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 בע"מ רוטשטיין נדל"ן 
 )"החברה"( 

 2020 דצמברב 21

 
 לכבוד

 רשות ניירות ערך
 באמצעות מגנ"א

 
 לכבוד

 אביב בע"מ -הבורסה לניירות ערך בתל
 י"ה מאבאמצעות 

 יפו  - אביב  בתל פינוי בינוי  להקמת פרויקט מסוג "(המכרז)להלן: " ע הצעותהליך הזמנה להציבזכיה   :הנדון

חברת אנשי ,  של החברהבת    ה חבר  החברה ביחד עם  הלקיב,  2020  דצמברב  20כי ביום    ,יעלהוד  בדתמתכהחברה  

בע"מ  העיר  רוטשטיין  "  מקבוצת  הבת )להלן:  "  "החברה  כי    ("הקבוצהוביחד:  כזוכה ה  נבחר הקבוצה  הודעה 

בעלי  )חברה שנבחרה לייצג את  חברה לשיכון בע"מ  עזרה ובצרון  חברת  על ידי  שנערך    בהליך הזמנה להציע הצעות

בהליך  תהזכויו   ט ויקפר להקמת    יפו  -  אביב  בתל  ,גוורדיה-לה  ברחוב   דירות  114  -כ  ל שת  זכויוהבעלי  ו(  בדירות 

 . (, בהתאמה"הפרויקט"" והמכרז ": )להלן פינוי בינוימסוג  התחדשות עירונית 

שם הקמת ל  מפורט  קשרותהסכם התיקט על  בפרו   ותהדיר  בעלי  להחתמת  פעלת  הקבוצה  ,המכרזנאי  ם לת בהתא

יכלול  פרויקטה ההסכם  מתליםתנא.  בפרויקטיםהמ  ים  בינוי   מסוג  קובלים  עם  :  וןכג,  פינוי  הרוב התקשרות 

פי   על  הקיימות   דותיחיבעלי  קרב  מ   קחוהדרוש  של    הדיור  רוב  נדרש  זה  למועד  )להלן:   (מהדיירים  80%)נכון 

הדיור  " הליך  ,  "(הקיימותיחידות  המפורטתוהת  ירישוהשלמת  המפורטתוהת)  כנית  רישוי נ  כנית  בהליך  מצאת 

להתנגדויות(ה  בשלב   -  מתקדם היקבל  , הפקדה  ליוובהשרות  , התקבניה  ר תת  בנקסכם  לפרויקי    כלל פינוי    , טאי 

חזקה  ומות  הקייהדיור    דותיחי בהסכםו  יןמקרקע בקבלת  למפורט  ובכפוף  בהתאם  המפורט   הכל  ההתקשרות 

   "(.התנאים המתלים"  :ןלהל) דיםן הצדשייחתם בי

 114)הקיימות    יור ד ידות הלהרוס את יחקט  ויבמסגרת הפר  הקבוצהעתידה  ,  המתליםים  נאהת   תקיימות כפוף להב

להערכת   .הקבוצה  חלק יח"ד    300-כ  מתוכן  ,תומקו   7-15ני  ב  בניינים  16-ביח"ד    420  -כקומן  ולבנות במ  (דירות

 יל יימשך כשנה.החברה, שלב השלמת החתימות כאמור לע 

 ש"חן  מיליו   820  -הינו כקט  רוי פמה   הקבוצהשל  וי  הצפ  הכנסות קף ה יה,  ברהחהשל    בהתאם להערכה ראשונית

 ."מ(מע יםכולל  תונים אינםהנ)  ש"חמיליון   700  -והיקף העלויות הצפוי בפרויקט הינו כ

 

והיקף יות  קף העלוהי,  הפרויקט  ביצועול  המכרזבתנאי  ועמידה  ות  קיימהתל  בקשרבות  לרל  האמור לעי  המידע

 כהגדרתו  הינו מידע צופה פני עתיד  תקופה בה יושלמו החתימות גבי הוכן הערכת החברה ל  ,יםהצפוי  ותההכנס

  ם יתקיימו התנאיזה, לא ניתן להעריך האם ומתי  נכון למועד דוח  יצוין, כי  .  1968-חהתשכ"ך,  ער  רותבחוק ניי

וזהפרוי  וצעיבו היתר,אתקט  בין  תב  ,  א אשוניים,  חיצמים  בגורלות  של   הסדרת   כגוןהחברה,  בשליטת  ינם  ר 

הקיימותעם  ההסכמות   הדיור  יחידות  הליך  ,  בעלי  בניההיתקבלת  ,  והתכנון  הרישויהשלמת  התקשרות    ,ר 

בנקאי ליווי  עוקבל   בהסכם  חזקה  המקרקעין.ת  שבנוס  ל  יתכן  העלויות  ף,  ההקהי  כןוהיקף   יהצפו  כנסותף 

טת גורמים חיצוניים אשר אינם בשליתלות ב  בשל  זאתו  , החברה כמפורט לעיל  כותמהער  יהיו שונים יקט  רוהפמ

היתרוב  הרהחב בין  זה,  בשינויי,  כלל  וכיו"ב  , הבניהת  לויועם  השוק  הת   מצב  מגורמי וכן  חלק  או  כל  ממשות 

ה א'    29ף  בסעי  מתואריםהסיכון  התקוללחלק  החדוח  של  שפו  ,2019  נת לש  ברהפתי  בכפי  במרץ   26יום  רסם 

 . לים בדיווח מיידי זה על דרך ההפניה, הנכל (2020-01-026077: אסמכת)מס' א  2020

 

 ,בכבוד רב             

      מבע"ן נדל"יין רוטשט                                                                                                 
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 חיים, מנכ"ל -אבישי בן ות:עבאמצ    

  י עסקופיתוח   מנכ"ל כספים, סורועי טויזר                                                                                              
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