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(ב"סדרה י)ח "מצגת לקראת הנפקת אג



.ונועדה אך ורק למסירת מידע למשקיעים, המצגת אינה מהווה הצעה לרכישת ניירות ערך של החברה או הזמנה לקבלת הצעות כאמור

הכולל את המידע  , שפרסמה החברההעיתיים והמידיים , בדוחות התקופתייםהמצגת נערכה לשם תמצית ונוחות בלבד והיא אינה יכולה להחליף עיון 

.בטרם קבלת החלטה בדבר השקעה בניירות ערך של החברה, המלא והמחייב אודות החברה וניירות הערך שתציע

. 1968-ח"תשכ, כהגדרתו בחוק ניירות ערך, המצגת כוללת מידע צופה פני עתיד

או עניינים עתידיים אשר התממשותם אינה ודאית ואינה בשליטת החברה  /תחזיות ואומדנים המתייחסים לאירועים ו, בין היתר, מידע כאמור כולל

בלתי ניתן  , מידע  כאמור הינו בלתי וודאי. מידע צופה פני עתיד אינו מהווה עובדה מוכחת והוא כפוף מטבעו לסיכוני אי התממשות משמעותיים. בלבד

וכן מהתפתחויות בסביבה , מגורמי סיכון המאפיינים את פעילות החברה, בין היתר, והתממשותו או אי התממשותו תושפע, להערכה מדויקת מראש

אשר אינם ניתנים להערכה מראש ואשר אינם מצויים בשליטת החברה והמפורטים  , הכללית ובגורמים החיצוניים המשפיעים על פעילות החברה

ד המקסימלי שהחברה עשויה  "הנתונים המוצגים בפרויקטים אלה מציגים את מספר יח.בסעיף גורמי הסיכון במסגרת הפרסומים השונים של החברה

תרכוש את  , לפיה, ד בתיאור הפרויקטים מבוסס על הערכת החברה"מספר יח. לחברה זכויות במספר יחידות קטן יותר מהמפורט לעיל, בפועל. לבנות

.או עסקת הזמנת שירותי בניה/או עסקת קומבינציה ו/יתרת היחידות בדרך של רכישת קרקע ו

הינו מידע המבוסס  , הרווח הגולמי הצפוי לפרויקט כולו וכן צפי לתחילת הפרויקט ולסיום הפרויקט, עלויות צפויות, המידע  בדבר ההכנסות הצפויות

עלויות  ( ב); או בפרויקטים סמוכים/מחירי המכירה הנוכחיים של דירות שנמכרו בפרויקט ו( א: )בהתחשב ב, על התחשיבים הכלכליים שערכה החברה

תחזיות החברה עשויות שלא להתממש במידה ויחולו  . קצב המכירות החזוי בהתבסס על ניסיון החברה( ג); הבניה שנערכות על סמך תחשיבי עבודות

שינויים מהותיים לרעה במחירי המכירה של הדירות לעומת המחירים של הדירות בפרויקטים ייפול בצורה משמעותית מקצב המכירות ששימש בסיס  

.ן למגורים בישראל"לחיזוי המידע כאמור וזאת עקב שינויים בכלכלה בישראל וכן בשוק הנדל

הבהרה משפטית  
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הבשילו התנאים לחתימת הסכם עם  /פרויקטים מסוג התחדשות עירונית בהם החברה מעורבת ואשר בחלקם טרם התקיימו, בין היתר, במצגת זו נכללו

.  הדיירים או טרם נבדקה סופית היתכנות

מובהר כי אין כל וודאות שהערכות אלה  . הינן מידע צופה פני עתיד, החברה בדבר יכולותיה להוציא לפועל את הפרויקטים בהם היא פועלתהערכות 

:  וזאת עקב גורמים שאינם בשליטת החברה ובכלל זה, תתממשנה בפועל

;  אין כל וודאות כי יתקבלו הסכמות הדיירים הנדרשות על פי דין( א)

;  ובהתאם לכך עשוי להשתנות מספר הדירות הקיימות במתחם ,אין כל ודאות לגבי גבולות כל מתחם רלוונטי( ב)

;  המוצעות על ידי החברה לפרויקטים יאושרו על ידי הגורמים הרלוונטייםעות"התבאין כל וודאות כי ( ג)

;  אין כל ודאות שהפרויקטים שיאושרו יהיו פטורים מהיטלי השבחה או שיחולו עליהם היטלי השבחה מוקטנים( ד)

;  ותםאין כל וודאות לגבי החלטות אחרות שיתקבלו על ידי מוסדות תכנון ואשר עשויות להיות להם השלכות על היתכנות הפרויקטים או סיכויי התממש( ה)

;אין כל וודאות כי החברה תבצע את הפרויקטים הכלולים במצגת זו ובהיקפים בהם היא מעוניינת( ו)

.  או בדבר הוצאתם אל הפועל בסופו של דבר/אין כל ודאות בדבר הכדאיות הכלכלית של הפרויקטים המוצגים במצגת זו ו( ז)

או יכול שיושפע מגורמים אשר לא ניתן  , כולו או חלקו או להתממש באופן שונה מכפי שנצפה, הצופה פני עתיד הכלול במצגת עשוי שלא להתממשהמידע 

עקב שינוי באיזה מגורמי הסיכון המאפיינים את פעילות החברה וכן מהתפתחויות בסביבה הכלכלית  , ואשר אינם בשליטתה של החברה, להעריכם מראש

. ובגורמים החיצוניים המשפיעים על החברה

או נסיבות שיחולו לאחר מועד /או לשנות את המידע הכלול במצגת על מנת שישקפו אירועים ו/כי החברה אינה מתחייבת לעדכן ו, ספק מובהרלהסרת 

.עריכת המצגת

(  המשך)משפטית הבהרה 
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שנות מצוינות50-למעלה מ
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כרטיס ביקור

בעיקרמשרדיםובנינימסחרשטחי,מגוריםבניינישלוהקמהתכנון,בייזוםעוסקתהקבוצה
הארץבמרכזביקושבאזורי

ן"הנדלבענףשנה50-מלמעלהפועלתנתנאלמשפחתבשליטתהקבוצה.

בישראלומסחרמשרדיםשלר"מאלפיועשרותדיוריחידותאלפיהקימההקבוצההקמתהמאז.

בישראלדיוריחידות3,000-כשלבהיקףפרויקטיםשלובתכנוןבהקמהכיוםמעורבתהחברה
ובנוסף(הזכויותמבעלי80%-מלמעלהשלחתימותעםבפרויקטיםעירוניתהתחדשותכולל)

.ר"מ17,000-כשלבהיקףמשרדיםובניינימסחרשטחי

1,550–כשלהכנסותאלהפרויקטיםבגיןהקרובותבשניםלרשוםצפויההיאכימעריכההחברה
.₪'מ400–כשלבסךצפויגולמיורווח₪'מ

ד"יח96נמכרושמתוכןושיווקבביצועד"יח300-כלחברה30.9.2020ליוםנכון.

המאזןמסך26%–כומהווה₪'מ253-בכהסתכם2020בספטמבר30ליוםהעצמיההון.
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ן מניב"נדל
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בית נתנאל–רחובות 

בניןברחובותתמרבפארקבנתההחברה
מסחרקומת,קרקעיתתחניוןהכוללמשרדים
–כשלכוללבשטחמשרדיםקומותושמונה

.מרפסותכוללר"מ6,800

השטחיםיתרתכל,המסחרקומתלמעט
.החברהבבעלותבבניין

בהסכםהתקשרההחברה,2018בנובמבר
מלואלהשכרתמערכותאלביטעםשכירות
אופציהעםשניםלחמשבמבנההחברהזכויות
.נוספותשניםלחמש

₪'מ7.2–כשנתייםשכירותדמי

דמי5%שלתוספתתשולםהאופציהבתקופת
לצרכןהמחיריםלמדדצמודיםהשכירות

מחזיקילטובתראשוןבשעבודמשועבדהנכס
החברהשל('יסדרה)החובאגרות
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מרכז נתנאל בשדרה-חולון 

בסמוךחולוןהעירבמרכזממוקםהנכס
חולוןקניון,הילדיםמוזיאון,למדיטק

.והמכללה

 ר"מ4,000-כ:בנוישטח

מ10-כ: הכנסה שנתית משוערת '₪

מ9–כ :חוזים חתומים '  ₪
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בית גאון תל אביב

ר"מ6,000-כשותפיםעםיחדרכשההחברה
ראשוןקו)אביבבתל6קויפמןברחובבבניין

.(קלוררלס'צגןמוללים

רשתעםבתנאיםהסכםעלחתמההשותפות
לרשתהשטחיםיושכרולפיובראוןמלונות
החברהחלק.בשנה₪'מ16שלבסךבראון

50%.

לשטחיםהשטחיםהסבתכוללהשיפוץ
במספרמלוןחדרי182-לוכןציבוריים

.גדלים

.3/2021הינוהעבודותלסיוםצפי
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הגדוד העברי תל אביב

  החברה רכשה קרקע ברחוב הגדוד העברי
4-ד ו"יח23לבניית בתל אביב 60-62

.חנויות

4/2021: צפי לתחילת פרויקט

11/2022: צפי לסיום

 מ30-כ : השקעה צפויאומדן '  ₪

מ2-כ : דמי שכירות שנתיים צפויים '  ₪
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סיכום פרויקטים מניבים
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שווי הנכס  ר"שטח במשם הפרויקט
בספרים

הכנסה שנתית חוב בספרים
משוערת  

(₪במיליוני )

מרכז נתנאל  
בשדרה חולון

4,00016010510

בית נתנאל  
רחובות

6,800118877.2

בית גאון תל  
אביב

6,00087*48*8*

2,87320132הגדוד העברי

19,67338525327.2סיכום

החברהחלק *



הנכסים המניביםשווי התפתחות 
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370' ח-חולון 
חיים בר לברחוב: כתובת

ד"יח24: מספר יחידות

הפרויקט הסתיים

ד"יח2נותרו למכירה : מכירות

מ46-כ: היקף מכירות צפוי '  ₪

מ37–כ : השקעה '  ₪

 מ9–כ : צפוירווח גולמי '  ₪
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רחוב משה דיין  : כתובת

ד"יח33: ד"מספר יח

הפרויקט הסתיים

ד"יח6נותרו למכירה : מכירות

מ64–כ : היקף מכירות צפוי '₪

מ51–כ : השקעה '  ₪

מ13–כ : רווח גולמי צפוי '  ₪



השדרה-חולון 

רחוב דגניה: כתובת

ד"יח80: יחידות' מס

הפרויקט הסתיים

ד בהיקף  "יח2נותרו למכירה : מכירות
.  ₪מיליון 9-של כ

מ40–כ : רווח גולמי צפוי '₪

50%:  חלק החברה
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תל ברוך-תל אביב 

רחוב רפידים  : כתובת

ים  'קוטג26: מספר יחידות

4/2021: צפי לסיום

ים'קוטג12נותרו למכירה : מכירות

מ205–כ : היקף מכירות צפוי '  ₪

מ154–כ : אומדן השקעה צפוי '  ₪

מ51–כ : רווח גולמי צפוי '  ₪
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נאות שמיר–יבנה הירוקה 
204מגרש 

ד"יח34: ד"מספר יח

 3/2021: לסיוםצפי

ד"יח14נותרו למכירה : מכירות

 מ60–כ : מכירות צפויהיקף ' ₪

מ47–כ : אומדן השקעה צפוי ' ₪

מ13–כ : רווח גולמי צפוי '₪

2020מגרש 

ד"יח22: ד"מספר יח

 6/2021: לסיוםצפי

ד"יח5נותרו למכירה : מכירות

מ39–כ : היקף מכירות צפוי ' ₪

מ29–כ : אומדן השקעה צפוי ' ₪

מ10–כ : רווח גולמי צפוי '₪

264מגרש 

ד"יח24:ד"מספר יח

 3/2021: לסיוםצפי

ד"יח11נותרו למכירה : מכירות

מ43–כ : היקף מכירות צפוי ' ₪

מ32–כ : אומדן השקעה צפוי ' ₪

מ11–כ : רווח גולמי צפוי '₪

253מגרש 

ד"יח38: ד"מספר יח

12/2020: צפי לתחילת פרויקט

3/2022: צפי לסיום

מ66–כ : היקף מכירות צפוי ' ₪

מ57–כ : אומדן השקעה צפוי ' ₪

מ9–כ : רווח גולמי צפוי '₪

16



'נתנאל בשדרה שלב ב-חולון 

כהן  היינץרחוב: כתובת

מאושרתע"תבד לפי "יח96: ד"יח' מס

ד"יח68: יחידות למכירה

 9/2023: לסיוםצפי

ד"יח60נותרו למכירה :מכירות

מ180–כ : היקף מכירות צפוי '  ₪

מ145–כ : אומדן השקעה צפוי '₪

מ35–כ :רווח גולמי צפוי '₪
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פלורנטין–תל אביב 

מקרקעירשותשלבמכרזוזכתההשתתפההחברה
בשכונתאברבנאלברחובקרקעלרכישתישראל

.אביבבתלצדקלנווהצמודפלורנטין

אשרלפינוימבניםמספרקיימיםהקרקעעל
.לפנותםפועלתהחברה

בשילובלמגוריםלבניהמאושרתע"תבקיימת
.מסחר

100-כיכלולאשרמגוריםפרויקטמתכננתהחברה
.שוניםבגדליםיח״ד

ביקושיםעםמואצתפיתוחבתנופתמצויהאזור
.גבוהים

 8/2021:לתחילת פרויקטצפי

2/2024: צפי לסיום

 מ270–כ : צפויהיקף מכירות ' ₪

מ162–כ : אומדן השקעה צפוי '₪

מ108–כ : רווח גולמי צפוי '₪
6
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ר עילית"בית

ישראלמקרקעירשותשלבמכרזוזכתההשתתפההחברה

.ד"יח405לבנייתעיליתבביתרקרקעלרכישת

לפנינמצאתאשר)ע"תבלשינויפועלהשיכוןמשרד

ובנוסףד"יח780-להדיוריחידותלהגדלת(הפקדה

.מסחרייםמרכזיםשלושה

.גבוהיםביקושיםעםמואצתפיתוחבתנופתמצויהאזור

 6/2021:לתחילת פרויקטצפי

12/2025-הפרויקט ייבנה בארבעה שלבים שהאחרון שבהם יסתיים ב: צפי לסיום.

6
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הרכסמתחם -עתלית 

מתחם הרכס  : כתובת

ד"יח54: *ד"מספר יח

5/2021: צפי לתחילת פרויקט

12/2022: צפי לסיום

מ147-כ : היקף מכירות צפוי '₪

מ105-כ : אומדן השקעה צפוי '  ₪

מ42-כ : רווח גולמי צפוי '  ₪

.גג/גןד "יח74-החברה הגישה תכנית לאישור במסגרת ועדה מקומית ל *
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פרויקט אטלנטיס–בת ים 

בת ים: כתובת

ד  "יח175: ד"מספר יח

 10/2021: לתחילת פרויקטצפי

10/2023: צפי לסיום

מ380-כ : היקף מכירות צפוי '₪

מ300-כ : אומדן השקעה צפוי '  ₪

מ80-כ : רווח גולמי צפוי '  ₪

50%: חלק החברה
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שחמון–אילת 

שכונת שחמון באילת: כתובת

 ד "יח115-כ: ד"יחמספר

 10/2021: לתחילת פרויקטצפי

10/2023: צפי לסיום

מ182-כ : היקף מכירות צפוי '₪

מ142-כ : אומדן השקעה צפוי '  ₪

מ40-כ : רווח גולמי צפוי '  ₪

50%: חלק החברה
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לודמתחם שגיא -מגדלי נתנאל 

9-כשלכוללבשטחקרקעהחברהבבעלות
.דונם

ד"יח90-לבניהזכויותקיימותהקרקעעל.

שלתוספתעבורע"תבלשינויפועלתהחברה
יהיהניתןהחברהשלהערכתכךד"יח270-כ

.ד"יח360-כהקרקעיתרתעללבנות
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עירוניתלהתחדשותפרויקטיםלקידוםהמרכזבאזורפועלתהחברה
שלרבבמספרמעורבתהחברהכיום.38א"תמ/בינויפינויבמסגרת

–כלבנותיהיהניתןל"הנהפרויקטיםעלהחברהלהערכת.פרויקטים
שלסופילאישור,היתרבין,כפוףהדיוריחידותמספר.ד"יח3,000

.המוסמכותהרשויות

בעליכלהוחתמווטרםראשוניבשלבהינםמהפרויקטיםחלקכייובהר
.החברהי"עלהיקפםאוהפרויקטיםלביצועודאותכלואיןהדירות
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מיקום  שם הפרויקט
הפרויקט

ד  "יח
בפרויקט

היקף  
מכירות צפוי  

(₪' מ)

אומדן  
השקעה 
צפויה  

(₪' מ)

סך הרווח  
הגולמי  
הצפוי  

(₪' מ)

אחוז  
החתמות

סטטוס 
הפרויקט

,  התרסישמעון *על הפארק התרסי
אביבתל 

הוגש לוועדה80%מעל 36644222

הוגש לוועדה80%מעל 32695811אביבתלשטרוק-תל אביב  

בשלבי תכנון80%מעל 3049418אביבתלצייטלין-תל אביב  

בשלבי תכנון80%מעל 3152448תל אביביחזקאל-תל אביב 

בשלבי תכנון80%מעל 25605010תל אביבויצמן-תל אביב 

בשלבי תכנון245042880%תל אביבדוד המלך–תל אביב 

בשלבי תכנון245345870%תל אביבבוטינסקי'ז–תל אביב 

בשלבי תכנון203729870%תל אביבבארי-תל אביב 

בשלבי החתמות12070%רמת גןנגבה-רמת גן 

בשלבי החתמות900גבעתייםכצנלסון–גבעתיים 

בשלבי החתמות480תל אביבאשרמן-תל אביב 

בשלבי החתמות970אור יהודהאור יהודה

2,69243435183כ"סה
60%–חלק החברה *
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צייטלין

יחזקאל

על הפארקהתרסי

שטרוק
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בוטינסקי'זבארי

כצנלסון

דוד המלך



(ח"במיליוני ש)סיכום פרויקטים 

החברהחלק * 

28

מיקום  שם הפרויקט
הפרויקט

שנת 
התחלת 

בניה

שנת 
סיום  
בניה  

משוערת

ד  "יח
בפרויקט

ד  "יח
מכורות  

ליום  
30/11/20

הכנסות  
צפויות

עלויות  
צפויות

רווח  
גולמי  
שהוכר

סך  
הרווח  
הגולמי  
הצפוי

עודפים  
שנמשכו

עודפים  
צפויים  

לקבל

20182020332764511123212חולון212מגרש 

2018202024224637631610חולון208מגרש 

2017202126142051549422685תל אביבברוךתל 

*4*33*1*20162019807816312619חולוןחולון השדרה

202020239636180145-35-52חולוןבשדרהנתנאל 

201920213420604758-21יבנה204יבנה 

201920212413433247-19יבנה264יבנה 

201920212217392937-18יבנה2020יבנה 

2020202238-66579-22יבנה253יבנה 



המשך–( ח"במיליוני ש)סיכום פרויקטים 

29

שם  
הפרויקט

מיקום  
הפרויקט

שנת 
התחלת 

בניה

שנת 
סיום  
בניה  

משוערת

ד  "יח
בפרויקט

ד  "יח
מכורות  

ליום  
30/11/20

הכנסות  
צפויות

עלויות  
צפויות

רווח  
גולמי  
שהוכר

סך  
הרווח  
הגולמי  
הצפוי

עודפים  
שנמשכו

עודפים צפויים  
לקבל

2021202274-14710542-52עתליתעתלית

20212024100-270162108-120תל אביבפלורנטין

ר  "בית
עילית

ר  "בית
עילית

20212025780-----300

*50-*20212023175-38030040בת יםאטלנטיס

*25-*20212023115-18214220אילתשחמון

50-100----360--לודלוד

20-*2021202336-644214תל אביבהתרסי

החברהחלק * 



המשך–( ח"במיליוני ש)סיכום פרויקטים 
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מיקום  שם הפרויקט
הפרויקט

ד  "יח
בפרויקט

ד  "יח
מכורות  

ליום  
30/11/20

הכנסות  
צפויות

עלויות  
צפויות

רווח  
גולמי  
שהוכר

סך  
הרווח  
הגולמי  
הצפוי

עודפים  
שנמשכו

עודפים  
צפויים  

לקבל

-------480תל אביבאשרמן–תל אביב 

30-4941-8-8תל אביבצייטלין-תל אביב 

32-6958-11-11אביבתלשטרוק-אביב תל 

31-5244-8-8תל אביביחזקאל-תל אביב 

25-6050-10-10תל אביבויצמן-תל אביב 

24-5345-8-8תל אביבבוטינסקי'ז–תל אביב 

22-3729-8-8תל אביבבארי-תל אביב 

-120רמת גןנגבה-רמת גן 

24-5042-8-8תל אביבדוד המלך–תל אביב 

-900כצנלסוןכצנלסון-גבעתיים 

970אור יהודהאור יהודה

4,6752272,2791,73857449107971סיכום



שינוי מבני צפוי

31

בתחוםשהפעילותכךהחברהמבנהשינוימהלךאתבוחנתהחברה
תועברהמניבן"הנדלבתחוםוהפעילותבחברהתרוכזהיזמין"הנדל

בעלייהיומניותיהושבעליהפיצולהליךלצורךשתוקםאחותלחברה
."(המתפצלתהחברה)"הרלוונטיבמועדהחברהשלהקיימיםהמניות

אישוריבקבלת,היתרבין,מותניתהמבנהשינויהשלמתכייצוין
המבנהשינוי,כןכמו.יתקבלוכיוודאותאיןאשר,החברהשלהאורגנים

החברהמניותשלבעיןחלוקהבאישור,היתרבין,מותנהכאמור
הרשותאישורקבלת,תשקיףפרסום,החברהמניותלבעליהמתפצלת

ואישוריםהמיסיםרשותאישורקבלת,כאמורלתשקיףע"לניוהבורסה
לוחמהו,כןואםיתממשכאמורהליךכיוודאותכלאין,ולפיכך,נוספים
.לביצועוהזמנים



(שקליםבמיליוני)המאזןעיקרי-פיננסיםנתונים

30.9.2031.12.19התחייבויות והון30.9.2031.12.19נכסים

245.9244.3אשראי מבנקים67.7137.0מזומן ופיקדונות

50.948.2לקוחות וחייבים
חלויות שוטפות של הלוואה  

מתאגיד פיננסי
15.0-

160.2179.8חלויות שוטפות של אגרות חוב372.2308.6בניינים בהקמה

42.035.2ספקים וזכאים0.50.8הוצאות נדחות

5.69.2מיסים לשלם491.3494.6סך רכוש שוטף

6.1-דירותמרוכשימקדמות 111.9171.8מלאי קרקעות

304.4294.8ן להשקעה"נדל
1.5-התחייבויות לבעלי קרקע

התחייבות בגין עסקה משותפת 
למגוריםלהקמת בנין

2.30.2

471.0476.3סך התחייבויות שוטפות1.11.1רכוש אחר

121.0100.5אשראי מבנקים לזמן ארוך

עסקאות משותפות להקמת 
בנייני מגורים

22.2-
4.919.9הלוואה מתאגיד פיננסי

123.9162.4אגרות חוב לזמן ארוך

8.27.7מסים נדחים 1.50.9הוגןהשקעות אחרות בשווי
1.31.5נכסי זכות שימוש

1.31.5התחייבויות בגין חכירה ן "עסקה משותפת בנדל
להשקעה

47.147.8

253.1247.6הון עצמי 2.63.4רכוש קבוע

983.41,015.9סך המאזן983.41,015.9סך המאזן
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(  במיליוני שקלים)והפסדרווח -נתונים פיננסים 

1-9.202020192018

144.6113.699.7הכנסות

רווח גולמי ממכירת דירות 
ן להשקעה"מקרקעין ונדל

36.237.119.9

ן  "עליה בשווי הוגן של נדל
להשקעה

-20.412.4

הנהלה , שיווק, הוצאות מכירה
וכלליות ואחרות

11.714.412.8

24.543.119.5רווח מפעולות רגילות

18.823.323.0נטו, מימוןהוצאות 

(  הפסדי)חלק החברה ברווחי 
עסקאות משותפות

0.229.45.6

(2.0)(11.7)(1.1)הטבת מס( מיסים על הכנסה)

4.837.50.1רווח נקי לתקופה
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לסיכום

שנהמחמישיםלמעלההבניהבענףפועלתהקבוצה.

לפעילותהיסודאבןמשמשותאשרגבוהותוביצועניהוליכולותלחברה.

מ983-כשלבהיקףהינו30.9.2020ליוםהחברהמאזן'₪.

מ253-כשלבהיקףהינוהחברהשלהעצמיההון'₪.

26%–כהינולמאזןההוןיחס.

תכנוןשלשוניםובשלביםבבנייהפרויקטים18-כלחברה.

פרויקטיםכולל)₪'מ1,550–כהקרובותבשניםל"הנמהפרויקטיםצפוימכירותהיקףכ"סה
.(עירוניתבהתחדשות

מ400–כל"הנמהפרויקטיםגולמירווחכ"סה'₪.

שנתייםשכירותדמי₪'מ27–כשיניבופרויקטיםמקימההחברה.
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תודה על ההקשבה
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