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שפרסמהבדיווחיםבעיוןהצורךאתמחליףואינו,ופעילותיה"(החברה":להלן)מ"בעהחזקותגד-אבאודותהנתוניםמלואאתממצהואינו,בלבדנוחותלמטרתהינוזובמצגתהכלולהמידע

ובפרסומים2021בספטמבר30ליוםהרבעוניובדוח2020לשנתהחברהשלהתקופתיבדוח,החברהשלמדףותשקיףלציבורראשונההנפקהשללהשלמהבתשקיף,זהובכלל,לציבורהחברה

מלואאתכוללתאיננהזומצגת.בלבדמידעלמסירתמיועדתוהיאערךניירותלרכישתהצעותלקבלתהזמנהאומכירהאולרכישההצעהמהווהאינהזומצגת.החברהידיעלשפורסמו,אחרים

הןחלקןבמצגתהמוצגותהתמונות.החברהשלהסיכוןגורמיאו/ופעילותהכללתיאוראתאו/והחברהשלהעסקיותהתוכניותאתאו/ו,להםהביאוריםואתהחברהשלהכספיוהמידעהתוצאות

,גרפים,איורםשלבדרךהמובאמידעלרבות,החברהשלוהערכותאומדניםעלבחלקםהמבוססיםונתוניםמידעכוללתהמצגת.בעתידאחריםאו/ותכנונייםשינוייםיתכנוובחלקןהדמיהבגדר

,בהםהגלוםהפוטנציאלמימושלרבות,לנכסיהביחסהחברהשלהערכותאו/ותכניותכוללזובמצגתהמידע.בזהירותאליהםלהתייחסישולפיכך,דרךבכךהמובאאחרמידעוכלסקירות

ואינהודאיתאינההתממשותםואשר,1968-ח"התשכ,ערךניירותבחוקכהגדרתו,עתידפניצופהמידעהמהווים,עתידייםענייניםאולאירועיםהמתייחסיםואומדניםהערכות,מטרות,תחזיות

עלהמבוססמידעהינו,הפרויקטיםולסיוםלהתחלההצפוייםוהמועדיםצפויגולמירווחשיעור,צפויותעלויות,צפוייםעודפיםלרבות,הצפויותההכנסותבדברהמידע.בלבדהחברהבשליטת

;החברהתחשיביעלבהסתמךהצפויותהבנייהעלויות(ב);סמוכיםבפרויקטיםאו/ובפרויקטיםשנמכרודירותשלהנוכחייםהמכירהמחירי(א):בבהתחשב,החברהשערכההכלכלייםהתחשיבים

בסיסששימשוהמחיריםלעומתהדירותשלהמכירהבמחירילרעהמהותייםשינוייםויחולובמידהלהתממששלאעשויותהחברהתחזיות.החברהניסיוןעלבהתבססהחזויהמכירותקצב(ג)-ו

עקבוזאתכאמורהמידעלחיזויבסיסששימשהמכירותמקצבמשמעותיתבצורהיאטבפרויקטיםהדירותשלהמכירותקצבאו/והפרויקטיםבעלויותלרעהמהותייםשינוייםיחולואו/ולתחזית

אוהדייריםעםהסכםלחתימתהתנאיםהבשילואו/והתקיימוטרםבחלקםאשר,עירוניתהתחדשותמסוגפרויקטים,היתרביןנכללוזובמצגת.ן"הנדלבשוקוכןובעולםבישראלבכלכלהשינויים

אינואשרעתידפניצופהמידעהינן,האלוהפרויקטיםאתלפועללהוציאיכולותיהבדברהחברההערכותואשרהתכנוןרשויותידיעלשלהםהביצועהיתכנותסופיתאושרהאו/ונבדקהטרם

כלאין(ב);דיןפיעלהנדרשותהדייריםהסכמותיתקבלוכיודאותכלאין(א):שכיוון,היתרבין,בפועלתתממשנההחברהשלאלהשהערכותודאותכלאיןכי,מובהר.בלבדהחברהבשליטת

פטוריםיהיושיאושרושהפרויקטיםודאותכלאין(ג);פרויקטבכלהמוצעותהיחידותכמותזהובכללהרלוונטייםהגורמיםידיעליאושרולפרויקטיםהחברהידיעלהמוצעותעות"התבכיודאות

אוהפרויקטיםהיתכנותעלהשלכותלהםלהיותעשויותואשרתכנוןמוסדותידיעלשיתקבלואחרותהחלטותלגביודאותכלאין(ד);מוקטניםהשבחההיטליעליהםשיחולואוהשבחהמהיטלי

המוצגיםהפרויקטיםשלהכלכליתהכדאיותבדברודאותכלאין(ו)-ו;מעוניינתהיאבהםובהיקפיםזובמצגתהכלוליםהפרויקטיםאתתבצעהחברהכיודאותכלאין(ה);התממשותםסיכויי

העסקיתוסביבתהפעילותהתחומי,הנוכחימצבהלגביהחברהשלוהערכותציפיותעל,היתרבין,מבוססכאמורעתידפניצופהמידע.דברשלבסופוהפועלאלהוצאתםבדבראו/וזובמצגת

והעודפיםהרווחים,ההכנסותהיקף,בפרויקטיםהזמניםלוחות,עתידיותהתפתחויותבענייןלרבות,זומצגתפרסוםבמועדהחברהשברשותכללימידעניתוח,המצגתפרסוםבמועדשהינםכפי

המתואריםהחברהפעילותאתהמאפייניםסיכוןגורמיבשל,היתרבין,להתקייםשלאעשויותלעילהמפורטותהחברההערכות.ודאיתאינההתממשותםאשרהחברהשלהפרויקטיםמןהצפויים

חיצונייםגורמיםבשל,החברהשלוהכלכליתהכלליתבסביבההתפתחויותבשל,(2021-01-053436:אסמכתא'מס)2021במרץ31ביוםפורסםאשר2020לשנתהחברהשלהתקופתיבדוח

בביקושיםתנודותובשלהחברהפועלתבהםן"הנדלבשווקיאו/והכלכליבמצבשינוייםובשלהחברהבשליטתמצוייםאינםואשרמראשלהערכהניתניםאינםאשר,פעילותהעלהמשפיעים

החברהעלהשפעתםאתלאמודיכולהאינהוהיאעליהםהשפעהאיןלחברהאשררגולטוריםשינוייםבשלגםלהתקייםשלאעשויותלעילהמפורטותהחברההערכות,כןכמו.נכסיםשלובהיצעים

.זוממצגתמשתמעותאוהמוערכותמהתוצאותמהותיתשונותלהיותעשויותפעילותהתוצאותולפיכךיתממשוותוכניותיההערכותיה,ציפיותיהכיודאותכלאיןלחברה.פעילותהועל



בשוק 1996המתמחה מאז , אשר בבעלותה חברת ביצוע, גד החזקות בע״מ הינה חברת ייזום-אב
.ההתחדשות העירונית

מעל

יח״ד

-כ-כ

יח״ד

-כ

₪

יח״ד

-כ

₪

.י החברה"ד הן בביצוע ובתכנון לשיווק ע"יח2,017, בביצוע ובתכנון2,763ד של "מתוך סך יח1.

.י החברה"ד הן בביצוע ולקראת ביצוע לשיווק ע"יח323, בביצוע ולקראת ביצוע390ד של "מתוך סך יח 2.

(. קומבינציה)ללא השפעת שירותי בניה לבעלי דירות בפרויקטים מסוג התחדשות עירונית  3.

.הכנסות הצפויות מוצגות לפי חלקה היחסי של החברה בפרויקטים 4.

.הרווח הגולמי הצפוי מוצג לפי חלקה היחסי של החברה בפרויקטים 5.



2021, ינואר
60-בהיקף של כ, ח לציבור"הנפקת אג

.ח"מיליון ש

2021, מאי
בהיקף  , הנפקת מניות ראשונה לציבור

.ח"מיליון ש31-של כ

2021, יוני
חתימה על הסכם לרכישת מקרקעין  

מיליון  26.6-בתמורה של כ, בגבעת אולגה
.ח"ש

2021, נובמבר
80%חתימה על הסכם לרכישת 

.מפרויקט פינוי בינוי ברחוב הרצל ברמלה

2021, 4רבעון 

בפרויקט  4התקבל טופס , במהלך רבעון זה
.הרצליה, 8יהודה הלוי 

2021, 3רבעון 
התקבל היתר בניה  , במהלך הרבעון זה

.צ"ראשל, 30-42שמואל שרירא בפרויקט 

בפרויקט  4התקבל טופס , במהלך רבעון זה
.כפר סבא, 13/15טשרניחובסקי ' אנילביץ

2021, 2רבעון 
התקבל היתר בניה  , במהלך רבעון זה

.הרצליה, 19שמואל הנגיד בפרויקט

בפרויקט  4התקבל טופס , במהלך רבעון זה
.הרצליה, 8יגאל אלון 

2021, 1רבעון 
התקבלו היתרי בניה , במהלך רבעון זה

:                         בשלושה פרויקטים הבאים
.            רמת השרון, 11סמטת הגינה ( 1)
.                   קריית אונו, 59-73ל "צה( 2)
.פתח תקווה, 12ד הבנים "י( 3)

בפרויקט  4התקבל טופס , רבעון זהבמהלך 
.הוד השרון, 3התחיה 



,  תואר ראשון במשפטים וכלכלה▪
.אוניברסיטת תל אביב

,  תואר שני במנהל עסקים▪
.אוניברסיטת תל אביב

שנה  12-ל של החברה ב"מנכ▪
בעל ניסיון רב בתחום  , האחרונות 

ן בכלל ובהתחדשות עירונית  "הנדל
.בפרט

ח״כ וסגן שר ', אל״מ במיל, משפטן▪
.לשעבר בממשלת ישראל

יזם שבנה אלפי יחידות דיור וביצע את ▪
בינוי הראשונים  -אחד מפרויקטי פינוי

.יח״ד800-בארץ בהיקף של כ
:  עמד בראש חברות גדולות במשק▪

רכבת  )נת״ע , אבנר חברה לביטוח
לאיכות  החברה ,(קלה לגוש דן

.הסביבה ועוד

הקריה , תואר ראשון במשפטים▪
.האקדמית אונו

, תואר שני בלימודי הסביבה▪
.אוניברסיטת תל אביב

שנה בתחום  12בעל ניסיון של מעל ▪
ן בכלל ובהתחדשות עירונית  "הנדל
.בפרט

.המרכז האקדמי רופין, תואר ראשון בכלכלה וחשבונאות▪
.אוניברסיטת העברית, (בהצטיינות)תואר שני במנהל עסקים ▪
ל בתחום  "ל כספים של חברות ציבוריות ובינ"שימש כסמנכ▪

.  ן"הנדל
.מרצה באקדמיה למקצועות המימון והחשבונאות▪

,  (בהצטיינות)תואר ראשון בחשבונאות ומינהל עסקים ▪
.המסלול האקדמי המכללה למינהל

הטכניון המכון טכנולוגי  , ן למגורים"בוגר לימודי יזום נדל▪
.לישראל

,  ”Deloitte Israel“-ח ויועץ במחלקה הכלכלית ב"שימש כרו▪
ומתרגל בחשבונאות פיננסית וניהולית במסלול האקדמי 

.  המכללה למינהל

, תואר ראשון בכלכלה במגמת מימון▪
.האוניברסיטה העברית

האוניברסיטה  , תואר שני  בכלכלה במגמת שיווק▪
.העברית

עוסק בפיתוח עסקי  , שנים האחרונות5-ב▪
.ל"ן למגורים בארץ ובחו"ובשיווק נדל

.שנים בשיווק ומכירות10בעל ניסיון של מעל ▪

מכללת אפקה המכללה  , תואר ראשון בהנדסת מכונות▪
.האקדמית להנדסה בתל אביב

.בוגרת לימודי תעודה באדריכלות פנים▪
בעלת מומחיות בכל היבטי הביצוע בפרויקטי בניה  ▪

.בינוניים וגדולים
בקרה  , תקצוב, תכנון, שנה בניהול15בעלת ניסיון של ▪

.ועמידה בלוחות זמנים של פרוייקטי בניה

הטכניון המכון , הנדסאית אדריכלות ועיצוב פנים▪
.טכנולוגי לישראל

.מכללת בילדינג, ן"בוגרת לימודי יזום נדל▪
.שימשה כמנהלת תכנון ורישוי בחברת עמידר▪
שנה בתחום התכנון  13בעלת ניסיון של מעל ▪

.והרישוי

, תואר ראשון בהנדסת מכונות▪
.  אוניברסיטת בן גוריון

גד הנדסה  -ל אב"מכהן כמנכ▪
.  מ"בע( 1994)אזרחית 

שימש כמנהל פרויקטים בשפיר ▪
.מ"הנדסה ייזום ותעשיות בע

,  דיפלומטיה ואסטרטגיה , תואר ראשון במשפטים וממשל▪
.המרכז הבינתחומי הרצליה

.חברת לשכת עורכי הדין בישראל▪
ד בכירה במחלקת הנדלן  "בעשור האחרון שימשה כעו▪

והתמחתה במתן ייעוץ  ', במשרד גולדפרב זליגמן  ושות
.ן מורכבות"משפטי וליווי של עסקאות נדל



נתניה

מונד-תל

כפ״ס

רעננה

הרצליה

בת ים

חולון

ראשל״צ

אונו. ק
חדרה

הוד השרון

רמלה

ד שנמסרו    "פריסה של יח

10 3שברץ , רעננה

10 33בר אילן , רעננה

15 45-51ההגנה , הרצליה

5 3יגאל אלון , הרצליה 

20 3מולדת , הוד השרון

5 3חובת הלבבות , הרצליה 

20 9-11האורנים , הוד השרון

24 66-68הדקל , מונד-תל

386 העצמאות, ראש העין

25 70הדקל , מונד-תל

24 17' אנילביץ, כפר סבא

11 8יגאל אלון , הרצליה

10 3התחיה , הוד השרון

565 כ"סה

ד בביצוע לתמורה  "פריסה של יח
ולשיווק

44 59-73צהל , קריית אונו

13 8יהודה לוי , הרצליה

28 11סמטת הגינה , רמת השרון

12 5שברץ , רעננה

39 30-42שרירא , צ"ראשל

8 5רוטשילד , ס"כפ

11 19שמואל הנגיד , הרצליה

10 12ד הבנים "י, פתח תקווה

10 8אנשי בראשית , הוד השרון 

175 כ"סה

ד בתכנון לתמורה "פריסה של יח
ולשיווק

15 17חנקין , רעננה

11 16אוסטשינסקי , כפר סבא

20 גבעת אולגה, חדרה

64 24-26הגדוד העיברי , רעננה

105 81בלפור , בת ים

65 28ל "החי, רעננה

66 16-18בני בנימין , הרצליה

36 7-9' אנילביץ, פתח תקווה

81 13-15בן גוריון , כפר סבא

194 מתחם הרשות, הוד השרון

530 (שער העיר)הרצל , רמלה

372 91-95פנחס לבון , נתניה

172 19-21סן מרטין , ירושלים

492 אבא הלל, רמת גן

90 21-23-25קריניצי , רמת גן

450 אלי כהן, מונד-תל

2,763 כ"סה



העירוניתההתחדשותבתחוםהבניההתחלותשיעור▪
.הבניההתחלותמסך17%-כמהווה2020בשנת

התחלות35%-כשלגידולחלהאחרונותשנים5-ב▪
.העירוניתההתחדשותבתחוםבניה

שלמיצויצפוי2033שנתעד,עירוניתהתחדשותללא▪
הצפיפותתחתמגוריםעבורהפתוחיםהשטחים

.נוכחית

הממשלתיהשיחבמוקדנמצאתעירוניתהתחדשות▪
הממשלהאישרהלאחרונה)-חקיקהבריבויהמתבטא

בפרויקטהדירותבעלימביןהנדרשהרובהפחתתאת
מבעלישליששניעליעמודשהרובכך,בינויפינוי

דיירכנגדתביעההגשתלשם80%במקוםהדירות
.(המוסמךהמשפטלביתסרבן

הפתרונותכאחדהעירוניתבהתחדשותרואיםאנו▪
.למגוריםדירותשלוהצפויהקייםלמחסורהעיקריים

2015 2016 2017 2018 2019 2020

:מקורות
;.2.4.שקף התחלות בנייה בהתחדשות עירונית , התאחדות הקבלנים בוני הארץ, ענף הבנייה והתשתיות, 2020סקירת התפתחויות לשנת 

.הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה



בניה באזורי הביקוש 
.ובמרכזי הערים

בניית צבר פרויקטים 
משמעותי לשנים  

.הקרובות

מכירה מוקדמת של  
יח״ד טרום תחילת 

.הבניה

ביצוע עצמי של  
פרויקטים בייזום  

החברה אינה . החברה
מבצעת פרויקטים  

.עבור יזמיים אחרים

שמירה על תמהיל 
מגוון של פרויקטים  

/  בינוני/ בטווח הקצר
ארוך על מנת לייצר  

צבר ותזרים מזומנים  
.שוטף

תהליך מובנה לבחינה  
ובחירת הפרויקטים על 

בסיס הניסיון הקיים 
.בחברה



.ד החדשות שייבנו במסגרת הפרויקט בלבד ולא כוללים את דירות הבעלים בפרויקט"כוללים את יח38/1א "הנתונים ביחס לפרויקט מסוג חיזוק ועיבוי תמ6.

.לעיל3ש "ראו ה 7.

.לעיל3ש "ראו ה 8.

.מהזכויות ולא כוללים את חלקה היחסי של החברה100%הנתונים הכספיים בפרויקט משקפים  9.
.בפרויקט" 4טופס "הסתיימו עבודות הבנייה והתקבל , 2021במהלך חודש דצמבר  10.
.ד מסחר"יח2כולל  11.
בפתח  12ד הבנים "י( 3)-ו; ברמת השרון11סמטת הגינה ( 2); בקריית אונו59-73ל "צה( 1: )הרווח הגולמי שנותר להכיר הינו לפני הפחתת עודפי העלות בפרויקטים. 12

.ח"מיליון ש9.4-אשר מסתכם לסך של כ, תקווה

סוג פרויקטשם הפרויקט
חלק החברה  

סטטוסבפרויקט
תאריך 
התחלה

תאריך 
סיום צפוי

ד  "סך יח
6בפרויקט 

' מס
ד  "יח

לשיווק
ד  "יח

מכורות

שיעור 
מכירות  
בפועל

שיעור 
ביצוע פיזי

שהוכר

סך הכנסות 
7צפויות

סך הוצאות 
8צפויות

רווח גולמי  
שיעור רווח  כולל  

גולמי כולל
צפוי

רווח גולמי  
שהוכר

רווח גולמי שנותר
להכיר

עודפים  
צפויים

(ח"אלפי ש)(ח"אלפי ש)(ח"אלפי ש)(ח"אלפי ש)(ח"אלפי ש)
אלפי )

(ח"ש

22121212100%94%28,69221,3547,33826%6,9294098,031-ינו19-יולבביצוע38/1100%א "תמרעננה, 5שברץ 1

טופס התקבל 38/250%א "תמ9הרצליה, 8יהודה הלוי 2
221399100%99%20,73015,8984,83223%4,734976,358-דצמ19-מאי410

21101010100%96%23,13117,4505,68125%5,4372435,608-דצמ19-נובבביצוע38/1100%א "תמהוד השרון, 8אנשי בראשית 3

2288450%55%15,12812,0003,12921%8072,3222,831-אוק20-אוגבביצוע38/1100%א "תמכפר סבא, 5רוטשילד 4

232816531%12%54,90343,75811,14520%38910,75617,602-דצמ21-אפרבביצוע38/2100%א "תמרמת השרון, 11סמטת הגינה 5

2344441330%13%100,01577,37822,63723%96521,67230,259-דצמ21-יונבביצוע38/1100%א "תמקרית אונו, 59-73צהל 6

231010110%9%19,88216,3593,52318%03,5235,261-מאי21-פברבביצוע38/1100%א "תמפתח תקוה, 12יד הבנים 7

231111545%15%25,71919,3036,41625%3846,0327,652-אוג21-מאיבביצוע38/1100%א "תמהרצליה,  19שמואל הנגיד 8

,  30-42שמואל שרירא 9
24391139410%0%66,99153,11813,87321%013,87321,436-יול21-דצמבביצוע38/1100%א "תמצ"ראשל

1751596353%44%355,191276,61878,57322%19,6461258,927105,038הכל-סך



סוג פרויקטשם הפרויקט
שיעור 
חתימות

חלק החברה  
סטטוסבפרויקט

תאריך 
התחלה צפוי

תאריך 
סיום צפוי

ד  "סך יח
13בפרויקט

ד "יח' מס
14לשיווק

סך הכנסות 
צפויות

סך הוצאות 
רווח גולמי כולל  צפויות

שיעור רווח  
גולמי כולל

רווח גולמי שנותר
להכיר

עודפים  
צפויים

(ח"אלפי ש)(ח"אלפי ש)צפוי(ח"אלפי ש)16(ח"אלפי ש)15(ח"אלפי ש)

לאחר החלטת  38/194%100%א "תמרעננה, 17חנקין 1
Q1/2022Q2/2024151533,01726,4696,54820%6,54810,402וועדה

לאחר החלטת  38/191%100%א "תמכפר סבא, 16אוסטשינסקי 2
Q2/2022Q3/2024111125,94920,2415,70722%5,7078,422וועדה

Q4/2022Q4/2024202068,37652,90315,47323%15,47321,825הגשת תוכניות100%-יזמיחדרה, גבעת אולגה3

Q4/2022Q4/2025644395,94175,06020,88122%20,88131,762הגשת תוכניות38/280%100%א "תמרעננה, 24-26הגדוד העברי 4

5
בת ים , 81בלפור 

ר מסחר  "מ1300-כולל שיווק של כ
ומשרדים

Q4/2022Q4/202610575178,603140,66437,94021%37,94058,268הגשת תוכניות80%100%פינוי בינוי

215164401,886315,33786,54922%1786,549130,680הכל-סך

.לעיל6ש "ראו ה13.

.ד בפרויקטים"החברה טרם החלה בשיווק יח, יצוין כי 14.

.לעיל3ש "ראו ה 15.

.לעיל3ש "ראו ה 16.

.ח"אלפי ש175-אשר מסתכם לסך של כ, בכפר סבא, 16הרווח הגולמי שנותר להכיר הינו לפני הפחתת עודפי העלות בפרויקט אוסטשינסקי  17.



סוג פרויקטשם הפרויקט
שיעור 
חתימות

חלק החברה  
סטטוסבפרויקט

תאריך 
התחלה צפוי

תאריך 
סיום צפוי

ד "יח' מס
18בפרויקט

ד "יח' מס
19לשיווק

סך הכנסות 
צפויות  

סך הוצאות 
רווח גולמי כולל  צפויות

שיעור רווח  
גולמי כולל

רווח גולמי שנותר
להכיר

עודפים  
צפויים

(ח"אלפי ש)(ח"אלפי ש)צפוי(ח"אלפי ש)21(ח"אלפי ש)20(ח"אלפי ש)
Q1/2023Q1/2026654195,39777,62017,77819%17,77829,085הגשת תוכניות38/283%100%א "תמרעננה, 28ל "החי1

Q2/2023Q2/2026663797,86775,38522,48223%22,48231,590הגשת תוכניות38/294%100%א "תמהרצליה  , 16-18בני בנימין 2

בשינוי הסכם  38/222א "תמפתח תקווה , 7-9-אנילביץ3
Q2/2023Q4/2025362436,64429,7266,91819%6,91810,970הליכי תכנון38/2100%א "לתמ

בשינוי הסכם  38/223א "תמכפר סבא  , 13-15בן גוריון 4
Q2/2023Q4/20268154110,07289,29920,77319%20,77333,979הליכי תכנון38/2100%א "לתמ

5
רמתיים פינת הרשות הוד השרון  

Q4/2023Q4/2027194138302,022240,13661,88620%61,88688,546ע"הגשת תב61%100%פינוי בינוי(  מתחם הרשות)

6
רמלה , (שערי העיר)הרצל 

ר "מ2875-כולל שיווק של כ
24מסחר

Q4/2023Q2/2028530414665,721534,688131,03320%131,033203,575דיון להפקדה38/273%80%א "תמ

9727081,307,7231,046,854260,86920%25260,869397,744הכל-סך

.לעיל6ש "ראו ה. 18
.ד בפרויקטים"החברה טרם החלה בשיווק יח, יצוין כי 19.
.לעיל3ש "ראו ה 20.
.לעיל3ש "ראו ה 21.
.38/2א "למסלול הריסה ובנייה מחדש תמ38/1א "ממסלול חיזוק ועיבוי תמ, החברה פועלת לשינוי מתווה בפרויקט 22.
.לעיל22ש "ראו ה 23.
הסכם    , (2021-01-094012: אסמכתא' מס)2021בנובמבר 3כאמור בדיווח המיידי שפרסמה החברה ביום , כמו כן. לעיל9ש "ראו ה 24.

.רכישת המניות מותנה בקיומם  של תנאים מתלים
בפתח  7-9אנילביץ ( ב); בהרצליה16-18בני בנימין ( א: )הרווח הגולמי שנותר להכיר הינו לפני הפחתת עודפי העלות בפרויקטים 25.

.ח"אלפי ש690-אשר מסתכם לסך של כ, בכפר סבא13-15בן גוריון ( ג)-ו; תקווה



שם הפרויקט
סוג פרויקט

שיעור 
חלק החברה  חתימות

סטטוסבפרויקט
תאריך 

התחלה צפוי
תאריך 

סיום צפוי
ד "יח' מס

26בפרויקט
ד "יח' מס

27לשיווק

סך הכנסות 
צפויות

סך הוצאות 
רווח גולמי כולל  צפויות

שיעור רווח  
גולמי כולל

רווח גולמי שנותר
להכיר

עודפים  
צפויים

(ח"אלפי ש)(ח"אלפי ש)צפוי(ח"אלפי ש)29(ח"אלפי ש)28(ח"אלפי ש)
Q3/2024Q3/2028372276613,897462,643151,25425%151,254213,140ע"הגשת תב83%100%פינוי בינוי30נתניה, 91-95פנחס לבון 1

ירושלים , סן מרטין2
Q3/2024Q4/2028172136282,750226,43856,31220%56,31289,720ע"הגשת תב63%100%פינוי בינויר מסחר"מ330-כולל שיווק של כ

3
רמת גן  , אבא הלל

ר מסחר  "מ4000-כולל שיווק של כ
31ומשרדים

Q3/2024Q3/2029492328860,227697,379162,84819%162,848255,329ע"הגשת תב74%50%פינוי בינוי

Q4/2024Q4/20279057104,67782,83321,84421%21,84433,599ע"הגשת תב71%100%פינוי בינוירמת גן21-23-25, קריניצי4

Q4/2024Q2/2029450348589,861463,858126,00321%126,003183,070ע"הגשת תב82%100%פינוי בינויתל מונד, אלי כהן5

1,5761,1452,451,4121,933,151518,26121%518,261774,857הכל-סך

.לעיל6ש "ראו ה. 26
.ד בפרויקטים"החברה טרם החלה בשיווק יח, יצוין כי 27.
.לעיל3ש "ראו ה 28.
.לעיל3ש "ראו ה 29.
38/1א "על פרויקט תמ91-95בינוי וכן חתמה עם דיירי פנחס לבון -פינוי/הריסה ובנייה2/38א "על הסכם תמ13החברה חתמה עם דיירי הבניין ברוטנברג  30.

.הנתונים המוצגים בטבלה מתייחסים לפרויקט פינוי בינוי המתוכנן. הבניינים לכדי פרויקט פינוי בינוי אחד4בכוונת החברה לאחד את . חיזוק ועיבוי
.לעיל9ש "ראו ה 31.



2022 2023 2024 2025 2026

.                                                                                                                             לעיל3ש "ראה ה. 32
.                                                                                                                             לעיל4ש "ראה ה. 33
ועל כן , החברה משקיעה תשומות ומשאבים רבים בפיתוח עסקי ומקדמת פרוייקטים בשלבים שונים שטרם ניתן להציג את מצבם התיכנוני והמשפטי. 34

.פרויקטים אלו קיבלו ביטוי בעמודות הצל



2022 2023 2024 2025 2026

.                                                                                                                             לעיל3ש "ראה ה. 35
.                                                                                                                             לעיל5ש "ראה ה. 36
.לעיל34ש "ראה ה. 37



.לעיל34ש "ראה ה. 38
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|38/2א"תמפרויקט|

יח״ד לשיווקיח״ד קיימות

צפי למסירות(ח"באלפי ש)הכנסות 

עודפים צפויים  
(ח"באלפי ש)

רווח גולמי כולל  
(ח"באלפי ש)

(. קומבינציה)ללא השפעת שירותי בניה לבעלי דירות בפרויקטים מסוג התחדשות עירונית -
.ח"מיליון ש3-לפני הפחתת עודפי עלות בסך של כ-



יח״ד לשיווקיח״ד קיימות

צפי למסירות(ח"באלפי ש)הכנסות 

עודפים צפויים  
(ח"באלפי ש)

רווח גולמי כולל  
(ח"באלפי ש)

|38/1א"תמפרויקט|

(. קומבינציה)ללא השפעת שירותי בניה לבעלי דירות בפרויקטים מסוג התחדשות עירונית -
.ח"מיליון ש5-לפני הפחתת עודפי עלות של כ-



|38/1א"תמפרויקט|

יח״ד ומסחר לשיווקיח״ד ומסחר קיימות

צפי למסירות(ח"באלפי ש)הכנסות 

עודפים צפויים  
(ח"באלפי ש)

רווח גולמי כולל  
(ח"באלפי ש)





|בינוי-פינויפרויקט|

יח״ד לשיווקיח״ד קיימות

צפי להיתר בנייה(ח"באלפי ש)הכנסות 

עודפים צפויים  
(ח"באלפי ש)

רווח גולמי כולל  
(ח"באלפי ש)

(. קומבינציה)ללא השפעת שירותי בניה לבעלי דירות בפרויקטים מסוג התחדשות עירונית -



|38/2א"תמפרויקט|

יח״ד לשיווקיח״ד קיימות

צפי להיתר בנייה(ח"באלפי ש)הכנסות 

עודפים צפויים  
(ח"באלפי ש)

רווח גולמי כולל  
(ח"באלפי ש)

(. קומבינציה)ללא השפעת שירותי בניה לבעלי דירות בפרויקטים מסוג התחדשות עירונית -



יח״ד לשיווקיח״ד קיימות

צפי להיתר בנייה(ח"באלפי ש)הכנסות 

עודפים צפויים  
(ח"באלפי ש)

רווח גולמי כולל  
(ח"באלפי ש)

|בינוי-פינויפרויקט|

(. קומבינציה)ללא השפעת שירותי בניה לבעלי דירות בפרויקטים מסוג התחדשות עירונית -



יח״ד לשיווקיח״ד קיימות

צפי להיתר בנייה(ח"באלפי ש)הכנסות 

עודפים צפויים  
(ח"באלפי ש)

רווח גולמי כולל  
(ח"באלפי ש)

|80%–בפרויקטהחברהחלק|38/2א"תמפרויקט|

(. קומבינציה)ללא השפעת שירותי בניה לבעלי דירות בפרויקטים מסוג התחדשות עירונית -
.מזכויות הפרויקט ולא כוללים את חלקה היחסי של החברה100%משקפים , (שערי העיר)הנתונים הכספיים של פרויקט הרצל -



|50%–בפרויקטהחברהחלק|בינוי-פינויפרויקט|

יח״ד לשיווקיח״ד קיימות

צפי להיתר בנייה(ח"באלפי ש)הכנסות 

עודפים צפויים  
(ח"באלפי ש)

רווח גולמי כולל  
(ח"באלפי ש)

(. קומבינציה)ללא השפעת שירותי בניה לבעלי דירות בפרויקטים מסוג התחדשות עירונית -
.מזכויות הפרויקט ולא כוללים את חלקה היחסי של החברה100%משקפים , הנתונים הכספיים של פרויקט אבא הלל-



מיליון שקל530בינוי ברמלה שצפוי להכניס לה -ממתחם פינוי80%גד רוכשת -אב

נכון למועד זה  • ר שטחי מסחר "מ2,500לצד , יחידות דיור חדשות530-וצפוי לכלול כ, נרכש מהיזם שרלי טטרויה" שערי העיר"פרויקט 
בינוי-מהדיירים בפרויקט כבר חתמו על הסכם הפינוי73%

17:24| 03.11.21|  מאת מיכל קדרון 

מיליון שקל26.6גד רוכשת חמישה דונמים בגבעת אולגה תמורת סכום של -חברת אב
ומוכר השטח  , בשני מגרשים מתוך המגרשים שרוכשת החברה ישנו פולש• משפחתיות -יחידות דיור דו20על הקרקע תוכל להקים החברה 

התחייב לתת לו בקשת פינוי מייד לאחר חתימת הסכם הרכישה
15:59| 28.06.21| מאת ארי יקותיאל 

לציבור יש המון כסף שאין לו מה : ן"אני צופה עליות מחירים מטורפות בנדל"
"לעשות איתו

המתמחה בתחום ההתחדשות  , גד בשליטתו-השלים לאחרונה את הנפקת חברת אב, לשעבר סגן שר מטעם הליכוד, מיכאל רצון
ומשם התפתחה  , בגלל מחסור של חצי מכך14%-המחירים עלו בכ2010-ב: "ומזכיר, אלף דירות20-מעריך שחסרות יותר מ• העירונית 

"המחאה החברתית
23.05.2021| אביב לוי 

מיליון שקל111גד של מיכאל רצון הונפקה לפי שווי של -אב
,  כ לשעבר מיכאל רצון"של הח, גד-אב■מיליון שקל בהנפקה ראשונה לציבור 31-החברה לייזום פרויקטים בהתחדשות עירונית גייסה כ

ח"מיליון שקל בהנפקת אג60גייסה בינואר 
13.05.2021| יוסף חרש 
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