעודת אגרות החוב הערה בנוגע לסכומים ששולמו כאמור לעיל ותאריך   .13.5

 תשלומם. 

הנאמן יהיה רשאי בכל מקרה מיוחד, לפי שיקול דעתו, לוותר על הצגת תעודת אגרות החוב לאחר   .13.6

שניתן לו על ידי מחזיק איגרת החוב כתב שיפוי ו/או ערובה מספקת להנחת דעתו בגין נזקים העלולים  

 להיגרם מחמת אי רישום ההערה כאמור, הכל כפי שימצא לנכון. 

רשאי על פי שיקול דעתו לקיים רישומים באופן אחר, לגבי תשלומים    למרות האמור לעיל יהיה הנאמן .13.7

 חלקיים כאמור. 

 

 תחולת חוק ניירות ערך  .14

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. 

 

 השקעת כספים .15

  או בפיקדונות בנקאיים  כל הכספים אשר רשאי הנאמן להשקיעם לפי שטר הנאמנות, יושקעו על ידיו  

  הבנקים הגדולים בישראל ת  שלושמשל אחד  (  שנתיים  עד קצר )לתקופה של    ישראלי  ממשלתי"ח  אג

, שדירוגן  מדינת ישראל(, בשמו או בפקודתו, או בהשקעות בניירות ערך של  (AA-שדרוגם אינו נמוך מ

מדירוג   יפחת  שטרי    AAלא  לתנאי  כפוף  והכל  דין,  כל  להוראות  ובכפוף  לנכון,  שימצא  כפי  וזאת 

הנאמנות. עשה כן הנאמן, לא יהיה חייב לזכאים בגין אותם סכומים אלא את התמורה שתתקבל  

קעה האמורה  ממימוש ההשקעות בניכוי שכר טרחתו והוצאותיו, העמלות וההוצאות הקשורות בהש

הנאמנות, וביתרת    נותחשבו ובניהול חשבונות הנאמנות, העמלות ובניכוי תשלומי החובה החלים על  

 הכספים כאמור יפעל הנאמן על פי הוראות שטר זה, לפי העניין. 

 

 התחייבויות החברה כלפי הנאמן  .16

רם נפרעו  ת הבאות, כל זמן שאגרות החוב טיוהחברה מתחייבת בזאת כלפי הנאמן את ההתחייבו

 במלואן, כדלקמן: 

 להתמיד ולנהל את עסקיה בצורה סדירה ונאותה. .16.1

 להחזיק ולשמור על נכסיה )כפי שיהיו מעת לעת( במצב טוב ותקין.   .16.2

פנקסים, לרבות  הלנהל פנקסי חשבונות סדירים בהתאם לעקרונות חשבונאיים מקובלים, לשמור את   .16.3

המסמכים המשמשים להם כאסמכתאות ולאפשר לכל נציג מורשה של הנאמן לעיין, בכל זמן סביר  

, בכל פנקס כאמור ו/או  ממועד בקשתו  ימי עסקים  (7)  משבעהולא יאוחר    שיתואם מראש עם החברה

ך כאמור שהנאמן יבקש לעיין בו. לעניין זה, נציג מורשה של הנאמן פירושו מי שהנאמן ימנה  בכל מסמ

למטרת עיון כאמור, וזאת בהודעה בכתב של הנאמן שתימסר לחברה לפני העיון כאמור ותכלול גם  

אישור של הממונה לפיו הממונה כאמור מחויב כלפי החברה בשמירה על סודיות המידע שיגיע לידיעת  

תו ממונה בפעולותיו עבור הנאמן. הנאמן ישמור על סודיות כל מידע הכלול בפנקס בו עיין נציג  או

כי מובהר  כאמור.  הנוגעת    , הנאמן  החלטה  קבלת  לצורך  החוב  אגרות  למחזיקי  מידע  העברת 

פי איגרת החוב או לצורך מתן דיווח על מצב החברה, בכפוף לכך שהנאמן העביר אך    לזכויותיהם על
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אינה מהווה הפרה של התחייבותו לסודיות    ורק את לדעתו לצורך קבלת ההחלטה,  הנחוץ  המידע 

 כאמור.  

  ( 2)  משני  יאוחר   לא   מקרה   ובכל   לחברה להודיע לנאמן בכתב בהקדם האפשרי הסביר לאחר שנודע   .16.4

על  או בוצעה פעולת הוצאה לפועל  /ו, על כל מקרה בו הוטל עיקול  החברל  שנודע  לאחר  עסקים  ימי

כונס נכסים, מנהל מיוחד    המהותייםנכסיה המהותיים של החברה, וכן בכל מקרה בו מונה לנכסיה  

  כהגדרת   החברה  כנגד  הליכים  לפתיחת  לצו  בקשה  במסגרת  שמונה  ו/או מפרק זמני או קבוע ו/או נאמן

לחברה בהתאם להוראות חוק חדלות    ו/או כל בעל תפקיד אחר שמונה פירעון חדלות בחוק המונחים

, וכן לנקוט על חשבונה בכל האמצעים הסבירים הנדרשים לשם הסרת עיקול כזה או ביטול  פירעון

 כינוס הנכסים, הפירוק או הניהול לפי העניין. 

זה משמעו המהותיים  נכסיה" סעיף  לעניין  או    –  "  ערכו או ערכם  במצטבר  נכסים'  מסנכס  , אשר 

או  (העניין)לפי    המצרפי )מבוקרים  החברה  של  האחרונים  המאוחדים  הכספיים  דוחותיה  פי  על   ,

 של החברה.  הנכסיםמסך  50%סקורים(, עולה על 

או  /ולאחר שנודע לה, על קרות    עסקים   ימי  ( 2)  משני  יאוחר   ולא להודיע לנאמן בכתב בהקדם האפשרי   .16.5

וזאת מבלי להביא בחשבון    לעיל   7.1כל אירוע מהאירועים המפורטים בסעיף  על חשש ממשי לקרות  

 .לעיל, ככל שקיימות 7.1את תקופות הריפוי המנויות בסעיף 

סדרת אגרות חוב לוח סילוקין    הנפקתימים מתאריך    (30)  שלושים  למסור לנאמן לא יאוחר מתום .16.6

 .  Excelלתשלום אגרות החוב )קרן וריבית( בקובץ 

(  4להודיע לנאמן בהודעה בכתב חתומה על ידי נושא המשרה הבכיר בכספים בחברה, תוך ארבעה ) .16.7

, על ביצוע כל תשלום למחזיקי אגרות החוב ועל יתרת  לאחר קבלת דרישת הנאמן לכך  ימי עסקים 

 החברה באותו מועד למחזיקי אגרות החוב לאחר ביצוע התשלום הנ"ל.  הסכומים אותם חייבת 

למסור לנאמן מיד עם מסירתו, כל דוח פומבי שהיא חייבת בהגשתו לרשות ניירות ערך. דיווח מיידי   .16.8

 במערכת המגנ"א של רשות ניירות ערך ודיווח שיפורסם כאמור ייחשב כאילו נמסר לנאמן. 

ידי    עוד שטר זה בתוקף, תמציא החברה לנאמן אישור חתום על  בדצמבר של כל שנה, וכל  31די  ימ .16.9

הבכיר בתחום הכספים בחברה או ממונה מטעם החברה שהוסמך  המשרה    נושאמנכ"ל החברה או  

בתקופה    החברה  דירקטוריון  ייד על   שערך,  בדיקות  על  שבהסתמך  כך  על  העניין(  )לפי  זה  לנושא 

מתן האישור הקודם, לפי העניין והמאוחר ביניהם,  שמתאריך הוצאת סדרת אגרות החוב ו/או מועד  

ועד למועד מתן האישור לא קיימת מצד החברה הפרה של שטר זה )לרבות הפרה של תנאי איגרת  

 החוב(, אלא אם כן צוין בו במפורש אחרת.  

אך לא יאוחר מחלוף    כספים בחברה ייתן, תוך זמן סבירתחום המשרה הבכיר ב הלגרום לכך כי נושא   .16.10

, לנאמן ו/או לאנשים שיורה, כל הסבר, מסמך, חישוב או  ממועד בקשת הנאמן  ימי עסקים  (7)  שבעה

פי שיקול דעתו של הנאמן,    מידע בנוגע לחברה, עסקיה ו/או נכסיה שיהיו דרושים באופן סביר, על

 לשם מילוי תפקידיו ולצורך הגנה על מחזיקי אגרות החוב.

לנאמן מידע בנוגע לחברה שיהיה חיוני לשם שמירת זכויותיהם של מחזיקי האג"ח  החברה תעביר   .16.11

לפי דרישה סבירה בכתב של הנאמן, וכל מידע שיועבר לנאמן יישמר על ידיו בסודיות, והוא לא יעשה  

בו שימוש אלא לצורך מילוי תפקידו כנאמן לפי שטר הנאמנות, לרבות דיווח למחזיקי אגרות החוב.  

או אינפורמציה שימסרו לנאמן, בהתאם לסעיף זה, ימסרו בתנאי שמסירתם אינה מהווה  מסמכים ו/

ובכפוף להתחייבות הנאמן ו/או מי שימנה    עבירה של שימוש במידע פנים כהגדרתה בחוק ניירות ערך

 לשמירה על סודיות. 

 ם ובמועדם.  לתת אישור לנאמן, על פי דרישתו, כי בוצעו כל התשלומים למחזיקי אגרות החוב במלוא .16.12
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  לאסיפותאת הנאמן    תזמן  היא  ,החברה חברה ציבורית'( תהא  אחיי אגרות החוב )סדרה    במהלךל וככ .16.13

  לנאמן להיות נוכח באסיפות   אפשרתו  ,מיוחדת  או  שנתית  אסיפה  אם  בין,  בעלי המניות של החברה

 בעלי המניות של החברה, ללא זכות השתתפות והצבעה באסיפה. 

 .  להלן 27בסעיף לתת לנאמן את הדוחות והדיווחים כמפורט  .16.14

י)א( לחוק ניירות ערך,  35בנוסף על הדוחות או ההודעות אותם מחויבת החברה למסור על פי סעיף   .16.15

בסעיף   לאמור  ובהתאם  דרישתו,  פי  על  לנאמן,  ו/או    16.11למסור  ההצהרות  ו/או  תצהיר  לעיל, 

מסמכים ו/או פרטים ו/או מידע, כפי שידרשו על ידי הנאמן בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי, בתום לב  

 ובאופן סביר. 

מסור  ת  החברה  חוק ניירות ערך, אזילהיות "תאגיד מדווח" כמשמעותו ב  החברהבמקרה שבו תחדל   .16.16

בסעיף   כמפורט  דיווחים  זה,  נאמנות  בשטר  כמפורט  אחר  רלוונטי  דיווח  לכל  בנוסף  לנאמן, 

)עקרונות ניהול עסקים(    5)ניהול נכסי השקעה והעמדת אשראי( בשער    2בחלק    4()ג( לפרק  5)ג()4.3.1

פי הוראות החוזר המאוחד כפי    בחוזר המאוחד, בהתאם למועדים הקבועים באותו סעיף, והכל על

.  בחברה  הכספים  בתחום   הבכיר  המשרה   ונושא  החברה "ל  מנכ   ידי   על  חתומיםשיהיו בתוקף מעת לעת,  

"  יןי לענ החוזר המאוחד של הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון לגופים    –"  החוזר המאוחד זה, 

 6. מוסדיים, כפי שיהיה בתוקף מעת לעת

"א ייחשבו כמסירה בפועל לנאמן או זימון בפועל שלו, לפי העניין  המגנ של החברה במערכת    דיווחים .16.17

 . לעיל  16.4וזאת למעט לעניין ההודעה המפורטת בסעיף 

 

 התחייבויות נוספות .17

בסעיף   .17.1 כמוגדר  שתועמדנה(,  )ככל  מיידי  לפירעון  תועמדנה  החוב  שאגרות  תבצע   7.1לאחר  לעיל, 

החברה מזמן לזמן ובכל עת שתדרש לכך על ידי הנאמן, את כל הפעולות הסבירות כדי לאפשר את  

 הפעלת כל הסמכויות הנתונות בידי הנאמן ובמיוחד תעשה החברה את הפעולות הבאות:

ותחתום על כל המסמכים ותבצע או תגרום לביצוע כל הפעולות הנחוצות או  תצהיר הצהרות   .17.1.1

הדרושות בהתאם לחוק לשם מתן תוקף להפעלת הסמכויות, הכוחות וההרשאות של הנאמן  

 ובאי כוחו. 

לשם   .17.1.2 וידרשן  למועילות  אותן  יראה  שהנאמן  וההוראות  הפקודות  ההודעות,  כל  את  תיתן 

 יישום הוראות שטר הנאמנות.

ולנאמן את כל הסכומים המגיעים להם ו/או שיגיעו    (א')סדרה  למחזיקי אגרות החוב    לפרוע .17.1.3

. תשלום כאמור  לחברה  הנאמן  הודעת  ממועד  ימים   7  תוך  וזאתלהם לפי תנאי שטר הנאמנות,  

כפי שיהיו באותה    בהתאם לתקנון והנחיות הבורסהו  הבורסה   עם  הזמנים  לוח  בתיאום יבוצע  

 . העת

ידי הנאמן המאשרת כי פעולה הנדרשת על ידו, במסגרת    הודעה בכתב חתומה על  –למטרות סעיף זה   .17.2

 .סמכויותיו, היא פעולה סבירה, תהווה ראיה לכאורה לכך 

 חלוקה גבלות על  ה .17.3

   :להלן האמור  יחול, במלואן נפרעו לא )סדרה א'( החוב   אגרות עוד כל

 

6
 . כאן  –לפרטים אודות החוזר המאוחד לחצו  

https://www.gov.il/he/departments/capital_market_authority


41 

חלוקה,    החברה .17.3.1 תבצע  במקרים  "(  חלוקה":  להלן)   החברות  בחוק   זה   מונח   כהגדרתלא 

 הבאים: 

  7.1.16)כהגדרתו בסעיף  ההון העצמי של החברה    במידה ופעולה כאמור תגרום לכך כי (1)

 ; מיליון ש"ח 25-לאחר החלוקה כאמור יפחת מ (  לעיל

 ;130%-לעיל( לאחר החלוקה יקטן מ  7.1.17ויחס הבטוחה לחוב )כהגדרתו בסעיף    במידה (2)

 . 15%-יפחת מ  לעיל( 7.1.18)כהגדרתו בסעיף העצמי לסך המאזן  ההוןויחס   במידה (3)

 מהרווח הנקי, כפי שיהיה מעת לעת.   50%לא תבצע חלוקה בשיעור העולה על  החברה .17.3.2

החברה  הנקי  הרווח  –"  הנקי  הרווח" שערוך(  של  רווחי  דוחותיה    במאוחד  )לרבות  לפי 

החברה של  העניין(  הכספיים המאוחדים  לפי  או סקורים,  שיפורסמו מעת  )מבוקרים  כפי   ,

 לעת. 

  מי   תתקיים,  כאמור  החלוקהאם כתוצאה מביצוע    חלוקה  לבצע  שלא  החברה  מתחייבת  כן .17.3.3

 .לעיל  7.1כמפורט בסעיף  מיידי לפירעון מהעילות

  מהתחייבויותיה   איזה  של  בהפרה  מצויה  שהינה  ככל  חלוקה  לבצע  שלא  החברה  מתחייבת  כן .17.3.4

 . זה שטר  פי על  החוב אגרות מחזיקי כלפי  המהותיות

  עובר   שפורסמו  האחרונים  הכספיים  הדוחות  פי   על  אם  חלוקה  לבצע  שלא  החברה  מתחייבת  כן .17.3.5

המונח בתקנות ניירות ערך )דוחות    כהגדרתבחברה סימני אזהרה    מתקיים,  החלוקה  למועד

 .  1970-תש"להתקופתיים ומיידיים(, 

ימים לאחר קבלת החלטה אודות    ( 7)  שבעה ולא יאוחר מ  ה חלוקה למועד הקובע של    קודם .17.3.6

החברה,  במוסדות  הודעה    החלוקה  בחברה  הכספים  בתחום  הבכיר  המשרה  נושא  ימסור 

בצירוף תחשיבים והכל    לנאמן בדבר קבלת ההחלטה ובדבר עמידת החברה בהוראות סעיף זה

 . בנוסח לשביעות רצון הנאמן

הסר ספק יובהר כי, בכל מועד, החברה תהא רשאית לחלק רווחים בגין תקופות קודמות, אשר    למען

לתוקף  כניסתו  תעמוד    תחילתן  כאמור  שחלוקה  ובלבד  לגביהן,  חלוקה  בוצעה  שלא  זה,  שטר  של 

 לעיל במועד אישורה על ידי דירקטוריון החברה.  17.3.5עד  17.3.1בתנאים המפורטים בסעיפים 

ות ביחס לחלוקת דיבידנד ו/או רכישה  מגבלחלות על החברה    לאנכון למועד החתימה על שטר זה,  

 . עצמית של מניות למעט כמפורט בסעיף זה לעיל

 ין עסקאות בעלי שליטה התחייבות לעני .17.4

  לעיל  7.1.17-ו  7.1.16ככל שהחברה איננה עומדת באילו מאמות המידה הפיננסיות הקבועות בסעיפים  

)מבלי להתחשב בתקופות הריפוי הנקובות בהן( ו/או מתקיימת עילת פירעון מיידי מעילות העמדה  

בסעיף   כמפורט  מיידי  להתקשר  עילל  7.1לפירעון  רשאית  תהא  לא  החברה  בעל ,  עם    י בעסקאות 

  ( 30)  שלושים  '( בהחלטה רגילה, תוךא)סדרה    ב השליטה ללא קבלת אישור אסיפת מחזיקי אגרות החו

, הוראות ס"ק זה  קיום ממועד אישור העסקאות כאמור על ידי דירקטוריון החברה. למען הסר ספ

טות להלן  לא יחולו על העסקאות המפורטות להלן והחברה תהא רשאית להתקשר בעסקאות המפור

לפי שיקול דעתה הבלעדי ובכפוף להוראות הדין: )א( התקשרות של החברה עם בעלי השליטה בה או  

, במישרין או בעקיפין, לרבות באמצעות חברות שבשליטתם, לעניין קבלת שירותים בידי  םעם קרוביה

בה   נושאי משרה  גם  וכן אם הם  ידי החברה(,  על  )ו/או חברות המוחזקות  לתנאי    באשר  –החברה 

באשר להעסקתם בחברה באותם    –כהונתם והעסקתם, ואם הם עובדי החברה ואינם נושא משרה בה  

תנאי כהונה בדיוק כפי שהיו טרם אישורם מחדש; )ב( עסקאות אשר תכליתן או תוצאתן הינה ריפוי  

אישור   לנאמן  תמציא  החברה  כאשר  מיידי,  לפירעון  ההעמדה  עילת  ו/או  פיננסית  התניה  הפרת 
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בתימת  בח הכספים  בתחום  הבכיר  המשרה  בנוסח  נושא  הרלוונטיים  התחשיבים  כל  לרבות  חברה 

)ג( עסקאות  -זה לאחר ביצוע העסקה; ו  לשביעות רצונו של הנאמן בדבר ריפוי הפגם האמור בס"ק

)הקלות   החברות  לתקנות  בהתאם  אושרו  אשר  חריגות  עסקאות  או  חריגות  עסקאות  אינן  אשר 

 .כפי שתהיינה מעת לעת ,2000-בעסקאות עם בעלי עניין(, התש"ס

 

 כח -באי .18

בשמ  .18.1 ולבצע  לפועל  להוציא  כוחה,  בא  בתור  הנאמן  את  חוזר,  בלתי  באופן  בזאת,  ממנה  ה  החברה 

ובמקומה את כל הפעולות שהיא חייבת לבצע לפי התנאים הכלולים בשטר זה, ולפעול בשמה בביצוע  

כל או חלק מהסמכויות הנתונות לנאמן, וזאת, בתנאי שהחברה לא ביצעה את הפעולות שהיא חייבת  

,  ובלבד שהנאמן פעל באופן סביר,  לבצע לפי תנאי שטר זה תוך פרק זמן סביר ממועד דרישת הנאמן

וכן מסר לחברה הודעה מראש ובכתב בדבר כוונתו להשתמש בסמכויותיו על פי סעיף זה אלא אם כן  

 בהודעה כאמור תהא פגיעה מהותית בזכויות מחזיקי אגרות החוב. 

לעיל כדי לחייב את הנאמן לעשות כל פעולה ואין בכך כדי לגרוע ממחויבויות    18.1אין במינוי לפי סעיף   .18.2

כל   תעשה  שלא  במקרה  מראש  הנאמן  את  בזה  פוטרת  והחברה  הנאמנות,  לשטר  בהתאם  החברה 

רה מוותרת מראש על כל טענה כלפי הנאמן  פעולה שהיא או שלא תעשה בזמן או באופן הנכון, והחב

ושלוחיו בגין כל נזק שנגרם או עלול להיגרם לחברה במישרין או בעקיפין, בגין כך, על סמך כל פעולה  

שנעשתה או לא נעשתה כלל, או שלא נעשתה בזמן על ידי הנאמן, והכל למעט אם פעלו הנאמן או  

 שלוחיו ברשלנות. 

 

 הסכמים אחרים  .19

להוראות החוק ולמגבלות המוטלות על הנאמן בחוק לא יהיה במילוי תפקידו של הנאמן, לפי  בכפוף  

שטר הנאמנות, או בעצם מעמדו כנאמן, כדי למנוע אותו מלהתקשר עם החברה בחוזים שונים או  

מלבצע עמה עסקאות במהלך הרגיל של עסקיו, ובלבד שלא יהיה בכך כדי לפגוע במילוי התחייבויותיו  

 . מן על פי שטר הנאמנות ובכשירותו כנאמןשל הנא

 

   שכר הנאמן .20

 , כמפורט להלן:  זההחברה תשלם שכר לנאמן עבור שירותיו, בהתאם לשטר  

הנאמנות   .20.1 ישולם לנאמן שכר טרחה שנתי בסך של  בגין שנת  ל  20,000הראשונה    החוב   אגרותש"ח 

 . )סדרה א'(

שטרם נפרעו    )סדרה א'(ובגין כל שנה נוספת מהשנים בהן יהיו אגרות חוב    השניההחל משנת הנאמנות  

  האחרונה   הנאמנות  שנת  בגין   כאשר,  ש"ח  18,000במחזור, ישולם לנאמן שכר טרחה שנתי בסך של  

  כנאמן   יכהן  שלא  ככל,  שנה  באותה  כנאמן  כיהן   בה  לתקופה  יחסי  באופן  טרחה  שכר  לנאמן  ישולם

 . מלאה שנה בגין

 ".  השכר השנתילעיל יקראו להלן ביחד ולחוד " 20.1הסכומים על פי סעיף 

לנאמן בתחילת כל שנת נאמנות, וזאת    מוישולזה    20  הסכומים המפורטים בסעיף  וכל השכר השנתי   .20.2

הוצאות ישולם לנאמן    החזריום ממועד הוצאת דרישת התשלום על ידי הנאמן.    (30)  שלושים  תוך

פי תנאי שטר    הנאמנות עלהשכר השנתי ישולם לנאמן בגין התקופה שעד תום תקופת  כנגד דרישה.  

באם הנאמנות  ו/או מפרק לחברה ו/או    מיוחד  מנהלהנאמנות, גם אם מונה לחברה כונס נכסים ו/או  

 פי שטר הנאמנות תנוהל בהשגחת בית משפט או לאו.  על



43 

במידה ופקעה כהונת הנאמן, כאמור בשטר הנאמנות, לא יהיה הנאמן זכאי לתשלום שכר טרחתו   .20.3

וכהונת הנאמן פקעה במהלך שנת הנאמנות יוחזר שכר הטרחה  החל מיום פקיעת כהו נתו. במידה 

לחברה. כנאמן  הנאמן  שימש  לא  בהם  החודשים  בגין  נאמנות    ששולם  שנת  שבמהלך  ככל  היינו, 

מסוימת יכהן הנאמן כנאמן במהלך חלק מאותה שנה, ישולם לו שכר טרחה באופן יחסי לתקופה בה  

 כיהן באותה שנה כנאמן. 

לות מיוחדות שיבצע, לרבות אלה אשר עליו לבצע כדי למלא חובתו החוקית מכח חוק ניירות  בגין פעו .20.4

תיקונים   )לרבות  וכן    51-ו  50ערך  אלו  תיקונים  בעקבות  יותקנו  והתקנות אשר  ערך(  ניירות  לחוק 

של כל נותן    מהפרהידי החברה ו/או    של שטר נאמנות זה עלצפי להפרה    אופעולות הנובעות מהפרה  

הנאמן לבצע בקשר עם    שעלת  ובגין פעול יבות או בטוחה אחרת הקשורה לשטר נאמנות זה ו/או  התחי 

ו/או בגין פעולות מיוחדות שיידרש    והתחייבויות  בטוחות  מימוש,  העמדת איגרת החוב לפירעון מיידי

פי שטר הנאמנות, והכל בנוסף ומבלי לפגוע מהתשלומים  -לבצע, אם יידרש, לצורך מילוי תפקידיו על

 זה.   20 המגיעים לו כאמור בסעיף

  .לשעת עבודה של אנשי הצוות המקצועי  ש"ח  600אי לתשלום נוסף כאמור, בסך של  הנאמן יהיה זכ

 ימי עסקים ממועד הוצאת דרישת התשלום על ידי הנאמן.  (30) שלושים הסכום האמור ישולם תוך

אף האמור לעיל, בשנת הנאמנות הראשונה לא ישולם שכר בגין שעות עבודה מיוחדות הנובעות    על

 מפעולות הנדרשות מטבען לשנת נאמנות ראשונה )כגון: רישום בטוחות וכד'(. 

טול הנאמן חלק,  ילעיל( בה י  20.4  סעיף בגין כל אסיפת בעלי מניות )וזאת בנוסף על התשלום על פי   .20.5

של   נוסף  שכר  ישולם  חוקי,  מניין  של  העדרו  עקב  נפתחה  שלא  באסיפה  נוכחותו    ש"ח   500לרבות 

 .  נסיעות בגין הוצאות החזר  בצירוף, לישיבה

 ידי החברה.-פי הוראות סעיף זה וישולם על- המגיעים לנאמן, עלמע"מ אם יחול, יתווסף לתשלומים   .20.6

 זה, ייהנו מעדיפות על פני כספים המגיעים למחזיקי אגרות החוב.   2020כל הסכומים האמורים בסעיף   .20.7

  יד)ד( לחוק ניירות ערך,35( או  1ב)א35סעיפים  מונה נאמן במקומו של נאמן שהסתיימה כהונתו לפי   .20.8

בהפרש שבו עלה שכרו של הנאמן שמונה כאמור על השכר    (א')סדרה  החוב    אגרותיישאו המחזיקים ב

  ששולם לנאמן שבמקומו מונה אם ההפרש כאמור הוא בלתי סביר ויחולו הוראות הדין הרלוונטיות 

 במועד החלפה כאמור. 

ככל שעל פי דין תחול על החברה חובת הפקדת פיקדון להבטחת נשיאת החברה בהוצאות מיוחדות   .20.9

 של הנאמן, תפעל החברה בהתאם להוראות כאמור. 

 

 סמכויות מיוחדות  .21

יני הנאמנות לפי שטר הנאמנות להזמין חוות דעת ו/או לשאול לעצתו  י הנאמן רשאי במסגרת ביצוע ענ .21.1

כל   בהתאם  של  ולפעול  אחר,  מומחה  או  מתווך  מודד,  מעריך,  שמאי,  חשבון,  רואה  דין,  עורך 

למסקנותיו בין אם חוות דעת ו/או עצה כזו הוכנה לבקשת הנאמן ו/או על ידי החברה, והנאמן לא  

יידרש לשלם ולא ייערך קיזוז מכספים המגיעים לו בקשר עם כל הפסד או נזק שיגרם כתוצאה מכל  

מחדל שנעשו על ידו על סמך עצה או חוות דעת כאמור, אלא אם כן נקבע בפסק דין חלוט  פעולה ו/או  

תום לב ו/או    בחוסרו/או    תטורה על פי חוק כפי שיהיה מעת לעכי פעל הנאמן ברשלנות אשר אינה פ

בזדון. החברה תישא בשכר סביר בגין העסקת היועצים שימונו כאמור ובלבד שהנאמן ייתן לחברה  

הודעה מראש על כוונתו לקבל חוות דעת מומחה או עצה כאמור, בצירוף פירוט שכר הטרחה הנדרש  

ומטרת חוות הדעת או העצה וכן ששכר הטרחה האמור אינו חורג מגבולות הסביר והמקובל. כמו כן,  

משלושה יותר  לא  של  רשימה  על  להסכמה  יגיעו  והחברה  מוניטין    (3)  הנאמן  בעלי  כאמור  יועצים 
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  מחיות רלוונטיים, אשר אליהם יפנה הנאמן לקבלת הצעות שכר טרחה למינויים כיועצים כאמור ומו

. החברה  כאמור  מומחה   במינוי  רצונו   על  לחברה  ע יהוד   הנאמן   בו   מהמועד   עסקים  ימי   7וזאת בתוך  

תבחר הצעה אחת מתוך ההצעות שיוגשו ותהיה רשאית לנהל מו"מ עם היועצים על הצעתם. במקרה  

לנהל  ן והחברה לא יגיעו להסכמה כאמור, הנאמן יבחר שלושה יועצים, החברה תהיה רשאית  בו הנאמ

ה מחויבת להתקשר עם אחד מבין השלושה ויחולו יתר הוראות סעיף  מו"מ על הצעתם, כמו כן, תהי

 זה.

כל עצה ו/או חוות דעת כזו יכולה להינתן, להישלח או להתקבל על ידי מכתב, מברק, פקסימיליה,   .21.2

דואר אלקטרוני ו/או כל אמצעי אלקטרוני אחר להעברות מידע, והנאמן לא יהיה אחראי בגין פעולות  

פלו  שעשה על סמך עצה ו/או חוות דעת או ידיעה שהועברו באחד האופנים המוזכרים לעיל למרות שנ 

 בה שגיאות ו/או שלא היו אותנטיות, אלא אם ניתן היה לגלות שגיאות אלה בבדיקה סבירה.  

בכפוף לכל דין, הנאמן לא יהיה חייב להודיע לצד כלשהו על חתימת שטר זה ואינו רשאי להתערב   .21.3

באיזו צורה שהיא בהנהלת עסקי החברה או ענייניה. אין באמור בסעיף זה בכדי להגביל את הנאמן  

 בפעולות שעליו לבצע בהתאם לשטר הנאמנות. 

בכפוף לכל דין, הנאמן ישתמש בנאמנות בכוחות, בהרשאות ובסמכויות שהוקנו לו לפי שטר זה, לפי   .21.4

שיקול דעתו המוחלט ולא יידרש לשלם ולא ייערך קיזוז מכספים המגיעים לו בקשר עם כל נזק שנגרם  

אלא אם נקבע בפסק דין חלוט כי פעל הנאמן    עקב טעות בשיקול הדעת כנ"ל, שנעשתה בתום לב,

 ברשלנות למעט רשלנות הפטורה על פי חוק כפי שיהיה מעת לעת או בזדון. 

 

 סמכות הנאמן להעסיק שלוחים .22

  פגיעה ממשית   כדי לפגוע   בהןלמעט בנסיבות אשר יהיה    אךמראש,  ו  בכתב  חברהה   הסכמתלבכפוף  

למנות שלוח/ים שיפעל/ו במקומו, בין עורך דין ובין    הנאמן יהיה רשאיבזכויות מחזיקי אגרות החוב,  

אחר, כדי לעשות או להשתתף בעשיית פעולות מיוחדות שיש לעשותן בקשר לנאמנות ולשלם שכר  

ייצוג   או  משפטיים  בהליכים  נקיטה  לעיל  האמור  מכלליות  לגרוע  ומבלי  כאמור,  שלוח  לכל  סביר 

במקרה בו השלוח הינו    רקרשאית להתנגד למינוי  בהליכי מיזוג או פיצול של החברה. החברה תהיה  

אין במינוי שלוח כאמור בכדי לגרוע    ,מתחרה, בין במישרין ובין בעקיפין, בעסקי החברה. מובהר כי

יהיה הנאמן רשאי לסלק על  אף האמור לעיל,    עלמאחריות הנאמן בגין פעולותיו ופעולות שלוחיו.  

יעו  שלוח כזה לרבות בדרך של קיזוז מסכומים שהג חשבון החברה את שכר טרחתו הסביר של כל  

 יד עם דרישתו הראשונה כל הוצאה סבירה כנ"ל.לידיו, והחברה תחזיר לנאמן מ

 

 שיפוי לנאמן   .23

23.1. ( החוב  אגרות  ומחזיקי  בסעיף  החברה  כאמור  הרלוונטי  הקובע  בגין    23.4במועד  אחד  כל  להלן, 

בסעיף   כאמור  בו,   23.2התחייבותו  משרה  נושאי  וכל  הנאמן  את  לשפות  בזאת  מתחייבים    להלן(, 

נאמנות זה ו/או על פי החלטה    עובדיו, בעלי מניותיו, שלוח או מומחה שימנה על פי הוראות שטר 

ה  אגרות  מחזיקי  של  באסיפה  זהשהתקבלה  נאמנות  שטר  הוראות  פי  על  הזכאים  ":  להלן)  חוב 

 "(: לשיפוי

בכל  הפסד שייגרם לנאמן  ו/או נזק ו/או    חבות ו/או תביעה ו/או איום בהגשת תביעהבגין כל   .23.1.1

יכוב  ע  הם )שלא ניתן לגבי ו/או פסק בורר  חיוב כספי, על פי פסק דין    בגין  דרך שהיא, בין היתר

החברה   הסכמת  ניתנה  לחברה  נוגעת  שהפשרה  )וככל  שנסתיימה  פשרה  פי  על  או  ביצוע( 

מנעו  נאשר עילתו קשורה לפעולות שביצעו הזכאים לשיפוי או    ו/או הליכים שונים, לפשרה(  
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שעליהם לבצע מכוח הוראות שטר זה, ו/או על פי חוק  מלבצע הזכאים לשיפוי )לפי העניין( או  

ו/או הוראה של רשות מוסמכת ו/או כל דין ו/או לפי דרישת מחזיקי אגרות החוב ו/או לפי  

 דרישת החברה; וכן 

להוציא   .23.1.2 שעומדים  ו/או  שהוציאו  סבירות  והוצאות  לשיפוי  הזכאים  שכר  אגב  בגין  לרבות 

שבסעיף   מהאירועים  באיזה  לטיפול  בקשר  פעולות  נקיטת  תביעה,    לעיל   23.1.1התגוננות, 

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  

הליכי חדלות פירעון,  ת דעת עורכי דין ומומחים אחרים, משא ומתן, דין ודברים,  , חוו שונים

, תביעות    , איום בהגשת הליכי גביה, הסדרי חוב, הערכת מצב החברה, הערכות שווי, תביעות

 ; ודרישות בנוגע לכל עניין ו/או דבר שנעשו ו/או לא נעשו באופן כלשהו ביחס לנדון

 והכל בתנאי כי: 

וזאת מבלי לפגוע בזכותם    וי לא ידרשו שיפוי מראש בעניין שאינו סובל דיחויהזכאים לשיפ .23.1.3

 ;לדרוש שיפוי בדיעבד, אם וכלל שתקום להם זכות כאמור 

כי הזכאים לשיפוי פעלו שלא בתום לב ופעולה זו נעשתה   חלוטהלא נקבע בהחלטה שיפוטית   .23.1.4

בהתאם להוראות שטר  ו/או שלא    שלא במסגרת מילוי תפקידם, שלא בהתאם להוראות הדין

   נאמנות זה;

לא נקבע בהחלטה שיפוטית חלוטה כי הזכאים לשיפוי התרשלו ברשלנות שאינה פטורה על   .23.1.5

 פי חוק כפי שיהיה מעת לעת; 

 לא נקבע בהחלטה שיפוטית חלוטה כי הזכאים לשיפוי פעלו בזדון;  .23.1.6

 ". התחייבות השיפוי"  נהזה תקרא 23.1התחייבויות השיפוי על פי סעיף 

יהיו   שהוא,  טעם  מכל  לשיפוי  זכאים  אינם  כי  לשיפוי,  הזכאים  כנגד  יטען  בו  במקרה  גם 

להם   המגיע  הסכום  לתשלום  הראשונה  דרישתם  עם  מיד  זכאים  לשיפוי  בגין  הזכאים 

'התחייבות השיפוי'. במקרה בו יקבע בהחלטה שיפוטית חלוטה כי לא קמה לזכאים לשיפוי  

הנאמן יהיה  זכות לשיפוי, ישיבו הזכאים לשיפוי את סכומי התחייבות השיפוי ששולמו להם.  

רשאי לעכב כספים אשר החברה ו/או מחזיקי אגרות החוב ו/או צדדים שלישיים הזכאים  

עם נאמנות זו, במקרה בו יקבל הנאמן דרישות תשלום וגם/או דרישות  לקבלת כספים בקשר  

פיצוי ו/או דרישות לפיצוי גם במקרה בו טרם נפתחו הליכים משפטיים בעניין. עיכוב הכספים  

 יהא לתקופה אשר תקבע על ידי הנאמן מעת לעת 

לעיל, כל אימת שהנאמן יהיה חייב לפי   23.1מבלי לגרוע מתוקף 'התחייבות השיפוי' שבסעיף  

פי חוק ו/או הוראה של רשות מוסמכת ו/או כל דין ו/או לפי  -תנאי שטר הנאמנות ו/או על

לפי   ו/או  החוב  אגרות  מחזיקי  החברהדרישת  מחזיקי    דרישת  זכויות  על  הגנה  לשם  ו/או 

, לעשות פעולה כלשהי, לרבות אך לא רק פתיחת הליכים או הגשת תביעות לפי  אגרות החוב

דרישת בעלי אגרות החוב, כאמור בשטר זה, יהיה הנאמן רשאי להימנע מלנקוט כל פעולה  

ע הפעולה בשל דרישת  אם תבוצ  –  החברה  מן  שיפוי  כתבכאמור, עד שיקבל לשביעות רצונו  

  דרישת   בשל  שלא  הפעולה  שתבוצע  ככל  –  מהם  ממי  אוהחברה, או ממחזיקי אגרות החוב  

פיקדון כספי לכיסוי 'התחייבות  ו/או    השיפוי  כתב  את  תעמיד  לא  שהחברה  במקרה  או  החברה

בעדיפות ראשונה  ,  שיידרש באופן סביר על ידי הנאמןבסכום  "(  כרית המימון: "להלן)השיפוי'  

מהחברה, ובמקרה בו החברה לא תפקיד את 'כרית המימון' במועד בו נדרשה לעשות זאת על  

הנאמן   לעיל(    ובלבדידי  )כהגדרתם  לשיפוי  גביית    נקטושהזכאים  לשם  בפעולות הנדרשות 
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הסכומים האמורים מהחברה, יפנה הנאמן למחזיקי אגרות החוב שהחזיקו במועד הקובע  

כי יפקידו בידיו את סכום 'כרית המימון', כל אחד את    להלן(, בבקשה  23.4  בסעיף )כאמור  

'חלקו היחסי' )כהגדרת מונח זה להלן(. במקרה בו מחזיקי אגרות החוב לא יפקידו בפועל את  

נקוט בפעולה או בהליכים הרלוונטיים.  מלוא סכום 'כרית המימון' לא תחול על הנאמן חובה ל

באמור כדי לפטור את הנאמן מנקיטת פעולה דחופה הדרושה לשם מניעת פגיעה מהותית   אין

אין בתשלום על ידי המחזיקים לפי סעיף זה כדי לשחרר    לרעה בזכויות מחזיקי אגרות החוב.

 . את החברה מחבותה לשאת בתשלום האמור

כרית המימון' ויהיה רשאי לחזור ולפעול ליצירת כרית נוספת כאמור,  הנאמן מוסמך לקבוע את סכום '

ישיב לחברה ו/או למחזיקי אגרות החוב )לפי העניין( כל סכום    הנאמן מעת לעת, בסכום שיקבע על ידו.  

 שלא ישתמש בו, בצירוף הפירות שהצטברו בגין סכום זה, ככל שנצברו ובניכוי הוצאותיו. 

הפקדת פיקדון על ידי החברה לטובת מחזיקי אגרות החוב בהתאם לסעיף  לאחר תיקון תקנות לעניין  

לחוק ניירות ערך, ישמש הפיקדון חלף כרית המימון והנאמן יהיה רשאי לפנות לחברה מעת    1ה35

 . לעת לחידוש הפיקדון

   התחייבות השיפוי: .23.2

  דעת  שיקול  פי   על ו/או נדרשו    על פי כל דין  פעולות שבוצעו  (1בכל מקרה של )  תחול על החברה  .23.2.1

תנאי    , הנאמן לפי  עלשלהתבצע  הגנה  לשם  או  הנאמנות  החוב   טר  אגרות  מחזיקי  זכויות 

פעולות שבוצעו ו/או נדרשו    (2)לרבות בשל דרישת מחזיק הדרושה לשם הגנה כאמור(; וכן )

 להתבצע לפי דרישת החברה. 

)  להלן( בכל  23.4  בסעיףשהחזיקו במועד הקובע )כאמור    תחול על המחזיקים .23.2.2  ( 1מקרה של 

פעולות שבוצעו ו/או נדרשו להתבצע לפי דרישת מחזיקי אגרות החוב )ולמעט פעולות שכאמור  

אי תשלום    (2שננקטו לפי דרישת מחזיקים לשם הגנה על זכויות מחזיקי אגרות החוב(; וכן )

  23.2.1החלה עליה על פי סעיף  או חלק ממנו  החברה של סכום 'התחייבות השיפוי'  על ידי  

  הסכומים   גביית  לשם  הנדרשות  בפעולות  נקטו לעיל ובלבד שהזכאים לשיפוי )כהגדרתם לעיל(  

 .מהחברה  האמורים

לא  את הסכומים הדרושים לכיסוי 'התחייבות השיפוי' ו/או    לא תשלםהחברה    ( בכל מקרה בו: )א .23.3

חובת השיפוי חלה על המחזיקים מכח הוראות    (; ו/או )ביןי הענאת סכום 'כרית המימון', לפי    תפקיד

לעיל,    023.2לעיל ו/או נקראו המחזיקים להפקיד את סכום 'כרית המימון' לפי סעיף    23.2.2סעיף  

 יחולו ההוראות הבאות: 

 , ישתמש הנאמן בכספים המופקדים בה; המימוןככל שמופקדים כספים בכרית  .23.3.1

 הכספים באופן הבא: אינו מספיק לשיפוי כאמור, יגבו   המימוןככל שהסכום המופקד בכרית   .23.3.2

  מכספי   הריבית  כספי  יספיקו   שלא  ככלהסכום ימומן מתוך כספי הריבית ו  –   ראשית .23.3.2.1

 הקרן שעל החברה לשלם למחזיקי אגרות החוב לאחר תאריך הפעולה הנדרשת; 

כדי    הנאמן   שלדעתכל  כ  –   שנית .23.3.2.2 המימון  בכרית  המופקדים  בסכומים  יהיה  לא 

לכסות את 'התחייבות השיפוי', יפקידו המחזיקים שהחזיקו במועד הקובע )כאמור  

זה  23.4בסעיף   מונח  )כהגדרת  היחסי  לחלקו  בהתאם  הנאמן  להלן  להלן(  בידי   )

החסר. השווה    הסכום  בשיעור  שנתית  ריבית  יישא  מחזיק  כל  שיפקיד  הסכום 

ב )כאמור  החוב  אגרות  על  וישולם    תוספת הראשונהלריבית הקבועה  זה(  לשטר 

  .זה 23 ףבקדימות כאמור בסעי



47 

החוב אותם החזיק המחזיק במועד הקובע  החלק היחסי של אגרות    " משמעו:חלקו היחסי "

להלן מסך הערך הנקוב שבמחזור באותו מועד )בניכוי אגרות    23.4הרלוונטי כאמור בסעיף  

לשטר זה   תוספת השניהל  29חוב המוחזקות על ידי מחזיק קשור )כהגדרת מונח זה בסעיף  

מועד יחול שינוי בערך   חישוב החלק היחסי ייוותר קבוע אף אם לאחר אותו   ,כי  להלן(. מובהר 

 הנקוב של אגרות החוב שבידי המחזיק. 

הינו   .23.4 המימון'  'כרית  בתשלום  ו/או  השיפוי'  ב'התחייבות  מחזיק  של  חבותו  לקביעת  הקובע  המועד 

 כדלקמן: 

בכל מקרה בו 'התחייבות השיפוי' ו/או תשלום 'כרית המימון' נדרשים בשל החלטה או פעולה   .23.4.1

עה מהותית לרעה בזכויות מחזיקי אגרות החוב וזאת ללא  דחופה הדרושות לשם מניעת פגי

אגרות החוב   של אסיפת מחזיקי  יום    –החלטה מוקדמת  תום  לחבות  יהיה המועד הקובע 

המסחר של יום נקיטת הפעולה או קבלת ההחלטה ואם אותו יום אינו יום מסחר, יום המסחר  

 הקודם לו.  

בכל מקרה בו 'התחייבות השיפוי' ו/או תשלום 'כרית המימון' נדרשים על פי החלטת אסיפת   .23.4.2

יהיה המועד הקובע לחבות המועד הקובע להשתתפות באסיפה )כפי    –מחזיקי אגרות חוב  

 שמועד זה נקבע בהודעת הזימון( ותחול גם על מחזיק אשר לא נכח או השתתף באסיפה.

קבע על ידי הנאמן על  יכפי שי  ,חלוקות באשר למועד הקובעבכל מקרה אחר או במקרה של מ .23.4.3

 פי שיקול דעתו המוחלט. 

  23אין בתשלום על ידי המחזיקים במקום החברה של סכום כלשהו המוטל על החברה על פי סעיף   .23.5

 .זה, כדי לשחרר את החברה מחבותה לשאת בתשלום האמור

זה מתוך תקבולים בידי הנאמן    23לעניין קדימות ההחזר למחזיקים אשר נשאו בתשלומים לפי סעיף   .23.6

למחזיקים שיפקידו בכרית המימון סכום שגבוה מחלקם    , הסר ספק, יובהר כי  למען לעיל.    9ראה סעיף  

)כהגדרת המונח בסעיף )ככל    23.3.2  היחסי  העודפים שיהיו  לעיל(, תהיה קדימות להחזר הכספים 

 לעיל.   9ב ובהתאם לאמור בסעיף שיהיו( ביחס ליתר מחזיקי אגרות החו

 

 הודעות  .24

של    כל הודעה מטעם החברה ו/או הנאמן למחזיקי אגרות החוב תינתן על ידי דיווח במערכת המגנ"א  .24.1

במערכת   לאלתר  לדווח  חייבת  תהיה  והחברה  לחברה  להורות  רשאי  )הנאמן  ערך;  ניירות  רשות 

ובמקרים המפורטים    .המגנ"א בשם הנאמן כל דיווח בנוסחו כפי שיועבר בכתב על ידי הנאמן לחברה(

להלן בלבד בנוסף בדרך של פרסום מודעה בשני עיתונים יומיים בעלי תפוצה רחבה, היוצאים לאור  

מיזוג    ; )ב(פירעון  חדלות  חוק  לפי   נושיה  לבין  החברה  ביןהסדר או פשרה    בישראל בשפה העברית: )א(

ביום   החוב  אגרות  מחזיק  לידי  נמסרה  כאילו  תיחשב  כאמור  שתישלח  או  שתפורסם  הודעה  כל 

 פרסומה כאמור )במערכת המגנ"א או בעיתונות, לפי העניין(. 

בו תחדל החברה לדווח בהתאם לפרק ו' לחוק ניירות ערך, כל הודעה מטעם החברה ו/או  במקרה   .24.2

משלוח הודעה בדואר רשום לכל מחזיק רשום של אגרות  י  הנאמן למחזיקי אגרות החוב תינתן על יד

  – חוב לפי כתובתו האחרונה הרשומה במרשם מחזיקי אגרות החוב )ובמקרה של מחזיקים במשותף  

באמצעות פרסום    –למחזיק המשותף אשר שמו מופיע ראשון במרשם(, ולכל מחזיק שאינו רשום  

בשפה בישראל  הנפוצים  יומיים  עיתונים  בשני  תיחשב   מודעה  הודעה שתשלח כאמור  כל    העברית. 

כעבור   אגרות החוב  לידי מחזיקי  נמסרה  הודעה    10כאילו  וכל  בדואר,  מיום מסירתה  ימי עסקים 

 .שתפורסם כאמור תחשב כאילו נמסרה לידי מחזיק אגרות החוב ביום פרסומה כאמור



48 

  כאמור   מיידי  דיווח  לפרסום  בנוסף,  בלבד  אלו  ובמקרים  דין  כל  להוראות  בהתאם   יידרש  בהםבמקרים   .24.3

  בשפה  בישראל  הנפוצים   יומיים  עיתונים  בשני  מודעה ,  העניין  לפי,  הנאמןאו  /ו  החברה   תפרסם ,  לעיל

  פרסומה   ביום  אגרות החוב   מחזיק  לידי  נמסרה  כאילו   חשבית   כאמור  שתפורסם  הודעה   כל.  העברית

   . כאמור

לחברה .24.4 הנאמן  מטעם  דרישה  או  הודעה  לנאמן  כל  החברה  מטעם  מכתב    או  ידי  על  להינתן  תוכל 

עליה  ישי כתובת אחרת  לפי  או  הנאמנות,  לפי הכתובת המפורטת בשטר  רשום  בדואר  יודיעו  שלח 

ידי שליח ו/או בדואר אלקטרוני וכל הודעה   בכתב, או באמצעות שיגורה בפקסימיליה או על  הצדדים

( במקרה של שיגור בדואר רשום  1: )ו צד רלוונטיאותחשב כאילו נתקבלה על ידי  י או דרישה שכזו ת

( במקרה של שיגורה בפקסימיליה )בתוספת  2שה ימי עסקים מיום מסירתה בדואר; )וכעבור של  –

אלקטרוני בדואר  ו/או  קבלתה(  בדבר  טלפוני  )  –  וידוא  שיגורה;  מיום  אחד  עסקים  יום  (  3כעבור 

השליח לנמען או בהצעתה לנמען לקבלה, לפי  ידי  -במסירתה על  –ידי שליח    ובמקרה של שליחתה על

 העניין. 

ידי   .24.5 על  יישלחו  החוב,  אגרות  למחזיקי  הנאמן  ו/או  החברה  שתיתן  ומהזמנות  מהודעות  העתקים 

 . יבדוח מייד החברה גם 

 

 שינויים בשטר הנאמנות, ויתור ופשרה  .25

)סדרה  בכפוף להוראות כל דין, החברה והנאמן יהיו רשאים, בין לפני ובין אחרי שקרן אגרות החוב   .25.1

, אם נתקיים אחד  (א')סדרה  את שטר הנאמנות ו/או תנאי אגרות החוב    לשנותתעמוד לפירעון,    (א'

 מאלה: 

לא  זו    הוראות פסקה.  (א')סדרה  אם הנאמן שוכנע כי השינוי אינו פוגע במחזיקי אגרות החוב   .25.1.1

; '(א)סדרה  במועדי התשלומים על פי תנאי אגרות החוב  (  1: )כדלהלן  לעניין שינויים  תחולנה

שלה  (2) הריבית  בשיעור    בשיעור  עליה  לחול  עלולה  לפיהם  למנגנונים  הקשור  בכל  לרבות 

 ;עצמן  הפיננסיות   המידה  אמות  לענייןובכלל זה    (פיננסיות)עקב חריגה מאמות מידה    ית ביהר

מיידי(  3) לפירעון  להעמדה  ) בעילות  )לעניין    17.3  סעיף  פי  על  החברה   בהתחייבויות   (4; 

שינוי של זהות הנאמן או שכרו בשטר הנאמנות, לשם מינוי נאמן במקומו של  (  5; ) (חלוקה

  כבוןעדר זכות הקיזוז והעי)ובכלל זה ה  לבטוחות  הקשור  בכל(  6; )נאמן שהסתיימה כהונתו

אגרות    של  אישור  יתקבל   אם  אלא  (יםהפרויקט את    יםהמלוו  יםהבנק  של אסיפת מחזיקי 

  שעל   מהותיים  ואישורים  דיווחים (  7; )להלן  25.1.2בהתאם להוראות סעיף    ( 'א)סדרה  החוב  

 .  סדרה הרחבת על מגבלות( 8)-ו  ;הנאמנות לשטר  בהתאם לנאמן לתת החברה

כפוף להוראות חוק ניירות ערך וחוק החברות והתקנות שהותקנו מכוחם, ובאישור מוקדם  ב .25.1.2

 .  מיוחדתשל המחזיקים באגרות החוב שהסכימו לשינוי בהחלטה  

 לעיל, וכפוף להוראות כל דין:  25.1 בסעיף בנוסף לאמור .25.2

, בשיעור הריבית  (א')סדרה  למעט לגבי שינוי במועדי התשלומים על פי תנאי אגרות החוב   .25.2.1

יה בשיעור הריבית )עקב חריגה  ילרבות בכל הקשור למנגנונים לפיהם עלולה לחול על  שלה

  אמותזה לעניין    בכללו  מעבר לדף(   הרשומים  בתנאים  3.53.5  ףבסעי מאמות מידה כמפורט  

מיידי,עצמן  הפיננסיות  מידה לפירעון  להעמדה  בעילות  זה    ,  ובכלל  לבטוחות  הקשור  בכל 

והעיה הקיזוז  זכות    הרחבת   על   מגבלות (,  יםהפרויקט את    יםהמלוו   ים הבנק  של   כבוןעדר 

בדיווחים שעל החברה לתת לנאמן, וכן למעט לעניין שינוי של זהות הנאמן או שכרו    ,סדרה

כהונתו,   שהסתיימה  נאמן  של  במקומו  נאמן  מינוי  לשם  הנאמנות,  עמידה    ואיבשטר 
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הנאמן יהיה רשאי מזמן לזמן ובכל עת  (  חלוקה)לעניין  לעיל    17.3  סעיף   פיבהתחייבות על  

מילוי  -כאשר אין בדבר, לדעתו, משום פגיעה בזכויות המחזיקים, לוותר על כל הפרה או אי 

   ידי החברה. של כל תנאי מתנאי שטר הנאמנות על

י, באישור מוקדם של המחזיקים באגרות החוב שהסכימו לשינוי בהחלטה  הנאמן יהיה רשא .25.2.2

להתפשר עם החברה בקשר לכל זכות או תביעה שלהם, ולוותר על כל זכות או תביעה    מיוחדת

 . (א')סדרה פי שטר הנאמנות ואגרות החוב  שלהם כלפי החברה על 

הודעה באמצעות מערכת המגנ"א בלבד על    (א')סדרה  לכל המחזיקים באגרות החוב    תמסור החברה   .25.3

 ביצועו.  טרם, לעיל  25.2.2 או 25.2.1או  25.1.1ו/או ויתור כאמור בסעיפים   ו/או פשרה  כל שינוי

בזכות הנאמן על פי סעיף זה, יהיה הנאמן רשאי לדרוש ממחזיקי אגרות החוב  בכל מקרה של שימוש   .25.4

למסור לו או לחברה את תעודות אגרות החוב, לשם רישום הערה בהן בדבר כל פשרה, ויתור, שינוי  

בזכות   ולפי דרישת הנאמן תרשום החברה הערה כאמור. בכל מקרה של שימוש  או תיקון כאמור 

 ודיע על כך, בכתב, למחזיקי אגרות החוב תוך זמן סביר. הנאמן על פי סעיף זה, י

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, תנאי אגרות החוב יהיו ניתנים לשינוי גם במסגרת הסדר או פשרה, אשר   .25.5

 .הדין  להוראות בהתאםעל ידי בית המשפט,  יאושר

 

 מרשם מחזיקי אגרות החוב  .26

אגרות החוב בהתאם להוראות חוק ניירות  החברה תחזיק ותנהל במשרדה הרשום מרשם מחזיקי   .26.1

 ערך, אשר יהיה פתוח לעיונו של כל אדם. 

החברה לא תהיה חייבת לרשום במרשם שום הודעה בדבר נאמנות מפורשת, מכללא או משוערת, או   .26.2

משכון או שעבוד מכל מין שהוא או כל זכות שביושר, תביעה או קיזוז או זכות אחרת כלשהי, בקשר  

ה החוב.  החובלאגרות  אגרות  נרשמו  שבשמו  האדם  של  בבעלותו  ורק  אך  תכיר  יורשיו  .  חברה 

החוקיים, מנהלי עזבונו או מבצעי צוואתו של הבעלים הרשום וכל אדם שיהיה זכאי לאגרות החוב  

עקב פירוקו( יהא רשאי להירשם כבעליהן,    –עקב פשיטת רגל של כל בעלים רשום )ואם הוא תאגיד  

 שתספקנה להוכיח את זכותו להירשם כבעלים שלהם.  לאחר מתן הוכחות סבירות

 

 דיווח לנאמן   .27

 לבקשתו, כל עוד לא נפרעו במלואן כל אגרות החוב:   ,החברה תמסור לנאמן

בדצמבר של השנה שחלפה, מיד    31- דוחות כספיים מבוקרים של החברה לשנת הכספים שנסתיימה ב .27.1

 לאחר פרסומם על ידי החברה. 

ו"ח ביחס  רחברה, מיד לאחר פרסומו על ידי החברה, בצירוף דוח סקירת  כל דוח כספי ביניים של ה  .27.2

 לאותו דוח כספי.  

בדבר ביצוע   או נושא משרה הבכיר בתחום הכספים בחברה אישור רו"ח של החברה או חשב החברה .27.3

החוב   אגרות  של  הנקוב  הערך  ויתרת  החוב  אגרות  למחזיקי  ומועדם  הקרן  ו/או  הריבית  תשלום 

 ימים לאחר שהנאמן יבקש בכתב מהחברה אישור כאמור.  7בתוך  שבמחזור, וזאת 

העתק מכל מסמך שהחברה מעבירה לכלל המחזיקים באגרות החוב, לרבות כל דוח המוגש על פי דין   .27.4

 יד עם פרסומו. ומו לציבור )דיווחים מיידיים(, מלרשות ניירות ערך לשם פרס 

כל אישור ו/או דוח ו/או מסמך שהחברה תעביר לנאמן, יסתמך הנאמן על ממצאי החברה   ,כי מובהר

 . מטעמו  נוספת בדיקה כל לבצע  יידרש  ולאבלבד 

 חשב כמסירתו לידי הנאמן.  יפרסום הדוחות ו/או המידע האמור לעיל במגנ"א על ידי החברה י .27.5
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 ודיווח על ידי הנאמן  הנאמן אחריות .28

 . דין פי  על תהא הנאמן אחריות  .28.1

 :כי בזאתמובהר    ספק הסר  למען .28.2

  והדבר החברה  של   הכלכלימצבה   את, בחן  לא הנאמן ובפועל, לבחון  חובה  חלה  לא   הנאמן   על .28.2.1

 . תפקידיו בין נכלל  אינו

 למצב  באשר  משפטית  או  חשבונאית,  כלכלית(  Due Diligence)  נאותות  בדיקת  ערך  לא  הנאמן .28.2.2

  החברה  במניות  המחזיק  אדם  ידי   על  או  החברה   ידי  על  המוחזקות   חברות  או  החברה  עסקי

 .תפקידיו בין  נכלל   אינו והדבר

משתמע    באופן  דעתו  מחווה  אינו  הנאמן  .28.2.3 או    לעמוד   החברה  של  ליכולתה  באשרמפורש 

זה    נאמנות  בשטר  התקשרותו , לרבות לא מעצם  החוב  אגרות  מחזיקי  כלפי  בהתחייבויותיה

 . החוב אגרות למחזיקי כנאמן  לשמש  בהסכמתוולא 

נאמנות   .28.2.4 שטר  על  הנאמן  בחתימת  טיב   זהאין  בדבר  מצידו  דעה  החוב    ןכהבעת  אגרות  של 

 המוצעות או כדאיות ההשקעה בהן.

, יודיע למחזיקי אגרות החוב תוך זמן  החברהנודע לנאמן על הפרה מהותית של שטר הנאמנות מצד   .28.3

- תחול אם מדובר באירוע שפורסם על  סביר וללא שיהוי בכפוף להוראות הדין על ההפרה. חובה זו לא 

 פי הדין.   על החברהידי 

, יערוך ויפרסם הנאמן, עד תום הרבעון השני בכל שנה  החוב  אגרות של    לראשונה  ההנפקה  ממועד החל   .28.4

 "(. הדוח השנתיקלנדרית, דוח שנתי על ענייני הנאמנות )להלן: "

 רוט הנושאים הבאים:ילגרוע מהוראות הדין, הדוח השנתי יכלול פ  מבלי

 פירוט שוטף על מהלך ענייני הנאמנות בשנה שחלפה.  .28.4.1

 דיווח על אירועים חריגים בקשר עם הנאמנות שאירעו במהלך השנה שחלפה.  .28.4.2

  וזאת לבקשת הנאמן( את הדוח השנתי במערכת המגנ"א    החברההנאמן יפרסם )בעצמו או באמצעות  

 . זה דוח לפרסם כוונתו בדבר החברה את שעדכן לאחר

 הנאמן יהיה חייב להגיש דוח לגבי פעולות שביצע בהתאם להוראות חוק ניירות ערך ותקנותיו.  .28.5

ערך לפי דרישה סבירה    ניירות לחוק    1לות שביצע לפי הוראות פרק ה'והנאמן חייב להגיש דוח לגבי פע .28.6

( הערך הנקוב של אגרות החוב בתוך זמן סביר    ( לפחות מיתרת 10%של מחזיקים בעשרה אחוזים 

  י)ד( לחוק 35כאמור בסעיף    חברהחב הנאמן כלפי השממועד הדרישה, והכל בכפוף לחובת סודיות  

 . ניירות ערך

הנקוב של אגרות החוב,    5%-לפי דרישה של המחזיקים למעלה מ .28.7 )חמישה אחוזים( מיתרת הערך 

 הוצאותיו בקשר עם הנאמנות נשוא שטר הנאמנות. הנאמן יעביר למחזיקים נתונים ופרטים אודות 

זה הנאמן   .28.8   10בסך של  כי הינו מבוטח בביטוח אחריות מקצועית    מצהירנכון למועד חתימת שטר 

סכום    יופחתהפירעון המלא של אגרות החוב    שלפני  ככל"(.  הכיסוי  סכום: "להלן)  לתקופה  ש"חליון  ימ

  (7שבעה ) , אזי הנאמן יעדכן את החברה לא יאוחר ממסיבה כלשהי  ש"חמיליון    10מסך של  הכיסוי  

  יצוין .  ימי עסקים מהיום בו נודע על ההפחתה האמורה מהמבטח על מנת לפרסם דיווח מיידי בנושא

  את סעיף זה יחולו עד למועד כניסתם לתוקף של תקנות לחוק נירות ערך אשר יסדירו    הוראותכי,  

הכיסוי הביטוחי של הנאמן, לאחר כניסתן לתוקף של תקנות כאמור תחול חובה על הנאמן    חובת

  הכיסוי   חובת  לעניין   הדין  הוראותלעדכן את החברה אך ורק במקרה בו הנאמן לא יעמוד בדרישות  

 . כאמור מןהנא  של הביטוחי
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 תחולת הדין   .29

אגרות החוב כפופות להוראות הדין הישראלי. בכל עניין שלא נזכר בשטר זה וכן בכל מקרה של סתירה  

לבין שטר זה, יפעלו הצדדים בהתאם להוראות    להתניה  ניתנות  שאינן  הישראליבין הוראות הדין  

 .  שאינן ניתנות להתניה הדין הישראלי

אגרות החוב  לו/או    הנאמנות  ההוראות המתוארות בתשקיף בקשר לשטר בכל מקרה של סתירה בין  

  סתירה   אין  השטר  חתימת  למועד  נכון  .הנאמנות  יגברו הוראות שטרלבין הוראות שטר הנאמנות,  

 . כאמור

 

 סמכות ייחודית  .30

בית המשפט היחידי שיהיה מוסמך לדון בעניינים הקשורים ובאגרת החוב המצורפת כנספח לו יהיה  

 יפו. -אביב פט המוסמך בתלבית המש

 

 כללי  .31

מבלי לגרוע מהוראותיו האחרות של שטר זה ושל אגרת החוב, הרי כל ויתור, ארכה, הנחה, שתיקה,  

"( מצד הנאמן לגבי אי קיומה או קיומה החלקי או הבלתי נכון של  ויתור":  להלן)הימנעות מפעולה  

פי שטר זה ואגרת החוב, לא יחשבו כויתור מצד הנאמן על    התחייבות כלשהי מהתחייבות לנאמן על

זכות כלשהי אלא כהסכמה מוגבלת להזדמנות המיוחדת בה ניתנה. מבלי לגרוע מההוראות האחרות  

הנאמן מראש   לנאמן מחייב קבלת הסכמת  בהתחייבויות  שינוי  כל  הרי  ואגרת החוב,  זה  של שטר 

דרך של ויתור והימנעות מפעולה או בכל דרך אחרת  ובכתב. כל הסכמה אחרת, בין בעל פה ובין על  

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(. 

 

 מענים   .32

ו כמפורט במבוא לשטר זה, או כל מען אחר אשר תינתן לגביו הודעה מתאימה  כתובות הצדדים יהי

 בכתב לצד שכנגד. 

 

 הסמכה למגנ"א  .33

הנאמן מסמיך בחתימתו על שטר זה את כל אחד ממורשי החתימה של החברה לדווח בשמו במערכת  

 המגנ"א על התקשרותו בשטר זה וחתימתו עליו. 

 

 

 לראיה באו הצדדים על החתום: ו

  

 

  

 בע"מ   גד החזקות-אב

 ראם רצון ושניר זיו : ידי על

 ( בע"מ1975) נאמנות הרמטיק  

 דן אבנון : ידי על
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 התוספת הראשונה לשטר הנאמנות 

 

 בע"מ  החזקות גד -אב

 חוב )סדרה א'(  אגרות

 : _____ מספר תעודה

 "ח ש : _____ נקוב ערך

   ___________: ריבית

 

כי   .1 מעידה  זו  חוב  החזקות-אב אגרת  תשלם  החברה"להלן:  )בע"מ    גד    כמפורטהפירעון    יבמועד "( 

למי שיהיה  ו  אביב בע"מ-לחברה לרישומים של הבורסה לניירות ערך בתל  ,בתנאים הרשומים מעבר לדף 

)סדרה א'(באגרת החוב    הרשום  המחזיק בסעיף    ביום הקובע של אגרות החוב  לתנאים    4)כהגדרתו 

לדף( מעבר  ולשטר  הרשומים  לדף  שמעבר  בתנאים  למפורט  בכפיפות  והכל  וריבית,  קרן  תשלומי   ,

 הנאמנות.  

סדרת אגרות  ":  להלן) אגרת חוב זו מונפקת כחלק מסדרה של אגרות חוב בתנאים זהים לתנאי אגרת זו   .2

נאמנות  החוב" לשטר  מיום  שטר הנאמנות"":  להלן)(, המונפקת בהתאם  אשר  2020  נובמברב   29(   ,

הוראות    ,. מובהר כי"(הנאמן)להלן: "  בע"מ(  1975)  נאמנות  הרמטיק  נחתם בין החברה מצד אחד ובין

המחזיקים   ואת  החברה  את  ויחייבו  זו,  חוב  אגרת  מהוראות  נפרד  בלתי  חלק  יהוו  הנאמנות  שטר 

באגרות החוב הכלולות בסדרה הנ"ל. כל אגרות החוב מהסדרה הנ"ל יעמדו בדרגה שווה בינן לבין עצמן  

 פסו(, מבלי שתהיה כל זכות עדיפה לאחת על פני האחרת.-)פרי

 .הנאמנות לשטר  6 בסעיף כמפורט בשעבודים מובטחת  והינה  הצמוד אינהזו  חוב אגרת .3

אגרת חוב זו מונפקת בכפיפות לתנאים המפורטים מעבר לדף ובשטר הנאמנות, המהווים חלק בלתי   .4

 נפרד מאגרת החוב. 

 

 2020ב______  ___נחתם בחותמת החברה שהוטבעה ביום 

 

 ____________________________ בנוכחות: 

 מורשה חתימה: _______________ 

 

 

 

 

 

 

  גד החזקות-אב'( זו נחתמה על ידי  א_____, עו"ד, מאשר כי תעודת אגרות חוב )סדרה  ___אני הח"מ, ____

 מחייבת את החברה לצרכי אגרת חוב זו.  תווחתימת מר ראם רצון  בע"מ כדין, על פי תקנונה, באמצעו

 _, עו"ד ___ _____
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   התנאים הרשומים מעבר לדף

   כללי .1

לביטויים   תהיינה  זו  חוב  להם  באגרת  שניתנה  אם  הנאמנות  שטרבהמשמעות  אלא    אחרת  נקבע, 

 מפורשות. 

 

   (א' )סדרה אגרות החוב  קרן .2

"(,  ('אסדרה  ת החוב )אגרו"להלן:  )ש"ח ע.נ. כל אחת    1רשומות על שם ובנות    (א')סדרה  חוב    תאגרו

לא יעלה  הריבית    שיעוראשר  כשייקבע במכרז    קבוע ות ריבית שנתית בשיעור  נושא בערכן הנקוב,    מוצעות

אגרות החוב    קרן"(.  ר הריבית המרבי שיעו"להלן:  )  בהודעה המשלימהיפורט  ש  או שיעור אחר  6%על  

קרן    (א')סדרה   כלשהו.  הצמדה  לבסיס  צמודות  אינן  בגינה  החוב  אגרו והריבית  א'(ת  ת  עומד  )סדרה 

 תשלומים לא שווים, כדלהלן: (  4) הבארבעלפירעון 

 ;)סדרה א'(מקרן אגרות החוב   14%תפרע החברה   2021בדצמבר  31 ביום .2.1

 החוב )סדרה א'(;מקרן אגרות    7%תפרע החברה  2022ביוני   30 ביום .2.2

 ;מקרן אגרות החוב )סדרה א'(  35%תפרע החברה   2023בדצמבר  31 ביום .2.3

 . מקרן אגרות החוב )סדרה א'( 44%תפרע החברה  2024  ביוני 30 ביום .2.4

 

 )סדרה א'( של אגרות החוב  הריבית .3

ותיקבע במכרז על שיעור    קבועה אשר אינה צמודה למדד  תשא ריבית  (א')סדרה  הקרן של אגרות החוב  

 . המשלימה בהודעה הריבית כפי שיפורט 

שנתיים שווים    חציבשנה בתשלומים    פעמייםתשולם  ,  )סדרה א'(ית בגין קרן אגרות החוב  הריב .3.1

  אחרוןה  ריביתה   תשלוםו  )כולל( 2023 עד 2021אחת מהשנים  בכל דצמברב 31 ביוני וביום 30 ביום

שלבג  ,2024ביוני    30  םביו  יהיה הריבית    חודשים(  6)  שהיש  ין התקופה  ביום תשלום  המתחילה 

)למעט תקופת הריבית    תחילתה  לאחר   הסמוך  התשלום  לפני  יום  ומסתיימת,  לפניה  הסמוך,  ודםהק

   ."(הריבית תקופת": להלן)הראשונה, כמפורט להלן( 

בגין התקופה המתחילה ביום    , 2021  ביוני   30  ביום  עשה יתקופת הריבית הראשונה שי   בגיןתשלום  ה

)קרי    מועד התשלום הראשון של הריביתיום לפני  המסחר שלאחר יום המכרז לציבור, והמסתיימת  

 ימים בשנה, לפי מספר הימים בתקופה זו.   365, כשהיא מחושבת על בסיס  (2021ביוני   29יום 

 להלן.  3.5 ףל בשיעור הריבית, ראו סעיההתאמה שיחו ן לפרטים בדבר מנגנו .3.2

חוב   .3.3 אגרות  של  הראשונה  הריבית  תקופת  בגין  הריבית  החצי  (א')סדרה  שיעור  הריבית  שיעור   ,

יפורטו בדוח שתפרסם החברה בדבר תוצאות    ,ייקבעו  הםעל בסיסו    ושיעור הריבית השנתיתשנתית  

 המכרז בקשר לשיעור הריבית.

האחרון .3.4 החוב    התשלום  אגרות  של  הקרן  על  הריבית  התשלום    (א')סדרה  של  עם  ביחד  ישולם 

)סדרה  וזאת כנגד מסירת תעודות אגרות החוב    ( א')סדרה  האחרון על חשבון הקרן של אגרות החוב  

 לידי החברה. (א'

   התאמה בשינוי שיעור הריבית כתוצאה מאי עמידה באמות מידה פיננסיותנגנון מ .3.5

החוב  ש .3.5.1 אגרות  שתשאנה  הריבית  מ(א')סדרה  יעור  חריגה  בגין  יותאם  מ כ ,  אחת  מות  אל 

 להלן:   כמפורטהמידה הפיננסיות, 

יפחת    לא  ,לשטר הנאמנות  7.1.17בסעיף    כאמור  ,של החברה  לחוב  הבטוחה  יחס .3.5.1.1

 . 130%-מ



54 

(, על פי  הנאמנות  לשטר  7.1.16  בסעיף  המונח   כהגדרתהעצמי של החברה )  ההון  .3.5.1.2

  לא ין( האחרונים,  ידוחותיה הכספיים המאוחדים )מבוקרים או סקורים, לפי הענ

 "ח. ש מיליון  18-מ  פחתי

המאזן    ההון  יחס .3.5.1.3 לסך  (  הנאמנות  לשטר  7.1.18  בסעיף  המונח  כהגדרת)העצמי 

 . 12.25%-מ  יפחת

פרסום הדוחות    ביום ע  תתבצהמידה הפיננסיות    ותת החברה בכל אחת מאמ עמיד  בדיקת

חוב  החבר   ידי   עלהכספיים   אגרות  עוד  וכל  ות  לדוח  ביחסור,  במחז ות  קיימ  (א' )סדרה  ה 

 . מועדו לאות עדם  לפרסה החבר על  שהיהמבוקרים או סקורים )לפי העניין( יים הכספ

בסעיף  ככל .3.5.2 המפורטות  הפיננסיות  המידה  מאמות  מאחת  החברה  לעיל    3.5  שתחרוג  זה 

יעלה שיעור הריבית השנתית    (,״החריגה״כאמור וזאת, במשך תקופת ריבית כלשהי )להלן:  

:  להלן)   0.3%, בשיעור של  (א')סדרה  שתשא יתרת הקרן הבלתי מסולקת של אגרות החוב  

, וזאת בגין התקופה  עת  באותה  שיהיה  כפימעל שיעור הריבית  ,  (״שיעור הריבית הנוסף״

"(  החריגה  מועד"להלן:  ) שתתחיל ממועד פרסום הדוח הכספי בו פורסם על החריגה כאמור  

, או עד למועד  (א')סדרה ועד לפירעון מלא של יתרת הקרן הבלתי מסולקת של אגרות החוב  

העלאת שיעור הריבית    ,להלן(, לפי המוקדם. מובהר כי  3.5.5תיקון החריגה )כמפורט בסעיף  

, כלומר  אחת  פיננסית  מידה  באמת  חריגה  עבור  תהיה(  0.3%  היינו בשיעור שלכאמור לעיל )

- בבו זמנית, שיעור הריבית כאמור יעלה    , אם החברה תחרוג משתי אמות מידה פיננסיות

ואם החברה תחרוג משלוש אמות מידה פיננסיות, בו זמנית, שיעור הריבית כאמור    0.6%

  בגין   אחת  פעם  רק  תיעשה   הריבית  שיעור   העלאת  ,כי  יצויןהסר ספק,    למען   .0.9%-יעלה ב

  פעם   יועלה  לא  הריבית  ושיעור,  כאמור  חריגה  שתהא  ככלפיננסית,    מידה  מאמת  חריגה

 .נמשכת   הפיננסית המידה באמת שהחריגה במקרה  נוספת

היה ותתקיים חריגה כאמור, לא יאוחר מתום יום עסקים אחד מפרסום דוחותיה הכספיים   .3.5.3

החברה   תתחייב  אותו  אחר  דוח  כל  ו/או  העניין(  )לפי  סקורים  או  מבוקרים  החברה,  של 

ות המידה הפיננסיות המפורטות לעיל, אשר לפרסם בעקבות התחייבותה לעמוד באיזה מאמ 

מצביע על חריגה, ככל שתידרש, תפרסם החברה דוח מיידי, בו תציין החברה: )א( את אי  

העמידה בהתחייבויות האמורות, תוך פירוט היחסים הפיננסיים האמורים במועד פרסום  

לתקופה   (א')סדרה )ב( את שיעור הריבית המדויקת שתשא קרן אגרות החוב  הדוח הכספי;

ימים    365שמתחילת תקופת הריבית הנוכחית ועד למועד החריגה )שיעור הריבית יחושב לפי  

)ג( את שיעור הריבית    (;, בהתאמה״תקופת ריבית המקור ״- ו  ״ריבית המקור״להלן:  )בשנה(  

ועד מועד תשלום הריבית    החל ממועד החריגה   (א')סדרה  שתשא יתרת קרן אגרות החוב  

בפועל, דהיינו: ריבית המקור בתוספת שיעור הריבית הנוסף לשנה )שיעור הריבית  הקרוב  

לפי   )  365יחושב  בשנה(  המעודכנת"להלן:  ימים  הריבית  הריבית  שיעור  את  )ד(   ;)"

החוב   אגרות  למחזיקי  החברה  שתשלם  הריבית    (א')סדרה  המשוקללת  תשלום  במועד 

)ה( את שיעור הריבית השנתית המשתקפת   )ג( לעיל;-הקרוב, הנובעת מן האמור בס"ק )ב( ו

הריבית   שיעור  ואת  השנתית  הריבית  שיעור  את  )ו(  המשוקללת;  הריבית    החצי משיעור 

 .  לתקופות הבאות (שתים חלקי  השנתית כריבית)שתחושב  שנתית

  לתשלוםהיה ומועד החריגה יחול במהלך הימים שתחילתם ארבעה ימים לפני המועד הקובע   .3.5.4

תקופת " להלן:  ) ריבית כלשהו וסיומם במועד תשלום הריבית הקרוב למועד הקובע הנ"ל  

, במועד תשלום הריבית הקרוב,  (א')סדרה תשלם החברה למחזיקי אגרות החוב    ,״(הדחייה
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הנובע    הריבית  שיעור( בלבד, כאשר  השינוי  טרם   עת  באותה  שתהיהאת ריבית המקור )כפי  

במשך תקופת הדחייה, ישולם    לשנה  מתוספת הריבית בשיעור השווה לשיעור הריבית הנוסף

ום  במועד תשלום הריבית הבא. החברה תודיע בדוח מיידי את שיעור הריבית המדויק לתשל

  שנתית   החצי ואת שיעור הריבית השנתית ואת שיעור הריבית    במועד תשלום הריבית הבא

 .הבאות  לתקופות(  שתים חלקי  השנתית כריבית)שתחושב 

כי .3.5.5 באופן    ,יובהר  הפיננסיות  המידה  מאמות  באיזה  חריגה  שהתרחשה  שלאחר  במקרה 

החוב   אגרות  שתשאנה  הריבית  שיעור  על  בסעיף    (א')סדרה  שהשפיע  לעיל,    3.5.1כאמור 

אזי יקטן שיעור הריבית    , הפיננסיות  המידה   אמותמ  יותר   או  באחת,  תחדל להתקיים חריגה

בשיעור הריבית הנוסף בגין החריגה    (א')סדרה  ידי החברה למחזיקי אגרות החוב    על  שישולם

, במועד התשלום הרלוונטי של הריבית, וזאת בגין התקופה שתתחיל ממועד פרסום  שנפסקה

ל  ועד  סיום החריגה כאמור  על  פורסם  בו  הכספי    נוספת   חריגה   קיוםמבין,    מוקדםהדוח 

רעון מלא של יפ או, ל  )למעט חריגה נמשכת(  לעיל  כאמור  החריגה  שחדלה  לאחר  שהתרחשה

, כך ששיעור הריבית שתשא היתרה  (א')סדרה  יתרת הקרן הבלתי מסולקת של אגרות החוב  

יהיה שיעור הריבית שייקבע במכרז, כפי    (א')סדרה  הבלתי מסולקת של קרן אגרות החוב  

ההנפקה  תוצאות  בדבר  מיידי  בדוח  תפרסם  של  וזאת  שהחברה  תתקיים  ככל    איזה א 

לאמור    .הפיננסיות  המידה   מאמות  מהחריגות בהתאם  החברה  תפעל  כאמור  במקרה 

  לעיל, בשינויים המחויבים הנובעים מכך שחדלה להתקיים החריגה.   3.5.4עד    3.5.2  עיפיםבס

  שייקבע  הריבית  משיעור  יפחת   לא  החוב   אגרות  שתשאנה   הריבית   שיעורמקרה    בכל   כי   יובהר 

 .במכרז

מהמועד הקבוע    ם ( ימי7)  שבעה תשלום על חשבון קרן ו/או ריבית, אשר ישולם באיחור העולה על    כל .3.6

, וזאת מסיבה התלויה בחברה, ישא ריבית פיגורים  (א')סדרה  לתשלומו על פי תנאי אגרות החוב  

זה, שיעור ריבית    יןילענ הקבוע לתשלומו ועד למועד תשלומו בפועל.    כהגדרתה להלן, החל מהמועד

החוב   אגרות  על  הריבית  שיעור  יהא  במכרז    (א')סדרה  הפיגורים  שיקבע  )בכפוף    להנפקתןכפי 

  והכל ,  3%בתוספת  ו  (לעיל  3.5  סעיף  להוראות  בהתאם  שתידרשנה  ככל  להתאמות בשיעור הריבית

הפיגורים שנצבר )ככל   ריבית"(. החברה תודיע על שיעור  הפיגורים  ריבית":  להלן)  שנתי  בסיס  על

 שני ימי מסחר לפני מועד התשלום בפועל.  שנצבר( וכן על מועד התשלום כאמור בדיווח מיידי וזאת

 

 תשלומי הקרן והריבית של אגרות החוב .4

וההודעה   תשקיףהפי   שתוצענה על   (א')סדרה  התשלומים על חשבון הריבית ו/או הקרן של אגרות החוב  

  24ביום    ('א)סדרה    החוב  אגרות  שלישולמו לאנשים אשר שמותיהם יהיו רשומים במרשם     המשלימה

  2023עד    2021ביוני של כל אחת מהשנים    30המשולמים ביום    ו/או קרן  ביוני ביחס לתשלומי ריבית 

בדצמבר של כל אחת מהשנים    31המשולמים ביום    ו/או קרן  בדצמבר ביחס לתשלומי ריבית  25וביום  

"(, פרט לתשלום האחרון של הקרן  ('א)סדרה  אגרות החוב    שלהיום הקובע  "להלן:  )  2023ד  ע  2021

שישולם   התשלום    2024ביוני    30  ביוםוהריבית  ביום  במרשם  רשומים  יהיו  שמותיהם  אשר  לאנשים 

לידי החברה, ביום התשלום, במשרדה הרשום של    (א')סדרה  ושיעשה כנגד מסירת תעודות אגרות החוב  

(  5החברה או בכל מקום אחר עליו תודיע החברה. הודעת החברה כאמור תפורסם לא יאוחר מחמישה )

 עסקים לפני מועד התשלום האחרון.  ימי
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  ו/או קרן   ריבית  בגין  לתשלוםביום הקובע    (א')סדרה  מי שאינו רשום במרשם אגרות החוב    ,מובהר כי

שהתחילה לפני אותו    התקופהבגין    ו/או קרן  , לא יהיה זכאי לתשלום ריבית(א')סדרה    החוב  אגרות  של

 מועד. 

שאינו יום עסקים יידחה  בכל מקרה שבו מועד פירעון התשלום על חשבון קרן ו/או ריבית יחול ביום   .4.1

לצורך   הקובע"  ו"היום  תשלום  תוספת  ללא  אחריו  הבא  הראשון  העסקים  ליום  התשלום  מועד 

 קביעת הזכאות לפדיון ולריבית לא ישתנה בשל כך. 

 .דיןפי   על הנדרש  ככל חובה תשלום כל ינוכה (א')סדרה כל תשלום בגין אגרות החוב מ .4.2

אשר   .4.3 האנשים  של  הבנק  חשבון  לזכות  בנקאית  בהעברה  או  בשיקים  ייעשה  לזכאים  התשלום 

ואשר יצוין בפרטים שימסרו בכתב לחברה    (א')סדרה  שמותיהם יהיו רשומים במרשם אגרות החוב  

להלן. אם החברה לא תוכל לשלם סכום כלשהו לזכאים    4.4בעוד מועד, בהתאם לאמור בסעיף  

 . הנאמנות לשטר 12לכך, מסיבה שאינה תלויה בה, יחולו הוראות סעיף 

יודיע לחברה את פרטי חשבון הבנק לזיכוי בתשלומים לאותו מחזיק    (א')סדרה  מחזיק אגרות החוב   .4.4

כאמור לעיל, או על שינוי בפרטי החשבון האמור או בכתובתו, לפי    (א')סדרה  פי אגרות החוב    על

פי הודעתו של    העניין, בהודעה בכתב שישלח בדואר רשום לחברה. החברה תהא חייבת לפעול על

( ימי עסקים מיום שהודעתו של המחזיק  15עשר )- חזיק בדבר שינוי כאמור לאחר חלוף חמישההמ

 הגיעה לחברה.  

לא מסר מחזיק אגרות החוב הזכאי לתשלום כאמור בעוד מועד לחברה פרטים בדבר חשבון הבנק   .4.5

שלו, ייעשה כל תשלום על חשבון הקרן והריבית בשיק שיישלח בדואר רשום לכתובתו האחרונה  

. משלוח שיק לזכאי בדואר רשום כאמור ייחשב לכל דבר  (א')סדרה  הרשומה במרשם אגרות החוב  

 ועניין כתשלום הסכום הנקוב בו בתאריך שיגורו בדואר, ובלבד שנפרע עם הצגתו כהלכה לגביה. 

 

 העברת אגרות החוב  .5

אגרות החוב ניתנות להעברה לגבי כל סכום ערך נקוב ובלבד שיהיה בשקלים חדשים שלמים. כל   .5.1

העברה של אגרות החוב אשר אינה מתבצעת במסלקת הבורסה, תיעשה על פי כתב העברה הערוך  

בנוסח המקובל להעברת מניות, חתום כיאות על ידי הבעלים הרשום או נציגיו החוקיים, וכן על ידי  

עברה או נציגיו החוקיים, שיימסר לחברה במשרדה הרשום בצרוף תעודות אגרות החוב  מקבל הה

המועברות על פיו, וכל הוכחה סבירה אחרת שתידרש על ידי החברה לשם הוכחת זכותו של המעביר  

 להעברתן.  

בכפוף לאמור לעיל, הוראות פרוצדוראליות הנכללות בתקנון החברה ביחס לאופן העברת מניות   .5.2

 יחול, בשינויים המתחייבים לפי העניין, ביחס לאופן העברת אגרות החוב ועל הסבתן. 

אם יחול כל תשלום חובה שהוא על כתב ההעברה של אגרות החוב, יימסרו לחברה הוכחות סבירות   .5.3

 די מבקש ההעברה. על תשלומם על י

, תפוצל תחילה על  שבתעודה  מקרה של העברת חלק בלבד מסכום הקרן הנקוב של אגרות החובב .5.4

ן שסך כל סכומי  להלן התעודה למספר תעודות אגרות חוב כמתחייב מכך, באופ  6  פי הוראות סעיף

 הקרן הנקובים בהן יהיה שווה לסכום הקרן הנקוב של תעודת אגרות החוב האמורה.

רשם ההעברה במרשם ויחולו על הנעבר כל התנאים המפורטים  ילאחר קיום כל התנאים האלה ת  .5.5

 . (א')סדרה בשטר הנאמנות ובאגרת החוב 

 ההעברה. כל ההוצאות והעמלות הכרוכות בהעברה יחולו על מבקש  .5.6
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 פיצול אגרות חוב   .6

כל תעודת אגרות החוב ניתנת לפיצול למספר תעודות אגרות חוב, אשר סך כל סכומי הקרן הנקובים   .6.1

בהן שווה לסכום הקרן הנקוב של התעודה שפיצולה מבוקש ובלבד שתעודות כאמור לא תוצאנה  

 אלא בכמות סבירה.  

פ .6.2 בקשת  פי  על  יעשה  כאמור  החוב  אגרות  תעודת  החוב  פיצול  אגרות  בעל  ידי  על  חתומה  יצול 

שבתעודה או נציגיו החוקיים, אשר תימסר לחברה במשרדה הרשום, בצרוף תעודת אגרות החוב  

 שפיצולה מבוקש. 

6.3. ( ( ימים מתום החודש בו נמסרה התעודה במשרדה הרשום של  7ביצוע הפיצול יעשה תוך שבעה 

צול תהיינה בסכומי ערך נקוב בשקלים  החברה. תעודות אגרות החוב החדשות שיוצאו בעקבות הפי

 חדשים שלמים כל אחת. 

 כל ההוצאות הכרוכות בפיצול, לרבות מיסים והיטלים אם יהיו כאלה, יחולו על מבקש הפיצול. .6.4

 

 הוראות כלליות  .7

סכומי הקרן והריבית ישולמו לכל מחזיק של אגרת החוב מבלי להתחשב בכל זכויות שביושר או   .7.1

 נגדית הקיימת או שתהיינה קיימות בין החברה לבין המחזיק הנ"ל.  או תביעה זוזיק כל זכות 

 הוראות שטר הנאמנות תיחשבנה כחלק בלתי נפרד מאגרת חוב זו. .7.2

 

 פדיון מוקדם   .8

 פדיון מוקדם ביוזמת הבורסה .8.1

  סדרתידי הבורסה על מחיקה מהרישום למסחר של אגרות החוב מפני ששווי   במקרה בו יוחלט על

פחת מהסכום שנקבע בהנחיות הבורסה בדבר מחיקה מהמסחר של אגרות    (א')סדרה  אגרות החוב  

 חוב תבצע החברה פדיון מוקדם ותפעל כדלקמן:

8.1.1. ( וחמישה  ארבעים  המחיקה  45תוך  בדבר  הבורסה  דירקטוריון  החלטת  מתאריך  יום   )

רישום למסחר כאמור, תודיע החברה על מועד פדיון מוקדם שבו רשאי המחזיק באגרות  מ

לפדותן. ההודעה על מועד הפדיון המוקדם תפורסם בדוח מיידי שישלח    (א')סדרה  החוב  

 לרשות ולבורסה.  

( יום מתאריך  17, יחול לא לפני שבעה עשר )('א)סדרה  מועד הפדיון המוקדם של אגרות החוב   .8.1.2

( יום מהתאריך הנ"ל, אך לא בתקופה  45ודעה ולא מאוחר מארבעים וחמישה )פרסום הה 

המוקדם   הפדיון  במועד  בפועל.  תשלומה  מועד  לבין  ריבית  לתשלום  הקובע  המועד  שבין 

תמורת הפדיון לא תפחת  תפדה החברה את אגרות החוב שהמחזיקים בהן ביקשו לפדותן.  

ריבי בתוספת  אגרות החוב  של  הנקוב  שנצברמסכום הערך  בפועל,    הת  התשלום  ליום  עד 

 "(.  הערך המתואם של אגרות החוב" להלן: ) כקבוע בתנאי אגרות החוב 

קביעת מועד פדיון מוקדם כאמור לעיל אין בה כדי לפגוע בזכויות הפדיון הקבועות באגרות   .8.1.3

החוב של מי ממחזיקי אגרות החוב שלא יפדו אותן במועד הפדיון המוקדם כאמור לעיל, אך 

תמחקנה מהמסחר בבורסה ויחולו עליהן, בין היתר, השלכות המס    (א')סדרה אגרות החוב 

 הנובעות מכך. 

למי שהחזיק באגרות החוב שייפדו  פדיון   .8.1.4 יקנה  לעיל לא  מוקדם של אגרות החוב כאמור 

 כאמור את הזכות לתשלום ריבית בגין התקופה שלאחר מועד הפדיון. 
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 פדיון מוקדם ביוזמת החברה .8.2

לפדיון מוקדם    ( א')סדרה  החברה תהא רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, להעמיד את אגרות החוב  

ובמקרה כאמור יחולו ההוראות הבאות, והכל בכפוף להנחיות רשות ניירות ערך ולהוראות תקנון  

 הבורסה וההנחיות מכוחו, כפי שיהיו במועד הרלוונטי:  

לפדיון מוקדם בכל עת לאחר    ('א)סדרה  להעמיד את אגרות החוב    איתרש  תהיה החברה   .8.2.1

 .  לבורסה למסחר רישומן  ממועד  ימים  60 חלוף לפני  לא אולם, מועד הקצאתן

 תדירות הפדיונות המוקדמים לא תעלה על פדיון אחד לרבעון.  .8.2.2

קי  נקבע פדיון מוקדם ברבעון שקבוע בו גם מועד לתשלום ריבית, או מועד לתשלום פדיון חל .8.2.3

 או מועד לתשלום פדיון סופי, יבוצע הפדיון המוקדם במועד שנקבע לתשלום כאמור.  

  – יוני, יולי    –מרץ, אפריל    –" משמע כל אחת מהתקופות הבאות: ינואר  רבעוןלעניין זה " .8.2.4

 דצמבר. –ספטמבר, אוקטובר 

חברה  ה מיליון ש"ח. למרות האמור לעיל,    1- ההיקף המזערי של כל פדיון מוקדם, לא יפחת מ .8.2.5

מיליון ש"ח ובלבד שתדירות הפדיונות לא    1-רשאית לבצע פדיון מוקדם בהיקף הנמוך מ 

 תעלה על פדיון אחד לשנה. 

  כל סכום שיפרע בפירעון מוקדם על ידי החברה, ייפרע ביחס לכלל מחזיקי אגרות החוב,  .8.2.6

 רטה לפי ע.נ. של אגרות החוב המוחזקות. -פרו

עם קבלת החלטה של דירקטוריון החברה בעניין ביצוע פדיון מוקדם כאמור לעיל, תפרסם  .8.2.7

( ימים  45( ימים ולא יותר מארבעים וחמישה )17לא פחות משבעה עשר ), חברה דוח מיידיה

 לפני מועד הפדיון המוקדם. 

יחול בתקופ .8.2.8 לא  הפדיון המוקדם  בגין אגרות  מועד  ריבית  ה שבין המועד הקובע לתשלום 

לבין מועד תשלום הריבית בפועל. בדוח המיידי כאמור תפרסם החברה את    (א')סדרה  החוב  

בגין סכום הקרן האמור עד  וכן את הריבית שנצברה  מוקדם  סכום הקרן שייפרע בפדיון 

 למועד הפדיון המוקדם, בהתאם לאמור להלן. 

אם סכום הפדיון האחרון    (א')סדרה  לחלק מסדרת אגרות החוב  לא ייעשה פדיון מוקדם   .8.2.9

. במועד פדיון מוקדם חלקי, ככל שיהיה, החברה תודיע בדוח מיידי  מיליון ש״ח  3.2- יפחת מ

( )1על:  מסולקת;  הבלתי  היתרה  במונחי  החלקי  הפדיון  שיעור  החלקי  2(  הפדיון  שיעור   )

( )( שיעור הריבית בפדיו 3במונחי הסדרה המקורית;  ( שיעור  4ן החלקי על החלק הנפדה; 

( מסולקת;  היתרה הבלתי  לגבי  החלקי, מחושב  בפדיון  שיעורי  5הריבית שישולם  עדכון   )

( המועד הקובע לזכאות לקבלת  6הפדיונות החלקיים שנותרו, במונחי הסדרה המקורית; )

שיהיה   החוב  אגרות  קרן  של  המוקדם  לפד6)  ששההפדיון  שנקבע  המועד  לפני  ימים  יון  ( 

 המוקדם. 

בגין    בעת .8.2.10 הריבית שנצברה רק  אגרות החוב    קרןפדיון מוקדם חלקי תשלם החברה את 

  לתישתפדה במסגרת הפדיון המוקדם החלקי כאמור ולא בגין כל היתרה הב   ('א)סדרה  

החוב   אגרות  של    הפדיון   עקב  נוספת  ריבית   תשלום  של  במקרה   . ('א)סדרה  מסולקת 

  .בלבד המוקדם  הפדיון במסגרת  הנפדה הנקוב הערך על הנוספת הריבית תשולם המוקדם

החוב   .8.2.11 אגרות  למחזיקי  שישולם  מוקדם  (א')סדרה  הסכום  פדיון  של  ביוזמת    במקרה 

 , יהיה הסכום הגבוה מבין הבאים:  החברה

מוקדם    שבמחזור(  א'סדרה  )  החוב  אגרות  של  שוקה  שווי .8.2.11.1 לפדיון  העומדות 

  ( א'סדרה  מחיר הנעילה הממוצע של אגרות החוב )  (i: )פי  על  ייקבע  אשר ,  כאמור
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בכללותה( הסדרה  שווי  )  )דהיינו,  המסחר  30בשלושים  ימי  שקדמו    בבורסה( 

  שווילמועד קבלת החלטת הדירקטוריון בדבר ביצוע הפדיון המוקדם )להלן: "

פדיון המוקדם של אגרות  השיעור  ( ii)-ל במוכפ ;"(החוב אגרות  יתרת  של השוק

( שבמחזור. על אף האמור לעיל, במידה והפדיון המוקדם )החלקי  א'סדרה  החוב )

, והפדיון  ו/או קרן  או המלא( ייקבע ברבעון שקבוע בו גם מועד לתשלום ריבית

המוקדם יבוצע באותו הרבעון, הרי שבמקרה זה, לצורך חישוב שווי השוק של  

)אגרות   משווי  א'סדרה  החוב  יופחת  זה,  ס"ק  פי  על  למחזיקים  ישולם  אשר   )

( )כהגדרתו לעיל(, הסכום אשר משולם  א'סדרה  השוק של יתרת אגרות החוב )

" )להלן:  כאמור  ריבית  ו/או  קרן  תשלומי  חשבון  על  הרבעון  הסכום  באותו 

"(, ויתרת הסכום, לאחר הפחתת הסכום ששולם ברבעון, תוכפל  ששולם ברבעון

 ; בשיעור הפדיון המוקדם

החוב    ההתחייבותיהערך   .8.2.11.2 אגרות  מוקדם    (א')סדרה  של  לפדיון  העומדות 

 שבמחזור, דהיינו קרן בתוספת ריבית, עד למועד הפדיון המוקדם בפועל;  

העומדות לפדיון מוקדם )קרן    (א')סדרה  יתרת תזרים המזומנים של אגרות החוב   .8.2.11.3

בתוספת ריבית( כשהיא מהוונת לפי תשואת האג"ח הממשלתי )כהגדרתה להלן(  

ריבית   ה 2.75%  של   בשיעור בתוספת  החוב  .  אגרות  העומדות    (א')סדרה  יוון 

לפדיון מוקדם יחושב החל ממועד הפדיון המוקדם ועד למועד הפירעון האחרון  

 העומדות לפדיון מוקדם. ('א)סדרה שנקבע ביחס לאגרות החוב 

זה: הממשלתי״  לעניין  האג״ח  )ברוטו(    ״תשואת  התשואה  ממוצע  משמעה, 

ימי עסקים לפני    (2)  ימי עסקים, המסתיימת שני  (7)   לפדיון, בתקופה של שבעה

שאינן    סדרות אגרות חוב ממשלתי  שתי מועד ההודעה על הפדיון המוקדם, של  

הוא הקרוב ביותר למשך החיים הממוצע של  המח"מ שלהן    ממוצעוש  צמודות

החוב   הפדיון    החלטתבמועד    (א')סדרה  אגרות  ביצוע  בדבר  הדירקטוריון 

 . המוקדם

( שנים, המח"מ של אג"ח  4לדוגמא: אם מח"מ של אג"ח ממשלתי א' הוא ארבע ) 

( ב' הוא שנתיים  יתרת תזרים המזומנים של אגרות החוב  2ממשלתי  ( ומח"מ 

(  3.5ת לפדיון מוקדם )קרן בתוספת ריבית( הוא שלוש וחצי )העומדו  (א')סדרה  

 שנים, תחושב תשואת האג"ח הממשלתי כדלקמן: 

4x + 2(1-x) = 3.5 

X-  'משקל התשואה של אג"ח ממשלתי א 

(1-x)-  'משקל התשואה של אג"ח ממשלתי ב 

על פי החישוב בדוגמה המפורטת לעיל, התשואה השנתית של אג"ח ממשלתי א'  

ב )תשוקלל  אחוזים  וחמישה  שבעים  של  והתשואה  75%שיעור  מ"התשואה"   )

אחוזים   וחמישה  עשרים  של  בשיעור  תשוקלל  ב'  ממשלתי  אג"ח  של  השנתית 

 ( מ"התשואה". 25%)

 

 שינויים בתנאי אגרת החוב .9

יהיה כל תוקף לשינוי, ויתור ו/או פשרה בכל הנוגע לתנאי אגרת החוב והזכויות הנובעות ממנה, אלא    לא

 לשטר הנאמנות.  25אם כן נעשו בהתאם לאמור בסעיף 
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 החלפת תעודת אגרות חוב  .10

ה שתעודת אגרות החוב תתבלה, תאבד או תושמד תהיה החברה רשאית להוציא במקומה תעודה  רבמק

ולכיסוי   לשיפוי  להוכחה,  ביחס  החברה  שתבקש  לתנאים  בהתאם  וזאת  החוב,  אגרות  של  חדשה 

ההוצאות שנגרמו לחברה לשם בירור אודות זכות הבעלות באגרות החוב, כפי שהחברה תמצא לנכון.  

תעודת אגרות החוב הבלויה תוחזר לחברה לפני שתוצא התעודה החדשה. היטלים    במקרה של בלאי, 

 וכן הוצאות אחרות הכרוכות בהוצאת התעודה החדשה, יחולו על מבקש התעודה האמורה. 

 

 הדין החל וסמכות השיפוט  .11

יפו תהא סמכות ייחודית ובלעדית בכל סכסוך הנוגע לאגרת החוב, לשטר  -המשפט בעיר תל אביב   לבתי

 נאמנות ולהסכמים מכוחם הוקצו אגרות החוב, ויחולו עליהם דיני מדינת ישראל בלבד.ה

 

* * * 
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 הנאמנות  לשטר השניה   התוספת

 חוב  אגרות מחזיקי אסיפות בדבר הוראות

 בע"מ גד החזקות -אב

 ( א'אסיפות מחזיקי אגרות החוב )סדרה 

ניירות ערך ושטר נאמנות זה, כינוס   ניהולה  בכפוף להוראות חוק  אסיפה של מחזיקי אגרות החוב, אופן 

 ותנאים שונים לגביה, יהיו כאמור להלן: 

 זימון אסיפה 

הנאמן יכנס אסיפת מחזיקי אגרות חוב אם ראה צורך בכך, או לפי בקשה בכתב של מחזיק או מחזיקים   .1

( לפחות מהיתרה הבלתי מסולקת של הערך הנקוב  5%(, שלו חמישה אחוזים )א'באגרות החוב )סדרה  

זימון האסיפה הינם מחזיקי אגרות  א'של אגרות החוב )סדרה   ( שבמחזור. במקרה שהמבקשים את 

החוב, יהיה הנאמן רשאי לדרוש מהמבקשים שיפוי, לרבות מראש, עבור ההוצאות הסבירות הכרוכות  

פוי על ידי הנאמן, לא תפגע בזימון אסיפה אשר זומנה לצורך נקיטת פעולה  בכך. יובהר כי, דרישת השי 

שנועדה למנוע פגיעה בזכויות מחזיקי אגרות החוב ולא יהיה בדרישת שיפוי זו כדי לגרוע מחובת החברה  

 לשאת בהוצאות הכרוכות בזימון האסיפה. 

רה מזמינה אסיפה כזו, עליה  הנאמן או החברה רשאים לזמן אסיפות של מחזיקי אגרות החוב. אם החב .2

העניינים   על  וכן  האסיפה  תתקיים  בהם  והשעה  היום  המקום,  על  בכתב  הודעה  לנאמן  מיד  לשלוח 

שיובאו לדיון בה והנאמן או נציג מטעמו יהיו רשאים להשתתף באסיפה כאמור מבלי שתהיה להם זכות  

 הצבעה.  

הדרישה לכנסה, למועד שיקבע בהזמנה,  ימים מיום שהוגשה לו    21נאמן יזמן אסיפת מחזיקים בתוך   .3

ימים ולא מאוחר מ ימים ממועד הזימון; ואולם    21-ובלבד שמועד הכינוס לא יהיה מוקדם משבעה 

הנאמן רשאי להקדים את כינוס האסיפה, ליום אחד לפחות לאחר מועד הזימון, אם סבר כי הדבר דרוש  

להלן; )עשה כן, ינמק הנאמן בדוח בדבר    14  לשם הגנה על זכויות המחזיקים ובכפוף להוראות סעיף

זימון האסיפה את הסיבות להקדמת מועד הכינוס(. הנאמן רשאי לשנות את מועד כינוס האסיפה ויודיע  

 על כך לחברה. 

זימן הנאמן אסיפת מחזיקי לעיל, רשאי    זה  3בסעיף  ם, לפי דרישת מחזיק, בתוך המועד כאמור  לא 

ימים, מתום התקופה לזימון האסיפה    14המחזיק לכנס את האסיפה, ובלבד שמועד הכינוס יהיה בתוך  

 יישא בהוצאות שהוציא המחזיק בקשר עם כינוס האסיפה.בידי הנאמן, והנאמן  

 פגמים בכינוס 

באסיפת .4 שהתקבלה  החלטה  של  ביטולה  על  להורות  מחזיק,  לבקשת  רשאי,  המשפט  מחזיקים    בית 

 שהתכנסה או שהתנהלה בלא שהתקיימו התנאים הקבועים לכך לפי חוק ניירות ערך או לפי שטר זה. 

נוגע להודעה לגבי מקום כינוס האסיפה או מועדה, לא יהיה רשאי מחזיק שהגיע   .5 היה הפגם בכינוס 

 לאסיפה, על אף הפגם, לדרוש את ביטול ההחלטה. 

 הודעה על כינוס אסיפה 

פת מחזיקים תפורסם בהתאם להוראות חוק ניירות ערך כפי שיהיו מעת לעת ותימסר  הודעה על אסי .6

 לחברה על ידי הנאמן. 

הודעת הזימון תכלול את סדר היום, ההחלטות המוצעות וכן הסדרים לעניין הצבעה בכתב לפי הוראות   .7

 להלן.  22ף סעי
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לא תיפסל החלטה כלשהי שנתקבלה כדין באסיפה שזומנה כאמור בשטר נאמנות זה גם אם מחמת   .8

ידי כל מחזיקי  -שגגה לא ניתנה עליה הודעה לכל מחזיקי אגרות חוב, או שהודעה כאמור לא נתקבלה על

לאסיפה נדחית, לפי העניין( נשלחה    אגרות החוב. האמור בסעיף זה יתקיים ככל שההזמנה לאסיפה )או

 במערכת המגנ"א. 

לשטר    24  הודעה מטעם החברה ו/או הנאמן למחזיקי אגרות החוב תינתן בהתאם להוראות סעיף כל .9

 הנאמנות. 

 סדר היום באסיפה 

היום באסיפת מחזיקים,   .10 יקבעו את סדר  העניין,  לפי  אסיפת מחזיקים,  שזימנו  הנאמן  ו/או  החברה 

ו/או    לשטר הנאמנות  03.3  ףאסיפת מחזיקים לפי סעיויכללו בו נושאים שבשלהם נדרש כינוסה של  

 לבקשת מחזיק.  להלן 11 לעיל, וכן נושא שנתבקש כאמור בסעיף  2ו/או  1סעיפים 

11. ( ( לפחות מיתרת הערך הנקוב של סדרת אגרות חוב,  5%מחזיק, אחד או יותר, שלו חמישה אחוזים 

רשאי לבקש מהנאמן לכלול נושא בסדר היום של אסיפת מחזיקים שתתכנס בעתיד, ובלבד שהנושא  

 מתאים להיות נדון באסיפה כאמור.  

 . באסיפת מחזיקים יתקבלו החלטות בנושאים שפורטו בסדר היום בלבד .12

 מקום כינוס אסיפה 

מחזיקי אגרות חוב תיערך בישראל במשרדה הרשום של החברה או במקום אחר עליו תודיע    כל אסיפת .13

 החברה והחברה תישא בעלויות סבירות של המקום החלופי.  

 המועד הקובע לבעלות באגרות חוב 

מחזיקים הזכאים להשתתף ולהצביע באסיפת המחזיקים הם מחזיקים באגרות חוב במועד שייקבע   .14

ימים לפני מועד הכינוס של    (3)  מחזיקים, ובלבד שמועד זה לא יעלה על שלושה  בהחלטה לזמן אסיפת

 אסיפת המחזיקים ולא יפחת מיום אחד לפני מועד הכינוס. 

 יו"ר האסיפה 

 בכל אסיפת מחזיקים יכהן הנאמן או מי שהוא מינה כיושב ראש אותה אסיפה. .15

אותם במשרדו הרשום לתקופה של שבע    נאמן יערוך פרוטוקול של אסיפת מחזיקי אגרות החוב, וישמור .16

( שנים ממועד האסיפה. פרוטוקול האסיפה יכול שיהיה בדרך של הקלטה. הפרוטוקול, ככל שנערך  7)

ידי יושב ראש האסיפה. כל פרוטוקול שנחתם בידי יושב ראש האסיפה מהווה ראיה  -בכתב, ייחתם על

כ הנאמן  אצל  יישמר  הפרוטוקולים  מרשם  בו.  לאמור  המחזיקים  לכאורה  לעיון  פתוח  ויהיה  אמור, 

בשעות העבודה ובתאום מראש, והעתק ממנו יישלח לכל מחזיק שיבקש זאת ולחברה בגין אסיפות או  

 דיונים באסיפות בהם/ן השתתפה. 

הכרזת יושב ראש האסיפה שהחלטה באסיפת מחזיקים התקבלה או נדחתה, בין פה אחד ובין ברוב   .17

 ר בה.  פלוני, תהיה ראיה לכאורה לאמו

 מנין חוקי; אסיפה נדחית או נמשכת 

אסיפת מחזיקי אגרות החוב תיפתח על ידי יו"ר האסיפה לאחר שקבע כי קיים המניין החוקי הדרוש   .18

 לאיזה מן הנושאים שעל סדר יומה של האסיפה, כדלקמן:

  (2)  המניין החוקי הנדרש לפתיחת אסיפה של מחזיקי אגרות החוב יהיה נוכחותם של לפחות שני (א)

כוחם, המחזיקים או המייצגים יחדיו לפחות  -ידי בא-מחזיקי אגרות חוב, הנוכחים בעצמם או על 

( אחוזים  וחמישה  החוב  25%עשרים  אגרות  של  הנקוב  הערך  של  מסולקת  הבלתי  מהיתרה   )

הנמצאות במחזור אותה עת, בתוך מחצית השעה מהמועד שנקבע לפתיחת האסיפה, אלא אם כן  

 וק ניירות ערך.  נקבעה דרישת אחרת בח
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חוקי,   (ב) מנין  לתחילת האסיפה,  שנקבע  בתום מחצית השעה מהמועד  נכח באסיפת מחזיקים,  לא 

תידחה האסיפה למועד אחר שלא יקדם משני ימי עסקים לאחר המועד שנקבע לקיום האסיפה  

המקורית, או מיום עסקים אחד, אם סבר הנאמן כי הדבר דרוש לשם הגנה על זכויות המחזיקים; 

 חתה האסיפה, ינמק הנאמן בדוח בדבר זימון האסיפה את הסיבות לכך. נד

לעיל, מניין חוקי כעבור מחצית השעה לאחר    )ב(לא נכח באסיפת המחזיקים הנדחית כאמור בסעיף   (ג)

דרישה   נקבעה  כן  אם  אלא  שהוא,  משתתפים  מספר  בכל  האסיפה  תתקיים  לה,  שנקבע  המועד 

פה נדחית אלא עניינים שבהם אפשר היה לדון באסיפה  אחרת בחוק ניירות ערך. לא ידונו באסי

 המקורית.

בסעיף (ד) האמור  אף  אסיפת   )ג(  על  כונסה  המחזיקים    לעיל,  מחזיקים  דרישת  פי  על  המחזיקים 

לעיל(,    1  ( לפחות מיתרת הערך הנקוב של אגרות החוב שבמחזור )כאמור בסעיף5%בחמישה אחוז )

חוב לפחות במספר הדרוש    אגרות ה מחזיקים ב תתקיים אסיפת המחזיקים הנדחית רק אם נכחו ב 

( לפחות מיתרת הערך הנקוב של אגרות החוב  5%לצורך כינוס אסיפה כאמור )קרי: בחמישה אחוז )

 שבמחזור(. 

לפי החלטה של הנאמן או החלטה ברוב רגיל של המצביעים באסיפה שנכח בה מנין חוקי, ידחה המשכה   .19

פעם לפעם, הדיון או קבלת החלטה בנושא שפורט בסדר  "( מהאסיפה המקורית"להלן:  )של האסיפה  

"(.  אסיפה נמשכת"להלן: ) היום, למועד אחר ולמקום שיקבע כפי שהנאמן או האסיפה כאמור יחליטו 

 באסיפה נמשכת לא יידון אלא נושא שהיה על סדר היום ושלא נתקבלה לגביו החלטה. 

המקורית ו/או האסיפה נמשכת תפוצל לאסיפות סוג לשם דיון. קביעת    הנאמן רשאי להכריז כי האסיפה .20

 הסוגים תהיה נתונה לשיקול דעתו הבלעדי של הנאמן. 

יינתנו  לעיל מבל   19  נדחה המשך קיומה של אסיפת מחזיקים כאמור בסעיף  .21 י לשנות את סדר יומה, 

מ יאוחר  ולא  האפשר,  ככל  מוקדם  הנמשכת,  לאסיפה  החדש  המועד  לגבי  קודם    12-הזמנות  שעות 

   לעיל. 7-ו  6 לאסיפה הנמשכת; ההזמנות כאמור יינתנו לפי סעיפים

 השתתפות והצבעה  

מחזיקים, בעצמו או באמצעות שלוח וכן בכתב הצבעה שבו    מחזיק באגרות חוב רשאי להצביע באסיפת .22

 להלן. 25 יציין את אופן הצבעתו, ולפי הוראות סעיף 

גרות החוב להצבעה  ככל שלא נאסר על פי דין, כל הצעת החלטה שיעמידו אותה באסיפת מחזיקי א .23

 תתקבל במניין קולות. 

יו"ר האסיפה רשאי לקבוע כי הצבעות יהיו במהלך הישיבה או באמצעות כתבי הצבעה שימסרו לאחר   .24

הלן. במקרה בו נקבע, כי ההצבעה תהיה בדרך  ל   25  במועד, אשר ייקבע על ידו וכמפורט בסעיף  –סיומה  

  24  של כתב הצבעה יודיע על כך יו"ר האסיפה למחזיקי אגרות החוב, בהודעה בהתאם להוראות סעיף

לשטר הנאמנות שתכלול את הפרטים הנדרשים לרבות על דרך של הפניה. הנאמן רשאי להאריך או  

לקצר את מועדי ההצבעה באמצעות כתב הצבעה וייתן על כך הודעה למחזיקי אגרות החוב בהתאם  

  נאמנות.הלשטר   2424 להוראות סעיף

מחזיק אגרות חוב רשאי להצביע באסיפה, באמצעות הרמת ידיים או באמצעות כתב הצבעה כאמור   .25

לציין את אופן הצבעתו בכתב    24  בסעיף ידי הנאמן לכל המחזיקים; מחזיק רשאי  לעיל שיישלח על 

 ההצבעה ולשולחו לנאמן. ההצבעה באמצעות כתב הצבעה תהיה בהתאם להוראות שלהלן:  

רשאי לקבוע כי הצבעות יהיו בדרך של כתבי הצבעה או בהצבעה במהלך האסיפה.    יו"ר האסיפה (א)

במקרה בו קבע היו"ר כי ההצבעה תהיה בדרך של כתב הצבעה ידאג הנאמן, כי נוסח כתב ההצבעה  

יפורסם במערכת המגנ"א, ויקבע את מועד נעילת ההצבעה שעד אליו על המחזיקים לשלוח לנאמן  
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ום כדין. הנאמן רשאי לדרוש ממחזיק להצהיר במסגרת כתב ההצבעה  את כתב ההצבעה מלא וחת

של   דעתו  לשיקול  בהתאם  לו,  שיש  להלן(  )כהגדרתו  מנוגד'  'עניין  של  היעדרו  או  לקיומו  באשר 

הנאמן. מחזיק אשר לא ימלא את כתב ההצבעה במלואו ו/או אשר לא יוכיח את זכאותו להשתתף  

תוספת   הוראות  פי  על  באסיפה  כתב ולהצביע  מסר  שלא  כמי  ייחשב  הנאמנות,  לשטר  זו  שניה 

 הצבעה, ולפיכך בחר שלא להצביע על הנושא/ים שבכתב ההצבעה. 

למועד   (ב) עד  לנאמן  הגיע  אשר  הצבעתו,  אופן  את  מחזיק  ציין  שבו  כדין  וחתום  מלא  הצבעה  כתב 

לעיל.    18  האחרון שנקבע לכך, ייחשב כנוכחות באסיפה לעניין קיום המניין החוקי כאמור בסעיף

בהתאם, יהיה הנאמן רשאי, בהתאם לשיקול דעתו ובכפוף לכל דין, לקיים אסיפות הצבעה בהן  

עות  יערכו הצבעות באמצעות כתבי הצבעה וללא התכנסות המחזיקים, וכן לקיים הצבעה באמצ

ובלבד שיתקבלו אצל הנאמן, עד למועד  ]לרבות אסיפה נדחית שלה[,  כתבי הצבעה באסיפת הצבעה  

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 נשוא ההצבעה, באסיפה  

 ורית או אסיפה נדחית, לפי העניין. מק

הצבעה   (ג) לגביו  התקיימה  לא  אשר  מסוים  עניין  לגבי  כאמור  הנאמן  אצל  שהתקבל  הצבעה  כתב 

אסיפת   קיום  על  החלטה  לעניין  אסיפה  באותה  בהצבעה  כנמנע  ייחשב  המחזיקים,  באסיפת 

לעיל, והוא יימנה באסיפת המחזיקים הנדחית שתתקיים לפי    19  מחזיקים נדחית לפי הוראת סעיף

 לעיל.   )ג(18 או 19 הוראות סעיפים

ש"ח ערך נקוב מהקרן   1בהצבעה יהיה לכל מחזיק, הנוכח בעצמו או על ידי בא כוחו, קול אחד בגין כל  .26

 הכוללת הנקובה שטרם נפרעה של אגרות החוב שמכוחן רשאי הוא להצביע. 

 במקרה של מחזיקים במשותף באגרת חוב יתקבל רק קולו של מי שרשום ראשון מביניהם במרשם. .27

מחזיק אגרות חוב רשאי להצביע בגין חלק מאגרות החוב שבהחזקתו לרבות להצביע בגין חלקן בעד   .28

 הצעת החלטה ובגין חלק אחר נגדה, הכל כפי ראות עיניו.

"( וכן,  מחזיק קשור"להלן:  )או תאגיד בשליטת מי מהם  מחזיק שהינו בעל שליטה בחברה, בן משפחתו   .29

לשטר הנאמנות, לא יובאו בחשבון לצורך קביעת המניין החוקי    4.3מחזיק קשור כהגדרת המונח בסעיף  

 לא יובאו במניין הקולות בהצבעה באסיפה כאמור.  באסיפת מחזיקים, וקולותיו 

 החלטות 

בהצבעה החלטות אסיפת מחזיקים יתקבלו ברוב רגיל, אלא אם כן נקבע רוב אחר בחוק ניירות ערך או   .30

 בשטר הנאמנות.  

הרוב הדרוש לאישור החלטה רגילה הוא רוב רגיל של מספר הקולות המשתתפים בהצבעה מבלי להביא   .31

 הנמנעים. בחשבון את קולות 

 במספר הקולות המשתתפים בהצבעה לא ימנו קולות הנמנעים מהצבעה.  .32

 כל החלטה תתקבל בהצבעה במניין קולות.  .33

 הנושאים שלהלן יתקבלו באסיפת מחזיקי אגרות החוב ברוב שאינו רוב רגיל: .34

שינוי לרבות תוספת ו/או תיקון בהוראות שטר הנאמנות ככל שנדרש אישור אסיפת מחזיקי אגרות   (א)

  המחזיקים  של  ברוב  תתקבל  כאמור  החלטה  .הנאמנותשטר    25  החוב בקשר אליו, כאמור בסעיף

 . בהצבעה המיוצג  החוב אגרות של הנקוב הערך  מיתרת לפחות( 2/3) שלישים בשני

כל תיקון, שינוי או הסדר של זכויות מחזיקי אגרות החוב, בין אם זכויות אלה נובעות מאיגרת   (ב)

החוב, שטר הנאמנות או אחרת, או כל פשרה או ויתור בקשר עם זכויות אלה, אשר ייעשו בהתאם  
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(  2/3)  שלישים  בשני   המחזיקים  של  ברוב   תתקבל  כאמור  החלטהלשטר הנאמנות.    25יף  לאמור בסע

 . בהצבעה המיוצג החוב   אגרות של  הנקוב  הערך  מיתרת לפחות 

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

ואשר לא נקבע לגביה    רגיל  רוב   שאינו   ברוב  תתקבל   כי   לגביה   קבע   הנאמן  אשר  החלטה   הצעת   כל (ד)

 אחרת בשטר זה ואשר לא נקבע על פי הדין הרוב הנדרש לאישורן. 

 . הנאמנות  לשטר 3.5.1נאמן כמפורט בסעיף  החלפת  על החלטה  (ה)

 עות שלוח/בא כוח  הצבעה ופעולות באמצ 

כוחו שיש לו הסמכה לעשות  -ידי בא-ידי הממנה או על -כתב מינוי הממנה שלוח יהיה בכתב וייחתם על  .35

כן בכתב כהלכה. אם הממנה הוא תאגיד, ייעשה המינוי בכתב ויהא חתום בחותמת התאגיד, בצירוף  

 והממונה יהא רשאי לפעול בשם התאגיד שהוא מייצג.    חתימת מורשי החתימה של התאגיד

 וי של שלוח ייערך בכל צורה אשר תהיה מקובלת על הנאמן.  כתב מינ  .36

 שלוח אינו חייב להיות בעצמו מחזיק איגרת חוב.   .37

פיה נחתם כתב המינוי או העתק מאושר של ייפוי כוח  -כתב מינוי וייפוי הכוח וכל תעודה אחרת שעל .38

 ת את האסיפה.  כזה, ימסר לנאמן עד למועד כינוס האסיפה אלא אם כן נקבע אחרת בהודעה המזמנ

הצבעה שנעשתה בהתאם לתנאים שבמסמך הממנה שלוח תהא תקפה אף אם קודם לכן נפטר הממנה   .39

או הוכרז פסול דין או בוטל כתב המינוי או הועברה אגרת החוב שלגביה ניתן הקול, אלא אם נתקבלה  

הביטול או  במשרדה הרשום של החברה לפני האסיפה, הודעה בכתב בדבר הפטירה, החלטות הפסלות, 

 ההעברה הנ"ל, הכל לפי העניין. 

הנאמן ישתתף באסיפה באמצעות עובדיו, נושאי משרה בו, ממלאי תפקיד בו או אדם אחר שיתמנה על   .40

 ידו, אך לא תהיה לו זכות הצבעה.

החברה וכל אדם אחר למעט הנאמן יהיו מנועים מלהשתתף באסיפת מחזיקי אגרות החוב או בכל חלק   .41

זה, החברה תוכל להשתתף בפתיחת אסיפה לשם    41  הנאמן. על אף האמור בסעיף  ממנה, לפי החלטת 

 הבעת עמדתה בקשר עם כל נושא שעל סדר היום של האסיפה ו/או הצגת נושא מסוים )לפי העניין(.  

 י אגרות חוב פניה למחזיק 

42. ( ( לפחות מיתרת הערך הנקוב של אגרות  5%הנאמן, וכן מחזיק, אחד או יותר, שלו חמישה אחוזים 

( שבמחזור, באמצעות הנאמן, רשאים לפנות בכתב למחזיקים על מנת לשכנעם לגבי  א'החוב )סדרה  

 "(.הודעת עמדה "להלן: )אופן הצבעתם בנושא מהנושאים העולים לדיון באותה אסיפה 

לעיל, רשאי מחזיק לפנות לנאמן ולבקשו לפרסם, בהתאם להוראות    1  זומנה אסיפת מחזיקים לפי סעיף .43

 , הודעת עמדה מטעמו למחזיקי אגרות החוב האחרים. לעיל  6 סעיף

על הודעת עמדה   .44 הודעת עמדה למחזיקים באגרות החוב, בתגובה  הנאמן או החברה רשאים לשלוח 

 לעיל, או בתגובה לפנייה אחרת למחזיקים.   43-ו 42שנשלחה כאמור בסעיפים 

 בחינת ניגודי עניינים 

במקרה בו הוראות הדין אשר  כונסה אסיפת מחזיקים )בין שזומנה על ידי החברה, מחזיק או הנאמן(,   .45

יבחן הנאמן    ,ם של ניגודי עניינים אצל המחזיקיםאת קיומלבחון  הנאמן  יחולו באותה העת יחייבו את  

את קיומם של ניגודי עניינים אצל המחזיקים, בין עניין הנובע מהחזקתם באגרות החוב לבין עניין אחר  

במקרה בו הוראות הדין אשר יחולו באותה העת  "(;  עניין מנוגד"  :שלהם, כפי שיקבע הנאמן )בסעיף זה

הנאמן רשאי לדרוש ממחזיק    ,את קיומם של ניגודי עניינים אצל המחזיקיםלבחון  הנאמן  יחייבו את  

המשתתף באסיפת מחזיקים להודיע לו, לפני ההצבעה, על עניין מנוגד שלו וכן אם יש לו ניגוד עניינים  

 כאמור. 
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תקיימה באסיפת מחזיקים, לא יביא הנאמן בחשבון את קולותיהם  בספירת מניין הקולות בהצבעה שה .46

לעיל או של מחזיקים שלגביהם מצא כי מתקיים    45של מחזיקים שלא נענו לדרישתו כאמור בסעיף  

 "(.  מחזיקים בעלי עניין מנוגד"  :לעיל )בסעיף זה 45 ניגוד עניינים כאמור בסעיף

לעיל, פחת סך החזקות המשתתפים בהצבעה, שאינם מחזיקים בעלי עניין מנוגד,    1על אף האמור בסעיף   .47

(, יביא הנאמן בחשבון  א'( מיתרת הערך הנקוב של אגרות החוב )סדרה  5%משיעור של חמישה אחוזים ) 

 לותיהם של המחזיקים בעלי עניין מנוגד. בספירת מניין הקולות בהצבעה גם את קו

את קיומם  לבחון  הנאמן במקרה בו הוראות הדין אשר יחולו באותה העת יחייבו את  אך ורק    ,יובהר כי .48

בחינת ניגוד עניינים, ככל שהיא דרושה לדעת הנאמן, תיערך  אזי    ,של ניגודי עניינים אצל המחזיקים

אין    ,בנפרד ביחס לכל החלטה על סדר יומה של האסיפה וכן ביחס לכל אסיפה בנפרד. עוד יובהר כי

בהכרזה על מחזיק כעל בעל עניין מנוגד בהחלטה או אסיפה כלשהי, כשלעצמה, כדי להראות על עניין  

אחרת אשר על סדר יומה של האסיפה או על עניין מנוגד שלו באסיפות  מנוגד של אותו מחזיק בהחלטה  

 אחרות. 

 מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, ייחשב כל אחד מאלה כבעל עניין מנוגד:  .49

 (;לעיל 29 אשר הנו מחזיק קשור )כהגדרת מונח זה בסעיף מחזיק (א)

 סיס ההחלטה באסיפה; באשר כיהן כנושא משרה בחברה בסמוך למועד האירוע שב מחזיק (ב)

כל מחזיק אשר קבע הנאמן לגביו כי הינו בעל "עניין מנוגד" לפי האמור להלן בכפוף לכל דין   (ג)

ו/או הוראת רשות מוסמכת ובכלל כך: כל מחזיק אשר יצהיר בכתב לנאמן כי הינו בעל עניין  

רג מעניינם של כלל מחזיקי אגרות החוב באסיפת מחזיקי אגרות  אישי מהותי כלשהו אשר חו 

)סדרה   עלא'החוב  כן  לעשות  שהתבקש  לאחר  בכתב  הצהרה  ימסור  לא  אשר  מחזיק  ידי  - (. 

הנאמן, יחשב כמי שהצהיר שיש לו עניין אישי כאמור, ולגביו יקבע הנאמן כי הינו מחזיק בעל  

עניין , הנאמן יבחן אם מחזיק הינו מחזיק בעל "זה  48  עניין מנוגד. מבלי לגרוע מהאמור בסעיף

", גם בהתחשב בהחזקותיו של אותו מחזיק בניירות ערך אחרים של החברה ו/או ניירות  מנוגד

בכתב   שיפורט  )כפי  באסיפה  לאישור  המובאת  להחלטה  אחר  רלוונטי  תאגיד  כל  של  ערך 

 ההצבעה(, בהתאם להצהרת אותו מחזיק. 

גד תיעשה גם על סמך מבחן כללי של ניגודי עניינים שיערוך הנאמן. כמו כן,  קביעת קיומו של עניין מנו .50

להסרת ספק מובהר, כי אין בהוראות לעניין הגדרת מחזיקי אגרות חוב בעלי עניין מנוגד כדי לגרוע  

ניירות ערך, לעניין הגדרת מחזיקי אגרות חוב   מהוראות הדין, הפסיקה והנחיות מחייבות של רשות 

 מנוגד, כפי שיחולו במועד הבחינה.  בעלי עניין 

לצורך בחינת ניגוד עניינים כאמור יהא הנאמן רשאי להסתמך על חוות דעת משפטית שיזמין, ויחולו   .51

 עליה הוראות שטר הנאמנות לעניין נשיאה בהוצאות. 

 כינוס אסיפת מחזיקים לצורך התייעצות 

רות החוב יפורסם לפחות יום אחד  זימון לאסיפה מטעם הנאמן לשם התייעצות בלבד עם מחזיקי אג .52

כינוסה   יום אחד  אסיפת התייעצות " להלן:  ) לפני מועד  יהיה  כינוסה של אסיפת התייעצות  "(. מועד 

 (.  א'לפחות לאחר מועד זימון אסיפת מחזיקי אגרות החוב )סדרה 

התייעצות כאמור לא יפורסם סדר יום, לא תיערך הצבעה ולא יתקבלו בה החלטות ולא יחולו   לאסיפת 

 . לעיל 43- ( והצבעה כתב ין י )לענ 25, 22, 21, 19 ,18,  14, 12עד  10, 7, 3, 1הוראות סעיפים עליה  

 

* * * 
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 התוספת השלישית לשטר הנאמנות 

 הנאמן   תפקידי

 שוטפים תפקידים

  של   הפומביים   הדיווחים " להלן:  ) "א  במגנ   שפורסמו   החברה   של   הדיווחים   פי   על   בדיקה  .1

 : זה   שטר   הוראות   לפי   לנאמן   החברה   ידי   על   שימסרו   והמסמכים   האישורים   פי   ועל "(  החברה 

 . במועדם   בוצעו   החברה   ידי   על   והריבית   קרן   תשלומי   כי  1.1     

  בשטר   לכך   שנקבעו   ביעדים   עומדים   ההנפקה   בתמורת   החברה   שעושה   השימושים   כי  1.2     

 . שנקבעו   ככל ,  המדף   הצעת   דוח ב   התמורה   ביעוד   הדן   בפרק או  / ו   הנאמנות 

   . שנקבעו   ככל ,  לפעילותה   הנאמנות   בשטר   שנקבעו   הדרך   באבני   עומדת   החברה   כי  1.3     

  של   הפומביים   הדיווחים   על   בהתבסס   מיידי   לפירעון   ההעמדה   מעילות   אלו   התקיימו   אם  1.4     

 . החברה 

 . הנאמנות   לשטר   השניה   התוספת   הוראות   פי   על   חוב   אגרות   מחזיקי   אסיפות   זימון  .2

 . החברה   מניות   בעלי   באסיפות (  אלקטרונים   באמצעים )לרבות    השתתפות  .3

הנאמנות    הכנת  .4 ענייני  על  שנתי  אגרות    החוק   להוראות   בהתאם דוח  מחזיקי  לעיון  והעמדתו 

  . "א במגנ   שיפורסם ,  החוב 

לאחר היוודע לו    סמוך מצד החברה    זה למחזיקי אגרות החוב על הפרה מהותית של שטר    הודעה  .5

 דבר ההפרה והודעה על הצעדים שנקט למניעתה או לקיום התחייבויות החברה, לפי העניין.  

 מיוחדים  תפקידים

  באגרות כלפי המחזיקים    החברה של    ה כל הפעולות הדרושות לשם הבטחת התחייבויותי   נקיטת  .6

 – כלל זה  , וב חוב 

או שנתן צד    החברה   נה כל הפעולות הדרושות כדי שיובטח, תקפן של בטוחות שנת   נקיטת  6.1     

  החוב   באגרות ; הנאמן אחראי כלפי המחזיקים  החוב   באגרות שלישי לטובת המחזיקים  

יתוארו בתשקיף   פיו הוצעו  או בשטר הנאמנות  / ו שהבטוחות כאמור  ,  החוב   אגרות שעל 

 תיאור מלא ומדויק; 

כאמור  בחינה  6.2      בטוחות  של  תוקפן  את  לשנה,  אחת  ולפחות  לעת  מעת    . לעיל   6.1  בסעיף , 

, אם סבר כי הדבר דרוש לצורך הבחינה כאמור, לבדוק את נכסי  רשאי הנאמן    , כי   מובהר 

 ; החוב   באגרות המשועבדים לטובת המחזיקים    החברה 

 בחינת עמידת החברה בהתחייבויותיה כלפי המחזיקים באגרות החוב.  6.3     

  ידי   על   שימסרו   והמסמכים   האישורים   פי   ועל   החברה   של   הפומביים   הדיווחים   פי   על   ה בדיק  .7

 : הנאמנות   שטר   הוראות   לפי   לנאמן   החברה 

 . החוב   באגרות כלפי המחזיקים    ה החברה עומדת בהתחייבויותי   כי  7.1     

 . הנאמנות   בשטר   הקבועות   התחייבויותיה   כל   אחר   ממלאת   החברה   כי  7.2     

 . הנאמנות   בשטר ,  שנקבעו   ככל ,  שנקבעו   הפיננסיות   המידה   באמות   עומדת   החברה   כי  7.3     

 . הנאמנות   שטר   הוראות   פי   על   שנרשמו   שעבודים   של   ברישום   שינוי   חל   אם  7.4     

 ככל שדורגו.   , החוב   אגרות   דירוג   או   החברה   בדירוג   שינוי   חל   אם  7.5     

 . שהוטלו   ככל ,  הנאמנות   שטר   הוראות   פי   על   הנאמן   על   הוטלו   אשר   התפקידים   כל   את   למלא  .8

  בכל   ולנקוט   הנאמן   על   חובה   המטילות   החוב   אגרות   מחזיקי   אסיפת   החלטות   את   ליישם  .9

  שהועמד   לכך   בכפוף   החוב   אגרות   מחזיקים   זכויות   על   הגנה   לשם   הדרושות   והפעולות   ההליכים 

 . שנדרש   ככל ,  ולנקיטתם   ליישומן   הדרוש   המימון   לנאמן 
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בזכויות   לנקוט  .10 לרעה  מהותית  פגיעה  מניעת  לשם  הדרושות  דחופות  אגרות    בפעולות  מחזיקי 

 החוב מקום בו לא ניתן להמתין לכינוס אסיפה.  

אפשרות להתכנות מו"מ עם החברה במקרה בו החברה מתעתדת לפנות למחזיקי אגרות    לבחון  .11

 החוב בבקשות או בהצעות. 

בו סבר הנאמן כי קיים חשש סביר שתימנע מהחברה היכולת לעמוד בהתחייבויותיה    במקרה  .12

בהגיע  והצפויות  כאמור    הקיימות  החשש  את  המקימות  הנסיבות  את  לבחון  לקיומן,  המועד 

 – ולפעול להגנת המחזיקים בדרך הנראית לו המתאימה; וכן רשאי הוא, בין השאר  

  זה   ובכלל ,  החברה   שביצעה   מעסקאות   או   מפעולות   נובעות   האמורות   הנסיבות   אם   לבחון  12.1     

  בחינה   יערוך   לא   הנאמן   ואולם ;  הדין   הפרת   תוך   שנעשו ,  החברות   בחוק   כהגדרתה   חלוקה 

האמור,    יח לחוק 350מומחה כמשמעותו בסעיף    החוב   אגרות ב   למחזיקים   מונה   אם   כאמור 

 שמתפקידו לערוך אותה; 

,  החוב   אגרות לשינוי תנאי    חברה עם ה   ן ומת   משא ,  החוב   אגרות ב   המחזיקים   בשם ,  לנהל  12.2     

 . הנאמנות   לשטר   25בכפוף להוראות המפורטות בסעיף  

  קבלת   לשם ,  הנאמן   בידי ,  החוב   באגרות זה, לא יראו כינוס של אסיפת מחזיקים    לעניין  12.3     

  באופן   לפגוע   כדי   האסיפה   כינוס   בעצם   שאין   ובלבד ,  חובתו   כהפרת ,  לפעול   כיצד   הוראות 

 . המחזיקים   בזכויות   מהותי 

מחזיקים    כונסה  12.4        באסיפה   והתקבלה ,  לעיל   12.3  בסעיף   כאמור החוב    באגרות אסיפת 

  החלטה   אותה  לפי   פעולתו   את  יראו ,  כן  עשה ; להחלטה  בהתאם   הנאמן  יפעל ,  כדין  החלטה 

 . להחלטה   הנוגעות   זה   סעיף   בהוראות   כעומדת 

  זו   למטרה   הנאמן   בידי   הופקדו   אשר   בטחון   כריות   מתוך   כספים   החוב   אגרות   למחזיקי   לשלם  .13

 . כזו   כרית   שהופקדה   ככל ,  הנאמנות   בשטר   לקבוע   בהתאם 

  בשטר   הקבוע   למנגנון   בהתאם ,  במפורש   זאת   מתיר   הנאמנות   ששטר   ככל ,  בטוחות   החלפת   לאפשר  .14

  לשטר   25, בכפוף להוראות המפורטות בסעיף  הדין   פי   על   או   כזה   מנגנון   שנקבע   ככל ,  הנאמנות 

 . הנאמנות 

  בשטר   הקבוע   למנגנון   התאם ב ,  בפורש   זאת   מתיר   הנאמנות   ששטר   ככל ,  בטוחות   לשחרר  .15

 . הנאמנות   לשטר   25, בכפוף להוראות המפורטות בסעיף  כזה   מנגנון   שנקבע   ככל ,  הנאמנות 

החוב    לחלק  .16 אגרות  שמחזיקי  כספים  הנאמנות,  לקבוע בשטר  החוב, בהתאם  אגרות  למחזיקי 

 זכאים לקבלם אשר הגיעו לידי הנאמן.  

  או   לחברה   תפקיד   בעל   מונה   בו   במקום   החוב   אגרות   מחזיקי   זכויות   מימוש   תהליך   על   לפקח  .17

 . לנכסיה 

 וק ניירות ערך.  לח   51- ו   50ביצוע כל פעולה הנדרשת על פי דין לרבות בהתאם לתיקונים   .18

 באמור לעיל בכדי לגרוע מחובת הנאמן ותפקידיו על פי הוראות כל דין.   אין  .19

 

* * * 

  

 



 

1  

  מגוי הגה בשטר האמות – א'  2ספח

  2ספח שקבעו בשטר האמות ואיו מהווה תחליף לעיון בוסח המלא של שטר האמות המצ"ב כיובהר כי, התיאור בספח זה היו תיאור תמציתי של ההוראות  

  לתשקיף.  2בפרק 

 :ובטחוות  חוזיות תיות  .1

  
קיים (סעיף  

  בשטר)/לא קיים
  תיאור תמציתי 

האם הפרה  
מהווה עילה  
  לפירעון מיידי 

תעודות ההתחייבות מובטחות בביטחוות  
  אחרים או בשעבודים קבועים 

  6.1.2-ו 6.1.1

שעבוד קבוע, יחיד, ראשון בדרגה וללא הגבלת סכום לטובת האמן עבור מחזיקי אגרות החוב על מלוא זכויות  
החברה בחשבון המשועבד על תתי חשבוותיו, כך שהשעבוד יחול על כל התקבולים בחשבון המשועבד וכן על  

יירות הערך שיופקדו מעת  /כל תקבול שעתיד להיכס לחשבון המשועבד על הכספים ו או הפיקדוות ו/או 
לעת בחשבון המשועבד וכל תמורה שתתקבל בגים לרבות פירותיהם, החשבון המשועבד ייפתח על ידי החברה  

  על שמה במוסד בקאי בישראל ואשר בו יופקדו העודפים. 
של המחאת זכות על דרך  שעבוד קבוע, יחיד, ראשון בדרגה לטובת האמן עבור מחזיקי אגרות החוב (בדרך  

השעבוד), שיירשם לטובת האמן במרשמי חברות הפרויקטים המתהלים על ידי רשם החברות, על כל זכויות  
את   המלווים  הבקים  ידי  על  להן,  שישוחררו  ככל  שישוחררו,  העודפים  כספי  לקבלת  הפרויקטים  חברות 

  הפרויקטים מכוח הסכמי הליווי. 
הסכומים אשר יופקדו בפועל    שעבוד   ועודפים משמעהזכויות החברה לקבלת    שעבוד להסרת ספק מובהר כי  

. עוד מובהר כי, במועד בו יירשמו השעבודים בגין  המשועבד  לחשבון   יופקדו  וכאשר   אם,  המשועבדבחשבון  
לחשבון   העודפים  הועברו  טרם  עד    מעמדםהאמור    ולאור,  המשועבדהעודפים,  החוב  אגרות  מחזיקי  של 

  .מובטח  בלתי ושה  כמעמד ם בחשבון המשועבד הוא להפקדת העודפי

  כן 

תעודות ההתחייבות מובטחות בשעבוד  
  צף ו/או שוטף 

  ל.ר.  ל.ר.  ל.ר.

 התחייבות לאי יצירת 
  )שעבודים (שעבוד שלילי

6.1.3  

כל עוד אגרות החוב (סדרה א') תהייה במחזור, מתחייבת החברה שלא ליצור שעבוד שוטף (צף) על כלל כסי  
  החברה ללא קבלת הסכמה מראש ממחזיקי אגרות החוב (סדרה א'), בהחלטה מיוחדת. 

למען הסר ספק, יובהר כי, אין באמור בכדי להגביל תאגידים בשליטת החברה ליצור שעבוד שוטף כאמור על  
ו/או  כלל כסיהם או חלק מהם ו/או שעבודים קבועים לסוגיהם וכן כי אין באמור כדי להגביל את החברה  

תאגידים בשליטה מליצור שעבוד קבוע ו/או שוטף ו/או ספציפי על כס מכסיהם. כון למועד חתימת שטר  
זה, אין שעבוד שוטף על כלל כסי החברה. יובהר כי, ככל שעל כל אחד ואחד מכסי החברה יהיו רשומים  

  אפקטיבי. שעבודים קבועים ו/או ספציפיים ו/או שוטפים, התחייבות זו תאבד מתוקפה ה 
על אף האמור בסעיף זה לעיל החברה תהא רשאית ליצור שעבוד שוטף על כלל רכושה לטובת צד שלישי כאמור  

) מתן הודעה לאמן בכתב  1לעיל, ללא הסכמה מראש של מחזיקי אגרות החוב (סדרה א') וזאת בכפוף ל: (
בד בבד עם יצירת שעבוד שוטף לצד  )  2) ימי עסקים קודם ליצירת שעבוד שוטף כאמור; וכן (7לפחות שבעה (

שלישי כאמור תיצור החברה שעבוד שוטף על כלל רכושה לטובת מחזיקי אגרות החוב (סדרה א') באותה דרגה  
ופרי פסו על פי יחס החובות בייהם אשר יהיה בתוקף עד למועד הפירעון הסופי של אגרות החוב (סדרה א')  

לטובת אותו צד שלישי, לפי המוקדם. השעבוד ה"ל ייוצר בהתאם  או עד למועד ביטול והסרת השעבוד השוטף  
  למסמכי שעבוד המקובלים על האמן. 

  כן 

התחייבות לעמידה באמות מידה  
  פיסיות 

  כן   להלן.  3ראו פירוט בטבלה בסעיף   7.1

התחייבות לדירוג אגרות החוב במועד  
ההפקה; שמירה על דירוג במשך כל חיי  

  ההתחייבות תעודת 
  ל.ר.  ל.ר.  ל.ר.
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קיים (סעיף  

  בשטר)/לא קיים
  תיאור תמציתי 

האם הפרה  
מהווה עילה  
  לפירעון מיידי 

התחייבות לדירוג כפול לתעודות  
  ההתחייבות 

  ל.ר.  ל.ר.  ל.ר.

התחייבות שלא להחליף את החברה  
המדרגת לאורך כל חיי תעודת  

  ההתחייבות 
  ל.ר.  ל.ר.  ל.ר.

  ל.ר.  ל.ר.  ל.ר.  מגבלות על יצירת חוב פיסי וסף 

  17.3  מגבלה על חלוקת דיבידדים 

  אגרות החוב (סדרה א') לא פרעו במלואן, יחול האמור להלן: כל עוד  
  החברה לא תבצע חלוקה, כהגדרת מוח זה בחוק החברות (להלן: "חלוקה") במקרים הבאים: 

במידה ופעולה כאמור תגרום לכך כי ההון העצמי של החברה (כהגדרתו בשטר האמות) לאחר החלוקה    ) 1(
  מיליון ש"ח;  25-כאמור יפחת מ

  ; 130%-במידה ויחס הבטוחה לחוב (כהגדרתו בשטר האמות) לאחר החלוקה יקטן מ  ) 2(
  . 15%-במידה ויחס ההון העצמי לסך המאזן (כהגדרתו בשטר האמות) יפחת מ  ) 3(

  מהרווח הקי, כפי שיהיה מעת לעת. 50%החברה לא תבצע חלוקה בשיעור העולה על   . 17.3.2
(לרבות רווחי שערוך) במאוחד לפי דוחותיה הכספיים המאוחדים    הרווח הקי של החברה  – "הרווח הקי"  

  של החברה (מבוקרים או סקורים, לפי העיין), כפי שיפורסמו מעת לעת.
כן מתחייבת החברה שלא לבצע חלוקה אם כתוצאה מביצוע החלוקה כאמור, תתקיים מי מהעילות לפירעון  

  לשטר האמות.  7.1מיידי כמפורט בסעיף 
כן מתחייבת החברה שלא לבצע חלוקה ככל שהיה מצויה בהפרה של איזה מהתחייבויותיה המהותיות כלפי  

  . מחזיקי אגרות החוב על פי שטר האמות

  כן 

מגבלות על עסקאות עם בעלי השליטה  
  בחברה 

17.4  

בסעיפים   הקבועות  הפיסיות  המידה  מאמות  באילו  עומדת  איה  שהחברה  לשטר    7.1.17-ו  7.1.16ככל 
האמות (מבלי להתחשב בתקופות הריפוי הקובות בהן) ו/או מתקיימת עילת פירעון מיידי מעילות העמדה  

לשטר האמות, החברה לא תהא רשאית להתקשר בעסקאות עם בעלי    7.1לפירעון מיידי כמפורט בסעיף  
) יום  30תוך שלושים (  השליטה ללא קבלת אישור אסיפת מחזיקי אגרות החוב (סדרה א') בהחלטה רגילה, 

  ממועד אישור העסקאות כאמור על ידי דירקטוריון החברה. 

  לא

  7.1.14  מגבלות על שיוי שליטה 

במקרה של העברת השליטה בחברה, אלא באם אושרה העברת השליטה בחברה על ידי האסיפה הכללית של  
  מחזיקי אגרות החוב (סדרה א') מראש ברוב רגיל. 

(להלן: "בעל השליטה    –סעיף זה  "העברת שליטה" לעיין   כל עסקה שכתוצאה ממה יחדל מר ראם רצון 
שיעור   ממה  שכתוצאה  עסקה  או  בחברה,  השליטה  בעל  להיות  בעקיפין,  או  במישרין  ההצעה"),  במועד 
ההחזקה של בעל השליטה לרבות, ביחד עם קרובו ו/או קרוביו, בזכויות ההצבעה בחברה, ירד מתחת לשיעור  

  .25%של 
  כהגדרת המוח בחוק יירות ערך.  –" שליטהיין סעיף זה " לע

" זה  סעיף  או    – "  עסקהלעיין  במישרין  בחברה,  השליטה  בעל  של  אחזקותיו  יועברו  שבמסגרתה  עסקה 
  בעקיפין. 

  יודגש כי, ירושה על פי דין איה מהווה עסקה. 
דרישה רגולטורית איה מהווה העברת שליטה  יצוין כי, עסקה כאמור אשר היה תוצאה של שיוי חקיקה ו/או  

  ובלבד שהחברה תעשה את מירב המאמצים להימע מתוצאה כאמור. – לעיין סעיף זה 

  כן 

  ל.ר.  ל.ר.  ל.ר.  כרית ריבית 

  מגון להתאמת ריבית במקרים מסוימים 
לתאים   3.6-ו 3.5

הרשומים מעבר  
  לדף

  ל.ר.  עמידה באמות מידה פיסיות. -איקיימות התאמות בשיעור הריבית בגין 
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 : מיידי לפירעון עילות .2

  העילה 
קיים (סעיף  

  בשטר)/לא קיים
  הערות/הסבר 

חלה הרעה מהותית בעסקי המפיק/חברות  
מוחזקות, וקיים חשש שהמפיק לא יוכל לפרוע  

  את תעודות ההתחייבות במועדן.
7.1.10  

מצבה במועד ההפקה, וקיים חשש ממשי שהחברה לא תוכל לפרוע את  אם חלה הרעה מהותית בעסקי החברה לעומת  
  אגרות החוב במועדן. 

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

  לדוחות הכספיים של החברה. 
7.1.30  

י רבעוים רצופים. אם תירשם הערת "עסק חי" בדוחותיה הכספיים של החברה למשך תקופה של ש  

  7.1.11  תעודות ההתחייבות לא פרעו במועדן.
אם החברה לא פרעה תשלום כלשהו מהתשלומים בהם היא חייבת לפי תאי אגרות החוב או לפי שטר אמות זה בתוך  

  ) ימים מהמועד הקבוע לתשלומו על פי שטר אמות זה. 7שבעה (
  

  חוב של המפיק הועמד לפירעון מיידי 

7.1.15  
לא  אם   כאמור  מיידי  לפירעון  והדרישה  מיידי,  לפירעון  הועמדה  מאוחדת  חברה  של  ו/או  החברה  של  מהותית  הלוואה 

  ) ימי עסקים ממועד שהועמדה לפירעון מיידי. 10הוסדרה או דחתה תוך עשרה (
Cross Default/Cross Acceleration  ,הפרה צולבת) :

במקרה של אי תשלום חובות אחרים או העמדה  
  לפירעון מיידי) 

ירידת דירוג האג"ח מתחת לדירוג מיימאלי  
  שקבע 

  ל.ר.  ל.ר.

  אם החברה הפסיקה או הודיעה על כוותה להפסיק את תשלומיה למחזיקי אגרות החוב.   7.1.24  המפיק הפסיק או הודיע על הפסקת תשלומיו 
מימוש שיעבוד על כס מהותי או מכירת כס  

  בסיסי 
  ל.ר.  ל.ר.

  7.1.12  פרסום דוחות כספיים במועד הרלווטי אי 
) ימים מהמועד האחרון שהיא חייבת  30החברה לא פרסמה דוח כספי שהיא חייבת בפרסומו לפי כל דין, בתוך שלושים (

  בפרסומו. 

  7.1.9  הפרה יסודית של תאי אג"ח

לא   או אם  יסודית  הפרה  האמות  שטר  או את  החוב  אגרות  תאי  הפרה את  אילו מהתחייבויותיה  אם החברה  תקיים 
המהותיות במסגרתם, ובכלל זה אם יתברר כי מצג מהותי ממצגי החברה באגרות החוב או בשטר האמות איו כון או  

) ימים ממועד  14איו מלא, והכל אם תן האמן הודעה לחברה לתקן את ההפרה וההפרה לא תוקה בתוך ארבעה עשר (
  לכם החברה תפעל לתיקוה. קבלת הודעה על דבר ההפרה, במה 

הפרת התחייבויות מהותיות או ביצוע פעולה  
  העשויה לפגוע מהותית בזכויות המחזיקים

7.1.22  
  אם קיים חשש ממשי שהחברה לא תעמוד בהתחייבויותיה המהותיות כלפי המחזיקים. 

הפרת התחייבות בוגע לשיויים מביים,  
  האג"ח מיזוגים ורכישות, ללא אישור מחזיקי 

7.1.20  

בוצע מיזוג של החברה עם ישות אחרת (שאיה חברה בבעלות מלאה של החברה), במסגרתו החברה היא החברה הקולטת  
או חברת היעד, ללא קבלת אישור מוקדם של אסיפת מחזיקי אגרות החוב (סדרה א') ברוב רגיל, אלא אם כן הצהירה הישות  

חברה או חברה אחרת), כלפי מחזיקי אגרות החוב (סדרה א'), לרבות באמצעות  הקולטת (ככל שתהיה, הייו בין אם היה ה
) ימי עסקים לפי מועד המיזוג, כי לא קיים חשש סביר שעקב המיזוג לא יהיה ביכולתה של הישות  10האמן, לפחות עשרה (

  הקולטת, לקיים את ההתחייבויות כלפי המחזיקים.
  מכירת רוב כסי המפיק 

7.1.19  

, איו בתחום הדל"ן היזמי ותחום הביצוע בישראל, או בוצעה מכירה  50%-עיקר פעילותה של החברה, דהייו למעלה מאם  
של רוב כסי החברה (למעט מכירת מלאי במהלך העסקים הרגיל של החברה) בתמורה למזומן וללא קבלת אישור מוקדם  

רגיל; "מכיר (סדרה א') ברוב  אגרות החוב  ו/או מכירה  של אסיפת מחזיקי  ו/או מיזוג  זה למעט הפקה  לעיין סעיף  ה" 
  לתאגיד/ים בבעלותה המלאה של החברה.

  התבצע שיוי בעיקר תחום פעילות המפיק 

מתן צו פירוק קבוע / מתן צו פירוק זמי שלא  
  Xבוטל תוך תקופה  

  7.1.4-ו 7.1.3
אם החברה תקבל החלטת פירוק (למעט פירוק כתוצאה ממיזוג עם חברה אחרת) או אם ייתן ביחס לחברה צו פירוק קבוע  
וסופי על ידי בית המשפט או כל צו בעל תוצאה דומה או זהה על ידי בית המשפט על פי חוק חדלות פירעון, או ימוה לה  
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  העילה 
קיים (סעיף  

  בשטר)/לא קיים
  הערות/הסבר 

מים על פי חוק חדלות פירעון, או כל בעל תפקיד אחר בעל מאפייים  מפרק קבוע או כל גורם מוסמך אחר בעל מאפייים דו
  דומים שימוה על פי דין. 

ידי בית המשפט או כל צו בעל תוצאה דומה או זהה על פי חוק חדלות פירעון, או ימוה לה    אם ייתן צו פירוק זמי על
וק חדלות פירעון, או תתקבל כל החלטה שיפוטית  מפרק זמי או כל גורם מוסמך אחר בעל סמכויות דומות או זהות על פי ח

בעלת אופי דומה או במקרה בו יחל הליך אחר או תוגש בקשה להליך אחר בעל משמעות דומה מכוח חוק חדלות פירעון,  
  ) ימים ממועד מתן הצו או קבלת ההחלטה, לפי העיין.  45וצו או החלטה כאמור לא דחו או בוטלו בתוך ארבעים וחמישה (

אף האמור, לא תיתן לחברה תקופת ריפוי כלשהי ביחס לבקשות או צווים שהוגשו או יתו, לפי העיין, על ידי החברה  על 
  או בהסכמתה. 

הטלת עיקול על כסי המפיק או ביצוע פעולת  
  הוצל"פ 

7.1.5  

לפועל כגד כסים כאמור;  אם יוטל עיקול על רוב כסי החברה או כל כסי החברה, או אם תבוצע פעולה כלשהי של הוצאה  
) ימים ממועד הטלתם או ביצועם, לפי  45והעיקול לא יוסר, או הפעולה לא תבוטל, לפי העיין, בתוך ארבעים וחמישה (

  העיין. 
על אף האמור, לא תיתן לחברה תקופת ריפוי כלשהי ביחס לבקשות או צווים שהוגשו או יתו, לפי העיין, על ידי החברה  

  . או בהסכמתה
מסך    50%כס או מס' כסים במצטבר, אשר ערכו או ערכם המצרפי (לפי העיין) עולה על    –"  רוב כסי החברהלעיין זה "

הכסים של החברה, על פי דוחותיה הכספיים המאוחדים האחרוים של החברה (מבוקרים או סקורים) שפורסמו טרם  
  קרות האירוע הרלווטי.

זמי (ובלבד שהמיוי  מיוי כוס כסים קבוע או 
  לא בוטל במועד סביר)

7.1.6  

אם הוגשה בקשה לכיוס כסים או כל בקשה בעלת תוצאה דומה או זהה על פי חוק חדלות פירעון או בקשה למיוי כוס  
יוי  כסים (זמי או קבוע) על רוב כסי החברה או על כל כסי החברה, או אם ייתן צו למיוי כוס כסים זמי או צו למ 

בעל תפקיד זמי בעל סמכויות דומות או זהות שימוה על פי חוק חדלות פירעון על רוב כסי החברה או על כל כסי החברה  
) ימים ממועד הגשתם או תיתם לפי העין; או אם יתן צו למיוי כוס  45אשר לא דחו או בוטלו בתוך ארבעים וחמישה (

דרתם בשטר האמות) או על כל כסי החברה או צו בעל מאפייים דומים על פי חוק  כסים קבוע על רוב כסי החברה (כהג
  חדלות פירעון.  

על אף האמור, לא תיתן לחברה תקופת ריפוי כלשהי ביחס לבקשות או צווים שהוגשו או יתו, לפי העין, על ידי החברה  
  או בהסכמתה. 

המפיק הודיע על כוותו לחדול מלהמשיך  
  בעיסוקו ו/או להל את עסקיו 

7.1.7  
אם החברה תחדל מלהמשיך בעסקיה ו/או להל את עסקיה כפי שיהיו מעת לעת ו/או תודיע על כוותה לחדול מלהמשיך  

  לעסוק בעסקיה כפי שיהיו מעת לעת ו/או להלם. 
החברה חדלה מלהיות תאגיד מדווח ע"פ חוק  

  י"ע 
  "תאגיד מדווח" כהגדרתו בחוק יירות ערך.אם החברה תחדל להיות   7.1.29

  7.1.8  מחיקה ממרשם החברות, למעט מיזוג

אם החברה תחוסל או תימחק, מכל סיבה שהיא, לרבות מחיקה או חיסול לצורכי מיזוג או במסגרת עסקת החלפת מיות,  
מלוא התחייבויות החברה כלפי  אלא אם החברה הקולטת (במסגרת המיזוג או עסקת החלפת המיות) טלה על עצמה את  

את   לקיים  הקולטת,  הישות  של  ביכולתה  יהיה  לא  המיזוג  שעקב  סביר  חשש  קיים  לא  כי  וכן  החוב  אגרות  מחזיקי 
  ההתחייבויות כלפי המחזיקים. 

  7.1.1  בקשה/מתן צו להקפאת הליכים

ות פירעון או אם ייתן צו כאמור  אם החברה תגיש בקשה לצו הקפאת הליכים או כל הליך דומה בהתאם להוראות חוק חדל
לחוק החברות או בהתאם לחוק חדלות פירעון (למעט    350או אם החברה תגיש בקשה לפשרה או להסדר עם ושיה לפי סעיף  

למטרת מיזוג עם חברה אחרת ו/או שיוי במבה החברה או פיצול שאים אסורים לפי תאי שטר זה, ולמעט הסדרים בין  
מ  בעלי  לבין  ויהיו  החברה  ככל  בלבד,  החברה  למיות  למימוש  היתים  החברה  של  אופציה  כתבי  מחזיקי  ו/או  יותיה 

מחזיקים כאמור, שאים אסורים לפי תאי שטר זה ושאין בהם כדי להשפיע על יכולתה של החברה לפרוע את אגרות החוב),  
יכולתה של החברה לעמוד בהתחייבויותיה    או אם החברה תציע לושיה בדרך אחרת פשרה או הסדר כאמור, על רקע היעדר

  . במועדן
הוגשה בקשה לצו לפתיחת הליכים לפי חוק  

  2018-חדלות פירעון ושיקום כלכלי, תשע"ח
7.1.2  

אם תוגש בקשה לצו לפתיחת הליכים כהגדרתו בחוק חדלות פירעון כגד החברה (שלא בהסכמתה) אשר לא דחתה או  
  ) ימים ממועד הגשתה.45(בוטלה בתוך ארבעים וחמישה 



 

5  

  העילה 
קיים (סעיף  

  בשטר)/לא קיים
  הערות/הסבר 

הוגשה בקשה לאישור הסדר חוב שלא במסגרת  
צו לפתיחת הליכים לפי חוק חדלות פירעון  

  2018-ושיקום כלכלי, תשע"ח
  ל.ר.  ל.ר.

    7.1.21-ו 7.1.13  הבורסה השעתה/מחקה את המסחר באג"ח 
  אגרות החוב מחקו מהמסחר בבורסה.

באגרות   המסחר  את  השעתה  הבורסה  בהירות,  אם  אי  היווצרות  של  בעילה  השעיה  למעט  בבורסה,  א')  (סדרה  החוב 
  ) יום60כמשמעות עילה זו בחלק הרביעי לתקון הבורסה, כאשר ההשעיה כאמור לא בוטלה תוך שישים (

הפרת מגבלות על גיוס חוב וסף, כולל הרחבת  
  סדרה 

7.1.23  
לשטר    17.3תאם להוראות שטר האמות כמפורט בסעיף  אם החברה תבצע הרחבה של אגרות החוב (סדרה א') שלא בה 

  האמות. 
אי עמידה בהתחייבות למגון התאמה לשיעור  

  הריבית, כתוצאה מאי הסרת שיעבוד צף 
  ל.ר.  ל.ר.

טילת חוב פיסי או אשראי ביגוד להתחייבות  
  לאי יצירת שעבוד שוטף 

7.1.26  
לשטר    6.1.3אם החברה תפר את התחייבויותיה לאי יצירת שעבוד שוטף על כלל כסי החברה (שעבוד שלילי) כאמור בסעיף  

  האמות. 
הפרת התחייבות להפקיד כספי כרית הוצאות  

וכרית ריבית או הפקדת כספים בפיקדון  
  להוצאות מיוחדות 

  ל.ר.  ל.ר.

  ראו לעיל  7.1.4  מתן צו אמן זמי או מיוי אמן זמי 
  ל.ר.  ל.ר.  הפסקת דירוג

  לשטר האמות.  17.4אם החברה תבצע חלוקה ביגוד להתחייבותה שבסעיף   7.1.25  מגבלות על חלוקה 

  אמות מידה פיסיות 
7.1.16 ;  
7.1.17 ;  

  7.1.18-ו
  אם החברה לא תעמוד באיזו מאמות המידה הפיסיות ה"ל, במשך שי רבעוים רצופים.

  לשטר האמות.  17.4אם החברה תפר את התחייבותה לאי התקשרות בעסקאות עם בעלי שליטה בהתאם להוראות סעיף   7.1.27  עסקאות עם בעלי שליטה 

    

 :פיסיות מידה  באמות עמידה דרישות .3

  פירוט אמת המידה   מס' סעיף בשטר   אמת מידה 
  מיליון ש"ח למשך תקופה של שי רבעוים רצופים.  16-(כהגדרתו בשטר האמות) לא יפחת משל החברה  ההון העצמי  7.1.16  התיית הון עצמי 

  7.1.18  התיית יחס הון למאזן 
למשך תקופה של שי רבעוים    11.5%-שיעור ההון העצמי של החברה מסך כל המאזן (כהגדרתו בשטר האמות) לא יפחת מ

  רצופים. 
  למשך תקופה של שי רבעוים רצופים. 125%הבטוחה לחוב לא יהא מוך משיעור של יחס   7.1.17  יחס בטוחה לחוב 
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 הון החברה והמחזיקים בו – 3פרק 

 

  1המניות של החברה נכון למועד התשקיף  הון 3.1

 ונפרע  מונפק  הון רשום  הון המניות  סוג
 1,000 1,000,000 ע.נ. ש"ח  1מניות רגילות בנות 

 

 התשקיף  למועד  דוע הקמתה ממועד החברה בהון שחלו השינויים 3.2

 הרשום  בהון שחלו השינויים 3.2.1

  1רגילות בנות  מניות השינוי מהות  תאריך 
 הון רשום בש"ח "כ  סה .נ. ע"ח ש

 100 100 2017בינואר  1יתרה ליום 
 999,900 999,900 הגדלת הון המניות הרשום  2020 אוקטוברב 2

 1,000,000 1,000,000 התשקיף  למועד "כ סה
 

   השינויים שחלו בהון המונפק והנפרע 3.2.2

שקדמו    3-ב למעט  השנים  החברה  של  והנפרע  המונפק  בהון  שינויים  חלו  לא  התשקיף  לתאריך 

 – כמפורט להלן 

 השינוי מהות  תאריך 
רגילות   מניות

.נ.  ע"ח ש  1בנות 
 "א כ

  / שנתקבלה  התמורה
שתתקבל בגין  

 "ח( ש המניות ) 

הון מונפק  
 ונפרע בש"ח 

 100 100 100 2017בינואר  1יתרה ליום 
 750 750 750 רצון   ראם למר  מניות   הקצאת 2020 אוקטוברב 2

 150 150 150 הקצאת מניות למר עמית גלר  2020בנובמבר  26
 1,000 1,000 1,000 התשקיף  למועד "כ סה

 

   החברה של הערך בניירות המחזיקים 3.3

ומר עמית גלר )להלן:    "(רצון  מר מר ראם רצון )להלן: "  םהמניות בחברה הינ  יבעל  ,נכון למועד זה

של החברה וזכויות ההצבעה  המונפק והנפרע  הון המניות  מ,  15%-ו  85%-"( המחזיקים בגלר  מר"

 . , בהתאמהבה

 

 שליטה בחברה ה 3.4

 מניות ה הקצאת הסכם 3.4.1

ו  ההתקשר  2020  אוקטוברב  2  ביוםו  2020בפברואר    20  םובי בהסכם  ,  להסכם  בתוספתהחברה 

"בהתאמה   זה:  בסעיף  יחד  פרטית  בע   החזקות'ס  גלרעם  ,  "(ההסכם)להלן  חברה    בבעלותו "מ, 

  25%- בבאותו מועדהחזיקה  אשר  (,  "המעבירה" :  בסעיף זה  ובשליטתו המלאה של מר גלר )להלן

של    בת  חברת"מ,  בע  בהתחדשות  איכותגד  -אבומזכויות ההצבעה ב  והנפרעהמונפק    מניותה מהון  

 (.בהתאמה, "בהתחדשות איכותגד -אב"- ו" המועברות מניותה : "בסעיף זה )להלן החברה 

  לחברה המעבירה העבירה בכפוף להתקיימות התנאים המתלים המפורטים להלן,  בהתאם להסכם, 

המעבירה  כלל אחזקות וזכויות  ,  ההעבר ה  השלמת שלאחר  באופן  ,  המועברות  מניותהוכלל  מלוא    את

המועברות  מניות  הגד איכות בהתחדשות בידי החברה. כתמורה סופית ובלעדית עבור העברת  -באב

מניות של החברה כשהן חופשיות ונקיות מכל שעבוד, עיקול,    150מעבירה  החברה להקצתה  לחברה,  

לאחר הקצאתן שיעור של  מהוות  , אשר  "(המוקצות  המניות)להלן: "  חוב ו/או זכויות לצד שלישי 

 .בה ההצבעה  זכויותמו החברהמהון המניות המונפק והנפרע של  15%

 
 תירשמנה למסחר. במסגרת התשקיף מניות החברה לא   1
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לאחר שהתקיימו  במועד העברת המניות המועברות,  ,  2020בנובמבר    26  ביום לתוקף  נכנס  ההסכם  

לחתימתו וביצועו  קבלת אישור הדירקטוריון והאסיפה הכללית של החברה  )א(    התנאים הבאים:

  גד איכות בהתחדשות - )ב( קבלת אישורים של דירקטוריון והאסיפה הכללית של אב  ;של ההסכם

החלטת מיסוי חתומה מאת רשויות המס, המאפשרת את    קבלת ; )ג(  לחתימתו וביצועו של ההסכם

  המעבירה   פן שתנאיה יהיו מקובלים עלוכ לפקודה, בא103בפטור ממס בהתאם לסעיף  המהלך  ביצוע  

כיוצא  שיונות והיתרים וית בנקים, בעלי שעבודים, נותני ר וועל דירקטוריון החברה; )ד( קבלת הסכמ 

ו גופים  שלישייםבזה  ל,  אחרים  צדדים  הסכמתם  להקצאת  המניות  העברת  אשר  ו/או  המועברות 

, נדרשת על פי דין ו/או ההסכם ו/או התחייבות, לדעת מי מהצדדים  ןולתוצאותיההמניות המוקצות  

; )ה( קבלת אישור האסיפה הכללית של בעלי המניות  גד איכות בהתחדשות-להסכם ו/או לדעת אב

 .(2020ר  אוקטובב 2ר התקבל ביום  שלה )אישור כאמו הרשום  ןהוהשל החברה להגדלת 

 בעלי מניות   הסכם 3.4.2

, בין במישרין ובין בעקיפין,  להתקשר  גלר מר  רצון ומר  של    בכוונתם,  הסכם הקצאת המניות  במסגרת

ובכלל זה    למערכת היחסים ביניהם כבעלי מניות בחברההוראות ביחס  שיכלול  הסכם בעלי מניות,  ב

  זכות,  מצרנות זכות אופן ההצבעה באסיפות בעלי מניות,  מקובלים בין בעלי מניות:    מנגנונים  יקבעו 

  במקרה   וחלוקה  מימון  להעמדת  ביחס  והסדרים  הצטרפות  חובת ,  הצטרפות  זכות,  ראשון  לסירוב

ההסדרים    ,כי  יובהר  .החברה  פירוק  של להוסיף  שיקבעו  מטרת  הינם  כאמור  המניות  בעלי  בין 

 לא לגרוע מהם. להוראות תקנון החברה ו

ו,  לעיל  האמור  לאור ומר  ככל  בהם  מר  רצון  תראה  מניות,  בעלי  בהסכם  יתקשרו    החברה גלר 

וכבעלי השליטה במשותף    ערך  ניירות  בחוק  המונח  כמשמעות,  החברה  במניות"  יחד"מחזיקים  כ

 . בחברה
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 1,2הזכויות הנלוות למניות החברה  – 4פרק 

 

החברה.   תקנון  פי  על  החברה  למניות  הנלוות  העיקריות  הזכויות  של  תמציתי  תיאור  יובא  להלן 

התיאור המובא להלן הינו תמציתי, ואינו מהווה תחליף לעיון בנוסח המלא של תקנון    ,מובהר כי

 החברה. 

בכל מקרה של סתירה בין הוראות תקנון החברה לבין הוראות שלא ניתן להתנות עליהן    ,מובהר כי

בחוק החברות ו/או בחוק ניירות ערך, או בכל תקנה מכוחם, יגברו ההוראות האמורות על הוראות  

 . החברהון תקנ

 החברה הינה חברה פרטית, ומניותיה אינן מוצעות לציבור על פי תשקיף זה.   ,כן, מובהר כי כמו

 

 החברה מניותל הנלוות זכויות 4.1

ש"ח   1מניות רגילות בנות   1,000,000-ש"ח מחולק ל 1,000,000המניות הרשום של החברה הוא    הון

 .("המניות הרגילותאו " "המניותערך נקוב כל אחת )להלן: "

רגילה,   מניה  וכל  ועניין,  דבר  לכל  ביניהן  זכויות  שוות  תהיינה  הרגילות  המניות    דרישות   שכלכל 

 , תקנה למחזיק בה: במלואן נפרעו בגינה  התשלום

החברה, בין אסיפות רגילות ובין  שווה להיות מוזמן, להשתתף ולהצביע באסיפות הכלליות של  זכות   4.1.1

  אסיפות מיוחדות, וכל אחת מהמניות בחברה תזכה את בעליה, הנוכח באסיפה ומשתתף בהצבעה 

 ;לקול אחד

בחלוקת  זכות   4.1.2 להשתתף  יחולקו,  ,דיבידנדיםשווה  וכאשר  הטבה,    אם  במניות  ובין  במזומן  בין 

 המוחזקת על ידו;  בחלוקת נכסים או בכל חלוקה אחרת, באופן יחסי לכמות המניות

באופן יחסי לכמות המניות המוחזקת    להשתתף בחלוקת עודף נכסי החברה בעת פירוקה  שווהזכות   4.1.3

   .על ידו

 

 ההצבעה זכויות 4.2

 . דין פי  על כנדרש, במניה  בעלותו את לחברה יוכיח, הכללית  באסיפה  להצביע   יןי המעונ  מניות בעל 4.2.1

  באמצעות רק  להצביע רשאים דין פסול הכריזו מוסמך משפט שבית מניות בעל וכן קטין מניות עלב 4.2.2

 . כוח בא באמצעות להצביע   רשאי כאמור אפוטרופוס וכל, אפוטרופוסיהם

להוראות כל דין, במקרה של בעלים במשותף למניה, רשאי כל אחד מהם להצביע בכל אסיפה,    בכפוף 4.2.3

בין בעצמו ובין על ידי שלוח, ביחס למניה הזו, כאילו הוא הזכאי היחידי לה. היה והשתתפו באסיפה  

  יותר מאחד הבעלים במשותף במניה, בין בעצמו או על ידי שלוח, יצביע זה מביניהם 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  

 . כבעלים במשותף במניות אלו הז סעיףמניות רשום שנפטר, יחשבו לצרכי 

   .החברה  בתקנוןהצביע באופן אישי או על ידי שלוח, כפי שיותנה המניות יוכלו ל עליב 4.2.4

____________________________ 
   .הזכויות הנלוות למניות החברה כפופות להוראות הדין ,למען הסר ספק יודגש כי  1
של בעלי המניות של החברה את החלפת תקנונה לתקנון המתואר להלן.    האסיפה הכללית  אישרה   0202  בנובמבר   62ביום    2

  ,יובהר כי  למסחר בבורסה.  המוצעיםמועד רישום ניירות הערך  סמוך לפני  ב  באופן אוטומטי   החלטה זו תיכנס לתוקף 
 הוראות תקנון החברה המפורטות בפרק זה להלן מובאות מתוך התקנון החדש כאמור.
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  את ,  שלו  אחר  מנהל  גוף  או  מנהליו  החלטת  פי  על,  להסמיך  רשאי  בחברה  מניות  בעל  שהוא  אגידת 4.2.5

,  לעיל   כנזכר  המוסמך  אדם .  כללית  אסיפה  בכל   נציגו  להיות  למתאים   ימצא  שהוא  אדם  אותו  של  כוחו 

  יכול   היה בעצמו שהתאגיד הצבעה  זכויות באותן  מייצגו שהוא התאגיד  מטעם להשתמש רשאי יהא

  כאמור   מוסמך  אדם  מכל   לדרוש  רשאי  האסיפה  ראש  יושב.  יחיד  מניות   בעל  היה  אילו  בהן   להשתמש

 . באסיפה אדם אותו של להשתתפותו כתנאי , התאגיד של מוסמך נציג להיותו סבירה  הוכחה 

  של   המוסמך  הנציג   על  יחול  לא  המינוי  כתב  לעניין  להלן  4.2.8  עד  4.2.6  בסעיפיםכי האמור    ,מובהר

 . התאגיד  מטעם להצבעה שלוח על רק אלא התאגיד

  ידי   על  או  הממנה  ידי   על  ויחתם   בכתב  יערך"(  מינוי  כתבמסמך הממנה שלוח להצבעה )להלן: "  לכ 4.2.6

  ידי   על   חתום  בכתב  המינוי  ייעשה   תאגיד  הוא   הממנה   ואם,  לכך  בכתב  סמכות  להם  שיש  כוחו  באי

 . המוסמך כוחו בא בחתימת או התאגיד ובחותמת  התאגיד של החתימה מורשי

  במשרד   יופקד,  ידו  על  שהוסמך  מי  או  החברה  דירקטוריון  דעת  להנחת  ממנו  העתק  או,  המינוי  תבכ 4.2.7

  בה   האסיפה  לתחילת   הקבוע  המועד  לפני  שעות   48-מ  פחות  לא  האסיפה  לכינוס  המיועד  במקום  או

  לגבי   זו  דרישה על  לוותר  האסיפה  ראש  יושב  רשאי,  אולם.  המינוי  בכתב הנקוב  האדם  להצביע  עומד

  דעת   להנחת ,  הימנו  העתק  או  שלהם  המינוי  כתב  את  ולקבל,  כלשהי  אסיפה   לגבי  המשתתפים  כל

 . האסיפה תחילת עם, האסיפה ראש יושב

 :להלן  להוראות  כפוף, אחד כוח מבא יותר למנות  זכאי יהיה  אחת ממניה יותר המחזיק  מניות עלב 4.2.8

  פי   על  הנדרשים  במקרים,  וכן  ניתן  הוא  שבגינן  המניות  מספר  ואת  סוג  את  יציין  המינוי  כתב (א)

  האסיפה של   יומה  סדר  שעל  בהתקשרות  המניות  בעל   של   האישי   עניינו  לשאלת  התייחסות, דין

 ; הכללית

  על   אחד  מניות  בעל  ידי  על  שניתנו  המינוי   בכתבי  הנקובות  כלשהו  מסוג  המניות  מספר  עלה (ב)

  אותו   ידי  על  שניתנו  המינוי כתבי  כל  בטלים  יהיו,  ידיו על  המוחזקות   סוג  מאותו  המניות   מספר

 ; ידיו  על  המוחזקות  המניות  בגין  ההצבעה  בתוקף  לפגוע  מבלי,  העודפות  המניות  בגין  מניות  בעל

  הוא   שבגינן   המניות   וסוג  מספר  את  מציין  אינו   המינוי   וכתב  מניות   בעל   ידי  על   כוח   בא  רק   מונה  (ג)

  כתב   הפקדת  ביום  המניות  בעל  שבידי  המניות  כל   בגין  ניתן  כאילו  המינוי  כתב  את  יראו ,  ניתן

  המינוי   כתב   אם .  למקרה  בהתאם ,  האסיפה  ראש   ליושב  מסירתו  ביום   או   החברה   בידי  המינוי 

  כאילו   המניות  בעל  את  יראו,  המניות  בעל  שבידי  המניות   ממספר  פחות  מניות  מספר  בגין   ניתן

  המניות   מספר  בגין  רק  תקף  יהיה  המינוי   וכתב,  שבידיו  המניות  יתרת  בגין  מהצבעה  נמנע

 . בו הנקובות

 

 הסדרים לפי חוק החברות  4.3

החברות   מחוק  סעיפים  לפי  החברה  בתקנון  שנקבעו  החברות  חוק  לפי  הסדרים  יפורטו  להלן 

 קנות פרטי תשקיף, ככל ונקבעו הסדרים כאמור. )ד( לת26המצוינים בתקנה 

 תקנון  שינוי 4.3.1

 תקנון בהחלטה שהתקבלה ברוב רגיל באסיפה הכללית.ה   את לשנות רשאיתהחברה 

 אורגנים בין סמכויות העברת 4.3.2

זמן ה (א) לעניין מסוים או לפרק  ליטול סמכויות הנתונות לאורגן אחר  אסיפה הכללית רשאית 

הכללית   האסיפה  נטלה  העניין.  בנסיבות  הנדרש  הזמן  פרק  על  יעלה  שלא    סמכויות מסוים 

הנתונות לפי החוק לדירקטוריון, יחולו על בעלי המניות הזכויות, החובות והאחריות החלות  
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ה לעניין  דירקטורים  יחולו עליהם,  על  זה  ובכלל  פעלת אותן סמכויות, בשינויים המחויבים, 

הוראות   הצבעתם,  ולאופן  באסיפה  להשתתפותם  בחברה,  להחזקותיהם  לב  הפרקים  בשים 

 השלישי, הרביעי והחמישי של החלק השישי לחוק החברות.

מן מסוים,  הדירקטוריון רשאי ליטול סמכויות הנתונות למנהל הכללי, לעניין מסוים או לפרק ז (ב)

העניין בנסיבות  הנדרש  הזמן  פרק  על  יעלה  הדירקטוריון,  שלא  דעת  שיקול  פי  על  והכל   ,

 .בהחלטה שתתקבל ברוב קולות הדירקטורים

 נבצר מן המנהל הכללי להפעיל את סמכויותיו, רשאי הדירקטוריון להפעילן במקומו.  (ג)

 מינוי דירקטורים ותקופת כהונתם  4.3.3

  בעלי   של  רגיל  ברוב  הכללית   האסיפה  ידי  על  בפעם  פעם   מידי  ייקבע  הדירקטוריון  חברי  ספרמ (א)

שלא יפחת    ובלבדברוב רגיל של חברי הדירקטוריון,    על ידי דירקטוריון החברה  או,  המניות

. כדירקטור  החיצוניים  הדירקטורים  ובכללם,  חברים  (12)  עשר  שנים  על  יעלה  ולא  (5)  חמישהמ

 ד בלבד ולא תאגיד. בחברה יכול להתמנות יחי

  כל .  השנתית  באסיפה  שתתקבל   המניות   בעלי  של   רגיל  ברוב   בהחלטה  ייבחרו  הדירקטורים (ב)

 . הבאה השנתית  לאסיפה עד  יכהן שנבחר דירקטור

  לקבוע   יכולה   האסיפה   אך,  כאמור  האסיפה   ידי  על  מינויו  במועד  תחל  דירקטור  של  כהונתו (ג)

 .האסיפה  ממועד המאוחר מינוי מועד

הכללית רשאית בכל עת לפטר דירקטור, ברוב רגיל של בעלי המניות, והיא רשאית   האסיפה (ד)

, למעט דירקטור  בחברה  כדירקטור  אחרלהחליט אותה עת למנות במקומו אדם )שאינו תאגיד(  

החברות חוק  הוראות  יחולו  לגביו  אשר    תינתן   היום  סדר  על  שפיטוריו  לדירקטור.  חיצוני 

 .הכללית  האסיפה לפני עמדתו  תא להביא סבירה  הזדמנות 

נ  הדירקטורים (ה) פים  וסרשאים למנות באופן מיידי או למועד עתידי דירקטור או דירקטורים 

אשר יכהנו עד לאסיפה השנתית הבאה, ובלבד שהמספר הכולל של חברי הדירקטוריון לא יעלה  

 .  חברים(  12על שנים עשר )

 מניין חוקי  4.3.4

  מן   השעה  מחצית   תוך  חוקי מניין  נוכח יהיה כן  אם  אלא   כללית   באסיפה  דיון  בשום לפתוח  ין א (א)

  בתקנון   או  החברות  בחוק   אחרת  מותנה   בהם  מקרים  להוציא .  לפתיחתה  שנקבע   המועד 

באי כוחם, לפחות בעל    ידי  על   או   בעצמם,  נוכחים  שיהיו  בשעה  חוקי  מניין  יתהווה,  החברה

 .בחברה ההצבעה זכויותמ (25%) אחוזיםעשרים וחמישה  לפחות  ה, אחד או יותר, שלומני

תידחה  ה  מחציתאם כעבור   (ב) היא  יימצא המניין החוקי,  לא  שעה מן המועד שנקבע לאסיפה 

על    בהודעה, אם צוין  אחר  מועד  לכללאותו יום בשבוע הבא, באותה שעה ובאותו מקום, או  

באסיפה    האסיפה ובאסיפה הנדחית ידונו העניינים שלשמם נקראה האסיפה הראשונה. אם

שעה מהמועד הקבוע לאסיפה, כי אז תתקיים  ה  מחציתהנדחית לא יימצא מניין חוקי כעבור  

 בכל מספר משתתפים שהוא.   הנדחיתהאסיפה 

, תתקיים האסיפה הנדחית רק אם נכחו  ותפי דרישת בעל מני  על  הכללית  האסיפה  כונסה  םא (ג)

( מההון המונפק  25%אחוזים )   עשרים וחמישהבה לפחות בעל מניה, אחד או יותר, שלו לפחות  

( לפחות מזכויות ההצבעה בחברה, או בעל מניה, אחד או יותר, שלו לפחות  1%ואחוז אחד )

 ( מזכויות ההצבעה בחברה. 25%אחוזים ) עשרים וחמישה
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 כללית  אסיפה ראש יושב 4.3.5

האסיפה יהיה  אסיפה כללית ייבחר יושב ראש לאותה אסיפה. על אף האמור לעיל, יושב ראש  בכל  

נוכחים   שיהיו  החברה  דירקטוריון  חברי  מבין  האסיפה  יו"ר  ייבחר  ובהיעדרו  הדירקטוריון  יו"ר 

באסיפה או נושא משרה בחברה שיהיה נוכח באסיפה ושהדירקטוריון הסמיכו לכך. לא נכח נציג  

אסיפה  מהגורמים הנ"ל באסיפה, ייבחר יו"ר האסיפה על ידי בעלי המניות הנוכחים והמצביעים ב

ברוב רגיל. בחירת יו"ר האסיפה תיעשה בתחילת הדיון באסיפה, שתיפתח, בכפוף לקיום מניין חוקי,  

"( או על ידי בעל מניות  נציג החברהעל ידי אדם שימונה לצורך כך על ידי הדירקטוריון )להלן: "

 .שנציג החברה הסמיך לעניין זה

 רוב באסיפה כללית  4.3.6

כן נקבע רוב אחר בחוקרגיל  רובהחלטות האסיפה הכללית יתקבלו ב (א) או בתקנון    , אלא אם 

 . החברה

  החברה   בתקנון  והמפורטות,  הכללית  לאסיפה  נתונה  לקבלתן  שהסמכות  ההחלטות  על  נוסף (ב)

: רגיל  ברוב  הכללית  באסיפה  יתקבלו   הבאים   בעניינים  החברה  החלטות,  החברות  בחוקאו  /ו

  נבצר   כי  קבעה  שהאסיפה  במקרה  הדירקטוריון  סמכויות  הפעלת  )ב(  ;החברה  תקנון  שינוי  )א(

  לניהולה   חיונית   מסמכויותיו  סמכות  הפעלת   וכי ,  סמכויותיו  את  להפעיל   הדירקטוריון  מן

 של   המבקר  החשבון  רואה  מינוי  (ג)  ;החברות  לחוק)א(  52  בסעיף  כאמור  החברה  של  התקין

לחברה  ד)  ; העסקתו  והפסקת   החברה  דירקטורים  מינוי    פעולות   אישור   (ה)  ופיטוריהם; ( 

  הגדלת   (ו )   ;לפי הוראות חוק החברות וכל דין אחר  הכללית   האסיפה   אישור  הטעונות   ועסקאות

החברות  מיזוג  (ז)  ;הפחתתוו  הרשום  המניות   הון בחוק  בעסקה    כהגדרתו  מדובר  אם  )אלא 

 .)א( לחוק החברות(275ור לפי סעיף הטעונה איש

 החלטות בדירקטוריון  קבלת 4.3.7

לא  .  דירקטורחלטות בדירקטוריון יתקבלו ברוב רגיל. בהצבעה בדירקטוריון יהיה קול אחד לכל  ה

 מכריע.  קול  קול נוסף או ראש הדירקטוריון ליושביהיה 

   פטור למתן הסמכה 4.3.8

ובדיעבד,  בה  משרה  נושא   לפטור   החברה  רשאית ,  החברות  חוק   אותורלה  בכפוף (א) מראש   ,

  נה ם, חברה איאולהזהירות כלפיה.    תבחו  הפרתמאחריותו, כולה או מקצתה, בשל נזק עקב  

ת בחלוקה, כהגדרת  וריה זה  ובתת חהפר  עקב  כלפיה  מאחריותו  דירקטור  מראש  לפטור  רשאית

 . מונח זה בחוק החברות

משרה בחברה בקשר  לעיל, תחול גם ביחס לפטור של נושא  )א(  בס"ק  לפטור כאמור    הזכאות (ב)

עם כהונתו מטעם החברה או על פי בקשתה כנושא משרה בתאגיד אחר שהחברה מחזיקה בו  

  תאגיד: "להלן במניות ו/או זכויות אחרות, במישרין או בעקיפין, ו/או שלחברה עניין כלשהו בו )

 . "(אחר

 מותרת ודיבידנד   חלוקה  4.3.9

 . דין פי על  למגבלות ובכפוף  החברה  בדירקטוריון תתקבל חלוקה על  החברה  חלטתה (א)

  הטבה  מניות  או  דיבידנד,  כלשהן  למניות  המוענקות  מוגבלות  או  מיוחדות  זכויות  לכל  פוףכ (ב)

  להתחשב   מבלי  וזאת,  המניות  של  הנקוב   ערכן  על  הנפרע  ההון  לסכום  יחסי  באופן  יחולקו

 .המניות  על  ששולמה בפרמיה
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  מאוחר   יהיה   זה  שמועד  ובלבד,  דיבידנד  לקבלת  הזכות  לצורך  קובע  מועד  לקבוע  רשאית  החברה (ג)

 . הדיבידנד  חלוקת על  ההחלטה ממועד

רשאי לעכב כל דיבידנד, הטבה, זכויות או סכומים העומדים לתשלום בגין מניות    דירקטוריוןה (ד)

שלגביהן יש לחברה עיכבון ו/או שעבוד, ולהשתמש בכל סכום כאמור או לממש כל הטבה וכל  

מימוש לשם סילוק החובות של בעל המניות האמורות בגינם יש  זכות ולהשתמש בתמורת ה 

 לחברה עיכבון ו/או שיעבוד.  

  שהוכרז   אחרת  חלוקה  לכל  או  לדיבידנד  הזכות  את  ההעברה  למקבל  תקנה  לא  מניה  עברתה (ה)

  שהעברת   במקרה,  לעיל  האמור  אף  על .  ההעברה  רישום  ולפני  ההעברה  אותה  לאחר  עליהם

 .ההעברה  רישום תאריך  במקום האישור  תאריך יבוא, הדירקטוריון אישור טעונה המניות

  את   יראו,  חלוקתו  על   ההחלטה  מיום  שנים(  7)  שבע  של  תקופה  תוך  נדרש  לא  שתשלומו  יבידנדד (ו)

 . החברה לבעלות  יחזור והוא , עליו כמוותר לו הזכאי

  המחאה ,  בנקאית  העברה  ידי  על  דיבידנד  כל  לשלם  יהיה  מותר,  אחרות  הוראות   תנוינ   לא  אם (ז)

  בעלים   של   במקרה   או ,  לו  הזכאי   של  הרשומה  הכתובת   לפי  בדואר  שישלחו  תשלום  פקודת  או

  לבעלות   ביחס  המניות  בעלי  במרשם  ראשון  רשום  ששמו  חבר  לאותו ,  רשומים  משותפים

  שחרור   ישמש  ופירעונה  נשלחת  היא  שאליו  האדם  לפקודת  תיערך  כזו  המחאה  כל.  המשותפת

 . מניה לאותה בקשר שנעשו  התשלומים  לכל  בנוגע

למניות   (ח) בקשר  לשלמם  שעומדים  אחרת  חלוקה  או  דיבידנד  מכל  לנכות  רשאי  הדירקטוריון 

שברשותו של בעל מניות, בין אם הוא בעליהן היחיד או בשותפות עם בעל מניות אחר, כל סכומי  

לסלקם   שעליו  ממנו  המגיעים  חשב  לחברהכסף  על  אחר,  עם  בשותפות  או  דרישות  לבדו  ון 

 וכדומה.  מיסוי דרישותתשלום, 

  מרווחי   שהוא   סכום  כל  מיוחדות  לקרנות  להפריש  דעתו  שיקול  פי  על  רשאי  הדירקטוריון (ט)

  ולקבוע   אליה   המסונפות   החברות   נכסי  בשערוך   היחסי   חלקה   או,  נכסיה  משערוך   או,  החברה

 . אלה קרנות  של ייעודן

 מיזוג   4.3.10

 . , בכפוף להוראות חוק החברותהמניותרוב קולות בעלי   טעוןאישור מיזוג 
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 פרשנות

פירוש אחר, משמעותם של המילים והביטויים הבאים הינו  בתקנון זה, מלבד אם נוסח הכתוב מצריך   .1

 כדלקמן: 

 לרבות תאגיד )אלא אם נאמר אחרת בתקנון זה(;      – "אדם"

יהא שמה במקרה    גד החזקות-אב  – "החברה" כל שם אחר אשר  או  בע"מ 

 שתחליף או תשנה את שמה; 

וקיים מועד קובע,  . היה  שרשום ככזה במרשם בעלי המניותמי     –  "בעל מניות"

בסעיף   כבעל    182כהגדרתו  ייחשב  עניין  לאותו  החברות,  לחוק 

 ; מניות מי שהיה בעל מניות במועד הקובע

 ; בע"מ אביב-הבורסה לניירות ערך בתל    – "הבורסה"

 ; הדירקטוריון שנבחר כדין ובהתאם להוראות תקנון זה –" הדירקטוריון"

בדירקטוריון של החברה ומי שמשמש בפועל כדירקטור יהא  חבר    – "דירקטור"

 ; אשר יהא כינויו

התשנ"ט  – "חוק החברות" החברות,  וכן  1999-חוק  לזמן,  מזמן  שיתוקן  כפי   ,

 ; התקנות שהותקנו או שיותקנו מכוחו

התשכ"ח  – " חוק ניירות ערך" ערך,  ניירות  וכן  1968- חוק  לזמן,  מזמן  שיתוקן  כפי   ,

 ; או שיותקנו מכוחוהתקנות שהותקנו  

וכן   –  "החוק" לזמן,  מזמן  שיתוקנו  כפי  ערך,  ניירות  חוק  החברות,  חוק 

התקנות שהותקנו או שיותקנו מכוחם, וכל חוק בר תוקף בקשר 

 ; לחברות, החל על החברה אותה שעה

לסעיף     – "מרשם בעלי המניות" בהתאם  לנהלו  שיש  המניות  בעלי  לחוק    127מרשם 

כל    –החברות, וכן אם החברה תחזיק מרשם נוסף מחוץ לישראל  

 ;מרשם נוסף, בהתאם למקרה

ואשר    – "המשרד" הזמן,  באותו  שיהיה  כפי  החברה  של  הרשום  המשרד 

 ;ישתנה מעת לעת כפי שיקבע דירקטוריון החברה

 ;לב)א( לחוק ניירות ערך52שמונתה לפי סעיף  ועדה –  "נהלית י המ ועדת האכיפה"

דואר   –  "כתב" פקסימיליה,  טלקס,  מברק,  צילום,  ליטוגרפיה,  דפוס, 

מילים   של  הטבעה  או  יצירה  של  אחרת  צורה  וכל  אלקטרוני, 

 ;בצורה הנראית לעין

לרבות, מניות, איגרות חוב, שטרי הון, תעודות ומסמכים אחרים   –  "ניירות ערך"

 ;זכות למכור, להמיר או למכור לשכאלההמקנים 

 ; תקנון החברה כניסוחו כאן או כפי שישונה מעת לעת –  "תקנון זה" או "התקנון"

 למניין הלוח הגריגוריאני.  – " חודש " או "שנה"

בים גם  י, יחולו בשינויים המחוי1981-לחוק הפרשנות, התשמ"א 10,  8,  7,  6,  5,  4,  3, 2הוראות סעיפים   .2

על פירוש התקנון, אם אין הוראה אחרת לעניין הנדון ואם אין בעניין הנדון או בהקשרו, דבר שאינו  

 מתיישב עם תחולה כאמור.  

, תהיה לכל מילה וביטוי שבתקנון המשמעות הנודעת להם בחוק החברות אלא  וז  תקנה פרט לאמור ב  .3

 אם יש בהם משום סתירה לנושא הכתוב או לתוכנו. 
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שניתן להתנות עליהן תחולנה על החברה אלא אם נקבע אחרת בתקנון זה ובכל סתירה בין  הוראות   .4

 הוראות חוק החברות האמורות ותקנון זה תחולנה הוראות תקנון זה.

כי .5 מובהר  ספק  ההסדרים    ,להסרת  על  להתנות  שניתן  באופן  החברות  בחוק  שהוסדרו  עניינים  לגבי 

גביהם הוראות שונות מהוראות חוק החברות, תחולנה לגביהם  לגביהם בתקנון, ותקנון זה אינו כולל ל 

 הוראות חוק החברות. 

הפנה תקנון זה להוראה בחוק החברות והוראה זו תוקנה או בוטלה, יראו את ההוראה האמורה כבת   .6

 תוקף וכאילו היתה חלק מהתקנון, אלא אם כן אסור הדבר על פי דין.

במשמע וכן להיפך, כל אמור במין זכר אף במין נקבה במשמע וכן  כל האמור בלשון יחיד אף הרבים   .7

 להיפך. 

בכל מקום בתקנון זה בו לא צוין הרוב הנדרש לקבלת החלטה באסיפה הכללית או בדירקטוריון, יחשב   .8

 הרוב הדרוש לקבלת אותה החלטה רוב רגיל. 

 

 שם החברה 

 שם החברה הוא כדלקמן:  .9

   בע"מ גד החזקות-אב בעברית:  

 AV-GAD HOLDINGS LTD בלועזית:

 

 מטרות החברה 

 החברה רשאית לעסוק בכל עיסוק חוקי.  .10

 

 תכלית החברה 

פי שיקולים עסקיים להשאת רווחיה, ואולם, החברה רשאית לתרום    תכלית החברה היא לפעול על .11

  סכום סביר למטרה ראויה, אף אם התרומה אינה במסגרת שיקוליה העסקיים כאמור לעיל, וזאת על 

 פי שיקול דעתו של דירקטוריון החברה. 

 

 הון המניות הרשום

מניות רגילות    1,000,000- ש"ח מחולק ל  1,000,000  בסך של  הואהון המניות הרשום של החברה   א. .12

 "(; המניות)להלן: " ש"ח ערך נקוב כל אחת 1בנות 

רגילה, שכל דרישות התשלום  תהיינה שוות זכויות ביניהן לכל דבר ועניין, וכל מניה    כל המניות ב.

 בגינה נפרעו במלואן, תקנה למחזיק בה: 

מוזמן,   שווהזכות   (1) אסיפות    להיות  בין  החברה,  של  הכלליות  באסיפות  ולהצביע  להשתתף 

רגילות ובין אסיפות מיוחדות, וכל אחת מהמניות בחברה תזכה את בעליה, הנוכח באסיפה  

 ;לקול אחד ,בין בעצמו ובין על ידי שלוח, ומשתתף בהצבעה

ות הטבה,  בין במזומן ובין במני  אם וכאשר יחולקו,  , דיבידנדיםשווה להשתתף בחלוקת  זכות   (2)

 ; ובחלוקת נכסים או בכל חלוקה אחרת, באופן יחסי לכמות המניות המוחזקת על יד

פירוקה  שווה  זכות (3) באופן יחסי לכמות המניות    להשתתף בחלוקת עודף נכסי החברה בעת 

 . והמוחזקת על יד
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 אחריות בעלי המניות 

זה, כל בעל מניות אחראי לפירעון  אחריותם של בעלי המניות מוגבלת, כמפורט בחוק החברות. לעניין   .13

הערך הנקוב של מניותיו בלבד. הקצתה החברה מניות בתמורה נמוכה מערכן הנקוב, תהא אחריותו  

 של כל בעל מניות מוגבלת לפירעון סכום התמורה המופחתת בגין כל מניה שהוקצתה לו כאמור.

 

 חברה פרטית שהיא חברת אגרות חוב

כל עוד ניירות הערך של החברה רשומים למסחר בבורסה או כל עוד  בכפוף להוראות חוק החברות, ו .14

 . תאגיד מדווחניירות הערך של החברה שהוצעו לציבור מוחזקים על ידו, תהא החברה 

 

 מניות

החברה   .15 יכולה  החברה,  של  קיימות  מניות  לבעלי  לכן  קודם  שניתנו  המיוחדות  בזכויות  לפגוע  מבלי 

רך אחרים בזכויות עדיפות או בזכויות מאוחרות או להנפיק מההון  להנפיק או להקצות מניות וניירות ע

שטרם הונפק ניירות ערך בני פדיון או להנפיק מניות בזכויות מוגבלות מיוחדות אחרות או בהגבלות  

בקשר עם חלוקת דיבידנדים, זכויות הצבעה, או בקשר עם עניינים אחרים, כפי שתקבע החברה מדי  

 ה הכללית ברוב של בעלי המניות. פעם בהחלטה שתתקבל באסיפ

אם בכל עת שהיא יחולק הון המניות לסוגים שונים של מניות יכולה החברה, בהחלטה שתתקבל ברוב   .16

רגיל באסיפה הכללית, מלבד אם תנאי ההנפקה של אותו סוג המניות מתנים אחרת, להמיר, להרחיב,  

רונות, ההגבלות וההוראות הקשורים או  היתר, הית  להוסיף או לשנות באופן אחר את הזכויות, זכויות

שאינם קשורים באותה עת באחד הסוגים, או כפי שייקבע בהחלטה שתתקבל באסיפה כללית ברוב  

 רגיל של בעלי המניות מן הסוג הזה.  

הזכויות המיוחדות המוקנות למחזיקים של מניות או סוג מניות שהוצאו, לרבות מניות בזכויות בכורה   .17

בזכויות מיוחדות אחרות, לא ייחשבו כאילו שונו באמצעות יצירתן או הנפקתן של מניות נוספות  או  

 בדרגה שווה עימן, אלא אם כן הותנה אחרת בתנאי ההקצאה של אותן מניות. 

ההוראות שבתקנות אלה בדבר אסיפות כלליות תחולנה, בשינויים המחויבים לפי העניין, על כל אסיפת  

 סוג כנ"ל. 

המניות הבלתי מונפקות של החברה תהיינה בפיקוחו של הדירקטוריון אשר יוכל להקצותן עד גבול הון   .18

במזומנים,  או בתמורה אחרת שלא  מזומנים  לאותם האנשים, תמורת  של החברה,  המניות הרשום 

באותם הסייגים והתנאים, בין למעלה מערכן הנקוב, בין בערכן הנקוב ובין )בהתאם להוראות חוק  

חברות( בתמורה הנמוכה מערכן הנקוב, ובאותם מועדים אשר הדירקטוריון ימצא למתאימים, ותהא  ה

כנ"ל איזה שהן, בערכן הנקוב או   על מניות  לדירקטוריון הסמכות להגיש לכל אדם דרישת תשלום 

למעלה מערכן הנקוב או בתמורה הנמוכה מערכן הנקוב, במשך אותו הזמן ובאותה התמורה והתנאים  

 הדירקטוריון ימצא למתאים. אשר

עם הקצאת מניות רשאי הדירקטוריון להנהיג הבדלים בין בעלי מניות ביחס לסכומי דרישות התשלום   .19

 רעונם. יו/או זמני פ

אם על פי תנאי הקצאת מניה כלשהי, יהא תשלום התמורה בגין המניה, כולה או חלקה, בשיעורים,   .20

נו על ידי האדם אשר הוא הבעלים הרשום של המניות  רעו יאזי ישולם כל שיעור כזה לחברה בזמן פ

 באותה עת או על ידי אפוטרופסיו.  

החברה תוכל לשלם בכל עת שהיא עמלה לכל אדם עבור תפקידו כחתם או הסכמתו לשמש כחתם, בין   .21

ללא תנאי או על תנאי, על כל נייר ערך, לרבות סטוק איגרות חוב של החברה או על הסכמתו להחתים,  
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א תנאי או על תנאי, על כל נייר ערך, איגרת חוב או סטוק איגרות של החברה. בכל מקרה ומקרה  בין לל

אפשר לשלם את העמלה או לסלקה במזומנים או בניירות ערך או באיגרות חוב או בסטוק איגרות חוב  

 של החברה. 

 

 תעודת מניה; שטר מניה 

המעיד  .22 מניה  תעודת  להן,  ובהתאם  החברות  חוק  להוראות  את  כפוף  תשא  במניות  קניין  זכות  על  ה 

או המוסמכים לכך מטעם    של דירקטור אחד   ו חתימתחותמת החברה או את שמה המודפס, בצירוף  

 החברה, כפי שיקבע דירקטוריון החברה מעת לעת. 

זכאי לקבל מהחברה, לפי בקשתו, תעודת מניה אחת בגין המניות הרשומות על    כל בעל מניה רשום .23

הדירקטוריון יאשר זאת )לאחר שישלם את הסכום אשר הדירקטוריון יקבע מזמן לזמן(,  שמו, או אם  

כמה תעודות מניה, כל אחת על אחת או יותר ממניות כאלו; כל תעודת מניה תציין את כמות המניות  

בכפוף   והכל  המניות  של  הנקוב  ערכן  המניות,  של  הסידוריים  מספריהן  ואת  הוצאה  היא  שבגינן 

 החברות. להוראות חוק 

תעודת מניה הרשומה על שמותיהם של שני בני אדם או יותר, תימסר לידי מי ששמו מופיע ראשון   .24

במרשם בעלי המניות, ביחס לאותה מניה, מבין שמות הבעלים המשותפים, אלא אם יורו לחברה כל  

 הבעלים הרשומים של אותה מניה, בכתב, למוסרה לבעלים רשום אחר. 

למסור  )א( .25 רשאית  יקנה    החברה  אשר  לחברה,  שולמה  המלאה  שתמורתן  מניות  בגין  מניה  שטר 

והוראות   במסירת המניה,  הזכות להעברתו  ואת  בו  הנקובות  למניות  הזכויות  בו את  למחזיק 

 תקנון זה בדבר העברה של מניות לא יחולו על מניות הנקובות בשטר מניה כזה; 

רה לשם ביטולו והפיכתו למניה רשומה על  בעל מניה האוחז כדין בשטר מניה זכאי להחזירו לחב )ב(

שם; וזכאי, תמורת אגרה שיקבע הדירקטוריון, כי שמו יירשם במרשם בעלי המניות בגין המניות  

 הנקובות בשטר המניה, וכי תוצא לו תעודת מניה על שם;

בעל שטר מניה רשאי להפקיד את שטר המניה במשרד, וכל עוד הוא מופקד שם תהיה למפקיד   )ג(

ות לדרוש כינוס אסיפה של החברה, בהתאם וכפוף להוראות חוק החברות ותקנון זה, להיות  הזכ

נוכח בה, להצביע ולהשתמש בשאר הזכויות של בעל מניות בכל אסיפה המתכנסת על פי דרישתו  

שעות לאחר ההפקדה, כאילו היה שמו רשום במרשם בעלי המניות כבעלים של    48כאמור כעבור  

שטר המניה. לא יוכר כמפקיד המניה אלא אדם אחד, והחברה חייבת להחזיר  המניות הכלולות ב

 את שטר המניה למפקיד אם ביקש זאת בכתב יומיים מראש לפחות.

לא הופקד שטר המניה כאמור, לא תהיינה למחזיק בו הזכויות המפורטות בתקנת משנה )ג( זו,  

 הזכויות הנתונות לבעל מניות בחברה. ותהיינה לו, כפוף להוראות תקנון זה, כל יתר 

אם תעודת מניה או שטר מניה יאבדו או יושחתו או נפגמו, רשאי הדירקטוריון להוציא תעודת מניה   .26

או שטר מניה חדשים במקומם, ובלבד שתעודת המניה או שטר המניה לא בוטלו על ידי החברה, או  

ר המניה אבדו או הושמדו, והחברה קיבלה  שהוכח לשביעות רצון הדירקטוריון כי תעודת המניה או שט

יחליט   אם  תשלום,  תמורת  והכל  אפשרי,  נזק  כל  בגין  הדירקטוריון,  של  רצונו  לשביעות  בטוחות 

לעיל יחולו בשינויים המחויבים גם לגבי הנפקת תעודת    25עד    22  תקנותהדירקטוריון להטילו. הוראות  

 מניה חדשה. 
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 דרישות תשלום 

יוכל, מזמן לזמן, לפי שיקול דעתו, להגיש לבעלי מניות דרישות לתשלום כל הכספים   .27 הדירקטוריון 

המניות אשר בידי כל אחד מבעלי המניות, ואשר על פי תנאי ההקצאה של המניות  שטרם נפרעו בגין  

אין לפרעם בזמנים קבועים, ועל כל בעל מניות לשלם לחברה את סכום הדרישה שהוגשה לו, בזמן  

התשלום   חלוקת  ידי  על  להיות  יכולה  תשלום  דרישת  הדירקטוריון.  ידי  על  שנקבעו  כפי  ובמקום 

 התשלום יהיה מועד ההחלטה של הדירקטוריון בדבר דרישת התשלום.   לשיעורים. מועד דרישת

28. ( עשר  ארבעה  של  מוקדמת  הודעה  תימסר  תשלום  דרישת  כל  שיעור  14על  יצוין  שבה  לפחות  יום   )

התשלום, ומקום תשלומו. על אף האמור לעיל, לפני זמן הפירעון של דרישת תשלום כזו הדירקטוריון  

לבעל ידי הודעה בכתב  על  ובלבד  רשאי,  פירעונה,  זמן  י המניות, לבטל את הדרישה או להאריך את 

 שהחלטה כאמור נתקבלה לפני זמן הפירעון של דרישת התשלום. 

בעלים משותפים במניה יהיו אחראים יחד לתשלום כל שיעורי התשלום ודרישות התשלום המגיעים   .29

 בגין מניה כזו. 

יך לפרוע כל סכום במועד קבוע או בשיעורי  אם על פי תנאי ההקצאה של כל מניה או באופן אחר צר .30

תשלום   דרישת  זו  היתה  כאילו  כזה  שיעור  או  כזה  סכום  כל  יסולק  אזי  קבועים,  במועדים  תשלום 

שהוגשה כדין על ידי הדירקטוריון ואשר עליה נמסרה הודעה כדין, ותחולנה על סכום כזה או שיעור  

 ות תשלום. תשלום כזה כל ההוראות אשר בתקנון זה בנוגע לדריש 

יהיה על האדם שהינו   .31 לכן,  פירעונו או קודם  ביום  אם לא סולק סכום דרישת התשלום או השיעור 

באותה עת בעל המניה אשר בגינה הוגשה דרישת התשלום או אשר עליה מגיע שיעור התשלום, לשלם  

ותה עת על  ריבית על הסכום הנזכר לעיל, בשיעור שהדירקטוריון יקבע מעת לעת, או בשיעור המותר א

פי חוק, למן היום שנקבע לתשלומו עד היום בו ייפרע למעשה, ואולם רשאי הדירקטוריון לוותר על  

 תשלום הריבית, כולו או מקצתו.

אם ימצא הדירקטוריון לנכון, רשאי הוא לקבל מבעל מניות הרוצה להקדים כספים שטרם נדרשו או   .32

יותיו, או חלק מהן. הדירקטוריון רשאי לשלם  שזמן פירעונם טרם הגיע ושטרם סולקו על חשבון מנ 

לבעל המניות על הכספים שהוקדמו באופן הנזכר לעיל, או על מקצתם, ריבית עד היום שבו היו הכספים  

 צריכים להיפרע אלמלא הוקדמו, לפי שיעור שיוסכם עליו בין הדירקטוריון לבין בעל המניות. 

 

 חילוט ושעבוד מניות 

מורה שהתחייב לה, כולה או מקצתה, במועד ובתנאים שנקבעו, אם הוצאה  לא שילם בעל מניה את הת .33

ולדרוש ממנו   יוכל הדירקטוריון בכל עת למסור הודעה לאותו בעל מניות  דרישת תשלום ואם לאו, 

שישלם את הסכום שטרם שולם, בצירוף הריבית שהצטברה וכל ההוצאות שהחברה נשאה בהן בגין  

 אי סילוק כזה. 

( יום אחרי תאריך ההודעה, ומקום או מקומות אשר  14ום, שיהיה לפחות ארבעה עשר ) ההודעה תקבע י .34

בהם יש לשלם את דרישת התשלום או השיעור הנזכר לעיל, בצירוף הריבית וההוצאות כנזכר לעיל.  

ההודעה תציין, כי במקרה של אי תשלום בתאריך הקבוע ובמקום שצוין באותה הודעה, עלולה החברה  

 יות אשר בגינן נעשתה דרישת התשלום או הגיע מועד שיעור התשלום.לחלט את המנ 

אם לא נתמלאו הדרישות הכלולות בהודעה כנזכר לעיל, אזי בכל זמן לאחר מכן, לפני תשלום דרישת   .35

התשלום או שיעור התשלום הריבית וההוצאות המגיעות בקשר למניות אלו, יוכל הדירקטוריון על פי  

מניות שבגינן ניתנה הודעה כאמור. חילוט כזה יכלול את כל הדיבידנדים  החלטה בנדון, לחלט את ה

 שהוכרזו ביחס למניות החלוטות ואשר לא שולמו בפועל לפני החילוט. 
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כל מניה שחולטה כך תיחשב קניינה של החברה, והדירקטוריון יהיה רשאי, בהתחשב בהוראות תקנון   .36

כפי שיראה לנכון, והכל בכפוף להוראות חוק    זה, למכרה, להקצותה מחדש או להעבירה באופן אחר

 החברות.  

מניות שחולטו וטרם נמכרו יהיו מניות רדומות, והן לא תקנינה זכויות כלשהן כל עוד הינן בבעלות   .37

 החברה. 

הדירקטוריון יוכל בכל עת לפני מכירה, הקצאה מחדש או העברה באופן אחר של כל מניה שחולטה   .38

 התנאים כפי שהדירקטוריון ימצא לנכון.כנ"ל לבטל את החילוט באותם 

כל בעל מניות שמניותיו חולטו יחדל להיות הבעלים של המניות שחולטו כאמור, אולם הוא ימשיך   (א)

לחוב לחברה את כל דרישות התשלום, שיעורי התשלום, הריבית וההוצאות המגיעים על חשבון  

אותם הסכומים למן יום החילוט ועד יום  מניות אלו או עבורן בזמן החילוט, בצירוף הריבית על  

התשלום, בשיעור המקסימלי שיהיה מותר אותה עת לפי חוק, אלא אם נמכרו המניות שחולטו  

 והחברה קיבלה את מלוא התמורה שלה התחייב בעל המניות, בתוספת ההוצאות שנלוו למכירה; 

ייב בעל המניות  עלתה התמורה שנתקבלה בשל מכירת המניות שחולטו על התמורה שלה התח (ב)

שחולטו כאמור, זכאי בעל המניות להשבת התמורה החלקית שנתן עבורן, אם היתה כזו, כפוף  

להוראות ההסכם שעל פיו הוקצו לו המניות, ובלבד שהתמורה שתיוותר בידי החברה לא תפחת  

 ממלוא התמורה שלה התחייב בעל המניות שחולטו, בתוספת ההוצאות שנלוו למכירה.

גם על מקרים של אי הוראות תק .39 בדבר חילוט מניות תחולנה  זה  ידוע שלפי תנאי  -נון  תשלום סכום 

הקצאת המניה מגיע זמן פירעונו במועד קבוע, כאילו היה סכום זה עומד להיפרע בתוקף דרישת תשלום  

 שנמסרה והודיעו על אודותיה.

לחברה תהיה זכות שעבוד מדרגה ראשונה על כל המניות הרשומות על שמו של כל בעל מניות, פרט   .40

למניות שנפרעו במלואן, וכן על ההכנסה ממכירתן לסילוק חובותיו והתחייבויותיו של אותו בעל מניות  

הקיום    לחברה, בין בעצמו או יחד עם כל אחד אחר, בין שהגיע מועד הסילוק של חובות אלה או מועד 

של ההתחייבויות האלה, ובין שלא הגיע, יהיו מקורות החובות אשר יהיו, ולא תיווצרנה כל זכויות  

בוד על כל הדיבידנדים  להלן, לחברה תהיה זכות לעיכבון ולשע  133  תקנהבשביושר על כל מניה. כמובא  

אשר יוכרזו מזמן לזמן על המניות האלו. אלא אם הוחלט אחרת, הרישום על ידי החברה של העברת  

 מניות ייחשב כויתור מצד החברה על השעבוד או העיכבון )אם יהיו( של המניות. 

אופן  כדי לממש את השעבוד הנזכר לעיל יהיה הדירקטוריון רשאי למכור את המניות המשועבדות ב  .41

  תקנה באשר ייראה לו, לפי שיקול דעתו; אולם אין למכור כל מניה אלא אם עברה התקופה הנקובה  

לו או פירוקו או  לעיל, ונמסרה לבעל המניות )או למי שזכאי לפנייה עקב מותו או עקב פשיטת רג   34

כינוס נכסיו( הודעה בכתב האומרת כי יש בדעת החברה למכור את המניה, ובעל המניות או מי שזכאי  

ההתחייבויות   את  קיימו  לא  או  מילאו  לא  או  לעיל  הנזכרים  החובות  את  שילמו  לא  כאמור  למניה 

 ( יום מיום משלוח הודעה זו. 14הנזכרות לעיל במשך ארבעה עשר )

מכירה כזו, לאחר סילוק הוצאות המכירה, תשמש לסילוק חובותיו ומילוי התחייבויותיו  ההכנסה מכל   .42

של בעל מניות כזה )לרבות החובות, ההתחייבויות וההתקשרויות שמועד סילוקן או קיומן טרם הגיע(  

 )ב( לעיל בשינויים המחויבים. 38 תקנהויחולו הוראות 

במקרה של מכירה לאחר חילוט או לשם הוצאה לפועל של שעבוד על ידי השימוש בסמכויות שניתנו   .43

לעיל, יהיה הדירקטוריון רשאי למנות אדם לחתום על כתב העברה של המניה שנמכרה ולרשום את  

הרוכש במרשם בעלי המניות כבעל המניות שנמכרו, ולאחר שנרשם שמו במרשם בעלי המניות ביחס  
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אלו, לא יעורער תוקפו של המכר, ותרופתו של כל אדם שנפגע על ידי המכר תהיה רק בתביעת    למניות

 דמי נזק מהחברה וממנה בלבד.

 

 העברת מניות ומסירתן 

שכתב   .44 ובלבד  בכתב,  תיעשה  מניות,  בעל  שם  על  המניות  בעלי  במרשם  הרשומות  מניות  העברת  כל 

ועל ידי הנעבר, בעצמם או על ידי באי כוחם, וכן    העברת מניה ייחתם בחתימת יד בלבד על ידי המעביר

על ידי עדים לחתימתם, והמעביר ייחשב כאילו נשאר בעל המניה עד שנרשם שמו של הנעבר במרשם  

בעלי המניות בגין המניה המועברת. בכפוף להוראות חוק החברות, העברת מניות לא תירשם אלא אם  

 לן. נמסר למשרד של החברה כתב העברה, כמפורט לה

כתב ההעברה של מניה ייערך וימולא בצורה דלהלן או באופן דומה לה ככל האפשר או בצורה רגילה  

 או מקובלת שתאושר על ידי יושב ראש הדירקטוריון או מי שהחברה הסמיכה לכך: 

"(, תמורת סך  המעביר" להלן:  )  מס' זיהוי __________   ,__________  אני "
ידי    __________  של על  לי  ששולם  זיהוי    __________ש"ח  מס' 

ההעברה"להלן:  )_________ ההעברה  מקבל  למקבל  בזה  מעביר   )"
_________ מניות _________ בנות ________ ש"ח ע.נ. כ"א, המסומנות  

, להיות בידי  בע"מ  גד החזקות-אב במספרים _____ עד _____ ועד בכלל, של  
אפוט עזבונו,  מנהלי  כל התנאים  מקבל ההעברה,  פי  על  כוחו,  ובאי  רופסיו, 

ההעברה,   מקבל  ואני,  זה,  כתב  חתימת  ערב  אותן  אני  החזקתי  שלפיהם 
 מסכים בזה לקבל את המניות הנ"ל על פי התנאים הנ"ל. 

 בחודש _____ שנת _____  ולראיה באנו על החתום ביום __
 _________________   _________________ 

 מקבל ההעברה                   המעביר            
 ____________________   ____________________ 

 " עד לחתימת מקבל ההעברה                עד לחתימת המעביר              
 

החברה רשאית לסגור את מרשם בעלי המניות למשך אותו זמן אשר ייראה בעיני הדירקטוריון, ובלבד   .45

כל שנה. החברה תודיע לבעלי המניות על סגירת מרשם בעלי המניות  ( יום ב30שלא יעלה על שלושים ) 

 בהתאם לקבוע בתקנון זה לעניין מסירת הודעות לבעלי המניות.  

ביחד עם תעודת המניות שעומדים להעבירן, אם   )א( .46 יימסר למשרד לשם רישום,  כל כתב העברה 

החברה. כתבי העברה שיירשמו, יישארו  הוצאה כזו, וכל ההוכחות האחרות שידרוש דירקטוריון  

למי   דרישה,  לפי  יוחזרו  לרשמם,  יסרב  הדירקטוריון  אשר  העברה  כתבי  כל  אך  החברה,  בידי 

שמסרם, יחד עם תעודת המניה )אם נמסרה(. סירב הדירקטוריון לאשר העברת מניות, יודיע על  

 ( ימים מתאריך קבלת כתב ההעברה; 30כך למעביר לא יאוחר משלושים )

דירקטוריון   )ב( ידי  על  ייקבע  אשר  ההעברה,  רישום  עבור  אגרה  תשלום  לדרוש  רשאית  החברה 

 החברה. 

האפוטרופוסים ומנהלי עזבונו של בעל מניה יחיד שנפטר, או, כשאין מנהלי עיזבון או אפוטרופוסים,   .47

שהחברה תכיר  בני האדם שיש להם זכות בתור יורשיו של בעל המניה היחיד שנפטר, יהיו היחידים  

 בהם בתור בעלי זכות במניה שהיתה רשומה על שם הנפטר.

נרשמה מניה על שם שני בעלים או יותר, תכיר החברה רק בשותף הנותר בחיים או בשותפים הנותרים   .48

בחיים כאנשים אשר להם הזכות במניה או טובת הנאה בה, אך לא יהא בכך כדי לפטור את עזבונו של  

מחובה כלשהי ביחס לנייר הערך שהחזיק בו בשותפות. נרשמה מניה על שם    בעל משותף בנייר הערך

 מספר בעלים במשותף כאמור יהיה זכאי כל אחד מהם להעביר את זכותו.
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כל אדם שייעשה בעל זכות במניות עקב מותו של בעל מניות, יהיה זכאי, בהראותו הוכחות על קיום   .49

ירושה,   צו  או מתן  אפוטרופוס  מינוי  או  שנפטר,  צוואה  המניות  בעל  למניות  הזכות  לו  כי  המעידות 

 להירשם כבעל מניות בגין מניות אלו, או יוכל, כפוף להוראות תקנון זה, להעביר את אותן מניות. 

החברה תוכל להכיר בכונס נכסים או במפרק של בעל מניות שהוא תאגיד הנמצא בחיסול או בפירוק   .50

של בעל מניות פושט רגל כבעלי זכות למניות הרשומות על  או בנאמן בפשיטת רגל או בכל כונס נכסים 

 שמו של בעל מניות כזה.

כונס הנכסים או המפרק של בעל מניות שהוא תאגיד בחיסול או בפירוק, או הנאמן בפשיטת רגל או   .51

ממנו   שידרוש  הראיות  אותן  שהמציא  לאחר  יוכל,  רגל,  פושט  מניות  בעל  של  נכסים  כונס  כל 

ות כי לו הזכות למניות בעל המניות בחיסול או בפירוק או בפשיטת רגל, בהסכמת  הדירקטוריון, המעיד 

)והדירקטוריון יהיה רשאי לסרב לתת הסכמתו בלי לתת כל סיבה לסירובו( להירשם   הדירקטוריון 

 כבעל מניות בגין מניות כאלו, או יוכל, כפוף להוראות תקנון זה, להעביר אותן מניות. 

הע .52 בדבר  לעיל  האמור  בשינויים  כל  החברה,  של  אחרים  ערך  ניירות  העברת  על  יחול  מניות  ברת 

 המחייבים. 

 

 ניירות ערך בני פדיון 

בכפוף להוראות חוק החברות החברה תהיה רשאית להנפיק או להקצות ניירות ערך הניתנים לפדיון   .53

ה הכללית  בתנאים ובדרך שיקבעו על ידי הדירקטוריון, לפי שיקול דעתו, ובלבד שינתן אישור האסיפ

 של בעלי המניות של החברה בכל מקרה בו נדרש אישורה על פי דין. 

 

 שינוי ההון

החברה רשאית מזמן לזמן, על פי החלטה של האסיפה הכללית, שתתקבל ברוב רגיל, להגדיל את הון   .54

 המניות הרשום שלה בסוגי מניות כפי שתקבע. 

אלא אם נאמר אחרת בהחלטה המאשרת את הגדלת הון המניות כאמור, תחולנה על המניות החדשות   .55

 הוראות תקנון זה.  

 על פי החלטה של האסיפה הכללית שתתקבל ברוב רגיל, רשאית החברה: .56

לאחד ולחלק מחדש את הון מניותיה למניות בנות ערך נקוב גדול יותר מהערך הנקוב של המניות   (א)

להון המורכב ממספר קטן יותר של מניות, ובלבד    – היו מניותיה ללא ערך נקוב    הקיימות, ואם

 שלא יהא בכך כדי לשנות את שיעורי החזקותיהם של בעלי המניות בהון המונפק. 

לשם ביצוע כל החלטה כאמור רשאי הדירקטוריון ליישב לפי ראות עיניו כל קושי שיתעורר, ובין  

יות או תעודות על שמם של מספר בעלי מניות שתכלולנה את  השאר, להוציא תעודות של שברי מנ

 שברי המניות המגיעים להם. 

מבלי לגרוע מסמכות הדירקטוריון כאמור, הרי במקרה שכתוצאה מהאיחוד יהיו בעלי מניות  

שאיחוד מניותיהם מותיר שברים, יהיה הדירקטוריון רשאי, באישור האסיפה הכללית שתתקבל  

 ברוב רגיל:

למכור את סך כל השברים ולמטרה זו למנות נאמן על שמו תוצאנה תעודות המניות הכוללות   (1)

 – את השברים, אשר ימכרם והתמורה שתתקבל בניכוי עמלות והוצאות תחולק לזכאים; או  

להקצות לכל בעל מניות שהאיחוד מותיר לגביו שבר, מניות מסוג המניות שלפני האיחוד,   (2)

זה אשר איחודן עם השבר יספיק למניה אחת מאוחדת שלמה,  משולמות במלואן, במספר כ 

 – והקצאה כאמור תיחשב כבת תוקף סמוך לפני האיחוד; או 
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לקבוע כי בעלי מניות לא יהיו זכאים לקבל מניה מאוחדת בגין שבר של מניה מאוחדת, הנובע   (3)

ויהי  אחת,  מאוחדת  מניה  יוצר  שאיחודן  המניות  ממספר  פחות  או  מחצית  של  ו  מאיחודן 

זכאים לקבל מניה מאוחדת בגין שבר של מניה מאוחדת הנובע מאיחודן של יותר ממחצית  

 ממספר המניות שאיחודן יוצר מניה מאוחדת אחת; 

( לעיל תחייב הוצאת מניות נוספות אזי פרעונן ייעשה  3( או )2) תקנות משנהבמקרה שפעולה לפי 

וחלוקה כאמור לא יחשבו כשינוי זכויות המניות נשוא  בדרך שבה ניתן לפרוע מניות הטבה. איחוד  

 האיחוד והחלוקה; 

לחלק על ידי חלוקה מחודשת של מניותיה הקיימות, כולן או מקצתן את הון מניותיה, כולו או   (ב)

מקצתו, למניות בנות ערך נקוב קטן יותר מהערך הנקוב של המניות הקיימות, ואם היו מניותיה  

יותר של מניות, ובלבד שלא יהא בכך כדי    להון מונפק  –ללא ערך נקוב   גדול  המורכב ממספר 

 לשנות את שיעורי החזקותיהם של בעלי המניות בהון המונפק; 

לבטל הון מניות רשום שביום קבלת ההחלטה טרם הוקצה, ובלבד שאין התחייבות של החברה,   (ג)

 לרבות התחייבות מותנית, להקצות את המניות; 

ל החברה באופן שמניות אלו תבוטלנה וכל התמורה ששולמה בגין  להפחית מניות בהון המונפק ש (ד)

ערכן הנקוב תירשם בספרי החברה כקרן הון שדינה יהיה, לכל דבר ועניין, כדין פרמיה ששולמה  

 על המניות שיוותרו בהון המונפק של החברה;

החליט  לאחד את הון המניות שלה, כולו או מקצתו, לסוג מניות אחד ובכלל זה רשאית החברה ל (ה)

על פיצוי בעלי מניות בחברה, כולם או מקצתם, בגין איחוד ההון, בדרך של הקצאת מניות הטבה  

 לאותם בעלי מניות;

זה האמור   (ו) ובמקרה  מניות החברה  של  הנקוב  ערכן  )ד( להפחית את  יחול,    בתקנת משנה  לעיל 

 יבים, גם ביחס להפחתת ערכן הנקוב של מניות החברה כאמור.  יבשינויים המחו 

 

 אסיפות כלליות 

( חודשים לאחר האסיפה  15החברה תקיים אסיפה שנתית בכל שנה ולא יאוחר מתום חמישה עשר ) .57

 השנתית האחרונה. אסיפה כללית שאינה אסיפה שנתית תהא אסיפה מיוחדת. 

 סדר היום באסיפה השנתית יכלול את הנושאים המנויים להלן:  .58

דיון בדוח התקופתי של החברה, הכולל בין היתר את הדוחות הכספיים המבוקרים של החברה   (א)

 ואת דוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה, המוגש לאסיפה הכללית;  

 מינוי ומינוי מחדש של הדירקטורים המכהנים בחברה;  (ב)

 מינוי רואה חשבון מבקר וקבלת דיווח בדבר שכרו של רואה החשבון;   (ג)

 שהדירקטוריון החליט להביאם להחלטת האסיפה הכללית.  נושאים (ד)

כל אימת שימצא הדירקטוריון לנכון, רשאי הוא לכנס אסיפה מיוחדת על פי החלטתו, אשר תזומן על   .59

 פי הודעה באופן ומועד בהתאם להוראות תקנון זה ובכפוף להוראות החוק.

או לפי דרישה של בעל מניה,  אחד    קטורדירכמו כן, תכונסנה אסיפות מיוחדות על פי דרישה כאמור של  

לפחות   שלו  יותר,  או  )  חמישהאחד  )5%אחוזים  אחד  ואחוז  המונפק  מההון  מזכויות  1%(  לפחות   )

לפחות   שלו  יותר,  או  אחד  מניה,  בעל  או  בחברה  )  חמישהההצבעה  ההצבעה  5%אחוזים  מזכויות   )

 בחברה. 

עש בתוך  יזמנה  מיוחדת,  אסיפה  לזמן  הדירקטוריון  )נדרש  ואחד  לו  21רים  שהוגשה  מיום  ימים   )

 להלן.   62 תקנהבהדרישה כאמור, למועד שיקבע בהודעה על האסיפה המיוחדת, כאמור 
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לעיל, רשאי הדורש, וכשמדובר בבעלי מניות   59 תקנהבלא זימן הדירקטוריון אסיפה מיוחדת, כאמור  .60

גם חלק מהם שיש לו יותר ממחצית מזכויות ההצבעה שלהם, לכנס את האסיפה בעצמו, ובלבד שלא    –

האפשר,   ככל  תכונס,  והיא  כאמור,  הדרישה  שהוגשה  מהיום  חודשים  שלושה  עבור  אחרי  תתקיים 

 באותו האופן שבו מכונסות אסיפות בידי הדירקטוריון. 

, בהתאם להוראות חוק החברות ובכפוף לכל דין,  ר היום באסיפה כללית ייקבע בידי הדירקטוריוןסד .61

 . לעיל  59 תקנהשבשלהם נדרש כינוסה של אסיפה מיוחדת לפי וייכללו בו גם נושאים 

לפני    שעות   72-מ אודות כינוס אסיפה כללית תימסר לכל מי שזכאי להשתתף בה, לא יאוחר  הודעה   .62

המועד לכינוסה ובלבד שלא תימסר למעלה מארבעים וחמישה ימים לפני מועד כינוסה ותוכנה ייקבע  

 . בידי הדירקטוריון בהתאם להוראות חוק החברות ובכפוף לכל דין

כויות הנתונות לאורגן אחר לעניין מסוים או לפרק זמן מסוים שלא  האסיפה הכללית רשאית ליטול סמ .63

החוק   לפי  הנתונות  סמכויות  הכללית  האסיפה  נטלה  העניין.  בנסיבות  הנדרש  הזמן  פרק  על  יעלה 

לדירקטוריון, יחולו על בעלי המניות הזכויות, החובות והאחריות החלות על דירקטורים לעניין הפעלת  

בשינויים סמכויות,  בחברה,    אותן  להחזקותיהם  לב  בשים  עליהם,  יחולו  זה  ובכלל  המחויבים, 

להשתתפותם באסיפה ולאופן הצבעתם, הוראות הפרקים השלישי, הרביעי והחמישי של החלק השישי  

 לחוק החברות.

קיום הוראה או תנאי  -פגם שנפל בתום לב בכינוס אסיפה כללית או בניהולה או פגם אחר הנובע מאי  .64

כל  שנקבעו   יפסול  לא  ניהולה,  או  הכללית  האסיפה  כינוס  אופן  לעניין  לרבות  זה,  בתקנון  או  בחוק 

 החלטה שהתקבלה באסיפה הכללית ולא יפגום בדיונים שהתקיימו בה, בכפוף להוראות כל דין. 

 

 זכויות הצבעה

 דין.  בעל מניות המעוניין להצביע באסיפה הכללית, יוכיח לחברה את בעלותו במניה, כנדרש על פי  .65

בעל מניות קטין וכן בעל מניות שבית משפט מוסמך הכריזו פסול דין רשאים להצביע רק באמצעות   .66

 אפוטרופוסיהם, וכל אפוטרופוס כאמור רשאי להצביע באמצעות בא כוח. 

בכפוף להוראות כל דין, במקרה של בעלים במשותף למניה, רשאי כל אחד מהם להצביע בכל אסיפה,   .67

ידי שלוח, ביחס למניה הזו, כאילו הוא הזכאי היחידי לה. היה והשתתפו באסיפה  בין בעצמו ובין על  

יותר מאחד הבעלים במשותף במניה, בין בעצמו או על ידי שלוח, יצביע זה מביניהם אשר שמו מופיע  

ראשון במרשם בעלי המניות ביחס למניה, או באישור בדבר בעלותו במניה או במסמך אחר שייקבע על  

טוריון לעניין זה, לפי העניין. אפוטרופוסים אחדים או מנהלי עזבון אחדים של בעל מניות  ידי הדירק

 כבעלים במשותף במניות אלו.  וז  תקנהשנפטר, יחשבו לצרכי 

 . בעלי המניות יוכלו להצביע באופן אישי או על ידי שלוח, כפי שיותנה להלן .68

מנהליו או גוף מנהל אחר שלו, את כוחו  תאגיד שהוא בעל מניות בחברה רשאי להסמיך, על פי החלטת   .69

של אותו אדם שהוא ימצא למתאים להיות נציגו בכל אסיפה כללית. אדם המוסמך כנזכר לעיל, יהא  

יכול   היה  בעצמו  שהתאגיד  הצבעה  זכויות  באותן  מייצגו  שהוא  התאגיד  מטעם  להשתמש  רשאי 

לדרוש מכל אדם מוסמך כאמור  להשתמש בהן אילו היה בעל מניות יחיד. יושב ראש האסיפה רשאי  

 הוכחה סבירה להיותו נציג מוסמך של התאגיד, כתנאי להשתתפותו של אותו אדם באסיפה. 

להלן לעניין כתב המינוי לא יחול על הנציג המוסמך של התאגיד    74עד    71כי האמור בתקנות    ,מובהר

 אלא רק על שלוח להצבעה מטעם התאגיד. 



13 

"( יערך בכתב ויחתם על ידי הממנה או על ידי באי  כתב מינוימסמך הממנה שלוח להצבעה )להלן: "  כל .70

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. 

הנחת דעת דירקטוריון החברה או מי שהוסמך על ידו, יופקד במשרד או  כתב המינוי, או העתק ממנו ל .71

שעות לפני המועד הקבוע לתחילת האסיפה בה עומד    48-במקום המיועד לכינוס האסיפה לא פחות מ

כל   לגבי  זו  דרישה  על  לוותר  ראש האסיפה  יושב  רשאי  אולם,  בכתב המינוי.  הנקוב  האדם  להצביע 

ולקבל את כתב המינוי שלהם או העתק הימנו, להנחת דעת יושב ראש    המשתתפים לגבי אסיפה כלשהי,

 האסיפה, עם תחילת האסיפה.

 בעל מניות המחזיק יותר ממניה אחת יהיה זכאי למנות יותר מבא כוח אחד, כפוף להוראות להלן: .72

  כתב המינוי יציין את סוג ואת מספר המניות שבגינן הוא ניתן וכן, במקרים הנדרשים על פי דין,  (א)

האסיפה   של  יומה  סדר  שעל  בהתקשרות  המניות  בעל  של  האישי  עניינו  לשאלת  התייחסות 

 הכללית; 

עלה מספר המניות מסוג כלשהו הנקובות בכתבי המינוי שניתנו על ידי בעל מניות אחד על מספר   (ב)

בעל   ידי אותו  על  כל כתבי המינוי שניתנו  יהיו בטלים  ידיו,  על  המניות מאותו סוג המוחזקות 

 בגין המניות העודפות, מבלי לפגוע בתוקף ההצבעה בגין המניות המוחזקות על ידיו;  מניות 

מונה רק בא כוח על ידי בעל מניות וכתב המינוי אינו מציין את מספר וסוג המניות שבגינן הוא   (ג)

ביום הפקדת כתב  שבידי בעל המניות  כל המניות  בגין  ניתן  כאילו  יראו את כתב המינוי  ניתן, 

החברה או ביום מסירתו ליושב ראש האסיפה, בהתאם למקרה. אם כתב המינוי ניתן    המינוי בידי 

בגין מספר מניות פחות ממספר המניות שבידי בעל המניות, יראו את בעל המניות כאילו נמנע  

 מהצבעה בגין יתרת המניות שבידיו, וכתב המינוי יהיה תקף רק בגין מספר המניות הנקובות בו. 

לאסיפה כללית יערך וימולא בצורה דלהלן או באופן דומה לה ככל האפשר או בצורה רגילה  כתב המינוי   .73

 י החברה במקומו: או מקובלת שתאושר על ידי יושב ראש הדירקטוריון או אדם אחר שהוסמך על יד

__________, בעל מניות  ' רחמ_________,    יהויז'  סמ, _________,  י"אנ
החזקות-אבב את  חברה ה":  להלן)  בע"מ   גד  בזה  ממנה   ,)"

  ,________________ שלו/ה  הזהות  שמספר   ,__________________
בהיעדרו/ה  רח'  מ או  שמספר    –___________,   ,_____________ את 

  –_____________, או בהיעדרו/ה  רח'  ____________, מ  הזהות שלו/ה
מ  ,___________ שלו/ה  הזהות  שמספר   ,_______________ רח'  את 

_____________, להצביע למעני ובשמי בגין ____ מניות מסוג _______,  
המוחזקות על ידי, באסיפה הכללית השנתית/המיוחדת של החברה / באסיפה  
של בעלי המניות מסוג _______________, שתיערך ביום _____ בחודש  

 __, ובכל אסיפה נדחית מאסיפה זו. _______ שנת ___ 
 ביום __ בחודש _______ שנת _____  ולראיה באתי על החתום

 ____________ 
 " חתימה  

הצבעה בהתאם לכתב מינוי יהיה לה תוקף למרות מותו של הממנה, או ביטול כתב המינוי או העברת   .74

המניה שבגינה הצביעו כאמור, אלא אם הודעה בכתב על המוות, הביטול או ההעברה, נתקבלה במשרד  

 האסיפה לפני ההצבעה. החברה או על ידי יושב ראש  

 

 דיונים וקבלת החלטות באסיפות כלליות 

אין לפתוח בשום דיון באסיפה כללית אלא אם כן יהיה נוכח מניין חוקי תוך מחצית השעה מן המועד   .75

שנקבע לפתיחתה. להוציא מקרים בהם מותנה אחרת בחוק החברות או בתקנון זה, יתהווה מניין חוקי  
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ות עשרים  לפחשלו  ה, אחד או יותר,  מנילפחות בעל  בשעה שיהיו נוכחים, בעצמם או על ידי באי כוחם,  

   .( מזכויות ההצבעה בחברה25%וחמישה אחוזים )

אם כעבור מחצית השעה מן המועד שנקבע לאסיפה לא יימצא המניין החוקי, היא תידחה לאותו יום   .76

בשבוע הבא, באותה שעה ובאותו מקום, או לכל מועד אחר, אם צוין בהודעה על האסיפה ובאסיפה  

אסיפה הראשונה. אם באסיפה הנדחית לא יימצא מניין חוקי  הנדחית ידונו העניינים שלשמם נקראה ה

כעבור מחצית השעה מהמועד הקבוע לאסיפה, כי אז תתקיים האסיפה הנדחית בכל מספר משתתפים  

 שהוא.  

בה   נכחו  פי דרישת בעלי מניות, תתקיים האסיפה הנדחית רק אם  על  כונסה האסיפה הכללית  אם 

( מההון המונפק ואחוז אחד  25%אחוזים )עשרים וחמישה  לפחות  לפחות בעל מניה, אחד או יותר, שלו  

אחוזים    עשרים וחמישה( לפחות מזכויות ההצבעה בחברה, או בעל מניה, אחד או יותר, שלו לפחות  1%)

 ( מזכויות ההצבעה בחברה.25%)

יהיה יו"ר  בכל אסיפה כללית ייבחר יושב ראש לאותה אסיפה. על אף האמור לעיל, יושב ראש האסיפה   .77

הדירקטוריון ובהיעדרו ייבחר יו"ר האסיפה מבין חברי דירקטוריון החברה שיהיו נוכחים באסיפה או  

נושא משרה בחברה שיהיה נוכח באסיפה ושהדירקטוריון הסמיכו לכך. לא נכח נציג מהגורמים הנ"ל  

רוב רגיל. בחירת  באסיפה, ייבחר יו"ר האסיפה על ידי בעלי המניות הנוכחים והמצביעים באסיפה ב 

יו"ר האסיפה תיעשה בתחילת הדיון באסיפה, שתיפתח, בכפוף לקיום מניין חוקי, על ידי אדם שימונה  

"( או על ידי בעל מניות שנציג החברה הסמיך לעניין  נציג החברהלצורך כך על ידי הדירקטוריון )להלן: "

 זה.

יין חוקי, לדחות את האסיפה, הדיון  יושב ראש של אסיפה כללית רשאי, בהסכמת האסיפה שיש בה מנ .78

או קבלת ההחלטה בנושא שפורט בסדר היום, מזמן לזמן וממקום למקום, וחייב הוא לדחותן כאמור  

היום   סדר  על  שהיו  בעניינים  אלא  לדון  אין  הנדחית  באסיפה  זאת.  לעשות  לו  הורתה  האסיפה  אם 

החלטה באסיפה שבה הוחלט על  ושהדיון בהם לא נסתיים או לא התחיל או שלא התקבלה לגביהם  

 הדחייה.  

דין, החלטה באסיפה הכללית תתקבל בהצבעה במניין קולות, באופן שכל מניה,   .79 כל  כפוף להוראות 

 המקנה זכות הצבעה, תקנה קול אחד. היו הקולות שקולים יראו את ההחלטה כנדחית.

 וק או בתקנון. החלטות האסיפה הכללית יתקבלו ברוב רגיל, אלא אם כן נקבע רוב אחר בח .80

בחוק   .81 ו/או  זה  בתקנון  והמפורטות  הכללית,  לאסיפה  נתונה  לקבלתן  שהסמכות  ההחלטות  על  נוסף 

 החברות, החלטות החברה בעניינים הבאים יתקבלו באסיפה הכללית ברוב רגיל: 

 שינוי תקנון זה; (א)

ת  הפעלת סמכויות הדירקטוריון במקרה שהאסיפה קבעה כי נבצר מן הדירקטוריון להפעיל א  (ב)

לניהולה התקין של החברה כאמור בסעיף   וכי הפעלת סמכות מסמכויותיו חיונית  סמכויותיו, 

 )א( לחוק החברות; 52

 מינוי רואה החשבון המבקר של החברה והפסקת העסקתו; (ג)

 מינוי דירקטורים לחברה ופיטוריהם;  (ד)

דין    לפי הוראות חוק החברות וכל  אישור פעולות ועסקאות הטעונות אישור האסיפה הכללית (ה)

 ;אחר

 ;והפחתתו הגדלת הון המניות הרשום (ו)

)א( לחוק  275)אלא אם מדובר בעסקה הטעונה אישור לפי סעיף    כהגדרתו בחוק החברות  מיזוג  (ז)

 . החברות(
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ופרוטוקול האסיפה   .82 שנדחתה  או  ברוב מסוים  או  פה אחד  נתקבלה  החלטה  כי  הראש  יושב  הכרזת 

 לכאורה לאמור בפרוטוקול. שנחתם בידי יושב ראש האסיפה, ישמשו ראיה 

אסיפה כללית ללא הזמנה וללא התכנסות ובלבד שההחלטה תתקבל פה אחד על  ל החלטה בניתן לקב .83

 . ידי כל בעלי המניות הזכאים להצביע באסיפה הכללית

 

 הדירקטוריון

,  המניותמספר חברי הדירקטוריון ייקבע מידי פעם בפעם על ידי האסיפה הכללית ברוב רגיל של בעלי  .84

ולא    (5ובלבד שלא יפחת מחמישה ),  הדירקטוריון  חברי  של  רגיל  ברוב  החברה  דירקטוריון  ידי  על  או

  , ובכללם הדירקטורים החיצוניים. כדירקטור בחברה יכול להתמנותחברים  (12יעלה על שנים עשר )

 יחיד בלבד ולא תאגיד. 

בעלי   )א( .85 של  רגיל  ברוב  בהחלטה  ייבחרו  כל  הדירקטורים  השנתית.  באסיפה  שתתקבל  המניות 

 דירקטור שנבחר יכהן עד לאסיפה השנתית הבאה; 

כהונתו של דירקטור תחל במועד מינויו על ידי האסיפה כאמור, אך האסיפה יכולה לקבוע מועד   )ב(

 מינוי המאוחר ממועד האסיפה;

בעלי   )ג( של  רגיל  ברוב  דירקטור,  לפטר  עת  בכל  רשאית  הכללית  רשאית  האסיפה  והיא  המניות, 

להחליט אותה עת למנות במקומו אדם )שאינו תאגיד( אחר כדירקטור בחברה, למעט דירקטור  

חיצוני אשר לגביו יחולו הוראות חוק החברות. לדירקטור שפיטוריו על סדר היום תינתן הזדמנות  

 סבירה להביא את עמדתו לפני האסיפה הכללית. 

דם )שאינו תאגיד( לשמש כדירקטור ממלא מקומו בדירקטוריון  דירקטור זכאי בכל עת למנות א )א( .86

"(. לא ימונה כדירקטור חליף מי שאינו כשיר להתמנות כדירקטור וכן מי  דירקטור חליף)להלן: "

שמכהן כדירקטור או כדירקטור חליף אלא אם כן יותר הדבר על פי דין. ניתן למנות דירקטור  

כהן כדירקטור, ובלבד שהמועמד להתמנות כדירקטור  חליף לחבר ועדת דירקטוריון, את מי שמ 

לדירקטור   חליף  דירקטור  הוא  ואם  דירקטוריון  ועדת  באותה  מכהן  אינו  הועדה,  לחבר  חליף 

כשירות   בעל  או  ופיננסית  חשבונאית  מומחיות  בעל  חיצוני  דירקטור  המועמד  יהא  חיצוני, 

ונה דירקטור חליף לדירקטור  מקצועית, בהתאם לכשירותו של הדירקטור המוחלף. אולם לא ימ 

 בלבד, למעט אם נקבע אחרת בחוק;  ו)א( ז תקנת משנהפי - חיצוני אלא על

ישיבת דירקטוריון   )ב( יהא הוא זכאי לקבל הזמנות לכל  כל עוד מינוי הדירקטור החליף בתוקף, 

ישיבת   בכל  ולהצביע  ולהשתתף  הזמנות(  לקבל  הממנה  הדירקטור  של  זכותו  שלילת  )בלא 

 דירקטוריון ממנה נעדר הדירקטור הממנה; 

שישנן   )ג( הסמכויות  כל  נתמנה,  שלפיו  המינוי  כתב  להוראות  כפוף  תהיינה,  החליף  לדירקטור 

 לדירקטור שהוא משמש ממלא מקומו, ודינו כדין דירקטור;

חליף   )ד( דירקטור  של  כהונתו  המינוי.  לבטל  עת  בכל  זכאי  יהא  חליף  דירקטור  שמינה  דירקטור 

"( הודיע לחברה בכתב על ביטול  הדירקטור הממנהסק אם הדירקטור שמינהו )להלן ולעיל: "תיפ

המינוי כאמור או על התפטרותו, או אם כהונתו של הדירקטור הממנה כדירקטור נפסקה בדרך  

 אחרת;

 כל מינוי של דירקטור חליף וביטול מינויו ייעשו בהודעה בכתב לחברה.  )ה(

 במשרתו יוכל להתמנות מחדש. דירקטור שחדל לכהן  .87

 משרת דירקטור תתפנה מאליה בכל אחד מהמקרים הבאים:  .88

 לחוק החברות;  231עד   229אם התפטר או פוטר ממשרתו כאמור בסעיפים  (א)
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 לחוק החברות;  232אם הורשע בעבירה כאמור בסעיף  (ב)

 א לחוק החברות;232במועד מתן הודעה על הטלת אמצעי אכיפה כאמור בסעיף  (ג)

 לחוק החברות; 233משפט החליט להורות על פקיעת כהונתו כאמור בסעיף אם בית ה (ד)

 החליט על פירוקו מרצון או ניתן לגביו צו פירוק; –אם הוכרז פושט רגל, ואם הוא תאגיד  (ה)

 במותו;  (ו)

 אם נעשה פסול דין;  (ז)

 א לחוק החברות.245א או 227במועד מתן הודעה לפי סעיף   (ח)

ים הנותרים רשאים לפעול בכל דבר, כל עוד מספרם אינו  אם תתפנה משרת דירקטור, יהיו הדירקטור .89

כאמור   המינימלי  מהמספר  הדירקטורים  מספר  פחת  דירקטורים.  מחמישה  יהיה  פחות  לא  לעיל, 

או לשם כינוס  להלן ו/  90  בתקנההדירקטוריון רשאי לפעול אלא לשם מינוי דירקטורים חדשים כאמור  

 אסיפה כללית למטרת מינוי דירקטורים נוספים. 

הדירקטורים רשאים למנות באופן מיידי או למועד עתידי דירקטור או דירקטורים נוספים אשר יכהנו   .90

(  12שנים עשר )של חברי הדירקטוריון לא יעלה על  עד לאסיפה השנתית הבאה, ובלבד שהמספר הכולל  

   .חברים

הדירקטורים יהיו זכאים לשכר וגמול בגין כהונתם בהתאם להוראות הדין ובכפוף לקבלת האישורים   .91

 הנדרשים על פי דין.  

בחברה יכהנו לפחות שני דירקטורים חיצוניים, אשר לפחות אחד מהם הוא דירקטור בעל מומחיות   .92

  240תקנו מכוח סעיף  חשבונאית ופיננסית והיתר הם בעלי כשירות מקצועית כמשמעותן בתקנות שהו

לחוק החברות, ויחולו לעניין כהונתם, ובכלל זה התשלומים להם הם זכאים בגין כהונתם, ההוראות  

  9לא תעלה על  שנקבעו בחוק החברות לעניין זה. תקופת כהונתו הכוללת של דירקטור חיצוני בחברה  

 , בכפוף לאמור בחוק החברות. שנים

 

 ותפקידיוסמכויות הדירקטוריון 

הדירקטוריון יתווה את מדיניות החברה ויפקח על ביצוע תפקידי המנהל הכללי ופעולותיו, וכן תהיה   .93

 לו כל סמכות של החברה שלא הוקנתה בחוק או בתקנון לאורגן אחר. 

הדירקטוריון יהיה רשאי לאצול את סמכויותיו למנהל הכללי ולועדה מועדות הדירקטוריון, בכפוף   .94

 דין.  למגבלות על פי

הדירקטוריון רשאי ליטול סמכויות הנתונות למנהל הכללי, לעניין מסוים או לפרק זמן מסוים,   )א( .95

שלא יעלה על פרק הזמן הנדרש בנסיבות העניין, והכל על פי שיקול דעת הדירקטוריון, בהחלטה  

 . שתתקבל ברוב קולות הדירקטורים

הדירקטוריון רשאי להורות למנהל הכללי כיצד לפעול לעניין מסוים.  מבלי לגרוע מהאמור לעיל,   )ב(

לא קיים המנהל הכללי את ההוראה רשאי הדירקטוריון להפעיל את הסמכות הנדרשת לביצוע  

 ההוראה במקומו; 

 נבצר מן המנהל הכללי להפעיל את סמכויותיו, רשאי הדירקטוריון להפעילן במקומו.  )ג(

 

 ישיבות הדירקטוריון

 קטוריון יתכנס לישיבות לפי צרכי החברה ובהתאם להוראות הדין. הדיר .96

יושב ראש הדירקטוריון רשאי לכנס את הדירקטוריון בכל עת. בנוסף, רשאי דירקטור אחד לדרוש   .97

 כינוס ישיבת דירקטוריון בנושא שיפורט. 



17 

בעל .98 להינתן  תוכל  דירקטוריון  ישיבת  זימון  על  הודעה  טלפונית,  - כל  בשיחה  )לרבות  פה,  בכתב 

בפקסימיליה או בדואר אלקטרוני(, או באמצעות מברק, ובלבד שההודעה תינתן לפחות יום עסקים  

מ פחות  לא  מקרה  )ובכל  חברי    24-אחד  רוב  הסכימו  אם  אלא  לישיבה,  הקבוע  המועד  לפני  שעות( 

על התכנסות  הדירקטוריון או ממלאי מקומם )אם יהיו כאלה(, במקרים דחופים, על מועד קצר יותר או  

 . ללא הודעה

 חליף   דירקטור .99

"( והמעוניין לקבל בתקופת היעדרותו  דירקטור נעדרדירקטור היוצא את גבולות ישראל )להלן: " (א)

פרטים   בחברה(  אחר  בכיר  משרה  נושא  אצל  )ובהיעדרו  החברה  מזכיר  אצל  ישאיר  הודעה, 

הדירקטוריון בתקופת היעדרותו )דירקטור נעדר  מספיקים לכך שניתן יהיה להודיע לו על ישיבת 

אשר השאיר פרטים אצל מזכיר החברה כמפורט לעיל ביחד עם דירקטורים הנמצאים בגבולות  

 "(;דירקטורים הזכאים לקבל הודעה ישראל, יקראו להלן: "

, אינו זכאי במשך שהותו מחוץ  וז   תקנהבדירקטור נעדר שלא השאיר את פרטיו כמפורט לעיל   (ב)

לישראל לקבל הודעה, אלא אם ביקש להעביר את ההודעה לדירקטור חליף בא כוח, שמונה על  

 פי תקנון זה;

תרשומת של מזכיר החברה )ובהיעדרו נושא משרה בכיר אחר בחברה( תיחשב ראיה חלוטה למתן   (ג)

 הודעה לדירקטור נעדר הזכאי לקבל הודעה. 

הישיבה .100 מועד  את  תפרט  דירקטוריון  ישיבת  על  כל  ההודעה  של  סביר  ופירוט  תתכנס  שבו  המקום   ,

סדר היום של ישיבות הדירקטוריון ייקבע בידי יושב ראש הדירקטוריון,    הנושאים שעל סדר היום.

והוא יכלול את הנושאים שקבע יושב ראש הדירקטוריון וכן כל נושא שדירקטור או שהמנהל הכללי  

 שיבת הדירקטוריון, לכללו בסדר היום. ביקש מיושב ראש הדירקטוריון, זמן סביר בטרם כינוס י 

המניין החוקי לפתיחת ישיבת דירקטוריון יהיה רוב חברי הדירקטוריון הזכאים לקבל הודעה ואשר   .101

אין מניעה לפי כל דין להשתתפותם ולהצבעתם בישיבת הדירקטוריון. המניין החוקי ייבדק בפתיחת  

 הישיבה. 

טת הדירקטוריון בדבר הפסקת כהונת המבקר הפנימי  על אף האמור לעיל, המניין החוקי לעניין החל

 לא יפחת בכל מקרה מרוב חברי הדירקטוריון. 

דירקטוריון החברה יבחר אחד מבין חבריו לכהן כיושב ראש הדירקטוריון. יושב ראש הדירקטוריון   .102

ינהל את ישיבת הדירקטוריון. אם נעדר יושב ראש הדירקטוריון מהישיבה, או אם לא ירצה לשבת  

ראשה, יבחרו חברי הדירקטוריון הנוכחים בישיבה אחד מביניהם לשמש יושב ראש הישיבה, לנהל  ב

 את הישיבה ולחתום על פרוטוקול הישיבה. 

החלטות בדירקטוריון יתקבלו ברוב רגיל. בהצבעה בדירקטוריון יהיה קול אחד לכל דירקטור. לא יהיה   .103

 ליושב ראש הדירקטוריון קול נוסף או קול מכריע.  

כל ישיבה של דירקטוריון שנכח בה מניין חוקי, תהיה לה הרשות לקיים את כל הסמכויות, יפויי הכוח   .104

ושיקולי הדעת הנתונים באותו זמן, לפי הוראות תקנון זה, בידי הדירקטוריון או המופעלים על ידיו  

 דרך כלל. 

שכל הדירקטורים  הדירקטוריון רשאי לקיים ישיבות באמצעות שימוש בכל אמצעי תקשורת ובלבד   .105

 המשתתפים יכולים לשמוע זה את זה כל הזמן.

הדירקטוריון רשאי לקבל החלטות אף ללא התכנסות בפועל, ובלבד שכל הדירקטורים הזכאים לקבל   .106

הודעה והזכאים להשתתף בדיון ולהצביע בעניין שהובא להחלטה הסכימו שלא להתכנס לדיון באותו  

ל ההחלטות, לרבות ההחלטה שלא להתכנס, וייחתם בידי יושב  עניין. במקרה כאמור ייערך פרוטוקו
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חתימות   את  לו  ויצרף  פרוטוקול  הדירקטוריון  ראש  יושב  ירשום  לחילופין  או  הדירקטוריון  ראש 

 הדירקטורים.  

" יכולה שתהיה בצירוף הסכמתו או התנגדותו או ציון דבר הימנעותו.  חתימת דירקטורלעניין זה, "

רשאי יושב ראש הדירקטוריון או מזכיר החברה )ובהיעדרו נושא משרה בכיר  במקום חתימת דירקטור  

 אחר בחברה( לצרף תרשומת בחתימתו המפרטת את אופן הצבעתו של הדירקטור. 

החלטה ללא התכנסות בפועל החתומה על ידי יו"ר הדירקטוריון, ובלבד שכל הדירקטורים הזכאים   .107

בעניין שהובא להחלטה הסכימו לכך )ובלבד שמספרם  לקבל הודעה והזכאים להשתתף בדיון ולהצביע  

הודעה   לקבל  הזכאים  כל חברי הדירקטוריון  ידי  על  בכתב החתומה  או החלטה  יפחת משניים(  לא 

והזכאים להשתתף בדיון ולהצביע בעניין שהובא להחלטה )ובלבד שמספרם לא יפחת משניים(, תהיה,  

נתקבלה כהלכה בישיבת דירקטוריון שנתכנסה  בכפוף להוראות החוק, חוקית ובת תוקף כהחלטה ש

 והתקיימה בהתאם להוראות תקנות אלה. 

כפוף להוראות כל דין, כל הפעולות שנעשו על ידי או על פי החלטת הדירקטוריון או על ידי ישיבת ועדה   .108

של הדירקטוריון או על ידי אדם )שאינו תאגיד( המשמש כחבר הדירקטוריון, תהיינה בעלות תוקף גם  

יתגלה אחר כך כי היה איזה פגם בבחירת חברי הדירקטוריון האלה או האנשים המשמשים כאמור,    אם

הכישורים   לו  היו  וכאילו  כחוק  מהם  אחד  כל  נבחר  כאילו  פסולים,  היו  מהם  אחד  או  שכולם  או 

 הדרושים להיות חבר הדירקטוריון או הועדה האמורה. 

 

 ועדות הדירקטוריון 

רשאי   .109 לה  הדירקטוריון  אצל  שהדירקטוריון  דירקטוריון  בועדת  דירקטוריון.  ועדות  להקים 

מסמכויותיו, לא יכהן מי שאינו חבר דירקטוריון. בועדת דירקטוריון שתפקידה לייעץ לדירקטוריון או  

להמליץ בלבד, יכול שיכהנו גם מי שאינם חברי דירקטוריון. בכפוף להוראות חוק החברות והוראות  

בכל ועדה יכהנו שני    ריון רשאי למסור את סמכויותיו או חלק מהן לועדות כאמור.תקנון זה, הדירקטו

 דירקטורים לפחות. 

לעיל, חייבת בשעת השימוש בסמכויותיה למלא אחר כל ההוראות    109  תקנהבכל ועדה שתוקם כאמור   .110

שתיקבענה על ידי הדירקטוריון. הישיבות והפעולות של כל ועדה כזו תתנהלנה לפי ההוראות הכלולות  

בתקנון זה לעניין הישיבות והפעולות של הדירקטוריון, כל כמה שהן מתאימות וכל כמה שלא באו  

 י הדירקטוריון והכל בכפוף להוראות חוק החברות. במקומן הוראות שניתנו על יד

לקביעת   .111 המלצותיה בהתאם  או  החלטותיה  על  שוטף  באורח  לדירקטוריון  תדווח  דירקטוריון  ועדת 

יובאו   הדירקטוריון,  אישור  הטעונות את  דירקטוריון  ועדת  של  המלצות  או  הדירקטוריון. החלטות 

 וריון. לידיעת הדירקטורים זמן סביר לפני הדיון בדירקט

הדירקטוריון רשאי לבטל החלטה של ועדה שמונתה על ידיו, ואולם אין בביטול כדי לפגוע בתוקפה של   .112

 החלטה של ועדה שהחברה פעלה על פיה כלפי אדם אחר, שלא ידע על ביטולה.

כל הפעולות שנעשו בתום לב בישיבת הדירקטוריון או על ידי ועדה של הדירקטוריון או על ידי כל אדם  

על כדירקטור יהיו בנות תוקף אף אם יתגלה לאחר מכן שהיה פגם במינויו של דירקטור או אדם  הפו

כזה הפועל כאמור או שהם או אחד מהם היו פסולים ממש כאילו כל אדם כזה נתמנה כדין והיה כשיר  

 להיות דירקטור. 
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 המנהל הכללי 

 יון למנות יותר ממנהל כללי אחד. המנהל הכללי ימונה ויפוטר בידי הדירקטוריון ורשאי הדירקטור  .113

המנהל הכללי יהיה אחראי לניהול השוטף של ענייני החברה במסגרת המדיניות שקבע הדירקטוריון   .114

וכפוף להנחיותיו ויהיו לו כל סמכויות הניהול והביצוע שלא הוקנו בחוק החברות או בתקנון זה לאורגן  

 יון. אחר של החברה והוא יהיה נתון לפיקוחו של הדירקטור 

המנהל הכללי רשאי, באישור הדירקטוריון, לאצול לאחר, הכפוף לו, מסמכויותיו. האישור יכול שיהיה  

 כללי ומראש ויכול שיהיה לעניין מסוים. 

115.  

המנהל הכללי יודיע ליושב ראש הדירקטוריון ללא דיחוי על כל עניין חריג שהוא מהותי לחברה,   (א)

במועדים ובהיקף שיקבע הדירקטוריון. לא היה לחברה    וכן יגיש לדירקטוריון דיווחים בנושאים,

לכל חברי   יודיע המנהל הכללי כאמור  למלא תפקידו,  שנבצר ממנו  או  דירקטוריון  ראש  יושב 

 הדירקטוריון;

המנהל הכללי יודיע בכתב ליו"ר דירקטוריון החברה, ללא דיחוי, על כל עניין או נושא שבו יש לו   (ב)

 ניגוד עניינים עם כהונתו בחברה.עניין אישי ו/או עלול ליצור 

יושב ראש הדירקטוריון רשאי, מיוזמתו או לפי החלטת הדירקטוריון, לדרוש מהמנהל הכללי דין   (ג)

 וחשבון בנוגע לעסקי החברה;

הצריכו הודעה או דין וחשבון כאמור פעולה של הדירקטוריון, יזמן יושב ראש הדירקטוריון ללא   (ד)

 דיחוי ישיבה של הדירקטוריון לצורך דיון בהודעה או החלטה על נקיטת הפעולה הנדרשת. 

 

 נושאי משרה 

דירקטורים   .116 )למעט  משרה  נושאי  לחברה  למנות  לזמן  מזמן  רשאי  יהיה  כללי(  המנהל הכללי  ומנהל 

לתפקידים קבועים, זמניים או מיוחדים, כפי שהמנהל הכללי ימצא לנכון מזמן לזמן, וכמו כן יהיה  

המנהל הכללי רשאי להפסיק את שירותיהם של אחד או יותר מהנזכרים מזמן לזמן ובכל זמן, לפי  

 שיקול דעתו המוחלט. 

סמכויות והתפקידים של נושאי המשרה  המנהל הכללי יוכל לקבוע, כפוף להוראות חוק החברות, את ה .117

 שמונו על ידו כאמור. תנאי כהונתם של נושאי המשרה יקבעו בהתאם לאמור בחוק החברות. 

 

 המבקר הפנימי 

 .של החברה דירקטוריון החברה ימנה מבקר פנימי, לפי הצעת ועדת הביקורת .118

שמירה על החוק ונוהל  המבקר הפנימי יבדוק, בין היתר, את תקינותן של פעולות החברה מבחינת ה .119

 עסקים תקין. 

ידי   .120 על  אחרת  נקבע  אם  או  הדירקטוריון  ראש  יושב  יהיה  הפנימי  המבקר  על  הארגוני  הממונה 

 דירקטוריון החברה.

, הצעה  של החברה  המבקר הפנימי יגיש לאישור הדירקטוריון, לאחר שנבחנה על ידי ועדת הביקורת .121

 ן יאשר אותה בשינויים הנראים לו. לתכנית עבודה שנתית או תקופתית והדירקטוריו 
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 רואה החשבון המבקר 

רואה החשבון המבקר, אחד או יותר, יתמנו בכל אסיפה שנתית וישמשו בתפקידם עד תום האסיפה   .122

השנתית שלאחריה. על אף האמור לעיל, האסיפה הכללית רשאית, בהחלטה שתתקבל ברוב רגיל למנות  

ה ארוכה יותר, שלא תארך מעבר לתום האסיפה השנתית  רואה חשבון מבקר שישמש בתפקידו לתקופ 

 השלישית שלאחר זו שבה מונה.  

האסיפה הכללית רשאית לסיים את כהונתו של רואה החשבון המבקר בכפוף ובהתאם להוראת חוק   .123

 החברות. 

שכרו של רואה החשבון המבקר עבור פעולת הביקורת יקבע בידי הדירקטוריון או בידי מי שהוסמך   .124

על ידי הדירקטוריון, אשר ידווח בכל אסיפה שנתית על תנאי העסקתו של רואה החשבון המבקר.  לכך 

ועדת הביקורת או הועדה שמינתה החברה לבחינת דוחותיה הכספיים לפי הוראות חוק החברות, תבחן  

 את היקף עבודתו של רואה החשבון המבקר ואת שכרו ותביא המלצותיה לפני הדירקטוריון. 

ר  .125 של  בידי  שכרו  יקבע  ביקורת  פעולת  שאינם  לחברה  נוספים  שירותים  עבור  המבקר  החשבון  ואה 

לרבות   –" רואה חשבון". לעניין תקנה זו,  הדירקטוריון, או בידי מי שהוסמך לכך על ידי הדירקטוריון

 שותף, עובד קרוב של רואה חשבון ולרבות תאגיד שבשליטתו. 

 

 תוקף פעולות ואישור עסקאות שאינן חריגות

בכפוף להוראות כל דין, כל הפעולות שנעשו על ידי הדירקטוריון או על ידי ועדת דירקטוריון או על ידי   .126

יהיו תקפות    – כל אדם הפועל כדירקטור או כחבר ועדת דירקטוריון או על ידי המנהל הכללי, לפי העניין  

ריון, הדירקטור חבר  אף אם יתגלה לאחר מכן שהיה פגם כלשהו במינוי הדירקטוריון, ועדת הדירקטו

 הועדה או המנהל הכללי, לפי העניין, או שמי מנושאי המשרה האמורים היה פסול מלכהן בתפקידו. 

נושא משרה אשר לו עניין אישי בפעולה של החברה יגלה לחברה, זמן סביר לפני המועד לדיון באישור   .127

 יים. הפעולה את מהות ענינו האישי בפעולה, לרבות כל עובדה או מסמך מהות 

עסקה לא חריגה של חברה עם נושא משרה בה או עם בעל שליטה בה, או עסקה לא חריגה של החברה   .128

עם אדם אחר שלנושא משרה בחברה או לבעל השליטה בחברה יש בה עניין אישי, למעט עסקה הנוגעת  

  לתנאי כהונתם והעסקתם של נושאי המשרה או של בעלי השליטה בחברה וקרוביהם, תאושר על ידי 

ועדת הביקורת )בכפוף להוראות הדין(. אישור ועדת הביקורת יכול שייעשה על ידי מתן אישור כללי  

 לסוג מסוים של עסקאות או על ידי אישור עסקה מסוימת.

עסקאות חריגות עם נושא משרה או בעל שליטה בחברה או עם אדם אחר שלנושא המשרה או בעל   .129

הנוגעות לתנאי כהונתם של נושאי המשרה ולתנאי כהונתם  השליטה עניין אישי באישורן וכן עסקאות 

 של בעלי השליטה וקרוביהם תאושרנה בדרך הקבועה על פי דין. 

 

 חלוקה 

 החלטת החברה על חלוקה תתקבל בדירקטוריון החברה ובכפוף למגבלות על פי דין.  .130

 

 דיבידנד ומניות הטבה 

או מוגבלות המוענקות   .131 זכויות מיוחדות  יחולקו  כפוף לכל  דיבידנד או מניות הטבה  למניות כלשהן, 

באופן יחסי לסכום ההון הנפרע על ערכן הנקוב של המניות, וזאת מבלי להתחשב בפרמיה ששולמה על  

 המניות. 
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החברה רשאית לקבוע מועד קובע לצורך הזכות לקבלת דיבידנד, ובלבד שמועד זה יהיה מאוחר ממועד   .132

 ההחלטה על חלוקת הדיבידנד.

מניות  הדירק .133 בגין  לתשלום  העומדים  סכומים  או  זכויות  הטבה,  דיבידנד,  כל  לעכב  רשאי  טוריון 

שלגביהן יש לחברה עיכבון ו/או שעבוד, ולהשתמש בכל סכום כאמור או לממש כל הטבה וכל זכות  

ולהשתמש בתמורת המימוש לשם סילוק החובות של בעל המניות האמורות בגינם יש לחברה עיכבון  

   ו/או שעבוד.

העברת מניה לא תקנה למקבל ההעברה את הזכות לדיבידנד או לכל חלוקה אחרת שהוכרז עליהם   .134

טעונה   לעיל, במקרה שהעברת המניות  על אף האמור  רישום ההעברה.  ולפני  אותה ההעברה  לאחר 

 אישור הדירקטוריון, יבוא תאריך האישור במקום תאריך רישום ההעברה. 

( שנים מיום ההחלטה על חלוקתו, יראו את הזכאי  7קופה של שבע )דיבידנד שתשלומו לא נדרש תוך ת .135

 לו כמוותר עליו, והוא יחזור לבעלות החברה.

אם לא ניתנו הוראות אחרות, מותר יהיה לשלם כל דיבידנד על ידי העברה בנקאית, המחאה או פקודת   .136

שותפים רשומים,  תשלום שישלחו בדואר לפי הכתובת הרשומה של הזכאי לו, או במקרה של בעלים מ 

לאותו חבר ששמו רשום ראשון במרשם בעלי המניות ביחס לבעלות המשותפת. כל המחאה כזו תיערך  

לפקודת האדם שאליו היא נשלחת ופירעונה ישמש שחרור בנוגע לכל התשלומים שנעשו בקשר לאותה  

 מניה. 

למניות שברשותו    הדירקטוריון רשאי לנכות מכל דיבידנד או חלוקה אחרת שעומדים לשלמם בקשר .137

של בעל מניות, בין אם הוא בעליהן היחיד או בשותפות עם בעל מניות אחר, כל סכומי כסף המגיעים  

ממנו שעליו לסלקם לחברה לבדו או בשותפות עם אחר, על חשבון דרישות תשלום, דרישות מיסוי  

 וכדומה. 

ום שהוא מרווחי החברה, או  הדירקטוריון רשאי על פי שיקול דעתו להפריש לקרנות מיוחדות כל סכ  .138

 משערוך נכסיה, או חלקה היחסי בשערוך נכסי החברות המסונפות אליה ולקבוע ייעודן של קרנות אלה. 

 

 מיזוג

 אישור מיזוג טעון רוב קולות בעלי המניות, בכפוף להוראות חוק החברות.  .139

 

 פרוטוקולים 

ישיבות דירקטוריון וישיבות של  החברה תנהל מרשם פרוטוקולים של אסיפות כלליות, אסיפות סוג,   .140

ועדות הדירקטוריון, ותשמור אותם במשרדה הרשום או במען אחר בישראל, שעליו הודיעה החברה  

 ( שנים ממועד האסיפה או הישיבה, לפי העניין. 7לרשם החברות, לתקופה של שבע )

 כל פרוטוקול יכלול את הפרטים הבאים:  .141

 יפה; המועד והמקום בו נתקיימה הישיבה או האס (א)

שמות הנוכחים, ואם הם מיופי כוח או חליפים, שמות מייפי הכוח או הממנים ובאסיפת בעלי   (ב)

 מניות, כמות המניות מכוחם מתקיימת הצבעה וסוגן; 

 תמצית הדיונים, מהלך הדיונים וההחלטות שנתקבלו; (ג)

 הוראות שניתנו על ידי הדירקטוריון לועדות של הדירקטוריון או למנהל הכללי;  (ד)

 מסמכים, דוחות, אישורים, חוות דעת וכיוצא באלה שהוצגו, נדונו ו/או צורפו. (ה)
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פרוטוקול כזה של אסיפה כללית, שנחתם בידי יושב ראש האסיפה ישמש ראיה לכאורה לאמור בו.   .142

את   שניהל  הדירקטור  ידי  על  ונחתם  שאושר  דירקטוריון  ועדת  או  דירקטוריון  ישיבת  פרוטוקול 

 אורה לאמור בו. הישיבה, ישמש ראיה לכ

 

 מרשם בעלי המניות

החברה תנהל מרשם בעלי מניות בהתאם להוראות חוק החברות ומרשם בעלי מניות מהותיים, בהתאם   .143

 להוראות חוק החברות.  

 החברה רשאית לנהל מרשם בעלי מניות נוסף מחוץ לישראל. .144

בין הרשום במרשם מרשם בעלי המניות יהיה ראיה לכאורה לנכונות הרשום בו. במקרה של סתירה   .145

לבין תעודת מניה, ערכו הראייתי של מרשם בעלי המניות עדיף על ערכה הראייתי של    בעלי המניות

 תעודת המניה. 

 

 הודעות

 .  לעיל 62  תקנהבהודעה בדבר כינוס אסיפה כללית תימסר כאמור  .146

לבעלי מניותיה הרשומים במרשם בעלי המניות,   )א( .147 דין חייבת החברה במסירתן  פי  הודעות שעל 

הכתובת    62  תקנהלבכפוף   פי  על  אליו  תישלחנה  או  המניות  בעל  של  לידיו  תימסרנה  לעיל, 

כנמסרת   ההודעה  תיחשב  הדואר,  באמצעות  הודעה  נשלחה  לחברה.  שמסר  אם    –האחרונה 

( שעות ממועד משלוחה ואם נשלחה לכתובת  72עים ושתיים )נשלחה לכתובת בישראל בתוך שב

 ( ימים ממועד משלוחה; 10תוך עשרה ) – בחו"ל 

)א( לעיל כדי להטיל כל חובה על החברה ליתן הודעה למי שלא המציא    בתקנות משנהאין באמור   )ב(

 לחברה כתובת בישראל. 

 לחברה כתובת:בכל אחד מהמקרים הבאים ייחשב בעל מניות כמי שלא המציא  .148

כאשר החברה שלחה לו לפי הכתובת האחרונה שהמציא מכתב בדואר רשום בו נתבקש לאשר כי   (א)

הכתובת האמורה עודנה כתובתו או להודיע לחברה על כתובת חדשה, והחברה לא קיבלה תשובה  

 ( יום ממועד משלוח ההודעה; 30תוך שלושים )

 –כאשר החברה שלחה לו לפי הכתובת האחרונה שהמציא מכתב בדואר רשום, ורשות הדואר   (ב)

הודיעה לחברה כי אין הוא ידוע בכתובת האמורה או    –אגב החזרת המכתב או בלא לעשות כן  

 מכל סיבה דומה אחרת. 

לי  לשותפים במניה יכולה החברה ליתן הודעה בשולחה הודעה לשותף ששמו נזכר ראשון במרשם בע  .149

 המניות לגבי אותה מניה. 

כהלכה למרות    כל מסמך או הודעה שנמסרו על ידי החברה בהתאם להוראות תקנון זה יחשבו כנמסרים .150

על כך ובין אם לאו(, כל עוד    פטירתו, פשיטת רגל או פירוק של אותו בעל מניות )בין אם החברה ידעה

חשבו לכל מטרה שהיא כמספיקים  כאמור י  לא נרשם אחר במקומו כבעל המניות, ומשלוח ומסירה

 לגבי כל אדם המעוניין באותן מניות. 
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 פירוק החברה 

אלא אם נקבע במפורש אחרת בתקנון זה    –במקרה של פירוק החברה, בין מרצון ובין באופן אחר, אזי   .151

 תחולנה ההוראות הבאות:  –או בתנאי ההוצאה של מניה כלשהי 

תשלום   (א) לאחר  החברה  )נכסי  חובותיה  פירעון  לשם  החברה  נכסי  בכל  תחילה  ישתמש  המפרק 

 "(;הנכסים העודפיםחובותיה יקראו להלן: "

כסים העודפים בין בעלי המניות  כפוף לזכויות מיוחדות הצמודות למניות, יחלק המפרק את הנ (ב)

 רטה לערכן הנקוב של המניות;-באופן יחסי פרו

באישור החברה בהחלטה שתתקבל באסיפה הכללית ברוב קולות בעלי המניות, רשאי המפרק   (ג)

לחלק את הנכסים העודפים של החברה או כל חלק מהם בין בעלי המניות בעין וכן למסור כל נכס  

 בפיקדון לזכות בעלי המניות כפי שהמפרק ימצא לנכון.  מהנכסים העודפים לידי נאמן

 

 פטור, ביטוח ושיפוי 

 מאחריות  פטור .152

ובדיעבד,  בה  משרה  נושא  לפטור  החברה  רשאית ,  החברות  חוק  אותורלה  בכפוף (א) מראש   ,

עקב   נזק  בשל  או מקצתה,  כולה  כלפיה.    תב חו  הפרתמאחריותו,  איאולהזהירות  חברה    נה ם, 

ת בחלוקה, כהגדרת  וריהז ה  ובת ת חהפר  עקב   כלפיה   מאחריותו   דירקטור  מראש   לפטור   רשאית

 . מונח זה בחוק החברות

משנה )א( לעיל, תחול גם ביחס לפטור של נושא משרה בחברה    תלפטור כאמור בתקנ  הזכאות (ב)

בקשר עם כהונתו מטעם החברה או על פי בקשתה כנושא משרה בתאגיד אחר שהחברה מחזיקה  

( בו  כלשהו  עניין  שלחברה  ו/או  בעקיפין,  או  במישרין  אחרות,  זכויות  ו/או  במניות  :  להלןבו 

 . "(אחר תאגיד"

 אחריות   ביטוח .153

  עליו   שתוטל  חבות   בשל  בה   משרה   נושא  של   אחריותו  לביטוח   בחוזה   להתקשר   רשאית החברה   (א)

 : מאלה אחת  בכל, מקצתה או כולה, בה משרה  נושא היותו בתוקף שעשה פעולה עקב

 הפרת חובת זהירות כלפי החברה או כלפי אדם אחר;  (1)

  הפרת חובת אמונים כלפיה, ובלבד שנושא המשרה פעל בתום לב והיה לו יסוד סביר להניח (2)

 שהפעולה לא תפגע בטובת החברה;

 חבות כספית שתוטל עליו לטובת אדם אחר;  (3)

 פי כל דין.  פעולה אחרת המותרת בביטוח על  (4)

רשאית להתקשר בחוזה לביטוח אחריותו של   החברה, לעיל)א(  152 לגרוע מהאמור בתקנה מבלי  (ב)

 : כדלקמן,  העניין   לפי ,  המשרהיישא נושא    בהם  בהוצאות או    בתשלומים   הכרוכה נושא משרה בה  

יינות סבירות, ובכלל  שהתנהל בעניינו, לרבות הוצאות התד הליך בקשר עם   שהוציאהוצאות  (1)

)הטלת   3לפי פרקים ח'הליך   –" הליך"  זו ( 1))ב( משנה  תקנת  לעניין;  זה שכר טרחת עורך דין

ח' ערך(,  ניירות  רשות  בידי  כספים  ועדת    4עיצום  בידי  מינהליים  אכיפה  אמצעי  )הטלת 

ט'  או  המינהלית(,  הליכים,    1האכיפה  להפסקת  או  הליכים  מנקיטת  להימנעות  )הסדר 

המותנית בתנאים( לחוק ניירות ערך, וכן הליך לפי סימן ד' לפרק הרביעי בחלק התשיעי לחוק  

ובכפוף    2011-תשע"אהת, הליך לפי חוק הגברת האכיפה בשוק ההון )תיקוני חקיקה(,  החברו

 . לכל דין, כל הליך דומה לאלה, יהיה שמו אשר יהיה

 . ערך  ניירות  לחוק 4'ח פרק  לפי()א( 1נד)א()52 בסעיף כאמור  ההפרהלנפגע  תשלום  (2)



24 

לביטוח אחריותו של כל אדם  להוראות חוק החברות, החברה רשאית להתקשר בחוזה  בכפוף   (ג)

לרבות נושא משרה בחברה, המכהן או שכיהן מטעם החברה או על פי בקשתה כדירקטור בתאגיד  

לעיל מכוח פעולה    )ב(-משנה )א( ו  ות אחר )כהגדרתו לעיל(, בשל חבות שתוטל עליו כמפורט בתקנ

 . שעשה בתוקף היותו דירקטור בתאגיד האחר

 שיפוי  .154

בשל חבות או הוצאה כמפורט    בה  משרה  נושא  לשפות  רשאית  החברהלהוראות כל דין,    כפוף (א)

  נושא   היותו  בתוקף   שעשה  פעולה  עקב  שהוציא  או  עליו  שהוטלה ,  להלן  6עד    1בתקנות משנה  

 : בחברה משרה

כספית שהוטלה עליו לטובת אדם אחר על פי פסק דין, לרבות פסק דין שניתן בפשרה  חבות   (1)

ט, ובלבד שההתחייבות לשיפוי תוגבל לאירועים שלדעת  או פסק בורר שאושר בידי בית המשפ

הדירקטוריון צפויים לאור פעילות החברה בפועל בעת מתן ההתחייבות לשיפוי וכן לסכום  

או לאמת מידה שהדירקטוריון קבע כי הם סבירים בנסיבות העניין, ושבהתחייבות לשיפוי  

פעילות לאור  צפויים  הדירקטוריון  שלדעת  האירועים  מתן    יצוינו  בעת  בפועל  החברה 

בנסיבות   כי הם סבירים  הדירקטוריון קבע  אמת המידה אשר  או  וכן הסכום  ההתחייבות 

 העניין; 

  חקירה   עקב   משרה  נושא   שהוציא,  דין  עורך  טרחת  שכר   לרבות,  סבירות  התדיינות הוצאות   (2)

  הגשת   בלא  הסתיים  ואשר,  הליך  או  חקירה  לנהל  המוסמכת  רשות  בידי  נגדו  שהתנהל  הליך  או

בחוק  פלילי  להליך   כחלופה   כספית  חבות   עליו  שהוטלה  ובלי  נגדו   אישום  כתב כהגדרתו   ,

החברות, או שהסתיים בלא הגשת כתב אישום נגדו אך בהטלת חבות כספית כחלופה להליך  

כספי,   לעיצום  בקשר  או  פלילית  מחשבה  הוכחת  דורשת  שאינה  בעבירה    בשל  והכלפלילי 

  הליך   סיום"  זו(  2))א(  משנה   תקנת  לעניין;  בחברה  משרה  נושא  היותו   בתוקף  שעשה  פעולה

  להליך  כחלופה  כספית   חבות"- ו"  פלילית  חקירה  בו  שנפתחה   בעניין  אישום  כתב   הגשת  בלא

 ;א( לחוק החברות1)א()260כמשמעותם בסעיף  –" פלילי

שהוציא    הוצאות לרבות  הוצאות,   (3) דין,  עורך  טרחת  שכר  לרבות  סבירות,  או  /והתדיינות 

  או   החברה  בידי  נגדו  שהוגש   בהליך,  משפט  בית  בידי  בהן   שחויב   או   המשרה   נושא שיוציא  

  הורשע   שבו  פלילי  באישום  או ,  זוכה  שממנו   פלילי   באישום  או,  אחר  אדם   בידי  או   בשמה

  נושא   היותו  בתוקף  שעשה  פעולה  בשל  והכל,  פלילית  מחשבה  הוכחת  דורשת  שאינה  בעבירה

 ; בחברה משרה

לעיל, שהתנהל בעניינו, לרבות  (  1)ב()153  , כהגדרתו בתקנההליךשהוציא בקשר עם  הוצאות   (4)

 ;הוצאות התדיינות סבירות, ובכלל זה שכר טרחת עורך דין

 ;ערך  ניירות  לחוק 4'ח פרק  לפי ()א(1נד)א()52 בסעיף כאמור  ההפרה  לנפגעתשלום  (5)

 . דין כלאו הוצאה אחרת המותרת בשיפוי על פי  חבות  (6)

  בתקנות רשאית להתחייב מראש כלפי נושא משרה לשפותו בגין חבות או הוצאה כמפורט  החברה   (ב)

החברה להתחייב מראש כלפי נושא משרה לשפותו    רשאית   כן  .לעיל(  6)א()158עד    (2)א()158  משנה

שההתחייבות לשיפוי תוגבל    ובלבד  לעיל  (1)א()158  משנה  תבתקנבגין חבות או הוצאה כמפורט  

לאירועים שלדעת הדירקטוריון צפויים לאור פעילות החברה בפועל בעת מתן ההתחייבות לשיפוי  

רים בנסיבות העניין, ושבהתחייבות  וכן לסכום או לאמת מידה שהדירקטוריון קבע כי הם סבי

מתן   בעת  בפועל  החברה  פעילות  לאור  צפויים  הדירקטוריון  שלדעת  האירועים  יצוינו  לשיפוי 

 . ההתחייבות וכן הסכום או אמת המידה אשר הדירקטוריון קבע כי הם סבירים בנסיבות העניין
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השיפוי שתשלם החברה לכל נושאי המשרה במצטבר, על פי כל כתבי השיפוי שיוצאו להם  סכום   (ג)

כאמור   עליהם  שיוטלו  לחבויות  ביחס  השיפוי  החלטת  פי  על  החברה,  ידי  משנה  על  בתקנות 

אחוזים( מההון העצמי של    חמישים)  50%  של   שיעורלא יעלה על    לעיל   (6)א()158( עד  2)א()158

 .ספיים מאוחדים( כפי שיהיו במועד מתן השיפויהחברה )בהתאם לדוחות כ

  לוקרות אירוע שבגינו עשוי נושא המשרה להיות זכאי לשיפוי בהתאם לאמור לעיל, תעמיד    עם (ד)

למיניהם   האחרים  והתשלומים  ההוצאות  לכיסוי  הדרושים  הכספים  את  לעת,  מעת  החברה, 

 . ולשלמם או לממנם בעצמ יידרשלא  ו עצמ  ואהכרוכים בטיפול באותו הליך משפטי, באופן שה

 

 חיוב החברה 

חתימתו של כל אדם שימונה מדי פעם בפעם על ידי הדירקטוריון באופן כללי או למקרה מיוחד   )א( .155

בין בעצמו ובין ביחד עם אנשים נוספים, יחד עם חותמת החברה או שמה המודפס תחייב את  

 . החברה

זכויות חתימה   )ב( לקבוע  גובה  רשאי הדירקטוריון  ולגבי  של החברה  שונים  עסקים  לגבי  נפרדות 

 הסכומים לגביהם מוסמכים האנשים לחתום. 

 

 שינוי תקנון

 החברה רשאית לשנות תקנון זה בהחלטה שהתקבלה ברוב רגיל באסיפה הכללית.  .156



 1-ה

 תמורת ההצעה – 5פרק 

  

 תמורת ההנפקה  5.1

ההוצאות זה,  תשקיף  פי  על  המוצעים  הערך  ניירות  של  מההנפקה  הצפויה  המשוערות    התמורה 

בה, מתמורת    הכרוכות  ההנפקה  הוצאות  שמהוות  במסגרת  והשיעור  יפורטו  הצפויה,  ההנפקה 

לתקנות הודעה  ו   לחוק ניירות ערך(  2()1)א16החברה בהתאם לסעיף    ההודעה המשלימה שתפרסם

יפורטו  נכון  .  משלימה אשר  למפיצים,  והתמורה  ההתקשרות  פרטי  סוכמו  טרם  התשקיף,  למועד 

 . , ככל שיהיובמסגרת ההודעה המשלימה כאמור

המוצע של  יחד עם זאת, התמורה הצפויה ברוטו, על בסיס הכמות המקסימלית המוצעת והמחיר  

 אלפי ש"ח. 60,000-אגרות החוב )סדרה א'(, כמפורט בתשקיף זה, עשויה לעמוד על סך של כ

 

 יעוד התמורה 5.2

   כדלקמן: בסדר העדיפות ,ההנפקה הוצאות בניכוי , ההנפקה תמורתב  להשתמש, החברה בכוונת 

 :1בפרויקטיםהעמדת הון עצמי  (1)

)ב(  ןמיליו   10- כ  –, רמת השרון  11)א( סמטת הגינה     3- כ  – , פתח תקווה  12י"ד הבנים    ש"ח; 

, הרצליה  19ש"ח; )ד( שמואל הנגיד   ןמיליו 15.2-כ  –, קריית אונו 59-73מיליוני ש"ח; )ג( צה"ל 

 מיליוני ש"ח.  9.7-כ –, ראשון לציון  30-42)ה( שרירא -מיליוני ש"ח; ו  3.5-כ –

 . השנה הקרובהלהערכת החברה, העמדת ההון לפרויקטים המתוארים לעיל תיעשה במהלך 

 הון עצמי בפרויקטים:   לה להשלמתשהועמדו  של החברה פירעון הלוואות קיימות (2)

 . ש"ח מיליוני  3-כ –, הוד השרון 8אלפי ש"ח; )ב( אנשי בראשית   750-כ  –, רעננה 5)א( שברץ 

ל יעשה בסמוך, ככל הניתן, לאחר השלמת הנפקת אגרות החוב  פירעון ההלוואות המתוארות לעי

לשטר הנאמנות המצורף    6.2)סדרה א'( וקבלת התמורה בגינן בחשבון החברה, כמפורט בסעיף  

   לתשקיף. 2בפרק   2 נספחכ

  שתחליט   כפי,  השוטפת  העסקית   פעילותה  למימון  החברה  את  תשמש  ההנפקה  תמורת  יתרת (3)

   .דעתה שיקול לפי, לעת  מעת ,הר החב הנהלת 

ככל והחברה לא תגייס את תמורת ההנפקה במלואה, בכוונתה לא לפרוע את ההלוואות שהועמדו  

( בס"ק  כמפורט  עצמי  הון  להשלמת  לעיל2לה  בהלוואות    ;(  לכך,  תידרש  והיא  ככל  להשתמש, 

( בס"ק  המפורטים  בפרויקטים  עצמי  הון  הביצוע    ;לעיל  ( 1להשלמת  תחילת  מועד  את  ולתאם 

 . בביצועסיום העבודות בפרויקטים שבנייתם טרם החלה עם ויקטים בפר

תידרש להשתמש  לא תגייס את תמורת ההנפקה במלואה וככל והחברה    ,יובהר לעניין זה כיעוד  

( לעיל ו/או לא נפרעו  1בהלוואות להשלמת הון עצמי באיזה מבין הפרויקטים המפורטים בס"ק ) 

לה להשלמת הון   )ההלוואות שהועמדו  בגין  2עצמי כמפורט בס"ק  יירשם שעבוד  לעיל, אזי לא   )

בגינם קיימות הלוואות להשלמת הון עצמי ויחולו לעניין זה הוראות סעיף  הפרויקטים  העודפים מ

 לשטר הנאמנות לעניין שחרור החלק היחסי מתמורת ההנפקה לחברה.  6.2

 

 
לקצב  תיעדוף    1 ובהתאם  פרויקט  כל  של  התכנוני  לסטטוס  בהתאם  נעשה  השונים  לפרויקטים  העצמי  ההון  העמדת 

 .התקדמות המכירות בכל פרויקט
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זה    האמור המונחבסעיף  כהגדרת  עתיד,  פני  צופה  מידע  כולל  ערך,    לעיל  ניירות  שאינו בחוק 

לסכומים והמועדים הצפויים להעמדת הון עצמי בפרויקטים המתוארים  ביחס  בשליטת החברה,  

לעיל. הערכות החברה בקשר עם הסכומים והמועדים הצפויים כאמור לעיל מבוססות על אומדנים  

כל ויושלם. של החברה ועל תכניותיה העסקיות ובכלל זה השלמת גיוס חוב על פי תשקיף זה, כ

האמור לעיל עשוי שלא להתממש כלל או להתממש באופן שונה מהערכות החברה בשל שינויים  

בהערכות והאומדנים של החברה, שינויים רגולטוריים, עמידת הרוכשים בהתחייבויותיהם, שינוי 

 מהותי בעלות הקמת הפרויקטים ו/או מחירי המכירה של יחידות הדיור.

 

 סכום מינימלי  5.3

בהתאם לאמור בתקנון הבורסה, הנפקת אגרות    ,נקבע סכום מינימלי להנפקה. עם זאת יובהר כילא   5.3.1

א'(, המוצעת על פי תשקיף זה, מותנית בכך ששווי החזקות הציבור בסדרה יהיה לפחות  החוב )סדרה  

ככל ששווי החזקות הציבור באגרות חוב )סדרה א'(    , . למען הסר ספק יצוין כימיליון ש"ח  36סך של  

   מיליון ש"ח, תבוטל ההנפקה ולא יגבו כספים מהמזמינים.  36לא יהיה לפחות 

 הנפקת אגרות החוב )סדרה א'( המוצעות על פי תשקיף זה אינה מובטחת בחיתום.  5.3.2

פרטי    ו' לתקנות ביחס לניירות ערך אחרים אשר יוצעו על פי תשקיף המדף, הפרטים הקבועים בפרק   5.3.3

, "פרטים שיכללו בתשקיף על השימוש בתמורת ניירות הערך המוצעים", יובאו במסגרת דוח  תשקיף

א)א( לתקנות  25הצעת מדף על פיו יוצעו ניירות הערך הרלוונטיים, וזאת בהתאם להוראות תקנה  

 האמורות.
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 התאגיד  עסקי  של  הכללית  ההתפתחות   תיאור  – ראשון חלק

 

 עסקיה  התפתחות ותיאור החברה פעילות 6.1

 כללי  6.1.1

כחברה פרטית מוגבלת במניות   2008בינואר   24ישראל ביום  החברה התאגדה בהתאם לדיני מדינת 

ביום   בע"מ".  נדל"ן  ושיווק  ייזום  "א.ב.ג.ד.  "אב  2011בינואר    31בשם  גד  -שינתה את שמה לשם 

לאחר הנפקת אגרות החוב    שינתה את שמה לשמה הנוכחי.  2014ביוני    15אחזקות בע"מ" וביום  

שקיף מדף זה, החברה תהיה תאגיד מדווח, כהגדרת  )סדרה א'( המוצעות על פי תשקיף להשלמה ות

מניות החברה לא תיסחרנה בבורסה בעקבות ההנפקה האמורה    ,המונח בחוק החברות. יובהר כי

 .בתשקיף זה

א'(הצעת   6.1.2 )סדרה  ניירות ערך של החברה    אגרות החוב  זה הינה הצעה ראשונה של  פי תשקיף  על 

וח, כהגדרת המונח בחוק החברות ואגרות החוב  , ולאחר הנפקתן תהא החברה תאגיד מדולציבור

 )סדרה א'( תרשמנה למסחר בבורסה. 

   פעילותה של החברה  תחום 6.1.3

  חברות  באמצעותעוסקת החברה, במישרין ובעקיפין,  ד התשקיף,  נכון למועממועד היווסדה ו  החל

"וחברות    נותב ביחד:  )להלן  ידה  על  "  "הקבוצההמוחזקות  תחומי  שני  ב,  ( "הקבוצה  חברותאו 

 פעילות: 

,  התחדשות עירונית  בדרך של  ה של פרויקטיםייזום ובניי ובעיקר ב  ,בישראל   תחום הנדל"ן היזמי (1)

והמרכז,   השרון  באזור  פינוי  הכולליםבפרט  מסוג  ופרויקטים  -פרויקטים  תכנית  בינוי  פי  על 

הריסה ובנייה  מסלול  ב( ו38/1( במסלול חיזוק ועיבוי )תמ"א  38)תמ"א    38מתאר ארצית מס'  

)תמ"א   זו,  .(38/2מחדש  היתר,החברה  פועלת  במסגרת  בין  והתקשרות    ,  קרקעות  לאיתור 

בהסכמים עם בעלי המקרקעין לצורך רכישת זכויות בנייה, קידום הליכי תכנון ובנייה וקבלת  

באמצעות קבלן ביצוע( וכן שיווק ומכירת יחידות דיור    ,)בין היתר  בנייה, הקמת הפרויקט  י היתר

 . העניין, לפי ו/או מסחר

)להלן:   (100%, חברת בת )( בע"מ1994גד הנדסה אזרחית )-אבבאמצעות  החברה,    ,תחום הביצוע (2)

בחלק מהפרויקטים  שירותי בנייה קבלניים,  נותנת לחברות הקבוצה  (,  "אזרחית   הנדסהגד  -אב"

 .  שלישייםשמבצעת הקבוצה וכן בפרויקטים שמבצעת הקבוצה בשיתוף עם צדדים 

 חסון   בית רכישת 6.1.4

 רקע (1)

בין החברה לבית חסון יזמות ובניה בע"מ, חברה העוסקת בתחום פעילות דומה לתחום פעילותה  

"(, התקיים שיתוף פעולה על רקע ביצוע פרויקטים סמוכים  יזמות  חסון  ביתשל החברה )להלן: "

שברץ   ברחוב  עירונית  התחדשות  ידי5שברץ  -ו  3של  על  רעננה,  יזמות,  ו  החברה  ,  חסון  בית 

, 5  שברץ  בפרויקט   הזכויות  בעלי  בין  שהתגלע   סכסוך  רקע  על  נבע  הפעולה  שיתוף.  בהתאמה

רכשה    2018  מאיב   10, ביום  משולשת של כל הצדדים  בהסכמה ו  ,יזמות בית חסון    לבין  , רעננה

 "ח. ש  מיליון 1-כ של לסך בתמורה"ל הנ  בפרויקט הבנייה  היתר את יזמות חסון   מביתהחברה 

במשך    , רעננה, הצדדים ניהלו משא ומתן5לאחר שנעשתה העסקה בקשר עם פרויקט שברץ  

במסגרתו הציעה החברה לרכוש את בית חסון יזמות ובית חסון התחדשות עירונית    כשנה וחצי

  ףמיליון ש"ח. הצעת החברה עמדה בתוק  15בתמורה לסך של    "(,בית חסון " בע"מ )להלן יחד:
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אך השותפים בבית חסון לא הצליחו להגיע להסכמה    ני השלמת העסקה,לפ  חודשים  פרמסעד  

עד אשר    אשר הלך והחריף   של בית חסון בין בעלי מניותיה  שהתגלע  עקב סכסוך  על המכירה  

חסון להמשיך   בית  של  יכולת  ולחוסר  בית חסון  של  השוטף  ביכולת תפקודה  לקיפאון  הביא 

בד אשר שרר בין בעלי המניות בבית חסון  ולפתח את הפרויקטים הקיימים. חוסר האמון הכ

הוביל לכך שמורשי החתימה בבית חסון סירבו לחתום על מסמכים ותשלומים לספקים ולנותני  

שירותים, עובדה אשר הובילה לפגיעה בקידום וניהול הפרויקטים שבתכנון, לשיתוק בהתנהלות  

ת הפיננסיים המלווים את  הפרויקטים שבביצוע וכפועל יוצא מכך ללחץ משמעותי מצד המוסדו

אשר איימו על בעלי המניות בבית חסון במינוי כונס נכסים  הפרויקטים בביצוע של בית חסון  

לפרויקטים שבליווי תוך שהם מקציבים לבעלי המניות בבית חסון פרק זמן של ימים ספורים  

משא  באותו שלב פנה ב"כ בית חסון לחברה בבקשה לחדש את ה  בלבד להשלים את מכירתה. 

החזקותיהם  בית חסון למכור את  במניות  הולאור הלחץ בו היו נתונים בעלי  בין הצדדים  ומתן  

בית חסון בהקדם האפשרי הגיעו החברה ובעלי המניות של בית חסון לסיכום על רכישת בית  ב

במסגרת המו"מ המואץ הבינה החברה כי יש  בנסיבות שנוצרו ו.  לאחר מו"מ קצר  חסון וזאת

סקה במהירות, בשל העובדה שבעלי מניות בית חסון שרויים בלחץ מצד הבנקים  להשלים את הע

לוותר    החברה  וכן כי על  כך שיהיו מוכנים למכור את בית חסון במחיר נמוך משמעותית   המלווים

כדי לבצע את ם  ימצד המוכר  מצומצמים  םעל עריכת בדיקת נאותות מלאה ולהסתפק במצגי

מצא רוכש אחר  יברה כי בזמן הנותר לקיום העסקה לא י. בשל כל האמור העריכה החהעסקה

לעיל מלבדה   המתוארת  בנסיבות  ברכישה  עצמה  על  שנטלה  הסיכונים  את    ולאור  הפחיתה 

 ., כאשר מצבה הפיננסי של בית חסון איתןההסכם נחתם זמן קצר לאחר מכן .הצעתה

הפרויקטים   צבר  את  להגדיל  החברה  את  שימשה  חסון  בית  באופן  רכישת  פעילותה,  בתחום 

שאיפשר לה, בין היתר, לקצר את לוחות הזמנים הנדרשים לצורך גיוס פרויקטים וקבלת היתרי  

 בנייה. 

 הסכם הרכישה  (2)

מניות של בית חסון  העם בעלי    מכר מניותבהסכם    החברה  התקשרה  2019  באוגוסט  18  ביום

"יזמות   זה:  ,  בבית חסון ל המוכרים  מלוא החזקותיהם שלרכישת  "(,  המוכרים)להלן בסעיף 

שותף כללי  ה , לרבות החזקות  "(ההסכם)להלן בסעיף זה: "  כשהן נקיות וחופשיות מכל שעבוד

  הועברוכן, במסגרת ההסכם    כמו  .יות מוגבלות המחזיקות בזכויות לביצוע פרויקטיםו בשותפ

  . המוגבלות הנ"ליות  וכשותפים מוגבלים בשותפ הישירות של המוכרים    יהם החזקות  כלללחברה  

לאחר רכישת בית חסון, מחזיקה החברה, במישרין ובעקיפין, במלוא הזכויות של השותף הכללי  

בשותפ המוגבלים  בזכויות  ווהשותפים  זה  ובכלל  חסון  בית  ידי  על  המוחזקות  המוגבלות  יות 

 הניהול של השותפיות הנ"ל והזכות לקבלת החלטה על פירוק השותפיות כאמור. 

נחתמה תוספת להסכם לרכישת בית חסון התחדשות עירונית בע"מ,    2019וסט  באוג   20ביום  

  ,11הגינה  סמטת  שהינה השותף הכללי של שותפות מוגבלת, המחזיקה בזכויות לביצוע פרויקט 

 רמת השרון. 

כהגדרתם   ,התקיים התנאי המתלה להסכם )אישור הגורמים הפיננסיים  2019בחודש אוקטובר  

הושלמה. והעסקה  משפחה(  לענייני  המשפט  בית  ואישור  מלוא    לרכישת  בתמורה  בהסכם, 

  ש"ח כדלקמן: מיליון 5 סך כולל של   שילמה החברההחזקותיהם של המוכרים בבית חסון 
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אלפי ש"ח אשר הופקד בסמוך לאחר חתימת ההסכם בחשבון נאמנות שנפתח    1,250סך של   (א)

לאחר התקיימות התנאי המתלה  למוכרים ואשר הועבר   ,כמפורט בהסכםעל ידי הנאמנים  

 ;  שנקבע בהסכם

להלן:  )ש. חסון בע"מ הנמנית על המוכרים    – י. פריזט  - לאלפי ש"ח שולם    1,000סך של   (ב)

כשפריזט "(פריזט" המתלה  התנאי  התקיימות  במועד  חסון    ,  לבית  זה  סכום  המחתה 

  לפריזט  ותרנ  לאולאחר השלמת ההסכם    לסילוק כל התחייבויותיה של פריזט לבית חסון

  את  בפועל שילמה    לא החברה  ,  לעיל  זה   ק "בס  מהאמור   יוצא  כפועל. חסון  בית   כלפי   חוב  כל

כ   1,000  של  הסך   פריזט   של   החוב  על   ויתור   באמצעות  בוצע  והוא,  לעיל  אמוראלפי ש"ח 

 . ת חסוןלבי

באפריל    6ביום    ששולמואלפי ש"ח    1,500סך של   (1הסכומים הבאים: )של  למוכרים    תשלום (ג)

  1,250( סך של  2)-; ו1, הוד השרון 11-9  לפרויקט אורנים  4קבלת טופס  סמוך לאחר  ב  ,  2020

טופס  סמוך לאחר  , ב2020ביוני    24ביום  ששולמו  ש"ח   ,  45-51  לפרויקט ההגנה   4קבלת 

 2. הרצליה

 בית חסון לחברה.מלוא החזקותיהם של המוכרים בהועברו  התמורה  מלואתשלום  לאחר

ההסכם  ,כי  יובהר על  שנקבע בהסכם התנאי  הועד להתקיימות    החל ממועד החתימה  מתלה 

לעיל לצורך    נמסר,  כמפורט  כח  ייפוי  ה  ניהולה לחברה  של  העסקי  ומונו    חסון  ביתשוטף 

דירקטורים מטעם החברה בדירקטוריון בית חסון חלף הדירקטורים שכיהנו בדירקטוריון בית  

על פי ייפוי  את בית חסון  החברה    ועד השלמת העסקה, ניהלה  מאותו מועד  חסון באותו מועד.

לעניין  הנ"להכח    הצדדים  יתר ו   םיהפיננסי  הגופים  מול  והעבודה  בפרויקטים  הטיפול, לרבות 

  החברה,  2019  דצמברו  נובמבר  החודשים  במהלך  ,כי  יצוין  זה  בהקשר.  שנדרש  ככל  ,םהשלישיי

,  זו  במסגרתפי ההסכם.    על שנרכשו    הפרויקטים  אתרי   בכל  מלאה  פעילות  השבת   לצורך   פעלה 

ו  התקשרויות  חודשו  וקבלני משנה  נחוץ    החברה עם ספקים  היה  ביניים אשר  מימון  הזרימה 

 .בפרויקטים הפעילות חידושלצורך 

 מאפייני הפרויקטים שנרכשו  (3)

הינה מהלך סינרגי עבור החברה, היות והפרויקטים שנרכשו במסגרת רכישת בית חסון  הרכישה  

החברה ומבצעת  שיוזמת  הפרויקטים  למאפייני  דומים  מאפיינים  בעלי  והחברה    הינם  והיות 

רכשה את בית חסון תוך שהיא משמרת את פעילותה, מרבית עובדיה, מערכות ניהול, תהליכי  

 . העבודה ונותני השירותים אשר העניקו לבית חסון שירותים בפרויקטים השונים

היו   הרכישה  חסון  במועד  תמ"א    3בבית  )מסוג  בביצוע  ועיבוי(  38/1פרויקטים  אותם    חיזוק 

הושלמו   )מתוכם  לבצע  החברה  וקידמה  2המשיכה  סיום(  סף  על  נוסף  ואחד    4  פרויקטים 

הריסה ובנייה( לאחר    38/2מסוג תמ"א    1-חיזוק ועיבוי ו 38/1מסוג תמ"א    3פרויקטים )מתוכם  

חיזוק ועיבוי(   38/1פרויקטים נוספים )מסוג תמ"א   4-אישור וועדה מקומית למתן היתר בנייה ו

 ימות דיירים ולפני החלטת וועדה מקומית. לאחר חת 

 החזקות החברה ובעלי מניותיה  6.1.5

 .תשקיףל  3בפרק  3.4 סעיף ראו,  ביניהם וההסכמים בחברה  המניות בעלי בדבר  לפרטים

 החזקות  מבנה 6.1.6

  :תרשים מבנה ההחזקות של החברה נכון למועד התשקיף  להלן (א)

 
 . לפרויקט 4 טופס   התקבל 2020במרץ   8ביום   1
 .לפרויקט  4 טופס  התקבל 2020ביוני   9ביום   2
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50% 100% 

50% 

72.62%-כ  

100% 

100% 100% 100% 100% 

 כשותף כללי כשותף כללי

 כשותף כללי

 כשותף כללי

 כשותף כללי

 כשותף כללי

100% 

 כשותף כללי

100% 100% 

50% 

50% 

 

מ"גד החזקות בע-אב

מ"גד בירוק בע-אב

גד שלום עליכם  -אב
מ"בע

הדקל , שפרינצק
תל מונד, 25-29

,  6-8הגאונים 
חולון

,  30-42שרירא 
ראשון לציון

3גד בירוק שברץ -אב
מ"רעננה בע

בית חסון יזמות ובניה 
מ"בע

ד הבנים  "י–בית חסון 
פתח תקווה שותפות 12

מוגבלת

,  12ד הבנים "י
פתח תקווה

16בני בנימין –בית חסון 
הרצליה שותפות מוגבלת

,  16בני בנימין 
הרצליה

13בן גוריון –בית חסון 
כפר סבא שותפות 

מוגבלת

כפר  , 13בן גוריון 
סבא

בית חסון יזמות ובנייה  
כפר  16אוסטשינסקי 

סבא שותפות מוגבלת

,  16אוסטשינסקי 
כפר סבא

בית חסון רחוב צהל 
קרית אונו שותפות  

מוגבלת

,  59-73ל "צה
קריית אונו

בין  -'אנילביץ-בית חסון
יהודה פתח תקווה 

שותפות מוגבלת

בן  /'אנילביץ
פתח , יהודה

תקווה

הוד  , 3התחיה 
השרון

,  8אנשי בראשית 
הוד השרון

בית חסון התחדשות  
מ"עירונית בע

11הגינה –בית חסון 
רמת השרון שותפות  

מוגבלת

,  11סמטת הגינה 
רמת השרון

גד איכות בהתחדשות -אב
מ  "בע

גד בשרון איכות -אב
מ"בהתחדשות בע

, 8יגאל אלון 
הרצליה

,  19שמואל הנגיד 
הרצליה

מ"גד במושבה בע-אב

תל , 2-10האיריס 
(אלי כהן)מונד 

גד התחדשות -גפני אב
מ"עירונית בע

תל , 70הדקל 
מונד

גד בשרון יהודה הלוי  -אב
מ"הרצליה בע8

,  8יהודה הלוי 
הרצליה

גד שלתם התחדשות -אב
מ"בגבעתיים בע

ג יורדי הסירה "כ
גבעתיים, 1

רמת גן, אבא הלל

רעננה, 5שברץ  גבעת , 3ביאליק 
שמואל

בת ים, 81בלפור  , 49-53בן גוריון 
הוד השרון

ירושלים, 3בארי  , 55-57בן גוריון 
הוד השרון

רעננה, 17חנקין  -24הגדוד העברי 
רעננה, 26

,  א28/28ל "החי
רעננה

-91פנחס לבון 
פנחס רוטנברג  /95

נתניה13

מתחם , רמתיים
הוד , הרשות

השרון

,  21-25קרניצי 
רמת גן

הרב יצחק הלוי 
נתניה, 1-6

33גד בשרון בר אילן -אב
מ"רעננה בע

כפר  , 5רוטשילד 
סבא

גד הנדסה אזרחית -אב
מ"בע( 1994)

מרכז הברון פתח תקווה 
מ "בע( 1995)

*

17' אנילביץ
וטשרניחובסקי  

13  ,
כפר סבא

בע"מ  1995)  תקווה  פתח  הברון  מרכז,  כי  יצוין*    )
ובכוונ  פעילות  כל  מקיימת  לפעול    תאינה  החברה 

 לפירוקה מרצון. 
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 "ח(:ש)באלפי  מהן החברה והכנסות מהותיות כלולות וחברותבת -חברות של הכנסותפירוט   להלן (ב)

 
 .2019 של הרביעי  ברבעון נרכשה מ "בע ובניה  יזמות חסון  בית  3

 שם החברה 

30.6.2020 2019 2018 
רווח  

)הפסד(  
 לפני מס

רווח  
)הפסד(  
 אחרי מס 

דמי   דיבידנד
 ריבית ניהול

רווח  
)הפסד(  
 לפני מס

רווח  
)הפסד(  
 אחרי מס 

דמי   דיבידנד
 ריבית ניהול

רווח  
)הפסד(  
 לפני מס

רווח  
)הפסד(  
 אחרי מס 

דמי   דיבידנד
 ריבית ניהול

גד איכות בהתחדשות  -אב
 - - - - - - 250 - 1,514 1,549 - 300 - 239 239 בע"מ 

גד בשרון איכות  -אב
 - 60 - 162 233 - 580 - 1,039 1,350 - 300 - 247 321 בהתחדשות בע"מ 

גד התחדשות  -גפני אב
 - 550 - (55) (54) - 475 - 1,548 2,020 - 150 - (990) (1,291) עירונית בע"מ 

  8גד בשרון יהודה הלוי -אב
 - - - - - - 385 - - 4 - 180 - 350 450 הרצליה בע"מ 

  33גד בשרון בר אילן -אב
 - 1,200 - 766 995 - 600 - (395) (395) - - - (18) (18) רעננה בע"מ 

(  1994גד הנדסה אזרחית ) -אב
 - 1,300 - 157 187 - 1,575 - (658) (854) - 600 - 351 351 בע"מ 

 - - - 6,816 8,852 - - - (4,382) (5,712) - 990 - (582) (1,016) בית חסון יזמות ובניה בע"מ 3

רעננה    3גד בירוק שברץ  -אב
 - 85 - 156 156 - - - (20) (20) - - - (62) (62) בע"מ 

גד בירוק בע"מ -אב  44 44 - - - (51) (51) - - - (213) (213) - - - 
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החברה,    למיטב (ג) הקבוצה  נוספיםה  המחזיקים ידיעת  התשקיף   המחזיקים,  בחברות    במועד 

 :הקבוצה חברות ממניות   25%- מ למעלהבשיעור של 

על  שיעור ההחזקה  חברה בת של  שם החברה 
שיעור   שמות המחזיקים הנוספים ה חברה ידי

 ההחזקה 

  3 שברץ בירוק גד -אב
 50% החברה  4"מ בע  רעננה

 25% 5"מ בע.בי.די אף  קונקט

 25% 6"מ בע סולידיטי 
  התחדשותגד -אב גפני

 7"מ בע  עירונית
  איכות גד -אב

 50% 8"מ בע  אחזקות  פלדות רן )בשרשור סופי(  50% "מ בע בהתחדשות

  התחדשות  שלתםגד -אב
 9"מ בע בגבעתיים

  איכות גד -אב
 50% 10"מ בע בנין שלתם ( סופי)בשרשור   50% "מ בע בהתחדשות

  יהודה בשרון גד -אב
 11"מ בע הרצליה  8 הלוי

  איכות גד -אב
 50% 12רן פלדות אחזקות בע"מ  ( סופי)בשרשור   50% "מ בע בהתחדשות

 

   במניותיה ועסקאות החברה בהון השקעות 6.2

במניות    למיטב אחרות  מהותיות  עסקאות  או  החברה  בהון  השקעות  התבצעו  לא  החברה,  ידיעת 

המניות   קצאתכמפורט בהסכם ה , למעט קיףניין בשנתיים שקדמו למועד התשעל ידי בעל ע החברה

 לעיל.  6.1.4 כמפורט בסעיף

 

 דיבידנדים חלוקת 6.3

נכון למועד החתימה על שטר הנאמנות, לא חלות על החברה מגבלות ביחס לחלוקת דיבידנד ו/או   6.3.1

 לשטר הנאמנות.  17.3רכישה עצמית של מניות למעט כמפורט בסעיף 

דיבידנדים    בדבר  פרטים  להלןועד התשקיף, לא קיימת בחברה מדיניות חלוקת דיבידנדים.  למ  נכון  6.3.2

 שחולקו בשנתיים שקדמו למועד התשקיף:  

"ח( ש  אלפישחולק ) סכום תאריך   
31.12.2018 1,245 
31.12.2019 307 

 

אודות יתרת העודפים הראויים לחלוקה )הפסדים( בחברה כמשמעותם בחוק החברות,  פרטים    להלן 6.3.3

 : 2020 ביוני 30נכון ליום 

)הפסדים( לחלוקה ראויים עודפים יתרת  
"ח( ש)באלפי    

)הפסדים( לחלוקה ראויים עודפים  
"ח(ש)באלפי   האחרונות בשנתיים  

24,697 17,996 

 
  ומינוי   הבת   חברת   ניהול  לעניין   לרבות,  זכויותיהם  את   המסדיר   הסכם  קיים   הנוספים  המחזיקים  לבין   החברה   בין   4

  במקרה (  BMBY)  הדדית  רכישה   ומנגנון  מניות   העברת  על  מגבלות ,  הצדדים  ידי   על  שייעשו  והשקעות   מימון ,  דירקטורים
 .  סתום מבוי  של

(, דלדיה אחזקות  34%למיטב ידיעת החברה, קונקט אף.בי.די בע"מ הינה חברה פרטית בבעלות טאופו השקעות בע"מ )  5
(. למיטב ידיעת החברה, טאופו השקעות בע"מ הינה חברה פרטית בבעלות מלאה  33%או.קיי.סי.סי בע"מ )-( ו33%בע"מ )

"מ הינה חברה  בעאו.קיי.סי.סי  -ובעלות מלאה של ניר כספי  של מאור אורן גיל, דלדיה אחזקות בע"מ הינה חברה פרטית ב
 פרטית בבעלות מלאה של עופר קורן.

 (.50%( ומיכאל סטיינדלר )50%נדלר )י למיטב ידיעת החברה, סולידיטי בע"מ הינה חברה פרטית בבעלות רפאל סטי  6
ת את יחסי הצדדים, וביניהן, הוראות בדבר  גד התחדשות עירונית בע"מ, נקבעו הוראות המסדירו-במסגרת תקנון גפני אב  7

  בין   מקובליםמינוי דירקטורים ואופן קבלת החלטות בחברת הבת, לרבות החלטות בהן נדרש רוב מיוחד, וכן מנגנונים  
  לחלוקת   והסדרים  סתום  מבוי  של  במקרה   הדדית   רכישה,  הצטרפות  זכות ,  ראשון  לסירוב  זכות ,  מצרנות  זכות :  מניות  בעלי

 . רווחים
 למיטב ידיעת החברה, רן פלדות אחזקות בע"מ הינה חברה פרטית בבעלות מלאה של יריב רינות.   8
  הוראות ,  וביניהן,  הצדדים  יחסי   את   המסדירות  הוראות   נקבעו ,  מ"בע  עירונית  התחדשות   שלתם   גד-אב  תקנון   במסגרת   9

  מקובלים מנגנונים  וכן, מיוחד  רוב נדרש  בהן החלטות  לרבות, הבת בחברת   החלטות קבלת  ואופן דירקטורים מינוי בדבר
  והסדרים  סתום  מבוי  של  במקרה   הדדית  רכישה,  הצטרפות  זכות,  ראשון  לסירוב  זכות,  מצרנות  זכות :  מניות  בעלי  בין

 .רווחים לחלוקת 
 (.0.5%שלומציון היזמי )ו( 99.5%למיטב ידיעת החברה, שלתם בנין בע"מ הינה חברה פרטית, בבעלות עזרא עורקובי )  10
 . הצדדים זכויות  את המסדיר הסכם קיים מ "בע אחזקות פלדות  רן  לבין  החברה בין  11
 . לעיל 8 ש"ה  ראו  12
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 מידע אחר  – שניחלק 

 

 הקבוצהכספי לגבי פעילות  מידע 6.4

 :ותוצאות פעילותה )באלפי ש"ח( הקבוצהנתונים בדבר התפלגות הכנסות   להלן

 

 מאוחד  התאמות בנייה  עבודות ביצוע תחום היזמי "ן הנדל תחום

30.6.2020 31.12.2019 31.12.2018 31.12.2017 30.6.2020 31.12.2019 31.12.2018 31.12.2017 30.6.2020 31.12.2019 31.12.2018 31.12.2017 30.6.2020 31.12.2019 31.12.2018 31.12.2017 

 5,694 30,025 65,924 42,030 ( 12,350) ( 7,732) ( 17,402) ( 5,771) - 9,798 14,957 6,139 18,044 27,959 68,369 41,662 הכנסות מחיצוניים 

 - - - - ( 3,537) ( 10,794) ( 25,545) ( 19,894) 3,537 10,794 25,545 19,894 - - - - הכנסות בין חברתיות 

 5,694 30,025 65,924 42,030 ( 15,887) ( 18,526) ( 42,947) ( 25,665) 3,537 20,592 40,502 26,033 18,044 27,959 68,369 41,662 הכנסות  הכל  סך

  לתחום המתייחסות קבועות עלויות
 הפעילות 

(28,216 ) (44,100 ) (18,552 ) (11,199 ) (2,694 ) (3,864 ) (960 ) (660 ) 10,964 24,425 7,081 8,010 (19,946 ) (23,539 ) (12,430 ) (3,849 ) 

  לתחום  המתייחסות משתנות עלויות
 הפעילות 

(13,898 ) (15,494 ) (7,504 ) (6,030 ) (22,387 ) (35,893 ) (18,139 ) (2,456 ) 12,871 26,168 9,307 5,732 (23,414 ) (25,219 ) (16,337 ) (2,754 ) 

 ( 6,603) ( 28,767) ( 48,758) ( 43,360) 13,742 16,388 50,593 23,835 ( 3,116) ( 19,099) ( 39,757) ( 25,081) ( 17,229) ( 26,056) ( 59,594) ( 42,114) עלויות   הכל  סך

  רגילות  מפעולות )הפסד(  רווח
 החברה  של לבעלים המיוחס

- - - - - - - - - - - - (1,390 ) 16,779 1,217 (1,009 ) 

  המיוחס רגילות  מפעולות )הפסד(  רווח
 שליטה   מקנות שאינן לזכויות

- - - - - - - - - - - - 60 387 41 100 

 ( 909) 1,258 17,166 ( 1,330) ( 2,145) ( 2,138) 7,646 ( 1,830) 421 1,493 745 952 815 1,903 8,775 ( 452) לתקופה )הפסד(  רווח  הכל  סך

 17,309 42,892 94,078 91,843 ( 4,311) ( 6,723) ( 5,137) ( 6,058) 1,428 4,795 5,736 7,864 20,192 44,820 93,479 90,037 במאזן  נכסים  סך

 7,766 33,336 67,663 66,758 ( 136) ( 706) 1,037 ( 780) 1,030 4,281 8,672 10,679 6,872 29,761 57,954 56,859 במאזן  התחייבויות  סך

 

 . פרק זהל 6 נספחכ המצורף  דוח דירקטוריון החברה ראו, שחלו בנתונים הכספיים המפורטים לעיל ותבדבר התפתחוי  נוספיםלפרטים  
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 13החברה פעילות על חיצוניים גורמים והשפעת כללית  סקירה 6.5

נכון למועד  -פרטים עיקריים אודות הסביבה המקרו  להלן זה,    תשקיףכלכלית בה פועלת החברה 

המקרו של  -וההשפעות  העסקיות  תוצאותיה  על  מהותית  השפעה  להן  ותהא  יכול  אשר  כלכליות 

  14:בה תפתחויות ה החברה או ה

 הקורונה   משבר 6.5.1

", בהתאמה( המשפיע בימים אלה על  הנגיף"-ו "  המשבר ( )להלן: "COVID-19)  הקורונה  נגיף   משבר

  2020הכלכלה העולמית, ובכלל זאת על המשק הישראלי, התפרץ בסין והחל להתפשט בתחילת שנת  

הוביל   המשבר  העולם.  כאשר  הפיננסית  וביציבות   הריאלית  בפעילות  משמעותית  לפגיעה ברחבי   ,

העולמית נפגעה    הכלכליתת  והפעילו  הפיננסיים  הנכסים  במחיריזמן קצר נרשמו ירידות חדות    בפרק

  נקטו   ישראלוביניהן    בעולםרבות    מדינותלהתמודד עם התפשטות הנגיף והשלכותיו,    במטרהקשות.  

,  אזרחים  והתכנסויות  תנועה, סגרים כלליים, הגבלות על  גבולות  סגירת  ביניהם ,  חריגים  באמצעים

  הובילו ,  אלו  אמצעיםבלתי חיוניים, הגבלות שונות על פעילות המסחר וכד'.    תעסוקה  מקומות  סגירת

בפעילות הכלכלית במשק והשפיעו רבות על התנודתיות של השווקים הפיננסיים    דרמטית  לירידה

  הצמיחה   תחזיות  עברו   קצר   זמן  שבפרק  כך ועל יציבותה של המערכת הפיננסית על כלל רכיביה,  

ל, מהכיוון החיובי לכיוון של התכווצות חדה בהצביען על אובדן תפוקה  , בעולם ובישרא 2020  לשנת

.  2009-ו  2008  בשנים צפוי בשיעורים גבוהים בהרבה מאלה שנצפו במהלך המשבר הפיננסי העולמי  

  של   מעלה  כלפי  עדכון  בשל  משמעותיתגדלו    האשראי  עלויות  וכן  בשווקים  התנודתיות,  מכן  יתרה

הסיכון  הבית  ומשקי   עסקים  של  רגל   לפשיטות   ההסתברויות  את  העלו  אלו  התפתחויות  כאשר   ,

לחוסר יכולת של הלווים לשרת את חובותיהם לטווח הקצר והבינוני, הגבירו את הלחץ על המוסדות  

  במערכת  האשראי  ולקיצוב  בנקאיים  החוץ  האשראי  מקורות  להתייבשותהפיננסיים והעלו חששות  

ק הישראלי ערב המשבר הציב אותו בנקודת פתיחה נוחה  . חרף זאת, מצבו הטוב של המשהבנקאית

יגרמו מן המשבר.  י באופן יחסי לשם ההתמודדות עם ההשלכות הכלכליות מרחיקות הלכת שנגרמו ו

מערכת הבנקאות הישראלית נכנסה למשבר בעמדת פתיחה טובה כאשר תיק האשראי הבנקאי גדל  

  אפריל   מחודש החל רידה של סיכוני האשראי. בשנים האחרונות תוך שינוי בהרכבו באופן שהביא לי

את    לצמצם  החלו,  ישראל  וביניהן  בעולם  מדינות,  2020 לצורך    שהוטלו  האמצעיםבהדרגה 

הנגיף   התפשטות  עם  ל  להשיב  במטרה  וזאתהתמודדות  המשק    מגבלות   תחת  תקינה  פעילותאת 

  ת גבוהה בתחלוא   עלייה  נצפתהובפרט בישראל    בעולם  המדינות  מן  בחלק  עם זאת,   יחד.  מסוימות

,  ימים  16לתקופה של    שני  קיבלה ממשלת ישראל החלטה על סגר  2020בספטמבר    24ביום  ו,  הנגיף

שעדיין רבה  -איקיימת    כך    עיתוי   לגבי  וכן  המשבר  של  הכוללת  ההשפעה  לגבי  בהיערכותוודאות 

כן,    .ממנו  התאוששות תקציר כלכלי ובו צויינו    OECD-ה  ארגוןפרסם    2020  ספטמברבחודש  כמו 

  בשיעור עלייה  וביניהן,    ,וההשלכות על כך  המשבר  בעקבותהסכנות הנשקפות לכלכלה הישראלית  

  המשק   מגזרי  בין  בתוצרים  השוני  והרחבת  האוכלוסייה  בקרב  ההכנסות  פער  הגדלת,  במדינההעוני  

 . השונים

 

 

 
 . זה  בתשקיף  והחברה לא פנתה לקבלת אישור להכללת  כי  ויובהר ,  לציבור  שפורסם   פומבי   מידע  ינו הזה    6.5  המידע בסעיף   13
; "דוח המדיניות  2020  באוגוסט  11, מיום  2020  של  הראשונה   המחצית: "דוח היציבות הפיננסית",  ולפרטים נוספים רא   14

,  2020במרץ    31", בנק ישראל, מיום  2019; "דין וחשבון  2020  ביולי  20  מיום,  2020  של  הראשונה   המחצית ",  המוניטרית
;  2020  באוגוסט  11, מיום  2020", יוני  למגורים"ן  הנדל  ענף "סקירת  ; וכן ראו:  www.boi.org.il  : באתר בנק ישראל בכתובת

בכתובת   אתרב,  2020  באוגוסט  12  מיום",  2020  הראשון  לרבעון  למגורים  ן"הנדל  ענף  סקירת" האוצר    :משרד 
https://www.gov.il/he/departments/ministry_of_finance . 

https://www.gov.il/he/departments/ministry_of_finance
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 הכלכלה העולמית  6.5.2

, תוך ירידה בהשקעות, בייצור  2009הצמיחה העולמי היה הנמוך ביותר מאז שנת  שיעור   2019בשנת  

אי לתוצאת  העולמי,  במשק  לסיכונים  יוחס  מההאטה  חלק  העולמי.  ובסחר  הוודאות  - התעשייתי 

הגוברת סביב מלחמת הסחר בין ארה"ב לסין ולשותפות סחר אחרות שלה וכן סביב פרישתה של  

בחלק    2018קזיט(. יתר על כן, צמצום ההרחבה המוניטרית בשנת  בריטניה מהאיחוד האירופי )בר

בשיעור   להאטה  כן  גם  תרמו  המתפתחות  במדינות  בעיקר  בביקושים  וירידה  העולם  ממדינות 

שנת   תחילת  חרף    2020הצמיחה.  כאשר  בכלכלה  חיובי  ובמומנטום  יחסית  באופטימיות  נפתחה 

על הצמיחה  בתחזית  ה  הנמכתה  סימני IMF-ידי  נצפו  מגיפת  ,  בפעילות.  להתייצבות  ראשוניים  ם 

הקורונה והפיכתה למגיפה גלובלית הביאה כאמור לתפנית חדה בפעילות הכלכלית ולמיתון חסר  

המגיפה מוסיפה להתפשט, מספר נשאי המחלה המזוהים עומד    2020תקדים כאשר נכון לחודש יולי  

  פורסמה  2020  יוני   בחודש   בני אדם.מיליון איש ומספר קורבנותיה עולה על כחצי מיליון    11- על כ

. הפגיעה הכלכלית  4.9%-לפיה הכלכלה הגלובלית צפויה להתכווץ בשיעור של כ  IMF-של ה תחזית  

העצומה הניעה ממשלות רבות ובנקים מרכזיים ברחבי העולם לנקוט בצעדים חסרי תקדים בכדי  

ניתנו ת היתר,  בין  של עסקים.  ולמנוע קריסה מסיבית  בכלכלה  ומענקי  לתמוך  במובטלים  מיכות 

תעסוקה, הלוואות ומענקים לעסקים, העברות כספים למערכת הבריאות ובחלק מן המדינות אף  

לתפקד,   והמימון  ההון  שוקי  המשיכו  אלו,  מאמצים  בזכות  לתושבים.  ישירות  כספים  העברת 

לו צפויים  והסנטימנט בקרב הפעילים המרכזיים בשוקי ההון הראה סימני שיפור. עם זאת, צעדים א

ובכך   השונות  במדינות  לתוצר  יחסי החוב  של  ולעלייה חדה  הגירעון  של  לגידול משמעותי  להביא 

הצמצום  כן,  כמו  הגלובלית.  הצמיחה  ועל  הפיסקלית  המדיניות  על  טווח  ארוכות  להשלכות 

בביקושים על רקע המיתון העמוק וירידת מחירי הסחורות, הביאו לירידה משמעותית באינפלציה  

התרחקה מיעדי הבנקים המרכזיים. להערכת בנק ישראל מאזן הסיכונים לצמיחה העולמית    אשר

ממשיך לנטות כלפי מטה, כאשר בראש הסיכונים גלים נוספים במשבר, קריסה של חברות על רקע  

 פוליטי בעיקר בין ארה"ב לסין ובתוך אירופה. -המצב הכלכלי וסיכון גיאו

, את הריבית ברמה  בארה"ב  , הבנק המרכזי הפדרליFed- ר ההותי  2019במחצית הראשונה של שנת  

לנוכח מצבו האיתן של המשק האמריקאי. אולם, נוכח ההאטה העולמית ונטיית   2.5% –  2.25%של  

בנקים   הצפויה, החליטו  וזו  בפועל  העולמית,  וכן החמרה בהתפתחות  כלפי מטה  מאזן הסיכונים 

כך, החל מחודש יולי    .2018צמצמת בה נקטו בשנת  שלא להמשיך במדיניות המוניטרית הממרכזיים  

ולראשונה מזה מספר שנים, הפחית ה 2019  ,-Fed    0%את הריבית במספר פעימות עד לרמה של-

  , ECB-הפחית ה  2019. תפנית זו כאמור, באה לידי ביטוי גם בגוש אירו, כך שבחודש ספטמבר  0.25%

לרמה   0.4% מינוס מרמה של המסחריים  קיםהבנ פיקדונות  על  הריבית את  הבנק המרכזי האירופי, 

ובהיקף של   2019תוך שהוא מכריז במקביל על תכנית רכישות החל מחודש נובמבר   0.5% מינוס של

נוכח המשבר, ביום    20-כ כי הוא מותיר את    ECB-הודיע ה  2020במרץ    12מיליארד אירו בחודש. 

, וכן הכריז על צעדים להקלת בהלוואות  0.5%מינוס  ו  0%הריבית והריבית על הפיקדונות ברמות של  

מיליארד אירו לתכנית הרכישה כאמור. גם הבנק המרכזי של    120-הבנקאיות וכן על תוספת של כ

,  2016הפחית את הריבית, לראשונה מאז אוגוסט    2020ובחודש מרץ    Fed-אנגליה הלך בעקבות ה 

 מפני המשבר. במסגרת סדרת צעדי חירום שמטרתם לחסן את הכלכלה 

אי תנאי  לנוכח  ישראל,  בנק  ההתנהגות  -להערכת  בין  פער  נוצר  שוררת,  שעדיין  הרבה  הוודאות 

הנצפית בשווקים הפיננסיים להתפתחות במגזר הריאלי, מה שעלול להגביר משמעותית את עוצמת  

  הפגיעה הכוללת ובכך להוות איום על ההיקף והמהירות של התאוששות הכלכלה הגלובלית. רמות
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החוב הגבוהות עלולות להיות בלתי ניתנות לניהול וההפסדים שינבעו מכך עלולים להעמיד במבחן  

משמעותי את חוסנה של המערכת הבנקאית בחלק מן המדינות. ואולם, ככל והממשלות יתמקדו  

למוסדות   העסקי,  במגזר  לחברות  הבית,  למשקי  במשבר  שנגרם  הנזק  ובריפוי  בהתאוששות 

ולממשל  לתמוך  הפיננסיים  הפיננסית,  המערכת  של  העמידות  להגברת  לפעול  אמור  הדבר  ות, 

 ביציבותה ולעודד את פעילות הכלכלה הגלובלית. 

 הכלכלה הישראלית  6.5.3

דומה לזה שבמדינות ה עלתה בשנים האחרונות בקצב  לנפש בישראל  וממדי    OECD- רמת התוצר 

העוני הצטמצמו בעשור האחרון לנוכח גידולו של שיעור ההשתתפות בשוק העבודה וצעדי מדיניות  

של  דוגמת  כ הדרגתית  והעלאה  המינימום  שכר  העלאת  נמוך,  בשכר  לעובדים  עבודה  מענק  מתן 

  לשיעור   דומה  שיעור,  3.5%-כ  של  בשיעורכלכלת ישראל המשיכה לצמוח    2019אות. בשנת  בהקצ

מאשר    2018-ו  2017  בשנים  הצמיחה בשנת  ונמוך  הצמיחה  כאשר  2016שיעור  הובלה  ,  בעיקרה 

 .  הפרטית והצריכה צואיהיידי   על  הצמיחה

טווח יעד יציבות המחירים  של    התחתון  לגבול  מתחת  אל  ירדה  האינפלציה  סביבת  2019במהלך שנת  

  מייסוף בעיקר  נבעה   זו ירידה כאשר , 0.6%  של שנתי  שיעור על  ועמדה ( 3% – 1%שקבעה הממשלה ) 

  והתגברות העולמית  ההאטה רקע  על בעולם  המוצרים מחירי  של מתונה   מירידה וכן   השקל של  ניכר

פברואר    .התחרות חודש  של  השנייה  במחצית  החל  זאת,  לתת  2020עם  החלה  הקורונה  מגיפת   ,

ממשיים מן    אותותיה בפעילות הכלכלית המקומית ובעקבות האמצעים שהטילה הממשלה וחששות

המגיפה נפגעה קשות הפעילות הכלכלית. בהתאם לכך, עודכנו התחזיות הכלכליות בחדות כלפי מטה  

אי  והתמ"ג  -ורמת  התמ"ג  ישראל  בבנק  המחקר  חטיבת  להערכת  ניכרת.  בצורה  עלתה  הוודאות 

כאשר צמיחת התוצר    בהתאמה,   ,8.5%-וכ 6.8%- העסקי התכווצו במונחים שנתיים בשיעורים של כ

. להערכת  2020ושפעה בעיקר מסגירתו של המשק בשבועיים האחרונים של הרבעון הראשון לשנת ה

ולחזור לצמוח    6%-התוצר צפוי להתכווץ בשיעור של כ  2020בשנת    ,בבנק ישראל  חטיבת המחקר

בהנחה כי המשק יתאושש באופן מדורג תחת האמצעים שהוטלו    7.5%-בשיעור של כ  2021בשנת  

הוודאות הרבה לגבי התנהגות הציבור במציאות החדשה יחד  -וספת. עם זאת, איוללא כל השבתה נ

וודאות אפידמיולוגית גבוהה, תקשה על עריכת תחזית כלכלית. בנוסף, הצריכה הפרטית על  -עם אי

, למעט עלייה קטנה בשירותי הדיור ועליה בשיעור  20.2%-מרבית רכיביה, התכווצה בשיעור של כ

כ המ  6.9%-של  אפריל  בצריכת  חודש  של  השנייה  במחצית  לצמצמם    2020זון.  הממשלה  החלה 

בהדרגה חלק מהאמצעים שננקטו לצורך התמודדות עם המשבר דבר שהוביל לירידה משמעותית  

על   בהיקף ירד  בבנק ישראל  פי הערכת חטיבת המחקר   ההשבתה במשק.  , היקף ההשבתה במשק 

 .  2020בחודש יוני  12%-בשיא המשבר לשיעור של כ 36%-משיעור של כ

נותר שוק העבודה בסביבת תעסוקה מלאה, כאשר שיעור האבטלה הגיע לרמה הנמוכה    2019בשנת  

ביותר מזה עשרות שנים ושיעור התעסוקה הגיע לשיא חדש. עם זאת, בעקבות המשבר, נרשם זינוק  

אלף איש,    167-ר העובדים שהוצאו לחופשה ללא תשלום, כאשר מספרם של אלו זינק מכחד במספ

, בהתאמה. עם  2020מיליון איש בחודשים פברואר, מרץ ואפריל לשנת    1.5-אלף איש ולכ  894-לכ

יוני   לחודש  נכון  כ2020זאת,  כאשר  התאוששות  חלה  שנעדרו    400- ,  כמועסקים  נרשמו  איש  אלף 

עבודתם ממקום  כ  זמנית  של  שיעור  המהווה  נתון  המשבר,  בישראל.    9.8%-עקב  העבודה  מכח 

על שיעורים    2021-ו  2020להערכת חטיבת המסחר בבנק ישראל שיעור האבטלה יעמוד בסוף השנים  

 , בהתאמה. 6%-וכ  9%-של כ
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, ואולם, לנוכח השינוי החד בסביבה  0.25%הותיר בנק ישראל את הריבית ברמה של    2019בשנת  

ה אפריל  העולמית  בחודש  ליורד.  מעולה  בישראל  הריבית  של  הצפוי  התוואי  רקע    2020פך  ועל 

  רמה זוציפייה כי    , כאשר ישנה0.1%המשבר, הפחית בנק ישראל את הריבית וקבעה על רמה של  

ובמדינות    בישראלתיוותר נמוכה גם בתקופה הקרובה, וזאת נוכח המדיניות המוניטרית המרחיבה  

מהלכים עיקרים נוספים בהם נקט בנק ישראל בקשר עם המשבר, הם    .שברהמעקב    בעולם   נוספות

נזילות של עד כ כדי למתן את הלחצים לפיחות חד בשוק    15-בין היתר: הזרמת  מילארד דולרים 

מיליארד ש"ח בכדי להפחית את רמת   50מטבע החוץ; תכנית לרכישת אג"ח ממשלתיות בהיקף של 

שקלי נזילות  הספקת  במשק;  של  הריביות  התקין  התפקיד  על  לשמור  בכדי  מוסדיים  לגופים  ת 

מיליארד ש"ח,    5-השווקים הפיננסיים; מתן הלוואות מוניטריות לבנקים בריבית נמוכה בהיקף של כ

דחיית מאות אלפי תשלומי משכנתה והלוואות  והמותנית במתן אשראי לעסקים קטנים וזעירים;  

 מילארד ש"ח.  6- אחרות בכ

מעל    0.8%-מהווה שיעור של כהמהתוצר,    3.7%-הסתכם בשיעור של כ  2019  גירעון הממשלה בשנת

ובהעדר תקציב    2020. נכון למועד תשקיף זה טרם אושר תקציב לשנת 2018לתקרה והגירעון בשנת  

  1/12לפי תקציב המשכי המאפשר להוציא בכל חודש    2020מאושר פועלת הממשלה מתחילת שנת  

ומ של השנה הקודמת,  כך,  מסך התקציב  על  נוסף  פיסקלית מרסנת.  מדיניות  היא  שמעות הדבר 

מיליארדי ש"ח,    46.2-כ  של  סךהסתכם ב  המצטבר הגירעון המקומי    2020בחודשים ינואר עד מאי  

אשתקד.  ש  מיליארדי  15.1-כ  של  בסך  גירעון  לעומת המקבילה  בתקופה  ישראל  "ח  בנק  להערכת 

מהתוצר ויחס החוב לתוצר יעמוד    13%-ור של כלשיע  2020הגירעון הממשלתי צפוי להגיע בסוף שנת  

 .  77%על שיעור של 

  רמות של  נקבע על  Moody's-ו   Fitchדירוג האשראי של ישראל מחברות הדירוג    2019בחודש דצמבר  

A+  ו-A1  ,על ,  היתר  בין  ניתן(,  פעם  אישהיתה    ביותר  הגבוהה  ברמתו)אשר הינו    הדירוג.  בהתאמה  

  ונגישותה   וחיצוניים  פנימיים  לזעזועים  הישראלי  השוק  של  תוועמיד,  בתוצר  גבוה  צמיחה  שיעור  רקע

  וקשיים   ליעד  ביחס  הגבוה  הממשלתי  הגירעון  מנגד  כאשר,  בינלאומיים  מימון  למקורות  ישראל  של

על    .השוק  של  חולשה  כגורמי  נמנושלטונית,  - פוליטית  מציאות  בשל  לשוק  הנחוצות  השקעות  בביצוע

הקור משבר  בימים  ו אף  אשררו  2020באפריל    24-ו   23נה,  בהתאמה,   ,Fitch  ו-Moody's    דירוג את 

הורידה את תחזית הדירוג מ"חיובית" ל"יציבה"    Moody'sהאשראי של ישראל, אולם חברת הדירוג  

בנימוק כי הפחתת התחזית נובעת מהפגיעה בתחזית הפיסקלית של ישראל נוכח ההידרדרות שחלה  

  S&Pחברת דירוג האשראי  עוד טרם המשבר ואף צפויה להחמיר בעקבותיו.    ברמת הגירעון התקציבי

  AA  מינוס  ברמה שלאת דירוג האשראי של ישראל ללא שינוי    2020  מאיב  15  יוםאשררה אף היא ב

והותירה את תחזית הדירוג על "יציבה" בנימוק כי המגבלות העיקריות של הדירוג נותרו נטל החוב  

פוליטיים, אך מנגד חוזקות הליבה של הדירוג האשראי של ישראל  -ם גיאוהגבוה יחסית וכן סיכוני

מאקרו נתוני  חזקים,  חיצוניים  חשבונות  מגוונת,  כלכלה  ומסגרת  -כדוגמת  איתנים  כלכליים 

 מוניטרית גמישה צוינו לחיוב.

 כלכליים על פעילות הקבוצה -השפעות אפשריות של גורמים מקרו 6.5.4

העיקרי והממשי הוא התגברות התחלואה מן הנגיף, מגבלות  להערכת בנק ישראל תרחיש הסיכון  

נוספת של הפעילות הכלכלית. על תוצאות תרחיש זה נמנות פגיעה    הגבלהתנועה וסגר ובהתאם לכך  

ובפרט החזר של הלוואות שהחזריהן נדחו, צורך בגל תמריצים נוסף   ביכולת ההחזר של הלווים, 

חשיפת  גל חדש של ירידות במחירי הנכסים. כמו כן,  הוודאות ו -מצד הממשלה, עלייה נוספת באי

חמורה עוד  להביא לפגיעה    ה, עלולעקב המשבר  המשק הישראלי להאטה בצמיחה בכלכלה העולמית
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כי מבין תחומי הפעילות אשר יפגעו, יפגע גם תחום הפעילות בו פועלת    עולה האפשרות . משכך,  יותר

, פגיעה בביקושים לדירות  יהןמגוון דרכים בינ החברה. פגיעה אפשרית כאמור, עלולה להתבטא ב

וצמצום  בהתאם לכך  מחירים   ירידת ו דירות  רוכשי  ידי  על  לנטילת משכנתאות  , צמצום הזמינות 

 אפשרויות לקבלת ליווי בנקאי לחברות המבקשות להוציא אל הפועל פרויקטים חדשים.

 שינויים בשערי חליפין  6.5.5

  –   1%  של בטווח  ליעדההתאפיין השקל במגמת ייסוף שהקשתה על חזרת האינפלציה    המשבר טרם

  שער   במונחי  3%-כבשיעור של    השקל   התחזק  2020  פברואר  בחודש   הריבית  להחלטת  שעד  כך ,  3%

דולר.  המול מטבע    1%-כ של    ובשיעור  האירו  טבעמ  מול  4%- כשל    בשיעור,  אפקטיבי  נומינלי  חליפין

ה  לאחר,  זאת  עם תנודתיות חריגה בשער החליפין  פרוץ  והחלה    כתוצאה משבר השתנתה המגמה 

מדיניות בה    צעדי מניות בעולם והנזילות בשוק מטבע החוץ וכן בשל ירידות חדות בשוקי    ממצוקת

בהשוואה    10%-כשל    בשיעור   השקל  פחת  2020  מרץ  חודש  באמצענקטו בנקים מרכזיים בעולם.  

- השקל  בשוק  החלף  עסקאות  לבצע  ישראל  בנק  החל  אלו  התפתחויות  רקע  עלו  2020לתחילת שנת  

  טרם   היה  בה  דומה  לרמה  שב  והשקל  התנודתיות  פחתה  מכך  וכתוצאה,  החסרה   לנזילות  כמענהולר  ד

. להערכת בנק ישראל במידה והשקל ימשיך להתייצב ברמה זו, התאוששות הייצוא תיפגע  המשבר

  להתערב   ישראל  בנק  המשיך,  לכךעד כאמור. בהתאם  ויווצר קושי בהחזרת האינפלציה לתחום הי

 . המהיר  והפיחות   הדולרית  בנזילות   החמור   המחסור  התרחש   שבה  בתקופה   למעט,  החוץ  מטבע  בשוק

אף הוא מתנודות בשערי חליפין בשל העסקתם של עובדים זרים וכן בשל ייבוא  ענף הנדל"ן מושפע  

חומרי כמו  גלם    של  הביצוע.  קבלני  את  על  המשמשים  השפעה  ישנה  חליפין  בשערי  לשינויים  כן 

 כדאיות או אי כדאיות השקעתם של תושבי חוץ בדירות מגורים בישראל. 

 שוק האשראי הבנקאי והחוץ בנקאי  6.5.6

  המגזר פיננסי ומשקי הבית( )להלן: "-גדל החוב של המגזר הפרטי )המגזר העסקי הלא  2019בשנת  

על סך של    2020במרץ    31גזר הפרטי עמדה ביום  . יתרת החוב של המ3.1%-"( בשיעור של כהפרטי

. שיעור זה מהווה עלייה מסוימת של כחצי  110.2%- ליארד ש"ח ושיעורו בתוצר עמד על כימ  1,560-כ

האשראי   ערוץ  היא  הבנקאית  המערכת  הקודמת.  השנה  מחצית  את  שאפיינה  לרמה  ביחס  אחוז 

כ של  שיעור  כאשר  פיננסי(  )הלא  הפרטי  למגזר  סיכון    64.2%-המרכזי  בנקאי.  חוב  הוא  מהחוב 

מרץ   מחודש  והחל  המשבר,  בעקבות  עלה  לדחיית    2020האשראי  בקשות  של  עולה  שיעור  נצפה 

נכון    תשלומי הלוואות, שנשענו על המתווה שגיבש בנק ישראל ואומץ על ידי המערכת הבנקאית. 

יוני   מסך תיק האשראי    14.6%-הינו כים  מתשלושיעור יתרת האשראי שבגינו נדחו    2020לחודש 

 הבנקאי. 

  969פיננסי( על סך של  -עמדה יתרת החוב של המגזר העסקי )הלא  2020בסוף הרבעון הראשון לשנת 

כימיל של  שיעור  על  ועומד  ביותר  הגדול  הוא  בחוב  והנדל"ן  הבינוי  ענפי  של  חלקם  ש"ח.  - ארד 

פיננסי( שעמד  - קי )הלא. גידול החוב העסקי נבע בעיקר מגידול האשראי הבנקאי למגזר העס 24.76%

ארד ש"ח, זאת בין היתר, בהמשך לצעדים שננקטו בתחילת המשבר לעידוד  ימיל  478-על סך של כ 

לעסקים   המשבר  טרם  שהועמדו  בנקאי  אשראי  מסגרות  ניצול  של  בדרך  בעיקר  אשראי  העמדת 

פיננסי(  -גדולים ובינוניים. כתוצאה מכך שיעור האשראי הבנקאי מסך האשראי למגזר העסקי )הלא

ויתרת    נותר יציבבנקאי  -כאשר מנגד הערוץ החוץ  49.3%-לשיעור של כ   2020עלה בסוף הרבעון לשנת  

. עם הסרת חלק מן האמצעים שהטילה הממשלה, התקבלו אינדקציות  2%- עור של כיהחוב ירדה בש

בלת  ראשונות להתאוששות הפעילות בחלקים מהמשק. חרף זאת, בענפי הבינוי והנדל"ן דווח על מג

 בנקאי, מה שעלול להגביר את הסיכון בענף. -אשראי בנקאי וחוץ 
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  2020ארד ש"ח בסוף הרבעון הראשון לשנת  ימיל   592-יתרת האשראי למשקי הבית הסתכמה בכ 

. שיעור החוב של משקי  88.5%-כאשר הרכיב העיקרי באשראי זה הוא האשראי הבנקאי, ושיעורו כ

ך ביחס לרמת החוב הנמדדת במדינות מפותחות אחרות.  , שיעור נמו42%- הבית בתוצר עומד על כ

ש"ח, כאשר  מיליארד    394-על סך של כ   2020יתרת האשראי לדיור עמדה בסוף הרבעון הראשון לשנת  

כ  על  עומד  בתוצר  לדיור  האשראי  של  שיעורו  בעולם  27%-בישראל  למקובל  ביחס  נמוך  שיעור   ,

ז - ובהשוואה בין עולה על רקע חלקו הגבוה בסך האשראי  לאומית. עם זאת, החשיפה לאשראי  ה 

פיננסי( ביחד עם ענפי הבינוי והנדל"ן,  -למשקי הבית, שיעורו המשמעותי בחוב המגזר הפרטי )הלא

ובשל כך שהערוץ העיקרי להעמדת האשראי לדיור ממשיך להיות המערכת הבנקאית. כך לדוגמה,  

, ירד מעט בחודשיים הראשונים  2019מספר העסקאות של נטילת משכנתה רשם שיא בחודש דצמבר  

שנת   החודש 2020של  מן הממוצע  גבוה  היה  עדיין  אך  מרץ  2019בשנת    י ,  בחודש  כן,  כמו   .2020  ,

כ סך המשכנתאות  היה  המשק,  בזמן השבתת  נתון  ימיל  9- בהשפעת הקדמת עסקאות  ארד ש"ח, 

 מהגבוהים בעשורים האחרונים.

 15המחירים לצרכן מדד  6.5.7

מתחילת שנת    , בהתאמה. 0.6%-ו  0.8%של    יםמדד המחירים לצרכן עלה בשיעור   2019- ו  2018  יםבשנ

שיעור  , ובהתאם לכך,  0.8%השינוי המצטבר במדד המחירים לצרכן עומד על ירידה בשיעור של    2020

התחתון לגבול  מתחת  להיות  ממשיך  השנתי  של  האינפלציה  בשיעור  על 1%,  שקבעה  ה   פי   ,  יעד 

צפויה להסתכם    2020טיבת המחקר של בנק ישראל האינפלציה במהלך שנת  . לפי תחזית חהממשלה

לשנת    1.1%של  שלילי  בשיעור   צפויה לעמוד על שיעור  2021ובתום הרבעון השני  של    שלילי   היא 

ובעיקר  0.1% בביקושים  מהפגיעה  כתוצאה  נמוכה  להיות  צפויה  האינפלציה  המשבר  בעקבות   .

אחרות, מהאבטלה והשפעתה על השכר ומריסון מסוים    מהירידה החדה של מחיר הנפט וסחורות

 של קצב עליית שכר הדירה. 

 16למגורים בנייה מדד תשומות ה 6.5.8

,  1.1%- ו  2%,  1.9%ים של  ה למגורים בשיעוריעלה מדד תשומות הבני   2019-ו  2018,  2017בשנים  

  שנת   מתחילת יה למגורים.  יהאטה קלה בקצב עליית מחירי תשומות הבנ   שמשקףמה  בהתאמה,  

 .0.2%שיעור של ב למגורים בנייהמדד תשומות ה עלה  2020

 שוק הדיור  6.5.9

היתה הפוגה בעלייתם, לראשונה    2018-ו  2017מחירי הדירות שבו לעלות לאחר שבשנים    2019בשנת  

מזה כעשור. עלייה זו כאמור, לצד התחדשות העלייה במספר העסקאות של רכישת דירה, הצביעה  

על גידול הביקוש יחסית להיצע הזמין. בנוסף, מספר התחלות הבנייה נותר ברמה גבוהה. מדד מחירי  

מהתקופה המקבילה אשתקד. כמו כן, עליית    3.2%-כהיה גבוה בשיעור של    2020דירות בחודש מרץ  ה

מחירי הדירות הייתה גבוהה מעליית מחירי השכירות, כאשר מדד שירותי הדיור בבעלות דיירים  

 בלבד.  2.3%-בשיעור שנתי של כ  2020עלה בחודש מרץ  

ככל הנראה לא נבעה מצמצום ההיצע )בשנת    האצת העלייה של מחירי הדירות ערב פרוץ המשבר

אלף יחידות   51.3-אלף יחידות דיור; הוחל בבנייתן של כ  54.5-התקבלו היתרי בנייה לבניית כ 2019

  2019אלף יחידות דיור( אלא דווקא מהתעוררות הביקוש. בשנת   51.7-דיור; הסתיימה בנייתן של כ 

.  2018בהשוואה לשנת    7.2%-כגידול בשיעור של  דירות מה שמהווה    מכר  אלף עסקאות  110- נרשמו כ

נמשך הגידול במספר העסקאות ביחס לחודשים המקבילים אשתקד אך עם פרוץ    2020בתחילת שנת  

 
 . www.cbs.gov.il :כתובת ראו אתר הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ב לפרטים  15
 . www.cbs.gov.il :כתובת ראו אתר הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ב לפרטים  16
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- כאלף בלבד, נתון הנמוך בשיעור של    6.6-מספר הדירות שנמכרו צנח לכ   2020המשבר בחודש מרץ  

אלף    2.1- כבו נרשמו    2020דש אפריל  . מגמה זו החריפה גם בחו2019לחודש מרץ  השוואה  ב  32%

אלף דירות בשוק החופשי,    22- מלמדת כי נמכרו כ  2020עסקאות בלבד. בחינת הרבעון הראשון לשנת  

כ של  בשיעור  ירידה  שמהווה  בשנת    7%-מה  המקביל  לרבעון  המכירות  2019בהשוואה  הכללת   .

לכ העסקאות  מספר  את  מעלה  למשתכן(  מחיר  )תכנית  ממשלתי  נתון    25.5-בסבסוד  דירות  אלף 

ירידה   כ  , יותר  גדולה שמשקף  של  הוא    8%-בשיעור  זה  נתון  אשתקד.  המקביל  לרבעון  בהשוואה 

שנת   מאז  שנרשם  ביותר  העסקאות    2009החלש  מספר  של  הירידה  העולמי.  הפיננסי  והמשבר 

נבעה המשבר  של  הנראה  בעיצומו  מצבם  -מאי  ככל  לגבי  הפוטנציאליים  הרוכשים  של  הוודאות 

סוקתי, וכן גם מהעובדה כי במהלך השבתת המשק לא היתה אפשרות לבקר בנכסים ובאתרי  התע

דין,   עורכי  שירותי  כגון  דירה,  לרכישת  נלווים  בשירותים  השבתה  בנוסף,  היזמים.  של  מכירות 

 תרמה לירידה בעסקאות.  ,בואוט מתווכים

יוני   בע2020בחודש  גידול  נרשם  הקורונה,  משבר  פרוץ  מאז  לראשונה  הנדל"ן  ,  בשוק  סקאות 

בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד וזאת לאחר שלושה חודשים בהן נרשמו ירידות חדות, כאשר  

בהשוואה לחודש    16%-אלף דירות, נתון המשקף גידול בשיעור של כ  10.9-סך העסקאות עמד על כ

 . )כולל עסקאות מחיר למשתכן( 2019יוני 

הגורמים העיקריים אשר משפיעים על מחירי הדיור בשוק הם גובה הריבית על המשכנתאות והיחס  

היתר,   בין  מושפעת,  המשכנתאות  ריבית  המגורים.  דירות  של  וההיצע  הדמוגרפי  הביקוש  בין 

להערכת בנק  מהריבית המוניטרית, מתשואות אג"ח ממשלתיות ארוכות טווח והריבית העולמית.  

ה מחירי  הקצר  ישראל  בטווח  כאשר  המשבר  בעקבות  ובביקוש  בהיצע  מהשינויים  יושפעו  דירות 

ניכרת בשנים   עלה במידה  בפריפריה בה ההיצע  ובפרט  ירידה מסוימת של מחירי הדירות  תיתכן 

להוריד   יזמים  עשויים  המימון  בעלויות  ועלייה  תזרימיות  בעיות  של  במקרים  כן,  כמו  קודמות. 

רד בעקבות השלכות המשבר. מנגד, עליית הריביות על המשכנתאות  מחירים בתקופה בה הביקוש יו

בתחילת המשבר נבלמה, ורמת הריבית הבסיסית במשק ירדה ולפיכך תיתכן עלייה מסוימת בביקוש  

ידי הציבור ערב פרוץ    לדירות להשקעה כאפיק בטוח ולאור משיכות רבות של השקעות פיננסיות על

כי שוק העבודה יתאושש בחודשים הקרובים, התרחיש הסביר  המשבר. בטווח הארוך ולאור ההנחה  

ביותר אותו מעריך בנק ישראל הוא של עלייה במחירי הדירות וזאת לאור ירידה בהיצע בעקבות  

אי עקב מצב  פרויקטים חדשים  של  והשהיית התחלתם  גורמי התכנון  ומחסור  -השבתת  הוודאות 

בהתחלות הבנייה בהשוואה    11%-בשיעור של כנרשמה ירידה    2020במימון. ברבעון הראשון לשנת  

של   בשיעור  נמוך  היה  במהלכו  שהונפקו  הבנייה  היתרי  מספר  וכן  הקודם  מאשר    26%-כ לרבעון 

 ברבעון הקודם. 

 17עירונית   התחדשות 6.5.10

  כבר   לכלכלה  הלאומית  המועצה  להערכת.  עירוניים  באזורים  מתגוררת  ישראל  אוכלוסיית  מרבית

  מדינת   הנוכחית  בצפיפות  ובהתחשב  הארץ  במרכז  לבנייה  הפתוחים  םהשטחי   כל  ימוצו  2033  בשנת

  גדולים  בהיקפים  עירונית  התחדשות  של  פרויקטים  ללא  שטחים  אזילת  של   משבר   בפני  תעמוד  ישראל

 
)ראו  נוספים  לפרטים  17 לשנים    התכנית(  1:  לדיור  רז2040-2017האסטרטגית  עפר  מאי  -,  קוסט,  ונעם  ראו  2017דרור   ,

)http://economy.pmo.gov.il/councilactivity/housing/documents/strategy050717.pdfבכתובת:     עירונית   התחדשות  דוחות (  2; 
באתר  ,  2019-ו  2018,  2017  לשנים בכתובת:    עירונית   להתחדשות   הממשלתית   הרשות ראו 

https://www.gov.il/he/departments/government_authority_for_urban_renewal  ;פרופ ,  העיור  ומגמות   האוכלוסייה   צפיפות (  3)-ו  '
 . l/pages/item.asp?item=12290https://lib.cet.ac.i, בכתובת: סיקרון משה

http://economy.pmo.gov.il/councilactivity/housing/documents/strategy050717.pdf
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  השטחים  על  עירונית   התחדשות  במסגרת  בנייה   על,  כאמור  המועצה  המליצה ,  לפיכך  .משמעותית

 . הפתוחים השטחים  על  במקום, מכבר  זה הבנויים

מיליון יחידות דיור עד    1.5של    בנייהל  יעד  18ממשלה   בהחלטתלכך, הגדירה ממשלת ישראל    בהתאם

ליעד מרכזי של    הפכו"  עירונית  התחדשות"הליכי  ו   הבכדי לענות על צורכי האוכלוסיי  2040לשנת  

 מתוכן, יהיה במסגרת תהליכי התחדשות עירונית.   35%הממשלה, כאשר שיעור של 

  ה היוו  2019, כאשר בשנת  נמוךהביצוע מכח התחדשות עירונית בישראל עדיין    היקף,  כן  פי  על  אף

 בלבד מסך התחלות הבנייה.  21.2%-כשל   שיעור

  העירונית   ההתחדשות  מיזמי  בכלל  ייהבנ  היתרי  במתן  ניכרת  עלייה  נרשמה  2010  משנת  החל

הנתונים    2019- ו  2018,  2017  בשנים,  דיור  יחידות  843- ל  בנייה  היתרי  ניתנו  2010  בשנת  בעוד.  בישראל

 יחידות דיור, בהתאמה.   17,126- ו 13,133,  12,361גדלו לכדי 

 38"א תמ 6.5.11

  כאשר ,  2005  בשנת   התכנית  אישור  מאז  בכורה  מעמד  תפסה  38"א  תמ  במסלול  עירונית   התחדשות

  70,166מבנים שבהם    3,453-ל   בנייהניתנו במסגרתה היתרי    2019  שנת  לסוף  ועד  אישורה  ממועד  החל

יחידות דיור שנוספו לשוק מעבר ליחידות הדיור הקיימות. בשנת    34,162יחידות דיור חדשות, מתוכן  

יחידות   14,019מבנים בעלי  600-, על כלל מסלוליה, ל38מכח תמ"א  בנייהלבדה, ניתנו היתרי   2019

 מאז אישור התכנית. בנייהדיור, קרי, כחמישית מסך כלל היתרי ה

 בינוי -פינוי 6.5.12

בינוי מבוצעת באמצעות מסלול  -, התחדשות עירונית במסגרת מתחמי פינוי 38מסלול תמ"א  לעומת 

(, כאשר מתחמים אלו כרוכים על פי רוב בהקמת  פרטיים  רשויות מקומיות ומסלול מיסים )יזמים

בפרויקטים השונים ניתנים לרוב בשלבים ועל פני   בנייהמאות יחידות דיור חדשות. בנוסף, היתרי ה

 ם.  מספר שני

  בתחילתו  כאשר,  השנים  לאורך  גדול  תכנוני  מלאי  מקומיות  רשויות  במסלול  הצטבר,  ייסודו  מאז

אלו כאמור    קשיים  . המבוצעים  החדשים  המיזמים   מרבית   את  המאפיינים  מקשיים   המסלול  סבל

נבעו, בין היתר, ממגוון חסמים כדוגמת חוסר כדאיות כלכלית, מורכבות תכנונית וחששות של בעלי  

הדירות מפני ביצוע פרויקט התחדשות עירונית בשטחם. כיום, ישימות של תכניות במסלול רשויות  

נית בשנים  פי הרשות להחדשות עירו   על  .הפרטיים  ליזמים  הטבותמקומיות גבוהה יותר עקב מתן  

  12,799- מ  גדלההמאושרת    הדיור  יחידות  כמות   כאשרבינוי  -מתחמי פינוי  94אושרו    2019  עד  2000

 . דיור יחידות 51,748-ל

)יזמים( מתמרץ הליכי התחדשות עירונית ביוזמת השוק הפרטי ובמסגרתו יזמים    וי המיס  מסלול 

מתקשרים עם בעלי נכסים לקידום הפרויקטים השונים, תוך קבלת הטבות בדומה למסלול רשויות  

מתחמים   7-ל  זה  מסלול בינוי מכח -פינוי למתחמי בנייה  היתרי  ניתנו 2018-ו  2017  בשנים. מקומיות

יחידות דיור חדשות, בהתאמה. בשנת    2,319מתחמים בהם    11-ול דיור חדשות    יחידות  1,246  הםב

מתחמים שקידמו יזמים במסלול המיסוי וכן ניתנו היתרי בנייה לשלבי    11-ניתנו היתרי בנייה ב  2019

מתחמים,   ארבעה  בעוד    דיור  יחידות   1,991-ל  בנייה   היתרי   2019בשנת    ניתנו   הכל   ובסךהמשך 

 . אלו במתחמים

  

 
בכתובת:  2017  מרץב  2  מיום   131/דר  2457  ממשלה  החלטת    18 הממשלה  ראש  משרד  באתר  ראו   ,

https://www.gov.il/he/Departments/policies/2017_dec2457 . 
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 תיאור עסקי הקבוצה לפי תחומי פעילות  – שלישי  חלק

 

   יזמיהנדל"ן התחום  – הקבוצהפעילות  אורית 6.6

 כללי  6.6.1

במישרין ובעקיפין, באמצעות חברות    ,החברה  , עוסקתתשקיףה  למועדנכון  ו  החל ממועד היווסדה

ובעיקר בייזום ובנייה של פרויקטים, בדרך של התחדשות    בתחום הנדל"ן היזמי בישראל,  הקבוצה

   בפרט באזור השרון והמרכז.ועירונית,  

באמצעות    ,לרוב  מתבצע,הקבוצה  על ידי  קידומו של פרויקט  במסגרת פעילותה בתחום הפעילות,  

פרויקט  לביצוע  מתאימה  קרקע  לאיתור  יזומה  לחילופין  ,פעילות  שצברה,    ,או  המוניטין  לאור 

פניה   בקרקע  לקבוצה  הפונים    מקרקעיןבעלי    מצדבאמצעות  פרויקט  וביצוע  קידום  לצורך 

פרויקט, הכוללות בדיקות  לתכנות  י בדיקות ההקבוצה    מבצעת,  לאחר איתור הקרקעשבבעלותם.  

וכלכליות.   תכנוניות  צרכי    שהפרויקטככל  פיזיות,  על  בעהקבוצהעונה  עם  מו"מ  מתקיים  לי  , 

ל תרכוש    ךצורהמקרקעין  לפיו  הסכם,  בעקיפין  , חברההגיבוש  או  חברות    ,במישרין  באמצעות 

לבניית דירות נוספות לצורך    את זכויות הבנייה הקיימות והעתידיות של בעלי המקרקעיןהקבוצה,  

  , יצוין כי  ובתמורה תעניק שירותי בנייה שונים בהתאם להסכמות הצדדים.  ,הקבוצהמכירתן על ידי  

להבטחת ביצוע    שונות  לבעלי המקרקעין ביטחונות וערבויות   יםמוענק   בדרך כללמסגרת ההסכמים  ב

ובכלל זאת מינוי מפקח    לצורך מעקב אחר ביצוע הפרויקט,  זכויות פיקוחכן  תקין של הפרויקט ו

במישור התכנוני לקידום תכניות מכוחן תפנה לועדות  הקבוצה  , פועלת  גיבוש ההסכםלאחר    מטעמם.

, קידום הכרזת המתחם  שרלוונטיוככל    ,בבקשה לקבלת היתר לבנייה על הקרקעהרלוונטיות  התכנון  

   .הכנת תכניות לשינוי תכנית בניין עיר )תב"ע(בינוי ו-נויי כמתחם המיועד לפ

היתכנותבטרם   בדיקת  החברה  עורכת  לפרויקט  כניסה  על  היתכנות    החלטה  ובדיקת  תכנונית 

כלכלית, במסגרתה החברה מעריכה את עלות הפרויקט, מחירי המכירה ושיעור הרווחיות הצפוי.  

עם התקדמות תכנון הפרויקט עורכת החברה דוח אפס באמצעות שמאי חיצוני, הכולל ניתוח רגישות  

ב במהלך  הבנייה.  ועלויות  לשינוי מחירי המכירה  ביחס  מפיק  לרווחיות הפרויקט  יצוע הפרויקט, 

השמאי החיצוני בכל חודש דוח חודשי עבור החברה והגורם הפיננסי המלווה את הפרויקט ובו פירוט  

 . ועלות הפרויקט  , תזרים מזומניםשל התקדמות הפרויקט בהיבטי ביצוע, שיווק

ידי  על  ה  יותנו בתנאים מתלים שונים, וביניהם, הסכמ  עם בעלי המקרקעין,על פי רוב, ההסכמים  

  , וקבלת היתר בנייה כדין שיאפשר את ביצוע הפרויקטבחוק    קבועכ  של בעלי המקרקעין  נדרש  רוב

   הסכמות הצדדים והתכניות שגובשו.ל בהתאם

ים  יבהסכמי מימון עם תאגידים בנקאיים ופיננס הקבוצה  , מתקשרת  בנייה ביצוע עבודות ה  בטרם

מעהפרויקטלליווי   זו,  במסגרת  הבנקאי  .  התאגיד  אשראי  מיד  לבעלי  ,  לקבוצהמסגרות  ערבויות 

ול  הקרקע הפרויקט  ביצוע  האחריותמשך  להבטחת  ו  תקופת  הבנייה  מעמיד  לליקויי  ערבויות  כן 

אישור המימון,  הליך  חלק מ כ  .)כהגדרתו להלן(  בהתאם לחוק המכר  רוכשי הדירות  להבטחת כספי

מפקח מטעמו להבטיח את התקדמות הפרויקט    התאגיד הבנקאי בחינה של הפרויקט וממנהמבצע  

   על פי לוחות זמנים קבועים מראש ועמידה בתקציב. 

ידי   על  השכירות  ודמי  המעבר  עלויות  ימומנו  הדיירים,  פינוי  נדרש  בו  בפרויקט  במקרה שמדובר 

 עד למועד סיום ביצוע העבודות.  הקבוצה 
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רויקט, בין בעצמה ובין באמצעות קבלן  פועלת להקמת הפהקבוצה  , ככל שנדרש,  דיירים  לאחר פינוי

כל    19מטעמה   ביצוע והשלמת  הדירות  לשיווק  פועלת  פי  התחייבויותיה  ובמקביל  על  בפרויקט 

 סכמים. הה

ד הבנקאי לפעול למכירה מוקדמת של דירות בטרם  יעל ידי התאגהקבוצה  נדרשת    בחלק מההמקרים

להעמיד הון עצמי בין בעצמה ובין על ידי גורמים    הקבוצה  נדרשת . כמו כן,  תחילת עבודות ההקמה

 .  מתקשרת בהסכמי מימון להשלמת ההון העצמי הנדרש מהתאגיד הבנקאיהיא פיננסיים איתם  

לאחר השלמת הפרויקט מתחייבת הקבוצה לתקן לבעלי המקרקעין ורוכשי הדירות ליקויים ככל  

 . (להלן )כהגדרתו ר ק ותקופת האחריות בהתאם לחוק המכדשישנם למשך תקופת הב

בתקופת   ובנתה  עירונית  התחדשות  של  ובנייה  ביזום  שנים  רב  עשיר  ניסיון  בעלת  הינה  הקבוצה 

פרויקטים הנמצאים   עשרות  לקבוצה  כיום,  בארץ.  שונים  דיור במקומות  יחידות  פעילותה מאות 

בפרויקטים   וכלה  ותכנון  חתימות  בשלבי  שונים, החל מפרויקטים  והבשלה  ביצוע  בביצוע  בשלבי 

 ואכלוס. נכון למועד התשקיף, הקבוצה פעילה בעיקר בערי המרכז והשרון.  

השנים האחרונות השלימה    4-פרויקטים של התחדשות עירונית. ב  6למועד זה מבצעת הקבוצה  נכון  

השלימה    5החברה   חסון  ובית  יזמה  שהיא  )מתוכם    5פרויקטים  נוספים  פרויקטים    2פרויקטים 

במהלך שנות פעילותה השקיעה הקבוצה  .  רכישת בית חסון ובניהולה של החברה(הושלמו לאחר  

משאבי זמן וכסף רבים, על מנת לפתח את השלד המקצועי והמיומן של הקבוצה הפועל במסגרת  

הרל  רגולציה,  וו הדיסציפלינות  משפטי,  עסקי,  פיתוח  ולרבות  הפרויקטים,  וביצוע  לייזום  נטיות 

יקטים. לחברה שדרת ניהול מנוסה ומחויבת, אשר שמה לעצמה מטרה  תכנון, כספים ושיווק הפרו

על   ולהוביל את תחום ההתחדשות העירונית, תוך שימת דגש על חדשנות בתכנון והקפדה  לקדם 

   איכות הבנייה.

  , באמצעות החברה  כאמור  המסופק  ,הפרויקטים המבוצעים על ידי הקבוצה עושים שימוש במערך

המבצעות    השונות   בין החברה לבין חברות הקבוצה   הנחתם   שירותי ניהול למתן  להסכמים  בהתאם  

העיקריים הינם    ואשר תנאי "(,  הניהול  הסכם)להלן: "  באופיים  דומים זה לזהה  ,את הפרויקטים

 כדלקמן:  

ל  (א) להעניק  מתחייבת  מהחברה  אחת  הקבוצה  כל  בהסכם  חברות  התקשרה  )להלן    ניהולעמה 

 " זה:  בא"(המזמינהבסעיף  לרבות  חיצוניים,  ,  יועצים  ו/או  מטעמה  מי  ניהול  מצעות  שירותי 

( להלן:  המפורטים  בנושאים  רק,  לא  אך  לרבות,  ורישוי  1לפרויקט,  בתכנון  הטיפול  ריכוז   )

טיפול בהליך בחירת מנהל  ריכוז ה(  2הפרויקט והבאת ההתקשרויות לאישור הנהלת המזמינה; )

הטיפול במכרזים, ריכוז  (  3המזמינה; )לאישור הנהלת    והבאתוהפרויקט ו/או מתאם התכנון  

הכנת ההתקשרויות עמם לאישור  כן  ו  , מבצעיםספקים, קבלנים ו  עםניהול מו"מ  ו  בדיקת הצעות

( מעקב אחר מסגרת  5; )עם הספקים השונים והרשויות המוסמכות( קשר  4הנהלת המזמינה; )

( ריכוז וניהול הנהלת חשבונות, לרבות אישור חשבונות  6)   ;תקציב והעברת דיווחים למזמינה

וביצוע תשלומים מנהל הפרויקט  בדיקת  ריכוז  7)  ;לאחר  מול    התנהלות(  תאגידים  המזמינה 

והגשת דוחות כספיים    בכפוף להחלטות הנהלת המזמינה  התקשרות בהסכמי מימון  בנקאיים,

( דרישת 8לליווי;  לפי  תקופתיים  דוחות  והכנת  ריכוז   )  ( המזמינה;  ריכוז  9הנהלת  טיפול  ה( 

הכנת אסטרטגיות שיווק, בדיקות חוזי התקשרות עם רוכשים  לרבות בפרסום ושיווק הדירות,  

( מעקב אחר קבלת בטוחות  10כפי שיהיו מעת לעת; )   , והתאמתם להחלטות הנהלת המזמינה

התאמות תכנון,    ,ם( טיפול בשינוי דיירי11; )רוכשיםלרוכשי דירות וריכוז טיפול במשכנתאות  
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( 14( קשר עם יועצים משפטיים; )13לרוכשים; )  שטחים( מסירת  12הערכות כספיות וגבייה; )

לרשויות המס דיווחים  אישור   מעקב אחר  )מיסים  יוהוצאת  בתיקו15;  טיפול  בנייה    ן(  ליקוי 

ריון  ( מבלי לפגוע באמור לעיל, ובכפוף להחלטות דירקטו16)-ו  ;רישום הפרויקט כבית משותףו

בנושאים הבאים: הנהלת חשבונות, ניהול כספי, הכנת    םג  ,כפי שתהיינה מעת לעת  ,נהיהמזמ

ומאזני טיפול  םתקצביים  ומזכירות;  משרד  שירותי  העמדת  אשראי,  והסדרת  חובות  גביית   ,

וייעוץ מיסויי; פיקוח ובקרה תפעולית, לרבות בתקופת הבדק; ייעוץ בנושאים שיווקים; טיפול  

 .שפטיים ופיקוח על הפרויקט בהתאם להנחיות כפי שתהיינה מעת לעתמשאים וייעוץ בנו

  החברה על ידי    למוו המזמינה לשלם את כל ההוצאות שש  מתחייבת בתמורה לשירותי הניהול   (ב)

קי בדלצורך  מתחייבת  וכן  הפרויקט  לפרויקט,  תשלום  ום  בהתאם  משתנה  בגובה  ניהול  דמי 

 . בנייהתקופת ההמשולם על בסיס חודשי קבוע לאורך 

החברה גובה דמי ניהול מהחברות הבנות שלה עבור שירותי הניהול החל ממועד קבלת היתר  

  אלפי ש"ח בחודש  50-אלפי ש"ח לכ  30- הבנייה ועד סיום העבודות בפועל. דמי הניהול נעים בין כ

ת  הפרויקט ולפי מספר הפרויקטים המבוצעים על ידי חבר   היקף והם נקבעים בהתאם ל  לפרויקט

חודשים    6ולתקופה של    2019דמי הניהול שנזקפו לחברה לשנת  .  הבת המקבלת את השירותים

אלפי ש"ח,    2,280-וכ   ש"ח  אלפי  3,965- כ  שלהינם בסך כולל    2020ביוני    30שהסתיימה ביום  

 בהתאמה. 

משותף.  (ג) כבית  הפרויקט  של  רישומו  סיום  למועד  עד  הינו  הניהול  הסכם  של  אחד    תוקפו  כל 

ימים מראש,   30לכדי סיום בהודעה בכתב שתינתן    הניהול  אי להביא את הסכםמהצדדים רש

דמי ניהול גם במידה והמזמינה  תהיה זכאית החברה לתשלום בגין    , זו  ה במהלך תקופכאשר  

 תקופה. הויתרה על קבלת השירותים במשך 

במקרה של  על ידי כל אחד מהצדדים,    הניהול   של הסכםהוראות לביטול מיידי    כמו כן, נקבעו  (ד)

מינוי כונס נכסים  ו  יום  60הפרה יסודית, שינוי שליטה, אי תשלום דמי ניהול לתקופה העולה על  

 יום.   60בתוך תקופה של   של המינוי או מפרק למי מהצדדים, בכפוף לאי ביטולו 

 חום הפעילות והשינויים החלים בו ת מבנה 6.6.2

, הפועלים באופן פרטי או באמצעות  עוסקים  ב ממספר רב שלתחום הנדל"ן היזמי בישראל מורכ

שתאגידים במיזמים  ש,  נכסים    ומכירתפיתוח    םמהותונים  של  שונים  לצרכים  המיועדים  סוגים 

ובי מגוריםניהםשונים,  ומסחר,  ,  למגוריתעסוקה  הנדל"ן  שוק  בפרט,  של  ם.  רב  ממספר  מורכב   ,

למגורים עסקאות במסגרת  שלל סוגי    יזמים המבצעים  ייזום הנדל"ן  זה. את עסקאות  ניתן    שוק 

לרוב  מרכזיותקטגוריות  לשתי    לחלק קרקעות,  רכישת  באמצעות  המתבצעות  יזמיות  עסקאות   :

"( ובחלק  "ירמ" קרקעות בבעלות המדינה המוצעות לציבור באמצעות רשות מקרקעי ישראל )להלן:

פרטיים מגופים  רכישה  ומכירתמהמקרים  פיתוח  לצורך  זאת  השוק  ,  במסגרת  דיור  יחידות  של  ן 

   ."מחיר למשתכן"פרויקט  החופשי או במסגרת פרויקטים בעידוד המדינה כדוגמת 

יזמיותקיימות    בנוסף, קומבינציה   עסקאות  עסקאות  כגון  חליפין,  באמצעות  ומתן    המתבצעות 

בני זכויות  תמורת  בנייה  שלובפרט    ה,ישירותי  עירונית  פרויקטים  סוג  התחדשות  שלל  .  יהםעל 

שירותי בנייה  מתן  הקרקע אינה נרכשת על ידי היזם במזומן, אלא באמצעות  במסגרת עסקאות אלה,  

 תמורת הזכויות בקרקע.  

.  וביצוע פרויקטים של התחדשות עירונית יזום  תחום הפעילות, החברה פועלת בעיקר לי   במסגרת

מתחמי המגורים הותיקים  השכונות ופרויקטים של ההתחדשות העירונית נועדו לחדש ולשקם את  

בנייני מגורים ישנים, לרבות בדרך  תשתיות וופיתוח  לשדרוג    להביאובתוך כך,  במרחבים העירוניים,  
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  או על דרך הריסת   על דרך של חיזוק ועיבוי  יתבצעוי. פרויקטים אלו יכול שהמבנים  וחיזוקן  של מיגו 

קיימים מבניםובניית  בניינים  של  ת  ם  בהרח,  חתםחדשים  בהמשךכמפורט  פרויקט  .  בה  ביצוע 

פרויקט,  ה במסגרת ביצוע  במבנים הישנים, אשר    הקיימיםכדאי לדיירים  התחדשות עירונית הינו  

  ,הנכס המתחדש, בין היתרבטיחות  מהגברת  נהנים הן משיפור איכות חייהם והשבחת נכסיהם והן  

- אוימצבה הגן נובע מוכאלו שמקור(  וסופותמפני סכנות שמקורן בנזקי טבע )כדוגמת רעידות אדמה  

)בדרך כלל(    ויידרשי הדירות  שבעלמבלי  ,  כל זאת  )כדוגמת איומים ארטילריים(.של המדינה    טיי פול

כלשהן כספיות  בעלויות  וה  לשאת  השיפוץ  עם  ההתחדשות  .  בנייהבקשר  מגשימה  אלה,  כל  לצד 

על רקע  בפרט  ית דירות,  י, ובין היתר, צמצום משאבי הקרקע הדרושים לבנ נוספות  תכליות העירונית  

שלה  קרקע  המשאבי    אשרובמדינה   יעולם המערביחס לגבוה ב  שנחשב  בישראל   דמוגרפי הגידול  ה

תכליות  כן  ו  ה מריכוז אוכלוסיות במרכזי עריםא, הקטנת התלות בשימוש ברכב פרטי כתוצמוגבלים

כגון  חברתיות וגיוון אוכלוסיות  שונות  ומרכזי    בשלל  צמצום וטשטוש פערים באוכלוסיה  שכונות 

הבאה לידי    . על רקע האמור, בשנים האחרונות תחום ההתחדשות העירונית תפס תאוצהערים בארץ

היחסי מכלל התחלות    ןביטוי במספר התחלות הבנייה של פרויקטים של התחדשות עירונית וחלק 

על דרך    מהתחלות הבנייה נעשות 21.7%-כ  שיעור של  רק  כיום  האמור,על אף    .הבנייה בשוק הדיור

 התחדשות עירונית.  של 

התחדשות עירונית כוללת שלושה מסלולים    מסוג רגולטורית של פרויקטים  -המסגרת הנורמטיבית 

ובהר  י   .המיסוי"מסלול  "-ו  "מסלול הרשויות המקומיות",  "38מסלול תמ"א  "להתחדשות עירונית:  

עוד  .  בינוי-פינוישל  דרך  באו    חיזוק ועיבוי  לבצע פרויקט מסוגכי, בכל אחד מהמסלולים הנ"ל ניתן  

- קיימת אפשרות לבצע פרויקט מסוג בינוי  המיסוימסלול  ו  תוהמקומי  תיוהרשו  במסלוליצוין כי,  

הריסתו של  פינוי דיירים ועל מתחם פנוי, בטרם ביצוע  חדש  ה בניין  הית  בני ת  פינוי, במסגרתו מתבצע

 . המבנה הישן

   38"א תמ 6.6.3

או בשמה המלאה "תכנית מתאר ארצית לחיזוק מבנים קיימים בפני רעידות אדמה",  ,  38"א  תמ

מטרתה של תמ"א    .2005גובשה ביוזמת מנהל התכנון במשרד הפנים ואושרה על ידי הממשלה במאי  

ד רעידות אדמה במבנים שלא נבנו לפי התקן המחמיר לרעידות אדמה  הינה חיזוק מבנים כנג  38

. בפועל, מרבית המבנים בישראל שנבנו לפני שנת  1975(, אשר נכנס לתוקפו בשנת 413)תקן ישראלי  

קובעת הנחיות מפורשות כיצד לחזק מבנים כדי לשפר את    38לא עומדים בתקן זה. תמ"א    1980

 המבנה לרעידות אדמה.  עמידות  את אופן בדיקת  התכנית  מגדירה  עמידותם לרעידות אדמה. בנוסף,  

ו  לחיזוק   ה, בתמורבניין הקייםבמאפשרת ליזמים להוסיף קומות  חלה על בניין בודד, והיא  התכנית 

הקיימות   הדירות  בעלי  אדמה.  רעידות  במסגרתמפני  היזם,  עם  חליפין  עסקת  המבצעים  ם  ה 

  י שירות מ  נהניםגג המבנה )או בקומת הקרקע( ובתמורה לכך    את זכויות הבנייה עלליזם  מעבירים  

ללא הצורך   , כל זאתרעידות אדמהמפני בניין הכוללים עבודות חיזוק ועיבוי ל ,היזםבנייה שמספק 

מודעות ציבורית    נוצרההשנים,   צת. במרושהועברו   כל תמורה נוספת מעבר לזכויות הבנייהלשאת ב

)ממ"דים(, לאור מצבה הבטחוני של ישראל  מגורים  נושא מיגון ובניית מרחבים מוגנים בדירות  ל

על    .מפני מתקפת טילים  1991מאות אלפי דירות ברחבי הארץ אשר נבנו לפני שנת    הצורך להגן עלו

מ"ר    25מנת לתמרץ את דיירי הבניין לחזק ולמגן את המבנה, התמ"א מאפשרת תוספת שטח של עד  

)תב"ע(  לכל   עירונית  בניין  לפי תכנית  על הבניין  וזאת בכפוף לחריגה מקווי הבניין החלים  דירה, 

ברוב הפרויקטים,  מעבר להטבה זו,  .  38ומדיניות אזורית, או לפי קווים שמוגדרים בתכנית תמ"א  

ן,  לדיירים תמריצים והטבות נוספות כגון: תוספת ממ"ד, הרחבות, שיפוץ חיצוני מקיף לבניי  מוצעים 
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וחניות. שמש  מרפסות  הוספת  מעלית,  ל  הוספת  ה בהתאם  לביצוע  ,  תמקובל פרקטיקה  עסקאות 

תכנות וכדאיות  יבעלי העל ידי היזם    מקרקעיןאיתור   )א( עיקריים:  מספר שלבים   ותל תמ"א כול

ואין לגביהן    38הוראות תמ"א  אשר מבדיקה ראשונית עולה כי ניתן להחיל לגביהם את  כלכלית,  

את ביצוע הפרויקט מכח הוראות התמ"א; )ב( מפגש עם דיירי הבניין  שונות המונעות  ה  מגבלות בניי 

בהתאם להוראות    בנייןאפשרויות הבנייה בשל  סקירה כללית    ות דיירים, במהלכו מתבצעתו/או נציג 

ו היזםהתמ"א  באמצעות  הפרויקט  לביצוע  עקרונית  להסכמה  הצעה    ;הגעה  גיבוש  מתאימה  )ג( 

תכנון קומה טיפוסית וקומת קרקע, הסכמות על המפרט הטכני וחתימה על הסכמים על ידי  לבניין, 

)ד( גיבוש תכניות סופיות והגשתן לועד התכנון והבנייה המקומית למתן    תהדיירים ברוב הדרוש; 

וקבלת היתר   יועצים ומהנדסים של החברה לקראת קבלת היתר הבנייה  עם  עבודה  בנייה,  היתר 

, הליך התכנון הינו  38לצורך הוצאות היתר בנייה בפרויקט מסוג תמ"א    ,יצוין כיזה    לעניין.  בנייהה

ונעשית   )תב"ע ספציפית(  על המקרקעין  תכנית מפורטת  אישור  הליך  כולל  ולא  יחסי  באופן  קצר 

;  בחינה מצומצמת יחסית להיבטי התכנון הסביבתיים הגובלים את החלקה עליה יבוצע הפרויקט

נטי, פינוי  וו )ו( ככל שרל  מי מימון עם בנק מלווה ו/או גופים פיננסים אחרים;)ה( התקשרות בהסכ

עד מועד השלמת הבנייה  דיירים מהבניין הקיים והעברתם לדיור זמני ולחילופין תשלום דמי שכירות  

והעברת הדיירים לבניין החדש; )ז( ביצוע עבודות הבנייה בהתאם לתכניות המאושרות ולסיכום עם  

 היזם בגין הפרויקט. התחייבויות והשלמת כל   )ח( מסירת הדירות-וין;  דיירי הבני

 :  שונים שני מסלוליםקיימים  38תכנית מכח תמ"א ל

 ועיבוי  חיזוק  – (38/320"א תמ)וכן   38/1  מסלול (א)

התמ"א    38/1תמ"א   להוראות  בהתאם  אשר  הקיים,  הבניין  ועיבוי  חיזוק  באמצעות  נעשית 

דירות הקיימות בשטח של עד  קומות נוספות, בו בעת עם שדרוג והרחבת ה  2.5עד  נוספות עליו  

במסגרת תמ"א    בנייההנוספות בהתאם למו"מ עם דיירי הבניין.    ותוספות  ,כאמור לעיל  , מ"ר  25

מורכבת   38/1 בין    הינה  חיבור  לצורך  היתר,  בין  ספציפית,  ומומחיות  ידע  ודורשת  ומסובכת 

הקיימת.    בנייה מערכות הבניין הישנות והחדשות, אופן ביצוע חיזוק המבנה וההשתלבות עם  

מתגוררים דיירים במבנה המתחדש,    הבנייהבמהלך    38/1  בנוסף, היות ובפרויקט במסלול תמ"א

יף לפרויקט ולעבוד בשיתוף פעולה מלא עם דיירי הבניין  נדרשת מהיזם יכולת לבצע תכנון מק 

   הקיימים.

 הסכמה   שיעור

  2008-בהתאם להוראות חוק המקרקעין )חיזוק בתים משותפים מפני רעידות אדמה(, התשס"ח

(  100%)נדרשת הסכמת כל    38/1לצורך ביצוע פרויקטים במסלול תמ"א  "(,  החיזוק  חוק)להלן: "

ככל שמושגת הסכמה ברוב של שני    נקבע בחוק החיזוק כיבניין. יחד עם זאת,  בבעלי הדירות  

שלישים מבעלי הדירות הקיימות אשר לפחות שני שלישים מהרכוש המשותף צמוד לדירותיהם,  

שהוגשה,  אזי   התכנית  פי  על  הבנייה  היתר  לקבלת  בפני  ניתן  בכפוף  המתנהל  להליך  לפנות 

על   המקהמפקח  לביצוע העבודהרקעיןרישום  לצורך קבלת אישור  מיעוט    , ,  על אף התנגדות 

נית המפקח  החלטת  ש  נתהדיירים.  המתנגדים  לאחר  את  ניתנה  לכל  להשמיע  הזדמנות 

המפקח רשאי להתנות את ביצוע העבודות בתנאים מסוימים ורשאי,    ,יצוין כיטענותיהם בפניו.  

רואה חשבון או עורך דין )שאינו    מנותלקות לעשות כן,  ישמתקיימות נסיבות המצדאם מצא  

 
  היתר   ובין  הפרויקטים  לביצוע  הכלכלית  הכדאיות  להגדלת  כללים  נקבעו  במסגרתו  א" לתמ  3  תיקון  אושר  2013  בשנת  20

  עד   קיים  שהיה   המצב  פי   על   אחת   נוספת   קומה   חלף,  קומות  2.5  עד   של  לבנייה ,  38  א" תמ  מכח   הבנייה   זכויות  הורחבו 
 .   התיקון



 -22 ו

אשר יהיה מוסמך בהתאם להוראות המפקח, להתקשר בשם כל בעלי    ,בעל דירה בבית המשותף(

 יות בה לאחר מכן. כוהדירות בבית המשותף לשם בניית הדירה החדשה והעברת הז

 מסלול הריסה ובנייה   – 38/2תמ"א מסלול  (ב)

, הבנוי לפי  נהרס המבנה הקיים ובמקומו נבנה מבנה חדש  38/2תמ"א  מסלול  ב  תכניתבמסגרת  

הנדרשים, התקנים  היזם  כל  מקבל  אותן  דיור,  יחידות  המקוריות  21. בתוספת  הדירות    בעלי 

במצב בו    בתוספת מסוימת לכל דירה.   ועל פי רוב  נותרים עם הזכויות בהן החזיקו ערב הפינוי

 . 38צלן בנוסף לזכויות הבנייה מתוקף תמ"א ישנן זכויות בנייה אשר לא מומשו בעבר, ניתן לנ

 הסכמה   שיעור

של כלל בעלי    , הינובחוק החיזוקשיעור הסכמת בעלי הדירות בפרויקט במסלול זה, כפי שנקבע  

ארבע חמישיות מבעלי הדירות הקיימות  הסכמה של    נהישו   ככל,  אולם.  ןבבניי(  100%)הדירות  

בכפוף לקבלת היתר    ,, אזיארבע חמישיות מהרכוש המשותף צמודות לדירותיהםאשר לפחות  

  רישום מקרקעין המפקח על  להליך המתנהל בפני  לפנות    ניתןה על פי התכנית שהוגשה,  יהבני 

ביחס   לעיל  להליך המפורט  בדומה  על אף ההתנגדות,  ביצוע העבודות  עבודות  לצורך  לביצוע 

, ובתוך כך, למנות רואה חשבון או עורך דין )שאינו בעל דירה בבית המשותף( אשר  38/1תמ"א  

 יהיה מוסמך בהתאם להוראות המפקח, להתקשר בהסכם בשם כל בעלי הדירות בבית המשותף. 

 : השונים במסגרת תמ"א  המסלוליםבין  העיקרייםההבדלים   את המרכזת  טבלה  להלן (ג)

 מסלול הריסה ובנייה  – 38/2"א תמ מסלול חיזוק ועיבוי – 38/3ו/או  38/1"א תמ 

 22העבודות  ביצוע אופן
המבנה הדירותחיזוק  הרחבת  דירות    ,  ובניית 

 נוספות על גג המבנה ו/או בקומת העמודים. 
הריסה ובנייה של מבנה הבניין הקיים והקמת  

 בניין חדש תחתיו. 

במהלך ביצוע   מגורים
 העבודות 

  ממשיכים לגור   בעלי הדירות  במרבית המקרים,
למעט במקרה בו    במבנה במהלך ביצוע העבודות

בעל הדירה הינו קשיש או אדם המרותק לביתו  
 . באופן קבוע, בהתאם להוראות חוק החיזוק

הדיירים   במהלך  לפינוי  בשכירות  מגורים 
 היזם. שכר הדירה ממומן על ידי כאשר הבנייה 

 הסכמה   שיעור

בעלי הדירות או אישור    (100%)  הסכמה של כלל 
  על רישום המקרקעין במסגרת הליך בפני מפקח  

להסכמ  שלבכפוף  רוב  בעלי  קרב  מ  66%  ת 
לפחות   אשר  המשותף    66%הדירות  מהרכוש 

 23. בנייהקבלת היתר  כן  צמוד לדירותיהם ו

בעלי הדירות או אישור    (100%)  הסכמה של כלל
  על רישום המקרקעיןבמסגרת הליך בפני מפקח  

של   רוב  להסכמת  בעלי    80%בכפוף  מקרב 
לפחות   אשר  המשותף    80%הדירות  מהרכוש 

 . בנייהצמוד לדירותיהם וכן קבלת היתר  
 מ"ר לכל דירה  25תוספת של עד  עתידיות  בנייה זכויות

 לדיירים תמורה

לדירה  הרחבע  ווביצהמבנה  ועיבוי  חיזוק   ה 
למו"מ  כן  ו  ,הקיימת בהתאם  נוספות  תוספות 

כגון: הדיירים  לבניין,   עם  מקיף  חיצוני    שיפוץ 
צנרת, שמש  החלפת  מרפסות    חניות ,  הוספת 

 . וכיו"ב
כן, כלל  כמו  עלויות    בדרך  בכל  נושא  היזם 

ומינוי מפקח   והוצאות הפרויקט, לרבות תכנון 
ולעיתים    בנייה הדירות  ייעוץ  לבעלי  מימון 

יישא בהוצאות דיור  היזם  ,  לעיל  כאמורמשפטי.  
חוק  במקרים  רק  חלופי   פי  על  המתחייבים 
עם    ,החיזוק המו"מ  במסגרת  הוסכם  אם  או 

 .הדיירים

דירה   וקבלת  המגורים  מבנה  של  מחדש  בנייה 
חדשה על ידי כל אחד מבעלי הדירות ועל פי רוב  

ישנה  בכל מקרה,  )  בתוספת מסוימת לכל דירה 
ממ"ד לבניית  מחדש  חובה  הבנייה  . (במסגרת 

לדיור    במהלך עוברים  הדירות  בעלי  הבנייה, 
 חלופי בשכירות. 

והוצאות   עלויות  בכל  נושא  היזם  כן,  כמו 
פינוי   והוצאות  שכירות  דמי  לרבות  הפרויקט, 

מפקח   ומינוי  תכנון  הדיירים,    בנייהומעבר 
 משפטי. לבעלי הדירות ולעיתים מימון ייעוץ 

 
  למספר   בהתאם   המשתנה   הבנייה  זכויות  היקף  חישוב  אופן   נקבע  ובמסגרתו  38  א"לתמ   א'3  תיקון  אושר  2016  בשנת  21

 .  להלןש טבלהה  ראו נוספים לפרטים. הקיים בניין ב הקומות 
  חיזוק   עבודות  ביצוע  או  בלבד  המבנה  ועיבוי  חיזוק  ביצוע  הכוללות  עבודות  ביצוע  מאפשרות  החוק  הוראות  ,כי  יצוין   22

 .   חדשות דירות של הוספתן ללא קיימות  דירות  והרחבת 
שיעור    קרי,  הבניין  הדירות  בעלי  מקרב  רגיל  רוב  הסכמת  נדרשת,  בלבד  ועיבוי  חיזוק   ביצוע  של  מסלול  במסגרת  ,כי  יצוין   23

,  חדשות  דירות   של  הוספתן   ללא,  הקיימות  הדירות   הרחבות   גם  הכוללות   ועיבוי   חיזוק   עבודות  ביצוע  ובמסגרת  51%  של
 .   הבניין בעלי  מקרב 60% בשיעור של  רוב של הסכמתם נדרשת
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 מסלול הריסה ובנייה  – 38/2"א תמ מסלול חיזוק ועיבוי – 38/3ו/או  38/1"א תמ 

 ליזם תמורה

קומות ולעיתים הוספת דירות גם    2.5הוספת עד  
 בקומת הקרקע. 

משתנה בהתאם למספר הקומות בבניין  תוספת 
אחת,   (1)  כדלקמן:   הקיים  קומה  בעל  במבנה 

בנייה שוות ערך להיקף של   זכויות  הוספת של 
  –( מבנה בעל שתי קומות  2קומות נוספות; )  1.5
בנה בעל שלוש קומות  ( מ3קומות נוספות; )  2.5

ו  3  – נוספות;  ארבע   (4)-קומות  בעל  מבנה 
בהתאם לתיקון    ,קומות. יצוין כי  3.5  –קומות  

לתמ"א  3 במידה  38/א  קומת  וקיימת  ,  במבנה 
  50%עמודים מפולשת או קומת גג ששטחה הוא  

אלה   שטחים  בבניין,  טיפוסית  מקומה  ומעלה 
 ייספרו במניין הקומות במבנה. 

  מקרקעין על  בעלות
בזמן   הדיירים

)הבדלים   העבודות
 ביצירת שעבודים( 

תת והוספת  המשותף  הבית  צו  חלקה  -תיקון 
אליה   וכיו"ב(  אשפה/  )מחסן/חדר  חדשה 

החברה    ותמוצמד החדשות.  הבנייה  זכויות  כל 
תת על  אזהרה  הערת  החדשה  -רושמת  החלקה 

אשר משמשת כבטוחה לבנק המלווה. עם תום  
רוכש או  החברה  זכאים  הפרויקט,  הדירות  י 

תת של  הזכויות  כבעלי  החלקה  -להירשם 
 כאמור.

בטרם מועד הפינוי וההריסה, החברה מנפיקה,  
מכר   חוק  ערבויות  המלווה,  הבנק  באמצעות 
רשאית   היא  וכן  במקרקעין,  הזכויות  לבעלי 
לרשום הערת אזהרה על שטח הקרקע. הבטוחה  
הפרויקט   ובתום  המלווה  הבנק  את  משמשת 

משו יי בית  החדשות  רשם  הדיור  ויחידות  תף 
שקיבלה החברה תירשמנה על שמה או על שם  

 רוכשי הדירות. 
 

 וי ומסלול המיס  מסלול רשויות מקומיותבינוי באמצעות -פינוי 6.6.4

הנורמטיבית  כיום,   מסלול  הן  המסגרת  המיס של  מסלול  של  והן  המקומיות  חוק  ה  הינ  ויהרשות 

עירונית,   להתחדשות  ו)  2016- התשע"והרשות הממשלתית  " לעיל    להתחדשות   הרשות   חוקלהלן: 

עירונית  ההתחדשות  הפעילות    את  לקדםבמטרה    נועד  . חוק הרשות להתחדשות עירונית,"(עירונית

קף המימוש של המיזמים להתחדשות עירונית ולהאיץ את ביצועם לשם  יולעודדה, להגדיל את ה

ת, שיפור  ודיור במרקם עירוני בנוי, ובתוך כך, ייעול שימוש בקרקע, חיזוק העירוני ההגדלת היצע  

כמו כן, מכח חוק הרשות להתחדשות עירונית, קמה    24. פני העיר ושיפור איכות החיים של התושבים

נועדה לקדם    אשר  ,"(עירונית   להתחדשות  הרשותעירונית )להלן: "  להתחדשות  יתהרשות הממשלת

עירונית ההתחדשות  מיזמי  את  חקיקה  להמליץ  ,לגבש,  ולהאיץ  בקידום  לממשלה  ולסייע  לייעץ   ,

לרשויות מקומיות  ו ומדיניות להתחדש עירונית המסייעת  קרן להתחדשות  וכן הפעלת  עירונית,  ת 

מיסוי,  מסלול הרשויות מקומיות ו מסלול    ,כאמור  ית.ולדיירים המבקשים לקדם התחדשות עירונ

ה בחוק  למוסדרים  עירוניתה רשות  בין  כאשר    ,תחדשות  העיקרי  נעוץההבדל  בזהות    המסלולים 

היזמים   מסלול  גם  המכונה  המיסוי,  מסלול  במסגרת  כך,  הפרויקט.  ביצוע  את  היוזם  הגורם 

הפרטי,  הפרטיים היזם  הינו  המהלך  של  היוזם  המקומיות,  ,  הרשויות  במסלול  היוזמת  בעוד 

 המקדמת את הפרויקט הינה הרשות המקומית. ו

   :מהמסלולים אחד כלבאמצעות  בינוי-הליך פינוי עם בקשר נוספים  פרטים  להלן

 25המקומיות  הרשויות  מסלול (א)

במסגרת מסלול זה, הרשות המקומית הינה המקדמת והיוזמת של הליך ההתחדשות העירונית  

התכנית המקודמת על ידה, יכול שתהיה מסוג    . פליי המוניצ  הבשטח  המצויבמסגרת המתחם  

הפרויקט יכול לכלול בניין אחד,  ועיבוי או מסוג הריסה ובנייה מחדש והמתחם בו יתבצע    חיזוק

המעורבים בהליך ביצועו של    עיקריים  גורמים  ארבעהים או שכונה שלמה. ישנם  ינ מספר בני 

הבין  הוועדה  המקומית,  הרשות  זה:  מסלול  במסגרת  עירונית  התחדשות  משרדית  -פרויקט 

 
 .  עירונית להתחדשות הרשות  לחוק  1 עיףס ראו  נוספים  לפרטים   24
, באתר הרשות  עירונית  להתחדשותהממשלתית    הרשות  שפרסמה   המקומיות   לרשויות   אוגדןלפרטים נוספים ראו: )א(     25

בכתובת:   עירונית  להתחדשות  )ב(   ;https://www.gov.il/he/departments/government_authority_for_urban_renewalהממשלתית 
בכתכהן  אלון  ר"ד  מאת"  ייעול  והצעות  מרכזיים  חסמים:  בישראל  עירונית  התחדשות"  בשם  מדיניות  נייר ובת:  , 

israel.pdf-renewal-https://www.idc.ac.il/he/research/aiep/documents/urban . 

https://www.gov.il/he/departments/government_authority_for_urban_renewal
https://www.idc.ac.il/he/research/aiep/documents/urban-renewal-israel.pdf
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מקרקעין.  ובעלי הזכויות ב  27, חברה מנהלת "(הועדה)להלן בסעיף זה: "  26להתחדשות עירונית 

מתחיל לב  ההליך  אחראית  אשר  המקומית  ההתחדשות  רשות  במתחמי  ולפעילות  יוזמה 

לגבי מתחהרשות המקומית  פונה    זו,  במסגרת  ,העירונית ומגישה הצעה    ו ם שנמצאמילועדה 

עירונית  ם לביצוע פרויקטמימתאילדעתה   ועקרונות שנקבעוהתחדשות  .  , בהתאם לתנאי סף 

דומבצעת תהליך    הועדה  בחינה    , במסגרתוראשוני  מיון   י:שלב -סינון  מתחמים  מתבצעת  של 

בשלב הראשוןהעומדים   למיון  שנקבעו  היתר,  ו,  בתנאי סף  הבין  בעלהיות    24לפחות    מתחם 

פילמגורים    יחידות דיור   500עד    יחידות י ומאפיינים תכנוניים  ס ואולם, מתחם, שיש בו רצף 

מהמבנים במתחם כוללים לא    70%ים כאשר לפחות  למגור  יחידות   600דומים, יכול לכלול עד  

בעלי    24-יחידות דיור במבנה או במקרה שמדובר בשימוש שאינו למגורים, לא יותר מ   24- יותר מ

שלב  זה עובר בהצלחה, נעשית בחינה נוספת במסגרת  ששלב  ככל    ; זכויות בכל אחת מהחלקות

חוות דעתם של    מתקבלת,  זהלב  סף נוספים שהוגדרו לש  עמידה בתנאיהכוללת    ,המיון הסופי

 תסקיר כלכלי למתחם וכדומה.  מתבצע תכניות ראשוניות,  ותגורמי התכנון, מוגש

לביצוע הסופישלב    עובר  להתקשרות    עתצבמת  ,המיון  המקומית  הרשות  מנהלת  החברה  בין 

הסכם שנקבעו  במסגרת  עקרונות  על  משרד    המבוסס  והשיכוןידי  שמתקבלת  .  הבינוי  ככל 

ניתנת  ו  פעולות להכרזת המתחם כמתחם המיועד להתחדשות עירונית  צעותבהמלצת הועדה, מת

יצוין  תקפה למשך שש שנים.  תהיה    , ככל שתיעשה,, כאשר הכרזה זולממשלה  ת הועדההמלצ

באמצעות    ,כי, במסגרת מסלול זה, התכנון של הפרויקט ממומן על ידי משרד הבינוי והשיכון

להתחד הממשלתית  עירוניתהרשות  אישורה    ,שות  ידי  כמתחם  לאחר  על  להכרזה  הראוי 

כספי  הממשלה. מימון  פרויקט  כל  יקבל  ההכרזה,  תוס  נוסף,  לאחר  של  זכויות  פלתכנון  ות 

ונדרש ביצוע    ומימון הפעולות של החברה המנהלת  , מתכנני התב"ע והיועצים הנלוויםהבנייה

החברה המנהלת, כגון פעולות הכנה,    של פעולות שונות המתבצעות בסיוע ובשיתוף פעולה של 

סטטוטורי   תכנון  קידום  ויועצים,  מתכננים  עם  התקשרות  לתושבים,  הסברה  פעולות  ביצוע 

, התקשרות עם קבלנים וביצוע, פיקוח על  ואישורו, לרבות תכנון של מוסדות ציבור ותשתיות

  הושלםהפרויקט לא  . יצוין כי, במידה והביצוע, באמצעות החברת המנהלת, מעקב דיווח ובקרה

להטבות זכאי  יהיה  לא  והפרויקט  ההכרזה  של  תוקפה  תפוג  שנים,  שש  תשלומים    לאחר  או 

ההכרזה.םכלשה תקופת  הוארכה  אם  אלא  במקביל    ,  ולעיתים  התכנוני  השלב  סיום  לאחר 

התכנון הפרויקט  לביצוע  לגבי  ההסכמות  מתגבשות  ששלב עם  ,  ככל  במתחם.  הזכויות  בעלי 

ה ולקידום ביצוע  י מסתיים בהצלחה, החברה המנהלת פועלת להגשת בקשת היתר בניההסכמות  

 הפרויקט.  

, שהינן יחידות  תות עירוניומינהלעל מנת לעודד תהליכי התחדשות עירונית, הוקמו    , יצוין כי

הינו לקדם את מיזמי ההתחדשות העירונית    ן הפועלות בתחומה של הרשות המקומית ותפקיד

הנגשה ופרסום של מידע וחומרי  את הפעולות הבאות: )א(    מינהלות מבצעותהבמסגרת הרשות.  

כנסים באמצעות  לרבות  מקצוע,  ובעלי  יזמים  לתושבים,  )ב(  הסברה  לדיירים  ;  סיוע  מתן 

מתן סיוע לדיירים בהתארגנות לקראת פנייה  )ג(    בהתארגנות לקראת בחירת נציגות מטעמם;

מב יזם  לבחירת  העקרונות  וקביעת  )צעליזמים  פרויקט  (  ד;  לקידום  היתכנות  בדיקות  ביצוע 

 
  משרד ,  האוצר  משרד,  הממשלה  ראש  משרד  נציגי ,  הועדה  ר "כיו  המכהן  והשיכון   הבינוי  משרד   מנציג  מורכבת   הועדה  26

 . ישראל מקרקעי   ורשות התחבורה  משרד,  הסביבה לאיכות  המשרד , הפנים
  ההתקשרות   את .  מכרז  באמצעות   הנבחרת,  עירונית  להתחדשות  מנהלות חברות במאגר הנכללת  חברה  היא  מנהלת  חברה   27

 .דעתה שיקול פי  על המקומית  הרשות מבצעת  המנהלות החברות  עם
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  ; תיאום פעולות הרשות המקומית מול המחלקות הרלוונטיות בעירייה(  ה; )התחדשות עירונית

 .  סיוע בקידום פרויקטים במחלקות התכנון והרישוי ברשות המקומית( )ו-ו

בעל מקצוע מהתחום  ,  תעירונית מועסק צוות עובדים הכולל, מלבד מנהל המינהל   ת בכל מינהל

 28. החברתי ובעל מקצוע מתחום התכנון

 יובהר כי, נכון למועד התשקיף, לחברה אין פרויקטים במסלול הרשויות המקומיות. 

 29מיסוי  מסלול (ב)

באמצעות    מסלול  נעשה  הכרזזה  לבצע  בבקשה  פרטי  יזם  של  כמתחם    ה פנייה  מתחם  על 

ומוסדר כאמור    )כהגדרתו להלן(  מסלול זה חל מכח חוק מיסוי מקרקעין   להתחדשות עירונית.

לתמרץ   ונועד  עירונית  להתחדשות  הרשות  חוק  ההתחדשות  של    ם ביצועאת  במסגרת  מיזמי 

. במסגרת מסלול זה, נעשית פניה לועדה, אשר פועלת לצורך כך  יזמים פרטיים  בקרב   העירונית 

  את   על יזם המבקש לקבלא עם נציגי רשויות המיסים לצורך קידום ההכרזה על המתחם.  בצוות

בינוי במסלול המיסוי יש לעמוד בכל התנאים  -המלצת הועדה להכרזת המתחם כעל מתחם פינוי

על   הכרזה  על  להמלצה  )תנאים  ורכישה(  מכירה  )שבח,  מקרקעין  מיסוי  בתקנות  המפורטים 

  24מתחם המיועד כולל לפחות  ה, כאשר  2004-תשס"דהמתחם פינוי ובינוי במסלול המיסוי(,  

דיור הועדה    .יחידות  לאישור  יובא  הוא  לעיל,  המפורטים  הסף  בתנאי  יעמוד  שהמתחם  ככל 

קפה  ון לאישור וחתימת שר הבינוי והשיכון. ההכרזה תיכנס לתלצורך מתן המלצה ולאחר מכ

ברשומות. ההכרזה  צו  פרסום  המתחם    עם  על  ההכרזה  המס יוקנו  לאחר  הטבות  ,  לחלקות 

אפשרות לפטור  ו   מס שבח, מס רכישה ומע"מ על שירותי בנייה בהטבות    בין היתר,  ,הכוללות

של שש שנים, הניתנת להארכה    לתקופה  הינותוקף ההכרזה  , כאשר  מהיטל השבחה למגורים

 לתקופות נוספות בנות שש שנים כל אחת.  

המאפשר ליזם להגיש בקשה לקבלת החלטה    הליך  קיים,  המיסויבמסגרת הליך מסלול    ,יצוין כי

הסף  מקדמית תנאי  בכפוף להתקיימות  וזאת  לעניין ההכרזה,  היזם  ודאות  תגדיל את  , אשר 

ת מאפשרת לדחות את מועד חבות המס וכן לעבור  חלטה המקדמיהכמו כן, ה   .כמפורט לעיל

 . בנייהלמסלולי תכנון ייחודים להתחדשות עירונית על פי חוק התכנון וה

 בינוי  -עיבוי (ג)

המקומיותמסבמסגרת   הרשויות  המיסוי  לול   מתחם  על  להכרזה  בקשה  להגיש  ניתן  ומסלול 

וכן    ,הקיים  הבניין  ועיבוי  שיפוץ  מתאפשר  לפיובינוי,  -עיבוי לרבות הרחבת הדירות הקיימות 

ומות ודירות חדשות אשר מיועדות למכירה על ידי היזם. על מנת לאשר פרויקט מסוג  הוספת ק 

לעומת השטח הבנוי במצב הקיים    50%נדרש כי השטח שייבנה יהיה גדול בשיעור של לפחות    זה,

  בתחום שיפוט שמדובר  יחידות דיור קיימות )במקרה 300נטי תהיינה לפחות וווכי במתחם הרל 

לפחות   או  עיריה(  בתחום    150של  שמדובר  )במקרה  קיימות  דיור  של  יחידות  מועצה  שיפוט 

מתחם  מקומית(.   על  להכריז  בקשה  לועדה  להגיש  ניתן  זה,  מסוג  פרויקט  במסגרת  כן,  כמו 

לעיבוי יוגש  -כמתחם  שהמתחם  ובלבד  רצף  ביניהם  אין  אשר  מתחמים  מספר  הכולל  בינוי 

 טטוטורי כתכנית אחת.  לאישור ס 

  

 
 . https://www.gov.ilבכתובת:  הממשלתי והמידע השירותים  אתרלפרטים נוספים ראו    28
  מקרקעין   מיסוי   תקנות)ב(  -ו  https://www.gov.ilבכתובת:    הממשלתי   והמידע   השירותים   אתר לפרטים נוספים ראו: )א(    29

 . 2004-ד"תשסה(, מיסוי במסלול  ובינוי פינוי  מתחם על הכרזה  על  להמלצה תנאים( )ורכישה מכירה , שבח)

https://www.gov.il/
https://www.gov.il/
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  או   מיסוי   מסלול  אגב  הנעשה  בינוי-פינוי  במסגרת  הסכמה   שיעור הבעלות על מקרקעין הדיירים ו (ד)

 מקומיות   רשויות

חוק  ל  בהתאם( בעלי הדירות.  100%בינוי נדרשת הסכמת כל )-צורך ביצוע עסקת פינויככלל, ל

,  (פיצויים)  ובינוי   פינוי   חוק ,  הקודם  בשמו),  2006-תשס"ו הפינוי ובינוי )עידוד מיזמי פינוי ובינוי(,  

  הדירות  בעלי  מבין  30מיוחס   רוב  נתן  בו במקרה  כי  נקבע,  "(העידוד  חוק )להלן: "  (2006- תשס"וה

  את   להעביר  סביר  בלתי  סירוב  שמסרב  מי,  בינוי-הפינוי  להסכם  הסכמתו  את  בינוי-פינוי  במתחם

  כלפי   בנזיקין   אחראי  יהא ,  סבירים  בלתי  בתנאים   אותה  מתנה  או   העסקה  ביצוע  לצורך   זכויותיו 

כן,    .מהסירוב   כתוצאה   להם  שנגרם  הנזק   בשל,  להסכם  המסכימים  הדירות   בעלי  שאר כמו 

באפשרות בית המשפט המוסמך לאשר את ביצוע העסקה וכן למנות עורך דין או רואה חשבון  

 שאינו בעל דירה במתחם, שיהיה מוסמך להתקשר בעסקה בשם בעל דירה סרבן. 

בטרם מועד הפינוי    ,בשני המסלולים  הדיירים בזמן העבודות  גע לבעלות על מקרקעיןהנובכל  

מנפיקה,  החברה  הזכויות    וההריסה,  לבעלי  מכר  חוק  ערבויות  מלווה,  פיננסי  גוף  באמצעות 

במקרקעין, וכן היא רשאית לרשום הערת אזהרה על המקרקעין. הבטוחה משמשת את הגוף  

הפיננסי המלווה ובתום הפרויקט ירשם בית משותף ויחידות הדיור החדשות שקיבלה החברה  

 תירשמנה על שמה או על שם רוכשי הדירות. 

 התחדשות עירונית בפרויקטים השונים  הליךבבחירת חברה ה שיקולי 6.6.5

הבנייה    בוחנת  החברה,  עירונית  התחדשות  פרויקט  לביצוע  בחברה  פנייה  קבלתעם   זכויות  את 

קיימת  במקרקעין  הקיימות האם  בודקת  ובמקביל  עירונית  התחדשות  פרויקט  תכנות  יה  לביצוע 

  תעדיף לפעול החברה    ,לפרויקט  תכנונית  ת ותכניה  וקיימת  ככלכאמור.    הפרויקט  לביצוע  תתכנוני

זו   38"א  תמ  מכוח  עירונית  התחדשות  ךבהלי שבחלופה  מאחר  וזאת  ובנייה,  החברה    הריסה  אין 

בחלופה  , כפי שנדרש  למקרקעין  מפורטת)תב"ע(    עיר  בניין  תכניתנדרשת לאישור רגולטורי ארוך של  

תבחן    הריסה ובנייה  38ות תכנונית מכוח תמ"א  אין היתכנונמצא כי    עם זאת, ככל  בינוי. -פינוי   מסוג

  38א  "לופין מכוח תמ ילח או  מסלול המיסוי  בינוי דרך  -פינוי  באמצעותתבחן החברה האם לפעול  

   החברה אינה יוזמת פרויקטים חדשים בהליך זה. נכון למועד התשקיף.  חיזוק ועיבוי

 

 הנדל"ן היזמי  תחום על החלים מיוחדים ואילוצים תקינה , חקיקה, מגבלות 6.7

ה כפופה להוראות תחיקתיות שונות ולפיקוח מצד הרשויות השונות עמן באה הקבוצה במגע,  קבוצה

בפרט מגבלות הקשורות  ובמישרין או בעקיפין באמצעות חברות הקבוצה במסגרת תחום פעילותה  

  , מתן אישורים בגין שינוי ובתוך כךפרויקטים בתחום ההתחדשות העירונית,    הקמת ותכנון ,  זוםיבי

מכירת  בקשר עם  ומגבלות  מהרשויות. כמו כן, חלות על הקבוצה הוראות  וקבלת היתרי בנייה  תב"ע  

 במסגרת זו, בין היתר, חלים על הקבוצה החוקים והמגבלות הבאים:  . דירות

 "(בנייהוה התכנון חוק: " ןל)לה 1965-"ההתשכ ,  והבנייה התכנון חוק 6.7.1

  התכנון   חוק  במסגרת  מוסדרים  הפרויקטים  והקמת  מקרקעין  פיתוח  לשם  הנדרשים  התכנון  הליכי

מוסדות  מהווים  ו  ומכוח  שהותקנו   והתקנות  בנייהוה פעילות  את  המסדירה  נורמטיבית  מסגרת 

וה ל  בנייההתכנון  בהתאם  ביצוע    ,בנייה וה  התכנון  חוקבארץ.  מתוכנן  בו  מקרקעין  על  כי  נדרש 

 
  לפחות   חמישיות  ארבע  שבבעלותם,  בינוי-לפינוי  במקבץ   הדירות   בעלי :  כדלקמן  רוב   הינו   מיוחס   רוב   העידוד   לחוק   בהתאם   30

,  לדירותיהם  צמודים  שבמקבץ   המשותפים בבתים  המשותף  מהרכוש   לפחות   רבעים   ושלושה, שבמקבץ  הדירות   כלל   מתוך 
  לעניין  ואולם, מקבץ  שבאותו משותף בית בכל  מהדירות לפחות שלישים שני בבעלותם(  א: )אלה  שני בהם מתקיימים וכן

  בעלי   משני  יותר  המשותף   בבית  ויש,  כאמור  שלישים  שני  בבעלותם  –  בלבד  דירות  חמש  או  ארבע  בו  שיש  משותף  בית
 . לדירותיהם צמודים  מקבץ שבאותו   משותף בית   בכל המשותף  מהרכוש לפחות  שלישים  שני( ב)-ו;  דירות
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בתוקף, אשר אושרה על ידי רשויות התכנון ומכוחה ניתן יהיה   ( תב"ע)לרבות פרויקט, תחול תכנית 

על ביצוע פרויקט ללא קבלת היתר    איסור, נקבע  בנייהבהתאם לחוק התכנון וה  .להוציא היתר בנייה

  ממנו, בחריגה  ה ללא היתר או  י , כאשר בניוהתואם את התכנית שמכוחה ניתן להוציא  ,בנייה כדין

הליכי העבודה מול    ,יצוין כי  עוד  .עונשי מאסראו  / ו  בעיצומים כספייםהמלווה    פלילית  עבירה  מהווה

התכנון כרוכ   רשויות  בנייה,  היתרי  וקבלת  תב"ע  שינוי  אישור  רבות    יםלמתן  כספיות  בהוצאות 

 זמן רב, בפרט כאשר על הפרק אישור תב"ע חדשה.  ערך ים להיי ועשו

 "(המכר חוקלהלן: "לעיל ו )  1973-"ג התשל)דירות(,   המכר  חוק 6.7.2

מכוחו,    דירות   מכר  חוק שהותקנו  ה התחייבויות    כולליםוהתקנות  קבלנים  חלו שונות  על    כלפי ת 

  עימם. בתוך כך, נקבעו הוראות שונות הקשורות באופן   עריכת הסכם המכרבנוגע לרוכשי דירות ו

פרט מחייב, אשר סטייה ממנו מהווה  ידוגמת החובה לצרף לכל הסכם מכר מ, כואיכותהיה  י הבנ

רוכש.  הזיכויים על פי שיקול דעת  קבלת  חובה לצרף להסכם המכר מחירון לההפרת הוראות החוק ו 

בדבר תיקון  יה ולהעניק אחריות  יי בנ יליקו  קןלתכמו כן, נקבעו הוראות בקשר עם חובת הקבלן  

בחוק  ליקויים שנה    הנעיםזמן    ילפרק  , כמפורט  שניםל בין  )להלן:    שבע  בנכס  החזקה  ממסירת 

והכל  ,  מכונה תקופת אחריות(השנים לאחר סיום תקופת הבדק )   3"( ועד לתקופה של  הבדק  תקופת"

, כאשר במקרים של נסיבות שיצרו את הליקויה ויתר  סוג הליקוי  ובקשר להוראות חוק זה  בהתאם ל

יסודית תקופת   ביום מסירת הדירה לרוכש  20תהיה למשך    הבדקאי התאמה  בנוסף,    .שנה החל 

בחוק   הוראות  פיצוי    המכר נקבעו  ונקבע  בנכס  החזקה  ומסירת  העבודות  ביצוע  למועדי  הנוגעות 

 סטטוטורי בגין איחור במסירת הדירה. 

האחריות לביצוע עבודות בגין ליקויים  ,  סגרת הסכמי הקבוצה עם קבלני ביצועבמ  ,לעניין זה יצוין כי

 בתקופת הבדק הינה של הקבלן המבצע. 

המכר 6.7.3 התשל"ה  )דירות(   חוק  דירות(,  רוכשי  של  השקעות  "  1974- )הבטחת    המכר   חוק)להלן: 

 "( השקעות להבטחת

את    וקח להבטיח  נועד  הקונה מלוא  זה  בטרם   31כספי  מכר  הסכמי  במסגרת  לקבלן  הועברו  אשר 

ממחיר הדירה   7%רוכש דירה חדשה מקבלן המשלם מעל    . בהתאם לחוק, החזקה בדירהמסירת  

( בחוק:  הקבועות  מהחלופות  לאחת  זכאי  )1יהיה  בנקאית;  ערבות  ביטוח    רכישת(  2(  פוליסת 

חלק יחסי במקרקעין, במשכנתא  ( שעבוד הדירה או  3; )בתור מוטב  ההרוכש מצוין בלפרויקט, אשר  

העברת בעלות או זכות אחרת בדירה  (  5)-ו( רישום הערת אזהרה;  4לטובת הרוכש; )  ,מדרגה ראשונה

 או בחלק יחסי מהמקרקעין לטובת הרוכש.  

את כספי רוכשי הדירות באחת משתי החלופות הראשונות  להבטיח  ה  קבוצהנוהגת    ,לרוב  ,בפעילותה

במסגרת   לעיל,  פיננסהמפורטות  גופים  לבין  בינה  סגור שנחתם  ליווי  שוניםי הסכם  )תאגידים    ים 

 .  ן(ים ומבטחים, לפי הענייבנקאי 

שתי הבהרות הנוגעות    להבטחת השקעות,  פרסם הממונה על חוק המכר   2017ביולי    24ביום    ,יצוין כי

סה  במקרה של פרויקט לביצוע הרי  :להשפעת חוק זה במסגרת פרויקטים של התחדשות עירונית

ליזם זכויות הבנייה    ,ובנייה מחדש, בהן כלל הזכויות של בעלי הדירות הקיימים נמכרות  לרבות 

על   נדרש להודיע לבעלי הדירות  כך  ובעקבות  חוק המכר  נדרש לעמוד בהוראות  העתידיות, היזם 

כמו כן נקבע כי, במסגרת הסכם מכר בין מוכר דירה    ;קבלת בטוחה על פי החוק והבטחת זכויותיהם

חשב  י בעסקה הכוללת הריסה ובנייה מחדש של הבניין, הכולל תנאי מתלה, יחדשה  לרוכש דירה  

 
  ביטוח   פוליסת   או בנקאית  ערבות   באמצעות  השקעה כספי  הבטחת  , חוק המכר להבטחת השקעות  הוראות   פי   על  ,כי  יצוין   31

  בקרן   ישירות  מופקד,  דירות  רוכש  ידי   על  המשולם  ,מ"המע  ורכיב   הואיל,  מ"המע  רכיב  את   כוללים   אינם  לעיל   כאמור
 .   זה רכיב הבטחת  לצורך  נפתחה אשר  האוצר משרד  של ייעודית  ממשלתית
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ההסכם כתקף לעניין חוק זה, החל ממועד החתימה ולא ממועד התממשות התנאי המתלה. לאמור,  

 , חלות על המוכר חובות מכח חוק זה. ההסכםכבר במעמד 

 2017-תשע"זה)הסכמים לארגון עסקאות(,   העירונית דשותחההת חוק 6.7.4

ומגדיר את הפעולות שיש לנקוט  בינוי  -הסכמים לארגון עסקאות והסכמי תמ"א ופינוימכפיף    החוק

לעמוד בהן, על מנת לשמור על תוקפו    שעל יזם ו/או גורם המארגן עסקה כאמור,הזמנים  לוחות  ואת  

בעלי הזכויות היו כבולים להסכם  בה  נפוצה  בעיקרו למגר את התופעה ה זה, נועד  הסכם  של ההסכם.  

בחנה בין  החוק מבצע העל אף התעכבות ממושכת בהליכי הפרויקט וקידומו. יובהר כי,    ,עם מארגן

, אך  לבין הסכם המהווה עסקה מלאה לביצוע הפרויקט  ,הסכם לארגון פרויקט התחדשות עירונית

כשאי    , לביצוע התקשרות מחייבתדרים  מוג  לוחות זמניםכאמור  מים  כמגדיר ביחס לשני סוגי ההס 

 תביא לפקיעת ההסכם. םעמידה בה

 1969-"טתשכ הרישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות,  חוק 6.7.5

הראשי עליו מבוסס נושא רישום הקבלנים וסוגיהם, על פיו מונה רשם    האמור הינו החוק  החוק

המנהל את פנקס הקבלנים שבו נרשמים, בין  ,  קבלנים, הנמצא תחת אחריות משרד הבינוי והשיכון

בעיקר להבטיח כי    נועדההיתר, בעלי המקצוע העוסקים בביצוע עבודות קבלניות. מטרת הרישום  

רשם בפנקס  יובהיקפי כספים מסוימים יבוצעו על ידי הזכאים לה   עבודות קבלניות מסוגים שונים

ב,  הקבלנים עומדים  והאשר  בההוראות  תנאים  מחוק.  קבועים  מי  בהתקשרות  לכך,  בין  בהתאם 

להצהיר כי הינו קבלן רשום לפי חוק  המבצע  נדרש הקבלן    ,חברות הקבוצה בהסכם עם קבלן ביצוע

גד  -ותן הוא נדרש לבצע. עוד יצוין כי, חברת הבת, אבזה ובעל סיווג התואם את היקף העבודות א 

לפרטים נוספים    .1בסיווג ג'  בתוקף  ובעלת רשיוןזה    ינה קבלן רשום על פי חוקה  ,הנדסה אזרחית

 להלן.  6.16ראו סעיף 

   1970-תש"להפקודת הבטיחות בעבודה )נוסח חדש(,  6.7.6

בות התקנות  ר פקודה זו לבכללי הבטיחות על פי    עמידהאותן יוזמת החברה מחייבים    הפרויקטים

שים במהלך ביצוע העבודות  החברה מפרטת את כללי הבטיחות הנדרבהתאם לכך,    והצווים מכוחה.

לחתום על תצהיר   נדרש  וכתנאי להתקשרות, הקבלן המבצע  ביצוע,  במסגרת הסכמיה עם קבלני 

הוראות בטיחות רל הכולל שורה של  נספח להסכם,  על  ווהמהווה  נטיות הנדרשות לצורך שמירה 

ות בדבר פיקוח,  כגון מינוי מנהל עבודה מוסמך, ממונה בטיחות והוראות שונ   ,עובדיו באתר העבודה

 .  בנייהתנהגות באתר ההונהלי בטיחות ו  , ביצוע הדרכותציוד נדרש, נקיטת אמצעי זהירות נדרשים

 "( מקרקעין מיסוי חוק)לעיל ולהלן: "  1963-"גתשכה (, ורכישה מכירה)שבח,   מקרקעין מיסוי  חוק 6.7.7

  מקרקעין   מיסוי  חוק   פי  על   מס   לדיני   כפופות  מקרקעין  ומכירת  לרכישת  בעסקאות  התקשרויות

  והתקנות מיסוי מקרקעין  חוק מהוראות  העולות שונות  מס  בחבויות  לשאת עשויה  הקבוצה  ולפיכך 

מיסוי כמפורט  מכוחו  שהוצאו לייזום והקמת פרויקט במסגרת מסלול  ובפרט התקנות הנוגעות   ,

 לעיל.   )ב(6.6.4בסעיף 

 (2005) 38  תכנית מתאר ארצית 6.7.8

, למעט  1980בינואר    1יום  עובר ל  בנייה  היתר   להם  הוצא  אשר  קיימים  מבנים  על  חלה  38"א  תמ

הוראות התכנית הנ"ל מותרת תוספת    במסגרת( פטר אותם מתחולתו.  413מבנים שתקן ישראל )ת"י  

לפרטים נוספים ראו סעיף    .לדירה"ר  מ  25  עד   הקיימות  לדירות  הרחבות  ובנוסףקומה על מבנה קיים  

 לעיל.  6.6.3
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 ( 2010)  2תיקון  38תכנית מתאר ארצית   6.7.9

להחיל את זכויות הבנייה גם במקרה של הריסה ובנייה מחדש, כך ששילוב    מאפשרת  38/2תמ"א  

יוצרים התמ"א  מכוח  הבנייה  זכויות  עם  יחד  הקיימות  הבנייה  המבנה    כדאיות  זכויות  להריסת 

 לעיל.   6.6.3הקיים והקמה של מבנה חדש תחתיו. לפרטים נוספים ראו סעיף 

 ( 3201)  3תיקון  38תכנית מתאר ארצית   6.7.10

כאשר עד    ,היתה להקל על תושבי הפריפריה במימון עבודות לחיזוק מבני מגורים  3  מטרת תיקון 

הוגדלו   השלישי  בתיקון  התמ"א.  מכוח  אחת  קומה  להקמת  בנייה  זכויות  ניתנו  השלישי  לתיקון 

זכויות הבנייה וכן ניתן פטור לבעלי הזכויות במקרקעין על תשלומי מס שבח שונים. לפרטים נוספים  

 לעיל.   6.6.3ראו סעיף 

 ( 2016א' )3תכנית מתאר ארצית תיקון   6.7.11

התייחסות    , תוך38, ביקש המחוקק לפשט את דרך חישוב זכויות הבנייה בפרויקט תמ"א  זהבתיקון  

על ידי בחינה    , בין השאר  ,להיקף הבנייה הקיימת במבנים המיועדים להריסה. חישוב זה, מתבצע

בתכניות המאושרות ומספר הקומות בבניין הקיים. לפרטים נוספים ראו סעיף  של זכויות הבנייה  

 לעיל.  6.6.3

 2016-"ו עהתש, עירונית להתחדשות  הממשלתית הרשות חוק 6.7.12

עירונית, לרבות הגדלת היקף  מטרת החוק הנ"ל והתקנות מכוחו הינה   קידום פעילות התחדשות 

מקנה    בינוי על ידי תמריצים שהחוק -ופינוי  38מימוש מיזמים של התחדשות עירונית מסוג תמ"א  

 לעיל.  6.6.4לאותם מיזמים. לפרטים נוספים ראו סעיף 

 מקומיות   רשויות 6.7.13

מקומיות   הקבוצה רשויות  להוראות  נדרשת    כפופה  היתר,  בין  עירוניים.  עזר    הקבוצה ולחוקי 

אשר  המקומיות  הרשויות  למסמכי המדיניות השונים של  נטי  ווהרללהתאים את תכנון הפרויקט  

לחוק    101במסגרת תיקון    ,לעניין זה יצוין כי  . פליי יקטים של הקבוצה מצויים בשטחן המוניצפרוה

, אושרו שינויים בקשר עם סמכותן של הרשויות המקומיות לבצע פרויקטים של  בנייההתכנון וה

ועד  של  סמכותן  את  המגדילות  הוראות  נקבעו  התיקון  במסגרת  בשטחן.  עירונית  ת  ו התחדשות 

וביניהם,   בעניינים מסוימים,  עירונית. בהתאם לתיקון    אישור מיזמימקומיות לעסוק  התחדשות 

ועדה  (  3)  ;מקומית עצמאיתועדה  (  2)  ;ועדה רגילה(  1) דרגים של ועדות ברמה מקומית:    4נקבעו  

ם  מקומית עצמאית מיוחדת עם תכנית מתאר כוללנית. בהתא ועדה  (  4)-ו   ; מקומית עצמאית מיוחדת

)  לתיקון, בס"ק  כמוזכר  לעיל,  3ועדה  בעלת  (  תכהינה  לאשר  פינויסמכות  והתחדשות  -ניות  בינוי 

הסמכות לתכנן תכניות מקומיות  בעלת  הינה  לעיל,   ( 4עירונית. כמו כן, נקבע כי ועדה כמוזכר בס"ק )

סמכויות    לאור התיקון, הוגדלו  מפורטות שיתוו את כיווני ההתחדשות והפיתוח לטווח זמן ארוך.

 למיזמי התחדשות עירונית. הועדות המקומיות וחשיבותן במתן אישורים והיתרים  

 )רמ"י( ישראל מקרקעי רשות 6.7.14

, קק"ל או רשות הפיתוח והינן מנוהלות  חלט של הקרקעות בישראל הינן בבעלות המדינהורובן המ 

. הבעלות בקרקעות אלו נשמרת של המדינה אולם הן מוחכרות בחכירה ארוכת שנים  רמ"י  על ידי

דרש לשלם תשלומים  יבמסגרת הסכמי חכירה אלו עשוים החוכרים להבמסגרת הסכמים עם רמ"י.  

לעתים מיזמי התחדשות עירונית מתבצעים  כמו כן,    דמי היתר.ושונים כגון: דמי חכירה, דמי היוון  

חברות    של  ןנדרשת הסכמתיועדים לדיירים הזכאים לדיור ציבורי ובמקרה זה  בבתים או מבנים המ 

 לביצוע הפרויקט. ,  מעמידר, החברה הלאומית לשיכון בישראל בע"משכנות כדוגמת 

 



 -30 ו

  וברווחיותו הנדל"ן היזמי בהיקף הפעילות בתחום שינויים 6.8

וייזום ובנייה של  טאיתור קרקעות פול  הלצורך הרחבת פעילותלפעול    ממשיכה   החברה נציאליות 

למועד   ונכון  צמיחה  בתהליך  נמצאת  הקבוצה  לעיל,  כאמור  עירונית.  התחדשות  מסוג  פרויקטים 

במסגרתם יתווספו  בתכנון  בהקמה והמסווגים כפרויקטים    פרויקטים  13- בבעלת זכויות  התשקיף  

  יחידות   1,64832-כ  יתווספו במסגרתן  עתודות קרקע  המסווגים כ פרויקטים    20-כודיור    יחידות  210-כ

 . שטחי מסחר ומשרדיםכן ו דיור

החברה,   ידיעת  ול  2019בנובמבר    5ביום  למיטב  לתכנון  הארצית  המועצה  החלטה  בנייהקיבלה   ,

, בהגיעה למסקנה  "(מועד הפקיעה)להלן: "  202233באוקטובר    1ביום    38לסיום תוקפה של תמ"א  

ובין    ,באופן המצדיק את המשך קיומה  את תכליותיה  השיגה התמ"אכי במתכונתה הנוכחית לא  

לא יהיו שמישים    בנייהמהמבנים שבוצעו בהם תוספות  על רקע חשש בעלי המקצוע כי חלק  היתר,  

  , . זאת לא מיושמת באזורי הסיכון לרעידות אדמה  וכי התמ"א כמעטלמגורים לאחר רעידת אדמה  

הנוגעות להליכי תמ"א, כי הבנייה מכח תמ"א אינה לוקחת  רשויות הבנוסף לטענות בעלי המקצוע ו

רחבה   תכנונית  ראיה  כן  בחשבון  שלילית  עשויהועל  ו  להוות השפעה  עירונית  ל  ו כילס להתחדשות 

 . שלמים  במסגרת מתחמים עירוניים  ההתחדשות העירונית הליכי 

צפויה להיות    בדבר מועד הפקיעה לא  לתכנון ולבנייה  להערכת החברה, להחלטת המועצה הארצית

  סעיף השפעה מהותית על החברה ועל התקדמות ופיתוח הפרויקטים הקיימים של החברה )כמפורט ב

להלן( ובכלל זה על צבר ההכנסות של החברה מתחום הפעילות, היות ולהערכת החברה בכל    6.13

  בכוונת החברה להגיש הפרויקטים שיוזמת החברה, לרבות פרויקטים המסווגים כעתודות הקרקע,  

  בפרויקטים   לפיהן  שנקבעו   מעבר  להוראות   בהתאם  וזאת  הפקיעהבקשות להיתר בנייה עד למועד  

 . "אהתמ  הוראות  לחול תמשכנה הפקיעה  מועד  בטרם בנייה להיתר בקשה הוגשה בהם

חדשים    פרויקטיםלא מקדמת  החברה  נכון למועד התשקיף,  לשינוי ות  על רקע האמור, החברה נערכ 

ועיבוי  38  במסגרת תמ"א בינוי במסגרת מסלול  -ופועלת לקידום של פרויקטים מסוג פינוי  חיזוק 

 . 38ו/או כל תכנית חלופית שתבוא במקום תמ"א  ויהמיס

 

העירונית לרבות מספר   ההתחדשות   בתחום  פעילותה  הרחבת הערכותיה של החברה בקשר עם  

המסווגים   פרויקטים  במסגרת  שיתווספו  הדיור  הערכות   קרקע  וכעתודות  בתכנוןיחידות  וכן 

החברה בקשר עם השלכות החלטת המועצה הארצית לתכנון ולבנייה על סיום תוקפה של תמ"א  

החברה   38 עתיד  על  פני  צופה  מידע  בגדר  בלבד  הינן  החברה  בשליטת  אינו  אלאשר  הערכות  ו  . 

העתידית לפעילותה  ביחס  תחזיותיה  ועל  כיום  החברה  בידי  הקיים  המידע  על    מבוססות 

עירונית לפרויקטים מסוג התחדשות  רגולטורית  עשויות  .  והתקיימות אלטרנטיבה  אלו  הערכות 

 משברהתנודתיות בשווקים, אירועים בלתי צפויים בישראל ובעולם, ובפרט  שלא להתקיים בשל  

 ל עחברה והעל    םהשפעתמידת  אין ודאות באשר לאשר  תהליכים רגולטוריים במדינה,  והקורונה  

והן עשויות להתממש באופן שונה מהערכות החברה אף באופן מהותי או לא להתממש    פעילותה

 .כלל

 
  

 
 . בפרויקטים העתידי לתכנון  ביחס החברה הערכת בגדר  הינו זה  נתון,  כי יובהר   32
  המקומיות   הועדות   במסגרת  החלטה  לקבלת  בכפוף  2025  במאי   18  ליום  עד  נוספת  לתקופה  א "לתמ  הארכה  תינתן  ,כי  יצוין  33

  עירונית   להתחדשות  מתאר  תכנית   להכנת  ובכפוף   ועדה   אותה  של  נטיווהרל   התכנון  במרחב  לחול  תמשיך  א"התמ  כי
 .2022 למאי   עד הסמכות  בעל  התכנון למוסד  שתוגש נטית ווהרל  הרשות במסגרת 
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 בתחום הנדל"ן היזמי  הצלחה קריטיים גורמי 6.9

 , הינם כדלקמן: לותהפעימעריכה, כי הגורמים העיקריים התורמים להצלחה בתחום  החברה

 ; פוטנציאל רווחיות גבוה יהיכולת לאתר מקרקעין בעל  (א)

החברה (ב) של    מוניטין  שיווקן  ובהמשך  במקרקעין  הזכויות  בעלי  הסכמת  קבלת  את  המאפשר 

 ; דירות למכירה

עם   (ג) התמודדות  ויכולת  העירונית  ההתחדשות  בתחום  פרויקטים  לביצוע  מצטבר  וניסיון  ידע 

 ים;יופיננס אתגרים תכנוניים  

  ;שנקבע מראש תקציב על בסיס ניסיון שנצבר במסגרתלביצוע ניתוח כלכלי  לבצעיכולת   (ד)

וקיום קשרים עסקיים טובים המבוססים על ניסיון חיובי שנצבר עם    זמינות למקורות מימון (ה)

 ; גופי המימון והתאגידים הבנקאיים

ועמידה  ל איכות הבנייה  תוך הקפדה ע  ,הה ברמה גבו  םהתקשרות בהסכמים עם ספקים וקבלני (ו)

  ם;בלוחות זמני

 ;  ורוכשי דירות  ענות גבוהה לצרכי בעלי הזכויות במקרקעיןיה זמינות ו (ז)

 תחרותית.   ת שוקהתמודדות עם סביביכולת   (ח)

 

 היזמי"ן הנדלהכניסה והיציאה העיקריים של תחום  חסמי 6.10

 כניסה   חסמי 6.10.1

 ; ויכולת פיננסית ומימונית עצמי  הון (א)

 ניסיון בביצוע פרויקטים והשלמתם לשביעות רצון הדיירים;  (ב)

התמשכות ההליכים המתפרסים על פני תקופה ארוכה מגדילה את רמת אי הודאות בכל הנוגע   (ג)

להיתכנות הכלכלית של פרויקטים בתחום ההתחדשות העירונית, ובעקבות זאת, עשויה להדיר  

 ; רויקטים מסוג זהרגלי יזמים מביצוע פ

 כרות טובה עם גורמי השוק ובפרט קשרים עם קבלנים ונותני שירותים בתחום;יה (ד)

 ; הפעילות  בתחום מצטבר ניסיון  בעל איכותי אנושי הון (ה)

  מקרקעין   זמינות מקרקעין בעלי פוטנציאל לביצוע פרויקטים מסוג התחדשות עירונית, בפרט (ו)

 . הממוקמים באזורי ביקוש

 יציאה    חסמי 6.10.2

 ; תהליכי תכנון וביצוע פרויקטים על פני תקופה ארוכה התמשכות (א)

 ; הקיימים בשוק בכל עת שהיצע וביקו לתנאיכפופה  בפרויקט דירות מלאי המכירת השלמת  (ב)

התחייבויות היזם כלפי בעלי הזכויות במקרקעין ורוכשי הדירות הממשיכות גם לאחר השלמת   (ג)

 תקופת האחריות מכח חוק המכר.ב פת הבדק וקו ט בתהפרויק

 

 מבצעים  קבלנים עם ההתקשרות ואופי ספקים במערך שינויים 6.11

בהסכם מכר מניות עם בעלי    התקשרה החברה  2019  באוגוסט  18  ביום,  לעיל  6.1.4  בסעיף  כאמור

  , של בית חסון   העסקי   אתגם  שוטף  באופן  החברה  והחל ממועד זה, מנהלת    ,המניות של בית חסון

 ני הביצוע, קבלני המשנה ויתר הספקים.  לרבות לעניין הטיפול בפרויקטים והעבודה מול קבל

נותני    עם  במהלך העסקים הרגיל,  ,מתקשרתהיא    ,יוזמת הקבוצה  םהפרויקטים אות  במסגרת,  ככלל

ו   שירותים וספקי שירות שונים כגון אדריכלים, מפקחים,  , לרבות לעניין  יועצים שוניםמהנדסים 
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ווקונסטר  ואינסטלציה,  חשמל  קבלני  קציה,  ראו  .  ביצועבפרט  נוספים  הקבוצה  לפרטים  פעילות 

 להלן.   6.16 סעיףבתחום הביצוע ב

 

 הפעילות  תוצאות תמצית 6.12

ליום    להלן  הפעילות,  בתחום  החברה,  תוצאות  של    2020ביוני    30תמצית  חודשים    6ולתקופה 

חודשים    12ולתקופה של    31.12.2017,  31.12.2018,  31.12.2019שהסתיימה באותו תאריך ולימים  

 :שהסתיימה באותם תאריכים )באלפי ש"ח(

 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2019 30.6.2020 פרמטר 
 5,694 30,025 65,924 42,030 )מאוחד( הפעילות  הכנסות תחום 

 1,937 4,976 11,243 4,124 )מאוחד( הפעילות בתחום    גולמירווח 
סך נכסי תחום הפעילות במאזן  

 15,917 42,160 91,990 90,824 34)מאוחד( 

  

 המצרפית  ברמה גילוי 6.13

בנוגע לפעילות בתחום הנדל"ן   ערך  ניירותבהתאם להצעת חקיקה לתיקון תקנות  תיאור יובא   להלן 6.13.1

  המידע   כאשר  קבוצהה  שלהפרויקטים    בדבר"(  הנחיות הנדל"ן היזמי)להלן: "  2016  פברוארמ  היזמי

בהתאם למבחני המהותיות הקבועים    דומא  המהותיים  הנכסים  ורמת   המצרפית  הנכסים  ברמת   יוצג

: ממצאים בקשר עם נאותות הגילוי  103-29לעמדה משפטית מספר    ובהתאם  בהנחיות הנדל"ן היזמי

 . בדבר בטוחות ו/או שעבודים שניתנו על ידי תאגידים מדווחים להבטחת פירעון תעודות התחייבות

בחני המהותיות הקבועים  בבחינת הפרויקטים המהותיים מאוד של החברה בוחנת החברה את מ

בהנחיות נדל"ן יזמי וכן בהתאם לסטטוס התכנוני של כל פרויקט ורמת הוודאות לקבלת היתר בנייה  

ותחילת ביצוע הפרויקט, כאשר על מנת להיחשב כפרויקט מהותי מאוד על הפרויקט להיות בשלב  

ים על מבחני המהותיות  פרויקטים העונ  5-ככל שישנם למעלה מ  ביצוע או לקראת קבלת היתר בנייה.

בוחנת החברה את אלו מביניהם העונים על המבחנים הרבים ביותר )שניים  בהנחיות הנדל"ן היזמי,  

ההיתכנות לקבלת היתר  שלבי הביצוע בו הם נמצאים,  או שלושה מבחנים, לפי העניין( על פי היקפם,  

 צוע(. בנייה ומועד תחילת בנייה משוער )ככל ומדובר בפרויקטים שאינם בבי

הפרויקטים המהותיים מאוד  חמשת  על פי מבחני המהותיות המפורטים לעיל, נכון למועד התשקיף,  

;  , רעננה5( שברץ  2, כפר סבא; )13וטשרניחובסקי    17( אנילביץ'  1בראיית החברה הינם כדלקמן: )

 שון לציון. , רא30-42שרירא  (5)-, קריית אונו; ו59-73( צה"ל 4, רמת השרון; )11( סמטת הגינה 3)

בנוסף מסווגת החברה כפרויקטים מהותיים מאוד פרויקטים ששעבוד עודפי החברה בהם מבטיחים  

( אנשי בראשית  1את זכויות מחזיקי אגרות החוב )סדרה א'( על פי שטר הנאמנות המצורף לתשקיף: )

 , פתח תקווה.   12( י"ד הבנים 3)-, הרצליה; ו19( שמואל הנגיד 2, הוד השרון; )8

 
 .בלבד המגזרים לנכסי מתייחס  הנתון  34
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   מידע כללי על כלל הפרויקטים בחברה 6.13.2

  התאגיד הפרויקט  שם #
 המחזיק 

 חלק
  החברה

 האפקטיבי 

 רמת
 מהותיות

 הפרויקט  סוג
מועד  

התקשרות  ה
 בעסקה

  מועד
 רכישת
 35הקרקע 

  סטטוס
ליום   פרויקט

30.6.2020 

  שיעור
  חתימות

נדרש )%( 
להתחלת 
 הפרויקט 

  שיעור
  חתימות

)%( 
30.6.2020 

  שיעור
 חתימות

)%( 
  סמוך
  למועד

 הפרסום 

 השלמה שיעור
ליום  

 האם 30.6.202036
 התקבל
  היתר
 בנייה 

"ד  יח  היקף
 37בפרויקט

  היקף
"ד  יח

 38לשיווק 

  מועד
  משוער)

לפי 
העניין( 

להתחלת 
עבודות 

 39הקמה

  מועד
  משוער
  לסיום
 עבודות
 הקמה

 כספי  הנדסי 

 מאוד  מהותיים  פרויקטים

, 13טשרניחובסקי ו  17אנילביץ'  1
 סבא  כפר

  מהותי 100% החברה 
 מאוד

  38תמ"א 
 עיבוי חיזוק ו

  אוגוסט 30.12.2011
2018 

 Q1/2019 Q1/2021 24 56 כן 77% 79% 100% 67% בביצוע

 רעננה,  5שברץ  2
גד איכות -אב

בהתחדשות 
 בע"מ

  מהותי 100%
 מאוד

  38תמ"א 
 Q3/2019 Q4/2021 12 27 כן 54% 49% 100% 67% בביצוע 2018 יולי 24.5.2018 עיבוי חיזוק ו

 , הוד השרון 8אנשי בראשית  3
בית חסון 

יזמות ובניה  
 בע"מ

  מהותי 100%
 מאוד

  38תמ"א 
 עיבוי חיזוק ו

  פברואר 12.3.2014
2020 

 Q1/2020 Q2/2022 10 26 כן 26% 21% 100% 67%40 בביצוע

 השרון  רמת, 11 הגינה סמטת 4

 –בית חסון 
 11הגינה 

רמת השרון  
שותפות 
 מוגבלת

  מהותי 100%
 מאוד

  38/2"א תמ
  הריסה
 ובנייה

11.9.2017 

טרם  
התקיימו  
התנאים 
המתלים 
לדיווח 

לרשויות 
 המס

קיים  /ברישוי
 בתנאים היתר

 Q4/2020 Q2/2023 16 28 לא - - 100% 80%41

 אונו  קריית, 59-73"ל צה 5

בית חסון 
רחוב צהל  
  –קרית אונו 
שותפות 
 מוגבלת

  מהותי 100%
 מאוד

  38תמ"א 
 17.9.2017 עיבוי חיזוק ו

טרם  
התקיימו  
התנאים 
המתלים 
לדיווח 

לרשויות 
 המס

קיים  /ברישוי
 Q4/2020 Q3/2023 44 108 לא - - 100% 67%42 בתנאים היתר

גד בירוק  -אב לציון  ראשון,  30-42שרירא  6
  מהותי 100% בע"מ

 מאוד
  38תמ"א 
 27.2.2020 עיבוי חיזוק ו

טרם  
התקיימו  
התנאים 
המתלים 
לדיווח 

לרשויות 
 המס

קיים  /ברישוי
 Q1/2021 Q4/2023 35 9143 לא - - 98% 67% בתנאים היתר

 הרצליה , 19 הנגיד שמואל 7

גד בשרון -אב
איכות 

בהתחדשות 
 בע"מ

  מהותי 100%
 מאוד

  38תמ"א 
 13.7.2017 עיבוי חיזוק ו

טרם  
התקיימו  
התנאים 
המתלים 
לדיווח 

לרשויות 
 המס

קיים  /ברישוי
 Q4/2020 Q1/2023 11 23 לא - - 100% 67% בתנאים היתר

 
 .הבנייה היתר קבלת   מועד את מציינים  התאריכים. בפועל קרקע   רכישת מתבצעת  ולא , העירונית ההתחדשות  בתחום  הם החברה של הפרויקטים כל   35
 . המלווים המוסדות הפיננסיים של הפיקוח  לדוחות בהתאם  36
 .  זה למועד  הקיים הבנייה   להיתר בהתאם   ולא  החברה לתכניות בהתאם הינו  בפרויקט היחידות היקף, החברה תכניות   על פי בנייה היתר התקבל  טרם  בו בפרויקט  37
 .זה למועד הקיים  הבנייה בהיתר  מהאמור   לחרוג עלול  כן ועל החברה  לתכניות  בהתאם  הינו לשיווק  היחידות היקף, החברה תכניות   על פי בנייה היתר התקבל  טרם  בו בפרויקט  38
 .   הבנייה היתר קבלת   ומועד הנדרש  החתימות  שיעור השלמת  למועד  החברה הערכת  39
  לא   במקרקעין   הזכויות  בעלי ,  האמור  אף  על.  בפרויקטים  חסון  בית   זכויות  להעברת  או/ ו  חסון   בבית  השליטה  להעברת  במקרקעין  הזכויות  מבעלי  בכתב  הסכמה  קיבלה  לא  החברה,  כי  יצוין  40

 . החברה ידי   על הפרויקט  לביצוע  במקרקעין  הזכויות  מבעלי   התנגדות צפויה  לא, החברה להערכת . הפרויקט  בקידום ממשיכה   והחברה מולם שנחתם ההסכם את ביטלו 
 . לעיל 40 ש"ה  ראו  41
 . לעיל 40 ש"ה  ראו  42
 . מסחר יחידות  6-ו  ד"יח 85  43
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  התאגיד הפרויקט  שם #
 המחזיק 

 חלק
  החברה

 האפקטיבי 

 רמת
 הפרויקט  סוג מהותיות

מועד  
התקשרות  ה

 בעסקה

  מועד
 רכישת
 35הקרקע 

  סטטוס
ליום   פרויקט

30.6.2020 

  שיעור
  חתימות

נדרש )%( 
להתחלת 
 הפרויקט 

  שיעור
  חתימות

)%( 
30.6.2020 

  שיעור
 חתימות

)%( 
  סמוך
  למועד

 הפרסום 

 השלמה שיעור
ליום  

 האם 30.6.202036
 התקבל
  היתר
 בנייה 

"ד  יח  היקף
 37בפרויקט

  היקף
"ד  יח

 38לשיווק 

  מועד
  משוער)

לפי 
העניין( 

להתחלת 
עבודות 

 39הקמה

  מועד
  משוער
  לסיום
 עבודות
 כספי  הנדסי  הקמה

 תקווה פתח, 12"ד הבנים י 8

בית חסון 
י"ד הבנים  

שותפות   12
 מוגבלת

  מהותי 100%
 מאוד

  38תמ"א 
 12.1.2017 עיבוי חיזוק ו

טרם  
התקיימו  
התנאים 
המתלים 
לדיווח 

לרשויות 
 המס

קיים  /ברישוי
 Q4/2020 Q1/2023 10 22 לא - - 100% %6744 בתנאים היתר

 שאינם מהותיים מאוד   פרויקטים

 , הוד השרון 3התחיה  9
חסון  בית

  ובניה יזמות
 "מבע

100% 
אינו  
  מהותי
 מאוד

  38תמ"א 
 עיבוי חיזוק ו

 Q2/2019 Q2/2021 10 22 כן 66% 72% 100% 67% בביצוע 2019 ינואר 17.9.2013

 , הרצליה8יגאל אלון  10

גד בשרון -אב
איכות 

בהתחדשות 
 בע"מ

100% 
  אינו

  מהותי
 מאוד

  38תמ"א 
 עיבוי חיזוק ו

18.5.2015 
 ספטמבר

2018 
 Q4/2018 Q1/2021 11 25 כן 76% 79% 100% 67% בביצוע

 הרצליה , 8 הלוי יהודה 11

גד בשרון -אב
יהודה הלוי 

הרצליה  8
 בע"מ

50% 
  אינו

  מהותי
 מאוד

  38/2"א תמ
הריסה  
 ובנייה

 Q2/2019 Q3/2021 9 13 כן 45% 33% 100% 80% בביצוע 2019 מרץ 7.2.2016

 סבא  כפר, 5 רוטשילד 12
גד בשרון -אב

  33בר אילן 
 בע"מ רעננה

100% 
  אינו

  מהותי
 מאוד

  38תמ"א 
 20.8.2013 עיבוי חיזוק ו

טרם  
התקיימו  
התנאים 
המתלים 
לדיווח 

לרשויות 
 המס

קיים  /ברישוי
 בתנאים היתר

  היתר)התקבל 
 יום אחרי

30.6.2020) 

 Q4/2020 Q4/2022 8 20 לא - - 100% 67%

 שמואל גבעת, 3 ביאליק 13
גד איכות -אב

בהתחדשות 
 בע"מ

100% 
  אינו

  מהותי
 מאוד

  38תמ"א 
 16.11.2017 עיבוי חיזוק ו

טרם  
התקיימו  
התנאים 
המתלים 
לדיווח 

לרשויות 
 המס

קיים  /ברישוי
 Q1/2021 Q2/2023 10 26 לא - - 87.5% 67% בתנאים היתר

 שאינם מהותיים מאוד  קרקע עתודות  פרויקטים

)אלי   מונד תל, 2-10 האיריס 14
 כהן( 

גד -אב
במושבה  

 בע"מ
100% 

אינו  
  מהותי
 מאוד

 24.11.2016 בינוי -פינוי

טרם  
התקיימו  
התנאים 
המתלים 
לדיווח 

לרשויות 
 המס

 בהליכי
אישור /תכנון

 "עתב
 Q3/2024 Q3/2029 348 450 לא - - 80%45 80%

15 
)פרויקט   גן רמת, הלל אבא

  בשיעור נוספת חברה בשותפות
 ( 50% של

גד איכות -אב
בהתחדשות 

 בע"מ
50% 

אינו  
  מהותי
 מאוד

 27.7.2020 בינוי -פינוי

טרם  
התקיימו  
התנאים 
המתלים 
לדיווח 

לרשויות 
 המס

 בהליכי
אישור /תכנון

 "עתב
 Q3/2024 Q3/2029 258 428 לא - - 55% 80%

 
 . לעיל 40 ש"ה  ראו  44
 .70%-כ על  עומד החתימות  שיעור המשותף לשטח ביחס . הדיירים למספר  ביחס   החתימות  לשיעור מתייחס  הנתון  45
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  התאגיד הפרויקט  שם #
 המחזיק 

 חלק
  החברה

 האפקטיבי 

 רמת
 הפרויקט  סוג מהותיות

מועד  
התקשרות  ה

 בעסקה

  מועד
 רכישת
 35הקרקע 

  סטטוס
ליום   פרויקט

30.6.2020 

  שיעור
  חתימות

נדרש )%( 
להתחלת 
 הפרויקט 

  שיעור
  חתימות

)%( 
30.6.2020 

  שיעור
 חתימות

)%( 
  סמוך
  למועד

 הפרסום 

 השלמה שיעור
ליום  

 האם 30.6.202036
 התקבל
  היתר
 בנייה 

"ד  יח  היקף
 37בפרויקט

  היקף
"ד  יח

 38לשיווק 

  מועד
  משוער)

לפי 
העניין( 

להתחלת 
עבודות 

 39הקמה

  מועד
  משוער
  לסיום
 עבודות
 כספי  הנדסי  הקמה

 ים  בת, 81 בלפור 16
גד איכות -אב

בהתחדשות 
 בע"מ

100% 
  אינו

  מהותי
 מאוד

 טרם נחתם  בינוי -פינוי

טרם  
התקיימו  
התנאים 
המתלים 
לדיווח 

לרשויות 
 המס

 בהליכי
הוצאת /תכנון

 היתר
 Q3/2022 Q3/2025 75 10546 לא - - 79% 80%

 ירושלים , 3 בארי 17
גד איכות -אב

בהתחדשות 
 בע"מ

100% 
  אינו

  מהותי
 מאוד

  38תמ"א 
 29.1.2019 עיבוי חיזוק ו

טרם  
התקיימו  
התנאים 
המתלים 
לדיווח 

לרשויות 
 המס

 בהליכי
הוצאת /תכנון

 היתר
 Q3/2022 Q3/2024 12 25 לא - - 78% 67%

 סבא  כפר, 13 גוריון בן 18

 –בית חסון 
  13בן גוריון 

כפר סבא  
שותפות 
 מוגבלת

100% 
  אינו

  מהותי
 מאוד

  38תמ"א 
 28.12.2017 עיבוי חיזוק ו

טרם  
התקיימו  
התנאים 
המתלים 
לדיווח 

לרשויות 
 המס

 בהליכי
הוצאת /תכנון

 היתר
 Q3/2022 Q4/2024 11 23 לא - - 85% 67%47

 סבא כפר, 16 אוסטשינסקי 19

בית חסון 
יזמות ובנייה  
אוסטשינסק 

שותפות   16י 
 מוגבלת

100% 
  אינו

  מהותי
 מאוד

  38תמ"א 
 8.3.2018 עיבוי חיזוק ו

טרם  
התקיימו  
התנאים 
המתלים 
לדיווח 

לרשויות 
 המס

 בהליכי
הוצאת /תכנון

 היתר
 Q3/2022 Q4/2024 11 23 לא - - 91% 67%48

 הרצליה, 16 בנימין בני 20

 -בית חסון 
בני בנימין  

הרצליה  16
שותפות 
 מוגבלת

100% 
  אינו

  מהותי
 מאוד

  38תמ"א 
 6.3.2018 עיבוי חיזוק ו

טרם  
התקיימו  
התנאים 
המתלים 
לדיווח 

לרשויות 
 המס

 בהליכי
הוצאת /תכנון

 היתר
 Q3/2022 Q4/2024 9 18 לא - - 88% 67%49

 השרון  הוד, 49-53 גוריון בן 21
גד איכות -אב

בהתחדשות 
 בע"מ

100% 
  אינו

  מהותי
 מאוד

  38תמ"א 
 28.12.2017 עיבוי חיזוק ו

טרם  
התקיימו  
התנאים 
המתלים 
לדיווח 

לרשויות 
 המס

 בהליכי
הוצאת /תכנון

 היתר
 Q1/2022 Q2/2024 15 39 לא - - 90% 67%

 השרון  הוד, 55-57 גוריון בן 22
גד איכות -אב

בהתחדשות 
 בע"מ

100% 
  אינו

  מהותי
 מאוד

  38תמ"א 
 5.12.2018 עיבוי חיזוק ו

טרם  
התקיימו  
התנאים 
המתלים 
לדיווח 

לרשויות 
 המס

 בהליכי
הוצאת /תכנון

 היתר
 Q1/2022 Q2/2024 16 40 לא - - 90% 67%

 
 . מסחר שטחי ר"מ  300-ו משרדים   ר"מ 1,000, בנוסף  46
  לא   במקרקעין   הזכויות  בעלי ,  האמור  אף  על.  בפרויקטים  חסון  בית   זכויות  להעברת  או/ ו  חסון   בבית  השליטה  להעברת  במקרקעין  הזכויות  מבעלי  בכתב  הסכמה  קיבלה  לא  החברה,  כי  יצוין  47

 . החברה ידי   על הפרויקט  לביצוע  במקרקעין  הזכויות  מבעלי   התנגדות צפויה  לא, החברה להערכת . הפרויקט  בקידום ממשיכה   והחברה מולם שנחתם ההסכם את ביטלו 
 . לעיל 47 ש"ה  ראו  48
 . לעיל 47 ש"ה  ראו  49
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  התאגיד הפרויקט  שם #
 המחזיק 

 חלק
  החברה

 האפקטיבי 

 רמת
 הפרויקט  סוג מהותיות

מועד  
התקשרות  ה

 בעסקה

  מועד
 רכישת
 35הקרקע 

  סטטוס
ליום   פרויקט

30.6.2020 

  שיעור
  חתימות

נדרש )%( 
להתחלת 
 הפרויקט 

  שיעור
  חתימות

)%( 
30.6.2020 

  שיעור
 חתימות

)%( 
  סמוך
  למועד

 הפרסום 

 השלמה שיעור
ליום  

 האם 30.6.202036
 התקבל
  היתר
 בנייה 

"ד  יח  היקף
 37בפרויקט

  היקף
"ד  יח

 38לשיווק 

  מועד
  משוער)

לפי 
העניין( 

להתחלת 
עבודות 

 39הקמה

  מועד
  משוער
  לסיום
 עבודות
 כספי  הנדסי  הקמה

 רעננה , 17 קיןחנ 23
גד איכות -אב

בהתחדשות 
 בע"מ

100% 
  אינו

  מהותי
 מאוד

  38תמ"א 
 14.8.2018 עיבוי חיזוק ו

טרם  
התקיימו  
התנאים 
המתלים 
לדיווח 

לרשויות 
 המס

 בהליכי
הוצאת /תכנון

 היתר
 Q1/2022 Q2/2024 13 31 לא - - 83% 67%

 תקווה פתח, יהודה'/בן ילביץאנ 24

-בית חסון
בן -אנילביץ'

יהודה פתח 
תקווה  

שותפות 
 מוגבלת

100% 
 

  אינו
  מהותי
 מאוד

  38תמ"א 
 עיבוי חיזוק ו

-7אנילביץ' 
9 – 

7.1.2019 ; 
בן יהודה 

45 – 
17.4.2019 

טרם  
התקיימו  
התנאים 
המתלים 
לדיווח 

לרשויות 
 המס

 בהליכי
הוצאת /תכנון

 היתר
 Q1/2022 Q2/2024 21 42 לא - - 85% 67%50

 רעננה , 24-26 העברי הגדוד 25
גד איכות -אב

בהתחדשות 
 בע"מ

100% 
  אינו

  מהותי
 מאוד

  38/2"א תמ
  הריסה
 ובנייה

11.11.2019 

טרם  
התקיימו  
התנאים 
המתלים 
לדיווח 

לרשויות 
 המס

 בהליכי
הוצאת /תכנון

 היתר
 Q3/2022 Q3/2025 43 64 לא - - 81% 80%

 רעננהא, 28/28"ל החי 26
גד איכות -אב

בהתחדשות 
 בע"מ

100% 
  אינו

  מהותי
 מאוד

  38/2"א תמ
  הריסה
 ובנייה

 טרם נחתם 

טרם  
התקיימו  
התנאים 
המתלים 
לדיווח 

לרשויות 
 המס

 בהליכי
הוצאת /תכנון

 היתר
 Q3/2022 Q3/2025 41 65 לא - - 75% 80%

 רוטנברגפנחס /91-95לבון  פנחס 27
 51נתניה ,13

גד איכות -אב
בהתחדשות 

 בע"מ
100% 

  אינו
  מהותי
 מאוד

  38תמ"א 
חיזוק 

-פינוי/עיבויו
 בינוי 

פנחס 
  13רוטנברג 

– 
24.2.2020; 

פנחס לבון  
91-95 – 

 טרם נחתם 

טרם  
התקיימו  
התנאים 
המתלים 
לדיווח 

לרשויות 
 המס

 בהליכי
אישור /תכנון

 "עתב
80% 

( יחיד)בניין  רוטנברג
 ; 80%שיעור של 

של  שיעורלבון  פנחס
75% 

 Q3/2024 Q3/2029 268 364 לא - -

  הוד, הרשות  מתחם, רמתיים 28
 השרון 

גד איכות -אב
בהתחדשות 

 בע"מ
100% 

  אינו
  מהותי
 מאוד

 טרם נחתם  בינוי -פינוי

טרם  
התקיימו  
התנאים 
המתלים 
לדיווח 

לרשויות 
 המס

 בהליכי
אישור /תכנון

 "עתב
 Q3/2023 Q3/2026 106 162 לא - - 60% 80%

29 
 , גבעתיים 1"ג יורדי הסירה כ

  של בשיעור המוחזקת)חברה 
50%) 

גד שלתם  -אב
התחדשות  
בגבעתיים  

 בע"מ

50% 
  אינו

  מהותי
 מאוד

 טרם נחתם  בינוי -פינוי

טרם  
התקיימו  
התנאים 
המתלים 
לדיווח 

לרשויות 
 המס

 בהליכי
אישור /תכנון

 "עתב
 Q3/2025 Q3/2029 60 90 לא - - 66% 80%

 
 . לעיל 47 ש"ה  ראו  50
  לאחד   החברה   בכוונת .  ועיבוי  חיזוק   38  א "תמ  פרויקט   על  95-91  לבון  פנחס   דיירי   עם   חתמה  וכן   בינוי -פינוי/ובנייה  הריסה   2/38  א "תמ  הסכם   על   13  ברוטנברג  הבניין   דיירי   עם  חתמה   החברה   51

  .  המתוכנן בינוי-פינוי לפרויקט מתייחסים בטבלה המוצגים  הנתונים. אחד בינוי- פינוי פרויקט לכדי  הבניינים 4 את
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  התאגיד הפרויקט  שם #
 המחזיק 

 חלק
  החברה

 האפקטיבי 

 רמת
 הפרויקט  סוג מהותיות

מועד  
התקשרות  ה

 בעסקה

  מועד
 רכישת
 35הקרקע 

  סטטוס
ליום   פרויקט

30.6.2020 

  שיעור
  חתימות

נדרש )%( 
להתחלת 
 הפרויקט 

  שיעור
  חתימות

)%( 
30.6.2020 

  שיעור
 חתימות

)%( 
  סמוך
  למועד

 הפרסום 

 השלמה שיעור
ליום  

 האם 30.6.202036
 התקבל
  היתר
 בנייה 

"ד  יח  היקף
 37בפרויקט

  היקף
"ד  יח

 38לשיווק 

  מועד
  משוער)

לפי 
העניין( 

להתחלת 
עבודות 

 39הקמה

  מועד
  משוער
  לסיום
 עבודות
 כספי  הנדסי  הקמה

  תל, 25-29 הדקל, שפרינצק 30
 52מונד

גד שלום  -אב
 100% עליכם בע"מ

  אינו
  מהותי
 מאוד

 19.7.2020 בינוי -פינוי

טרם  
התקיימו  
התנאים 
המתלים 
לדיווח 

לרשויות 
 המס

 בהליכי
אישור /תכנון

 "עתב
80% 

80% – 25בניין   
80% – 27בניין   
 50% – 29בניין 

 Q3/2025 Q3/2030 108 144 לא - -

 53גן רמת, 25-21 קרניצי 31
גד איכות -אב

בהתחדשות 
 בע"מ

100% 
  אינו

  מהותי
 מאוד

 טרם נחתם  בינוי -פינוי

טרם  
התקיימו  
התנאים 
המתלים 
לדיווח 

לרשויות 
 המס

 בהליכי
אישור /תכנון

 "עתב
80% 

  בניין
25 – 

75% 

–  21 בניין
בניין   71%

23 – 58% 
  – 25 בניין

75% 

 Q3/2024 Q3/2027 53 86 לא - -

 חולון, 6-8 הגאונים 32
גד שלום  -אב

 100% עליכם בע"מ
  אינו

  מהותי
 מאוד

 1.11.2017 בינוי -פינוי

טרם  
התקיימו  
התנאים 
המתלים 
לדיווח 

לרשויות 
 המס

 בהליכי
אישור /תכנון

 "עתב
 Q3/2024 Q3/2027 96 128 לא - - 100% 80%

 , נתניה1-6 הלוי יצחק הרב 33
גד איכות -אב

בהתחדשות 
 בע"מ

100% 
  אינו

  מהותי
 מאוד

  38תמ"א 
חיזוק 

 54עיבוי ו
 טרם נחתם 

טרם  
התקיימו  
התנאים 
המתלים 
לדיווח 

לרשויות 
 המס

 בהליכי
אישור /תכנון

 "עתב
67% 

 94% – 1 בניין
 19% – 2 בניין
 69% – 3 בניין
 56% – 4 בניין
 19% – 5 בניין
 50% – 6 בניין

 Q3/2024 Q4/2026 84 180 לא - -

 
 . מונד בתל שפרינצק בשכונת נוספים  בניינים 7-ל הפרויקט  את   להרחיב החברה בכוונת. בינוי-לפינוי הסכם על הבניינים 3 דיירי  עם חתמה  החברה  52
  21-ו  23  בניינים   דיירי  להחתמת   פועלת   והיא ,  הפרויקט  להרחבת   לפעול   החלה  החברה,  המאזן  תאריך   לאחר.  בינוי-פינוי/ובנייה  הריסה   2/38  א "תמ  הסכם   על  25  בניין  דיירי   עם   חתמה  החברה  53

 . הבניינים 3-ל מתיחסים בטבלה   המוצגים הנתונים. בינוי-פינוי הסכמי על
 . בנתניה המקודמת  המתאר  לתכנית  בהתאם  ועיבוי חיזוק  38 א "לתמ מעבר נוספת  קומה  להוספת מקומית   ע"תב  לקידום פועלת החברה  54
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   פרויקטים שהקמתם הסתיימה ושמכירתם טרם הסתיימה במלואה 6.13.3

 2020ביוני  30פרויקטים שהקמתם הסתיימה ושמכירתם טרם הסתיימה במלואה ליום 
 # מספר חודשים שחלפו ממועד סיום הבנייה 

יתרת מלאי בספרים המתייחסת לפרויקטים  
ושמכירתם טרם שהקמתם הסתיימה 

 ( , אלפי ש"חהסתיימה במלואה )במונחי עלות

0-6 16,51655 
6-12 - 
12-18 - 
18-24 - 

 - 24מעל 
 16,516 סך הכל 

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

 )במונחי מספר יח"ד( 

0-6 11 
6-12 - 
12-18 - 
18-24 - 

 - 24מעל 
 11 סך הכל 

 3,357 רווח גולמי צפוי 
 4 התשקיף מספר חוזי מכירה מחייבים שנחתמו מסוף תקופת הדיווח ועד סמוך לתאריך 

  

 פרויקטים בהקמה  6.13.4

 2020  יוניב 30פרויקטים בהקמה ליום 
 סה"כ  

 169 56מספר יח"ד כולל בפרויקטים בהקמה 
 76 מספר יח"ד כולל לשיווק בפרויקטים בהקמה 

 33,621 יתרת מלאי בספרים המתייחסת לפרויקטים בהקמה )במונחי עלות( 
 34,053 "ח(ש)באלפי  רווח גולמי צפוי כולל מפרויקטים בהקמה 

 7 מספר חוזי מכירה מחייבים שנחתמו בתקופה השוטפת בקשר עם פרויקטים בהקמה 
 21 מחייבים בפרויקטים בהקמה )מסך היחידות לשיווק בלבד(מספר יח"ד שטרם נחתמו לגביהן הסכמי מכירה 

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

 צבר הכנסות ומקדמות  6.13.5

הכנסות שיוכרו בגין חוזי   שנה 
 מכירה מחייבים )אלפי ש"ח(  

מקדמות ותשלומים הצפויים להתקבל  
 בגין חוזי מכירה מחייבים )אלפי ש"ח(  

 2020שנת 
 7,604 7,587 3רבעון 
 13,610 7,587 4 רבעון

 2021שנת 

 13,203 7,587 1רבעון 
 5,077 3,142 2רבעון 
 3,299 2,180 3רבעון 
 2,430 2,180 4רבעון 

 7,095 1,307 ואילך  2022שנת 
 52,318 31,570 סה"כ 

 

  , כהגדרת המונח בחוק ניירות ערך, לעיל כוללות מידע צופה פני עתיד  זה  6.13  האמורות בסעיף  הטבלאות

 צפויים  תשלומיםו  למקדמות  ,מהכנסות  להכרההפרויקטים,    היקפם והשלב בו נמצאים   ,פרויקטיםלביחס  

על    והינם,  עתיד   פני   צופה  מידע   בגדר  כאמורהינם    האמורים  הנתונים.  צפוי  גולמי  רווחול מבוססים 

אומדנים להשלמת    ,בפרויקטים  המלאי  יתרת  מכירת  עם  בקשרזה אומדנים    ובכלל  חברהאומדנים של ה

הביצוע,   התקדמות  קצב  הפרויקטים,  מלאי  ממכירת  הצפויים  התקבולים  בפרויקטים,  התכנון  הליכי 

  ,בפרויקטים  היחידות  של ידי החברה    עלם  יהמכירה הצפוי  מחירי,  אומדן עלויות להשלמת הפרויקטים

  החברה   ידי  על  םהמוערכי  בסכומים  עמידה,  עמם  ההסכמים  פי  על  בהתחייבויותיהם  הרוכשים  עמידת

בשלב זה אין ודאות כי אכן  ,  כי  יודגש   .החזויים  הזמנים  בלוחות   עמידה  וכן  הפרויקטים  עלויות   עם  בקשר

  האמור   המידע  .חברהיתממשו היות ואומדנים אלו מבוססים על מידע שאיננו בשליטת ה אלו    אומדנים

 
  כלולה   חברה,  מ"בע   עירונית  התחדשות  גד-אב  גפני  ידי  על  שבוצע   מונד   תל,  70  הדקל  לפרויקט  שייכת  המלאי  יתרת   55

  בדוחות   מוצג  אינו  המלאי  ולכן  החברה  של  הכספיים  בדוחות  מאוחדת  ואינה  החברה  ידי   על  50%  של  בשיעור  המוחזקת
 . המאוחדים הכספיים 

  הריסה 38/2 א"תמ ,  בינוי-פינוי מסוג פרויקטים במסגרת במקרקעין הזכויות   בעלי עבור המוקמות דיור יחידות   לרבות  56
 .ועיבוי חיזוק 38 א" ותמ ובנייה
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התמשכות הליכי תכנון    בשל מגוון סיבות ובכללם  ה חבר ה  ידי   על   מהצפוי  שונה  באופן  להתממש  עשוי  לעיל

השונות,יור התכנון  רשויות  ידי  על  תכניות  אישור  אי  רוכשי   שוי,  ידי  על  הצפויה  התמורה  תשלום  אי 

הפרויקטים התקדמות  בקצב  קשיים  בפרויקטים,  הקבלנים    ,היתר  בין  ,היחידות  עמידת  אי  עקב 

ו/או מחירי המכירה    מהותי בעלות הקמת הפרויקטים  , שינוישנקבעו  במועדים  לרבות  ,בהתחייבויותיהם

 החברה   הערכות,  לרבות  חברהעל ידי ה  ושהוערכ  אלו בהם צופה החברה כי תמכור את יחידות הדיור לעומת  

  להלן זה תשקיףבהמפורטים  חברהה שלהסיכון   גורמיאיזה מבין  והתקיימות הקיימים הביקושים בדבר

. (הלןל 6.26 סעיף גם)ראו 
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 דומאפרויקטים מהותיים  שאינם הפרויקטים כלל בדבר  טבלאי גילוי 6.14

 בהקמה  פרויקטים 6.14.1

 

 

 

 

 

 

 
 .הבנייה היתר קבלת   מועד את מציינים  התאריכים. בפועל קרקע   רכישת מתבצעת  ולא , העירונית ההתחדשות  בתחום  הם החברה של הפרויקטים כל  57
 .להלן 6.21סעיף  ראו , מוסד פיננסי מלווה ידי   על ליווי העמדת לצורך  הנדרש העצמי  ההון השלמת לצורך מימון   מגורם  מימון  בדבר לפרטים  58
 להלן. 216.2. בסעיף  כמפורט על ידי צדדים שלישיים  אשר הועמד לחברה  עצמי הון  בניכוי   מוצג  59

 נתונים כלליים על הפרויקטים  – 2020  ביוני 30פרויקטים בהקמה ליום 
 "ח( ש)אלפי  

 מיקום  שם 
מועד  

רכישת 
 57קרקע 

מועד  
תחילת 
 הבנייה 

מועד  
סיום 
בנייה 
 משוער 

חלק 
  החברה

האפקטיבי  
בפרויקט 

)%( 

 יחידות
 / לשיווק
סה"כ  
 יח"ד 

סה"כ  
מ"ר 

ממוצע  
 ליח"ד 

שיעור  
השלמה 

  כספי
 30ליום 

  ביוני
2020 
)%( 

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

שטרם  
נמכרו  
ליום  

30 
  ביוני
2020 

סה"כ  
הכנסות  
 צפויות 

סה"כ  
עלויות  
 צפויות 

שיעור הון  
עצמי  

שהושקע  
 58בפרויקט 

)%( 

סה"כ  
רווח  
גולמי 
 צפוי 

סה"כ  
שיעור  
רווח  
גולמי 
צפוי  
)%( 

יתרת  
עודפים  
צפויה  
בסיום  

הפרויקט  
לרבות  

הון עצמי  
שהושקע  
בפרויקט 

59 

סמוך 
למועד  

 תשקיף ה

  ליום
30 

  ביוני
2020 

 31ליום 
בדצמבר  

2019 

 31 ליום
בדצמבר  

2018 

 31 ליום
  בדצמבר

2017 

 הרצליה  8אלון  יגאל
 ספטמבר

2018 
 אוקטובר

2018 
  ינואר
2021 

100% 11 112 76% 9 9 8 5 1 2 30,617 25,195 15% 5,422 17.7% 4,533 

 5,840 16.5% 4,282 18% 21,642 25,924 2 0 3 7 7 7 45% 97 9 50% 2021 יולי 2019 יוני 2019מרץ  הרצליה  8יהודה הלוי 

הוד  3התחיה 
 השרון 

ינואר  
2019 

אפריל 
2019 

אפריל 
2021 100% 10 108 65% 8 8 5 2 2 2 23,136 20,445 15% 2,691 11.6% 2,428 

 נתונים על ההכנסות, העלויות והמחירים בפרויקט  – 2020  ביוני 30פרויקטים בהקמה ליום 
 "ח( ש)אלפי  

 שם

 עלויות שהושקעו בפרויקט עד ליום
30.6.2020 

יתרת עלויות  
צפויות שטרם 
הושקעו ליום  

30.6.2020 

בפרויקט )בכל  מחיר המכירה הממוצע למ"ר בחוזים שנחתמו 
 VATתקופה(, ללא מע"מ/

מלאי שטרם נחתמו לגבי חוזי מכירה   30.6.2020הכנסות מחוזים חתומים, נכון ליום 
 30.6.2020מחייבים ליום 

"כ סה
ת והכנס

שטרם 
 הוכרו 

 

 
סה"כ רווח  

גולמי שטרם 
 הוכר 

 
סה"כ שיעור  

 היטלים רווח גולמי צפוי 
 בנייה  פיתוח ו

עלויות  
מימון  
שהוונו  
 לפרויקט

 אחרות 

מיום 
1.7.2020  

עד  ו
פרסום 

 תשקיף ה

  של בתקופה
 חודשים 6

 שהסתיימה
  ביום

30.6.2020 

  שנהב
שהסתיימה 

ביום  
31.12.2019 

  שנהב
שהסתיימה 

ביום  
31.12.2018 

הכנסות 
 שהוכרו 

הכנסות מחוזים חתומים שטרם 
עלות  הוכרו 

בספרים  
של 

המלאי 
הבלתי  

 מכור 

צפי הכנסות 
מהמלאי 

 הבלתי מכור 
 

מחיר  
ממוצע  

למ"ר לפיו  
חושב צפי  
ההכנסות 
של המלאי  

הבלתי  
 מכור 

מקדמות 
 שנתקבלו 

 

יתרת  
סכומים 

לקבל לפי 
 חוזים 

 

 יגאל
,  8אלון 

 הרצליה 
693 11,749 - 4,436 8,317 - 18.5 18.2 20.4 15,493 1,282 2,866 4,310 4,675 21.8 10,168 1,851 17.7% 

 יהודה
, 8 הלוי

 הרצליה 
1,454 3,681 - 751 15,756 - - 22.3 21.4 4,914 1,885 6,847 7,111 6,325 24.7 18,863 3,107 16.5% 

התחיה 
, הוד  3

 השרון 
1,272 6,924 - 3,163 9,086 - 18 17.2 - 9,831 - 3,846 3,771 5,308 18.5 10,321 1,235 11.6 
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 שהקמתם הסתיימה ושמכירתם טרם הושלמה פרויקטים 6.14.2

 םנתונים כלליים על הפרויקטי – 2020ביוני  30שהקמתם הסתיימה ושמכירתם טרם הושלמה במלואה ליום  פרויקטים
 )אלפי ש"ח( 

 שם 
  מיקום

 הפרויקט 

  מועד
 רכישת
הקרקע 

60 

  מועד
 תחילת

  בנייהה
 בפרויקט 

  מועד
 סיום

 בנייה ה

 חלק
  חברהה

  האפקטיבי
)%( 

התאגיד  
 המחזיק 

"ד  יח
  שנותרו

)#(  במלאי
  ליום

30.6.2020 

 עלות
המלאי 

המיוחסת  
ליח"ד  
שנותרו  
במלאי  
ליום  

30.6.2020 

  הון שיעור
  מתוך עצמי

 )%( העלות

"ר מ
  ממוצע

"ד  ליח
  שנותרו
 במלאי 

 לפי בפרויקט שנחתמו מחייבים מכירה חוזי מספר
 )#( תקופות

  הכנסות
  צפויות
  מדירות
 במלאי 

  רווח
 גולמי
צפוי  

מדירות  
 במלאי 

  שיעור
  רווח

 גולמי
  על צפוי

  דירות
 במלאי 

  יתרת
  עודפים
  צפויה
  בסיום

  הפרויקט
  לרבות

  עצמי הון
  שהושקע
 בפרויקט 

 מתום
התקופה 

ועד  
  סמוך
  למועד

 תשקיף ה

 2 רבעון
 לשנת
2020 

  רבעון
1 

 לשנת
2020 

 4 רבעון
 לשנת
2019 

  רבעון
3 

לשנת 
2019 

  ינואר מונד  תל 70 הדקל
2018 

  פברואר
2018 

 אפריל
2020 

50% 

גד  -גפני אב
התחדשות  

עירונית  
 בע"מ

 13,346 16.9% 3,357 19,873 1 1 - - 4 110-כ 19% 16,516 11

 

 הצפויות   ההכנסות יתרת על וספיםנתונים נ – 2020ביוני  30שהקמתם הסתיימה ושמכירתם טרם הושלמה במלואה ליום  פרויקטים
 )אלפי ש"ח( 

 שם
  חושב  לפיו"ר  למ ממוצע מחיר VAT"מ/מע ללא (  התקופה)בכל  בפרויקט שנחתמו  בחוזים"ר למ  המכירה מחיר

  המלאי של  ההכנסות צפי
 מכור  הבלתי

  סמוך   ועד  התקופה מתום 
 2019 לשנת  3  רבעון 2019 לשנת  4  רבעון 2020 לשנת  1  רבעון 2020 לשנת  2  רבעון תשקיף ה למועד

 16.3 15.7 15.1 - - 16.5 מונד   תל,  70 הדקל 

 

 בתכנון  פרויקטים 6.14.3

   יםנתונים כלליים על הפרויקט –בתכנון  יםפרויקט
 "ח( ש)אלפי  

מיקום   שם
 הקרקע מועד רכישת  הפרויקט 

עלות  
נוכחית  
 בספרים 

מועד תחילת  
מתוכנן   בנייה

 בפרויקט 

  בנייה מועד סיום 
 משוער בפרויקט 

  גהאם הוש
מימון/ליווי  

 בנקאי לפרויקט 

  חברהחלק ה
האפקטיבי  
בפרויקט  

)%( 

 יח"ד בפרויקט 

 מתוכנן  תכנוני מצב נוכחי  תכנוני מצב נוסף  מידע 

  ממוצע "ר מ "דיח
  ממוצע "ר מ 62"דיח 61ליחידה 

 63ליחידה 

 סבא  כפר 5  רוטשילד
טרם התקיימו התנאים  

המתלים הנדרשים לדיווח 
 לרשויות המס 

1,448 Q4/2020 Q4/2022  87 12 100% נחתם  טרם 
  ללא  8)  20

 יחידות
 ( דיירים

112.7 

  הרבעון  במהלך
  לשנת  השלישי

  התקבל 2020
 .בנייה  היתר

  גבעת 3  ביאליק
 שמואל 

התקיימו התנאים  טרם 
המתלים הנדרשים לדיווח 

 לרשויות המס 
190 Q1/2021 Q2/2023  100 16 100% נחתם  טרם 

26  (10  
  ללא

 יחידות
 ( דיירים

119.4 
תכנון בתהליך 

יחידות   2להוספת 
 קרקע.קומת  ב

 

 

 
 .הבנייה היתר קבלת   מועד את מציינים  התאריכים. בפועל קרקע   רכישת מתבצעת  ולא , העירונית ההתחדשות  בתחום  הם החברה של הפרויקטים כל  60
 . לפרויקט ע"תב שתתקבל עד  החברה של הערכה הינו  זה נתון   61
 .  לפרויקט ע"תב שתתקבל עד  החברה של הערכה הינו  זה נתון   62
 . לפרויקט ע"תב שתתקבל עד  החברה של הערכה הינו  זה נתון   63
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 נתונים על ההכנסות, העלויות והמחירים בפרויקט   – פרויקטים בתכנון 
 )אלפי ש"ח( 

 שם

 עלויות שהושקעו בפועל בפרויקט עד ליום
30.6.2020 

סה"כ יתרת  
עלויות צפויות  

שטרם 
 הושקעו 

מחיר המכירה הממוצע  
למ"ר בחוזים מוקדמים  
שנתחמו בפרויקט )בכל  

תקופה(, ללא 
לתקופה  ,VAT/מע"מ

שנסתיימה ביום 
30.6.2020 

חוזים חתומים )ככל שנחתמו חוזי מכירה מחייבים(, סמוך  
 64תשקיף הלמועד 

מלאי שטרם נחתמו לגביו חוזי מכירה 
 מחייבים 

סה"כ הכנסות 
 שטרם הוכרו 

סה"כ רווח  
גולמי 
שטרם 

 הוכר 

סה"כ שיעור  
 רווח גולמי צפוי

עלויות מימון  פיתוח ו היטלים )%(
מספר חוזים   65תכנון ואחרות שהוונו לפרויקט 

 מוקדמים חתומים 

הכנסות מחוזים חתומים מוקדמים  
צפי הכנסות  שטרם הוכרו 

מהמלאי הבלתי  
 מכור 

מחיר ממוצע  
למ"ר לפיו חושב  
צפי ההכנסות של 

המלאי הבלתי  
 מכור 

מקדמות 
 66שנתקבלו 

יתרת סכומים  
לקבל לפי 

 חוזים 

, כפר  5  רוטשילד
 17.8% 2,698 15,128 17.2 11,428 3,441 25967-כ 2 14.9 10,982 1,448 - - סבא 

  גבעת, 3  ביאליק
 14.8% 3,398 22,898 18.7 22,898 - - - - 19,310 190 - - שמואל 

 

 התשקיף למועד שקדמו השנים בשלוש שהסתיימו פרויקטים 6.14.4

 נתונים כלליים על הפרויקטים – דיווח  תקופת במהלך  שהסתיימו פרויקטים
 "ח( ש)אלפי  

מועד רכישת   מיקום  שם 
 הקרקע 

  מועד
 תחילת
 הבנייה 

  סיום מועד
 הבנייה 

 התאגיד המחזיק

חלק 
  חברהה

האפקטיבי  
בפרויקט  

)%( 

"ד  יח
 שנמכרו 

  ממוצע"ר מ
 "ד ליח

  עלויות"כ סה שהוכרו   הכנסות
 שהוכרו 

  גולמי רווח"כ סה
 שהוכר 

  רווח שיעור"כ סה
 )%( גולמי

  ממוצע מחיר
"ר )ללא למ
 VAT)"מ/מע

 תקופה
 שוטפת

  מצטבר
 מתחילת
 הפרויקט 

 תקופה
 שוטפת

  מצטבר
 מתחילת
 הפרויקט 

 תקופה
 שוטפת

  מצטבר
 מתחילת
 הפרויקט 

 תקופה
 שוטפת

  מצטבר
 מתחילת
 הפרויקט 

 תקופה
 שוטפת

  מצטבר
 מתחילת
 הפרויקט 

גד בשרון בר אילן -אב 30.6.19 1.4.2017 12.1.2017 רעננה 33 אילן בר
 רעננה בע"מ 33

100% 10 114.91 - 21,410 - 17,712 - 3,698 - 17% - 18.2 

הלבבות   ובתח
בית חסון יזמות ובניה  30.6.18 1.9.2016 1.8.2016 הרצליה  368

 18.3 - 21% - 2,723 - 10,038 - 12,761 - 135.8 5 100% בע"מ

 3גד בירוק שברץ -אב 24.5.18 16.2.2016 19.11.2015 רעננה 3 ברץש
 16 - 22% - 5,566 - 19,799 - 25,365 - 155.55 10 50% רעננה בע"מ

בית חסון יזמות ובניה  30.6.2018 16.7.2016 16.6.2016 הרצליה  369 אלון גאלי
 18.2 - 12.6% - 1,656 - 11,415 - 13,071 - 140.6 5 100% בע"מ

 הוד 70ולדתמ
בית חסון יזמות ובניה  1.6.2017 2.5.2015 2.4.2015 השרון 

 15.1 - 18.3% - 5,906 - 26,265 - 32,171 - 104.7 20 100% בע"מ

 הוד 9-11 אורניםה
בית חסון יזמות ובניה  8.3.2020 1.7.2017 1.6.2017 השרון 

 18.8 21.3 23% 67% 10,132 1,517 34,011 2,266 44,143 3,783 123.11 20 100% בע"מ

בית חסון יזמות ובניה  9.6.2020 20.9.2017 20.8.2017 הרצליה  45-51 הגנהה
 19 - 3.6% ( 53%) 1,264 ( 1,639) 33,025 3,052 34,289 1,413 115.96 15 100% בע"מ

 

 

 

 

 

 
 .לרוכשים המקדמות  יוחזרו כאמור  יתקבל  לא וזה  וככל  בנייה היתר בקבלת  מותנה בפועל הביצוע, בתכנון בפרויקטים,  כי יובהר   64
 . חסון בית ברכישת  שנזקפו עלות עודפי יתרות כולל הנתון  65
 . לתוקף הליווי כניסת  עד , הפרויקטים בגין נפרדים נאמנות בחשבונות מופקדים הסכומים  66
 .החברה בחשבון הופקדו  ח"ש אלפי  150-כ של סך  מתוכם   67
 . החברה ידי על חסון  בית  נרכשה  בטרם הושלם הפרויקט  68
 . החברה ידי על חסון  בית  נרכשה  בטרם הושלם הפרויקט  69
 . החברה ידי על חסון  בית  נרכשה  בטרם הושלם הפרויקט  70
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   קרקע עתודות  6.14.5

 נתונים כלליים על הפרויקטים )אלפי ש"ח(  – עתודות קרקע 

  סוג מועד רכישה  מיקום  םש
 הפרויקט 

 30.6.2020עלויות הקשורות בעתודת הקרקע, ליום 

  חברההחלק 
האפקטיבי  

)%( 

שטח  
חלקה  
 )מ"ר(

 זכויות בנייה

עלות  
 מקורית 

עלויות  
מימון  
שהוונו  
 לקרקע 

עלויות  
תכנון  
 ואחרות 

ירידות  
ערך  

שנרשמו  
 במצטבר 

עלות 
נוכחית 

בספרים  
 ליום 

30.6.2020  

 מצב תכנוני מבוקש/מתוכנן  מצב תכנוני נוכחי 

  "דיח
מ"ר  

ממוצע  
  ליח"ד 

 71יח"ד

  חלק
  החברה

"ד  יח מסך 
 72מתוכננות 

מ"ר  
ממוצע  
 ליח"ד 

73 

סטטוס הליכי  
  תכנון 

 2-10האיריס 
תל מונד  

)אלי  
 כהן( 

טרם התקיימו  
התנאים  
המתלים  
לדיווח  

 לרשויות המס 

- פינוי
 101 348 450 71 102 15,098 100% 800 - 800 - - בינוי

"ע  תב  הוגשה
,  המרחבית  לועדה 
  העבירה  אשר 

  הועדה לאשור
 .המחוזית

 רמת גן  אבא הלל 

טרם התקיימו  
התנאים  
המתלים  
לדיווח  

 לרשויות המס 

- פינוי
 8,756 50% 182 - 182 - - בינוי

  19-)ו 159
יחידות 

 מסחריות( 
75 

  19-)ו 426
יחידות 

 מסחריות( 
"ע  תב  הגשת  לפני 95 267

 .המחוזית  לוועדה

 בת ים  81  בלפור

טרם התקיימו  
התנאים  
המתלים  
לדיווח  

 לרשויות המס 

- פינוי
 103 75 105 75 30 1,762 100% 1,024 - 1,024 - - בינוי

תב"ע מאושרת  
ולפני הגשה לוועדה  

מקומית לקבלת  
   היתר בנייה.

 ירושלים  3 בארי

טרם התקיימו  
התנאים  
המתלים  
לדיווח  

 לרשויות המס 

  38"א תמ
 חיזוק

 עיבויו
- - 248 - 248 100% 285 12 50 26 14 45 

תב"ע מאושרת  
ולפני הגשה לוועדה  

מקומית לקבלת  
   היתר בנייה.

כפר   13 גוריון בן
 סבא 

טרם התקיימו  
התנאים  
המתלים  
לדיווח  

 לרשויות המס 

  38"א תמ
 חיזוק

 עיבויו
- - 313 - 313 100% 871 12 86 23 11 100 

לפני הגשה לקבלת  
היתר בנייה לוועדה  

 המקומית.

  אוסטשינסקי
16 

כפר  
 סבא 

טרם התקיימו  
התנאים  
המתלים  
לדיווח  

 לרשויות המס 

  38"א תמ
 חיזוק

 עיבויו
- - 185 - 360 100% 777 12 90 23 11 110 

לפני הגשה לקבלת  
היתר בנייה לוועדה  

 המקומית.

 הרצליה  16 בנימין בני

טרם התקיימו  
התנאים  
המתלים  
לדיווח  

 לרשויות המס 

  38"א תמ
 חיזוק

 עיבויו
- - 193 - 325 100% 949 9 100 18 9 125 

לפני הגשה לקבלת  
היתר בנייה לוועדה  

 המקומית.

הוד   49-53 גוריון בן
 השרון 

טרם התקיימו  
התנאים  
המתלים  
לדיווח  

 לרשויות המס 

  38"א תמ
 חיזוק

 עיבויו
- - 299 - 299 100% 1,353 24 91 39 15 110 

  בקשה הוגשה
  בנייה  היתר לקבלת

  המקומית  לוועדה
  בוועדה דיון ולפני

 .המקומית

 
 .לפרויקט ע "תב שתתקבל  עד החברה  של הערכה בגדר  הינו זה  נתון,  כי יובהר   71
 . חסון בית ברכישת  שנזקפו  עלות  עודפי  יתרות  כולל  לא  הנתון  72
 . חסון בית ברכישת  שנזקפו  עלות  עודפי  יתרות  כולל  לא  הנתון  73



 -44 ו

 נתונים כלליים על הפרויקטים )אלפי ש"ח(  – עתודות קרקע 

  סוג מועד רכישה  מיקום  םש
 הפרויקט 

 30.6.2020עלויות הקשורות בעתודת הקרקע, ליום 

  חברההחלק 
האפקטיבי  

)%( 

שטח  
חלקה  
 )מ"ר(

 זכויות בנייה

עלות  
 מקורית 

עלויות  
מימון  
שהוונו  
 לקרקע 

עלויות  
תכנון  
 ואחרות 

ירידות  
ערך  

שנרשמו  
 במצטבר 

עלות 
נוכחית 

בספרים  
 ליום 

30.6.2020  

 מצב תכנוני מבוקש/מתוכנן  מצב תכנוני נוכחי 

  "דיח
מ"ר  

ממוצע  
  ליח"ד 

 71יח"ד

  חלק
  החברה

"ד  יח מסך 
 72מתוכננות 

מ"ר  
ממוצע  
 ליח"ד 

73 

סטטוס הליכי  
  תכנון 

הוד   55-57 גוריון בן
 השרון 

טרם התקיימו  
התנאים  
המתלים  
לדיווח  

 לרשויות המס 

  38"א תמ
 חיזוק

 עיבויו
- - 295 - 295 100% 1,599 24 96 40 16 116 

הוגשה בקשה  
לקבלת היתר בנייה  
לוועדה המקומית  
ולפני דיון בוועדה  

 המקומית.

 רעננה  17 חנקין

טרם התקיימו  
התנאים  
המתלים  
לדיווח  

 לרשויות המס 

  38"א תמ
 חיזוק

 עיבויו
- - 156 - 156 100% 1,386 18 103 33 1374 120 

הוגשה בקשה  
לקבלת היתר בנייה  
לוועדה המקומית  
ולפני דיון בוועדה  

 המקומית.

'/בן  אנילביץ
 יהודה

פתח  
 תקווה

טרם התקיימו  
התנאים  
המתלים  
לדיווח  

 לרשויות המס 

  38"א תמ
 חיזוק

 עיבויו
- - 184 - 60575 100% 1,600 21 85 42 21 98 

  בקשה הוגשה
  בנייה  היתר לקבלת

  המקומית  לוועדה
  בוועדה דיון ולפני

 .המקומית

  העברי הגדוד
 רעננה  24-26

טרם התקיימו  
התנאים  
המתלים  
לדיווח  

 לרשויות המס 

"א  תמ
38/2  

  הריסה
 ובנייה

- - 243 - 243 100% 3,579 21 130 64 43 125 
  לקבלת  הגשה לפני

  לוועדה  בנייה  היתר
 .המקומית

 רעננה  א 28/28"ל  החי

טרם התקיימו  
התנאים  
המתלים  
לדיווח  

 לרשויות המס 

"א  תמ
38/2  

  הריסה
 ובנייה

- - 146 - 146 100% 3,595 1 120 65 41 120 
  לקבלת  הגשה לפני

  לוועדה  בנייה  היתר
 .המקומית

-91לבון  פנחס
פנחס  /95

 13 רוטנברג
 נתניה

טרם התקיימו  
התנאים  
המתלים  
לדיווח  

 לרשויות המס 

  38"א תמ
 חיזוק

 /עיבויו
- פינוי
 בינוי

- - 338 - 338 100% 6,203 96 60 364 268 100 

בתהליך החתמת  
בעלי הזכויות  

בקרקע על הסכם  
  בהתאם בינוי-פינוי

המתאר   לתכנית
של הוועדה  
 המקומית.

,  רמתיים
 הרשות  מתחם

הוד  
 השרון 

טרם התקיימו  
התנאים  
המתלים  
לדיווח  

 לרשויות המס 

- פינוי
 4,517 100% 119 - 119 - - בינוי

  17-ו)  56
 יחידות

 ( מסחריות
"ע  תב  הגשת  לפני 102 140 196 89

 .המקומית  לוועדה

"ג יורדי  כ
 גבעתיים  1הסירה  

טרם התקיימו  
התנאים  
המתלים  
לדיווח  

 לרשויות המס 

- פינוי
 90 60 90 70 30 2025 50% - - - - - בינוי

  לקבלת  בתהליך
  הנדרש  הרוב

 "ע.תב   לקידום

,  שפרינצק
 תל מונד  25-29 הדקל 

טרם התקיימו  
התנאים  
המתלים  
לדיווח  

 לרשויות המס 

- פינוי
 90 108 144 80 36 4,703 100% 265 - 265 - - בינוי

- בתהליך פרה
רולינג לוועדה  

המקומית להסדרת  
 מתווה הפרויקט.

 
 . שבמקרקעין הגג בדירות הזכויות לבעלי  ימסרו, הקיימות 18-ל מעבר  נוספות   דיור יחידות  2 כאשר דיור  יחידות 13 על  עומד החברה של חלקה זה בפרויקט ,  כי יובהר   74
 .מיוחסים עלות עודפי כולל  75



 -45 ו

 נתונים כלליים על הפרויקטים )אלפי ש"ח(  – עתודות קרקע 

  סוג מועד רכישה  מיקום  םש
 הפרויקט 

 30.6.2020עלויות הקשורות בעתודת הקרקע, ליום 

  חברההחלק 
האפקטיבי  

)%( 

שטח  
חלקה  
 )מ"ר(

 זכויות בנייה

עלות  
 מקורית 

עלויות  
מימון  
שהוונו  
 לקרקע 

עלויות  
תכנון  
 ואחרות 

ירידות  
ערך  

שנרשמו  
 במצטבר 

עלות 
נוכחית 

בספרים  
 ליום 

30.6.2020  

 מצב תכנוני מבוקש/מתוכנן  מצב תכנוני נוכחי 

  "דיח
מ"ר  

ממוצע  
  ליח"ד 

 71יח"ד

  חלק
  החברה

"ד  יח מסך 
 72מתוכננות 

מ"ר  
ממוצע  
 ליח"ד 

73 

סטטוס הליכי  
  תכנון 

 רמת גן  21-25 קרניצי

טרם התקיימו  
התנאים  
המתלים  
לדיווח  

 לרשויות המס 

- פינוי
 33 1978 100% 65 - 65 - - בינוי

 60 86 53 105 
רולינג - בהליך פרה

בוועדה המקומית  
 להגשת תב"ע.

 חולון 6-8 הגאונים

טרם התקיימו  
התנאים  
המתלים  
לדיווח  

 לרשויות המס 

- פינוי
 90 96 128 60 32 2534 100% 64 - 64 - - בינוי

רולינג - פרה בהליך
  המקומית בוועדה 

 "ע.תב   להגשת

  הלוי יצחק הרב 
 נתניה 1-6

טרם התקיימו  
התנאים  
המתלים  
לדיווח  

 לרשויות המס 

  38"א תמ
 חיזוק

 עיבויו
- - 120 - 120 100% 4,611 96 60 180 84 78 

  השלמת בתהליך
  בעלי של  חתימות

 הזכויות
  לקבלת המקרקעין

  הנדרש  הרוב
"ע  תב   להגשת

 .המקומית  בוועדה 

 

 76שאינם מהותיים מאוד  בביצוע על פרויקטים נוסף מידע 6.14.6

 שאינם מהותיים מאוד )אלפי ש"ח(  בביצוע מידע נוסף על פרויקטים

 שם

 ביצוע   קבלן מידע על אשראי לליווי הפרויקט 

תקרת  
אשראי  
 פיננסי

יתרה  
לניצול  
אשראי  
פיננסי 

  יום ל
30.6.2020 

תקרת  
אשראי  
 ערבויות 

יתרה  
לניצול  

ערבויות  
יום  ל

30.6.2020 

סה"כ  
מסגרת  
אשראי  
)באלפי  

 ש"ח( 

Non- 

Recourse? 
טווח ריביות  
 אשראי פיננסי 

בית  רי
צמודה/לא  

 צמודה 

עמידה  
בתנאי  
הסכם  

ההלוואה  
  יום ל

30.6.2020  
ולמועד  
פרסום  

 תשקיף ה

  תמשמש החברה
 ? ראשי כקבלן

  סוג
  התקשרות

  קבלן  עם
 ראשי

  אחריות כיסוי 
  ידי על   בדק  בגין

 ? ראשי  קבלן
 

  הצמדת
 תמורה 

 כן לא צמודה  1.5%פריים +  לא  4,830 10,950 27,620 4,480 4,630 , הרצליה 8יגאל אלון 
באמצעות    ,כן

גד  -חברת הבת, אב
 הנדסה אזרחית 

הסכם  
 כן פאושלי 

הצמדה  
למדד  

תשומות  
 הבנייה

 כן לא צמודה  1.5%פריים +  לא  5,150 2,948 19,300 4,950 4,950 הרצליה , 8 הלוי יהודה
באמצעות    ,כן

גד  -חברת הבת, אב
 הנדסה אזרחית 

הסכם  
 כן פאושלי 

הצמדה  
למדד  

תשומות  
 הבנייה

 כן לא צמודה  1.6%פריים +  לא  3,000 14,257 24,050 150 3,000 , הרצליה 3התחיה 
באמצעות    ,כן

גד  -חברת הבת, אב
 הנדסה אזרחית 

הסכם  
 כן פאושלי 

הצמדה  
למדד  

תשומות  
 הבנייה

 

 
 .  שמואל גבעת , 3 ביאליקו; סבא   כפר,  5 רוטשילד: שלהלן בפרויקטים ביצוע  קבלן   והסכמי  ליווי להעמדת  הסכמים נחתמו  וטרם  בתנאים בנייה  היתר התקבל , כי  יצוין  76



 -46 ו

 ניתוח רגישות לרווח גולמי שטרם הוכר  6.14.7

 ה )באלפי ש"ח( מחיר המכירבניתוח רגישות לרווח גולמי שטרם הוכר בשל שינויים 

 שם הפרויקט  
  10%השפעת עליה של  

על הרווח   במחירי המכירה
 הגולמי שטרם הוכר 

במחירי    5%השפעת עליה של  
על הרווח הגולמי    המכירה

 שטרם הוכר 
 סה"כ רווח גולמי שטרם הוכר 

  5%השפעת ירידה של  
על הרווח   במחירי המכירה

 הגולמי שטרם הוכר 

  10%השפעת ירידה של  
על הרווח   מחירי המכירהב

 הגולמי שטרם הוכר 
פרויקטים שהקמתם הושלמה  

 ( 1,980) ( 990) 3,357 990 1,980 , תל מונד 70הדקל  ושמכירתם טרם הושלמה במלואה 

 ( 1,980) ( 990) 3,357 990 1,980 סה"כ  

 פרויקטים בהקמה 
 ( 531) ( 265) 1,668 265 531 , הרצליה 3התחיה 

 ( 467) ( 233) 1,778 233 467 , הרצליה 8אלון  יגאל
 ( 635) ( 317) 3,000 317 635 , הרצליה 8יהודה הלוי 

 ( 1,633) ( 815) 6,446 815 1,633 סה"כ  

 פרויקטים בתכנון
 ( 1,445) ( 722) 2,698 722 1,445 , כפר סבא 5רוטשילד  

 ( 2,290) ( 1,145) 3,398 1,145 2,290 , גבעת שמואל 3ביאליק  
 ( 3,735) ( 1,867) 6,096 1,867 3,735 סה"כ  

 ( 7,348) ( 3,672) 15,899 3,672 7,348 סך הכל 

 

 יה )באלפי ש"ח( בני  בתשומותניתוח רגישות לרווח גולמי שטרם הוכר בשל שינויים 

 הפרויקט  שם 
  10%השפעת עליה של  

בתשומות הבנייה על הרווח  
 הגולמי שטרם הוכר 

  5%השפעת עליה של  
בתשומות הבנייה על הרווח  

 הגולמי שטרם הוכר 
 סה"כ רווח גולמי שטרם הוכר 

  5%השפעת ירידה של  
בתשומות הבנייה על הרווח  

 הגולמי שטרם הוכר 

  10%השפעת ירידה של  
בתשומות הבנייה על הרווח  

 הגולמי שטרם הוכר 

 בהקמה   פרויקטים
 540 270 1,668 ( 270) ( 540) , הרצליה 3התחיה 

 502 251 1,778 ( 251) ( 502) הרצליה , 8אלון  יגאל
 926 463 3,000 ( 463) ( 926) הרצליה , 8 הלוי יהודה

 1,968 984 6,446 ( 984) ( 1,968) סה"כ  
 1,098 549 2,698 ( 549) ( 1,098) , כפר סבא 5רוטשילד   פרויקטים בתכנון

 1,930 965 3,398 ( 965) ( 1,930) , גבעת שמואל 3ביאליק   
 3,028 1,514 6,096 ( 1,514) ( 3,028) סה"כ  

 4,996 2,498 12,542 ( 2,498) ( 4,996) סך הכל 

 

 

, הצפויה  הגולמית  והרווחיות  ההכנסות  לצפי  ביחס)כהגדרת המונח בחוק ניירות ערך(    עתיד  פני  צופה  מידע  כוללות  לעיל  זה  6.14  בסעיף  האמורות  הטבלאות

  ועל   החברה  של  אומדנים  על  מבוססים  לעיל  המפורטים  הפרויקטים  בדבר  המידע  פרטי"(.  המידע  פרטי: "להלן)  צפויות  עודפים  ויתרות,  שיעורה  לרבות

  לרבות ,  בלבד  החברה   בשליטת   שאיננו  מידע על  מבוססים  והינם  היות  יתממשו  אכן אלו  ותכניות  אומדנים  כי   ודאות  אין זה  בשלב  ואולם   העסקיות  תכניותיה

  פי   על  בהתחייבויותיהם  הרוכשים  עמידת,  בפרויקטים  היחידות  של  החברה  ידי  על  הצפויים  המכירה  מחירי,  בפרויקטים  המלאי  יתרת  מכירת  עם  בקשר

  בדבר  החברה  והערכות  החזויים  הזמנים  בלוחות  עמידה,  הפרויקטים  עלויות  עם  בקשר  החברה  ידי  על  המוערכים  בסכומים  עמידה,  עמם  ההסכמים

,  ושיעורם   אלו  מפרויקטים  הנובע   לרווחים  הצפי   בדבר  ודאות   אין,  בהתאמה,  כן  כמו.  תתממשנה  אלו  הערכות  כי   וודאות  אין,  לפיכך.  הקיימים  הביקושים

  עליהם   מההנחות  באיזו  שינוי  בשל  החברה  ידי   על  הנאמד  או  מהצפוי  שונה  באופן  להתממש  עשויים  שלעיל  המידע  פרטי  יתר  גם  כמו,  והם,  סיבות  מאותן

 .מבוססים הם

 



 -47 ו

 פרויקטים מהותיים מאוד  6.15

 , כפר סבא 13י טשרניחובסקו  17 'אנילביץ פרויקט  6.15.1

 הפרויקט  הצגת (א)

   , כפר סבא 13 יטשרניחובסקו 17אנילביץ'  שם הפרויקט 
 "(. המקרקעין": זה בסעיף)להלן  סבא בכפר ותיקים שיכון  ,13 טשרניחובסקיו  17 ' אנילביץב המצויים  452חלקה   6427הידועים כגוש  מקרקעין  מיקום הפרויקט 

 תיאור קצר של הפרויקט 

  12 ובניית, במקרקעין המצויים , אחד כל  , דיור יחידות 16 ובהם  קומות 4 בני מגורים   מבני  בשני ושיפוץ חיזוק   עבודות  לביצוע  בנייה  שירותי  מתן 
"(, הפרויקט: "זה  בסעיף )להלן    כדין  שניתן  בנייה ה  להיתר  ובהתאם  38"א  תמ  מכח "כ(  בסה  נוספות  יחידות  24)  מבנה  בכל   נוספות  דיור  יחידות

  בהסכם  כמפורט  והכל"(,  בנייהה  זכויות: "בסעיף זה  )להלן  לחברה  במקרקעין  בעתיד  שתינתנהאו  /ו  הקיימות  בנייהה  זכויות  כל  להענקת  בתמורה
 (. בהתאמה, "הבעלים"-ו"  התמ"אהסכם  : " זה בסעיף  )להלן 2011 בדצמבר 30 ביום במקרקעין הבעלים לבין החברה בין  שנחתם "א התמ

 100% חלק התאגיד האפקטיבי בפרויקט 
 . החברה באמצעות  מבנה האחזקה בפרויקט 

 77- ציון שמות השותפים לפרויקט 
 .עלות שיטת הצגה בדוחות הכספיים

 26.8.2018 78הפרויקט מועד רכישת הקרקע עליה ייבנה 
 "רמ 2,033 שטח הקרקע עליה ייבנה הפרויקט 
 Q4/2020 מועד מתוכנן לסיום עבודות הקמה

 Q1/2017 מועד התחלת שיווק הפרויקט  
 Q1/2021 מועד סיום שיווק צפוי 

 הסכמים עם קבלני ביצוע 

"(, בהסכם  הקבלןגד הנדסה אזרחית )להלן יחד בסעיף זה: "-אב-התקשרה החברה עם דן דיור נאה חברה לבניין בע"מ ו  2018בספטמבר  4ביום 
לביצוע עבודות קבלניות במסגרת הפרויקט, ובכלל זה, ביצוע עבודות חיזוק הבניינים מפני רעידות אדמה, הרחבה ושיפוץ הדירות הקיימות,  

וכן בניית יחידות דיור חדשות בבניינים, מחסנים, מעליות וחניות והכל בהתאם למפרט    ,לרבות הגינות  ,שיפוץ הבניינים והשטחים המשותפים
 Turn Keyזאת, עד לקבלת תעודת גמר באופן משולם וסופי בשיטת "עד המפתח" ) כל. בנייהולתכניות המפורטות בהסכם התמ"א ועל פי היתר ה

Project" :סכום סופי    79החברה לקבלן   משלמתות בדק בשנת הבדק. בהתאם להסכם הביצוע  כן, ביצוע עבודו"(,  הסכם הביצוע( )להלן בסעיף זה
. במסגרת הסכם  בנייהית מדד תשומות הימיליון ש"ח בצירוף מע"מ, הנושא הפרשי הצמדה בהתאם לשיעור על 22.5-וקבוע )פאושלי( בסך של כ

 .ןחודשים ממועד תחילת  24להשלמתן בתוך ו  בפרויקט  העבודותהביצוע נקבעו הוראות בקשר עם לוח הזמנים ושלבי ביצוע 
 /2018Q4 מועד התחלת עבודות הקמה 

 זכויות משפטיות בקרקע 

 כמפורט בהסכם התמ"א.   בנייהבתמורה לביצוע שירותי ה  בנייהזכויות ה רכישת
  אשר   המשותף   הרכוש  מתוך   למתקן   בנייהה  זכויות   הוצמדו  לפיו ,  המשותף  הבית  רישום   למסמכי   תיקון  בוצע "א,  התמ  להסכם  בהתאם,  כן  כמו 

"(. הערות אזהרה לטובת החברה ולטובת הבנק )כהגדרתו להלן( ורוכשי  הנפרדת  הרישומית   היחידה: " זה   בסעיף)להלן    חדשה   חלקה   כתת  נרשם
 הדירות הנוספות, נרשמו על היחידה הרישומית הנפרדת.  

 חיזוק ועיבוי.  38"א תמ הסכמים מיוחדים 
 הפרויקט בשלבי ביצוע.  התניות עיקריות להתחלת ביצועו של הפרויקט  

סך   מתוך  ההסכם  על  שחתמו  הדיירים  שיעור 
 100% הדיירים

 67% שיעור הסכמה הנדרש להתחלת הפרויקט 
 .ש"חאלפי  200-כעל פי דוח שמאי בסך של  שכירויותפינוי ועלויות  עלויות הפינוי השונות ובכלל זה עלויות שכירות 

 
  לבין   החברה   בין  ההסכם  בוטל ,  הפרויקט  לביצוע   הבנייה   היתר   קבלת  ובטרם   במקרקעין   החזקה   מסירת   בטרם ,  אולם.  בפרויקט  נוספות  שותפות   לחברה   היו ,  2018  ביולי   10  ליום   עד ,  כי  יצוין   77

 .  הפרויקט וזכויות התחייבויות בכל  בלעדי באופן  נושאת החברה מועד  מאותו   והחל,  השקעתן כספי  והושבו כאמור  השותפות 
 .הבנייה היתר קבלת   מועד את מציינים  התאריכים. בפועל קרקע   רכישת מתבצעת  ולא , העירונית ההתחדשות  בתחום  הם החברה של הפרויקטים כל   78
 . לחברה הקבלן  בין שנחתם  הביצוע  בהסכם כקבוע  היא הצדדים בין התמורה חלוקת, כי יובהר   79
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   , כפר סבא 13 יטשרניחובסקו 17אנילביץ'  שם הפרויקט 
 - מס' הדיירים עימם נחתם הסכם  

ועם   דיירים חתומים  יחס ההחלפה הממוצע עם 
 - דיירים שטרם חתמו 

 - צפי עלויות אחרות ובכלל זה עלויות הריסה 
 ידוע לחברה על חשיפות מהותיות.   לא חשיפות מהותיות של התאגיד לפרויקט 

 .  אומדן  בוצע לא אומדן שווי מימוש נטו בתקופה המדווחת  
 תשתיות סביבתיות מלאות.   קיימות  דיון בקיומן של תשתיות בקרבת הפרויקט 

 - נושאים מיוחדים 
 

   מצבו התכנוני של הפרויקט (ב)

  30.6.2020מצב תכנוני לפרויקט, ליום 
 מצב תכנוני נוכחי

 הערות  סה"כ יחידות  סה"כ שטחים )פלדלת, מ"ר(  סוג מלאי
 . בנייההתקבל היתר  2480 2,461 יחידות דיור 
 - - - שטחי מסחר 

 - - - לא מנוצלות  בנייה זכויות 
  

   עלויות שהושקעו ושיושקעו בפרויקט )באלפי ש"ח( (ג)

 2020 
2019 2018 

 1רבעון  2רבעון  כל התקופה 

עלויות  
 שהושקעו 

 - 4,193 715 793 1,508 עלויות מצטברות בגין קרקע בתום התקופה 
 - 1,214 157 222 379 עלויות מצטברות בגין פיתוח, מסים, ואגרות 

 - 15,070 1,800 2,729 4,529 בנייה עלויות מצטברות בגין 
 - - -   - - בגין מימון )שהוונו(עלויות מצטברות 

 - 20,477 2,672 3,744 6,416 סה"כ עלות מצטברת 
 - 20,477 23,149 26,893 26,893 81בספריםסה"כ עלות מצטברת 

עלויות שטרם  
הושקעו ושיעור  

 השלמה

 - 3,024 2,309 1,516 1,516 עלויות בגין קרקע שטרם הושקעו )אומדן( 
 - 1,227 1,070 785 785 פיתוח, מסים ואגרות שטרם הושקעו )אומדן( עלויות בגין 

 - 14,060 12,370 9,704 9,704 שטרם הושקעו )אומדן( בנייה עלויות בגין 
 - - - - - עלויות מצטברות בגין מימון שצפויות להיות מהוונות בעתיד )אומדן( 

 - 18,311 15,749 12,005 12,005 סה"כ עלות שנותרה להשלמה 
 - 58% 70% 82% 82% שיעור השלמה כספי )%( 

 - Q4/2020 Q4/2020 Q4/2020 Q4/2020 צפוי   בנייהמועד השלמת  
 

 

 
 . במקרקעין הזכויות בעלי  של היחידות  כולל  לא  80
 . עיתוי מהפרשי   נובע,  בספרים המצטברת לעלות פיקוח דוח  פי  על המצטברת  העלות בין ההפרש, כי יובהר   81
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 שיווק הפרויקט  (ד)

 2020 
2019 2018 

 1רבעון  2רבעון  כל התקופה 

 חוזים שנחתמו בתקופה השוטפת 
 2 18 - - - מס' יחידות דיור 

 192 1,828 - - - )מ"ר( יחידות דיור 
מחיר ממוצע למ"ר )ללא מע"מ( בחוזים שנחתמו בתקופה  

 16.9 16.8 - - - יחידות דיור )באלפי ש"ח( השוטפת 

 4 22 22 21 21 82מס' יחידות דיור  חוזים מצטברים עד לסוף התקופה 
 384 2,212 2,212 2,116 2,116 יחידות דיור )מ"ר( 

מע"מ( במצטבר בחוזים שנחתמו עד  מחיר ממוצע למ"ר )ללא 
 16.7 16.75 16.75 16.75 16.75 יחידות דיור )באלפי ש"ח( סוף התקופה 

 שיעור השיווק של הפרויקט 

סה"כ הכנסות צפויות מכל הפרויקט  
 47,238 49,174 49,239 49,290 49,290 )באלפי ש"ח(

מחוזים שנחתמו  סה"כ הכנסות צפויות 
 6,410 37,064 37,064 35,440 35,440 במצטבר )באלפי ש"ח( 

שיעור שיווק ליום האחרון של התקופה  
)%( 85% 85% 89% 89% 16% 

 שטחים שטרם נחתמו לגביהם חוזים
 20 2 2 3 3 מס' יחידות דיור 

 2,077 249 249 345 345 יחידות דיור )מ"ר( 
מחייבים בדוח על   חוזיםסה"כ עלות מצטברת )יתרת מלאי( המיוחסת לשטחים שטרם נחתמו לגביהם 

 9,554 685 716 849 849 המצב הכספי )באלפי ש"ח( 

 20 2 - - -   תשקיףה מועד מספר חוזים שנחתמו מתום התקופה ועד  
 16.8 - - - -   במטבע מסחרי   תשקיףה מועד מחיר ממוצע למ"ר )ללא מע"מ( בחוזים שנחתמו מתום התקופה ועד 

 

 בהכנסה מחוזי מכירה מחייבים בפרויקט ומקדמות שצפויות להתקבל בפרויקטהכרה  (ה)

סה"כ הכנסות שהוכרו / שיוכרו בגין חוזים חתומים )אלפי ש"ח, לא  
 )כולל מע"מ

מקדמות שנתקבלו / שצפויות להתקבל בגין חוזים חתומים )אלפי ש"ח, לא  סה"כ  
 כולל מע"מ( 

 21,562 28,140 30.6.2020עד ליום 
Q3/2020 3,062 681 
Q4/2020 3,062 4,403 
Q1/2021 3,062 578 

2021Q2/  ואילך - - 
 27,224 37,326 "כ סה

 

  

 
 . בפרויקט יחידת דיורל מכר  הסכם  בוטל 2020 של השני  ברבעון   82
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 רווחיות גולמית מהפרויקט )אלפי ש"ח(  (ו)

 )אלפי ש"ח( אומדן שיעור רווחיות גולמית כוללת בפרויקט 
 2018שנת  2019 שנת 30.6.2020ליום  

 47,209 49,174 49,290 הכנסות צפויות בגין הפרויקט 
 37,126 38,788 38,898 עלויות פרויקט צפויות 
 10,083 10,386 10,392 הפרויקטרווח )הפסד( גולמי צפוי בגין 

 - 5,618 7,249 מתוכו, רווח שכבר הוכר ברו"ה 
 10,083 4,768 3,143 מתוכו, רווח שטרם הוכר ברו"ה 

 21.3% 21.1% 21.1% שיעור רווח גולמי כולל צפוי בפרויקט )%( 

מחיר ממוצע למ"ר )ללא  
רווח גולמי  מע"מ( לפיו חושב 

 שטרם הוכר )לפי שימושים( 

 16.8 16.75 16.75 מגורים 
 - - - מסחרי 

 - - - משרדים 
 - - - אחר 

 

 ניתוחי רגישות לרווח גולמי שטרם הוכר מהפרויקט )אלפי ש"ח(  (ז)

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

השפעת עליה של   
סה"כ רווח גולמי   5%של השפעת עליה   10%

 שטרם הוכר 
השפעת ירידה של  

5% 
השפעת ירידה של  

10% 
השפעת שינוי במחירי המכירה של שטחים שטרם נחתמו לגביהם  
 ( 607) ( 304) 3,143 304 607 חוזי מכירה מחייבים, למ"ר על הרווח הגולמי הצפוי שטרם הוכר 

הרווח  השפעת שינוי בעלויות ההקמה )עלות המכר( למ"ר על  
 766 383 3,143 ( 383) ( 766) הגולמי הצפוי שטרם הוכר 
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 מימון ספציפי שנלקח לפרויקט )אלפי ש"ח(  (ח)

 83מימון ספציפי שנלקח לפרויקט 

יתרות  
בדוח על  

המצב  
הכספי  

 )אלפי ש"ח(

30.6.2020 

מוצג  
כהלוואות  
 לזמן קצר 

- 

מוצג  
כהלוואות  
 לזמן ארוך 

- 

31.12.2019 

מוצג  
כהלוואות  
 לזמן קצר 

4,992 

מוצג  
כהלוואות  
 לזמן ארוך 

- 

 "(.כלל: " זה בסעיף  להלן) מ"בע לביטוח חברה וכלל"( הבנק: "זה בסעיף להלן ) מ"בע  ירושלים  בנק מוסד מלווה 
תאריך אישור הלוואה / מסגרת ותאריך  

 נטילת הלוואה 
  ביטוחיים  שירותים  לקבלת   כלל   עם התקשרה    וכן,  מימון  שירותי   לקבלת   וכלל   הבנק   עם   החברה   התקשרה   ו , לפי2018באוקטובר    31ליווי מיום    הסכם

 "(.הליווי הסכם: "בסעיף זה )להלן מקרקעין ה אשר נבנה על   הפרויקטשונים בקשר עם 

 סה"כ מסגרת 

"זה   בסעיף  להלן)  ח"ש  אלפי  550  של  סך  על  יעלה  שלא  מצטבר  בסכום  הבנק  ידי  על  תונפק  אשר  הבעלים  לטובת  פוחתת  ביצוע  ערבות (1)   ערבות: 
 "(.ביצוע

 .ח"שאלפי  43,000 על יעלה שלא מצטבר   בסכום כלל ידי  על תונפקנה אשר  לרוכשים פוליסות (2)
  על   לחברה  ועמדת   אשר ,  הפרויקט  עם  בקשר  החברה   פעולות  למימון  ח"שאלפי    10,000  של   סך  על  יעלה  שלא  מצטבר  בסכום  כספי   אשראי  מסגרת  (3)

   .שווים  ובחלקים  במשותף וכלל  הבנק  ידי
 אלפי ש"ח.  10,000 סך של  מסך מסגרת האשראי נותר לניצול  מתוכה, יתרה שטרם נוצלה 

 מנגנון קביעת הריבית וציון הריבית

מסך עלויות הפרויקט על פי דוח אפס לא    1.1%תשלם לבנק דמי ניהול בגין הוצאות הטיפול, הניהול והביצוע של הסכם הליווי בשיעור של    החברה (1)
 בעלויות הפרויקט וכן יהיו צמודים למדד בהתאם לקביעת המפקח בדוח האפס.  ידוללגכולל מע"מ. דמי הניהול כאמור יוגדלו בהתאם 

 . משפטיים  מסמכים  עריכת בגין לכלל"ח ש 25,000-ו  לבנק "ח ש 25,000 תשלם  החברה (2)
  הוראה   כתב   לקבל   הסכמתה   בגין   לכלל "ח  ש   300  וכן,  מותנים  בלתי   או   מותנים  החרגה   מכתבי   בגין   לבנק"ח  ש  300  של   בסך   עמלה   תשלם  החברה  (3)

 . שלישי צד  ביטוח  פוליסת   פי על סכום כל לשלם חוזרת  בלתי
 חודשים.  12עבור כל פוליסה לרוכשים שתוצא על ידי כלל לתקופת מינימום של  0.9%תשלם פרמיה בשיעור שנתי של   החברה (4)
 עבור כל ערבות כאמור. 1.5%תשלם לבנק בגין ערבות ביצוע לבעלים עמלה בשיעור של   החברה (5)
 כן נקבעו עמלות שישולמו בגין ביצוע פעולות בסכומים שאינם מהותיים.    כמו (6)

 . זה מועד לאחר  תבוטל  מנוצלת  לא יתרה  וכל  הליווי הסכם על  החתימה  מיום  בלבד חודשים 3  של לתקופה תהיה   הביצוע  ערבות י תשלום ריבית ופרעון אשראימועד
 - תניות פיננסיות מרכזיות 

 תניות מרכזיות אחרות 

 : תנאים מקדמיים עיקריים להעמדת המימון
 .הנוספות הדיור מבין יחידות  2מכירה מוקדמת של  (1)
עלויות  בסעיף זה: "  מסך עלויות הפרויקט )כהגדרתן בהסכם הליווי ועל פי דוח האפס, להלן   25%השקעה של הון עצמי על ידי החברה בשיעור של   (2)

הפרויקט ו/או בתשלומים  "( לפי אישור הבנק והמפקח בפרויקט. החברה התחייבה כי ההון העצמי הנ"ל יושקע על ידה במזומן בחשבון הפרויקט
ששילמה ו/או תשלם בפועל עבור עבודות בפרויקט שבוצעו בפועל ואשר יאושרו מראש על ידי המפקח בפרויקט, הבנק וכלל ואשר לגביהם יומצאו  

 .אסמכתאות לשביעות רצון הבנק וכלל
מסך עלויות הפרויקט    20%של    לשיעורעל סכום השווה  הנוספות תפחת דרישת ההון העצמי הנדרש ותעמוד    הדיור  מבין יחידות  5לאחר מכירה של   (3)

 .לפי אישור הבנק, כלל והמפקח בפרויקט

 
עמד לחברה לצורך הקמת הפרויקט. לפרטים בדבר מימון חוץ בנקאי אשר הועמד לחברה לצורך העמדת ההון העצמי הנדרש לצורך קבלת  והאמור בסעיף זה מתייחס לליווי בנקאי אשר ה  83

 להלן.  6.21סעיף  או מימון בנקאי ר
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מעבודות הפרויקט, תפחת    40%של    בשיעור  מבין היחידות הנוספות, וקבלת אישור המפקח בפרויקט בדבר ביצוע הנדסי בפועל  11לאחר מכירה של   (4)

 .מסך עלויות הפרויקט לפי אישור הבנק, החברה והמפקח 15%של  רשיעו דרישת ההון העצמי הנדרש ותעמוד על סכום השווה ל
הפקדת מזומן    על ידי מסך ההון העצמי הנ"ל באמצעות גמלא הראל נדל"ן למגורים בע"מ    80%  שיעור של  החברה רשאית להעמיד סך שלא יעלה על (5)

 .לחשבון הפרויקט
  17%של    שיעור צגה לבנק והרווחיות הקבועה בו אינה פוחתת מהמצאת דוח אפס מטעם המפקח בפרויקט התואם את התחזית העסקית שהו  (6)

 .המופנה לבנק ולכלל, והכולל התייחסות להעדרם של מזהמים/מטרדים/סיכונים במקרקעין
  , בנייה( לביצוע הפרויקט שבו החברה היא בעלת היתר ה 38)שאינו מותנה ואשר מצוין בו כי הוא ניתן במסגרת הוראות תמ"א    בנייההמצאת היתר   (7)

 .תואם את תיאור הפרויקט כאמור בדוח האפס  בנייהוהמצאת אישור המפקח בפרויקט כי היתר ה
מעלויות הפרויקט אשר תהא מוסבת לטובת הבנק וכלל או לחילופין המצאת הסכם בין החברה   5%של    שיעורקבלת ערבות ביצוע מטעם הקבלן ב (8)

מכל תשלום שהיא חייבת לקבלן ותעכבם בחשבון הפרויקט עד לקבלת תעודת גמר    5%  שיעור של  לבין הקבלן שיכלול סעיף לפיו החברה תקזז
 .לפרויקט מהרשויות

 .ביטוח שהחברה מחויבת להמציא במסגרת הסכם הליווישעבוד לטובת הבנק וכלל של פוליסת ה  (9)
 . "העמדת כל הבטחונות המפורטים בסעיף זה בשורת "בטחונות (10)
ובכל מקרה שכזה כאמור תשקיע החברה בפרויקט הון עצמי נוסף בסכום אשר    17%רווחיות הפרויקט על פי דוח המפקח לא תפחת משיעור של   (11)

 .יביא לכיסוי ההפרש שנוצר
 

 : ות להעמדה לפירעון מיידיעילות מרכזי
 .בכל מקרה של הפרה או אי קיום תנאי כלשהו מתנאי הסכם הליווי ו/או נספחיו (1)
בכל מקרה שבו הבנק יקבע כי כתוצאה משינוי בהוראות בנק ישראל או משינוי בהוראות החוקיות הקיימות יוגבלו האפשרויות להעמדת אשראים   (2)

 .ו/או הוצאת ערבויות
 .יחול שינוי לרעה במצבה הכלכלי של החברה או בסיכוייה לעמוד בהתחייבויותיה על פי הסכם הליוויבכל מקרה שבו  (3)
בקרות מקרה מימוש לגבי המקרקעין, הפרויקט ו/או יחידות הדיור בפרויקט, חשבון הפרויקט ו/או כל נכס ו/או זכות המשועבדים לטובת הבנק   (4)

 .ו/או כלל
 

 : תניות מרכזיות נוספות
 .וכלל רשאים לצרף בכל שלב עתידי כל בנק אחר ו/או חברת ביטוח אחרת להסכם הליווי, ובלבד שזכויות החברה לא תיפגענההבנק  (1)
 .נטית בחשבון הפרויקטווממחיר היחידה הנוספת הרל  15%  שיעור של בעת רכישת דירה נוספת, רוכש פוטנציאלי יידרש להפקיד (2)
ש"ח ביחס לפרויקטים    אלפי   10,500של    כולל   ש"ח, ולא יעלה על סךאלפי    5,550עלה על סך של  אובליגו החברה בבנק בקשר עם הפרויקט לא י (3)

 .נוספים מול הבנק
 .ש"חאלפי  48,000אובילגו החברה בכלל בקשר עם הפרויקט לא יעלה על סך של  (4)
ש"ח שיתחלק במשותף  אלפי  30במידה והחברה תבקש להשתחרר מהתחייבויותיה על פי הסכם הליווי היא תחויב בפיצוי קבוע ומוסכם בסך של  (5)

 .לבנק ולכלל
 

 : מגבלות מרכזיות ביחס למכירת דירות
 .לפרויקט ובהתאם לחוזי הרכישה שיאושרו על ידי הבנקנקבעה מגבלה למכירת היחידות בפרויקט על פי כל תנאי הסכם הליווי והתחזית העסקית   (1)
נקבעה מגבלה לפיה החברה לא תהיה רשאית למכור יחידות בפרויקט במחירים הנופלים מהמחירים המפורטים בתחזית העסקית לפרויקט ו/או   (2)

 .קיבלה החברה את הסכמת הבנק וכלל מראש ובכתב למכירה כאמור
תשלום בינה לבין הרוכשים ותדאג שקצב הגבייה של התשלומים המגיעים מהם יבטיחו עמידה בתחזית    נקבעה מגבלה לפיה החברה תקבע תנאי  (3)

 .העסקית
מהמחיר הנקוב בתחזית העסקית לכל יחידה נוספת רלוונטית ללא דרישה    5%  שיעור של  החברה רשאית למכור יחידות בפרויקט במחיר הנופל בעד (4)

 להסכמת הבנק מראש ובכתב. 
ציון האם הופרו תניות מרכזיות או אמות  

 .לא 30.6.2020מידה אחרות ליום 

 .לא Non-Recourseהאם מסוג 
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תנאים לשחרור עודפים מחשבון הליווי,  
 לרבות ציון האם התקיימו התנאים

 .הליווי הסכם תנאי  כל לפי  הפרויקט השלמת לאחר (1)
(,  דירה  של  בנייתה  השלמת  בדבר  הוכחה( )דירות   רוכשי  של  השקעות  הבטחת ( ) דירות)  המכר   תקנות  לפי  מהנדס  אישור  והמצאת   4  טופס   קבלת (2)

 . 1976-ז"התשל
 .הרכישה הסכמי  פי  על מושלמות  כשהן  לרוכשים  בפרויקט ביחידות   החזקה מסירת (3)
 . להם המגיעים שהוא סוג  מכל התשלומים  יתר כל של  ותשלום  כלל או /ו הבנק  ידי על לחברה שניתנו האשראים כל  פירעון (4)
 . נדרשות  ובלתי  מובטלות כשהן  לכלל או /ו  לבנק ן והשבת העניין לפי, לרוכשים פוליסות/הערבויות של כדין  ביטולן (5)
 . מקרקעין מיסוי  לחוק  70 תיקון  לפי  ידרש שזה ככל  – השומה  פקיד  של אישורו  קבלת (6)

 לשחרור עודפים מחשבון הליווי.  המתלים  התנאים התקיימו  טרם

 בטחונות 

 .שעבוד זכויות החברה על פי הסכם התמ"א ורישומו ברשם החברות (1)
 .יצירת משכנתה לטובת הבנק וכלל ורישומה בלשכת רישום מקרקעין  (2)
 .ברשם החברות  שעבודים נוספים על פי המפורט בהסכם השעבוד ורישומם (3)
כתב ערבות מתמדת ללא הגבלה בסכום של בעל השליטה בחברה והתחייבות בלתי חוזרת לשיפוי שלו בהתאם לנוסח הערבות שיומצא על ידי   (4)

 .הבנק
 .שטרי חוב חתומים על ידי החברה אשר מועד פירעונם וסכומם אינם מצוינים בהם (5)
 .מועד פירעונם וסכומם אינם מצוינים בהםשטרי חוב חתומים על ידי בעל השליטה בחברה אשר   (6)
 .שעבוד ללא הגבלה בסכום על חשבון הפרויקט לרישומו ברשם החברות לטובת הבנק וכלל (7)
שעבוד מדרגה ראשונה ללא הגבלה בסכום לטובת הבנק וכלל של פוליסות הביטוח שהחברה מחויבת להמציא במסגרת הסכם הליווי ורישומה   (8)

 .ברשם החברות
  שלה על דרך השעבוד  אמח החשבון הפרויקט לטובת הבנק וכלל ו  שלראשון בדרגה ללא הגבלה בסכום וללא השתתפות של אחרים    שעבוד ספיצפי  (9)

ממחה   החברה  הקיימות והעתידיות בחשבון הפרויקט כמפורט בכל מסמך שיחתם ו/או נחתם בין החברה לבנק ו/או לכלל. בנוסף  המלוא זכויותי 
נק זכות עכבון וזכות קיזוז מיוחדת לגבי חשבון הפרויקט ולגבי כל הסכומים שיגיעו לחברה מהבנק ו/או מכלל ולגבי  לב  מעניקהלטובת הבנק וכלל ו 

 קבל מהבנק ו/או מכלל הלוואות לצורך רכישת יחידות בפרויקט. תכל כספי ההלוואות אשר יגיעו לרוכשים אשר  
 

 השלמת הון עצמי  העמדת

סעיף    . לפרטים נוספים ראוגמלא הראל נדל"ן למגורים בע"ממלהסכם הליווי עם הבנק וכלל, רשאית החברה לקבל השלמת הון עצמי חיצונית    בהתאם

   להלן. 6.21.2

 

 הפרויקט  על המוטלים שעבודים (ט)

 הסכום המובטח )למועד הדו"ח(  פירוט סוג
30.6.2020 

 . ללא הגבלה בסכום .לעיל בס"ק )ח(ראו פירוט בטחונות  דרגה ראשונה  שעבודים  
 - - דרגה שנייה  

 - - אזהרה וכיו"ב( אחר )הערות  
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 התאמה בין הרווח הגולמי הצפוי ובין יתרת העודפים הצפויה למשיכה בפרויקט )באלפי ש"ח(  (י)

 10,392  רווח גולמי צפוי 
 ( 998) התאמות לעודפים, סה"כ 

 9,394 84סה"כ עודפים צפויים למשיכה )כולל הון עצמי( 
 Q1/2020 מועד צפוי למשיכת עודפים

 . לעיל)ח(  קטן בסעיף תנאים לשחרור עודפים" "שורת  ורא    תנאים מתלים למשיכת עודפים
 

 
 להלן. 6.21לפרטים בדבר מימון אשר הועמד לחברה לצורך העמדת הון עצמי לפרויקט ראה סעיף   84
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 , רעננה 5פרויקט שברץ  6.15.2

 הפרויקט  הצגת  (א)

   רעננה , 5 שברץ  שם הפרויקט 
 ."(המקרקעין)להלן בסעיף זה: " רמז ברעננה ית דוד  י, שכונת קר5המצויים בשברץ  6581חלקה   374מקרקעין הידועים כגוש  מיקום הפרויקט 

 תיאור קצר של הפרויקט 

"(  הדירות הקיימותיחידות דיור )להלן בסעיף זה: "  15-קומות ו  3מתן שירותי בנייה לביצוע עבודות לשיפור, שדרוג וחיזוק הבית המשותף, בו  
ו/או מכח תב"ע,    38להענקת מלוא זכויות הבניה הנוספות מכח תמ"א  בתמורה  ,  38וביצוע הרחבות בדירות הקיימות, בהתאם להוראות תמ"א  

דירות נוספות, והכל כמפורט בהסכם    12-ובלבד שלא תוכל לבנות יותר מ  לחברת הבת,  הקיימות ו/או העתידיות והבלתי מנוצלות השייכות לבניין
 ", בהתאמה(.הסכם התמ"א"-" וזכויות הבנייה", "הבנייהשירותי שנחתם בין חברת הבת לבין דיירי הבניין )להלן בסעיף זה: " 38תמ"א 

מקומות   23יחידות דיור נוספות, וכן הוסדרו  12ה, נוספו זכויות בנייה לבניית תוספת של יה ובהתאם להיתר הבני ייצוין כי, הפרויקט בשלבי בני 
 . "(הפרויקט)להלן בסעיף זה: " ( מכפילי חניה3( חניות בשלושה )6חניה מתוכם שש )

 100%85 חלק התאגיד האפקטיבי בפרויקט 
 . "(חברת הבתגד איכות בהתחדשות בע"מ )לעיל ולהלן בסעיף זה: "-באמצעות חברת הבת, אב מבנה האחזקה בפרויקט 

 - ציון שמות השותפים לפרויקט 
 .עלות שיטת הצגה בדוחות הכספיים

 21.8.2019 86ייבנה הפרויקט מועד רכישת הקרקע עליה 
 "רמ 1,129 הקרקע עליה ייבנה הפרויקט שטח 

 Q4/2021 מועד מתוכנן לסיום עבודות הקמה
 Q2/2019 מועד התחלת שיווק הפרויקט  

 Q4/2021 מועד סיום שיווק צפוי 

 הסכמים עם קבלני ביצוע 

)להלן  גד-ואבנביל עדס    מרהתקשרה חברת הבת עם    2019ביולי    1ביום   "   יחד  הנדסה אזרחית  זה:  עבודות  הקבלןבסעיף  "( בהסכם לביצוע 
קבלניות במסגרת הפרויקט, ובכלל זה, ביצוע עבודות חיזוק הבניין מפני רעידות אדמה, שיפוצן והרחבתן של הדירות הקיימות, בניית הדירות  

הוראות הסכם התמ"א ועל פי היתר  החדשות, לרבות מרתף חניה, מחסנים, מעליות וביצוע עבודות הפיתוח והגינון במקרקעין, והכל בהתאם ל
( וכמו כן, ביצוע עבודות בדק בשנת הבדק  Turn Key Projectשלם וסופי ומלא בשיטת "עד המפתח" )והבנייה. זאת, עד לקבלת תעודת גמר באופן מ 

מיליון ש"ח   13.85-"(. בהתאם להסכם הביצוע שילמה חברת הבת לקבלן סכום סופי וקבוע )פאושלי( בסך של כהביצוע  הסכם)להלן בסעיף זה: " 
בצירוף מע"מ, הנושא הפרשי הצמדה בהתאם לשיעור עליית מדד תשומות הבנייה החל מיום צו תחילת העבודות לפרויקט. במסגרת הסכם  

חודשים ממועד תחילת העבודות. כמו כן,    24יצוע הפרויקט של העבודות והשלמתן בתוך  הביצוע נקבעו הוראות בקשר עם לוח הזמנים ושלבי ב
יום מראש לקבלן מכל סיבה שהיא וכן נקבעו הוראות במקרה    30נקבע כי, חברת הבת תהיה רשאית להפסיק את הסכם הביצוע בהתראה בת  

 מקצוע שימונה על ידי חברת הבת.  של סכסוך או חילוקי דעות בין הצדדים אשר יופנו לבוררות על ידי איש 
 /2019Q3 מועד התחלת עבודות הקמה 

 זכויות משפטיות בקרקע 
 רכישת זכויות הבנייה בתמורה לביצוע שירותי הבנייה כמפורט בהסכם התמ"א.  

כיחידה רישומית נפרדת לצורך  יצוין כי, בהתאם להסכם התמ"א, בוצעה הצמדה של זכויות הבנייה למתקן מתוך הרכוש המשותף, אשר נרשם  
 רישום הערת האזהרה לטובת חברת הבת, הבנק המלווה ולטובת רוכשי דירות עתידיים. 

 חיזוק ועיבוי.  38"א תמ הסכמים מיוחדים 
 הפרויקט בשלבי ביצוע.  התניות עיקריות להתחלת ביצועו של הפרויקט  

סך   מתוך  ההסכם  על  שחתמו  הדיירים  שיעור 
 100% הדיירים

 67% שיעור הסכמה הנדרש להתחלת הפרויקט 
 .אלפי ש"ח 1,071-כעל פי דוח שמאי בסך של  ופינוי עלויות שכירויות עלויות הפינוי השונות ובכלל זה עלויות שכירות 

 15 מס' הדיירים עימם נחתם הסכם  

 
 .100% על  עומד  כיום בפרויקט החברה של האפקטיבי חלקה  שבו  באופן  המניות הקצאת עסקת  הושלמה, הכספי  המצב  על הדוח תאריך לאחר, 2020 נובמבר   בחודש  26 ביום, כי  יצוין  85
 .הבנייה היתר קבלת   מועד את מציינים  התאריכים. בפועל קרקע   רכישת מתבצעת  ולא , העירונית ההתחדשות  בתחום  הם החברה של הפרויקטים כל   86
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   רעננה , 5 שברץ  שם הפרויקט 
ועם   דיירים חתומים  יחס ההחלפה הממוצע עם 

 - דיירים שטרם חתמו 

 - אחרות ובכלל זה עלויות הריסה צפי עלויות 
 ידוע לחברה על חשיפות מהותיות.   לא חשיפות מהותיות של התאגיד לפרויקט 

 .  אומדן  בוצע לא אומדן שווי מימוש נטו בתקופה המדווחת  
 תשתיות סביבתיות מלאות.   קיימות  דיון בקיומן של תשתיות בקרבת הפרויקט 

 - נושאים מיוחדים 
 

 מצבו התכנוני של הפרויקט   (ב)

  30.6.2020מצב תכנוני לפרויקט, ליום 
 מצב תכנוני נוכחי

 הערות  סה"כ יחידות  סה"כ שטחים )פלדלת, מ"ר(  סוג מלאי
 . התקבל היתר בנייה 1287 1,532 יחידות דיור 
 - - - שטחי מסחר 

 - - - לא מנוצלות  בנייה זכויות 
  

   בפרויקט )באלפי ש"ח(עלויות שהושקעו ושיושקעו   (ג)

 2020 
2019 2018 

 1רבעון  2רבעון  כל התקופה 

עלויות  
 שהושקעו 

 - 1,248 952 827 1,779 עלויות מצטברות בגין קרקע בתום התקופה 
 - 39 57 45 102 עלויות מצטברות בגין פיתוח, מסים, ואגרות 

 - 802 1,158 717 1,875 בנייה עלויות מצטברות בגין 
 - - - - - עלויות מצטברות בגין מימון )שהוונו(

 - 2,089 2,167 1,589 3,756 סה"כ עלות מצטברת 
 - 2,089 4,256 5,845 5,845 88בספריםסה"כ עלות מצטברת 

עלויות שטרם  
הושקעו ושיעור  

 השלמה

 - 4,951 3,999 3,172 3,172 עלויות בגין קרקע שטרם הושקעו )אומדן( 
 - 1,324 974 910 910 בגין פיתוח, מסים ואגרות שטרם הושקעו )אומדן( עלויות 

 - 18,812 17,947 17,248 17,248 שטרם הושקעו )אומדן( בנייה עלויות בגין 
 - - - - - עלויות מצטברות בגין מימון שצפויות להיות מהוונות בעתיד )אומדן( 

 - 25,087 22,920 21,330 21,330 סה"כ עלות שנותרה להשלמה 
 - 32.4% 43.4% 53.6% 53.6% שיעור השלמה כספי )%( 

 - Q4/2021 Q4/2021 Q4/2021 Q4/2021 צפוי   בנייהמועד השלמת  
 

 

 
 . במקרקעין הזכויות בעלי  של היחידות  כולל  לא  87
 .עיתוי מהפרשי  נובע   בספרים המצטברת לעלות פיקוח דוח  פי  על המצטברת  העלות בין ההפרש, כי יובהר   88
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 שיווק הפרויקט  (ד)

 2020 
2019 2018 

 1רבעון  2רבעון  כל התקופה 

 חוזים שנחתמו בתקופה השוטפת 
 - 3 1 - 1 מס' יחידות דיור 

 - 298 126 - 126 דיור )מ"ר( יחידות 
מחיר ממוצע למ"ר )ללא מע"מ( בחוזים שנחתמו בתקופה  

 - 18.7 17.6 - 17.6 יחידות דיור )באלפי ש"ח( השוטפת 

 חוזים מצטברים עד לסוף התקופה 
 - 3 4 4 4 מס' יחידות דיור 

 - 298 424 424 424 יחידות דיור )מ"ר( 
במצטבר בחוזים שנחתמו עד  מחיר ממוצע למ"ר )ללא מע"מ( 

 - 18.7 18.4 18.4 18.4 יחידות דיור )באלפי ש"ח( סוף התקופה 

 שיעור השיווק של הפרויקט 

סה"כ הכנסות צפויות מכל הפרויקט  
 - 33,293 33,496 33,534 33,534 )באלפי ש"ח(

סה"כ הכנסות צפויות מחוזים שנחתמו  
 - 5,585 7,827 7,827 7,827 )באלפי ש"ח( במצטבר 

שיעור שיווק ליום האחרון של התקופה  
)%( 27.2% 27.2% 27.2% 19.4 - 

 שטחים שטרם נחתמו לגביהם חוזים
 - 9 8 8 8 מס' יחידות דיור 

 - 1,234 1,108 1,108 1,108 יחידות דיור )מ"ר( 
שטרם נחתמו לגביהם חוזים מחייבים בדוח על  סה"כ עלות מצטברת )יתרת מלאי( המיוחסת לשטחים 

 - 16,913 15,273 15,273 15,273 המצב הכספי )באלפי ש"ח( 

 - 3 2 2 2   תשקיףה מועד מספר חוזים שנחתמו מתום התקופה ועד  
 - 18.3 18.3 18.3 18.3   במטבע מסחרי   תשקיףה מועד מחיר ממוצע למ"ר )ללא מע"מ( בחוזים שנחתמו מתום התקופה ועד 

 

 בהכנסה מחוזי מכירה מחייבים בפרויקט ומקדמות שצפויות להתקבל בפרויקטהכרה  (ה)

סה"כ הכנסות שהוכרו / שיוכרו בגין חוזים חתומים )אלפי ש"ח, לא  
 )כולל מע"מ

סה"כ מקדמות שנתקבלו / שצפויות להתקבל בגין חוזים חתומים )אלפי ש"ח, לא  
 כולל מע"מ( 

 2,624 3,867 30.6.2020עד ליום 
Q3/2020 660 641 
Q4/2020 660 256 
Q1/2021 660 - 

2021Q2/  4,306 1,980 ואילך 
 7,827 7,827 "כ סה
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 רווחיות גולמית מהפרויקט )אלפי ש"ח(  (ו)

 )אלפי ש"ח( אומדן שיעור רווחיות גולמית כוללת בפרויקט 
 2018שנת  2019 שנת 30.6.2020ליום  

 - 33,293 33,534 הכנסות צפויות בגין הפרויקט 
 - 27,176 27,175 עלויות פרויקט צפויות 

 - 6,117 6,359 רווח )הפסד( גולמי צפוי בגין הפרויקט
 - 404 1,215 מתוכו, רווח שכבר הוכר ברו"ה 
 - 5,713 5,144 מתוכו, רווח שטרם הוכר ברו"ה 

 - 18.4% 19.0% שיעור רווח גולמי כולל צפוי בפרויקט )%( 

מחיר ממוצע למ"ר )ללא  
מע"מ( לפיו חושב רווח גולמי  

 שטרם הוכר )לפי שימושים( 

 - 17.4 17.4 מגורים 
 - - - מסחרי 

 - - - משרדים 
 - - - אחר 

 

 ניתוחי רגישות לרווח גולמי שטרם הוכר מהפרויקט )אלפי ש"ח(  (ז)

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

השפעת עליה של   
סה"כ רווח גולמי   5%השפעת עליה של  10%

 שטרם הוכר 
השפעת ירידה של  

5% 
ירידה של  השפעת 

10% 
השפעת שינוי במחירי המכירה של שטחים שטרם נחתמו לגביהם  
 (1,931) (965) 5,144 965 1,931 חוזי מכירה מחייבים, למ"ר על הרווח הגולמי הצפוי שטרם הוכר 

השפעת שינוי בעלויות ההקמה )עלות המכר( למ"ר על הרווח  
 982 491 5,144 (491) (982) הגולמי הצפוי שטרם הוכר 
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 מימון ספציפי שנלקח לפרויקט )אלפי ש"ח(  (ח)

 89מימון ספציפי שנלקח לפרויקט 

יתרות  
בדוח על  
המצב  
הכספי  

 )אלפי ש"ח(

30.6.2020 

מוצג  
כהלוואות  
 לזמן קצר 

6,894 

מוצג  
כהלוואות  
 לזמן ארוך 

- 

31.12.2019 

מוצג  
כהלוואות  
 לזמן קצר 

3,694 

מוצג  
כהלוואות  
 לזמן ארוך 

- 

 . "(המלווה המוסד: "יחד זה  בסעיף  להלן"מ )בע לביטוח חברה וכלל"מ  בע  עירונית התחדשות מכלול מוסד מלווה 
תאריך אישור הלוואה / מסגרת ותאריך  

 נטילת הלוואה 
  )להלן  2019במאי    14ביום    שנחתם  המלווה  המוסד  לבין   כערבים  מניותיה   ובעלי   הבת  חברת   ביןחיזוק ועיבוי    מסוג בנייה  פרויקט  וליווי  למימון  הסכם

 "(.הליווי הסכם: " בסעיף זה

 סה"כ מסגרת 

ש"ח, אשר המוסד המלווה רשאי לעדכנו בהתאם לקצב התקדמות ביצוע הפרויקט, על פי שיקול דעתו    מיליון  7.1של  אשראי בסך מקסימלי    מסגרת 
,  הדירות  רוכשי  ידי  על  ששולמו  סכומים  בגין,  המכר  לחוק(  2)2  סעיף  מכח  ביטוח  פוליסות  מסגרת,  כן  כמו"(.  הכספי  האשראיהבלעדי )להלן בסעיף זה: "

צמודה למדד תשומות   ,"חש  מיליון  2  של   בסך(  הבנייה  התקדמות   פי   על )פוחתת    ביצוע ערבות  וכן"ח  ש  מיליון  27  של  מקסימלי  בסך"מ  המע  רכיב   בניכוי 
 . נוספים"ח ש מיליון  2-ב הוגדלה הכספי  האשראי מסגרת , 2020 הבנייה. במהלך חודש אוקטובר 

 . אלף ש"ח 206 מתוכה, יתרה שטרם נוצלה 

 הריביתמנגנון קביעת הריבית וציון 

 . 1.35%לריבית הפריים בתוספת מרווח בשיעור של  שווהה בשיעורהכספי נושא ריבית משתנה  האשראי 
 "ל. הנ הפוליסה  מסכום 0.9%  ועד 0.6% בין   שנע שנתי בשיעור  פרמיה הבת חברת  משלמת   המכר חוק מפוליסות אחת   כל הנפקת  בגין
 מסכום הערבות.   1.5%הנפקת ערבות ביצוע תשלם חברת הבת עמלה בשיעור שנתי של   בגין
הפרויקט, לא כולל מע"מ, וכן נושאת בתשלום הוצאות תפעוליות    מעלות  1%  של   בשיעור  פעמית   חד  ליווי   עמלת   בתשלום  נשאה   הבת  חברת ,  כי  יצוין   עוד

 שונות בסכומים לא מהותיים. 

 אשראימועדי תשלום ריבית ופרעון 

 חודשים מיום העמדת הסכום הראשון על חשבון האשראי הכספי.   20-הכספי, לרבות ריביות וכל עלות או תשלום בגינה תפרע לא יאוחר מ  האשראי (1)
 יה.    חודשים מיום תחילת עבודות הבני   30-הביצוע ופוליסות חוק המכר יפקעו על פי תנאיהן וכל עלות או תשלום בגינן תפרענה לא יאוחר מ  ערבויות (2)
בגין האשראי הכספי, נושאת כאמור ריבית משתנה ובכל עת בה תשתנה הריבית יקבע שיעור ריבית חדש, החל ממועד השינוי ועד למועד    הריבית (3)

 המלא של האשראי הכספי.   הפרעוןבו יחול שינוי נוסף או עד למועד  
  12חודשים ישולמו בגין    12חודשים ובתום    12ועמלה בגין העמדת פוליסות חוק מכר וערבות ביצוע, ישולמו במועד הוצאתן עבור תקופה של    פרמיה

ל פי  חודשים נוספים עבור כל פוליסה או הנפקת ערבות שהוצאה, לפי העניין, וכן הלאה עד למועד פקיעתה של כל פוליסה או ערבות, לפי העניין, ע
 יה.  תנא 

 - תניות פיננסיות מרכזיות 

 תניות מרכזיות אחרות 

 האשראי  להעמדת עיקריים מוקדמים תנאים
 דוח אפס סופי לשביעות רצון המוסד המלווה.   המצאת (1)
כ  העמדת (2) כי, עם מכירת סה"כ    3.43-הון עצמי בסך של  יצוין  ובכפוף    6מיליון ש"ח.  יפחת מהנקוב בדוח האפס,  שלא  דיור, בסך כולל  יחידות 

 .  הבת חברתמיליון ש"ח אשר יועמד במלואו על ידי  2.75-, יופחת ההון העצמי כאמור לסך של כ30%-להשלמת ביצוע הנדסי שלא יפחת מ
 . להלן כמפורט   ותחהבטו ורישומן של כל  העמדתן  (3)
 יחידות דיור בהיקף שלא יפחת מהנקוב בדוח אפס.   3-מכירות מוקדמות של לא פחות מ ביצוע  (4)

 
  או רכאמור  מימון  הקבלת  לאשר הועמד לחברה לצורך העמדת ההון העצמי הנדרש  נוסףעמד לחברה לצורך הקמת הפרויקט. לפרטים בדבר מימון  והאמור בסעיף זה מתייחס לליווי אשר ה  89

 להלן.  6.21סעיף 
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 89מימון ספציפי שנלקח לפרויקט 
 היתר בנייה.  קבלת (5)
 

 מרכזיות להעמדה לפירעון מיידי    עילות
מקרה מימוש בהם ניתן לדרוש פירעון פוליסות חוק המכר או אירוע בגינו קמה עילה למימוש ערבות הביצוע או הוגשה במקרה בו הוגשה   בקרות (1)

 בקשה למימושים כאמור. 
 תב.  במישרין או בעקיפין ו/או העברת זכויות בפרויקט ללא הסכמת המוסד המלווה בכ  הבת חברתשינוי שליטה או שינוי באחזקות  יחול  אם (2)
 או שינוי תחום פעילותה או במקרה בו הפסיקה לפרוע חובותיה.   הבת  חברתפעילות  הפסקת  (3)
 במקרקעין ללא הסכמת המוסד המלווה בכתב.    הבת חברתזכויות  שעבוד (4)
 .הדרישה ממועד  ימים  7 בתוך  אחרות  בטוחות במקומן הועמדו  ולא  שניתנו  הבטוחות  בשווי לרעה  שינוי חל  או בטוחה  בוטלה (5)
  לתקופה  עיכוב  לחול   עתיד  או  חל  המפקח   דעת  חוות  פי  שעל  במקרה   או  יום  60  על  העולה מצטברת  או  יום  30  על העולה   הבנייה  הפסקת  של  במקרה  (6)

 . הליווי בהסכם הקבוע הזמנים  לוח לעומת  יום  90 על העולה
 הפרויקט לעומת דוח אפס.   מתקציב  6% מעל  של חריגה (7)
במקרה של    למעט  "(המינימלית  הרווחיות : " בסעיף זה  )להלן  16%  של   משיעור  נמוכה   הפרויקט   רווחיות   כי ,  עדכני  מפקח   דוח  פי  על  יסתבר   אם (8)

 ההפרש שנוצר בין הרווחיות הצפויה לרווחיות המינימלית.   לכיסויימים  7הפקדת כסף נוסף בחשבון הפרויקט בתוך 
של סטייה מהותיות מתכניות והמפרטים של הפרויקט או אם יתברר כי היו חריגות בלתי מאושרות מהיתרי הבנייה או הרשיונות או כל    במקרה (9)

 אישור אחר שניתן בקשר עם הפרויקט.  
 

 נוספות  מרכזיות   תניות
 חודשים ממועד תחילת הביצוע.   27-שלבי ביצוע והשלמת הפרויקט לא יאוחר מ נקבעו 

 
 דירות  למכירת ביחס מרכזיות   מגבלות

דירות בכל חציון, החל מהרבעון השני לאחר חתימת הסכם    3קצב מכירת דירות במהלך הבנייה לפיו תימכר דירה אחת ברבעון ולפחות    נקבע (1)
 ( יחידות דיור ברבעון השישי ואילך לאחר החתימה על הסכם הליווי. 2הליווי ועד לרבעון החמישי )כולל( לאחר חתימתו, ושתי )

 )במצטבר לכל המכירות שיבוצעו( מהקבוע בדוח אפס.   5%-ט לא יפחתו ביותר ממכירה של דירות בפרויק מחירי  (2)
מהתמורה בגין הדירה, ויתר התשלומים בפריסה כפי שנקבע    15%-פריסת תשלומי רוכשים בהסכמי רכישה, לפיה תשלום ראשון לא יפחת מ  נקבעה  (3)

 . הבת חברתיחידות דיור בהן תעשנה הפריסה לפי שיקול דעת  3-בהסכם הליווי, ולמעט ביחס ל
ציון האם הופרו תניות מרכזיות או אמות  

 .לא 30.6.2020מידה אחרות ליום 

 .לא Non-Recourseהאם מסוג 

תנאים לשחרור עודפים מחשבון הליווי,  
 לרבות ציון האם התקיימו התנאים

  פיקדונות   או  סכומים   לשמירת  המס  רשויות  כלפי  המלווה  המוסד  להתחייבות  כפוף,  הפרויקט  שבחשבון  היתרה  תשוחרר  במלואו  האשראי  פירעון  לאחר
על פי    הבת  חברת. למרות האמור לעיל, המוסד המלווה רשאי על פי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט לשחרר לשיהיו  ככל "  50"טופס    קבלת   עם  בקשר

  בקשתה סכומים על חשבון העודפים עוד לפני פירעון האשראי במלואו באופן ובתנאים שיאשר המוסד המלווה, ובלבד שהאשראי הכספי נפרע במלואו 
 המוסד המלווה, צריכת אשראי כספי נוספת. וכן לא צפויה, לדעת

   .הליווי  מחשבון עודפים לשחרור המתלים  התנאים התקיימו  טרם

 בטחונות 

 . הנפרדת  הרישומית   ביחידה   הדיירים   של   הבעלות  זכויות   מלוא   על  המלווה   המוסד  לטובת   מקרקעין  רישום  בלשכת  ראשונה   מדרגה   משכנתא   רישום (1)
קבוע וצף מדרגה ראשונה והמחאה ראשונה על דרך השעבוד, ללא הגבלה בסכום, על כל הנכסים, לרבות תמורותיהם, הכנסותיהם והפירות    שעבוד (2)

 בגינם כדלקמן:  
"א; )ב( מלוא זכויות חברת הבת בקשר  התמ)א( מלוא זכויות חברת הבת במקרקעין ובפרויקט, לרבות זכויות חברת הבת בהתאם להוראות הסכם  

ם הסכם הביצוע ובקשר עם האדריכל, קבלני משנה, ספקים ונותני שירותים שונים, לרבות כל הציוד והחומרים והכל בקשר עם הפרויקט; )ג( ע
)ד( מלוא זכויות חברת הבת כלפי   )ה( מלוא זכויות    רוכשימלוא זכויות בחשבון הפרויקט;  הדירות בפרויקט ולרבות הכספים המגיעים מהם; 

פי פוליסות ביטוח בקשר עם הפרויקט; )ו( מלוא זכויות חברת הבת לקבלת החזרי כספים בקשר לפרויקט המגיעים או שיגיעו    החברה הבת על 
מכל גורם, לרבות רשויות המס ורשויות מקומיות. כמו כן, התחייבות לאי רישום שעבודים על הנכסים הנ"ל אף בדרגה שווה או פחותה,    ללווה

    מראש ובכתב.   ללא הסכמת המוסד המלווה  
 הביצוע מהקבלן תהיינה ניתנות לשעבוד ולהסבה למוסד המלווה ותשועבדנה או תוסבנה לטובתו על פי דרישה.   ערבויות (3)
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 89מימון ספציפי שנלקח לפרויקט 
ערבות בלתי מותנית ובלתי חוזרת של בעלי המניות בחברת הבת ויחידי בעלי המניות, לקיום התחייבויות חברת הבת בקשר עם הסכם הליווי ללא   (4)

 .  הגבלת סכום
  כלפי   להתחייבויות  נחותות  תהיינה   המניות  בעלי   כלפי   הבת   חברת  התחייבויות   כל   לפיו,  המניות  בעלי   של  והתחייבויות   נחיתות  כתב   על  חתימה  (5)

  ללא   קשור  צד  עם  בעסקאות   התקשרות  או  הבת  בחברת  החזקות   שינוי   או   שליטה   משינוי  להימנע  המניות  בעלי  התחייבות  וכן  המלווה   המוסד 
 . ובכתב מראש המלווה  המוסד  הסכמת

, הוד  8; אנשי בראשית  הרצליה,  3  התחיה  מהפרויקטים  עודפיםכי    נקבע  המלווה  למוסד  הבת  חברת  בין  הליווי  להסכם  מאוחרלנספח    בהתאם (6)
רק    הרלוונטיות  קבוצהוישוחררו לחברות ה ,  הרלוונטיות למוסד המלווה  קבוצהחובות והתחייבויות חברות ה   את יבטיחו,  רעננה,  5  ושברץהשרון;  

 . המלווה וסד בכל אחד מהפרויקטים שבליווי המ  וההתחייבויות החובותלאחר פירעון כל 
 

 השלמת הון עצמי  העמדת

עם    בהתאם הליווי  , התחייב המוסד המלווה  הליווי  ימים ממועד התקיימות התנאים המתלים המוקדמים בהסכם  7בתוך  ,  המוסד המלווהלהסכם 

   להלן. 6.21.2להעמיד אשראי כספי נוסף מעבר למסגרת האשראי הכספי כמפורט בהסכם הליווי. לפרטים נוספים ראו סעיף 

 

 הפרויקט  על המוטלים שעבודים (ט)

 הסכום המובטח )למועד הדו"ח(  פירוט סוג
30.6.2020 

 . ללא הגבלה בסכום .ראו פירוט בטחונות בס"ק )ח( לעיל דרגה ראשונה  שעבודים  
 - - דרגה שנייה  

 - - אחר )הערות אזהרה וכיו"ב( 
 

 התאמה בין הרווח הגולמי הצפוי ובין יתרת העודפים הצפויה למשיכה בפרויקט )באלפי ש"ח(  (י)

 6,359  רווח גולמי צפוי 
 49 התאמות לעודפים, סה"כ 

 6,408 90סה"כ עודפים צפויים למשיכה )כולל הון עצמי( 
 Q4/2021 מועד צפוי למשיכת עודפים

 . לעיל)ח(  קטן בסעיף "תנאים לשחרור עודפים"  שורת  ורא  תנאים מתלים למשיכת עודפים  
 

 

 

 
 להלן. 6.21לפרטים בדבר מימון אשר הועמד לחברה לצורך העמדת הון עצמי לפרויקט ראה סעיף   90
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 , הוד השרון 8אנשי בראשית  6.15.3

 הפרויקט  הצגת  (א)

   השרון  הוד , 8 יתשברא  אנשי שם הפרויקט 
 "(המקרקעין, הוד השרון )להלן בסעיף זה: "8, אנשי בראשית 268חלקה   6456מקרקעין הידועים כגוש  מיקום הפרויקט 

 תיאור קצר של הפרויקט 

יח"ד נוספות    10יחידות דיור, המצוי במקרקעין, ובניית    16ובו    קומות  4מגורים בין  מתן שירותי בנייה לביצוע עבודות חיזוק ושיפוץ במבנה  
)להלן   ו/או זכויות הקיימות מכל תכנית בניין עיר בקשר עם המקרקעין  38ת או המותרות מכח תמ"א  בתמורה להענקת כל זכויות הבנייה הקיימו 

" זה:  התמ"א הבנייה  זכויותבסעיף  בהסכם  כמפורט  והכל  התמ"אוש  "(,  להסכם  תוספות  הבתבין    מושנחת   תי  בעלי   חברת    הזכויות  לבין 
 ", בהתאמה(."אהתמ  הסכם"-" ו הבעלים)להלן: " בהתאמה, 2018באוקטובר  15-ו 2016בינואר  28, 2014במרץ   12 מיםמקרקעין בי ב

 100% חלק התאגיד האפקטיבי בפרויקט 
 . "(חברת הבתובניה בע"מ, חברת בת של החברה )לעיל ולהלן בסעיף זה: "באמצעות בית חסון יזמות  מבנה האחזקה בפרויקט 

 - ציון שמות השותפים לפרויקט 
 עלות  שיטת הצגה בדוחות הכספיים

 2020פברואר  91מועד רכישת הקרקע עליה ייבנה הפרויקט 
 מ"ר 1,002 שטח הקרקע עליה ייבנה הפרויקט 
 Q2/2022 מועד מתוכנן לסיום עבודות הקמה

 2018מרץ  מועד התחלת שיווק הפרויקט  
 2022מאי  מועד סיום שיווק צפוי 

 הסכמים עם קבלני ביצוע 

"( בהסכם לביצוע  הקבלן)להלן יחד בסעיף זה ביחד: "  גד הנדסה אזרחית- התקשרה חברת הבת עם מר נביל עדס ואב  2020  פברוארב  18ביום  
ובכלל זה, ביצוע עבודות חיזוק הבניין מפני רעידות אדמה, שיפוצן והרחבתן של הדירות הקיימות, בניית  עבודות קבלניות במסגרת הפרויקט,  

הדירות החדשות, לרבות מרתף חניה, מחסנים, מעליות וביצוע עבודות הפיתוח והגינון במקרקעין, והכל בהתאם להוראות הסכם התמ"א ועל  
( וכמו כן, ביצוע עבודות בדק  Turn Key Projectופן מושלם וסופי ומלא בשיטת "עד המפתח" )פי היתר הבנייה. זאת, עד לקבלת תעודת גמר בא

 12.84"(. בהתאם להסכם הביצוע שילמה חברת הבת לקבלן סכום סופי וקבוע )פאושלי( בסך של  הסכם הביצועבשנת הבדק )להלן בסעיף זה: "
מיליון ש"ח בצירוף מע"מ, הנושא הפרשי הצמדה בהתאם לשיעור עליית מדד תשומות הבנייה החל מיום צו תחילת העבודות לפרויקט. במסגרת  

חודשים ממועד תחילת העבודות.    24וע הפרויקט של העבודות והשלמתן בתוך  הסכם הביצוע נקבעו הוראות בקשר עם לוח הזמנים ושלבי ביצ
יום מראש לקבלן מכל סיבה שהיא וכן נקבעו הוראות    30כמו כן, נקבע כי, חברת הבת תהיה רשאית להפסיק את הסכם הביצוע בהתראה בת  

 צוע שימונה על ידי חברת הבת. במקרה של סכסוך או חילוקי דעות בין הצדדים אשר יופנו לבוררות על ידי איש מק 
 Q1/2020 מועד התחלת עבודות הקמה 

 זכויות משפטיות בקרקע 

 זכויות הבנייה בתמורה לביצוע שירותי הבנייה כמפורט בהסכם התמ"א.   רכישת
אשר נרשם   בהתאם להסכם התמ"א, בוצע תיקון למסמכי רישום הבית המשותף, לפיו הוצמדו זכויות הבנייה למתקן מתוך הרכוש המשותף 

" זה:  )להלן בסעיף  חדשה  חלקה  ורוכשי  היחידה הרישומית הנפרדת כתת  להלן(  )כהגדרתו  ולטובת הבנק  לטובת החברה  אזהרה  הערות   .)"
 הדירות הנוספות, נרשמו על היחידה הרישומית הנפרדת. 

 חיזוק ועיבוי.  38"א תמ הסכמים מיוחדים 
 הפרויקט בשלבי ביצוע.  התניות עיקריות להתחלת ביצועו של הפרויקט  

סך   מתוך  ההסכם  על  שחתמו  הדיירים  שיעור 
 100% הדיירים

 67% שיעור הסכמה הנדרש להתחלת הפרויקט 
 .אלפי ש"ח 360-כעל פי דוח שמאי בסך של  ופינוי עלויות שכירויות עלויות הפינוי השונות ובכלל זה עלויות שכירות 

 16 מס' הדיירים עימם נחתם הסכם 
ועם   דיירים חתומים  יחס ההחלפה הממוצע עם 

 - דיירים שטרם חתמו 

 
 .הבנייה היתר קבלת   מועד את מציינים  התאריכים. בפועל קרקע   רכישת מתבצעת  ולא , העירונית ההתחדשות  בתחום  הם החברה של הפרויקטים כל   91
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   השרון  הוד , 8 יתשברא  אנשי שם הפרויקט 
 - צפי עלויות אחרות ובכלל זה עלויות הריסה 

 ידוע לחברה על חשיפות מהותיות.   לא חשיפות מהותיות של התאגיד לפרויקט 
 .  אומדן  בוצע לא אומדן שווי מימוש נטו בתקופה המדווחת  
 תשתיות סביבתיות מלאות.   קיימות  דיון בקיומן של תשתיות בקרבת הפרויקט 

 - נושאים מיוחדים 
 

 מצבו התכנוני של הפרויקט   (ב)

  30.6.2020מצב תכנוני לפרויקט, ליום 
 מצב תכנוני נוכחי

 הערות  סה"כ יחידות  סה"כ שטחים )פלדלת, מ"ר(  סוג מלאי
 . התקבל היתר בנייה 1092 1,240 יחידות דיור 
 - - - שטחי מסחר 

 - - - לא מנוצלות  בנייה זכויות 
  

   עלויות שהושקעו ושיושקעו בפרויקט )באלפי ש"ח( (ג)

 2020 
2019 2018 

 1רבעון  2רבעון  כל התקופה 

עלויות  
 שהושקעו 

 - - 290 559 849 עלויות מצטברות בגין קרקע בתום התקופה 
 - - 106 183 289 עלויות מצטברות בגין פיתוח, מסים, ואגרות 

 - - 256 514 770 בנייה עלויות מצטברות בגין 
 - - - - - עלויות מצטברות בגין מימון )שהוונו(

 - - 652 1,256 1,908 סה"כ עלות מצטברת 
 - - 652 1,908 1,908 בספריםסה"כ עלות מצטברת 

עלויות שטרם  
הושקעו ושיעור  

 השלמה

 - - 3,727 3,168 3,168 עלויות בגין קרקע שטרם הושקעו )אומדן( 
 - - 4,739 4,556 4,556 עלויות בגין פיתוח, מסים ואגרות שטרם הושקעו )אומדן( 

 - - 12,584 12,070 12,070 שטרם הושקעו )אומדן( בנייה עלויות בגין 
 - - - - - עלויות מצטברות בגין מימון שצפויות להיות מהוונות בעתיד )אומדן( 

 - - 21,020 19,794 19,794 סה"כ עלות שנותרה להשלמה 
 - - 12.2% 26.5% 26.5% שיעור השלמה כספי )%( 

 - - Q2/2022 Q2/2022 Q2/2022 צפוי   בנייהמועד השלמת  
 

 

 

 

 
 . במקרקעין הזכויות בעלי  של היחידות  כולל  לא  92
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 שיווק הפרויקט  (ד)

 2020 
2019 2018 

 1רבעון  2רבעון  כל התקופה 

 חוזים שנחתמו בתקופה השוטפת 
 - 3 - - - מס' יחידות דיור 

 - 382 - - - יחידות דיור )מ"ר( 
מע"מ( בחוזים שנחתמו בתקופה  מחיר ממוצע למ"ר )ללא 

 - 17 - - - יחידות דיור )באלפי ש"ח( השוטפת 

 חוזים מצטברים עד לסוף התקופה 
 - 3 3 3 3 מס' יחידות דיור 

 - 382 382 382 382 יחידות דיור )מ"ר( 
מחיר ממוצע למ"ר )ללא מע"מ( במצטבר בחוזים שנחתמו עד  

 - 17 17 17 17 יחידות דיור )באלפי ש"ח( סוף התקופה 

 שיעור השיווק של הפרויקט 

סה"כ הכנסות צפויות מכל הפרויקט  
 - 26,372 26,609 26,609 26,609 )באלפי ש"ח(

סה"כ הכנסות צפויות מחוזים שנחתמו  
 - 6,504 6,504 6,504 6,504 במצטבר )באלפי ש"ח( 

שיעור שיווק ליום האחרון של התקופה  
)%( 30.8 30.8 30.8 30.8 - 

 שטחים שטרם נחתמו לגביהם חוזים
 - 7 7 7 7 מס' יחידות דיור 

 - 858 858 858 858 יחידות דיור )מ"ר( 
סה"כ עלות מצטברת )יתרת מלאי( המיוחסת לשטחים שטרם נחתמו לגביהם חוזים מחייבים בדוח על  

 - - 4,675 5,340 5,340 המצב הכספי )באלפי ש"ח( 

 - 6 6 6 6   תשקיףה מועד מספר חוזים שנחתמו מתום התקופה ועד  
 - 19.1 19.1 19.1 19.1   במטבע מסחרי   תשקיףה מועד מחיר ממוצע למ"ר )ללא מע"מ( בחוזים שנחתמו מתום התקופה ועד 

 

 בהכנסה מחוזי מכירה מחייבים בפרויקט ומקדמות שצפויות להתקבל בפרויקטהכרה  (ה)

שהוכרו / שיוכרו בגין חוזים חתומים )אלפי ש"ח, לא סה"כ הכנסות   
 )כולל מע"מ

סה"כ מקדמות שנתקבלו / שצפויות להתקבל בגין חוזים חתומים )אלפי ש"ח, לא  
 כולל מע"מ( 

 3,533 1,389 30.6.2020עד ליום 
Q3/2020 731 20 
Q4/2020 731 392 
Q1/2021 731 - 

2021Q2/  2,559 2,922 ואילך 
 6,504 6,504 "כ סה
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 93רווחיות גולמית מהפרויקט )אלפי ש"ח(  (ו)

 )אלפי ש"ח( אומדן שיעור רווחיות גולמית כוללת בפרויקט 
 2018שנת  2019 שנת 30.6.2020ליום  

 - 26,372 26,609 הכנסות צפויות בגין הפרויקט 
 - 21,702 21,702 עלויות פרויקט צפויות 

 - 4,670 4,907 )הפסד( גולמי צפוי בגין הפרויקטרווח 
 - - 447 מתוכו, רווח שכבר הוכר ברו"ה 
 - 4,670 4,460 מתוכו, רווח שטרם הוכר ברו"ה 

 - 17.7% 18.4% שיעור רווח גולמי כולל צפוי בפרויקט )%( 

מחיר ממוצע למ"ר )ללא  
מע"מ( לפיו חושב רווח גולמי  

 הוכר )לפי שימושים( שטרם 

 - 18 18.6 מגורים 
 - - - מסחרי 

 - - - משרדים 
 - - - אחר 

 

 ניתוחי רגישות לרווח גולמי שטרם הוכר מהפרויקט )אלפי ש"ח(  (ז)

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

השפעת עליה של   
סה"כ רווח גולמי   5%השפעת עליה של  10%

 שטרם הוכר 
השפעת ירידה של  

5% 
השפעת ירידה של  

10% 
השפעת שינוי במחירי המכירה של שטחים שטרם נחתמו לגביהם  
 ( 1,596) ( 798) 4,460 798 1,596 חוזי מכירה מחייבים, למ"ר על הרווח הגולמי הצפוי שטרם הוכר 

השפעת שינוי בעלויות ההקמה )עלות המכר( למ"ר על הרווח  
 1,408 704 4,460 ( 704) ( 1,408) הצפוי שטרם הוכר הגולמי 

 
 

  

 
 . ח"ש אלפי 119-כ של בסך   חסון בית   רכישת במסגרת הזדמנותי רווח הוכר, בנוסף  93
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 מימון ספציפי שנלקח לפרויקט )אלפי ש"ח(  (ח)

 94מימון ספציפי שנלקח לפרויקט 

יתרות  
בדוח על  

המצב  
הכספי  

 )אלפי ש"ח(

30.6.2020 

מוצג  
כהלוואות  
 לזמן קצר 

- 

מוצג  
כהלוואות  
 לזמן ארוך 

- 

31.12.2019 

מוצג  
כהלוואות  

 קצר לזמן  
- 

מוצג  
כהלוואות  
 לזמן ארוך 

- 

 "(. המוסד המלווהמכלול התחדשות עירונית בע"מ וכלל חברה לביטוח בע"מ )להלן בסעיף זה יחד: " מוסד מלווה 
תאריך אישור הלוואה / מסגרת ותאריך  

 נטילת הלוואה 
  דצמברב  18חיזוק ועיבוי בין חברת הבת ובעלי מניותיה כערבים לבין המוסד המלווה שנחתם ביום    38תמ"א  הסכם למימון וליווי פרויקט בנייה מסוג  

 "(. הסכם הליווי: "בסעיף זה )להלן 2018

 סה"כ מסגרת 
 . "חש אלפי 6,000 של סך ב  כספי אשראי מסגרת  (1)
   .אלפי ש"ח 25,000בסך של  המכר חוק  מכוח  ביטוח פוליסות (2)
 ."חש  אלפי 3,900 של  בסך ביצוע  ערבות (3)

 אלפי ש"ח. 6,000 מתוכה, יתרה שטרם נוצלה 

 מנגנון קביעת הריבית וציון הריבית

 מעלויות הפרויקט לא כולל מע"מ.   1.3%עמלת ליווי בשיעור של  (1)
 .1.6%פריים+תישא ריבית משתנה בשיעור של  מסגרת האשראי הכספי  (2)
 מסכום כל פוליסה כאמור.  1%עור שנתי של  יעמלה בגין הנפקת פוליסות ביטוח מכוח חוק המכר בש (3)
 . 1.7%עמלה בגין ערבות ביצוע בשיעור שנתי של  (4)

 מועדי תשלום ריבית ופרעון אשראי

 .2020 בנובמבר  1 יוםהאשראי הכספי יפרע עד ל  (1)
 .2021בספטמבר  1פוליסות הביטוח מכוח חוק המכר יפקעו וכל עלות בגינן תיפרע עד ליום  (2)
 .2021בדצמבר  1וכל עלות בגינה תיפרע עד ליום ערבות הביצוע תפקע   (3)

 "ל. הנ המועדיםלכך המוסד המלווה נתן את הסכמתו בעל פה לדחיית  בהתאם ו  החברה ידי על חסון  בית  רכישת  בטרם נחתם הליווי הסכם, כי יובהר 
 - תניות פיננסיות מרכזיות 

 תניות מרכזיות אחרות 

 האשראי עיקריים להעמדת מוקדמים  םתנאי
 דוח אפס סופי לשביעות רצון המוסד המלווה.   המצאת (1)
 )למעט השלמת ההון העצמי(.  ש"ח מיליוני 4.5-כבסך של   הון עצמי  העמדת (2)
 והמצאת כל המסמכים המעידים על כך למוסד המלווה. להלן  כמפורט   חותורישומן של כל הבטו העמדתן  (3)
מהתמורה בגין   15%-הופקדו בחשבון הפרויקט סכומים, שאינם נמוכים מ;  להסכם הליווי   במספר ובהיקף כקבוע בנספחמכירות מוקדמות   ביצוע (4)

   והרוכשים חתמו על נספח ליווי ויפוי כח כמפורט בהסכם הליווי.   ;כל מכירה מוקדמת 
 . היתר בנייה קבלת (5)
 

 מיידי   לפירעון להעמדה  מרכזיות   עילות
ניתן לדרוש פירעון פוליסות חוק המכר או אירוע בגינו קמה עילה למימוש ערבות הביצוע או    בו   )כהגדרתו בהסכם הליווי(  בקרות מקרה מימוש (1)

 במקרה בו הוגשה בקשה למימושים כאמור. 

 
מימון  הקבלת  ללצורך העמדת ההון העצמי הנדרש  ת הבת אשר הועמד לחבר  נוסףלצורך הקמת הפרויקט. לפרטים בדבר מימון  ת הבת עמד לחברוהאמור בסעיף זה מתייחס לליווי אשר ה  94

 להלן.  6.21סעיף   אור  כאמור
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 94מימון ספציפי שנלקח לפרויקט 
 וה בכתב.  אם יחול שינוי שליטה או שינוי באחזקות חברת הבת במישרין או בעקיפין ו/או העברת זכויות בפרויקט ללא הסכמת המוסד המלו  (2)
 הפסקת פעילות חברת הבת או שינוי תחום פעילותה או במקרה בו הפסיקה לפרוע חובותיה.   (3)
 זכויות חברת הבת במקרקעין ללא הסכמת המוסד המלווה בכתב.   ועבד ושאם י (4)
 ימים ממועד הדרישה.  14בוטלה בטוחה או חל שינוי לרעה בשווי הבטוחות שניתנו ולא הועמדו במקומן בטוחות אחרות בתוך  (5)
במקרה שעל פי חוות דעת המפקח חל או   יום בבניית הפרויקט או 60הפסקה מצטברת העולה על  יום או  30במקרה של הפסקת הבנייה העולה על  (6)

 יום לעומת לוח הזמנים הקבוע בהסכם הליווי.  90לה על עתיד לחול עיכוב לתקופה העו
   והחריגה לא אושרה על ידי המוסד המלווה בכתב ומראש. מתקציב הפרויקט לעומת דוח אפס  8%של מעל בשיעור חריגה  (7)
 .  הקבוע בהסכם הליוויאם יסתבר על פי דוח מפקח עדכני, כי רווחיות הפרויקט נמוכה משיעור  (8)
או  ו/או הרשיונות  ו/תכניות והמפרטים של הפרויקט או אם יתברר כי היו חריגות בלתי מאושרות מהיתרי הבנייה  המ ת במקרה של סטייה מהותי (9)

 כל אישור אחר שניתן בקשר עם הפרויקט.  
 

 הבת  חברת  דירות  מכירת   עם בקשר והתחייבויות  מגבלות
הסכם   (1) לתנאי  בהתאם  הדיור  יחידות  את  למכור  מתחייבת  הבת  הדרוש  חברת  המזומנים  בתזרים  עמידה  שיאפשר  באופן  מקרה  ובכל  הליווי 

 .לפרויקט
)במצטבר לכל המכירות שבוצעו עד למועד ביצוע החישוב, ולכל מכירה בנפרד( מהקבוע בדוח    5%לא יפחתו ביותר משיעור של    המכירה  מחירי  (2)

 תהיה כקבוע בהסכם הליווי.  םמהתמורה ופריסת יתר התשלומי 15%האפס, התשלום הראשון לא יפחת משיעור של 
 חברת הבת אינה ראשית למכור את יחידות הדיור בעסקאות חליפין או בכל אופן אחר שמשמעו אי הפקדה של התקבולים בחשבון הפרויקט.  (3)

ציון האם הופרו תניות מרכזיות או אמות  
 - 30.6.2020מידה אחרות ליום 

 לא. Non-Recourseהאם מסוג 

עודפים מחשבון הליווי,  תנאים לשחרור 
 לרבות ציון האם התקיימו התנאים

במלואו תשוחרר היתרה שבחשבון הפרויקט, כפוף להתחייבות המוסד המלווה כלפי רשויות המס    )כהגדרתו בהסכם הליווי(  לאחר פירעון האשראי
סד המלווה רשאי על פי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט  " ככל שיהיו. למרות האמור לעיל, המו 50לשמירת סכומים או פיקדונות בקשר עם קבלת "טופס  

ובלבד   ובתנאים שיאשר המוסד המלווה,  פירעון האשראי במלואו באופן  לפני  עוד  על חשבון העודפים  פי בקשתה סכומים  על  לשחרר לחברת הבת 
 שהאשראי הכספי נפרע במלואו וכן לא צפויה, לדעת המוסד המלווה, צריכת אשראי כספי נוספת. 

 התקיימו התנאים המתלים לשחרור עודפים מחשבון הליווי.  טרם

 בטחונות 

 ערבות אישית של בעלי המניות של חברת הבת, ללא הגבלה בסכום, לקיום התחייבויותיה על פי הסכם הליווי.  (1)
 לטובת המוסד המלווה על מלוא זכויות הבעלים ביחידה הרישומית הנפרדת.  רישום משכנתה מדרגה ראשונה בלשכת רישום מקרקעין (2)
שעבוד קבוע וצף מדרגה ראשונה והמחאה ראשונה בדרגה על דרך השעבוד, ללא הגבלה בסכום וללא השתתפות אחרים על כל הנכסים כמפורט   (3)

 בנסח חברת הבת ברשם החברות.
על פי הסכם הליווי, יהיו בלתי   חברת הבת ו/או על ידי אחרים לטובתה, להבטחת התחייבויות   חברת הבת הבטחונות שניתנו ו/או ינתנו על ידי  כל (4)

למוסד  וכל הסכומים המגיעים    )כהגדרתו בהסכם הליווי(    תלויים זה בזה וישמשו, בנפרד, כבטוחה חוזרת או מתמדת עד לסילוק מלא של האשראי 
 . מחברת הבת המלווה 

 . המוסד המלווהלטובת הבטחונות יהיו מדרגה ראשונה  כל (5)
 ואין במימוש בטוחת אחת כדי לפגוע או לגרוע מבטוחה אחרת.  ורשאי לממש את הבטחונות על פי סדר שיקבע על יד המוסד המלווה  (6)
 .יאשר בכתב את ביטולם שהמוסד המלווה הבטחונות ישארו בתוקף עד  כל (7)
, הוד  8, הרצליה; אנשי בראשית  3נקבע כי עודפים מהפרויקטים התחיה  לנספח מאוחר להסכם הליווי בין חברת הבת למוסד המלווה  בהתאם   (8)

, רעננה, יבטיחו את חובות והתחייבויות חברות הקבוצה הרלוונטיות למוסד המלווה, וישוחררו לחברות הקבוצה הרלוונטיות רק  5השרון; ושברץ  
 . המלווהלאחר פירעון כל החובות וההתחייבויות בכל אחד מהפרויקטים שבליווי המוסד 
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 העמדת השלמת הון עצמי 

בתוך    להסכם  בהתאם התנאים  ימים    7הליווי,  התקיימות  על  המעידים  המסמכים  המלאה,  רצונו  לשביעות  המלווה,  למוסד  יומצאו  שבו  מהמועד 

 להלן. 6.21.2. לפרטים נוספים ראו סעיף המוקדמים להעמדת האשראי, יעמיד המוסד המלווה השלמת הון עצמי נוסף לחברת הבת

 

 הפרויקט  על המוטלים שעבודים (ט)

 הסכום המובטח )למועד הדו"ח(  פירוט סוג
30.6.2020 

 ללא הגבלה בסכום  ראו פירוט בטחונות בס"ק )ח( לעיל דרגה ראשונה  שעבודים  
 - - דרגה שנייה  

 - - אחר )הערות אזהרה וכיו"ב( 
 

 העודפים הצפויה למשיכה בפרויקט )באלפי ש"ח( התאמה בין הרווח הגולמי הצפוי ובין יתרת   (י)

 4,907  רווח גולמי צפוי 
 ( 2,075) התאמות לעודפים, סה"כ 

 2,832 95סה"כ עודפים צפויים למשיכה )כולל הון עצמי( 
 Q2/2022 מועד צפוי למשיכת עודפים

 . לעיל)ח(  קטן בסעיף "תנאים לשחרור עודפים"  שורת  ורא    תנאים מתלים למשיכת עודפים
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 להלן. 16.2לפרטים בדבר מימון אשר הועמד לחברה לצורך העמדת הון עצמי לפרויקט ראה סעיף   95
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 , רמת השרון11סמטת הגינה   6.15.4

 הפרויקט  הצגת  (א)

   , רמת השרון 11סמטת הגינה  שם הפרויקט 
 "(.המקרקעין)להלן בסעיף זה: " , רמת השרון11המצויים בסמטת הגינה  562חלקה   6417מקרקעין הידועים כגוש  מיקום הפרויקט 

 של הפרויקט תיאור קצר 

לבעלי המקרקעין )להלן   מתן שירותי בנייה ל   התחייבה חברת הבת   במסגרתו"(,  "אתמ  הסכם )להלן בסעיף זה: "  הריסה ובנייה   38/2תמ"א  הסכם  
יחידות דיור למגורים המצוי במקרקעין במבנה מגורים חדש   12ובו    קרקע קומות מעל קומת  3להחלפת מבנה מגורים בן  "(  הבעליםבסעיף זה: "

יחידות    16ר לבעלי המקרקעין ועד  יחידות דיו 12  מעל קומת עמודים, בתוספת קומת גג חלקית ומרתפי חנייה, ובוקומות    6-אשר יכיל לא יותר מ
 2828במועד חתימת הסכם התמ"א וכל זכויות מכוח רש/  מלוא זכויות הבנייה מכוח כל תב"ע ותמ"א התקפה   , בתמורה להענקתדיור חדשות

 "(.הפרויקט)להלן בסעיף זה: " לכשתאושר, לרבות מכוח הקלות ביחס לתכניות אלה לכשתאושרנה ביחס למקרקעין
 100% חלק התאגיד האפקטיבי בפרויקט 

  רמת השרון שותפות מוגבלת  11הגינה    –, שהינה השותף הכללי בבית חסון  בע"מ, חברת בת של החברה   התחדשות עירוניתבאמצעות בית חסון   מבנה האחזקה בפרויקט 
 ."(חברת הבת)לעיל ולהלן בסעיף זה: "

 - ציון שמות השותפים לפרויקט 
 עלות  שיטת הצגה בדוחות הכספיים

 בתנאים. ברישוי/קיים היתר בנייה   96מועד רכישת הקרקע עליה ייבנה הפרויקט 
 מ"ר. 992 שטח הקרקע עליה ייבנה הפרויקט 
 Q2/2023 מועד מתוכנן לסיום עבודות הקמה

 Q1/2020 מועד התחלת שיווק הפרויקט  
 Q2/2023 מועד סיום שיווק צפוי 

 טרם נחתם הסכם עם קבלן ביצוע. הסכמים עם קבלני ביצוע 
 Q4/2020 מועד התחלת עבודות הקמה 

 הריסה ובנייה. 38/2הסכם תמ"א  משפטיות בקרקע זכויות  
 - הסכמים מיוחדים 

 התניות עיקריות להתחלת ביצועו של הפרויקט  

ימים ממועד חתימת    90מהרכוש המשותף בתוך    80%לפחות מהבעלים שלהם צמודים שיעור של    80%הסכם התמ"א נחתם על ידי שיעור של   (1)
 "(. הקובע  המועדהבעלים הראשון )להלן בסעיף זה: "

 חודשים מהמועד הקבוע.  60התקבל היתר בנייה בתוך  (2)
ימים מיום מסירת הודעת הפינוי לבעלים נחתם הסכם בין חברת הבת לבין מוסד פיננסי מלווה למימון ביצוע הפרויקט, לרבות    60בתוך   (3)

 בהתאם להסכם התמ"א. התחייבות להעמדת הערבויות לבעלים ותשלום כל התשלומים החלים על חברת הבת 
ימים ממועד קבלת החלטת ועדת לתכנון ובנייה המאשרת בתנאים את כדאיות הפרויקט, תבדוק חברת הבת את כדאיותו הכלכלית    60בתוך   (4)

 של הפרויקט. 
מלווה    ימים מיום קבלת דרישת חברת הבת לקיים את התנאים המוקדמים הדרושים לצורך חתימת הסכם ליווי עם מוסד פיננסי  120בתוך   (5)

מש רישום  כלל ההסכמות המאפשרות  יתקבלו  הפינוי  הודעת  ממועד מסירת  יאוחר  הפיננסי המלווה כמפורט  כולא  לטובת המוסד  נתה 
 בהסכם התמ"א. 

 .הקרובים בשבועות להתחיל צפויה  הפרויקט ובניית בנייה   היתר  לקבלת ממתינה  הבת חברת
סך   מתוך  ההסכם  על  שחתמו  הדיירים  שיעור 

 100% הדיירים

 80% שיעור הסכמה הנדרש להתחלת הפרויקט 
 .אלפי ש"ח 2,530-כעל פי דוח שמאי בסך של  ופינוי עלויות שכירויות עלויות הפינוי השונות ובכלל זה עלויות שכירות 

 12 מס' הדיירים עימם נחתם הסכם פינוי 

 
 .הבנייה היתר קבלת   מועד את מציינים  התאריכים. בפועל קרקע   רכישת מתבצעת  ולא , העירונית ההתחדשות  בתחום  הם החברה של הפרויקטים כל   96
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   , רמת השרון 11סמטת הגינה  שם הפרויקט 
ועם   דיירים חתומים  יחס ההחלפה הממוצע עם 

 - דיירים שטרם חתמו 

 אלפי ש"ח.  200-כ צפי עלויות אחרות ובכלל זה עלויות הריסה 
 ידוע לחברה על חשיפות מהותיות.   לא חשיפות מהותיות של התאגיד לפרויקט 

 .  אומדן  בוצע לא אומדן שווי מימוש נטו בתקופה המדווחת  
 תשתיות סביבתיות מלאות.   קיימות  דיון בקיומן של תשתיות בקרבת הפרויקט 

 - נושאים מיוחדים 
 

 מצבו התכנוני של הפרויקט   (ב)

  30.6.2020מצב תכנוני לפרויקט, ליום 
 מצב תכנוני נוכחי

 הערות  סה"כ יחידות  סה"כ שטחים )פלדלת, מ"ר(  סוג מלאי
 ברישוי/קיים היתר בניה בתנאים. 1697 1,835 יחידות דיור 
 - - - שטחי מסחר 

 - - - לא מנוצלות  בנייה זכויות 
  

   עלויות שהושקעו ושיושקעו בפרויקט )באלפי ש"ח( (ג)

 2020 
2019 2018 

 1רבעון  2רבעון  כל התקופה 

עלויות  
 שהושקעו 

 -  - - - עלויות מצטברות בגין קרקע בתום התקופה 
 - 4,048 - - - עלויות מצטברות בגין פיתוח, מסים, ואגרות 

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

 - 4,048 - - - סה"כ עלות מצטברת 
 - 4,048 4,048 4,048 4,048 בספריםסה"כ עלות מצטברת 

עלויות שטרם  
הושקעו ושיעור  

 השלמה

 - 13,081 13,081 13,081 13,081 עלויות בגין קרקע שטרם הושקעו )אומדן( 
 - 12,818 12,818 12,818 12,818 עלויות בגין פיתוח, מסים ואגרות שטרם הושקעו )אומדן( 

 - 28,161 28,161 28,161 28,161 שטרם הושקעו )אומדן( בנייה עלויות בגין 
 - - - - - בעתיד )אומדן( עלויות מצטברות בגין מימון שצפויות להיות מהוונות 

 - 54,060 54,060 54,060 54,060 סה"כ עלות שנותרה להשלמה 
 - 7% 7% 7% 7% שיעור השלמה כספי )%( 

 - Q2/2023 Q2/2023 Q2/2023 Q2/2023 צפוי   בנייהמועד השלמת  
 

 

 

 
 . במקרקעין הזכויות בעלי  של היחידות  כולל  לא  97
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 שיווק הפרויקט  (ד)

 2020 
2019 2018 

 1רבעון  2רבעון  התקופה כל 

 חוזים שנחתמו בתקופה השוטפת 
 - - - 1 1 מס' יחידות דיור 

 - - - 104 104 יחידות דיור )מ"ר( 
מחיר ממוצע למ"ר )ללא מע"מ( בחוזים שנחתמו בתקופה  

 - - - 32.5 32.5 יחידות דיור )באלפי ש"ח( השוטפת 

 חוזים מצטברים עד לסוף התקופה 
 - - - 1 1 דיור מס' יחידות 

 - - - 104 104 יחידות דיור )מ"ר( 
מחיר ממוצע למ"ר )ללא מע"מ( במצטבר בחוזים שנחתמו עד  

 - - - 32.5 32.5 יחידות דיור )באלפי ש"ח( סוף התקופה 

 שיעור השיווק של הפרויקט 

סה"כ הכנסות צפויות מכל הפרויקט  
 - 64,884 64,884 64,884 64,884 )באלפי ש"ח(

סה"כ הכנסות צפויות מחוזים שנחתמו  
 - - - 3,376 3,376 במצטבר )באלפי ש"ח( 

שיעור שיווק ליום האחרון של התקופה  
)%( 6.5% 6.5% - - - 

 שטחים שטרם נחתמו לגביהם חוזים
 - 16 16 15 15 מס' יחידות דיור 

 - 1,835 1,835 1,731 1,731 יחידות דיור )מ"ר( 
בדוח על   לגביהם חוזים מחייביםסה"כ עלות מצטברת )יתרת מלאי( המיוחסת לשטחים שטרם נחתמו 

 - 4,048 4,048 4,048 4,048 המצב הכספי )באלפי ש"ח( 

 - 1 1 - -   תשקיףה מועד מספר חוזים שנחתמו מתום התקופה ועד  
 - 32.5 32.5 - -   במטבע מסחרי   תשקיףה מועד מחיר ממוצע למ"ר )ללא מע"מ( בחוזים שנחתמו מתום התקופה ועד 

 

 בהכנסה מחוזי מכירה מחייבים בפרויקט ומקדמות שצפויות להתקבל בפרויקטהכרה  (ה)

סה"כ הכנסות שהוכרו / שיוכרו בגין חוזים חתומים )אלפי ש"ח, לא  
 )כולל מע"מ

מקדמות שנתקבלו / שצפויות להתקבל בגין חוזים חתומים )אלפי ש"ח, לא  סה"כ  
 כולל מע"מ( 

 235 - 30.6.2020עד ליום 
Q3/2020 - - 
Q4/2020 - 607 
Q1/2021 338 - 

2021Q2/  2,534 3,038 ואילך 
 3,376 3,376 "כ סה
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 98רווחיות גולמית מהפרויקט )אלפי ש"ח(  (ו)

 )אלפי ש"ח( אומדן שיעור רווחיות גולמית כוללת בפרויקט 
 2018שנת  2019 שנת 30.6.2020ליום  

 - 64,884 64,884 הכנסות צפויות בגין הפרויקט 
 - 58,108 58,108 עלויות פרויקט צפויות 

 - 6,776 6,776 רווח )הפסד( גולמי צפוי בגין הפרויקט
 - - - מתוכו, רווח שכבר הוכר ברו"ה 
 - 6,776 6,776 מתוכו, רווח שטרם הוכר ברו"ה 

 - 10.4 10.4 שיעור רווח גולמי כולל צפוי בפרויקט )%( 

מחיר ממוצע למ"ר )ללא  
מע"מ( לפיו חושב רווח גולמי  

 שטרם הוכר )לפי שימושים( 

 - 28.2 28.2 מגורים 
 - - - מסחרי 

 - - - משרדים 
 - - - אחר 

 

 ניתוחי רגישות לרווח גולמי שטרם הוכר מהפרויקט )אלפי ש"ח(  (ז)

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

השפעת עליה של   
סה"כ רווח גולמי   5%השפעת עליה של  10%

 שטרם הוכר 
השפעת ירידה של  

5% 
השפעת ירידה של  

10% 
השפעת שינוי במחירי המכירה של שטחים שטרם נחתמו לגביהם  
 ( 4,842) ( 2,421) 6,776 2,421 4,842 חוזי מכירה מחייבים, למ"ר על הרווח הגולמי הצפוי שטרם הוכר 

השפעת שינוי בעלויות ההקמה )עלות המכר( למ"ר על הרווח  
 3,784 1,892 6,776 ( 1,892) ( 3,784) הגולמי הצפוי שטרם הוכר 

 
 

  

 
 .ח"ש מיליון  3.1-כ של בסך   חסון בית   רכישת במסגרת הזדמנותי רווח הוכר, בנוסף  98
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 מימון ספציפי שנלקח לפרויקט )אלפי ש"ח(  (ח)

 מימון ספציפי שנלקח לפרויקט 

יתרות  
בדוח על  
המצב  
הכספי  

 )אלפי ש"ח(

30.6.2020 

מוצג  
כהלוואות  
 לזמן קצר 

- 

מוצג  
כהלוואות  
 לזמן ארוך 

- 

31.12.2019 

מוצג  
כהלוואות  
 לזמן קצר 

- 

מוצג  
כהלוואות  
 לזמן ארוך 

- 

 "(.כלל: " זה בסעיף  להלן) מ"בע לביטוח חברה וכלל"( הבנק: "זה בסעיף להלן ) מ"בע  ירושלים  בנק מוסד מלווה 
תאריך אישור הלוואה / מסגרת ותאריך  

 נטילת הלוואה 
  ביטוחיים   שירותים  לקבלת   כלל  עםהתקשרה    וכן, מימון  שירותי   לקבלת   וכלל   הבנק   עם  הבת  חברת  התקשרה   ו, לפי2020  נובמברב  11מיום  ליווי    הסכם

 "(.הליווי הסכם)להלן בסעיף זה: " מקרקעין ה אשר נבנה על   הפרויקטשונים בקשר עם 

 סה"כ מסגרת 

 אלפי ש"ח.  53,000בסכום מצטבר שלא יעלה על סך של  כלל ידי על שיונפקו  בעלים ערבויות (1)
 .ח"ש אלפי  52,000 על יעלה שלא מצטבר   בסכום כלל ידי  על תונפקנה אשר  לרוכשים פוליסות (2)
  לחברת  תועמד  אשר,  הפרויקט עם  בקשר הבת חברת  פעולות  למימון  ח"ש אלפי  11,000 של סך  על  יעלה  שלא  מצטבר בסכום  כספי אשראי  מסגרת  (3)

   .שווים ובחלקים במשותף  וכלל  הבנק ידי   על הבת
 . הבעלים לטובת   כלל תנפיק  אותן"ח ש מיליון  1.4-כ  של כולל בסך דירה שכר  תיו ערבו (4)

 אלפי ש"ח.  11,000מסגרת האשראי נותר לניצול סך של   מסך שטרם נוצלה מתוכה, יתרה 

 מנגנון קביעת הריבית וציון הריבית

מסך עלויות הפרויקט על פי דוח    0.85%תשלם לבנק דמי ניהול בגין הוצאות הטיפול, הניהול והביצוע של הסכם הליווי בשיעור של    הבת  חברת (1)
 בעלויות הפרויקט וכן יהיו צמודים למדד בהתאם לקביעת המפקח בדוח האפס.  ידולאפס לא כולל מע"מ. דמי הניהול כאמור יוגדלו בהתאם לג

 . משפטיים  מסמכים  עריכת בגין יורו   כללאו /ו שהבנק  למי"ח ש  אלפי  40 לש סך  תשלם  הבת חברת (2)
 חודשים. 12עבור כל פוליסה לרוכשים שתוצא על ידי כלל לתקופת מינימום של  0.8%תשלם פרמיה בשיעור שנתי של   הבת חברת (3)
 עבור כל ערבות כאמור.  0.9%תשלם לבנק בגין ערבות בעלים עמלה בשיעור של   הבת חברת (4)

 כן נקבעו עמלות שישולמו בגין ביצוע פעולות בסכומים שאינם מהותיים.    כמו
 - רעון אשראי ימועדי תשלום ריבית ופ

 - תניות פיננסיות מרכזיות 

 תניות מרכזיות אחרות 

 : תנאים מקדמיים עיקריים להעמדת המימון
 "ח. ש אלפי 11,700 לפחות  הינו  שלהן הכולל המכירה מחיר   אשר  תמבין יחידות הדיור הנוספו 4מכירה מוקדמת של  (1)
 אלפי ש"ח. 8,858-)לרבות מרכיב מקרקעין( ובסכום שלא יפחת מ מסך עלויות הפרויקט  20%בשיעור של  חברת הבת השקעה של הון עצמי על ידי  (2)
תפחת דרישת ההון  ע"מ(,  אלפי ש"ח )לא כולל מ  18,000מחיר המכירה שלהן הינו לפחות    אשר מבין יחידות הדיור הנוספות    6לאחר מכירה של   (3)

 .מסך עלויות הפרויקט לפי אישור הבנק, כלל והמפקח בפרויקט 15%של  לשיעור העצמי הנדרש ותעמוד על סכום השווה 
וקבלת אישור המפקח בפרויקט    אלפי ש"ח )לא כולל מע"מ(  30,200אשר מחירן הכולל הינו לפחות    מבין היחידות הנוספות,  10לאחר מכירה של   (4)

מסך    10%של    שיעורמעבודות הפרויקט, תפחת דרישת ההון העצמי הנדרש ותעמוד על סכום השווה ל  30%בדבר ביצוע הנדסי בפועל בשיעור של  
 . אלפי ש"ח 4,100-הכוללות אך לא פחות מ עלויות הפרויקט 

 . הון משלים מסך ההון העצמי הנ"ל באמצעות   70%רשאית להעמיד סך שלא יעלה על שיעור של   חברת הבת (5)
אפס (6) דוח  העסקית  המצאת  התחזית  את  ולכלל,    התואם  לבנק  מופנה  מזהמים/מטרדים/סיכונים  לפרויקט,  של  להעדרם  התייחסות  והכולל 

 .במקרקעין
 . האפס בדוח המוצגת למתואר תואם ההיתר   כי  המפקח  ואישור"ע  התב פי על, לפרויקט כדין בנייה היתר נפקת ה (7)
 .מחויבת להמציא במסגרת הסכם הליווי  חברת הבתשעבוד לטובת הבנק וכלל של פוליסת הביטוח ש (8)
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 מימון ספציפי שנלקח לפרויקט 
 . "העמדת כל הבטחונות המפורטים בסעיף זה בשורת "בטחונות (9)
בפרויקט הון עצמי נוסף בסכום    חברת הבת ובכל מקרה שכזה כאמור תשקיע    17%רווחיות הפרויקט על פי דוח המפקח לא תפחת משיעור של   (10)

 .אשר יביא לכיסוי ההפרש שנוצר
 

 : עילות מרכזיות להעמדה לפירעון מיידי
 .נספחיובכל מקרה של הפרה או אי קיום תנאי כלשהו מתנאי הסכם הליווי ו/או   (1)
בכל מקרה שבו הבנק יקבע כי כתוצאה משינוי בהוראות בנק ישראל או משינוי בהוראות החוקיות הקיימות יוגבלו האפשרויות להעמדת אשראים   (2)

 .ו/או הוצאת ערבויות
 .או בסיכוייה לעמוד בהתחייבויותיה על פי הסכם הליווי  חברת הבתבכל מקרה שבו יחול שינוי לרעה במצבה הכלכלי של  (3)
בקרות מקרה מימוש לגבי המקרקעין, הפרויקט ו/או יחידות הדיור בפרויקט, חשבון הפרויקט ו/או כל נכס ו/או זכות המשועבדים לטובת הבנק   (4)

 .ו/או כלל
 

 : תניות מרכזיות נוספות
 .לא תיפגענה הבת   חברתהבנק וכלל רשאים לצרף בכל שלב עתידי כל בנק אחר ו/או חברת ביטוח אחרת להסכם הליווי, ובלבד שזכויות  (1)
ש"ח ביחס לפרויקטים    אלפי  40,400-כעל סך כולל של    ש"ח, ולא יעלה  אלפי  5,550בבנק בקשר עם הפרויקט לא יעלה על סך של    הבת  חברתאובליגו   (2)

 . הבנק  לטובת המשועבדים אחרים
של  הבת    חברת אובילגו   (3) סך  על  יעלה  לא  הפרויקט  עם  בקשר  של  ש"ח  אלפי  119,500בכלל  כולל  סך  על  יעלה  ולא    ביחס "ח  ש  אלפי  383,500, 

 . כלל לטובת  המשועבדים אחרים  לפרויקטים
 

 : מגבלות מרכזיות ביחס למכירת דירות
 .לפרויקט ובהתאם לחוזי הרכישה שיאושרו על ידי הבנקנקבעה מגבלה למכירת היחידות בפרויקט על פי כל תנאי הסכם הליווי והתחזית העסקית   (1)
לא תהיה רשאית למכור יחידות בפרויקט במחירים הנופלים מהמחירים המפורטים בתחזית העסקית לפרויקט    חברת הבתנקבעה מגבלה לפיה   (2)

 .את הסכמת הבנק וכלל מראש ובכתב למכירה כאמור  חברת הבתו/או קיבלה 
תקבע תנאי תשלום בינה לבין הרוכשים ותדאג שקצב הגבייה של התשלומים המגיעים מהם יבטיחו עמידה בתחזית    חברת הבת נקבעה מגבלה לפיה   (3)

 .העסקית
מהמחיר הנקוב בתחזית העסקית לכל יחידה נוספת רלוונטית ללא דרישה    5%רשאית למכור יחידות בפרויקט במחיר הנופל בעד שיעור של   הבת  חברת

 להסכמת הבנק מראש ובכתב. 
יון האם הופרו תניות מרכזיות או אמות  צ

 .לא 30.6.2020מידה אחרות ליום 

 .לא Non-Recourseהאם מסוג 

תנאים לשחרור עודפים מחשבון הליווי,  
 לרבות ציון האם התקיימו התנאים

 .להם המגיעים  שהוא  סוג מכל התשלומים  יתר כל של ותשלום כלל  או/ ו הבנק ידי   על הבת לחברת שניתנו האשראים כל  פירעון (1)
 . נדרשות  ובלתי  מובטלות כשהן  לכלל או /ו  לבנק והשבתן  העניין לפי, לרוכשים פוליסות/הערבויות של כדין  ביטולן (2)

 המתלים לשחרור עודפים מחשבון הליווי.   התנאים התקיימו  טרם

 בטחונות 

  כאמור   הבת  חברת   וזכויות  המקרקעין   כאשר  במקרקעין  הבת   חברת  זכויות   כל  ועל   המקרקעין   על,  בסכום  הגבלה  ללא ,  ראשונה  מדרגה   קבוע  שעבוד (1)
  בשל  לרבות  אליהם   הקשור   בכל  שלישי   צד מכל   פיצוי   או   לשיפוי   זכות  כל  ועל, כלשהו  שלישי  צד  זכות  או  תביעה ,  חוב,  צו, עיקול,  שעבוד  מכל   נקיים 

 . הפקעתם או   הינזקם
 .מקרקעין   רישום בלשכת  ורישומה וכלל   הבנק לטובת  משכנתה   יצירת (2)
 . החברות ברשם  ורישומם השעבוד  בהסכם המפורט  פי על  נוספים שעבודים (3)
 .בהם  מצויינים אינם  וסכומם  פירעונם מועד אשר  הבת חברת ידי   על חתומים חוב שטרי (4)
 .הפרויקט חשבון שעבוד (5)
 . הבנק ידי   על שיומצא  הערבות לנוסח  בהתאם רצון  ראם  מר  של לשיפוי  והתחייבות   ערבות (6)
 . בהם מצויינים  אינם  וסכומם  פירעונם  מועד אשר  רצון ראם  מר  ידי   על חתומים חוב שטרי (7)
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 הפרויקט  על המוטלים שעבודים (ט)

 הסכום המובטח )למועד הדו"ח(  פירוט סוג
30.6.2020 

 ראו פירוט בטחונות בס"ק )ח( לעיל. דרגה ראשונה  שעבודים  
 - - דרגה שנייה  

 - - אחר )הערות אזהרה וכיו"ב( 
 

 התאמה בין הרווח הגולמי הצפוי ובין יתרת העודפים הצפויה למשיכה בפרויקט )באלפי ש"ח(  (י)

 6,776  רווח גולמי צפוי 
 8,616 התאמות לעודפים, סה"כ 

 15,392 99עצמי( סה"כ עודפים צפויים למשיכה )כולל הון  
 Q2/2023 מועד צפוי למשיכת עודפים

 ל. בסעיף קטן )ח( לעי שורת "תנאים לשחרור עודפים"ראו     תנאים מתלים למשיכת עודפים
 

  

 
 הנדרש. העצמי ההון  מסך "ח  ש מיליון 1-כ הושקעו   התשקיף למועד  עד "ח. ש מיליון 8.8-כ  של בסך   בפרויקט הנדרש העצמי ההון   גובה מלוא   את כוללת  היתרה   99
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 , קריית אונו 73-59"ל צה 6.15.5

 הפרויקט  הצגת  (א)

 , קריית אונו 59-73צה"ל  שם הפרויקט 
 "(. המקרקעין, קריית אונו )להלן בסעיף זה: "59-73בצה"ל  197-ו  195חלקות   6490מקרקעין הידועים כגוש  מיקום הפרויקט 

 הפרויקט תיאור קצר של 

בתמורה להענקת כל    יןיחידות דיור המצויות במקרקע  64קומות ובהם    4מתן שירותי בנייה לביצוע עבודות חיזוק ושיפוץ שני מבני מגורים בני  
יות  זכוו/או זכויות הקיימות מכל תכנית בניין עיר בקשר עם המקרקעין )להלן בסעיף זה: " 38זכויות הבנייה הקיימות או המותרות מכח תמ"א 

בספטמבר    12יחידות דיור חדשות, והכל כמפורט בהסכם התמ"א שנחתם בין חברת הבת לבין בעלי הזכויות במקרקעין ביום    44"( ובניית  הבנייה
 , בהתאמה(."הפרויקט"-ו "הסכם התמ"א", "הבעלים: "בסעיף זה )להלן 2017

 100% חלק התאגיד האפקטיבי בפרויקט 

)לעיל    שותפות מוגבלת   –, שהינה השותף הכללי בבית חסון רחוב צהל קרית אונו  באמצעות בית חסון יזמות ובניה בע"מ, חברת בת של החברה מבנה האחזקה בפרויקט 
 ."(חברת הבתולהלן בסעיף זה: "

 - ציון שמות השותפים לפרויקט 
 עלות  שיטת הצגה בדוחות הכספיים

 ברישוי/קיים היתר בנייה בתנאים.  100מועד רכישת הקרקע עליה ייבנה הפרויקט 
 מ"ר. 5,244 שטח הקרקע עליה ייבנה הפרויקט 
 Q3/2023 מועד מתוכנן לסיום עבודות הקמה

 Q2/2020 מועד התחלת שיווק הפרויקט  
 Q3/2023 מועד סיום שיווק צפוי 

 ם הסכם עם קבלן ביצוע.נחת טרם הסכמים עם קבלני ביצוע 
 Q4/2020 מועד התחלת עבודות הקמה 

 זכויות משפטיות בקרקע 
 רכישת זכויות הבנייה בתמורה לביצוע שירותי הבנייה כמפורט בהסכם התמ"א.  

יצוין כי, בהתאם להסכם התמ"א, בוצעה הצמדה של זכויות הבנייה למתקן מתוך הרכוש המשותף, אשר נרשם כיחידה רישומית נפרדת לצורך  
 הבנק המלווה ולטובת רוכשי דירות עתידיים. רישום הערת האזהרה לטובת חברת הבת, 

 חיזוק ועיבוי.  38"א תמ הסכמים מיוחדים 

 התניות עיקריות להתחלת ביצועו של הפרויקט  

 90לא יאוחר מחלוף  38חברת הבת תפעל באופן רציף בכל האמצעים החוקיים לצורך פתיחת הליך לקבלת היתר בנייה לפי הוראות תמ"א  (1)
 מהבעלים.  87.5%מחתימת הסכם התמ"א על ידי שיעור של ימי עסקים 

 חודשים מיום הגשת הבקשה להיתר בנייה בוועדה המקומית. 10קבלת היתר בנייה בתוך  (2)
 ימים ממועד חתימת ראשון הבעלים כאמור.  60מהבעלים של כל חלקה בנפקד על הסכם התמ"א בתוך  87.5%חתימה על ידי שיעור של  (3)

 .הקרובים בשבועות להתחיל צפויה  הפרויקט ובניית בנייה   היתר  לקבלת ממתינה  הבת חברת
סך   מתוך  ההסכם  על  שחתמו  הדיירים  שיעור 

 100% הדיירים

 67% שיעור הסכמה הנדרש להתחלת הפרויקט 
 .אלפי ש"ח 2,328-כעל פי דוח שמאי בסך של  ופינוי עלויות שכירויות עלויות הפינוי השונות ובכלל זה עלויות שכירות 

 64 מס' הדיירים עימם נחתם הסכם 
ועם   דיירים חתומים  יחס ההחלפה הממוצע עם 

 - דיירים שטרם חתמו 

 - צפי עלויות אחרות ובכלל זה עלויות הריסה 
 ידוע לחברה על חשיפות מהותיות.   לא חשיפות מהותיות של התאגיד לפרויקט 

 .  אומדן  בוצע לא אומדן שווי מימוש נטו בתקופה המדווחת  
 תשתיות סביבתיות מלאות.   קיימות  דיון בקיומן של תשתיות בקרבת הפרויקט 

 
 .הבנייה היתר קבלת   מועד את מציינים  התאריכים. בפועל קרקע   רכישת מתבצעת  ולא , העירונית ההתחדשות  בתחום  הם החברה של הפרויקטים כל   100
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 , קריית אונו 59-73צה"ל  שם הפרויקט 
 - נושאים מיוחדים 

 

 מצבו התכנוני של הפרויקט   (ב)

  30.6.2020מצב תכנוני לפרויקט, ליום 
 מצב תכנוני נוכחי

 הערות  סה"כ יחידות  סה"כ שטחים )פלדלת, מ"ר(  סוג מלאי
 התקבל היתר בנייה  44101 4,853 יחידות דיור 
 - - - שטחי מסחר 

 - - - לא מנוצלות  בנייה זכויות 
  

   עלויות שהושקעו ושיושקעו בפרויקט )באלפי ש"ח( (ג)

 2020 
2019 2018 

 1רבעון  2רבעון  כל התקופה 

עלויות  
 שהושקעו 

 - - - - - עלויות מצטברות בגין קרקע בתום התקופה 
 - 5,588 - 76 76 עלויות מצטברות בגין פיתוח, מסים, ואגרות 

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

 - 5,588 - 76 76 עלות מצטברת סה"כ 
  5,588 5,588 5,664 5,664 בספריםסה"כ עלות מצטברת 

עלויות שטרם  
הושקעו ושיעור  

 השלמה

 - 17,293 17,293 17,293 17,293 עלויות בגין קרקע שטרם הושקעו )אומדן( 
  17,575 17,575 17,499 17,499 עלויות בגין פיתוח, מסים ואגרות שטרם הושקעו )אומדן( 

 - 56,073 56,073 56,073 56,073 שטרם הושקעו )אומדן( בנייה עלויות בגין 
 - - - - - עלויות מצטברות בגין מימון שצפויות להיות מהוונות בעתיד )אומדן( 

 - 90,941 90,941 90,865 90,865 סה"כ עלות שנותרה להשלמה 
 - 5.8% 5.8% 5.9% 5.9% שיעור השלמה כספי )%( 

 - Q3/2023 Q3/2023 Q3/2023 Q3/2023 צפוי   בנייהמועד השלמת  
 

 

 

 

 

 

 
 . במקרקעין הזכויות בעלי  של היחידות  כולל  לא  101
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 שיווק הפרויקט  (ד)

 2020 
2019 2018 

 1רבעון  2רבעון  כל התקופה 

 חוזים שנחתמו בתקופה השוטפת 
 - - - - - מס' יחידות דיור 

 - - - - - יחידות דיור )מ"ר( 
מחיר ממוצע למ"ר )ללא מע"מ( בחוזים שנחתמו בתקופה  

 - - - - - יחידות דיור )באלפי ש"ח( השוטפת 

 חוזים מצטברים עד לסוף התקופה 
 - - - - - מס' יחידות דיור 

 - - - - - יחידות דיור )מ"ר( 
שנחתמו עד  מחיר ממוצע למ"ר )ללא מע"מ( במצטבר בחוזים 

 - - - - - יחידות דיור )באלפי ש"ח( סוף התקופה 

 שיעור השיווק של הפרויקט 

סה"כ הכנסות צפויות מכל הפרויקט  
 - 110,491 110,491 110,491 110,491 )באלפי ש"ח(

סה"כ הכנסות צפויות מחוזים שנחתמו  
 - - - - - במצטבר )באלפי ש"ח( 

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

 שטחים שטרם נחתמו לגביהם חוזים
 - 44 44 44 44 מס' יחידות דיור 

 - 4,853 4,853 4,853 4,853 יחידות דיור )מ"ר( 
סה"כ עלות מצטברת )יתרת מלאי( המיוחסת לשטחים שטרם נחתמו לגביהם חוזים מחייבים בדוח על  

 - 5,588 5,588 5,664 5,664 )באלפי ש"ח( המצב הכספי 

 - 1 1 1 1   תשקיףה מועד מספר חוזים שנחתמו מתום התקופה ועד  
 - 16.5 16.5 16.5 16.5   במטבע מסחרי   תשקיףה מועד מחיר ממוצע למ"ר )ללא מע"מ( בחוזים שנחתמו מתום התקופה ועד 

 

 ומקדמות שצפויות להתקבל בפרויקטבהכנסה מחוזי מכירה מחייבים בפרויקט  הכרה  (ה)

סה"כ הכנסות שהוכרו / שיוכרו בגין חוזים חתומים )אלפי ש"ח, לא  
 )כולל מע"מ

סה"כ מקדמות שנתקבלו / שצפויות להתקבל בגין חוזים חתומים )אלפי ש"ח, לא  
 כולל מע"מ( 

 - - 30.6.2020עד ליום 
Q3/2020 - 130 
Q4/2020 - - 
Q1/2021 248 1,267 

2021Q2/  462 1,611 ואילך 
 1,859 1,859 "כ סה
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 102רווחיות גולמית מהפרויקט )אלפי ש"ח(  (ו)

 )אלפי ש"ח( אומדן שיעור רווחיות גולמית כוללת בפרויקט 
 2018שנת  2019 שנת 30.6.2020ליום  

 - 110,491 110,491 הכנסות צפויות בגין הפרויקט 
 - 96,529 96,529 צפויות עלויות פרויקט 

 - 13,962 13,962 רווח )הפסד( גולמי צפוי בגין הפרויקט
 - - - מתוכו, רווח שכבר הוכר ברו"ה 
 - 13,962 13,962 מתוכו, רווח שטרם הוכר ברו"ה 

 - 12.6 12.6 שיעור רווח גולמי כולל צפוי בפרויקט )%( 

מחיר ממוצע למ"ר )ללא  
לפיו חושב רווח גולמי  מע"מ( 

 שטרם הוכר )לפי שימושים( 

 - 19.1 19.1 מגורים 
 - - - מסחרי 

 - - - משרדים 
 - 8.1 8.1 אחר 

 

 ניתוחי רגישות לרווח גולמי שטרם הוכר מהפרויקט )אלפי ש"ח(  (ז)

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

השפעת עליה של   
סה"כ רווח גולמי   5%השפעת עליה של  10%

 שטרם הוכר 
השפעת ירידה של  

5% 
השפעת ירידה של  

10% 
השפעת שינוי במחירי המכירה של שטחים שטרם נחתמו לגביהם  
 ( 9,320) ( 4,660) 13,962 4,660 9,320 חוזי מכירה מחייבים, למ"ר על הרווח הגולמי הצפוי שטרם הוכר 

ההקמה )עלות המכר( למ"ר על הרווח  השפעת שינוי בעלויות 
 6,854 3,427 13,962 ( 3,427) ( 6,854) הגולמי הצפוי שטרם הוכר 

 
 

  

 
 . ח"ש מיליון  5-כ של בסך   חסון בית   רכישת במסגרת הזדמנותי רווח הוכר, בנוסף  102
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 "ח( ש )אלפי  לפרויקט  שנלקח ספציפי מימון  (ח)

 מימון ספציפי שנלקח לפרויקט 

יתרות  
בדוח על  
המצב  
הכספי  

 )אלפי ש"ח(

30.6.2020 

מוצג  
כהלוואות  
 לזמן קצר 

- 

מוצג  
כהלוואות  
 לזמן ארוך 

- 

31.12.2019 

מוצג  
כהלוואות  
 לזמן קצר 

- 

מוצג  
כהלוואות  
 לזמן ארוך 

- 

 "(.כלל: " זה בסעיף  להלן) מ"בע לביטוח חברה וכלל"( הבנק: "זה בסעיף להלן ) מ"בע  ירושלים  בנק מוסד מלווה 
תאריך אישור הלוואה / מסגרת ותאריך  

 נטילת הלוואה 
  ביטוחיים   שירותים  לקבלת   כלל  עם  התקשרה   וכן, מימון  שירותי   לקבלת   וכלל   הבנק   עם  חברת הבת , לפיו התקשרה  2020בנובמבר    19הסכם ליווי מיום  
 103"(.הליווי הסכם)להלן בסעיף זה: " מקרקעין ה אשר נבנה על   הפרויקטשונים בקשר עם 

 סה"כ מסגרת 

 "ח.ש אלפי  4,000 עד של בסך הבנק  ידי על תונפק  אשר הבעלים לטובת  פוחתת  ביצוע  ערבות (1)
בסך של עד    "א התמ  הסכם   פי  על  בדק   ותלביצוע עבוד   הבת   חברת   התחייבויות   להבטחת   בלבד   הבנק   ידי  על   הפרויקט  בתום   שתונפק   בדק  ערבות  (2)

 אלפי ש"ח.  500
לתיקון צוה בית המשותף על פי הסכם התמ"א בסך    הבת   חברת   התחייבויות  להבטחת  בלבד   הבנק   ידי  על  הפרויקט   בתום  שתונפק   רישום  ערבות (3)

 אלפי ש"ח. 75של עד 
 .ח"ש אלפי  91,000 על יעלה שלא מצטבר   בסכום כלל ידי  על תונפקנה אשר  לרוכשים פוליסות (4)

  על   לחברה  תועמד  אשר,  הפרויקט  עם  בקשר   חברת הבת  פעולות  למימון   ח"ש  אלפי  20,000  של  סך  על  יעלה   שלא  מצטבר  בסכום  כספי  אשראי  מסגרת
 (.60%וכלל בשיעור של   40%)הבנק בשיעור של  במשותף וכלל  הבנק  ידי

 "ח. ש אלפי 20,000סך של מסגרת האשראי נותר לניצול   מסך מתוכה, יתרה שטרם נוצלה 

 מנגנון קביעת הריבית וציון הריבית

מסך עלויות הפרויקט על פי דוח    0.85%תשלם לבנק דמי ניהול בגין הוצאות הטיפול, הניהול והביצוע של הסכם הליווי בשיעור של    הבת  חברת (1)
 בעלויות הפרויקט וכן יהיו צמודים למדד בהתאם לקביעת המפקח בדוח האפס.  ידולאפס לא כולל מע"מ. דמי הניהול כאמור יוגדלו בהתאם לג

 . משפטיים  מסמכים  עריכת בגין אלפי ש"ח למי שהבנק ו/או כלל יורו   50סך של  תשלם  הבת חברת (2)
 חודשים. 12עבור כל פוליסה לרוכשים שתוצא על ידי כלל לתקופת מינימום של  0.8%תשלם פרמיה בשיעור שנתי של   הבת חברת (3)
 כאמור. עבור כל ערבות 1.65%תשלם לבנק בגין ערבות ביצוע לבעלים עמלה בשיעור של   הבת חברת (4)
 עבור כל ערבות כאמור.  2.5% של שנתי בשיעור עמלה  הרישום וערבות  הבדק ערבות בגין לבנק תשלם  הבת חברת (5)

 כן נקבעו עמלות שישולמו בגין ביצוע פעולות בסכומים שאינם מהותיים.    כמו
 . זה מועד לאחר  תבוטל  מנוצלת  לא יתרה  וכל  הליווי הסכם על  החתימה  מיום  בלבד חודשים 3  של לתקופה תהיה   הביצוע  ערבות מועדי תשלום ריבית ופרעון אשראי

 - תניות פיננסיות מרכזיות 

 תניות מרכזיות אחרות 

 : תנאים מקדמיים עיקריים להעמדת המימון
 "מ(. מע כולל "ח )לא ש אלפי  16,500 שלבשווי של יפחת מסך   תמבין יחידות הדיור הנוספו 8מכירה מוקדמת של  (1)
מסך עלויות הפרויקט )כהגדרתן בהסכם הליווי ועל פי דוח האפס, להלן בסעיף זה:    20%בשיעור של    חברת הבת השקעה של הון עצמי על ידי   (2)

התחייבה כי ההון העצמי הנ"ל יושקע על   חברת הבת. "חש אלפי  15,100-מ פחות לא אך,  "( לפי אישור הבנק והמפקח בפרויקטעלויות הפרויקט"
ידי  ידה במזומן   ו/או תשלם בפועל עבור עבודות בפרויקט שבוצעו בפועל ואשר יאושרו מראש על  בחשבון הפרויקט ו/או בתשלומים ששילמה 

 .המפקח בפרויקט, הבנק וכלל ואשר לגביהם יומצאו אסמכתאות לשביעות רצון הבנק וכלל
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 מימון ספציפי שנלקח לפרויקט 
תפחת דרישת ההון העצמי הנדרש ותעמוד    "ח,ש אלפי  30,900 של  מסך יפחת   שלא כולל  במחיר,  הנוספות ר מבין יחידות הדיו  15לאחר מכירה של  (3)

 "ח.ש אלפי  11,300-מ פחות לא  אך  מסך עלויות הפרויקט לפי אישור הבנק, כלל והמפקח בפרויקט   15%של  לשיעורעל סכום השווה 
המפקח בפרויקט בדבר ביצוע הנדסי    וקבלת אישור  אלפי ש"ח,  51,600-במחיר כולל שלא יפחת מ  מבין היחידות הנוספות,  25לאחר מכירה של   (4)

מסך עלויות הפרויקט    12.5%של    שיעור מעבודות הפרויקט, תפחת דרישת ההון העצמי הנדרש ותעמוד על סכום השווה ל  40%בפועל בשיעור של  
 אלפי ש"ח. 9,400-אך לא פחות מ והמפקח חברת הבת לפי אישור הבנק, 

 משלים הון.   מסך ההון העצמי הנ"ל באמצעות 75%רשאית להעמיד סך שלא יעלה על שיעור של   חברת הבת (5)
  20%של    שיעורהמצאת דוח אפס מטעם המפקח בפרויקט התואם את התחזית העסקית שהוצגה לבנק והרווחיות הקבועה בו אינה פוחתת מ (6)

 .ונים במקרקעיןהמופנה לבנק ולכלל, והכולל התייחסות להעדרם של מזהמים/מטרדים/סיכ
היא בעלת היתר    הבית   חברת ( לביצוע הפרויקט שבו  38המצאת היתר בנייה )שאינו מותנה ואשר מצוין בו כי הוא ניתן במסגרת הוראות תמ"א   (7)

 .הבנייה, והמצאת אישור המפקח בפרויקט כי היתר הבנייה תואם את תיאור הפרויקט כאמור בדוח האפס
  חברתמעלויות הפרויקט אשר תהא מוסבת לטובת הבנק וכלל או לחילופין המצאת הסכם בין    5%של    שיעורהקבלן בקבלת ערבות ביצוע מטעם   (8)

מכל תשלום שהיא חייבת לקבלן ותעכבם בחשבון הפרויקט עד לקבלת תעודת   5%תקזז שיעור של   הבת  חברת לבין הקבלן שיכלול סעיף לפיו    הבת
 .גמר לפרויקט מהרשויות

 .מחויבת להמציא במסגרת הסכם הליווי  חברת הבתק וכלל של פוליסת הביטוח ששעבוד לטובת הבנ  (9)
 . "העמדת כל הבטחונות המפורטים בסעיף זה בשורת "בטחונות (10)
בפרויקט הון עצמי נוסף בסכום  הבת    חברתובכל מקרה שכזה כאמור תשקיע    20%רווחיות הפרויקט על פי דוח המפקח לא תפחת משיעור של   (11)

 .לכיסוי ההפרש שנוצראשר יביא 
 

 : עילות מרכזיות להעמדה לפירעון מיידי
 .בכל מקרה של הפרה או אי קיום תנאי כלשהו מתנאי הסכם הליווי ו/או נספחיו (1)
 .ומלא מוחלט  וביגלוי   לב תום שלא ניתנואו /ו שלמות או /ו  נכונות אינן לכללאו /ו  לבנק שניתנו הבת חברת הצהרות   כי יתברר  בו  במקרה  (2)
  המשועבדת   אחרת  זכותאו  /ו  נכס   כלאו  /ו  הפרויקט   חשבון ,  בפרויקט  הנבנית  דיור  יחידת או  /ו  הפרויקט,  המקרקעין  לגבי  מימוש  מקרה  בקרות (3)

 . הרוכשים ידי על לתשלום  דרישהאו  / ו תביעהאו /ו  לרוכשיםפוליסה /בערבות  כהגדרתו מימוש  אירוע בקרות או /ו כללאו  /ו  הבנק לטובת 
 

 : מרכזיות נוספותתניות  
ש"ח ביחס    אלפי  36,500על סך כולל של    ש"ח, ולא יעלה  אלפי   12,600על סך של    בכל מקרה   בבנק בקשר עם הפרויקט לא יעלה הבת  חברתאובליגו   (1)

 .הבנק לטובת  המשועבדים אחריםלפרויקטים  
אלפי ש"ח    383,500על סך כולל של    , ולא יעלה"חש  אלפי  91,000  של  סך  על  מקרה  בכל  יעלה  לא  הפרויקט  עם  בקשר  בכללהבת    חברתאובילגו   (2)

 .כלל לטובת  המשועבדיםבקשר עם פרויקטים אחרים  
 

 : מגבלות מרכזיות ביחס למכירת דירות
 .הבנקנקבעה מגבלה למכירת היחידות בפרויקט על פי כל תנאי הסכם הליווי והתחזית העסקית לפרויקט ובהתאם לחוזי הרכישה שיאושרו על ידי   (1)
לא תהיה רשאית למכור יחידות בפרויקט במחירים הנופלים מהמחירים המפורטים בתחזית העסקית לפרויקט    הבת  חברתנקבעה מגבלה לפיה   (2)

 .את הסכמת הבנק וכלל מראש ובכתב למכירה כאמור הבת חברת קיבלה  אם   אלאו/או  
תקבע תנאי תשלום בינה לבין הרוכשים ותדאג שקצב הגבייה של התשלומים המגיעים מהם יבטיחו עמידה בתחזית    הבת   חברת נקבעה מגבלה לפיה   (3)

 .העסקית
מהמחיר הנקוב בתחזית העסקית לכל יחידה נוספת רלוונטית ללא דרישה    5%רשאית למכור יחידות בפרויקט במחיר הנופל בעד שיעור של   הבת  חברת

 להסכמת הבנק מראש ובכתב. 
ציון האם הופרו תניות מרכזיות או אמות  

 .לא 30.6.2020מידה אחרות ליום 

 .לא Non-Recourseהאם מסוג 

תנאים לשחרור עודפים מחשבון הליווי,  
 לרבות ציון האם התקיימו התנאים

 . להם המגיעים שהוא סוג  מכל התשלומים  יתר כל של  ותשלום  כלל או /ו הבנק  ידי על לחברה שניתנו האשראים כל  פירעון (1)
 . נדרשות  ובלתי  מובטלות כשהן  לכלל או /ו  לבנק והשבתן  העניין לפי, לרוכשים פוליסות/הערבויות של כדין  ביטולן (2)

 המתלים לשחרור עודפים מחשבון הליווי.   התנאים התקיימו  טרם
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 מימון ספציפי שנלקח לפרויקט 

 בטחונות 

 .על פי הסכם התמ"א ורישומו ברשם החברות חברת הבתשעבוד זכויות  (1)
ורישומה    אלפי ש"ח  130,000פסו( ללא השתתפות אחרים מוגבלת לסך של  -אשר תהא בדרגה ראשונה ושווה )פרי  יצירת משכנתה לטובת הבנק וכלל  (2)

 .בלשכת רישום מקרקעין
 .שעבודים נוספים על פי המפורט בהסכם השעבוד ורישומם ברשם החברות (3)
 .והתחייבות בלתי חוזרת לשיפוי שלו בהתאם לנוסח הערבות שיומצא על ידי הבנקראם רצון  מרתמדת ללא הגבלה בסכום של  כתב ערבות מ  (4)
 .אשר מועד פירעונם וסכומם אינם מצוינים בהם הבת חברתשטרי חוב חתומים על ידי  (5)
 .אשר מועד פירעונם וסכומם אינם מצוינים בהם  רצון ראם  מר שטרי חוב חתומים על ידי  (6)
 .שעבוד ללא הגבלה בסכום על חשבון הפרויקט לרישומו ברשם החברות לטובת הבנק וכלל (7)
מחויבת להמציא במסגרת הסכם הליווי ורישומה    הבת   שחברתשעבוד מדרגה ראשונה ללא הגבלה בסכום לטובת הבנק וכלל של פוליסות הביטוח   (8)

 .ברשם החברות
 

 הפרויקט  על המוטלים שעבודים (ט)

 הסכום המובטח )למועד הדו"ח(  פירוט סוג
30.6.2020 

 ראו פירוט בטחונות בס"ק )ח( לעיל. דרגה ראשונה  שעבודים  
 - - דרגה שנייה  

 - - אחר )הערות אזהרה וכיו"ב( 
 

 בפרויקט )באלפי ש"ח( התאמה בין הרווח הגולמי הצפוי ובין יתרת העודפים הצפויה למשיכה  (י)

 13,962  רווח גולמי צפוי 
 14,180 התאמות לעודפים, סה"כ 
 28,142 104הון עצמי( סה"כ עודפים צפויים למשיכה )כולל 

 Q3/2023 מועד צפוי למשיכת עודפים
 ו. טרם נקבע    תנאים מתלים למשיכת עודפים

 

  

 
 נדרש.ה  העצמי  ההון מסך"ח ש אלפי  640-כ  הושקעו התשקיף למועד  עד"ח. ש מיליון 15.8-כ  של בסך   בפרויקט הנדרש העצמי ההון   גובה א ומל  את כוללת  היתרה   104
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 , ראשון לציון 42-30שרירא  6.15.6

 הפרויקט  הצגת  (א)

 , ראשון לציון 30-42שרירא  הפרויקט שם 
 "(. המקרקעין, ראשון לציון )להלן בסעיף זה: "30-42המצויים בשרירא  153-ו  152חלקות   6286מקרקעין הידועים כגוש  מיקום הפרויקט 

 תיאור קצר של הפרויקט 

הבת למתן שירותי בנייה לבעלי המקרקעין )להלן  "(, במסגרתו התחייבה חברת  הסכם תמ"אחיזוק ועיבוי )להלן בסעיף זה: "  38הסכם תמ"א  
, בתמורה להענקת כלל זכויות הבנייה לרבות, זכויות  המצוי במקרקעין  לביצוע עבודות חיזוק ועיבוי במבנה המגורים"(  הבעליםבסעיף זה: "

כויות הבנייה שיתווספו למבנה המגורים  ואו בחצר המבנה כאמור מכוח התב"ע הקיימת ו/או כל תכנית אחרת וכן כל ז   מבנה המגוריםהבנייה בגג  
 "(.הפרויקט)להלן בסעיף זה: " יחידות דיור חדשות  35והוספה של עד   38לפי תמ"א 

 100% חלק התאגיד האפקטיבי בפרויקט 
 ."(חברת הבתגד בירוק בע"מ, חברת בת של החברה )לעיל ולהלן בסעיף זה: "-באמצעות אב מבנה האחזקה בפרויקט 

 - שמות השותפים לפרויקט ציון 
 .עלות שיטת הצגה בדוחות הכספיים

 ברישוי/קיים היתר בנייה בתנאים.  105מועד רכישת הקרקע עליה ייבנה הפרויקט 
 מ"ר. 2,742 שטח הקרקע עליה ייבנה הפרויקט 
 4/2023Q מועד מתוכנן לסיום עבודות הקמה

 Q2/2020 מועד התחלת שיווק הפרויקט  
 Q4/2023 שיווק צפוי מועד סיום 

 ם הסכם עם קבלן ביצוע.נחת טרם הסכמים עם קבלני ביצוע 
 Q4/2020 מועד התחלת עבודות הקמה 

 חיזוק ועיבוי.  38תמ"א הסכם  זכויות משפטיות בקרקע 
 - הסכמים מיוחדים 

 התניות עיקריות להתחלת ביצועו של הפרויקט  

  רעידות  בפני  המגורים  מבנה  עמידות את בחן  אשר   מהנדס דעת  חוות  והתקבלה עליו  חלות   38"א  תמ הוראות  אשר בניין  הינו   המגורים  מבנה (1)
החלות על המקרקעין    אחרות  בנייה  מגבלות   קיימות   לא  וכי לחזקו  יש כי וקבע מהבעלים 66%  של  שיעור  חתימת   מיום  ימים  45  בתוך אדמה

 אשר לא מאפשרות את ביצוע הפרויקט.
 "א על ידי כל הבעלים. התמ הסכם נחתם הראשון הבעלים חתימת ממועד   ימים 90 בתוך  (2)
להגיש את כל המסמכים הדרושים בכדי להוציא היתר בנייה    של התנאי המתלה השני מתחייבת חברת הבת   קיומו   ממועד   ימים  90  בתוך  (3)

 חודשים ממועד קיום התנאי המתלה השני ניתן היתה בנייה מטעם הוועדה המקומית לביצוע העבודות הדרושות בפרויקט.  14ותוך 
 12-ויקט עד לא יאוחר מהתקבל אישור המפקח על בתים משותפים ו/או בית המשפט המוסמך לביצוע הפר   –  בפרויקט   סרבן  וקיין   במידה  (4)

 "א. התמ הסכם  לאישור בתביעה  פטחודשים, בהתאמה, מן המועד בו ניתן לפנות למפקח ו/או לבית המש  18חודשים ו/או 
תחילת הבנייה התקבל אישור מיסוי מקרקעין להקפאת שומות מס השבח של הבעלים מכוח נוהלי מיסוי מקרקעין בנוגע לעסקאות    בטרם (5)

 . הרלוונטיות החוק להוראות בהתאם השבחה  מהיטל  פטור או ההנחה  בדבר הגורמים הרלוונטיים  וכן אישור  38תמ"א 
 .הקרובים בחודשים הבנייה בביצוע  להתחיל חברת הבת  ובכוונת אגרות  תשלום  לאחר להתקבל צפוי   בנייה היתר 

סך   מתוך  ההסכם  על  שחתמו  הדיירים  שיעור 
 98% הדיירים

 67% להתחלת הפרויקט שיעור הסכמה הנדרש 
 - עלויות הפינוי השונות ובכלל זה עלויות שכירות 

 . 56מתוך  55 הסכם מס' הדיירים עימם נחתם 
ועם   דיירים חתומים  יחס ההחלפה הממוצע עם 

 - דיירים שטרם חתמו 

 - צפי עלויות אחרות ובכלל זה עלויות הריסה 

 
 .הבנייה היתר קבלת   מועד את מציינים  התאריכים. בפועל קרקע   רכישת מתבצעת  ולא , העירונית ההתחדשות  בתחום  הם החברה של הפרויקטים כל   105
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 , ראשון לציון 30-42שרירא  הפרויקט שם 
 ידוע לחברה על חשיפות מהותיות.   לא חשיפות מהותיות של התאגיד לפרויקט 

 .  אומדן  בוצע לא אומדן שווי מימוש נטו בתקופה המדווחת  
 תשתיות סביבתיות מלאות.   קיימות  דיון בקיומן של תשתיות בקרבת הפרויקט 

 - נושאים מיוחדים 
 

 מצבו התכנוני של הפרויקט   (ב)

  30.6.2020מצב תכנוני לפרויקט, ליום 
 מצב תכנוני נוכחי

 הערות  סה"כ יחידות  סה"כ שטחים )פלדלת, מ"ר(  סוג מלאי
 ברישוי/קיים היתר בנייה בתנאים.  35106 3,661 יחידות דיור 
 - - - שטחי מסחר 

 - - - לא מנוצלות  בנייה זכויות 
  

   ש"ח(עלויות שהושקעו ושיושקעו בפרויקט )באלפי  (ג)

 2020 
2019 2018 

 1רבעון  2רבעון  כל התקופה 

עלויות  
 שהושקעו 

 - - - - - עלויות מצטברות בגין קרקע בתום התקופה 
 128 516 60 33 93 עלויות מצטברות בגין פיתוח, מסים, ואגרות 

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

 128 516 60 33 93 סה"כ עלות מצטברת 
 128 644 704 737 737 בספריםסה"כ עלות מצטברת 

עלויות שטרם  
הושקעו ושיעור  

 השלמה

 9,101 9,101 9,101 9,101 9,101 עלויות בגין קרקע שטרם הושקעו )אומדן( 
 9,620 9,104 9,044 9,011 9,011 עלויות בגין פיתוח, מסים ואגרות שטרם הושקעו )אומדן( 

 39,416 39,416 39,416 39,416 39,416 שטרם הושקעו )אומדן( בנייה עלויות בגין 
 58,137 57,621 57,561 57,528 57,528 עלויות מצטברות בגין מימון שצפויות להיות מהוונות בעתיד )אומדן( 

 49,036 48,520 48,460 48,427 48,427 סה"כ עלות שנותרה להשלמה 
 0.2% 1.1% 1.2% 1.3% 1.3% שיעור השלמה כספי )%( 

 Q4/2023 Q4/2023 Q4/2023 Q4/2023 Q4/2023 צפוי   בנייהמועד השלמת  
 

 

 

 

 
 . במקרקעין הזכויות בעלי  של היחידות  כולל  לא  106
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 שיווק הפרויקט  (ד)

 2020 
2019 2018 

 1רבעון  2רבעון  כל התקופה 

 חוזים שנחתמו בתקופה השוטפת 
 - - - - - מס' יחידות דיור 

 - - - - - יחידות דיור )מ"ר( 
מחיר ממוצע למ"ר )ללא מע"מ( בחוזים שנחתמו בתקופה  

 - - - - - יחידות דיור )באלפי ש"ח( השוטפת 

 חוזים מצטברים עד לסוף התקופה 
 - - - - - מס' יחידות דיור 

 - - - - - יחידות דיור )מ"ר( 
שנחתמו עד  מחיר ממוצע למ"ר )ללא מע"מ( במצטבר בחוזים 

 - - - - - יחידות דיור )באלפי ש"ח( סוף התקופה 

 שיעור השיווק של הפרויקט 

סה"כ הכנסות צפויות מכל הפרויקט  
 69,844 69,844 69,844 69,844 69,844 )באלפי ש"ח(

סה"כ הכנסות צפויות מחוזים שנחתמו  
 במצטבר )באלפי ש"ח( 

- - - - - 

שיעור שיווק ליום האחרון של התקופה  
)%( 

- - - - - 

 שטחים שטרם נחתמו לגביהם חוזים
 35 35 35 35 35 מס' יחידות דיור 

 3,661 3,661 3,661 3,661 3,661 יחידות דיור )מ"ר( 
סה"כ עלות מצטברת )יתרת מלאי( המיוחסת לשטחים שטרם נחתמו לגביהם חוזים מחייבים בדוח על  

 הכספי )באלפי ש"ח( המצב 
737 737 704 644 128 

 - - - - -   תשקיףה מועד מספר חוזים שנחתמו מתום התקופה ועד  
 - - - - -   במטבע מסחרי   תשקיףה מועד מחיר ממוצע למ"ר )ללא מע"מ( בחוזים שנחתמו מתום התקופה ועד 

 

 רווחיות גולמית מהפרויקט )אלפי ש"ח(  (ה)

 )אלפי ש"ח( אומדן שיעור רווחיות גולמית כוללת בפרויקט 
 2018שנת  2019 שנת 30.6.2020ליום  

 69,844 69,844 69,844 הכנסות צפויות בגין הפרויקט 
 58,265 58,265 58,265 עלויות פרויקט צפויות 
 11,579 11,579 11,579 הפרויקטרווח )הפסד( גולמי צפוי בגין 

 - - - מתוכו, רווח שכבר הוכר ברו"ה 
 11,579 11,579 11,579 מתוכו, רווח שטרם הוכר ברו"ה 

 16.5 16.5 16.5 שיעור רווח גולמי כולל צפוי בפרויקט )%( 

מחיר ממוצע למ"ר )ללא  
מע"מ( לפיו חושב רווח גולמי  

 שטרם הוכר )לפי שימושים( 

 16.6 16.6 16.6 מגורים 
 - - - מסחרי 

 - - - משרדים 
 - - - אחר 
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 ניתוחי רגישות לרווח גולמי שטרם הוכר מהפרויקט )אלפי ש"ח(  (ו)

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

השפעת עליה של   
סה"כ רווח גולמי   5%השפעת עליה של  10%

 שטרם הוכר 
השפעת ירידה של  

5% 
השפעת ירידה של  

10% 
השפעת שינוי במחירי המכירה של שטחים שטרם נחתמו לגביהם  
( 3,037) 11,579 3,037 6,074 חוזי מכירה מחייבים, למ"ר על הרווח הגולמי הצפוי שטרם הוכר   (6,074 )  

השפעת שינוי בעלויות ההקמה )עלות המכר( למ"ר על הרווח  
( 4,842) שטרם הוכר הגולמי הצפוי   (2,421 )  11,579 2,421 4,842 

 
 

 לא רלוונטי. – מימון ספציפי שנלקח לפרויקט )אלפי ש"ח( (ז)

 לא רלוונטי.  – הפרויקט  על המוטלים שעבודים (ח)

 התאמה בין הרווח הגולמי הצפוי ובין יתרת העודפים הצפויה למשיכה בפרויקט )באלפי ש"ח(  (ט)

 11,579  רווח גולמי צפוי 
 6,466 התאמות לעודפים, סה"כ 

 18,045 107עצמי( סה"כ עודפים צפויים למשיכה )כולל הון  
 Q4/2023 מועד צפוי למשיכת עודפים

 ו. טרם נקבע    תנאים מתלים למשיכת עודפים
 

  

 
 .הנדרש העצמי  ההון מסך ח"ש אלפי  737-כ  הושקעו התשקיף למועד  עד. ח"ש מיליון 10.4-כ  של בסך   בפרויקט הנדרש העצמי ההון   גובה א ומל  את כוללת  היתרה   107
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 , הרצליה 19שמואל הנגיד   6.15.7

 הפרויקט  הצגת  (א)

 , הרצליה 19שמואל הנגיד  שם הפרויקט 
 "(. המקרקעיןבהרצליה )להלן בסעיף זה: "  19המצויים שמואל הנגיד  389חלקה   6527ש הידועים כגומקרקעין  מיקום הפרויקט 

 תיאור קצר של הפרויקט 

למתן שירותי בנייה לבעלי המקרקעין )להלן    נכדה ה  החברה"(, במסגרתו התחייבה  הסכם תמ"אחיזוק ועיבוי )להלן בסעיף זה: "  38הסכם תמ"א  
ועיבוי במבנה  הבעליםבסעיף זה: "  ובו    3בן    גורים מ"( לביצוע עבודות חיזוק  המצוי במקרקעין, בתמורה להענקת כל    יחידות דיור  12קומות 

יחסי ברכוש המשותף כפי שיאושרו  , צמודותיהן וחלקן היחידות דיור החברה הנכדה  11עד  , הדרושות לשם בניית 38זכויות הבנייה מכח תמ"א 
 "(.הפרויקטעד מועד הוצאת היתר הבנייה ובהתאם למפורט בהיתר הבנייה )להלן בסעיף זה: "

 100% חלק התאגיד האפקטיבי בפרויקט 
 "(דהחברה נכגד בשרון איכות בהתחדשות בע"מ, חברה נכדה של החברה )לעיל ולהלן בסעיף זה: "-באמצעות אב מבנה האחזקה בפרויקט 

 - ציון שמות השותפים לפרויקט 
 .עלות שיטת הצגה בדוחות הכספיים

 ברישוי/קיים היתר בנייה בתנאים.  108מועד רכישת הקרקע עליה ייבנה הפרויקט 
 מ"ר. 871 שטח הקרקע עליה ייבנה הפרויקט 
 Q1/2023 מועד מתוכנן לסיום עבודות הקמה

 Q1/2020 מועד התחלת שיווק הפרויקט  
 Q1/2023 מועד סיום שיווק צפוי 

 הסכם עם קבלן ביצוע. נחתם טרם הסכמים עם קבלני ביצוע 
 Q4/2020 מועד התחלת עבודות הקמה 

 חיזוק ועיבוי.  38תמ"א  זכויות משפטיות בקרקע 
 - הסכמים מיוחדים 

 התניות עיקריות להתחלת ביצועו של הפרויקט  

 . הבעלים ראשון חודשים ממועד חתימת   12 בתוךהסכם התמ"א על ידי כל הבעלים  חתימת (1)
)כהגדרת    9  בתוך  (2) בניה    המועד חודשים ממועד הגשת תכניות ההגשה  יינתן היתר  לפיה  ועדה ראשונה  בהסכם התמ"א( תתקבל החלטת 

 לפרויקט.
 חודשים  24  בתוך  הפרויקט  לביצוע  המקרקעין  רישום  על  המפקח  של  אישורו  התקבל,  הבעלים  כל  ידי  על "א  התמ  הסכם  נחתם  ולא  ככל (3)

 למפקח כאמור בתביעה.  לפנות  לבעלים המאפשרים  התנאים כל  התקיימות ממועד 
 . הקרובים שבועותב הבנייה  בביצוע  להתחיל  הנכדה  החברה ובכוונת אגרות  תשלום  לאחר להתקבל צפוי   בנייה היתר 

סך   מתוך  ההסכם  על  שחתמו  הדיירים  שיעור 
 100% הדיירים

 67% שיעור הסכמה הנדרש להתחלת הפרויקט 
 - עלויות הפינוי השונות ובכלל זה עלויות שכירות 

 12 מס' הדיירים עימם נחתם הסכם 
ועם   דיירים חתומים  יחס ההחלפה הממוצע עם 

 - דיירים שטרם חתמו 

 - אחרות ובכלל זה עלויות הריסה צפי עלויות 
 על חשיפות מהותיות.  לחברה  ידוע לא חשיפות מהותיות של התאגיד לפרויקט 

 .  אומדן  בוצע לא אומדן שווי מימוש נטו בתקופה המדווחת  
 תשתיות סביבתיות מלאות.   קיימות  דיון בקיומן של תשתיות בקרבת הפרויקט 

 - נושאים מיוחדים 

 
 .הבנייה היתר קבלת   מועד את מציינים  התאריכים. בפועל קרקע   רכישת מתבצעת  ולא , העירונית ההתחדשות  בתחום  הם החברה של הפרויקטים כל   108
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 מצבו התכנוני של הפרויקט   (ב)

  30.6.2020מצב תכנוני לפרויקט, ליום 
 מצב תכנוני נוכחי

 הערות  סה"כ יחידות  סה"כ שטחים )פלדלת, מ"ר(  סוג מלאי
 ברישוי/קיים היתר בנייה בתנאים.  11109 1,177 יחידות דיור 
 - - - שטחי מסחר 

 - - - לא מנוצלות  בנייה זכויות 
  

   שהושקעו ושיושקעו בפרויקט )באלפי ש"ח(עלויות  (ג)

 2020 
2019 2018 

 1רבעון  2רבעון  כל התקופה 

עלויות  
 שהושקעו 

 - - - - - עלויות מצטברות בגין קרקע בתום התקופה 
 245 87 99 - 99 עלויות מצטברות בגין פיתוח, מסים, ואגרות 

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

 245 87 99 - 99 סה"כ עלות מצטברת 
 245 332 431 431 431 בספריםסה"כ עלות מצטברת 

עלויות שטרם  
הושקעו ושיעור  

 השלמה

 2,743 2,743 2,743 2,743 2,743 עלויות בגין קרקע שטרם הושקעו )אומדן( 
 4,639 4,552 4,453 4,453 4,453 ואגרות שטרם הושקעו )אומדן( עלויות בגין פיתוח, מסים  

 13,452 13,452 13,452 13,452 13,452 שטרם הושקעו )אומדן( בנייה עלויות בגין 
 - - - - - עלויות מצטברות בגין מימון שצפויות להיות מהוונות בעתיד )אומדן( 

 20,834 20,747 20,648 20,648 20,648 סה"כ עלות שנותרה להשלמה 
 1.2% 1.6% 2% 2% 2% שיעור השלמה כספי )%( 

 Q1/2023 Q1/2023 Q1/2023 Q1/2023 Q1/2023 צפוי   בנייהמועד השלמת  
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 שיווק הפרויקט  (ד)

 2020 
2019 2018 

 1רבעון  2רבעון  כל התקופה 

 שנחתמו בתקופה השוטפת חוזים 
 - - 1 - 1 מס' יחידות דיור 

 - - 83 - 83 יחידות דיור )מ"ר( 
מחיר ממוצע למ"ר )ללא מע"מ( בחוזים שנחתמו בתקופה  

 - - 20.7 - 20.7 יחידות דיור )באלפי ש"ח( השוטפת 

 חוזים מצטברים עד לסוף התקופה 
 - - 1 1 1 מס' יחידות דיור 

 - - 83 83 83 יחידות דיור )מ"ר( 
מחיר ממוצע למ"ר )ללא מע"מ( במצטבר בחוזים שנחתמו עד  

 - - 20.7 20.7 20.7 יחידות דיור )באלפי ש"ח( סוף התקופה 

 שיעור השיווק של הפרויקט 

סה"כ הכנסות צפויות מכל הפרויקט  
 26,478 26,478 26,478 26,478 26,478 )באלפי ש"ח(

סה"כ הכנסות צפויות מחוזים שנחתמו  
 - - 1,720 1,720 1,720 במצטבר )באלפי ש"ח( 

שיעור שיווק ליום האחרון של התקופה  
)%( 7% 7% 7% - - 

 שטחים שטרם נחתמו לגביהם חוזים
 11 11 10 10 10 מס' יחידות דיור 

 1,177 1,177 1,094 1,094 1,094 יחידות דיור )מ"ר( 
מצטברת )יתרת מלאי( המיוחסת לשטחים שטרם נחתמו לגביהם חוזים מחייבים בדוח על  סה"כ עלות  

 המצב הכספי )באלפי ש"ח( 
431 431 431 332 245 

 2 2 1 1 1   תשקיףה מועד מספר חוזים שנחתמו מתום התקופה ועד  
 20.9 20.9 21 21 21   במטבע מסחרי   תשקיףה מועד מחיר ממוצע למ"ר )ללא מע"מ( בחוזים שנחתמו מתום התקופה ועד 

 

 בהכנסה מחוזי מכירה מחייבים בפרויקט ומקדמות שצפויות להתקבל בפרויקטהכרה  (ה)

סה"כ הכנסות שהוכרו / שיוכרו בגין חוזים חתומים )אלפי ש"ח, לא  
 )כולל מע"מ

מקדמות שנתקבלו / שצפויות להתקבל בגין חוזים חתומים )אלפי ש"ח, לא  סה"כ  
 כולל מע"מ( 

 120 - 30.6.2020עד ליום 
Q3/2020 - - 
Q4/2020 - 223 
Q1/2021 286 - 

2021Q2/  1,377 1,434 ואילך 
 1,720 1,720 "כ סה
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 רווחיות גולמית מהפרויקט )אלפי ש"ח(  (ו)

 )אלפי ש"ח( אומדן שיעור רווחיות גולמית כוללת בפרויקט 
 2018שנת  2019 שנת 30.6.2020ליום  

 26,478 26,478 26,478 הכנסות צפויות בגין הפרויקט 
 21,079 21,079 21,079 עלויות פרויקט צפויות 
 5,399 5,399 5,399 הפרויקטרווח )הפסד( גולמי צפוי בגין 

 - - - מתוכו, רווח שכבר הוכר ברו"ה 
 5,399 5,399 5,399 מתוכו, רווח שטרם הוכר ברו"ה 

 20.4 20.4 20.4 שיעור רווח גולמי כולל צפוי בפרויקט )%( 

מחיר ממוצע למ"ר )ללא  
מע"מ( לפיו חושב רווח גולמי  

 שטרם הוכר )לפי שימושים( 

 20.2 20.2 20.2 מגורים 
 - - - מסחרי 

 - - - משרדים 
 - - - אחר 

 

 ניתוחי רגישות לרווח גולמי שטרם הוכר מהפרויקט )אלפי ש"ח(  (ז)

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

השפעת עליה של   
סה"כ רווח גולמי   5%השפעת עליה של  10%

 שטרם הוכר 
השפעת ירידה של  

5% 
השפעת ירידה של  

10% 
השפעת שינוי במחירי המכירה של שטחים שטרם נחתמו לגביהם  
 ( 2,202) ( 1,101) 5,399 1,101 2,202 חוזי מכירה מחייבים, למ"ר על הרווח הגולמי הצפוי שטרם הוכר 

השפעת שינוי בעלויות ההקמה )עלות המכר( למ"ר על הרווח  
 1,790 895 5,399 ( 895) ( 1,790) הוכר הגולמי הצפוי שטרם  

 
 לא רלוונטי. – אלפי ש"ח(מימון ספציפי שנלקח לפרויקט ) (ח)

 לא רלוונטי.  – הפרויקט  על המוטלים שעבודים (ט)

 התאמה בין הרווח הגולמי הצפוי ובין יתרת העודפים הצפויה למשיכה בפרויקט )באלפי ש"ח(  (י)

 5,399  רווח גולמי צפוי 
 1,928 לעודפים, סה"כ התאמות 

 7,327 110סה"כ עודפים צפויים למשיכה )כולל הון עצמי( 
 Q1/2023 מועד צפוי למשיכת עודפים

 ו. טרם נקבע    תנאים מתלים למשיכת עודפים
 

 
 .הנדרש העצמי  ההון מסך"ח ש אלפי  431-כ הושקעו   התשקיף למועד  עד "ח. ש מיליון 4.2-כ  של בסך   בפרויקט הנדרש העצמי ההון   גובה א ומל  את כוללת  היתרה   110
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 פתח תקווה , 12י"ד הבנים  6.15.8

 הפרויקט  הצגת  (א)

 פתח תקווה , 12י"ד הבנים  שם הפרויקט 
 "(.המקרקעיןבפתח תקווה )להלן בסעיף זה: "  12בי"ד הבנים  278חלקה   6714כגוש מקרקעין הידועים  מיקום הפרויקט 

 תיאור קצר של הפרויקט 

"(, במסגרתו התחייבה חברת הבת למתן שירותי בנייה לבעלי המקרקעין )להלן  הסכם תמ"אחיזוק ועיבוי )להלן בסעיף זה: "  38הסכם תמ"א  
יחידות דיור המצוי במקרקעין, בתמורה    12קומות מעל קומת קרקע ובו    3חיזוק ועיבוי במבנה מגורים בן  "( לביצוע עבודות  הבעליםבסעיף זה: "

, וכן מלוא זכויות הבנייה שטרם נוצלו על ידי הבעלים בהתאם  38לתמ"א    3, לרבות תיקון מס' 38למלוא זכויות הבנייה בהתאם להוראות תמ"א  
יחידות דיור חדשות במקרקעין    10נייה שיינתנו עד מועד קבלת היתר הבנייה הדרושות לשם בניית עד  לתכניות בניין עיר הקיימות וכן זכויות ב

 "(.הפרויקט)להלן בסעיף זה: "
 100% חלק התאגיד האפקטיבי בפרויקט 

)לעיל ולהלן    שותפות מוגבלת   12הבנים    , שהינה השותף הכללי בבית חסון י"ד באמצעות בית חסון יזמות ובניה בע"מ, חברת בת של החברה מבנה האחזקה בפרויקט 
 ."(חברת הבתבסעיף זה: "

 - ציון שמות השותפים לפרויקט 
 .עלות שיטת הצגה בדוחות הכספיים

 ברישוי/קיים היתר בנייה בתנאים.  111מועד רכישת הקרקע עליה ייבנה הפרויקט 
 מ"ר. 983 שטח הקרקע עליה ייבנה הפרויקט 

 Q1/2023 עבודות הקמהמועד מתוכנן לסיום 
 Q2/2020 מועד התחלת שיווק הפרויקט  

 Q1/2023 מועד סיום שיווק צפוי 
 ם הסכם עם קבלן ביצוע.נחת טרם הסכמים עם קבלני ביצוע 

 Q4/2020 מועד התחלת עבודות הקמה 
 חיזוק ועיבוי.  38תמ"א  זכויות משפטיות בקרקע 

 - הסכמים מיוחדים 

 התניות עיקריות להתחלת ביצועו של הפרויקט  

 עסקים ימי  7 ובחלוף  כדין "א התמ הסכם על  הבעלים כל  חתמו  הבעלים ראשון  ידי  על "א התמ הסכם  חתימת  ממועד   ימים   60-מ יאוחר   לא (1)
 . כדין"א התמ הסכם על הבת   חברת תחתום,  כאמור הבעלים  חתימת  ממועד 

 .המקומית לרשות הבקשה  הגשת  ממועד חודשים  24 בתוך הפרויקט לביצוע בנייה  היתר  קבלת (2)
במתווה הקיים במועד החתימה על הסכם   שבח   ממס  פטור   יהיה  שלא   באופן   מקרקעין   מיסוי   לחוק   62'  מס  תיקון  בהוראות  שינוי  חולי  שלא (3)

 .לפרויקט הבנייה  היתר  קבלת עד  וזאת"מ מע   או  השבחה  בהיטלי לחיוב  שיגרום כלשהו שינוי  יחולהתמ"א ו/או 
 .הקרובים שבועות ב הבנייה בביצוע  להתחיל הבת  חברת  ובכוונת אגרות  תשלום  לאחר להתקבל צפוי   בנייה היתר 

סך   מתוך  ההסכם  על  שחתמו  הדיירים  שיעור 
 100% הדיירים

 67% שיעור הסכמה הנדרש להתחלת הפרויקט 
 - עלויות הפינוי השונות ובכלל זה עלויות שכירות 

 12 הדיירים עימם נחתם הסכם מס' 
ועם   דיירים חתומים  יחס ההחלפה הממוצע עם 

 - דיירים שטרם חתמו 

 - צפי עלויות אחרות ובכלל זה עלויות הריסה 
 ידוע לחברה על חשיפות מהותיות.   לא חשיפות מהותיות של התאגיד לפרויקט 

 .  אומדן  בוצע לא אומדן שווי מימוש נטו בתקופה המדווחת  
 תשתיות סביבתיות מלאות.   קיימות  דיון בקיומן של תשתיות בקרבת הפרויקט 

 
 .הבנייה היתר קבלת   מועד את מציינים  התאריכים. בפועל קרקע   רכישת מתבצעת  ולא , העירונית ההתחדשות  בתחום  הם החברה של הפרויקטים כל   111
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 פתח תקווה , 12י"ד הבנים  שם הפרויקט 
 - נושאים מיוחדים 

 

 מצבו התכנוני של הפרויקט   (ב)

  30.6.2020מצב תכנוני לפרויקט, ליום 
 מצב תכנוני נוכחי

 הערות  סה"כ יחידות  מ"ר( סה"כ שטחים )פלדלת,   סוג מלאי
 ברישוי/קיים היתר בנייה בתנאים.  10112 1,147 יחידות דיור 
 - - - שטחי מסחר 

 - - - לא מנוצלות  בנייה זכויות 
  

   עלויות שהושקעו ושיושקעו בפרויקט )באלפי ש"ח( (ג)

 2020 
2019 2018 

 1רבעון  2רבעון  כל התקופה 

עלויות  
 שהושקעו 

 - - - - - מצטברות בגין קרקע בתום התקופה עלויות 
 - 1,491 74 - 74 עלויות מצטברות בגין פיתוח, מסים, ואגרות 

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

 - 1,491 74 - 74 סה"כ עלות מצטברת 
 - 1,491 1,565 1,565 1,565 113בספריםסה"כ עלות מצטברת 

עלויות שטרם  
הושקעו ושיעור  

 השלמה

 - 3,385 3,385 3,385 3,385 עלויות בגין קרקע שטרם הושקעו )אומדן( 
 - 3,599 3,525 3,525 3,525 עלויות בגין פיתוח, מסים ואגרות שטרם הושקעו )אומדן( 

 - 11,693 11,693 11,693 11,693 שטרם הושקעו )אומדן( בנייה עלויות בגין 
 - - - - - עלויות מצטברות בגין מימון שצפויות להיות מהוונות בעתיד )אומדן( 

 - 18,677 18,603 18,603 18,603 סה"כ עלות שנותרה להשלמה 
 - 7.4% 7.7% 7.7% 7.7% שיעור השלמה כספי )%( 

 - Q1/2023 Q1/2023 Q1/2023 Q1/2023 צפוי   בנייהמועד השלמת  
 

  

 
 . במקרקעין הזכויות בעלי  של היחידות  כולל  לא  112
 .עיתוי מהפרשי  נובע   בספרים המצטברת לעלות פיקוח דוח  פי  על המצטברת  העלות בין ההפרש, כי יובהר   113
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 שיווק הפרויקט  (ד)

 2020 
2019 2018 

 1רבעון  2רבעון  כל התקופה 

 חוזים שנחתמו בתקופה השוטפת 
 - - - - - מס' יחידות דיור 

 - - - - - יחידות דיור )מ"ר( 
שנחתמו בתקופה  מחיר ממוצע למ"ר )ללא מע"מ( בחוזים 

 - - - - - יחידות דיור )באלפי ש"ח( השוטפת 

 חוזים מצטברים עד לסוף התקופה 
 - - - - - מס' יחידות דיור 

 - - - - - יחידות דיור )מ"ר( 
מחיר ממוצע למ"ר )ללא מע"מ( במצטבר בחוזים שנחתמו עד  

 - - - - - יחידות דיור )באלפי ש"ח( סוף התקופה 

 השיווק של הפרויקט שיעור 

סה"כ הכנסות צפויות מכל הפרויקט  
 - 23,000 23,000 23,000 23,000 )באלפי ש"ח(

סה"כ הכנסות צפויות מחוזים שנחתמו  
 במצטבר )באלפי ש"ח( 

- - - - - 

שיעור שיווק ליום האחרון של התקופה  
)%( 

- - - - - 

 לגביהם חוזיםשטחים שטרם נחתמו 
 - 10 10 10 10 מס' יחידות דיור 

 - 1,147 1,147 1,147 1,147 יחידות דיור )מ"ר( 
סה"כ עלות מצטברת )יתרת מלאי( המיוחסת לשטחים שטרם נחתמו לגביהם חוזים מחייבים בדוח על  

 המצב הכספי )באלפי ש"ח( 
1,565 1,565 1,565 1,491 - 

 - 1 1 1 1   תשקיףה מועד מספר חוזים שנחתמו מתום התקופה ועד  
 - 15.9 15.9 15.9 15.9   במטבע מסחרי   תשקיףה מועד מחיר ממוצע למ"ר )ללא מע"מ( בחוזים שנחתמו מתום התקופה ועד 

 

 114רווחיות גולמית מהפרויקט )אלפי ש"ח(  (ה)

 )אלפי ש"ח( אומדן שיעור רווחיות גולמית כוללת בפרויקט 
 2018שנת  2019 שנת 30.6.2020ליום  

 - 23,000 23,000 הכנסות צפויות בגין הפרויקט 
 - 20,168 20,168 עלויות פרויקט צפויות 

 - 2,832 2,832 רווח )הפסד( גולמי צפוי בגין הפרויקט
 - - - מתוכו, רווח שכבר הוכר ברו"ה 
 - 2,832 2,832 מתוכו, רווח שטרם הוכר ברו"ה 

 - 12.3 12.3 שיעור רווח גולמי כולל צפוי בפרויקט )%( 

מחיר ממוצע למ"ר )ללא  
מע"מ( לפיו חושב רווח גולמי  

 שטרם הוכר )לפי שימושים( 

 - 17.1 17.1 מגורים 
 - - - מסחרי 

 - - - משרדים 
 - - - אחר 

 

 
 . ח"ש מיליון 1.25-כ של בסך   חסון בית   רכישת במסגרת הזדמנותי רווח הוכר, בנוסף  114
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 ניתוחי רגישות לרווח גולמי שטרם הוכר מהפרויקט )אלפי ש"ח(  (ו)

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

השפעת עליה של   
סה"כ רווח גולמי   5%השפעת עליה של  10%

 שטרם הוכר 
השפעת ירידה של  

5% 
השפעת ירידה של  

10% 
השפעת שינוי במחירי המכירה של שטחים שטרם נחתמו לגביהם  
 ( 1,962) ( 981) 2,832 981 1,962 חוזי מכירה מחייבים, למ"ר על הרווח הגולמי הצפוי שטרם הוכר 

השפעת שינוי בעלויות ההקמה )עלות המכר( למ"ר על הרווח  
 1,396 698 2,832 ( 698) ( 1,396) הגולמי הצפוי שטרם הוכר 

 
 

 לא רלוונטי. – מימון ספציפי שנלקח לפרויקט )אלפי ש"ח( (ז)

 לא רלוונטי.  – הפרויקט  על המוטלים שעבודים (ח)

 התאמה בין הרווח הגולמי הצפוי ובין יתרת העודפים הצפויה למשיכה בפרויקט )באלפי ש"ח(  (ט)

 2,832  רווח גולמי צפוי 
 2,528 התאמות לעודפים, סה"כ 

 5,360 115למשיכה )כולל הון עצמי( סה"כ עודפים צפויים 
 Q1/2023 מועד צפוי למשיכת עודפים

 ו. טרם נקבע    תנאים מתלים למשיכת עודפים
 

ערך(    עתיד  פני  צופה  מידע  כוללות  לעיל  זה  6.15  בסעיף  האמורות  הטבלאות ניירות  בחוק    של  משוערים  בנייה  סיוםו  תחילה  למועדי  ביחס)כהגדרת המונח 

 והרווחיות  ההכנסות  צפי  ,נטו  מימוש  שווי  ,מתוכנן  תכנוני  מצב,  לפרויקטים  מהוונות  להיות  שצפויות  מימון  עלויות  ,שיווק  סיוםו  תחילה  מועדי  ,לעיל  הפרויקטים

 הוצאותו  ומימון  בנייה,  ואגרות  מיסים,  פיתוח,  קרקע  בגין  לרבות,  הושקעו  שטרם  עלויות  ,משיכה  ומועדי  למשיכה  עודפים  ,שיעורה  לרבות  ,הצפויה  הגולמית

 ואולם  העסקיות  תכניותיה  ועל  חברהה  של  אומדנים  על  מבוססים  לעיל  המפורטים  הפרויקטים  בדבר  המידע  פרטי"(.  המידע  פרטי: "להלן)  וכלליות  הנהלה

  קצב ,  בנייהה  התקדמות  אופן  לרבות,  בלבד  החברה  בשליטת  שאיננו  מידע   על  מבוססים  והינם   היות  יתממשו  אכן  אלו  ותכניות  אומדנים  כי  ודאות   אין  זה   בשלב

 הפרויקטים  התקדמות  קצב  ,המוצעים  לשטחים  הקיימים  הביקושים  בדבר  החברה  הערכות,  בנייהו  תכנון  עלויות,  הנדרש  ככל,  מימון  השגת,  בנייה  היתרי   קבלת

  פי   על   בהתחייבויותיהם  הרוכשים  עמידת,  בפרויקטים  היחידות  של  החברה  ידי  על   הצפויים  המכירה  מחירי,  בפרויקטים  המלאי  יתרת  מכירת,  ושיווקם

  אין ,  בהתאמה,  כן  כמו.  תתממשנה  אלו  הערכות  כי   וודאות  אין   ,לפיכך  .הפרויקטים  עלויות   עם  בקשר   החברה  ידי   על   המוערכים  בסכומים  ועמידה  עמם   ההסכמים

ואף באופן שונה    שונה  באופן  להתממש   עשויים  שלעיל  המידע  פרטי  יתר  גם  כמו,  והם,  סיבות  מאותן,  ושיעורם  אלו  מפרוייקטים  הנובע  לרווחים  הצפי  בדבר  ודאות

. מבוססים הם עליהם מההנחות באיזו שינוי  בשל החברה ידי על  הנאמד  או מהצפוי מהותית

 
 .הנדרש העצמי  ההון מסך ח"ש אלפי  314-כ הושקעו   התשקיף למועד  עד . ח"ש מיליון 3.3-כ  של בסך   בפרויקט הנדרש העצמי ההון   גובה א ומל  את כוללת  היתרה   115



 -95 ו

 עבודות הבנייה  ביצועתחום  – הקבוצהפעילות תיאור  6.16

 כללי  6.16.1

רת בת  גד הנדסה אזרחית, חב-באמצעות, אב  נעשיתפעילות הקבוצה בתחום ביצוע עבודות הבנייה  

 .  ( של החברה100%)

  פרויקטים של התחדשות עירונית בחלק מה שירותי קבלן ביצוע  מעניקה  גד הנדסה אזרחית  -אב

בביצוע עבודות התשתית והפיתוח בקשר לפרויקטים אותם    עוסקת  וכן  שמבצעות חברות הקבוצה 

עם נותני שירותים וספקי    , היא מתקשרת,הקבוצה  אותם יוזמת  הפרויקטים  במסגרת  היא מבצעת.

שירות שונים כדוגמת קבלני ביצוע נוספים, אדריכלים, מפקחים, מהנדסים ויועצים שונים, לרבות  

 לעניין קונסטרוקציה, חשמל ואינסטלציה.  

ביצוע הפרויקטים לרבות ביצוע של כל עבודות הבנייה המפורטות בתכניות ובהסכמים השונים  

אב   ,נעשה באמצעות  הנ-לרוב,  נוספיםגד  ביצוע  קבלני  עם  פעולה  בשיתוף  אזרחית  הן  ,  דסה 

בהם    100%הינו    הקבוצה  חלק  בהםבפרויקטים   בפרויקטים  הקבוצהוהן  עם    ותשותפ  חברות 

משתנות   הביצוע  עבודות  שלישיים.  פרויקטצדדים  בניית  ל  בין  את  כוללות  בבסיסן  אך  פרויקט 

, מעליות ואף ביצוע עבודות פיתוח וגינון  חניה, מחסנים   פיהדירות החדשות, לרבות, בנייה של מרת

גד הנדסה  -תשקיף מבצעת אבבשטח המקרקעין עליהם בנוי המבנה, הכל לפי העניין. נכון למועד ה

 עבור חברות הקבוצה.   פרויקטים שונים  7אזרחית 

בהסכם ניהול, לפיו מספקת החברה  גד הנדסה אזרחית  -אבהתקשרו החברה ו  2019במרץ    15ביום 

דסה אזרחית שירותי ניהול הכוללים שימוש במשרדי החברה, שירותי מזכירות, ייעוץ  גד הנ-לאב

כספים   וניהול  חשבונות  הנהלת  שירותי  בנייה,  אתרי  וניהול  עובדים  לניהול  הקשור  בכל  שוטף 

בתמורה    ."(הניהול   שירותי ושירותי ייעוץ בניהול העסקים השוטף והאסטרטגי )להלן בסעיף זה: "

אלפי ש"ח בחודש, בצירוף    100גד הנדסה אזרחית לחברה סך של  -משלמת אבלשירותי הניהול  

 מע"מ. 

 בו  החלים  ושינויים ביצוע עבודות הבנייה תחום מבנה 6.16.2

 ,קבלניים  בנייה  שירותי   במתן   העוסקים   רבים   גופים   פועלים  ביצוע עבודות הבנייה בישראל   תחוםב

  מועט  דיור  פרויקטים בני מספר יחידותהמבצעים    גופים קטניםמשתנים, עליהם נמנים    בהיקפים

 ."(הביצוע קבלן)להלן: " דיור בני מאות ואלפי יחידות פרויקטיםהמבצעים גדולים גופים ו

  חברתהחברה המבצעת את הפרויקט )להלן: "   מתקשרת  פרויקט התחדשות עירונית  בניית לצורך  

המסדיר את אופן ביצוע שלבי הפרויקט    בהסכם למתן שירותי בנייה  עם קבלן ביצוע  "(הפרויקט

  נאים לת  בהתאם,  בעיקר,  נגזרת  פרויקט ה בביצוע    הפרויקט חברת    רווחיות, ובאופן כזה שהשונים

ניהול  בהסכם   שנקבעו  המסחריים ולדרך  עם    חברות הקבוצההתקשרויות    .הפרויקטאת    ןהנ"ל 

 את התנאים העיקריים הבאים: , בין היתר, קבלן הביצוע דומות במהותן, וכוללות

הנדרשות   (א) הבנייה  עבודות  כל  כוללות את  לבצע  הביצוע  אותן מתחייב קבלן  הבנייה  עבודות 

והפינוי  התמ"א  הסכמי  מכח  והמפרטים  לתכניות  מתקשרת  -בהתאם  בהן  חברת  בינוי 

" וקבלת תעודת גמר באופן מושלם סופי ומלא  4לקבלת "טופס   , החל מתחילתן ועדהפרויקט

(. כמו כן, במסגרת זו מתחייב קבלן הביצוע לבצע את  Turn Key Projectבשיטת "עד המפתח" )

 עבודות הבדק בתקופת הבדק והאחריות גם לאחר השלמת הפרויקט. 

, הנושא הפרשי  סופי וקבוע )פאושלי(התשלום לקבלן הביצוע בעבור ביצוע העבודות הינו סכום   (ב)

, כנגד קבלת  הצמדה בהתאם לשיעור עליית מדד תשומות הבנייה, ותשלומו מבוצע לשיעורין
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מטעם   הפרויקט  מפקח  של  לאישורו  ובכפוף  בפועל  שבוצעו  העבודות  בדבר  מפורט  חשבון 

 116"(. המפקחהתאגיד הבנקאי המלווה את הפרויקט )להלן בסעיף זה: "

ההסכם קובע את מסגרת הזמנים ושלבי הביצוע של העבודות, ונקבעות הוראות בדבר דיווח   (ג)

חברת  קבלן הביצוע למפקח על בסיס חודשי והוראות דומות אחרות בקשר עם הפיקוח של  

וחובות הדיווח החלות בקשר עם ביצוע והתקדמות העבודות. יצוין כי, בדרך כלל,    הפרויקט

הנקובים בלוחות הזמנים לאירועים מסוימים, הכוללים מקרי כח    ישנה החרגה ממניין הימים

עליון, שביתה ארצית, מחסור ארצי בחומרי בנייה, צווים שלא הוצאו בגין מעשים ומחדלים  

 ו/או גורם אחר שאינו בשליטתו.   הביצוע מצד קבלן

יבות  והגת לקבוע בהסכמים מגבלה לפיה הסבה ו/או העברת זכות ו/או התחיחברות הקבוצה נ (ד)

, וכי במסגרת חתימת ההסכם נותן קבלן  חברות הפרויקט  רמצד קבלן הביצוע כפופה לאישו

 הביצוע את הסכמתו לשעבוד זכויותיו על פי ההסכם לתאגיד הבנקאי המלווה.  

בהתחייבויות   (ה) ומתחייב  הצהרות  הביצוע  קבלן  מוסר  כלל  בדרך  הביצוע,  הסכמי  במסגרת 

חייבויות מכח ההסכם, בין היתר, הצהרה בקשר עם מסוימות בקשר עם יכולתו לעמוד בהת 

והאמצעים   המשאבים  את  בידו  יש  לפיה  הצהרה  מתאים,  סיווג  ובעל  רשום  קבלן  היותו 

הנדרשים לביצוע העבודות באיכות מעולה, וכי יפעל בהתאם לכללים ולתקנות המחייבות את  

 ביצוע העבודות על פי כל דין. 

להפסק ביחס  הוראות  נקבעות  בקרות  בנוסף,  בוררות  ומנגנון  השירותים  וקבלת  ההסכם  ת 

 סכסוך או חילוקי דעות בין הצדדים.

 תחום ביצוע עבודות הבנייה , תקינה ואילוצים מיוחדים החלים על חקיקה,  מגבלות 6.16.3

  ; פעילות בתחום ביצוע עבודות הבנייה כפופה להוראות רגולטוריות שונות כדוגמת חוקי המקרקעין

תכניות מתאר    ;החלטות ונהלי רשות מקרקעי ישראל  ;קי תכנון ובנייהחו  ;חוקי החוזים והמכר

; דרישות הרשויות הארציות כדוגמת הג"א וכיבוי  דרישות חוקיות בתחום איכות הסביבה ;שונות

 וכיו"ב.   אש; דרישות רשויות מקומיות

בדצמבר    31)בתוקף עד    1117גד הנדסה אזרחית סיווג ג'-, לאבלעיל  6.7.5וכמפורט בסעיף    כמו כן 

תו תקן  אלפי ש"ח, וכן    4,348( המתיר לה לבצע עבודות הנדסה בנאיות בהיקף כספי של עד  2020118

כולל מערכת    ,שראלי. תו תקן זה כאמורשניתן לה על ידי מכון התקנים הי  ISO 9001בינלאומי  

תחום בכל  יעילה  איכות  ניהול  מערכת  להבטחת  עבודה  והנחיות  ביצוע    ,נהלים  בתחום  לרבות 

לפרטים נוספים  .  התנהלותהמוניטין החברה בכל הנוגע לאופן  את    המחזקדבר  עבודות הבנייה,  

 לעיל.   6.7ראו גם סעיף 

 וברווחיותו   ביצוע עבודות הבנייה פעילות בתחוםה שינויים בהיקף  6.16.4

היקף תחום הבנייה למגורים בישראל ורווחיותו, מושפעים רבות משינויים בביקושים לשירותי  

הצורך. כך לדוגמה, הרעה במצב הכלכלי בישראל מביאה  בנייה וליכולת של קבלני ביצוע לספק את  

לרוב לירידה חדה בביקושים וכן לירידה בהיקפי הביצוע ואף לירידה במחירי המכירה של הנכסים  

במדד  מתמשכת  ועלייה  המימון  עלויות  התייקרות  הצמיחה,  בשיעור  האטה  בנוסף,  השונים. 

 
  והצדדים   הקבוצה  חברות   נושאות,  אזרחית  הנדסה  גד-אב  הינו   הביצוע  קבלן   בהם  בפרויקטים,  כי  יובהר   זה  לעניין   116

 . הפרויקט ביצוע  עלות במלוא, העניין לפי, השלישיים
  סיווג   דרגות  חמש  ישנן,  1988-ח"התשמ(,  רשומים  קבלנים  סיווג)  בנאיות  הנדסה   לעבודות  קבלנים  רישום  לתקנות   בהתאם  117

  לקבלן   המותר   הכספי  להיקף   מתייחסת,  כאמור  סיווג  דרגת  כל.  הקבלנים  בפנקס  רשומים  הם  שבהם   בענפים  לקבלנים
  הקבלנים   פנקס   את  המנהל  הרשם  רשאי  האמורות  התקנות  פי  על,  כי  יצוין.  יחיד  בנייה   באתר  רשום  הוא  שבו  בענף   לבצע

 . אחזקותיהם בשיעורי או שלו המניות  בעלי בהרכב  שינויים  שחלו  תאגיד של סיווגו  את  לשנות בנאיות   הנדסה לעבודות 
 .החברה  ידי   על אגרה  לתשלום בכפוף  ,שנה  תחילת בכל  מתחדש הסיווג  תוקף   118
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קבלנ של  נכונותם  על  להשפיע  עשויים  הבנייה  פרויקטים  תשומות  ביצוע  על  להתחייב  הביצוע  י 

 חדשים.

כמו כן, בשנים האחרונות חלה עליה במחירי שכר העבודה בתחום ביצוע עבודות הבנייה, לרבות  

אוגוסט   מחודש  ממשלה  להחלטת  בהתאם  הזרים  העובדים  מכסות  סגרים    2004קיצוץ  וכן 

עלייה בתאונות העבודה    תגממ   נצפיתממושכים בשטחי יהודה ושומרון. בנוסף, בשנים האחרונות  

התגברו   כך  ובעקבות  במוות,  הצער  למרבה  הסתיימו  אף  בחלקן  אשר  בישראל,  הבנייה  באתרי 

 יוזמות של גופים רגולטוריים שונים להעלאת רמת הבטיחות באתרי הבנייה.  

גורמים אלו, מביאים למחסור חריף בפועלי בניין, להמשך מגמת העלייה בשכר העבודה בתחום,  

 דה בתפוקת העבודה ולירידה בשיעור הרווחיות של כלל ענף הבנייה בישראל. לירי

 , או שינויים במאפייני הלקוחות שלו ביצוע עבודות הבנייההתפתחויות בשווקים של תחום  6.16.5

חברות בנייה אשר נקלעו עוד לקשיים בטרם כניסתן להליכי כינוס    בשנים האחרונות קרסו מספר

פרויקטים, מתחרות גבוהה  עלויות ביצוע הן היתר, מתמחור שגוי של  ופירוק. הסיבה לכך, נעוצה בי

הבנייה שיתופי    ,בענף  ההתחייבויות,  למול  ההכנסות  תזרים  של  לקוי  ניהול  נמוכים,  רווח  שולי 

 פעולה שגויים וכן מחוסר גמישות בהתאמה של עלויות ביצוע הפרויקטים. 

 והשינויים החלים בהם  ביצוע עבודות הבנייהגורמי ההצלחה הקריטיים בתחום  6.16.6

המוצלחת של  מידה רבה להמשך פעילותה  בהגורמים המרכזיים אשר תורמים    החברהלהערכת  

מבנה ארגוני מצומצם אך יעיל; התאמה מיטבית של  איתנות פיננסית;  :  גד הנדסה אזרחית הם-אב

צדדים  שביעות רצון של חברות הקבוצה וה  תשומות ותקורות ניהוליות להיקפי הביצוע המשתנים;

המתבטאים  סיון שנצברו מאז החלה לפעול בענף הבנייה  יידע ונ   השלישיים בפרויקטים משותפים;

והיקף תיקונים נמוך לאחר מסירת הפרויקט לבעלי   גבוהה עמידה בלוחות הזמנים, איכות ביצועב

 הזכויות במקרקעין. 

 לתחום ביצוע עבודות הבנייה שינויים במערך הספקים וחומרי הגלם  6.16.7

, שינויים בתשומות הבנייה משפיעים על עלויות חומרי הגלם, על עלויות כוח  החברהלמיטב ידיעת  

 לעיל.   6.5.8לפרטים נוספים ראו סעיף  .גד הנדסה אזרחית-עם אבתקשרויות ההאדם ועל ה

 ושינויים החלים בהם  תחום ביצוע עבודות הבנייהמחסומי הכניסה והיציאה העיקריים של  6.16.8

חסם הכניסה העיקרי בישראל בתחום ביצוע עבודות הבנייה הינו רישוי, כאשר כל חברת בנייה  

ר בספרי  ורישום  קבלן  רשיון  בקבלת  מוניטיןמחויבת  עצמי,  הון  שיעור  כן,  כמו  הקבלנים.    שם 

  גיוס   יכולת,  וניסיון קודם מהווים חסמי כניסה המשפיעים על הבחירה בקבלן הביצוע. מעבר לכך

הגורמים העשויים להשפיע על היכולת לעבוד בתחום    הינם  הרבה  הרגולציה  צליחת אף  ו  אדם   כוח

 . הפעילות

ביצוע עבודות הבנייה הינם משך הזמן הארוך לביצוע פרויקטים;  חסמי היציאה העיקריים בתחום  

התחייבויות חוזיות ארוכות טווח כלפי בעלי הזכויות בפרויקט; רגולציה מכבידה הן בפן התכנוני  

 והן בפן המימוני; והתחייבויות לעובדים ולנותני שירותים.

 ושינויים החלים בו ביצוע עבודות הבנייה מבנה התחרות בתחום  6.16.9

  כקבלן  הפועלות  רב  חברות  מספר הביצוע הינו תחום רווי מתחרים, כאשר בישראל קיימות    וםתח

 . העירונית  ההתחדשות בתחום בנייה  שירותי לספק ביכולתן אשר  לבנייה  פרויקטים  של ביצוע

  על   נמוכים  מחירים  למזמינים  המציעים  רבים  מזדמנים  קבלנים  פועלים  הביצוע  בתחום,  כן  כמו

 .עצמם שלהם הרווחיות  שיעור חשבון
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החברה ידיעת  התחדשות    ,למיטב  מסוג  פרויקטים  של  הבנייה  עבודות  ביצוע  בתחום  מתחריה 

.  "מבע   בניה  אלקטרהו   לאונרדו בעמק בניה בע"מ,  נביל עדס חב' קבלנית לבנין בע"מ  הםעירונית  

אב  עם כי,  יובהר  ופרויקטים  -זאת  הקבוצה  חברות  של  פרויקטים  מבצעת  אזרחית  הנדסה  גד 

 . בלבד ולכן חשיפתה לתחרות בתחום נמוכהמשותפים עם צדדים שלישיים 

זניח.  הביצוע    בתחום  חלקה,  החברה  להערכת באמצעות    החברההינו  תחרותי  בשוק  מתנהלת 

על   גבוההקפדה  בנייה  איסטנדרט  על  דגשים  מתן  וביחס  ,  ידה  על  המסופקים  השירותים  כות 

 . זמן לאורך  החברה  של והמוניטין המיתוג , המיצוב על שמירה וכןלאמינותה,  

 מוצרים ושירותים 6.16.10

התחדשות   מסוג  בפרויקטים  בנייה  שירותי  מתן  הינה  הבנייה  עבודות  ביצוע  בתחום  הפעילות 

טים והכל בהתאם למפרטים  עירונית בישראל לרבות ביצוע כל עבודות הפיתוח והתשתית בפרויק

ים השלישיים בפרויקטים משותפים. לפרטים נוספים  ד ולדרישות אחרות של חברות הקבוצה והצד

 לעיל.  6.16.1ראו סעיף 

 ושירותים פילוח הכנסות ורווחיות מוצרים  6.16.11

  בשנים   והפסד  רווח  לדוחות  שנזקפו  הבנייה  עבודות  ביצוע  בתחום  הפרויקטים  כלל  פירוט  להלן

 :)באלפי ש"ח( 2020ביוני  30חודשים שהסתיימה ביום  6ולתקופה של  2019,  2018, 2017

שנת זקיפה לדוח רווח  
הכנסות   מס' פרויקטים והפסד 

שיעור   רווח/)הפסד(  עלויות בתקופה  בתקופה 
 וח/)הפסד( רו

Q2/2020 6 26,033 25,081 952 3.6% 
2019 5 40,502 39,757 745 1.8% 
2018 3 20,592 19,099 1,493 7.2% 
2017 1 3,537 3,116 421 11.9% 

 

 לקוחות  6.16.12

אב   לקוחותה אזרחית-של  הנדסה  הביצוע  גד  הקבוצה  הן  בתחום  בהן  חברות  חברות  לרבות   ,

גופים עסקייםשלישייםמחזיקה החברה במשותף עם צדדים   הפועלים בתחום  פרטיים  - , שהינם 

גד הנדסה אזרחית  -לפרטים נוספים אודות ההסכמים בין אב.  באזור מרכז הארץ  הנדל"ן היזמי

 לעיל.  6.16.2ולקוחותיה ראו סעיף 

  פרויקטים  הינם   אזרחית  הנדסהגד  -אב  שמבצעת  הפרויקטים  מן  ניכר  חלק,  התשקיף  למועד  נכון

או אי איחור בתשלומים על פי הקבוע בין    מהם  מי  של  שאובדן  כך  משמעותיים  כספיים  בהיקפים

גד הנדסה אזרחית, בין היתר לאור מצוקה תזרימית  -אופן מהותי על אב הצדדים, עלולים להשפיע ב

 אשר עשויה להיווצר לה. 

 צבר הזמנות  6.16.13

  חברה האשר    ביצוע עבודות הבנייה יובא פירוט משוער של התפלגות צבר ההזמנות בתחום    להלן 

  ההכנסות בגינן תוכרנה )באלפי ש"ח(:צופה ש

  למועד סמוך הזמנות צבר הצפויה   בהכנסה  ההכרה  תקופת
 30.6.2020 ליוםהזמנות  צבר התשקיף 

Q3/2020 8,932 8,932 
Q4/2020 8,457 8,457 

 17,389 17,389 2020 לשנת"כ סה
Q1/2021 7,507 7,507 
Q2/2021 4,958 4,958 
Q3/2021 3,527 3,527 
Q4/2021 1,575 1,575 

 17,567 17,567 2021 לשנת"כ סה
 2,750 2,750 והלאה   2022 לשנת"כ סה

 37,706 37,706 התקופות  כל "כ סה
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 נכסים לא מוחשיים  6.16.14

אשר לצד מוניטין החברה מסתכם בשווי של כמה מאות    1גד הנדסה אזרחית סיווג קבלני ג'-לאב

 . אלפי ש"ח

 הון אנושי  6.16.15

באב מועסקים  הבנייה  בענף  פעילותה  ממועד  כ-החל  אזרחית  הנדסה  במחלקות    15-גד  עובדים, 

 גד הנדסה אזרחית אין תלות מהותית באף עובד שלה.-לאבנכון למועד התשקיף,  שונות.  

גד הנדסה אזרחית משתתפים מעת לעת בהדרכות מקצועיות כדוגמת  -נושאי המשרה ועובדי אב 

כנסים   בגובה,  הרמה  עבודה  על  לשמור  מנת  על  וזאת  שונות  ובתערוכות  והרצאות  מקצועיים 

  .המקצועית בקרב מצבת עובדיה ולהעמיק את הקשרים עם הגופים המקצועיים הקשורים לתחום

גד הנדסה אזרחית עבור פעילויות אלו כאמור אינן בהיקף  - נכון למועד התשקיף, הוצאותיה של אב

 מהותי. 

 חומרי גלם וספקים  6.16.16

חומרי מחצבה, בטון, ברזל,  ם העיקריים המשמשים בתחום ביצוע עבודות הבנייה הינם  חומרי הגל

חומרי איטום, עץ ומוצריו, פלדה ומוצריה, חומרי וציוד אינסטלציה, חומרי וציוד חשמל,  ,  בלוקים

חומרי צבע, אלומיניום, חומרי גבס,    שיש, כלים סניטריים,  חומרי ריצוף וחיפוי,,  חומרי מליטה

 רכיבים מתועשים.  דלקים ו

ממקורות מגוונים בישראל והיא תלויה   נוהגת לרכוש את רוב חומרי הגלם  גד הנדסה אזרחית-אב

גד הנדסה אזרחית תבניות  -באספקה סדירה של חומרי הגלם לשם פעילותה. בנוסף, רוכשת אב

חית אין  גד הנדסה אזר-מיוחדות ומערכות פיגומים הדרושות לפעילותה. נכון למועד התשקיף, לאב

 תלות בספק כלשהו. 

גד הנדסה אזרחית נוהגת להתקשר עם קבלני משנה לצורך ביצוע עבודות מסוימות  -כמו כן, אב

בפרויקטים שהיא מבצעת כדוגמת עבודות בניית שלד, איטום, נגרות, מסגרות, אינסטלציה ועוד.  

קופת ביצוע העבודה  " ובאופן שתBack to Backלרוב, ההתקשרות עם קבלני המשנה נעשית בשיטת "

 ואופן התשלום בגינה זהים לתנאים שנקבעו מול חברת הפרויקט שהזמינה את העבודה.

 סיכונים סביבתיים ודרכי ניהולם  6.16.17

גד הנדסה אזרחית נדרשת לעמוד, בין היתר, על פי הוראות דיני איכות הסביבה כדוגמת, חוק  -אב

התשכ"א מפגעים,  מכוחו  1961- למניעת  המיוהתקנות  חוק  התשי"ט;  מכוחו,    1959- ם,  והתקנות 

האוסרות על גרימת זיהום מים ובכללן זיהום מים שמקורו בזיהום קרקע מכל מקור שהוא; חוק  

התשס"א וביוב,  מים  הניקיון,    2001-תאגידי  שמירת  חוק  מכוחו;  שהותקנו  הכללים  ולרבות 

התשנ"ג 1984-התשמ"ד המסוכנים,  החומרים  חוק  פס  1993-;  השלכת  על  רעילה  האוסרות  ולת 

אב כן,  כמו  הריבים.  ברשות  ביצוע  -בקרקע  במהלך  שונות  להוראות  כפופה  אזרחית  הנדסה  גד 

עבודות הבנייה בהתאם להסכם עם חברת הפרויקט ו/או על פי היתרי הבנייה, וכן למילוי ועמידה  

בכל הדרישות וההנחיות של המשרד להגנת הסביבה לעניין שמירה על איכות הסביבה. להערכת  

גד הנדסה אזרחית  -ברה, העלויות הכרוכות ביישום דרישות כאלו כאמור, אינן מהותיות לאבהח

  והיא ממלאת אחר דרישות אלה. 
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 בכללותה  עניינים הנוגעים לפעילות הקבוצה –רביעי  חלק

 

 תחרות 6.17

ן ברמת תחרותיות גבוהה לאור ריבוי  י למגורים בישראל מאופי  בנייהידיעת החברה, ענף ה   למיטב

ב העוסקות  והקבלניות  היזמיות  ב,  נדל"ןהחברות  למגוריםובפרט  מבנים  והקמת  פיתוח  .  ייזום, 

וביצועה על דרך  צ, עסקאות המתב למשל.  אופיה של התחרות משתנה בהתאם לסוג העסקה  עות 

חליפין   באמצעות  או  קרקעות  ובפרט  )רכישת  בנייה,  שירותי  ומתן  קומבינציה  עסקאות  כגון 

ההת בתחום  העירונית(פרויקטים  מתחלקת    .חדשות  הפעילות  בתחום  התחרות  החברה,  לדעת 

)עיקריים היבטים    לושהלש קרקעות  1:  איתור  לאיכותיות  (  מתאימים  מתחמים  ביצוע  ו/או 

עירונית,   התחדשות  מסוג  זהפרויקטים  על  תחרות  ,  ובכלל  הזכויות  בעלי  החתמת  סביב  הנסובה 

)הסכמים   הפרויקט;  לביצוע  הדירות(  2מחייבים  במכירת  )תחרות  לעלות  3;  הנוגעת  תחרות   )

 השימוש בספקים ונותני השירותים, לרבות בקשר עם תנאי המימון. 

כוללת  בתחום  גורמים  התחרות  של  רב  ציבוריות  וביניהם   , מספר  נדל"ן  אאורה  חברות  כדוגמת   ,

וכן חברות    ,אשדר חברה לבניה בע"מ,  אזורים חברה להשקעות בפתוח ובבנין בע"מהשקעות בע"מ,  

ופרטיותנדל"ן   בע"מ  עירונית  התחדשות  אפריקה  כדוגמת  בע"מ,  יובלים  בנוסף,  קבוצת    אנשים . 

מסוג   פרויקטים  לביצוע  ארגון  הסכמי  על  דיירים  המחתימים  עסקאות"  "מארגני  כגון  פרטיים, 

 119. בינוי-תמ"א ופינוי

מעמידים את דירותיהם  אנשים פרטיים ההינם  לקבוצה  לעניין מכירת הדירות, מתחרים נוספים  

 יד שניה.  דירות למכירה במסגרת שוק 

של   את חלקה  או  המתחרים  יכולה להעריך את מספר  אינה  גורמים כאמור, החברה  ריבוי  לאור 

בישראל אינו    היזמי חלקה בשוק הנדל"ן  יחד עם זאת, להערכת החברה,    במסגרת השוק.הקבוצה  

 מהותי. 

חיובי  ה   מוניטיןלאור ה יכולת התמודדות עם סביבת השוק התחרותית,  לקבוצה  להערכת החברה,  

כן,  שנות פעילותהבמהלך    שצברה ומיומןשלקבוצה  . כמו  יכולות    לד מקצועי  גבוהות  המקנה לה 

השלמת  ב  וכלה  נציאל רווחיותטר קרקעות ומתחמים בעלי פוותיאפרויקטים, החל מהליך  הייזום  ל

על רווחיות  זאת,    . כלהקבוצהדירות  ומכירת  הפרויקט   תוך שימת דגש על חדשנות  ותוך שמירה 

בעלת מומחיות ספציפית לבנייה   יצוין כי, לקבוצה זרוע ביצועית ,בנוסף .בנייהוהקפדה על איכות ה

 . היתרון על פני מתחרי   ,דבר המהווה בעיני החברה במסגרת התחדשות עירונית, 

 

   רכוש קבוע ומשרדי החברה 6.18

 .לחברה אין רכוש קבוע בהיקף מהותי, תשקיףה למועדנכון   6.18.1

  400-שטח של כהתקשרה החברה בהסכם שכירות מכוחו שוכרת החברה    2018  אוקטובר ב  7ביום   6.18.2

בתמורה לדמי    , רעננה,11  היצירה  בברחוהממוקם  בבניין משרדים    ,למשרדי החברה  המשמש  מ"ר

 שכירות חודשיים שאינם מהותיים לחברה. 

 

  

 
 .   לעיל 6.7.4 סעיף ראו, זו תופעה  עם להתמודד הנועד והחוק  עסקאות מארגני  בדבר  נוספים  לפרטים   119
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 יאנוש הון 6.19

  . רות הקבוצהבברה ובחם ונותני שירותים בחמעובדי מורכב הקבוצה של האנושי ההון  6.19.1

 שנים ובהתפלגות לפי תחומים:  3פירוט בדבר מצבת העובדים לתקופה של    להלן

 30.6.2020 31.12.2019 31.12.2018 
 3 4 4 הנהלה 
 1 4 4 כספים 

 1 3 2   עסקי  ופיתוח  רישוי, תכנון
 - 1 1 ומכירות  שיווק 

 7 14 14 ביצוע 
 12 26 25 "כ סה

 

הצדדים  שני    כאשר ,  בזמן  מוגבלים  שאינם אישייםמועסקים, בדר"כ על פי הסכמים  הקבוצה  עובדי 

סיום ב לידי  חוק   הודעה מוקדמתכפוף למתן  יכולים להביא את ההתקשרות  פי    התחייבויות .  על 

  וקופות  פנסיה  לקרנות   תשלומים   באמצעות  מכוסותמעביד  -עובד   יחסי   סיום  בשל   לעובדים  החברה

לרבות  שונים נלווים  תנאים כוללים ומשתנים מעובד לעובד הינם בקבוצה העסקה  הסכמי .פיצויים

להערכת החברה, לקבוצה אין תלות במי מבין נושאי    זכויות סוציאליות והפרשות לפנסיה על פי דין. 

   המשרה הבכירה בקבוצה.

אודות התקשרויות    לפרטים נושאי משרה בכירה בה  הקבוצה  נוספים    8  פרקב   8.1סעיף    ו ראעם 

 . לתשקיף

   והדרכה אימונים הכשרההחברה ב   השקעות 6.19.2

לעובדיה הדרכות  לקיים  נוהגת  הקבוצה  החברה  חברות  בטיחות    ולעובדי  בנושא  הדרכות  ובפרט 

. כמו כן, החברה מעבירה אחת לחודשיים הדרכות העשרה בנושאים  הבנייהבעבודה לעובדי אתרי  

בהדרכות    .מקצועיים החברה  השקעת  התשקיף,  בסכום  למועד  מסתכמת  עובדים  והשתלמויות 

 שאינו מהותי.  
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החברה  של ארגוניה  מבנהה 6.19.3

דירקטוריון

מנהלה ביצוע

שינוי דיירים ניהול 
פרויקטים

הנדסה ניהול עבודה

רכש

רישוי  , תכנון
ופיתוח עסקי  כספים

הנהלת  
חשבונות

שיווק ומכירות משפטית

נשיאות הנהלה
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 הון חוזר 6.20

  33.6- כמלאי בניינים בהקמה למכירה ומקרקעין בסך של  מהחוזר של החברה מורכב בעיקר    ההון  6.20.1

בגין   נכסים  ש"ח,  של  הסכמים  מיליון  בסך  לקוחות  בחשבונות    18.8-כעם  ופקדונות  ש"ח  מיליון 

כ  כומנגד ממיליון ש"ח,    6.7-הליווי בסך של  ואחרים בסך של    30.7-אשראי מתאגידים בנקאיים 

יה  מיליון ש"ח והתחייבויות בגין שירותי בני  14.8-מיליון ש"ח, ספקים ונותני שירותים בסך של כ

   מיליון ש"ח. 10.5-בסך של כ

  חודשים   12  של  ולתקופות  2020  ביוני  30  ביום  שהסתיימה  חודשים  6  של  לתקופה  החוזר  ההון 6.20.2

   :2019-ו  2018,  2017 מהשנים אחת  כל של בדצמבר  31 ביום שהסתיימו

 

 החוזר  להון  התאמות 6.20.3

מיום    חודשים  12עו בעיקר מסעיף מלאי חזוי שיושב בתקופה של  נב  כסים שוטפים: ההתאמותנ

התקדמות    וגע לקצבהמאזן בגין הפרויקטים בביצוע של החברה, זאת בהתאם להערכות החברה ב

 סה(. בהכ בדבר הכרה  15IFRSהמכירות בפרויקטים אלו )בהתאם להוראות תקן הביצוע ולשיעור  

רעון הלוואות לצורך העמדת הההון העצמי  יפ לנבעו מצפי    ההתאמות   עיקר:  השוטפות  בהתחייבויות 

 של   בפרויקטיםמועד סיום הפרויקט( וכן להתחייבויות בגין שירותי בנייה  בבפרויקטים )בדרך כלל  

 .תםהתקדמו  בקצב תלויה הפחתתן שרא עירונית   התחדשות

 

   ואשראי מימון 6.21

מקורות    מממנת  הקבוצה 6.21.1 באמצעות  פעילותה  תאגידים  הבאיםמימון  האת  )ב(  עצמי;  הון  )א(   :

והלוואות, לרבות    ם או חברות ביטוח המעמידיםיבנקאי    מיהסכמימון במסגרת  מסגרות אשראי 

לפרויקט חוק    ליווי  השקעות להמכר  מכח  והלווא   120הבטחת  אשראי  מסגרות  מימון  ;  ות וכן  )ג( 

הלוואות  (  ד)- ו  ;דרוש לביצוע הפרויקטהעצמי  ה הון  הים לצורך השלמת  יהמועמד על ידי גופים פיננס 

 . מצדדים שלישיים

 להלן. 6.21.2לפרטים נוספים בקשר למימון מהותי שהועמד לקבוצה ראו טבלה בסעיף 

 
   .לעיל .56.15 עד 6.15.1 הסעיפים מן אחד  בכל " לפרויקט שנלקח  ספציפי  מימון" בחלק פירוט ראו  120

 
שנכלל בדוחות   הסכום

 הכספיים
 "ח( ש)אלפי  

)לתקופה של    התאמות
 שנים עשר חודשים(

 "ח( ש)אלפי  

 "כ סה
 "ח( ש)אלפי  

 30.6.2020 ליום
 62,669 ( 7,585) 70,254 שוטפים  נכסים

 57,117 ( 8,453) 65,570 שוטפות  התחייבויות
  השוטפות   ההתחייבויות או  הנכסים  עודף
 5,552 868 4,684 השוטפים נכסים  או ההתחייבויות  על

 31.12.2019 ליום
 53,623 ( 19,496) 73,119 שוטפים  נכסים

 44,494 ( 20,320) 64,814 שוטפות  התחייבויות
  השוטפות   ההתחייבויות או  הנכסים  עודף
 9,129 824 8,305 השוטפים נכסים  או ההתחייבויות  על

 31.12.2018 ליום
 18,036 ( 21,274) 39,310 שוטפים  נכסים

 14,469 ( 18,714) 33,183 שוטפות  התחייבויות
  שוטפות או ההתחיבויות ה הנכסים  עודף
 3,567 ( 2,560) 6,127 השוטפים נכסים  או ההתחייבויות  על

 31.12.2017 ליום
 7,645 ( 6,276) 13,921 שוטפים  נכסים

 4,756 ( 2,564) 7,320 שוטפות  התחייבויות
  שוטפות או ההתחיבויות ה הנכסים  עודף
 2,889 ( 3,712) 6,601 השוטפים נכסים  או ההתחייבויות  על
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 : 2020ביוני  30נכון ליום    וצהפירוט בקשר עם מימון מהותי אשר הועמד לקב 6.21.2

 / הפרויקט שם הלווה  התאגיד #
 המלווה המקרקעין 

  מועד
 העמדת
 המימון

  סכום
 מימון
  מקורי
)אלפי 
 ש"ח(

  הקרן יתרת
 המימון

 30 ליום
 2020ביוני 

 )אלפי ש"ח( 

קרן   יתרת
המימון 
למועד  

התשקיף  
 )אלפי ש"ח( 

  מספר
  תשלומים

)קרן 
 +ריבית( 

  מועדי
פירעון 
 אחרון 

  מנגנון
 ריבית 

  שיעור
  ריבית

 ממוצעת/ 
 אפקטיבית 

  שיעור
  הריבית
  בסמוך
  למועד

 התשקיף 

  לטובת שהועמדו ובטחונות ערבויות
 אחרות  /פיננסיות התחייבויות החוב /האשראי

1 
 החברה 

 

- 

 ירושלים בנק
"מ )להלן בע

:  זה בסעיף
 בנק"

 "( ירושלים

3.12.2019 4,250121 4,120 4,120 

הריבית 
- משולמת ב

תשלומים  6
רבעוניים 

והקרן 
משולמת 
משולמת 
בתשלום  

אחד בסוף  
 התקופה.

 2021 מאי
+   פריים

2.75% 4.35% 4.35% 

ראשון בדרגה ובשעבוד    קבוע  שעבוד(  1)
הגבלה   ללא  בדרגה,  ראשון  שוטף 
של  אחרים  השתתפות  וללא  בסכום 

 בפרויקטים  החברה  זכויות מלוא  
, רמת השרון; שרירא  11הגינה  סמטת  

וצה"ל  30-42 לציון  ראשון   ,59-73  ,
)להלן  יקר אונו   :זה  בסעיףית 

 "(. "לוצה שרירא, הגינה פרויקטים"
קבוע ראשון בדרגה ובשעבוד    שעבוד(  2)

הגבלה   ללא  בדרגה,  ראשון  שוטף 
של  אחרים  השתתפות  וללא  בסכום 

בעודפי   החברה  זכויות   פרויקטמלוא 
כפר 13וטשרניחובסקי    17אנילביץ'    ,

 סבא. 
 רצון  ראם  מר  של  ערבות  שטר(  3)

 . ירושלים בנק רצון לשביעות

האשראי   יחס(  1) בין  היחס  מימון: 
פרויקט   עודפי  סכום  לבין  שיועמד 

, כפר סבא 13וטשרניחובסקי  17אנילביץ' 
 . 50%לא יעלה בכל עת על 

על   לבנקתודיע    החברה(  2) ירושלים 
  פרויקטיםכוונתה לגייס אג"ח על חשבון  

לקבל  וצה  שרירא,  הגינה עליה  ויהיה  "ל 
ובכתב  מראש  ירושלים  בנק  אישור  את 

 122שיקול דעתו הבלעדי. בהתאם ל
, במידה והחברה לא תתקשר כי  הוסכם(  3)

להעמדת  בהסכם  ירושלים  בנק  עם 
פרויקטים   למימון  בנקאיים  שירותים 

תשלם וצה"ל,  שרירא  החברה   הגינה, 
בסך  ומוסכם  קבוע  פיצוי  ירושלים  לבנק 

שלא   50של   פרויקט  כל  בגין  ש"ח  אלפי 
 ילווה על ידו. 

על פי ההסכמים שנחתמו ו/או ייחתמו   (4)
בין חברות הפרויקטים לבין בנק ירושלים  

המשמשים או ,  וכלל חברה לביטוח בע"מ
 יחד   )להלן  מלווהכמוסד  מיועדים לשמש  

זה "בסעיף  של המלווה  המוסד:   ,)"
הגינה   בסמטת  רמת  11הפרויקטים   ,

שרירא  ;, קריית אונו59-73צה"ל  ; השרון
לציון30-42 ראשון  הנגיד    ;,  , 19ושמואל 

הרצליה, עודפים באיזה מבין הפרויקטים 
"ל יבטיחו בראש ובראשונה את חובות  הנ

חברות    למוסד פרויקטים  הוהתחייבויות 
הפרויקטים המלווה לחברות  וישוחררו   ,
ר פירעון כל חובות והתחייבויות  רק לאח

אחד  בכל  הפרויקטים  חברות 
  המוסד  בליווי ש  הנ"ל  מהפרויקטים

האמור,    המלווה אף  על   למוסד בלבד. 
באיזה   המלווה עודפים  לשחרר  הזכות 

הפרויקטים פירעון    הנ"ל  מבין  לפני  עוד 
וזאת  האחרים  הפרויקטים  בכל  החובות 

דעת שיקול  פי  במקרה  ו  הבלעדי  ועל 
 . וחררו העודפים כאמור יש

2 
  17אנילביץ' 

וטשרניחובסקי 
 , כפר סבא 13

בנק ירושלים 
וכלל חברה  

 לביטוח בע"מ
 לעיל. )ח(6.15.1ראו סעיף  - - 10,000 31.10.2018

 
 .החברה שלשימשה לפעולתה השוטפת  ההלוואה   121
  החברה להערכת. בכתב אישור לכך  קיבלה   טרם אך,  מלווה הוא   אותם הפרויקטים חשבון  על ח"אג לגייס  לכוונתה  ירושלים בנק של פה  בעל העקרונית  הסכמתו את  קיבלה   החברה, כי  יצוין  122

 . התשקיף פי על החוב גיוס מועד עד  יתקבל כאמור   אישור
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 הלווה  התאגיד #
 / הפרויקט שם

 המלווה המקרקעין 
  מועד

 העמדת
 המימון

  סכום
 מימון
  מקורי
)אלפי 
 ש"ח(

  הקרן יתרת
 המימון

 30 ליום
 2020ביוני 

 )אלפי ש"ח( 

קרן   יתרת
המימון 
למועד  

התשקיף  
 )אלפי ש"ח( 

  מספר
  תשלומים

)קרן 
 +ריבית( 

  מועדי
פירעון 
 אחרון 

  מנגנון
 ריבית 

  שיעור
  ריבית

 ממוצעת/ 
 אפקטיבית 

  שיעור
  הריבית
  בסמוך
  למועד

 התשקיף 

  לטובת שהועמדו ובטחונות ערבויות
 אחרות  /פיננסיות התחייבויות החוב /האשראי

3 
  17אנילביץ' 

וטשרניחובסקי 
 , כפר סבא 13

גמלא הראל 
נדל"ן למגורים 

)להלן:   בע"מ
 "(גמלא"

10.10.2018 4,600 3,427 3,427 

הקרן 
והריבית 
ישולמו  

בתשלום  
אחד בסוף  
 התקופה.

36 
חודשים  
ממועד 
העמדת 
 המימון.

פריים +  
10% 

11.6% 11.6% 

מלוא 1) על  שניה  בדרגה  משכנתה   )
כל   ו/או  במקרקעין  החברה  זכויות 
יחידות החברה, בהגבלת סכום לטובת  

 גמלא. 
בדרגה שניה, בהגבלת סכום,  ( שעבוד 2)

של חשבון הליווי, התקבולים והזכויות 
מרוכשי  המגיעים  תקבולים  לקבלת 
וכל  בפרויקט  החברה  יחידות 
אחרות  הכנסות  או  התקבולים 
פי  על  החברה  זכויות  מהפרויקט, 
והתוספות   הזכויות  מכר  הסכמי 
הנכסים  ויתר  הזכויות  מכר  להסכמי 
באגרת   כמפורט  והכל  המשועבדים, 

 חוב, אשר יירשם לטובת גמלא. ה
( שעבוד בדרגה שניה, אחרי השעבוד  3)

של   סכום,  בהגבלת  הבנק  לטובת 
הקבלניים  הסיכונים  ביטוח  פוליסת 
ירשם   אשר  הפרויקט,  בגין  שתוצא 
תגמולי  כי,  )יובהר  גמלא  לטובת 
הביטוח במסגרת הביטוח לרכוש בעלי 

שלישי   צד  פוליסת  ו/או    לא הזכויות 
 לטובת גמלא(.  ישועבדו

מוגבלת  4) אינה  אישית,  ערבות   )
בעל   רצון,  ראם  מר  של  בסכום, 

 השליטה בחברה. 

לפריים +   יפחת  לאחר   9%גובה הריבית 
( הבאים:  התנאים  ביצוע 1התקיימות    )

של   הפרויקט    50%בשיעור  ממכירות 
של   החברה   50%)שיעור  הכנסות  מסך 

( סיום בשיעור 2הצפויות לפי דוח אפס(; )
)  50%של   בפועל;  כספי 3מהפרויקט   )

הפרויקט  בחשבון  הקיימים  העודפים 
נכון   האפס  בדוח  המפורט  את  תואמים 

 לאותו מועד. 

4 
  גדאב -גפני

  התחדשות
 "מ בע עירונית

 תל, 72 הדקל
 123מונד

  ליסינג פסגות
 "מבע

16.4.2018 

 מסגרת
 אשראי

 לסך עד
 של

10,000 
  אלפי

 "ח ש

10,000 10,000 

הקרן 
והריבית 
ישולמו  

בתשלום  
אחד בסוף  

 התקופה

  במועדים
 שיקבעו
  בהסכמי
 הלוואה
 פרטניים

 .לעת מעת

 שנתית
 צמודה
 לפריים

4.29%   +
 עמלת 0.5%

 הקצאת
 אשראי
 שנתית

4.6% 4.6% 

 כל  על  ראשונה  בדרגה  שעבוד(  1)
 .הרלוונטיים במקרקעין הזכויות

  , ללא הגבלה בסכום, אישית  ערבות(  2)
  השליטה   בעל,  רצון  ראם  מר  של

 . בחברה
  , ללא הגבלה בסכום, אישית  ערבות(  3)

 . רינות יריב מר של

- 

5 

גד איכות -אב
בהתחדשות 

 בע"מ 

 , רעננה5שברץ 
 

 מכלול( 1)
  התחדשות

 ;"מבע עירונית
  חברה כלל( 2)

"מ בע לביטוח
 בסעיף)להלן 

:  זה
 ( "המממנים"

 

14.5.2019 7,100 6,894 7,100 - 

גד  -אב
 איכות

 בהתחדשות
 בע"מ

רשאית 
לפרוע את 
האשראי 

בכל עת עד  
סיום  
 הליווי 

פריים +  
1.35% 2.95% 2.95% 

 )ח( לעיל.6.15.2ראו סעיף 
 

6 14.5.2019 686 686 686 

הקרן 
והריבית 
ישולמו  

בתשלום  
אחד בסוף  

 התקופה

לא יאוחר 
 20-מ

חודשים  
מיום 

העמדת 
 המימון 

תשלום של עמלת השלמת הון, כסכום חד   .לעיל)ח( 6.15.2 סעיף ראו 11% 11% 11%
 מהיקף המימון.  0.8%פעמי, בשיעור של 

7 

בית חסון 
יזמות ובניה  
בע"מ )להלן 
בסעיף זה:  

אנשי בראשית  
 , הוד השרון8

( מכלול 1)
התחדשות  

 עירונית בע"מ;
( כלל חברה  2)

 לביטוח בע"מ

 )ח( לעיל.6.15.3ראו סעיף  - - 6,000 18.12.2018

 
  להלן) 7800 בגוש  292 כחלקה  הידועים  מונד -בתל, למגורים  מיועד  שאינו ,מקרקעין שטח"(, גד-אב גפני: "להלן ) החברה  של  כלולה חברה , מ"בע עירונית  התחדשות גד-אב  גפני של בבעלותה   123

  שועבדה   הקרקע,  התשקיף   למועד   נכון   כי ,  יצוין  עוד .  הבנייה  זכויות   הגדלת  לצורך   הקרקע  על  ע "תב  לקידום   פועלת   החברה,  התשקיף  למועד  נכון .  פנויה  קרקע  המהווה"(  הקרקע: " זו  ש"בה
 .גד-אב  גפני שנטלה להלוואה כבטוחה 
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 הלווה  התאגיד #
 / הפרויקט שם

 המלווה המקרקעין 
  מועד

 העמדת
 המימון

  סכום
 מימון
  מקורי
)אלפי 
 ש"ח(

  הקרן יתרת
 המימון

 30 ליום
 2020ביוני 

 )אלפי ש"ח( 

קרן   יתרת
המימון 
למועד  

התשקיף  
 )אלפי ש"ח( 

  מספר
  תשלומים

)קרן 
 +ריבית( 

  מועדי
פירעון 
 אחרון 

  מנגנון
 ריבית 

  שיעור
  ריבית

 ממוצעת/ 
 אפקטיבית 

  שיעור
  הריבית
  בסמוך
  למועד

 התשקיף 

  לטובת שהועמדו ובטחונות ערבויות
 אחרות  /פיננסיות התחייבויות החוב /האשראי

8 

 חסון בית"
 "( יזמות

גמל"א הראל 
נדל"ן למגורים 

 . בע"מ
4.11.2019 3,375 2,865 2,865 1 

24 
  חודשים
 ממועד
 העמת
 .המימון

 ריבית
 שנתית

10%+פריים
 בתוספת ,

 .כדין"מ מע

11.6% 11.6% 

מלוא 1) על  שניה  בדרגה  משכנתה   )
במקרקעין ו/או    בית חסון יזמותזכויות  

יחידות   יזמותכל  חסון  בהגבלת  בית   ,
לטובת    סכום   תירשם   גמלאאשר 

   .בלשכת רישום המקרקעין
( שעבוד בדרגה שניה, בהגבלת סכום,  2)

של חשבון הליווי, התקבולים והזכויות 
מרוכשי  המגיעים  תקבולים  לקבלת 

יזמותיחידות   וכל    בית חסון  בפרויקט 
אחרות   הכנסות  או  תקבולים 

על    בית חסון יזמות הפרויקט, זכויות  מ
הנספח  הזכויות,  מכר  הסכמי  פי 
להסכם מכר הזכויות, נספח השינויים 
ונספח השינויים המתוקן ויתר הנכסים 
באגרת   כמפורט  והכל  המשועבדים, 

גמלא לטובת  יירשם  אשר  אצל    החוב, 
 . רשם החבות 

בהגבלת סכום,    ( שעבוד בדרגה שניה, 3)
הסיכונים הקבלניים  של פוליסת ביטוח  

ירשם   אשר  הפרויקט,  בגין  שתוצא 
גמלא וכן   לטובת  החברות  רשם  אצל 

 בפוליסת הביטוח.
מוגבלת  4) אינה  אישית,  ערבות   )

בעל   רצון,  ראם  מר  של  בסכום, 
 השליטה בחברה. 

לפריים+(  1) יפחת  הריבית  , 9%גובה 
כדין, מע"מ  התקיימות    בתוספת  לאחר 

( הבאים:  של 1התנאים  בשיעור  ביצוע    )
)בממכירות    50% לשיעור  פרויקט  כוונה 

הצפויות    50%של   ההכנסות  מסך 
ולא   האפס  בדוח  כמפורט  בפרויקט 

יזמות חסון  בית  יחידות  )למחצית   ;)2 )
בית חסון יזמות סיימה ביצוע בשיעור של  

בפועל  50%לפחות   )מהפרויקט   ;3 )
בחשבון  הקיימיהעודפים     הליווים 

נכון   האפס  בדוח  המפורט  את  תואמים 
 לאותו מועד. 

יזמות תשלם לגמלא עמלה  2) ( בית חסון 
של   בסך  מסמכים  עריכת  אלפי    15בגין 

חתימת   במועד  מע"מ,  בתוספת  ש"ח, 
 הסכם ההלוואה. 

9 

בית חסון 
התחדשות  

  עירונית בע"מ
)להלן בסעיף 

  חסון ביתזה: "
 "( התחדשות

סמטת הגינה 
 , רמת השרון 11

בנק ירושלים 
בע"מ וכלל 

חברה לביטוח 
 בע"מ

 

 )ח( לעיל.6.15.4ראו סעיף  - - 11,000 11.11.2020

10 
בית חסון 

יזמות ובניה  
 בע"מ

, 59-73צה"ל 
 קריית אונו 

 )ח( לעיל.6.15.5ראו סעיף  - - 20,000 19.11.2020
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 : מועד התשקיףל  לקבוצה  שהועמד נוסף  מימון עם בקשר פירוט  להלן 6.21.3

 
  ליום המימון   קרן  יתרת

30.6.2020 
 )אלפי ש"ח( 

  למועד המימון   קרן  יתרת
 )%(   הריבית  שיעור )אלפי ש"ח(   התשקיף

 3%-1% פריים 476 511 פיננסים   ממוסדות הלוואות 
 8% 4,436 4,436 שלישיים מצדדים הלוואות 

 10%-9%+  פריים 1,641 1,641 מזנין הלוואות 
 

מקורות נוספים על תמורת ההנפקה לצורך    וס לגי  החברה היא לא תידרש בשנה הקרוב  להערכת  6.21.4

יעדי ההנפקה או לכיסוי תפעול עסקיה השוטפיםמילו  לביצוע  י  ליווי  , למעט התקשרות בהסכמי 

 . פרויקטים

מסגרות אשראי לא מנוצלות בסך    לחברה  (לפרויקטים  שהועמד  אשראי  כולל)לא    התשקיף  למועד

 אלפי ש"ח.  1,580-כולל של כ 

 

 מיסוי 6.22

לדוחותיה הכספיים של החברה ליום    19ראו באור    הקבוצהלפרטים ולתיאור דיני המס החלים על  

 .2019בדצמבר  31

 

   משפטיים הליכים 6.23

 לחברות הקבוצה אין הליכים משפטיים מהותיים שהן מנהלות.

צד להם, לרבות הפרשות שביצעה   הקבוצהאלו ואחרים אשר  משפטייםנוסף אודות הליכים  למידע

 . 2019בדצמבר  31של החברה ליום   יםלדוחות הכספי 23ביאור  והחברה בקשר עם ההליכים, רא

 

   ואסטרטגיה עסקית יעדים 6.24

הגדלת צבר  ול  פעילותה  הרחבת  לצורך  להגדלת הונה העצמי,   לפעול  להמשיך  החברה  בכוונת  (א)

ל  שלה  הפרויקטים הפרויקטיםבמקביל  של  קידומם  החברה יהאסטרטג   המשך  של    ים 

כה כי  ימערפרטים נוספים בדבר פרויקטים אשר החברה  ל   .שונים  הבשלה בשלבי    הנמצאים

   .לעיל  6.14.3 ראו פרטים בדבר פרויקטים בתכנון בסעיף, 2021- ו 2020בשנים  תחל  הקמתם

לביצוע    תכנותיבכוונת החברה להמשיך לפעול לאיתור קרקעות חדשות בעלות פוטנציאל וה (ב)

וכן שמירה על תמהיל מאוזן של פרויקטים בתחום    פרויקטים בתחום ההתחדשות העירונית

. בהקשר זה  בביצוע והן מבחינת משך ביצוע הפרויקטיםהן מבחינת היקפי הפרויקטים    כאמור

נכון למועד  של תכנית התמ"א כפי שפורט לעיל,    וקפה החקיקה וסיום ת  יצוין כי, לאור שינוי 

 . בינוי-מסוג פינוי פרויקטים לפעול לאיתור  מעדיפה החברה זה 

בכל   (ג) חדשים  פרויקטים  לבחינת  השקעות  וועדת  של  להקמה  לפעול  החברה  חברות  בכוונת 

 הקבוצה. 

להרחיב ולבסס את פעילותה בתחום ביצוע עבודות הבנייה בפרויקטים  בכוונת החברה לפעול   (ד)

הקבוצה   חברות  שלישייםשל  צדדים  עם  משותפים  אבופרויקטים  באמצעות  הנדסה  -,  גד 

ביצוע הפרויקטים תוך    ,אזרחית עלויות  גבוה  שמירה עלובכך להפחית את  בנייה  ,  סטנדרט 

 . בשים לב להזדמנויות, למגמות, לתנאי השוק ולסיכונים בתחום זה
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   הקרובה לשנההחברה  צפי 6.25

כי היא תפעל להגדיל את היקף הפרויקטים אותם היא יוזמת ומבצעת תוך שמירה על    החברה צופה 

  של   הקבלני  הסיווגלהעלאת    בכוונת החברה לפעול קצר, בינוני וארוך.    תמהיל של פרויקטים לטווח 

בהיקף הפרויקטים    הצפוי  מענה הולם לגידול  לתת  מנת  על  2לסיווג בנייה ג'  אזרחית   הנדסהגד  -אב

 של החברה. 

 

  בלבד   החברה  בשליטת  אינו  אשרמידע צופה פני עתיד    בבחינת  הינו  לעיל זה    6.25  בסעיף  האמור

נכ  החברה  ונותווכ  הערכות  על  מבוסס  המידע.  ודאית  אינה  בפועל  התרחשותו  ואשר ן  וכפי שהן 

שעלולים   העיקריים  הגורמים  התשקיף.  או למועד  תממשנה  לא  החברה  שהערכות  לכך  להביא 

תתממשנה באופן שונה מהערכות החברה הינם התמשכות הליכי תכנון ורישוי, אי אישור תכניות 

שינוי מהותי בעלות הקמת הפרויקטים ו/או שינויים רגולטוריים,    על ידי רשויות התכנון השונות,

  חברהעל ידי ה  ושהוערכ  אלוור לעומת  מחירי המכירה בהם צופה החברה כי תמכור את יחידות הדי

מבין    והתקיימות  הקיימים  הביקושים  בדבר  החברה  הערכות  לרבות   של הסיכון    גורמיאיזה 

 .  להלן 6.26בסעיף המפורטים  החברה

 
  סיכון גורמי 6.26

  :החברהים של יאודות גורמי הסיכון הכלל  פרטים  להלן

 ים כלכלי-מקרו  סיכון גורמי 6.26.1

 המשק בישראל    מצבהרעה ב (א)

וכל   לבישרא  מתבצעת  קבוצה ה  פעילותהואיל  החברה    על  השפעה  הישראלי  המשק  מצבל, 

דירות ועשויה אף  רכישת  להקטין את הביקוש ל  עשויה כלכלית במצב המשק  הרעה  .  יהתוצאות ו

כספי בגביית  לפיגור  הסיכוי  את  מלהגדיל  את  ם  לשלם  נדרשים  בדר"כ  אשר  דירות  רוכשי 

 התמורה לשיעורין בהתאם לקצב התקדמות הבנייה.  

   ריביתסיכוני  (ב)

חברה בשל גידול בעלויות המימון שלה. זאת, לאור  העלאת הריבית במשק עשויה לפגוע ברווחי ה 

העובדה כי החברה נוטלת אשראי מגופי מימון שהינם בדר"כ, צמודים לריבית הפריים. בנוסף,  

שינוי סביבת הריבית עשויה להשפיע על יכולתם של רוכשי דירות לקבלת מימון, ובתוך כך, גם  

 להשפיע לרעה על הביקוש לרכישת דירות.

 ומדד המחירים לצרכן  בנייה ה  מדד תשומות (ג)

ברווחי החברה   ותעשויובמדד המחירים לצרכן    בנייהעלייה במדד תשומות ה הן בשל    ,לפגוע 

המימון  בעלויות  התייו   גידול  בשל  הרות  קהן  עבודות  לספקיה    בנייה ביצוע  התשלומים  ויתר 

 . השונים של החברה

 משבר הקורונה  (ד)

הממשלה עשויה להטיל מגבלות על    ובישראל  העולם  ברחבי   הקורונה  נגיף  התפרצות   בעקבות

בין היתר, מגבלות תנועה, פעילות במקומות העבודה, הטלת סגרים ביהודה  והפעילות במשק,  

לדירות  בפועלים  למחסור  להביא  העלולים  וןושומר בביקוש  או מתמשכת  זמנית  וכן  וירידה   ,

   במשק כולו.נרחב למשבר כלכלי 
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 מדיני בישראלהו  טחונייבהמצב ה (ה)

כלכלת ישראל ובפרט ענף הנדל"ן עשויים להיות מושפעים מהמצב הביטחוני והמדיני בישראל.  

ענף הבינוי רווי בתעסוקת עובדים זרים, בין היתר תושבי הגדה, כך שהחמרה במצב הביטחוני,  

  כמו גם התפשטות בהיקף משמעותי של הנגיף באוכלוסיה זו, עלולים להוביל למצוקת כח אדם 

של   משמעותית  הרעה  כן,  כמו  למגורים.  פרויקטים  ביצוע  בעלויות  ועלייה  ביצוע  קבלני  אצל 

 המצב הביטחוני והמדיני עלולה להוביל לירידה בביקוש לדירות מגורים. 

 חליפין  בשערי שינויים (ו)

הוצאות בתחום ביצוע עבודות הבנייה כדוגמת רכישת חומרי גלם, ייבוא ציוד בנייה, העסקת  

עובדים זרים וכיו"ב, נקובות במטבע זר )בעיקר דולר ארה"ב ואירו(. במידה ויתרחשו שינויים  

עלולות   כאמור,  אלו  מטבעות  של  החליפין  בשער  על  מהותיים  משמעותיות  השלכות  לחול 

 גד הנדסה אזרחית ובכך לפגוע בתוצאותיה העסקיות.-אב תפעול שליות והכנסות הו העל

 שינויים בביקוש  (ז)

שינויים בביקוש אשר מושפעים, בין היתר, מחלק מגורמי הסיכון הנמנים לעיל עלולים להשפיע  

 גד הנדסה אזרחית ובכך לפגוע בפעילותה. -על כמות הפרויקטים שתבצע אב

 ענפיים  סיכון גורמי 6.26.2

 הנדל"ן מימון ענף   (א)

הקמת פרויקטים בתחום הנדל"ן כרוכה בעלויות הקמה גבוהות הדורשות מימון חיצוני נוסף על  

פיננסימתקשרת  החברה    עצמי.ה הון  ה ומוסדות  בנקאיים  תאגידים  למימון  יעם  וליווי  ם 

  אותם גופים פיננסיים הקשחת תנאי המימון על ידי  שינויים רגולטורים שמשמעם  הפרויקטים.  

להביא את החברה  עלולים יע על תוצאות החברה עקב הגדלת עלויות המימון ואף  להשפ  יםעשוי

 לקושי תזרימי ועיכוב ביצוע הפרויקטים.  

 פרויקטים הליכי תכנון ואישור  (ב)

תכניות לקדם  החברה  נדרשת  הפרויקטים,  של  ביצועם  לקבלת    לצורך  התכנון  מוסדות  בפני 

עיר )תב"ע(. הליכים אלה מגדילים את חוסר  ובמידת הצורך לאישור תכניות בניין    בנייההיתרי  

פרויקטים של  לפועל  להוצאתם  כספיות    הוודאות  הוצאות  החברה  על  להשית  עשויים  וכן 

על ידי מוסדות התכנון בביצוע מטלות ציבוריות    והותנ   שהוגשו   ואישור התכניותככל  מכבידות  

 הכרוכות בהשקעה כספית גבוהה. 

 מדיניות ממשלתית בתחום הדיור  (ג)

לסיוע  בישר תומכת  מדיניות  גיבשו  השונות  ישראל  ממשלות  כן,  ועל  דיור  מצוקת  קיימת  אל 

התפתחות שוק הדיור. בכלל זאת, עושה ממשלת ישראל שימוש בכלים שונים שנועדו לתמרץ  

יזמים לביצוע מיזמי התחדשות עירונית. ככל שיחול שינוי במדיניות למתן תמריצים ליזמים,  

לפועל של פרויקטים עתידיים    םפעילות החברה ולמנוע את הוצאת  עשוי הדבר לפגוע בתוצאות

 . הנמצאים בשלבי תכנון

 שינויים רגולטוריים ומדיניות הממשלה בתחום ביצוע עבודות הבנייה  (ד)

גד הנדסה אזרחית  - שינויים בדרישות חקיקתיות והחלת דרישות נוספות עלולים לחשוף את אב

 פתאומיות ואף הארכת מועדים לסיום פרויקטים. להוצאות ו  לתרחיש בלתי צפוי

 זמינות חומרי גלם ושינויים חדים במחירם  (ה)

ומשינויים במחירם. בתקופה של מחסור   לבנייה  גלם  ענף הנדל"ן מושפע מזמינות של חומרי 

גלם עקב מצב ביטחוני, פוליטי, סכסוכי עבודה בנמלי הים, שינויים בשוק הסחורות   בחומרי 
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ואירועי ח להביא  העולמי  יוצא מכך  וכפועל  באספקתם  עיכוב  להיגרם  עלול  ירום פתאומיים, 

 לעלייה במחירים בענף. 

 ייחודים  סיכון גורמי 6.26.3

 צמיחה מואצת  (א)

תהליך   בפני  כיום  נמצאת  הקבוצה  הפרויקטים,  בביצוע  העבר  הצלחת  לאור  לעיל,  כאמור 

יתור הון אנושי  בא בשל הצורך לקבוצה , מהווה סיכון  הדברים מטבע זה  יך צמיחה מואץ. תהל

והגדלת היקפי העבודה    בתוך פרק זמן קצר, הגדלת היקפי המימון שנוטלת הקבוצה  איכותי

לצורך   אותה  המשמשים  לקבוצה  חיצוניים  שירותים  ונותני  ספקים  ביצוע,  קבלני  מול  שלה 

 השלמת הפרויקטים. 

 קבלן ביצוע   (ב)

באמצעות    של החברה תלויה במידה רבה ביכולותיה להוציא לפועל את הפרויקטים  יכולתה

אזרחית-אב הנדסה  כך,  גד  לצורך  אב  מתקשרות  הקבוצהחברות  .  אזרחית -עם  הנדסה    גד 

המבצעים את הפרויקט בשיטת    ,בשיתוף פעולה עם קבלני ביצוע נוספים  ך כלל בדר  תהפועל

Turn Key  ,מדהיינ הפרויקט  של  ביצועו  ועד  ו  לרבותתחילתו  בנייה  סופו  ליקוי  ככל  תיקון   ,

הב  שישנם, הצלחתד בתקופת  אי  והאחריות.  אזרחית -אבשל    הק  הנדסה  לעמוד    גד 

החברה  הבהתחייבויותי  עלויות    ה עשוי  כלפי  להשית  ו/או  הפרויקטים  ביצוע  לעיכוב  להביא 

ן או מהצורך  כתוצאה מהתייקרות המימוולטובת השלמת הפרויקט  חברות הקבוצה  נוספות על  

ביצוע  . יחד עם זאת, יצוין כי, לדעת החברה,  כאמור  צדדים שלישיים כתוצאה מהעיכוב  לפצות

הקבוצה בקבלני  חברות  מקטין את רמת התלות של    גד הנדסה אזרחית- הפרויקט באמצעות אב

 . ומשפר את יכולתה לעמוד בהתחייבויותיה כלפי צדדים שלישיים הביצוע השונים

 סיכון יזמי  (ג)

של   עיכוב בהשלמתו  וביניהם:  רבים  בסיכונים  כרוך  במהלך עסקיה השוטף  פעילות החברה 

הפרויקט;   ביצוע  עלויות  התייקרות  ו/או  תקציביות  חריגות  כלל;  השלמתו  אי  או  פרויקט 

  תזרימי   כניסה של החברה לקושי שלון בשיווק הדירות ובמכירתן; קושי בגיוס מימון ו/או  יכ

כמתו  פיננסי.ו בהכרח  הסיכונים  שאינן  ונסיבות  סיבות  ממגוון  להתרחש  יכולים  לעיל,  אר 

ובין היתר, דחיית בקשות למתן היתר על ידי מוסדות התכנון, איתנות    ,תלויות בחברה בלבד

התייקרות   או  למימון  בקשות  דחיית  החברה,  של  שונים  וספקים  ביצוע  קבלני  של  פיננסית 

 וכדומה.   חברההירים בקרב מתחרי  ם, הוזלת מחיהעלויות על ידי הגורמים הפיננסי

 ליקויי בנייה  (ד)

גד הנדסה אזרחית  -ליקויי בנייה בהיקפים משמעותיים עשויים להשפיע לרעה על רווחיותה של אב 

 ועל המוניטין שנצבר לזכותה.
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פי טיבם    בטבלה על  לעיל  גורמי הסיכון שתוארו  ענפיים    –שלהלן מוצגים  סיכוני מקרו, סיכונים 

, אשר דורגו, בהתאם להערכות הנהלת החברה, על פי מידת השפעתם על  לקבוצהוסיכונים מיוחדים  

 :בכללותה הקבוצהעסקי 

  פעילות  על  הסיכון גורם  של  ההשפעה  מידת 
 בכללותה  הקבוצה

 מועטה  בינונית  גדולה 
 מאקרו  סיכוני

   + בישראל המשק   במצב הרעה
 +   ריבית סיכוני  

 +   ומדד המחירים לצרכן   בנייהמדד תשומות ה 
  +  משבר הקורונה 

  +  בישראל  מדיני הו  ביטחוניה מצב ה
 +   חליפין   בשערי שינויים

  +  בביקוש  שינויים
 ענפיים  סיכונים

 +   "ן הנדל ענף מימון
  +  פרויקטים  ואישור  תכנון  הליכי

  +  הדיור  בתחום ממשלתית מדיניות 
  +  הבנייה  עבודות ביצוע  בתחום הממשלה ומדיניות  רגולטוריים  שינויים

  +  במחירם   חדים ושינויים גלם חומרי זמינות
 היזמי "ן הנדל בתחום  לקבוצה מיוחדים סיכונים

  +  מואצת  צמיחה 
  +  ביצוע  קבלן

  +  יזמי  סיכון
  +  בנייה  ליקויי
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 על מצב ענייני התאגיד  דירקטוריוןהדוח 

 2019 בדצמבר 31  ביום שהסתיימה  לשנה

 2020יוני  ב 30חודשים שהסתיימה ביום   שישהשל  ולתקופה

 

החזקות  -אב "החברה"(בעגד  )להלן:  קטן"הינה    "מ  ב"תאגיד  זה  מונח  כהגדרת    ג)א( 5  סעיף, 

 ביום"(.  הדיווח"תקנות    :להלן)  1970-תש"להלתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(,  

ההקלות    2020  אוקטוברב  2 כל  את  לאמץ  החברה  דירקטוריון    המפורטותקטן    לתאגידהחליט 

  .לחברה רלוונטיות והן ככל, הדיווח בתקנות

 

להגיש    החברה  דירקטוריון  בזאת  ענייני    אתמתכבד  מצב  על  הדירקטוריון  לשנה    התאגידדוח 

)להלן:    2020ביוני    30חודשים שהסתיימה ביום    6ולתקופה של    2019בדצמבר    31שהסתיימה ביום  

 "(.מועד הדוח" או "תאריך הדוח "

שקיף,  , אשר מצורפים לת2020ביוני   30וליום   2019בדצמבר    31הדוחות הכספיים של החברה ליום  

וכןIFRS)  ם ערוכים בהתאם לתקני דיווח כספי בינלאומיי )דוחות    ,(  ניירות ערך  בהתאם לתקנות 

. הכרה בהכנסה ממכירת דירות על ידי החברה מדווחת בהתאם  2010-(, התש״עםכספיים שנתיי

נוספים בדבר  בעת עמידה במחויבות ביצוע לאורך זמן. לפרטים   IFRS 15לתקן דיווח כספי בינלאומי  

 . 2019לשנת    של החברה לדוחות הכספיים  יח,2ראו ביאור   ותמדיניות הכרה בהכנס

 

 החברה הסברי הדירקטוריון למצב עסקי  –א'  חלק

 

 אור תמציתי של החברה וסביבתה העסקית ית .1

 כללי  .1.1

ביום    בהתאם  התאגדה החברה   ישראל  מדינת  פרטית   2008בינואר    24לדיני  כחברה 

שינתה   2011בינואר    31מוגבלת במניות בשם "א.ב.ג.ד. ייזום ושיווק נדל"ן בע"מ". ביום  

"אב לשם  שמה  וביום  -את  בע"מ"  אחזקות  לשמה   2014ביוני    15גד  שמה  את  שינתה 

 הנוכחי. 

"( ומר עמית מר רצוןן )להלן: "נכון למועד זה, בעלי המניות בחברה הינם מר ראם רצו

" )להלן:  גלר גלר  במר  המחזיקים  של 15%-ו  85%- "(  והנפרע  המונפק  המניות  מהון   ,

 . החברה וזכויות ההצבעה בה, בהתאמה

התקשרה החברה בהסכם ובתוספת   2020  אוקטוברב  2וביום    2020בפברואר    20  ביום

גלר'ס החזקות בע"מ, חברה "(, עם  ההסכםלהסכם, בהתאמה )להלן יחד בסעיף זה: "

- " והמעבירה פרטית בבעלותו ובשליטתו המלאה של מר עמית גלר )להלן בסעיף זה: "

מהון המניות המונפק והנפרע   25%-בבאותו מועד  החזיקה  אשר  ", בהתאמה(,  מר גלר"

גד איכות בהתחדשות בע"מ, חברת בת של החברה )להלן בסעיף -ומזכויות ההצבעה באב

 ", בהתאמה(. גד איכות בהתחדשות-אב"- " וועברותהמניות המזה: "

להלן,  להסכםבהתאם   המפורטים  המתלים  התנאים  להתקיימות  בכפוף   העבירה, 

המעבירה לחברה את מלוא וכלל המניות המועברות, באופן שלאחר השלמת ההעברה, 

גד איכות בהתחדשות בידי החברה. כתמורה סופית  -כלל אחזקות וזכויות המעבירה באב
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מניות    150החברה למעבירה  הקצתה  דית עבור העברת המניות המועברות לחברה,  ובלע

של החברה כשהן חופשיות ונקיות מכל שעבוד, עיקול, חוב ו/או זכויות לצד שלישי )להלן: 

מהון המניות המונפק    15%לאחר הקצאתן שיעור של  מהוות "(, אשר  המניות המוקצות"

 זכויות ההצבעה בה. מו  והנפרע של החברה

מתלים כמפורט התנאים  לאחר התקיימות ה  2020בנובמבר    26ביום    לתוקף נכנס  ההסכם  

 לתשקיף.  3.4.1בסעיף 

 תחום פעילותה של החברה תמציתי של  תיאור .1.2

ובעקיפין,    החל במישרין  החברה,  עוסקת  התשקיף,  למועד  ונכון  היווסדה  ממועד 

" ביחד:  )להלן  ידה  על  חברות המוחזקות  "  "הקבוצהבאמצעות  (, "הקבוצה  חברות או 

 התחדשות   של  בדרך  פרויקטים  של  ובנייה  בייזום  ובעיקר,  בישראל  היזמי"ן  הנדל  בתחום

 ופרויקטיםבינוי  -פינוי  מסוג   פרויקטים  הכוללים,  והמרכז  השרון   באזור   בפרט,  עירונית

( 38/1)תמ"א    ועיבוי  חיזוק  במסלול(  38)תמ"א    38'  מס  ארצית   מתאר  תכנית  פי  על

, היתר  בין,  הקבוצה  פועלת,  זו  במסגרת(.  38/2)תמ"א    מחדש  ובנייה  הריסה  ובמסלול

, בנייה  זכויות  רכישת  לצורך  המקרקעין  בעלי  עם  בהסכמים  והתקשרות  קרקעות  לאיתור

  באמצעות ,  היתר)בין    הפרויקט  הקמת ,  בנייה  היתרי   וקבלת  ובנייה   תכנון  הליכי  קידום

 . העניין לפי,  מסחראו  /ו  דיור יחידות ומכירת  שיווק וכן( ביצוע קבלן

 הדוח  בתקופת החברה עסקי התפתחות .1.3

פוטנציאליות וייזום ממשיכה לפעול לצורך הרחבת פעילותה לאיתור קרקעות  ה  קבוצה

הקבוצה נמצאת בתהליך צמיחה ונכון    ובנייה של פרויקטים מסוג התחדשות עירונית.

התשקיף   בהינה  למועד  זכויות  בהקמה    13- בעלת  כפרויקטים  המסווגים  פרויקטים 

כ יתווספו  במסגרתם  וכ  210-ובתכנון  דיור  כעתודות   20-יחידות  המסווגים  פרויקטים 

 .יחידות דיור וכן שטחי מסחר ומשרדים 6481,1- כקרקע במסגרתן יתווספו 

בהסכם מכר מניות עם בעלי המניות של בית    החברה  התקשרה  2019  באוגוסט  18  ביום

חסון יזמות ובניה בע"מ, חברה העוסקת בתחום פעילות דומה לחברה )להלן בסעיף זה: 

חסון,  המוכרים" בבית  המוכרים  של  החזקותיהם  מלוא  לרכישת  נקיות  "(,  כשהן 

שעבוד מכל  "  וחופשיות  זה:  בסעיף  כללי  "(ההסכם)להלן  השותף  החזקות  לרבות   ,

פרויקטיםבשותפי  לביצוע  בזכויות  המחזיקות  מוגבלות  ההסכם   כמו.  ות  במסגרת  כן, 

כשותפים מוגבלים בשותפיות   הישירות של המוכרים  יהםהחזקות   כלללחברה    הועברו

לאחר רכישת בית חסון, מחזיקה החברה, במישרין ובעקיפין, במלוא    .המוגבלות הנ"ל

פויות המוגבלות המוחזקות על הזכויות של השותף הכללי והשותפים המוגבלים בשות 

ידי בית חסון ובכלל זה בזכויות הניהול של השותפיות הנ"ל והזכות לקבלת החלטה על 

 . פירוק השותפיות כאמור

עירונית   התחדשותנחתמה תוספת להסכם לרכישת בית חסון    2019באוגוסט    20ביום  

לב בזכויות  מוגבלת, המחזיקה  שותפות  של  השותף הכללי  פרויקט בע"מ, שהינה  יצוע 

רמת השרון )בית חסון יזמות ובניה בע"מ ובית חסון התחדשות עירונית    ,11הגינה  סמטת  

 "(. בית חסוןלהלן יחד: "לעיל ו בע"מ תיקראנה  

 
נתון זה הינו בגדר הערכת החברה בלבד, בהתבסס על תכניות החברה, נכון למועד זה, ביחס לתכנון העתידי    1

 בפרויקטים. 
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אוקטובר   הפיננסיים   2019בחודש  הגורמים  )אישור  להסכם  המתלה  התנאי  התקיים 

   והעסקה הושלמה.כהגדרתם בהסכם, ואישור בית המשפט לענייני משפחה(  

שילמה החברה סך כולל מלוא החזקותיהם של המוכרים בבית חסון    כישתלר  בתמורה

מיליון ש"ח שולם לאחד המוכרים, שהמחה סכום זה   1, מתוכם סך של  מיליון ש"ח  5של  

לבית חסון לסילוק כל התחייבויותיו לבית חסון ולאחר השלמת ההסכם לא נותר לו כל 

 1פועל יוצא מהאמור לעיל, החברה לא שילמה בפועל את הסך של כ כלפי בית חסון.חוב 

  מיליון ש"ח כאמור לעיל, והוא בוצע באמצעות ויתור על החוב של אותו מוכר לבית חסון. 

התמורהלאחר   מלוא  בהועברו    תשלום  המוכרים  של  החזקותיהם  חסון  מלוא  בית 

 לחברה.  

 לתשקיף.  6בפרק   6.1.4 סעיף לפרטים נוספים בדבר רכישת בית חסון ראו

 הכספי  והדיווח  הגילוי  על  הקורונה משבר  השפעות .1.4

  זמן  ובתוך   העולם  ברחבי(  COVID-19)   הקורונה  נגיף   להתפשט  החל  2020  שנת   בתחילת 

 נרחבת   לפגיעה  הוביל  המשבר.  עולמית  כמגיפה  העולמי  הבריאות  ארגון  ידי  על  הוכרז  קצר

, בעולם  רבות  מדינות  זאת  ולאור  העולם  ברחבי  הפיננסית  יציבות ב ו  הכלכלית  בפעילות

 כלליים  סגרים ,  גבולות  סגירת  כדוגמת   קיצוניים  מנע  בצעדי  לנקוט   נאלצו ,  ישראל  וביניהן 

,  אלו  מנע  צעדי.  הנגיף  התפשטות  את  לבלום  בכדי,  והתנועה  המסחר  פעילות  על   הגבלותו

  על   רבות  והשפיעו  במשק  הפגיעה  את  יותר  עוד  החריפו,  מאוד  חיוניים  בשעתו  שהיו  הגם

 . והמקומית העולמית הכלכלה  התאוששות

והמקומית,  הדוח  למועד העולמית  הכלכלה  על  להשפיע  וממשיך  חלף  טרם  , המשבר 

  שיעור ,  בצריכה  קיטון ,  הקטן  העסקים   מגזר   של   עסקית  המשכיות  על   השלכות   לרבות

 פרסום   למועד  נכון   כאשר,  בעולם  ההון  בשוקי  החליפין   בשערי  תנודתיות,  גבוה  אבטלה

 המשקהמשבר להמשיך ולהשפיע על    צפוי  בו  הזמן  ומשך  היקפן  מלוא  ידוע  טרם  הדוח

 . העולמי

, הנגיף  של   מחודשת  התפרצות  עקב   לרבות,  יתארך  הקורונה   ומשבר   ככל ,  החברה  להערכת

ו  להחריף   עלולה   בכלכלה   הפגיעה ,  המשק  פעילות  על  נוספות  מגבלות  תוטלנהייתכן 

פי  .  החברה  פעילות   על   זאת  ובכלל   במשק  החברות   כלל  פעילות  על   לרעה   ולהשפיע על 

ירידה בביקוש  מעריכה כי תחול  ניסיון העבר של החברה, במקרה של סגר נוסף, החברה  

מכך   יוצא  וכפועל  להיגרם  לדירות  דיור עלולה  יחידות  של  המכירה  בקצב  פגיעה 

עיכובים בתהליכי הרישוי מול וועדות    , ייתכנו. כמו כןבפרויקטים השונים של החברה

  בקבלת   עיכובים  לגרום  שעלול  באופן ,  והמחוזיות  התכנון השונות ברשויות המקומיות

 סגרבנוסף,    .ביצועם  להתארכותכתוצאה מכך  ו  החברה  של  בפרויקטים  הבנייה  היתרי

  הבניין  בפועלי למחסור להוביל עלול גדרתו של ענף הנדל"ן כענף חיוני,, חרף הנוסף כללי

החברה  בפרויקטים  הנדרשים  הגלם   חומרי  של   ואספקה  בזמינות  לפגיעה,  שמבצעת 

 . הבנייה בעלויות  ולגידול  הפרויקטים להשלמת

  באתרי   הבניין  פועלי  בכמות  זמנית  ירידה  חלה,  2020  ואפריל  מרץ  החודשים  במהלך

 עם.  הרגילהקצב  מ  70%-50%-כ  באופן שקצב התקדמות הבנייה היה,  החברה  של  הבנייה

 הקורונה   משבר  של  מהותית  השפעה  קיימת  לא  ,הדוח  למועד  נכון  להערכת החברה,  ,זאת

  זו   הערכה.  כאמור  המשבר  השלכות  עם  להתמודדות  טובה  יכולת   לה  יש  וכי  פעילותה  על

, המשך החברה  של  בפרויקטים  הדירות  מכירת  קצב  על,  היתר  בין,  מתבססת,  כאמור
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 הבנייה   ענף  של  הגדרתו  לאור   וכן   התכנון  הליכי   ךהמש,  בביצוע  הפרויקטים  התקדמות 

יצוין.  הממשלה  שהטילה  המגבלות  ממרבית  והחרגתו  למשק  חיוני  כענף , כי  לעניין זה 

פעילות    הקורונה  משבר  התפתחות  של  שוטפת  הערכה  מקיימת  החברה על  והשפעתו 

  דוחותיה ,  העסקית  ותהפעיל  עללהשלכות המשבר    חשיפתה  מידת  את  בוחנת ,  החברה

להערכת ו ,  השונים  הפרויקטים  ותקציבי  החברה  של  החזוי   המזומנים  תזרים,  הכספיים

המשבר,  בעקבות  ויחולו,  ככל  שיחולו,  לשינויים  להגיב  היכולת  את  לה  יש  החברה 

 ולהתמודד איתם בצורה אפקטיבית. 

 

 הקורונה   משבר  השלכות  עם  העתידית  מודדותהערכות החברה בקשר עם הת  ,כי  יובהר

ערך, תוצאותיה  ועל  החברה  על ניירות  בחוק  כהגדרתו  עתיד,  פני  צופה  מידע  הינן   ,

המבוסס, בין היתר, על המידע הקיים בידי החברה ועל הערכות החברה נכון למועד זה 

 אוואינן בשליטת החברה בלבד. הערכות אלו, עשויות שלא להתממש, כולן או חלקן,  

 שונים   מגורמים  כתוצאה,  לעיל  מהאמור  מהותי  באופן  אף,  נהשו  באופן  להתממש

 רשויות   בהנחיות  שינויים,  הנגיף  שטותפהת  ואופן   קצב  לרבות,  החברה  בשליטת  שאינם

ואופן אכיפתן, עוצמת ומשך   ושינויים במגבלות המוטלות על המשק  המקומיות  השלטון

 . מהמשברהמשבר הכלכלי בעולם ובישראל ושינויים בשוקי ההון כתוצאה 
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   שלה העצמי ותזרימי המזומנים ונההסברי הדירקטוריון למצב עסקי החברה, תוצאות הפעילות, ה .2

 כספי  מצב .2.1

 "ח(:ש)באלפי  2020יוני ב 30וליום   2019בדצמבר  31להלן יפורטו עיקרי ההתפתחויות שחלו בסעיפי הדוח על המצב הכספי ליום 

 )אלפי ש"ח(  9201 בדצמבר  31 ביום שהסתיימה לשנה .2.1.1

בדצמבר   31ליום  הסעיף
9201 

בדצמבר   31ליום 
 דירקטוריון החברה לשינויים הסברי  8201

 להלן. 2.3הסברים בסעיף   ורא 6,862 4,369 מזומנים 
 5,118 9,022 מזומנים בחשבונות ליווי 

 2,190 18,896 ונכסים בגין חוזים על לקוחות  לקוחות 2
 22,235 33,868 בניינים בהקמה למכירה ומקרקעין  

 3,081 חייבים ויתרות חובה 
אלפי    778נובע בעיקר מגידול ביתרות מול מוסדות )בעיקר מע"מ תשומות( בסך של    2019הגידול בשנת   1,240

אלפי ש"ח וממתן    415-כאלפי ש"ח, בהוצאות מראש בסך של    424-כש"ח, בעמלות שיווק מראש בסך של  
   .אלפי ש"ח  185-כהלוואות לאחרים בסך של 

 . אלפי ש"ח לעסקאות משותפות  1,880ניתנו הלוואות בינחברתיות נטו בהיקף של   2019בשנת  1,330 3,210 יתרות מול עסקאות משותפות  
 . היתרות נובעות מהלוואות שוטפות שניתנו לבעל השליטה 335 673 בעלי שליטה 

 - ,31039 73,119 סה"כ נכסים שוטפים
 3 2,123 18,933 מלאי 

השקעות בחברות המטופלות לפי שיטת  
 . 2019אלפי ש"ח בשנת  746-כהגידול נובע מרווחי אקוויטי בסך של  367 1,113 השווי המאזני 

 .השינוי נובע מקיטון בהפסדים הצבורים לצרכי מס 396 196 מיסים נדחים
 - 696 717 רכוש קבוע, נטו 

 - 3,582 20,959 סה"כ נכסים לא שוטפים 
 4 6,660 25,482 מתאגידים בנקאייםאשראי 

 2.5- בית חסון שאוחדה לראשונה בסך של כל  הלוואה מצד שלישייתרת  מ , נובע בעיקרו 2019הגידול בשנת   1,500 4,141 הלוואות שהתקבלו מאחרים 
 ש"ח. ליון ימ

התמורה הנדחית בגין רכישת בית חסון, אשר השווי ההוגן של  מהווה את    2019בדצמבר    31היתרה ליום   - 2,636 התחייבויות פיננסיות אחרות  
 .  2020במהלך החציון הראשון של שנת שולמה 

 13,180 13,794 בגין שירותי בנייה התחייבויות  

ותחילת ביצוע  בית חסון  אלפי ש"ח הנובע מחד מאיחוד לראשונה של 614-כחל גידול בסך של  2019 בשנת
שברץ   רעננה5פרויקט  של    ,  של    8,245-כבסך  בגובה  מקיטון  ומאידך  ש"ח,  ש"ח    7,631-כאלפי  אלפי 

ום  וסי  , הרצליה 8  , יגאל אלון , כפר סבא13וטשרניחובסקי    17אנילביץ'  מהתקדמות בביצוע של הפרויקטים  
 , רעננה. 33פרויקט בר אילן 

 5,687 12,392 ספקים ונותני שירותים 
של    הגידול לראשונה  מאיחוד  נובע  בחברת    יהימעלכן  וחסון    ביתבסעיף  הפתוחים  אב בחובות  גד -הבת 

( אזרחית  )1994הנדסה  בע"מ   )100%)  " רשום,  "(הביצוע  חברת )להלן:  קבלן  שהינה  מגידול    יםהנובע, 
 על ידה.  שבביצוע  הפרויקטים היקף משמעותי ב

 
מהסיבות שלהלן:    2019-ו  2018משמעותית בין השנים  הסעיפים נכסים בגין חוזים עם לקוחות, בניינים בהקמה למכירה, אשראי מתאגידים בנקאיים ופקדונות בחשבונות הליווי גדלו בצורה    2

, הוד השרון; )ב( תחילת  3, הרצליה; והתחיה  45-51, הוד השרון; ההגנה  9-11, בעקבותיה אוחדו שלושה פרויקטים נוספים בביצוע: האורנים  2019)א( רכישת בית חסון ברבעון הרביעי של  
 , הרצליה.8, כפר סבא; ויגאל אלון 13וטשרניחובסקי   17, רעננה; אנילביץ' 5: שברץ 2019ביצוע של שלושה פרויקטים חדשים בקבוצה בשנת 

 לעיל.  2ראו ה"ש   3
 לעיל.  2ראו ה"ש   4
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בדצמבר   31ליום  הסעיף
9201 

בדצמבר   31ליום 
 דירקטוריון החברה לשינויים הסברי  8201

והתחייבויות בגין  מקדמות מלקוחות   
 חוזים 

3,833 3,530 
  ,חסון ביתשמבצעת  מפרויקטים  מקדמות בגין  מחד הנובע"ח ש אלפי 303-כ של בסך  גידול חל 2019 בשנת

  בפרויקטים   המקדמות   סך אלפי ש"ח ומאידך מקיטון ב  1,563-כבסך של    ,2019  בשנת  לראשונה  שאוחדה
 ."חש אלפי 1,260-כ של בסך של הקבוצה  הקיימים 

 971 1,084 זכאים ויתרות זכות 
אלפי   126-כמגידול ביתרת עובדים ומוסדות בסך של בעיקר הגידול ביתרת הזכאים ויתרות זכות נובע 

אלפי ש"ח ומאידך מקיטון ביתרות זכאים אחרות בסך של  139-כש"ח ומגידול בהוצאות לשלם בסך של 
 אלפי ש"ח.   152-כ

 אלפי ש"ח לעסקאות משותפות  376-כנפרעו הלוואות בינחברתיות נטו בהיקף של    2019בשנת  1,537 1,161 יתרות מול עסקאות משותפות 

, 2019 לשנת הרביעי מהרבעון החל חסון  בית נובעת מצירוף    2019 דצמברב  31 יוםלהמיסים לשלם  יתרת  118 291 סים לשלםימ
 .קודמות  משנים רווחים  בגין  לשלם מיסים  הכוללת

 - 33,183 64,814 סה"כ התחייבויות שוטפות 
 . אלפי ש"ח בגין פרויקטים שהסתיימו 1,109-כנעשתה הפרשה לבדק בסך של    2019בשנת  - 1,109 הפרשה לבדק ואחריות 

 - 113 113 עובד מעביד  יחסי  סיום  בגין התחייבות 

, וכן בגין  2019בית חסון, אשר נרכשה ברבעון הרביעי לשנת  הגידול במסים נדחים נובע בעיקר מאיחוד 40 1,627 נדחים מיסים
 ובחברה. גד איכות בהתחדשות בשרון בע"מ -אבב רווחים שנצברו 

 - 153 2,849 סה"כ התחייבויות לא שוטפות 
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 )אלפי ש"ח(  2020ביוני  30חודשים שהסתיימה ביום    6לתקופה של  .2.1.2

בדצמבר   31ליום  2019ביוני  30ליום  2020ביוני  30ליום  הסעיף
 הסברי דירקטוריון החברה לשינויים  2019

 .להלן 2.3ף הסבר בסעי  ורא 4,369 2,885 4,387 מזומנים 

 9,022 1,311 6,698 בחשבונות ליווי   פקדונות

לשנת  בהקיטון   הראשונה  השנה  בעיקר    2020חצי  בפרויקט  נובע  בפקדונות  מקיטון 
ליון ש"ח, בפרויקט יגאל  ימ  1.25-בסך של כ  , כפר סבא13וטשרניחובסקי    17אנילביץ'  

-של כ  בסךשהסתיים    , רעננה 33  ליון ש"ח ובפרויקט בר אילן ימ   3-בכ  , הרצליה8  אלון 
-בית חסון בסך של כבשאלפי ש"ח, מאידך חל גידול בפיקדונות בחשבונות הליווי    500
 ש"ח. מיליון  2.5

  18,800 נכסים בגין חוזים על לקוחות 
4,615 

 
18,896 

ביחס לאותו מועד בשנה הקודמת נובע בעיקר מרכישת בית    2020ביוני    30ליום    הגידול
, ותחילתו של פרויקט נוסף  בביצוע  פרויקטים נוספים   שלושה חסון שבעקבותיה אוחדו  

בראשית  אנשי  בפרויקט  ,  8  ברחוב  מגידול  ובנוסף  השרון,    17אנילביץ'  הוד 
 . , כפר סבא13וטשרניחובסקי 

בניינים בהקמה למכירה   
  ומקרקעין 

33,621 
 

27,763 
 

33,868 
 

נובעת בעיקר מרכישת בית חסון אשר כללה למועד    2019ביוני    30ביחס ליום    היהעלי
שלושה פרויקטים פעילים, כאשר שניים    2019האיחוד לראשונה ברבעון הרביעי לשנת  

לשנת   הראשון  בחציון  הסתיימו  כניסה  2020מתוכם  וכן  אנשי  ,  פרויקט  של  לביצוע 
 . 2020ברבעון הראשון לשנת  , הוד השרון8 בראשית 

 3,081 2,088 2,563 חייבים ויתרות חובה 

נובע בעיקר מהחזרי    2020אלפי ש"ח, בחצי שנה הראשונה לשנת   520-בסך של כ  הקיטון
אלפי ש"ח נובע בעיקר    475-בסך של כ  2019ביוני    30בית חסון. הגידול ביחס ליום  במע"מ  

כ של  בסך  חייבים  יתרת  הכולל  חסון  בית  של  לראשונה  וכן    280-מאיחוד  ש"ח  אלפי 
 ש"ח.  אלפי   320-של כ בסך הביצוע  בחברת  החייביםמגידול ביתרת 

 3,210 2,059 3,169 יתרות מול עסקאות משותפות 
בעיקר ממתן    ביחס לאותו מועד בשנה הקודמת נובע  2020ביוני    30הגידול בסעיף ליום  

-כממתן הלוואות נטו בהיקף של  מיליון ש"ח ו  3-בסך של כ  הקבוצהשירותים לחברות  
 .אלפי ש"ח לעסקאות משותפות 302

 . היתרות נובעות מהלוואות שוטפות שניתנו לבעל השליטה 673 663 1,016 בעלי שליטה 
 - 73,119 41,384 70,254 סה"כ נכסים שוטפים

 20,050 מלאי 
 

4,514 
 

18,933 
בית חסון ברבעון הרביעי    נובע בעיקר מרכישת  2019ביוני    30הגידול במלאי ביחס ליום  

נובע בעיקר מהשקעה נוספת בפרויקטים   2019בדצמבר  31. הגידול ביחס ליום 2019 של
   .ןבתכנו

השקעות בחברות המטופלות  
 לפי שיטת השווי המאזני  

 
762 

 
859 1,113 

החברה   מחלק  נובע  המאזני  השווי  שיטת  לפי  המטופלות  בחברות  בהשקעה  הקיטון 
  351-כ  בסך של  2020ביוני    30בתקופה של שישה חודשים שהסתיימה ביום  בהפסדיהן  
 . אלפי ש"ח

   .חברת הביצועבנובע מהפסדים שנצברו  2020ביוני  30הגידול ביחס ליום  196 49 196 מיסים נדחים
 . שוטפותנובע מהוצאות פחת   2019בדצמבר   31ביחס ליתרה ליום   הקיטון 717 651 581 רכוש קבוע, נטו 

 - 20,959 6,073 21,589 סה"כ נכסים לא שוטפים 

 25,482 9,551 26,280 אשראי מתאגידים בנקאיים

בית  ת  מרכיש בעיקר  נובע    2019ביוני    30ליום  הגידול באשראי מתאגידים בנקאיים ביחס  
  . ליון ש"חימ   10-אשר כללה אשראי והלוואות בסך של כ  2019של  חסון ברבעון הרביעי  

מיליון ש"ח וכן מגידול    4.1-בסך של כ  על ידי החברהלקיחת אשראי  הגידול נובע מ  ת יתר
 שוטף בהלוואות שנלקחו עבור מימון הפרויקטים של הקבוצה.

 4,141 1,533 4,436 הלוואות שהתקבלו מאחרים 
 

  2019של  נובע בעיקר מאיחוד בית חסון ברבעון הרביעי    2019ביוני    30ליום  ביחס    הגידול
מליון ש"ח וכן מלקיחת הלוואה נוספת מצד    2.5-אשר כלל הלוואות מאחרים בסך של כ

 .  2020של מיליון ש"ח ברבעון הראשון  1-שלישי בסך של כ

מהווה את השווי ההוגן של התמורה הנדחית בגין רכישת    2019בדצמבר    31היתרה ליום   2,636 - - התחייבויות פיננסיות אחרות  
 .  2020בית חסון, אשר שולמה במהלך החציון הראשון של 
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בדצמבר   31ליום  2019ביוני  30ליום  2020ביוני  30ליום  הסעיף
 הסברי דירקטוריון החברה לשינויים  2019

 13,794 14,759 10,497 בגין שירותי בנייה התחייבויות  

ליום    השינוי  בפרויקטים    מחדנובע    2019ביוני    30ביחס    17אנילביץ'  מירידה 
  הרצליה   ,8  יגאל אלוןפרויקט  ליון ש"ח, בימ  3.3-בסך של כ  , כפר סבא 13וטשרניחובסקי  

גין  מגידול בסעיף בליון ש"ח, ומאידך  ימ  5.3-בסך כולל של כ  , רעננה5ובפרויקט שברץ  
 .ליון ש"חימ 4.4-בית חסון בסך של כ

 12,392 5,791 14,773 ספקים ונותני שירותים 

כ של  בסך  ליום  ימ   9-הגידול  ביחס  ש"ח  מעל  2019ביוני    30ליון  בעיקר  יה  ינובע 
ליון ש"ח בשל הגידול המשמעותי בפעילות החברה עם כניסתם  ימ  3.6-משמעותית של כ

נרשם בתקופה גידול ביתרת הספקים בגין    ,לביצוע של מספר פרויקטים בתקופה. כמו כן
כ  רכישת  של  בסך  חסון  נובע  ימ  3.2-בית  היתר  ש"ח.  יתר  ליון  בפעילות  שוטף  מגידול 

 . חברות הקבוצה

מקדמות מלקוחות   
 והתחייבויות בגין חוזים

5,212 2,173 3,833 
אשר אוחדה לראשונה ברבעון   ,נובע בעיקר מבית חסון  2019ביוני   30הגידול ביחס ליום  

גידול במקדמות מלקוחות    2,147-כ, בסך של  2019של  הרביעי   בגין  אלפי ש"ח והיתר 
 ביתר הפרויקטים המנוהלים בקבוצה.  

ליום   1,084 633 2,337 זכאים ויתרות זכות  ביחס  בסעיף  ליום    2019ביוני    30הגידול  בעיקר    2019בדצמבר    31וביחס  נובע 
 . ליון ש"חימ  1.3-מיתרת זכאים בגין ביטול עסקת מכר בסך של כ

 - 1,161 1,220 1,082 יתרות מול עסקאות משותפות 

נובע בעיקר מיצירת מיסים    2019ביוני    30  וליום   2019  בדצמבר  31  ליום הגידול ביחס   291 30 953 מסים לשלם 
 .2019 שלנדחים בגין בית חסון אשר אוחדה לראשונה ברבעון הרביעי 

 - 64,814 35,690 65,570 סה"כ התחייבויות שוטפות 

נובע מהפחתה תקופתית של ההפרשה    2019בדצמבר    31הקיטון בהפרשה ביחס ליום   1,109 - 412 הפרשה לבדק ואחריות 
 .הנובעת בעיקר מביצוע בדיקות ועבודות בדק באתרים

  יחסי  סיום  בגין התחייבות 
 - 113 113 113 עובד מעביד 

 1,627 90 663 נדחים מיסים
ה בעתודות המס בגין  ינובע בעיקר מעלי  2019ביוני    30הגידול בעתודות המס ביחס ליום 

בע"מ,-רווחים באב בשרון  בהתחדשות  פרויקט    בחברהה  יומעלי  גד איכות  רווחי  בגין 
 ., כפר סבא13וטשרניחובסקי  17אנילביץ' 

 - 2,849 203 1,188 סה"כ התחייבויות לא שוטפות 
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 החברה  של  העסקית  הפעילות תוצאות .2.2

 )באלפי ש"ח(:  2020ביוני  30  וליום 2019 בדצמבר 31ליום   החברה  פעילות בתוצאותההתפתחויות שחלו   להלן יוסברו עיקרי

  )אלפי ש"ח( 9201 בדצמבר 31 ביום סתיימהנש לשנה .2.2.1

בדצמבר   31ליום  הסעיף
2019 

בדצמבר   31ליום 
 הסברי דירקטוריון החברה לשינויים  2018

הרווח הגלמי והוצאות מכירה ושיווק נובעים בעיקר מתחילת   ,הגידול בסעיפי ההכנסות, עלות ההכנסות 30,025 65,924 הכנסות  
, פרויקט  , כפר סבא13וטשרניחובסקי  17אנילביץ' )פרויקט   בקבוצהפרויקטים חדשים  שלושהביצוע של 
וכן מאיחוד לראשונה של בית חסון אשר נרכשה  2019בשנת  רעננה( ,5יקט שברץ והרצליה ופר , 8 יגאל אלון

הוד    ,9-11פרויקטים נוספים: האורנים  שלושה של  הפעילות, שבעקבותיה אוחדה 2019 לברבעון הרביעי ש
 הוד השרון.   , 3הרצליה והתחיה  ,45-51השרון, ההגנה 

 

 ( 25,049) ( 54,681) ההכנסות עלות 
 4,976 11,243 רווח גולמי 

 ( 126) ( 859) הוצאות מכירה ושיווק 

אלפי ש"ח,  805-הגידול בהוצאות הנהלה וכלליות נובע בעיקר מעיקר מגידול בהוצאות השכר בסך של כ ( 3,216) ( 4,365) הוצאות הנהלה וכלליות 
 .בהרחבת פעילות החברהח האדם בחברה שנועד לתמוך  ובשל גידול במצבת כ

חלק הקבוצה בתוצאות חברות  
"( גד- אב גפני" :( )להלן50%התחדשות עירונית בע"מ ) גד-החברה ברווחי גפני אבהרווח נובע בעיקר מחלק  ( 89) 747 המטופלות לפי שיטת השווי המאזני 

 . מונד-תל  ,70בגין פרויקט הדקל 
 - 47 - הכנסות אחרות 

 - 1,592 6,766 רווח תפעולי 

הגידול בהוצאות המימון נובע בעיקר מגידול באשראי מתאגידים בנקאיים ומהלוואות אחרות, בהתאם  ( 471) ( 2,011) הוצאות מימון 
 הקבוצה.לגידול בהיקף הפרויקטים המבוצעים על ידי 

  בסךרכשה החברה את בית חסון, כתוצאה מכך רשמה החברה רווח הזדמנותי  2019ברבעון הרביעי לשנת  - 13,529 רווח הזדמנותי מרכישת חברה  
 .של החברה המאוחדיםהשנתיים לדוחות הכספיים  7ביאור  ולפרטים נוספים רא ש"ח. אלפי  13,529של 

 - 1,121 18,284 רווח לפני מס 
 . 2019הגידול בהוצאות המיסים נובע מגידול ברווחי החברה בשנת  137 ( 1,118) הטבת )הוצאה( מיסים על הכנסה  

 - 1,258 17,166 וכולל  נקי רווח
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 2020  יוניב 30ביום   יימו תסנשחודשים  6חודשים ושל   3של  תקופותל .2.2.2

 הסעיף
 ביוני   30חודשים שהסתיימו ביום  3-ל יוני ב  30חודשים שהסתיימו ביום  6-ל

 הסברי דירקטוריון החברה לשינויים 
2020 2019 2020 2019 

בתקופה של ששה חודשים  בסעיפי ההכנסות ועלות ההכנסות הגידול 12,089 21,009 24,548 42,030 הכנסות  
ביחס לתקופה המקבילה אשתקד נובע    2020ליוני    30שהסתיימו ביום  

 ( 8,305) ( 17,096) ( 19,737) ( 37,906) עלות ההכנסות  .2019 שלבעיקר מרכישת בית חסון ברבעון הרביעי 

 - 3,784 3,913 4,811 4,124 רווח גולמי 

 ( 103) ( 333) ( 165) ( 807) הוצאות מכירה ושיווק 

 30הגידול בסעיף ביחס לתקופה של ששה חודשים שהסתיימה ביום  
  17אנילביץ'  נובע בעיקר מגידול במכירות בעיקר בפרויקט   2019ביוני  

וכן בפרויקטים המנוהלים בחברת בית  , כפר סבא13וטשרניחובסקי  
   .חסון

 ( 1,013) ( 1,241) ( 1,969) ( 2,632) הוצאות הנהלה וכלליות 

ביוני   30הגידול בסעיף בתקופה של ששה חודשים שהסתיימה ביום  
בשנת    2020 המקבילה  לתקופה  מכניסה   2019ביחס  בעיקר  נובע 

וכן מגידול בהוצאות    2019לאיחוד של בית חסון ברבעון הרביעי של  
 . הנהלה וכלליות התואמות את הגידול בפעילות הקבוצה

חלק הקבוצה בתוצאות  
המטופלות לפי שיטת  חברות 

 השווי המאזני 
(351 ) 493 8 131 

ביום   שהסתיימו  חודשים  ששה  של  לתקופה   2020ביוני    30ההפסד 
אב גפני  ברווחי  החברה  מחלק  בעיקר  פרויקט  -נובע  בגין  בעיקר  גד 

 . מונד תל  ,70הדקל 
 - 2,799 2,347 3,170 334 רווח תפעולי 

 ( 284) ( 617) ( 735) ( 1,567) הוצאות מימון 
הגידול בהוצאות המימון בתקופה של ששה חודשים שהסתיימו   עיקר

נובע   2020ביוני    30ביום   קודמת  בשנה  המקבילה  לתקופה  ביחס 
   .מגידול באשראי והלוואות שנוצר מרכישת חברת בית חסון

 - 2,515 1,730 2,435 ( 1,233) רווח )הפסד( לפני מס 
הטבת )הוצאה( מיסים על   

 - ( 344) ( 228) ( 427) ( 97) הכנסה 

 - 2,171 1,502 2,008 ( 1,330) וכולל  נקי)הפסד(  רווח
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 נזילות ו  מזומנים תזרימי .2.3

אלפי ש"ח.   4,387-כ  של  לסך  המסתכמות   מזומנים  יתרות  לחברה  2020ביוני    30  ליום

ליום   החברה  של  המזומנים  תזרים  של  העיקריים  המרכיבים    2019בדצמבר    31להלן 

 )אלפי ש"ח(: 2020ביוני  30וליום 

  9201  בדצמבר  31  ביום  שנסתיימה  חודשים  12  של  לתקופה   מזומנים   תזרים .2.3.1

 )אלפי ש"ח(:

 הסעיף
 דצמבר  31 ביום שנסתיימה  לשנה

 הסברי דירקטוריון החברה  
2019 2018 2017 

מזומנים נטו שנבעו  
)שימשו( לפעילות  

 שוטפת 
(15,165 ) 109 16 

כ  2019בשנת   על  עמד  הנקי   17.6-הרווח 
 מאידך נרשם תזרים שלילי  ,מיליון ש"ח

עלייה בנכסים  מהנובע בעיקר   2019בשנת  
כ של  בסך  לקוחות  עם  חוזים    11-בגין 

מיליון ש"ח הנבעו    13.5-מיליון ש"ח וכן כ
במזומן.   שאינו  הזדמנותי  כן  כמו  מרווח 

בנייה   שירותי  בגין  בהתחייבויות  ירידה 
 מיליון ש"ח. 10-בסך של כ

מזומנים נטו שנבעו  
)שימשו( לפעילות  

 השקעה 
4,976 (4,675 ) 411 

בשנת  התזרים   השקעה   2019מפעילות 
ויתרות   בפקדונות  מעלייה  בעיקר  נובע 

כ של  בסך  ליווי  מיליון    6.4-בחשבונות 
ש"ח ומאידך מתזרים שלילי נטו מרכישת  

כ של  בסך  חסון  ש"ח    676-בית  אלפי 
של   בסך  לבעל השליטה  הלוואות  וממתן 

 . אלפי ש"ח 646-כ

מזומנים נטו שנבעו  
)שימשו( לפעילות  

 מימון 
7,696 6,678 670 

לשנת   המזומנים  נובע    2019תזרים 
כ מיליון    15.6-מקבלת הלוואות בסך של 

ש"ח ומאידך מפרעון הלוואות מתאגידים  
בנקאיים ומתשלום ריבית בסך כולל של 

 מיליון ש"ח.  7.9-כ
יתרת מזומנים לסוף  

 - 4,750 6,862 4,369 התקופה 

 

- ו  2020  ביוני  30ביום    יימות שנסחודשים    3-ו  6מזומנים לתקופות של    תזרים .2.3.2

 )אלפי ש"ח(  0192

 הסעיף

  6של   תקופהל
חודשים שהסתיימו  

 ביוני 30ביום 

  3של   תקופהל
חודשים שהסתיימו  

 הסברי דירקטוריון החברה   ביוני 30ביום 

2020 2019 2020 2019 

מזומנים נטו שנבעו  
)שימשו( לפעילות  

 שוטפת 
547 (9,914 ) (45 ) (5,525 ) 

בתקופה של ששה חודשים שהסתיימה  
נרשם הפסד בגובה    2020ביוני    30ביום  
ש"ח, מתוכו הוצאות    אלפי  1,330-של כ

כ של  בסך  תזרימיות  לא   2,182-נטו 
נרשםש"ח,    אלפי לכך  תזרים    בנוסף 

בסעיפי    חיובימזומנים   שינוי  בגין 
כ  של  בסך  והתחייביות   193-נכסים 

ש"ח  מ  אלפי  שולמו  ים  סי ומאידך 
 אלפי ש"ח.  498-בתקופה בסך של כ

מזומנים נטו שנבעו  
)שימשו( לפעילות  

 השקעה 
(798 ) 3,464 385 2,135 

השקעה   מפעילות  התזרים  עיקר 
בתקופה של ששה חודשים שהסתיימה  

לתשלום   2020ביוני    30ביום   שימש 
רכישת   בגין  הנדחית  התמורה  יתרת 

של   בסך  חסון  ש"ח ימ   2.75בית  ליון 
-ומאידך מירידה בפקדונות בסך של כ

 ליון ש"ח ימ 2.3

מזומנים נטו שנבעו  
)שימשו( לפעילות  

 מימון 
269 2,473 (928 ) 2,560 

ששה  של  לתקופה  המזומנים  תזרים 
ביום   שהסתיימה  ביוני    30חודשים 

הלוואות    2020 מקבלת  בעיקר  נבע 
בסך   נטו  ואחרים  בנקאיים  מתאגידים 

 אלפי ש"ח.  500-של כ
יתרת מזומנים לסוף  

 - 2,885 4,387 2,885 4,387 התקופה 
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   מימון מקורות .2.4

בנקאיים   פעילות תאגידים  עם  התקשרות  באמצעות  נעשית  הייזום  בתחום  הקבוצה 

מאש  פיננסי   ליוויבהסכמי   בנקאיים,  חוץ  מגופים  מהלוואות  בנקאי    ראי וממומנת 

בדבר מקורות המימון אשר עומדים לרשות החברה   לפרטיםומתקבולים מרוכשי דירות.  

   .תשקיףל 6פרק ב 6.22ראו סעיף 

של  בדצמבר    31ביום    וחודשים שהסתיימ   12של    ות לפרטים בדבר דוח פרופורמה לתקופ

ביוני    30חודשים שהסתיימה ביום    6ולתקופה של    2017- ו  2018,  2019  כל אחת מהשנים

 . של החברה ראו דוחות פרופורמה המצורפים לדוחות הכספיים  2019

 

 היבטי ממשל תאגידי –ב' חלק 

 

 תרומות .3

 הדוח. , ולא ניתנו כאלו בתקופת אין מדיניות בדבר תרומות חברהל

 

 ופיננסית  חשבונאית  מומחיות בעלי דירקטורים .4

טרם   מומחיות  החברה  בעלי  הדירקטורים  שיעור  בדבר  ההוראה  את  בתקנונה  אימצה 

 חשבונאית ופיננסית, כהגדרת המונח בחוק החברות. 

   

 תלויים  בלתי דירקטורים .5

מצה בתקנונה הוראה בדבר שיעור הדירקטורים הבלתי תלויים בדירקטוריון  יהחברה לא א

   החברה.

 

 פרטים אודות מבקר הפנים של החברה  .6

למועד התשקיף, לא מכהן בחברה מבקר פנימי. החברה תפעל למינוי מבקר פנימי לאחר  נכון  

   בדין. עיםהפיכת החברה לתאגיד מדווח ובהתאם למועדים הקבו

 

 פרטים בדבר רואה החשבון המבקר ושכר טירחתו   .7

החברה .7.1 של  החשבון  חשבון  BDOהינם    רואי  רואי  האפט,  "  זיו   החשבון   אה רו)להלן: 

 "(.מבקרה

הוצאות בגין שירותי ביקורת, שירותים הקשורים לביקורת והוצאות בגין תשקיף זה הן  

 ש"ח, בתוספת מע"מ כדין.  אלפי 300-כך של בס

 והגורמים  הדיווח  לשנת   ביחס   המבקר  החשבון   רואה  של   הטרחה  שכר   לקביעת  העקרונות  .7.2

 הטרחה שכר  את אישרו אשר

הטרח שכר  את  המאשר  החברה   ההגורם  דירקטוריון  הינו  המבקר  החשבון  רואה  של 

" המאשר )להלן:  רואהגורם  של  הטרחה  שכר  בקביעת  התבסס   ה"(.  המבקר  החשבון 

ניהל מו"מ לגבי התנאים המסחריים של  וכן  הגורם המאשר על היקף העבודה הנדרש 

 ההתקשרות עמו. 
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 גילוי בדבר מורשי חתימה בתאגיד  .8

נכון למועד התשקיף, מר ראם רצון, בעל השליטה בחברה, המכהן כמנכ"ל החברה ודירקטור  

   חוק ניירות ערך.ב)ד( 37בה, הינו מורשה חתימה עצמאי כהגדרת מונח זה בסעיף 

 

 גילוי בקשר עם הדיווח הפיננסי של התאגיד  –חלק ג' 

 

 מהותיים חשבונאיים אומדנים .9

נדרשת הנהלת החברה להשתמש בשיקול דעת, בהערכות, אומדנים  בעריכת הדוחות הכספיים  

נכסים   של  הסכומים  ועל  החשבונאית  המדיניות  יישום  על  משפיעים  אשר  והנחות 

תוצאות בפועל עלולות להיות שונות מאומדנים    ,והתחייבויות, הכנסות והוצאות. יובהר כי

באו נסקרים  הכספיים  שבבסיס הדוחות  וההנחות  האומדנים  הנהלת  אלה.  ידי  על  שוטף  פן 

עתידית   ובכל תקופה  תוקנו  מוכרים בתקופה שבה  חשבונאיים  באומדנים  שינויים  החברה. 

 מושפעת. 

האומדנים אשר להם השפעה המשמעותית ביותר על הסכומים שהוכרו בדוחות   בדברלפירוט 

  2019לדצמבר    31יום  ב   שהסתיימה  שנהל  החברה  של  יםהכספי  ותלדוח   2ביאור  הכספיים, ראו  

 לתשקיף.   9פרק ב המצורפים 

 

 הדוח  תאריך לאחר מהותיים אירועים בדבר מידע .10

רא הדוח  תאריך  לאחר  מהותיים  אירועים  בדבר  של    25ביאור    ולפרטים  הכספיים  לדוחות 

 לתשקיף זה.  9פרק ב החברה וכן בדוח האירועים המצורפים 

 

 מצבת התחייבויות לפי מועדי פרעונות .11

   . זה  דירקטוריון   לדוח   א'  נספח כ  מצורף  2020  יוני ב  30  ליום   החברה  של   התחייבויות  מצבת   דוח

 

 

 

 _______________   _______________ 
 מיכאל רצון, 

 יו"ר הדירקטוריון 
 , רצון ראם 

 ודירקטור "ל  מנכ
 

 

 . 2020בנובמבר   28 יוםבתאריך אישור הדוח 
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 החברה  של התחייבויות  מצבת   וחד –נספח א' 



  דיווח על מצבת התחייבויות של תאגיד לפי מועדי פירעון   – נספח  

  1970 –ה לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל  38-ד ו9תקנות 

  להלן פירוט של מצבת ההתחייבויות של התאגיד לפי מועדי פירעון: 

התאגיד, בעל השליטה בו, חברות בשליטת מי מהם או  אשראי חוץ בנקאי, למעט אג"ח או אשראי שניתן ע"י החברה האם של    . א
 : (באלפי ש"ח)   על בסיס נתוני דוחות כספיים נפרדים של התאגיד (דוחות "סולו")   - בשליטת התאגיד  

  

  

 (באלפי ש"ח): על בסיס נתוני דוחות כספיים נפרדים של התאגיד (דוחות "סולו")    - אשראי בנקאי מבנקים בישראל    . ב

  

  

חוץ בנקאי על בסיס נתוני דוחות כספיים נפרדים של התאגיד (דוחות "סולו")  ו ב ,סך אשראי בנקאי  - טבלת סיכום לטבלאות א   . ג
 (באלפי ש"ח): 

 

  

  תשלומי קרן 
תשלומי ריבית ברוטו (ללא  

  ניכוי מס) 
  סה"כ לפי שנים 

שקלי לא צמוד   שקלי צמוד מדד 
  מדד 

מדד תשומות  
 הבניה 

 5,909 1,156 - 4,753 -  ראשונה שנה 

 1,080 80 - 1,000  -  שנה שניה 

 - - - - - שנה שלישית 

 - - - - - שנה רביעית 

 - - - - - שנה חמישית ואילך

 6,989 1,236 -  5,753 -   סה"כ 

  

  תשלומי קרן 
תשלומי ריבית ברוטו (ללא  

  ניכוי מס) 
  סה"כ לפי שנים 

 שקלי צמוד מדד 
שקלי לא צמוד  

  מדד 
מדד תשומות  

 הבניה 

 4,280 128 - 4152 -  שנה ראשונה 

 55 4 - 51 -  שנה שניה 

 36 2 - 34 - שנה שלישית 

 - - - - - שנה רביעית 

 - - - - - שנה חמישית ואילך

 4,371 134 -  4,237 -   סה"כ 

  

  תשלומי קרן 
תשלומי ריבית ברוטו (ללא  

  סה"כ לפי שנים   ניכוי מס) 
 שקלי צמוד מדד 

שקלי לא צמוד  
  מדד 

תשומות  מדד  
 הבניה 

 10,189 1,284 - 8,905 -  שנה ראשונה 

 1,135 84 - 1,051 -  שנה שניה 

 36 2 - 34 - שנה שלישית 

 - - - - - שנה רביעית 

 - - - - - שנה חמישית ואילך

 11,360 1,370 -  9,990 -   סה"כ 



המאוחדות, למעט חברות שהינן תאגידים מדווחים  סך יתרות האשראי הבנקאי ,אשראי חוץ בנקאי והאג"ח של כלל החברות    . ד
 ב לעיל (באלפי ש"ח): - ולמעט נתוני התאגיד המדווח שהוזנו בטבלאות א 

  

  
 

"סולו")    . ה (דוחות  דוחות כספיים נפרדים של התאגיד  לזמן קצר על בסיס נתוני  ופיקדונות  ני"ע סחירים  ושווי מזומנים,  מזומנים 
  : (  1,255(באלפי 

 
):   . ו  4,387  מזומנים ושווי מזומנים, ני"ע סחירים ופיקדונות לזמן קצר על בסיס נתוני דוחות כספיים מאוחדים של התאגיד (באלפי 

  

  תשלומי קרן 
תשלומי ריבית ברוטו (ללא  

  סה"כ לפי שנים   ניכוי מס) 
 שקלי צמוד מדד 

שקלי לא צמוד  
  מדד 

מדד תשומות  
 הבניה 

 17,487 891 - 16,596 -  שנה ראשונה 

 3,723 708 - 3,015  -  שנה שניה 

 - - - - - שנה שלישית 

 - - - - - שנה רביעית 

 - - - - - שנה חמישית ואילך

 21,210 1,599 - 19,611 -  סה"כ 
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 על מצב ענייני התאגיד  דירקטוריוןהדוח 

 2020בספטמבר  30חודשים שהסתיימה ביום  תשעה של  לתקופה

 

החזקות  -אב "החברה"(בעגד  )להלן:  קטן"הינה    "מ  ב"תאגיד  זה  מונח  כהגדרת    ג)א( 5  סעיף, 

 ביום"(.  הדיווח"תקנות    :להלן)  1970-תש"להלתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(,  

ההקלות    2020  אוקטוברב  2 כל  את  לאמץ  החברה  דירקטוריון    המפורטותקטן    לתאגידהחליט 

  .לחברה רלוונטיות והן ככל, הדיווח בתקנות

 

של    לתקופה   התאגידדוח הדירקטוריון על מצב ענייני    אתמתכבד בזאת להגיש   החברה  דירקטוריון 

 "(.מועד הדוח" או "תאריך הדוח)להלן: "  2020בספטמבר  30חודשים שהסתיימה ביום   9

 

 החברה הסברי הדירקטוריון למצב עסקי  –א'  חלק

 

 הדוח בתקופתואירועים מהותיים  החברה עסקי התפתחות .1

וייזום ממשיכה  ה  קבוצה .1.1 לפעול לצורך הרחבת פעילותה לאיתור קרקעות פוטנציאליות 

עירונית. התחדשות  מסוג  פרויקטים  של  ונכון    ובנייה  צמיחה  בתהליך  נמצאת  הקבוצה 

פרויקטים המסווגים כפרויקטים בהקמה ובתכנון    13- בעלת זכויות בהינה    הדוח למועד  

כ יתווספו  וכ  210-במסגרתם  דיור  קרקע  פרויקטים    20- יחידות  כעתודות  המסווגים 

 . יחידות דיור וכן שטחי מסחר ומשרדים 6481,1-במסגרתן יתווספו כ 

ובתוספת    2020  באוקטובר  2וביום    2020בפברואר    20  וםבי .1.2 בהסכם  החברה  התקשרה 

זה: " בסעיף  יחד  )להלן  גלר'ס ההסכםלהסכם, בהתאמה  עם  בע"מ, חברה   "(,  החזקות 

מר " - " והמעבירה פרטית בבעלותו ובשליטתו המלאה של מר עמית גלר )להלן בסעיף זה: "

בהתאמה(,  גלר מועד  החזיקה  אשר  ",  והנפרע   25%-בבאותו  המונפק  המניות  מהון 

גד איכות בהתחדשות בע"מ, חברת בת של החברה )להלן בסעיף  -ומזכויות ההצבעה באב

 ", בהתאמה(. גד איכות בהתחדשות-אב"- " ותהמניות המועברוזה: "

צדדים  אישורי  היתר,  )בין  המתלים  התנאים  להתקיימות  בכפוף  להסכם,  בהתאם 

המעבירה לחברה את מלוא וכלל המניות    העבירהשלישיים לרבות בנקים ורשות המיסים(,  

באב  המעבירה  וזכויות  אחזקות  כלל  ההעברה,  השלמת  שלאחר  באופן  גד  -המועברות, 

בהתחדשות בידי החברה. כתמורה סופית ובלעדית עבור העברת המניות המועברות    איכות

למעבירה    הקצתהלחברה,   מכל   150החברה  ונקיות  חופשיות  כשהן  החברה  של  מניות 

שלישי לצד  זכויות  ו/או  חוב  עיקול,  אשר  "(המוקצות  המניות"  : )להלן  שעבוד,    מהוות , 

של   שיעור  הקצאתן  המו  15%לאחר  המניות  החברהמהון  של  והנפרע  ומזכויות    נפק 

 ההצבעה בה.

לאחר התקיימות התנאים המתלים כמפורט  2020בנובמבר  26ההסכם נכנס לתוקף ביום 

 לתשקיף.  3.4.1בסעיף 

 

 
החברה, נכון למועד זה, ביחס לתכנון העתידי   נתון זה הינו בגדר הערכת החברה בלבד, בהתבסס על תכניות   1

 בפרויקטים. 
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 הכספי  והדיווח  הגילוי  על  הקורונה משבר  השפעות .1.3

 קצר   זמן   ובתוך  העולם   ברחבי(  COVID-19)   הקורונה  נגיף  להתפשט  החל  2020  שנת  בתחילת 

 נרחבת  לפגיעה  הוביל  המשבר.  עולמית  כמגיפה  העולמי  הבריאות  ארגון  ידי  על  הוכרז

, בעולם  רבות  מדינות   זאת  ולאור  העולם  ברחבי  הפיננסית  יציבות בו  הכלכלית   בפעילות

  כלליים  סגרים, גבולות סגירת כדוגמת קיצוניים  מנע בצעדי  לנקוט  נאלצו ,  ישראל וביניהן 

,  אלו  מנע  צעדי.  הנגיף  התפשטות  את  לבלום  בכדי,  והתנועה  המסחר   פעילות   על  הגבלותו

  על   רבות   והשפיעו  במשק  הפגיעה  את  יותר   עוד  החריפו,  מאוד  חיוניים  בשעתו  שהיו  הגם

 . והמקומית העולמית הכלכלה  התאוששות

  לרבות ,  המשבר טרם חלף וממשיך להשפיע על הכלכלה העולמית והמקומית,  הדוח  למועד 

  אבטלה  שיעור,  בצריכה  קיטון ,  הקטן  העסקים  מגזר  של  עסקית  המשכיות   על   השלכות 

 טרם  הדוח  פרסום   למועד   נכון  כאשר,  בעולם  ההון   בשוקי   החליפין   בשערי   תנודתיות ,  גבוה

 . העולמי המשק המשבר להמשיך ולהשפיע על   צפוי בו הזמן ומשך היקפן  מלוא ידוע

,  הנגיף של מחודשת התפרצות עקב לרבות, יתארך הקורונה ומשבר ככל, החברה להערכת

ו   להחריף   עלולה  בכלכלה  הפגיעה,  המשק  פעילות  על  נוספות  מגבלות  תוטלנהייתכן 

על פי ניסיון  .  החברה  פעילות   על   זאת   ובכלל   במשק  החברות  כלל  פעילות  על   לרעה   ולהשפיע

רות  העבר של החברה, במקרה של סגר נוסף, החברה מעריכה כי תחול ירידה בביקוש לדי 

בפרויקטים   דיור  יחידות  של  המכירה  בקצב  פגיעה  להיגרם  עלולה  מכך  יוצא  וכפועל 

השונים של החברה. כמו כן, ייתכנו עיכובים בתהליכי הרישוי מול וועדות התכנון השונות  

והמחוזיות המקומיות    הבנייה   היתרי   בקבלת   עיכובים  לגרום   שעלול   באופן,  ברשויות 

, חרף נוסף  כללי  סגרבנוסף,    .ביצועם  להתארכותמכך  כתוצאה  ו  החברה  של  בפרויקטים

חיוני, כענף  הנדל"ן  ענף  של    בפרויקטים  הבניין  בפועלי   למחסור  להוביל  עלול  הגדרתו 

החברה   להשלמת  הנדרשים   הגלם  חומרי  של   ואספקה  בזמינות  לפגיעה ,  שמבצעת 

 . הבנייה בעלויות  ולגידול  הפרויקטים

  הבנייה   באתרי  הבניין  פועלי  בכמות  זמנית   ירידה  חלה,  2020  ואפריל  מרץ  החודשים   במהלך

 ,זאת  עם.  הרגילהקצב  מ  70%-50%-כ  באופן שקצב התקדמות הבנייה היה,  החברה  של

  על  הקורונה   משבר  של  מהותית  השפעה  קיימת  לא  ,הדוח  למועד  נכון  להערכת החברה,

  זו   הערכה.  כאמור  המשבר  השלכות  עם  להתמודדות  טובה  יכולת  לה  יש  וכי  פעילותה

המשך החברה  של  בפרויקטים  הדירות  מכירת  קצב  על,  היתר  בין,  מתבססת,  כאמור  ,

  הבנייה   ענף  של  הגדרתו  לאור  וכן   התכנון  הליכי  ךהמש,  בביצוע  הפרויקטים  התקדמות

יצוין.  הממשלה  שהטילה   המגבלות  ממרבית  והחרגתו  למשק  חיוני  כענף זה  , כי  לעניין 

פעילות    הקורונה  משבר  התפתחות  של  שוטפת  הערכה  מקיימת  החברה על  והשפעתו 

המשבר    חשיפתה  מידת  את  בוחנת,  החברה   דוחותיה ,  העסקית  פעילותה  עללהשלכות 

להערכת ו,  השונים  הפרויקטים  ותקציבי   החברה  של  החזוי  המזומנים   תזרים,  הכספיים

ויחו  ככל  שיחולו,  לשינויים  להגיב  היכולת  את  לה  יש  המשבר, החברה  בעקבות  לו, 

 ולהתמודד איתם בצורה אפקטיבית. 

 

 על  הקורונה  משבר  השלכות  עם  העתידית  מודדותהחברה בקשר עם הת  , הערכותכי  יובהר

, הינן מידע צופה פני עתיד, כהגדרתו בחוק ניירות ערך, המבוסס, בין תוצאותיה  ועל  החברה

בשליטת   ואינן  זה  למועד  נכון  החברה  הערכות  ועל  החברה  בידי  הקיים  המידע  על  היתר, 
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, שונה באופן להתממש אוהחברה בלבד. הערכות אלו, עשויות שלא להתממש, כולן או חלקן, 

 לרבות,  החברה   בשליטת   שאינם   שונים  ורמים מג  כתוצאה,  לעיל  מהאמור  מהותי  באופן  אף

ושינויים במגבלות   המקומיות  השלטון  רשויות  בהנחיות  שינויים,  הנגיף  שטותפהת  ואופן  קצב

ואופן אכיפתן, עוצמת ומשך המשבר הכלכלי בעולם ובישראל ושינויים    המוטלות על המשק

 .מהמשברבשוקי ההון כתוצאה 
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   שלה העצמי ותזרימי המזומנים ונההסברי הדירקטוריון למצב עסקי החברה, תוצאות הפעילות, ה .2

 כספי  מצב .2.1

 "ח(: ש)באלפי  2020 בספטמבר 30ההתפתחויות שחלו בסעיפי הדוח על המצב הכספי ליום  יפורטו עיקרי  להלן

בספטמבר   30ליום  הסעיף
2020 

בספטמבר   30ליום 
2019 

בדצמבר   31ליום 
 הסברי דירקטוריון החברה לשינויים  2019

 .להלן 2.3ף הסבר בסעי  ורא 4,369 5,078 5,256 מזומנים 

 9,022 2,090 4,915 בחשבונות ליווי   פקדונות

  מקיטון בפקדונות בפרויקט יגאל אלוןנובע בעיקר   2020בדצמבר    31יום  ביחס ל הקיטון  
של    בסך שהסתיים    ,, רעננה33  ליון ש"ח ובפרויקט בר אילן ימ  3-כסך של  ב  , , הרצליה8
,  13טשרניחובסקי  ו  17'  וכן מקיטון בפיקדונות בגין פרויקט אנילביץ  אלפי ש"ח  500-כ

 מיליון ש"ח.   1-בסך של ככפר סבא, 

  5,006 15,624 נכסים בגין חוזים על לקוחות 
18,896 

ביחס לאותו מועד בשנה הקודמת נובע בעיקר מרכישת   2020 בספטמבר 30ליום  הגידול
פרויקט התחיה    בית חסון  וכן  , הוד השרון,  3יחד עם  תחילתו של  אשר נמצא בביצוע 

מיליון ש"ח. כמו   3.3-של ככולל , בסך הוד השרון, 8 פרויקט נוסף ברחוב אנשי בראשית
פרויקט  מיליון ש"ח ו  1.7-בסך של כ  ,הרצליה,  8כן נרשם גידול בגין פרויקט יגאל אלון  

מיליון ש"ח בגין פרויקט    1.6-גידול של כמח, ומיליון ש"  3.8-בסך של כ  ,רעננה  ,5שברץ  
 כפר סבא.  , 13טשרניחובסקי ו 17' אנילביץ

בניינים בהקמה למכירה   
 ומקרקעין 

33,789 30,701 
 

33,868 
 

נובע בעיקר מרכישת בית חסון אשר כללה למועד    2019  בספטמבר  30ביחס ליום  הגידול  
שלושה פרויקטים פעילים, כאשר שניים    2019ברבעון הרביעי לשנת  האיחוד לראשונה  

לשנת   הראשון  בחציון  הסתיימו  אנשי  2020מתוכם  פרויקט  של  לביצוע  כניסה  וכן   ,
השרון8  בראשית הוד  לשנת  ,  הראשון  בפרויקט  2020  ברבעון  בנייה  היתר  וקבלת   ,

 . , כפר סבא5רוטשילד 
 נובע בעיקר בעיקר מירידה בהוצאות מראש. 2019 בספטמבר 30ביחס ליום   הקיטון 3,081 3,775 3,021 חייבים ויתרות חובה 

בסעיף   3,210 2,129 2,498 יתרות מול עסקאות משותפות  מתן  בעיקר    נובע   2019  בספטמבר  30ליום  ביחס  הגידול  בגין  יתרות  מגידול 
 שירותים לעסקקאות משותפות.  

 . היתרות נובעות מהלוואות שוטפות שניתנו לבעל השליטה 673 934 1,014 בעלי שליטה 
 - 73,119 49,713 66,117 סה"כ נכסים שוטפים

 18,933 3,695 19,551 עלויות בגין פרויקטים עתידיים 

  שלבית חסון ברבעון הרביעי    נובע בעיקר מרכישת   2019  בספטמבר   30הגידול ביחס ליום  
מקבלת היתר בנייה ותחילת  נובע בעיקר    2019בדצמבר    31ביחס ליום    הקיטון.  2019  שנת

הוד השרון וכן קבלת היתר בנייה בפרויקט רוטשילד  ,  8ביצוע של פרויקט אנשי בראשית  
 , כפר סבא. 5

השקעות בחברות המטופלות  
 1,113 948 1,030 לפי שיטת השווי המאזני  

החברה   מחלק  נובע  המאזני  השווי  שיטת  לפי  המטופלות  בחברות  בהשקעה  הקיטון 
- כ  בסך של  2020  בספטמבר  30ביום    תשעה חודשים שהסתיימובהפסדיהן בתקופה של  

 . אלפי ש"ח 83
   בחברת הביצוע.נובע מהפסדים שנצברו  2019 בספטמבר  30הגידול ביחס ליום  196 166 196 מיסים נדחים

  111-רכישת רכוש קבוע בסך של כנובע מ  2019בדצמבר    31הקיטון ביחס ליתרה ליום   717 621 638 קבוע, נטו רכוש 
 . אלפי ש"ח 190-אלפי ש"ח ומאידך מהוצאות פחת בסך של כ

 - 20,959 5,430 21,415 סה"כ נכסים לא שוטפים 

  אשראי מתאגידים בנקאיים
 25,482 15,386 26,565 ומוסדות פיננסיים 

מגידול  נובע בעיקר   2019בספטמבר    30הגידול באשראי מתאגידים בנקאיים ביחס ליום  
. יתרת הגידול  2019ברבעון הרביעי של    אשר נרכשה   בית חסוןממיליון ש"ח    8.7בסך של  

משינוים שוטפים   מיליון ש"ח וכן    4.1-נובע מלקיחת אשראי על ידי החברה בסך של כ
 בהלוואות שנלקחו עבור מימון הפרויקטים של הקבוצה. 
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בספטמבר   30ליום  הסעיף
2020 

בספטמבר   30ליום 
2019 

בדצמבר   31ליום 
 הסברי דירקטוריון החברה לשינויים  2019

 4,141 1,563 4,099 הלוואות שהתקבלו מאחרים 
 

ליום   ביחס  בעיקר    2019בספטמבר    30הגידול  כנובע  של  בסך  מאחרים    1-מהלוואה 
בספרי   ש"ח  חסון מיליון  לשנת    בית  הרביעי  ברבעון  נרכשה  מלקיחת    2019אשר  וכן 

 .מיליון ש"ח 1-הלוואה נוספת מצד שלישי בסך של כ

מהווה את השווי ההוגן של התמורה הנדחית בגין רכישת    2019בדצמבר    31היתרה ליום   2,636 - - התחייבויות פיננסיות אחרות  
 .  2020בית חסון, אשר שולמה במהלך החציון הראשון של 

 13,794 13,067 9,328 בגין שירותי בנייה התחייבויות  

ליום   ביחס  בפרויקטים    2019בספטמבר    30השינוי  מירידה  מחד    17אנילביץ'  נובע 
, הרצליה  8מיליון ש"ח, בפרויקט יגאל אלון    3-בסך של כ  ,, כפר סבא13וטשרניחובסקי  

  בגין  בסעיף  מגידול  ומאידך מיליון ש"ח,    6-בסך כולל של כ  ,, רעננה5ובפרויקט שברץ  
  כפר,  5 רוטשילד  פרויקטב בנייה  היתר  קבלת   ובגין חמיליון ש"  3.3-כ  של בסך  חסון  בית 

   .מיליון ש"ח 2-נוצרו כ  סבא

יה  י נובע בעיקר מעל  2019  בספטמבר   30ליון ש"ח ביחס ליום  ימ  2.7-הגידול בסך של כ 12,392 9,437 12,183 ספקים ונותני שירותים 
 משמעותית בפעילות החברה עם כניסתם לביצוע של מספר פרויקטים בתקופה.  

מקדמות מלקוחות   
נובע בעיקר מבית חסון, אשר אוחדה לראשונה    2019בספטמבר    30הגידול ביחס ליום   3,833 2,144 4,077 והתחייבויות בגין חוזים

 . ש"ח מיליון 2.3-, בסך של כ2019ברבעון הרביעי של 

ליום   1,084 702 1,059 זכאים ויתרות זכות  ביחס  השינוי  לשלם    2019בספטמבר    30עיקר  שוטפות  מיתרות  בעיקר  נובע 
 . למוסדות

 - 1,161 1,257 1,082 יתרות מול עסקאות משותפות 

ביחס   291 129 1,044 מסים לשלם  מיצירת    2019  בספטמבר  30  וליום  2019  בדצמבר   31  ליום הגידול  בעיקר  נובע 
 .2019 שלמיסים נדחים בגין בית חסון אשר אוחדה לראשונה ברבעון הרביעי 

 - 64,814 43,685 59,437 סה"כ התחייבויות שוטפות 

נובע מהפחתה תקופתית של ההפרשה    2019בדצמבר    31הקיטון בהפרשה ביחס ליום   1,109 112 364 הפרשה לבדק ואחריות 
 .בעיקר מביצוע בדיקות ועבודות בדק באתריםהנובעת 

  יחסי  סיום  בגין התחייבות 
 - 113 113 113 עובד מעביד 

 1,627 53 1,295 נדחים מיסים
ה בעתודות המס  ינובע בעיקר מעלי  2019  בספטמבר   30הגידול בעתודות המס ביחס ליום  

בגין רווחי פרויקט    בחברהה  יומעלי   גד איכות בהתחדשות בשרון בע"מ,-בגין רווחים באב
 ., כפר סבא13וטשרניחובסקי  17אנילביץ' 

 - 2,849 278 1,772 סה"כ התחייבויות לא שוטפות 
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 החברה  של  העסקית  הפעילות תוצאות .2.2

 )באלפי ש"ח(: 2020בספטמבר  30יום חודשים שנסתיימו ב 9ם ושל שיחוד 3תקופות של  ל  החברה  פעילות בתוצאותההתפתחויות שחלו   לן יוסברו עיקרילה

 הסעיף
חודשים שהסתיימו   9-ל

 בספטמבר  30ביום 
חודשים שהסתיימו   3-ל

בדצמבר   31ליום  בספטמבר  30ביום 
 הסברי דירקטוריון החברה לשינויים  2019

2020 2019 2020 2019 
ההכנסות   הגידול 65,924 11,510 21,200 36,058 63,230 הכנסות   ועלות  ההכנסות  נובע    בסעיפי  אשתקד  המקבילה  לתקופה  ביחס 

 ( 54,681) ( 10,634) ( 17,570) ( 30,371) ( 55,476) עלות ההכנסות  .2019 שלבעיקר מרכישת בית חסון ברבעון הרביעי 
 - 11,243 876 3,630 5,687 7,754 רווח גולמי 

 ( 859) ( 267) ( 377) ( 432) ( 1,184) הוצאות מכירה ושיווק 

  2019  בספטמבר  30חודשים שהסתיימה ביום    תשעההגידול בסעיף ביחס לתקופה של  
מפרויקטים המנוהלים בחברת בית חסון שנרכשה ברבעון הרביעי לשנת  נובע בעיקר  

, כפר  13וטשרניחובסקי    17אנילביץ'  בעיקר בפרויקט    , וכן מגידול בגין מכירות 2019
 .  סבא

 ( 4,365) ( 819) ( 941) ( 2,788) ( 3,573) וכלליות הוצאות הנהלה 

ביחס    2020  בספטמבר   30חודשים שהסתיימה ביום    תשעההגידול בסעיף בתקופה של  
נובע בעיקר מכניסה לאיחוד של בית חסון ברבעון הרביעי  אשתקד  לתקופה המקבילה  

הגידול    2019של   את  התואמות  וכלליות  הנהלה  בהוצאות  מגידול  בפעילות  וכן 
 .הקבוצה

חלק הקבוצה בתוצאות  
חברות המטופלות לפי  

 שיטת השווי המאזני 
(83 ) 581 268 88 747 

נובע בעיקר    2020בספטמבר    30ההפסד לתקופה של תשעה חודשים שהסתיימו ביום  
בעיקר בגין פרויקט הדקל  התחדשות עירונית בע"מ  גד  -גפני אב  בהפסדימחלק החברה  

 . מונד תל ,70
 - 6,766 ( 122) 2,580 3,048 2,914 תפעולי  )הפסד(  רווח

 ( 2,011) ( 447) ( 712) ( 1,182) ( 2,279) הוצאות מימון 
של    עיקר בתקופה  המימון  בהוצאות  שהסתיימ  תשעההגידול    30ביום    החודשים 

באשראי    2020  בספטמבר מגידול  נובע  קודמת  בשנה  המקבילה  לתקופה  ביחס 
   . והלוואות שנוצר מרכישת חברת בית חסון

רווח הזדמנותי מרכישת  
 - 13,529 - - - - חברה 

 - 18,284 ( 569) 1,868 1,866 635 רווח )הפסד( לפני מס 
הטבת )הוצאה( מיסים   

 - ( 1,118) 185 ( 630) ( 242) ( 727) על הכנסה 

 - 17,166 ( 384) 1,238 1,624 ( 92) וכולל  נקי)הפסד(  רווח
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 נזילות ו  מזומנים תזרימי .2.3

אלפי ש"ח. להלן המרכיבים העיקריים של תזרים המזומנים של החברה    5,256-כ  של  לסך   המסתכמות  מזומנים   יתרות  לחברה  2020  בספטמבר  30  ליום

 )אלפי ש"ח(:  2020 בספטמבר 30 יוםחודשים שנסתיימו ב 3- ו 9תקופות של ל

 הסעיף

חודשים  9של   תקופהל
  30שהסתיימו ביום 

 בספטמבר 

חודשים  3של   תקופהל
  30שהסתיימו ביום 

 בספטמבר 
  31לשנה שנסתיימה ביום 

 הסברי דירקטוריון החברה   2019 בדצמבר 

2020 2019 2020 2019 
מזומנים נטו 

שנבעו )שימשו(  
לפעילות  
 שוטפת 

712 (12,131 ) 165 (2,217 ) (15,165 ) 

נרשם הפסד בגובה של   2020 בספטמבר 30חודשים שהסתיימה ביום  תשעהבתקופה של 
אלפי ש"ח, בנוסף    3,279-אלפי ש"ח, מתוכו הוצאות נטו לא תזרימיות בסך של כ  92-כ

  1977-בגין שינוי בסעיפי נכסים והתחייביות בסך של כ שלילי לכך נרשם תזרים מזומנים  
 אלפי ש"ח.  498-סים בתקופה בסך של כיאלפי ש"ח ומאידך שולמו מ 

מזומנים נטו 
שימשו(  שנבעו )

לפעילות  
 השקעה 

904 2,413 1,702 (1,051 ) 4,976 
  בספטמבר   30חודשים שהסתיימה ביום    תשעה התזרים מפעילות השקעה בתקופה של  

 2.75תשלום יתרת התמורה הנדחית בגין רכישת בית חסון בסך של  נובע בעיקר מ  2020
 .  ליון ש"חימ  4.1-ליון ש"ח ומאידך מירידה בפקדונות בסך של כימ

מזומנים נטו 
שנבעו )שימשו(  
 לפעילות מימון 

(729 ) 7,934 (998 ) 5,461 7,696 
נבע    2020בספטמבר    30תזרים המזומנים לתקופה של תשעה חודשים שהסתיימה ביום  

כ של  בסך  נטו  ואחרים  בנקאיים  מתאגידים  הלוואות  מקבלת  ש"ח   150-בעיקר  אלפי 
 אלפי ש"ח.    875-ומאידך ריבית ששולמה בגין ההלוואות בסך של כ

יתרת מזומנים 
 - 4,369 5,078 5,256 5,078 5,256 לסוף התקופה 

 



8 

   מימון מקורות .2.4

  ראי וממומנת מהלוואות מגופים חוץ בנקאיים, מאש  פיננסי  ליווי הייזום נעשית באמצעות התקשרות עם תאגידים בנקאיים בהסכמי    הקבוצה בתחום  פעילות

 . תשקיףל 6פרק ב  6.22סעיף  בדבר מקורות המימון אשר עומדים לרשות החברה ראו   לפרטיםבנקאי ומתקבולים מרוכשי דירות. 

  ראו דוחות פרופורמה המצורפים לדוחות הכספיים   2019בספטמבר    30ביום    ושהסתיימ חודשים    3- ו חודשים    9  של  ותדוח פרופורמה לתקופ   לפרטים בדבר

   .של החברה

 

 עדכון בדבר פרויקטים שאינם מהותיים מאוד  .3

 2020  הפרויקט שם 
2019 2018 

 1רבעון  2רבעון  3רבעון 

 הרצליה  8יגאל אלון 
 4 3 1 - - מספר חוזים שנחתמו בתקופה 

 315 355.5 118.5 - - שטחים שנחתמו לגביהם הסכמים בתקופה )מ"ר(
 20.4 18.2 18.5 - - מחיר ממוצע למ"ר בחוזים שנחתמו 

 הוד השרון  3התחיה 
 - 3 1 2 - שנחתמו בתקופה מספר חוזים 

 - 297 99 198 - שטחים שנחתמו לגביהם הסכמים בתקופה )מ"ר(
 - 17.2 18.5 17.8 - מחיר ממוצע למ"ר בחוזים שנחתמו 

 הרצליה  8יהודה הלוי 
 3 4 - - - מספר חוזים שנחתמו בתקופה 

 266 349 - - - שטחים שנחתמו לגביהם הסכמים בתקופה )מ"ר(
 21.4 22.3 - - - ממוצע למ"ר בחוזים שנחתמו מחיר 
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 עדכון בדבר פרויקטים מהותיים מאוד  .4

 , כפר סבא 13וטשרניחובסקי   17פרויקט אנילביץ'  .4.1

 עלויות שהושקעו ושיושקעו בפרויקט )באלפי ש"ח(  (א)

 2020 
2019 2018 

 1רבעון  2רבעון  3רבעון  כל התקופה 

עלויות  
 שהושקעו 

 - 4,193 715 793 506 2,014 עלויות מצטברות בגין קרקע בתום התקופה 
 - 1,214 157 222 150 529 עלויות מצטברות בגין פיתוח, מסים, ואגרות 

 - 15,070 1,800 2,729 1,728 6,257 עלויות מצטברות בגין בנייה 
 - - - - - - עלויות מצטברות בגין מימון )שהוונו(

 - 20,477 2,672 3,744 2,384 8,800 סה"כ עלות מצטברת 
 - 20,477 23,149 26,893 29,277 29,277 סה"כ עלות מצטברת בספרים

עלויות שטרם  
הושקעו  
ושיעור  
 השלמה

 - 3,024 2,309 1,516 1,010 1,010 עלויות בגין קרקע שטרם הושקעו )אומדן( 
 - 1,227 1,070 785 635 635 שטרם הושקעו )אומדן( עלויות בגין פיתוח, מסים ואגרות  

 - 14,060 12,370 9,704 7,976 7,976 עלויות בגין בנייה שטרם הושקעו )אומדן(
עלויות מצטברות בגין מימון שצפויות להיות מהוונות בעתיד  

 - - - - - - )אומדן( 

 - 18,311 15,749 12,005 9,621 9,621 סה"כ עלות שנותרה להשלמה 
 - 58% 70% 82% 87% 87% שיעור השלמה כספי )%( 
 - Q1/2021 Q1/2021 Q4/2020 Q4/2020 Q4/2020 מועד השלמת בנייה צפוי 

 

 שיווק הפרויקט  (ב)

 2020 
2019 2018 

 1רבעון  2רבעון  3רבעון  כל התקופה 

 חוזים שנחתמו בתקופה השוטפת 
 2 18 - - - - מס' יחידות דיור 

 192 1,828 - - - - יחידות דיור )מ"ר( 
מחיר ממוצע למ"ר )ללא מע"מ( בחוזים שנחתמו בתקופה  

 16.9 16.8 - - - - יחידות דיור )באלפי ש"ח( השוטפת 

 חוזים מצטברים עד לסוף התקופה 
 4 22 22 21 21 21 2מס' יחידות דיור 

 384 2,212 2,212 2,116 2,116 2,116 יחידות דיור )מ"ר( 
מחיר ממוצע למ"ר )ללא מע"מ( במצטבר בחוזים שנחתמו  

 16.7 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 יחידות דיור )באלפי ש"ח( עד סוף התקופה 

 שיעור השיווק של הפרויקט 

סה"כ הכנסות צפויות מכל הפרויקט  
 47,238 49,174 49,239 49,290 49,310 49,310 )באלפי ש"ח(

צפויות מחוזים  סה"כ הכנסות  
 6,410 37,064 37,064 35,440 35,440 35,440 שנחתמו במצטבר )באלפי ש"ח( 

שיעור שיווק ליום האחרון של  
 16% 89% 89% 85% 85% 85% התקופה )%( 

 שטחים שטרם נחתמו לגביהם חוזים
 20 2 2 3 3 3 מס' יחידות דיור 

 2,077 249 249 345 345 345 יחידות דיור )מ"ר( 
סה"כ עלות מצטברת )יתרת מלאי( המיוחסת לשטחים שטרם נחתמו לגביהם חוזים מחייבים 

 9,554 685 716 849 849 849 בדוח על המצב הכספי )באלפי ש"ח(

 20 2 - - - - מספר חוזים שנחתמו מתום התקופה ועד מועד הדו"ח 
 16.8 - - - - - מועד הדו"ח במטבע מסחרי מחיר ממוצע למ"ר )ללא מע"מ( בחוזים שנחתמו מתום התקופה ועד 

 
 בוטל הסכם מכר ליחידת דיור בפרויקט.  2020ברבעון השני של   2
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 , רעננה 5שברץ פרויקט  .4.2

 עלויות שהושקעו ושיושקעו בפרויקט )באלפי ש"ח(  (א)

 2020 
2019 2018 

 1רבעון  2רבעון  3רבעון  כל התקופה 

עלויות  
 שהושקעו 

 - 1,284 952 827 880 2,659 עלויות מצטברות בגין קרקע בתום התקופה 
 - 39 57 45 197 299 מצטברות בגין פיתוח, מסים, ואגרות עלויות 

 - 802 1,158 717 3,625 5,500 עלויות מצטברות בגין בנייה 
 - - - -  - עלויות מצטברות בגין מימון )שהוונו(

 - 2,089 2,167 1,589 4,702 8,458 סה"כ עלות מצטברת 
 - 2,089 4,256 5,845 10,547 10,547 סה"כ עלות מצטברת בספרים

עלויות שטרם  
הושקעו  
ושיעור  
 השלמה

 - 4,951 3,999 3,172 2,256 2,256 עלויות בגין קרקע שטרם הושקעו )אומדן( 
 - 1,324 974 910 713 713 עלויות בגין פיתוח, מסים ואגרות שטרם הושקעו )אומדן( 

 - 18,812 17,947 17,248 13,624 13,624 עלויות בגין בנייה שטרם הושקעו )אומדן(
עלויות מצטברות בגין מימון שצפויות להיות מהוונות בעתיד  

 - - - - - - )אומדן( 

 - 25,087 22,920 21,330 16,629 16,629 סה"כ עלות שנותרה להשלמה 
 - 32.4% 43.4% 53.6% 68.1% 68.1% שיעור השלמה כספי )%( 
 - Q4/2021 Q4/2021 Q4/2021 Q4/2021 Q4/2021 מועד השלמת בנייה צפוי 

 

 שיווק הפרויקט  (ב)

 2020 
2019 2018 

 1רבעון  2רבעון  3רבעון  כל התקופה 

 חוזים שנחתמו בתקופה השוטפת 
 - 3 1 - 2 3 מס' יחידות דיור 

 - 298 126 - 341 467 יחידות דיור )מ"ר( 
מחיר ממוצע למ"ר )ללא מע"מ( בחוזים שנחתמו  

 - 18.7 17.6 - 18.3 18.3 יחידות דיור )באלפי ש"ח( בתקופה השוטפת 

 חוזים מצטברים עד לסוף התקופה 
 - 3 4 4 6 6 מס' יחידות דיור 

 - 298 424 424 765 765 יחידות דיור )מ"ר( 
מחיר ממוצע למ"ר )ללא מע"מ( במצטבר בחוזים  

 - 18.7 18.4 18.4 18.6 18.6 יחידות דיור )באלפי ש"ח( שנחתמו עד סוף התקופה 

 שיעור השיווק של הפרויקט 

סה"כ הכנסות צפויות מכל  
 - 33,293 33,496 33,534 33,833 33,833 הפרויקט )באלפי ש"ח( 

סה"כ הכנסות צפויות מחוזים  
 - 5,585 7,827 7,827 14,043 14,043 שנחתמו במצטבר )באלפי ש"ח( 

שיעור שיווק ליום האחרון של  
 - 19.4 27.2% 27.2% 50% 50% התקופה )%( 

 שטחים שטרם נחתמו לגביהם חוזים
 - 9 8 8 6 6 מס' יחידות דיור 

 - 1,234 1,108 1,108 767 767 יחידות דיור )מ"ר( 
סה"כ עלות מצטברת )יתרת מלאי( המיוחסת לשטחים שטרם נחתמו לגביהם חוזים  

 16,913 15,273 15,273 15,273 10,536 10,536 מחייבים בדוח על המצב הכספי )באלפי ש"ח( 

 3 2 2 - - 2 מספר חוזים שנחתמו מתום התקופה ועד מועד הדו"ח 
מחיר ממוצע למ"ר )ללא מע"מ( בחוזים שנחתמו מתום התקופה ועד מועד הדו"ח במטבע  

 18.3 18.3 18.3 18.3 18.3 18.3 מסחרי 
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 , הוד השרון 8אנשי בראשית  .4.3

 שהושקעו ושיושקעו בפרויקט )באלפי ש"ח( עלויות  (א)

 2020 
2019 2018 

 1רבעון  2רבעון  3רבעון  כל התקופה 

עלויות  
 שהושקעו 

 - - 290 559 528 1,377 עלויות מצטברות בגין קרקע בתום התקופה 
 - - 106 183 921 1,210 עלויות מצטברות בגין פיתוח, מסים, ואגרות 

 - - 256 514 2,734 3,504 בנייה עלויות מצטברות בגין 
 - - - -  - עלויות מצטברות בגין מימון )שהוונו(

 - - 652 1,256 4,183 6,091 סה"כ עלות מצטברת 
 - - 652 1,908 6,091 6,091 סה"כ עלות מצטברת בספרים

עלויות שטרם  
הושקעו  
ושיעור  
 השלמה

 - - 3,727 3,168 2,640 2,640 עלויות בגין קרקע שטרם הושקעו )אומדן( 
 - - 4,739 4,556 3,635 3,635 עלויות בגין פיתוח, מסים ואגרות שטרם הושקעו )אומדן( 

 - - 12,584 12,070 9,553 9,553 עלויות בגין בנייה שטרם הושקעו )אומדן(
עלויות מצטברות בגין מימון שצפויות להיות מהוונות בעתיד  

 - - - - - - )אומדן( 

 - - 21,050 19,794 15,828 15,828 סה"כ עלות שנותרה להשלמה 
 - - 12.2% 17% 29.9% 29.9% שיעור השלמה כספי )%( 
 - - Q2/2022 Q2/2022 Q2/2022 Q2/2022 מועד השלמת בנייה צפוי 

 

 שיווק הפרויקט  (ב)

 2020 
2019 2018 

 1רבעון  2רבעון  3רבעון  כל התקופה 

 בתקופה השוטפת חוזים שנחתמו 
 - 3 - - 4 4 מס' יחידות דיור 

 - 382 - - 527.5 527.5 יחידות דיור )מ"ר( 
מחיר ממוצע למ"ר )ללא מע"מ( בחוזים שנחתמו בתקופה  

 - 17 - - 19.7 19.7 יחידות דיור )באלפי ש"ח( השוטפת 

 חוזים מצטברים עד לסוף התקופה 
 - 3 3 3 7 7 מס' יחידות דיור 

 - 382 382 382 909.5 909.5 דיור )מ"ר( יחידות 
מחיר ממוצע למ"ר )ללא מע"מ( במצטבר בחוזים שנחתמו  

 - 17 17 17 18.6 18.6 יחידות דיור )באלפי ש"ח( עד סוף התקופה 

 שיעור השיווק של הפרויקט 

סה"כ הכנסות צפויות מכל הפרויקט  
 - 26,372 26,515 26,609 26,690 26,690 )באלפי ש"ח(

סה"כ הכנסות צפויות מחוזים  
 - 6,504 6,504 6,504 16,948 16,948 שנחתמו במצטבר )באלפי ש"ח( 

שיעור שיווק ליום האחרון של  
 - 30.8 30.8 30.8 73.4 73.4 התקופה )%( 

 שטחים שטרם נחתמו לגביהם חוזים
 - 7 7 7 3 3 מס' יחידות דיור 

 - 858 858 858 329.5 329.5 יחידות דיור )מ"ר( 
סה"כ עלות מצטברת )יתרת מלאי( המיוחסת לשטחים שטרם נחתמו לגביהם חוזים מחייבים 

 - 4,675 5,340 5,340 1,716 1,716 בדוח על המצב הכספי )באלפי ש"ח(

 6 6 6 6 2 2 מספר חוזים שנחתמו מתום התקופה ועד מועד הדו"ח 
 19.1 19.1 19.1 19.1 17.7 17.7 התקופה ועד מועד הדו"ח במטבע מסחרי מחיר ממוצע למ"ר )ללא מע"מ( בחוזים שנחתמו מתום 
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 , רמת השרון11סמטת הגינה   .4.4

 עלויות שהושקעו ושיושקעו בפרויקט )באלפי ש"ח(  (א)

 2020 
2019 2018 

 1רבעון  2רבעון  3רבעון  כל התקופה 

עלויות  
 שהושקעו 

 -  - - - - עלויות מצטברות בגין קרקע בתום התקופה 
 - 4,048 - - 399 399 עלויות מצטברות בגין פיתוח, מסים, ואגרות 

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

 - 4,048 - - 399 399 סה"כ עלות מצטברת 
 - 4,048 4,048 4,048 4,447 4,447 סה"כ עלות מצטברת בספרים

עלויות שטרם  
הושקעו  
ושיעור  
 השלמה

 - 13,081 13,081 13,081 13,081 13,081 עלויות בגין קרקע שטרם הושקעו )אומדן( 
 - 12,818 12,818 12,818 12,419 12,419 עלויות בגין פיתוח, מסים ואגרות שטרם הושקעו )אומדן( 

 - 28,161 28,161 28,161 28,161 28,161 עלויות בגין בנייה שטרם הושקעו )אומדן(
עלויות מצטברות בגין מימון שצפויות להיות מהוונות בעתיד  

 - - - - - - )אומדן( 

 - 54,060 54,060 54,060 53,661 53,661 סה"כ עלות שנותרה להשלמה 
 - 7% 7% 7% 7.6% 7.6% שיעור השלמה כספי )%( 
 - Q2/2023 Q2/2023 Q2/2023 Q2/2023 Q2/2023 מועד השלמת בנייה צפוי 

 

 שיווק הפרויקט  (ב)

 2020 
2019 2018 

 1רבעון  2רבעון  3רבעון  כל התקופה 

 חוזים שנחתמו בתקופה השוטפת 
 - - - 1 - 1 מס' יחידות דיור 

 - - - 104 - 104 יחידות דיור )מ"ר( 
מחיר ממוצע למ"ר )ללא מע"מ( בחוזים שנחתמו בתקופה  

 - - - 32.5 - 32.5 דיור )באלפי ש"ח(יחידות  השוטפת 

 חוזים מצטברים עד לסוף התקופה 
 - - - 1 - 1 מס' יחידות דיור 

 - - - 104 - 104 יחידות דיור )מ"ר( 
מחיר ממוצע למ"ר )ללא מע"מ( במצטבר בחוזים שנחתמו  

 - - - 32.5 - 32.5 יחידות דיור )באלפי ש"ח( עד סוף התקופה 

 הפרויקט שיעור השיווק של 

סה"כ הכנסות צפויות מכל הפרויקט  
 - 64,884 64,884 64,884 64,884 64,884 )באלפי ש"ח(

סה"כ הכנסות צפויות מחוזים  
 - - - 3,376 3,376 3,376 שנחתמו במצטבר )באלפי ש"ח( 

שיעור שיווק ליום האחרון של  
 - - - 6.5% 6.5% 6.5% התקופה )%( 

 לגביהם חוזיםשטחים שטרם נחתמו 
 - 16 16 15 15 15 מס' יחידות דיור 

 - 1,835 1,835 1,731 1,731 1,731 יחידות דיור )מ"ר( 
סה"כ עלות מצטברת )יתרת מלאי( המיוחסת לשטחים שטרם נחתמו לגביהם חוזים מחייבים 

 - 4,048 4,048 4,048 4,447 4,447 בדוח על המצב הכספי )באלפי ש"ח(

 - 1 1 - - -   שנחתמו מתום התקופה ועד מועד הדו”ח מספר חוזים 
 - 32.5 32.5 - - -   מחיר ממוצע למ"ר )ללא מע"מ( בחוזים שנחתמו מתום התקופה ועד מועד הדו”ח במטבע מסחרי
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 , קריית אונו 73-59צה"ל  .4.5

 שהושקעו ושיושקעו בפרויקט )באלפי ש"ח( עלויות  (א)

 2020 
2019 2018 

 1רבעון  2רבעון  3רבעון  כל התקופה 

עלויות  
 שהושקעו 

 - - - - - - עלויות מצטברות בגין קרקע בתום התקופה 
 - 5,588 - 76 47 123 עלויות מצטברות בגין פיתוח, מסים, ואגרות 

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

 - 5,588 - 76 47 123 מצטברת סה"כ עלות  
  5,588 5,588 5,664 5,711 5,711 סה"כ עלות מצטברת בספרים

עלויות שטרם  
הושקעו  
ושיעור  
 השלמה

 - 17,293 17,293 17,293 17,293 17,293 עלויות בגין קרקע שטרם הושקעו )אומדן( 
  17,575 17,575 17,499 17,452 17,452 עלויות בגין פיתוח, מסים ואגרות שטרם הושקעו )אומדן( 

 - 56,073 56,073 56,073 56,073 56,073 עלויות בגין בנייה שטרם הושקעו )אומדן(
עלויות מצטברות בגין מימון שצפויות להיות מהוונות בעתיד  

 - - - - - - )אומדן( 

 - 90,941 90,941 90,865 90,818 90,818 סה"כ עלות שנותרה להשלמה 
 - 5.8% 5.8% 5.8% 5.9% 5.9% שיעור השלמה כספי )%( 
 - Q3/2023 Q3/2023 Q3/2023 Q3/2023 Q3/2023 מועד השלמת בנייה צפוי 

 

 שיווק הפרויקט  (ב)

 2020 
2019 2018 

 1רבעון  2רבעון  3רבעון  כל התקופה 

 חוזים שנחתמו בתקופה השוטפת 
 - - - - 1 - מס' יחידות דיור 

 - - - - 100 - דיור )מ"ר( יחידות 
מחיר ממוצע למ"ר )ללא מע"מ( בחוזים שנחתמו בתקופה  

 - - - - 18.6 - יחידות דיור )באלפי ש"ח( השוטפת 

 חוזים מצטברים עד לסוף התקופה 
 - - - - 1 - מס' יחידות דיור 

 - - - - 100 - יחידות דיור )מ"ר( 
בחוזים  מחיר ממוצע למ"ר )ללא מע"מ( במצטבר 

  - יחידות דיור )באלפי ש"ח( שנחתמו עד סוף התקופה 
18.6 - - - - 

 שיעור השיווק של הפרויקט 

סה"כ הכנסות צפויות מכל  
 - 110,491 110,491 110,491 110,491 110,491 הפרויקט )באלפי ש"ח( 

סה"כ הכנסות צפויות מחוזים  
 - - - - 1,858 - שנחתמו במצטבר )באלפי ש"ח( 

שיעור שיווק ליום האחרון של  
 - - - - 2.1% - התקופה )%( 

 שטחים שטרם נחתמו לגביהם חוזים
 - 44 44 44 43 43 מס' יחידות דיור 

 - 4,853 4,853 4,853 4,753 4,753 יחידות דיור )מ"ר( 
סה"כ עלות מצטברת )יתרת מלאי( המיוחסת לשטחים שטרם נחתמו לגביהם חוזים מחייבים 

 - 5,588 5,588 5,664 5,664 5,664 המצב הכספי )באלפי ש"ח(בדוח על 

 - 1 1 1 - -   מספר חוזים שנחתמו מתום התקופה ועד מועד הדו”ח 
 - 18.6 18.6 18.6 - -   מחיר ממוצע למ"ר )ללא מע"מ( בחוזים שנחתמו מתום התקופה ועד מועד הדו”ח במטבע מסחרי
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 , ראשון לציון 42-30 שרירא .4.6

 שיושקעו בפרויקט )באלפי ש"ח( עלויות שהושקעו ו (א)

 2020 
2019 2018 

 1רבעון  2רבעון  3רבעון  כל התקופה 

עלויות  
 שהושקעו 

 - - - - - - עלויות מצטברות בגין קרקע בתום התקופה 
 128 516 60 33 37 130 עלויות מצטברות בגין פיתוח, מסים, ואגרות 

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

 128 516 60 33 37 130 סה"כ עלות מצטברת 
 128 644 704 737 774 774 סה"כ עלות מצטברת בספרים

עלויות שטרם  
הושקעו  
ושיעור  
 השלמה

 9,101 9,101 9,101 9,101 9,101 9,101 עלויות בגין קרקע שטרם הושקעו )אומדן( 
 9,620 9,104 9,044 9,011 8,974 8,974 עלויות בגין פיתוח, מסים ואגרות שטרם הושקעו )אומדן( 

 39,416 39,416 39,416 39,416 39,416 39,416 עלויות בגין בנייה שטרם הושקעו )אומדן(
מהוונות בעתיד  עלויות מצטברות בגין מימון שצפויות להיות  

 - - - - - - )אומדן( 

 58,137 57,621 57,561 57,528 57,491 57,491 סה"כ עלות שנותרה להשלמה 
 0.2% 1.1% 1.2% 1.3% 1.3% 1.3% שיעור השלמה כספי )%( 
 Q4/2023 Q4/2023 Q4/2023 Q4/2023 Q4/2023 Q4/2023 מועד השלמת בנייה צפוי 

 

 שיווק הפרויקט  (ב)

 2020 
2019 2018 

 1רבעון  2רבעון  3רבעון  כל התקופה 

 חוזים שנחתמו בתקופה השוטפת 
 - - - - - - מס' יחידות דיור 

 - - - - - - יחידות דיור )מ"ר( 
מחיר ממוצע למ"ר )ללא מע"מ( בחוזים שנחתמו בתקופה  

 - - - - - - יחידות דיור )באלפי ש"ח( השוטפת 

 התקופה חוזים מצטברים עד לסוף 
 - - - - - - מס' יחידות דיור 

 - - - - - - יחידות דיור )מ"ר( 
מחיר ממוצע למ"ר )ללא מע"מ( במצטבר בחוזים שנחתמו  

 - - - - - - יחידות דיור )באלפי ש"ח( עד סוף התקופה 

 שיעור השיווק של הפרויקט 

סה"כ הכנסות צפויות מכל הפרויקט  
 69,844 69,844 69,844 69,844 69,844 69,844 )באלפי ש"ח(

סה"כ הכנסות צפויות מחוזים  
 - - - - - - שנחתמו במצטבר )באלפי ש"ח( 

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

 שטחים שטרם נחתמו לגביהם חוזים
 35 35 35 35 35 35 מס' יחידות דיור 

 3,661 3,661 3,661 3,661 3,661 3,661 יחידות דיור )מ"ר( 
סה"כ עלות מצטברת )יתרת מלאי( המיוחסת לשטחים שטרם נחתמו לגביהם חוזים מחייבים 

 128 644 704 737 774 774 בדוח על המצב הכספי )באלפי ש"ח(

 - - - - - - מספר חוזים שנחתמו מתום התקופה ועד מועד הד"ח 
 - - - - - - מתום התקופה ועד מועד הדו"ח במטבע מסחרי מחיר ממוצע למ"ר )ללא מע"מ( בחוזים שנחתמו 
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 , הרצליה 19שמואל הנגיד   .4.7

   שהושקעו ושיושקעו בפרויקט )באלפי ש"ח(עלויות  (א)

 2020 
2019 2018 

 1רבעון  2רבעון  3רבעון  כל התקופה 

עלויות  
 שהושקעו 

 - - - - - - עלויות מצטברות בגין קרקע בתום התקופה 
 245 87 99 - 56 155 מצטברות בגין פיתוח, מסים, ואגרות עלויות 

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

 245 87 99 - 56 155 סה"כ עלות מצטברת 
 245 332 431 431 487 487 סה"כ עלות מצטברת בספרים

עלויות שטרם  
הושקעו  
ושיעור  
 השלמה

 2,743 2,743 2,743 2,743 2,743 2,743 עלויות בגין קרקע שטרם הושקעו )אומדן( 
 4,639 4,552 4,453 4,453 4,397 4,397 עלויות בגין פיתוח, מסים ואגרות שטרם הושקעו )אומדן( 

 13,452 13,452 13,452 13,452 13,452 13,452 עלויות בגין בנייה שטרם הושקעו )אומדן(
עלויות מצטברות בגין מימון שצפויות להיות מהוונות בעתיד  

 - - - - - - )אומדן( 

 20,834 20,747 20,648 20,648 20,592 20,592 סה"כ עלות שנותרה להשלמה 
 1.2% 1.6% 2% 2% 2.3% 2.3% שיעור השלמה כספי )%( 
 Q1/2023 Q1/2023 Q1/2023 Q1/2023 Q1/2023 Q1/2023 מועד השלמת בנייה צפוי 

 

 שיווק הפרויקט  (ב)

 2020 
2019 2018 

 1רבעון  2רבעון  3רבעון  כל התקופה 

 חוזים שנחתמו בתקופה השוטפת 
 - - 1 - - 1 מס' יחידות דיור 

 - - 83 - - 83 יחידות דיור )מ"ר( 
מחיר ממוצע למ"ר )ללא מע"מ( בחוזים שנחתמו בתקופה  

 - - 20.7 - - 20.7 )באלפי ש"ח(יחידות דיור  השוטפת 

 חוזים מצטברים עד לסוף התקופה 
 - - 1 1 1 1 מס' יחידות דיור 

 - - 83 83 83 83 יחידות דיור )מ"ר( 
מחיר ממוצע למ"ר )ללא מע"מ( במצטבר בחוזים שנחתמו  

 - - 20.7 20.7 20.7 20.7 יחידות דיור )באלפי ש"ח( עד סוף התקופה 

 הפרויקט שיעור השיווק של 

סה"כ הכנסות צפויות מכל הפרויקט  
 26,478 26,478 26,478 26,478 26,478 26,478 )באלפי ש"ח(

סה"כ הכנסות צפויות מחוזים  
 - - 1,720 1,720 1,720 1,720 שנחתמו במצטבר )באלפי ש"ח( 

שיעור שיווק ליום האחרון של  
 - - 7% 7% 7% 7% התקופה )%( 

 לגביהם חוזיםשטחים שטרם נחתמו 
 11 11 10 10 10 10 מס' יחידות דיור 

 1,177 1,177 1,094 1,094 1,094 1,094 יחידות דיור )מ"ר( 
סה"כ עלות מצטברת )יתרת מלאי( המיוחסת לשטחים שטרם נחתמו לגביהם חוזים מחייבים 

 245 332 431 431 487 487 בדוח על המצב הכספי )באלפי ש"ח(

 2 2 1 1 1 1 שנחתמו מתום התקופה ועד מועד הדו”ח מספר חוזים 
 20.9 20.9 21 21 21 21 מחיר ממוצע למ"ר )ללא מע"מ( בחוזים שנחתמו מתום התקופה ועד מועד הדו”ח במטבע מסחרי 

 

  



16 

 , פתח תקווה 12י"ד הבנים  .4.8

 שהושקעו ושיושקעו בפרויקט )באלפי ש"ח( עלויות  (א)

 2020 
2019 2018 

 1רבעון  2רבעון  3רבעון  כל התקופה 

עלויות  
 שהושקעו 

 - - - - - - עלויות מצטברות בגין קרקע בתום התקופה 
 - 1,491 74 - 171 245 עלויות מצטברות בגין פיתוח, מסים, ואגרות 

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

 - 1,491 74 - 171 245 עלות מצטברת סה"כ 
 - 1,491 1,565 1,565 1,736 1,736 סה"כ עלות מצטברת בספרים

עלויות שטרם  
הושקעו  
ושיעור  
 השלמה

 - 3,385 3,385 3,385 3,385 3,385 עלויות בגין קרקע שטרם הושקעו )אומדן( 
 - 3,599 3,525 3,525 3,354 3,354 עלויות בגין פיתוח, מסים ואגרות שטרם הושקעו )אומדן( 

 - 11,693 11,693 11,693 11,693 11,693 עלויות בגין בנייה שטרם הושקעו )אומדן(
עלויות מצטברות בגין מימון שצפויות להיות מהוונות בעתיד  

 - - - - - - )אומדן( 

 - 18,677 18,603 18,603 18,432 18,432 סה"כ עלות שנותרה להשלמה 
 - 7.4% 7.7% 7.7% 8.6% 8.6% השלמה כספי )%( שיעור 

 - Q1/2023 Q1/2023 Q1/2023 Q1/2023 Q1/2023 מועד השלמת בנייה צפוי 
 

 שיווק הפרויקט  (ב)

 2020 
2019 2018 

 1רבעון  2רבעון  3רבעון  כל התקופה 

 חוזים שנחתמו בתקופה השוטפת 
 - - - - - - מס' יחידות דיור 

 - - - - - - )מ"ר( יחידות דיור 
מחיר ממוצע למ"ר )ללא מע"מ( בחוזים שנחתמו בתקופה  

 - - - - - - יחידות דיור )באלפי ש"ח( השוטפת 

 חוזים מצטברים עד לסוף התקופה 
 - - - - - - מס' יחידות דיור 

 - - - - - - יחידות דיור )מ"ר( 
מחיר ממוצע למ"ר )ללא מע"מ( במצטבר בחוזים שנחתמו  

 - - - - - - יחידות דיור )באלפי ש"ח( סוף התקופה עד 

 שיעור השיווק של הפרויקט 

סה"כ הכנסות צפויות מכל הפרויקט  
 - 23,000 23,000 23,000 23,000 23,000 )באלפי ש"ח(

סה"כ הכנסות צפויות מחוזים  
 - - - - - - שנחתמו במצטבר )באלפי ש"ח( 

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

 שטחים שטרם נחתמו לגביהם חוזים
 - 10 10 10 10 10 מס' יחידות דיור 

 - 1,147 1,147 1,147 1,147 1,147 יחידות דיור )מ"ר( 
סה"כ עלות מצטברת )יתרת מלאי( המיוחסת לשטחים שטרם נחתמו לגביהם חוזים מחייבים 

 - 1,491 1,565 1,565 1,736 1,736 בדוח על המצב הכספי )באלפי ש"ח(

 - 1 1 1 1 1 מספר חוזים שנחתמו מתום התקופה ועד מועד הדו"ח 
 - 15.9 15.9 15.9 15.9 15.9 מחיר ממוצע למ"ר )ללא מע"מ( בחוזים שנחתמו מתום התקופה ועד מועד הדו"ח במטבע מסחרי 
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 הדיווח הפיננסי של התאגיד גילוי בקשר עם  –חלק ב' 

 

 מהותיים חשבונאיים אומדנים .5

הדוח לא חלו שינויים מהותיים ביחס לאמדנים חשבונאיים קריטיים שהחברה עושה  למועד  

 בהם שימוש לצורך הדוחות הכספיים השנתיים.  

 

 הדוח  תאריך לאחר מהותיים אירועים בדבר מידע .6

  המאוחדים הכספיים    לדוחות  5ביאור    ו רא  הדוח  תאריך  לאחר  מהותיים  אירועים  בדבר  לפרטים

 . החברה של

 

 מצבת התחייבויות לפי מועדי פרעונות .7

  דירקטוריון   לדוח  'א  נספחכ   מצורף  2020  בספטמבר  30  ליום  החברה  של  התחייבויות   מצבת  דוח

  .זה

 

 

 _______________   _______________ 
 מיכאל רצון, 

 יו"ר הדירקטוריון 
 , רצון ראם 

 ודירקטור "ל  מנכ
 

 

 . 2020בנובמבר   28 יוםבתאריך אישור הדוח 
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 החברה  של התחייבויות  מצבת   וחד – נספח א'



 דיווח על מצבת התחייבויות של תאגיד לפי מועדי פירעון   – נספח  

 1970 –ה לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל  38-ד ו9תקנות 

 להלן פירוט של מצבת ההתחייבויות של התאגיד לפי מועדי פירעון: 

התאגיד, בעל השליטה בו, חברות בשליטת מי מהם או  אשראי חוץ בנקאי, למעט אג"ח או אשראי שניתן ע"י החברה האם של   . א

 : )באלפי ש"ח(   על בסיס נתוני דוחות כספיים נפרדים של התאגיד )דוחות "סולו"(   - בשליטת התאגיד  

 

 

 )באלפי ש"ח(: על בסיס נתוני דוחות כספיים נפרדים של התאגיד )דוחות "סולו"(    - אשראי בנקאי מבנקים בישראל   . ב

 

 

חוץ בנקאי על בסיס נתוני דוחות כספיים נפרדים של התאגיד )דוחות "סולו"(  ו ב ,סך אשראי בנקאי  - טבלת סיכום לטבלאות א  . ג

 )באלפי ש"ח(: 

 

  

 תשלומי קרן 
תשלומי ריבית ברוטו )ללא  

 ניכוי מס( 
 סה"כ לפי שנים 

 שקלי צמוד מדד 
שקלי לא צמוד  

 מדד 
מדד תשומות  

 הבניה 

,0571 - 4,753 - ראשונה שנה   8105,  

 1,080 80 - 1,000 - שנה שניה 

 - - - - - שנה שלישית 

 - - - - - שנה רביעית 

 - - - - - שנה חמישית ואילך

,1371 -  5,753 -  סה"כ   8906,  

  

 תשלומי קרן 
תשלומי ריבית ברוטו )ללא  

 ניכוי מס( 
 סה"כ לפי שנים 

 שקלי צמוד מדד 
שקלי לא צמוד  

 מדד 
מדד תשומות  

 הבניה 

,4854 133 - 4,352 - שנה ראשונה   

 54 3 - 51 - שנה שניה 

 23 2 - 21 - שנה שלישית 

 - - - - - שנה רביעית 

 - - - - - שנה חמישית ואילך

,4244 -  סה"כ    - 138 5624,  

  

 תשלומי קרן 
תשלומי ריבית ברוטו )ללא  

 ניכוי מס( 
 סה"כ לפי שנים 

 שקלי צמוד מדד 
שקלי לא צמוד  

 מדד 
תשומות  מדד  

 הבניה 

,1901 - 9,105 - שנה ראשונה   29510,  

,1341 83 - 1,051 - שנה שניה   

 23 2 - 21 - שנה שלישית 

 - - - - - שנה רביעית 

 - - - - - שנה חמישית ואילך

,2751 -  10,177 -  סה"כ   45211,  



המאוחדות, למעט חברות שהינן תאגידים מדווחים  סך יתרות האשראי הבנקאי ,אשראי חוץ בנקאי והאג"ח של כלל החברות   . ד

 ב לעיל )באלפי ש"ח(: - ולמעט נתוני התאגיד המדווח שהוזנו בטבלאות א 

 

 

 

"סולו"(   . ה )דוחות  דוחות כספיים נפרדים של התאגיד  לזמן קצר על בסיס נתוני  ופיקדונות  ני"ע סחירים  ושווי מזומנים,  מזומנים 

 135)באלפי ₪( :  

 

 5,256 מזומנים ושווי מזומנים, ני"ע סחירים ופיקדונות לזמן קצר על בסיס נתוני דוחות כספיים מאוחדים של התאגיד )באלפי ₪(:  . ו

 

 

 

  

 תשלומי קרן 
תשלומי ריבית ברוטו )ללא  

 ניכוי מס( 
 סה"כ לפי שנים 

 שקלי צמוד מדד 
שקלי לא צמוד  

 מדד 
מדד תשומות  

 הבניה 

 16,278 922 - 15,356 - שנה ראשונה 

,6793 - שנה שניה   - 598 4,277 

 - - - - - שנה שלישית 

 - - - - - שנה רביעית 

 - - - - - שנה חמישית ואילך

,03519 - סה"כ   - 5201,  20,555 



 

  הערכת שווי – א' 6נספח 



 

 

 

 

 

 

 2020ר נובמב ב 28 תאריך: 

 

 לכבוד 

 . )"החברה"( גד החזקות בע"מ–אב  של הדירקטוריון

 /ב 11היצירה 

 רעננה 

 

 נ., ג.א.

 

ל:   הנדון בקשר  הסכמה  מדף    תשקיףמכתב  לתשקיף  וכן  החזקות–אב  שללהשלמה   המיועד  בע"מ  גד 

 2020ר נובמב  בחודש להתפרסם

 

בית  "   חברת  דוח הקצאת עלות רכישת של)לרבות בדרך של הפנייה(    להכללה מסכימים אנו כי להודיעכם הננו

בע"מ  ובנייה  יזמות  מחודש    2020ספטמבר    30מיום    " חסון  החברה  של  מדף  וכן תשקיף  להשלמה  בתשקיף 

  30על בסיס הדוח הרבעוני של החברה לתקופה של שישה ושלושה חודשים שהסתיימה ביום    2020נובמבר  

 . 2020ביוני  

 

 

 

 

 

 

 

 

 בכבוד רב,

 
 

 ס.ר.ט וואיז יעוץ בע"מ 
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"מ"בית חסון יזמות ובנייה בע"

מ"גד החזקות בע-הוכן לבקשת אב

2020ספטמבר 
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או"הנרכשתהחברה":להלן)מ"בעובנייהיזמותחסוןביתחברתמניותרכישתשלרכישהעלותהקצאתלבצענתבקשנו2020מינוארהחברהשלהכספיםמנהלפנייתי"עפ•

-אבשלהכספייםבדוחותIFRS3יישוםלצורך,"(החברות":ביחדלהלןתיקראנההנרכשתוהחברהגד-אב)מ"בעהחזקותגד-אבי"ע,29.10.2019-הלתאריך,"(חסוןבית"

.גד

לרבות,זובעבודהשימושכללעשותאין.בלבדלשימושהומיועדת,ההנהלהלבקשתבהתאם,גד-אבעבור"(וואיז":להלן)מ"בעייעוץוואיזט.ר.סידיעלהוכנהזועבודה•

או/ותקופתייםדוחותאו/ומיידידוחאו/ותשקיףאו/והכספייםבדוחותהעבודהפרסוםלמעט,ובכתבמראשאישורנוקבלתללא,אחראמצעיבכלהעברהאוהעתקה,הפצה

.מ"בעהחזקותגד-אבחברתשלח"אגולצורך(שיפורסםוככלאם)מדףהצעתדוח

בדיקהמבצעתואינהמהימןהואזהשמידעמניחהוואיז.מטעמהממיאו/ומהרוכשתשקיבלנומצגיםאו/ותחזיותאו/והסבריםאו/ומידעעלהתבססנו,העבודההכנתלצורך•

מהווהאינהלכםהמוגשתהעבודהולפיכך,תלויבלתיבאופןנבדקולאהנתונים.הנתוניםסבירותחוסרעללהצביעהעלולדברלידיעתנובאלא,כןכמו,המידעשלעצמאית

התייחסותותוךידועיםנתוניםבסיסעל,מסויםבזמןנתוןמצבוהוגנתסבירהבצורהלשקףאמורהכלכליתהערכה.אלהנתוניםשלולדיוקםלשלמותם,לנכונותםאימות

.שנאמדוותחזיותיסודלהנחות

דעתחוותאוייעוץמשוםבהואיןספציפימשקיעעבורהחברותשוויאתלקבועמיועדתאיננההעבודה,כןכמו.במקומהבאהואינהנאותותבדיקתמהווהאינהזועבודה▪

.משפטית

לגביהנרכשתהחברהשלהכספייםהדוחותשלהחשבונאיתההצגהלאופןאחראיתאינהוואיז.החשבונאותלכלליההתאמהלגביחשבונאיתביקורתכוללתאינההעבודה▪

.וקיימותבמידהחשבונאיתהצגהאותהשלולהשלכותהנתוניםושלמותדיוק

הנרכשתהחברהשלומפורטשלםתיאורמהווהואינויישמנואותםהעיקרייםהמהותייםלנהליםמתייחסהתיאור.הניתוחועיקריהמתודולוגיהעיקריתאורכוללתהעבודה▪

.וסביבתה

העבודהאתולעדכןלשובהזכותאתלעצמנושומריםאנו.להשתנותעלולותזועבודהתוצאותמהימניםאומדויקים,שלמיםאינםוואיזהסתמכהעליהםוהנתוניםוהמידעהיה▪

.בלבדחתימתהלמועדתקפהזועבודה,ספקהסרלמען.בפנינוהובאושלאחדשיםנתוניםלאור

תחזיות,להערכות,היתרבין,התייחסנוזודעתבחוות.החברותמאת,היתרבין,שנתקבל,1968-ח"התשכ,ערךניירותבחוקכהגדרתו,עתידפניצופהמידעכוללתזועבודה▪

שונותוציפיותהנחותעלוכן,העבודהלמועדבחברותקייםידעעלבחלקומבוססהמידע.ודאיתאינהזהמידעהתממשות.הרוכשתהנהלתידיעללנושנמסרוושמאויות

וציפיותשהשערותוודאותכלאיןכייודגש.בכללותוהמשקומצבפוטנציאליםמתחרים,החברותפועלותבוהשוקמצבלרבות,רביםחיצונייםלגורמיםוהןלחברותהןהנוגעות

.חלקיאומלאבאופן,יתממשואלו

בתוצאותמותנהאינוטרחתנושכרכילאשרהרינו,כןכמו.זועבודהעבורטרחהשכרמקבליםשאנוהעובדהלמעט,גד-באבאובעבודהתלותלנואיןכיבזהמאשריםאנו▪

.העבודה

.בההשליטהבבעלי/ברוכשתאישיענייןלנואיןכיבזהמאשריםאנו▪

,שהואסוגמכלהוצאהאוהפסדאובדן,נזקלכלאחראייםאינם,מהןבמיועובדמשרהנושא,שליטהבעלכלוכןבעקיפיןאו/ובמישריןידהעלהנשלטתחברהוכלוואיז▪

ומשמעותייםחמוריםשהינםמקצועימחדלאוטעותביצעואו/ובזדוןפעלושלאלכךבכפוף,חלקהאוכולהזובעבודההאמורעלשמסתמךלמישייגרמועקיףאו/וישירלרבות

.העסקהביצועאוהחברותאחתשלערךניירותרכישתלכדאיותביחסדעתחוותאוהמלצהאוהצעהלהוותכדיזובעבודהאיןכי,מובהרספקהסרלמען.באופיים

,עקיףאומקרי,תוצאתינזקכלבגיןאו,מוניטיןאונתונים,רווחיםאובדןבגיןכלשהוסכום,אחרתאוחוקלפי,בנזיקיןאוחוזהפיעלבין,מאתנולקבלזכאיתתהיהלאגד-אב▪

אםבין,זועבודהבמסגרתידנועלשסופקוהשירותיםעםאחרבאופןהקשורותאוזועבודהבמסגרתשניתנומשירותיםהנובעותתביעותעםבקשר,מיוחדאועונשיכפיצויאו

.באופייםומשמעותייםחמוריםשהינםמקצועימחדלאוטעותביצענואו/ובזדוןפעלנולאבובמקרה,לאאונצפתהכאמורנזקאואובדןשלהסבירות

,אחרמחייבבהליךאומשפטיבהליך,זובעבודההמפורטיםהשירותיםביצועעםבקשרשלישילצדכלשהוסכוםלשלםשנחויבככל,לעילהאמורבכלליותלפגועומבליבנוסף▪

חמוריםשהינםמקצועימחדלאוטעותביצענואו/ובזדוןפעלנוכןאםאלאהראשונהדרישתנועםמייד,ידינועלשישולםכאמורסכוםכלבגיןלשפותנוגד-אבמתחייבת

.באופייםומשמעותיים

הקדמה והגבלת אחריות
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:שבוצעוקודמותכלכליותעבודות

היאבהםפרויקטיםעבורשוויהערכתהאחרונההשנהבמהלךהכינהוואיז.בההשליטהבבעליאו/והנרכשתבחברהאישיענייןלנואיןכיבזהמאשריםאנו•

מחזיקה

:להלןמפורטיםהעבודהבהכנתששימשוהעיקרייםהמידעמקורות

(נספחיםכולל)הרכישההסכם•

(העבודהבגוףפירוטראה)הנרכשתהחברהמחזיקהבהםפרויקטיםשלהתקדמות/שמאותדוחות•

.העסקהליוםהנרכשתהחברההלוואותשליתרהאישורי•

(מבוקריםלא)2019בספטמבר30וליום(מבוקרים)2018בדצמבר31ליוםהנרכשתהחברהשלמבוקריםכספייםדוחות•

בקשתנופיעל,הנרכשתהחברהידיעלאלינושהועברונוספיםונתוניםהבהרות•

אחריםפומבייםמקורותאובעיתונותכתבות,אינטרנטבאתריהמתפרסםגלוימידעמתוך,שוקונתונירקעחומר•

:הבאיםהתפקידיםבעליעםשיחותאו/ופגישות•

מ"בעהחזקותגד-אבכספיםל"סמנכ,זיושנירח"רו-

עבודות קודמות ומקורות מידע
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▪Wise Consultingהערכות:כולליםשירותינו.ומימוניאסטרטגי,חשבונאי,כלכליייעוץשירותיבמתןהמתמחהחברההינה

ותורתאסטרטגיה,במכרזיםליווי,משפטלבתיכלכליותדעתוחוותכלכליתכדאיותבדיקות,פיננסייםמודליםבניית,שווי

.המשחקים

אוהעתקה,הפצהלרבות,זובעבודהשימושכללעשותאיןכילנוידוע–ההערכהלצירוףהשווימעריךשלמראשהסכמה▪

דוחאו/ותשקיףאו/והכספייםבדוחותהעבודהפרסוםלמעט,ובכתבמראשאישורנוקבלתללא,אחראמצעיבכלהעברה

.מ"בעהחזקותגד-אבחברתשלח"אגולצורך(שיפורסםוככלאם)מדףהצעתדוחאו/ותקופתייםדוחותאו/ומיידי

בעל,עסקיםבמנהלשניותוארוחשבונאותבכלכלהראשוןתוארבוגר,טובולאלוןח"רובראשותצוותידיעלבוצעההעבודה▪

.הנוכחיתההערכהנושאשללאלהודומיםגבוהיםבהיקפים,שוויבהערכותלרבות,בתחוםשנה15-כשלניסיון

,בברכה

2020בספטמבר30

פרטי החברה המעריכה
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תוכן עניינים
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תמצית מנהלים
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תמצית מנהלים

הרכישהעלותהקצאתתמצית

כללי

שנתאגדהמוגבלתפרטיתחברההינהמ"בעובנייהיזמותחסוןבית•

במסגרתובבניהביזוםועוסקת2010במאי31ביוםבישראלונרשמה

א"תמ)מבניםחיזוקבתחום,והמרכזהשרוןבאזורעירוניתהתחדשות

.(38/2א"תמ)מחדשובניההריסהבתחוםוכן(38/1

הרכישהתמורתהקצאתאופןעלדעתחוותלספקהיאזוהערכהמטרת•

29-הליוםנכוןשנרכשומוחשיים-הבלתיהנכסיםשלההוגןהערךוחישוב

.גד-אבשלהכספייםהדוחותלצורך2019באוקטובר

וההתחייבויותהנכסיםושלהתמורהשלההוגןהשוויהערכתמתודולוגיית•

:הבאיםהפרסומיםהנחיותאתתואמתמוחשייםוהבלתיהמוחשיים

."עסקיםצירופי"בדבר,3מספרבינלאומיכספידיווחתקן➢

התחייבויות,הפרשות"בדבר,37מספרבינלאומיחשבונאותתקן➢

"תלוייםנכסיםותלויות

."מוחשייםבלתינכסים"בדבר,38מספרבינלאומיחשבונאותתקן➢

הערכהסיכום

:מוחשייםובלתימוחשייםלנכסיםהרכישהעלותשלההקצאהסיכוםלהלן•

IFRS3Rבהתאם להוראות תקן ( P.N)הרווח ההזדמנותי חושב כערך שאריתי * 

'בהתאם לשינוי בשיעור ההיוון מוצג בנספח ג, ניתוח רגישות של הרווח ההזדמנותי

פירוטהערה

דוחות)30/10/19ליוםהפרויקטיםשלמעקבדוחעלמבוסס(1)

אחדכלשלפירוטי"עפ,העסקהליוםמהוונים,(חשיפה

(בהמשךפירוטראה)מהפרויקטים

הערות100%

נכסים והתחייבויות מוחשיים

        (277)הון חוזר תפעולי

    10,923מלאי בנינים למכירה

           70רכוש קבוע

     (4,101)התחייבויות בגין שירותי בניה

        (692)עתודה למס

     (1,567)חוב פיננסי נטו

      4,356סה"כ הון עצמי נרכש

התאמות

(1)    13,066צבר פרויקטים, נטו

    13,066סה"כ התאמות

)P.N( (13,528)רווח הזדמנותי   

      3,893סה"כ תמורה



8

תמצית מנהלים

הרכישהעלותהקצאתתמצית

(3מספרבינלאומיכספידיווחלתקן36–34סעיפים)הזדמנותירווח

שבועסקיםבצירוףלדוגמאלהתרחשעשויההזדמנותיבמחיררכישה•

מהסדרכחלקאונכסיםכונסי"עמכירהכדוגמת)כפייהבתנאיפועלהמוכר

.(חוב

מדובר,שיפורטכפי,הרוכשתלהבהרותבהתאם,שלפנינובמקרה•

ולכןהנרכשתהחברהבעלישרוייםהיושבהםלחץתנאיתחתברכישה

.הזדמנותילרווחהנסיבותהבשילו

מחדשיעריךהרוכש,ברווחהכרהטרם,התקןלהנחיותבהתאם,זאתעם•

בנכסיםויכירוההתחייבויותהנכסיםכללאתנכונהבצורהזיהההואאם

אתהרוכשיסקור,כןכמו.זובסקירהשזוהוכלשהםנוספיםוהתחייבויות

זכויות,והתחייבויותלנכסיםבנוגעהסכומיםלמדידתששימשוהנהלים

.ב"וכיושהועברהתמורה,שליטהמקנותשאינן

.ידינועלנבדקלאזובהקצאהביטוישקיבלהרכוששווי,שלפנינובמקרה•

שלהתקדמותמעקבדוחותעלהתבססושהוכרוהפרויקטיםשווי,זאתעם•

במרבית,להלןשיפורטכפי.העסקהלמועדבסמוךמקרקעיןשמאי

העסקהלמועדסמוךהמשוערהפרויקטסיוםמועד,שבבנייההפרויקטים

מוגבלהינוהדיוקאישפוטנציאלכך,הוצאוכברהעלויותומרבית

.להערכתנו

נתקבלטרםלגביהםפרויקטיםבשוויהתחשבנולאההקצאהבמסגרת•

בהםובפרויקטיםהעתידיתבהתממשותםהוודאותאיבשל,וועדהאישור

.בנפרדפרויקטלכלהנסיבותנבדקו,בנייההיתרנתקבלטרם

הזדמנותילרווחשהובילההעסקהביצוענסיבות

התנהלהנרכשתהחברהלרכישתמ"המו,הרוכשתלהבהרותבהתאם•

במהלךכאשר,2019באוגוסטהסכםחתימתטרםוחציכשנהבמשך

,שותפיםמסכסוךשנבע,ותפעוליכלכלילמשברחסוןביתנקלעהזותקופה

ולחץנושיםמטעםלחץ,הבנייהבאתריתפקודהעלהשפיעאשרדבר

.נכסיםכונסלמינויהמלוויםהבנקיםמטעם

מפניעתידייםבפרויקטיםדייריםמצדחששותעלו,אלומאירועיםכתוצאה•

למתכנניםתשלומיםשלמסוימתועצירההנרכשתהחברהשלעתידה

.אלהבפרויקטיםויועצים

הואץ,חסוןביתשלהעיקריהמניותבעלשנפטרלאחר,2019באוגוסט•

חברתי"ענוהלהמוכריםמטעםמ"המוכאשר,לרכישהמ"המותהליך

ואשרחסוןביתשלהאםחברת,חסוןפריזטשלנושהשהיתה,גלרם

,זאת.חסוןבביתהמניותבעלמניותעלושעבודבביטחונותהחזיקה

למינוילפעולהתכוונואשר,כאמור,המלוויםהבנקיםשלכבדללחץבמקביל

.ידםעלשלוולפרויקטיםנכסיםכונס

בסכוםרכישהעלגלרםחברתעםלסיכוםהרוכשתהגיעה,מכךכתוצאה•

עקבוזאתמלאנאותותבדיקתתהליךעלויתורתוך,₪מיליון4כשל

לצמצםגלרםחברתשלורצונהחסוןביתנתונההיתהבהםהלחצים

והניסיוןוהידעהבניהבענףיזמיתחברהאיננהגלרםחברתכייצוין.חשיפה

בתקופתהנרכשתהחברהאתולנהללהמשיךלהאפשרלאשצברה

.משבר

שעיקרם,העסקהלקיוםמתליםתנאיםנקבעוהתנאיםסיכוםבמסגרת•

בהתקיימואלותנאים.הפרויקטיםאתהמלוויםהפיננסייםהמוסדותאישור

.(closing–היום)2019לאוקטובר29–
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תיאור פעילות החברה הנרכשת והסביבה העסקית-' פרק א

הנרכשתהחברהתיאור

הרכישהעסקתשלתמציתיתיאור

100%לרכישתהסכםעלגד-אבחתמה2019באוגוסט18בתאריך•

ליאור,פריזט.י)מניותבעלישלושהי"עהוחזקואשר,חסוןביתממניות

.₪מיליון5תמורת,שוויםבחלקים(דורניונירחסון

:שלביםבמספרגד-אבי"עהמניותלבעלישולמההרכישהתמורת•

,כאמורהחוזהעלהחתימהבמועד(₪מיליון1.25)מהתמורה25%-

.נאמןבידישתופקד

ישולםשלא,מתלהתנאישלקיומובמועד(₪מיליון1)נוספים20%-

30תוךמקרהובכלחסוןלביתפריזטשלקייםחובכוויתוראלא,במזומן

לביתבפועלמשולםאינוזהחלק,דהיינו.ההסכםחתימתממועדיום

.חסוןביתבמאזניחובכמחיקתמטופלאלא,חסון

4טופסקבלתממועדימים10תוך(₪מיליון1.5)נוספים30%-

."אורנים"לפרויקט

."ההגנה"לפרויקט4טופסקבלתלאחר(₪מיליון1.25)נוספים25%-

.והצמדהריביתנושאיםאינםהנדחיםהתשלומים•

4הינה,החובמחילתבניכוי,(מהוונתהלא)הרכישהתמורתסך,לכךאי•

11%שלחובריביתשיעורלפי,המהוונותהרכישהתמורתסך.₪מיליון

.₪מיליון3.89הינה,(הפעילותשלהחובריבית)

29הינו(המממניםמהגופיםאישוריםקבלת)המתלההתנאיקיוםמועד•

.העסקהשלclosing–התאריךוהינו2019באוקטובר

כללי

שנתאגדהמוגבלתפרטיתחברההינהמ"בעובנייהיזמותחסוןבית•

במסגרתובבניהביזוםועוסקת2010במאי31ביוםבישראלונרשמה

א"תמ)מבניםחיזוקבתחום,והמרכזהשרוןבאזורעירוניתהתחדשות

.(38/2א"תמ)מחדשובניההריסהבתחוםוכן(38/1

,"חסוןפריזט"הבנייהמקבוצתחלקהיתהחסוןבית,הרכישהלעסקתעד•

שוניםבפרויקטיםהפעילהשנים50מעלשלותקעםותיקהבנייהקבוצת

הגבוהבמגוריםלבניהקבלניסיווגבעלתהינהחסוןבית.השרוןבאזור

.5'ג-ביותר

ברחובבניינים2כללשנסתייםחסוןביתשלהראשוןא"התמפרויקט•

הקיימותהדירותבעליכלפיהן,רבההצלחהונחל,השרוןבהוד4מולדת

חובותברחובבניינים2חסוןביתסיימה2018בשנת.הסופיתבתוצאהוהן

.בהרצליה1,3הלבבות

:הבאיםהפרויקטיםאתומשווקתיוזמתחסוןבית,הרכישהלמועדנכון•

ארבעבןבנייןועיבויחיזוק)38א"תמפרויקט–"45-51ההגנה"-

בהרצליה(כניסות

השרוןבהוד(בנייןועיבויחיזוק)38א"תמפרויקט–"8בראשיתאנשי"-

השרוןבהוד(בנייןועיבויחיזוק)38א"תמפרויקט–"3התחיה"-

תקווהבפתח(בנייןועיבויחיזוק)38א"תמפרויקט–"12הבניםד"י"-

שלועדהאישוריאו/ובניההיתריקבלתשלבשלבנמצאתחסוןבית,כןכמו•

.הבאבשקףשיפורטכפי,38א"תמבמסגרתנוספיםפרויקטיםמספר
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תיאור פעילות החברה הנרכשת והסביבה העסקית-' פרק א

(המשך)הנרכשתהחברהתיאור

קייםמבנהלחיזוק1א"תמפרויקט-השרוןהוד,8בראשיתאנשיפרויקט•

ד"יח10יתווספוועליוקיימותד"יח12שבו(עמודיםעלקומות4בן)

חנייהתוצמדיזםדירתלכל.(נמכרומתוכן4,העסקהלמועדנכון)נוספות

.בפרויקטבנייההיתרהתקבלטרםהחברהרכישתלמועד.ומחסן

בנייני'מסחיזוקשל1א"תמפרויקט-אונוקריית,59-65ל"צהפרויקט•

י"עד"יח44יתווספואליהן,ל"צהברחובקיימותד"יח64הכולליםמגורים

כמו.בנייןכלשלקרקעבקומתד"יח2ובנייתגגודירותקומותשתיתוספת

הלובישיפוץ,קיימתדירהלכלשמשומרפסתד"ממ,מעליות4יתווספו,כן

לתוכניותבהתאםהפרויקטביצועאתאישרהובנייהלתכנוןהוועדה.ב"וכיו

.בנייההיתרהתקבלטרם,החברההגישהאותן

קייםמבנההריסתשל2א"תמפרויקט–השרוןרמת,11הגינהפרויקט•

יחידות28הכוללמגוריםמבנהבנייתובמקומודיוריחידות12הכולל

2צמודיםהיזםמדירותאחתלכל.היזםי"עלמכירהדירות16מתוכןדיור

אתאישרהובנייהלתכנוןהוועדה.הפחותלכלאחדומחסןחניהמקומות

היתרהתקבלטרם,החברההגישהאותןלתוכניותבהתאםהפרויקטביצוע

.בנייה

קייםמבנהחיזוקשל1א"תמפרויקט-תקווהפתח,12הבניםידפרויקט•

יתווספולדירות.היזםי"עלמכירהדירות10מתוכן,ד"יח22הכולל

ובנייהלתכנוןהוועדה.חנייהמקומותתוספתכולל,שמשומרפסותדים"ממ

טרם,החברההגישהאותןלתוכניותבהתאםהפרויקטביצועאתאישרה

.בנייההיתרהתקבל

גוריוןבן)וועדהאישורהתקבלטרםלגביהם,נוספיםפרויקטיםחסוןלבית•

בן,אנילביץ,הרצליה16בנימיןבני,ס"כפ16אוסטושינסקי,ס"כפ13

.ראשונייםבשלבים,הרכישהלמועדנכון,הנמצאים,(ת"פיהודה

הפרויקטיםתיאור

בניינישניחיזוקשל1א"תמפרויקט–השרוןהוד,9-11האורניםפרויקט•

ד"יח16מהםאחדבכלאשר,(עמודיםעלקומות4בני)קיימיםמגורים

ד"יח20כ"וסהבניןבכלד"יח10תתוספנהבפרויקטכאשר,קיימות

חלוקהתוכננהבפרויקט.(ד"יח19נמכרו,העסקהלמועד,מתוכן)למכירה

,אשפהחדר,מבואההרחבתכולל,פרטייםלמחסניםהקייםהמקלטשל

.חניהוהסדרתשטחפיתוח,הקיימתהמעליתוהחלפתמדרגותחדרשינוי

הדיוריחידות20מתוך19ונמכרו,בביצוענמצאהפרויקטהרכישהלמועד

.המשווקות

בנייני4חיזוקשל1א"תמפרויקט–הרצליה,45-51ההגנהפרויקט•

ולהןד"יח24כולליםכיוםאשר,(עמודיםעלקומות3בני)מחובריםמגורים

העסקהלמועדאשר,(בנייןלכלקומות2.5)כ"בסהד"יח15תתוספנה

,קיימותמרפסותסגירתמתוכננתהפרויקטבמסגרת.במלואןנמכרו

מדרגותגרמי4שלמחדשובניההריסה,דים"וממהדירותשטחהרחבת

,בביצוענמצאהפרויקטהרכישהלמועד.מעליות4והוספתמשותפים

.המשווקותהדיוריחידותכלונמכרו

3בן)קייםמבנהלחיזוק1א"תמפרויקט–השרוןהוד,3התחיהפרויקט•

נכון)נוספותקומותבשלושד"יח10יתווספובמסגרתו,(עמודיםעלקומות

הקיימותלדירות.קיימותד"יח12למעבר(נמכרומתוכן5,העסקהלמועד

שירותחדריויתווספומעליתתתוקןבבניין.שמשומרפסותדים"ממיתווספו

מקומותלהכשרתמעבר,הלובישטחויוגדלהקרקעבקומתמחסן,טכניים

10מתוך4ונמכרו,בביצוענמצאהפרויקטהרכישהלמועד.נוספיםחנייה

.המשווקותהדיוריחידות
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תיאור פעילות החברה הנרכשת והסביבה העסקית-' פרק א

בישראלעירוניתהתחדשות

הוועדההמלצתוקיבלהטרומייםהשלביםאתעברמיועדשמתחםלאחר•

התקףממשלתיבצועירוניתהתחדשותכמתחםהכרזתונדרשת,המייעצת

ועדותי"עלמתחםומפורטארוךתכנוניהליךמגיעהבאבשלב.שניםלשש

הבינוימשרדידיעלממומןהתכנון,מקומיותרשויותבמסלול)מחוזיות

.(עירוניתלהתחדשותהממשלתיתהרשותבאמצעותכיום,והשיכון

ההסכמותלגיבושעוברים,לובמקבילאףולרוב,התכנוניהשלבסיוםעם•

בשלבקשייםאחתלאנתקלהואאףזהשלב.היזםמולהזכויותבעלישל

היתרהיזםמבקש,בהצלחההסתייםההסכמותשלבאם.סרבניםדיירים

.קבלתולאחרמתחילוהביצועבנייה

2005בשנתהחל,38א"תמ,עירוניתלהתחדשותהשלישיהמסלול•

נוכח1980שנתלפניהתקבלבנייתםשהיתרמגוריםמבנילחיזוקכתוכנית

התחדשותלמנגנוןהתוכניתהפכהמאזאולם,אדמהלרעידותהחשש

.מועדףעירונית

לפרויקטהביצועבהיקפינעוץקודמיומשניזהמסלולשלהמרכזיהשוני•

מתוכניתכוחואתשואבזהשמסלולכיוון.לביצועהדרושהזמןובמשךיחיד

ובכך,פרטניומתכנוןממשלתיהכרזהבצומהצורךפטורהוא,ארציתמתאר

.ארוכותשניםנחסכות

שלבולכןבודדבנייןברמתלחוליכולה38א"תממכוחהתחדשות,בנוסף•

פרטניתכנוןהעדר,מנגד.הואאףיותרקצרמהדייריםההסכמותהשגת

מקיףעירוניתכלולנעדרכךבשלאשר,זהמסלולשלתורפהנקודתמהווה

התשתיתבהיבטבעיקר,המתווספיםהביתמשקישללצרכיםמענהלשם

.התחבורתית

ההתחדשותשלרגולטוריים-הנורמטיבייםמקורותיהאתלחלקמקובל•

:מסלוליםלשלושהבישראלהעירונית

;מקומיותרשויותמסלול1.

;"(מיסוימסלול"גםהמכונה)פרטייםיזמיםמסלול2.

.38א"תממסלול3.

הרשותחוקהיאכיוםהראשוניםהמסלוליםשנישלהנורמטיביתהמסגרת•

הנורמטיביתהמסגרת.2016-ו"התשע,עירוניתלהתחדשותהממשלתית

.חוקשלכמעמדושמעמדהארציתמתארתוכניתהיא,השלישיהמסלולשל

"בינוי-שיקום",ההתחדשותאפיקישניישנםמהמסלוליםאחדבכל•

."בינוי-הריסה"ו

תהליךאתהיוזםהגורםבזהותנבדליםהראשוניםהמסלוליםשני•

:דומהשלהםהפרוצדורהגם.המסיביבהיקפםדומיםאולם,ההתחדשות

.ראשונילאיתורמקדמיהליךישנוהראשוןבשלב

מייעצתועדהשמבצעתשלבי-דוסינוןהליךזהורשויותבמסלול•

הממשלתיתהרשותחוקמכוחכיוםהפועלתעירוניתלהתחדשות

כלכליתסקיר,מוצעראשוניתכנון,סףתנאינבחניםובועירוניתלהתחדשות

.וכדומההמקוםשל

החלטהלקבלבבקשהפרטייםיזמיםלוועדהלפנותיכוליםמיסויבמסלול•

.מסויםבמתחםבינוי-פינוילהיתכנותבנוגעמקדמית
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תיאור פעילות החברה הנרכשת והסביבה העסקית-' פרק א

38א"תמ

ליזמיםעסקיתהזדמנותוליצורזהמצבלהאיץצפויה,התכנוןמנהלהודעה•

-ופינוימתחמיםפרויקטילביצוע,משאביםגיוסביצועויכולתבעלי,גדולים

.גדוליםבינוי

,הארץבמרכזהביקושבאזוריהקרקעעתודותהידלדלותבשל,למעשה•

.כיוםלמגוריםהיחידההפיתוחאפשרותהינההעירוניתההתחדשות

בשנתלדרךיצאהבישראלהעירוניתבהתחדשותהעיקריותהתמורותאחת•

בשנתשפורסם3תיקוןלאחרתאוצהצברההתוכנית,38א"תמ-2005

.הבנייההזכויותאתהגדילהאשר2013

נתמכת38א"תמבמסלוללדייריםהמקובלתהאינדיבידואליתהתמורה•

שלפרויקטיםשלכלכליתכדאיותלבחינתעקרונותהמתווה21שמאיבתקן

.הדירותלבעליוהתמורותעירוניתהתחדשות

ועובושחוזקו1,700-כמהם,מבנים2,800-לכהיתריםניתנוהיוםעד•

אלף26-לכבתוספת,חוזקוד"יחאלף54-כ.מחדשוהוקמושנהרסווהיתר

.חדשותד"יח

נעה38א"תמבמסגרתהאחרונותבשניםהחלהשבבנייתןהדירותמספר•

.בישראלהבנייההתחלותמכלל14%-13%שהן,6,000-ל7,000בין

כיהודיעהתכנוןומנהלביילסקיזאבבראשותהלאומיהדיורמטה,לאחרונה•

לקדםשתעדיףהיאכך,38א"תמלתוכניתושיפוריםשינויםעלימליץ

הוצאתשמאפשרת38א"תמפניעל,שלמיםבמתחמיםבינוי-פינויתוכניות

רביםתכנונייםהיבטיםבחשבוןלהביאבליבודדמגרשעלבנייההיתר

.ציבורייםוגניםחינוךמוסדותכגוןציבורצורכיובהם

גדולותבעריםהאחרונותבשניםהקיימתלמגמהמצטרפתזוהודעה•

אינםאשרפרויקטיםלפתחניתןלאלמעשהבהןגןורמתהרצליהכדוגמת

.מגוריםמתחם

שלוהתמקצעותקונסולידציה,הבשלהתהליכיהענףחווההאחרונותבשנים•

הנדרשתוהיכולתהפרויקטיםמורכבותבגללהשארביןבתחוםחברות

.גדוליםמתחמיםפרויקטילבצע



14

תיאור פעילות החברה הנרכשת והסביבה העסקית-' פרק א

בעולםעירוניתהתחדשות

וגדלהולךבשיעור,עירונייםבאזוריםמתגוררתהעולםאוכלוסייתמרבית•

,בבדבד.האוכלוסייהמכללשליש-שנילכדי2050בשנתלהגיעהצפוי

ומתבליםהולכיםהעירונייםהמסחרושטחיהמגוריםמבני,הדבריםמטבע

שתישלנמנעבלתייוצאפועלהיאעירוניתהתחדשות.השניםברבות

.אלותופעות

שעיקר,ודועכותמוזנחותעירוניותרקמותשלועדכוןשיפורתהליךזהו•

,הדייריםשלהמחיהוסביבתהמגוריםתנאילהשבחתלהביאתכליתו

.חייהםבאיכותולעלייה

הפיזיהמודלהםהעירוניתההתחדשותתהליךבאפיוןהבסיסרכיבישני•

מדינותברובנחלקהפיזישהמודללומרניתןגסבאופן.המימוניוהמודל

לעיתים,הישניםהמגוריםבתישלבהרסכרוךהראשון:סוגיםלשניהעולם

וכרוךיותרמעודן,השני.חדשהבבנייהוהחלפתם,מאודרחבבהיקף

מבליהישניםהמבניםושיפוץשדרוגכדיתוך,הקייםעלבנייהבהוספת

.להורסם

,בעולםרבותבמדינותשנהוגכפי,"ציבורימודל"להיותיכולהמימוניהמודל•

כנהוג,"פרטימודל"או,ההתחדשותתהליךאתמממנתהממשלהמכוחו

.בישראל

יחידותלבנייתליזםבנייהזכויותהקנייתעלמבוססהפרטיהמימוןמודל•

חידושאתלמעשהומממנות,החופשיבשוקידועלשנמכרותנוספותדיור

:קומבינציהעסקתלפיכךזוהי.הזכויותבעלישלהישנותהדירותהחלפתאו

והיזם,משודרגותאוחדשותדירותבדמותדיורשירותימקבליםהדיירים

.החופשיבשוקשתימכרנהחדשותדירותלבנייתבקרקעזכויותמקבל

לזהדומההעירוניתההתחדשותשלהמימוןמודלשבהםבמקומות•

בפרויקטיםעיּלותשלהלוואיתופעתבולטת,קוריאהבדרוםכמו,הישראלי

סףלכדיהיזםאתלהביאמנתעלהנדרשהמשמעותיהציפוף.מסיביים

-סוציובחתךתושביםודוחק,לגובהלבנייהמביאהכלכליתההיתכנות

התחדשותלמעשהבכך.המקורייםהמחיהלאזורימחוץאלנמוךאקונומי

.למקוםממקוםהבעיהאתמסיטהעירונית

ההתחדשותתהליךבבסיסשניםבמשךהפדרליהמימוןעמדב"בארה•

מימוןקיבלומוזנחותעונישכונותהיושבשטחיהןערים.חוקמכוחהעירונית

ומכירתםהריסתם,פינויים,מחדשתכנון,הללוהנכסיםלרכישתציבורי

.וההתחדשותהפיתוחפעולותביצועלשםפרטייםליזמים

שכונותשלמסיביובהרסבהפקעהכרוכה,היקףרחבתהייתהזופעילות•

חייבלאהחוק.חלשותמשכבותתושביםמיליון3.8-כשלובפינוייםקיימות

הוחלפואחתולא,הכנסהמעוטותלמשפחותמתאיםחלופידיורבניית

יוקרהבתי,קניותמרכזי,משרדיםבבניינישנהרסוהמגוריםשכונות

הלכההשניםברבות.(Sutton2008)מהיריםכבישיםגםולעיתים

70-השנותובאמצע,וגאתהזהעירוניתהתחדשותלמודלההתנגדות

.הציבוריתהסובסידיהפסקה

הוחלטפארקנט'ריגבשכונת.מעורבתגישהננקטה,קנדה,בטורונטו•

אותןוימכרודירותשיבנומנתעלליזמיםהציבוריתמהקרקעחלקלמכור

דיורלהמחוצהוהןבשכונההןבוניםהיזמים,בתמורה.הפתוחבשוק

הציבוריהדיוראוכלוסייתזובדרך.המקורייםהתושביםעבורציבורי

להשיג,הנראהכפי,בניסיון,"רגילה"אוכלוסייהעםומעורבבתמדוללת

.מוחלשותאוכלוסיותשלונורמטיביזציהחברתיתאינטגרציהזובדרך
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תיאור פעילות החברה הנרכשת והסביבה העסקית-' פרק א

(המשך)בעולםעירוניתהתחדשות

ומוזנחותישנותעירוניותרקמותלהחיותפרטייםיזמיםשלתמרוץ,ואולם•

כלעל,הבנייהזכויותשלמסיביציפוףבאמצעותלהיעשותחייבלא

.זושיטהשלמגרעותיה

עיקר.מימונהודרכיעירוניתהתחדשותחוקי1986בשנתחוקקובאירלנד•

,גאוגרפיתמבחינהתּחומה,פיסקליתתמּרוץבמערכתעסקהחוקים

:(לאומיעדיפותאזורמעין)האזוראתלפתחיזמיםלדרבןבעקיפיןשנועדה

ומסהכנסהמסתשלוםחבותמתוךושיפוץבבנייההוניותהשקעותניכוי

,באזורעסקיםשלמסחריותמהכנסותהשכירותדמיכפלניכוי,חברות

שלבעלים-לדייריםהכנסהבמסהקלות,לחברותמסשיעוריהפחתות

דיוריחידותבעלילמשקיעיםבמסהקלות,רענוןהליכישעברודירות

באירלנדבעריםניכריםפיזייםלשינוייםהובילואלוחוקים.ועודלהשכרה

.בדבליןובמיוחד

במקומותננקטת,מיסיםעלמבוססתהיאשאף,שונהמעטתמריציםגישת•

TIFמכונההשיטה.(ועודיורקניו,שיקגו,רסי'גניו,דנבר)ב"בארהרבים

(Financing Incremental Tax)אזורשלגאוגרפיתיּחוםעלומבוססת

המקומיתברמה)ממנוהמסהכנסותבסיסוקביעת,מיועדהתחדשות

שמיועדותח"אגלרובמנפיקה,המקומיתהרשותאו,המדינה.(והמדינתית

ידיעלנפדיםח"האגותשלומי,באזורהעירוניתההתחדשותאתלממן

הגאוגרפיבאזורהמתקבלים(שנקבעלבסיסמעבר)העודפיםהמסתקבולי

.שנתחם

בתקבוליגידולשכלבטענה,זוגישהשלהיעילותעל,זאתעם,החולקיםיש•

לעוותעלולהזוששיטהוכן,אחריםאזוריםחשבוןעלמגיע,בכללאם,מס

נמוכהכלכליתלצמיחהדווקאולהביאהמקומיתהרשותשלתמריציהאת

.אחריםלמחוזותבהשוואהיותר

בשטחיםחמורומחסורהקרקעמשאבשלדלותולאורבעיקר,בישראל•

העירוניתההתחדשותשלשיתרונותיהדעיםתמימותקיימת,פתוחים

מכוחהבנייהאתשמהישראלממשלתכךבשל.לחסרונותיהביחסמרובים

.(2015,לכלכלההלאומיתהמועצה)לאומיכיעדעירוניתהתחדשות
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דוחות כספיים-' פרק ב

הנרכשתמאזן

:*(מבוקרלא)30.09.19וליום(מבוקר)31.12.2018ליוםהנרכשתהחברהמאזןנתונילהלן

בדצמבר31בספטמבר30בדצמבר31בספטמבר30
2019201820192018
₪אלפי ₪אלפי ₪אלפי ₪אלפי 

התחייבויות שוטפותנכסים שוטפים
12,4599,072אשראי לזמן קצר574585מזומנים ושווי מזומנים

1,39873המחאות לפרעון10,31810,072פקדונות מוגבלים בחשבונות ליווי
8262,727ספקים1700לקוחות

1,9273,004זכאים שונים5,61314,534נכסים בגין חוזים עם לקוחות
4,1012,466התחייבויות בגין שירותי בניה458304חייבים שונים

2,3671,934התחייבות בגין חוזים עם לקוחות9,60812,236נטו, מלאי בניינים למכירה
6922,123עתודה למס26,74237,731כ נכסים שוטפים"סה

23,77021,398כ התחייבויות שוטפות"סה
נכסים בלתי שוטפים

התחייבויות לא שוטפות70122נטו, רכוש קבוע
07,309הלוואות לזמן ארוך1,314נטו, מלאי בניינים למכירה

07,309כ התחייבויות לא שוטפות"סה1,384122כ נכסים בלתי שוטפים"סה

4,3569,146הון עצמי28,12637,853כ נכסים"סה

28,12637,853כ התחייבויות והון"סה

לא חלו שינויים מהותיים בין תאריך  , גד-בהתאם להבהרות אב* 

(29.10.20)לבין מועד העסקה ( 30.9.19)הדוח הכספי 



18

דוחות כספיים-' פרק ב

והפסדרווחדוחות

לא)2019בספטמבר30ביוםשנסתיימוהחודשיםולתשעת(מבוקר)2018בדצמבר31ביוםשנסתיימהלשנההנרכשתהחברהשלוהפסדרווחנתונילהלן

:*(מבוקר

לתשעת החודשים שנסתיימו  
בספטמבר30ביום 

לשנה שהסתיימה  
בדצמבר31ביום 

20192018
₪אלפי ₪אלפי 

21,46559,806הכנסות  
25,44246,215עלות המכירות

3,97713,591-רווח גולמי

1,4642,783הנהלה וכלליות  , הוצאות מכירה
5,44110,807-לפני מימון, רווח מהפעלה

1,1712,153נטו, הוצאות מימון
6,6128,654-לפני הוצאות אחרות, רווח מפעולות רגילות

391-198-הוצאות אחרות(/הכנסות)
6,2218,852-לפני מסים על ההכנסה( הפסד)רווח 

1,431-2,036הוצאות מס
4,7906,816-רווח נקי

לא חלו שינויים מהותיים בין תאריך  , גד-בהתאם להבהרות אב* 

( 29.10.20)לבין מועד העסקה ( 30.9.19)הדוח הכספי 
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נכסים בלתי מוחשיים-פרק ג 

מתודולוגיה

בלתיכנכסהגדרתולצורך,(Identifiable)לזיהויניתןפריט-זיהוייכולת•

מזכויותאוחוזיותמזכויותנובעאו,להפרדהניתן:והואבמידה,מוחשי

.אחרותמשפטיות

:מוחשיבלתינכסשלההגדרהאתהמקיימיםלנכסיםדוגמאותמספרלהלן•

סימניםנמניםזובקבוצה-לשיווקהקשוריםמוחשייםבלתינכסים•

,אישורסימני,קולקטיבייםסימנים,שירותסימני,מסחרייםשמות,מסחריים

.תחרותאיוהסכמיבאינטרנטדומייןשמות

רשימתנמניםזובקבוצה-ללקוחותהקשוריםמוחשייםבלתינכסים•

קשרי,נלוויםלקוחותוקשרילקוחותעםחוזים,ייצוראוחוזיםצבר,לקוחות

.חוזייםלאלקוחות

,ותמלוגיםרישוינמניםזובקבוצה-חוזיםמבוססימוחשייםבלתינכסים•

.'וכוספקיםמולחוזים,זיכיוןהסכמי

להתחשבחייבתהערכהכל,מוחשי-בלתינכסלכלההוגןהערךבקביעת•

:(הגבלהללאאך)לרבות,לנכסספציפייםבגורמים

;ממנוהנובעתהכלכליתהתועלת•

;לושנותרוהכלכלייםהחייםאורך•

.(גד-אבשלהכוללהפעילותלסיכוןיחסית)שלוהסיכוןפרופיל•

הוגןערךאומדן

לרכושניתןשבוכסכוםמוגדרנכסשלההוגןהערך,פיננסידיווחלמטרות•

מוכרים/למוכרמרצוןקונים/קונהביןעסקהבמסגרתהנכסאתלמכוראו

שוקמחירי.חברהפירוקאוכפויהמכירהשלממקרהלהבדיל,מרצון

וישמשוהוגןלערךביותרהטובההעדותהםפעיליםבשווקיםמוצעים

אומדן,זמיןשוקמחירקייםולאבמידה.זמיניםיהיואם,למדידהכבסיס

יימכראוייקנההנכסכימצפיםשבולמחירלהתקרבצריךההוגןהערך

והמחיר,מרצוןמוכרים/ומוכרמרצוןקונים/קונהביןעכשוויתעסקהבמסגרת

.אלהבנסיבותהזמיןביותרהטובהמידעעליתבסס

שיטותשלובתוצאהדומיםנכסיםבמחירלהתחשבחייבההוגןהערךאומדן•

כדישנבחרההשיטה.אלהבנסיבותזמיניםשהםבמידהשוויהערכת

ערךשלההגדרהעםאחדבקנהלעלותחייבתההוגןהערךאתלקבוע

לכלולחייבתהשיטה.המקובליםהחשבונאותבעקרונותשנקבעהכפי,הוגן

,הוגןלערךשלהםבאומדניםבהןישתמשוהשוקשמשתתפיהנחות

.(הישיםבמקרה)היווןושיעוריעתידיותהוצאות,עתידיותהכנסות

מוחשייםבלתיבנכסיםהכרה

בלתינכסים"ו"עסקייםצירופי"בנושאהחשבונאיתהתקינה,כלליבאופן•

לזיהויהניתן,כספילאכנכסמוחשיבלתינכסמגדירה"מוחשיים

(Identifiable)פיזיתמהותוחסר.

עמידההינםמוחשיבלתינכסלהגדרתהבסיסייםהקריטריונים,יוצאכפועל•

:זיהויוויכולתהחשבונאיתלתקינהבהתאםנכסבהגדרת

קיימותבאםבנכסלהכירמאפשרתהחשבונאיתהתקינה-נכסהגדרת•

בעתידממנולהתקבל(Probable)הצפויותעתידיותכלכליותהטבות

.מהימןבאופןלמדידההניתנות
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נכסים בלתי מוחשיים-פרק ג 

(המשך)מתודולוגיה

מסהפחתתהטבות

(ההערכהמגישותאחתכלפיעל)הנכסשלהכלכליהשוויהערכתלאחר•

הטבתאתלשקףבכדיוזאתלנכסשנקבעהכלכלילערךהתאמהנדרשת

מסלצרכיהנכסשלהתיאורטיתאוהמעשיתמההפחתההנובעתהמס

.הכנסה

-בלתינכסיםשלההוגןהערך,הלשכהבמדריך5.3.102לסעיףבהתאם•

.הללוהנכסיםמהפחתתהנובעתהמסהטבתשלהערךאתכוללמוחשיים

הנכסיםמהפחתת(תיאורטיתאומעשית,כאמור)הנובעתהמסהטבת

של"נטו"הכלכלילשווימתווספותידינועלשהוערכומוחשייםהבלתי

.אחדכסכוםומוצגותהנכסים

יוכרושנרכשומוחשיים-הבלתיהנכסיםשלההפחתהכיהנחנואנו,כאמור•

אולכאןהמסרשויותשלעמדהקביעתבהיעדר.הכנסהלמסדיווחלמטרות

האמריקאיתהלשכההמדריךהוראותעלמתבססתהנחתנו,לכאן

רכישהעלותהקצאתבעבודותביטוילידישבאהכפיהמקובלתוהפרקטיקה

שונהתהיההמסרשויותעמדתכי,ייתכן.החולפתבשנהשפורסמו

את,מוחשיבלתינכסכלעבורפירטנוולפיכך,זועבודהשבבסיסמההנחה

.בוהכלולהמסמגןמרכיב

הנערכיםחישוביםשניהכולל,איטרטיביחישובהינוהמסמגןחישוב•

הנובעהמזומניםתזריםהינוהמסמגןערךחישוב(1):סימולטאנית

הנכסערךחישוב(2);המסבשיעורמוכפלמוחשיהבלתיהנכסמהפחתת

.המסמגןערךאתהכוללהמופחת

.ואילך2019בשנים23%הינובישראלהחברותמסשיעור–מסשיעורי•

שהוערכומוחשיים-הבלתיהנכסים

שלזיהוייםתהליך.שלהםההוגןהשוויבסיסעלהוערכוהמיועדיםהנכסים

:הבאיםהגורמים,השארבין,שלבחינהכללמוחשייםהבלתיהנכסים

.מוחשיים-הבלתיהנכסיםשלוהשימושיותהאופי,ההיקף•

.מוחשיים-הבלתיהנכסיםשלבעלויותהחיסכוןאוההכנסהיצירתמאפייני•

בלתינכסכלשלהכלכליתאוהפונקציונאליתההתיישנותשלוהעיתויהאופי•

.מוחשי

.מוחשיים-בלתיבנכסיםבהשקעההקשוריםהוודאות-ואיהיחסיהסיכון•

שלושאתבחנומוחשייםהבלתיהנכסיםלהערכתהראויההשיטהבבחירת•

וגישתההכנסהגישת,השוקגישת:זושווילהערכתהמסורתיותהגישות

.בהמשךשיפורטוכפי,העלות

היושעשוייםמוחשיים-הבלתיהנכסיםכל,הנרכשתלחברההנוגעבכל•

נכסים.השוויהערכתבניתוחבחשבוןהובאוההערכהבתאריךלהתקיים

,העסקהשלכלכליניתוחבאמצעותזוהופוטנציאלייםמוחשיים-בלתי

.גד-אבהנהלתעםודיונים,התומכיםוהחומריםהמסמכיםכלשלסקירה

צברלמעט)מוחשיים-בלתינכסיםנמצאולא,מסקירתנוכתוצאה

בתקניםכנדרש)נפרדתלהכרהבקריטריוניםהעומדים(פרויקטים

.(הרלוונטייםהחשבונאיים
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נכסים בלתי מוחשיים-פרק ג 

(המשך)מתודולוגיה

(3מספרבינלאומיכספידיווחלתקן36–34סעיפים)הזדמנותירווח

סךשבועסקיםצירוףשהיא,הזדמנותיבמחיררכישהיבצערוכש,לעיתים•

הרכישהלמועדנטומהסכוםגבוהותשליטהמקנותשאינןוזכויותהתמורה

.ניטלושההתחייבויותושלנרכשושלזיהויניםניתהנכסיםהשל

שבועסקיםבצירוףלדוגמאלהתרחשעשויההזדמנותיבמחיררכישה•

מהסדרכחלקאונכסיםכונסי"עמכירהכדוגמת)כפייהבתנאיפועלהמוכר

.(חוב

מחדשיעריךהרוכש,ברווחהכרהטרם,התקןלהנחיותבהתאם,זאתעם•

בנכסיםויכירוההתחייבויותהנכסיםכללאתנכונהבצורהזיהההואאם

אתהרוכשיסקור,כןכמו.זובסקירהשזוהוכלשהםנוספיםוהתחייבויות

זכויות,והתחייבויותלנכסיםבנוגעהסכומיםלמדידתששימשוהנהלים

.ב"וכיושהועברהתמורה,שליטהמקנותשאינן



mail: office@wcg.co.il | Phone:  +972-3-5628188 
wcg.co.il 

מחיר ההון–פרק ד 



24

מחיר ההון–פרק ד 

המשוקללהממוצעההיווןשיעור

ההוןמחיראומדן

13%–כשלבשיעורמשוקללממוצעהיווןבשיעורהשתמשנובהערכתנו

שיעורלחישובCAPM-הבמודלשימושבאמצעותנעשהההוןמחירחישוב

בדברנוספותוהנחות,הנרכשתהחברהשלהעצמיההוןעלהנדרשתהתשואה

.הנרכשתהחברהשלהראוייםהחובמבנה

העצמיההוןמחיר

בהתאם,בעודלפדיוןצמודהממשלתיתח"אגלפדיוןהריאליתהתשואה1.

.(שנים3.37)הפרויקטיםמ"למח

,(2020ינוארנתוני)Damodaranנתוניעלמבוססתבישראלהשוקפרמיית2.

.מתפתחותמדינותשלפרמיהבגיןהתאמותללא

בעלותחברותשלקבוצהבחנוהפרויקטיםשלהביטאאתלקבועבכדי3.

החברהלפעילותבפעילותןהדומותציבוריותחברותשלדומיםפרויקטים

:הדומותהחברותפירוטלהלן.הנרכשת

התחתוןלעשירוןלגודלסיכוןפרמייתבחרנוהפעילותשלקוטנהעקב4.

(z10)נתוניפיעלDuff&Phelps2019בינוארשפורסם

המינוףשיעור

חברותשללנכסיםהמינוףשיעורממוצעמתוךנגזר(D/E)המינוףשיעור

ההשוואה

הערהערךפרמטר

1.04%1-ריבית חסרת סיכון

5.79%2פרמיית השוק

Beta0.573

11.1%4גודל-פרמיית סיכון ספציפית 

13.00%(מעוגל)מחיר ההון העצמי 

חישוב ביטאפרמטר

0.35ממוצע ענפי-ביטא לא ממונפת 

80%שיעור מינוף נבחר

23.0%א"טשיעור מס 

0.57ביטא ממונפת

חברה
levered 

Beta 
D/V

Unlevered 

Beta 

Africa Israel Residences Ltd0.7751%0.43

Y.H. Dimri Construction & Development Ltd0.6449%0.37

Azorim-Investment, Development & 

Construction Co. Ltd0.7458%0.36

Prashkovsky Investments and Construction Ltd.0.2920%0.24

0.6144.5%0.35ממוצע 
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מחיר ההון–פרק ד 

(המשך)המשוקללהממוצעההיווןשיעור

כלללהיווןשימשאשרמשוקללהיווןשיעורהינושנקבעההיווןשיעור,כאמור

.הפרויקטיםשלהממוצעמ"למחבהתאם,13%שלאחידבשיעורהפרויקטים

,בלבדהסיכוןחסרתריביתבגיןהינהההיווןשיעורעלמ"המחוהשפעתמאחר

ביןמ"המחופעריהיות,מהותיותמשיקולי,פרויקטלכלנפרדשיעורנלקחלא

הסיכוןחסרתריביתעלשהשפעתםכך,קטניםהינםהשוניםהפרויקטים

לשתיעשיריתבין)זניחההינהמעוגלהלאההיווןשיעורעל,מכךוכנגזר

ההיווןשיעורהמקובלתלפרקטיקהובהתאםמאחר,זאתעם.(האחוזעשיריות

בנפרדפרויקטכלשלהמעוגלההיווןשיעור,למעשהאזי,מעוגלהינושנלקח

.הפרויקטיםשוויעלהשפעהללאולכןזהההינושנלקח

אזי,דומיםבאזורים,א"תמפרויקטיהינםהפרויקטיםוכללמאחר,כןכמו

,המחושבתהביטא,כןעליתר.זהההפרויקטיםשל(הביטא)השיטתיהסיכון

פרויקטיםלהןשאףבנייהחברותעלמסתמכת,ההשוואהחברותעלבהתבסס

,לחברהבדומה,(שוניםאישורבשלביוחלקםבבנייהחלקם)שוניםבשלבים

בשלביםפרויקטיםבתמהילהתחשבותלמעשהכוללתהמחושבתהביטאולכן

.שונים

אתקיבלושכברפרויקטיםהינם,הפרויקטיםשוויכללוכמעטהיות,בנוסף

לאלטעמנואזי,(הפרויקטיםתיאורראה)השוניםהרגולטורייםהאישורים

.השוניםהפרויקטיםביןסיכוןפעריבגיןהתאמותנדרשו
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התאמות בגין נכסים מוחשיים–פרק ה 

38א"תמפרויקטי

–בנייהבתהליךשנמצאיםפרויקטים

בבנייההתקדמותקיימתבגינםהפרויקטיםשלא"התמפרויקטישווי•

המעקבבדוחהעדכניתהיתרהפיעלנלקח(ואורניםההגנה,התחיה)

הוצאותתחזיתבניכויהפרויקטשוויאתהמגלם,(חשיפהדוח'זנספח)

התקדמותשלבלאור.חסוןביתשלההיווןבשיעורמהוונים,המס

לכלשנלקחוההנחותלהלן.עצמיהוןהשלמתבהםנדרשתלא,הפרויקטים

:פרויקט

הונח,העסקהלמועדבסמוךהפרויקטסיוםצפילאור–האורניםפרויקט-

תחזיתעדכוןלאור.2020שלהראשוןברבעוןיתבצעהעודפיםחילוץכי

,הצפויותהמסבהוצאות₪מיליון0.2–כשלהתאמהנעשתההרווחיות

.ההתקדמותלדוחביחס

שלהראשונהבמחציתיתבצעהעודפיםחילוץכיהונח–התחייהפרויקט-

.ליניאריבאופן2021

הונח,העסקהלמועדבסמוךהפרויקטסיוםצפילאור-ההגנהפרויקט-

תחזיתעדכוןלאור.2020שלהראשוןברבעוןיתבצעהעודפיםחילוץכי

,הצפויותהמסבהוצאות₪מיליון0.3–כשלהתאמהנעשתההרווחיות

.ההתקדמותלדוחביחס

בבניההוחלוטרםועדהאישורלגביהןשנתקבלפרויקטים•

24תיארךשבנייתו,(היתרקבלתלאחרשהינו)בראשיתפרויקטשווי-

,מסבניכוי,הפרויקטתקציבלפיהצפויההרווחיותאתכולל,חודשים

ברובםשיתקבלו,₪מיליון0.4בגובהעצמיהוןהשקעותבתוספת

.(2022ותחילת2021סוף)העודפיםחילוץבשלב

(המשך)בבניההוחלוטרםועדהאישורלגביהןשנתקבלפרויקטים•

שלהתנגדותהסרתלאחרכיהבהרהנתקבלהלגביו,ל"צהפרויקטשווי-

תשלוםבשלבנמצא)בנייההיתרלהתקבלצפוי,64מתוךדיירים4
.חודשים33–כלארוךהבנייהצפויה,ההיתרקבלתלאחר.(אגרות

העודפיםויתרת2021באמצעבמחציתויתבצעהעודפיםחילוץכיהונח

סך.2023שלהראשוןלרבעוןועד2022שלהשלישימהרבעוןהחל

השקעותבתוספת,מסבניכויהצפויההרווחיותהינושיתקבלהעודפים

.העודפיםחילוץבשלבשיתקבלו,עצמיהון

,זאתעם.בנייההיתרלונתקבלוטרםוועדהאישורכוללהגינהפרויקט-

כללאתקיבלהפרויקט,המשפטייםהיועציםלהבהרותבהתאם

ולכןאגרותתשלוםבשלבונמצאהיתרלמתןהרלוונטייםהאישורים

לאיהסתברותבחשבוןהמביאהסתברותמקדםנלקחלאהשוויבחישוב

,2020במהלךתחלבנייההתחלתכיהיאחסוןביתהנחת.היתרקבלת

העודפיםחילוץכאשר,חודשים27תימשךהבנייהתקופתשלאחריו

שלוהרביעיהשניברבעוניםוהיתרה2021באמצעמחציתויתבצע

.עצמיהוןהשקעותובתוספתמסבניכוי,צפויהרווחיותלפי,2022

עם.בנייההיתרלונתקבלוטרםוועדהאישורכולללבניםידפרויקט-

כללאתקיבלהפרויקט,המשפטייםהיועציםלהבהרותבהתאם,זאת

ולכןאגרותתשלוםבשלבונמצאהיתרלמתןהרלוונטייםהאישורים

לאיהסתברותבחשבוןהמביאהסתברותמקדםנלקחלאהשוויבחישוב

,2020במהלךתחלבנייההתחלתכיהיאחסוןביתהנחת.היתרקבלת

העודפיםחילוץכאשר,חודשים24תימשךהבנייהתקופתשלאחריו

שלוהשלישיהראשוןברבעוניםוהיתרה2021באמצעמחציתויתבצע

.עצמיהוןהשקעותובתוספתמסבניכוי,צפויהרווחיותלפי,2022

ראה,רבעוניםבחתךהפרויקטיםשלמהווניםלאתזרימיםלפירוט-

.נספח

(העסקהלמועדנכון)הפרויקטיםשוויחישוב
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התאמות בגין נכסים מוחשיים–פרק ה 

38א"תמפרויקטי

ועדהאישורנתקבלטרםלגביהםפרויקטים•

16בנימיןבני,ס"כפ16אוסטושינסקי,ס"כפ13גוריוןבן)אלופרויקטים-

לגביהםנתקבלשטרםבשלבנמצאים(ת"פיהודהבן,אנילביץ,הרצליה

פיעלאותםלהעריךמנתעלמספקתודאותקיימתלאולכןועדהאישור

.השלמתםבהינתן,הצפויההרווחיות

תחשיבפיעלהשוויבמסגרתנלקחולאאלונוספיםפרויקטים,לפיכך-

החתמתשלתיווךבעסקתמתקבלשהיההמחירלפיאלא,רווחיות

שלישימגורםלקנותמוכנהחסוןבית,זהמסוגבעסקה.דיירים

מסך1.5%שלעמלהשיעורלפיא"תמפרויקטלטובתדייריםשהחתים

המכירהבמחירהדירותכמותמכפלת)בפרויקטהצפויותהמכירות

.(הצפוי

נמצאיםשאינםאףעל,שכן,הפרויקטיםלשוויתחתוןרףהינוזהשווי-

משלביותרמתקדםבשלבנמצאיםאלופרויקטים,היתרבשלבכיום

.דיריםהחתמת

לביןהמחושבהשוויביןהפערבגיןלמסעתודהנוכתהזהשווימתוך-

.חסוןביתבספריהשווי

(העסקהלמועדנכון)הפרויקטיםשוויחישוב
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התאמות בגין נכסים מוחשיים–פרק ה 

קבוערכוש

לא.ממשרדיוריהוטומציודמרכבמורכבהפעילותשלהקבועהרכוש•

שלבספריםשוויו.הקבועברכושהנמצאיםהפריטיםשוויאתהערכנו

לשווינאותקירוב,הרוכשתלהערכתמהווה,הפחתובטפסיהקבועהרכוש

הפריטיםשלההוגןשוויםאתבחנולא,כןועל,אלונכסיםשלההוגן

.הקבועהרכושבמסגרתהנכללים

(בדק)לאחריותהפרשה

בפרויקטיםהבנייהמעלויות1.5%שלשיעורי"עפנקבעהזוהפרשה•

מעקבבנספחכאמור,הישירההבנייהעלותסךפיעל,בבנייההנמצאים

.ההתקדמותדוחותשלעלויות

מסביצועבהוראתשנקבעלשיעורבהתאםהינושנלקחההפרשהשיעור•

שלבנייןקבלני–ובדקתיקונים,לאחריותהפרשה"–25/2001'מסהכנסה

"דירות

-אבהבהרתפיעל,בבנייההחלושטרםופרויקטיםבבנייהפרויקטיםעבור•

הפרשהנדרשתלאולכןהבדקעלויותאתכוללהפרויקטיםתקציב,גד

.נוספת

תלויותתביעות

3העסקהלמועדעומדותהנרכשתכנגד,גד-אבלהבהרותבהתאם•

החברהשלהכספייםבדוחותהפרשהנרשמהלאשכנגדן,תביעות

:הנרכשת

החברהשלהמשפטיהיועץלהבהרותבהתאם–חסון'נפטישי-

מטעםמומחהמונהוטרםהוכחותדיוןנערךוטרםהיות,הנרכשת

התביעהסיכוייאתלהעריךזהבשלבניתןלא,זהתיקלענייןש"ביהמ

משמעותיתנמוךבסכוםפשרההצעתכייצוין.הפרשהנדרשתלאולכן

רףשלאינדיקציהקיימתלאולכןהנתבעתי"עונדחההתובעתי"עהוצע

.כאמורלהפרשהמינימום

כאמור,הנרכשתהחברהלהבהרותבהתאם–חסוןבית'נאסולין-

סיכוייאתלהעריךניתןלאזהבשלב,הרכישהלהסכם4בנספח

אפשרותלהתינתןכיהנרכשתלדעתסביר,מקרהבכל.התביעה

.הפרשהנדרשתלאולכןכספיתשלוםללאליקוייםלתיקון

בסכוםחסוןביתהשתתפותכולל,פשרההסכםנקבע–חסון'נהילמן-

הקצאתלצורךולכןהנרכשתהחברהבותישאאשר,₪אלפי5של

.הפרשהיצירתנדרשתלאהרכישהעלות

בגיןתלויותלתביעותנוספתהפרשהלרשוםנדרשלא,לאמורבהתאם•

.אלותביעות

מאזניותחוץהתחייבויות

קיימותלא,פרויקטיםבגיןערבויותלמעט,גד-אבלהבהרותבהתאם•

.לנרכשתלחברהמאזניותחוץהתחייבויות

והתחייבויותלנכסיםהתאמות



mail: office@wcg.co.il | Phone:  +972-3-5628188 
wcg.co.il 

נספחים
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(₪אלפי )פירוט פרויקטים לשערוך -' נספח א

פרויקטים בתהליך 

בנייה

סך רווחים 

צפויים

סך רווחים 

שהוכרו

סך נותר 

להכיר

סך הון עצמי 

מושקע בפרוייקט

סך עודפים 

שנמשכו
סך הון נטו

שווי פרויקט 

מהוון

יתרה 

לשיערוך

4,687618)2,329()8,378(8,3506,3981,9526,049האורנים

2,6181402,4782,85902,8594,2241,225התחייה

4,2186,850832)1,200(2,2171,8004175,418ההגנה

פרוייקטים טרם 

בנייה

סך הושקע עד 

כה

סך רווחים 

צפויים

שווי פרויקט 

מהוון

יתרה 

לשיערוך

8817,5004,0143,133הגינה

60014,1805,6235,023צהל

2402,8801,4911,251יד הבנים

2903,300409119בראשית

פרוייקטים טרם 

אישור וועדה

סך הושקע עד 

כה

שווי פרויקט 

מוערך

יתרה 

לשיערוך

67488421אנילביץ

150325175אוסט

176313137בן גוריון

142274132בני בנימין

13,066סה"כ שערוך

עודפייתרתלבין"מהווןפרויקטשווי"עמודתביןההפרשהינהבנייהבתהליךפרויקטיםתחת"לשיערוךיתרה"עמודת*

,בפרויקטמושקעהוןמסךמורכבתנמשכהשטרםהפרויקטעודפייתרת.נמשכהשטרם(ועודפיםהון)הפרויקט

שנמשכועודפיםובניכוישהוכרורווחיםבתוספת

*
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הנדרשתהעצמיההוןהשקעתיתרתאתמחדכולליםלפרויקטיםהצפויים(מהווניםלא)התזרימיםפירוט▪

שלהעתידייםהמזומניםאתמבטאהעתידיותהמשיכותצפי.מנגדהעתידיותהמשיכותצפיואתפרויקטלכל

:להלןכמפורט,פרויקטבכלהעדכניהשמאותבדוחהחשיפהדוחמתוךהפרויקטים

(₪אלפי )צפויים לפרויקטים ( לא מהוונים)פירוט תזרימים -' נספח ב

31/03/202030/06/202030/09/202031/12/202031/03/202130/06/202130/09/2021פרויקט

2,5512,551הוד השרון, 3התחייה 

7,213הרצליה, 45ההגנה 

4,936הון השרון, 9-11האורנים 

1,9251,416( 3,560)הוד השרון, 8אנשי בראשית 

4,450( 8,019)8הגינה 

7,900( 15,200)59-65ל "צה

1,650( 3,060)יד הבנים

31/12/202131/03/202230/06/202230/09/202231/12/202231/03/2023פרויקט

הוד השרון, 3התחייה 

הרצליה, 45ההגנה 

הון השרון, 9-11האורנים 

1,416הוד השרון, 8אנשי בראשית 

85,5535,553הגינה 

59-659,7119,711ל "צה

2,0542,054יד הבנים
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הסעיפיםיתר)ההזדמנותיוהרווחהפרויקטיםצברעלהפרויקטיםעלההיווןבשיעורשינויהשפעתלהלן▪

:ח"שבאלפי,(שינויללאבהקצאה

ניתוח רגישות של שיעור ההיוון–' נספח ג

12.0%12.5%13.0%13.5%14.0%שיעור היוון

13,89513,47713,06612,66212,265נטו, צבר פרויקטים

(801)(404)8294110נטו, שינוי בצבר פרויקטים

(12,727)(13,124)(13,528)(13,939)(14,357)רווח הזדמנותי

0404801(411)(829)שינוי ברווח הזדמנותי
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 ניהול החברה – 7פרק 

 

 דירקטוריון החברה 7.1

תאריך   מספר זיהוי  שם
 לידה 

מען להמצאת  
 נתינות  דין -כתבי בי 

חברות  
בועדה או  

בועדות של  
 הדירקטוריון 

האם חבר  
דירקטוריון  

זה הינו  
דירקטור  

בלתי תלוי  
או דירקטור  

 חיצוני 

האם הוא  
עובד של  
החברה,  

חברה בת,  
חברה  

קשורה או  
של בעל  

 עניין 

תחילת  
 השכלתו  כהונה 

עיסוק  
קרי  יע

  5במשך 
שנים 

 אחרונות 

תאגידים אחרים בהם  
 משמש כדירקטור 

קרבת  
משפחה  
לבעלי  
עניין  
 אחרים 

האם הוא  
בעל  

מומחיות  
חשבונאית  

ופיננסית או  
כשירות  

מקצועית  
והאם הוא  
דירקטור  

חיצוני  
 מומחה 

האם הוא דירקטור  
שהחברה רואה  

אותו כבעל  
  מומחיות

חשבונאית פיננסית  
לצורך עמידה  

במספר המזערי  
שקבע הדירקטוריון  

לפי סעיף  
( לחוק  12)א()92

 החברות 

 21.9.1952 051633022 מיכאל רצון
,  39בית אל 

  כוכב יאיר 
4486400 

 לא  לא  ישראלית
יו"ר  

דירקטוריון 
 פעיל 

26.11.2020 

(  .LL.Bבוגר )
במשפטים,  

מכללת שערי  
 משפט ומדע.

נשיא 
 - החברה.

כן, אביו  
של מר  
ראם  
רצון,  

  יבעלמ
השליטה  
 בחברה.

 לא  לא 

 8.7.1981 040686925 רצון ראם 
,  2  הבאר דרך

 אהרון ביתן
4029400 

"ל  מנכ לא  לא  ישראלית
 החברה 

17.1.2011 

(  .LL.B)  בוגר
  ובוגר במשפטים

,  בכלכלה
  תל  יברסיטתאונ

  מוסמך; אביב
(M.Sc.) במדעי  

,  הניהול
  תל  אוניברסיטת

  בעל ; אביב
 "ד.עו רשיון

"ל  מנכ
 .החברה

  התחדשות  חסון בית
בית   "מ;בע עירונית

חסון יזמות ובניה 
  הנדסהגד -אב  בע"מ;

(  1994)  אזרחית
גד  -אב גפני "מ;בע 

 עירונית התחדשות
  שלתם גד -אב  "מ;בע 

  בגבעתיים התחדשות
גד   –אב    "מ;בע 

  8בשרון יהודה הלוי 
- אב  הרצליה בע"מ;

בשרון איכות  גד 
  בהתחדשות בע"מ; 

  במושבה גד -אב
  בירוקגד -אב  "מ;בע 

  "מ;בע   רעננה  3  שברץ
  גד בירוק בע"מ;-אב

גד איכות  -אב
 .בהתחדשות בע"מ 

 לא  לא  לא 

 16.2.1981 040851198 עמית גלר 
,  24שלדג 

  מכמורת
4029700 

סמנכ"ל   לא  לא  ישראלית
 פיתוח עסקי

26.11.2020 

(  .LL.Bבוגר )
במשפטים,  

הקרייה  
האקדמית  

אונו; מוסמך  
(M.A.  בלימודי )

הסביבה,  
אוניברסיטת תל  

 אביב.

מנהל  
פיתוח  
עסקי  
ורישוי 
 בחברה.

גלר'ס החזקות  
בית חסון   בע"מ;

התחדשות עירונית 
בע"מ; בית חסון 

יזמות ובניה בע"מ;  
גד הנדסה  -אב

(  1994אזרחית )
גד איכות  -אב  בע"מ;

 בהתחדשות בע"מ.

 לא  לא  לא 
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תאריך   מספר זיהוי  שם
 לידה 

מען להמצאת  
 נתינות  דין -כתבי בי 

חברות  
בועדה או  

בועדות של  
 הדירקטוריון 

האם חבר  
דירקטוריון  

זה הינו  
דירקטור  

בלתי תלוי  
או דירקטור  

 חיצוני 

האם הוא  
עובד של  
החברה,  

חברה בת,  
חברה  

קשורה או  
של בעל  

 עניין 

תחילת  
 השכלתו  כהונה 

עיסוק  
קרי  יע

  5במשך 
שנים 

 אחרונות 

תאגידים אחרים בהם  
 משמש כדירקטור 

קרבת  
משפחה  
לבעלי  
עניין  
 אחרים 

האם הוא  
בעל  

מומחיות  
חשבונאית  

ופיננסית או  
כשירות  

מקצועית  
והאם הוא  
דירקטור  

חיצוני  
 מומחה 

האם הוא דירקטור  
שהחברה רואה  

אותו כבעל  
  מומחיות

חשבונאית פיננסית  
לצורך עמידה  

במספר המזערי  
שקבע הדירקטוריון  

לפי סעיף  
( לחוק  12)א()92

 החברות 

 21.11.1950 050262199 שלמה רצבי
 , 1 התמר 

  מונד תל 
4065002 

 26.11.2020 לא  לא  לא  ישראלית

תיכונית; 
לימודי מינהל  
באוניברסיטת  

 .אילן-בר

  מקדם
  פרויקטים

  בתחום
"ן  הנדל

,  היתר )בין 
 ייעוד שינוי

 (.קרקע

 לא  לא  לא  -

 

 חברה בנושאי משרה בכירה  7.2

 תאריך לידה  זיהוי  מספר שם

שהוא ממלא  התפקיד  
בתאגיד, בחברה בת  

שלו או חברה קשורה  
 או בבעל עניין בו

תאריך תחילת  
 כהונה 

האם הוא בעל עניין 
בחברה או בן משפחה  

של נושא משרה בכירה  
אחר או של בעל עניין  

 בחברה 

השנים   5-ניסיון עסקי ב השכלתו 
 האחרונות 

 לא 1.1.2020 כספים"ל סמנכ 2.1.1980 036395234 זיו  שניר

בכלכלה וחשבונאות,  ( .B.Aבוגר )
  מוסמך  האוניברסיטה העברית; 

(M.B.A.)   ,במנהל עסקים
בעל  ; האוניברסיטה העברית

 רשיון רו"ח. 

סמנכ"ל כספים וחשב באביב  
 ון בע"מ. לאר

 18.1.1985 021896816 רצון  עודד
מנכ"ל  מהנדס החברה ו 

גד הנדסה אזרחית  -אב
 ( בע"מ1994)

16.11.2016 
אחיו של מר ראם  כן, 

השליטה   י בעלמ, רצון
 . בחברה

  , בהנדסת מכונות (.B.Sc) בוגר
 . אוניברסיטת באר שבע

גד  -אב "ל ומנכ החברה מהנדס 
;  "מבע( 1994) אזרחית  הנדסה 

  הנדסה  בשפיר  פרויקטים מנהל
   ."מבע ותעשיות  ייזום

 לא 22.10.2019 ומכירות  שיווק  מנהל 20.8.1980 040266736 סלטון  עוז

, בכלכלה (.B.Aבוגר )
  מוסמך  ; העברית האוניברסיטה 

(M.A.) האוניברסיטה, בכלכלה  
 . העברית

  בדיןמכירות ותפעול   מנהל
  אנליסט"מ; בע דיאגנוסטיקה 

הזדמנויות השקעה   אינבוב
-ב  עסקי פיתוח מנהל  ;בע"מ

Urban View Development  
נישה פרו יועצי  באמצעות 

 . תוכנה בע"מ
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 מורשי חתימה עצמאיים בחברה 7.3

ודירקטור בה,    החברה  מנכ"להשליטה בחברה, המכהן כ  יבעלמנכון למועד התשקיף, מר ראם רצון,  

 )ד( לחוק ניירות ערך. 37הינו מורשה חתימה עצמאי כהגדרת מונח זה בסעיף 

 

   הוראות בתקנון החברה ביחס לדירקטוריון החברה ונושאי משרה 7.4

עיקרי ההוראות מתקנון החברה בדבר המספר המרבי והמזערי של הדירקטורים של    להלן יפורטו

של    מינוייםוהחברה, דרכי מינויים או בחירתם, משך כהונתם, מילוי מקומם, סיום כהונתם, שכרם  

הדירקטוריון והסמכויות שניתן להעניק להן. בנוסף יפורטו עיקרי הוראות מתקנון החברה    ועדות

נושאי המשר  אינו מהווה    ,ה בחברה. מובהרבדבר  כן  ועל  כי התיאור המובא להלן הינו תמציתי, 

 .  תחליף לעיון בנוסח המלא של תקנון החברה

מקרה של סתירה בין הוראות תקנון החברה לבין הוראות שלא ניתן להתנות עליהן    בכל  ,מובהר כי

ות האמורות על הוראות  בחוק החברות ו/או בחוק ניירות ערך או בכל תקנה מכוחם, יגברו ההורא 

 תקנון החברה. 

 הדירקטוריון  7.4.1

חברי הדירקטוריון ייקבע מידי פעם בפעם על ידי האסיפה הכללית ברוב רגיל של בעלי  מספר   (א)

, ובלבד שלא יפחת  הדירקטוריון  חברי  של  רגיל  ברוב  החברה  דירקטוריון  ידי  על  או,  המניות

חברים, ובכללם הדירקטורים החיצוניים. כדירקטור  (  12( ולא יעלה על שנים עשר )5מחמישה )

 . בחברה יכול להתמנות יחיד בלבד ולא תאגיד

כל   (ב) השנתית.  באסיפה  שתתקבל  המניות  בעלי  של  רגיל  ברוב  בהחלטה  ייבחרו  הדירקטורים 

 . דירקטור שנבחר יכהן עד לאסיפה השנתית הבאה

ידי האסיפה כאמור (ג) על  דירקטור תחל במועד מינויו  יכולה לקבוע  כהונתו של  , אך האסיפה 

 .מועד מינוי המאוחר ממועד האסיפה

האסיפה הכללית רשאית בכל עת לפטר דירקטור, ברוב רגיל של בעלי המניות, והיא רשאית  (ד)

להחליט אותה עת למנות במקומו אדם )שאינו תאגיד( אחר כדירקטור בחברה, למעט דירקטור  

החברות,   חוק  הוראות  יחולו  לגביו  )אשר  חיצוני(.  חיצוני  דירקטור  למנות  שנדרש  ככל 

להביא את עמדתו לפני האסיפה  לדירקטור שפיטוריו על סדר היום תינתן הזדמנות סבירה  

 הכללית. 

 דירקטור חליף:  (ה)

מקומו  דירקטור   (1) ממלא  כדירקטור  לשמש  תאגיד(  )שאינו  אדם  למנות  עת  בכל  זכאי 

" )להלן:  חליףבדירקטוריון  ימונה  דירקטור  לא  כשיר  "(.  שאינו  מי  חליף  כדירקטור 

להתמנות כדירקטור וכן מי שמכהן כדירקטור או כדירקטור חליף אלא אם כן יותר הדבר 

על פי דין. ניתן למנות דירקטור חליף לחבר ועדת דירקטוריון, את מי שמכהן כדירקטור, 

ועדת  באותה  מכהן  אינו  הועדה,  לחבר  חליף  כדירקטור  להתמנות  שהמועמד  ובלבד 

לכהן כדירקטור    טוריון ואם הוא דירקטור חליף לדירקטור חיצוני, יהא המועמדדירק

מקצועית, ל  חליף כשירות  בעל  או  ופיננסית  חשבונאית  מומחיות  בעל  חיצוני  דירקטור 

דירקטור חליף לדירקטור  ימונה  בהתאם לכשירותו של הדירקטור המוחלף. אולם לא 

 ; בלבד, למעט אם נקבע אחרת בחוק הז (1))ה(7.4.1סעיף פי   חיצוני אלא על
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הוא   (2) יהא  בתוקף,  החליף  הדירקטור  מינוי  עוד  ישיבת כל  לכל  הזמנות  לקבל  זכאי 

דירקטוריון )בלא שלילת זכותו של הדירקטור הממנה לקבל הזמנות( ולהשתתף ולהצביע  

 בכל ישיבת דירקטוריון ממנה נעדר הדירקטור הממנה; 

לדירקטור החליף תהיינה, כפוף להוראות כתב המינוי שלפיו נתמנה, כל הסמכויות שישנן   (3)

 , ודינו כדין דירקטור;לדירקטור שהוא משמש ממלא מקומו

דירקטור שמינה דירקטור חליף יהא זכאי בכל עת לבטל המינוי. כהונתו של דירקטור   (4)

"( הודיע לחברה הדירקטור הממנהחליף תיפסק אם הדירקטור שמינהו )להלן ולעיל: "

בכתב על ביטול המינוי כאמור או על התפטרותו, או אם כהונתו של הדירקטור הממנה  

 ה בדרך אחרת;כדירקטור נפסק 

 כל מינוי של דירקטור חליף וביטול מינויו ייעשו בהודעה בכתב לחברה.  (5)

 דירקטור שחדל לכהן במשרתו יוכל להתמנות מחדש.  (ו)

 משרת דירקטור תתפנה מאליה בכל אחד מהמקרים הבאים:  (ז)

 לחוק החברות;  229-231אם התפטר או פוטר ממשרתו כאמור בסעיפים  (1)

 לחוק החברות;  232 אם הורשע בעבירה כאמור בסעיף (2)

 א לחוק החברות;232במועד מתן הודעה על הטלת אמצעי אכיפה כאמור בסעיף  (3)

 לחוק החברות; 233אם בית המשפט החליט להורות על פקיעת כהונתו כאמור בסעיף  (4)

 ; החליט על פירוקו מרצון או ניתן לגביו צו פירוק  –, ואם הוא תאגיד  אם הוכרז פושט רגל (5)

 במותו;  (6)

 אם נעשה פסול דין;  (7)

  א לחוק החברות.245א או 227סעיף    במועד מתן הודעה לפי (8)

עוד  אם   (ח) כל  דבר,  בכל  לפעול  רשאים  הנותרים  הדירקטורים  יהיו  דירקטור,  משרת  תתפנה 

מספרם אינו פחות מחמישה דירקטורים. פחת מספר הדירקטורים מהמספר המינימלי כאמור  

בס"ק  לעיל, לא יהיה הדירקטוריון רשאי לפעול אלא לשם מינוי דירקטורים חדשים כאמור  

 . או לשם כינוס אסיפה כללית למטרת מינוי דירקטורים נוספים/להלן ו )ט(

נוספים   (ט) הדירקטורים רשאים למנות באופן מיידי או למועד עתידי דירקטור או דירקטורים 

בלבד שהמספר הכולל של חברי הדירקטוריון לא יעלה  אשר יכהנו עד לאסיפה השנתית הבאה, ו

 ( חברים.  12על שנים עשר )

לקבלת   (י) ובכפוף  הדין  להוראות  כהונתם בהתאם  בגין  וגמול  לשכר  זכאים  יהיו  הדירקטורים 

 האישורים הנדרשים על פי דין. 

בעל  בחברה   (יא) דירקטור  הוא  מהם  אחד  לפחות  אשר  חיצוניים,  דירקטורים  שני  לפחות  יכהנו 

מומחיות חשבונאית ופיננסית והיתר הם בעלי כשירות מקצועית כמשמעותן בתקנות שהותקנו  

לחוק החברות, ויחולו לעניין כהונתם, ובכלל זה התשלומים להם הם זכאים    240מכוח סעיף  

בגין כהונתם, ההוראות שנקבעו בחוק החברות לעניין זה. תקופת כהונתו הכוללת של דירקטור  

 . שנים, בכפוף לאמור בחוק החברות 9תעלה על   חיצוני בחברה לא

 סמכויות הדירקטוריון ותפקידיו  7.4.2

הדירקטוריון יתווה את מדיניות החברה ויפקח על ביצוע תפקידי המנהל הכללי ופעולותיו, וכן   (א)

 תהיה לו כל סמכות של החברה שלא הוקנתה בחוק או בתקנון לאורגן אחר. 

עדה מועדות הדירקטוריון,  ותיו למנהל הכללי ולוהדירקטוריון יהיה רשאי לאצול את סמכויו (ב)

 בכפוף למגבלות על פי דין. 
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הדירקטוריון רשאי ליטול סמכויות הנתונות למנהל הכללי, לעניין מסוים או לפרק זמן מסוים,   (ג)

הדירקטוריון,   דעת  שיקול  פי  על  והכל  העניין,  בנסיבות  הנדרש  הזמן  פרק  על  יעלה  שלא 

 .דירקטוריםבהחלטה שתתקבל ברוב קולות ה

לעניין   לפעול  כיצד  הכללי  למנהל  להורות  רשאי  הדירקטוריון  לעיל,  מהאמור  לגרוע  מבלי 

מסוים. לא קיים המנהל הכללי את ההוראה רשאי הדירקטוריון להפעיל את הסמכות הנדרשת  

 . לביצוע ההוראה במקומו

 מקומו. נבצר מן המנהל הכללי להפעיל את סמכויותיו, רשאי הדירקטוריון להפעילן ב

 ישיבות הדירקטוריון ופעולותיו  7.4.3

 . ובהתאם להוראות הדיןהדירקטוריון יתכנס לישיבות לפי צרכי החברה  (א)

יושב ראש הדירקטוריון רשאי לכנס את הדירקטוריון בכל עת. בנוסף, רשאי דירקטור אחד   (ב)

 לדרוש כינוס ישיבת דירקטוריון בנושא שיפורט.

פה, בשיחה טלפונית, בכתב )לרבות  -דירקטוריון תוכל להינתן בעל כל הודעה על זימון ישיבת   (ג)

בפקסימיליה או בדואר אלקטרוני(, או באמצעות מברק, ובלבד שההודעה תינתן לפחות יום  

שעות( לפני המועד הקבוע לישיבה, אלא אם הסכימו   24-עסקים אחד )ובכל מקרה לא פחות מ

היו כאלה(, במקרים דחופים, על מועד קצר  רוב חברי הדירקטוריון או ממלאי מקומם )אם י 

 . יותר או על התכנסות ללא הודעה

 חליף   דירקטור (ד)

"( והמעוניין לקבל בתקופת דירקטור נעדרדירקטור היוצא את גבולות ישראל )להלן: " (1)

אחר  בכיר  משרה  נושא  אצל  )ובהיעדרו  החברה  מזכיר  אצל  ישאיר  הודעה,  היעדרותו 

שניתן יהיה להודיע לו על ישיבת הדירקטוריון בתקופת  בחברה( פרטים מספיקים לכך  

היעדרותו )דירקטור נעדר אשר השאיר פרטים אצל מזכיר החברה כמפורט לעיל ביחד עם  

" להלן:  יקראו  ישראל,  בגבולות  הנמצאים  לקבל דירקטורים  הזכאים  דירקטורים 

 "(;הודעה

ינו זכאי במשך שהותו  , א וז  תקנהדירקטור נעדר שלא השאיר את פרטיו כמפורט לעיל ב (2)

מחוץ לישראל לקבל הודעה, אלא אם ביקש להעביר את ההודעה לדירקטור חליף בא כוח,  

 שמונה על פי תקנון זה;

ראיה   (3) תיחשב  בחברה(  אחר  בכיר  משרה  נושא  )ובהיעדרו  החברה  מזכיר  של  תרשומת 

 חלוטה למתן הודעה לדירקטור נעדר הזכאי לקבל הודעה. 

וריון תפרט את מועד הישיבה, המקום שבו תתכנס ופירוט סביר של  ההודעה על ישיבת דירקט (ה)

היום. סדר  שעל  הנושאים  ראש   כל  יושב  בידי  ייקבע  הדירקטוריון  ישיבות  של  היום  סדר 

הדירקטוריון, והוא יכלול את הנושאים שקבע יושב ראש הדירקטוריון וכן כל נושא שדירקטור  

הדירקטורי ראש  מיושב  ביקש  הכללי  שהמנהל  ישיבת  או  כינוס  בטרם  סביר  זמן  ון, 

 הדירקטוריון, לכללו בסדר היום. 

המניין החוקי לפתיחת ישיבת דירקטוריון יהיה רוב חברי הדירקטוריון הזכאים לקבל הודעה   (ו)

ואשר אין מניעה לפי כל דין להשתתפותם ולהצבעתם בישיבת הדירקטוריון. המניין החוקי  

 ייבדק בפתיחת הישיבה. 

, המניין החוקי לעניין החלטת הדירקטוריון בדבר הפסקת כהונת המבקר  על אף האמור לעיל

 הפנימי לא יפחת בכל מקרה מרוב חברי הדירקטוריון. 
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ראש  (ז) יושב  הדירקטוריון.  ראש  כיושב  לכהן  חבריו  מבין  אחד  יבחר  החברה  דירקטוריון 

יבה, או  הדירקטוריון ינהל את ישיבת הדירקטוריון. אם נעדר יושב ראש הדירקטוריון מהיש 

אם לא ירצה לשבת בראשה, יבחרו חברי הדירקטוריון הנוכחים בישיבה אחד מביניהם לשמש 

 יושב ראש הישיבה, לנהל את הישיבה ולחתום על פרוטוקול הישיבה. 

החלטות בדירקטוריון יתקבלו ברוב רגיל. בהצבעה בדירקטוריון יהיה קול אחד לכל דירקטור.   (ח)

 קול נוסף או קול מכריע.   לא יהיה ליושב ראש הדירקטוריון

כל ישיבה של דירקטוריון שנכח בה מניין חוקי, תהיה לה הרשות לקיים את כל הסמכויות,   (ט)

יפויי הכוח ושיקולי הדעת הנתונים באותו זמן, לפי הוראות תקנון זה, בידי הדירקטוריון או  

 המופעלים על ידיו דרך כלל. 

שימו (י) באמצעות  ישיבות  לקיים  רשאי  שכל הדירקטוריון  ובלבד  תקשורת  אמצעי  בכל  ש 

 הדירקטורים המשתתפים יכולים לשמוע זה את זה כל הזמן.

הדירקטוריון רשאי לקבל החלטות אף ללא התכנסות בפועל, ובלבד שכל הדירקטורים הזכאים   (יא)

לקבל הודעה והזכאים להשתתף בדיון ולהצביע בעניין שהובא להחלטה הסכימו שלא להתכנס  

לדיון באותו עניין. במקרה כאמור ייערך פרוטוקול ההחלטות, לרבות ההחלטה שלא להתכנס,  

ש הדירקטוריון או לחילופין ירשום יושב ראש הדירקטוריון פרוטוקול  וייחתם בידי יושב רא

 ויצרף לו את חתימות הדירקטורים.  

" זה,  דירקטורלעניין  דבר  חתימת  ציון  או  התנגדותו  או  הסכמתו  בצירוף  שתהיה  יכולה   "

החברה   מזכיר  או  הדירקטוריון  ראש  יושב  רשאי  דירקטור  חתימת  במקום  הימנעותו. 

נושא אופן    )ובהיעדרו  את  המפרטת  בחתימתו  תרשומת  לצרף  בחברה(  אחר  בכיר  משרה 

 הצבעתו של הדירקטור. 

יו"ר הדירקטוריון, ובלבד שכל הדירקטורים   (יב) ידי  החלטה ללא התכנסות בפועל החתומה על 

הזכאים לקבל הודעה והזכאים להשתתף בדיון ולהצביע בעניין שהובא להחלטה הסכימו לכך  

ניים( או החלטה בכתב החתומה על ידי כל חברי הדירקטוריון  )ובלבד שמספרם לא יפחת מש

)ובלבד   להחלטה  שהובא  בעניין  ולהצביע  בדיון  להשתתף  והזכאים  הודעה  לקבל  הזכאים 

כהחלטה   תוקף  ובת  חוקית  החוק,  להוראות  בכפוף  תהיה,  משניים(,  יפחת  לא  שמספרם 

 הוראות תקנות אלה. שנתקבלה כהלכה בישיבת דירקטוריון שנתכנסה והתקיימה בהתאם ל 

כפוף להוראות כל דין, כל הפעולות שנעשו על ידי או על פי החלטת הדירקטוריון או על ידי   (יג)

כחבר הדירקטוריון,   )שאינו תאגיד( המשמש  ידי אדם  על  או  הדירקטוריון  של  ועדה  ישיבת 

כי היה איזה פגם בבחירת חברי הדירקטוריון   כך  יתגלה אחר  גם אם  תהיינה בעלות תוקף 

אלה או האנשים המשמשים כאמור, או שכולם או אחד מהם היו פסולים, כאילו נבחר כל  ה

הועדה   או  הדירקטוריון  חבר  להיות  הדרושים  הכישורים  לו  היו  וכאילו  כחוק  מהם  אחד 

 . האמורה

 ועדות הדירקטוריון  7.4.4

דירקטוריון   (א) בועדת  דירקטוריון.  ועדות  להקים  רשאי  לה  הדירקטוריון  אצל  שהדירקטוריון 

לייעץ   שתפקידה  דירקטוריון  בועדת  דירקטוריון.  חבר  שאינו  מי  יכהן  לא  מסמכויותיו, 

לדירקטוריון או להמליץ בלבד, יכול שיכהנו גם מי שאינם חברי דירקטוריון. בכפוף להוראות  

מהן   חלק  או  סמכויותיו  את  למסור  רשאי  הדירקטוריון  זה,  תקנון  והוראות  החברות  חוק 

 ועדות כאמור. בכל ועדה יכהנו שני דירקטורים לפחות. ל



 7-ז

לעיל, חייבת בשעת השימוש בסמכויותיה למלא אחר   )א( 7.4.4 בסעיףכל ועדה שתוקם כאמור  (ב)

ות של כל ועדה כזו תתנהלנה  כל ההוראות שתיקבענה על ידי הדירקטוריון. הישיבות והפעול

לפי ההוראות הכלולות בתקנון זה לעניין הישיבות והפעולות של הדירקטוריון, כל כמה שהן  

בכפוף   והכל  הדירקטוריון  ידי  על  שניתנו  הוראות  במקומן  באו  שלא  כמה  וכל  מתאימות 

 להוראות חוק החברות. 

החלטות (ג) על  שוטף  באורח  לדירקטוריון  תדווח  דירקטוריון  בהתאם  ועדת  המלצותיה  או  יה 

אישור   את  הטעונות  דירקטוריון  ועדת  של  המלצות  או  החלטות  הדירקטוריון.  לקביעת 

 הדירקטוריון, יובאו לידיעת הדירקטורים זמן סביר לפני הדיון בדירקטוריון. 

לפגוע   (ד) כדי  בביטול  ואולם אין  ידיו,  על  ועדה שמונתה  לבטל החלטה של  הדירקטוריון רשאי 

 טה של ועדה שהחברה פעלה על פיה כלפי אדם אחר, שלא ידע על ביטולה. בתוקפה של החל

כל הפעולות שנעשו בתום לב בישיבת הדירקטוריון או על ידי ועדה של הדירקטוריון או על ידי  

כל אדם הפועל כדירקטור יהיו בנות תוקף אף אם יתגלה לאחר מכן שהיה פגם במינויו של  

או שהם או אחד מהם היו פסולים ממש כאילו כל אדם דירקטור או אדם כזה הפועל כאמור  

 כזה נתמנה כדין והיה כשיר להיות דירקטור. 

 פטור, ביטוח ושיפוי   7.4.5

 פטור מאחריות  (א)

בכפוף להוראות חוק החברות, רשאית החברה לפטור נושא משרה בה, מראש ובדיעבד,  (1)

כלפיה. אולם, חברה מאחריותו, כולה או מקצתה, בשל נזק עקב הפרת חובת הזהירות  

הזהירות   חובת  הפרת  עקב  כלפיה  מאחריותו  דירקטור  מראש  לפטור  רשאית  אינה 

 בחלוקה, כהגדרת מונח זה בחוק החברות. 

לעיל, תחול גם ביחס לפטור של נושא משרה   (1))א(7.4.5בסעיף  הזכאות לפטור כאמור   (2)

קשתה כנושא משרה בתאגיד אחר בחברה בקשר עם כהונתו מטעם החברה או על פי ב

שהחברה מחזיקה בו במניות ו/או זכויות אחרות, במישרין או בעקיפין, ו/או שלחברה 

 "(. תאגיד אחרעניין כלשהו בו )להלן: "

 ביטוח אחריות  (ב)

החברה רשאית להתקשר בחוזה לביטוח אחריותו של נושא משרה בה בשל חבות שתוטל   (1)

 היותו נושא משרה בה, כולה או מקצתה, בכל אחת מאלה: עליו עקב פעולה שעשה בתוקף  

 הפרת חובת זהירות כלפי החברה או כלפי אדם אחר;  (א)

יסוד   (ב) לו  והיה  ובלבד שנושא המשרה פעל בתום לב  הפרת חובת אמונים כלפיה, 

 סביר להניח שהפעולה לא תפגע בטובת החברה;

 חבות כספית שתוטל עליו לטובת אדם אחר;  (ג)

 המותרת בביטוח על פי כל דין. פעולה אחרת   (ד)

לעיל, החברה רשאית להתקשר בחוזה לביטוח    ( 1))א(7.4.5בסעיף  מבלי לגרוע מהאמור   (2)

אחריותו של נושא משרה בה הכרוכה בתשלומים או בהוצאות בהם יישא נושא המשרה, 

 לפי העניין, כדלקמן: 

בע (א) שהתנהל  הליך  עם  בקשר  שהוציא  התדיינות  הוצאות  הוצאות  לרבות  ניינו, 

הליך לפי    – "  הליך "  הז  )א(ס"ק  סבירות, ובכלל זה שכר טרחת עורך דין; לעניין  

ח' ח'  3פרקים  ערך(,  ניירות  רשות  בידי  כספים  עיצום  אמצעי    4)הטלת  )הטלת 

ט' או  המינהלית(,  האכיפה  ועדת  בידי  מינהליים  להימנעות    1אכיפה  )הסדר 
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מנקיטת הליכים או להפסקת הליכים, המותנית בתנאים( לחוק ניירות ערך, וכן  

חוק   לפי  הליך  החברות,  לחוק  התשיעי  בחלק  הרביעי  לפרק  ד'  סימן  לפי  הליך 

ובכפוף לכל דין, כל    2011-"א הגברת האכיפה בשוק ההון )תיקוני חקיקה(, התשע

 הליך דומה לאלה, יהיה שמו אשר יהיה. 

 לחוק ניירות ערך.  4()א( לפי פרק ח'1נד)א()52תשלום לנפגע ההפרה כאמור בסעיף  (ב)

בכפוף להוראות חוק החברות, החברה רשאית להתקשר בחוזה לביטוח אחריותו של כל  (3)

ה  ,אדם מטעם  או שכיהן  בחברה, המכהן  משרה  נושא  פי בקשתה  לרבות  על  או  חברה 

 (2)- ( ו1בס"ק ) כדירקטור בתאגיד אחר )כהגדרתו לעיל(, בשל חבות שתוטל עליו כמפורט  

 לעיל מכוח פעולה שעשה בתוקף היותו דירקטור בתאגיד האחר. 

 שיפוי  (ג)

הוצאה   (1) או  חבות  בשל  בה  משרה  נושא  לשפות  רשאית  החברה  דין,  כל  להוראות  כפוף 

תו  או שהוציא עקב פעולה שעשה בתוקף היו להלן, שהוטלה עליו    )ו(עד    )א(ס"ק  בכמפורט  

 נושא משרה בחברה: 

חבות כספית שהוטלה עליו לטובת אדם אחר על פי פסק דין, לרבות פסק דין שניתן   (א)

בפשרה או פסק בורר שאושר בידי בית המשפט, ובלבד שההתחייבות לשיפוי תוגבל  

מתן   בעת  בפועל  החברה  פעילות  לאור  צפויים  הדירקטוריון  שלדעת  לאירועים 

לסכום או לאמת מידה שהדירקטוריון קבע כי הם סבירים  ההתחייבות לשיפוי וכן  

הדירקטוריון   שלדעת  האירועים  יצוינו  לשיפוי  ושבהתחייבות  העניין,  בנסיבות 

אמת   או  הסכום  וכן  ההתחייבות  מתן  בעת  בפועל  החברה  פעילות  לאור  צפויים 

 המידה אשר הדירקטוריון קבע כי הם סבירים בנסיבות העניין; 

הוצאות התדיינות סבירות, לרבות שכר טרחת עורך דין, שהוציא נושא משרה עקב   (ב)

חקירה או הליך שהתנהל נגדו בידי רשות המוסמכת לנהל חקירה או הליך, ואשר  

כחלופה   כספית  חבות  עליו  ובלי שהוטלה  נגדו  אישום  כתב  בלא הגשת  הסתיים 

שת כתב אישום נגדו  להליך פלילי, כהגדרתו בחוק החברות, או שהסתיים בלא הג

הוכחת   דורשת  שאינה  בעבירה  פלילי  להליך  כחלופה  כספית  חבות  בהטלת  אך 

פעולה שעשה בתוקף היותו   והכל בשל  מחשבה פלילית או בקשר לעיצום כספי, 

לעניין   בחברה;  משרה  אישום  "  זה  )ב(ס"ק  נושא  כתב  הגשת  בלא  הליך  סיום 

פלילית בו חקירה  ובעניין שנפתחה  פלילי" -"  להליך  כחלופה  כספית    –"  חבות 

 א( לחוק החברות;1)א()260כמשמעותם בסעיף 

הוצאות, לרבות הוצאות התדיינות סבירות, לרבות שכר טרחת עורך דין, שהוציא   (ג)

בהן בידי בית משפט, בהליך שהוגש נגדו בידי    ו/או שיוציא נושא המשרה או שחויב

החברה או בשמה או בידי אדם אחר, או באישום פלילי שממנו זוכה, או באישום  

פלילי שבו הורשע בעבירה שאינה דורשת הוכחת מחשבה פלילית, והכל בשל פעולה  

 שעשה בתוקף היותו נושא משרה בחברה; 

כהגדרתו   (ד) הליך,  עם  בקשר  שהוציא  בעניינו,    )א( בס"ק  הוצאות  שהתנהל  לעיל, 

 לרבות הוצאות התדיינות סבירות, ובכלל זה שכר טרחת עורך דין;

 לחוק ניירות ערך;   4()א( לפי פרק ח'1נד)א()52תשלום לנפגע ההפרה כאמור בסעיף   (ה)

 הוצאה אחרת המותרת בשיפוי על פי כל דין.  חבות או (ו)
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כלפי נושא משרה לשפותו בגין חבות או הוצאה כמפורט   החברה רשאית להתחייב מראש (2)

לעיל. כן רשאית החברה להתחייב מראש כלפי נושא משרה לשפותו בגין    )ו(עד    )ב(בס"ק  

לעיל ובלבד שההתחייבות לשיפוי תוגבל לאירועים    )א(בס"ק  חבות או הוצאה כמפורט  

שלדעת הדירקטוריון צפויים לאור פעילות החברה בפועל בעת מתן ההתחייבות לשיפוי  

הם   כי  קבע  שהדירקטוריון  מידה  לאמת  או  לסכום  העניין,  וכן  בנסיבות  סבירים 

פעילות   לאור  צפויים  הדירקטוריון  שלדעת  האירועים  יצוינו  לשיפוי  ושבהתחייבות 

החברה בפועל בעת מתן ההתחייבות וכן הסכום או אמת המידה אשר הדירקטוריון קבע 

 כי הם סבירים בנסיבות העניין. 

כת (3) כל  פי  על  במצטבר,  המשרה  נושאי  לכל  החברה  שתשלם  השיפוי  השיפוי  סכום  בי 

שיוצאו להם על ידי החברה, על פי החלטת השיפוי ביחס לחבויות שיוטלו עליהם כאמור  

של    )ו((1))ג(7.4.5עד    )ב((1))ג(7.4.5בסעיפים   שיעור  על  יעלה  לא  )חמישים   50%לעיל 

אחוזים( מההון העצמי של החברה )בהתאם לדוחות כספיים מאוחדים( כפי שיהיו במועד 

 מתן השיפוי.

ל  (4) לשיפוי בהתאם לאמור  זכאי  להיות  נושא המשרה  עשוי  אירוע שבגינו  עיל, עם קרות 

והתשלומים  ההוצאות  לכיסוי  הדרושים  הכספים  את  לעת,  מעת  החברה,  לו  תעמיד 

האחרים למיניהם הכרוכים בטיפול באותו הליך משפטי, באופן שהוא עצמו לא יידרש 

 לשלמם או לממנם בעצמו. 

 

 פרטים נוספים 7.5

 . 4366357, רעננה 11היצירה   – המשרד הרשום של החברה 

 זיו האפט, רואי חשבון, מרח' דרך מנחם  BDO –  רואי החשבון של החברה 

 . 6618003יפו, מיקוד   -,תל אביב 48בגין 

 , אבא הלל סילבר  משרד עורכי דין –ארז רוזנבוך  –  עורכי הדין של החברה 

 . 5250606רמת גן, מיקוד , 12
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  בעלי עיין וושאי משרה בכירה בחברה – 8פרק 

  

 ושאי משרה בכירה בעלי עיין ותגמולים ל .8.1

בשתיים שקדמו למועד התשקיף ובסמוך למועד התשקיף, כפי שהוכרו בדוחות הכספיים  שיתו  להלן פירוט התגמולים וכל ההתחייבויות למתן תגמולים,  

 של החברה (לפי העיין) לכל אחד מחמשת בעלי התגמולים הגבוהים ביותר מבין ושאי המשרה הבכירה בחברה או בחברה בשליטתה:  

בוסף לשכר הברוטו גם עלויות בגין הפרשות סוציאליות, לרבות קרן השתלמות, אחזקת  התגמולים הים במוחי עלות לחברה ועל כן יכולים לכלול  ,כי יצוין(

  .)רכב, טלפון ייד, החזרי הוצאות ועוד, ככל ויתו לושא המשרה

  

   :(אלפי ש"ח) 2020 ביוי 30ביום  חודשים אשר הסתיימה שישהלתקופה של  .8.1.1

 תגמולים אחרים תגמולים בעבור שירותים פרטי מקבל התגמולים 

 סה"כ 
  תפקיד  שם

היקף  
 משרה 

שיעור  
החזקה  

בהון  
 החברה 

 מעק   שכר 
תשלום  
מבוסס  

 מיות

דמי  
 יהול

 ריבית אחר עמלה  דמי ייעוץ 
דמי  

 שכירות 
 אחר

  173  -  -  -  -  -  -  -  -  -  173  -  100%  החברה  שיא  רצון  מיכאל 

  100  -  -  -  -  -  -  -  -  -  100  1-  100%  עסקי  פיתוח"ל סמכ  גלר עמית 

  217  -  -  -  -  -  -  -  -  -  217  -  100%  כספים"ל סמכ  זיו  שיר

  128  -  -  -  -  -  -  -  -  25  103  -  100%  מהל שיווק ומכירות  עוז סלטון 

 רצון  עודד
גד  -מכ"ל אבו  החברה מהדס 

  ) בע"מ 1994הדסה אזרחית (
100%  - 96 - - - -  -  - - - - 96  

  בחברה שאים מים לעיל קרוביהםאו /ו עיין בעלי מבין התגמולים בעלי

  94  -  -  -  -  -  -  -  -  -  94  100%2  100%  דירקטור מכ"ל החברה ו  רצון  ראם

  3.5  -  -  -  -  -  3.5  -  -  -  -  -  -  חברתית  יועצת  3רצון  אוה 

   

 
  לתשקיף.  3בפרק  3.4.1לפרטים בדבר הסכם הקצאת מיות בין החברה לבין חברה בשליטתו ובבעלותו של מר עמית גלר ראו סעיף    1
  לעיל.  1ראו ה"ש    2
  אחותו של מר ראם רצון.    3
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 : (אלפי ש"ח) 2019 בדצמבר 31לתקופה של שיים עשר חודשים אשר הסתיימה ביום   .8.1.2

 תגמולים אחרים תגמולים בעבור שירותים פרטי מקבל התגמולים 

 סה"כ 
  תפקיד  שם

היקף  
 משרה 

שיעור  
החזקה  

בהון  
 החברה 

 מעק   שכר 
תשלום  
מבוסס  

 מיות

דמי  
 יהול

 ריבית אחר עמלה  דמי ייעוץ 
דמי  

 שכירות 
 אחר

  777  -  -  -  -  -  -  -  -  -  777  -  100%  החברה  שיא  רצון  מיכאל 

  398  -  -  -  -  -  -  -  -  -  398  100%  100%  דירקטור מכ"ל החברה ו  רצון  ראם

  364  -  -  -  -  -  -  -  -  -  364  -  100%  עסקי  פיתוח"ל סמכ  גלר עמית 

 רצון  עודד
גד  -מכ"ל אבו  החברה מהדס 

  ) בע"מ 1994הדסה אזרחית (
100%  - 374 - - - -  -  - - - - 374  

  חסון  דה
בית חסון  של   שיווק מהלת 

  יזמות וביה בע"מ 
100%  -  313  -  -  -  -  -  -  -  -  -  313  

  בחברה שאים מים לעיל קרוביהםאו /ו עיין בעלי מבין התגמולים בעלי

  12  -  -  -  -  -  12  -  -  -  -  -  -  חברתית  יועצת  רצון  אוה 

  

 : (אלפי ש"ח) 8201 בדצמבר 31לתקופה של שיים עשר חודשים אשר הסתיימה ביום   .8.1.3

 תגמולים אחרים שירותיםתגמולים בעבור   פרטי מקבל התגמולים 

 סה"כ 
  תפקיד  שם

היקף  
 משרה 

שיעור  
החזקה  

בהון  
 החברה 

 מעק   שכר 
תשלום  
מבוסס  

 מיות

דמי  
 יהול

 ריבית אחר עמלה  דמי ייעוץ 
דמי  

 שכירות 
 אחר

  794  -  -  -  -  -  -  -  -  -  794  -  100%  החברה  שיא  רצון  מיכאל 

  379  -  -  -  -  -  -  -  -  -  379  100%  100%  דירקטור מכ"ל החברה ו  רצון  ראם

  340  -  -  -  -  -  -  -  -  -  340  -  100%  עסקי  פיתוח"ל סמכ  גלר עמית 

 ליאור חסון 
מכ"ל משותף של בית חסון  

  יזמות וביה בע"מ 
100%  - 447 - - - -  -  - - - - 447  

  חסון  דה
בית חסון  של   שיווק מהלת 

  יזמות וביה בע"מ 
100%  -  375  -  -  -  -  -  -  -  -  -  375  

  בחברה שאים מים לעיל קרוביהםאו /ו עיין בעלי מבין התגמולים בעלי

  עודד רצון 
גד  -ומכ"ל אב החברה מהדס 

  ) בע"מ 1994הדסה אזרחית (
100%  -  285  -  -  -  -  -  -  -  -  -  285  
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 עיל ל 8.1 התגמול של ושאי המשרה המפורטים בסעיףפרטים וספים אודות תאי   .8.2

 ומבעלי השליטה בה   כם העסקה עם מר ראם רצון, מכ"ל החברההס .8.2.1

 כללי   .א

על ידי החברה שלא    ")ראם(להלן בסעיף זה: "הועסק מר ראם רצון    2020בובמבר    26עד ליום  

  רכבבתוספת    ברוטו  ש"ח   אלפי   23-כ  שלתגמול חודשי בסך  תמורה לבאמצעות הסכם העסקה ב

אישרו דירקטוריון החברה והאסיפה הכללית של החברה את    2020  בובמבר   26  ביום  .צמוד

  במשרה  החברה"ל  כמכ  ראם   יכהן  לפיו  העסקה  בהסכם   רצון  ראם  מר  עם  החברההתקשרות  

  . תפקידו מילוי לשם ידרשי ש כפי) 100%( מלאה

 תיאור התפקיד   .ב

יכהן בתפקיד מכ"ל החברה, ובמסגרת זו יהיה אחראי ליהול השוטף של עייי החברה  ראם  

במסגרת המדייות שקבע דירקטוריון החברה וכפוף להחיותיו, ותהייה לו כל סמכויות היהול  

ברה לאורגן אחר של החברה והוא יהיה תון  או בתקון הח והביצוע שלא הוקו בחוק החברות

  לפיקוחו של הדירקטוריון. 

 שכר ותאי עבודה   .ג

על פי הסכם    ראםלכהותו בתפקיד ולמילוי התחייבויותיו, הצהרותיו ותפקידיו של    בתמורה

ש"ח    אלפי  45במלואן ובמועדן יהיה שכרו בגין חודש עבודה קלדרי מלא בסך של    ההעסקה 

  .")השכרברוטו (להלן בסעיף זה: "

המרכזית    השכר הלשכה  ידי  על  המתפרסם  לצרכן  המחירים  מדד  לעליית  צמוד  יהיה 

"), המדדלסטטיסטיקה, או כל מדד רשמי שיבוא במקומו, עם עלייתו בלבד (להלן בסעיף זה: " 

  . 2020ר המדד הבסיסי לצרכי החישוב היו המדד בגין חודש ספטמבר כאש

ו  1לאפריל,    1ליואר,    1חודשים (ביום    3-סכום השכר יעודכן על ידי החברה אחת ל    1-ליולי 

לאוקטובר), בהתאם לשיעור עליית המדד, באופן שאם המדד שיתפרסם לאחרוה לפי מועד  

יעלה על המדד שהתפרסם לפי מועד העדכון הקודם  ")  המדד החדש : "בסעיף זה  העדכון (להלן 

"), יוגדל השכר בשיעור זהה לשיעור העלייה של המדד החדש  המדד הקודם: " בסעיף זה  (להלן

  .לעומת המדד הקודם. היה והמדד החדש יהיה מוך מהמדד הקודם לא יעודכן השכר

זכאי לכל   ראם , לא יהא ההעסקהפרט לשכר וליתר התשלומים והתאים הלווים על פי הסכם 

זאת למעט מעק  ההעסקה  תמורה ו/או תשלום וסף בגין ביצוע כל התחייבויותיו על פי הסכם  

  להלן. )ז(בס"ק שתי כמפורט 

 חופשה שתית, דמי הבראה וחופשת מחלה   .ד

  44יתים לצבירה עד כמות של שתי שות ימי חופשה ( ה   ימי חופשה בשה  22-ראם יהיה זכאי ל

  ים). ימ

  בוסף זכאי ראם לדמי הבראה ודמי מחלה על פי דין. 

 קרן השתלמותו  ביטוח פסיוי  .ה

  כדרש על פי דין וכן לקרן השתלמות.  של ראם פסיהקרן ו  ביטוח לפוליסתהחברה מפרישה  

  רכב  .ו

  .  בחברה כמקובלרכב  וולשימושראם לרשות  מעמידה החברה 

בכל עלויות הליסיג, החזקת הרכב, לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל,    ושאתהחברה  

כביש   וכל  המהיר  בתיב  סיעה  בגין  הוצאות  שוטפים,  ותיקוים  הרכב  ביטוח  דלק,  הוצאות 

משווי המס בגין הטבת הרכב ויתרת המס בגין הטבת הרכב תחול    100%  מגלמת החברה    אגרה.
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ו/או על הרכב בגין השימוש    ראםלא תישא בקסות כלשהם אשר יוטלו על  ראם. החברה  על  

  . ברכב

שראם תשא   ככל  החברה  הבלעדי,  דעתו  לשיקול  בהתאם  פרטי,  באופן  רכב  להחזיק  יבחר 

אשר יכללו את עלויות הליסיג, עלויות גילום    ש"ח בחודש,  5,000בהוצאות רכב בסך של עד  

שוטפים,   ותיקוים  הרכב,  ביטוח  האמור,  בכלליות  לפגוע  ומבלי  לרבות  הרכב,  החזקת  מס, 

הוצאות בגין סיעה בתיב המהיר וכל כביש אגרה, ובלבד שסך ההוצאות כאמור לא יעלה על  

תקן תדלוק ו/או בכל דרך הסכום כאמור; וכן החברה תשא בוסף בהוצאות דלק (באמצעות ה

  . ש"ח בשה 18,000בסך של עד  אחרת) שיוצאו בפועל

  מעק   .ז

המעק  : "בסעיף זה  מהרווח השתי לפי מס (להלן  1%יהא זכאי למעק שתי בשיעור של    ראם

(ולפי חלוקת מעקים  ,  ")השתי זאת, בכפוף לעמידה בתאי סף לפיו רווח החברה לפי מס 

  אלפי ש"ח.   4,000סך של  לושאי משרה) יעמוד על

במקרה של סיום כהוה (שלא בסיבות שאין מזכות בפיצויי פיטורים) יהיה זכאי    ,מובהר כי

  לחלק יחסי של המעק השתי בגין השה בה הסתיימה הכהוה.  ראם

מעק על    ראםלעיל, האסיפה הכללית של החברה תהא רשאית להחליט להעיק ל  על אף האמור 

  . השתימשכורות חודשיות וזאת חלף או בוסף למעק   3בסיס שיקול דעת, אשר לא יעלה על 

המעק השתי היו ברוטו וישולם בסמוך לאחר אישור הדוחות הכספיים השתיים של אותה  

איו מהווה מרכיב    השתי  שה לחברה, ויוכו ממו כל המיסים הדרשים על פי דין. המעק

 . סוציאליות, לרבות פיצויים, קרן השתלמות וכיו"בלתשלומי 

 השתתפות בהוצאות   .ח

יהא זכאי להחזר מהחברה בסך השווה להוצאות הישירות בסכום סביר שיוצאו על ידו    ראם

לקידום עסקי החברה, במסגרת תפקידו כמכ"ל החברה, וזאת בהתאם להלי החזר ההוצאות  

  מפורטים וחשבויות מס ערוכות כדין.וכגד חשבוות  המקובלים בחברה (ללא תקרה)

טלפון ייד ומחשב ייד לשימושו הבלעדי לצורכי עבודה.    ראםלרשות  מעמידה  כמו כן, החברה  

  כל ההוצאות הכרוכות בשימוש בטלפון הסלולרי ישולמו על ידי החברה.  

 עיתוים כלכליים יומיים.  2-למיויים   ראםהחברה תממן עבור 

 וביטוח פטור, שיפוי    .ט

המוסמכים,  בכפוף   האורגים  התחייבות    ראםלאישור  מתן  לפטור,  התחייבות  למתן  זכאי 

לשיפוי והכללתו בפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים וושאי משרה של החברה, והכל בתאים  

  8.5  סעיףלפרטים וספים ראו    .זהים לאלו שיתו ליתר הדירקטורים וושאי המשרה בחברה

  להלן. 

 העסקה  תקופת  .י

ההעסקה   בת  הסכם  לתקופה  תאגיד    5היו  להיות  החברה  תהפוך  שבו  מהמועד  החל  שים, 

-התש"ס) לתקות החברות (הקלות בעסקאות עם בעלי עין),  1ב(ב)(1מדווח, בהתאם לתקה  

2000 .  

בכל עת במהלך תקופת ההעסקה, כל צד יהיה רשאי להודיע למשהו על הפסקת יחסי העבודה  

ימים שתימסר בכתב, בהתאם להוראות חוק    120בהודעה מוקדמת בת    ההעסקה על פי הסכם  

" הודעה מוקדמת: "בסעיף זה  (להלן   2001-הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות, התשס"א

  ", בהתאמה).  מוקדמת  תקופת ההודעה"-ו
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ויהיה זכאי לכל התאים לפי הסכם    ראם בתקופת ההודעה המוקדמת ימשיך   לעבוד בחברה 

או  ההעסקה כולה  המוקדמת,  ההודעה  בתקופת  בפועל  עבודתו  על  ויתרה  החברה  אם  אלא   ,

מעביד, כפי שקבעה החברה, תשלם  -חלקה, ובמקרה זה בגין התקופה שעד לסיום יחסי עובד

זכאי    לראםהחברה   לה  תוספת אחרת  וכל  הסכם    ראםאת השכר  יתרת    ההעסקה לפי  ובגין 

מעביד לבין תום תקופת ההודעה  -הימים בין התקופה שקבעה החברה כמועד סיום יחסי עובד

  פיצוי השווה לשכרו החודשי בלבד בתקופה זו.  לראםהמוקדמת, תשלם החברה 

ו יחסי העבודה מחמת: (א) הפרה  לא יהיה זכאי להודעה מוקדמת בכל מקרה בו יסתיימראם  

או   באמון החברה  מעילה  ביצוע הפרת משמעת חמורה,  (ב)  שלו;  של הסכם העבודה  יסודית 

חבלה במהלך התקין של העבודה בחברה; (ג) שליחת יד בכספי או כסי החברה; (ד) במקרה בו  

ין אם הייתה  עבר עבירה פלילית שיש עמה קלון או הורשע בעבירה פלילית שיסודה אי יושר, ב

העבירה קשורה בעבודתו בחברה ובין אם לאו; (ה) בכל מקרה שבו יתקיימו סיבות בהן רשאי  

  מעביד על פי דין לפטר עובד לאלתר ולשלול ממו פיצויי פיטורים במלואם או בחלקם.

חייבים)   לא  (אך  רשאים  יהיו  החברה  ודירקטוריון  התגמול  ועדת  כהוה,  סיום  של  במקרה 

  . מעק פרישה, בהתאם למדייות התגמול של החברהלראם   להעיק

 החברה יו"ר דירקטוריוןהסכם העסקה עם מר מיכאל רצון,   .8.2.2

השליטה בחברה.    י בעלמ") היו אביו של מר ראם רצון,  מיכאלמר מיכאל רצון (להלן בסעיף זה: "

תמורה  על ידי החברה שלא באמצעות הסכם העסקה ב  מיכאלהועסק    2020בובמבר    26ליום  עד  

אישרו    2020  בובמבר  26. ביום  רכב צמודבתוספת    ברוטו  אלפי ש"ח  54- תגמול חודשי בסך של כל

התקשרות   את  החברה  של  הכללית  והאסיפה  החברה  עם  דירקטוריון  בהסכם    מיכאלהחברה 

כ  יכהן  לפיו  דירקטוריון  העסקה  (יו"ר  מלאה  במשרה  ש 100%החברה  כפי  מילוי  י)  לשם  ידרש 

  . תפקידו

  כמפורט להלן: לתאי הסכם ההעסקה עם ראם למעט זהים  תאי הסכם ההעסקה עם מיכאל 

 אלפי ש"ח ברוטו בגין חודש עבודה קלדרי מלא.  90היו  של מיכאל השכר   .א

זאת, בכפוף לעמידה  ,  מהרווח השתי לפי מס  2%יהא זכאי למעק שתי בשיעור של  מיכאל    .ב

בתאי סף לפיו רווח החברה לפי מס (ולפי חלוקת מעקים לושאי משרה) יעמוד על סך של 

 . אלפי ש"ח 4,000

 ומבעלי השליטה בה  בחברה עסקי פיתוח "ל סמכ , גלר  עמית  מר עם העסקה הסכם .8.2.3

  בחברה, , מבעלי השליטה  ")עמית(להלן בסעיף זה: "  עמית גלרהועסק מר    2020בובמבר    26ליום  עד  

ב ידי החברה שלא באמצעות הסכם העסקה  לעל    אלפי ש"ח   23-תגמול חודשי בסך של כתמורה 

אישרו דירקטוריון החברה והאסיפה הכללית של    2020  בובמבר  26. ביום  רכב צמודבתוספת    ברוטו

פיתוח עסקי של  מכ"ל  ס כ  עמיתבהסכם העסקה לפיו יכהן  עמית  החברה עם  החברה את התקשרות  

במסגרת תפקידו יהיה עמית אחראי    .ידרש לשם מילוי תפקידוי) כפי ש100%במשרה מלאה (  החברה

 ייזום הפרויקטים החדשים, הפיתוח העסקי של החברה ומחלקת תיאום תכון ורישוי. על 

  כמפורט להלן: לתאי הסכם ההעסקה עם ראם למעט זהים  תאי הסכם ההעסקה עם עמית 

 אלפי ש"ח ברוטו בגין חודש עבודה קלדרי מלא.  45היו  עמית השכר של   .א

 .ימים 90תקופת ההודעה המוקדמת היה בת   .ב

 "מ בע) 1994( אזרחית הדסהגד -אב"ל ומכ החברה מהדס, רצון  עודד  מר עם העסקה הסכם .8.2.4

עד  השליטה בחברה.    יבעל מ") היו אחיו של מר ראם רצון,  עודדמר עודד רצון (להלן בסעיף זה: "

תגמול  תמורה ל על ידי החברה שלא באמצעות הסכם העסקה ב עודד  הועסק    2020בובמבר    26ליום  
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כ של  בסך  ש"ח  25-חודשי  צמודבתוספת    ברוטו  אלפי  ביום  רכב  אישרו    2020בובמבר    26. 

בהסכם העסקה  עודד  החברה עם דירקטוריון החברה והאסיפה הכללית של החברה את התקשרות  

יכהן   אב לפיו  וכמכ"ל  החברה  כמהדס  ( -עודד  אזרחית  הדסה  בע"מ1994גד  מלאה    )  במשרה 

גד  -אחראי על יהול חברת אב. במסגרת תפקידו יהיה עודד  ידרש לשם מילוי תפקידוי) כפי ש100%(

) בע"מ וביית הפרויקטים של הקבוצה, כמו כן ילווה את הליך תאום התכון  1994רחית (הדסה אז

  . של הפרויקטים בשלבי הייזום והרישוי

  לתאי הסכם ההעסקה עם ראם למעט כמפורט להלן: זהים תאי הסכם ההעסקה עם עודד 

 אלפי ש"ח ברוטו בגין חודש עבודה קלדרי מלא.  40היו  עודד השכר של   .א

 ימים. 90תקופת ההודעה המוקדמת היה בת   .ב

 הסכם העסקה עם מר שיר זיו, סמכ"ל כספים  .8.2.5

  בהסכם ")  שיר(להלן בסעיף זה: "   זיו  שיר  מר  עם  החברה  התקשרה  2019  באוקטובר  22  ביום  .א

  משרה   בהיקף  2020ביואר    1  מיום   החל  חברה ה   של   כספיםה"ל  סמככשיר    כהן מלפיו    , העסקה

  . 100% של

  .ש"ח ברוטו גלובאלי אלפי  30שיר זכאי לשכר חודשי של    .ב

  . וכן טלפון ייד  העבודה לצרכי  רכב ועמדהשיר  לרשות  .ג

  . ימים 21שיר זכאי לחופשה שתית בת   .ד

  8.33%-שיר זכאי לביטוח פסיוי לפי השיעורים הקבועים בדין אשר בכל מקרה לא יפחתו מ  .ה

  לרכיב תגמולי מעסיק. מהשכר   6.5%-מהשכר לרכיב הפיצויים ו

  זכאי שיר לקרן השתלמות.  ,דמי מחלה ודמי הבראה על פי דין. בוסףלזכאי  שירכמו כן, 

הסכם ההעסקה עשה לתקופה בלתי קצובה. כל צד יהיה רשאי להביא את הסכם ההעסקה    .ו

ום  י  90שיר על ידי מתן הודעה בת    עובד שבין החברה לבין- לידי סיום ולסיים את יחסי המעביד

  מראש.

 הסכם העסקה עם מר עוז סלטון, מהל שיווק ומכירות  .8.2.6

") בהסכם עוז(להלן בסעיף זה: "  עוז סלטוןהתקשרה החברה עם מר    2019באוקטובר    30ביום    .א

מיום    העסקה, החל  מכהן    ,2019באוקטובר    22בתוקף  ומכירות  עוזלפיו  שיווק  של    כמהל 

  . 100%בהיקף משרה של  ו/או כל חברה קשורה ו/או כל מי מטעמה  החברה

  כולל סיעות.    ,גלובאלי ,ש"ח אלפי 15 בסך שלעוז זכאי לשכר חודשי   .ב

ממחיר    0.1%זכאי לבווס בשיעור של  יהיה    בוסף, לאחר חתימה על חוזה מכר של דירה עוז

החוזי לפרויקטיש    כאשר  ,כולל מע"מ  ,הדירה  וסף  הדירה    0.3%או    ,משווק/מתווך  ממחיר 

  .כאשר אין משווק/מתווך וסף לפרויקטהחוזי, כולל מע"מ,  

  . ועמד רכב לצרכי העבודהה עוזלרשות   .ג

  . ימים בשה 17עוז זכאי לחופשה שתית בת   .ד

  דין.  לפי השיעורים הקבועים ב זכאי לביטוח פסיוי עוז  .ה

  בוסף, זכאי עוז לקרן השתלמות.לדמי מחלה ודמי הבראה על פי דין. זכאי  כמו כן, עוז

הסכם ההעסקה עשה לתקופה בלתי קצובה. כל צד יהיה רשאי להביא את הסכם ההעסקה    .ו

בהתאם    על ידי מתן הודעה   עוזעובד שבין החברה לבין  - לידי סיום ולסיים את יחסי המעביד

 . 2001- לחוק הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות, התשס"א 
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 םדירקטוריפרטים אודות גמול  .8.2.7

מתן גמול שתי    והאסיפה הכללית של החברה  , אישרו דירקטוריון החברה2020בובמבר    26ביום  

בגין כהותמר שלמה רצביוגמול ההשתתפות ל בגובה הסכומים הקבועים,    ו,  כדירקטור בחברה, 

והוצאות   גמול  בדבר  (כללים  החברות  לתקות  השלישית  ובתוספת  השייה  בתוספת  המפורטים 

התש"ס לדיר חיצוי),  "  2000-קטור  דח"צ(להלן:  גמול  מסווגת  תקות  שבה  לדרגה  ובהתאם   ("

  .החברה, כמפורט בתוספת הראשוה לתקות גמול דח"צ

 
 לי השליטה בחברה ו/או עם קרוביהם עם בעעסקאות  .8.3

   במסגרת פעילות החברה   הםו/או של קרובי  השליטה  יערבויות אישיות והתחייבויות וספות של בעל  .8.3.1

לתשקיף זה, החברה מממת את פעילותה בעיקר באמצעות מימון אשר מועמד לה    6כאמור בפרק  

אלו,   מימון  הסכמי  במסגרת  חיצויים.  אישיות  יתות  מגופים  המימון ערבויות  מעמידי    לטובת 

  כמפורט להלן: 

רצון   מר  .א בסכום,אישיות  ערבויות  העמיד  ראם  הגבלה  ללא    בחשבוות   והלוואות  לאשראים   , 

 "מ. בע הפועלים  ובבק"מ  בע לישראל לאומי בבק החברה של השוטפים

לאשראים והלוואות בחשבוות    , ללא הגבלה בסכום,ערבויות אישיות  העמיד  מיכאל רצון  מר  .ב

  . השוטפים של החברה בבק לאומי לישראל בע"מ

הלוואה    .ג הסכם  ירושליבמסגרת  בק  לבין  החברה  בין  בע"מ,  שחתם  של  ם  קידומם  לצורך 

ית  יקר,  59-73צה"ל  -, ראשון לציון; ו30-42השרון; שרירא  רמת  ,  11הגיה  סמטת  הפרויקטים  

לקיום כל התחייבויות החברה    , ללא הגבלה בסכום,, חתם מר ראם רצון על ערבות אישיתאוו

 .ה"ללשביעות רצון הבק שטר ערבות על פי הסכם ההלוואה כאמור, וכן התחייב לתת 

בע"מ  .ד ממוקד  יהול  א.ג.פ  עם  החברה  חתמה  אשר  הלוואה  הסכם  מימון    במסגרת  לצורך 

תמ"א   במסגרת  שוים  אישית38פרויקטים  ערבות  על  רצון  מיכאל  מר  חתם  הגבלה  ,  ללא   ,

 לוואה כאמור. הלקיום התחייבויות החברה על פי הסכם ה  בסכום,

אב  .ה גפי  חתמה  אשר  הלוואה  הסכם  בע"-במסגרת  עירוית  התחדשות  של  מגד  כדה  חברה   ,

של   בהחזקה  במסגרת    ,50%החברה  שוים  פרויקטים  מימון  לצורך  בע"מ  ליסיג  פסגות  עם 

ערבות   על  רצון  ראם  מר  חתם  עירוית,  הגבל אישיתהתחדשות  ללא  בסכום,,    לקיום   ה 

  . כאמור  ההלוואה הסכם פי על  החברה התחייבויות

פרויקט אשר חתמה  הוי למימון והסכמי הלי תוספת ל  במסגרת  –  השרון  הוד,  3  התחיה  פרויקט  .ו

"מ  בע   עירוית  התחדשות  מכלולעם    ")חסון  ביתיזמות וביה בע"מ (להלן בסעיף זה: "   חסון  בית

  הגבלה  ללא  ,ערבות  על  ,לאחר רכישת בית חסון  רצון  ראם  מר  חתם  "מ, בע  לביטוח   חברה   וכלל

והתחייבות לשיפוי בכל סכום שהוא, בגין כל זק, הוצאות ואובדן כספים שיגרמו לגופים    בסכום

; במסגרת הסכם השלמת הון למימון הפרויקט אשר  המממים ה"ל בקשר עם מימון הפרויקט

בע"  חסון  ביתחתמה   דל"ן למגורים  גמלא הראל  על ערבות  , מעם  רצון  ללא    ,חתם מר ראם 

 הגבלה בסכום. 

הליווי למימון הפרויקט אשר חתמה בית    במסגרת הסכמי   –, קריית אוו  59-73פרויקט צה"ל    .ז

ערבות   כתב  על  רצון  ראם  מר  בע"מ, חתם  לביטוח  וכלל חברה  בע"מ  ירושלים  בק  עם  חסון 

מועד   חוב אשר  שטרי  על  וכן  לשיפוי,  חוזרת  בלתי  והתחייבות  בסכום,  הגבלה  ללא  מתמדת, 

  פירעום וסכומם אים מצוייים בהם. 

פרויקט אשר הוי למימון  והסכמי הלי תוספת ל   במסגרת  –  השרון  הוד,  8אשי בראשית    פרויקט  .ח

 ראם   מר  חתם   ,וכלל חברה לביטוח בע"מ  "מבעמכלול התחדשות עירוית  עם    חסון  ביתחתמה  
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חסון  רצון בית  רכישת  לשיפוי    בסכום  הגבלה  ללא  ,ערבות  על,  לאחר  סכום  והתחייבות  בכל 

לגופים המממים ה"ל בקשר עם מימון  שהוא, בגין כל זק, הוצאות ואובדן כספים שיגרמו  

  הראל  גמלא  עם  חסון  בית  חתמה  אשר הפרויקט  למימון  הון  השלמת  הסכם  במסגרת;  הפרויקט

  . בסכום הגבלה ללא אישית, ערבות על רצון ראם מר חתם"מ בע  למגורים"ן דל

  הפרויקט  למימון הליווי  הסכמי במסגרת –  , כפר סבא13וטשריחובסקי  17אילביץ'  פרויקט  .ט

  הגבלה   ללא  ,מתמדת  ערבות  על   רצון   ראם  מר   חתם "מ,  בע   ירושלים   בק  עם  החברה   חתמה   אשר

; במסגרת הסכם השלמת הון למימון הפרויקט אשר  והתחייבות בלתי חוזרת לשיפוי  בסכום

ללא    אישית,חתמה החברה עם גמלא הראל דל"ן למגורים בע"מ חתם מר ראם רצון על ערבות  

  הגבלה בסכום. 

גד  -אבוי למימון לפרויקט אשר חתמה  ו במסגרת הסכמי הלי  –  , הרצליה8יהודה הלוי    פרויקט  .י

עם בק הפועלים  ,  50%של החברה בהחזקה של    הרצליה בע"מ, חברה כדה  8בשרון יהודה הלוי  

של    יםעד שיעור  ,ללא הגבלה בסכום  ,על ערבות מתמדת  עמית גלר,וראם רצון  ה"ה  בע"מ, חתמו  

   .ה"ל מכלל החובות הערבים על פי תאי הערבות  ,, בהתאמה12.5%-ו  37.5%

גד  -אבבמסגרת הסכמי הליווי למימון הפרויקט אשר חתמה    –  הרצליה,  8  אלון  יגאל  פרויקט  .יא

מלאה,  בשליטה  החברה  של  כדה  חברה  בע"מ,  בהתחדשות  איכות  בק    בשרון    הפועלים עם 

 . ללא הגבלה בסכום ,בע"מ, חתם מר ראם רצון על ערבות מתמדת

פרויקט אשר חתמה החברה עם  הוי למימון  והסכמי הלי  במסגרת  –  , רעה 5שברץ    פרויקט  .יב

  על גלר ועמית רצון ראם ה"ה חתמו"מ, בע  לביטוח חברה וכלל"מ בע  עירוית התחדשות מכלול

, והתחייבות לשיפוי בכל סכום שהוא, בגין כל זק, הוצאות  בסכום  הגבלה  ללא  מתמדת  ערבות

 . ואובדן כספים שיגרמו לגופים המממים ה"ל בקשר עם מימון הפרויקט

פרויקט אשר חתמה החברה עם  ה במסגרת הסכמי הליווי למימון  – מוד תל, 70 הדקל פרויקט  . יג

  , ללא הגבלה בסכום  , בק הפועלים בע"מ, חתמו ה"ה ראם רצון ועמית גלר על ערבות מתמדת

 , בהתאמה, מכלל חובות החברה. 12.5%- ו 37.5%עד שיעורים של  

במסגרת הסכמי הליווי למימון הפרויקט אשר חתמה    –  , רמת השרון11פרויקט סמטת הגיה    .יד

עירוית בע"מ, חברת בת של החברה בשליטה מלאה, עם בק ירושלים   בית חסון התחדשות 

על רצון  ראם  מר  חתם  בע"מ,  לביטוח  חברה  וכלל  בסכום,    בע"מ  הגבלה  ללא  ערבות,  כתב 

   והתחייבות לשיפוי.

 הסכם שירותים עם גב' אוה רצון  .8.3.2

, מעיקה  בחברה  השליטה   יבעלמ,  רצון  ראם  מר  של  אחותו "),  אוה(להלן בסעיף זה: "  רצון  אוה'  גב

הכוללים    , על פי צרכי החברה מעת לעת,ביוי של החברה-יעוץ חברתי במתחמי פיויילחברה שירותי  

הגשת   מוחלשות),  מאוכלוסיות  אשים  גם  מים  (שעליהם  הפרויקט  מתחם  דיירי  עם  מפגשים 

המידע בדבר הפרויקט לדיירים ותיאום ציפיות בין החברה לדיירים בוגע לתכון המתחם החדש,  

  270שעתית בסך של    תמורהל  הליך הפיוי ותקופת הביצוע. בתמורה לשירותי הייעוץ זכאית אוה

התשלום מבוצע מידי חודש בהתאם למתן   .החזר סיעות) וכן  כדרש על פי דין  מע"מ  בתוספתש"ח (

  . על ידה המוגשעל פי דוח שעות  השירותים בפועל בחודש שחלף

אישרו דירקטוריון החברה והאסיפה הכללית של החברה את התקשרות    2020  מברבוב   26  ביום

שירותי יעוץ חברתי בפרויקטים  לפיו תספק אוה לחברה    שירותים   ומתן  ייעוץ   בהסכם   ואוה   החברה 

  קבלת ,  רשמית  ציגות  לבחירת   הדיירים  בארגוןביוי בהתאם לצורכי החברה ולפי דרישתה  -של פיוי 

 : כדלקמן שעיקרו, של הדיירים וסוציאליות אישיות  בעיות ופיתרון על ידי הדיירים החלטות
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מהמועד שבו תהפוך החברה להיות תאגיד מדווח, בהתאם שים, החל    5לתקופה של    הסכםה  .א

התש"ס1ב(ב)(1לתקה   עין),  בעלי  עם  בעסקאות  (הקלות  החברות  לתקות  אחד    2000-)  וכל 

להביא הסכ רשאי  יהיה  בהודעהמהצדדים  סיום  לידי  זה  ובכתב  ימים  30  בת  ם  אשר   מראש 

 . תימסר לצד השי

תמורה    לאוהמתן השירותים המפורטים בהסכם לשביעות רצון החברה, תשלם החברה  תמורת    .ב

בסך   מע"מ  ,ש"ח  270של  שעתית  לחברה  כדין,    בתוספת  שיומצא  שעות  לדוח  עבור  בהתאם 

 . החודש הקלדרי החולף

החזר הוצאות כגד המצאת חשבויות מס כדין וכן תשלום בגין    לאוה תשלם החברה  בוסף,    .ג

 ה.על פי דיווח חודשי של  ה"ל  לשם מתן השירותים אוה סיעות שתבצע 

  מלא  רבעון קלדריכל    בגיןש"ח    10,000לסך מקסימלי של    החזר ההוצאות יחד יוגבלוהתמורה ו  .ד

 .ש"ח עבור שה קלדרית מלאה 40,000ולא יותר מסך של 

 . מעביד-ולא מתקיימים יחסי עובד  מזמין שירותים – עצמאי ןם יחסי קבלייחסי הצדדים ה   .ה

 רצון  אוה' הגב עם דירה מכר הסכם .8.3.3

ה כדה המוחזקת בשיעור של  גד התחדשות עירוית בע"מ, חבר-חתמו גפי אב  2020ביולי    28ביום  

"), והגב' אוה רצון, אחותו  כדה ה  חברהה(להלן בסעיף זה: " (בשרשור סופי)    על ידי החברה   50%

מהחברה    הגב' אוה רצון  רכשה לפיו    ,השליטה בחברה, על הסכם מכר דירה  י בעלמשל מר ראם רצון,  

בת    הכדה החברה    3דירה  של  עירוית  התחדשות  בפרויקט  ביין  של  השביעית  בקומה  חדרים, 

בתמורה לסך של  זאת  ,  , תל מוד70ברחוב הדקל    305חלקה    7800כגוש    גם  עיםדו הי  במקרקעין

  אלפי ש"ח, בתוספת מע"מ.  1,700

 גלר   עידו מר ידי על סביבתי ופיתוח  גיון שירותי מתן .8.3.4

  מעת  מעיק מבעלי השליטה בחברה,  ,  4גלר   עמית, אחיו של מר  ")עידו(להלן בסעיף זה: "  מר עידו גלר

התשלום בגין    הקבוצה שירותי גיון ופיתוח סביבתי בפרויקטים שמבצעת הקבוצה.  לחברות   לעת

הפרויקט.   לדרישות  בהתאם  משתה  הקבוצה  לחברות  עידו  שמעיק  של  השירותים    6בתקופה 

לעידו סכומים  שילמו חברות הקבוצה    2018- ו  2019ולשים    2020ביוי    30חודשים שהסתיימה ביום  

בהתאמה. למיטב ידיעת החברה  אלפי ש"ח,   29-אלפי ש"ח וכ 79-ש"ח, כ  אלפי  118-כ  של   כולל  בסך

  בתאים מקובלים בשוק.סבירים ו םהי לעידו ששולמו  הסכומים

החברה תביא לבחיה של ועדת הביקורת התקשרויות עתידיות עם עידו למתן שירותי גיון ופיתוח  

טרם   הקבוצה,  תבצע  ו/או  מבצעת  אותם  בפרויקטים  באותם  סביבתי  עידו  עם  ההתקשרות 

פרויקטים. ועדת הביקורת תבחן ביחס לכל התקשרות האם מדובר ב"עסקה חריגה" (כהגדרת מוח  

לחוק החברות) וככל שתקבע כי מדובר ב"עסקה חריגה" תביא החברה את ההתקשרות    1זה בסעיף  

  עם עידו לאישור כדרש על פי דין. 

 הלוואה עם מר עפר רדעי  הסכם .8.3.5

  החברה  של)  100%(  בת  חברת"מ,  בע  רעה  33  אילן  בר  בשרוןגד  -אבהתקשרו    2020  במברבו  25  ביום

", לפי העיין),  הקבלן"  או"  עפר: "זה  בסעיף(להלן    רדעי  עפר  ומר")  אילן  ברגד  -אב: "זה  בסעיף(להלן  

  העמיד השליטה בחברה, בהסכם הלוואה לפיו    י בעלמ, דודתו של מר ראם רצון,  רדעי  ירה השוי לגב'  

אילן - לאב  עפר בר  של    גד  כולל  בסך  למועד    780הלוואה  עד  הועברו  אשר  בתשלומים  ש"ח  אלפי 

חודשים ממועד החתימה על הסכם ההלוואה    30החתימה על ההסכם. ההלוואה תיפרע במלואה תוך  

 
  3בפרק    3.4.1לפרטים בדבר הסכם הקצאת מיות בין החברה לבין חברה בשליטתו ובבעלותו של מר עמית גלר ראו סעיף     4

 לתשקיף. 
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ועד פירעוו  ד העברת כל תשלום  ט לפקודת מס הכסה שתחושב החל ממוע3בצירוף ריבית לפי סעיף  

  המלא בפועל. 

 קבלן עם מר עפר רדעי הסכם .8.3.6

  במסגרת   בייה  עבודות  לביצוע   קבלן  בהסכם  ועפר  אילן  ברגד  -אבהתקשרו    2020בובמבר    25ביום  

") בתמורה למחיר  העבודות" :זה  בסעיף(להלן    סבא  כפר ,  5  רוטשילד  ברחוב  בביין  38"א  תמ  פרויקט 

לשיעורין  "מ.  מע   בצירוף"ח,  ש  אלפי  8,500  של  בסך  העבודות  לביצוע  פאשולי  תשולם  התמורה 

  בהתאם לקצב התקדמות העבודות בפרויקט, כפי שייקבע מידי חודש על ידי מפקח מטעם החברה. 

העבודות הדרשות עד לקבלת תעודת גמר בשיטת "עד המפתח" כמפורט    מלוא את  העבודות כוללות  

שלד,   הביסוס,  עבודות  זה  (ובכלל  מעליותחיזוקים,  בהסכם  אוויר,  מיזוג  חשמל,  ,  איסטלציה, 

ומסירת הדירות לרוכשים) וכן ביצוע עבודות הבדק    4עבודות גמר פים, חיפוי, פיתוח, קבלת טופס  

  בשת הבדק. 

אבהעבודות  את  יםיסי   והקבלן  ככל רצון  לשביעות  אילן, -,  בר    מיום   חודשים  30  חלוף  בטרם  גד 

 . בצירוף מע"מ "חש מיליון שלבסך  לבווס  זכאי יהיה   הוא  העבודות  ביצוע תחילת

  

 ו/או לקרוביהם הסדרת יתרות חו"ז בין החברה לבעלי השליטה .8.4

במהלך כל אחת מהשים    הםקרובי לו/או    השליטה בה  ילהלן פירוט יתרות חו"ז בין החברה לבין בעל 

  (אלפי ש"ח): 2020 ביוי 30חודשים אשר הסתיימה ביום   שישהוכן בגין תקופה של   2019-ו  2018

 בדצמבר  31לתקופה של שה שהסתיימה ביום 
  30יתרה ליום 

 2020 יויב
 ) (בלתי מבוקר 

יתרה סמוך  
למועד  
  5התשקיף 

 בעל העיין
2018 2019  

גבוהה  יתרה 
 ביותר 

יתרה לסוף  
 ) מבוקר(תקופה  

יתרה גבוהה  
 ביותר 

יתרה לסוף  
 ) מבוקר(תקופה  

  רצון  ראם - 6086  343  343  305  387
  רצון  מיכאל  - 4087  330  330  0  925
  גלר עמית  - 658  30  30  30  30

 

  י וביטוח שיפו ,פטור .8.5

  כתבי פטור לדירקטורים וושאי משרה  .8.5.1

  , אישרו דירקטוריון החברה והאסיפה הכללית של החברה, בכפוף לרישום  2020ובמברב   26ביום  

וכן   9אגרות החוב של החברה למסחר בבורסה על פי תשקיף זה, להעיק לושאי המשרה המכהים 

שהחברה מחזיקה בהם במיות    ומעת לעת,  לושאי משרה שיכהו, מטעם החברה בתאגידים אחרים

  ")תאגיד אחר(להלן: " או שלחברה עיין כלשהו בהם   , במישרין ו/או בעקיפין,  ו/או בזכויות אחרות

במסגרת כתב הפטור, פוטרת  ")  כתב הפטור(להלן: "לפרק זה    א8ספח  כתב פטור, בוסח המצורף כ 

ביחס לכל זק שייגרם  ),  החברה את ושאי המשרה כאמור מכל אחריות כלפיה (בכפוף להוראות הדין

ידי ושאי המ שרה כאמור בפעולותיהם בתום לב, שעשו החל ממועד חתימת כתב הפטור  לה על 

ובתוקף היותם ושאי משרה בחברה ו/או ושאי משרה או מועסקים מטעם החברה בתאגיד אחר,  

 
  .החברה כלפי  התחייבויותיהם מלוא   את  העיין  בעלי פרעו  התשקיף  למועד   5
הלוואה    בגין ש"ח    אלפי   214-כסך של  ,  2020  מאי -לתקופת חל"ת בחודשים מרץ  הלוואה   בגין ש"ח    אלפי   46.5-כשל    סך    6

  . אלפי ש"ח בגין הלוואות שוטפות 347.5-וסך של כ עבור תשלום מס בגין תשלומי דיבידד 
אלפי ש"ח בגין הלוואות    332-וסך של כ  2020  מאי-מרץ   בחודשים"ת  חל  לתקופת   הלוואה  בגין "ח  ש  אלפי   76-סך של כ   7

 . שוטפות
  שיתה   הלוואה   בגין"ח  ש  אלפי   30-כ  של  סך ו   2020  מאי -מרץ  בחודשים "ת  חל  לתקופת   הלוואהבגין  "ח  ש  אלפי   35-כ  של   סך   8

 . 2018 בשת
מיכ   9 (להלן  ה"ה  סלטון  ועוז  רצון  עודד  זיו,  שיר  רצבי,  שלמה  גלר,  עמית  רצון,  ראם  רצון,  "אל    ה המשר   ושאי יחד: 

  .")המכהים
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 )כהגדרתה בחוק החברות  עקב הפרת חובת הזהירות (למעט זק עקב הפרת חובת הזהירות בחלוקה

  . וזקים וספים שקבעו בכתב הפטור

  כתבי שיפוי לדירקטורים וושאי משרה  .8.5.2

  , אישרו דירקטוריון החברה והאסיפה הכללית של החברה, בכפוף לרישום  2020ובמברב   26ביום  

אגרות החוב של החברה למסחר בבורסה על פי תשקיף זה, להעיק לושאי המשרה המכהים, וכן  

לושאי משרה שיכהו, מעת לעת, מטעם החברה בתאגיד אחר התחייבות לשיפוי, בהתאם לוסח  

"). על פי כתב השיפוי, זכאים ושאי  "כתב השיפוילפרק זה (להלן:   ב8ספח  כתב השיפוי המצורף כ 

כאמור לשיפוי בגין כל חבות או הוצאה ו/או הוצאות התדייות סבירות (לרבות שיפוי לפי  המשרה  

) כמפורט בכתב השיפוי,  2011- חוק ייעול הליכי אכיפה ברשות יירות ערך (תיקוי חקיקה), התשע"א

שתוטל עליהם עקב פעולותיהם בתוקף היותם ושאי משרה בחברה ו/או ושאי משרה או עובדים  

ברה בתאגיד אחר, ובלבד שהסכום המרבי של השיפוי בגין חבויות כספיות שיוטלו על  מטעם הח

האמורים על פי פסק דין (לרבות פסק דין שיתן בפשרה או פסק בורר שאושר בידי בית המשפט) לא  

  שיעור של השווה לסך  יעלה (במצטבר לכל ושאי המשרה, למקרה בודד ובמצטבר לכל המקרים) על  

מההון העצמי של החברה לפי דוחותיה הכספיים, המבוקרים או הסקורים   )50%( חמישים אחוזים

השיפוי יחול מעבר    ,(לפי העיין), האחרוים של החברה כפי שיהיו כון למועד השיפוי. מובהר כי

לסכום שישולם (אם וככל שישולם) במסגרת ביטוח אחריות דירקטורים וושאי משרה שרכשה או  

  שתרכוש החברה, מעת לעת. 

 מדייות תגמול לושאי משרה בחברה  .8.5.3

תגמול  מדייות  אישרו דירקטוריון החברה והאסיפה כללית של החברה    2020בובמבר    26ביום  

א לחוק החברות, המצורפת  267ושל חברות בות בהתאם להוראות סעיף  לושאי משרה של החברה  

שים החל    5היה לתקופה של  "). מדייות התגמול  מדייות התגמוללפרק זה (להלן: "  ג8ספח  כ

 . מהמועד בו תהפוך החברה לתאגיד מדווח

  

 או ושאי משרה בכירה החזקת יירות ערך על ידי בעלי עיין .8.6

  לתשקיף.   3פרק ב 3.3לפרטים בוגע להחזקות בעלי עיין במיות החברה, ראו סעיף 

חודש לתאריך התשקיף, החזיק מר עמית גלר, סמכ"ל הפיתוח העסקי של    12- בתאריך שקדם ב

) של  100%גד איכות בהתחדשות בע"מ, חברה בת (-מהון המיות של אב  25%החברה, בשיעור של  

  החברה. 

  

 עם בי משפחה עסקאות וספות .8.7

השליטה בחברה, שהחברה איה    י להלן יתוארו עסקאות של חברות הקבוצה עם בי משפחה של בעל

  ו/או שהין עסקאות חד פעמיות  רואה בהן "עסקאות חריגות" (כהגדרת מוח זה בחוק החברות)

  והגילוי בגין יתן מחמת הזהירות. 

 רצון התקשרות עם סוכות ביטוח בבעלות מר דורון  .8.7.1

, משמש כסוכן ביטוח  ")דורון(להלן: "  השליטה בחברה  יבעל מ, דודו של מר ראם רצון,  רצון  דורון  מר

הן   בהן  שוים  מסוגים  ביטוח  פוליסות  בגין  הקבוצה  חברות  של  בבעלותו)  חברה  (באמצעות 

הביטוחמתקשרות.   חברות  מול  ישירות  היה  החברה  התקשרות  כי,  דורון  ה"ל  יצוין  מול    ולא 

  הן בתאים מקובלים בשוק.   להן ששילמהלמיטב ידיעת החברה הפרמיות ו
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 שירותים משפטיים על ידי עו"ד צחיה לבדה מתן  .8.7.2

  י בעל מ, בת דודתו של מר מיכאל רצון, שיא החברה ואביו של מר ראם רצון,  לבדה  צחיה "ד  עו

" (להלן:  בחברה  משפטיים לבדה"ד  עוהשליטה  שירותים  מעיקה  במרבית    לחברה  שוטפים  "), 

  בין ש שיעוריםב יים ה"ל היוהטרחה בגין השירותים המשפט שכר הפרויקטים שמבצעת הקבוצה. 

  . של עו"ד לבדה בפרויקט  ומידת מעורבתה   ף הפרויקט היקל   משווי הפרויקט, בהתאם  2%-0.9%

שילמו חברות הקבוצה   2018- ו 2019ולשים   2020ביוי  30חודשים שהסתיימה ביום  6בתקופה של  

בהתאמה.  אלפי ש"ח,   595- אלפי ש"ח ו 1,161אלפי ש"ח,    163של    כולל  בסךלעו"ד לבדה סכומים  

  בתאים מקובלים בשוק. סבירים ו םהילעו"ד לבדה  ששולמו  הסכומיםלמיטב ידיעת החברה 

תב שירותים  החברה  למתן  לבדה  עו"ד  עם  עתידיות  התקשרויות  הביקורת  ועדת  של  לבחיה  יא 

  משפטיים שוטפים בפרויקטים אותם מבצעת ו/או תבצע הקבוצה, טרם ההתקשרות עם עו"ד לבדה 

פרויקטים חריגה"  באותם  ב"עסקה  מדובר  האם  התקשרות  לכל  ביחס  תבחן  הביקורת  ועדת   .

החברות) וככל שתקבע כי מדובר ב"עסקה חריגה" תביא החברה  לחוק    1בסעיף  (כהגדרת מוח זה  

  את ההתקשרות עם עו"ד לבדה לאישור כדרש על פי דין. 

 לבדה מכר דירה לבתה של עו"ד צחיה   הסכם .8.7.3

גד התחדשות עירוית בע"מ, חברה כדה המוחזקת בשיעור  -חתמו גפי אב  2019באוגוסט    29ביום  

"), ובתה של עו"ד לבדה,  הכדה  החברה(בשרשור סופי) (להלן בסעיף זה: "על ידי החברה  50%של 

בקומה    חדרים,  4על הסכם מכר דירה, לפיו רכשה בתה של עו"ד לבדה מהחברה הכדה דירה בת  

חלקה    7800כגוש    גם  עיםדוהי  במקרקעיןשל ביין בפרויקט התחדשות עירוית של החברה  השישית  

לחובתה של    , בתוספת מע"מ."חש  אלפי  1,900, זאת בתמורה לסך של  ד, תל מו 70ברחוב הדקל    305

  . הכדה  לחברה  אלפי ש"ח  500-כבתה של עו"ד לבדה יתרת חוב בגין רכישת הדירה כאמור בסך של  

בהסכם הלוואה,    2020ביואר    5ביום  בתה של עו"ד לבדה  התקשרה החברה עם    לצורך הרכישה

ושאת ריבית על  חודשים,    12לתקופה של    ,אלפי ש"ח  185של  בסך  הלוואה  לפיו העמידה לה החברה  

סעיף   התשכ"א3פי  חדש],  [וסח  הכסה  מס  לפקודת  טרם  1961-(ט)  התשקיף  למועד  כון  אשר   ,

  פרעה. 



 

  כתב פטור –  א 8ספח
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 2020  בנובמבר ___

 
 לכבוד 

 __________ 
 

 כתב פטור
 

לפטור  החליט  ,  2020  בנובמבר  26ביום   החברה,  המפורטים  את  דירקטוריון  המשרה  נושאי  כל 
כלפיה, כולה או מקצתה, בשל נזק עקב הפרת חובת הזהירות    ם מאחריות  ,לכתב פטור זה  נספח א'ב

"(, למעט בשל נזק עקב הפרת חובת הזהירות של דירקטור  החלטת הפטורכלפי החברה )להלן: "
 "(.  חוק החברות)להלן: " 1999-בחלוקה, כמשמעותה בחוק החברות, התשנ"ט 

 
ברוב הנדרש על פי הדין, את  אישרה האסיפה הכללית של החברה,    2020  בנובמבר  26  ביום לאחר ש

החלטת הפטור הרינו להודיעך כי היות והנך מכהן ו/או כהנת ו/או הנך עשוי לכהן כנושא משרה  
בחברה ו/או בחברות בנות ו/או קשורות של החברה ו/או הנך מועסק ו/או הועסקת ו/או הנך עשוי  

מאשר החברה,  של  קשורות  ו/או  בנות  בחברות  ו/או  בחברה  מועסק  ומתחייבת  להיות  החברה  ת 
 כלפיך, בכפוף להוראות כל דין, כדלקמן: 

 
לחוק החברות, וכל הוראת דין שתבוא במקומם, החברה פוטרת   263-ו  259בכפוף להוראות סעיפים  

אותך מראש מכל אחריות כלפיה בלבד בשל כל נזק שייגרם לה ו/או שנגרם לה, בין במישרין ובין  
לך כלפיה בפעולותיך בתום לב ובתוקף היותך נושא משרה בעקיפין, בשל הפרת חובת הזהירות ש

, למעט  ו/או מועסק בחברה ו/או בחברות בנות ו/או קשורות של החברה, כפי שתהיינה מעת לעת
 .הפרת חובת הזהירות בחלוקה

 
התחייבויות החברה על פי כתב פטור זה יפורשו בהרחבה ובאופן המיועד לקיימן, ככל המותר על פי  

תכלית שלה נועדו. במקרה של סתירה בין הוראה כלשהי בכתב פטור זה לבין הוראת דין  דין, לשם ה
שלא ניתן להתנות עליה, לשנותה או להוסיף עליה, תגבר הוראת הדין האמורה, אך לא יהא בכך  

 כדי לפגוע או לגרוע מתוקפן של שאר ההוראות בכתב פטור זה. 
 

 מהאמור בכתב שיפוי שניתן לך על ידי החברה, אם ניתן.אין באמור בכתב פטור זה בכדי לגרוע  
 
 

כל  פעולה" או   "
לעניין   שלה  נגזרת 

 כתב פטור זה 

כמשמעותה בחוק החברות, לרבות גם החלטה ו/או מחדל ולרבות   –
בתקופות   זה  פטור  כתב  מועד  לפני  ידך  על  שנעשו  הפעולות  כל 

בתקופת היותך  העסקתך ו/או כהונתך כנושא משרה בחברה ו/או  
בו   כלשהו  אחר  בתאגיד  החברה  של  שלוח  או  עובד  משרה,  נושא 

 מחזיקה החברה בניירות ערך במישרין ו/או בעקיפין. 
 

 " נושא משרה "
 לעניין כתב פטור זה 

תחליט   – שהחברה  עובד  כל  לרבות  החברות,  בחוק  כמשמעותו 
 להעניק לו כתב פטור. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 גד החזקות בע"מ -אב
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 2020בנובמבר   ___

 
 לכבוד 

 __________ 
 
 

 כתב שיפוי 
 

"  גד החזקות-אב דירקטוריון  החליט    2020בנובמבר    26ביום   )להלן:  כי החברה    "(,החברה בע"מ 
לכתב    'א  נספחאת כל נושאי המשרה בחברה המפורטים ב לשפות    תשפה ותיתן התחייבות מראש

 "(.החלטת השיפוי)להלן: ", בהתאם למפורט בכתב שיפוי זה שיפוי זה
 

אישרה האסיפה הכללית של החברה, ברוב הנדרש על פי דין, את     2020בנובמבר    26שביום  לאחר  
הרינו להודיעך כי היות והנך מכהן ו/או כיהנת ו/או הנך עשוי לכהן כנושא משרה    החלטת השיפוי, 

או הועסקת ו/או הנך עשוי  בחברה ו/או בחברות בנות ו/או קשורות של החברה ו/או הנך מועסק ו/
ומתחייבת   החברה  מאשרת  החברה,  של  קשורות  ו/או  בנות  בחברות  ו/או  בחברה  מועסק  להיות 

 כלפיך, בכפוף להוראות כל דין, כדלקמן: 
 

 ההתחייבות לשיפוי .1
 

  2בכפוף להוראות הדין, החברה מתחייבת לשפות אותך בשל כל חבות או הוצאה כמפורט בסעיף  
 עקב אחת או יותר מאלה:או שתוציא להלן, שתוטל עליך  

 
פעולותיך ו/או נגזרת שלהן בתוקף היותך נושא משרה ו/או מועסק בחברה ו/או בחברות   )א(

 ת.בנות ו/או קשורות של החברה, כפי שתהיינה מעת לע 
פעולותיך ו/או נגזרת שלהן בתוקף היותך נושא משרה, עובד או שלוח של החברה בתאגיד   )ב(

 "(.תאגיד אחראחר כלשהו בו מחזיקה החברה בניירות ערך במישרין ו/או בעקיפין )להלן: "
 
 

 בכתב שיפוי זה:  
 

נושא  "
 –  "משרה

   1968-התשכ"ח,  ערך  ניירותלחוק    )ד(37כהגדרתו בסעיף    –"  בכירה   משרה  נושא"
 " נייר)להלן:  ערךוחוק  ונושאי  "(  ת  החברה  פעילות  על  החל  אחר  דין  כל  ו/או 
שהחברה תחליט להעניק לו  ו/או נותן שירותים כל עובד בה וכן הבכירה המשרה 

 כתב שיפוי. 
 

או   "פעולה"
כל נגזרת  

 –  שלה

, לרבות גם  "(חוק החברות)להלן: "  1999- כמשמעותה בחוק החברות, התשנ"ט
החלטה ו/או מחדל במשמע ולרבות כל הפעולות שנעשו על ידך לפני מועד כתב  
שיפוי זה בתקופות העסקתך בחברה ו/או בחברות בנות ו/או קשורות של החברה  
ו/או בתקופות כהונתך כנושא משרה בחברה ו/או בחברות בנות ו/או קשורות של  

 החברה ו/או בתאגיד אחר כהגדרתו לעיל.
 

אזרחית,  לרבו –  "תביעה" תובענה  מנהלית,  ת  נגזתובענה  תובענה  פלילית,  רת,  תובענה 
  בקשה , תביעה לפיצויים כספיים ותביעות נושיםתובענה ייצוגית, בקשות הסדר,  

 . לסעד הצהרתי
 

 עילות השיפוי  .2
 

לעיל תחול בשל כל חבות או הוצאה, שהינה בת שיפוי על פי דין    1ההתחייבות לשיפוי כאמור בסעיף  
 ועל פי תקנון החברה, כמפורט להלן:

 
חבות כספית שתוטל עליך לטובת אדם אחר על פי פסק דין, לרבות פסק דין שניתן בפשרה   2.1

יותר   או  לאחד  בעקיפין  או  במישרין  הקשורה  משפט,  בית  בידי  שאושר  בורר  פסק  או 
" )להלן:  זה  שיפוי  לכתב  בתוספת  המפורטים  חלק  התוספתמהאירועים  כל  או  מהם "( 

" הקובעים)להלן:  אחד  האירועים  כל  בגין  השיפוי  של  המירבי  שהסכום  ובלבד   )"
מדד  לעליית  צמוד  כשהוא  בתוספת,  הקבוע  הסכום  על  יעלה  לא  הקובעים  מהאירועים 

ועד למועד השיפוי    החברה  על ידי  כתב שיפוי זה  האישור שלממועד  המחירים לצרכן החל  
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חס לכל אירוע ולכל נושא משרה בחברה בנפרד בפועל, לכל אחד מאירועים הקובעים, בי
 "(;החבות הסופית)להלן: "

 
הוצאות התדיינות סבירות, לרבות שכר טרחת עורך דין, אשר הוצאת עקב חקירה או הליך   2.2

שהתנהל נגדך בידי רשות המוסמכת לנהל חקירה או הליך, ואשר הסתיים בלא הגשת כתב 
כספית כחלופה להליך פלילי, או שהסתיים בלא  ובלי שהוטלה עליך חבות    1אישום נגדך 

שאינה   בעבירה  פלילי  להליך  כחלופה  כספית  חבות  בהטלת  אך  נגדך  אישום  כתב  הגשת 
 ; או בקשר לעיצום כספי דורשת הוכחת מחשבה פלילית

 – בפסקה זו  
משמעו סגירת    –  "סיום הליך בלא הגשת כתב אישום בענין שנפתחה בו חקירה פלילית"  

)בסעיף קטן זה    1982-לחוק סדר הדין הפלילי ]נוסח משולב[, התשמ"ב  62התיק לפי סעיף  
  231(, או עיכוב הליכים בידי היועץ המשפטי לממשלה לפי סעיף  "חוק סדר הדין הפלילי"  –

 לחוק סדר הדין הפלילי; 
כחלופה להליך  חבות כספית שהוטלה על פי חוק    –"  חבות כספית כחלופה להליך פלילי" 

, קנס על עבירה  1985-פלילי, לרבות קנס מינהלי לפי חוק העבירות המינהליות, התשמ"ו
 שנקבעה כעבירת קנס לפי הוראות חוק סדר הדין הפלילי, עיצום כספי או כופר. 

 
בהן בידי בית    תאו שחויב  הוצאתהוצאות התדיינות סבירות, לרבות שכר טרחת עורך דין, ש  2.3

שהוגש נגדך בידי החברה או תאגיד אחר, לפי המקרה, או בשם מי מהם או  משפט, בהליך  
בעבירה    תורשע ה, או באישום פלילי שבו  ית, או באישום פלילי שממנו זוכ2בידי אדם אחר 

 שאינה דורשת הוכחת מחשבה פלילית. 
 

שהוצאת   2.4 הליך  הוצאות  עם  התדיינות  בעניינך  שהתנהלבקשר  הוצאות  לרבות  סבירות,  , 
   ובכלל זה שכר טרחת עורך דין.

)הטלת עיצום כספי בידי  לחוק ניירות ערך    3לפי פרק ח'הליך    – "  הליך"זה    2.4סעיף  לעניין  
נהליים  י)הטלת אמצעי אכיפה מ ך  לחוק ניירות ער  4ח'פרק  הליך לפי  ,  רשות ניירות ערך(

המ  האכיפה  ועדת  פרק  יבידי  לפי  הליך  ערך    1ט'נהלית(,  ניירות  להימנעות  לחוק  )הסדר 
סימן ד' )הטלת עיצום לפי  והליך  מנקיטת הליכים או הפסקת הליכים, המותנית בתנאים(  

ערך ניירות  בידי רשות  ע הרביעי  לפרק  (  כספי  ורישום חברה כחברה י )סעדים,  צום כספי 
   .בחלק התשיעי לחוק החברות מפרה(

 
ניירות ערך()א(  1נד)א()52ההפרה כאמור בסעיף  לנפגע  תשלום   2.5 ח'   לחוק  לחוק    4לפי פרק 

   .נהלית(י נהליים בידי ועדת האכיפה המיניירות ערך )הטלת אמצעי אכיפה מ 
 

 שיפוי על פי כל דין. בחבות או הוצאה אחרת המותרת  2.6
 

 
 סכום השיפוי .3

 
 סכום השיפוי המצטבר  3.1

הכולל שתשלם החברה לכל נושאי המשרה בחברה במצטבר על פי כל כתבי  סכום השיפוי  
"( כתבי השיפויהשיפוי שהוצאו ושיוצאו להם על ידי החברה על פי החלטת השיפוי )להלן: "

סכום השיפוי לן: ")לה  החברהמההון העצמי הקובע של    25%- לא יעלה על סכום השווה ל
"המירבי זה  לעניין  העצמי  "(.  החברהההון  של  של הקובע  העצמי  הונה  סכום  פירושו   "
לפי דוחותיה הכספיים המאוחדים האחרונים  המיוחס לבעלי המניות של החברה  החברה  

 כפי שיהיו נכון למועד תשלום השיפוי.   , לפי העניין,של החברההמבוקרים או סקורים 
 

ותך לקבל תגמולי  מובהר בזאת כי אין בתשלום סכום השיפוי האמור לעיל בכדי לפגוע בזכ
ביטוח לרבות בגין האירועים הקובעים בכתב השיפוי המבוטחים בחברת ביטוח, שהחברה 
 תקבל עבורך מזמן לזמן, אם תקבל, במסגרת כל ביטוח של אחריות נושאי משרה בחברה

בכפוף לכך כי לא ישולם לך כפל פיצוי בגין חבות או הוצאה שהינה בת שיפוי כאמור בסעיף  
 . להלן 5.6בכפוף להוראות סעיף  וכןלעיל  2
 

להלן, מודגש במפורש כי תשלומי החברה יהוו "רובד נוסף"     5.6מבלי לגרוע מהאמור בסעיף  
מעבר לסך כל תגמולי הביטוח שישולמו ע"י המבטח, ככל שכאלה ישולמו. כמו כן מודגש 

היא אינה  כי התחייבות זו לשיפוי אינה חוזה לטובת צד ג' כלשהו לרבות מבטח כלשהו ו

 
 . להלן  5  בסעיף   המפורטים  השיפוי   לתנאי  ובכפוף ,  אישום  כתב   הגשת   לאחר  מאישום  חזרה  של  במקרה   לרבות   1
 .החברות בחוק כמשמעותה , נגזרת  בתביעה תובע   לרבות  2
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ניתנת להמחאה, ולא תהא לכל מבטח זכות לדרוש השתתפות של החברה בתשלום אשר לו  
מחויב מבטח על פי הסכם ביטוח שנערך עימו למעט ההשתתפות העצמית הנקובה בהסכם 

 ר. כאמו
 

במידה שסך כל סכומי השיפוי שהחברה תעמוד לשלם במועד כלשהו, בתוספת סך כל סכומי  
ששילמה החברה עד אותו מועד על פי כתבי השיפוי, יעלה על סכום השיפוי המירבי, השיפוי  

יחולק סכום השיפוי המירבי או יתרתו, לפי העניין, בין נושאי המשרה בחברה שיהיו זכאים  
לסכומי שיפוי כאמור בגין דרישות שהגישו לחברה על פי כתבי השיפוי ולא שולמו להם לפני  

, באופן שסכום השיפוי שיקבל בפועל כל אחד  "(אי המשרה הזכאיםנוש)להלן: "  אותו מועד
גיע לכל  היה מ רטה שבין סכום השיפוי ש-, יחושב על פי היחס פרוהזכאיםמנושאי המשרה 

, הזכאיםגיע לכל נושאי המשרה  היה מלבין סכום השיפוי שהזכאים אחד מנושאי המשרה  
 . מגבלת סכום השיפוי המרביאלמלא  ,במצטבר, באותו מועד בגין דרישות אלה

 
לא תישא   ,שילמה החברה סכומי שיפוי לנושאי משרה בחברה בגובה סכום השיפוי המרבי

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  

 פוף לשינוי תקנון החברה, במידה וידרש לשם כך, על פי דין. ובכ
 

אין בכתב שיפוי זה כדי להגביל את החברה או למנוע ממנה להגדיל את סכום   ,יובהר כי
על הביטוח  שסכומי  מחמת  בין  השיפוי,  נשוא  אירועים  בשל  המרבי  פוליסת  -השיפוי  פי 

לא תוכל להשיג ביטוח נושאי  ביטוח אחריות נושאי המשרה יוקטנו, בין מחמת שהחברה  
משרה שיכסה את האירועים נשוא השיפוי בתנאים סבירים ובין מכל סיבה אחרת ובלבד 

 שההחלטה כאמור תתקבל בדרכים הקבועות בחוק החברות.
 

 
 סכום השיפוי בגין האירועים הקובעים  3.2

בסעיף   לאמור  ה  3.1בכפוף  מהאירועים  אחד  כל  בגין  לשיפוי  ההתחייבות  קובעים  לעיל, 
תוגבל, ביחס לכל נושא משרה בחברה בנפרד ולכל אירוע בנפרד, בסכום החבות או ההוצאה  
אחד   לכל  ביחס  המקסימלי  השיפוי  מסכום  יותר  לא  אך  לעיל  כאמור  שיפוי  בת  שהינה 

 מהאירועים הקובעים.  
 

  
 תשלומי ביניים .4

לאמו בהתאם  לשיפוי  זכאי  להיות  עשוי  תהיה  שבגינו  אירוע  קרות  החברה  עם  תעמיד  לעיל,  ר 
למיניהם   האחרים  והתשלומים  ההוצאות  לכיסוי  הדרושים  הכספים  את  לעת,  מעת  לרשותך, 
הכרוכים בטיפול בכל הליך משפטי נגדך הקשור לאותו אירוע, לרבות בהליכי חקירה, באופן שאתה  

בעצמך,   לממנם  או  לשלמם  תידרש  והעמדת    תלרבולא  לתנאים    ,תובטחונ ערבויות  בכפוף  והכל 
יודגש כי החברה לא תדרוש כתנאי להעברת הכספים האמורים  ולהוראות הקבועים בכתב שיפוי זה.  

 . העמדת בטחונות כלשהם על ידך
 

להליך   בקשר  זה  שיפוי  כתב  במסגרת  כלשהם  סכומים  במקומך  או  לך  תשלם  שהחברה  במקרה 
מא לשיפוי  זכאי  שאינך  יתברר  מכן  ולאחר  כאמור,  יחולו  משפטי  סכומים  אותם  על  החברה  ת 

 להלן.  5.8הוראות סעיף 
 

 תנאי השיפוי  .5
 מבלי לגרוע מן האמור לעיל, השיפוי על פי כתב שיפוי זה כפוף לתנאים שלהלן: 

 
 הודעת השיפוי  5.1

ו/או חקירה  נהלי  יו/או הליך מ הליך משפטי  תביעה ו/או  על כל  בכתב  אתה תודיע לחברה  
על כל התראה בכתב או או  ו/נגדך    והמוסמכת לנהל חקירה או הליך, שייפתח בידי רשות  

כל חשש או איום שהליכים כאמור יפתחו נגדך בקשר לכל אירוע שבגינו עשוי לחול השיפוי  
" ולחוד:  ביחד  כך ההליך)להלן  על  לראשונה  לך  שהיוודע  לאחר  מיידי  באופן  וזאת   ,)"

לתגובה   סביר  זמן  שיותיר  דיןובמועד  כל  פי  על  כנדרש  הליך,  "  לאותו  הודעת )להלן: 
שיהיה  השיפוי ו/או  לך  שימסר  מסמך  כל  לך,  תורה  שהיא  למי  ו/או  לחברה  ותעביר   )"

 ברשותך בקשר לאותו הליך.  
אי מסירת הודעת השיפוי בהתאם לאמור לעיל לא תשחרר את החברה מהתחייבויותיה על  

מסיר אי  שבו  במקרה  למעט  זה,  שיפוי  כתב  מבחינה  פי  תפגע  כאמור  השיפוי  הודעת  ת 
מהותית בזכויותיה של החברה להתגונן בשמה )במקרה שגם היא תתבע באותו הליך( ו/או  

 בשמך כנגד התביעה ובהיקף הפגיעה האמור. 
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 הטיפול בהגנה  5.2

או לתנאי פוליסת ביטוח    נטיותוובכפוף לכך שהדבר אינו עומד בסתירה להוראות הדין הרל 
החברה תהיה זכאית לקחת על עצמה את הטיפול  משרה שרכשה החברה,    אחריות נושאי

תבחר   דין שהחברה  עורך  לכל  הטיפול האמור  ו/או למסור את  הליך  אותו  בפני  בהגנתך 
לצורך זה )פרט לעורך דין שלא יהיה מקובל עליך מסיבות סבירות(. החברה ו/או עורך הדין  

ימסרו לך  ,  את ההליך הנ"ל לידי סיוםכאמור יפעלו במסגרת הטיפול הנ"ל בכדי להביא  
; עורך הדין שמונה ע"י  דיווח שוטף על התקדמות ההליך וייוועצו עמך בקשר עם ניהולו

לדעתך או לדעת  החברה כאמור יפעל ויהיה חייב חובת נאמנות לחברה ולך. מקום שיווצר  
ני אותו הליך,  ניגוד עניינים בינך ובין החברה בהגנתך בפלחשש    החברה או לדעת עורך הדין 

על ניגוד עניינים    , לפי העניין,יודיע לך עוה"ד האמורהחברה תודיע לך או או  לחברה  תודיע  
זה ואתה תהיה רשאי למנות עורך דין מטעמך לטיפול בהגנתך והוראות כתב שיפוי זה יחולו  

על אף האמור בסעיף זה, אם פוליסת דין כאמור.  -על הוצאות שיהיו לך בגין מינוי עורך
עניין,   אותו  על  תחול  בחברה  המשרה  ונושאי  הדירקטורים  תביטוח  והחברה  נהגו  אתה 

בהתאם להוראות הפוליסה בכל הקשור בחילוקי דעות עם המבטח בדבר זהות הפרקליט  
המייצג   לפרקליט  הטיפול  שמסירת  באופן  זאת,  יחייבו  הפוליסה  הוראות  אם  המייצג, 

לא תאפשר למבטח להשתחרר מחובתו לפי   הפוליסה או להקטינה בדרך כלשהי.  האחר 
ו/או   הסדר  ו/או  פשרה  של  בדרך  הנ"ל  ההליך  לסיום  להביא  רשאית  תהיה  לא  החברה 
תסכים לפשרה ו/או הסדר שכתוצאה ממנה תידרש לשלם סכומים שלא תשופה בשלהם על  
פי כתב שיפוי זה ואשר אף לא ישולמו במסגרת ביטוח של אחריות נושאי משרה בחברה  

רכש, על ידי החברה ו/או חברה בת שלה ו/או חברה קשורה שלה ו/או תאגיד  יאם י  רכש,ישי
אחר, אלא בהסכמתך המוקדמת, בכתב, לפשרה שתושג. כמו כן, החברה לא תהיה רשאית  
להביא את המחלוקת נשוא ההליך הנ"ל להכרעה בדרך של בוררות או פישור או גישור, 

שלא תסרב לתת הסכמתך זו אלא מנימוקים  אלא בהסכמתך המוקדמת לכך, בכתב, ובלבד  
סבירים שימסרו לחברה בכתב. למען הסר ספק, אף אם תועבר המחלוקת בהליך לפתרון  
ההוצאות   בכל  דרך אחרת, החברה תישא  בכל  או  גישור  או  פישור  או  בוררות  של  בדרך 

 הקשורות בכך.  
 

נ"ל בדרך של פשרה  על אף האמור לעיל החברה לא תהיה רשאית להביא לסיום את ההליך ה 
או   בוררות  נשוא ההליך הנ"ל להכרעה בדרך של  להביא את המחלוקת  ו/או  ו/או הסדר 

נגדך, אלא אם ת  פליליים  גישור במקרים של אישומים  או  תן לכך את הסכמתך יפישור 
מראש ובכתב. אתה תוכל לסרב ליתן את הסכמתך האמורה בפסקה זו לפי שיקול דעתך  

 נמק את אי הסכמתך. דרש ליהבלעדי ומבלי שת
 

)או תקופה קצרה יותר אם   ימים מיום קבלת הודעת השיפוי על ידי החברה  7במידה שתוך  
, כאמור לעיל, החברה לא תיטול  הדבר נדרש לצורך הגשת כתב הגנתך או תגובתך להליך(

צוגך על ידי עורכי  יעל עצמה את הטיפול בהגנתך בפני ההליך כאמור, או אם אתה תתנגד לי 
הדין של החברה מטעמים סבירים או מחשש לניגוד עניינים, אתה תהיה רשאי למסור את 
ייצוגך לעורך דין שיבחר על ידך והוראות כתב שיפוי זה יחולו על הוצאות שיהיו לך בגין  

 דין כאמור.-מינוי עורך
 

 שיתוף פעולה עם החברה  5.3
עורך דין כאמור לעיל, לטפל  לפי בקשת החברה תחתום על כל מסמך שיסמיך אותה ו/או כל  

 בשמך בהגנתך באותו הליך ולייצג אותך בכל הקשור בכך, בהתאם לאמור לעיל. 
אתה תשתף פעולה עם החברה ו/או עם כל עורך דין כאמור לעיל וכן תקיים את כל הוראות  
המבטחים על פי כל פוליסה לאחריות נושאי משרה שהחברה ו/או אתה תתקשרו בה בקשר 

ת בהליך, בכל אופן סביר שיידרש ממך על ידי מי מהם במסגרת טיפולם בקשר עם התגוננו
לאותו הליך, ובלבד שהחברה או חברת הביטוח, לפי העניין תדאגנה לכיסוי כל ההוצאות  
שלך שיהיו כרוכות בכך, באופן שאתה לא תידרש לשלמן או לממנן בעצמך, וזאת בכפוף  

 לעיל.   3-ו  1לאמור בסעיפים 
ידי החברה או על ידך, לא יפורשו - שיהוי, הימנעות מפעולה או מתן אורכה על  שום ויתור,

פי כל דין, ולא ימנעו מהחברה -פי כתב שיפוי זה ועל-בשום נסיבות כויתור על זכויותיך על
זכויותיך   מימוש  לשם  הדרושים  והאחרים  המשפטיים  הצעדים  בכל  מלנקוט  ממך  או 

 כאמור. 
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 החבויות כיסוי  5.4
לעיל ובין אם לאו, היא תדאג לכיסוי החבויות    5.2בין אם החברה תפעל לפי המפורט בסעיף  

דרש לשלמם או לממנן בעצמך, י לעיל, באופן שאתה לא ת  2וההוצאות האמורות בסעיף  
וזאת, מבלי שיהיה בכך כדי לגרוע מהשיפוי המובטח לך על פי האמור בכתב שיפוי זה ו/או  

-ו 1שתרכוש החברה מעת לעת, אם תרכוש, והכל בכפוף לאמור בסעיפים  פוליסת הביטוח 
 לעיל.  3

 
 אי תחולת השיפוי במקרים של פשרה או הודאה  5.5

השיפוי בקשר להליך כלשהו נגדך, כאמור בכתב שיפוי זה, לא יחול לגבי כל סכום שיגיע  
או  ה פשרה  ממך לתובע בעקבות פשרה או בוררות, אלא אם כן החברה תסכים בכתב לאות

או לקיום אותה בוררות לפי העניין ואולם החברה לא תמנע מלתת את הסכמתה  הסדר  
 כאמור אלא מטעמים סבירים.

כמו כן, השיפוי לא יחול במקרה של הודאתך באישום פלילי בעבירה שאינה דורשת הוכחת  
הסכמת אלא אם הודאתך קיבלה את  ,  לעיל  2.4  ףכהגדרתו בסעיאו בהליך,  מחשבה פלילית  

 החברה לכך בכתב ומראש.

 
 אי תחולת השיפוי במקרים של שיפוי או ביטוח מצד שלישי 5.6

החברה לא תידרש לשלם על פי כתב שיפוי זה סכומים בגין אירוע כלשהו ככל שסכומים  
כאמור שולמו בפועל לך או עבורך או במקומך בכל דרך שהיא במסגרת ביטוח של אחריות  

למען הסר ספק   במסגרת שיפוי של צד שלישי כלשהו זולת החברה.נושאי משרה בחברה, או  
לסכום שישולם   ובנוסף  זה יחול מעבר  שיפוי  רבי על פי כתבי יובהר, כי סכום השיפוי המ 

)אם וככל שישולם( במסגרת ביטוח ו/או שיפוי של מאן דהוא אחר זולת החברה, בכפוף לכך 
לעיל וכי    2שהינה בת שיפוי כאמור בסעיף   כי לא ישולם לך כפל פיצוי בגין חבות או הוצאה

במקרה שבו תקבל שיפוי מאת מבטח של החברה בהתאם לפוליסת אחריות דירקטורים  
ח כל הסכם שיפוי אחר, בגין העניין נשוא השיפוי, יינתן השיפוי בגובה  וונושאי משרה או מכ 

בין סכום החבות   בסעיף  ההפרש  כאמור  בת השיפוי  ללעיל  2ו/או ההוצאה  בין הסכום  , 
ח פוליסת הביטוח או הסכם השיפוי האחר בגין אותו עניין, ובלבד שסכום  ו שהתקבל מכ

האמור  כן, יובהר כי  -כמו  השיפוי שהחברה התחייבה בו לא יעלה על סכום השיפוי המרבי.
אחריות   לביטוח  הפוליסה  תנאי  לפי  החלה  העצמית  ההשתתפות  על  יחול  לא  זה  בסעיף 

 . הנערכת ע"י החברה נושאי משרהדירקטורים ו
 

לעניין התחייבות החברה לשיפוי בגין פעולה שעשית או תעשה בתוקף היותך נושא משרה 
ו/או מועסק בחברה בת של החברה ו/או בחברה קשורה של החברה ו/או בתאגיד אחר )להלן  

 "( יחולו גם ההוראות הבאות:התאגיד החייבביחד ולחוד: "
כתב שיפוי זה סכומים אשר אתה תהיה זכאי לקבל  החברה לא תידרש לשלם על פי   )א(

ותקבל בפועל מהתאגיד החייב במסגרת פוליסת ביטוח שנערכה על ידי התאגיד  
החייב ו/או על פי התחייבות מראש לשיפוי או על פי היתר לשיפוי שניתנו על ידי  

 התאגיד החייב. 
ת בתוקף תפקידך  אם דרישתך לקבלת שיפוי ו/או כיסוי ביטוחי בגין פעולה שעשי )ב(

בתאגיד החייב והעשוי להיות בר שיפוי על פי כתב שיפוי זה, תידחה על ידי התאגיד  
החייב או חברת הביטוח של התאגיד החייב, לפי העניין, תשלם לך החברה על פי  
זכאי   תהיה  אם  זה,  שיפוי  כתב  פי  על  זכאי  תהיה  להם  סכומים  זה  שיפוי  כתב 

את זכויותיך לקבלת סכומים מהתאגיד החייב  ואתה תמחה לחברה    ,לסכומים אלו
ו/או על פי פוליסת הביטוח של התאגיד החייב ותסמיך את החברה לגבות סכומים  
הנך   זה  לעניין  זה.  סעיף  הוראות  לקיום  תדרש  שכזו  שהסמכה  ככל  בשמך  אלו 

שי מסמך  כל  על  לחתום  זכויותיך  ימתחייב  המחאת  לצורך  החברה  ידי  על  דרש 
 חברה לגבות את הסכומים האמורים בשמך.האמורות והסמכת ה 

למען הסר ספק מובהר כי אין בכתב שיפוי זה בכדי להעניק לתאגיד החייב ו/או   )ג(
לכל צד שלישי אחר זכויות כלשהן כלפי החברה, לרבות, אך מבלי לגרוע מכלליות  
האמור לעיל, זכות לתבוע ו/או לדרוש תשלום כלשהו מהחברה כהשתתפות בשיפוי  

כיסוי הביטוחי שינתן לך על ידי התאגיד החייב בגין פעולה שעשית בתוקף  ו/או ב
 תפקידך בתאגיד החייב. 
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 תשלום השיפוי  5.7

עם בקשתך לביצוע תשלום כלשהו בקשר לאירוע כלשהו על פי כתב שיפוי זה תנקוט החברה 
אישור שיידרש בקשר בכל הפעולות הנחוצות על פי דין לתשלומו, ותפעל להסדרתו של כל  

לכך, אם יידרש. אם יידרש אישור כלשהו לתשלום כאמור, ואותו תשלום לא יאושר מכל  
בית   לאישור  כפוף  כאמור,  יאושר  שלא  ממנו  חלק  כל  או  זה  תשלום  יהיה  שהיא,  סיבה 

 המשפט והחברה תפעל להשגתו.
 

   החזרת סכומי שיפוי ששולמו 5.8
ומים כלשהם במסגרת כתב שיפוי זה בקשר במקרה שהחברה תשלם לך או במקומך סכ

על אותם סכומים,  מאת החברה  לשיפוי  זכאי  יתברר שאינך  מכן  ולאחר  כאמור,  להליך 
יחשבו סכומים אלה כהלוואה שניתנה לך על ידי החברה, אשר תישא ריבית בשיעור המזערי  

דין על מנת שלא תהווה בידי מקבל ההלוואה הטבה ח ייבת כפי שיקבע מעת לעת על פי 
במס, ויהיה עליך להחזיר את הסכומים הנ"ל לחברה, בצירוף מע"מ בגין הריבית על פי דין,  

ש  תשלומים  הסדר  ולפי  כן  לעשות  ידיה  על  בכתב  תקבע  לכשתידרש  ובלבד )החברה 
מ יאוחר  לא  עד  לחברה  במלואם  ישולמו  האמורים  מהמועד  3-שהסכומים  בו    חודשים 

 .התברר לחברה כי אינך זכאי לשיפוי בגין הסכומים האמורים
 

תמחה את מלוא    - בוטל החיוב שבגינו שולם הסכום או שסכומו פחת מכל סיבה שהיא  
זכויותיך להשבה של הסכום מאת התובע בהליך ותעשה את כל הנחוץ כדי שהמחאה זו  

חזרת הסכום שהזכות  תהיה תקפה והחברה תוכל לממשה, ומשעשית כן, תהיה פטור מה
להחזיר  לחברה  להשבתו הומחתה חייב  כן, תהיה  עשית  לא  או את  לחברה  .  את הסכום 

חלקו, לפי העניין, בצירוף הפרשי הצמדה וריבית בשיעורים ולתקופה שתהיה זכאי להחזר 
 הסכום מאת התובע.

 
 

 העמדת בטחונות לטובת המבטח 5.9
 

לעיל    3.1לעיל( והיות וכמפורט בסעיף    4עיף  על אף האמור בכתב שיפוי זה לעיל )לרבות ס
תשלומי החברה יהוו "רובד נוסף" מעבר לתגמולי הביטוח שישולמו לך על ידי המבטח, ככל 

להוציא    תידרש  בו  לשיפוי,  זכאי  להיות  עשוי  בו תהיה  אירוע  הרי שבכל  ישולמו,  שאלה 
המתנהל משפטיים  בהליכים  בטיפול  הכרוכים  שונים  ותשלומים  נגדך הוצאות  ים 

לכיסוי   קבלת הכספים הדרושים  לצורך  ראשית למבטח  תפנה  אירוע,  באותו  והקשורים 
לטובת   להעמיד  בזאת  החברה  מתחייבת  כך  לצורך  האמורים.  והתשלומים  ההוצאות 
המבטח את כל הביטחונות הנדרשים על ידי המבטח, ככל שיידרשו, לצורך קבלת הכספים  

מורים לא יעלה על סכום השיפוי המירבי, כהגדרתו  האמורים, ובלבד שגובה הביטחונות הא
 .  לעיל

שתקבל,  ככל  תקבל,  אותם  לכספים  זכאי  שאינך  יתברר  יותר  מאוחר  ובשלב  במידה 
לשחרור   להביא  מנת  על  מיידית  האמורים  הכספים  את  לו  להחזיר  תידרש  מהמבטח, 

בביטח  יראו  כן,  תעשה  ולא  במידה  המבטח.  לטובת  החברה  שהעמידה  ונות,  הביטחונות 
כמפורט   תנאים  תישא  אשר  כהלוואה  ידו,  על  ומומשו  למבטח  החברה  ידי  על  שהועמדו 

   לעיל, בשינויים המחויבים. 5.8בסעיף 
 
  תקופת השיפוי .6

יורשיך וחליפים אחרים שלך    ,לזכות עזבונך  ,התחייבויות החברה לפי כתב שיפוי זה יעמדו לזכותך
וזאת גם לאחר סיום העסקתך    והיא לא תבוטל ולא תשונה אלא לטובתך,  ,ללא הגבלת זמןעל פי דין,  

בחברה ו/או כהונתך כנושא משרה בחברה ו/או בחברות בנות ו/או בחברות קשורות של החברה ו/או  
של האירוע בגינו הינך זכאי  ללא תלות במועד הגילוי  בתאגיד האחר כהגדרתו לעיל, לפי המקרה,  

נתן השיפוי נעשו בתקופת העסקתך בחברה ו/או  יובלבד שהפעולות בגינן י ,  לשיפוי לפי כתב שיפוי זה
כהונתך כנושא משרה בחברה ו/או בחברות הבנות של החברה ו/או בחברות הקשורות של החברה  

 ו/או באותו תאגיד אחר.  
 
התחייבויות החברה על פי כתב  כי ההתאגדות של החברה.  כתב התחייבות זה כפוף לכל דין ולמסמ .7

דין, לשם התכלית שלה   פי  על  ובאופן המיועד לקיימן, ככל המותר  זה תפורשנה בהרחבה  שיפוי 
ניתן להתנות   נועדו. במקרה של סתירה בין הוראה כלשהי בכתב שיפוי זה לבין הוראת דין שלא 

דין האמורה, אך לא יהא בכך כדי לפגוע או לגרוע  עליה, לשנותה או להוסיף עליה, תיגבר הוראת ה
 מתוקפן של שאר ההוראות בכתב שיפוי זה. 
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כתב שיפוי זה ייכנס לתוקף עם חתימתך על עותק ממנו במקום המיועד לכך ומסירת העותק החתום   .8
 לחברה. 

 
-כמו  החברה, אם ניתן.אין באמור בכתב שיפוי זה בכדי לגרוע מהאמור בכתב פטור שניתן לך על ידי   .9

ה של  למען הסר ספק מובהר בזאת כי ההתחייבות לשיפוי על פי כתב זה איננה גורעת מזכות ן,  כ
בדיעבד או מראש ו/או להרחיב כל שיפוי קיים, הכל בכפוף    ףנוס  והחברה להחליט על שיפוי כלשה

   לקבלת אישורים כנדרש על פי כל דין.
תחייבות בכתב השיפוי כדי לבטל או לגרוע או לוותר על כל  למען הסר ספק מובהר בזאת כי אין בה

שיפוי אחר שנושא המשרה זכאי לו מכל מקור אחר על פי הוראות כל דין או על פי כל התחייבות או  
נושא המשרה ביותר מ ובלבד שהחברה לא תחויב לשפות את    החבותהסכם קודמים של החברה 

גם לפי ההתחייבות הקודמת )אם וככל שתהייה בתוקף(  וההוצאות שנגרמו לו בפועל בגין כל אירוע,  
ובלבד שסכום השיפוי הכולל, )למעט סכומים המתקבלים מפוליסות הביטוח(    וגם לפי כתב שיפוי זה

 לא יעלה על סכום השיפוי המירבי כהגדרתו לעיל. 
 

 התוספת לכתב שיפוי זה מהווה חלק בלתי נפרד הימנו.  .10
 

בתל אביב מסורה הסמכות  המוסמך זה הינו הדין בישראל ולבית המשפט  דין החל על כתב שיפוי ה .11
 שום הסכם זה. יית, לדון במחלוקות שינבעו מי בלעדה

 
 

 ולראיה באה החברה על החתום: 
 
 

 
 גד החזקות בע"מ -אב  תאריך 

 
 

 לעיל.   5.8מאשר קבלת כתב שיפוי זה ומאשר את הסכמתי לתנאיו ובכלל זה גם לסעיף  הח"מ,  אני  
 
 

     
 חתימה   תאריך 

 
 
 

  



8 

 שיפוינספח א' לכתב ה

 מיכאל רצון.  .1

 ראם רצון.  .2

 עמית גלר. .3

 שניר זיו.  .4

 עודד רצון. .5

 עוז סלטון.  .6
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  התוספת 
חבות סופית  
  האירועים הקובעים  3)מיליוני ש"ח( 

10 

שלישי אחר המקיים כל סוג  כל תביעה או דרישה המוגשות בידי לקוח, ספק, קבלן או כל צד  
של עסקים עם החברה, חברות בנות שלה, חברות קשורות שלה או תאגיד אחר כהגדרתו לעיל  

ו/או    "( לרבות בנוגע לניהול משאים ומתנים עימםהחברה)להלן בתוספת זו ביחד ו/או לחוד: "
ו ו/או גוף  ידי אדם ו/או תאגיד כלשה - כל תביעה ו/או דרישה אשר הוגשה נגד נושא המשרה על

 .פי דין-ו/או רשות הפועלים על 

1.  

8 

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 או  
רכישה של נכסים או התחייבויות, לרבות ניירות ערך, וכן קבלת ו/או מתן אופציה למכירה,  

ה של נכסים או התחייבויות כאמור )לרבות, אך מבלי לגרוע מכלליות  השכרה, העברה או רכיש
האמור לעיל, טובין, מקרקעין, ניירות ערך, או זכויות, או מתן או קבלת זכות בכל אחד מהם(,  
או   העברה  השכרה,  למכירה,  אופציה  מתן  ו/או  קבלת  וכן  בעסקה  להתקשרות  ומתן  משא 

כאמור,   התחייבויות  או  נכסים  של  קבלת  שרכישה  או  ומתן  והתחייבויות  נכסים  עבוד 
אחרים   פיננסיים  גורמים  ו/או  בנקים  עם  מימון  בהסכמי  התקשרויות  זה  ובכלל  ביטחונות 

ניהול  נדל"ן מכל סוג ולכל מטרה וכל פעולה  לצורך מימון עסקאות או התקשרויות המבוצעות,  
פעלתו ומכירתו וכל  הקשורה בכך, לרבות ניהול משא ומתן בקשר לרכישת הנדל"ן הקמתו, ה

עניין אחר הקשור בכל האמור לעיל, במישרין או בעקיפין, והכל בין אם יושלמו העסקאות  
 ו/או הפעולות כאמור ובין אם לא יושלמו מכל סיבה שהיא.

2.  

8 

זכיינים,   עצמאיים,  קבלנים  סוכנים,  יועצים,  עובדים,  בידי  המוגשות  דרישה  או  תביעה  כל 
משווקים  מפיצים,  גוף  לקוחות,  או  אחרים  יחידים  או  למיניהם  שירותים  ונותני  ספקים   ,

המועסק או המספק שירותים לחברה בקשר לפיצויים אותם חייבים להם או נזקים או חבויות  
אשר נגרמו להם בקשר עם העסקתם על ידי החברה או התקשרותם עם החברה ובכלל זה גם  

מעביד לרבות ניהול משא ומתן  -דאירועים הקשורים בתנאי העסקה של עובדים וביחסי עוב
ביטוח   קופות  פנסיונים,  בהסדרים  טיפול  עובדים,  קידום  סיומם,  או  העסקה  לתנאי  בקשר 

 וחסכון, הענקת ניירות ערך והטבות אחרות. 

3.  

10 

כל תביעה או דרישה ביחס לאי גילוי או כשל לספק כל סוג של מידע בזמן הנדרש בהתאם לדין,  
מוטעה או לקוי של מידע כאמור, לצדדים שלישיים ובכלל זה למחזיקי ניירות  או בקשר לגילוי  

ערך של החברה, או למחזיקי ניירות ערך בכח, לרבות בכל הנוגע להנפקה, הקצאה, חלוקה,  
רכישה, החזקה או זיקה לניירות ערך של החברה או כל פעילות השקעה אחרת המערבת או  

לי לגרוע מכלליות האמור לעיל, אירוע זה יחול גם  המושפעת מניירות הערך של החברה. מב 
ביחס להצעת ניירות ערך לציבור על פי תשקיף, הצעה פרטית, הצעת רכש חליפין או כל הצעת  

 ניירות ערך אחרת. 
כל תביעה או דרישה ביחס לאי גילוי או כשל לספק כל סוג של מידע בזמן הנדרש בהתאם לדין,  

הכנסה, מס  - של מידע כאמור, לצדדים שלישיים ובכלל זה מסאו בקשר לגילוי מוטעה או לקוי  
ערך מוסף, ביטוח לאומי, מרכז השקעות, רשויות מקומיות, משרד לאיכות הסביבה וכל גורם  

 ממשלתי או מוסדי או איגוד מקצועי או אחר .

4.  

10 

ך  כל תביעה או דרישה ביחס לכל אירוע אשר נובע או קשור להצעת ו/או להנפקת ניירות הער
של החברה לציבור ו/או לעובדים ו/או בהנפקה פרטית ו/או בהצעת רכש ו/או בהצעת רכש 
חליפין ו/או בכל דרך אחרת, בישראל או מחוץ לישראל )כולל בין השאר אך לא רק תביעות  
המבוססות על תשקיף ו/או טיוטת תשקיף להשלמה  ו/או הודעה משלימה ו/או תשקיף מדף  

מתאר ו/או דוח הצעה פרטית ו/או מפרט הצעת רכש ו/או דוח אחר    ו/או דוח הצעת מדף ו/או
גילוי של פרטים בו, או  -"(, או על גילוי או אי הדוחשפורסם על ידי החברה )בסעיף זה להלן: "

קיום של  -דיווח בעניין כלשהו לאחר ההצעה על פי הדוח, או על קיום או אי -על דיווח או אי
ם(, ולרבות כל תביעה או דרישה ביחס לכל הנושאים שהיו  הוראות דיני ניירות הערך הרלבנטי

טעונים מצג ו/או גילוי בבדוח לרבות בכל טיוטה שלו, שהתרחשו לפני תאריך הדוח, או לאחריו  
בגמר   ו/או  הזמנות  להגשת  התקופה  בגמר  ומסתיימת  הדוח  בתאריך  המתחילה  בתקופה 

כ  גילוי  להם  ניתן  לא  ואשר  העניין(  )לפי  בדיווחים  תקופת הקיבול  או  בדוח  דין  פי  על  נדרש 
מאוחרים יותר שנתנה החברה ו/או תאגיד בשליטתה )להלן: "דיווח חסר או מטעה"( ובלבד  
שמיד לאחר שהגיע לידיעת נושא המשרה דבר קיומו של הדיווח החסר או המטעה בדוח הוא  

, דוחות מיידים,  לרבות דוחות תקופתיים  –פעל כנדרש על פי דין. לעניין פסקה זו, "דיווחים"  
 דוחות כספיים וכן כל דוח אחר שעל החברה או על נושא המשרה ליתן על פי כל דין. 

5.  

לרעה   6 שימוש  או  הנטענת שבוצעה  או  לעילה שבוצעה  ביחס  דרישה המוגשות  או  כל תביעה 
  .6 ביחס לזכות קניין רוחני של צד שלישי בידי החברה או מי מטעמה. 

 
הסכומים המפורטים להלן הינם צמודים לעליית מדד המחירים לצרכן החל ממועד האישור של כתב שיפוי    3

 זה על ידי החברה ועד למועד השיפוי בפועל.   
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  התוספת 
חבות סופית  
  האירועים הקובעים  3)מיליוני ש"ח( 

  .7 הנוגעות לחוק הגנת הצרכן ו/או צווים ו/או תקנות מכוחו. החלטות ו/או פעולות  6

וסוג   9 מין  מכן  לרישיונות,  ו/או  לזיכיונות  ו/או  למכרזים  הצעות  להגשת  הקשורה  פעולה  כל 
  .8 שהם.

כל תביעה או דרישה המוגשות על ידי מלווה או נושה או בנוגע לכספים שהולוו על ידיהם, או   10
  .9 כלפיהם. חובות של החברה 

4 

כל תביעה או דרישה המוגשות בידי צד שלישי בגין נזקי גוף, לרבות מוות, או נזק לעסק או  
או   לחברה,  המיוחסים  מחדל  או  פעולה  כל  במהלך  בו  השימוש  אובדן  לרבות  אישי,  לנכס 
או הטוענים   הפועלים  אנשים אחרים  או  סוכניה  לעובדיה,  לנושאי המשרה שלה,  בהתאמה 

 חברה ו/או מתוקף תפקידם בחברה. לפעול מטעם ה

10.  

10 

כל תביעה או דרישה המוגשות באופן ישיר או עקיף בקשר למחדל במלואו או בחלקו, בידי  
נושאי המשרה, המנהלים או העובדים של החברה, בכל הנוגע לתשלום,   ידי  החברה, או על 

ציפלית או כל  דיווח, או תיעוד מסמכים, של אחת מרשויות המדינה, רשות חוץ, רשות מוני
על   מס  תשלומי  לרבות   אחרת,  מדינה  וכל  ישראל  מדינת  חוקי  פי  על  הנדרש  אחר  תשלום 

הכנסה, מס מכירה, מס שבח, מסי העברה, בלו, מס ערך מוסף, מס בולים, מכס, ביטוח לאומי,   
משכורות או עיכוב שכר לעובדים או עיכובים אחרים, לרבות כל סוג של ריבית ותוספות בגין  

 דה. הצמ

11.  

10 
כל 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 הקשורים לשימוש בנכסים או במוצרים האמורים. 
12.  

4 

שיפוטית, צווים, פסקי דין, תביעות, דרישות, מכתבי תביעות,  כל פעולה מנהלתית, ציבורית או  
הנחיות, טענות, שעבודים, עיקולים, הליכי חקירה, או הודעות על חוסר ציות או הפרות מטעם  
עבור   )לרבות  חבות  או  פוטנציאלית  לאחריות  הטוענים  אחרים  גופים  או  ממשלתית  רשות 

לתיות, ניקוי, הסרה או תיקון, עבור נזקים  הוצאות אכיפה, חקירות, תגובות של רשויות ממש
גופניים או קנסות או תרומות, שיפוי, תשלומי   נזקים  נזקים קרקעיים,  למשאבים טבעיים, 

 החלמה, פיצוי( כתוצאה מכך, בין בישראל ובין מחוצה לה, המבוססים על או הקשורים ל:
שחרור, סינון או נדידה על  )א( הופעה של שחרור נוזל, פליטה, דליפה, הצפה, שפיכה, חיסול,  

"( או סיכון בזיהום או חשיפה לכל  זיהוםפני הקרקע ו/או מתחתיה ו/או מעליה )להלן ביחד: "
סוג של חומר מסוכן, רעיל, נפיץ או רדיואקטיבי, פסולת או חומרים אחרים אשר קיימת חובה  

ו המנוהל בידי  להסדירן בהתאם לחוקי איכות הסביבה, בכל מקום, השייך, המופעל, השכור א
 החברה. 

)ב( נסיבות היוצרות כל סוג של הפרה של חוקי איכות הסביבה, רשיונות סביבתיים, היתרים,  
 או אישורים נוספים הנדרשים על פי חוקי איכות הסביבה.

13.  

10 

כל פעולה מנהלתית, ציבורית, שיפוטית, מנהלית, צווים, פסקי דין, תביעות, דרישות, מכתבי  
הנחיות, טענות, חקירות, הליכים )לרבות הליכים מנהליים, בכפוף לדין( או הודעות  דרישות,  

של חוסר ציות או הפרה של פעולה של רשות שלטונית או גוף אחר הטוענים לאי מילוי הוראת  
חוק, תקנה, צו, פקודה, כלל, נוהג, הוראה, רישוי או פס"ד על ידי החברה או של נושאי המשרה  

 קידם בחברה.בחברה במסגרת תפ

14.  

10 
החלטה   כל  או  מחדש  ארגונה  או  החברה  מבנה  לשינוי  המתייחסות  דרישה,  או  תביעה  כל 
הנוגעת לכך, לרבות אך מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מיזוג, פיצול, שינוי בהון החברה,  

 הקמת חברות בת, פירוקן או מכירתן לצדדים שלישים. 
15.  

10 

דרישה,   או  תביעה  המשרה  כל  נושא  של  או  החברה  של  פעילות   או  להחלטה  המתייחסות 
לסוג   המתאימות  והתייעצויות  הבדיקות  לגביה  שבוצעו  לאחר  בחברה,  תפקידו  במסגרת 
באחת   או  החברה  בדירקטוריון  שהתקבלו  החלטות  לרבות  זה,  מסוג  פעילות  או  החלטה 

 מוועדותיו. 

16.  

8 
להתבטאות, אמירה, לרבות הבעת עמדה או דעה או הצבעה,  כל תביעה או דרישה המתייחסות  

לרבות במסגרת ישיבות דירקטוריון, בועדותיו, באסיפות כלליות של תאגידים ו/או באורגנים  
 אחרים של תאגידים שנעשתה בתום לב על ידי נושא המשרה במסגרת תפקידו בחברה.

17.  

10 
החבר דירקטוריון  דעת  לחוות  ביחס  דרישה  או  תביעה  בדבר כל  רכש,  בהצעת  לניצעים  ה 

לסעיף   בהתאם  מיוחדת  רכש  הצעת  של  התשנ"ט  329כדאיותה  החברות  או  1999- לחוק   ,
 הימנעות ממתן חוות דעת כאמור וכן בכל חיווי דעה ו/או מצג הנדרש על פי הוראות הדין. 

18.  

10 
של   לכהונתו  בקשר  לעיל,  המפורטים  לאירועים  המתייחסות  דרישה,  או  תביעה  נושא  כל 

נעשה   הדבר  אם  והכל  אחר  בתאגיד  ו/או  החברה  של  קשורות  ו/או  בנות  בחברות  המשרה 
 במסגרת תפקידו כנושא משרה ו/או כמועסק באחת החברות האמורות. 

19.  
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  התוספת 
חבות סופית  
  האירועים הקובעים  3)מיליוני ש"ח( 

10 
כל הפעולות הקשורות בביצוע עסקה בתחום הביטוח או פעולות שהביאו לאי עריכת סידורי  

מבטחי   עם  התקשרות  לרבות  נאותים,  ו/או  ביטוח  מבטחים  עם  ו/או  סוכנים  ו/או  משנה 
 מבוטחים ו/או עם לקוחות אחרים. 

20.  

10 
כל פעולה הקשורה לחלוקה, כהגדרתה בחוק החברות, ובכלל זה לחלוקת דיבידנדים לבעלי  
המניות של החברה, לרכישת מניות ו/או ניירות ערך המירים של החברה על ידי החברה ובלבד  

 ו הפרה של כל דין. שאין בשיפוי בגין פעולה שכז
21.  

12 
כל תביעה או דרישה המוגשת ביחס לפעולת מכירה, קניה או החזקת ניירות ערך סחירים עבור  
או בשם החברה ו/או לניהול תיק השקעות ו/או חשבונות אצל חברי בורסה ו/או בנקים ו/או  

 פיקדונות. 
22.  

12 

להשקעות שהחברה בוחנת ו/או מבצעת כל תביעה או דרישה המוגשת ביחס לפעולה הקשורה 
בניירות ערך כלשהם, המתבצעות בשלבים שלפני ו/או אחרי ביצוע ההשקעה, לצורך התקשרות  
בעסקה, ביצועה, פיתוחה, המעקב והפיקוח עליה וכן תביעות הקשורות לפעולות רכישה ו/או  

ין, של נכסים )לרבות  מכירה )על ידי החברה ו/או חברות בנות של החברה(, במישרין ו/או בעקיפ
מניות( וזכויות, בישראל ומחוץ לישראל או השקעה בני"ע של תאגידים שונים או קבלת זכויות  
במהלך   נעשו  בין אם  והכל  שליטה  גרעיני  של  ו/או מכירה  רכישה  לרבות  שונים,  בתאגידים 
  העסקים הרגיל של החברה ובין שלא במהלך העסקים הרגיל של החברה, ולרבות, אך מבלי 

לגרוע מכלליות האמור לעיל, ההחלטות, ההסכמים, ההודעות, מסמכי הגילוי, ניהול המשא  
ומתן והדיווחים הקשורים בכך, וכל עניין אחר הקשור וכרוך בכל האמור לעיל, במישרין או  
בעקיפין, והכל בין אם יושלמו רכישות ו/או מכירות כאמור ובין אם לא יושלמו, מכל סיבה  

 שהיא. 

23.  

12 
ביעה ודרישה מצד מחזיקי ניירות ערך של החברה, ובכללם בעלי מניות בחברה, לרבות  כל ת

מחזיקי ניירות ערך )לרבות מניות( עתידיים של החברה או נושים של החברה, בגין הפרה של  
 דיני החברות, דיני ניירות ערך או כל דין אחר המקנה להם עילת תביעה. 

24.  

10 

ביחס למינוי או בקשה למינוי כונס נכסים לנכסי החברה ו/או  כל תביעה או דרישה המוגשת  
חברות בנות ו/או חברות קשורות של החברה או לחלק כלשהו מנכסיהן ו/או בקשת פירוק כנגד  
החברה ו/או חברות בנות ו/או חברות קשורות של החברה ו/או הליך כלשהו לצורך פשרה או  

 או חברות קשורות של החברה. הסדר עם נושים של החברה ו/או חברות בנות ו/

25.  

10 

פעולות הקשורות, בין היתר ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, ברכישת או מכירת חברות,  
גופים משפטיים או נכסים, וכן באירועים הקשורים, במישרין או בעקיפין, להגבלים עסקיים  

ותוצאות   בפיצולים או במיזוגים  מונופולים,  כובלים,  זה הסדרים  משפטיות ואחרות  ובכלל 
 העשויות לנבוע מהם. 

26.  

כל תביעה או דרישה המוגשת ביחס לניהול כספים, ניהול חשבונות, הלוואות ומסגרות אשראי,  10
  .27 עסקאות במכשירים פיננסיים, ערבויות בטחונות, נאמנויות, הסכמי ניהול ויעוץ פיננסי וכד' 

10 

הנוגעת לדיווח או הודעה המוגשים על פי חוק  כל תביעה או דרישה המוגשת ביחס לפעולה  
התשנ"ט התשכ"ח  1999-החברות,  ערך,  ניירות  חוק  שהותקנו    1968-ו/או  תקנות  לרבות 

מכוחם, או על פי חוקים ותקנות הדנים בנושאים דומים מחוץ לישראל, או על פי כללים או  
די  מהגשת  הימנעות  ו/או  לה  מחוצה  או  בישראל  בבורסה  הנהוגים  הודעה  הנחיות  או  ווח 

 כאמור. 

28.  

10 
כל תביעה או דרישה המוגשת ביחס לפעולה הנוגעת לעריכה ו/או לאישור דוחות תקופתיים ו/או 
דוחות ביניים ו/או דוחות מידיים ו/או תוכניות עסקיות ו/או תקציב ו/או תחזיות ו/אות תוכניות 

 בקרות פנימיות.אירגוניות ו/או הליכי  - עבודה ו/או נהלים ו/או הנחיות פנים
29.  

10 

והגילוי   הדיווח  בדבר  ולנהלים  בחברה  פנימית  לבקרה  המתייחסת  דרישה  או  תביעה  כל  
ובדוח   החברה  של  הכספיים  בדוחות  לרבות  החברה,  של  והמידיים  התקופתיים  בדוחות 
הגילוי,   ועל  הדיווח הכספי  על  הפנימית  בנוגע לאפקטיביות הבקרה  וההנהלה  הדירקטוריון 
בהצהרות האישיות של מנכ"ל החברה ו/או של נושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים  
ו/או רואה החשבון המבקר של החברה ביחס לאפקטיביות הבקרה הפנימית ותהליכי הגילוי  

 והבקרה המצורפות לדוחות התקופתיים ובכן בכל הנוגע להפרת הוראות הדין לגביהם

30.  

עם אירוע שהשפיעו או עשויים להשפיע באופן מהותי על רכוש  כל תביעה או דרישה בקשר   10
  .31 החברה, זכויותיה, התחייבויותיה או רווחיותה.

 
    לרבות תאגיד בשליטתה.  –" חברהלעניין תוספת זו " 
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 מטרות מדיניות התגמול ועקרונות כלליים  . 1

מדיניות תגמול לנושאי  אישרו דירקטוריון החברה והאסיפה כללית של החברה    2020בנובמבר    26ביום   . 1.1

סעיף   להוראות  בהתאם  בנות  חברות  ושל  החברה  של  החברות 267משרה  לחוק  התשנ"טא   , -1999  .

 שנים החל מהמועד בו תהפוך החברה לתאגיד מדווח.  5מדיניות התגמול הינה לתקופה של 

") העוסק  20  תיקון(להלן: "   1999- לחוק החברות, התשנ"ט  20  נכנס לתוקפו תיקון  2012בדצמבר    12ביום   . 1.2

אגרות  פרטיות שהן חברות    באישור ובהסדרת מבנה התגמול לנושאי משרה בחברות ציבוריות ובחברות

 חוב. 

מדיניות התגמול הינה כלי בידי החברה אשר במסגרתה תוכל, במידת הצורך, לתמרץ ולתגמל את נושאי   . 1.3

המשרה בה. בנוסף, מדיניות התגמול יוצרת שקיפות בכל הנוגע לתנאי כהונה והעסקה של נושאי המשרה  

יציר באמצעות  מניותיה,  בעלי  לבין  בחברה  המשרה  נושאי  של  האינטרסים  בין  ומקרבת  ת  בחברה 

תמריצים ראויים לנושאי המשרה בחברה להשאת רווחי החברה וזאת תוך שמירה על איזון ראוי בניהול  

 הסיכונים של החברה.  

  מטרתה של מדיניות תגמול זו הינה לקבוע קווים מנחים ביחס לדרך התגמול של נושאי משרה בחברה  . 1.4

זון ראוי בין החשיבות לתגמל  שיאפשרו איבעקרונות    תוך התאמה לפעילות החברה הנוכחית והתחשבות

וראוי עם    ,נושאי משרה בחברה באופן מידתי  שצורת התגמול עולה בקנה אחד  להבטיח  לבין הצורך 

האסטרטגיה העסקית והארגונית של החברה לטווח הקצר והארוך. לפיכך, החברה שואפת להתאים את  

לה, אופי פעילותה, רווחיותה  מדיניות התגמול למטרותיה, תכניות העבודה שלה, מצבה הפיננסי, גוד

ומדיניות הסיכונים שלה מחד, ומאידך מדיניות התגמול תשקף את התרומה של נושא המשרה ותפקידו  

נושאי המשרה של החברה,    מטרת מדיניות התגמול הינה לאפשר גיוס, שימור ופיתוחיתר על כן,    בחברה.

 .בהתחשב, בין היתר, במדיניות ניהול הסיכונים של החברה

ו/או נושאי המשרה בחברות בנות  חברה (כהגדרתם להלן)  בנושאי המשרה כל  חלה על  דיניות התגמול מ . 1.5

כי מדיניות התגמול של החברה אינה חלה על    ,בלבד. מובהר בזאתבבעלות ובשליטה מלאה של החברה  

ם  (שאינם נושאי משרה כהגדרת  1968-, כהגדרת המונח בחוק ניירות ערך, התשכ"חנושאי משרה בכירה

 . להלן)

להוראות תקנון  . 1.6 כפופות  תהיינה  זו,  תגמול  מדיניות  שתחליף  תגמול  מדיניות  וכל  זו  תגמול  מדיניות 

החברה ובכל מקרה של מחלוקת בין האמור במדיניות התגמול כפי שתהיה באותו מועד, לבין האמור  

 , תגברנה הוראות תקנון החברה.כפי שיהיה באותו מועד רהבתקנון החב

האורגנים המוסמכים של    יכהונה והעסקה לכל נושא משרה בחברה יאושרו באופן ספציפי על ידתנאי   . 1.7

התגמול   מדיניות  בהוראות  ובהתחשב  מועד,  באותו  שתהיינה  כפי  הדין,  להוראות  בהתאם  החברה 

אימוץ מדיניות התגמול על ידי החברה אינה מקנה כל זכות לנושאי המשרה    ,כי  יובהר  כמפורט להלן. 

  בה.

דיניות מנוסחת בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד והיא תחול על נשים וגברים כאחד, ללא הבדל וללא  המ . 1.8

 כל שינוי. 
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 הגדרות . 2

להגדרות ולמונחים במדיניות תגמול זו תהיה המשמעות הקבועה להן בחוק החברות, אלא אם כן הוגדרו  

  אחרת במסגרת מדיניות התגמול.  

  –במסמך זה תהא למונחים הבאים המשמעות הנקובה בצידם 

  ;והתקנות שהותקנו מכוחו 1999-החברות, התשנ"ט  קחו  –  " חוק החברות"

החברות  –  " נושא משרה " בחוק  למנהל    –  כהגדרתו  משנה  ראשי,  עסקים  מנהל  כללי,  מנהל 

כללי, סגן מנהל כללי, כל ממלא תפקיד כאמור בחברה אף אם תוארו שונה,  

  וכן דירקטור, או מנהל הכפוף במישרין למנהל הכללי;

כהונה   תנאי"

  "והעסקה

טוח,  פטור, ביהתחייבות ל תנאי כהונה והעסקה של נושא משרה ובכלל זה,    –

מענק פרישה וכל הטבה, תשלום אחר או  ,  שיפוימתן  התחייבות לשיפוי או  

  התחייבות לתשלום כאמור, הניתנים בשל כהונה או העסקה כאמור; 

חודשיים  –  " קבועתגמול " ניהול  דמי  ו/או  חודשי  ברוטו  נלווים  ,שכר  תנאים    , לרבות 

    ;בתמורה לעבודתו לנושא המשרה למיםוהמש

התגמול הקבוע לא יובא בחשבון שווי לצורכי מס והחזרי הוצאות  בקביעת      

  משתנים; 

ו/או    –  "תנאים נלווים" תגמולים  ו/או  פנסיה  לקרן  לפיצויים,  (הפרשות  סוציאליים  תנאים 

מחשב נייד,  , חופשה, הבראה, מחלה, טלפון,  תביטוח מנהלים), קרן השתלמו

- החזר הוצאות, הודעה מוקדמת, אי,  נט, עלות רכב צמודביגוד, עיתון, אינטר

  תחרות וכיו"ב;

כספי  –  " תגמול משתנה " פעמי  ,מענק  חד  מענק  ו/או  בביצועים  בעמידה  מאמצים    התלוי  בגין 

  ניכרים מצד נושא המשרה; 

  התגמול המשתנה; ו הסך הכולל של התגמול הקבוע   –  " התגמול הכולל"

  ; אביב בע"מ-הבורסה לניירות ערך בתל   –  "הבורסה"

לסטטיסטיקה    –  " מדד" המרכזית  הלשכה  ידי  על  המפורסם  לצרכן  המחירים  מדד 

 . הולמחקר כלכלי או כל גוף או מוסד רשמי אחר שיבוא במקומ

 

  תוקף ותחולה . 3

אישרו דירקטוריון החברה והאסיפה כללית של החברה מדיניות תגמול לנושאי    2020בנובמבר    26ביום   . 3.1

מדיניות התגמול הינה  .  א לחוק החברות267בהתאם להוראות סעיף  משרה של החברה ושל חברות בנות  

 שנים החל מהמועד בו תהפוך החברה לתאגיד מדווח.  5לתקופה של 

מעת לעת את מדיניות התגמול וכן את הצורך בהתאמתה להוראות הדין  תבחן    ועדת התגמול של החברה . 3.2

לעיל אם חל שינוי מהותי בנסיבות שהיו קיימות    1.4הרלוונטיות, למטרות החברה המפורטות בסעיף  

בעת קביעת מדיניות התגמול או מטעמים אחרים, ותפעל לעדכון מדיניות התגמול במידת הצורך, ובכלל  

(ועדת התגמול תהיה רשאית לעשות כן גם    לדירקטוריון החברה על עדכון או הארכת תוקפהתמליץ  זה,  

 . במהלך תקופת מדיניות התגמול)



4 

הוראות   . 3.3 האפשר,  במידת  יעוגנו,  בחברה,  המשרה  נושאי  של  הניהול  ו/או  ההעסקה  הסכמי  במסגרת 

הטמיע את המדיניות  המתאימות להוראות מדיניות תגמול זו באופן שהחברה תפעל, במידת האפשר, ל

 התגמול במסגרת הסכמי ההעסקה ו/או הניהול הקיימים עם נושאי המשרה בחברה. 

רכיבי התגמול להם  בחברה ו  אימוץ מדיניות התגמול על ידי החברה אינו מקנה כל זכות לנושאי המשרה . 3.4

ורגנים  יהיו אך ורק אלו שאושרו לגביהם באופן פרטני על ידי הא   בחברה  יהיו זכאים נושאי המשרה 

 המוסמכים לכך בחברה ובכפוף להוראות כל דין. 

לנושאי משרה . 3.5 תגמול  מנגנוני  בחברה  וקיימים  ייתכן  זו,  תגמול  אישור מדיניות  אשר  בחברה  למועד   ,

זאת, תשאף החברה   עם  יחד  שנכרתו.  ניהול  ו/או הסכמי  עבודה  הסכמי  מכוח  החברה מחויבת להם 

נושאי כאמור,  בחברה  משרה קיימים  במסגרת חידושים של הסכמי עבודה עם  , ככל שיהיו חידושים 

, להטמיע  בחברה  ובמסגרת כריתת הסכמי עבודה ו/או הסכמי ניהול חדשים עם נושאי משרה חדשים

וליישם את עקרונות מדיניות התגמול הנכללים להלן, בכפוף לאפשרותה של החברה לחרוג ממדיניות  

 תגמול זו, ככל שיידרש ובכפוף להוראות הדין.  

הכהונה   . 3.6 בהסכמי  המדיניות  אישור  למועד  עד  שנקבעו  הוראות  על  גוברת  אינה  זו  תגמול  מדיניות 

 וההעסקה של נושאי המשרה.

תנאי   . 3.7 ו אישור  ידונו  כהונה  המדיניות,  במסגרת  המשרה  נושאי  של  התגמול  בתכנית  ושינויים  העסקה 

ו/או דירקטוריון החברה ו/או  ויאושרו על ידי האורגנים המוסמכים של החברה ובכלל זה ועדת התגמול  

 האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה, והכל בהתאם להוראות הדין. 

אם וככל שלאחר מועד אישור מדיניות תגמול זו כדין, ייקבעו בחוק, בתקנות או בצווים שיוצאו מכוחו,   . 3.8

למועד אישורה,  הקלות ביחס לדרישות החובה או בתנאי הסף שצריכים להיכלל במדיניות תגמול נכון  

יראו בהקלות האמורות ככלולות במדיניות התגמול על אף כל הוראה אחרת הקבועה בה, והכל בכפוף  

 לאישור ועדת התגמול ודירקטוריון החברה. 

במידה וקיימת סטייה מתכנית התגמול המבטאת תגמול שהינו נמוך מהתנאים ו/או    ,מובהר בזאת כי . 3.9

זו, לא ייחשב הדבר כסטייה או חריגה ממדיניות התגמול של  מהטווחים המוגדרים במדיניות תגמול  

 החברה, ולא יידרשו האישורים הקבועים בדין לחריגה ממדיניות התגמול לצורך חריגה מסוג זה.  

לדירקטוריון  דירקטוריון החברה מופקד על יישום מדיניות התגמול בהתאם למטרות מדיניות התגמול.   . 3.10

 החברה הסמכות לפרש את הוראות מדיניות התגמול בכל מקרה של ספק לגבי אופן יישומה. 

  ועדת התגמול  . 3.11

אשר    התגמול ועדת   החברה  דירקטוריון  של  ועדה  בהתאם    תתמנה הינה  החברה  דירקטוריון  ידי  על 

,  םינה   התגמול. תפקידיה של ועדת  לאחר שהחברה תהפוך להיות תאגיד מדווח  להוראות חוק החברות

 : בין היתר

 ;בחברה להמליץ לדירקטוריון החברה על מדיניות התגמול לנושאי משרה . 3.11.1

  ;עדכונה, מעת לעת, של מדיניות התגמול ולבחון את יישומהלהמליץ לדירקטוריון החברה על  . 3.11.2

הטעונות אישור    להחליט אם לאשר עסקאות באשר לתנאי כהונה והעסקה של נושאי משרה . 3.11.3

 לחוק החברות; 275-ו  273, 272ועדת התגמול לפי סעיפים  של

 החברות. ) לחוק  3)(1(ג272לפטור עסקה מאישור האסיפה הכללית, כאמור בסעיף  . 3.11.4



5 

שינוי מדיניות התגמול ואישור מחדש של מדיניות התגמול יהיו טעונים אישור האורגנים המוסמכים של   . 3.12

  .באותו מועדבהתאם להוראות הדין, כפי שתהיינה החברה, 

 

 בחברה  השיקולים המנחים בקביעת מדיניות תגמול . 4

  כדלקמן:את החברה בקביעת מדיניות תגמול הינם וינחו  השיקולים אשר הנחו 

, תוך התחשבות בגודל  קידום מטרות החברה, תכנית העבודה של החברה ומדיניותה בראיה ארוכת טווח . 4.1

 ; החברה, סוג פעילותה והשוק בו היא פועלת

יצירת תמריצים ראויים לנושאי המשרה בחברה, בהתחשב, בין היתר, במדיניות ניהול הסיכונים של   . 4.2

  ;ח הקצר והארוך, השאת רווחיה וקידום יעדיה לטוו החברה

 ; גודל החברה ואופי פעילותה . 4.3

העלאת המוטיבציה לנושאי המשרה בחברה ועידוד מאמץ אישי להשיג רמה גבוהה של ביצועים עסקיים   . 4.4

 מבלי ליטול סיכונים בלתי סבירים; 

יצירת מסגרת כללית וברורה לקביעת תכנית תגמול אישית לכל נושא משרה בחברה, תוך יצירת איזון   . 4.5

בסביבה  בין   לשינויים  להתאמתה  בתכנית  מסוימת  גמישות  מתן  עם  יחד  השונים,  התגמול  מרכיבי 

 העסקית ולביטוי עבור הישגים אישיים של נושא המשרה בחברה;

המהווים את הבסיס האיתן לניהול החברה, המשך פיתוחה    לחברה  גיוס ושימור נושאי משרה איכותיים . 4.6

  והצלחתה לאורך זמן. 

 

 של נושאי המשרה  התגמולתנאי  קביעת  השיקולים ב . 5

תנאי התגמול   הרל הכולל  בבחינת  ידי האורגנים  על  ייבחנו  משרה,  לנושא  בחברהווהמוצעים    , נטיים 

לעיל,   4  בשיקולים שהנחו בקביעת מדיניות התגמול המפורטים בסעיף  והכל בהתחשב הנושאים הבאים

כפי שיהיו באותו    והעקרונות המפורטים להלן  היקף פעילותה,  במצבה הפיננסי של החברהובין היתר,  

  : מועד

 ;(בתפקיד קיים ו/או קודם) השכלתו, כישוריו, מומחיותו, ניסיונו המקצועי והישגיו של נושא המשרה . 5.1

, תחומי אחריותו והסכמי שכר קודמים שנחתמו עימו (ככל  העסקתומשרה, היקף  התפקידו של נושא   . 5.2

  ;  שנחתמו)

  ; עלת החברהוהיכרותו של נושא המשרה עם החברה ועם השוק בו פ . 5.3

  פועלו האישי של כל נושא משרה, מידת השקעתו ותרומתו להצלחת החברה ולפעילותה; . 5.4

 ;, ככל שהיוך השנהאתגרים מיוחדים בעלי חשיבות לחברה עימם התמודד נושא המשרה במהל . 5.5

לתוצאותיה העסקיות של   . 5.6 התייחסות  תוך  כל מרכיביה,  על  כולה,  התגמול  חבילת  של  הכלכלי  שוויה 

  החברה, וככל שחבילת התגמול מבוססת על יעדים, תוך בחינתם של יעדים אלו;

אשר נמנים על בעלי השליטה בחברה, אשר תנאי    למעט ביחס לנושאי משרה,  המלצות מנכ"ל החברה . 5.7

 התגמול שלהם ייקבעו כנדרש על פי דין. 

 תגמול משתנה לעניין תנאי כהונה והעסקה הכוללים  . 5.8

להשגת יעדי החברה וזאת בראייה ארוכת טווח  להצלחת החברה ולפעילותה, תרומתו של נושא המשרה  

בחברה נושא המשרה  של  לתפקידו  למדידהובהתאם  הניתנים  קריטריונים  יכלול  רוב  פי  ועל  רכיב  .  , 
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הזכאות לתגמול משתנה  זה מבטא את הקשר בין הצלחת נושא המשרה בתפקידו לבין התגמול.    תגמול 

שנקבעו מראש ורכיב של שיקול    ת יעדי החברה), עמידה ביעדים אישייםג תכלול בחינה ארגונית (הש

 דעת.

 השוואה פנימית  . 5.9

היחס שבין עלות תנאי הכהונה והעסקה של נושאי המשרה  ודירקטוריון החברה יבחנו את    ועדת התגמול

  לעלות השכר של כלל עובדי החברה.  

מירה על פערים סבירים בין התגמול הכולל  שהחברה רואה חשיבות לתגמול הולם לכלל עובדי החברה ול

לנושאי המשרה לזה של שאר עובדי החברה. לפיכך, בעת אישור תנאי כהונה והעסקה לנושאי משרה  

היחס שבין  את    רה בהתאם להוראות מדיניות תגמול זו, ועדת התגמול ודירקטוריון החברה יבחנובחב

עלות תנאי הכהונה וההעסקה של נושא המשרה לבין עלות השכר של שאר עובדי החברה, לרבות נושאי  

(ככל שישנם) ניהול זהים או דומים  נוספים בחברה בדרגי  יחסים של עובד  ,משרה  - בין אם במערכת 

ושל עובדי קבלן המועסקים אצל החברה (ככל שישנם), ובפרט היחס בין  ובין אם בהסכמי ניהול,    דעבימ

התגמול המוצע לאותו נושא משרה לבין השכר הממוצע ולשכר החציוני של שאר עובדי החברה ועובדי  

, וכמו כן  בחברהקבלן המועסקים אצל החברה (ככל שישנם) והשפעת הפערים ביניהם על יחסי העבודה 

, ויציינו האם לדעתם מדובר ביחס  )שרלוונטיהשכר של נושא המשרה הקודם באותו התפקיד (ככל  את  

 ראוי וסביר בהתחשב באופייה של החברה, גודלה, תמהיל כוח האדם המועסק בה ותחום העיסוק שלה.  

    1:ותגמול זנכון למועד אישור מדיניות   , במונחי עלות מעביד,היחס האמורלהלן  

 

   חיצוניתהשוואה  . 5.10

סקר  לבצע    רשאית  החברה  .)Benchmark( סקר נתונים השוואתי לשכר המקובל בשוק הרלוונטי  ביצוע  

תנאי    או עדכון   לפני קביעת)  1(  :או באמצעות יועץ חיצוניבעצמה  (ללא חובה לכך),    נתונים השוואתי

  שישנו ו/או יו"ר דירקטוריון החברה, ככל    מנכ"ל החברה  בעל השליטה או קרובו ושל  שלהתגמול הכולל  

פעיל דירקטוריון  יו"ר  המשרה  )  2(  ;בחברה  נושאי  ליתר  בשיעור  הקבוע  התגמול  עדכון  לפני    –ביחס 

ור תנאי תגמול כולל לנושא  עובר למועד העדכון או במקרה של אישהקבוע  מהתגמול    20%העולה על  

  ) 3(-; ו לו היה זכאי קודמו בתפקיד  קבוע ה ל  מהתגמו  20%עולה על    קבוע ה  כאשר התגמול  חדשמשרה  

    במועד אישור מדיניות התגמול.

דומות  ההשוואה תעשה  נושאי משרה בתפקידים דומים בחברות  הניתןלרמת ההשתכרות של  .  , ככל 

נת נתונים כספיים רלוונטיים כגון שווי שוק,  יחברות דומות לעניין זה יהיו חברות הדומות לחברה מבח 

ככל שיהיה ניתן, תבוצע השוואה לחברות בעלות אופי  .  הכנסות ו/או מכלול פרמטרים אלוסך מאזן,  

  וענף פעילות דומה. 

  

  
כי, לצורך החישוב השכר הממוצע והשכר החציוני נלקח חשבון שכר העובדים בחברה ולא נלקח בחשבון שכר חברי   מובהר    1

    הדירקטוריון, פרט ליו"ר דירקטוריון החברה.

 תפקיד 
היחס בין העלות תנאי הכהונה וההעסקה  
  הכוללת לבין עלות השכר הממוצע בחברה 

היחס בין עלות תנאי הכהונה וההעסקה  
  הכוללת לבין עלות השכר החציוני בחברה 

  1:3.4  1:1.7 מנכ"ל 
  1:6.3  1:3.2  יו"ר דירקטוריון 

  1:2.5  1:1.3 נושאי משרה הכפופים למנכ"ל 
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 הכולל  התגמולרכיבי  . 6

  כל נושא משרה יהיה מורכב ממספר רכיבים (כולם או חלקם), המפורטים להלן.  מול הכולל שלהתג

מנושאי המשרה בחברה לקבלת כל אחד    להעיד על זכאותו של מי כדי  אין בקיומה של מדיניות תגמול זו  

במקרה שנושא משרה יקבל תגמול שאינו    ,. כמו כן מובהר כילהלןהמפורטים  הכולל  מרכיבי התגמול  

מכולל   כסטיחלק  הדבר  ייחשב  לא  זו,  תגמול  במדיניות  המפורטים  התגמול  כחריגה  ירכיבי  או  ה 

  ממדיניות התגמול של החברה.

גם  תחול  זו  תגמול  כאמור  מדיניות  בהסכם  התקשרות  המשרה    על  נושא  בשליטת  חברה  כאשר  עם 

  . ויכיל בתוכו את התגמול הקבוע ואת כלל התנאים הנלווים וההטבות התשלום יבוצע בחשבונית

  קבוע תגמול רכיב  . 6.1

בהתאם  באופן פרטני עבור כל נושא משרה,  קבע  יי   בחברה  המשרה  ישל נושא   קבוע ההתגמול   . 6.1.1

  כמו כן, החברה רשאית להעסיק ו/או לקבל שירותים מנושאי משרה   .לעיל  5  למפורט בסעיף 

במדיניות    בחברה האמורים  והסכומים  קיים  משרה  היקף  לשנות  וכן  חלקי  משרה  בהיקף 

 התגמול יחולו באופן יחסי להיקף המשרה בפועל. 

כ . 6.1.2 המשרה  נושא  עם  בהתקשרותה  לקבוע  רשאית  למדד.  קבועההתגמול  י  החברה    יוצמד 

יחס  ההצמדה יכול שתיעשה על בסיס חודשי, רבעוני, חצי שנתי או שנתי (ככל שהמדד ירד ב

עדכון התגמול    ).תבוצע הפחתה של התגמול הקבועלא  (כפי שהוגדר בהסכם עמו)  למדד הבסיס  

 חשב כתיקון של תנאי הכהונה והעסקה של נושא המשרה.יהקבוע לאור עלייה במדד לא י

, לא יחול לגביהם  1951-בשל אופי תפקיד נושאי המשרה, חוק שעות עבודה ומנוחה, התשי"א

 לתגמול נוסף עבור עבודה בשעות נוספות או בזמן המנוחה השבועית.והם לא יהיו זכאים 

 עדכון התגמול הקבוע לנושאי המשרה יעשה בהתאם להוראות הדין.  . 6.1.3

  ל מנכ"ל  םכפופיהמשרה   ינושא הוראות לעניין הוראות לעניין  . 6.1.4

למנכ"ל החברה הסמכות לאשר עדכון תגמול של נושא משרה הכפוף למנכ"ל, אחת לשנה, ללא  

יעלה על ובלבד שהשינוי לא  ועדת התגמול  מעלות העסקתו הכוללת    20%  שיעור של  אישור 

 (שינוי שאינו מהותי) וכי התגמול יעמוד ביתר הוראות מדיניות התגמול של החברה. 

לנושא  ביחס  לעיל,  כאמור  שכר  הכפו   יהעלאת  מנכ"ל    פיםמשרה  ידי  על  תאושר  למנכ"ל, 

כשינוי מהותי  וכן לא תיחשב  ובלבד שתנאי    החברה,  נושא משרה,  הכולל של אותו  בתגמול 

מהתקרות   יחרגו  לא  השינוי,  לאחר  משרה,  נושא  אותו  של  החדשים  וההעסקה  הכהונה 

  המפורטות במדיניות תגמול זו.

הוצאות  , כולל  שכר ברוטועלות מעביד (כל הסכומים המפורטים בטבלה שלהלן הינם במונחי   . 6.1.5

החברה תהיה רשאית    . )100%ומייצגים אחוז משרה מלאה (  או דמי ניהול)  סוציאליות ונלוות

גם במשרה חלקית ולשלם שכר חלקי לפי שיעור המשרה של    בחברה  נושאי משרהלהעסיק  

 .  אותו נושא משרה ביחס לטבלה שלהלן

 ומכירות  שיווקי משרה בתפקיד ילעניין נושא הוראות  . 6.1.6

,  קבוע  בסיס  בשכר  שיווק ומכירות   מנהליד  החברה תהיה רשאית להעסיק נושא משרה בתפק

, לפי  האו חלק  ה, כולתיגזר, אשר  0.3%בשיעור קבוע מראש שלא תעלה על    בסיס עמלהועל  

  ם הוא מקדם. בפרויקטים אות  החברה ו/או חברות בנות שלהיחידות הדיור    תמכירו
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זכאי   יהיה  לה  העמלה  קביעת  כאמורבעת  משרה  נושא  יילקחו  אותו  היתר,  ,  בין  בחשבון, 

היחידות   כמות  הצפוי,  הפרויקט  שיווק  משך  הצפויה,  הפרויקט  רווחיות  כגון:  פרמטרים 

בפרויקט בכוונת    ,לשיווק  אשר  שונים  שיווק  ומהלכי  פרויקט  באותו  השיווק  אנשי  מספר 

קביעת העמלה יכול ותעשה בשלבים מקדמיים של הפרויקט ועל    ,החברה ליזום בו. יובהר כי

  .רכות שונות של החברה וכי לא יידרש אישור נוסף בעת תחילת שיווק הפרויקט בפועלבסיס הע

היות ושכר קבוע על בסיס מנגנון עמלות נגזר מהיקף המכירות המקסימלי הניתן בכל פרויקט,  

לפרויקט,   מפרויקט  משתנה  מטבעו  מכירות    התשלום  ומועדיאשר  מקצב  הם  אף  נגזרים 

לנכון שלא לקבוע תקרת תגמול קבוע שנתית כפי שקבעה    הדירות בפרויקט, מוצאת החברה

נושאי המשרה בחברה כמפורט בסעיף     העמלה   לשיעורלהלן אלא לקבוע תקרה    6.1.7ליתר 

  .בגין כל מכר דירה לנושא משרה כאמורולם תשש

התשלום, תהיה רשאית החברה לקבוע סכום מינימלי   מועדיכמו כן, לאור האמור לעיל לעניין 

כמקדמה בחודשים בהם העמלה בגין המכירות נמוכה    לנושא משרה כאמורחודשי אשר ישולם  

  מאותו סכום מינימלי חודשי. נקבע סכום כאמור, תבוצע התחשבנות בין הצדדים אחת לשנה. 

 תקרת התגמול הקבוע  . 6.1.7

 תהיה כמפורט להלן:  , במונחי עלות מעביד,התגמול הקבוע השנתית לנושאי המשרה תקרת

  2תקרת תגמול קבוע שנתית (באלפי ש"ח)   תפקיד 
  2,000  3יו"ר דירקטוריון פעיל 

  1,600  מנכ"ל 
  1,000  נושאי משרה הכפופים למנכ"ל 

  ללא תקרה שנתית   נושאי משרה בתפקידי שיווק ומכירות 
 

 נוספות תנאים נלווים והטבות  . 6.2

לנושאי  אשר יכול ויהיו (כולם או חלקם) חלק מהתגמול הכולל  הנלווים וההטבות  התנאים ט להלן פירו

לחברה שירותים    המספקים   בחברה  לנושאי משרההתגמול הקבוע  תשלום    ,. יובהר כיבחברה  המשרה

התגמול  במסגרת הסכם שירותים עם חברה בשליטתם, יבוצע כנגד חשבונית מס כדין ויכלול בתוכו את 

  הוצאות, ככל שיאושר כדין). ר בות (למעט החזטואת כלל התנאים הנלווים והה  קבועה

 תנאים סוציאליים  . 6.2.1

משרה בחברה  נושא  הע  המועסק  בחוקי  המעוגנים  נלווים  לתנאים  זכאי  בודה/צווי  יהיה 

כגון: הפרשות לקרן פנסיה/ביטוח מנהלים, הפרשות לפיצויים, ימי חופשה,    ,ההרחבה השונים

על פי הוראות  באופן אשר יהיה לכל הפחות  דמי מחלה, דמי הבראה וכיו"ב. תנאים אלו ייקבעו  

לעת מעת  שתהיינה  כפי  משרה    .הדין  לנושאי  ביחס  ורק  אך  יחולו  אלו  סוציאליים  תנאים 

 מעביד. -המקבלים שכר ומתקיימים בינם לבין החברה יחסי עובד 

 תנאים נלווים נוספים  . 6.2.2

ל זכאי  ויהיה  יכול  המשרה  נוספיםנושא  נלווים  קרן    :כגון  ,תנאים  עבודה,  כושר  אובדן 

ואינטרנט,   טלפון  החזקת  נייד,  השתלמות,  לארמחשב  חבר  ולמימון  דמי  מקצועיים  גונים 

  
החברה שומרת לעצמה את הזכות להצמיד את שכר נושאי    ,כי  יובהר .  למדד  הצמדה  כוללים  אינםהסכומים בטבלה    ,כי  יצוין  2

  את תקרת התגמול הקבוע השנתי, למדד.   ובהתאמההמשרה, 
  בדירקטוריון   כדירקטור   לכהונתו  הנלווים  לאלו  מעבר  נוספים  שירותים  לחברה  מעניק  אשר  דירקטור  משמע  פעיל  דירקטור   3

  .החברה
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השתתפות בפעולות    ,מנוי לעיתונים יומיים  שי לחג,נטי),  ווהשתלמויות מקצועיות (ככל שרל

וכיו"ב,   החברה  של  מקובלות  רלוונטי. רווחה  משרה  נושא  לכל  פרטני  באופן  שייקבעו    יכול 

דעת הנהלת    גילום שווי ההטבות הנ"ל, כולו או חלקו, ככל שנדרש על פי דין, יהיה לפי שיקול

    .לעיל 6.1.7 בסעיף המפורטות  ותעל התקר תעלהלא  עלות התגמול הקבוע, ובלבד שהחברה

 הוצאות  תשלום/החזר . 6.2.3

המשרה   ו נושא  להחזריכול  זכאי  עבודתו,   תשלום/יהיה  במהלך  שהוציא  לרבות    הוצאות 

(בארץ או בחו"ל), אש"ל, אירוח, הוצאות נסיעה בארץ   הוצאות בגין טלפון, אינטרנט, לינה 

וכיו"ב   מקצועיות  תוכנות  מקצועי,  בארגון  חברות  דמי  מקצועית,  ספרות  עיתונים,  ובחו"ל, 

הנהלת  לשיקול דעת   בהתאםו ,, כפי שיהיו מעת לעתהחברה  נהליבהתאם למקובל על פי  והכל

החברה  הח  .החברה של  ישירה  נשיאה  באמצעות  או  קבלות  הצגת  כנגד  יעשה  הוצאות  זר 

 בהוצאות אלו. 

 רכב . 6.2.4

ולהשתתף באופן חלקי  החברה תהא רשאית להעמיד רכב לשימושו האישי של נושא המשרה  

. במידה  דלק ונלוותות  לרבות הוצא ,  (לרבות גילום מס בגין הוצאה זו)  או מלא בהוצאות רכב

והחברה החליטה להעמיד רכב לשימוש נושא המשרה כאמור, יוכל נושא המשרה לבחור לוותר  

גילום    חלף העמדת הרכב לשימושו.  קבוע לתגמול העל העמדת הרכב לשימושו ולקבל תוספת  

 שווי הרכב כולו או חלקו יהיה על פי שיקול דעת החברה. 

 מחשב נישא  . 6.2.5

, באופן  תף תשלשימושו האישי של נושא המשרה ולה  החברה תהא רשאית להעמיד מחשב נישא 

 בהוצאות המחשב הנייד כאמור (לרבות גילום מס בגין הוצאות זו).  א חלקי או מל

 ותקשורת טלפון  . 6.2.6

, באופן  ולהשתתףלפון נייד לשימושו האישי של נושא המשרה  טהחברה תהא רשאית להעמיד  

 כאמור (לרבות גילום מס בגין הוצאות זו).  הטלפון הניידבהוצאות  א חלקי או מל

   וגילום מס מס . 6.2.7

נושא המשרה ישא בכל הוצאות המס הכרוכות בהטבות אלו, למעט אם הוסכם עמו אחרת  

החברה רשאית לגלם מס אשר מוטל על נושא המשרה בגין רכיב או רכיבים    . העסקהבהסכם ה 

 מרכיבי העסקתו, לרבות כל הטבה שתינתן לו. 

 הודעה מוקדמת  . 6.2.8

דין  הנדרשת על פי    שלא תפחת מהתקופה  נושא המשרה יהיה זכאי לתקופת הודעה מוקדמת

  . כפי שייקבע בהסכם שבין החברה לבין נושא המשרהו

הסכם  ההתקשרות בטרם  החברה  קבע על ידי  ימת לכל נושא משרה ת תקופת ההודעה המוקד

המשרה   נושא  המוקדמת  ההודעה  תקופת  במהלך  המשרה.  נושא  מחויב  עם  להמשיך  יהיה 

מבלי לפגוע בזכויותיו  לשחרר אותו ממחויבות זו,  תחליט החברה  ולמלא את תפקידו, אלא אם  

  4. בתקופת ההודעה המוקדמתשל נושא המשרה לקבלת תגמול בהתאם להסכם עימו 

  
וזאת בגין עילות אשר ניתן בגינן  ההתקשרות עמו  /ורצונה לסיים את העסקת חברה לנושא משרה על ההודעת   בעתכי,   מובהר   4

רשאית לקבוע כי נושא המשרה לא יהיה זכאי לקבלת הודעה    תהיהי פיטורין בהתאם להוראות הדין, החברה  י לשלול פיצו
  זכאית לקבוע כי נושא המשרה לא יהיה זכאי לתגמול לאחר מתן הודעה כאמור. יה מוקדמת והחברה תה
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    בחברה אחריות דירקטורים ונושאי משרה  ביטוח . 6.2.9

לרכושהחברה   ביטוח    תפעל  ופוליסת  דירקטורים  ידי    בחברה   נושאי משרה אחריות  על  (בין 

הארכת תוקף פוליסת הביטוח הקיימת בחברה ובין על ידי התקשרות בפוליסה אחרת, לרבות  

על ידי האורגנים המוסמכים  יקבעו מעת לעת  י הולמים כפי שבתנאי כיסוי  עם מבטח אחר),  

בגין פוליסת הביטוח בגין כלל    , ובלבד שגבול האחריותעל פי דיןהנדרשים  ובהתאם לאישורים  

סכום ,  למקרה ולתקופה   מיליון דולר ארה"ב  15סך של    לא יעלה על  נושאי המשרה הכלולים בה

סך    עלה על י לא    כל אחת מתקופות הביטוחשתשלם החברה בגין הפוליסה ב  פרמיה השנתיתה

אלפי דולר    250לתביעה לא תעלה על  של החברה  והשתתפות עצמית    אלפי דולר ארה"ב  100  של

(לרבות אלו    מעת לעת  ותכלול בהן את הדירקטורים ונושאי המשרה המכהנים בחברה  ,ארה"ב

  . שהינם בעלי שליטה בחברה או קרוביהם)

תכלול את הדירקטורים ונושאי המשרה המכהנים בחברה מעת לעת (לרבות    הפוליסה כאמור 

דירקטורים ונושאי  תכסה גם את אחריותם של  ו  אלו שהינם בעלי שליטה בחברה או קרוביהם)

כיסוי בגינם לא יעלו על אלה  שתנאי ה ובלבדהנמנים על בעלי השליטה בחברה,  בחברה משרה

  . בחברה של יתר הדירקטורים ונושאי המשרה

בנוסף, עשוי נושא משרה בחברה (לרבות דירקטור ולרבות בעל שליטה בחברה אשר הינו נושא  

מסוג מקצועית  אחריות  ביטוח  לפוליסת  זכאי  להיות  בחברה)   Public Offering of)  משרה 

Securities Insurance) POSI  ,  של יחרוג    7לתקופה  לא  בה  המירבי  הכיסוי  היקף  אשר  שנים, 

דולר ארה"ב   15מגבולות אחריות של   אלפי    250והפרמיה השנתית לא תעלה סך של   מיליון 

  דולר. 

   פטור ושיפוי . 6.2.10

החברה,   ותקנון  הדין  להוראות  המשרהבכפוף  לנושאי  להעניק  תוכל  בעל  החברה  לרבות   ,

בעלי המניות של  שיפוי בנוסח אשר יאושר באסיפה הכללית של  כתב  כתב פטור ו/או    שליטה,

 . ובהתאם לאישורים הנדרשים על פי כל דיןהחברה  

 תחרות -אי . 6.2.11

נושאי המשרה הוראות שמטרתן להגן על  עם    םהסכמיההחברה תהא רשאית לכלול במסגרת  

  תפקיד הלאופי ורגישות  בנוסח המקובל ובהתאם  תחרות  -זכויות החברה וכן תניות סודיות ואי

 . של נושא המשרה

 שונות  . 6.2.12

החברה ו/או לנהוג בה, החברה רשאית להעניק לנושא המשרה הטבות שונות,    בהתאם לנהלי

השתתפות בפעולות  לאירועים משפחתיים של נושא המשרה  לימי הולדת ו מתנות    כגון: שי לחג, 

 . כל הטבה אחרת כפי שנהוג בחברהרווחה המקובלות בחברה ו

 . שיהיו, יעמדו בדרישות הדין, כפי שתהיינה באותו מועד, ככל הסדרי פרישה . 6.2.13

 משתנה התגמול  רכיב ה . 6.3

  הוראות כלליות 

על    מענק כספי, התלוי בעמידה בביצועים ו/אותהא רשאית להעניק לנושאי המשרה  החברה   . 6.3.1

יקבעו על  משרה  ה  ילנושא סמכות קביעת היעדים  ,  כל דיןבכפוף להוראות    .בסיס שיקול דעת
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התגמול המשתנה  לאשר את תשלום  הסמכות  (לרבות    דירקטוריון החברה התגמול וועדת  ידי  

השנה) היעדים בסוף  לתגמול    , אשרעל בסיס  נושא המשרה  זכאי  יהיה  בגינם  ביעדים  ידונו 

ובכל    יוחלט על תגמול משתנה כאמור  במרץ של השנה שבה  31א יאוחר מיום  משתנה עד ול 

של השנה החולפת הכספיים  הדוחות  יאוחר ממועד אישור  לא  לעיל,    .מקרה  אף האמור  על 

, רשאים האורגנים המוסמכים כאמור לעיל, לקבוע  ובהתאם להוראות הדין  בנסיבות חריגות 

במרץ של אותה שנה,    31יום  גם לאחר    בחברה   ו/או לשנות יעדים שנקבעו ביחס לנושאי משרה

שיינתן   לכך  ולמשמעות  בכפוף  רטרואקטיבית  יחולו  שהם  לכך  שתוקנו,  ליעדים  מלא  גילוי 

   הכספית של תיקון היעדים ביחס לנושא המשרה הרלוונטי.

  ועדת התגמול תהא רשאית לפרש ו/או להבהיר את   בהתאם להוראות כל דין,  במידת הצורך, . 6.3.2

לת  מנגנון המשרה  נושא  של  הזכאות  בחינת  על  אחראית  תהא  וכן  המשתנה  גמול  התגמול 

  משתנה בגין השנה החולפת על עמידתו ביעדים שנקבעו לו.

רכיב התגמול המשתנה יקבע בהלימה לביצועי החברה ולביצועיו האישיים של נושא המשרה   . 6.3.3

  אל מול היעדים שהוגדרו לו במסגרת מילוי תפקידו על פי תחומי אחריותו. 

שישולם, אינו ולא ייחשב  תשלום אשר ישולם לנושא משרה בגין זכאותו לתגמול משתנה, ככל   . 6.3.4

כחלק מהתגמול הקבוע של נושא המשרה ולא ישמש בסיס לחישוב ו/או זכאות ו/או צבירה של  

   זכות כלשהי, לרבות בתשלום דמי חופשה, פיצויי פיטורין, הפרשות סוציאליות וכיו"ב.

חלקי לנושא משרה אשר תגמול משתנה  רשאים לאשר  החברה יהיו  ועדת התגמול ודירקטוריון   . 6.3.5

בחברה  חדלאו    החל בתפקידו  קלנדרית  לכהן  שנה  בשנה  במהלך  היחסי  לחלק  בהתאם   ,

  בלבד ו  וביחס להפסקת כהונה,  התגמול המשתנהאשר בגינה ניתן  כיהן בתפקידו,  הקלנדרית בה  

במשך   בחברה  הועסק  המשרה  וכן  12שנושא  לפחות  רצופים  נושא  ש  חודשים  של  העסקתו 

על פי    םפיטורי  יעה לידי סיום בנסיבות שיש בהן כדי לשלול את זכותו לפיצוי המשרה לא הגי 

  דין. 

מהרווח השנתי לפני    %20תעלה על שיעור של    לאלנושאי המשרה    5המשתנה תקרת התגמול   . 6.3.6

 .חודשי שכר ברוטו או דמי ניהול, לפי העניין 12-מס ובכל מקרה לא יותר מ

 דירקטוריון פעיל ומנכ"ל החברהמענק בשיקול דעת ליו"ר  . 6.3.7

ו/או  ועדת   פעיל  דירקטוריון  ליו"ר  להעניק  להחליט  רשאים  החברה  ודירקטוריון  התגמול 

חודשי שכר ברוטו או    3, אשר לא יעלה על  בסיס שיקול דעת  למנכ"ל החברה תגמול משתנה על

נון המפורט  דמי ניהול (לפי העניין) וזאת חלף או בנוסף לתגמול המשתנה המחושב לפי המנג

לעיל, ובלבד שהתגמול המשתנה המוענק לא יעלה על תקרת התגמול המשתנה השנתי כמפורט  

  לעיל. 

 תגמול משתנה לנושאי משרה כפופי מנכ"ל  . 6.3.8

נושא משרה אחר (שאינו יו"ר דירקטוריון פעיל או מנכ"ל), יכול שיהיה זכאי לתגמול משתנה  

ויכול ויהיו מדידים ויכול ויהיו    ,או לתקופות ארוכות יותר  ים אשר יקבעו אחת לשנה יעד  על פי

לאחר המלצתם של ועדת התגמול    החברהאיכותניים שאינם מדידים, כפי שייקבע דירקטוריון  

  . כמו כן, יכול והתגמול המשתנה יכלול רכיב של שיקול דעת בלבד. החברהומנכ"ל 

  
  . המשתנה התגמולבסיס חודש דצמבר של השנה שבגינה ניתן  על  5
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 הסתגלות/פרישה  מענק . 6.3.9

נושאי  החברה   עם  העסקה  בהסכמי  הסתגלות/פרישה  למענק  זכאות  לקבוע  רשאית  תהא 

חודשי שכר   4-יוחלט על הענקתו, לא יעלה סך השווה לומשרה. מענק הסתגלות/פרישה, ככל  

. מענק  לפי החודש הקלנדרי המלא האחרון בו כיהן בתפקידו  ברוטו או דמי ניהול (לפי העניין)

ה בפרמטרים  בהתחשב  ייקבע  ביצועי  פרישה  העזיבה,  נסיבות  כהונה,  ותנאי  תקופה  באים: 

החברה   יעדי  להשגת  המשרה  נושא  של  ותרומתו  המשרה  נושא  העסקת  בתקופת  החברה 

 ולהשאת רווחיה. 

 השבת סכומים   . 6.3.10

לחברה סכומים  ישיב  נושא המשרה  וההעסקה בצורת תגמולים משתנים,  כחלק מתנאי הכהונה  

רת תגמול משתנה, אם יתברר כי בסיס הנתונים  והעסקתו בצוששולמו לו כחלק מתנאי כהונתו  

יוצא נדרש להציגו מחדש בדוחותיה   ששימש לחישוב התגמול המשתנה הינו מוטעה וכפועל 

הכספיים של החברה. השבה כאמור לא תחול במקרה של הצגה מחדש של הדוחות הכספיים  

החשבונאית ו/או בכללי הדיווח,  הנובעת משינויי מדיניות חשבונאית בעקבות שינויים בתקינה  

 שהתרחשו לאחר מועד פרסום הדוחות הכספיים שבגינם ניתן התגמול המשתנה. 

בשנה העוקבת והיתרה, ככל  מהתגמול המשתנה  השבת הסכומים הנ"ל תבוצע בדרך של קיזוז  

לקבוע כי נושא המשרה    תוכל דשיים שווים. ועדת התגמול  תשלומים חו  12-שתהיה, תסולק ב 

מהתגמול המשתנה באותה   20%שיעור של חלק מסכום ההשבה ולא יותר מ דרש להשיבאינו נ

בו נושא המשרה אינו מכהן עוד כנושא  במקרה    .שנה, ואת היתרה נושא המשרה יידרש להשיב

  . משרה בחברה, יידרש נושא המשרה להשבה לפי שיקול דעת ועדת התגמול

 שנתי לפי שיקול דעת הדירקטוריון  תגמול משתנה הפחתת  . 6.3.11

בשיעור  לדירקטוריון החברה, לאחר שקיבל את המלצת ועדת התגמול, תהיה סמכות להפחתה  

מגובה התגמול המשתנה ביחס לשנה מסוימת, בשים לב לבחינת סבירות התגמול    50%של עד  

  של נושא המשתנה לו היה זכאי נושא המשרה בגין עמידה ביעדים באותה שנה לעומת תרומתו

החברה.  של  והכספי  העסקי  ולמצבה  להשגתם  תהא    המשרה  החברה  לדירקטוריון  כן,  כמו 

לנושא משרה מסוים במקרים של הפרות חובות  התגמול המשתנה  סמכות לבטל את תשלום  

  אמון ו/או הפרת הסכם התקשרות.

 תגמול משתנה בנסיבות מיוחדות   . 6.3.12

ו  התגמול  רשאיועדת  מנכ"ל  םהדירקטוריון  המלצת  קבלת  לאחר  ובכפוף  החברה    להחליט, 

חד פעמי לנושא משרה בגין,    תגמול משתנהלקבלת האישורים הנדרשים על פי דין, על מתן  

ו/או מאמצים ניכרים מצד נושא המשרה בחברה בביצוע עסקה   תרומה יוצאת דופן לחברה 

ב במקרה  ו/או  החברה)  של  ערך  ניירות  הנפקת  (לרבות  לחברה  ו התגמול המשתנה  מהותית 

נושא משרה בגין השנה   ודירקטוריון  החולפת  לאותו  ועדת התגמול  אינו משקף לדעת חברי 

").  משתנה מיוחדתגמול  החברה את תרומתו של נושא המשרה לחברה באותה שנה (להלן: "

  חודשי שכר ברוטו או דמי ניהול (לפי העניין)   3משתנה מיוחד לא יעלה על מכפלה של  תגמול  

י בנפרד  והוא  משרה  המשתנהמהתגמול  וענק  לנושא  המשתנה  התגמול  שסך  בשנה    ובלבד 
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על תקרת התגמול המשתנה  לא יעלה    (דהיינו לרבות התגמול המשתנה המיוחד)  הרלוונטית

    .כאמור לעיל

  משרה  ההיחס בין הרכיבים המשתנים והקבועים בחבילת התגמול של נושא  . 6.4

  50%  שיעור של  לא יעלה על נה  תהתגמול המש  ירכיב על מנת ליצור חבילת תגמול כולל מאוזנת, חלק  

 . לנושא משרההכולל    השנתי מסך חבילת התגמול  

 דירקטורים  גמול . 6.5

שלא יעלה על    יהיו זכאים לגמול שנתי וגמול השתתפותיכול ו חברי הדירקטוריון (ובכלל זה דח"צים)  

  2000-תקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), התש"ס  על פי  הסכומים המרביים 

ככל שמדובר בדירקטור מקצועי או דירקטור מומחה, יתאפשר גמול כאמור    ").תקנות הגמול (להלן: "

  א לתקנות הגמול.  5בסעיף 

הדירקטורים יהיו    כמו כן, יהיו הדירקטורים כאמור זכאים להחזר הוצאות כמפורט בתקנות הגמול.

משרה ונושאי  דירקטורים  אחריות  ביטוח  פוליסת  במסגרת  לכיסוי  תפעל  בחברה  זכאים  שהחברה   ,

כוש בתנאי כיסוי הולמים כפי שייקבעו מעת לעת על ידי האורגנים המוסמכים ובהתאם לאישורים  לר

פטור  התחייבות ל. החברה תוכל להעניק לדירקטורים כתב  לעיל  6.2.9בסעיף  , כאמור  הנדרשים על פי דין

  לאישורים הנדרשים על פי כל דין. להוראות תקנון החברה ושיפוי בהתאם ל התחייבות וכתב

בחברה, לרבות יו"ר דירקטוריון  , החברה רשאית להתקשר עם דירקטור פעיל  מבלי לגרוע מהאמור לעיל

זו,   החברה, בהסכם למתן תגמול בהתאם לקריטריונים ולכלל הפרמטרים המנויים במדיניות תגמול 

  בכפוף לקבל האישורים הנדרשים על פי דין. 

מיוחד או תוצאות   בגין מאמץ  נוסף  לדירקטורים תגמול  ויינתן  ייתכן  כן, בכפוף למגבלות הדין,  כמו 

  מיוחדות. 



 1-ט

 דוחות כספיים   – 9פרק 

 



 

 

 

 2020 נובמבר ב  28

 לכבוד 

 בע"מ )"החברה"(   גד החזקות - אב

 2020 נובמבר בע"מ מחודש  גד החזקות-אבשל   תשקיף מדף לתשקיף להשלמה וכן למכתב הסכמה בקשר הנדון: 

להשלמה  תשקיף  ל  הננו להודיעכם כי אנו מסכימים להכללה )לרבות בדרך של הפנייה( של הדוחות שלנו המפורטים להלן בהקשר

 : 2020 נובמברמחודש  וכן תשקיף מדף 

  30על מידע כספי תמציתי מאוחד של החברה ליום    2020  נובמברב  28  דוח סקירה של רואה החשבון המבקר מיום .1

 . באותו תאריך  ושלושה חודשים שהסתיימו תשעה ולתקופות של    2020 ספטמבר ב

על תמצית המידע הכספי הביניים הנפרד של החברה    2020  נובמבר ב  28מיוחד של רואה החשבון המבקר מיום    ח דו .2

ד' לתקנות ניירות  38ושלושה חודשים שהסתיימו באותו תאריך לפי תקנה    תשעהולתקופות של    2020  ספטמברב  30ליום  

 . 1970 - ערך )דוחות תקופתיים ומידיים(, התש"ל

  ביוני   30על מידע כספי תמציתי מאוחד של החברה ליום    2020  באוקטובר  2  חשבון המבקר מיום דוח סקירה של רואה ה .3

 . באותו תאריך  שישה ושלושה חודשים שהסתיימו ולתקופות של  2020

על תמצית המידע הכספי הביניים הנפרד של החברה   2020  אוקטובר ב  2מיוחד של רואה החשבון המבקר מיום    ח דו  .4

ד' לתקנות ניירות ערך  38ושלושה חודשים שהסתיימו באותו תאריך לפי תקנה    שישהולתקופות של    2020יוני  ב   30ליום  

 . 1970 -)דוחות תקופתיים ומידיים(, התש"ל 

בדצמבר   31 לימים  המאוחדים של החברה  הכספיים  על הדוחות   2020  ר באוקטוב 2 מיום  המבקר  החשבון  רואה  דוח  .5

 . 2019בדצמבר  31ולכל אחת משלוש השנים בתקופה שהסתיימה ביום  2018-ו 2019

ג'  9על המידע הכספי הנפרד של החברה בהתאם לתקנה    2020  אוקטוברב   2רואה החשבון המבקר מיום  מיוחד של  דוח   .6

ולכל אחת משלוש    2018-ו   2019בדצמבר    31לימים    1970- לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל

 . 2019בדצמבר   31השנים בתקופה שהסתיימה ביום 

רואה חשבון המבקר מיום   .7 דוחות כספיים מאוחדים פרופורמה    2020באוקטובר    2דוח  שנים  השלוש  לכל אחת מעל 

 . 2019בדצמבר  31שהסתיימה ביום בתקופה 

ות של  לתקופ מידע כספי תמציתי מאוחד פרופורמה על    2020באוקטובר    2רואה החשבון המבקר מיום    סקירה של דוח   .8

 . 2019ביוני  30שלושה  חודשים שהסתיימו ביום שישה ו

על מידע כספי תמציתי מאוחד פרופורמה  לתקופות של   2020 נובמברב 28רואה החשבון המבקר מיום  דוח סקירה של  .9

 . 2019 ספטמבר ב  30סתיימו ביום ושלושה  חודשים שה   תשעה

 

 בכבוד רב, 

 זיו  האפט 

 רואי חשבון 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 גד החזקות בע"מ-אב 
 

 2020ביוני   30דוחות כספיים מאוחדים תמציתיים ליום 

 בלתי מבוקר 

 ( IFRSערוכים בהתאם לתקני דיווח כספי בינלאומיים )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 גד החזקות  בע"מ -אב  

 2020ביוני   30דוחות כספיים מאוחדים תמציתיים ליום 

 בלתי מבוקר 

 

 תוכן העניינים

 

 

 ע מ ו ד  

  

 3 של רואה החשבון המבקר על ביקורת דוחות כספיים מאוחדים    סקירהדוח  

 5-4 על המצב הכספי   תמציתייםדוחות מאוחדים 

 6 הכולל  או הפסדרווח העל   תמציתייםדוחות מאוחדים 

 7-9 על השינויים בהון   תמציתייםדוחות מאוחדים 

 10-11 על תזרימי המזומנים   תמציתייםדוחות מאוחדים 

 16-12 המאוחדים   תמציתייםביאורים לדוחות הכספיים 

 

 

 

___________________________ 

_________________ 

_____ 
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 גד החזקות בע"מ-לבעלי המניות של  אבהנדון: דוח סקירה של רואה החשבון המבקר 

 

א  מ ו  ב

גד החזקות בע"מ וחברות הבנות שלה )להלן: "הקבוצה"( הכולל את הדוח התמציתי  - סקרנו את המידע הכספי המצורף של  אב

ואת הדוחות התמציתיים המאוחדים על הרווח או הפסד, הרווח או הפסד    2020ביוני    30המאוחד על המצב הכספי ליום  

שישה ושלושה חודשים שהסתיימו באותו תאריך. הדירקטוריון וההנהלה   הכולל, השינויים בהון ותזרימי המזומנים לתקופות של 

"דיווח כספי לתקופות    IAS 34אחראים לעריכה ולהצגה של מידע כספי לתקופות ביניים אלה בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי  

תקופתיים   )דוחות  ערך  ניירות  תקנות  של  ד'  פרק  לפי  אלה  ביניים  לתקופות  כספי  מידע  לעריכת  וכן הם אחראים  ביניים", 

 . אחריותנו היא להביע מסקנה על מידע כספי לתקופות ביניים אלה בהתבסס על סקירתנו. 1970-ומיידיים(, התש"ל 

ה ה ר י ק ס ה ף  ק  י

של לשכת רואי חשבון בישראל "סקירה של מידע כספי לתקופת    2410התאם לתקן סקירה )ישראל(  ערכנו את סקירתנו ב

ביניים הנערכת על ידי רואה החשבון המבקר של הישות". סקירה של מידע כספי לתקופת ביניים מורכבת מבירורים, בעיקר  

ליטיים ואחרים. סקירה הינה מצומצמת בהיקפה  עם אנשים האחראים לעניינים הכספיים והחשבונאיים, ומיישום נהלי סקירה אנ 

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. 

ה   נ ק ס  מ

המהותיות,  בהתבסס על סקירתנו, לא בא לתשומת ליבנו דבר הגורם לנו לסבור שהמידע הכספי הנ"ל אינו ערוך, מכל הבחינות  

 . IAS 34בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי  

בנוסף לאמור בפסקה הקודמת, בהתבסס על סקירתנו, לא בא לתשומת ליבנו דבר הגורם לנו לסבור שהמידע הכספי הנ"ל  

ומיידים(,   )דוחות תקופתיים  ניירות ערך  אינו ממלא, מכל הבחינות המהותיות, אחר הוראות הגילוי לפי פרק ד' של תקנות 

 . 1970 -התש"ל 

 

 

 

 2020 באוקטובר  2תל אביב, 

 זיו האפט                     

 רואי חשבון                      
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 גד החזקות בע"מ -אב

 שלה  המאוחדות   והחברות

 תמציתיים על המצב הכספי   מאוחדים דוחות 

 

  ביוני 30 ליום 
 ליום

 בדצמבר  31

 2020  2019  2019 

 אלפי ש"ח   אלפי ש"ח   אלפי ש"ח  

   מבוקר  בלתי   מבוקר  בלתי  

      נכסים 

      נכסים שוטפים: 

 4,369  2,885  4,387 מזומנים ושווי מזומנים 

 9,022  1,311  6,698 ליווי פיקדונות בחשבון 

 18,896  4,615  18,800 לקוחות  עם   חוזים בגין  נכסים

 3,081  2,088  2,563 חייבים ויתרות חובה  

 33,868  27,763  33,621 בניינים בהקמה למכירה ומקרקעין 

 3,210  2,059  3,169 חברות בשליטה משותפת  מול יתרות 

 673  663  1,016 שליטה  בעלי

 
70,254  41,384  73,119 

      

 
     

      : נכסים שאינם שוטפים 

 18,933  4,514  20,050   עלויות בגין פרויקטים עתידיים 

 196  49  196 נדחים  מיסים 

 1,113  859  762 השקעות בחברות המטופלות לפי שיטת השווי המאזני 

 717  651  581 קבוע   רכוש

 
21,589  6,073  20,959 

      

      

 91,843  47,457   94,078 

      

 

 

 

 

 

 . הביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים המאוחדים  
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 אב-גד החזקות בע"מ 

 שלה  המאוחדות   והחברות

 הכספי   המצב   על  תמציתיים מאוחדים   דוחות 

  ביוני 30 ליום 
 ליום

 בדצמבר  31

 2020  2019  2019 

 אלפי ש"ח   אלפי ש"ח   אלפי ש"ח  

   בלתי מבוקר   בלתי מבוקר  

      והון  התחייבויות

      התחייבויות שוטפות: 

 25,482  9,551  26,280 ומוסדות פיננסיים אשראי מתאגידים בנקאיים  

 4,141  1,533  4,436 הלוואות מאחרים  

 2,636  -  - התחייבויות פיננסיות אחרות  

 1,161  1,220  1,082 חברות בשליטה משותפת יתרות מול  

 12,392  5,791  14,773 ספקים ונותני שירותים  

 1,084  633  2,337 זכאים ויתרות זכות  

 3,833  2,173  5,212 מקדמות מלקוחות והתחייבויות בגין חוזים  

 13,794  14,759  10,497 התחייבות בגין שירותי בניה   

 291  30  953 מיסים לשלם  

 
65,570  35,690  64,814 

      

      התחייבויות שאינן שוטפות: 

 1,109  -  412 הפרשה לבדק ואחריות 

 113  113  113 מעביד -התחייבות בגין סיום יחסי עובד

 1,627  90  663 מיסים נדחים 

 
1,188  203  2,849 

      

      הון 

 )*(   )*(   )*(  הון מניות 

 26,087  11,360  24,697 עודפים 

 26,087  11,360  24,697 הון עצמי המיוחס לבעלי מניות החברה 

 328  204  388 הון מיוחס לזכויות שאינן מקנות שליטה 

 26,415  11,564  25,085 הון "כ סה

      

 91,843  47,457   94,078 
      

 ש"ח אלף   0.5- *( מייצג סכום מתחת ל)

 . הביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים המאוחדים
 

      2020באוקטובר,  2

תאריך אישור הדוחות  
 הכספיים 

 מנכ"ל  דירקטור ו  
 ראם רצון 

 סמנכ"ל כספים  
 שניר זיו 
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 גד החזקות בע"מ -אב

 שלה  המאוחדות   והחברות

 הכולל   רווח או הפסד על  תמציתיים מאוחדים   דוחות 

 

 

 של  לתקופה 

שהסתיימו    חודשים  שישה

  ביוני  30ביום 

 של  לתקופה 

שהסתיימו   חודשים  שלושה 

  ביוני  30ביום 

לשנה  

שהסתיימה  

 ביום

 בדצמבר  31

 2020  2019  2020  2019  2019 

 אלפי ש"ח   אלפי ש"ח   אלפי ש"ח   אלפי ש"ח   אלפי ש"ח  

 

  בלתי 

  מבוקר 
  בלתי 

  מבוקר 
  בלתי 

  מבוקר 
  בלתי 

   מבוקר 

 
         

 65,924  12,089  21,009  24,548  42,030 הכנסות

 54,681  8,305  17,096  19,737  37,906 ההכנסות  עלות

 11,243  3,784  3,913  4,811  4,124 גולמי  רווח

          

 4,365  1,013  1,241  1,969  2,632 וכלליות הנהלה הוצאות 

חלק הקבוצה בתוצאות חברות  

 747  131  8  493  ( 351) המטופלות לפי שיטת השווי המאזני

 859  103  333  165  807 הוצאות מכירה ושיווק 

 6,766  2,799  2,347  3,170  334 תפעולי   רווח

          

 2,011  284  617  735  1,567 מימון  הוצאות 

          

 13,529  -  -  -  - בצירוף עסקים  הזדמנותי  רווח 

          

רווח )הפסד( לפני מיסים על  

 18,284  2,515  1,730  2,435  ( 1,233) ההכנסה 

 ( 1,118)  ( 344)  ( 228)  ( 427)  ( 97) הכנסה על   מיסים הוצאות 

 17,166  2,171  1,502  2,008  ( 1,330) לתקופה )הפסד(   רווח

          

          : ל  מיוחס

 16,779  2,122  1,466  1,745  ( 1,390) החברה  מניות בעלי

 387  49  36  263  60 שליטה  מקנות שאינן זכויות 

 17,166  2,171  1,502  2,008  ( 1,330) כולל הכל רווח )הפסד(  סך

 
 

 . מהדוחות הכספיים המאוחדיםהביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד  
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 אב-גד החזקות בע"מ 

 והחברות המאוחדות שלה 

 דוחות מאוחדים תמציתיים על השינויים בהון 

 

 )בלתי מבוקר(:  2020ביוני  30לתקופה של שישה חודשים שהסתיימה ביום 

 

  הון מניות  
יתרת  

  עודפים 

סך הכל  

מיוחס  

לבעלי  

מניות של  

החברה  

  האם 

זכויות  

שאינן  

מקנות  

 סה"כ   שליטה 

 אלפי ש"ח   אלפי ש"ח   אלפי ש"ח   אלפי ש"ח   אלפי ש"ח  

 
         

  2020בינואר  1יתרה ליום 

 26,415  328  26,087  26,087  )*(   )מבוקר( 

  שישה   של בתקופה  שינויים

  30 ביום שהסתיימה   חודשים

          : 2020 ביוני

 ( 1,330)  60  ( 1,390)  ( 1,390)  - לתקופה  הפסד

 25,085  388  24,697  24,697  )*(  2020 ביוני  30 ליום  יתרה 

 

 

 )בלתי מבוקר(:  2019ביוני  30לתקופה של שישה חודשים שהסתיימה ביום 

 

  הון מניות  
יתרת  

  עודפים 

סך הכל  

מיוחס  

לבעלי  

מניות של  

החברה  

  האם 

זכויות  

שאינן  

מקנות  

 סה"כ   שליטה 

 אלפי ש"ח   אלפי ש"ח   אלפי ש"ח   אלפי ש"ח   אלפי ש"ח  

 
         

  2019בינואר  1יתרה ליום 

 9,556  ( 59)  9,615  9,615  )*(  )מבוקר( 

שינויים בתקופה של שישה  

  30חודשים שהסתיימה ביום 

          : 2019ביוני 

 2,008  263  1,745  1,745  - לתקופה  רווח 

 11,564  204  11,360  11,360  )*(  2019ביוני  30יתרה ליום 

 

 אלפי ש"ח  0.5 -*( מייצג סכום הנמוך מ )

 . הביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים המאוחדים
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 אב-גד החזקות בע"מ 

 והחברות המאוחדות שלה 

 דוחות מאוחדים תמציתיים על השינויים בהון 

 

 )בלתי מבוקר(:  2020ביוני   30לתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה ביום 

 

  הון מניות  
יתרת  

  עודפים 

סך הכל  

מיוחס  

לבעלי  

מניות של  

החברה  

  האם 

זכויות  

שאינן  

מקנות  

 סה"כ   שליטה 

 אלפי ש"ח   אלפי ש"ח   אלפי ש"ח   אלפי ש"ח   אלפי ש"ח  

 
         

 23,583  352  23,231  23,231  )*(  2020באפריל  1יתרה ליום 

שה  לו שינויים בתקופה של ש

  30חודשים שהסתיימה ביום 

          : 2020ביוני 

 1,502  36  1,466  1,466  - לתקופה  רווח 

 25,085  388  24,697  24,697  )*(  2020ביוני  30יתרה ליום 

 

 

 )בלתי מבוקר(:  2019ביוני   30לתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה ביום 

 

  הון מניות  
יתרת  

  עודפים 

סך הכל  

מיוחס  

לבעלי  

מניות של  

החברה  

  האם 

זכויות  

שאינן  

מקנות  

 סה"כ   שליטה 

 אלפי ש"ח   אלפי ש"ח   אלפי ש"ח   אלפי ש"ח   אלפי ש"ח  

 
         

 9,393  155  9,238  9,238  )*(  2019באפריל  1יתרה ליום 

שה  לו שינויים בתקופה של ש

  30חודשים שהסתיימה ביום 

          : 2019ביוני 

 2,171  49  2,122  2,122  - לתקופה  רווח 

 11,564  204  11,360  11,360  )*(  2019ביוני  30יתרה ליום 

 

 אלפי ש"ח  0.5 -*( מייצג סכום הנמוך מ )

 . הביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים המאוחדים
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 אב-גד החזקות בע"מ 

 והחברות המאוחדות שלה 

 דוחות מאוחדים תמציתיים על השינויים בהון 

 

 : 2019בדצמבר  31שהסתיימה ביום  לשנה 

 

  הון מניות  
יתרת  

  עודפים 

סך הכל  

מיוחס  

לבעלי  

מניות של  

החברה  

  האם 

זכויות  

שאינן  

מקנות  

 סה"כ   שליטה 

 אלפי ש"ח   אלפי ש"ח   אלפי ש"ח   אלפי ש"ח   אלפי ש"ח  

 
         

 9,556  ( 59)  9,615  9,615  )*(  2019בינואר  1יתרה ליום 

          : 2019שינויים בשנת 

 ( 307)  -  ( 307)  ( 307)  - שחולק  דיבידנד 

 17,166  387  16,779  16,779  - לתקופה  רווח 

 26,415  328  26,087  26,087  )*(  2019בדצמבר  31יתרה ליום 

 

  

 אלפי ש"ח    0.5-*( מייצג סכום הנמוך מ )

 . הביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים המאוחדים
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 גד החזקות בע"מ -אב

 והחברות המאוחדות שלה 

 דוחות מאוחדים תמציתיים על תזרימי המזומנים

 

 המאוחדים. הביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים  

 

 לתקופה של 

 שישה חודשים 

  שהסתיימה ביום 

 לתקופה של 

 שלושה חודשים 

  שהסתיימה ביום 

לשנה  

שהסתיימה  

 ביום

 30.6.2020  30.6.2019  30.6.2020  30.6.2019  31.12.2019 

 אלפי ש"ח   אלפי ש"ח   אלפי ש"ח   אלפי ש"ח   אלפי ש"ח  

 

בלתי  

  מבוקר 

בלתי  

  מבוקר 

בלתי  

  מבוקר 

בלתי  

   מבוקר 

          

          תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת: 

 17,166  2,171  1,502  2,008  ( 1,330) )הפסד( לתקופה רווח 

התאמות הדרושות להצגת תזרימי  

 ( 32,331)  (7,696)  ( 1,547)  ( 11,922)  1,877 מזומנים לפעילות שוטפת )נספח א'( 

מזומנים, נטו מפעילות )לפעילות(  

 ( 15,165)  ( 5,525)  ( 45)  ( 9,914)  547 שוטפת 

          

          מזומנים לפעילות השקעה תזרימי  

 ( 116)  -  ( 10)  ( 16(  ( 31) רכישת רכוש קבוע 

שליטה בחברה   רכישת תשלום בגין 

  ( 2,750) מאוחדת  

- 

  (2,750 )  -  (676 ) 

 6,414  2,465  3,273  3,807  2,325 בפיקדונות וחשבונות ליווי  ירידה

 ( 646)  (330)  ( 128)  ( 327)  ( 342) )מתן( הלוואות לבעלי שליטה   גביית

מזומנים, נטו מפעילות )לפעילות(  

 4,976  2,135  385  3,464  ( 798) השקעה 

          

          תזרימי מזומנים מפעילות מימון

 ( 1,431)  ( 20)  ( 132)  ( 142)  ( 254) ריבית ששולמה

מתאגידים בנקאיים  קבלת הלוואות 

 15,644  2,633  4,970  2,717  11,142 ואחרים 

פירעון הלוואות מתאגידים בנקאיים  

  ( 10,619) ואחרים 

 

)102 )  (5,766 )  

 

(53 )  (6,517 ) 

 7,696  2,560  ( 928)  2,473  269 מזומנים, נטו מפעילות מימון

          

 ( 2,493)  ( 830(  ( 588)  ( 3,977)  18 ושווי מזומנים עלייה )ירידה( במזומנים 

 6,862  3,715  4,975  6,862  4,369 יתרת מזומנים לתחילת תקופה 

 4,369  2,885  4,387  2,885  4,387 יתרת מזומנים לסוף תקופה 
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 אב-גד החזקות בע"מ 

 והחברות המאוחדות שלה 

 דוחות מאוחדים תמציתיים על תזרימי המזומנים

 

 הביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים המאוחדים. 

 

 לתקופה של 

 שישה חודשים 

  שהסתיימה ביום 

 לתקופה של 

 שלושה חודשים 

  שהסתיימה ביום 

לשנה  

שהסתיימה  

 ביום

 30.6.2020  30.6.2019  30.6.2020  30.6.2019  31.12.2019 

 אלפי ש"ח   אלפי ש"ח   אלפי ש"ח   אלפי ש"ח   ש"ח אלפי  

 

בלתי  

  מבוקר 

בלתי  

  מבוקר 

בלתי  

  מבוקר 

בלתי  

   מבוקר 

          

התאמות הדרושות כדי להציג    -נספח א' 

את תזרימי המזומנים מפעילות  

          )לפעילות( שוטפת: 

חלק הקבוצה בתוצאות החברות  

 ( 747)  ( 131)  ( 8)  ( 493)  351 המאזניהמטופלות לפי שיטת השווי 

 2,011  284  617  735  1,567 הוצאות מימון, נטו 

 1,118  344  228  427  97 הוצאות )הטבות( מיסים על הכנסה

 166  31  45  62  167 פחת והפחתות 

 ( 13,529)  -  -  -  - בצירוף עסקים  הזדמנותי  רווח 

          

          :והתחייבויות  בנכסים שינויים

בנכסים מהסכמים עם  ירידה )עליה( 

 ( 11,093)  ( 3,107)  ( 1,314)  ( 2,425)  95 לקוחות 

ירידה )עליה( בחייבים ויתרות חובה לזמן  

 ( 1,382)  ( 158)  ( 102)  ( 853)  711 ארוך 

ירידה )עליה( בבניינים בהקמה ובמלאי  

 1,739  5,502  982  5,409  2,774 מקרקעין 

עליה )ירידה( בקבלני משנה ספקים  

 4,481  ( 2,009)  2,486  104  2,381 ונותני שירותים 

שינויים ביתרות מול חברות בשליטה  

 ( 2,085)  ( 139)  ( 1,848)  ( 1,045)  ( 232) משותפת, נטו 

 ( 10,305)  ( 7,878)  ( 3,510)  ( 12,029)  ( 7,572) ירידה בהתחייבות בגין שירותי בניה 

 ( 2,627)  ( 346)  910  ( 1,725)  2,036 עליה )ירידה( בזכאים ויתרות חובה 

 ( 32,253)  ( 7,607)  ( 1,514)  ( 11,833)  2,375 הכל  סך

          

 ( 78)  ( 89)  ( 33)  ( 89)  ( 498) מס הכנסה ששולם, נטו 

          

 ( 32,331)  ( 7,696)  ( 1,547)  ( 11,922)  1,877 התאמות   הכל סך



 גד החזקות בע"מ -אב

 ביאורים לדוחות הכספיים התמציתיים המאוחדים )באלפי ש"ח( 
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 : כללי –  1ביאור 

  למגורים   בניה   של   פרויקטים   ובנית   ניהול,  היזום  בתחום   פועלת   החברה.  2008  בינואר   24  ביום  בישראל   התאגדה   החברה

 . בהקמה  פרויקטים   6 לחברה   הדיווח למועד  נכון.  עירונית  התחדשות  במסגרת 

 

 ת: החשבונאי  המדיניות   עיקרי  –  2 ביאור 

 : הכספיים הדוחות   לעריכת  בסיס

  חשבונאות   לתקן   בהתאם   נערכו  הקבוצה  של "(  ביניים   כספיים   דוחות"  -   להלן )   המאוחדים  התמציתיים  הכספיים   הדוחות 

 .  IAS")  34: "להלן" )ביניים  לתקופה כספי דיווח, "IAS  34 בינלאומי 

  בעריכת   שיושמו   לאלו   הזהים   חישוב  ושיטות  הצגה   כללי,  חשבונאית  מדיניות   הקבוצה  יישמה,  אלה  ביניים  כספיים  דוחות  בעריכת 

 .  2, בכפוף לאמור בביאור תאריך  באותו  שהסתיימה ולשנה, 2019 בדצמבר  31 ליום  הכספיים דוחותיה

הדוחות הכספיים התמציתיים המאוחדים ערוכים בהתאם להוראות פרק ד' לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(,  

 . 1970 - התש"ל 
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 מידע פיננסי מתומצת לגבי חברות בשליטה משותפת:  –  3ביאור 

 : בשליטה משותפתחברות   בדבר מידע פיננסי מתומצת  להלן 

 בדצמבר   31ליום    ביוני  30ליום  

 2020  2019   2019 

  גפני  

   גד-אב

גד -אב

  בשרון   

  גפני 

   גד-אב

גד -אב

   בשרון   

  גפני 

   גד-אב

גד -אב

 בשרון   

מזומנים  

ושווי  

 -  5   920  22  1,222  3 מזומנים 

             

נכסים 

 11,510  23,767   9,095  20,691  9,069  20,283 שוטפים 

נכסים לא 

 -  1,393   -  1,393  -  1,393 שוטפים 

             

התחייבויות 

 11,524  23,966   9,119  21,391  8,733  21,472 שוטפות 

התחייבויות 

פיננסיות 

 -  17,252   676  15,620  673  17,342 שוטפות 

             

נכסים נטו  

המיוחסים 

לבעלי  

המניות של 

העסקה 

 ( 14)  1,194   ( 24)  693  336  204 המשותפת 

             

ערך 

בספרים של 

השקעה 

בחברות 

בשליטה 

 (7)  597   ( 12)  346  168  102 משותפת 



 גד החזקות בע"מ -אב

 ביאורים לדוחות הכספיים התמציתיים המאוחדים )באלפי ש"ח( 
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 מידע פיננסי מתומצת לגבי חברות בשליטה משותפת )המשך(:  –  3ביאור 

 

 פירוט ליתרות מול חברות בשליטה משותפת 

 

 

  לשלושה חודשים שהסתיימו ביום  לשישה חודשים שהסתיימו ביום 

לשנה שהסתיימה 

 ביום 

 2019בדצמבר  31  2019ביוני  30  2020ביוני  30  2019ביוני  30  2020ביוני  30 

  גפני  

   גד-אב

גד -אב

  בשרון   

  גפני 

   גד-אב

גד -אב

  בשרון   

  גפני 

   גד-אב

גד -אב

  בשרון   

  גפני 

   גד-אב

גד -אב

  בשרון   

  גפני 

   גד-אב

גד -אב

 בשרון   

 2,871  16,138  -  3,917  2,591  168  -  8,140  4,189  1,885 הכנסות 

הוצאות  

 159  -  17  262  9  117  17  397  55  234 מימון 

מיסים על 

 18  473  -  ( 93)  69  ( 62)  -  ( 340)  100  ( 301) הכנסה

                    

סך רווח  

)הפסד( כולל  

 ( 14)  1,548  ( 24)  296  229  ( 206)  ( 24)  1,049  350  ( 990) לתקופה 

                    

 

 בדצמבר  31ליום    ביוני  30ליום 

 2020  2019   2019 

  גפני  

   גד-אב

גד -אב

  בשרון   

  גפני 

   גד-אב

גד -אב

   בשרון   

  גפני 

  גד-אב

גד -אב

 בשרון   

  יתרת

לקוחות בגין  

עבודות  

 290  1,534   160  843  266  1,643 ביצוע 
             

"ז חו יתרות

 92  787   -  489  67  620 שוטפות 
             

  בגין הכנסות

  עבודות

 1,722  13,294   160  10,359  2,091  4,048 ביצוע
             

הכנסות  

 385  475   -  300  180  150 מדמי ניהול 



 גד החזקות בע"מ -אב

 ביאורים לדוחות הכספיים התמציתיים המאוחדים )באלפי ש"ח( 
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 מגזרי פעילות:  –  4ביאור 

כאמור בדוחות הכספיים השנתיים המאוחדים, מגזרי הפעילות נקבעו בהתבסס על המידע הנבחן על ידי הנהלת החברה לצרכי  

קבלת החלטות לגבי הקצאת משאבים והערכת ביצועים. בהתאם לזאת, למטרות ניהול, הקבוצה בנויה לפי מגזרי פעילות  

 והשירותים של היחידות העסקיות אשר לה שני מגזרי פעילות כדלקמן: בהתבסס על המוצרים 

הקבוצה יוזמת בישראל פרויקטים של דירות המיועדות למכירה, במסגרת התחדשות עירונית )תמ"א    –מגזר יזמות למגורים  

המטופלות לפי שיטת  ופינוי בינוי( אשר נמצאים בשלבי בנייה שונים, לרבות חלק החברה בחברות כלולות    38/2, תמ"א  38/1

 השווי המאזני. 

, העוסקת בביצוע עבודות בנייה למגורים עבור חברות  100%לקבוצה חברה מאוחדת בשיעור של    – מגזר ביצוע עבודות בנייה  

כולל את חלקה של הקבוצה בביצוע בנייה עבור חברות כלולות   זה  )להלן "חברת הביצוע"(. תוצאות מגזר  הקבוצה בלבד 

 המטופלות לפי שיטת השווי המאזני. 

תוצאות המגזר מדווחות למקבל ההחלטות התפעוליות הראשי, כוללות פריטים המיוחסים ישירות למגזר ופריטים אשר ניתן  

 ליחסם באופן סביר. 

 : 2020, ביוני 30 ביום שהסתיימה   חודשים  שישה  של לתקופה 

 

  יזמות

  למגורים 

  עבודות  ביצוע

   אחרות  בנייה 

 
 "כ סה  התאמות 

 42,030  ( 27,945)  2,280  26,033  41,662 הכנסות

 1,399  899    952  ( 452) מגזרי  )הפסד( רווח 

          

 ( 2,632)         הוצאות משותפות בלתי מוקצות

          

 ( 1,233)         ההכנסה  על מיסים לפני הפסד 

 

 : 2019ביוני,  30לתקופה של שישה חודשים שהסתיימה ביום 

 

 

  יזמות

  למגורים 

  עבודות  ביצוע

   אחרות  בנייה 

 

 "כ סה  התאמות 

 24,548  ( 23,540)  3,965  20,407  23,716 הכנסות

 4,404  ( 1,832)    1,400  4,836 מגזרי  רווח )הפסד( 

          

 ( 1,969)         מוקצותהוצאות משותפות בלתי 

          

 2,435         ההכנסה  על מיסים לפני הפסד 

 

 

 

 



 גד החזקות בע"מ -אב

 "ח( ש )באלפי    המאוחדים   התמציתיים  הכספיים  לדוחות   ביאורים
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 : )המשך(   פעילות מגזרי  –  4ביאור 

 : 2020ביוני,    30חודשים שהסתיימה ביום  שלושה לתקופה של  

 

  יזמות

  למגורים 

  עבודות  ביצוע

   אחרות  בנייה 

 

 "כ סה  התאמות 

 21,009  ( 14,198)  1,620  12,664  20,923 הכנסות

 2,971  190    482  2,299 מגזרי  רווח )הפסד( 

          

 ( 1,241)         הוצאות משותפות בלתי מוקצות

          

 1,730         ההכנסה   על  מיסים  לפני  רווח

 

 

 : 2019ביוני,    30חודשים שהסתיימה ביום  שלושה לתקופה של  

 

  יזמות

  למגורים 

  עבודות  ביצוע

   אחרות  בנייה 

 

 "כ סה  התאמות 

 12,089  ( 9,777)  900  8,971  11,995 הכנסות

 3,528  ( 84)    2,307  1,305 מגזרי  רווח )הפסד( 

          

 ( 1,013)         הוצאות משותפות בלתי מוקצות

          

 2,515         ההכנסה   על  מיסים  לפני  רווח

 

 : 2019 בדצמבר, 31שהסתיימה ביום  לשנה 

 

  יזמות

  למגורים 

  עבודות  ביצוע

   אחרות  בנייה 

 

 "כ סה  התאמות 

 65,924  ( 46,912)  3,965  40,502  68,369 הכנסות

 9,120  ( 400)    745  8,775 רווח מגזרי 

          

 ( 4,365)         בלתי מוקצותהוצאות משותפות  

 13,529         הכנסות אחרות בלתי מוקצות 

          

 18,284         ההכנסה   על  מיסים  לפני  רווח

 



 גד החזקות בע"מ -אב

 "ח( ש )באלפי    המאוחדים   התמציתיים  הכספיים  לדוחות   ביאורים
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 עסקאות ואירועים מהותיים בתקופת הדיווח ולאחריו:  –  5ביאור 

 ם. לדוחות הכספיים השנתיי  25בדבר אירועים מהותיים בתקופת הדיווח ולאחריו ראה ביאור 



 

 

 גד החזקות בע"מ-אב
 

 נפרד  ביניים מידע כספי
   2020ביוני  30ליום 

 
 ד'  38תקנה ערוך בהתאם להוראות 

  1970-לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 גד החזקות בע"מ -אב

 
   2020ביוני  30ליום נפרד ביניים מידע כספי 

 )בלתי מבוקר(    1970-התש"ל  לתקנות ניירות ערך)דוחות תקופתיים ומיידים(  ד'   38לפי תקנה 
       

 
 
 
 

 תוכן העניינים

 

 

 

 ע מ ו ד  

 2 דוח סקירה מיוחד של רואה החשבון המבקר על מידע כספי ביניים נפרד 

 3-4 ההתחייבויות וההון המיוחס לחברה עצמה כחברה אם סכומי הנכסים, 

 5 סכומי הכנסות והוצאות המיוחסים לחברה עצמה כחברה אם

 6-7 סכומי תזרימי המזומנים המיוחסים לחברה עצמה כחברה אם 

 8 מידע מהותי נוסף המיוחס לחברה עצמה כחברה אם 
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ד'    38על מידע כספי ביניים נפרד לפי תקנה  דוח סקירה מיוחד של רואה החשבון המבקר לבעלי המניות של בע"מ  

   1970- לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופיים ומיידיים(, התש"ל 

א  מ ו  ב

- ד' לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים( התש"ל 38סקרנו את המידע הכספי הביניים הנפרד המובא לפי תקנה  

ולתקופות של שישה ושלושה חודשים שהסתיימו באותו תאריך.    2020ביוני    30(, ליום  "החברה")להלן:  בע"מ  של    1970

ד' לתקנות ניירות ערך    38כספי ביניים נפרד זה בהתאם לתקנה  הדירקטוריון וההנהלה אחראים לעריכה ולהצגה של מידע  

. אחריותנו היא להביע מסקנה על המידע הכספי הביניים הנפרד לתקופת ביניים זו  1970-)דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל 

 בהתבסס על סקירתנו. 

 

 

ה ה ר י ק ס ה ף  ק  י

אי חשבון בישראל "סקירה של מידע כספי לתקופות  של לשכת רו  2410ערכנו את סקירתנו בהתאם לתקן סקירה )ישראל(  

ביניים הנערכת על ידי רואה החשבון המבקר של היישות". סקירה של מידע כספי נפרד לתקופת ביניים מורכבת מבירורים,  

ת  בעיקר עם אנשים האחראים לעניינים הכספיים והחשבונאיים, ומיישום נהלי סקירה אנליטיים ואחרים. סקירה הינה מצומצמ

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.     

 

ה  מ נ ק  ס

סקירתנו, לא בא לתשומת ליבנו דבר הגורם לנו לסבור שהמידע הכספי הביניים הנפרד הנ"ל אינו ערוך, מכל  בהתבסס על  

 . 1970-ד' לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל  38הבחינות המהותיות, בהתאם להוראות תקנה 

 

   2020, באוקטובר  2תל אביב, 

 זיו האפט 

 רואי חשבון  
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 גד החזקות בע"מ -אב

 
 )באלפי ש"ח(  ההתחיבויות וההון המיוחס לחברה עצמה כחברה אם  סכומי הנכסים, 

 

  ביוני 30ליום  
  31ליום 

 בדצמבר 

 2020  2019  2019 

 אלפי ש"ח   אלפי ש"ח   אלפי ש"ח  

   בלתי מבוקר  

      נכסים 

      נכסים שוטפים: 

 2,528  1,800  1,255 מזומנים  

 2,036  422  784 פיקדונות וחשבונות ליווי 

 12,515  2,453  9,208 נכסים בגין חוזים עם לקוחות 

 635  851  553 חייבים ויתרות חובה  

 6,422  14,427  5,792 בניינים בהקמה למכירה ומקרקעין 

 674  663  1,016 בעלי שליטה

 18,608  20,616  24,810 

      

      נכסים שאינם שוטפים: 

 4,408  2,515  4,735 עלויות בגין פרויקטים עתידיים

מאוחדות וחברות בשליטה  השקעות בחברות 

 18,431  1,521  16,552 משותפת 

 5,613  2,807  4,181 הלוואות לחברות מאוחדות 

 632  599  587 רכוש קבוע 

 26,055  7,442  29,084 

      

      

 53,894  28,058  44,663 סה"כ נכסים

      

 

 
 
 
 
 

 המידע מהותי הנוסף המצורף מהווה חלק בלתי נפרד מהמידע הכספי ביניים נפרד. 
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 גד החזקות בע"מ -אב

 
 )באלפי ש"ח(  סכומי הנכסים,ההתחיבויות וההון המיוחס לחברה עצמה כחברה אם 

 

  ביוני 30ליום  
  31ליום 

 בדצמבר 

 2020  2019  2019 

 אלפי ש"ח   אלפי ש"ח   אלפי ש"ח  

   בלתי מבוקר  

      התחייבויות והון 

      התחייבויות שוטפות: 

 14,625  7,815  8,175 אשראי מתאגידים בנקאיים  

 1,500  1,500  2,500 הלוואות מאחרים 

 2,636  -  - התחייבויות פיננסיות אחרות 

 1,718  1,118  1,660 חברות מוחזקות 

 2,339  763  2,409 ספקים ונותני שירותים 

 547    135 עתודה למס 

 440  125  1,793 זכאים ויתרות זכות 

 758  361  1,601 מקדמות מלקוחות והתחייבויות בגין חוזים 

 3,131  4,903  1,580 התחייבות בגין שירותי בניה  

 19,853  16,585  27,694 

      

      התחייבויות שאינן שוטפות: 

 113  113  113 מעביד -התחייבות בגין סיום יחסי עובד

      

      

      הון עצמי: 

 )*(   )*(   )*(  הון מניות 

 26,087  11,360  24,697 יתרת רווח 

 24,697  11,360  26,087 

      

      

 53,894  28,058  44,663 סה"כ התחייבויות והון 

      

 

 

 אלף ש"ח.   1-מייצג סכום מתחת ל –)*( 

 המידע מהותי הנוסף המצורף מהווה חלק בלתי נפרד מהמידע הכספי ביניים נפרד. 

 

 

       2020 באוקטובר  2

תאריך אישור הדוחות  
 הכספיים 

   
 ראם רצון 

 ומנכ"ל  דירקטור 
 

 שניר זיו 
 סמנכ"ל כספים 
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 גד החזקות בע"מ -אב

 

 )באלפי ש"ח(   סכומי הכנסות והוצאות המיוחסים לחברה עצמה כחברה אם

 

 
לתקופה של שישה חודשים  

   שהסתיימה 

  ביוני  30ביום 

לתקופה של שלושה חודשים  

   שהסתיימה 

  ביוני  30ביום 

ל ש נ ה  

 ה שהסתיימ 

  31ביום 

 בדצמבר 

 2020  2019  2020  2019  2019 

 אלפי ש"ח   אלפי ש"ח   אלפי ש"ח   אלפי ש"ח   אלפי ש"ח  

   )בלתי מבוקר(   )בלתי מבוקר(  

          

 986,25  4,861  4,765  8,975  8,093 ממכירת מלאי דירות  הכנסות

 3,965  900  1,620  2,155  2,280 הכנסות מדמי ניהול 

 20,579  3,902  4,024  7,354  8,779 ההכנסות עלות 

 9,372  1,859  2,361  3,776  1,594 רווח גולמי 

          

          

 4,070  1,012  1,181  1,967  2,412 הנהלה וכלליות 

חלק הקבוצה בתוצאות חברות  

המטופלות לפי שיטת השווי  

 420  1,761  742  932  ( 56) המאזני

 612  103  159  137  391 הוצאות מכירה ושיווק 

          

          

 110,5  2,505  1,763  2,604  ( 1,265) )הפסד( תפעולי רווח

          

          

 985  253  88  583  536 סה"כ הוצאות מימון 

 13,529  -  -  -  - רווח הזדמנותי מצירוף עסקים  

          

          

)הפסד( לפני מיסים על    רווח

 17,654  2,252  1,675  2,021  ( 1,801) ההכנסה 

הטבת )הוצאה( מיסים על  

 ( 875)  ( 130)  ( 209)  ( 276)  411 הכנסה 

 16,779  2,122  1,466  1,745  ( 1,390) )הפסד( לשנה    רווח

          

 

 

 

 

 

 בלתי נפרד מהמידע הכספי ביניים נפרד. המידע מהותי הנוסף המצורף מהווה חלק  
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 בע"מ גד החזקות -אב

 ש"ח( )באלפי   סכומי תזרימי המזומנים המיוחסים לחברה עצמה כחברה אם
 

 
לתקופה של שישה חודשים  

 שהסתיימה  

  ביוני  30ביום 

לתקופה של שלושה חודשים  

 שהסתיימה  

  ביוני  30ביום 

ל ש נ ה  

 שהסתיימה 

  31ביום 

 בדצמבר 

 2020  2019  2020  2019  2019 

 אלפי ש"ח   אלפי ש"ח   אלפי ש"ח   אלפי ש"ח   אלפי ש"ח  

   )בלתי מבוקר(   )בלתי מבוקר(  

          

תזרימי מזומנים מפעילות  

          שוטפת: 

 ,79716  2,122  1,466  1,745  ( 1,390) רווח לשנה

התאמות הדרושות להצגת  

לפעילות  תזרימי מזומנים  

 ( 23,574)  ( 5,005)  1,344  ( 8,244)  4,613 שוטפת )נספח א'( 

מזומנים, נטו מפעילות  

 ( 6,795)  ( 2,883)  2,810  ( 6,499)  3,223 )לפעילות( שוטפת 

          

תזרימי מזומנים לפעילות  

          השקעה 

 ( 116)  -  ( 10)  ( 16)  ( 31) רכישת רכוש קבוע 

)ירידה( בפיקדונות  עליה 

 ( 2,036)  ( 382)  ( 61)  ( 422)  1,253 וחשבונות ליווי 

גביה )מתן( הלוואה לבעל  

 ( 644)  ( 330)  ( 680)  ( 327)  ( 342) לשליטה 

          

השקעות והלוואות לחברות  

 ( 1,738)  153  2,195  358  3,199 מאוחדות 

תשלום עבור רכישת מניות  

 ( 1,256)  -  ( 2,750)  -  ( 2,750) חברת בת 

מזומנים, נטו מפעילות  

 ( 5,790)  ( 559)  ( 1,306)  ( 407)  1,329 )לפעילות( השקעה 

          

תזרימי מזומנים מפעילות  

          מימון

 ( 280)  ( 15)  11  ( 163)  ( 239) ריבית ששולמה

קבלת הלוואות מתאגידים  

 10,570  2,600  1,000  2,650  1,620 בנקאיים ואחרים 

פירעון הלוואות מתאגידים  

 ( 1,425)  ( 17)  ( 2,402)  ( 29)  ( 7,206) בנקאיים ואחרים 

 8,865  2,568  ( 1,391)  2,458  ( 5,825) מזומנים, נטו מפעילות מימון

          

 ( 3,720)  ( 874)  113  ( 4,448)  ( 1,273) עלייה )ירידה( במזומנים  

יתרת מזומנים לתחילת  

 6,248  2,674  1,142  6,248  2,528 תקופה 

 2,528  1,800  1,255  1,800  1,255 תקופה יתרת מזומנים לסוף  
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 בע"מ גד החזקות -אב

 

 סכומי תזרימי המזומנים המיוחסים לחברה עצמה כחברה אם 
 

 
לתקופה של שישה חודשים  

 שהסתיימה  

  ביוני  30ביום 

לתקופה של שלושה חודשים  

 שהסתיימה  

  ביוני  30ביום 

ל ש נ ה  

 שהסתיימה 

  31ביום 

 בדצמבר 

 2020  2019  2020  2019  2019 

 אלפי ש"ח   אלפי ש"ח   אלפי ש"ח   אלפי ש"ח   אלפי ש"ח  

   )בלתי מבוקר(   )בלתי מבוקר(  

התאמות הדרושות    -נספח א' 

כדי להציג את תזרימי  

המזומנים מפעילות )לפעילות(  

          שוטפת: 

חלק הקבוצה בתוצאות החברות  

המטופלות לפי שיטת השווי  

 ( 420)  ( 1,761)  ( 742)  ( 932)  56 המאזני

 985  253  88  583  536 הוצאות מימון, נטו 

הוצאות )הטבות( מיסים על  

 875  130  209  276  ( 411) הכנסה 

 129  30  30  62  76 פחת והפחתות 

הכנסות אחרות מרכישה במחיר  

 ( 13,529)  -  -  -  - הזדמנותי  

          

          

          בנכסים והתחייבויות: שינויים

 ( 12,515)  ( 2,375)  580  ( 2,453)  3,307 ירידה )עליה( בלקוחות 

בחייבים ויתרות  ירידה )עליה( 

 ( 372)  ( 193)  ( 67)  ( 541)  80 חובה לזמן ארוך 

ירידה )עליה( בבניינים בהקמה 

 4,088  ( 609)  681  ( 2,024)  303 ובמלאי מקרקעין 

עליה )ירידה( בקבלני משנה  

 698  138  657  ( 878)  70 ספקים ונותני שירותים 

ירידה בהתחייבות בגין שירותי  

 ( 4,340)  ( 848)  ( 838)  ( 2,454)  ( 1,599) בניה

עליה )ירידה( בזכאים ויתרות  

 827  230  746  117  2,195 חובה 

 ( 23,574)  ( 5,005)  1,344  ( 8,244)  4,613 סך הכל 

 

          

 

 המידע מהותי הנוסף המצורף מהווה חלק בלתי נפרד מהמידע הכספי ביניים נפרד.  



 גד החזקות בע"מ -אב

 
 2020ביוני   30המיוחס לחברה עצמה כחברה אם ליום נוסף מידע מהותי 
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 פרטים על המידע הכספי ביניים הנפרד :  - 1ביאור 

 

  - )להלן    2020ביוני    30ליום  להלן תמצית נתונים כספיים מתוך תמצית הדוחות הכספיים המאוחדים ביניים של הקבוצה   . א

 ( המיוחסים לחברה עצמה. " הדוחות המאוחדים"

 

תקנה   להוראות  בהתאם  ערוך  ביניים  הנפרד  הכספי  ומיידיים(  ד'  38המידע  תקופתיים  )דוחות  ערך  ניירות  לתקנות 

  2019בדצמבר    31ליום    של החברה  מידע הכספי הנפרדבהקשר ל  לעיין במידע כספי ביניים נפרד זהיש  .  1970-התש"ל 

 . 2020ביוני    30ליום  ולדוחות הכספיים המאוחדים    ולשנה שהסתיימה באותו תאריך, ולנתונים הנוספים אשר נלוו אליהם

 

 מדיניות חשבונאית  . ב

 

לדוחות הכספיים הנפרדים השנתיים  (  3א)אור  ת החשבונאית המפורטת בב המידע הכספי הנפרד נערך בהתאם למדיניו 

המפורטים   החשבונאית  במדיניות  לשינויים  פרט  החברה,  המאוחדים    2אור  בבשל  התמציתיים  הכספיים  בדוחות 

 המתפרסמים עם מידע כספי נפרד זה. 

 

 

 אירועים לאחר תקופת הדיווח:   -  2ביאור 

 לדוחות הכספיים השנתיים של החברה  25ראה ביאור 

 ות: הלוואות, יתרות והתקשרויות מהותיות עם חברות מוחזק  -  3ביאור 

 יתרות עם חברות מוחזקות:  . א

 

   30.06.2020  30.06.2019  31.12.2019 

 "ח ש  אלפי   "ח ש  אלפי   "ח ש  אלפי   הצמדה  בסיס 

        

 5,613  2,807  4,181  לא צמוד  הלוואות לחברות מוחזקות 

 ( 1,718)  ( 1,117)  ( 1,660)  לא צמוד  יתרות חו"ז עם חברות מוחזקות

 

 ת: עם חברות מוחזקו עסקאות  . ב

 

 30.06.2020  30.06.2019  31.12.2019 

 אלפי ש"ח   אלפי ש"ח   אלפי ש"ח  

      

 3,965  1,620  2,280 ( 1דמי ניהול מחברות )

 ( 20,477)  ( 7,354)  ( 8,779) ( 2עלות המכר )

 

החברה נותנת שירותי ניהול ושירותים משרדיים עבור חברות הקבוצה בסכומים משתנים, בהתאם להיקף הפרויקט   .1

 והיקף השירותים הניתנים לחברות הקבוצה, כל צד יכול לבטל את ההסכם בהודעה מראש. 

בהסכם    100%בשיעור    המוחזקתעם חברת בת ) להלן "הנדסה אזרחית"(    התקשרה החברה,  2019  שנת  במהלך .2

 לפיו, הנדסה אזרחית תבצע את עבודות הבנייה כקבלן ראשי בפרויקט אנילביץ טשרניחובסקי בכפר סבא. 

במסגרת הסכמי הליווי של החברות הבנות, החברה מעמידה ערבות בלתי מוגבלת בסכום לטובת התחייבויותיהם   .3

 שנתיים( ( לדוחות הכספיים ה1) 22)ראה גם ביאור  של חברות הקבוצה 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 בע"מ  החזקות גד -אב

 2019בדצמבר  31דוחות כספיים מאוחדים ליום 

 ( IFRSערוכים בהתאם לתקני דיווח כספי בינלאומיים ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 החזקות בע”מ  גד -אב

 2019בדצמבר  31דוחות כספיים מאוחדים ליום 

 

 תוכן העניינים

 

 

 ע מ ו ד  

  

 3 דוח רואה החשבון המבקר על ביקורת דוחות כספיים מאוחדים  

 5-4 דוחות מאוחדים על המצב הכספי 

 6 רווח או הפסד דוחות מאוחדים על 

 7 דוחות מאוחדים על השינויים בהון 

 8-9 דוחות מאוחדים על תזרימי המזומנים

 61-10 ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים  

 

 

 

___________________________ 

_________________ 

_____ 
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 החזקות בע”מ   גד -אב דוח רואה החשבון המבקר לבעלי המניות של  

 

בדצמבר    31)להלן: "החברה"( לימים    החזקות בע”מ  גד-אבביקרנו את הדוחות המאוחדים על המצב הכספי המצורפים של  
השנים בתקופה    שתיואת הדוחות המאוחדים על הרווח הכולל, השינויים בהון ותזרימי המזומנים לכל אחת מ  2018-ו  2019

. דוחות כספיים אלה הינם באחריות הדירקטוריון וההנהלה של החברה. אחריותנו היא  2019בדצמבר    31שהסתיימה ביום  
 חות כספיים אלה בהתבסס על ביקורתנו.  לחוות דעה על דו

 

ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל, לרבות תקנים שנקבעו בתקנות רואי חשבון )דרך פעולתו של  
פי תקנים אלה נדרש מאיתנו לתכנן את הביקורת ולבצעה במטרה להשיג מידה סבירה של  -. על 1973-רואה חשבון(, התשל"ג

ן בדוחות הכספיים הצגה מוטעית מהותית. ביקורת כוללת בדיקה מדגמית של ראיות התומכות בסכומים ובמידע  ביטחון שאי 
ידי   על  שנעשו  המשמעותיים  האומדנים  ושל  שיושמו  החשבונאות  כללי  של  בחינה  גם  כוללת  ביקורת  הכספיים.  שבדוחות 

כספיים  בכללותה. אנו סבורים שביקורתנו מספקת  הדירקטוריון וההנהלה של החברה וכן הערכת נאותות ההצגה בדוחות ה
 בסיס נאות לחוות דעתנו. 

 

לדעתנו, בהתבסס על ביקורתנו, הדוחות הכספיים המאוחדים הנ"ל משקפים באופן נאות, מכל הבחינות המהותיות, את המצב  
הן , השינויים בהון  ואת תוצאות פעולותי  2018-ו  2019בדצמבר   31הכספי של החברה והחברות המאוחדות שלה לימים  

לתקני דיווח כספי   , בהתאם2019בדצמבר    31השנים בתקופה שהסתיימה ביום    שתי המזומנים שלהן לכל אחת מותזרימי  
 . 2010-( והוראות תקנות ניירות ערך )דוחות כספיים שנתיים(, התש"ע IFRSבינלאומיים )

 

 

 

 2020 אוקטובר  2תל אביב, 

 זיו האפט                     

 רואי חשבון                      

 

 

 

 

- 3  -   
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 מ ”בע החזקות גד -אב

 שלה  המאוחדות   והחברות

 הכספי  המצב על   מאוחדים דוחות      

 

 

 בדצמבר  31ליום    
 

   2019  2018 

 אלפי ש"ח   אלפי ש"ח   ביאור  

      

      נכסים 

      : שוטפים נכסים 

 6,862  4,369   מזומנים ושווי מזומנים 

 5,118  9,022  3 הליווי  בחשבונות   יקדונותפ

 2,190  18,896  4 נכסים בגין חוזים עם לקוחות 

 1,240  3,081  5 חייבים ויתרות חובה  

 22,235  33,868  א' 6 ניינים בהקמה למכירה ומקרקעין ב

 1,330  3,210  א' 21 משותפת חברות בשליטה יתרות מול 

 335  673  א' 21 בעלי שליטה
 

  73,119  39,310 

      
 

     

      נכסים שאינם שוטפים 

 2,123  18,933  ב' 6 עלויות בגין פרויקטים עתידיים

 396  196  ד' 19 מיסים נדחים 

 367  1,113  7 השקעות בחברות המטופלות לפי שיטת השווי המאזני 

 696  717  8 רכוש קבוע 
 

  20,959  3,582 
  

 
 

 
 

      

   94,078   42,892 

      

 

 . הביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים המאוחדים  
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 החזקות בע”מ  גד -אב

 שלה  המאוחדות   והחברות

 הכספי  המצב על   מאוחדים דוחות 

 בדצמבר  31ליום    
 

   2019  2018 

 אלפי ש"ח   אלפי ש"ח   ביאור  

      התחייבויות והון 

      התחייבויות שוטפות 

 6,660  25,482  א' 9 ומוסדות פיננסיים אשראי מתאגידים בנקאיים  

 1,500  4,141  ב' 9 הלוואות מאחרים 

 -  2,636  ב' 7 התחייבויות פיננסיות אחרות 

 1,537  1,161  א' 21 חברות בשליטה משותפת יתרות מול 

 5,687  12,392  10 ספקים ונותני שירותים 

 971  1,084  11 זכאים ויתרות זכות 

 3,530  3,833  4 מקדמות מלקוחות והתחייבויות בגין חוזים 

 13,180  13,794  12 התחייבות בגין שירותי בניה  

 118  291   יסים לשלם מ
 

  64,814  33,183 

      

      שוטפות התחייבויות שאינן 

 -  1,109   הפרשה לבדק ואחריות 

 113  113   התחייבות בגין סיום יחסי עובד מעביד 

 40  1,627  ד' 19 מיסים נדחים 

   2,849  153 

      

      הון 

 )*(   )*(   13 הון מניות 

 9,615  26,087   עודפים 

 9,615  26,087   הון עצמי המיוחס לבעלי מניות החברה 

 ( 59)  328   הון מיוחס לזכויות שאינן מקנות שליטה 

 9,556  26,415   הון "כ סה

      

 42,892   94,078   סה"כ  
      

 אלף ₪  1- *( מייצג סכום מתחת ל)

 

 . הביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים המאוחדים  

 

 

      2020, באוקטובר  2

תאריך אישור הדוחות  
 הכספיים 

 מנכ"ל  ודירקטור   
 רצון   ראם

 סמנכ"ל כספים  
 זיו  שניר
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 החזקות בע”מ  גד -אב

 שלה  המאוחדות   והחברות

 רווח או הפסד מאוחדים על  דוחות      

 

 

 

 . הביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים המאוחדים

 

  

 בדצמבר  31שהסתיימה ביום לשנה    

   2019  2018  2017 

 אלפי ש"ח   אלפי ש"ח   אלפי ש"ח   ביאור  

 
       

 5,694  30,025  65,924  14 הכנסות

 3,757  25,049  54,681  15 עלות ההכנסות 

 1,937  4,976  11,243   רווח גולמי 

        

 2,780  3,216  4,365  17 וכלליות  הנהלה

  הקבוצה בתוצאות חברות המטופלות לפי חלק 

   שיטת השווי המאזני 
 

747  
 

(89 )  
 

573 

 57  126  859  16 הוצאות מכירה ושיווק 

 -  47  -   הכנסות אחרות 

 151  -  -   הוצאות אחרות 

 ( 478)  1,592  6,766   רווח )הפסד( תפעולי 

        

 567  471  2,011  18 מימון  הוצאות 

        

 -  -  13,529  ב' 7   בצירוף עסקים הזדמנותי  רווח 

        

 ( 1,045)  1,121  18,284   ווח )הפסד( לפני מיסים על ההכנסה ר

 136  137  ( 1,118)  19 הטבת )הוצאה( מיסים על הכנסה

 ( 909)  1,258  17,166   לתקופה רווח )הפסד( 

        

        מיוחס ל: 

 ( 1,009)  1,217  16,779   החברה בעלי מניות 

 100  41  387   זכויות שאינן מקנות שליטה

 ( 909)  1,258  17,166   לתקופה רווח )הפסד(   הכל סך
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 גד החזקות בע”מ -אב

 והחברות המאוחדות שלה 

 מאוחדים על השינויים בהון דוחות 

 

 אלף ₪  1- *( מייצג סכום מתחת ל)

 

 . הביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים המאוחדים  

 

  עודפים   הון מניות  

סך הכל  

מיוחס  

לבעלי  

מניות  

  החברה 

זכויות  

שאינן  

מקנות  

 "כ סה  שליטה 

 אלפי ש"ח   אלפי ש"ח   אלפי ש"ח   אלפי ש"ח   אלפי ש"ח  

 
         

 11,652  -  11,652  11,652  )*(  : 2017 בינואר 01יתרה ליום 

 ( 1,200)  -  ( 1,200)  ( 1,200)  - דיבידנד שחולק 

 ( 909)  ( 100)  ( 809)  ( 809)  - הפסד לתקופה

 9,543  ( 100)  9,643  9,643  )*(  2017בדצמבר  31יתרה ליום 

          

          : 2018שינויים בשנת 

 ( 1,245)  -  ( 1,245)  ( 1,245)  - דיבידנד שחולק 

 1,258  41  1,217  1,217  - רווח לתקופה 

 9,556  ( 59)  9,615  9,615  )*(  2018בדצמבר  31יתרה ליום 

          

          : 2019שינויים בשנת 

 ( 307)  -  ( 307)  ( 307)  - דיבידנד שחולק 

 17,166  387  16,779  16,779  - רווח לתקופה 

 26,415  328  26,087  26,087  )*(  2019בדצמבר  31יתרה ליום 
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 החזקות בע”מ  גד -אב

 שלה  המאוחדות   והחברות

 המזומנים   תזרימי  על   מאוחדים דוחות 

 

 

 

 הביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים המאוחדים. 

  

 לשנה שהסתיימה ביום  

 31.12.2019  31.12.2018  31.12.2017 

 אלפי ש"ח   אלפי ש"ח   אלפי ש"ח  

      

      תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת: 

 ( 909)  1,258  17,166 רווח לשנה

התאמות הדרושות להצגת תזרימי מזומנים לפעילות שוטפת  

 925    ( 1,149)  (32,331) )נספח א'( 

 16  109  ( 15,165) מזומנים, נטו מפעילות )לפעילות( שוטפת 

      

      תזרימי מזומנים לפעילות השקעה 

 ( 155)  ( 12)  ( 116) רכישת רכוש קבוע 

אור  ישאוחדה לראשונה )ראה ברכישת שליטה בחברה מאוחדת 

 -  -  ( 676) ב'(  7

 ( 291)  ( 4,808)  6,414 וחשבונות ליווי עליה )ירידה( בפיקדונות  

 107  145  ( 646) גביית )מתן( הלוואות לבעל שליטה 

 750  -  - דיבידנד שהתקבל 

 411  ( 4,675)  4,976 מזומנים, נטו מפעילות )לפעילות( השקעה 

      

      תזרימי מזומנים מפעילות מימון

 ( 10)  ( 270)  ( 1,431) ריבית ששולמה

 850  7,640  15,644 הלוואות מתאגידים בנקאיים ואחרים קבלת 

 ( 170)  ( 692)  ( 6,517) פירעון הלוואות מתאגידים בנקאיים ואחרים 

 670  6,678  7,696 מזומנים, נטו מפעילות מימון

      

      

 1,097  2,112  ( 2,493) ושווי מזומנים עלייה )ירידה( במזומנים 

 3,653  4,750  6,862 לתחילת שנה יתרת מזומנים  

 4,750  6,862  4,369 יתרת מזומנים לסוף שנה 
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 החזקות בע”מ  גד -אב

 שלה  המאוחדות   והחברות

 המזומנים   תזרימי  על   מאוחדים דוחות 

 

 

 

 הביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים המאוחדים. 

 לשנה שהסתיימה ביום  

 31.12.2019  31.12.2018  31.12.2017 

 אלפי ש"ח   אלפי ש"ח   אלפי ש"ח  

      

התאמות הדרושות כדי להציג את תזרימי המזומנים    -נספח א' 

      מפעילות )לפעילות( שוטפת:

חלק הקבוצה בתוצאות החברות המטופלות לפי שיטת השווי  

 ( 573)  89  ( 747) המאזני

 567    471  2,011 ון הוצאות מימ

 101  ( 134)  - ירידה בהתחייבות בשל סיום יחסי עובד מעביד 

 ( 136)  ( 137)  1,118 הוצאות )הטבות( מיסים על הכנסה

 120  146  166 פחת והפחתות 

 -  -  ( 13,529) רווח הזדמנותי בצירוף עסקים 

 -  -  ( 78) מס הכנסה ששולם, נטו 

      

      והתחייבויות : שינויים בנכסים 

 ( 707)  ( 1,483)  ( 11,093) עליה בלקוחות ונכסים בגין חוזים עם לקוחות 

 2,187  ( 752)  ( 1,382) ירידה )עליה( בחייבים ויתרות חובה  

 ( 3,049)  ( 2,744)  1,739 ירידה )עליה( בבניינים בהקמה ובמלאי מקרקעין 

 438  4,582  4,481 עליה בקבלני משנה ספקים ונותני שירותים 

 1,784  ( 346)  ( 2,085) , נטוחברות בשליטה משותפת 

 ( 1,093)  ( 2,788)  ( 10,305) ירידה בהתחייבות בגין שירותי בניה 

 1,286  1,947  ( 2,627) זכות ומקדמות מלקוחות עליה )ירידה( בזכאים ויתרות  

      

 925  ( 1,149)  ( 32,331) סך הכל 

      



 מ ”בע החזקותגד -אב

 "ח( ש לדוחות הכספיים המאוחדים )באלפי   ביאורים

10 

 

 : כללי –  1ביאור 

  בשם   במניות   מוגבלת   פרטית   כחברה  2008  בינואר   24  ביום   ישראל   מדינת   לדיני   בהתאם התאגדה    החברה . א

  וביום "  מ"בע   אחזקות   גד -אב "  לשם  שמה   את   שינתה  2011  בינואר   31  ביום".  מ"בע  ן "נדל   ושיווק   ייזום.  ד. ג. ב. א"

 . הנוכחי לשמה שמה את  שינתה 2014 ביוני 15

  עד למו   נכוןשל בניה למגורים במסגרת התחדשות עירונית.    פרויקטים  ית יובנ  ניהול,  היזום   בתחוםפועלת    החברה . ב

 . בהקמה פרויקטים  8 לחברה   המאזן

  הפעילה   חברהרכשה החברה את חברת בית חסון יזמות ובניה בע"מ )להלן:" בית חסון"(,    2019שנת    בסוף  . ג

 ב' 7ראה ביאור . 38בתחום היזום והבניה במסגרת תמ"א 

 

 

 המדיניות החשבונאית:   עיקרי  –  2ביאור 

 בסיס הצגת הדוחות הכספיים: . א

וערוכים בהתאם לתקני דיווח כספי בינלאומיים   ידי החברה  הדוחות הכספיים השנתיים המאוחדים הוכנו על 

" כן,  "IFRS)להלן:  כמו  שנתיים(,  ד (.  כספיים  )דוחות  ערך  ניירות  לתקנות  ערוכים בהתאם  אלו  כספיים  וחות 

 .  2010 - התש״ע 

המדיניות החשבונאית המוצגת בביאור זה, יושמה באופן עקבי בכל תקופות הדיווח המוצגות בדוחות הכספיים,  

 למעט האמור בסעיף ד להלן. 

 עקרונות עריכת הדוחות הכספיים: . ב

 . הכספיים נערכו על בסיס העלות ההיסטורית הדוחות 

 תקופת המחזור התפעולי:  . ג

ונמשכת   שנה  על  עולה  החברה  של  התפעולי  המחזור  הנכסים  ל  שנתיים  בין תקופת  כך,  עקב  שנים.  שלוש 

וההתחייבויות   הנכסים  במסגרת  הכספי  המצב  על  בדוח  מסווגים  פעילות  לאותה  הקשורים  וההתחייבויות 

 התפעולי.  השוטפים בהתאם למחזור

 : IFRS 16יישום לראשונה של תקנים חדשים   . ד

 , חכירות: IFRS 16תקן דיווח כספי בינלאומי 

  התקן החדש(.   -בדבר חכירות )להלן    16את תקן דיווח כספי בינלאומי מספר    IASB  -פרסם ה   2016בינואר  

זכות השימוש בנכס  בהתאם לתקן, חכירה מוגדרת כחוזה, או חלק מחוזה, אשר מעביר בתמורה לתשלום את  

 לתקופת זמן מוגדרת. 

התקן דורש מחוכרים להכיר בכל החכירות בנכס מול התחייבות בדוח על המצב הכספי )פרט למקרים מסוימים(  

הקודם לתקן  בהתאם  מימונית  בחכירה  החשבונאי  לטיפול  דומה  יכירו    IAS 17  –   באופן  חוכרים  חכירות. 

יכ ומנגד  החכירה  תשלומי  בגין  זכותבהתחייבות  בנכס  ריבית  -ירו  בהוצאות  יכירו  החוכרים  כן,  כמו  שימוש. 

בתשלומי  לטפל  רשאים  החוכרים  שבהם  חריגים  שני  כולל  החדש  התקן  בנפרד.  פחת   החכירה  ובהוצאות 

החכירה וזאת במקרה של חכירות נכסים בעלי ערך כספי נמוך או   תקופת  פני על  ישר  קו על בסיס  כהוצאה

לתקופה של עד שנה. הטיפול החשבונאי מצד המחכיר נותר ללא שינוי מהותי, קרי, סיווג  במקרה של חכירות  

 .  בדוח  יושם  לא  התקן , לכן מהותיים לא   בסכומים  חכירות לחברה   כחכירה מימונית או כחכירה תפעולית. 
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 (: המשך)  המדיניות החשבונאית   עיקרי  –  2ביאור 

 מטבע פעילות ומטבע הצגה: . ה

הכלכלית  פריטים   הסביבה  של  במטבע  נמדדים  הקבוצה  מחברות  אחת  כל  של  הכספיים  בדוחות  הנכללים 

מטבע הפעילות(. הדוחות הכספיים המאוחדים מוצגים בש"ח, שהוא    - העיקרית בה פועלת אותה ישות )להלן  

   מטבע הפעילות ומטבע ההצגה של כל חברות הקבוצה.

 שימוש באומדנים ושיקול דעת:  . ו

הכספיים נדרשת הנהלת החברה להשתמש בשיקול דעת, בהערכות, אומדנים והנחות אשר    בעריכת הדוחות 

משפיעים על יישום המדיניות החשבונאית ועל הסכומים של נכסים והתחייבויות, הכנסות והוצאות. יובהר כי  

 תוצאות בפועל עלולות להיות שונות מאומדנים אלה. 

נס  וההנחות שבבסיס הדוחות הכספיים  קרים באופן שוטף. שינויים באומדנים חשבונאיים מוכרים  האומדנים 

 בתקופה שבה תוקנו ובכל תקופה עתידית מושפעת. 

להלן ההנחות העיקריות שנעשו בדוחות הכספיים בקשר לאי הודאות לתאריך הדיווח ואומדנים קריטיים שחושבו  

כם של נכסים והתחייבויות בדוחות  על ידי הקבוצה ואשר שינוי מהותי באומדנים ובהנחות עשויים לשנות את ער

 הכספיים בתקופות הדיווח הבאות: 

 עלויות להשלמת פרויקטים  .1

החברה נדרשת להעריך מדי תום תקופת דיווח את העלויות הנותרות להשלמת הבנייה על מנת לקבוע את  

יד. הערכה  שיעור ההשלמה המעודכן לצורך קביעת סכום ההכנסה שתוכר וכן לצורך בחינת קיומו של חוזה מכב 

זו נעשית בהתבסס על הערכת כל מרכיבי התשומות והעלויות השונות המשמשות בחישוב שיעור ההשלמה.  

 לפיכך, לאומדן זה השפעה ישירה על ההכנסות, עלות ההכנסות והרווח המוכרים בתקופת הדיווח. 

 בחינת ירידת ערך מלאי בניינים, דירות ומקרקעין  .2

בהתאם להערכת החברה, הכוללת תחזיות ואומדנים לגבי התקבולים הצפויים ממכירת  שווי מימוש נטו נקבע  

המלאי בפרויקט ועלויות הקמה הנדרשות להביא את המלאי למצב של מכירה, אשר עשויים להשתנות כתוצאה  

 מתנאי שוק ותחרות עתידיים. 

 קביעת רכיב מימון משמעותי  .3

תחייבות למתן שירותי בנייה לבעלי הקרקע, בהן קיים  בעסקאות של קבלת קרקע כתמורה בחוזה המשקפת ה

רכיב מימון משמעותי, נדרשת החברה לאמוד את סכומו בצורת קביעת הריבית המתאימה המשמשת למדידת  

ההתחייבות בתקופות עוקבות בגין מתן שירותי בנייה והכרה בהוצאות מימון הנגזרות מכך. קביעת האומדן  

תבסס על שיעור הריבית התקף לחברה כמקבלת מימון ועל מאפייני החוזה  נעשית עבור כל חוזה בנפרד בה

 הספציפי, כאשר בדרך כלל לא קיים שיעור ריבית מצוטט לייחוס למועד ההכרה בהתחייבות כאמור.  

 (: המשך)  המדיניות החשבונאית   עיקרי  –  2ביאור 

 )המשך(:  שימוש באומדנים ושיקול דעת . ו

 נכסי מיסים נדחים  .4

נכסי מיסים נדחים מוכרים בגין הפסדים מועברים לצורכי מס ובגין הפרשים זמניים ניתנים לניכוי, שטרם נוצלו,  

במידה וצפוי שתהיה הכנסה חייבת עתידית שכנגדה ניתן יהיה לנצלם. נדרש אומדן של ההנהלה על מנת לקבוע  
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בו בהתבסס על העיתוי, ס כום ההכנסה החייבת במס הצפויה  את סכום נכס המיסים הנדחים שניתן להכיר 

 ומקורה. 

 תביעות משפטיות  .5

בהערכות סיכויי תוצאות התביעות המשפטיות שהוגשו נגד החברה וחברות מוחזקות שלה, מסתמכת הקבוצה  

על חוות דעת יועציה המשפטיים. הערכות אלה של היועצים המשפטיים מתבססות על מיטב שיפוטם המקצועי,  

מצויים   בו  בשלב  שתוצאות  בהתחשב  מאחר  השונים.  בנושאים  שנצבר  המשפטי  הניסיון  על  וכן  ההליכים, 

 התביעות תיקבענה בבתי המשפט, עלולות התוצאות בפועל להיות שונות מהערכות אלה.

 הפרשה לאחריות ובדק  .6

ההפרשה לאחריות ובדק בגין דירות שנמסרו ובגין עבודות שבוצעו נקבעת בעיקר בהתבסס להערכות ההנהלה  

בס  באשר  על  וודאות  אי  קיימת  הביצוע.  קבלני  מול  שנחתמו  ההתקשרויות  על  ובהתבסס  העבר  ניסיון  יס 

 לתוצאותיהן של הפרשות אלה, אשר עשויה להשפיע על תוצאות פעילות החברה. 

 דוחות כספיים מאוחדים:  . ז

ל חברות שלחברה יש שליטה בהן )חברות בנות(. שליטה  הדוחות הכספיים המאוחדים כוללים את הדוחות ש

מתקיימת כאשר לחברה יש כוח השפעה על הישות המושקעת, חשיפה או זכויות לתשואות משתנות כתוצאה  

ממעורבותה בישות המושקעת וכן היכולת להשתמש בכוח שלה כדי להשפיע על סכום התשואות שינבע מהישות  

חשבון השפעת זכויות הצבעה פוטנציאליות רק אם הן ממשיות. איחוד  המושקעת. בבחינת שליטה מובאת ב

 הדוחות הכספיים מתבצע החל ממועד השגת השליטה, ועד למועד בו הופסקה השליטה. 

החשבונאית   המדיניות  זהים.  ולתקופות  לתאריכים  ערוכים  הבנות  והחברות  החברה  של  הכספיים  הדוחות 

באופן אחיד ועקבי עם זו שיושמה בדוחות הכספיים של החברה.    בדוחות הכספיים של החברות הבנות יושמה

והחברות הבנות בוטלו   בין החברה  והפסדים הנובעים מעסקאות  ורווחים  ועסקאות הדדיות מהותיות  יתרות 

 במלואם בדוחות הכספיים המאוחדים. 
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 (: המשך)  עיקרי המדיניות החשבונאית  –  2ביאור 

 : עסקים  צירופי . ח

בשיטת    מטופלעסקים  ה   צירוף"הנרכש"(,    -עסק אחד או יותר )להלן  ב כאשר הקבוצה משיגה לראשונה שליטה  

הרכישה. בהתאם לשיטה זו, החברה מזהה את הרוכש, קובעת את מועד הרכישה ומכירה בנכסים הניתנים  

לזיהוי שנרכשו ובהתחייבויות שניטלו בהתאם לשוויים ההוגן, למעט חריגים. רכיבים של זכויות שאינן מקנות  

מהנכסים נטו של הנרכש בעת  שליטה בנרכש שהן זכויות בעלות בהווה שמזכות את מחזיקיהם בחלק יחסי  

פירוק נמדדים במועד הרכישה לפי החלק היחסי של מכשירי הבעלות בהווה בסכומים שהוכרו בגין הנכסים נטו  

הניתנים לזיהוי או בשווי הוגן. כל הרכיבים האחרים של זכויות שאינן מקנות שליטה נמדדים בשוויים ההוגן  

 ר. למועד הרכישה, אלא אם נדרש בסיס מדידה אח

כאשר התמורה שהועברה כוללת הסדרי תמורה מותנית, החברה מודדת את התמורה המותנית במועד הרכישה  

 בשווי הוגן. בתקופות עוקבות, שינויים בשווי ההוגן של תמורה מותנית, שלא סווגה כהון, מוכרים ברווח או הפסד. 

 השקעות בהסדרים משותפים: . ט

ם הקבוצה צד לשליטה משותפת. שליטה משותפת הינה הסכמה  הסדרים משותפים הינם הסדרים חוזיים שבה

דורשות הסכמה פה אחד בלבד של   לגבי הפעילויות הרלוונטיות של ההסדר  חוזית לשליטה לפיה החלטות 

הצדדים החולקים שליטה. סוג ההסדר נקבע בהתאם למידת הזכויות והמחויבויות הישירות של הצדדים ביחס  

במבנה   התחשבות  תוך  הסדרים  להסדר,  בקבוצה  נוספות.  ונסיבות  תנאיו  ההסדר,  של  המשפטית  ובצורה 

משותפים מסוג עסקה משותפת, שהינה הסדר לפיו לצדדים קיימת שליטה משותפת על הזכויות בנכסים נטו  

)באמצעות החזקה הונית( של ההסדר המשותף, בדרך כלל כאשר הוא מאוגד כישות משפטית נפרדת. עסקה  

 שיטת השווי המאזני.   משותפת מטופלת לפי 

לפי שיטת השווי המאזני, ההשקעה מוצגת לפי עלות בתוספת שינויים שלאחר הרכישה בחלק הקבוצה בנכסים  

נטו של החברה המוחזקת. שיטת השווי המאזני מיושמת עד למועד בו לא קיימת לקבוצה השפעה מהותית או  

 שליטה משותפת, או סיווגה של ההשקעה כמוחזקת למכירה.  

חברה מוחזקת בה נגרמו הפסדים בסכומים העולים על ההון שלה, הכירה החברה בחלקה בהפסדיה עד גובה  ב

השקעתה בתוספת הפסד העלול להיגרם לה כתוצאה מערבות או תמיכה פיננסית אחרת שניתנו בעבורה, עד  

ם לקבל לזמן ארוך  לגובה הערבות או התמורה הפיננסית האחרת. לצורך כך, ההשקעה כוללת גם פריטים כספיי

)כגון הלוואות שניתנו( אשר אין כוונה לסלקם והם אינם צפויים להיפרע בעתיד הנראה לעין וכן אינם נושאים  

 בטחונות. 

הדוחות הכספיים של החברה והעסקה המשותפת ערוכים לתאריכים ולתקופות זהים. המדיניות החשבונאית  

באופן  יושמה  המשותפת  העסקה  של  הכספיים  של    בדוחות  הכספיים  בדוחות  שיושמה  זו  עם  ועקבי  אחיד 

 הקבוצה. 
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 (: המשך)  עיקרי המדיניות החשבונאית  –  2ביאור 

 מכשירים פיננסיים:   . י

 : נכסים פיננסיים .1

נכסים פיננסיים נמדדים במועד ההכרה לראשונה בשווים ההוגן ובתוספת עלויות עסקה שניתן לייחס במישרין  

לרכישה של הנכס הפיננסי, למעט במקרה של נכס פיננסי אשר נמדד בשווי הוגן דרך רווח או הפסד, לגביו  

 עלויות עסקה נזקפות לרווח או הפסד.  

 ב בדוחותיה הכספיים על בסיס הקריטריונים להלן: החברה מסווגת ומודדת את מכשירי החו

 - המודל העסקי של החברה לניהול הנכסים הפיננסיים, וכן  . א

 מאפייני תזרים המזומנים החוזי של הנכס הפיננסי.  . ב

 נכסים פיננסיים הנמדדים בעלות מופחתת כאשר: 

תזרימי מזומנים חוזיים; וכן התנאים  המודל העסקי של החברה הינו החזקת הנכסים הפיננסיים על מנת לגבות  

החוזיים של הנכס הפיננסי מספקים זכאות במועדים מוגדרים לתזרימי מזומנים שהם רק תשלומי קרן וריבית  

 בגין סכום הקרן שטרם נפרעה.

לאחר ההכרה הראשונית, מכשירים בקבוצה זו יוצגו על פי תנאיהם לפי עלות המופחתת תוך שימוש בשיטת  

קטיבית ובניכוי הפרשה לירידת ערך. אשראי לזמן קצר, כגון לקוחות וחייבים אחרים, מוצג לפי  הריבית האפ

 תנאיו, בדרך כלל לפי ערכו הנומינלי. 

 ירידת ערך נכסים פיננסיים  .2

החברה מודדת את הפסדי האשראי החזויים בסכום המשקף את הפער בין תזרימי המוזמנים החוזיים המגיעים  

מזומנים שהחברה צופה לקבל, מהוונים בשיעור הריבית האפקטיבית המקורית, במידה  לחברה לבין תזרימי ה

וקיים, כך שישקפו סכום בלתי מוטה ומשוקלל הסתברות לסיכון כשל פירעון, שנקבע על ידי הערכת טווח של  

ן  תוצאות אפשריות, את ערך הזמן של הכסף )בהתאם לריבית האפקטיבית של המכשיר( וכן מידע סביר ונית

לגבי   ועל תחזיות  נוכחיים  אירועי העבר, על תנאים  או מאמץ מופרזים על  לביסוס שניתן להשגה ללא עלות 

תנאים כלכליים עתידיים. החברה בוחנת את עדכון ההפרשה לירידת ערך בסוף כל תקופת דיווח, ואם קיים,  

יתרות הנכסים הפיננסיים    השינוי בהפרשה מוכר כרווח או הפסד מירידת ערך ברווח או הפסד. בהתבסס על 

שבידי   הביטחונות  העבר,  ניסיון  כגון  נוספים  מאפיינים  לרבות  מופחתת,  בעלות  הנמדדים  הכספיים  בדוחות 

החברה ומצבו הפיננסי של הלווה, להערכת החברה להפסדי אשראי עתידיים, ככל שיהיו, לא צפויה השפעה  

 מהותית על הדוחות הכספיים. 

 פיננסיים גריעת נכסים  .3

 החברה גורעת נכס פיננסי כאשר ורק כאשר: 

 פקעו הזכויות החוזיות לתזרימי המזומנים מהנכס הפיננסי  . א

תזרימי   . ב לקבלת  החוזיות  מהזכויות  הנובעים  וההטבות  הסיכונים  כל  את  מהותי  באופן  מעבירה  החברה 

הפיננסי נותרים בידי  המזומנים מהנכס הפיננסי או כאשר חלק מהסיכונים וההטבות בעת העברת הנכס  

 החברה אך ניתן לומר כי העבירה את השליטה על הנכס. 
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 (: המשך)  עיקרי המדיניות החשבונאית  –  2ביאור 

 :  )המשך( מכשירים פיננסיים . י

החברה מותירה בידיה את הזכויות החוזיות לקבלת תזרימי המזומנים הנובעים מהנכס הפיננסי, אך נוטלת   . ג

 . תזרימי מזומנים אלה במלואם לצד שלישי, ללא עיכוב מהותיעל עצמה מחויבות חוזית לשלם 

 התחייבויות פיננסיות  .4

 התחייבויות פיננסיות הנמדדות בעלות מופחתת 

במועד ההכרה לראשונה, החברה מודדת את ההתחייבויות הפיננסיות בשווי הוגן בניכוי עלויות עסקה שניתן  

ההתחייבות   של  להנפקה  במישרין  כל  לייחס  את  מודדת  החברה  הראשונית,  ההכרה  לאחר  הפיננסית. 

התחייבויות פיננסיות לפי העלות המופחתת תוך שימוש בשיטת הריבית האפקטיבית. אשראי לזמן קצר, כגון  

 אשראי ספקים וזכאים אחרים מוצג לפי תנאיו, בדרך כלל לפי ערכו הנומינלי. 

 גריעת התחייבויות פיננסיות  .5

דהיינו, כאשר המחויבות שהוגדרה בחוזה    – התחייבות פיננסית כאשר ורק כאשר, היא מסולקת  החברה גורעת  

נפרעת או מבוטלת או פוקעת. התחייבות פיננסית מסולקת כאשר החייב פורע את ההתחייבות על ידי תשלום  

 במזומן, בנכסים פיננסיים אחרים, בסחורות או שירותים, או משוחרר משפטית מההתחייבות. 

 וז מכשירים פיננסיים קיז .6

 שניתנת  זכות  קיימת  אם  המצב הכספי  על  בדוח  מוצג  נטו  והסכום  מקוזזים  פיננסיות  והתחייבויות  פיננסיים  נכסים

 נטו בסיס  על  ההתחייבות  ואת  הנכס את  לסלק  כוונה וכן קיימת  ,שהוכרו הסכומים  את  לקזז  משפטית  לאכיפה 

 רק  לא  משפטית  לאכיפה ניתנת להיות  חייבת לקזז הזכות   .במקביל  ההתחייבות את  הנכס ולסלק את לממש או

 . הצדדים  אחד  של  פירעון חדלות  או רגל פשיטת של  במקרה  גם אלא לחוזה של הצדדים  הרגיל  העסקים  במהלך

 זמן  פרקי שיהיו עתידי או באירוע תלויה תהיה שהיא אסור,  מיידי באופן קיימת תהיה לקזז שהזכות על מנת

 .לפקיעתה  שיגרמו אירועים  שיהיו או ,תחול לא  היא שבהם

 נכסים והתחייבויות הנובעים מחוזים עם לקוחות:  . יא

מוצגות בדוח על המצב הכספי כלקוחות מאחר והזכות לפירעון    חיצוניים  יתרות לקבל בגין חוזים עם לקוחות

 התמורה מהלקוח אינה מותנית אלא בחלוף הזמן בהתאם למועדים שנקבעו בחוזים שנחתמו עם הלקוחות. 

או שירותים   התחייבויות בגין חוזה מוצגות בדוח על המצב הכספי כאשר הקבוצה מחויבת להעביר סחורות 

תמורה מהלקוח. במסגרת זו נכללות המקדמות המתקבלות מלקוחות וכן ההתחייבות    ללקוח שבגינם היא קיבלה 

 למתן שירותי בנייה לבעלי הקרקע בעסקאות קומבינציית דירות. 
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 (: המשך)  עיקרי המדיניות החשבונאית  –  2ביאור 

 מלאי מקרקעין ובניינים למכירה:  . יב

מזוהות בגין עלות הקרקע, כגון מיסים, אגרות והיטלים וכן  עלות מלאי בניינים למכירה כוללת עלויות ישירות  

 עלויות בניה. באשר לעלויות אשראי שהוונו )ראה יג להלן(. 

מלאי בניינים למכירה נמדד כנמוך מבין העלות ושווי המימוש נטו. שווי המימוש נטו הוא אומדן מחיר המכירה  

דן העלויות הדרושות לביצוע המכירה. עבור דירות  במהלך העסקים הרגיל, בניכוי אומדן העלות להשלמה ואומ

שנמכרו, מלאי מקרקעין ודירות למגורים נזקף לעלות המכר בהתאם לשיעור ההתקדמות המשמש גם לצורך  

 ההכרה בהכנסה.

מלאי מקרקעין הנרכש על ידי החברה בעסקת קומבינציה בתמורה למתן שירותי בנייה מוכר לפי שוויו ההוגן  

תנאי ההסכם מאפשרים לקבוצה להתחיל לבצע את הפעילויות הדרושות להכשרת המיזם המוקם על  במועד בו  

הקרקע במקביל להכרה בהתחייבות למתן שירותי בניה, בדרך כלל בקבלת היתר בנייה. במצבים בהם לא ניתן  

ם להינתן לבעלי  למדוד באופן מהימן את שווי הקרקע, אומדת החברה את השווי ההוגן של שירותי הבניה הצפויי

הקרקע המבוססים על עלות שירותי הבניה בתוספת מרווח מתאים של החברה. בתקופות עוקבות, ההתחייבות  

 . כאמור מתואמת על מנת לשקף את רכיב המימון המשמעותי החל בעסקה

מלאי המקרקעין בעסקת קומבינציה מוכר בעלות המכירות במקביל להכרה בהכנסה בגין ההתחייבות למתן  

 ירותי בנייה בהתאם לשיעור ההשלמה בפרויקט. ש

 אופן הקצאת עלויות למלאי דירות בתחום הנדל״ן היזמי 

עלויות החוזה מול הלקוח,   לכל חוזה מכר בנפרד על מנת לשקף את תמחור  החברה מייחסת את העלויות 

שווי הדירה נשוא  ל כמתואר להלן: עלויות הבניה )ללא שווי הקרקע בקומבינציה( מיוחסות לכל דירה בהתאם  

 החוזה ביחס לשווי הכולל של סך הדירות באותו פרויקט. 

מיוחס לדירות הנמכרות לחיצוניים בלבד בהתאם לשטח הדירה הספציפי נשוא    דירות  ת יצישווי הקרקע בקומבינ

 החוזה ביחס לשטח הכולל של סך הדירות לשיווק באותו הפרויקט. 

 : עלויות אשראי בגין נכסים כשירים . יג

עלויות אשראי ספציפי ועלויות אשראי שאינו ספציפי הוונו לנכסים כשירים )מלאי מקרקעין ובניינים למכירה(  

הלך תקופת הכשרתם והכנתם עד למועד קבלת היתר בניה. מאחר ובחוזה המכר של החברה השליטה על  במ

בניה   קיבלה היתר  בו  עלויות אשראי במועד  להוון  זמן, החברה מפסיקה  פני  הדירות הנמכרות מועברת על 

הנדרשות לצורך    והחלה הקמת הפרויקט בפועל, אשר מהווה את המועד בו הסתיימו באופן מהותי כל הפעילויות 

 חתימה על הסכם מכירה מחייב עם הלקוח.  
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 (: המשך)  עיקרי המדיניות החשבונאית  –  2ביאור 

 עלויות חוזה:   . יד

 עלויות להשגת חוזים עם לקוחות:  .1

מכירה   הקבוצה  של החברה.  בפרויקטים  דירות  רוכשי  עם  חוזים שנחתמו  בגין  תווך ששולמו  עלויות  מהווה 

  מכירה   הוצאות  לסעיף בעלויות אלו כנכס כאשר קיים צפי להשבת העלויות. נכס זה מופחת לרווח או הפסד  

  לפי קצב ההכרה בהכנסה מהחוזה. ושיווק  

 עלויות לקיום חוזה:  .2

העלויות שהתהוו לקיום חוזה עם לקוח מוכרות כנכס כאשר הן מייצרות או משפרות את משאב החברה לקיום  

 מחויבות ביצוע בעתיד וכן צפוי שהעלויות יושבו.  

 רכוש קבוע:  . טו

 פריטי רכוש קבוע נמדדים לפי העלות בניכוי פחת שנצבר והפסדים מצטברים מירידת ערך. 

לפי שיטת הקו הישר על פני אומדן אורך החיים השימושי של כל חלק מפריטי  פחת נזקף לדוח על הרווח הכולל  

הרכוש הקבוע, מאחר ושיטה זו משקפת את תבנית הצריכה החזויה של ההטבות הכלכליות העתידיות הגלומות  

 בנכס בצורה הטובה ביותר. 

שנה ומותאמים בעת  ואורך החיים השימושיים נבחנים מחדש לפחות בכל סוף    האומדנים בדבר שיטת הפחת, 

 הצורך.  

 ירידת ערך נכסים לא פיננסיים

החברה בוחנת את הצורך בהכרה בירידת ערך נכסי הרכוש הקבוע כאשר ישנם סימנים כתוצאה מאירועים או  

השבה. במקרים בהם היתרה בדוחות  -שינויים בנסיבות המצביעים על כך שהיתרה בדוחות הכספיים אינה ברת 

בה שלהם. סכום  ההש- ההשבה שלהם, מופחתים הנכסים לסכום בר-הכספיים של הנכסים עולה על סכום בר

ההשבה הינו הגבוה מבין שווי הוגן בניכוי עלויות מימוש ושווי שימוש. בהערכת שווי השימוש מהוונים תזרימי  -בר

המזומנים הצפויים לפי שיעור ניכיון לפני מס המשקף את הסיכונים הספציפיים לכל נכס. בגין נכס שאינו מפיק  

עבור היחידה מניבת המזומנים שאליה שייך הנכס. הפסד  השבה  -תזרימי מזומנים עצמאיים נקבע סכום בר 

ההשבה של הנכס  -מירידת ערך של נכס מבוטל רק כאשר חלו שינויים באומדנים ששימשו בקביעת הסכום בר

מהמועד בו הוכר לאחרונה ההפסד מירידת הערך. ביטול ההפסד כאמור מוגבל לנמוך מבין סכום ירידת ערך  

ההשבה של הנכס. ביטול הפסד כאמור נזקף  -י פחת או הפחתה( או סכום בר של הנכס שהוכר בעבר )בניכו

 לרווח או הפסד.  
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 (: המשך)  החשבונאית עיקרי המדיניות   –  2ביאור 

 הטבות לעובדים:  . טז

 בקבוצה קיימים מספר סוגי הטבות לעובדים:  

 הטבות עובד לזמן קצר 

מתום תקופת הדיווח השנתית שבה העובדים  הטבות אלה הינן הטבות אשר הצפי כי יסולקו במלואן עד שנה  

סיפקו את השירות המתייחס. ההטבות כוללות משכורות, ימי חופשה, דמי מחלה, דמי הבראה והפקדות מעסיק  

לביטוח לאומי ולקרן השתלמות ומוכרות כהוצאה עם מתן השירותים. התחייבות בגין בונוס במזומן או תוכנית  

קבוצה קיימת מחויבות משפטית או משתמעת לשלם את הסכום האמור  להשתתפות ברווחים, מוכרת כאשר ל

 בגין שירות שניתן על ידי העובד בעבר וניתן לאמוד באופן מהימן את הסכום. 

 הטבות לאחר סיום העסקה 

התוכניות ממומנות בדרך כלל על ידי הפקדות שוטפות )ראה להלן( והן מסווגות כתוכניות להפקדה מוגדרת או  

 בה מוגדרת. כתוכניות להט

לחוק פיצויי פיטורין, לפיהן הקבוצה משלמת באופן קבוע    14לקבוצה תוכניות להפקדה מוגדרת, בהתאם לסעיף  

 תשלומים מבלי שתהיה לה מחויבות משפטית או משתמעת לשלם תשלומים נוספים גם אם בקרן לא הצטברו  

העובד בתקופה השוטפת ובתקופות  סכומים מספיקים כדי לשלם את כל ההטבות לעובד המתייחסות לשירות  

קודמות. הפקדות לתוכנית להפקדה מוגדרת בגין פיצויים או בגין תגמולים, מוכרות כהוצאה בעת ההפקדה  

 לתוכנית במקביל לקבלת שירותי העבודה מהעובד ולא נדרשת הפרשה נוספת בדוחות הכספיים. 

 הפרשות:  . יז

חויבות בהווה )משפטית או משתמעת( כתוצאה  מוכרת כאשר לקבוצה קיימת מ  IAS 37  -הפרשה בהתאם ל 

מאירוע שהתרחש בעבר, צפוי שיידרש שימוש במשאבים כלכליים על מנת לסלק את המחויבות וניתן לאמוד  

העתידיים   המזומנים  תזרימי  היוון  תוך  נמדדות  הפרשות  מהותית,  שההשפעה  במידה  מהימן.  באופן  אותה 

ס המשקף את הערכות השוק בנוגע לערך הזמן של הכסף, ובמקרים  הצפויים, תוך שימוש בשיעור ריבית לפני מ

מסוימים, אף את הסיכונים הספציפיים הקשורים להתחייבות. ההפרשה נבחנת בכל תאריך דיווח ומותאמת על  

 פי האומדן העדכני הטוב ביותר.  

 מטרתה: להלן סוגי ההפרשות שנכללו בדוחות הכספיים, אשר מטופלות כל אחת בנפרד, על פי 

 אחריות 

הקבוצה מכירה בהפרשה בגין בדק ואחריות בהתאם לדין החל על חוזי המכירה עם לקוחות. ההפרשה מוכרת  

בהתייחס לעלות תביעות בדק ואחריות צפויות בגין דירות שנמסרו, בהתבסס על ניסיון העבר של החברה לגבי  

בגין אחריות קבלן מבצע, בהתייחס לתנאי ההסכם  עלות תיקון הליקויים. מנגד, מוכר בנפרד נכס כתוצאה משיפוי  

השיפוי   ונכס  ההפרשה  יתרת  בגין  והפסד  ברווח  התוצאתית  ההשפעה  למעשה.  ודאי  השיפוי  כאשר  עימו, 

 בתקופת הדיווח מוצגת בנטו. 
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 עיקרי המדיניות החשבונאית )המשך(:  –  2ביאור 

 )המשך(:   הפרשות . יז

 תביעות משפטיות 

מוכרת כאשר לקבוצה קיימת מחויבות משפטית בהווה או מחויבות משתמעת כתוצאה  הפרשה בגין תביעות  

 ( לא  מאשר  סביר  יותר  בעבר,  שהתרחש  למשאביה  more likely than notמאירוע  תידרש  הקבוצה  כי   )

נמדדת   מהותית,  הזמן  ערך  השפעת  כאשר  מהימן.  באופן  אותה  לאמוד  וניתן  המחייבות  לסילוק  הכלכליים 

 לערכה הנוכחי.  ההפרשה בהתאם 

 הכנסות:  . יח

)להלן: "התקן"(, אשר קובע    15החברה יישמה לראשונה בדוחות כספיים קודמים את תקן דיווח כספי בינלאומי  

 הנחיות לעניין הכרה בהכנסה, לפני מועד יישומו המחייב. 

ה.  הכנסות מחוזים עם לקוחות מוכרות כאשר הלקוח משיג שליטה על הסחורה או השירות שהובטחו בחוז

ההכנסה מוכרת לפי מחיר העסקה שהינו סכום התמורה שצפוי להתקבל בהתאם לתנאי החוזה, מלבד סכומים  

שנגבו לטובת צדדים שלישיים )כגון מיסים(. בהתאם לחוזי המכירה עם לקוחות החברה, בעת קביעת מחיר  

חוזה ותמורה שלא  העסקה מובאות בחשבון השפעות של תמורה משתנה, קיומו של רכיב מימון משמעותי ב

 במזומן )ראה להלן(.  

 הכנסות מפיתוח והקמה של נדל"ן  .1

החברה פועלת בתחום הנדל"ן ביזום להקמה ומכירה של דירות מגורים בישראל, בדרך של עסקאות קומבינציה  

והתחדשות עירונית. במועד ההתקשרות בחוזה עם לקוח שאינו בעל הקרקע החברה מזהה את יחידת הדיור  

 כמחויבות ביצוע אחת.  

שאינם בעלי הקרקע בתחום הנדל"ן היזמי  החברה הגיעה למסקנה, על סמך חוזי המכירה שלה עם לקוחות  

בישראל, ועל סמך הוראות החוק והדין הרלוונטיות, ובהתאם לחוות דעת משפטיות שהתקבלו, שכאשר החברה  

מתקשרת בחוזה למכירת דירות מגורים ושטחי מסחר, לא נוצר נכס עם שימוש אלטרנטיבי לחברה, וכן קיימת  

ו  בידיה הזכות לאכוף את קיומו והשלמתו של החוזה כלפי הלקוח  לה זכות לתשלום הניתנת לאכיפה מאחר 

ולדרוש את פירעון מלוא התמורה ממנו עבור מסירת הדירה או השטח המסחרי. לפיכך, הכנסות בחוזים כאמור  

 מוכרות על פני זמן.  

החברה מיישמת את שיטת התשומות המבוססת על עלויות לצורך מדידת התקדמות הביצוע והכרה בהכנסה  

בהתאם. שימוש בשיטת התשומות, לפיה ההכנסה מוכרת על בסיס תשומות שהשקיעה החברה לצורך קיום  

מחויבות הביצוע, מייצגת בצורה הנאותה ביותר את ההכנסה שהופקה בפועל. לצורך יישום שיטת התשומות,  

ום ההכנסה  החברה מעריכה מדי תקופת דיווח את העלות הדרושה להשלמת הפרויקט על מנת לקבוע את סכ

שיוכר בכל תקופה. האומדנים הללו כוללים את העלויות הישירות והעלויות העקיפות המתייחסות במישרין לקיום  

יחסי   ומוקצות לכל חוזה בנפרד על בסיס  לא    תמורההחוזה  של היחידה בחוזה. במדידת שיעור ההשלמה, 

קרקע,   עלות  כגון  בביצוע  להתקדמות  תורמות  עלויות שאינן  שיעור  נכללות  אשראי.  ועלויות  והיטלים  אגרות 

ההתקדמות על פיו מוכרת ההכנסה בכל חוזה נקבע לפי שיעור ההתקדמות של כל הבניין או הפרויקט כולו  

 מאחר ולא ניתן לבצע מסירה של הדירה נשוא החוזה בטרם הסתיימה הבנייה של הבניין או הפרויקט במלואו.  
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 )המשך(:  עיקרי המדיניות החשבונאית  –  2ביאור 

כאשר לא ניתן להעריך באופן מהימן את תוצאות החוזה, מוכרת הכנסה מהחוזה רק בגובה העלויות שצפוי כי  

 ניתן יהיה להשיבן. 

ההכנסה מוכרת בנפרד עבור כל חוזה רכישה מחייב אשר נחתם בתקופת הדיווח עם הלקוח ואשר לכל הפחות  

ה. כאשר החברה מתחילה לבצע פעולות בנייה בקשר  מסכום החוז  15%התקבלו בגינו תקבולים בגובה של  

לחוזה צפוי עוד בטרם נחתם חוזה מחייב עם הלקוח, בעת חתימת החוזה מכירה החברה בהכנסה על בסיס  

 מצטבר בסכום המשקף את שיעור ההשלמה המעודכן של מחויבות ביצוע בפרויקט נכון לאותו מועד. 

 תמורה משתנה  .2

סכומים קבועים וסכומים שעשויים להשתנות כתוצאה מהחזרים, קנסות, תביעות ומחלוקות  מחיר העסקה כולל  

 וכן שינויים בחוזה שהתמורה בגינם טרם הוסכמה על ידי הצדדים. 

קביעת ההשפעה של התמורה המשתנה נעשית הסכום הסביר ביותר, לפיה מחיר העסקה נקבע בהתחשב  

סכומי תמורה אפשריים בחוזה. החברה כוללת סכומים של תמורה  בסכום היחיד שהוא הסביר ביותר בתחום של  

משתנה, רק אם צפוי ברמה גבוהה שביטול משמעותי בסכום ההכנסות שהוכרו לא יתרחש כאשר אי הודאות  

 הקשורה להשתנות התמורה תתברר לאחר מכן. 

 הכנסות מעבודות ביצוע והקמה .3

 תמורה שאינה במזומן 

בנ שירותי  מתן  כוללות  הנותר  ההכנסות  הקרקע  חלק  על  קומבינציה  בעסקאות  הקרקע  בעלי  ללקוחות  ייה 

בבעלותם. מלאי המקרקעין הנרכש מבעלי הקרקע מהווה את התמורה שאינה במזומן בחוזים בהם התחייבה  

 החברה למתן שירותי הבנייה.  

. מאחר  במועד ההתקשרות בחוזה עם בעלי הקרקע, החברה מזהה את עבודת ההקמה כמחויבות ביצוע אחת

או   יצירתו  כדי  ידי לקוחות אלה, בעלי הקרקע, תוך  יוצרים או משפרים נכס אשר נשלט על  וביצועי החברה 

שיפורו, ההכנסה מוכרת על פני זמן. החברה מיישמת את שיטת התשומות לצורך מדידת התקדמות הביצוע  

 והכרה בהכנסה בהתאם )ראה לעיל(. 

ותי בנייה שהוכרה לראשונה נעשית בהתאם לשיעור ההשלמה  ההכרה בהכנסה בגין ההתחייבות למתן שיר

ההכרה   לאחר  עוקבות  בתקופות  ההכנסות.  בעלות  המתייחס  המלאי  מוכר  ובמקביל  הרלבנטי  בפרויקט 

 המשמעותי החל בעסקה )ראה להלן(.   הראשונית, ההתחייבות כאמור מתואמת על מנת לשקף את רכיב המימון

 וזה קיומו של רכיב מימון משמעותי בח  .4

מחיר העסקה מותאם בגין השפעת ערך הזמן של הכסף אם החוזה כולל רכיב מימון משמעותי. בהערכה האם  

חוזה מכיל רכיב מימון משמעותי בוחנת החברה, בין היתר, את אורך הזמן הצפוי בין המועד בו החברה מעבירה  

ר סחורות או שירותים אלה.  את הסחורות או השירותים שהובטחו ללקוח לבין המועד בו הלקוח משלם עבו

בחוזי מכירה עם לקוחות שאינם בעלי קרקע, תשלומים בגין התמורה בהסכם המכירה נקבעים בהתאם לאבני  

, לא קיים רכיב  הבניהדרך מקובלים בענף. מאחר והחברה גובה תשלומים באופן שוטף בהתאם להתקדמות  

 מימון משמעותי. 
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 עיקרי המדיניות החשבונאית )המשך(:  –  2ביאור 

 הכנסות )המשך(:  . יח

קבלת   מועד  בין  על שנה  העולה  זמן  פער  קיים  קרקע,  בעלי  שהינם  לקוחות  עם  דירות  קומבינציית  בעסקת 

קיים רכיב מימון משמעותי,    לכך   בהתאם .  התמורה מראש )העברת הקרקע( לבין מועד ביצוע שירותי הבנייה

ן בהתאם לשיעור הריבית שנקבע בעסקה כנגד ההתחייבות למתן שירותי בניה  ולפיכך נזקפות הוצאות מימו

 . המוכרת כהכנסה על פני זמן כאמור לעיל 

 אחריות  .5

 בעת ההערכה האם אחריות מספקת ללקוח שירות נפרד, החברה בוחנת, בין היתר, את המאפיינים הבאים: 

האחריות נדרשת על פי חוק; אורכה של תקופת  האם ללקוח יש את האפשרות לרכוש אחריות בנפרד; האם  

 כיסוי האחריות והמהות של הפעולות שהחברה מבטיחה לבצע. 

במסגרת חוזים של מכירת דירות למגורים החברה מספקת שירותי אחריות ללקוחות בהתאם לחוזה, הוראות  

  ועמידה העבודה    החוק או בהתאם למקובל בענף. כאשר שירותי האחריות ניתנים על מנת להבטיח את טיב

שניתן ללקוח. לפיכך, במקרים אלו החברה לא    מובחן במפרט שהוסכם בין הצדדים, הם אינם מהווים שירות  

הפרשה  ומכירה ב  IAS  37מזהה את האחריות כמחויבות ביצוע נפרדת אלא מטפלת בה בהתאם להוראות  

 לאחריות.  

 מיסים על ההכנסה:  . יט

מיסים   כוללים  או  מיסים על הכנסה  על הרווח הכולל  לדוח  נזקפים  ונדחים  מיסים שוטפים  ונדחים.  שוטפים 

 נזקפים ישירות להון או לרווח כולל אחר במידה ונובעים מפריטים אשר מוכרים ישירות בהון או ברווח כולל אחר. 

 מיסים שוטפים 

שהוא מחושב  המס השוטף הינו סכום המס הצפוי להשתלם )או להתקבל( על ההכנסה החייבת במס לשנה, כ

לפי שיעורי המס החלים לפי החוקים שנחקקו או נחקקו למעשה למועד הדוח. מיסים שוטפים כוללים גם מיסים  

 בגין שנים קודמות. 

 קיזוז נכסים והתחייבויות מיסים שוטפים 

ניתנת לאכיפה לקיזוז נכסי   זכות משפטית  וקיימת  החברה מקזזת נכסי והתחייבויות מיסים שוטפים במידה 

חייבויות מיסים שוטפים, וכן קיימת כוונה לסלק נכסי והתחייבויות מיסים שוטפים על בסיס נטו או שנכסי  והת

 והתחייבויות המיסים השוטפים מיושבים בו זמנית. 

 מיסים נדחים 

ההכרה במיסים נדחים הינה בהתייחס להפרשים זמניים בין הערך בספרים של נכסים והתחייבויות לצורך דיווח  

ן ערכם לצרכי מיסים. המדידה של מיסים נדחים משקפת את השלכות המס שינבעו מהאופן בו החברה  כספי לבי 

והתחייבויות. המיסים הנדחים   נכסים  או לסלק את הערך בספרים של  הדיווח, להשיב  צופה, בתום תקופת 

החוקים שנחקקו  נמדדים לפי שיעורי המס הצפויים לחול על ההפרשים הזמניים במועד בו ימומשו, בהתבסס על  

 או שנחקקו למעשה למועד הדוח. 
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 עיקרי המדיניות החשבונאית )המשך(:  –  2ביאור 

 )המשך(:   מיסים על הכנסה . יט

נכס מס נדחה מוכר בספרים בגין הפסדים מועברים, הטבות מס והפרשים זמניים הניתנים לניכוי כאשר צפוי  

אותם. נכסי המיסים הנדחים נבדקים בכל מועד דיווח,  שבעתיד תהיה הכנסה חייבת, שכנגדה ניתן יהיה לנצל  

 .נגרעיםמס המתייחסות יתממשו, הם ובמידה ולא צפוי כי הטבות ה 

שצפוי   כך  הצפי  והשתנה  במידה  ומוכרים  דיווח  מועד  בכל  מחדש  מוערכים  הוכרו,  שלא  נדחים  מיסים  נכסי 

 שבעתיד תהיה הכנסה חייבת, שכנגדה יהיה ניתן לנצל אותם. 

נכסי מיסים נדחים והתחייבויות מיסים נדחים מוצגים בדוח על המצב הכספי כנכסים לא שוטפים והתחייבויות  כל  

כנגד   שוטף  מס  נכס  קיזוז  אכיפה המאפשרת  חוקית בת  זכות  קיימת  אם  ומקוזזים  בהתאמה,  שוטפות,  לא 

 ות מס. התחייבות מס שוטף והמיסים הנדחים מתייחסים לאותה ישות החייבת במס ולאותה רש

 

 : הליווי בחשבונות פיקדונות –  3ביאור 

 בדצמבר  31ליום  

 2019  2018 

 5,118  9,022 מזומנים בחשבון ליווי פיננסי 

 

במסגרת הסכמי ליווי הפרויקטים של הקבוצה אשר נחתמו עם בנקים נותני אשראי )להלן: "הבנק המלווה"( נקבע  

בחשבונות ליווי סגורים. הסכומים המופקדים בחשבונות הליווי מוגבלים בשימוש  כי תקבולים מרוכשי דירות יופקדו  

הכספים משמשים   בהתאם לתנאים שנקבעו בהסכמי הליווי ולפיכך מוצגים במסגרת סעיף מזומנים בחשבונות ליווי.

רשאי, מעת  לביצוע תשלומי הפרויקט בכפוף לאישור המפקח הבנקאי והבנק המלווה. כמו כן, הבנק המלווה יהיה  

עודפים בהתאם לקצב   והמוחלט, לשחרר לחברה  ושיעור  לעת, על פי שיקול דעתו הבלעדי  התקדמות הפרויקט 

 המכירות. 
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 : לקוחות עם  חוזים   בגין נכסים –  4ביאור 

 בדצמבר  31ליום  

 2019  2018 

 ( 677)  ( 1,340) פתיחה  יתרת

 16,288  39,892 הכנסות שהוכרו בתקופת הדיווח  

 ( 16,951)  ( 23,489) מקדמות שהתקבלו בתקופת הדיווח 

 ( 1,340)  15,063   הכל-סך

    

 2,190  18,896 לקוחות   עם  חוזים בגין נכסיםמוצג במסגרת 

 ( 3,530)  ( 3,833)   חוזים בגין   והתחייבויות  מלקוחות מקדמותמוצג במסגרת 

 

 חייבים ויתרות חובה:  –  5ביאור 

 בדצמבר  31ליום  

 2019  2018 

 739  1,517 מוסדות  

 111  526 הוצאות מראש 

 263  687 מראש  שיווק  עמלות 

 -  185 ( 21הלוואות שניתנו לאחרים )לפרטים ראה באור 

 127  166 אחרים 

 1,240  3,081 הכל -סך
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 ודירות למכירה:  בהקמה מלאי בניינים  –  6יאור ב

 : למכירה  ודירות בניינים מלאי  . א

 בדצמבר  31ליום  

 2019  2018 

 11,819  6,398 , כפר סבא 17 ' אנילביץ  /13 טשרניחובסקי

 1,222  10,694 רעננה,  5 שברץ

 8,233  5,817 הרצליה , 8 אלון   יגאל

 961  - רעננה, 33 אילן  בר

 -  2,300 השרון  הוד, 9-11 האורנים 

 -  7,454 השרון  הוד , 3 התחיה

 -  1,205 הרצליה , 45-51 ההגנה

 33,868  22,235 
    

 

 תיאור פרויקטים עיקריים: 

 ,רעננה    5שברץ 

"( התקשרה בהסכם למתן שירותי בנייה לביצוע  איכות בהתחדשות איכות בהתחדשות בע"מ )להלן:"    גד -אב   חברת  

בן    שדרוגעבודות לשיפור,   וביצוע    5יחידות דיור ברחוב שברץ    15קומות הכולל    3וחיזוק בית משותף  ברעננה 

. זאת, בתמורה להענקת מלוא זכויות הבניה הנוספות  1  38הרחבות בדירות הקיימות, בהתאם להוראות תמ"א  

ד שלא תוכל לבנות  ו/או מכח תב"ע, הקיימות ו/או העתידיות והבלתי מנוצלות השייכות לבניין ובלב  1  38  מכח תמ"א  

מ  והכל כמפורט בהסכם תמ"א    12-יותר  נוספות,  דיירי הבניין.    1  38דירות  לבין  והתחדשות  איכות  בין  שנחתם 

מקומות    23יחידות דיור נוספות, וכן הוסדרו    8בהתאם להיתר הבניה הראשוני, נוספו זכויות בנייה לבניית תוספת של  

 חניה.  

, לאחר תאריך המאזן התקבל תיקון להיתר  2020. במהלך חודש יולי  2019עבודות ההקמה החלו במהלך חודש יולי  

יחידות דיור נוספות    12יחידות דיור נוספות, ובסה"כ    4הבנייה המאפשר לחברה להרחיב את היקף הפרויקט ולבנות  

יחידות    3לאחר תאריך המאזן נמכרו  קות בפרויקט.  יחידות הדיור המשוו   12מתוך    3לבניין. נכון למועד הדוח נמכרו  

   .דיור נוספות בפרויקט 
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 : )המשך( מלאי בניינים בהקמה ודירות למכירה  –  6ביאור 

 , כפר סבא 17 ' אנילביץ/   13טשרניחובסקי 

קומות ובהם    4התקשרה בהסכם למתן שירותי בניה לביצוע עבודות חיזוק ושיפוץ בשני מבני מגורים בני    החברה

  38בכפר סבא, מכח תמ"א    17  'ואנילביץ   13יחידות דיור כל אחד המצויים במקרקעין ברחוב טשרניחובסקי    16

ובהתאם להיתר הבניה שניתן כדין, בתמורה להענקת כל זכויות הבניה הקיימות ו/או שתינתנה בעתיד במקרקעין  

יחידות נוספות בסה"כ( והכל כמפורט בהסכם התמ"א שנחתם    24יחידות דיור נוספות בכל מבנה )  12לחברה, ובניית  

, החלו עבודות  2018צוין כי בהתאם להיתר הבנייה שהתקבל בחודש אוגוסט בין החברה לבין הבעלים במקרקעין. י

נכון למועד הדוח נמכרו  2019הבנייה בחודש פברואר   לאחר  יחידות הדיור המשווקות בפרויקט.    24מתוך    22. 

   .תאריך המאזן בוטלה מכירה של יחידת דיור אחת 

 , הרצליה 8יגאל אלון 

בע"מ )להלן "איכות בהתחדשות בשרון"( התקשרה בהסכם למתן שירותי  גד בשרון איכות בהתחדשות  -חברת אב 

תמ"א   הוראות  מכוח  קיימות  דיור  יחידות  והרחבת  חיזוק  עבודות  לביצוע  על    38בניה  החלות  התב"ע  והוראות 

יחידות    14בהרצליה, הבנוי במפלסים ובו    8המקרקעין, בבניין המגורים המשותף הקיים במקרקעין ברחוב יגאל אלון  

מחסנים.    8-מקומות חניה ו  25דיור חדשות,  יחידות    11דיור קיימות, בתמורה להענקת זכויות הבנייה לתוספת של 

. נכון למועד  2019, החלו עבודות הבנייה בחודש נובמבר  2018בהתאם להיתר הבניה שהתקבל בחודש ספטמבר  

 המאזן נמכרה יחידת דיור נוספת. לאחר תאריך יחידות הדיור המשווקות בפרויקט.   11מתוך  8הדוח נמכרו 

 הוד השרון  , 3התחיה 

הבית   וחיזוק  לשיפור  עבודות  ביצוע  בנייה  שירותי  למתן  בהסכם  בע"מ התקשרה  ובנייה  יזמות  חסון  בית  חברת 

, לרבות הרחבות  1  38  בהוד השרון, בהתאם להוראות תמ"א  3דירות ברחוב התחיה    12-קומות ו 3המשותף, ובו  

ושרות ו/או שתאושרנה בקשר עם  הדירות הקיימות. זאת, בתמורה להעברת מלוא זכויות הבנייה המותרות המא

ו/או זכויות קיימות ו/או עתידיות מכח תב"ע או תכנית אחרת שתחול לפי דין, לרבות    1  38הבית המשותף מכח תמ"א  

יחידות דיור נוספות שייבנו בשלוש קומות על גג הבניין. יצוין כי, הפרויקט בשלבי בניה    10זכויות על מנת לבנות עד  

תאי חניה,    11נוספות וכן הוסדרו  יחידות דיור    10נוספו זכויות בנייה לבניית תוספת של  ובהתאם להיתר הבניה  

לאחר תאריך המאזן  יחידות הדיור המשווקות בפרויקט.   10מתוך    5מחסנים וחדר דיירים. נכון למועד הדוח נמכרו  

   יחידות דיור נוספות   3נמכרו 
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 : )המשך( מלאי בניינים בהקמה ודירות למכירה  –  6ביאור 

 הוד השרון ,  9-11האורנים 

חברת בית חסון יזמות ובנייה בע"מ התקשרה בהסכם למתן שירותי בנייה ביצוע עבודות לשיפור וחיזוק שני בנייני  

, לרבות  1  38בהוד השרון, בהתאם להוראות תמ"א    9-11דירות, ברחוב האורנים    16-קומות ו   4מגורים קיימים, בני  

ו/או שתאושרנה   המאושרות  המותרות  הבנייה  זכויות  מלוא  להעברת  בתמורה  זאת,  הקיימות.  הדירות  הרחבות 

ו/או זכויות קיימות ו/או עתידיות מכח תב"ע או תכנית אחרת שתחול    1  38בקשר עם הבית המשותף מכח תמ"א  

ות לכל בניין שייבנו בשלוש קומות על כל גג של בניין.  יחידות דיור נוספ  10לפי דין, לרבות זכויות על מנת לבנות עד  

יחידות דיור נוספות    10יצוין כי, הפרויקט בשלבי בניה ובהתאם להיתר הבניה נוספו זכויות בנייה לבניית תוספת של  

נכון למועד הדו"ח נמכרו  לכל בניין וכן הוסדרו החניה, מחסנים, חדר אשפה, שינוי חדר מדרגות והחלפת מעלית.  

, לאחר תאריך המאזן הסתיימו עבודות הבנייה,  2020. יצוין כי בחודש מרץ  יחידות הדיור המשווקות   20מתוך    19

   .ונמכרה היחידה האחרונה  לפרויקט 4התקבל טופס 

 

 הרצליה ,  45-51ההגנה 

חברת בית חסון יזמות ובנייה בע"מ התקשרה בהסכם למתן שירותי בנייה ביצוע עבודות לשיפור וחיזוק ארבע בנייני  

בהרצליה,   45-51ברחוב ההגנה  1 38דירות, בהתאם להוראות תמ"א   24-קומות ו  3מגורים קיימים מחוברים, בני  

הקיימות.  הדירות  הרחבות  זכו  לרבות  מלוא  להעברת  בתמורה  ו/או  זאת,  המאושרות  המותרות  הבנייה  יות 

ו/או זכויות קיימות ו/או עתידיות מכח תב"ע או תכנית אחרת    1  38שתאושרנה בקשר עם הבית המשותף מכח תמ"א  

נכון לתאריך המאזן, כל יחידות הדיור  יחידות דיור נוספות.    15שתחול לפי דין, לרבות זכויות על מנת לבנות עד  

כל יחידות  לפרויקט.    4, לאחר תאריך המאזן, הסתיימו עבודות הבניה, התקבל טופס  2020במהלך חודש יוני  נמכרו.  

 הדיור המשווקות ונמסרו.  
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 : )המשך( מלאי בניינים בהקמה ודירות למכירה  –  6ביאור 

 : רישוי ותהליכי בתכנון פרויקטים  מלאי  . ב

 בדצמבר  31ליום  

 2019  2018 

 -  1,348 , הוד השרון  8אנשי בראשית 

 -  4,048 רמת השרון   , 11 הגינה

 128  644 , ראשל"צ 30-42 שרירא

 -  5,588 , קריית אונו  59-65"ל  צה

 -  1,491 , פתח תקווה  12הבנים  ד "י

 -  325 , כפר סבא 16 אוסטשינסקי

 -  313 סבא  כפר , 13 גוריון  בן

 -  306 הרצליה , 16 בנימין  בני

 113  234 סבא  - , כפר5 רוטשילד 

 197  271 השרון  הוד , 49-53 גוריון  בן

 117  190 שמואל  גבעת,  3 ביאליק

 41  243 רעננה  ,24-26 העברי  הגדוד 

 121  161 השרון  הוד  , 55-57 גוריון  בן

 349  685 מונד  תל, כהן אלי 

 99  151 רעננה, 17 חנקין 

 69  239 ירושלים , 3 בארי 

 245  332 הרצליה, 19 הנגיד שמואל

 -  120 נתניה  , הלוי יצחק  הרב

 97  119 השרון  הוד  ,18-166-01 הרשות מתחם

 72  220 נתניה , לבון  פנחס

 -  146 רעננה, 28 החיל

 -  751 ים  בת, 81 בלפור 

 231  265 מונד -תל ,  שפרינצק 

 -  182 גן - רמת, "ירש/   הלל אבא 

 -  421 תקווה -פתח, יהודה בן ' / אנילביץ

 244  140 אחרים 

 18,933  2,123 

 

 . להלן  22ביאור שעבודים, ראו    לעניין)*( 
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מלאי בניינים בהקמה ודירות למכירה )המשך(:  –  6ביאור   

 )המשך(:   רישוי ותהליכי בתכנון פרויקטים  מלאי  . ב

 תיאור פרויקטים עיקריים: 

 : לקראת קבלת היתר   –בתכנון  פרויקטים  (1)

 , הוד השרון  8פרויקט אנשי בראשית 

חברת בית חסון יזמות ובנייה בע"מ התקשרה בהסכם למתן שירותי בנייה ביצוע עבודות לשיפור וחיזוק מבנה קיים,  

 ברחוב    1 38יח"ד נוספות, בהתאם להוראות תמ"א  10יח"ד קיימות עליו יתווספו   12קומות על עמודים, שבו   4בן 

תאריך המאזן התקבל היתר בניה והחלו עבודות    , לאחר2020בהוד השרון. במהלך חודש פברואר    8אנשי בראשית  

   . יחידות הדיור המשווקות בפרויקט  10מתוך  9נמכרו הבניה בפרויקט. עד כה 

 , רמת השרון  11פרויקט הגינה 

התקשרה בהסכם למתן שירותי בנייה   "( הגינה שותפות  )להלן " רמת השרון שותפות מוגבלת    11הגינה    –בית חסון  

  מגורים   בניין   יבנה   ובמקומו ,  ברמת השרון   11בסמטת הגינה    יחידות דיור  12בניין מגורים הכולל    יהרס י  במסגרתו 

ע"י    16מתוכן    דיור   יחידות   28  הכולל  למכירה  להוראות תמ"א    , הגינה  שותפותדירות  לכל אחת  1  38בהתאם   ,

מקומות חניה ומחסן אחד לכל הפחות. הוועדה לתכנון ובנייה אישרה את ביצוע    2צמודים    הגינה  שותפות מדירות  

תאריך המאזן נמכרה    לאחר, טרם התקבל היתר בנייה.  הגינה  תפות וש הפרויקט בהתאם לתוכניות אותן הגישה  

 . בפרויקט אחת   דירה

 , קריית אונו  59-65פרויקט צה"ל 

התקשרה בהסכם למתן שירותי בנייה    (,"ל "שותפות צה )להלן "   שותפות מוגבלת  –ל קריית אונו  " צה  רחוב בית חסון  

, אליהן יתווספו  ברחוב צה"ל בקריית אונו  יח"ד קיימות   64ביצוע עבודות לשיפור וחיזוק מספר בנייני מגורים הכוללים  

,  1  38בהתאם להוראות תמ"א  יח"ד בקומת קרקע של כל בניין,    2יח"ד ע"י תוספת שתי קומות ודירות גג ובניית    44

וכיו"ב. הוועדה לתכנון  בפרויקט  מעליות  8כמו כן, יתווספו   , ממ"ד ומרפסת שמש לכל דירה קיימת, שיפוץ הלובי 

  לאחר , טרם התקבל היתר בנייה.  ל "צה  שותפות ובנייה אישרה את ביצוע הפרויקט בהתאם לתוכניות אותן הגישה  

 . בפרויקט אחת  דירהתאריך המאזן נמכרה 

 , פתח תקווה  12ד הבנים " פרויקט י

י"ד הבנים)להלן "פתח תקוה שותפות מוגבלת    12י"ד הבנים    – חסון    בית  בהסכם למתן    התקשרה "(  שותפות 

, עליו  בפתח תקווה   12ברחוב יד הבנים    יח"ד  12שירותי בנייה ביצוע עבודות לשיפור וחיזוק מבנה קיים הכולל  

. לדירות יתווספו ממ"דים ומרפסות שמש, כולל תוספת  הבנים   ד" י  שותפותכירה ע"י  למ  יח"ד נוספות  10יתווספו  

,  הבנים "ד  י   שותפותמקומות חנייה. הוועדה לתכנון ובנייה אישרה את ביצוע הפרויקט בהתאם לתוכניות אותן הגישה  

 . בפרויקט   אחת דירהתאריך המאזן נמכרה  לאחר . בנייה היתר  התקבל  טרם

 

 

 

 לציון ראשון , 30-42 שרירא  שמואלפרויקט 
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  7בהסכם למתן שירותי בנייה ביצוע עבודות לשיפור וחיזוק    התקשרה   "(בירוקגד  -אב)להלן "   "מ בע  בירוקגד  - אב

  יח"ד נוספות   35יתווספו    הם , ועליבראשון לציון  שריראברחוב שמואל    חנויות   6יח"ד ו    50  יםם הכוללמי קיי  יםמבנ

. לדירות יתווספו ממ"דים ומרפסות שמש, כולל תוספת מקומות חנייה. הוועדה לתכנון  בירוק גד  -אב למכירה ע"י  

 . בנייה היתר התקבל  טרם , בירוק גד -אב ובנייה אישרה את ביצוע הפרויקט בהתאם לתוכניות אותן הגישה 
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 : )המשך(לקראת קבלת היתר   –פרויקטים בתכנון  (1)

   סבא כפר  , 5 רוטשילד פרויקט 

בהסכם למתן שירותי בנייה ביצוע עבודות לשיפור    התקשרה   "( בשרוןגד  - אב)להלן "   "מבע  33  אילן   בר   בשרון גד  - אב

גד  -אב למכירה ע"י    יח"ד נוספות   8יח"ד, עליו יתווספו    12הכולל    סבא   בכפר   5  רוטשילד   ברחוב וחיזוק מבנה קיים  

. לדירות יתווספו ממ"דים ומרפסות שמש. הוועדה לתכנון ובנייה אישרה את ביצוע הפרויקט בהתאם לתוכניות  בשרון

הגישה   המאזן.  בשרוןגד  -אב אותן  תאריך  לאחר  התקבל  בנייה  היתר    דירות   שתי   נמכרו  המאזן   תאריך   לאחר , 

 . בפרויקט

   שמואל  גבעת  ,3 ביאליקפרויקט 

  3  ביאליק  ברחובבהסכם למתן שירותי בנייה ביצוע עבודות לשיפור וחיזוק מבנה קיים    התקשרה  בהתחדשות  איכות

יתווספו    16הכולל    שמואל   בגבעת ועליו  נוספות   10יח"ד,  יתווספו  בהתחדשות   איכות למכירה ע"י    יח"ד  לדירות   .

ממ"דים ומרפסות שמש, כולל תוספת מקומות חנייה. הוועדה לתכנון ובנייה אישרה את ביצוע הפרויקט בהתאם  

 . בנייה היתר התקבל טרם , בהתחדשות  איכות לתוכניות אותן הגישה 

   הרצליה   , 19 הנגיד   שמואלפרויקט 

  ברחוב בהסכם למתן שירותי בנייה ביצוע עבודות לשיפור וחיזוק מבנה קיים    התקשרה  בשרון בהתחדשות    איכות

.  בשרון   בהתחדשות  איכותלמכירה ע"י    יח"ד נוספות  11יח"ד, ועליו יתווספו    12הכולל  בהרצליה    19שמואל הנגיד  

ביצוע   את  אישרה  ובנייה  לתכנון  הוועדה  חנייה.  מקומות  תוספת  כולל  ומרפסות שמש,  ממ"דים  יתווספו  לדירות 

  המאזן  תאריך  לאחר , טרם התקבל היתר בנייה. בשרון בהתחדשות  איכות הפרויקט בהתאם לתוכניות אותן הגישה 

 . בפרויקט   דירה נמכרה

 : החלטת ועדה  לאחר  –בתכנון  פרויקטים  (2)

   ים בת , 81 בלפור פרויקט 

ברחוב בלפור    קיימות  דירות  30  בן  בניין  דיירי  עםמתן שירותי בנייה  ו  בינוי   פינויבהסכם    התקשרה  בהתחדשותאיכות  

מתוכן    75יחידות דיור, חניות ומחסנים,    105הבניין הקיים ויבנה בניין בן    ייהרס  הפרויקט  במסגרת.  בבת ים  81

"ע בתוקף,  תב מ"ר שטחי מסחר. קיימת    300  -מ"ר שטחי משרדים ו   1,000כמו גם    בהתחדשות   איכות לשיווק ע"י  

 בנייה.   היתר ל בקשהטרם הגישה  בהתחדשות  איכות 

 ירושלים , 3 באריפרויקט 

  ברחוב בהסכם למתן שירותי בנייה ביצוע עבודות לשיפור וחיזוק מבנה קיים    התקשרה בשרון   בהתחדשות  איכות

. לדירות  בשרון  התחדשות למכירה ע"י    יח"ד נוספות  12יח"ד וחנויות, ועליו יתווספו    13הכולל  בירושלים    3בארי  

 טרם הגישה בקשה להיתר בנייה.  בשרון  התחדשות יתווספו ממ"דים ומרפסות שמש, כולל תוספת מקומות חנייה. 
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 מלאי בניינים בהקמה ודירות למכירה )המשך(:  –  6ביאור 

 )המשך(:   רישוי ותהליכי בתכנון פרויקטים  מלאי  . ב

 : החלטת ועדה )המשך(  לאחר  –פרויקטים בתכנון  (2)

   סבא כפר, 13 גוריון בן פרויקט 

"(, התקשרה בהסכם למתן שירותי  גוריון  - שותפות בן,כפר סבא שותפות מוגבלת )להלן "13בן גוריון    –   בית חסון 

  10יח"ד, ועליו יתווספו    12בכפר סבא, הכולל    13גוריון  -בנייה ביצוע עבודות לשיפור וחיזוק מבנה קיים ברחוב בן 

גוריון. לדירות יתווספו ממ"דים ומרפסות שמש, כולל תוספת מקומות חנייה.  - למכירה ע"י שותפות בן  יח"ד נוספות 

 בקשה להיתר, טרם התקבל היתר בנייה.   גוריון מקדמת-שותפות בן 

 הרצליה   , 16 בנימין  בני פרויקט 

בהסכם למתן שירותי    התקשרה  "(שותפות בני בנימין)להלן"    הרצליה שותפות מוגבלת   16בני בנימין    –חסון    בית

יח"ד   9, ועליו יתווספו  בהרצליה 16ברחוב בני בנימין    יח"ד  9בנייה ביצוע עבודות לשיפור וחיזוק מבנה קיים הכולל  

ע"י    נוספות  חנייה.  בנימין   בני   שותפות למכירה  מקומות  תוספת  כולל  ומרפסות שמש,  ממ"דים  יתווספו  לדירות   .

 , טרם התקבל היתר בנייה. מקדמת בקשה להיתר  בנימין בני  שותפות 

 כפר סבא   , 16 אוסטשינסקי   פרויקט 

בהסכם למתן    התקשרה"(  אוסטשינסקי )להלן "שותפות    מוגבלת  שותפות  אכפר סב  16  אוסטשינסקי  –חסון    בית

, ועליו  בכפר סבא  16  אוסטשינסקי ברחוב    יח"ד   12שירותי בנייה ביצוע עבודות לשיפור וחיזוק מבנה קיים הכולל  

. לדירות יתווספו ממ"דים ומרפסות שמש, כולל תוספת  אוסטשינסקי   שותפותלמכירה ע"י    יח"ד נוספות  11יתווספו  

 מקדמת בקשה להיתר, טרם התקבל היתר בנייה.  אוסטשינסקי שותפות מקומות חנייה.  

 פתח תקוה  , 45יהודה -בן /  7-9 ' אנילביץ  פרויקט 

בהסכם למתן    התקשרה  "(יהודה-בן  ' אנילביץשותפות  )להלן: "   מוגבלת   שותפות   יהודה -בן   ' אנילביץ   – בית חסון    אב 

יהודה בפתח  - ובן  ' אנילביץברחובות    יח"ד   21  ים הכולל  מים קיי  ים מבנ  3שירותי בנייה ביצוע עבודות לשיפור וחיזוק  

. לדירות יתווספו ממ"דים ומרפסות  יהודה - בן  'אנילביץ   שותפותלמכירה ע"י    יח"ד נוספות   21יתווספו    ועליהם ,  תקווה 

 מקדמת בקשה להיתר, טרם התקבל היתר בנייה.  יהודה-בן  ' אנילביץ שותפותשמש, כולל תוספת מקומות חנייה.  

 הוד השרון ,  49-53פרויקט בן גוריון 

  יח"ד   24בהסכם למתן שירותי בנייה ביצוע עבודות לשיפור וחיזוק מבנה קיים הכולל    התקשרה   בהתחדשות   איכות 

. לדירות יתווספו ממ"דים  בהתחדשות  איכות למכירה ע"י    יח"ד נוספות  15, ועליו יתווספו  ברחוב בן גוריון בהוד השרון 

 התקבל היתר בנייה.  הגישה בקשה להיתר, טרם בהתחדשות איכות ומרפסות שמש, כולל תוספת מקומות חנייה.  
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 מלאי בניינים בהקמה ודירות למכירה )המשך(:  –  6ביאור 

 )המשך(:   רישוי ותהליכי בתכנון פרויקטים  מלאי  . ב

 : החלטת ועדה )המשך(  לאחר  –פרויקטים בתכנון  (2)

 הוד השרון ,  55-57פרויקט בן גוריון 

יח"ד,   24בהסכם למתן שירותי בנייה ביצוע עבודות לשיפור וחיזוק מבנה קיים הכולל   התקשרה בהתחדשות  איכות 

. לדירות יתווספו ממ"דים ומרפסות שמש, כולל תוספת  בהתחדשות  איכות למכירה ע"י    יח"ד נוספות   16ועליו יתווספו  

 הגישה בקשה להיתר, טרם התקבל היתר בנייה.  בהתחדשות איכות מקומות חנייה.  

   רעננה, 17 חנקיןפרויקט 

  יח"ד   18בהסכם למתן שירותי בנייה ביצוע עבודות לשיפור וחיזוק מבנה קיים הכולל    התקשרה   בהתחדשות   איכות 

. לדירות יתווספו ממ"דים  בהתחדשות   איכותלמכירה ע"י    יח"ד נוספות  13, ועליו יתווספו  ברעננה  17ברחוב חנקין  

 הגישה בקשה להיתר, טרם התקבל היתר בנייה.  בהתחדשות איכות ומרפסות שמש, כולל תוספת מקומות חנייה.  

 נתניה , 1-6פרויקט יצחק הלוי מברדיצ'ב 

מבנים קיימים    6  - התקשרה בהסכם למתן שירותי בנייה ביצוע עבודות לשיפור וחיזוק עם דיירים ב   בהתחדשות   איכות 

- למכירה ע"י שותפות בן   יח"ד נוספות  84יח"ד קיימות, ועליהם יתווספו    96ברחוב יצחק הלוי מברדיצ'ב, הכוללים  

 טרם הוגשה בקשה להיתר בנייה. וריון. לדירות יתווספו ממ"דים ומרפסות שמש, כולל תוספת מקומות חנייה. ג

 : "ע תב  הגשת  לקראת  או "ע  תב  בתהליכי פרויקטים  (3)

 הוד השרון   ,פרויקט מתחם הרשות 

  14  - ו  דירות   56  בני   בניינים   5  - ב  דיירים  עם מתן שירותי בנייה  ו  בינוי   פינוי בהסכם    התקשרה   בהתחדשות   איכות 

  162  -בניינים בני כ   3  - הבניינים הקיימים ויבנו כ  ייהרסו   הפרויקט   במסגרת .  במתחם הרשות בהוד השרון   חנויות 

.  בהתחדשות  איכותיחידות דיור ישווקו ע"י    106  -יחידות דיור בתוספת שטחי מסחר, משרדים, חניות ומחסנים, כ

"ע בסמכות מקומית  תבלהגיש    בהתחדשות   איכות"ע בתוקף המקנה את זכויות הבנייה אולם בכוונת  תב לפרויקט  

 בינוי מיטבי.  אשר תאפשר

   מונד  תל ,  כהן  אלי פרויקט  

  5  -ב   דיירים  עם מתן שירותי בנייה  ו  בינוי   פינויבהסכם    התקשרה  "(במושבהגד  -אב )להלן ""מ  בע   במושבהגד  - אב

  10  -הבניינים הקיימים ויבנו כ  ייהרסו  הפרויקט  במסגרת . ברחוב אלי כהן בתל מונד  קיימות  דירות   102  בני  בניינים

. לאחר תאריך המאזן  במושבהגד  -אב מתוכן לשיווק ע"י    348  - יחידות דיור, חניות ומחסנים, כ   450  - בניינים בני כ 

 . במושבהגד - אב"ע ע"י תבהוגשה 
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 : )המשך( מלאי בניינים בהקמה ודירות למכירה  –  6ביאור 

 )המשך(:   מלאי פרויקטים בתכנון ותהליכי רישוי . ב

 )המשך(:  ע "תב  הגשת  לקראת  או   ע" תב  בתהליכי פרויקטים  (2)

 חולון ,  6-8הגאונים    פרויקט 

  דיירים   עםמתן שירותי בנייה  ו  בינוי   פינויבהסכם    התקשרה "(  עליכם   שלום גד  - אב"   להלן "מ ) בע  עליכם   שלום גד  - אב

  2  ויבנו  הקיימים   הבניינים   ייהרסו   הפרויקט  במסגרת .  בחולון  הגאונים   ברחוב  קיימות  דירות  32  בני   בניינים  2  -ב

"ע על  תב . טרם הוגשה  במושבהגד  -אב "י  ע   לשיווק  מתוכן  96  -כ ,  ומחסנים  חניות ,  דיור  יחידות  128  - כ  בני  בניינים

 גד שלום עליכם. -ידי אב 

   גן  רמת , הלל  אבא פרויקט  

,  "החברות"(  להלן )   50%בשיעור של  "מ, כל אחת  בע  עירונית  התחדשות   אפריקה   חברת  עם  ביחד   בהתחדשות   איכות 

בנייה  ו  בינוי   פינוי התקשרו במשותף בהסכם   ב  עם מתן שירותי  ו  170בניינים בני    5  - דיירים    מסחר   שטחי דירות 

יחידות דיור,   428 - בניינים בני כ 4 - הבניינים הקיימים ויבנו כ ייהרסו הפרויקט  במסגרת .  ברחוב אבא הלל ברמת גן 

טרם הוגשה    מתוך יחידות הדיור ישווקו ע"י החברות במשותף.   258  - ות ומחסנים, כמשרדים, שטחי מסחר, חני

 . בהתחדשות  איכות"ע ע"י תב

 נתניה , 13 ורוטנברג 91-95 לבון  פנחס  פרויקט 

למתן שירותי בנייה ביצוע עבודות לשיפור וחיזוק    לבון  פנחס'  ברח   בניינים   3  דיירי  עם התקשרה איכות בהתחדשות  

להתווסף    כאשר "כ,  סה"ד  יח  72  בני   קיימים   מבנים   3 היו  אמורים  נוספות   63עליהם  ע"י    יח"ד    איכות למכירה 

.  13יח"ד ברח' רוטנברג    24על הסכם פינוי בינוי עם בניין שכן בן    בהתחדשות   איכות חתמה    במקביל.  בהתחדשות

  4  -פרויקט משותף ל   בהתחדשות   איכותיות העירייה ותוכנית המתאר המתגבשת לשכונה יוזמת  בעקבות שינוי מדינ

במסגרת   בינוי.  פינוי  בהסכם  ולהתקשרות  ההסכם  לשינוי  לבון  פנחס  דיירי  עם  מתקדם  מו"מ  ומנהלת  הבניינים 

תעסוקה, חניות ומחסנים.    יח"ד, שטחי מסחר,   364  -בניינים בני כ  3יח"ד וייבנו    96הבניינים בהם    4הפרויקט יהרסו  

 . בהתחדשות איכות "ע ע"י  תב . טרם הוגשה בהתחדשות איכותיח"ד ישווקו ע"י   268 - מתוכן כ

 מונד  תל  שפרינצק  פרויקט 

התקשרה בהסכם פינוי בינוי ומתן שירותי בנייה עם    "(שלום עליכםגד  -אב )להלן "   "מבע   עליכם  שלוםגד  - אב  חברת

יחידות    144הבניינים הקיימים ולבנייה של    להריסתמונד, -שפרינצק בתל  ברחובדירות  36בניינים בני   3  - דיירים ב

נוספים ברחוב שפרינצק    בניינים  7  דיירי   עם"מ  מו  מנהלת  עליכם  שלום לשיווק על ידי החברה.    108דיור, מתוכם  

יחידות דיור    378  - יהרסו הבניינים במתחם וייבנו במקומם כ  ובמסגרת   לפרוייקט פינוי בינוי כולל בשכונה,    ולצרפם 

 .  עליכם  שלוםגד  - אב"ע ע"י  תב. טרם הוגשה עליכם שלום גד - אבלשיווק ע"י   294 - וכן כושטחי מסחר מת
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 חברות מוחזקות:   -  7ביאור 

 : גד - אב קבוצת   פירוט . א

  שם החברה 

 מדינת 

  התאגדות 

שיעור זכויות בהון המניות  

 ובזכויות ההצבעה ליום 

31.12.2019  31.12.2018 

 100%  100%  ישראל   "מ בע בירוקגד - אב

 50%  50%  ישראל   שברץ"(  גד - אב )להלן "  "מ בע רעננה 3 שברץ בירוקגד - אב

 75%  75%  ישראל     "מבע  בהתחדשות איכותגד - אב

 100%  100%  ישראל   "מ בע רעננה 33 אילן בר  בשרון גד - אב

 100%  100%  ישראל   "מ בע( 1994) אזרחית   הנדסהגד - אב

 99.9%  99.9%  ישראל   "מבע  והשקעות  בניין.  בי . די. אר

 100%  100%  ישראל   "מבע   עליכם  שלוםגד - אב

 75%  75%  ישראל   "מ בע   בהתחדשות  איכות בשרון גד - אב

 75%  75%  ישראל   "מ בע במושבהגד - אב

 50%  50%  ישראל   "( גד- אב ( )להלן "גפני 2"מ )בע  עירונית  התחדשותגד - אב גפני

גד  -( )להלן "אב 3"מ )בע הרצליה  8 הלוי  יהודה בשרון גד - אב

 בשרון"( 
 

 50%  50%  ישראל 

 50%  50%  ישראל   "מ בע בגבעתיים  התחדשות  שלתםגד - אב

 -  100%  ישראל     "מבע  ובניה   יזמות  חסון בית

 -  100%  ישראל   "מ בע  עירונית התחדשות  חסון בית

 

 : בית חסון יזמות ובניה בע"מ  –  תמאוחד חברה  של  רכישה . ב

  עם בעלי המניות של בית חסון יזמות ובניה בע"מ    התקשרה החברה בהסכם מכר מניות  2019באוגוסט    18ביום  

" "(חסוןבית  "  לן)לה בהתאמה:  זה  בסעיף  )להלן  לחברה  דומה  פעילות  בתחום  העוסקת  חברה  ו ההסכם ,   " -

וחופשיות מכל שיעבוד. הרכישה  המוכרים" "(, לרכישת מלוא החזקותיהם של המוכרים בבית חסון, כשהן נקיות 

 כאמור כללה גם את העברת כלל ההחזקות הישירות של המוכרים בתאגידים קשורים לבית חסון.  

 מיליון ש"ח כדלקמן:   5 בתמורה לרכישת המניות התחייבה החברה לשלם סך כולל של 

אלפי ש"ח אשר הופקד בסמוך לאחר חתימת ההסכם בחשבון נאמנות שנפתח על ידי הנאמנים    1,250סך של   ( א)

התנאי  "  )להלן   הפרויקטיםהסכמת הגופים המממנים את    קבלתכמפורט בהסכם, ואשר הועבר למוכרים לאחר  

 שנקבע בהסכם;   כפי "( המתלה

ש. חסון בע"מ הנמנית על המוכרים )להלן: "פריזט"(, במועד    –י. פריזט  -ל אלפי ש"ח שולם    1,000של  סך   ( ב)

התקיימות התנאי המתלה כשפריזט המחתה סכום זה לבית חסון לסילוק כל התחייבויותיה של פריזט לבית  

חסון ולאחר השלמת ההסכם לא נותר לפריזט כל חוב כלפי בית חסון. כפועל יוצא מהאמור בס"ק זה לעיל,  

אלפי ש"ח כאמור לעיל, והוא בוצע באמצעות ויתור על החוב    1,000א שילמה בפועל את הסך של  החברה ל 

   . של פריזט לבית חסון
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יום ממועד קבלת טופס    10אלפי ש"ח שישולם בתוך    1,500סך של   (1תשלום למוכרים של הסכומים הבאים: ) ( ג)

לפרויקט "ההגנה"; כאשר החברה    4ופס  ש"ח ישולם לאחר קבלת ט   1,250( סך של  2)-; ו "אורנים הלפרויקט "  4

    ימים מראש.   3זה בכל עת, בהודעה של לפחות  רשאית להקדים את תשלום יתרת התמורה לפי ס"ק )ג(
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 חברות מוחזקות )המשך(:  –  7 ביאור 

 בית חסון יזמות ובניה בע"מ )המשך(:   –של חברה מאוחדת   רכישה . ב

  אוחדה   חסון   בית הושלמה העיסקה ו ובהתאם לכך  )ראה א' לעיל(    המתלה   התנאי   התקיים  2019  אוקטובר   בחודש

 .  2019החברה החל מהרבעון הרביעי לשנת  בדוחות

, נמסרו לחברה ייפוי כח לצורך הניהול העסקי השוטף של בית חסון,  המתלה  התנאי  קיום יובהר כי, החל ממועד  

מנהלת את בית חסון על פי ייפוי הכח הנ"ל, לרבות  שליטה על בית חסון בהיותה    החברההשיגה  ומאותו מועד,  

לעניין הטיפול בפרויקטים והעבודה מול הגופים הפיננסים ויתר הצדדים השלישיים, ככל שנדרש. במהלך החודשים  

, החברה פעלה לצורך השבת פעילות מלאה בכל אתרי הפרויקטים שנרכשו על פי  2019נובמבר ודצמבר בשנת  

ההסכם. במסגרת זו, חודשו התקשרויות עם ספקים וקבלני משנה והחברה הזרימה מימון ביניים אשר היה נחוץ  

 לצורך השבת הפעילות בפרויקטים.  

יתרת   ושולמה"ההגנה"  -ו "האורנים"   הפרויקטים   הסתיימו  המאזן   תאריך   לאחר , 2020  לשנת  השני  הרבעון   במהלך 

 . לחברה עברו  חסון  בית   ומניות, שלעיל  (ג )  בסעיף כמפורט"ח ש  אלפי 2,750התמורה בסך של 
 

 הוגן   בשווי  הרכישה   עלות הצגת 

 אלפי ש"ח  

 1,250 מזומן ששולם 

 2,559 )מהוון ליום הרכישה(  נדחית התחייבות בגין תמורה 

 3,809 סך עלות הרכישה 

 

 הנכסים שנרכשו, ההתחייבויות שניטלו ורווח בגין רכישה במחיר הזדמנותי שהוכר ברכישה: 

 שהוכר במועד הרכישה   הוגןשווי   

  נכסים שנרכשו והתחייבויות שניטלו: 

 574 מזומנים ושווי מזומנים 

 10,318 הליווי  בחשבונות   פיקדונות

 5,783 לקוחות 

 458 חייבים ויתרות חובה 

 14,652 בניינים בהקמה למכירה ומקרקעין 

 9,335 מלאי פרויקטים  

 70 רכוש קבוע 

 ( 12,459) מאחרים  ואשראי הלוואות 

 ( 2,224) ספקים 

 ( 9,169) התחייבויות שוטפות אחרות 

 17,338 נכסים נטו הניתנים לזיהוי  הכל ךס

  

 13,529   הזדמנותי מצירוף עסקים רווח 

 

 חברות מוחזקות )המשך(:  –  7ביאור 
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 בית חסון יזמות ובניה בע"מ )המשך(:   –רכישה של חברה מאוחדת   . ב

 במחיר הזדמנותי שהוכר   רכישה רווח בגין 

ההסכם, כאשר במהלך תקופה זו    חתימת החברה ניהלה מו"מ לרכישת חברת בית חסון במשך כשנה וחצי טרם  

נקלעה בית חסון לסכסוך חריף בין בעלי המניות אשר תפקדו גם כמנהלי החברה, דבר אשר הביא לקיפאון ביכולת  

התפקוד השוטף של החברה, לחוסר יכולת להמשיך ולפתח את הפרויקטים הקיימים, וללחץ משמעותי מצד נושים  

 יקטים של החברה בדרישה למינוי כונס נכסים לבית חסון.  ומצד המוסדות הפיננסים המלווים את הפרו

, סמוך לאחר פטירתו של אחד ממנהלי החברה ומבעלי המניות העיקריים בה, הואץ  2019במהלך חודש אוגוסט  

תהליך המו"מ, כאשר המו"מ מטעם המוכרים נוהל בזמן זה ע"י חברת נציגי חברת גלרם שהייתה נושה של חברת  

המו"מ נוהל במקביל   האם של בית חסון אשר החזיקה בביטחונות ושיעבוד על מניות בית חסון. פריזט חסון, חברת

 ללחץ כבד של הבנקים המלווים, אשר החלו לפעול למינוי כונס נכסים לפרויקטים שלוו על ידם.  

בית חסון  בנסיבות החמורות המתוארות לעיל, ולאור רצונם של בעלי מניות בית חסון ושל חברת גלרם, למכירת  

בתמורה כמתואר    הגיעה החברה לסיכום עם חברת גלרם על רכישת בית חסון בצוק העיתים  בהקדם האפשרי,  

תוך ויתור על תהליך בדיקת נאותות מלא. יצוין כי חברת גלרם איננה חברה יזמית בענף הבנייה, והידע והניסיון  לעיל,  

 ר.  שצברה לא אפשר לה להמשיך ולנהל את החברה בתקופת המשב

מצירוף    הזדמנותי "רווח  ברווח או הפסד בסעיף  "ח  שאלפי    13,529הרכישה הכירה החברה ברווח בסך    במסגרת

 בית חסון.   שבבעלות , מלאי פרויקטים להקמה  בניינים משערוך  הנובע  ," עסקים

 

 "ח ש  אלפי  אשר שימשו לרכישה   נטומזומנים 

 574 הרכישה מזומנים ושווי מזומנים בחברה הנרכשת למועד 

 ( 1,250)   מזומנים ששולמו תמורת הרכישה

 ( 676) מזומנים, נטו  

 

אלפי ש"ח למחזור ההכנסות   5,419-אלפי ש"ח לרווח הנקי המאוחד ו  384החל ממועד הרכישה, תרמה בית חסון  

  1,153, ההפסד המאוחד היה מסתכם לסך של  2019המאוחד. אם צירוף העסקים היה מתבצע בתחילת שנת   

 אלפי ש"ח.    87,389אלפי ש"ח ומחזור ההכנסות המאוחד היה מסתכם לסך של 
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 חברות מוחזקות )המשך(:  –  7ר ביאו

 :  משותפת  בשליטה חברות  . ג

 : חברות בשליטה משותפת נוסף בדבר  מידע 

 2018בדצמבר  31  2019בדצמבר  31 

 גפני

  גד -אב

(1 ) 

גד  -אב 

בשרון   

(2 ) 

  גד -אב 

  שברץ 

(3 ) 

 גפני 

  גד -אב

(1 ) 

גד  -אב 

בשרון   

(2 ) 

  גד -אב 

  שברץ 

(3 ) 

 50  -  21  462  -  5 מזומנים ושווי מזומנים 

 2,860  -  15,395  2,856  11,510  23,767 נכסים שוטפים 

 -  -  1,393  -  -  1,393 נכסים לא שוטפים 

 1,772  -  17,142  1,809  11,524  23,966 התחייבויות שוטפות 

 -  -  10,953  -  -  17,252 התחייבויות פיננסיות שוטפות 

נכסים נטו המיוחסים לבעלי  

 המשותפת  העסקההמניות של  

1,194  (14 )  1,047  (354 )  -  1,088 

ערך בספרים של השקעה  

 בחברות בשליטה משותפת 

597  (7 )  523  (177 )  -  544 

 

 

 

 לשנה שהסתיימה ביום 

  2019בדצמבר  31

 לשנה שהסתיימה ביום 

  2018בדצמבר  31

 לשנה שהסתיימה ביום 

 2017בדצמבר  31

 

  גפני 

 גד-אב

(1)  

גד -אב

בשרון   

(2)  

 גד-אב

 שברץ 

(3)  

  גפני 

 גד-אב

(1)  

גד -אב

בשרון   

(2)  

 גד-אב

 שברץ 

(3)  

  גפני 

 גד-אב

(1)  

גד -אב

בשרון   

(2)  

 גד-אב

 שברץ 

(3) 

 14,105  -  -  3,038  -  8,882    2,871  16,138 הכנסות 

 192  -  -  -  -  866  -  159   הוצאות מימון 

מסים על 

 349  -  -  46  -  ( 105)  -  18  473 הכנסה

סך רווח  

)הפסד( כולל  

 1,167  -  ( 20)  156  -  ( 333)  ( 41)  ( 14)  1,548 לתקופה 

דיבידנדים  

שהתקבלו 

בקבוצה 

 מהעסקה

 1,500  -  -  -  -  -  -  -  - המשותפת 

 

 , תל מונד 70פרויקט הדקל  - גד התחדשות עירונית בע"מ- גפני אב  חברת .1

גפני  )להלן "   50%בשיעור של  המוחזקת    משותפת  עסקה   , מ"בע   עירונית  התחדשות  גד -אב  גפני   חברת 

  3 ובו   המשותף   הבית  וחיזוק   שיפור , שיפוץ  עבודות  לביצוע  בנייה  שירותי  למתן בהסכם   התקשרה   "( גד-אב

  הדיירות   הרחבת  לרבות,  38  1    א" תמ  להוראות  בהתאם,  מונד-בתל  70  הדקל  ברחוב,  דירות   24-ו  קומות

  לכל  בהתאם   או/ו  הדין  פי  על  או / ו 38 1   א" תמ מכח  הבנייה זכויות  מלוא להעברת  בתמורה, זאת . הקיימות

  במסגרת   הוסכם,  כן     כמו.  חניות   או / ו  מחסנים  או/ ו  חדשות   דיור   יחידות  24  הפחות  לכל   בניית   לצורך ,  תכנית

 .  אחר  למגרש  נוצלו שלא הבנייה  זכויות את  לנייד   רשאי   יהיה  היזם  כי , א "התמ הסכם
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 חברות מוחזקות )המשך(:  –  7ביאור 

 :  משותפת )המשך(  בשליטה חברות  . ג

.   נוספות   דיור  יחידות  25  של  תוספת  לבניית  בנייה  זכויות  נוספו,  הנוכחי  הבניה  להיתר  בהתאם  כי  יצוין

חודש    במהלך   תאריך המאזן,    לאחר .  בפרויקט  הבנייה   עבודות  הסתיימו   2020  לשנת  השני   הרבעון   במהלך 

  4  עבור   4התקבל טופס    2020יחידות דיור, ובמהלך חודש יולי    21  עבור   4טופס    התקבל  2020אפריל  

דות  יחי   25יחידות דיור מתוך    18לאחר תאריך המאזן נמכרו ונמסרו    הכל   בסך יחידות הדיור הנוספות.  

 הדיור המשווקות.  

 "מ בע  הרצליה  , 8 הלוי  יהודה   בשרוןגד -אב   חברת .2

  )להלן "   . 50%  של   שיעור ב  המוחזקת  משותפת   עסקה בע"מ,    הרצליה   8  הלוי   יהודה   בשרון   גד -אב   חברת 

של בניין מגורים    38בהתאם להוראות תמ"א     מחדש   ובניה  להריסה "(, התקשרה בהסכם  בשרון  גד -אב

באופן שבו הבעלים של הדירות הקיימות    , בהרצליה  8יחידות דיור במקרקעין ברחוב יהודה הלוי    4בעל  

 , כפי שהוגדרו בהסכם  התמורהדירות    4הבעלים של חלק מהמגרש ויהיו זכאים להירשם כבעלים של    ו רשאיי

  להירשם   ת זכאי  תהיה  בשרון   גד -אב , וכן  בשרון  גד - אבל מגרש  חלק מהבעלות ב  להעברת בתמורה    , התמ"א

  של   להריסה  היתר  התקבל   2019חודש מאי    במהלך  "א. התמ  בהסכם   כהגדרתן  החברה   דירות  של   כבעלים

ו   9"א  התמ  להסכם   בהתאם  מתוכם ,  דיור   יחידות   13  של   ולבנייה   הקיים   המבנה   4  - יחידות דיור לשיווק 

  7. נכון למועד הדוח נמכרו  2019  יוניכי ביצוע הפרויקט החל בחודש    יצויןדירות לבעלי הדירות הקיימים.  

 .  בפרויקט המשווקות  הדיור  יחידות 9 מתוך

 רעננה,  3 שברץ .3

המוחזקת בשיעור של    משותפת  עסקה"(,  גד שברץ-אברעננה בע"מ )להלן "   ,3גד בירוק שברץ  - אב  חברת

יחידות דיור קיימות    והרחבת ,  התקשרה בהסכם למתן שירותי בניה לביצוע עבודות חיזוק ושיפוץ  50%

"ע החלות על המקרקעין בבניין המגורים המשותף הקיים ברחוב  התבוהוראות   38 1 מכוח הוראות תמ"א  

יחידות דיור,  בתמורה להענקת כל זכויות הבניה הקיימות ו/או    15ברעננה, הבנוי במפלסים ובו    3שברץ  

במקרקעין   בעתיד  בהסכם התמ"א    גד-לאב שתינתנה  כמפורט  והכל  נוספות  דיור  יחידות  ובניית  שברץ, 

  2015. במהלך חודש נובמבר  2013דצמבר    בחודש בין הבעלים במקרקעין  ל  שברץ  גד-אב שנחתם בין  

  יצוין מקומות חנייה.    25יחידות דיור והכשרה של    10התקבל היתר לפרויקט, במסגרתו אישור לתוספת של  

הסתיימו עבודות הבניה והתקבל    2018. בחודש מאי  2016כי עבודות הבנייה החלו במהלך חודש אפריל  

 למועד סיום עבודות הבנייה נמכרו כל יחידות הדיור המשווקות.    לפרויקט.  4 טופס

  . ה()  21 ראה ביאור   חברות בשליטה משותפתעם  הקבוצהשל   התקשרויות בדבר  .4
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 רכוש קבוע:  -  8ביאור 

 : הרכב

 : 2019שנת 

 סה"כ   אלקטרוני  ציוד  רכב  כלי  משרדי  ריהוט  

        עלות: 

 997  45  813  139 2019בינואר,  1יתרה ליום 

        תוספות במהלך השנה 

 69  -  69  - מאוחדת  חברה לאיחוד כניסה

 116  116  -  - רכישות 

 1,182  161  882  139 2019 ,בדצמבר  31ליום יתרה  

        

        פחת שנצבר: 

 299  20  205  74 2019בינואר,  1יתרה ליום 

        תוספות במהלך השנה 

 166  10  144  12 פחת

 465  30  349  86 2019 ,בדצמבר  31יתרה ליום 

        

 717  131  533  53 2019 , בדצמבר 31עלות מופחתת ליום 

        

   10-33  15  7-33 )באחוזים(  פחת   שיעור
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 רכוש קבוע )המשך(:  –  8 ביאור 

 : 2018שנת 

 סה"כ   אלקטרוני  ציוד  רכב  כלי  משרדי  ריהוט  

        עלות: 

 983  31  813  139 2018בינואר,  1יתרה ליום 

        תוספות במהלך השנה 

 12  12  -  - רכישות 

 995  43  813  139 2018 ,בדצמבר  31יתרה ליום 

        

        פחת שנצבר: 

 153  15  77  61 2018בינואר,  1יתרה ליום 

        תוספות במהלך השנה 

 146  5  128  13 פחת

 299  20  205  74 2018 ,בדצמבר  31יתרה ליום 

        

 696  23  608  65 2018 , בדצמבר 31עלות מופחתת ליום 

        

 

 ואחרים  אשראי מתאגידים בנקאיים   -  9יאור ב

 : מתאגידים בנקאיים הרכב  . א

שיעור הריבית   

 האפקטיבית 

 בדצמבר  31ליום   2019בדצמבר  31ליום 

 %  2019  2018 

 2,054  14,650  3%-1%פריים +    (1) ים לפרויקט  ממוסדות פיננסיים  הלוואות 

 4,606  10,832  11%-9%פריים +  (  2) לפרויקטים הון  להשלמת הלוואות 

   25,482  6,660 

 

, במסגרתם ניתנות לחברות הקבוצה מסגרות אשראי  מוסדות פיננסייםקבוצה מתקשרת בהסכמי ליווי עם  ה (1)

הקבוצה לעמוד בתנאי    חברותשונות לטובת ביצוע הפרויקטים. במסגרת הסכמי הליווי האמורים מתחייבות  

  במסגרת   הקבוצה  לעמידת  בכפוף   הפרויקט  לסיום  עד לעת  מעת   מעורך   זה  אשראי .  כמפורט בכל הסכם   שונים

הלוואות  2019בדצמבר    31ליום    . מסגרת  בהסכם   שנקבע   כפי  נוספים  ובתנאים  האשראי ארבע  לחברה   ,

 ממוסדות פיננסים במסגרת הסכמי ליווי.  
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 )המשך(:  אשראי מתאגידים בנקאיים ואחרים   -  9יאור ב

 )המשך(:   הרכב מתאגידים בנקאיים . א

עם מוסדות פיננסים, לעיתים מעמיד המוסד המלווה, אשראי כספי    ליווי בהסכמי    הקבוצה   התקשרות  במסגרת  (2)

נוסף מעבר למסגרת האשראי המהווה חלק מהסכם הליווי, וזאת לצורך השלמת ההון העצמי הנדרש על ידי  

  ההון   השלמת  העמדתל   פיננסי  מוסדעם    הקבוצה  התקשרה המוסד המלווה במסגרת הסכמים אלו. בנוסף,  

ותנאיהם    השלמת   הסכמי .  יקטיםפרו    4-ב  כאמור   העצמי  במהותם  דומים  הינם  "האשראי"(  )להלן  המימון 

או למועד מוקדם יותר כפי שנקבע בהסכם    הפרויקט מועמד בד"כ לתקופת    האשראי )א(    . העיקריים הינם כדלקמן

ואה.  קרן ההלו   פירעון נושא ריבית המשולמת במועד    האשראי . )ב(  חודשים   24-36  של   לתקופה "כ  בד ההלוואה,  

ומכירות    50%הנדסית של    השלמה  לאחר  1%של    בשיעור)ג( בחלק מההלוואות נקבע מנגנון של הפחתת ריבית  

מוקדם    פירעוןהעמדת האשראי.    ממועד לפירעון מוקדם ללא עמלה לאחר שנה    ניתן. )ד( האשראי  50%של  

  של   הראשונה  השנה  תום   עד  שנותר  חודש  כל   בגין  1%מוקדם  בשיעור של    רעוןיפ   עמלתיותר נושא בדרך כלל  

 .  המימון

אור  יובטוחות נוספות במסגרת אשראי והלוואות שהתקבלו ראה ב   עבודיםשבדבר התחייבויות עיקריות,    לפרטים (3)

24  . 

 : הלוואות שהתקבלו מאחרים  רכב ה . ב

 בדצמבר  31ליום   אפקטיבית השיעור הריבית   

 %  2019  2018 

      

 -  2,548   ( 1) מאחרים  הלוואה

 1,500  1,593  8% ( 2)  הלוואות מאחרים

 1,500  4,141   סה"כ  
 

  צד   עם  הלוואה  בהסכם( 2019 4)אשר אוחדה לראשונה החל מרבעון    מאוחדת   חברה  התקשרה   2014  בשנת (1)

האורנים בהוד השרון וברחוב חובת  ברחוב    38/1"א  תמ   מסגרתב  פרויקטים   שני  וביצוע   קידום   לצורך  שלישי 

אחראית על ניהול וביצוע עבודות הבנייה עד להשלמת הפרויקטים    תהיה   המאוחדת   החברה .  הלבבות בהרצליה

ההלוואה    החזר  . לרבות שיווקו והוצאות כל האישורים על פי דין ורישומו בלשכת רישום המקרקעין כבית משותף

  , שלישי  צד ל  22.5%-ו ,  מאוחדת   חברהל  77.5%  תהא  מהפרויקט   יםהרווח   חלוקת.  יהיה בסיום של כל פרויקט

  הפרויקט   הקמת   לצורך   שהוצאו   ההוצאות   כל   תשלום   ולאחר   בפרויקט   שהושקע   העצמי   ההון   הפחתת לאחר  

מהוצאות הבניה    5%זכאית החברה המאוחדת בגובה    תהיה   לה הוצאות תקורה    לרבות ,  שמאי   לדוח   בהתאם 

,  הדוח   למועד   נכוןמ' ש"ח על חשבון קרן וריבית.    1.8-לאחר אתריך המאזן נפרע סכום כולל של כהישירה.  

 המאזן.  תאריך  לאחר  הסתיים  אשר   אחד  פרויקט  עבור  הלוואה  קיימת 

מלא בחודש מרץ    רעוןילפ   "ח,שאלפי    1,500של    בסךמצד שלישי    הלוואה  החברה  קיבלה  2018מרץ    בחודש (2)

של    שנתיתריבית    נושאת  ההלוואה  .2020   2020פברואר    בחודש.  הלשנ  אחת  תשולםאשר    8%בשיעור 

ביום   סופי  ותעמוד לפירעון  באותם תנאים,  נוספת  תאריך    לאחר  .2021במרץ    21הוארכה ההלוואה בשנה 

 . 2020ליוני    15בתנאים זהים ויעמוד לפירעון סופי ביום    ש"חאלפי    1,000המאזן התקבל קרן הלוואה נוסף בסך  
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 ספקים ונותני שירותים:  -  10ביאור 

 הרכב: 

 בדצמבר  31ליום  

 2019  2018 

 3,241  10,295 חשבונות פתוחים 

 2,446  2,097 המחאות לפירעון  

 5,687  12,392 הכל -סך
  

 
 

 

 זכאים ויתרות זכות:  -  11ביאור 

 הרכב: 

 בדצמבר  31ליום  

 2019  2018 

 121  222 עובדים והתחייבויות אחרות בשל שכר 

 430  455 מוסדות 

 93  232 לשלם  הוצאות 

 327  175 אחרים   זכאים

 971  1,084 הכל -סך
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 : בגין מתן שירותי בניה התחייבויות  –  12ביאור 

 בדצמבר  31ליום  

 2018  2019 פרויקט 

 7,246  3,131 , כפר סבא 17 אנילביץ/13 טשרניחובסקי

 -  4,986 ( 1) ,רעננה 5 שברץ

 5,363  2,418 הרצליה , 8 אלון   יגאל

 571  - ( 2) רעננה, 33 אילן  בר

 -  121  ( 3) השרון  הוד  9-11 האורנים 

 -  2,911 ( 3)  השרון הוד 3 התחיה

 -  227 ( 3)  הרצליה  45-51 ההגנה

 13,180  13,794 הכל -סך

    

 פרויקט שהחל במהלך תקופת הדוח.   (1)

 פרויקט שהסתיים במהלך תקופת הדוח.  (2)

 .  2019לשנת  4פרויקטים של חברה אשר אוחדה החל מרבעון  (3)

 

 : הון וקרנות  –  13ביאור 

 הון מניות 

 הרכב: 

 2018בדצמבר  31  - ו 2019בדצמבר  31לימים  

 מונפק ונפרע   רשום  

 מספר המניות  

 100  100 ש"ח ע.נ. כ"א   1מניות רגילות בנות 

 

המניות הרגילות מקנות זכות להשתתף ולהצביע באסיפות הכלליות של בעלי המניות, זכות לקבלת דיבידנד  

 להשתתף בעודפי הנכסים בעת פירוק. וזכות  
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 : הכנסות –  14ביאור 

 הרכב: 

 בדצמבר  31לשנה שהסתיימה ביום  

 2019  2018    2017 

 -  9,798  14,957 עבודות  מביצוע  הכנסות

 4,524  19,077  50,107 דירות  ממכירות  הכנסות

 1,170  1,150  860 משותפת  בשליטהמחברות  ניהול  י ממד הכנסות

 5,694  30,025  65,924 הכל -סך

 

 עלות המכר:  –  15ביאור 

 הרכב: 

 בדצמבר  31לשנה שהסתיימה ביום  

 2019  2018  2017 

 -  8,798  13,530 עבודות   ביצוע עלות

 3,757  16,251  41,151 דירות  ומכירת  בניה שירותי  בגין עלות

 3,757  25,049  54,681 הכל -סך

 

 הוצאות מכירה ושיווק:  –  16ביאור 

 הרכב:  

 

  

 בדצמבר  31לשנה שהסתיימה ביום  

 2019  2018  2017 

 57  126  731 הפחתת עלויות להשגת חוזה

 -  -  128 הוצאות פרסום ושיווק 

 57  126  859 הכל -סך
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 הוצאות הנהלה וכלליות:   -  17ביאור 

 הרכב: 

 

 

  

 בדצמבר  31לשנה שהסתיימה ביום  

 2019  2018  2017 

      

 1,601  1,663  2,468 שכר, משכורות והוצאות נלוות 

 26  68  166 רכב  אחזקת 

 296  264  476 שירותים מקצועיים 

 629  864  998 אחזקת משרד 

 86  146  166 פחת  

 142  211  91 אחרות 

 2,780  3,216  4,365 הכל -סך
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 מימון:  הוצאות  -  18ביאור 

 הרכב: 

 בדצמבר  31לשנה שהסתיימה ביום  

 2019  2018  2017 

      

  
 

 
  

 70  153  882 בגין אשראי מתאגידים בנקאיים   ריבית הוצאות 

 9  92  61 עמלות בנקים  

 405  57  533 חוץ בנקאי ואחרים בגין אשראי  ריבית הוצאות 

 535 בגין שערוך התחייבות למתן שירותי בנייה  ריבית הוצאות 

 

169 

  

83 

 

      

 567  471  2,011 סך הוצאות המימון  
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 מיסים על הכנסה:  -  19ביאור 

 פרטים בדבר סביבת המס בה פועלת החברה:  . א

 שיעור מס חברות: 

 :  2019-2017להלן שיעורי המס הרלוונטיים לחברה בשנים 

 ואילך  23% –2018   24% –2017

אישרה מליאת הכנסת את חוק ההתייעלות הכלכלית )תיקוני חקיקה להשגת יעדי    2016בדצמבר    22ביום  

בין היתר, את הורדת שיעור מס    2016( התשע״ז  2018  - ו  2017התקציב לשנות התקציב   , אשר קבע, 

  2017, החל מינואר    24%בשתי פעימות. הפעימה הראשונה לשיעור של    23%  - ל  25%חברות משיעור של  

 ואילך.   2018החל מינואר  23%והפעימה השנייה לשיעור של  

 : מיסוי קבלנים

א' לפקודת מס הכנסה, רווח ממכירת דירות מוכר לצרכי מס במועד השלמת הבניה  8פי הוראות סעיף  -על 

ד' לפקודת מס הכנסה,  18א' לפקודת מס הכנסה. על פי הוראות סעיף  8ובהתקיים התנאים הקבועים בסעיף  

  הוצאות מימון, שיווק והוצאות הנהלה וכלליות מועמסות על עלות הפרויקטים במהלך תקופת הבנייה ומוכרות 

בניכוי לצורכי מס כחלק מעלות הפרויקט עם ההכרה ברווח לצרכי מס. הפסדים ממכירת דירות מוכרים על  

 א' לפקודת מס הכנסה. 8בסיס המימוש בפועל ובהתקיים התנאים המפורטים בסעיף 

 . הוראות אלו יוצרות הפרשים זמניים חייבים במס אשר מקבלים ביטוי במיסים נדחים 

 )הוצאות( מיסים על הכנסה: מרכיבי הכנסות  

 בדצמבר  31לשנה שהסתיימה ביום  

 2019  2018  2017 

      

 ( 83)  ( 70)  ( 25) מיסים שוטפים 

 219  207  ( 1,093) מיסים נדחים 

 136  137  ( 1,118) סה"כ 
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 : )המשך(  מיסים על הכנסה -  19ביאור 

 הכנסה לבין הוצאות המיסים: התאמה בין המס התיאורטי על הרווח לפני מיסים על  . ב

 בדצמבר  31לשנה שהסתיימה ביום  

 2019  2018  2017 

 ( 1,045)  1,121  18,284 לפני מיסים על ההכנסה )הפסד( רווח 

 24%  23%  23% שיעור המס הסטטוטורי 

 ( 251)  258  4,205 המס התיאורטי 

      תוספת )חסכון( בחבות המס בגין: 

 77  8  35 מוכרות, נטו הוצאות לא 

  -  -  ( 3,112) הפרש קבוע בגין רווח הזדמנותי

הפרש קבוע בגין חלק החברה בתוצאות חברות המטופלות  

 לפי שיטת השווי המאזני 
(172 )  20 

 
(132 ) 

הפסדים והטבות לצורכי מס מהתקופה בגינם לא נרשמו  

 מסים נדחים 
-  

 

(325 ) 

  

85 

 85  ( 98)  162 אחרים   הפרשים

  רווח  בדוחות כמוצג הכנסה על מיסים )הטבות(  הוצאות  סך

 והפסד 

 

1,118 
 

 

(137 ) 

  

(136 ) 
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 מיסים על הכנסה )המשך(:  -  19ביאור 

 הרכב המיסים הנדחים:  . ג

 

 

בדצמבר   31

2019  

תנועה שהוכרה ברווח  

לשנה    הכולל

  31שהסתיימה ביום 

  2019בדצמבר 

בדצמבר   31

2018 

      מיסים נדחים בגין: 

 396  ( 200)  196 הפסדים לצרכי מס  

 ( 40)  ( 1,587)  ( 1,627) הוצאות ורווחים בגין עבודות בנייה 

 356  1,787  ( 1,431) סה"כ 

      

      הצגה בדוח על המצב הכספי:

 396    196 נכסי מיסים נדחים 

 ( 40)    ( 1,627) התחייבויות מיסים נדחים 

 

 נדחים נכסי והתחייבויות מיסים  . ד

 אש"ח המועברים לשנים הבאות.   2,137  לקבוצה הפסדים מועברים לצרכי מס בסך   2019בדצמבר    31ליום         

 שומות מס:  . ה

 . 2014לחברה שומות מס הנחשבות כסופיות עד וכולל שנת המס        
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 מכשירים פיננסיים: -  20ביאור 

 סיווג הנכסים הפיננסיים וההתחייבויות הפיננסיות    . א

 בדצמבר  31ליום  

 2019  2018 

    

 11,980  13,576 נכסים פיננסיים בעלות מופחתת: 

    

 8,160  32,352 התחייבויות פיננסיות:

 

 גורמי סיכון פיננסיים: . ב

פעילות  הקבוצה חושפת אותה לסיכונים הקשורים למכשירים פיננסיים שונים: סיכון אשראי, סיכון נזילות,  

ניהול הסיכונים הכוללת של הקבוצה מתמקדת בפעולות לצמצום למינימום השפעות   סיכון ריבית. תוכנית 

 שליליות אפשריות על הביצועים הפיננסיים של הקבוצה.  

 סיכון אשראי  .1

אי הוא סיכון להפסד כספי שיגרם לקבוצה באם לקוח או צד שכנגד למכשיר פיננסי לא יעמוד  סיכון אשר 

בפיקדונות.  ומהשקעות  וחייבים  לקוחות  של  חובה  מיתרת  בעיקר  נובע  והוא  החוזיות,   בהתחייבויותיו 

הנהלת החברה מקיימת מעקב שוטף אחר חשיפת הקבוצה לסיכוני אשראי. מזומנים והשקעות בפקדונות  

לקוחות  מ גביית  על  אשראי  הערכות  מתבצעות  פיננסית.  מבחינה  יציבים  בנקאיים  בתאגידים  ופקדים 

ונדרשים בטחונות בגין נכסים פיננסיים. הכנסות ממכירת יחידות דיור נובעות ממספר רב של רוכשים  

ינו נמוך  ולפיכך אין חשיפה משמעותית לרוכש אחד. כמו כן, סיכון האשראי בגין מכירת יחידות הדיור ה

   .ביותר היות ומסירת יחידות הדיור מתבצעת רק לאחר שהלקוח פרע את מלוא התחייבויותיו לחברה

 סיכון שיעור הריבית  .2

סיכון שיעור הריבית של הקבוצה נובע בעיקר מהלוואות מבנקים מלווים. ההלוואות נושאות שעורי ריבית  

הקבוצה נוהגת לממן חלק ניכר מהיקפי הפרויקטים  משתנה חושפות את הקבוצה לסיכון שעור ריבית.  

בהלוואות בריבית משתנה )"פריים"( וזאת במסגרת הסכמי ליווי סגורים עם הבנקים. כל שינוי בשיעור  

    .ריבית "הפריים" יגרום לשינוי בעלויות המימון של הקבוצה 

 סיכון נזילות  .3

של החברה. גישת    התחייבויותהחזרי הקרן של  סיכוני נזילות נובעים מניהול ההון החוזר של החברה וכן מ

לעמידה   המספקת  הנזילות  מידת  את  הניתן,  ככל  להבטיח,  היא  שלה  הנזילות  סיכוני  לניהול  החברה 

בהתחייבויותיה במועד, החברה שואפת להחזיק יתרות מספקות של מזומנים ו/או מסגרות אשראי לא  

הפוטנציאלית של    נו מביא בחשבון את ההשפעהמנוצלות לעמידה בהתחייבויות הפיננסיות. האמור אי

 תרחישים קיצוניים שאין אפשרות סבירה לצפותם, כגון אסונות טבע. 
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 מכשירים פיננסיים )המשך(:  -  20ביאור 

 )המשך(:   סיכון נזילות .3

 להלן מועדי הפירעון החוזיים של התחייבויות פיננסיות, כולל אומדן תשלומי ריבית: 

 

 )*( תאריך הפירעון של האשראי מתאגידים פיננסיים מוצג ע"פ הסכם הליווי עם הבנק המלווה. 

)**( תאריך הפירעון של הלוואות מאחרים, אשר ניתנו לצורך מימון פרויקטים בליווי של החברה, מוצגים ע"פ  

 (. ב'9מועדי הסיום המשוערים שלהם לתאריך המאזן. היתרה מורכבת גם מהלוואה מצד שלישי )ראה ביאור 

 

  

  2019בדצמבר  31ליום   

 

שנה  

 ראשונה 

 

 שנה שניה 

שנה   

 שלישית 

שנה   

 רביעית 

 

 סה"כ 

 

הלוואות מתאגידים  

 בנקאיים )*( 

 

 

21,591 

 

 

 

3,763 

 

 

 

96 

 

 

 

32 

 

 

 

25,482 

 

 

 

ספקים, זכאים  

ויתרות זכות  

 אחרות  

13,476  
 

- 
 

 

- 
 

 

- 
 13,476  

הלוואות מאחרים  

 )**( 

 

4,141 
 

 

- 
 

 

- 
 

 

- 
 

 

4,141 
 

התחייבויות  

 פיננסיות אחרות 

 

2,636 
 

 

- 
 

 

- 
 

 

- 
 

 

2,636 
 

  45,735  32  96  3,763  41,844 סה"כ 



 מ ”בע החזקותגד -אב

 "ח( ש לדוחות הכספיים המאוחדים )באלפי   ביאורים

53 

 

 מכשירים פיננסיים )המשך(:  -  20ביאור 

 סיכון נזילות )המשך(:  .3

 

 )*( תאריך הפירעון של האשראי מתאגידים פיננסיים מוצג ע"פ הסכם הליווי עם הבנק המלווה. 

)**( תאריך הפירעון של הלוואות מאחרים, אשר ניתנו לצורך מימון פרויקטים בליווי של החברה, מוצגים ע"פ  

 (. ב'9מועדי הסיום המשוערים שלהם לתאריך המאזן. היתרה מורכבת גם מהלוואה מצד שלישי )ראה ביאור 

 

 שווי הוגן  . ג

יבים ויתרות חובה, הכנסות לקבל,  הלוואות  היתרה בדוחות הכספיים של מזומנים ושווי מזומנים, לקוחות, חי 

מתאגידים בנקאיים, הלוואות מאחרים, התחייבויות לספקים וקבלנים וזכאים ויתרות זכות תואמת או קרובה  

 .לשווי ההוגן שלהם

 

  

 2018בדצמבר  31ליום  

 

שנה  

 ראשונה 

 

 שנה שניה 

שנה   

 שלישית 

שנה   

 רביעית 

שנה   

 חמישית 

 

 סה"כ 

הלוואות  

מתאגידים  

 בנקאיים )*( 

 

 

6,266 

 

 

 

134 

 

 

 

132 

 

 

 

96 

 

 

 

32 

 

 

 

6,660 

ספקים, זכאים  

ויתרות זכות  

 אחרות  

6,658  
 

- 
 

 

- 
 

 

- 
 

 

- 
 6,658 

הלוואות  

 מאחרים )**( 

 

- 
 1,500  

 

- 
 

 

- 
 

 

- 
 

 

1,500 

 14,818  32  96  132  1,634  12,924 סה"כ 
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 יתרות ועסקאות צדדים קשורים ובעלי עניין:  -  21ביאור 

 יתרות עם צדדים קשורים ובעלי עניין  . א

 עסקאות עם צדדים קשורים ובעלי עניין . ב

 

 בדצמבר  31לשנה שהסתיימה ביום  

 2019  2018  2017 

      

- 1)ג)א( צדדים קשורים המועסקים בחברה או מטעמה

 ( 4)א(ג
1,913 

 
1,798 

 
1,559 

      

 5  5  4 מספר בעלי עניין וצדדים קשורים  

 

 

  

 בדצמבר   31ליום  

 2019  2018 

    במסגרת הנכסים השוטפים: 

 335  673   שליטה  בעלי

    

    במסגרת הנכסים שוטפים: 

 1,330  1,219 חברות בשליטה משותפת  מול יתרות 

 -  1,991 בשליטה משותפת לקוחות בגין חברות 

    

    במסגרת ההתחייבויות השוטפות: 

 1,537  1,161 חברות בשליטה משותפת  מול יתרות 
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 : )המשך(   יתרות ועסקאות צדדים קשורים ובעלי עניין -  21ביאור 

 התקשרויות  . ג

  : שירותים  מתן ( א )

למועד הדוח שכרו   נכון , 2010 משנת החל  החברה "ל כמנכ מכהן בחברה   השליטה בעל , רצון  ראם מר .1

- ו   2018,  2017  לשנים  השנתיתצמוד. עלות העסקתו    ורכב  לחודש"ח  ש  אלפי   23החודשי עומד על  

 בהתאמה.    "ח ש  אלפי 398-ו,  אלפי ש"ח   379, אלפי ש"ח  314-לכ  הסתכמה 2019

כמנהל הביצוע בחברה בת    2016  משנת  החל    מכהן,  בחברה   השליטה  בעל  של  אחיו,  רצון  עודד   מר .2

ורכב צמוד.  "ח  ש  אלפי  25למועד הדוח שכרו החודשי עומד על    נכון ,  100%המוחזקת בשיעור של  

,  "חש   אלפי   285,  "ח ש  אלפי   238-לכ  הסתכמה  2019-ו  2018,  2017עלות העסקתו השנתית לשנים  

 בהתאמה  "ח ש  אלפי  374-ו

למועד    נכוןהחברה,    כנשיא  2012  משנת  החל   מכהן,  בחברה  השליטה  בעל   של  אביו ,  רצון   מיכאל  מר .3

  2018,  2017ורכב צמוד. עלות העסקתו השנתית לשנים    "ח ש   אלפי   54-כהדוח שכרו החודשי עומד על  

 . בהתאמה  "ח ש  אלפי 777-ו,  "ח ש  אלפי  794, "חש  אלפי 699-לכ הסתכמה 2019-ו

  משנת   מכהן"מ,  בע  בהתחדשות   איכות   גד- אב   הבת   חברת  ממניות   25%-ב  המחזיק עמית גלר,    מר .4

  "ח ש  אלפי   23החברה, נכון למועד הדוח שכרו החודשי עומד על    של הפיתוח העסקי    מנהל כ  2013

  340,  "ח ש   אלפי  308-לכ   הסתכמה  2019-ו   2018,  2017  לשנים   השנתית  העסקתו  עלות ורכב צמוד.  

 בהתאמה.   "חש  אלפי   364-ו , "חש  אלפי 

גב' אנוה רצון, אחותו של מר ראם רצון, בעל השליטה בחברה, מעניקה לחברה שירותי ייעוץ חברתי   .5

ש"ח    270בינוי של החברה, על פי צרכי החברה מעת לעת, בתמורה שעתית בסך של  - במתחמי פינוי

הסתכמו תשלומי הקבוצה בגין    2019  בשנת)בתוספת מע"מ כנדרש על פי דין( וכן החזר נסיעות.   

      "ח. שאלפי   12של    סךירותים להש

  לליווי   בקשר  משפטיים   שירותים   מעניקה,  בחברה  השליטה  בעל  של  משפחתו  קרובת' נצחיה לבנדה,  גב .6

בתמורה   וזאת  בקבוצה,  היזמיים  דירות    של המכירה    מתמורת   משתנה  בשיעור   לעמלה הפרויקטים 

תשלומי הקבוצה בגין השירותים    הסתכמו 2019-ו  2018,  2017בפרויקטים אותם היא מלווה. בשנים  

 .  בהתאמה לשנה   "חש אלפי   1,161-ו,  "ח ש  אלפי 595 , "חש  אלפי 297האמורים לסך של 

"(,  עידו: "זה  בסעיף, )להלן  החברה של  העסקי הפיתוח "ל סמנכ, גלר  עמית  מר של אחיו,  גלר  עידו מר .7

הקבוצה.   שמבצעת  בפרויקטים  סביבתי  ופיתוח  גינון  שירותי  הקבוצה  לחברות  לעת  מעת  מעניק 

  לשנים התשלום בגין השירותים שמעניק עידו לחברות הקבוצה משתנה בהתאם לדרישות הפרויקט.  

"ח.  ש   אלפי  30  -ו "ח  ש   אלפי  79  ל ש   סכומים בסך כולל   לעידו שילמו חברות הקבוצה    2018,  2019

 בתנאים מקובלים בשוק. ו סבירים  םהינ לעידו ששולמו   הסכומיםלמיטב ידיעת החברה 

 : מכר  הסכמי ( ב)

  אחותו רצון    אנוה'  לגב,  מונד -בתל   70דירה בפרויקט הדקל    נמכרה, לאחר תאריך המאזן,  2020  בשנת .1



 מ ”בע החזקותגד -אב

 "ח( ש לדוחות הכספיים המאוחדים )באלפי   ביאורים

56 

 

 יצוין כי הדירה נמכרה בהתאם למחירי השוק.  . "ח שאלפי  1,700, בתמורה לסך של השליטה  בעל  של

 : )המשך(   יתרות ועסקאות צדדים קשורים ובעלי עניין -  21ביאור 

 )המשך(:  התקשרויות  . ג

 : )המשך(  מכר  הסכמי ( ב)

של    משפחתו של מר ראם רצון בתמורה לסך  קרובת , ל 70נמכרה דירה בפרויקט הדקל    2019  בשנת .2

 יצויין כי הדירה נמכרה בהתאם למחירי השוק.   "ח. ש אלפי   1,900

 :  הלוואות ( ג)

( של החברה,  100%גד בשרון, חברת בת )- התקשרו אב   המאזן  תאריך  לאחר,  2020ספטמבר    בחודש .1

, דודתו של מר  רדעי  נירהומר עפר רדעי )להלן בסעיף זה: "עפר" או "הקבלן", לפי העניין(, הנשוי לגב'  

לפיו   רצון, בעל השליטה בחברה, בהסכם הלוואה  עפר    2020בספטמבר    30  ליום   עדראם  העמיד 

חודשים, נושאת ריבית    30גד בר אילן לתקופה בת  - אלפי ש"ח לאב  480הלוואה בסך מצטבר של  

 אשר תשולם בסוף תקופת ההלוואה בצירוף קרן ההלוואה.   4%שנתית בשיעור של 

גד בר אילן ועפר בהסכם קבלן לביצוע עבודות בניה במסגרת פרויקט תמ"א  - באותו מועד התקשרו אב

ות"( בתמורה למחיר פאשולי לביצוע  , כפר סבא )להלן בסעיף זה: "העבוד 5בבניין ברחוב רוטשילד    38

  30אלפי ש"ח, בצירוף מע"מ. ככל והקבלן יסיים את העבודות בטרם חלוף    8,500העבודות בסך של  

חודשים מיום תחילת ביצוע העבודות הוא יהיה זכאי לבונוס בשיעור של עד מיליון ש"ח בהתאם למועד  

 הסיום. 

 :  ערבויות ( ד )

רצון  בעל  .1 ולחברות מוחזקות  ,  השליטה, מר ראם  ללא הגבלת סכום  אישיות    ערבויות העניק לחברה 

 וההלוואות שנטלה הקבוצה.    אשראיםליווי וכן במסגרת הבמסגרת הסכמי 

 הקבוצה.   שנטלהמר מיכאל רצון, אביו של ראם רצון  העניק ערבות אישית במסגרת הלוואות   .2

  איכות להלן )  בהתחדשות   איכות גד-אב    הבת  חברת ממניות  25%-ב  המחזיק גלר   עמית מר .3

ללא הגבלת    אישיות   ערבויות  ידה  על המוחזקות  ולחברות  בהתחדשות  לאיכות  העניק  "(בהתחדשות

 .  שנטלו  והלוואות  אשראים ובמסגרת   הליווי הסכמי  במסגרתסכום 

 ש"ח.    אלפי  99,523 בגובה המכר  חוק  בגין ערבויות  לקבוצה הכספיים  הדוחות לתאריך  .4

 : משותפת  בשליטה   חברות עם  התקשרויות  ( ה )

, התקשרה בהסכמים לביצוע כלל עבודות  100%הקבוצה, באמצעות חברת בת המוחזקת בשיעור של  

 .  8בנייה )להלן : הסכמי פאושלי( עם חברות בשליטה משותפת: גפני אב גד ואב גד בשרון יהודה הלוי  

 להלן פרטי הסכמים: 

התקשרה גפני אב גד בהסכם לביצוע של כל עבודות הבנייה    2018גפני אב גד: בחודש ינואר   . א

יחידות דיור חדשות,    21יחידות דיור קיימות ובניית    24הנדרשות לצורך חיזוק ושיפוץ בניין קיים בן  

יחידות    4אלפי ש"ח. עם התקדמות העבודות התקבל היתר בניה לתוספת    20,073  -בתמורה ל 
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 אלפי ש"ח.     27,000-דירות חדשות והוגדלה תמורת החוזה ל  25דשות ובסך הכל דיור ח 

 : )המשך(   יתרות ועסקאות צדדים קשורים ובעלי עניין -  21ביאור 

 )המשך(:  התקשרויות  . ג

 )המשך(:  משותפת  בשליטה   חברות עם  התקשרויות  ( ה )

לביצוע    יהודה הלוי בהסכם התקשרה אב גד בשרון    2019: בחודש יוני  8אב גד בשרון יהודה הלוי   . ב

 אלפי ש"ח.   11,200יחידות דיור חדשות תמורת   13 של   ריסה ובנייההעבודות 

 

 : משותפת  בשליטה  חברות מול ליתרות   פירוט להלן 

 2018בדצמבר  31  2019בדצמבר  31 

 גפני

  גד -אב

(1 ) 

גד  -אב 

בשרון   

(2 ) 

  גד -אב 

  שברץ 

(3 ) 

 גפני 

  גד -אב

(1 ) 

גד  -אב 

בשרון   

(2 ) 

  גד -אב 

  שברץ 

(3 ) 

 -  -  -  -  290  1,534 ביצוע   עבודות יתרת לקוחות בגין  

 ( 733)  -  526  ( 654)  92  787 יתרות חו"ז שוטפות 

   -  9,798  -  1,722  13,235 הכנסות בגין עבודות ביצוע 

 600  -  550  -  385  475 הכנסות מדמי ניהול 

 

 התחייבויות תלויות, התקשרויות, שעבודים וערבויות:   -  22ביאור 

 :  פרויקטים   בגין  והתחייבויות בודים שע

  המלווים   הפיננסיים   למוסדותהסכמי הליווי בהם קשורה הקבוצה מחייבים אותה, בין היתר, לשעבד   . א

את כל זכויותיה בפרוייקט הרלוונטי ללא הגבלה בסכום, לרבות המצאת חוזים עם קבלנים, לשעבד  

ולקבל את אישור  ופחשבונות   המלווים למשיכות    הפיננסיים   המוסדותקדונות המתייחסים לפרוייקט 

מחשבונות אלו. כמו כן על הקבוצה לקיים את התחייבויותיה בקשר עם הפרוייקט, לא למכור, להחכיר,  

, וכן לעמוד במועדי  המלווה  המוסד להעביר או למסור לאחרים זכות שימוש בפרוייקט אלא בהסכמת  

כמ מכירות  והיקפי  הסכביצוע  בכל  האשראיים  .  םפורט    מהמוסדות שנתקבלו    והערבויות להבטחת 

שעבוד מדרגה ראשונה על    (1  :המלווים שיעבדה הקבוצה, בין היתר, נכסים כמפורט להלן   הפיננסיים

  וצה הקב"א של  התמשעבוד קבוע ראשון על כל הזכויות על פי הסכמי  (  2מלוא זכויות הקבוצה בפרויקט   

המגיעים  ים האחרים  שעבוד קבוע ראשון בדרגה והמחאת זכויות על כל הכספים, הזכויות והתשלומ(  3

ופיקדונות שהתקבלו  (  4 טלחברה מהפרויק משכונים והמחאת זכויות לקבלת כספים מרוכשי דירות 

  להמציא  מחויבת שהחברה  הביטוח פוליסות של  בסכום הגבלה ללא ראשונה מדרגהשעבוד ( 5 בגינם

על    גבלות ה ( 7  . הפרוייקטהגבלה בסכום של חשבון בנק  ללא שעבוד ראשון (  6. הליווי  הסכם במסגרת 

ובחברות המוחזקות.   על העברת החזקות בחברה  וכן  נוספות כמקובל    וכן העברת שליטה  הגבלות 

 בהסכמי ליווי פיננסי.  
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 : )המשך(  התחייבויות תלויות, התקשרויות, שעבודים וערבויות  -  22ביאור 

 : )המשך(   פרויקטים   בגין  והתחייבויות שעבודים 

 

פרוייקטים   . ב במספר  עצמי  ההון  להשלמת  הלוואות  בגין  הקבוצה  התחייבות  ,  כספי  ממוסדלהבטחת 

( רישום משכנתא בדרגה שניה, מוגבלת  1התחייבה הקבוצה בגין כל הלוואה בנפרד כמפורט להלן:  

( שעבוד בדרגה  2בסכום, על מלוא זכויות הקבוצה במקרקעין ו/או ביחידות הדיור בבעלותה בפרויקט;  

יה, מוגבל בסכום, של חשבון הליווי וכל התקבולים או הכנסות אחרות מהפרויקט, זכויות היזם על  שנ

( שעבוד בדרגה שנייה, מוגבל בסכום של פוליסת ביטוח  3פי הסכמי המכר ויתר הנכסים המשועבדים;  

 ט הסיכונים הקבלניים עבור הפרוייק

בבאור   . ג כאמור  פיננסי  ממוסד  שהתקבלה  הלוואה  המוסד  1א9במסגרת  כלפי  החברה  התחייבה    ,

שעבוד ראשון של  זכויות החברה ללא הגבלת סכום   (1הפיננסי בשיעבודים וההתחייבויות הבאות:  

ברמת השרון, ברחוב צה"ל בקריית אונו    11בפרויקטים העתידיים המתוכננים ברחוב סמטת הגינה  

עודפי פרויקט טשרניחובסקי אנילביץ    בוד של ע ש   (2וברחוב שרירא בראשון לציון )להלן "הפרוייקטים"(.  

( החברה התחייבה להתקשר עם המוסד הפיננסי בהסכם ליווי פיננסי של הפרוייקטים.  3בכפר סבא.  

( החברה התחייבה כי  5  ( בעל השליטה בחברה ערב למלא גובה האשראי במסגרת הסכם ההלוואה. 4

ייקט אנילביץ טשרניחובסקי לא יעלה  בכל נקודת זמן היחס בין האשראי שנמשך לבין סכום עודפי פרו

)להלן "יחס החוב"(.  נכון למועד הדוח החברה עומדת בכל התחייבויותיה במסגרת הסכם     50%על של  

 . חובההלוואה לרבות יחס ה

 . 21 ביאור   ראו עניין   ובעלי  קשורים   צדדים ידי  על שניתנו ערבויות  בדבר  לפרטים  . ד

 :משפטיים  הליכים –  23ביאור 

ידי בעלי    על, לאחר תאריך המאזן, הוגשה תביעה כנגד חברת בית חסון יזמות ובניה בע"מ,  2020יוני    בחודש . א

  וירידת   לדירות   נזק  בגין אלפי ש"ח    383-של כ  בסך   פיצוי   לקבלתבהוד השרון,    11דירות בבניין ברחוב האורנים  

  לא ,  כלומר ,  אלו  דירות  של   ישן ה   לחלק   חס יהנובעים מבעיות אקוסטיקה בדירות הקיימות בפרויקט ובהתי  ערך 

חודש  החברה   ידי   על   שבוצעה   בהרחבה   מדובר  לסוף  צפויה להגיש את כתב ההגנה עד    אוקטובר . החברה 

כי  2020 ביצוע    לא . החברה טוענת  בין  לבין בעיית האקוסטיקה הנטענת, אשר הייתה    הפרוייקטקיים קשר 

  בין   קשר   קיים  לאממומחה בתחום האקוסטיקה  לפי חוות דעת שהתקבלה    הפרויקט.  ע צוקיימת עוד לפני בי

  בסכום   התביעה  לקבלתהחברה היא כי הסיכויים    הערכת.  הנטענות  האקוסטיקה   בעיות   לבין  רההחב  עבודות 

 נמוכים.   מהותי
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 : )המשך(  משפטיים  הליכים –  23ביאור 

דירה    רוכשי גד בירוק בע"מ, על ידי  - , לאחר תאריך המאזן, הוגשה תביעה כנגד חברת אב2020מאי    בחודש  . ב

בניה, ירידת ערך הדירה ואיחור במסירה    ליקויי   בגין  פיצוי   לקבלת מונד,  -בתל  הדקל   רחוב מגורים ב  פרוייקט ב

, לאחר תאריך המאזן הגישה החברה כתב הגנה,  2020  בחודש ספטמבר  "ח. שאלפי    1,065-בסך כולל של כ

, לכן, הערכת החברה  מהותיים  אינם   הליקויים הבנייה    בתחום מומחה    משמאי "פ חוות דעת שקיבלה החברה  ע בו  

 בסכום מהותי נמוכים.   התביעה לקבלת היא כי הסיכויים 

בית חסון    כנגד,  "ח שי  אלפ  669  -של כ  בגובה, לאחר תאריך המאזן הוגשה תביעה  2020  ספטמבר  בחודש . ג

ובניה,     החברה ותיווך שלטענת התובע ניתנו לחברה וטרם שולמו.    ייעוץ   שירותי   בגין   לתשלום  בטענהיזמות 

 החברה היא כי הסיכויים להתממשות התביעה נמוכים.    הערכת   . 2020  נובמבר   בחודש  הגנה  כתב צפויה להגיש  

מעורבת במספר הליכים משפטיים, בסכומים לא מהותיים, בהם    ברההח  השוטפת  פעילותה  במסגרת ,  בנוסף . ד

 להערכת החברה החשיפה המצטברת אינה מהותית. 

 

 : פעילות  מגזרי -  24ביאור 

 כללי  . א

 ( CODM)  הראשי   התפעוליות   ההחלטות   מקבלי   ידי   על   הנבחן   המידע   על   בהתבסס   נקבעו   הפעילות   מגזרי 

הקצאת משאבים והערכת ביצועים. בהתאם לזאת, למטרות ניהול, הקבוצה בנויה   לגביקבלת החלטות  לגבי 

לה    לפי  והשירותים של היחידות העסקיות אשר  פעילות בהתבסס על המוצרים    פעילות   מגזרי   שנימגזרי 

 : כדלקמן

במסגרת התחדשות     ,למכירה המיועדות  דירות של פרויקטים בישראל  יוזמת  הקבוצה - למגורים  יזמות  מגזר

  ות בחבר  החברה  חלק  לרבות,  שונים  בנייה  בשלבי  נמצאים  אשר(  בינוי  ופינוי   2\38  תמא   1\38עירונית )תמ"א  

 .המאזני  השווי  שיטת לפי ת והמטופל ותכלול 

בביצוע  100%  של   בשיעור   מאוחדת   חברה   לקבוצה  – בניה  עבודות  ביצוע  מגזר   בנייה  עבודות , העוסקת 

הקבוצה    לש חלקה)להלן "חברת הביצוע"( . תוצאות מגזר זה כולל את    בלבדלמגורים עבור חברות הקבוצה  

 בביצוע בנייה עבור חברות כלולות המטופלות לפי שיטת השווי המאזני 

בגין שירותי ניהול    ניהול  דמי  גובה  החברה,  הקבוצה  לחברות   החברה   בין   ניהול  הסכמי   במסגרת  –  אחרות 

  וחברות   מוחזקות   חברות  בין   פעילות   ביטול   כולל   ההתאמות  טור .הקבוצה לחברות    הניתנים ושירותים משרדיים  

 .  משותפת בשליטה

 למגזר ישירות  המיוחסים  פריטים כוללות  הראשי  התפעוליות  ההחלטות  למקבל  מדווחות  המגזר תוצאות 

 .סביר באופן ליחסם  ניתן  אשר  ופריטים 
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 : )המשך(  פעילות  מגזרי -  24ביאור 

 פעילות  מגזרי   בדבר דיווח  . ב

 : 2019 בדצמבר, 31שהסתיימה ביום  לשנה 

 

  יזמות

  למגורים 

  עבודות  ביצוע

   אחרות  בנייה 

 

 "כ סה  התאמות 

 65,924  ( 46,912)  3,965  40,502  68,369 הכנסות

 9,120  ( 400)  -  745  8,775 רווח מגזרי 

          

 ( 4,365)         הוצאות משותפות בלתי מוקצות

 13,529         הכנסות אחרות בלתי מוקצות 

          

 18,284         ההכנסה   על  מיסים  לפני  רווח

 

 : 2018 בדצמבר, 31שהסתיימה ביום  לשנה 

 

  יזמות

  למגורים 

  עבודות  ביצוע

   אחרות  בנייה 

 

 "כ סה  התאמות 

 30,025  ( 21,771)  3,245  20,592  27,959 הכנסות

 4,290  894  -  1,493  1,903 רווח מגזרי 

          

 ( 3,216)         הוצאות משותפות בלתי מוקצות

 47         הכנסות אחרות בלתי מוקצות 

          

 1,121         ההכנסה   על  מיסים  לפני  רווח

 

 : 2017 בדצמבר, 31שהסתיימה ביום  לשנה 

 

  יזמות

  למגורים 

  עבודות  ביצוע

   אחרות  בנייה 

 

 "כ סה  התאמות 

 5,694  ( 18,149)  2,262  3,537  18,044 הכנסות

 1,886  650  -  421  815 רווח מגזרי 

          

 ( 2,780)         הוצאות משותפות בלתי מוקצות

 ( 151)         אחרות בלתי מוקצות  הוצאות 

          

 ( 1,045)         ההכנסה  על מיסים לפני הפסד 
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 : )המשך(  פעילות  מגזרי -  24ביאור 

 נוסף  מידע  . ג

 

 

  יזמות

  למגורים 

  ביצוע

  עבודות 

 סה"כ  התאמות   בנייה 

 "ח ש אלפי   

         2019, בדצמבר 31 ליום 

 91,990  ( 7,225)  5,736  93,479  המגזר  נכסי

 2,088  -  -  -  שלא הוקצו   נכסים

 64,584  ( 2,042)  8,672  57,954  המגזר  התחייבויות 

 3,079  -  -  -  שלא הוקצו   התחייבויות 

 

 

 

  יזמות

  למגורים 

  ביצוע

  עבודות 

 סה"כ  התאמות   בנייה 

 "ח ש אלפי   

         

         2018בדצמבר,  31 ליום 

 42,160  ( 7,455)  4,795  44,820  המגזר  נכסי

 732  -  -  -  שלא הוקצו   נכסים

 31,642  ( 2,400)  4,281  29,761  המגזר  התחייבויות 

 1,694  -  -  -  שלא הוקצו   התחייבויות 
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 אירועים לאחר תקופת הדיווח:   -  25ביאור 

  ידי   על  הוכרז   קצר  זמן  ובתוך   העולם  ברחבי(  COVID-19)  הקורונה  נגיף  להתפשט  החל   2020  שנת  בתחילת .1

  הפיננסית   יציבותבו  הכלכלית  בפעילות  נרחבת   לפגיעה  הוביל  המשבר.  עולמית  כמגיפה  העולמי   הבריאות  ארגון

  סגירת  כדוגמת  קיצוניים   מנע   בצעדי  לנקוט  נאלצו,  ישראל  וביניהן ,  בעולם   רבות  מדינות  זאת  ולאור  העולם   ברחבי 

,  אלו   מנע   צעדי .  הנגיף   התפשטות   את   לבלום   בכדי ,  והתנועה  המסחר   פעילות   על   הגבלותו  כלליים   סגרים ,  גבולות 

  הכלכלה  התאוששות   על   רבות  והשפיעו   במשק   הפגיעה  את  יותר   עוד   החריפו,  מאוד  חיוניים  בשעתו  שהיו  הגם

 . והמקומית  העולמית

והמקומית ,  הדוח  למועד העולמית  הכלכלה  על  להשפיע  וממשיך  חלף  טרם    על   השלכות   לרבות ,  המשבר 

  בשוקי   החליפין  בשערי  תנודתיות,  גבוה   אבטלה  שיעור ,  בצריכה  קיטון ,  הקטן  העסקים   מגזר  של  עסקית   המשכיות

להמשיך    צפוי  בו  הזמן   ומשך  היקפן   מלוא   ידוע   טרם   הדוח   פרסום  למועד   נכון  כאשר ,  בעולם  ההון המשבר 

 . העולמי המשקולהשפיע על 

והנגיף  של  מחודשת   התפרצות   עקב   לרבות,  יתארך   הקורונה  ומשבר  ככל ,  החברה  להערכת  ייתכן    תוטלנה , 

  החברות   כלל  פעילות   על  לרעה   ולהשפיע   להחריף  עלולה  בכלכלה   הפגיעה,  המשק  פעילות   על  נוספות   מגבלות

  בקצב   לפגיעה   ,לדירות   בביקוש  לירידה  להוביל   עלול   מיתון   , לדוגמה  כך .  החברה   פעילות   על  זאת  ובכלל  במשק 

.  ולפגיעה ביכולת הרוכשים לעמוד בתשלומי רכישת הדירות על פי ההסכמים עימם   בפרויקטים  הדירות  מכירת

  סגר   הטלת,  כן  כמו.  החברה  של  המזומנים  תזרים ופגיעה ב  המכירה  מחירי   לירידת  להוביל  עלולה,  כאמור  פגיעה

  ות ברשוי  השונות   התכנון  ועדות   וביניהם ,  הרישוי  גורמי   של   הפעילות   להפסקת   להוביל   ה עלול  שלישי   כללי 

מכך  ו  החברה  של  בפרויקטים  הבנייה  היתרי   בקבלת  עיכובים  לגרום  שעלול  באופן,  המקומיות  כתוצאה 

  לפגיעה,  שמבצעת החברה  בפרויקטים   הבניין   בפועלי  למחסור  להוביל   עלול  נוסף   כללי   סגר   . ביצועם  להתארכות 

 . הבנייה בעלויות   ולגידול הפרויקטים  להשלמת   הנדרשים הגלם  חומרי של   ואספקה  בזמינות

באופן  ,  החברה  של  הבנייה  באתרי  הבניין  פועלי  בכמות  זמנית  ירידה  חלה,  2020  ואפריל   מרץ  החודשים  במהלך

  לא   ,הדוח   למועד  נכון  להערכת החברה,   ,זאת   עם .  הרגיל הקצב  מ  70%-50%-כ  שקצב התקדמות הבנייה היה

  השלכות  עם   להתמודדות  טובה   יכולת   לה   יש   וכי   פעילותה   על  הקורונה  משבר   של   מהותית   השפעה  קיימת 

, המשך  החברה  של  בפרויקטים  הדירות  מכירת  קצב  על,  היתר  בין,  מתבססת ,  כאמור  זו  הערכה.  כאמור   המשבר

  והחרגתו   למשק   חיוני   כענף   הבנייה   ענף   של   הגדרתו   לאור   וכן  התכנון   הליכי   ךהמש ,  בביצוע   הפרויקטים   התקדמות 

  משבר   התפתחות   של  שוטפת   הערכה   מקיימת   החברה,  כי  לעניין זה יצוין .  הממשלה  שהטילה  המגבלות   ממרבית

,  העסקית  פעילותה  עללהשלכות המשבר    חשיפתה  מידת  את  בוחנת,  והשפעתו על פעילות החברה  הקורונה

להערכת החברה יש לה  ו, השונים   הפרויקטים  ותקציבי   החברה   של  החזוי  המזומנים  תזרים,  הכספיים  דוחותיה

 לת להגיב לשינויים שיחולו, ככל ויחולו, בעקבות המשבר, ולהתמודד איתם בצורה אפקטיבית. את היכו 

  אנשי   ברחוב   קט בפרוי עבודות הבנייה    והחלו , לאחר תאריך המאזן התקבל היתר בנייה  2020פברואר    בחודש  .2

  ההון   להשלמת  נוספת  הלוואה   התקבלה  וכן ,  פיננסי  מוסד   עם   וי ליו  הסכם   נחתם   כן   כמו .  השרון  בהוד   בראשית 

  בפרוייקטים כספי    ממוסד, בתנאים זהים לאלו שהתקבלו  כספי  ממוסדאלפי ש"ח    2,065-כ  של  בסך  העצמי
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   א. 6אנשי בראשית ראה באור  יקט פרו נוספים אודות  . לפרטים9 אוריבבאחרים של החברה כמפורט 

  הלוואה   לקבלת ,  שלישי   צד  עם  הלוואה  בהסכם   החברה  התקשרה,  המאזן   תאריך  לאחר ,  2020  ביוני   15  ביום  .3

הסופי    תפרעההלוואה    קרן.  8%  של   בשיעור   שנתית   ריבית   נושאת"ח  ש  מיליון  1  של   בסך  הפירעון  במועד 

ובמועד הפירעון הסופי. יובהר כי, ההלוואה אינה מובטחת   2021ביוני  15והריבית תפרע בשני תשלומים ביום 

 על פי ההסכם.     החברהבבטוחות כלשהן, למעט ערבות אישית שהעמיד מר מיכאל רצון להבטחת חובות 

:  38תיימו שלושה פרויקטים במסגרת תמ"א  , לאחר תאריך המאזן, הס 2020החציון הראשון לשנת    במהלך .4

ולאחר    4פרויקט ברחוב האורנים בהוד השרון, ברחוב ההגנה בהרצליה וברחוב הדקל בתל מונד, התקבל טופס  

 ג.  7מכן נמסרו כל הדירות שנמכרו. לפרטים נוספים בדבר הפרויקטים שהסתיימו ראו ביאור  

 "ל הכספים של החברה.  כסמנכ לכהןרו"ח שניר זיו   מונה 2020 ינואר   בחודש .5

 

 

 

 

 

 

 : )המשך(  אירועים לאחר תקופת הדיווח   -  25ביאור 

, כפר  5התקבל היתר בנייה לפרויקט רוטשילד    , המאזן  תאריך  לאחר ,  2020  לשנת  השלישי   הרבעון   במהלך  .6

 יחידות דיור קיימות.    12 - יחידות דיור חדשות ו 8סבא הכולל 

שולמה יתרת התמורה בגין רכישת בית חסון יזמות ובנייה בע"מ ובית חסון התחדשות    2020  יוליחודש    במהלך .7

 די החברה.  עירונית בע"מ. עם השלמת התשלום עברו כלל מניות החברות מהנאמנים לי

התקשרה החברה בהסכם ובתוספת להסכם, בהתאמה    2020בספטמבר    30וביום    2020בפברואר    20ביום   .8

)להלן יחד בסעיף זה: "ההסכם"(, עם גלר'ס החזקות בע"מ, חברה פרטית בבעלותו ובשליטתו המלאה של מר  

ו  "המעבירה"  זה:  בסעיף  )להלן  גלר  ב-עמית  המחזיקה  בהתאמה(,  גלר",  המונפק    25%-"מר  המניות  מהון 

( )להלן בסעיף זה:  75%גד איכות בהתחדשות בע"מ, חברת בת של החברה )-והנפרע ומזכויות ההצבעה באב

 גד איכות בהתחדשות", בהתאמה(. - "אב-"המניות המועברות" ו 

בהתאם להסכם, בכפוף להתקיימות התנאים המתלים )בין היתר, אישורי צדדים שלישיים לרבות בנקים ורשות  

המיסים(, תעביר המעבירה לחברה את מלוא וכלל המניות המועברות, באופן שלאחר השלמת ההעברה, כלל  

גד איכות בהתחדשות יהיו בידי החברה. כתמורה סופית ובלעדית עבור העברת  -אחזקות וזכויות המעבירה באב

ונקיות מכל שעבוד,    מניות של החברה כשהן חופשיות  150המניות המועברות לחברה, תקצה החברה למעבירה  

מהון המניות המונפק והנפרע    15%עיקול, חוב ו/או זכויות לצד שלישי, אשר תהווינה לאחר הקצאתן שיעור של  
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 של החברה. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 החזקות בע"מ  גד -אב

 2019מידע כספי נפרד לשנת 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 החזקות בע"מ  גד -אב

 

 

 

 2019מידע כספי נפרד לשנת 

 

 תוכן העניינים

 

 

 עמוד  

  

 2 דוח מיוחד של רואה החשבון המבקר על מידע כספי נפרד 

  

 3-4 ההתחייבויות וההון המיוחס לחברה עצמה כחברה אם סכומי הנכסים, 

  

 5 סכומי הכנסות והוצאות המיוחסים לחברה עצמה כחברה אם

  

 6-7 סכומי תזרימי המזומנים המיוחסים לחברה עצמה כחברה אם 

  

 8-9 מידע מהותי נוסף המיוחס לחברה עצמה כחברה אם 

  

 

 

 



 

 

 
2 

 

 

 לכבוד 

 בעלי המניות של 

 החזקות בע"מ  גד -אב

 

 א.נ.,  

 

 הנדון: דוח מיוחד של רואה החשבון המבקר על מידע כספי נפרד 

 1970-ג' לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל9לפי תקנה 

 

  1970-תקופתיים ומידיים(, התש"ל ג' לתקנות ניירות ערך )דוחות  9ביקרנו את המידע הכספי הנפרד המובא לפי תקנה  

ולכל אחת משלוש השנים שהאחרונה    2018-ו   2019בדצמבר    31"החברה"( לימים    - )להלן    החזקות בע"מ  גד- אבשל  

. המידע הכספי הנפרד הינו באחריות הדירקטוריון וההנהלה של החברה.  2019בדצמבר    31שבהן הסתיימה ביום  

 ספי הנפרד בהתבסס על ביקורתנו. אחריותנו היא לחוות דיעה על המידע הכ

 

הנתונים הכלולים במידע הכספי הנפרד והמתייחסים לשווי המאזני של ההשקעות ולחלקה של החברה בתוצאות של  

שהיא   ככל  דעתנו,  וחוות  אחרים  חשבון  רואי  ידי  על  בוקרו  שחלקם  כספיים  דוחות  על  מבוססים  מוחזקות,  חברות 

 חברות, מבוססת על דוחות רואי החשבון האחרים.  מתייחסת לסכומים שנכללו בגין אותן 

 

פי תקנים אלה נדרש מאיתנו לתכנן את הביקורת  -ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל. על

ולבצעה במטרה להשיג מידה סבירה של ביטחון שאין במידע הכספי הנפרד הצגה מוטעית מהותית. ביקורת כוללת  

איות התומכות בסכומים ובפרטים הכלולים במידע הכספי הנפרד. ביקורת כוללת גם בחינה של  בדיקה מדגמית של ר 

הכללים החשבונאיים שיושמו בעריכת המידע הכספי הנפרד ושל האומדנים המשמעותיים שנעשו על ידי הדירקטוריון  

קורתנו ודוחות רואי חשבון  וההנהלה של החברה וכן הערכת נאותות ההצגה של המידע הכספי הנפרד. אנו סבורים שבי

 החשבון האחרים מספקים בסיס נאות לחוות דעתנו. 

 

הבחינות   מכל  ערוך,  הנפרד  הכספי  המידע  האחרים,  חשבון  רואי  של  דוחות  ועל  ביקורתנו  על  בהתבסס  לדעתנו, 

 . 1970-ג' לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל 9המהותיות, בהתאם להוראות תקנה 

 

 

 

 

 

 

 

 2020, אוקטובר ב  02אביב, - תל

 זיו האפט 

 רואי חשבון  
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 החזקות בע"מ  גד -אב

 סכומי הנכסים, ההתחייבויות וההון המיוחס לחברה עצמה כחברה אם 

 

 בדצמבר  31ליום  

 2019  2018 

 אלפי ש"ח   ש"ח אלפי  

    נכסים 

    נכסים שוטפים: 

 6,248  2,528 מזומנים  

 -  2,036 וחשבונות ליווי פיקדונות  

 -  12,515 נכסים בגין חוזים עם לקוחות 

 263  635 חייבים ויתרות חובה  

 13,122  6,422 בניינים בהקמה למכירה ומקרקעין 

 335  674 בעלי שליטה

 325  - מיסים נדחים 

 
24,810  20,293 

    

 
   

    נכסים שאינם שוטפים: 

 1,796  4,408 עלויות בגין פרויקטים עתידיים

 589  18,431 השקעות בחברות המטופלות לפי שיטת השווי המאזני 

 4,544  5,613 הלוואות לחברות מוחזקות 

 644  632 רכוש קבוע 

 7,573  29,084 סה"כ נכסים

 
   

    

 53,894  27,866 

    

 

 המידע המהותי הנוסף המצורף מהווה חלק בלתי נפרד מהמידע הכספי הנפרד. 
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 אב-גד  החזקות בע"מ 

 סכומי הנכסים, ההתחייבויות וההון המיוחס לחברה עצמה כחברה אם 

 בדצמבר  31ליום  

 2019  2018 

 אלפי ש"ח   אלפי ש"ח  

    התחייבויות והון 

    התחייבויות שוטפות: 

 4,885  14,625 אשראי מתאגידים בנקאיים  

 1,500  1,500 הלוואה מאחרים 

 -  2,636 התחייבויות פיננסיות אחרות 

 2,496  1,718 מוחזקות  חברות 

 1,641  2,339 ספקים ונותני שירותים 

 -  547 עתודה למס 

 370  440 זכאים ויתרות זכות 

 -  758 והתחייבויות בגין חוזים מקדמות מלקוחות  

 7,246  3,131 התחייבות בגין שירותי בניה  

 
27,694  18,138 

    

    התחייבויות שאינן שוטפות: 

 113  113 מעביד -התחייבות בגין סיום יחסי עובד

 
113  113 

 
   

    הון עצמי: 

 )*(   )*(  הון מניות 

 9,615  26,087 יתרת רווח 

 
26,087  9,615 

 
   

 27,866  53,894 סה"כ התחייבויות והון 
    

 אלף ש"ח.  1-מייצג סכום מתחת ל  – )*(  

 המידע המהותי הנוסף המצורף מהווה חלק בלתי נפרד מהמידע הכספי הנפרד. 

 

      2020באוקטובר  2

תאריך אישור הדוחות  
 הכספיים 

  
 ומנכ"ל  דירקטור 

 ראם רצון 
 

 סמנכ"ל כספים 
 זיו שניר 
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 גד החזקות בע"מ -אב

 סכומי הכנסות והוצאות המיוחסים לחברה עצמה כחברה אם 

 

 

 המצורף מהווה חלק בלתי נפרד מהמידע הכספי הנפרד. המידע המהותי הנוסף 

  

 בדצמבר  31לשנה שהסתיימה ביום  

 2019  2018  2017 

 אלפי ש"ח   אלפי ש"ח   אלפי ש"ח  

      

 -  -  25,986 ממכירת מלאי דירות  הכנסות

 2,497  3,294  3,965 הכנסות מדמי ניהול 

 -  -  20,579   ההכנסותעלות 

 2,497  3,294  9,372 רווח גולמי 

      

 2,475  3,086  4,070 הנהלה וכלליות 

חלק הקבוצה בתוצאות חברות המטופלות לפי  

 ( 551)  743  420 שיטת השווי המאזני 

 -  -  612 הוצאות מכירה ושיווק 

  
 

 
 

 
 ( 529)  951  5,110 תפעולי )הפסד( רווח  

      

 280  59  985 הוצאות מימון 

 -  -  13,529 רווח הזדמנותי מצירוף עסקים  

  
 

 
 

 
 ( 809)  892  17,654 רווח לפני מיסים על ההכנסה 

 -  325  ( 875) הטבת )הוצאה( מיסים על הכנסה

 ( 809)  1,217  16,779 לשנה  )הפסד( רווח  
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 החזקות בע"מ  גד -אב

 סכומי תזרימי המזומנים המיוחסים לחברה עצמה כחברה אם 

 

 

 

 

 

  

 לשנה שהסתיימה ביום  

 31.12.2019  31.12.2018  31.12.2017 

 אלפי ש"ח   אלפי ש"ח   אלפי ש"ח  

      

      תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת: 

 ( 809)  1,217  16,779 לשנה)הפסד( רווח 

התאמות הדרושות להצגת תזרימי מזומנים לפעילות שוטפת  

  ( 23,574) )נספח א'( 

 

(5,343 )  3,692 

 2,883  ( 4,126)  ( 6,795) מזומנים, נטו מפעילות )לפעילות( שוטפת 

      

      השקעה תזרימי מזומנים לפעילות  

 ( 86)  ( 12)  ( 116) רכישת רכוש קבוע 

 -  -  ( 2,036) בפיקדונות וחשבונות ליווי  ירידה  ( עליה)

 ( 6,802)  996  ( 1,738) השקעות והלוואות לחברות מאוחדות 

 3,863  -   דיבידנד שהתקבל 

 107  145  ( 644) גביה )מתן( הלוואה לבעל לשליטה 

 -  -  ( 1,256) מניות חברת בת תשלום עבור רכישת 

 ( 2,918)  1,129  ( 5,790) מזומנים, נטו מפעילות )לפעילות( השקעה 

      

      תזרימי מזומנים מפעילות מימון

 ( 4)  ( 270)  ( 280) ריבית ששולמה

 850  6,070  10,570 קבלת הלוואות מתאגידים בנקאיים ואחרים 

 ( 70)  ( 574)  ( 1,425) מתאגידים בנקאיים ואחרים פירעון הלוואות 

 776  5,226  8,865 מזומנים, נטו מפעילות מימון

      

      

 741  2,229  ( 3,720) עלייה )ירידה( במזומנים  

 3,278  4,019  6,248 יתרת מזומנים לתחילת שנה 

 4,019  6,248  2,528 יתרת מזומנים לסוף שנה 
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 החזקות בע"מ  גד -אב

 ם סכומי תזרימי המזומנים המיוחסים לחברה עצמה כחברה א

 

 

 לשנה שהסתיימה ביום  

 31.12.2019  31.12.2018  31.12.2017 

 אלפי ש"ח   אלפי ש"ח   אלפי ש"ח  

      

התאמות הדרושות כדי להציג את תזרימי המזומנים    -נספח א' 

      מפעילות )לפעילות( שוטפת:

הקבוצה בתוצאות החברות המטופלות לפי שיטת השווי  חלק 

 551  ( 743)  ( 420) המאזני

 280  59  985 הוצאות מימון, נטו 

 78  ( 86)  - ירידה בהתחייבות בשל סיום יחסי עובד מעביד 

 -  ( 325)  875 הוצאות )הטבות( מיסים על הכנסה

 52  127  129 פחת והפחתות 

 -  -  ( 13,529) עסקים רווח הזדמנותי מצירוף 

      

      

      בנכסים והתחייבויות :  שינויים

 -  -  ( 12,515) בלקוחות  עליה       

 2,918  ( 213)  ( 372) ירידה )עליה( בחייבים ויתרות חובה לזמן ארוך 

 81  ( 6,027)  4,088 ירידה )עליה( בבניינים בהקמה ובמלאי מקרקעין 

 ( 456)  1,642  698 בקבלני משנה ספקים ונותני שירותים עליה )ירידה( 

 -  -  ( 4,340) ירידה בהתחייבות בגין שירותי בניה 

 188  223  827 עליה )ירידה( בזכאים ויתרות חובה 

 3,692  ( 5,343)  ( 23,574) סך הכל 

      

      

      

 



 החזקות בע"מ  גד -אב

 עצמה כחברה אם מידע מהותי נוסף המיוחס לחברה 
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 : כללי  -  1ביאור 

, המפורסמים במסגרת הדוחות  2019בדצמבר    31להלן נתונים כספיים מתוך הדוחות המאוחדים של הקבוצה ליום  

"מידע כספי נפרד"(, המוצגים בהתאם    -"דוחות מאוחדים"(, המיוחסים לחברה עצמה )להלן    - התקופתיים )להלן  

  2010-"התקנה"( והתוספת העשירית לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים( התש"ע  - )להלן  ג'  9לתקנה  

 "התוספת העשירית"( בעניין מידע כספי נפרד של התאגיד.   -)להלן  

 

 מדיניות חשבונאית:   - 2ביאור 

 

לדוחות הכספיים המאוחדים    2הדוחות הכספיים הנפרדים נערכו בהתאם למדיניות החשבונאית המפורטת בביאור 

מוחזקות,   חברות  בגין  המזומנים  ותזרימי  ההוצאות  הנכסים, ההתחייבויות, ההכנסות,  לסכומי  פרט  של החברה 

 כמפורט להלן: 

 

הנכסים וההתחייבויות מוצגים בגובה ערכם בדוחות המאוחדים המיוחסים לחברה עצמה כחברה אם, למעט   •

 השקעות בחברות מוחזקות. 

 

בדוחות   • סך ההתחייבויות המציגים  בניכוי  נטו של סך הנכסים  כסכום  מוחזקות מוצגות  השקעות בחברות 

 המאוחדים של החברה מידע כספי בגין החברות המוחזקות. 

 

סכומי ההכנסות וההוצאות משקפים את ההכנסות וההוצאות הכלולות בדוחות המאוחדים המיוחסים לחברה   •

ווח או הפסד לבין רווח כולל אחר, למעט סכומי הכנסות והוצאות בגין חברות  עצמה כחברה אם, בפילוח בין ר

 מוחזקות.  

 

סך ההוצאות המציגים   • בניכוי  נטו של סך ההכנסות  כסכום  מוצג  מוחזקות  חלק החברה בתוצאות חברות 

ווח  בדוחות המאוחדים של החברה תוצאות פעילות בגין חברות מוחזקות, בפילוח בין רווח או הפסד לבין ר

 כולל אחר. 

 

סכומי תזרימי המזומנים משקפים את הסכומים הכלולים בדוחות המאוחדים המיוחסים לחברה עצמה כחברה   •

 אם, למעט סכומי תזרימי המזומנים בגין חברות מוחזקות. 

 

 הלוואות שניתנו ו/או נתקבלו מחברות מוחזקות מוצגות בגובה הסכום המיוחס לחברה עצמה כחברה אם.   •

 

כנסות והוצאות בגין עסקאות עם חברות מוחזקות אשר בוטלו במסגרת הדוחות המאוחדים, נמדדות  יתרות וה •

ומוצגות במסגרת הסעיפים הרלוונטיים בנתונים על המצב הכספי ועל רווח והפסד, באותו אופן בו היו נמדדות  

שנדחו מוצגים בניכוי    ומוצגות עסקאות אלו, אילו היו מבוצעות מול צדדים שלישיים. רווחים )הפסדים( נטו 

 )כתוספת( מסעיפי חלק החברה ברווחי )הפסדי( חברות מוחזקות והשקעות בחברות מוחזקות.  

 

 

 

 

 

 



 החזקות בע"מ  גד -אב
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 אירועים לאחר תקופת הדיווח:   -  3ביאור 

 לדוחות הכספיים השנתיים של החברה  25ראה ביאור 

 : מאוחדות הלוואות, יתרות והתקשרויות מהותיות עם חברות   -  4ביאור 

 : עם חברות מוחזקות  יתרות  . א

 

   31.12.2019  31.12.2018 

 "ח ש  אלפי   "ח ש  אלפי   הצמדה  בסיס 

      

 4,544  5,613  לא צמוד  אוחדות הלוואות לחברות מ

 ( 2,496)  ( 1,718)  לא צמוד         יתרות חו"ז מול חברות מוחזקות 

 

 ת: עם חברות מוחזקו עסקאות  . ב

 

 31.12.2019  31.12.2018  31.12.2017 

 אלפי ש"ח   אלפי ש"ח   אלפי ש"ח  

      

      

 2,497  3,294  3,965 ( 1)  דמי ניהול מחברות

 -  -  ( 20,477) ( 2)  עלות המכר

 

בסכומים משתנים, בהתאם להיקף  החברה נותנת שירותי ניהול ושירותים משרדיים עבור חברות הקבוצה   .1

 הפרויקט והיקף השירותים הניתנים לחברות הקבוצה, כל צד יכול לבטל את ההסכם בהודעה מראש. 

  100%עם חברת בת ) להלן "הנדסה אזרחית"( המחוזקת בשיעור    התקשרה החברה,  2019  שנת  במהלך .2

כפר  ויקט אנילביץ טשרניחובסקי  בהסכם לפיו, הנדסה אזרחית תבצע את עבודות הבנייה כקבלן ראשי בפר

 . סבא 

לטובת   .3 בסכום  מוגבלת  בלתי  ערבות  מעמידה  החברה  הבנות,  החברות  של  הליווי  הסכמי  במסגרת 

 . ( לדוחות הכספיים השנתיים(1) 22)ראה גם ביאור התחייבויותיהם של חברות הקבוצה 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 גד החזקות בע"מ-אב 
 

 2020בספטמבר   30דוחות כספיים מאוחדים תמציתיים ליום 

 בלתי מבוקר 

 ( IFRSערוכים בהתאם לתקני דיווח כספי בינלאומיים )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 גד החזקות  בע"מ -ב א 

 2020בספטמבר    30דוחות כספיים מאוחדים תמציתיים ליום 

 בלתי מבוקר 

 

 תוכן העניינים

 

 

 ע מ ו ד  

  

 3 של רואה החשבון המבקר    סקירהדוח  

 5-4 על המצב הכספי   תמציתייםדוחות מאוחדים 

 6 הכולל רווח העל   תמציתייםדוחות מאוחדים 

 7-9 על השינויים בהון   תמציתייםדוחות מאוחדים 

 10-11 על תזרימי המזומנים   תמציתייםדוחות מאוחדים 

 18-12 המאוחדים   תמציתייםביאורים לדוחות הכספיים 

 

 

 

___________________________ 

_________________ 

_____ 
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 גד החזקות בע"מ-לבעלי המניות של  אבהנדון: דוח סקירה של רואה החשבון המבקר 

 

א  מ ו  ב

גד החזקות בע"מ וחברות הבנות שלה )להלן: "הקבוצה"( הכולל את הדוח התמציתי  - סקרנו את המידע הכספי המצורף של  אב

ואת הדוחות התמציתיים המאוחדים על הרווח או הפסד, הרווח או הפסד    2020בספטמבר    30המאוחד על המצב הכספי ליום  

של   לתקופות  המזומנים  ותזרימי  בהון  השינויים  הדירקטוריון  תשעה  הכולל,  תאריך.  באותו  שהסתיימו  חודשים  ושלושה 

"דיווח    IAS 34מי  וההנהלה אחראים לעריכה ולהצגה של מידע כספי לתקופות ביניים אלה בהתאם לתקן חשבונאות בינלאו

כספי לתקופות ביניים", וכן הם אחראים לעריכת מידע כספי לתקופות ביניים אלה לפי פרק ד' של תקנות ניירות ערך )דוחות  

 . אחריותנו היא להביע מסקנה על מידע כספי לתקופות ביניים אלה בהתבסס על סקירתנו. 1970- תקופתיים ומיידיים(, התש"ל 

ה ה ר י ק ס ה ף  ק  י

של לשכת רואי חשבון בישראל "סקירה של מידע כספי לתקופת    2410סקירתנו בהתאם לתקן סקירה )ישראל(  ערכנו את  

ביניים הנערכת על ידי רואה החשבון המבקר של הישות". סקירה של מידע כספי לתקופת ביניים מורכבת מבירורים, בעיקר  

סקירה אנליטיים ואחרים. סקירה הינה מצומצמת בהיקפה    עם אנשים האחראים לעניינים הכספיים והחשבונאיים, ומיישום נהלי

במידה ניכרת מאשר ביקורת הנערכת בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל ולפיכך אינה מאפשרת לנו להשיג ביטחון  

 יקורת. שניוודע לכל העניינים המשמעותיים שהיו יכולים להיות מזוהים בביקורת. בהתאם לכך, אין אנו מחווים חוות דעת של ב

ה   נ ק ס  מ

המהותיות,  בהתבסס על סקירתנו, לא בא לתשומת ליבנו דבר הגורם לנו לסבור שהמידע הכספי הנ"ל אינו ערוך, מכל הבחינות  

 . IAS 34בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי  

ספי הנ"ל  בנוסף לאמור בפסקה הקודמת, בהתבסס על סקירתנו, לא בא לתשומת ליבנו דבר הגורם לנו לסבור שהמידע הכ

ומיידים(,   )דוחות תקופתיים  ניירות ערך  אינו ממלא, מכל הבחינות המהותיות, אחר הוראות הגילוי לפי פרק ד' של תקנות 

 . 1970 -התש"ל 

 

 

 

 2020 בנובמבר   28תל אביב, 

 זיו האפט                     

 רואי חשבון                      
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 גד החזקות בע"מ -אב

 שלה  המאוחדות   והחברות

 תמציתיים על המצב הכספי   מאוחדים דוחות 

 

  בספטמבר  30 ליום 
 ליום

 בדצמבר  31

 2020  2019  2019 

 אלפי ש"ח   אלפי ש"ח   אלפי ש"ח  

   מבוקר  בלתי   מבוקר  בלתי  

      נכסים 

      נכסים שוטפים: 

 4,369  5,078  5,256 מזומנים ושווי מזומנים 

 9,022  2,090  4,915 פיקדונות בחשבון ליווי 

 18,896  5,006  15,624 לקוחות  עם   חוזים בגין  נכסים

 3,081  3,775  3,021 חייבים ויתרות חובה  

 33,868  30,701  33,789 בניינים בהקמה למכירה ומקרקעין 

 3,210  2,129  2,498 חברות בשליטה משותפת  מול יתרות 

 673  934  1,014 שליטה  בעלי

 
66,117  49,713  73,119 

      

 
     

      : נכסים שאינם שוטפים 

 18,933  3,695  19,551   עלויות בגין פרויקטים עתידיים 

 196  166  196 נדחים  מיסים 

 1,113  948  1,030 השקעות בחברות המטופלות לפי שיטת השווי המאזני 

 717  621  638 קבוע   רכוש

 
21,415  5,430  20,959 

      

      

 87,532  55,143   94,078 

      

 

 

 

 

 

 

 

 . הביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים המאוחדים  
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 אב-גד החזקות בע"מ 

 שלה  המאוחדות   והחברות

 הכספי   המצב   על  תמציתיים מאוחדים   דוחות 

  ספטמבר ב 30 ליום 
 ליום

 בדצמבר  31

 2020  2019  2019 

 אלפי ש"ח   אלפי ש"ח   אלפי ש"ח  

   בלתי מבוקר   בלתי מבוקר  

      והון  התחייבויות

      התחייבויות שוטפות: 

 25,482  15,386  26,565 ומוסדות פיננסיים אשראי מתאגידים בנקאיים  

 4,141  1,563  4,099 הלוואות מאחרים  

 2,636  -  - התחייבויות פיננסיות אחרות  

 1,161  1,257  1,082 חברות בשליטה משותפת יתרות מול  

 12,392  9,437  12,183 ספקים ונותני שירותים  

 1,084  702  1,059 זכאים ויתרות זכות  

 3,833  2,144  4,077 מקדמות מלקוחות והתחייבויות בגין חוזים  

 13,794  13,067  9,328 התחייבות בגין שירותי בניה   

 291  129  1,044 מיסים לשלם  

 
59,437  43,685  64,814 

      

      התחייבויות שאינן שוטפות: 

 1,109  112  364 הפרשה לבדק ואחריות 

 113  113  113 מעביד -התחייבות בגין סיום יחסי עובד

 1,627  53  1,295 מיסים נדחים 

 
1,772  278  2,849 

      

      הון 

 )*(   )*(   )*(  הון מניות 

 26,087  11,024  25,627 עודפים 

 26,087  11,024  25,627 הון עצמי המיוחס לבעלי מניות החברה 

 328  156  696 הון מיוחס לזכויות שאינן מקנות שליטה 

 26,415  11,180  26,323 הון "כ סה

      

 87,532  55,143   94,078 
      

 ש"ח אלף   0.5- *( מייצג סכום מתחת ל)

 . הביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים המאוחדים
 

        2020בנובמבר,  28

תאריך אישור הדוחות  
 הכספיים 

 מנכ"ל    
 ראם רצון 

 יו"ר דירקטוריון  
 מיכאל רצון 

 סמנכ"ל כספים  
 זיו שניר 
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 גד החזקות בע"מ -אב

 שלה  המאוחדות   והחברות

 הכולל   הרווח  על  תמציתיים מאוחדים   דוחות 

 

 

 של  לתקופה 

שהסתיימו    חודשיםתשעה  

  ספטמבר ב 30ביום 

 של  לתקופה 

שהסתיימו   חודשים  שלושה 

  ספטמבר ב 30ביום 

לשנה  

שהסתיימה  

 ביום

 בדצמבר  31

 2020  2019  2020  2019  2019 

 אלפי ש"ח   אלפי ש"ח   אלפי ש"ח   אלפי ש"ח   אלפי ש"ח  

   מבוקר  בלתי  מבוקר  בלתי  מבוקר  בלתי  מבוקר  בלתי 

 
         

 65,924  11,510  21,200  36,058  63,230 הכנסות

 54,681  10,634  17,570  30,371  55,476 ההכנסות  עלות

 11,243  876  3,630  5,687  7,754 גולמי  רווח

          

 4,365  819  941  2,788  3,573 הנהלה וכלליות הוצאות 

חלק הקבוצה בתוצאות חברות  

 747  88  268  581  (83) המטופלות לפי שיטת השווי המאזני

 859  267  377  432  1,184 הוצאות מכירה ושיווק 

 6,766  ( 122)  2,580  3,048  2,914 תפעולי  )הפסד(   רווח

          

 2,011  447  712  1,182  2,279 מימון  הוצאות 

          

 13,529  -  -  -  - בצירוף עסקים  הזדמנותי  רווח 

          

רווח )הפסד( לפני מיסים על  

 18,284  ( 569)  1,868  1,866  635 ההכנסה 

 1,118  ( 185)  630  242  727 הכנסה   על  מיסים ( )הכנסות  הוצאות 

 17,166  ( 384)  1,238  1,624  (92) לתקופה   נקי וכולל )הפסד(   רווח

          

          : ל  מיוחס

 16,779  ( 336)  930  1,409  (460) החברה  מניות בעלי

 387  (48)  308  215  368 שליטה  מקנות שאינן זכויות 

 17,166  ( 384)  1,238  1,624  (92) כולל נקי הכל רווח )הפסד(  סך

 
 

 . הביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים המאוחדים
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 אב-גד החזקות בע"מ 

 והחברות המאוחדות שלה 

 דוחות מאוחדים תמציתיים על השינויים בהון 

 

 )בלתי מבוקר(:  2020בספטמבר  30חודשים שהסתיימה ביום תשעה  לתקופה של 

 

  הון מניות  
יתרת  

  עודפים 

הכל  סך 

מיוחס  

לבעלי  

מניות  

  החברה  

זכויות  

שאינן  

מקנות  

 הון  סה"כ   שליטה 

 אלפי ש"ח   אלפי ש"ח   אלפי ש"ח   אלפי ש"ח   אלפי ש"ח  

 
         

  2020בינואר  1יתרה ליום 

 26,415  328  26,087  26,087  )*(   )מבוקר( 

תשעה    של בתקופה  שינויים

  30 ביום שהסתיימה   חודשים

          : 2020בספטמבר 

 (92)  368  ( 460)  ( 460)  - לתקופה  הפסד

בספטמבר   30 ליום  יתרה 

2020  )*(  25,627  25,627  696  26,323 

 

 )בלתי מבוקר(:  2019בספטמבר  30חודשים שהסתיימה ביום תשעה  לתקופה של 

 

  הון מניות  
יתרת  

  עודפים 

  סך הכל

מיוחס  

לבעלי  

מניות  

  החברה  

זכויות  

שאינן  

מקנות  

 הון  סה"כ   שליטה 

 אלפי ש"ח   אלפי ש"ח   אלפי ש"ח   אלפי ש"ח   אלפי ש"ח  

 
         

  2019בינואר  1יתרה ליום 

 9,556  (59)  9,615  9,615  )*(  )מבוקר( 

תשעה  שינויים בתקופה של  

  30חודשים שהסתיימה ביום 

          : 2019בספטמבר 

 1,624  215  1,409  1,409  - לתקופה  רווח 

בספטמבר   30יתרה ליום 

2019  )*(  11,024  11,024  156  11,180 

 

 אלפי ש"ח  0.5 -*( מייצג סכום הנמוך מ )

 . הביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים המאוחדים
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 אב-גד החזקות בע"מ 

 והחברות המאוחדות שלה 

 דוחות מאוחדים תמציתיים על השינויים בהון 

 

 )בלתי מבוקר(:  2020בספטמבר   30לתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה ביום 

 

  הון מניות  
יתרת  

  עודפים 

סך הכל  

מיוחס  

לבעלי  

מניות  

  החברה  

זכויות  

שאינן  

מקנות  

 הון  סה"כ   שליטה 

 אלפי ש"ח   אלפי ש"ח   אלפי ש"ח   אלפי ש"ח   אלפי ש"ח  

 
         

 25,085  388  24,697  24,697  )*(  2020 יוליב 1יתרה ליום 

שה  לו שינויים בתקופה של ש

  30חודשים שהסתיימה ביום 

          : 2020בספטמבר 

 1,238  308  930  930  - לתקופה  רווח 

בספטמבר   30יתרה ליום 

2020  )*(  25,627  25,627  696  26,323 

 

 )בלתי מבוקר(:  2019בספטמבר   30לתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה ביום 

 

  הון מניות  
יתרת  

  עודפים 

סך הכל  

מיוחס  

לבעלי  

מניות  

  החברה  

זכויות  

שאינן  

מקנות  

 הון  סה"כ   שליטה 

 אלפי ש"ח   אלפי ש"ח   אלפי ש"ח   אלפי ש"ח   אלפי ש"ח  

 
         

 11,564  204  11,360  11,360  )*(  2019 יוליב 1יתרה ליום 

שה  לו שינויים בתקופה של ש

  30חודשים שהסתיימה ביום 

          : 2019בספטמבר 

 ( 384)  (48)  ( 336)  ( 336)  - לתקופה  רווח 

בספטמבר   30יתרה ליום 

2019  )*(  11,024  11,024  156  11,180 

 

 אלפי ש"ח  0.5 -*( מייצג סכום הנמוך מ )

 . הביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים המאוחדים
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 אב-גד החזקות בע"מ 

 והחברות המאוחדות שלה 

 דוחות מאוחדים תמציתיים על השינויים בהון 

 

 

 )מבוקר( :  2019 בדצמבר  31שהסתיימה ביום  לשנה 

 

  הון מניות  
יתרת  

  עודפים 

  סך הכל

מיוחס  

לבעלי  

מניות  

  החברה  

זכויות  

שאינן  

מקנות  

 הון  סה"כ   שליטה 

 אלפי ש"ח   אלפי ש"ח   אלפי ש"ח   אלפי ש"ח   אלפי ש"ח  

 
         

 9,556  ( 59)  9,615  9,615  )*(  2019בינואר  1יתרה ליום 

          : 2019שינויים בשנת 

 ( 307)  -  ( 307)  ( 307)  - שחולק  דיבידנד 

 17,166  387  16,779  16,779  - לתקופה  רווח 

 26,415  328  26,087  26,087  )*(  2019בדצמבר  31יתרה ליום 

 

  

 אלפי ש"ח    0.5-*( מייצג סכום הנמוך מ )

 

 

 

 

 . הביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים המאוחדים
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 גד החזקות בע"מ -אב

 והחברות המאוחדות שלה 

 דוחות מאוחדים תמציתיים על תזרימי המזומנים

 

 

 מהדוחות הכספיים המאוחדים. הביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד  

 

 לתקופה של 

 חודשים תשעה  

  שהסתיימה ביום 

 לתקופה של 

 שלושה חודשים 

  שהסתיימה ביום 

לשנה  

שהסתיימה  

 ביום

 30.9.2020  30.9.2019  30.9.2020  30.9.2019  31.12.2019 

 אלפי ש"ח   אלפי ש"ח   אלפי ש"ח   אלפי ש"ח   אלפי ש"ח  

   בלתי מבוקר   בלתי מבוקר   בלתי מבוקר   מבוקר בלתי  

          

          תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת: 

 17,166  ( 384)  1,238  1,624  (92) רווח )הפסד( לתקופה 

התאמות הדרושות להצגת תזרימי  

 ( 32,331)  ( 1,833)  ( 1,073)  ( 13,755)  804 מזומנים לפעילות שוטפת )נספח א'( 

מזומנים, נטו מפעילות )לפעילות(  

 ( 15,165)  ( 2,217)  165  ( 12,131)  712 שוטפת 

          

          תזרימי מזומנים לפעילות השקעה 

 ( 116)  -  (80)  (16)  ( 111) רכישת רכוש קבוע 

שליטה בחברה   רכישת תשלום בגין 

 ( 676)  -  -  -  ( 2,750) מאוחדת  

 6,414  ( 779)  1,782  3,028  4,107 בפיקדונות וחשבונות ליווי  ירידה )עלייה( 

 ( 646)  ( 272)  -  ( 599)  ( 342) )מתן( הלוואות לבעלי שליטה   גביית

מזומנים, נטו מפעילות )לפעילות(  

 4,976  ( 1,051)  1,702  2,413  904 השקעה 

          

          תזרימי מזומנים מפעילות מימון

 ( 1,431)  (40)  ( 621)  ( 182)  ( 875) ששולמהריבית 

קבלת הלוואות מתאגידים בנקאיים  

 15,644  5,533  1,023  8,250  12,165 ואחרים 

פירעון הלוואות מתאגידים בנקאיים  

 ( 6,517)  (32)  ( 1,400)  ( 134)  ( 12,019) ואחרים 

 7,696  5,461  ( 998)  7,934  ( 729) מזומנים, נטו מפעילות מימון

          

 ( 2,493)  2,193  869  ( 1,784)  887 ושווי מזומנים עלייה )ירידה( במזומנים 

 6,862  2,885  4,387  6,862  4,369 יתרת מזומנים לתחילת תקופה 

 4,369  5,078  5,256  5,078  5,256 יתרת מזומנים לסוף תקופה 
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 אב-גד החזקות בע"מ 

 והחברות המאוחדות שלה 

 דוחות מאוחדים תמציתיים על תזרימי המזומנים

 

 

 הביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים המאוחדים. 

 

 לתקופה של 

 חודשים תשעה  

  שהסתיימה ביום 

 לתקופה של 

 שלושה חודשים 

  שהסתיימה ביום 

לשנה  

שהסתיימה  

 ביום

 30.9.2020  30.9.2019  30.9.2020  30.9.2019  31.12.2019 

 אלפי ש"ח   אלפי ש"ח   אלפי ש"ח   אלפי ש"ח   אלפי ש"ח  

   בלתי מבוקר   בלתי מבוקר   בלתי מבוקר   בלתי מבוקר  

          

התאמות הדרושות כדי להציג    -נספח א' 

את תזרימי המזומנים מפעילות  

          )לפעילות( שוטפת: 

חלק הקבוצה בתוצאות החברות  

 ( 747)  (88)  (268)  ( 581)  83 שיטת השווי המאזניהמטופלות לפי 

 2,011  447  712  1,182  2,279 הוצאות מימון, נטו 

 1,118  ( 185)  630  242  727 הוצאות )הטבות( מיסים על הכנסה

 166  29  23  91  190 פחת והפחתות 

 ( 13,529)  -  -  -  - בצירוף עסקים  הזדמנותי  רווח 

          

          :והתחייבויות  בנכסים שינויים

בנכסים מהסכמים עם  ירידה )עליה( 

 ( 11,093)  ( 391)  3,371  ( 2,816)  3,466 לקוחות 

ירידה )עליה( בחייבים ויתרות חובה לזמן  

 ( 1,382)  ( 1,684)  (654)  ( 2,537)  57 ארוך 

ירידה )עליה( בבניינים בהקמה ובמלאי  

 1,739  ( 2,083)  704  3,326  3,478 מקרקעין 

ספקים    , עליה )ירידה( בקבלני משנה

 4,481  3,646  (2,591)  3,750  (210) ונותני שירותים 

שינויים ביתרות מול חברות בשליטה  

 ( 2,085)  (34)  672  ( 1,079)  440 משותפת, נטו 

 ( 10,305)  ( 1,771)  (1,305)  ( 13,800)  (8,877) ירידה בהתחייבות בגין שירותי בניה 

 ( 2,627)  182  (2,367)  ( 1,543)  (331) עליה )ירידה( בזכאים ויתרות חובה 

 ( 32,253)  ( 1,932)  (1,073)  ( 13,765)  1,302 הכל  סך

          

 ( 78)  99  -  10  (498) מס הכנסה ששולם, נטו 

          

 ( 32,331)  ( 1,833)  (1,073)  ( 13,755)  804 התאמות   הכל סך



 גד החזקות בע"מ -אב

 ביאורים לדוחות הכספיים התמציתיים המאוחדים )באלפי ש"ח( 

12 

 

 

 : כללי  -  1ביאור 

  למגורים   בניה   של   פרויקטים   ובנית   ניהול,  היזום  בתחום   פועלת   החברה.  2008  בינואר   24  ביום  בישראל   התאגדה   החברה

 . בהקמה  פרויקטים   6 לחברה   הדיווח למועד  נכון.  עירונית  התחדשות  במסגרת 

 

 ת: החשבונאי   המדיניות  עיקרי -  2 ביאור 

, ולתקופות של תשעה ושלושה חודשים שהסתיימו  2020בספטמבר    30דוחות כספיים אלה נערכו במתכונת מתומצתת ליום  

ליום   החברה  של  השנתיים  הכספיים  לדוחות  בהקשר  אלה  בדוחות  לעיין  יש  תאריך.  ולשנה  2019בדצמבר    31באותו   ,

)להלן    2020באוקטובר    2בטיוטת תשקיף החברה מיום  שהסתיימה באותו תאריך ולביאורים אשר נלוו אליהם כפי שנכללו  

 הדוחות הכספיים השנתיים(  

  חשבונאות   לתקן   בהתאם   נערכו  הקבוצה  של "(  ביניים   כספיים   דוחות"  -   להלן )   המאוחדים  התמציתיים  הכספיים   הדוחות 

הדוחות הכספיים התמציתיים המאוחדים ערוכים בהתאם  . IAS")  34: "להלן " )ביניים לתקופה   כספי דיווח , " IAS  34 בינלאומי 

 .  1970-להוראות פרק ד' לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים( התש"ל 

  בעריכת   שיושמו   לאלו   הזהים   חישוב  ושיטות  הצגה   כללי,  חשבונאית  מדיניות   הקבוצה  יישמה,  אלה  ביניים  כספיים  דוחות  בעריכת 

 הדוחות הכספיים השנתיים.  

 

 

 

 

 



 גד החזקות בע"מ -אב

 ביאורים לדוחות הכספיים התמציתיים המאוחדים )באלפי ש"ח( 
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 מידע פיננסי מתומצת לגבי חברות בשליטה משותפת:   3ביאור 

 : בשליטה משותפתחברות   בדבר מידע פיננסי מתומצת  להלן 

 בדצמבר   31ליום    בספטמבר   30ליום  

 2020  2019   2019 

  גפני  

   גד-אב

גד -אב

  בשרון   

  גפני 

   גד-אב

גד -אב

   בשרון   

  גפני 

   גד-אב

גד -אב

 בשרון   

 -  5   -  135  -  2,117 מזומנים ושווי מזומנים 

             

 11,510  23,767   11,006  21,142  5,637  17,925 נכסים שוטפים 

 -  1,393   -  1,393  -  1,393 נכסים לא שוטפים 

             

 11,524  23,966   10,902  21,698  4,544  18,706 התחייבויות שוטפות 

 -  17,252   342  15,750  -  16,417 התחייבויות פיננסיות שוטפות 

             

נכסים נטו המיוחסים לבעלי 

 ( 14)  1,194   104  837  1,093  612 המניות של העסקה המשותפת 

             

ערך בספרים של השקעה 

 (7)  597   52  419  546  306 בחברות בשליטה משותפת 



 גד החזקות בע"מ -אב

 ביאורים לדוחות הכספיים התמציתיים המאוחדים )באלפי ש"ח( 

14 

 

 

 חברות בשליטה משותפת )המשך(: מידע פיננסי מתומצת לגבי  -  3ביאור 

 

 

  לשלושה חודשים שהסתיימו ביום  חודשים שהסתיימו ביום תשעה ל

לשנה שהסתיימה 

 ביום 

 2019בדצמבר  31  2019בספטמבר  30  2020בספטמבר  30  2019בספטמבר  30  2020בספטמבר  30 

  גפני  

   גד-אב

גד -אב

  בשרון   

  גפני 

   גד-אב

גד -אב

  בשרון   

  גפני 

   גד-אב

גד -אב

  בשרון   

  גפני 

   גד-אב

גד -אב

  בשרון   

  גפני 

   גד-אב

גד -אב

 בשרון   

 2,871  16,138  2,016  2,361  2,100  6,494  2,016  10,501  6,289  8,379 הכנסות 

הוצאות  

 159  -  46  188  42  567  63  585  97  801 מימון 

מיסים על 

 18  473  9  32  42  122  9  372  142  ( 179) הכנסה

                    

סך רווח  

)הפסד( כולל  

 ( 14)  1,548  128  142  139  408  104  1,191  489  (582) לתקופה 
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 מגזרי פעילות:  -  4ביאור 

כאמור בדוחות הכספיים השנתיים המאוחדים, מגזרי הפעילות נקבעו בהתבסס על המידע הנבחן על ידי הנהלת החברה לצרכי  

לפי מגזרי פעילות  קבלת החלטות לגבי הקצאת משאבים והערכת ביצועים. בהתאם לזאת, למטרות ניהול, הקבוצה בנויה  

 בהתבסס על המוצרים והשירותים של היחידות העסקיות אשר לה שני מגזרי פעילות כדלקמן: 

הקבוצה יוזמת בישראל פרויקטים של דירות המיועדות למכירה, במסגרת התחדשות עירונית )תמ"א    –מגזר יזמות למגורים  

בנייה שונים, לרבות חלק החברה בחברות כלולות המטופלות לפי שיטת  ופינוי בינוי( אשר נמצאים בשלבי   38/2, תמ"א  38/1

 השווי המאזני. 

, העוסקת בביצוע עבודות בנייה למגורים עבור חברות  100%לקבוצה חברה מאוחדת בשיעור של    – מגזר ביצוע עבודות בנייה  

  עסקאות משותפות יצוע בנייה עבור  הקבוצה בלבד )להלן "חברת הביצוע"(. תוצאות מגזר זה כולל את חלקה של הקבוצה בב

 המטופלות לפי שיטת השווי המאזני. 

תוצאות המגזר מדווחות למקבל ההחלטות התפעוליות הראשי, כוללות פריטים המיוחסים ישירות למגזר ופריטים אשר ניתן  

 ליחסם באופן סביר. 

 : 2020, ספטמברב 30 ביום שהסתיימה   חודשיםתשעה   של לתקופה 

 

  יזמות

  למגורים 

  עבודות  ביצוע

   אחרות  בנייה 

 
 "כ סה  התאמות 

 63,230  ( 48,450)  3,435  38,616  69,629 הכנסות

 4,208  380  -  807  3,021 מגזרי  רווח 

          

 ( 3,573)         הוצאות משותפות בלתי מוקצות

          

 635         ההכנסה   על  מיסים  לפני  רווח

 

 : 2019, ספטמברב 30חודשים שהסתיימה ביום תשעה  לתקופה של 

 

 

  יזמות

  למגורים 

  עבודות  ביצוע

   אחרות  בנייה 

 

 "כ סה  התאמות 

 36,058  ( 33,599)  2,945  29,962  36,750 הכנסות

 4,654  59  -  1,247  3,348 מגזרי  רווח 

          

 ( 2,788)         הוצאות משותפות בלתי מוקצות

          

 1,866         ההכנסה   על  מיסים  לפני  רווח
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 : )המשך(  פעילות  מגזרי -  4ביאור 

 : 2020, ספטמברב  30חודשים שהסתיימה ביום  שלושה לתקופה של  

 

  יזמות

  למגורים 

  עבודות  ביצוע

   אחרות  בנייה 

 

 "כ סה  התאמות 

 21,200  ( 20,505)  1,155  12,583  27,967 הכנסות

 2,773  ( 555)  -  ( 145)  3,473 מגזרי  רווח )הפסד( 

          

 ( 905)         הוצאות משותפות בלתי מוקצות

          

 1,868         ההכנסה   על  מיסים  לפני  רווח

 

 : 2019 בספטמבר,   30חודשים שהסתיימה ביום  שלושה לתקופה של  

 

  יזמות

  למגורים 

  עבודות  ביצוע

   אחרות  בנייה 

 

 "כ סה  התאמות 

 11,510  ( 11,869)  790  9,555  13,034 הכנסות

 250  1,891  -  ( 153)  ( 1,488) מגזרי  רווח )הפסד( 

          

 ( 819)         הוצאות משותפות בלתי מוקצות

          

 ( 569)         ההכנסה  על מיסים לפני הפסד 

 

 : 2019 בדצמבר, 31שהסתיימה ביום  לשנה 

 

  יזמות

  למגורים 

  עבודות  ביצוע

   אחרות  בנייה 

 

 "כ סה  התאמות 

 65,924  ( 46,912)  3,965  40,502  68,369 הכנסות

 9,120  ( 400)    745  8,775 רווח מגזרי 

          

 ( 4,365)         משותפות בלתי מוקצותהוצאות 

 13,529         הכנסות אחרות בלתי מוקצות 

          

 18,284         ההכנסה   על  מיסים  לפני  רווח
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 עסקאות ואירועים מהותיים בתקופת הדיווח ולאחריו:  -  5ביאור 

  ידי   על  הוכרז   קצר  זמן  ובתוך   העולם  ברחבי(  COVID-19)  הקורונה  נגיף  להתפשט  החל   2020  שנת  בתחילת .1

  הפיננסית   יציבותבו  הכלכלית  בפעילות  נרחבת   לפגיעה  הוביל  המשבר.  עולמית  כמגיפה  העולמי   הבריאות  ארגון

  סגירת  כדוגמת  קיצוניים   מנע   בצעדי  לנקוט  נאלצו,  ישראל  וביניהן ,  בעולם   רבות  מדינות  זאת  ולאור  העולם   ברחבי 

,  אלו   מנע   צעדי .  הנגיף   התפשטות   את   לבלום   בכדי ,  והתנועה  המסחר   פעילות   על   הגבלותו  כלליים   סגרים ,  גבולות 

  הכלכלה  התאוששות   על   רבות  והשפיעו   במשק   הפגיעה  את  יותר   עוד   החריפו,  מאוד  חיוניים  בשעתו  שהיו  הגם

 . והמקומית  העולמית

העולמית  ,  הדוח  למועד הכלכלה  על  להשפיע  וממשיך  חלף  טרם    על   השלכות   לרבות ,  והמקומית המשבר 

  בשוקי   החליפין  בשערי  תנודתיות,  גבוה   אבטלה  שיעור ,  בצריכה  קיטון ,  הקטן  העסקים   מגזר  של  עסקית   המשכיות

להמשיך    צפוי  בו  הזמן   ומשך  היקפן   מלוא   ידוע   טרם   הדוח   פרסום  למועד   נכון  כאשר ,  בעולם  ההון המשבר 

 . העולמי המשקולהשפיע על 

והנגיף  של  מחודשת   התפרצות   עקב   לרבות,  יתארך   הקורונה  ומשבר  ככל ,  החברה  להערכת  ייתכן    תוטלנה , 

  החברות   כלל  פעילות   על  לרעה   ולהשפיע   להחריף  עלולה  בכלכלה   הפגיעה,  המשק  פעילות   על  נוספות   מגבלות

  בקצב   לפגיעה   ,לדירות   בביקוש  לירידה  להוביל   עלול   מיתון   , לדוגמה  כך .  החברה   פעילות   על  זאת  ובכלל  במשק 

.  ולפגיעה ביכולת הרוכשים לעמוד בתשלומי רכישת הדירות על פי ההסכמים עימם   בפרויקטים  הדירות  מכירת

  סגר   הטלת,  כן  כמו.  החברה  של  המזומנים  תזרים ופגיעה ב  המכירה  מחירי   לירידת  להוביל  עלולה,  כאמור  פגיעה

  ברשויות   השונות   התכנון  ועדות   ם וביניה,  הרישוי  גורמי   של   הפעילות   להפסקת   להוביל   ה עלול  שלישי   כללי 

מכך  ו  החברה  של  בפרויקטים  הבנייה  היתרי   בקבלת  עיכובים  לגרום  שעלול  באופן,  המקומיות  כתוצאה 

  לפגיעה,  שמבצעת החברה  בפרויקטים   הבניין   בפועלי  למחסור  להוביל   עלול  נוסף   כללי   סגר   . ביצועם  להתארכות 

 . הבנייה בעלויות   ולגידול הפרויקטים  להשלמת   הנדרשים הגלם  חומרי של   ואספקה  בזמינות

באופן  ,  החברה  של  הבנייה  באתרי  הבניין  פועלי  בכמות  זמנית  ירידה  חלה,  2020  ואפריל   מרץ  החודשים  במהלך

  לא   ,הדוח   למועד  נכון  להערכת החברה,   ,זאת   עם .  הרגיל הקצב  מ  70%-50%-כ  שקצב התקדמות הבנייה היה

  השלכות  עם   להתמודדות  טובה   יכולת   לה   יש   וכי   פעילותה   על  הקורונה  משבר   של   מהותית   השפעה  קיימת 

, המשך  החברה  של  בפרויקטים  הדירות  מכירת  קצב  על,  היתר  בין,  מתבססת ,  כאמור  זו  הערכה.  כאמור   המשבר

  והחרגתו   למשק   חיוני   כענף   הבנייה   ענף   של   הגדרתו   לאור   וכן  התכנון   הליכי   ךהמש ,  בביצוע   הפרויקטים   התקדמות 

  משבר   התפתחות   של  שוטפת   הערכה   מקיימת   החברה,  כי  לעניין זה יצוין .  הממשלה  שהטילה  המגבלות   ממרבית

,  העסקית  פעילותה  עללהשלכות המשבר    חשיפתה  מידת  את  בוחנת,  והשפעתו על פעילות החברה  הקורונה

להערכת החברה יש לה  ו, השונים   הפרויקטים  ותקציבי   החברה   של  החזוי  המזומנים  תזרים,  הכספיים  דוחותיה

 את היכולת להגיב לשינויים שיחולו, ככל ויחולו, בעקבות המשבר, ולהתמודד איתם בצורה אפקטיבית. 

 

 



 החזקות בע"מ גד -אב

 "ח( ש )באלפי    המאוחדים   התמציתיים  הכספיים  לדוחות   ביאורים

18 

 

 עסקאות ואירועים מהותיים בתקופת הדיווח ולאחריו:  -  5ביאור 

"ח  ש   מיליון   1  של  בסך הלוואה  לקבלת,  שלישי  צד   עם  הלוואה  בהסכם  החברה  התקשרה,  2020  ביוני  15  ביום  .2

בשני    תפרעההלוואה    קרן .  8%  של   בשיעור  שנתית   ריבית   נושאת  תפרע  והריבית  הסופי  הפירעון  במועד 

ובמועד הפירעון הסופי. יובהר כי, ההלוואה אינה מובטחת בבטוחות כלשהן,    2021ביוני    15תשלומים ביום  

 על פי ההסכם.    החברהלמעט ערבות אישית שהעמיד מר מיכאל רצון להבטחת חובות 

ליון ש"ח בגין הלוואה אחרת שהתקבלה מאותו  מי   1, לאחר תאריך המאזן נפרע סך של  2020בחודש נובמבר  

 מלווה.   

יחידות דיור    8, כפר סבא הכולל  5, התקבל היתר בנייה לפרויקט רוטשילד  2020  לשנת  השלישי   הרבעון   במהלך  .3

 יחידות דיור קיימות.   12 -חדשות ו 

ית חסון התחדשות  שולמה יתרת התמורה בגין רכישת בית חסון יזמות ובנייה בע"מ וב  2020  יוניחודש    במהלך  .4

 עירונית בע"מ. עם השלמת התשלום עברו כלל מניות החברות מהנאמנים לידי החברה.  

התקשרה החברה בהסכם ובתוספת להסכם, בהתאמה    2020  באוקטובר   2וביום    2020בפברואר    20ביום   .5

לאה של מר  )להלן יחד בסעיף זה: "ההסכם"(, עם גלר'ס החזקות בע"מ, חברה פרטית בבעלותו ובשליטתו המ

ו  "המעבירה"  זה:  בסעיף  )להלן  גלר  ב-עמית  המחזיקה  בהתאמה(,  גלר",  המונפק    25%-"מר  המניות  מהון 

( )להלן בסעיף זה:  75%גד איכות בהתחדשות בע"מ, חברת בת של החברה )-והנפרע ומזכויות ההצבעה באב

 גד איכות בהתחדשות", בהתאמה(. - "אב-"המניות המועברות" ו 

כפוף להתקיימות התנאים המתלים )בין היתר, אישורי צדדים שלישיים לרבות בנקים ורשות  בהתאם להסכם, ב

המיסים(, תעביר המעבירה לחברה את מלוא וכלל המניות המועברות, באופן שלאחר השלמת ההעברה, כלל  

העברת  גד איכות בהתחדשות יהיו בידי החברה. כתמורה סופית ובלעדית עבור  -אחזקות וזכויות המעבירה באב

מניות של החברה כשהן חופשיות ונקיות מכל שעבוד,    150המניות המועברות לחברה, תקצה החברה למעבירה  

מהון    15%לאחר הקצאתן שיעור של    מהוות, אשר  )להלן "המניות המוקצות"(   עיקול, חוב ו/או זכויות לצד שלישי

,  2020בנובמבר    26ומזכויות ההצבעה בה. ההסכם נכנס לתוקף ביום    של החברההמניות המונפק והנפרע  

 המתלים.  במועד העברת המניות המועברות, לאחר שהתקיימו התנאים 

 

ת  , לאחר תאריך המאזן, פרע בעל השליטה בחברה את מלא יתרות החובה הקימו2020  במהלך חודש נובמבר .6

 מיליון ש"ח.  1.1-בגינו בסך של כ

 

 

 



 

 

 גד החזקות בע"מ-אב
 

 נפרד  ביניים מידע כספי
   2020בספטמבר  30ליום 

 
 ד'  38תקנה ערוך בהתאם להוראות 

  1970-לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 גד החזקות בע"מ -אב

 
   2020בספטמבר  30ליום נפרד ביניים מידע כספי 

 )בלתי מבוקר(    1970-התש"ל  לתקנות ניירות ערך)דוחות תקופתיים ומיידים(  ד'   38לפי תקנה 
       

 
 
 
 

 תוכן העניינים

 

 

 

 ע מ ו ד  

 2 דוח סקירה מיוחד של רואה החשבון המבקר על מידע כספי ביניים נפרד 

 3-4 ההתחייבויות וההון המיוחס לחברה עצמה כחברה אם סכומי הנכסים, 

 5 סכומי הכנסות והוצאות המיוחסים לחברה עצמה כחברה אם

 6-7 סכומי תזרימי המזומנים המיוחסים לחברה עצמה כחברה אם 

 8 מידע מהותי נוסף המיוחס לחברה עצמה כחברה אם 

 

 



 

- 2   - 

 

 

 

 

ד'    38על מידע כספי ביניים נפרד לפי תקנה  דוח סקירה מיוחד של רואה החשבון המבקר לבעלי המניות של בע"מ  

   1970- לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופיים ומיידיים(, התש"ל 

א  מ ו  ב

- ד' לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים( התש"ל 38סקרנו את המידע הכספי הביניים הנפרד המובא לפי תקנה  

ושלושה חודשים שהסתיימו באותו תאריך.  תשעה  ולתקופות של    2020בספטמבר    30(, ליום  "החברה" )להלן:  בע"מ  של    1970

ד' לתקנות ניירות ערך    38ע כספי ביניים נפרד זה בהתאם לתקנה  הדירקטוריון וההנהלה אחראים לעריכה ולהצגה של מיד

. אחריותנו היא להביע מסקנה על המידע הכספי הביניים הנפרד לתקופת ביניים זו  1970-)דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל 

 בהתבסס על סקירתנו. 

 

 

ה ה ר י ק ס ה ף  ק  י

רואי חשבון בישראל "סקירה של מידע כספי לתקופות  של לשכת    2410ערכנו את סקירתנו בהתאם לתקן סקירה )ישראל(  

ביניים הנערכת על ידי רואה החשבון המבקר של היישות". סקירה של מידע כספי נפרד לתקופת ביניים מורכבת מבירורים,  

צמת  בעיקר עם אנשים האחראים לעניינים הכספיים והחשבונאיים, ומיישום נהלי סקירה אנליטיים ואחרים. סקירה הינה מצומ

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.     

 

ה  מ נ ק  ס

בהתבסס על סקירתנו, לא בא לתשומת ליבנו דבר הגורם לנו לסבור שהמידע הכספי הביניים הנפרד הנ"ל אינו ערוך, מכל  

 . 1970-ד' לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל  38הבחינות המהותיות, בהתאם להוראות תקנה 

 

   2020, בנובמבר   28תל אביב, 

 זיו האפט 

 רואי חשבון  
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 גד החזקות בע"מ -אב

 
 )באלפי ש"ח(  ההתחיבויות וההון המיוחס לחברה עצמה כחברה אם  סכומי הנכסים, 

 

  ספטמבר ב 30ליום  
  31ליום 

 בדצמבר 

 2020  2019  2019 

 ש"ח אלפי   אלפי ש"ח   אלפי ש"ח  

   בלתי מבוקר  

      נכסים 

      נכסים שוטפים: 

 2,528  566  135 מזומנים  

 2,036  40  1,085 פיקדונות וחשבונות ליווי 

 12,515  4,207  5,795 נכסים בגין חוזים עם לקוחות 

 635  2,353  513 חייבים ויתרות חובה  

 6,422  14,837  6,555 בניינים בהקמה למכירה ומקרקעין 

 674  934  1,014 בעלי שליטה

 15,097  22,937  24,810 

      

      נכסים שאינם שוטפים: 

 4,408  3,081  5,192 עלויות בגין פרויקטים עתידיים

מאוחדות וחברות בשליטה  השקעות בחברות 

 18,431  893  16,932 משותפת 

 5,613  3,179  4,206 הלוואות לחברות מאוחדות 

 632  569  564 רכוש קבוע 

 26,894  7,722  29,084 

      

      

 53,894  30,659  41,991 סה"כ נכסים

      

 

 
 
 
 
 

 המידע מהותי הנוסף המצורף מהווה חלק בלתי נפרד מהמידע הכספי ביניים נפרד. 
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 גד החזקות בע"מ -אב

 
 )באלפי ש"ח(  וההון המיוחס לחברה עצמה כחברה אם   סכומי הנכסים,ההתחיבויות

 

  ספטמבר ב 30ליום  
  31ליום 

 בדצמבר 

 2020  2019  2019 

 אלפי ש"ח   אלפי ש"ח   אלפי ש"ח  

   בלתי מבוקר  

      התחייבויות והון 

      התחייבויות שוטפות: 

 14,625  10,986  8,424 אשראי מתאגידים בנקאיים  

 1,500  1,563  2,588 מאחרים הלוואות 

 2,636  -  - התחייבויות פיננסיות אחרות 

 1,718  974  1,197 חברות מוחזקות 

 2,339  1,439  1,107 ספקים ונותני שירותים 

 547  30  345 עתודה למס 

 440  178  168 זכאים ויתרות זכות 

 758  200  1,365 מקדמות מלקוחות והתחייבויות בגין חוזים 

 3,131  4,152  1,057 התחייבות בגין שירותי בניה  

 16,251  19,522  27,694 

      

      התחייבויות שאינן שוטפות: 

 113  113  113 מעביד -התחייבות בגין סיום יחסי עובד

      

      

      הון עצמי: 

 )*(   )*(   )*(  הון מניות 

 26,087  11,024  25,627 יתרת רווח 

 25,627  11,024  26,087 

      

      

 53,894  30,659  41,991 סה"כ התחייבויות והון 

      

 

 

 אלף ש"ח.   1-מייצג סכום מתחת ל –)*( 

 המידע מהותי הנוסף המצורף מהווה חלק בלתי נפרד מהמידע הכספי ביניים נפרד. 

 

 

        2020בנובמבר,  28
תאריך אישור הדוחות  

 הכספיים 
 מנכ"ל    

 ראם רצון 
 יו"ר דירקטוריון  

 מיכאל רצון 
 סמנכ"ל כספים  

 שניר זיו 
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 גד החזקות בע"מ -אב

 

 )באלפי ש"ח(   סכומי הכנסות והוצאות המיוחסים לחברה עצמה כחברה אם

 

 
חודשים  תשעה  לתקופה של 

   שהסתיימה 

  ספטמבר ב 30ביום 

לתקופה של שלושה חודשים  

   שהסתיימה 

  ספטמבר ב 30ביום 

ל ש נ ה  

 ה שהסתיימ 

 ביום

 בדצמבר  31 

 2020  2019  2020  2019  2019 

 אלפי ש"ח   אלפי ש"ח   אלפי ש"ח   אלפי ש"ח   אלפי ש"ח  

   )בלתי מבוקר(   )בלתי מבוקר(  

          

 986,25  3,363  3,036  12,338  11,129 ממכירת מלאי דירות  הכנסות

 3,965  790  1,155  2,945  3,435 הכנסות מדמי ניהול 

 20,579  2,686  2,529  10,040  11,308 עלות ההכנסות 

 9,372  1,467  1,662  5,243  3,256 רווח גולמי 

          

          

 4,070  821  995  2,788  3,407 הנהלה וכלליות 

חלק הקבוצה בתוצאות חברות  

המטופלות לפי שיטת השווי  

 420  ( 629)  785  303  729 המאזני

 612  86  83  223  474 הוצאות מכירה ושיווק 

          

          

 011,5  ( 69)  1,369  2,535  104 רווח/)הפסד( תפעולי 

          

          

 985  188  228  771  764 סה"כ הוצאות מימון 

 13,529  -  -  -  - רווח הזדמנותי מצירוף עסקים  

          

          

)הפסד( לפני מיסים על    רווח

 17,654  ( 257)  1,141  1,764  ( 660) ההכנסה 

הטבת )הוצאה( מיסים על  

 ( 875)  ( 79)  ( 211)  ( 355)  200 הכנסה 

 16,779  ( 336)  930  1,409  ( 460) )הפסד( לשנה    רווח

          

 

 

 

 

 

 המידע מהותי הנוסף המצורף מהווה חלק בלתי נפרד מהמידע הכספי ביניים נפרד. 
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 בע"מ גד החזקות -אב

 ש"ח( )באלפי   סכומי תזרימי המזומנים המיוחסים לחברה עצמה כחברה אם
 

 
חודשים  תשעה  לתקופה של 

 שהסתיימה  

  ספטמבר ב 30ביום 

לתקופה של שלושה חודשים  

 שהסתיימה  

  ספטמבר ב 30ביום 

ל ש נ ה  

 שהסתיימה 

  31ביום 

 בדצמבר 

 2020  2019  2020  2019  2019 

 אלפי ש"ח   אלפי ש"ח   אלפי ש"ח   אלפי ש"ח   אלפי ש"ח  

   )בלתי מבוקר(   )בלתי מבוקר(  

          

תזרימי מזומנים מפעילות  

          שוטפת: 

 ,77916  ( 336)  930  1,409  ( 460) )הפסד( לתקופה רווח 

התאמות הדרושות להצגת  

תזרימי מזומנים לפעילות  

 ( 23,574)  ( 3,573)  ( 1,800)  ( 11,817)  2,813 שוטפת )נספח א'( 

מזומנים, נטו מפעילות  

 ( 6,795)  ( 3,909)  ( 870)  ( 10,408)  2,353 )לפעילות( שוטפת 

          

תזרימי מזומנים לפעילות  

          השקעה 

 ( 116)  -  -  ( 16)  ( 31) רכישת רכוש קבוע 

עליה )ירידה( בפיקדונות  

 ( 2,036)  382  ( 302)  ( 40)  951 וחשבונות ליווי 

גביה )מתן( הלוואה לבעל  

 ( 644)  ( 272)  -  ( 599)  ( 342) לשליטה 

          

השקעות והלוואות לחברות  

 ( 1,738)  ( 515)  ( 86)  ( 157)  3,113 מאוחדות 

תשלום עבור רכישת מניות  

 ( 1,256)  -  -  -  ( 2,750) חברת בת 

מזומנים, נטו מפעילות  

 ( 5,790)  ( 405)  ( 388)  ( 812)  941 )לפעילות( השקעה 

          

תזרימי מזומנים מפעילות  

          מימון

 ( 280)  ( 20)  ( 114)  ( 183)  ( 353) ריבית ששולמה

קבלת הלוואות מתאגידים  

 10,570  3,100  252  5,750  1,872 בנקאיים ואחרים 

פירעון הלוואות מתאגידים  

 ( 1,425)  -  -  ( 29)  ( 7,206) בנקאיים ואחרים 

 8,865  3,080  138  5,538  ( 5,687) מזומנים, נטו מפעילות מימון

          

 ( 3,720)  ( 1,234)  ( 1,120)  ( 5,682)  ( 2,393) עלייה )ירידה( במזומנים  

יתרת מזומנים לתחילת  

 6,248  1,800  1,255  6,248  2,528 תקופה 

 2,528  566  135  566  135 תקופה יתרת מזומנים לסוף  
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 בע"מ גד החזקות -אב

 

 עצמה כחברה אם סכומי תזרימי המזומנים המיוחסים לחברה 
 

 
חודשים  תשעה  לתקופה של 

 שהסתיימה  

  ספטמבר ב 30ביום 

לתקופה של שלושה חודשים  

 שהסתיימה  

  ספטמבר ב 30ביום 

ל ש נ ה  

 שהסתיימה 

 ביום

 בדצמבר  31 

 2020  2019  2020  2019  2019 

 אלפי ש"ח   אלפי ש"ח   אלפי ש"ח   אלפי ש"ח   אלפי ש"ח  

   מבוקר( )בלתי   )בלתי מבוקר(  

התאמות הדרושות    -נספח א' 

כדי להציג את תזרימי  

המזומנים מפעילות )לפעילות(  

          שוטפת: 

חלק הקבוצה בתוצאות החברות  

המטופלות לפי שיטת השווי  

 ( 420)  629  ( 785)  ( 303)  ( 729) המאזני

 985  188  228  771  764 הוצאות מימון, נטו 

הוצאות )הטבות( מיסים על  

 875  79  211  355  ( 200) הכנסה 

 129  29  23  91  99 פחת והפחתות 

הכנסות אחרות מרכישה במחיר  

 ( 13,529)  -  -  -  - הזדמנותי  

          

          

          בנכסים והתחייבויות: שינויים

 ( 12,515)  ( 1,754)  3,413  ( 4,207)  6,720 ירידה )עליה( בלקוחות 

)עליה( בחייבים ויתרות  ירידה 

 ( 372)  ( 1,549)  40  ( 2,090)  120 חובה לזמן ארוך 

ירידה )עליה( בבניינים בהקמה 

 4,088  ( 976)  ( 1,220)  ( 3,000)  ( 917) ובמלאי מקרקעין 

עליה )ירידה( בקבלני משנה  

 698  675  ( 1,302)  ( 203)  ( 1,232) ספקים ונותני שירותים 

בהתחייבות בגין שירותי  ירידה 

 ( 4,340)  ( 784)  ( 548)  ( 3,238)  ( 2,147) בניה

עליה )ירידה( בזכאים ויתרות  

 827  ( 110)  ( 1,860)  7  335 חובה 

 ( 23,574)  ( 3,573)  ( 1,800)  ( 11,817)  2,813 סך הכל 

 

          

 

 הכספי ביניים נפרד. המידע מהותי הנוסף המצורף מהווה חלק בלתי נפרד מהמידע   



 החזקות בע"מ גד -אב

 
 2020בספטמבר    30המיוחס לחברה עצמה כחברה אם ליום נוסף מידע מהותי 
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 פרטים על המידע הכספי ביניים הנפרד :  - 1ביאור 

 

  2020בספטמבר    30ליום  להלן תמצית נתונים כספיים מתוך תמצית הדוחות הכספיים המאוחדים ביניים של הקבוצה   . א

 ( המיוחסים לחברה עצמה. "הדוחות המאוחדים "  -)להלן  

 

הכספי   תקנה  המידע  להוראות  בהתאם  ערוך  ביניים  ומיידיים(  38הנפרד  תקופתיים  )דוחות  ערך  ניירות  לתקנות  ד' 

  2019בדצמבר    31ליום    של החברה  מידע הכספי הנפרדבהקשר ל  לעיין במידע כספי ביניים נפרד זהיש  .  1970-התש"ל 

בספטמבר    30ליום  ספיים המאוחדים  ולדוחות הכ  ולשנה שהסתיימה באותו תאריך, ולנתונים הנוספים אשר נלוו אליהם

2020 . 

 

 מדיניות חשבונאית  . ב

 

לדוחות הכספיים הנפרדים השנתיים  (  3א)אור  ת החשבונאית המפורטת בב המידע הכספי הנפרד נערך בהתאם למדיניו 

המפורטים   החשבונאית  במדיניות  לשינויים  פרט  החברה,  המאוחדים    2אור  בבשל  התמציתיים  הכספיים  בדוחות 

 המתפרסמים עם מידע כספי נפרד זה. 

 

 

 אירועים לאחר תקופת הדיווח:   -  2ביאור 

 ם המאוחדים  לדוחות הכספיי  5ראה ביאור 

 ות: הלוואות, יתרות והתקשרויות מהותיות עם חברות מוחזק  -  3ביאור 

 יתרות עם חברות מוחזקות:  . א

 

   30.09.2020  30.09.2019  31.12.2019 

 "ח ש  אלפי   "ח ש  אלפי   "ח ש  אלפי   הצמדה  בסיס 

        

 5,613  3,212  3,877  לא צמוד  הלוואות לחברות מוחזקות 

 ( 1,718)  ( 935)  ( 866)  לא צמוד  עם חברות מוחזקות  יתרות חו"ז

 

 ת: עם חברות מוחזקו עסקאות  . ב

 

 30.09.2020  30.09.2019  31.12.2019 

 אלפי ש"ח   אלפי ש"ח   אלפי ש"ח  

      

 3,965  2,945  3,435 ( 1דמי ניהול מחברות )

 ( 20,477)  ( 10,005)  ( 11,308) ( 2עלות המכר )

 

שירותי ניהול ושירותים משרדיים עבור חברות הקבוצה בסכומים משתנים, בהתאם להיקף הפרויקט  החברה נותנת   .1

 והיקף השירותים הניתנים לחברות הקבוצה, כל צד יכול לבטל את ההסכם בהודעה מראש. 

בהסכם    100%בשיעור    המוחזקתעם חברת בת ) להלן "הנדסה אזרחית"(    התקשרה החברה,  2019  שנת  במהלך .2

 נדסה אזרחית תבצע את עבודות הבנייה כקבלן ראשי בפרויקט אנילביץ טשרניחובסקי בכפר סבא. לפיו, ה

במסגרת הסכמי הליווי של החברות הבנות, החברה מעמידה ערבות בלתי מוגבלת בסכום לטובת התחייבויותיהם   .3

 ( לדוחות הכספיים השנתיים( 1) 22)ראה גם ביאור  של חברות הקבוצה 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 החזקות בע"מ  גד-אב

 

 2019בדצמבר  31ליום  פרופורמה ות כספייםדוח

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 החזקות בע”מ  גד -אב

 

 

 

 2019בדצמבר  31דוחות כספיים פרופורמה ליום 

 

 תוכן עניינים

 

 

 עמוד  

  

  

 2 ביקורת דוחות כספיים מאוחדים פרופורמה דוח מיוחד של רואה החשבון המבקר על 

  

 3-5 פרופורמה על רווח או הפסד  יםמאוחד  ות דוח

  

  2019בדצמבר   31ביאורים לדוחות הכספיים פרופורמה ליום 

  

 6 כללי  .1

 6 עיקרי המדיניות החשבונאית  .2

 6 הנחות הפרופורמה .3

  

 

 

 



 

 
2 

 

 

 

 לכבוד 

 בעלי המניות של 

 החזקות בע”מ  גד -אב

 

 א.נ.,  

 

של   המניות  לבעלי  המבקר  החשבון  רואה  של  מיוחד  בע”מ   גד -אב דוח  כספיים    החזקות  דוחות  ביקורת  על 

 2019בדצמבר   31מאוחדים פרופורמה ליום 

 

 

ביקרנו את הדוח המאוחד פרופורמה על רווח או הפסד ורווח כולל אחר לכל אחת משלוש השנים בתקופה שהסתיימה 

. דוחות כספיים מאוחדים פרופורמה אלה הינם באחריות הדירקטוריון וההנהלה של החברה.  2019בדצמבר    31ביום  

 בהתבסס על ביקורתנו.  אחריותנו היא לחוות דיעה על דוחות כספיים מאוחדים פרופורמה אלה

 

פי תקנים אלה נדרש מאיתנו לתכנן את הביקורת  -ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל. על

מוטעית   הצגה  פרופורמה  המאוחדים  הכספיים  בדוחות  שאין  ביטחון  של  סבירה  מידה  להשיג  במטרה  ולבצעה 

התו ראיות  של  מדגמית  בדיקה  כוללת  ביקורת  המאוחדים  מהותית.  הכספיים  שבדוחות  ובמידע  בסכומים  מכות 

ידי   על  שנעשו  המשמעותיים  האומדנים  ושל  שיושמו  החשבונאות  כללי  של  בחינה  גם  כוללת  ביקורת  פרופורמה. 

הדירקטוריון וההנהלה של החברה וכן הערכת נאותות ההצגה בדוחות הכספיים המאוחדים פרופורמה בכללותה. אנו  

 פקת בסיס נאות לחוות דעתנו.  סבורים שביקורתנו מס

 

לדעתנו, הדוחות הכספיים המאוחדים פרופורמה הנ"ל משקפים באופן נאות, מכל הבחינות המהותיות, את תוצאות  

ביום   שהסתיימה  בתקופה  השנים  משלוש  אחת  לכל  כספי    2019בדצמבר    31פעולותיהן  דיווח  לתקני  בהתאם 

וזאת בכפוף להוראות תקנה    2010-ך )דוחות כספיים שנתיים(, התש"ע( והוראות תקנות ניירות ערIFRSבינלאומיים )

התש"ל 9 ומיידיים(,  תקופתיים  )דוחות  ערך  ניירות  לתקנות  בדוחות    1970-א  המפורטות  הפרופורמה  ולהנחות 

 הכספיים המאוחדים פרופורמה.

 

 

 

 

 2020, באוקטובר  2אביב, -תל

 זיו האפט                                                                                  

 רואי חשבון  
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 החזקות בע"מ  גד -אב

 פרופורמה על רווח או הפסד   יםמאוחד ות דוח

 

 . פרופורמה הכספיים  מהדוחות  נפרד בלתי חלק  מהווים  המצורפים  הביאורים

 

 

      2020באוקטובר,  2

דוחות  תאריך אישור  
 הפרופורמה לפרסום 

 מנכ"ל ו דירקטור   
 ראם רצון 

 
 סמנכ"ל כספים 

 שניר זיו 

 2019בדצמבר  31 

 
 נתונים בפועל  

בגין  התאמות   
 פרופורמה  נתוני

 
 נתוני פרופורמה 

 אלפי ש"ח   אלפי ש"ח   אלפי ש"ח  

      

 87,389  21,465  65,924 הכנסות

 80,123  25,442  54,681 עלות ההכנסות 

 7,266  ( 3,977)  11,243 רווח גולמי 

      

 5,582  1,217  4,365 הנהלה וכלליות הוצאות 

חלק הקבוצה בתוצאות חברות המטופלות לפי  

 747  -  747 שיטת השווי המאזני 

 1,106  247  859 הוצאות מכירה ושיווק 

 391  391  - הכנסות אחרות 

      

 1,716  ( 5,050)  6,766 )הפסד( מפעולות רגילותרווח  

      

 3,182  1,171  2,011 הוצאות מימון 

      

 ( 1,466)  ( 6,221)  4,755 לפני מיסים על ההכנסה  )הפסד(   רווח

 313  1,431  ( 1,118) הטבת )הוצאה( מיסים על הכנסה

 ( 1,153)  ( 4,790)  3,637 לשנה  נקי וכולל  )הפסד( רווח  

      

      

      מיוחס ל: 

 ( 1,540)  ( 4,790)  3,250 בעלי מניות החברה 

 387  -  387 זכויות שאינן מקנות שליטה

      

 ( 1,153)  ( 4,790)  3,637 נקי וכולל )הפסד( סך הכל רווח  
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 גד החזקות בע"מ -אב

 )המשך(   דוחות מאוחדים פרופורמה על רווח או הפסד

 

 

 

 

 

 הביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים פרופורמה. 

 2018בדצמבר  31 

 
 נתונים בפועל  

בגין  התאמות   
 פרופורמה  נתוני

 
 נתוני פרופורמה 

 אלפי ש"ח   אלפי ש"ח   אלפי ש"ח  

      

 89,831  59,806  30,025 הכנסות

 71,264  46,215  25,049 עלות ההכנסות 

 18,567  13,591  4,976 רווח גולמי 

      

 5,462  2,246  3,216 הנהלה וכלליות הוצאות 

חלק הקבוצה בתוצאות חברות המטופלות לפי  

 ( 89)  -  ( 89) שיטת השווי המאזני 

 664  538  126 הוצאות מכירה ושיווק 

 245  198  47 הכנסות אחרות 

      

 12,597  11,005  1,592 מפעולות רגילות רווח 

      

 2,624  2,153  471 הוצאות מימון 

      

 9,973  8,852  1,121 רווח לפני מיסים על ההכנסה 

 ( 1,899)  ( 2,036)  137 הטבת )הוצאה( מיסים על הכנסה

 8,074  6,816  1,258 לשנה    נקי וכוללרווח 

      

      

      מיוחס ל: 

 8,033  6,816  1,217 בעלי מניות החברה 

 41  -  41 זכויות שאינן מקנות שליטה

      

 8,074  6,816  1,258 סך הכל רווח נקי וכולל 
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 החזקות בע”מ  גד -אב

 )המשך(   פרופורמה על רווח או הפסד  יםמאוחד ות דוח

 

 

 

 

 

 

 ה. מהדוחות הכספיים פרופורמ הביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד  

 2017בדצמבר  31 

 
 נתונים בפועל  

בגין  התאמות   
 פרופורמה  נתוני

 
 נתוני פרופורמה 

 אלפי ש"ח   אלפי ש"ח   אלפי ש"ח  

      

 41,465  35,771  5,694 הכנסות

 33,340  29,583  3,757 ההכנסות עלות 

 8,125  6,188  1,937 רווח גולמי 

      

 5,389  2,609  2,780 הנהלה וכלליות הוצאות 

חלק הקבוצה בתוצאות חברות המטופלות לפי  

 573  -  573 שיטת השווי המאזני 

 572  515  57 הוצאות מכירה ושיווק 

 2  2  - הכנסות אחרות 

 151  -  151 הוצאות אחרות 

      

 2,588  3,066  ( 478) פעולות רגילותמ)הפסד(   רווח

      

 2,649  2,082  567 הוצאות מימון 

 13,529  -  13,529 עסקים  מצירוף  הזדמנותי  רווח 

      

 13,468  984  12,484 רווח לפני מיסים על ההכנסה 

 ( 90)  ( 226)  136 הטבת )הוצאה( מיסים על הכנסה

 13,378  758  12,620 לשנה  נקי וכולל  רווח 

      

      

      מיוחס ל: 

 13,478  758  12,720 בעלי מניות החברה 

 ( 100)  -  ( 100) זכויות שאינן מקנות שליטה

      

 13,378  758  12,620 סך הכל רווח נקי וכולל 

      



 גד החזקות בע"מ -אב

 2019בדצמבר   31ביאורים לדוחות הכספיים פרופורמה ליום 
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 : כללי – 1ביאור 

עם בעלי המניות של בית חסון יזמות ובניה בע"מ     התקשרה החברה בהסכם מכר מניות  2019באוגוסט    18ביום  

וחסון"בית    לן)לה "ההסכם"  בהתאמה:  זה  בסעיף  )להלן  לחברה  דומה  פעילות  בתחום  העוסקת  חברה   ,)"-

וחופשיות מכל שיעבוד. הרכישה   נקיות  "המוכרים"(, לרכישת מלוא החזקותיהם של המוכרים בבית חסון, כשהן 

  7ור  ראו ביא כאמור כללה גם את העברת כלל ההחזקות הישירות של המוכרים בתאגידים קשורים לבית חסון.  

 . 2019בדצמבר  31לדוחות הכספיים המאוחדים של החברה ליום 

נמסרו לחברה  ,  2019להסכם הרכישה בחודש אוקטובר    הפרויקטיםהסכמת הגופים המממנים את  קבלת  ממועד  

ייפוי כח לצורך הניהול העסקי השוטף של בית חסון, ומאותו מועד, החברה מנהלת את בית חסון על פי ייפוי הכח  

שנדרש.   ככל  השלישיים,  הצדדים  ויתר  הפיננסים  הגופים  מול  והעבודה  בפרויקטים  טיפול  לעניין  לרבות  הנ"ל, 

בשנת   ודצמבר  נובמבר  החודשים  אתרי  2019במהלך  בכל  מלאה  פעילות  השבת  לצורך  פעלה  החברה   ,

וקבלני משנה   זו, חודשו התקשרויות עם ספקים  והחברה הזרימה  הפרויקטים שנרכשו על פי ההסכם. במסגרת 

   מימון ביניים אשר היה נחוץ לצורך השבת הפעילות בפרויקטים. 

לתקנות ניירות ערך )דוחות    1מהווה אירוע פרופורמה כהגדרתו בתקנה    רכישת בית חסון בעסקת צירוף עסקים

אוחדים  יש לעיין בדוחות כספיים אלה בהקשר לדוחות הכספיים השנתיים המ  .1970-תקופתיים ומיידיים(, התש"ל 

 ולשנה שהסתיימה באותו תאריך ולביאורים אשר נלווים להם.   2019בדצמבר  31של החברה ליום 

 מדיניות חשבונאית:  עיקרי  – 2ביאור 

התש"ל  ומיידיים(,  תקופתיים  )דוחות  ערך  ניירות  לתקנות  על  1970-בהתאם  פרופורמה  מאוחדים  דוחות  הוצגו   ,

 . 2019בדצמבר   31פה שהסתיימה ביום תקול רווח או הפסד ורווח כולל אחר לכל אחת משלוש השנים  

בביאור   המובאות  הפרופורמה  להנחות  ובכפוף  לעיל  לאמור  בכפוף  החשבונאית,  יושמו    3המדיניות  אשר  להלן, 

ליום   החברה  של  הכספיים  הדוחות  בעריכת  יושמו  אשר  לאלה  עקביים  הם  פרופורמה,  הכספיים    31בדוחות 

 . 1970-א לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל9ובכפוף לאמור בתקנה   2019בדצמבר 

 :  הנחות הפרופורמה – 3ביאור 

, הוצגו דוחות פרופורמה אלה על מנת לשקף את מצבה הכספי של החברה ואת תוצאות  1לאור האמור בביאור  

 הפרופורמה להלן:  על בסיס הנחות פעולותיה 

 

 



 גד החזקות בע"מ -אב

 2019בדצמבר   31ביאורים לדוחות הכספיים פרופורמה ליום 
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 : הנחות המתייחסות לדוחות מאוחדים פרופורמה על רווח או הפסד ורווח כולל אחר .3.1

של   תוצאות הפעילות  את  לשקף  מנת  על  הוצגו  אחר  כולל  ורווח  או הפסד  רווח  על  פרופורמה  מאוחדים  דוחות 

 . 2017 בינואר  1הקבוצה לו הושלמה עסקת הרכישה ביום 

יתר  ב   שנלקחו  כפי  ואומדנים  הנחות   סמך  על   נעשו  הנרכשת  החברה  של  בפרויקטים  רווחיות הו  כנסותהה -

 . הקבוצה של   פרויקטיםה

  ההנחה  תחת  נערכו  הרלוונטיות  הדיווח  מתקופות  אחת  לכל  פרופורמה  הכולל   הרווח   על   המאוחדים  הדוחות  -

המוחבת   התרחשה  הנרכשת   החברה  רכישת   כי ביותר  המוקדמת  התקופה  )קרי  צגילת  בינואר    1  ביוםת 

2017 .) 

 . ברההח  שלאמה למדיניות החשבונאית תחשבונאית של החברה שנרכשה בצירוף עסקים הוה המדיניות  -

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 החזקות בע"מ  גד-אב

 

לפי  2019ביוני  30ביניים ליום  פרופורמהכספיים תמציתיים  ותדוח

ב לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, 38תקנה 

 1970-התש"ל

 

 ( מבוקר)בלתי 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 החזקות בע”מ  גד -אב

 

 

 

 גד החזקות בע"מ -אב

 

 2019ביוני  30דוחות כספיים תמציתיים פרופורמה ביניים ליום 

 1970-ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"לב' לתקנות 38לפי תקנה 

 

 

 מבוקר( -)בלתי 

 

 נייניםעתוכן 

 

 

 עמוד  

  

  

 2 ביניים פרופורמה תמציתיים  כספיים דוחות  על המבקר  החשבון רואה של   מיוחד סקירה  דוח

  

 3-4 רווח או הפסד ות תמציתיים מאוחדים פרופורמה על דוח

  

  2019ביוני  30פרופורמה ליום כספיים תמציתיים ביאורים לדוחות 

  

 5 כללי  .1

 5 עיקרי המדיניות החשבונאית  .2

 6 הנחות הפרופורמה .3
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  תמציתיים   על דוחות כספיים   החזקות בע”מ   גד-אבמיוחד של רואה החשבון המבקר לבעלי המניות של  סקירה  דוח  

 2019  ביוני 30יום תקופה שהסתיימה בפרופורמה ל

 

 

המאוחדים    התמציתיים"( דוחות  החברהבע"מ )להלן: "  אב גד החזקות את המידע הכספי פרופורמה המצורף של    סקרנו 

הדירקטוריון וההנהלה   .2019ביוני    30ביום  לשישה ושלושה חודשים    אחררווח כולל  ו  הפסד   או  רווח פרופורמה על  

  IAS 34אחראים לעריכה ולהצגה של מידע כספי פרופורמה לתקופות ביניים אלה בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי  

- ב לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל 38"דיווח כספי לתקופות ביניים", בכפוף להוראות תקנה  

הפרופורמה    1970 פרופורמה והנחות  כספי  מידע  לעריכת  אחראים  הם  וכן  פרופורמה,  הכספי  במידע  המפורטות 

. אחריותנו היא  1970-לתקופות ביניים אלה לפי פרק ד' של תקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל 

 . להביע מסקנה על מידע כספי פרופורמה לתקופות ביניים אלה בהתבסס על סקירתנו

 

)ישראל(    ערכנו סקירה  לתקן  בהתאם  סקירתנו  כספי    2410את  מידע  של  "סקירה  בישראל  חשבון  רואי  לשכת  של 

לתקופות ביניים הנערכת על ידי רואה החשבון המבקר של היישות". סקירה של מידע כספי פרופורמה לתקופות ביניים  

והחשבונאי הכספיים  לעניינים  האחראים  אנשים  עם  בעיקר  מבירורים,  אנליטיים  מורכבת  סקירה  נהלי  ומיישום  ים, 

מקובלים   ביקורת  לתקני  בהתאם  הנערכת  ביקורת  מאשר  ניכרת  במידה  בהיקפה  מצומצמת  הינה  סקירה  ואחרים. 

מזוהים   להיות  יכולים  שהיו  העניינים המשמעותיים  לכל  שניוודע  ביטחון  להשיג  לנו  אינה מאפשרת  ולפיכך  בישראל 

 ים חוות דעת של ביקורת. בביקורת. בהתאם לכך, אין אנו מחוו 

 

לא בא לתשומת ליבנו דבר הגורם לנו לסבור שהמידע הכספי פרופורמה הנ"ל אינו ערוך, מכל    ,על סקירתנו   בהתבסס

בינלאומי   לתקן חשבונאות  להוראות תקנה  ב  IAS 34הבחינות המהותיות, בהתאם  ניירות ערך  38כפוף  לתקנות  ב 

 הנחות הפרופורמה המפורטות במידע הכספי פרופורמה. לו  1970-)דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל 

 

 

 

 

 2020, באוקטובר  2אביב, - תל

 זיו האפט                                                                                  

 רואי חשבון  
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 אב-גד  החזקות בע”מ 

   פרופורמה על רווח או הפסד   ים מאוחד  ות תמציתייםדוח

 

 

      2020, באוקטובר  2

תאריך אישור הדוחות  

 הכספיים 

 מנכ"ל  ו  דירקטור   

 רצון   ראם

 סמנכ"ל כספים  

 זיו  שניר

 

 

 .ביניים  פרופורמה  תמציתיים  כספיים מדוחות  נפרד בלתי חלק  מהווים  המצורפים  הביאורים

 2019ביוני  30שישה חודשים שנסתיימו ביום ל 

 
נתונים בפועל עובר  

לאירוע  
 הפרופורמה 

התאמות לנתוני   
 פרופורמה 

 
 נתוני פרופורמה 

 אלפי ש"ח   אלפי ש"ח   אלפי ש"ח  

      

 43,859  19,311  24,548 הכנסות

 42,413  22,676  19,737 עלות ההכנסות 

 1,446  ( 3,365)  4,811 גולמי )הפסד( רווח  

      

 2,845  876  1,969 הנהלה וכלליות הוצאות 

חלק הקבוצה בתוצאות חברות המטופלות לפי  

 493  -  493 שיטת השווי המאזני 

 304  139  165 הוצאות מכירה ושיווק 

 190  190  - אחרות  הכנסות

      

 ( 1,020)  ( 4,190)  3,170 מפעולות רגילות)הפסד( רווח  

      

 1,526  791  735 הוצאות מימון 

      

 ( 2,546)  ( 4,981)  2,435 לפני מיסים על ההכנסה  )הפסד(   רווח

 735  1,162  ( 427) הטבת )הוצאה( מיסים על הכנסה

 ( 1,811)  ( 3,819)  2,008 לשנה  נקי וכולל  )הפסד( רווח  

      

      

      מיוחס ל: 

 ( 2,074)  ( 3,819)  1,745 בעלי מניות החברה 

 263  -  263 זכויות שאינן מקנות שליטה

      

 ( 1,811)  ( 3,819)  2,008 נקי וכולל )הפסד( סך הכל רווח  
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 החזקות בע”מ  גד -אב

 דוחות תמציתיים מאוחדים פרופורמה על רווח או הפסד )המשך(  

 

 

 

 .מהווים חלק בלתי נפרד מדוחות כספיים תמציתיים פרופורמה בינייםהביאורים המצורפים 

 

 2019ביוני  30שלושה חודשים שנסתיימו ביום ל 

 
 נתונים בפועל  

בגין  התאמות   
 לנתוני פרופורמה

 
 נתוני פרופורמה 

 אלפי ש"ח   אלפי ש"ח   אלפי ש"ח  

      

 22,088  9,999  12,089 הכנסות

 16,312  8,007  8,305 עלות ההכנסות 

 5,776  1,992  3,784 רווח גולמי 

      

 1,378  365  1,013 הנהלה וכלליות הוצאות 

חלק הקבוצה בתוצאות חברות המטופלות לפי  

 131  -  131 שיטת השווי המאזני 

 155  52  103 הוצאות מכירה ושיווק 

 -  -  - הוצאות אחרות 

      

 4,374  1,575  2,799 מפעולות רגילות רווח 

      

 769  485  284 הוצאות מימון 

      

 3,605  1,090  2,515 רווח לפני מיסים על ההכנסה 

 ( 578)  ( 234)  ( 344) הטבת )הוצאה( מיסים על הכנסה

 3,027  856  2,171 לשנה     נקי וכולל  רווח  

      

      

      מיוחס ל: 

 2,978  856  2,122 בעלי מניות החברה 

 49  -  49 זכויות שאינן מקנות שליטה

      

 3,027  856  2,171 סך הכל רווח נקי וכולל 
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 : כללי –  1ביאור 

עם בעלי המניות של בית חסון יזמות ובניה בע"מ     התקשרה החברה בהסכם מכר מניות  2019באוגוסט    18ביום  

-חברה )להלן בסעיף זה בהתאמה: "ההסכם" ו של ה"(, חברה העוסקת בתחום פעילות דומה לחסון"בית    לן)לה

וחופשיות מכל שיעבוד. הרכישה   נקיות  "המוכרים"(, לרכישת מלוא החזקותיהם של המוכרים בבית חסון, כשהן 

  7ראה ביאור  חסון.    כאמור כללה גם את העברת כלל ההחזקות הישירות של המוכרים בתאגידים קשורים לבית 

 2019בדצמבר   31לדוחות כספיים מאוחדים של החברה ליום 

נמסרו לחברה  ,  2019להסכם הרכישה בחודש אוקטובר    הפרויקטיםהסכמת הגופים המממנים את  קבלת  ממועד  

ייפוי הכח  ייפוי כח לצורך הניהול העסקי השוטף של בית חסון, ומאותו מועד, החברה מנהלת את בית חסון על פי  

הנ"ל, לרבות לעניין טיפול בפרויקטים והעבודה מול הגופים הפיננסים ויתר הצדדים השלישיים, ככל שנדרש. במהלך  

, החברה פעלה לצורך השבת פעילות מלאה בכל אתרי הפרויקטים שנרכשו  2019החודשים נובמבר ודצמבר בשנת  

בלני משנה והחברה הזרימה מימון ביניים אשר היה  על פי ההסכם. במסגרת זו, חודשו התקשרויות עם ספקים וק

   נחוץ לצורך השבת הפעילות בפרויקטים.

לתקנות ניירות ערך )דוחות    1מהווה אירוע פרופורמה כהגדרתו בתקנה  עסקים  הבית חסון בעסקת צרוף    רכישת 

השנתיים המאוחדים  יש לעיין בדוחות כספיים אלה בהקשר לדוחות הכספיים    .1970- תקופתיים ומיידיים(, התש"ל 

 אורים אשר נלווים להם. י תאריך ולב  וולשנה שהסתיימה באות  2019בדצמבר  31של החברה ליום 

 מדיניות חשבונאית:  עיקרי  –  2ביאור 

מאוחדים פרופורמה    תמציתייםדוחות    הוצגו ,  1970-"ל התש(,  ומידיים   תקופתיים )דוחות    ערך   ניירות   לתקנות   בהתאם 

 . 2019ביוני  30רווח כולל אחר לתקופות של שישה ושלושה חודשים שהסתיימו ביום  ו הפסד  או   רווחעל 

  בדוחות   יושמו   אשר ,  3ובכפוף להנחות הפרופורמה המובאות בביאור    לעיל   לאמור   בכפוף,  החשבונאית   המדיניות 

התמציתיים   הכספיים  הדוחות  בעריכת  יושמו  אשר  לאלה  עקביים ביניים,   פרופורמהתמציתיים מאוחדים ה כספייםה

ב לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(,  38בתקנה    לאמורובכפוף    2020  ביוני  30  ליום   החברה  של  ביניים 

 . 1970-התש"ל 
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 :  הנחות הפרופורמה –  3ביאור 

  ילות החברה על מנת לשקף את תוצאות פע  אלה  פרופורמהכספיים תמציתיים  , הוצגו דוחות  1לאור האמור בביאור  

 הנחות הפרופורמה להלן:  על בסיס 

 : מאוחדים פרופורמה על רווח או הפסד ורווח כולל אחרתמציתיים  הנחות המתייחסות לדוחות   .3.1

  פעילות מאוחדים פרופורמה על רווח או הפסד ורווח כולל אחר הוצגו על מנת לשקף את תוצאות  תמציתיים  דוחות  

 . 2019בינואר   1לו הושלמה עסקת הרכישה ביום  הקבוצה 

יתר  ב   שנלקחו  כפי  ואומדנים  הנחות   סמך  על   נעשו  הנרכשת  החברה  של  בפרויקטים  וחיות ורהו  כנסותהה -

 . הקבוצה של   פרויקטיםה

  כי  ההנחה תחת נערכו  הרלוונטיות  הדיווח מתקופות   אחת  לכל   פרופורמה הכולל  הרווח   על   המאוחדים  הדוחות  -

 (. 2019בינואר  1 ביוםת )קרי צגילת התקופה המוקדמת ביותר המוחבת רחשההת  הנרכשת  החברה רכישת

 . ברההח  שלאמה למדיניות החשבונאית תחשבונאית של החברה שנרכשה בצירוף עסקים הוה המדיניות  -

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 החזקות בע"מ  גד-אב

 

 ביניים פרופורמהכספיים תמציתיים  ותדוח

   2019בספטמבר  30ליום 

 

 ( מבוקר)בלתי 
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 2019בספטמבר  30דוחות כספיים תמציתיים פרופורמה ביניים ליום 

 

 

 מבוקר( -)בלתי 

 

 נייניםעתוכן 

 

 

 עמוד  

  

  

 2 ביניים פרופורמה תמציתיים  כספיים דוחות  על המבקר  החשבון רואה של   מיוחד סקירה  דוח

  

 3-4 רווח או הפסד ות תמציתיים מאוחדים פרופורמה על דוח

  

 5-6 פרופורמה  כספיים תמציתיים ביאורים לדוחות 
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על דוחות כספיים תמציתיים    החזקות בע”מ   גד-אבמיוחד של רואה החשבון המבקר לבעלי המניות של  סקירה  דוח  

 2019בספטמבר   30פרופורמה ביניים לתקופה שהסתיימה ביום 

 

 

  התמציתייםדוחות  הכולל את ה"(  החברה בע"מ )להלן: "  אב גד החזקות את המידע הכספי פרופורמה המצורף של    סקרנו 

ורווח כולל אחר המאוחדים פרופורמה על   בספטמבר    30ביום  ושלושה חודשים  תשעה  לתקופות של    רווח או הפסד 

רופורמה לתקופות ביניים אלה בהתאם לתקן  הדירקטוריון וההנהלה אחראים לעריכה ולהצגה של מידע כספי פ  .2019

ב לתקנות ניירות ערך )דוחות  38"דיווח כספי לתקופות ביניים", בכפוף להוראות תקנה    IAS 34חשבונאות בינלאומי  

והנחות הפרופורמה המפורטות במידע הכספי פרופורמה, וכן הם אחראים לעריכת    1970- תקופתיים ומיידיים(, התש"ל 

- מה לתקופות ביניים אלה לפי פרק ד' של תקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל מידע כספי פרופור

 . . אחריותנו היא להביע מסקנה על מידע כספי פרופורמה לתקופות ביניים אלה בהתבסס על סקירתנו1970

 

)ישראל(    ערכנו סקירה  לתקן  בהתאם  סקירתנו  "סקיר  2410את  בישראל  חשבון  רואי  לשכת  כספי  של  מידע  של  ה 

לתקופות ביניים הנערכת על ידי רואה החשבון המבקר של היישות". סקירה של מידע כספי פרופורמה לתקופות ביניים  

אנליטיים   סקירה  נהלי  ומיישום  והחשבונאיים,  הכספיים  לעניינים  האחראים  אנשים  עם  בעיקר  מבירורים,  מורכבת 

נ במידה  בהיקפה  מצומצמת  הינה  סקירה  מקובלים  ואחרים.  ביקורת  לתקני  בהתאם  הנערכת  ביקורת  מאשר  יכרת 

מזוהים   להיות  יכולים  שהיו  העניינים המשמעותיים  לכל  שניוודע  ביטחון  להשיג  לנו  אינה מאפשרת  ולפיכך  בישראל 

 בביקורת. בהתאם לכך, אין אנו מחווים חוות דעת של ביקורת. 

 

לא בא לתשומת ליבנו דבר הגורם לנו לסבור שהמידע הכספי פרופורמה הנ"ל אינו ערוך, מכל    ,על סקירתנו   בהתבסס

בינלאומי   לתקן חשבונאות  להוראות תקנה  ב  IAS 34הבחינות המהותיות, בהתאם  ניירות ערך  38כפוף  לתקנות  ב 

 ופורמה. הנחות הפרופורמה המפורטות במידע הכספי פר לו  1970-)דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל 

 

 

 

 

 2020, בנובמבר 28, אביב - תל

 זיו האפט                                                                                  

 רואי חשבון                                                                                                                             
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 אב-גד  החזקות בע”מ 

   הרווח הכולל פרופורמה על    ים מאוחד  ות תמציתייםדוח

 

 

 

        2020בנובמבר,  28

תאריך אישור הדוחות  

 הכספיים 

 מנכ"ל    

 ראם רצון 

 דירקטוריון יו"ר  

 מיכאל רצון 

 סמנכ"ל כספים  

 שניר זיו 

 

 

 .ביניים  פרופורמה  תמציתיים  כספיים מדוחות  נפרד בלתי חלק  מהווים  המצורפים  הביאורים

 2019בספטמבר  30חודשים שנסתיימו ביום תשעה ל 

 
 נתונים בפועל  

בגין  התאמות   
 נתוני פרופורמה 

 
 נתוני פרופורמה 

 אלפי ש"ח   אלפי ש"ח   אלפי ש"ח  

      

 57,523  21,465  36,058 הכנסות

 55,813  25,442  30,371 עלות ההכנסות 

 1,710  ( 3,977)  5,687 גולמי )הפסד( רווח  

      

 4,005  1,217  2,788 הנהלה וכלליות הוצאות 

חלק הקבוצה בתוצאות חברות המטופלות לפי  

 581  -  581 שיטת השווי המאזני 

 679  247  432 הוצאות מכירה ושיווק 

 391  391  - הכנסות אחרות 

      

 ( 2,002)  ( 5,050)  3,048 מפעולות רגילות)הפסד( רווח  

      

 2,353  1,171  1,182 הוצאות מימון 

      

 ( 4,355)  ( 6,221)  1,866 לפני מיסים על ההכנסה  )הפסד(   רווח

 1,189  1,431  ( 242) הטבת )הוצאה( מיסים על הכנסה

 ( 3,166)  ( 4,790)  1,624 לשנה  )הפסד( נקי וכולל  רווח  

      

      

      מיוחס ל: 

 ( 3,381)  ( 4,790)  1,409 בעלי מניות החברה 

 215  -  215 זכויות שאינן מקנות שליטה

      

 ( 3,166)  ( 4,790)  1,624 נקי וכולל )הפסד( סך הכל רווח  
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 החזקות בע”מ  גד -אב

 )המשך(  הכולל דוחות תמציתיים מאוחדים פרופורמה על רווח  

 

 

 

 .הביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מדוחות כספיים תמציתיים פרופורמה ביניים

 

 2019בספטמבר  30שלושה חודשים שנסתיימו ביום ל 

 
 נתונים בפועל  

בגין  התאמות   
 נתוני פרופורמה 

 
 נתוני פרופורמה 

 אלפי ש"ח   אלפי ש"ח   אלפי ש"ח  

      

 13,664  2,154  11,510 הכנסות

 13,400  2,766  10,634 עלות ההכנסות 

 264  ( 612)  876 גולמי )הפסד(   רווח

      

 1,160  341  819 הנהלה וכלליות הוצאות 

הקבוצה בתוצאות חברות המטופלות לפי  חלק 

 88  -  88 שיטת השווי המאזני 

 375  108  267 הוצאות מכירה ושיווק 

 201  201  - הכנסות אחרות  

      

 ( 982)  ( 860)  (122) מפעולות רגילות  הפסד 

      

 827  380  447 הוצאות מימון 

      

 ( 1,809)  ( 1,240)  (569) לפני מיסים על ההכנסההפסד 

 454  269  185 מיסים על הכנסה הטבת

 ( 1,355)  ( 971)  (384)   לתקופה    כוללהפסד 

      

      

      מיוחס ל: 

 ( 1,307)  ( 971)  (336) בעלי מניות החברה 

 ( 48)  -  (48) זכויות שאינן מקנות שליטה

      

 ( 1,355)  ( 971)  (384) כולל סך הכל הפסד 
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 : כללי  -  1ביאור 

יזמות ובניה בע"מ  עם בעלי המניות של בית חסון     התקשרה החברה בהסכם מכר מניות  2019באוגוסט    18ביום  

-חברה )להלן בסעיף זה בהתאמה: "ההסכם" ו של ה"(, חברה העוסקת בתחום פעילות דומה לחסון"בית    לן)לה

וחופשיות מכל שיעבוד. הרכישה   נקיות  "המוכרים"(, לרכישת מלוא החזקותיהם של המוכרים בבית חסון, כשהן 

  7ראה ביאור  ם בתאגידים קשורים לבית חסון.  כאמור כללה גם את העברת כלל ההחזקות הישירות של המוכרי

 2019בדצמבר  31מאוחדים של החברה ליום הכספיים הלדוחות 

נמסרו לחברה  ,  2019להסכם הרכישה בחודש אוקטובר    הפרויקטיםהסכמת הגופים המממנים את  קבלת  ממועד  

לצורך הניהול העסקי השוטף של בית חסון, ומאותו מועד, החברה מנהלת את בית חסון על פי ייפוי הכח    ייפוי כח

הנ"ל, לרבות לעניין טיפול בפרויקטים והעבודה מול הגופים הפיננסים ויתר הצדדים השלישיים, ככל שנדרש. במהלך  

מלאה בכל אתרי הפרויקטים שנרכשו  , החברה פעלה לצורך השבת פעילות  2019החודשים נובמבר ודצמבר בשנת  

על פי ההסכם. במסגרת זו, חודשו התקשרויות עם ספקים וקבלני משנה והחברה הזרימה מימון ביניים אשר היה  

   נחוץ לצורך השבת הפעילות בפרויקטים.

)דוחות  לתקנות ניירות ערך    1מהווה אירוע פרופורמה כהגדרתו בתקנה  עסקים  הבית חסון בעסקת צרוף    רכישת 

יש לעיין בדוחות כספיים אלה בהקשר לדוחות הכספיים השנתיים המאוחדים    .1970- תקופתיים ומיידיים(, התש"ל 

ליום   ולב   ו ולשנה שהסתיימה באות   2019בדצמבר    31של החברה  נלווים להם, כפי שנכללו  יתאריך  אורים אשר 

 .  2020באוקטובר  2בטיוטת תשקיף החברה מיום 

 מדיניות חשבונאית:  עיקרי   -  2ביאור 

מאוחדים פרופורמה    תמציתייםדוחות    הוצגו ,  1970-"ל התש(,  ומידיים   תקופתיים )דוחות    ערך   ניירות   לתקנות   בהתאם 

 . 2019בספטמבר  30ושלושה חודשים שהסתיימו ביום  תשעה רווח כולל אחר לתקופות של ו הפסד  או   רווחעל 

  בדוחות   יושמו   אשר ,  3ובכפוף להנחות הפרופורמה המובאות בביאור    לעיל   לאמור   בכפוף,  החשבונאית   המדיניות 

התמציתיים   הכספיים  הדוחות  בעריכת  יושמו  אשר  לאלה  עקביים ביניים,   פרופורמהתמציתיים מאוחדים ה כספייםה

ב לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים  38בתקנה    לאמורובכפוף    2020  בספטמבר  30  ליום  החברה  של  ביניים 

 . 1970-ומיידיים(, התש"ל 

  



 גד החזקות בע"מ -אב

 2019בספטמבר  30ביאורים לדוחות כספיים תמציתיים פרופורמה ליום 
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 :  הנחות הפרופורמה  -  3ביאור 

לו הושלמה    הקבוצה   פעילות כולל הוצגו על מנת לשקף את תוצאות  הרווח  המאוחדים פרופורמה על  תמציתיים  דוחות  

 . 2019בינואר   1עסקת הרכישה ביום 

יתר  ב   שנלקחו  כפי  ואומדנים  הנחות   סמך  על   נעשו  הנרכשת  החברה  של  בפרויקטים  וחיות ורהו  כנסותהה -

 . הקבוצה של   פרויקטיםה

  כי  ההנחה תחת נערכו  הרלוונטיות  הדיווח מתקופות   אחת  לכל   פרופורמה הכולל  הרווח   על   המאוחדים  הדוחות  -

 (. 2019בינואר  1 ביוםת )קרי צגילת התקופה המוקדמת ביותר המוחבת רחשההת  הנרכשת  החברה רכישת

 . ברההח  שלאמה למדיניות החשבונאית תחשבונאית של החברה שנרכשה בצירוף עסקים הוה המדיניות  -

 



 

 
 דוח אירועים 

 
מבנה וצורה(,   –א ניירות ערך )פרטי התשקיף וטיוטת תשקיף  56דוח אירועים כהגדרתו בתקנה  

החברה 1969-תשכ"טה של  הכספיים  הדוחות  חתימת  מועד  לאחר  שאירעו  אירועים  בדבר   ,
 התשקיף פרסום ועד למועד 2020 אוקטוברב 2ואשר נחתמו ביום  2020לשנת  שניהלרבעון 

 
פרסום  ועד למועד    (2020  אוקטוברב  2ביום  )  2020לשנת  השני  לרבעון    החתימה על הדוחות הכספיים  ממועד

 חלו בחברה אירועים מהותיים. , לא  התשקיף
 
 
 

 2020בנובמבר  28תאריך:  

 
 ________________  ________________  ________________ 

 , רצון מיכאל
 יון דירקטורה"ר  יו

 , רצון ראם
 ודירקטור "ל  מנכ

 , זיו שניר
 כספים "ל סמנכ

 



 1-י

 פרטים נוספים  – 10פרק 

 חוות דעת עורך דין 10.1

 החברה קיבלה את חוות הדעת המשפטית הבאה: 

 

 לכבוד 
 בע"מ  החזקותגד -אב

 11היצירה  
 רעננה 

גן,    2020בנובמבר    29רמת 
 11270/2  מספרנו

 
 

 ג.א.נ.,

 

בעניין הנפקה ורישום למסחר של אגרות חוב )סדרה   גד החזקות בע"מ-אב של   להשלמה  תשקיף: הנדון

,  (בהתאמה , "המוצעים  הערך ניירות"-ו" החברה"להלן: )  ש"ח ע.נ. כל אחת  1א'(, רשומות על שם, בנות 

 "( התשקיףתשקיף מדף של החברה )להלן ביחד: "וכן 

 

 לבקשתכם, הרינו לאשר בזאת כי:

על   .א המוצעים  הערך  לניירות  הנלוות  נכונה  הזכויות  תוארו  החברה  בהון  הקיימות  ולמניות  ידיכם 

 בכוונת החברה להציע את ניירות הערך.  ו על פי ,בתשקיף

 החברה מוסמכת להנפיק את ניירות הערך שבנדון באופן המתואר בתשקיף.  .ב

 .הדירקטורים של החברה נתמנו כדין ושמם נכלל בתשקיף .ג

 תשקיף. בהרינו מסכימים כי חוות דעתנו זו תיכלל 

 

 

 בכבוד רב, 

 

 , עו"ד מתן מלכה  אביב יריב, עו"ד 

 משרד עורכי דין  –ארז רוזנבוך 

 

 

 

  



 2-י

 הוצאות ההנפקה  10.2

הוצאות החברה בקשר להנפקה, זו כולל עמלות הפצה, ניהול, התחייבות מוקדמת וריכוז והוצאות  

והשיעור שמהוות הוצאות אלו מסך תמורת ההנפקה על פי תשקיף זה,  אחרות, לרבות שכ"ט יועצים  

( לחוק ניירות ערך,  2()1)א16יפורטו במסגרת הודעה משלימה אשר תפרסם החברה בהתאם לסעיף  

 . 2007-ותקנות ניירות ערך )הודעה משלימה וטיוטת התשקיף(, התשס"ז  1968-תשכ"ח

 

 אחרים  ערך  לניירות  בקשר עמילות דמי 10.3

החברה לא שילמה ולא קיבלה על עצמה התחייבויות לשלם עמלה על ניירות הערך שיוצעו על פי  

 תשקיף זה. 

 

 במזומנים  מלאה בתמורה שלא  החברה שלניירות הערך  הקצאת 10.4

  שלא   ערך  ניירות  להקצות  התחייבה  ולא  הקצתה   לא  החברה,  תשקיףה   לתאריך  שקדמו  בשנתיים

 . למזומנים בתמורה

 

 שווי הערכת 10.5

מאוד אשר שימשה בסיס לקביעת ערכם של נתונים בדוחות    הערכת שווי מהותית  תאודו  לפרטים

 . לתשקיף  6פרק ל  א'6  נספח, ראו 2020ביוני   30הכספיים של החברה ליום  

 

 במסמכים עיון 10.6

של רשות ניירות ערך    ההפצה   באתרניתנים לעיון    החברה של    ההתאגדות תקנון    ןוכ   תשקיף המ   עותק

www.magna.isa.gov.il מקובלותהעבודה ה בשעות, רעננה, 11 היצירה  ברחוב החברה  במשרדיכן ו . 

www.magna.isa.gov.il


 1-יא

 חתימות  – 11פרק 

 :החברה

 ________________________ _                  בע"מ  גד החזקות-אב

 

 :הדירקטורים

 

 _________________________   מר מיכאל רצון, יו"ר הדירקטוריון 

 

 _________________________     , דירקטור מר ראם רצון

 

 _________________________     , דירקטור מר עמית גלר

 

 _________________________     שלמה רצבי, דירקטור מר 
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