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מצגת זו הוכנה על ידי וויי–בוקס נדל"ן בע"מ ("החברה") והיא אינה מהווה הצעה לרכישה או מכירה
של ניירות ערך של החברה או הזמנה לקבלת הצעות כאמור והיא מיועדת למסירת מידע תמציתי בלבד. 
המידע המוצג אינו מהווה בסיס לקבלת החלטת השקעה, המלצה או חוות דעת ואינו מהווה תחליף 

לשיקול דעת של המשקיע ולקבלת ייעוץ מתאים.
האמור במצגת בכל הקשור לניתוח פעילות החברה הינו תמצית בלבד, ועל מנת לקבל תמונה מלאה 

של פעילות החברה ושל גורמי הסיכון עימם מתמודדת החברה, יש לעיין בתשקיף המדף של החברה, 
בדיווחיה המידיים, התקופתיים והרבעוניים באמצעות אתר ההפצה של המגנ"א ("דיווחי החברה"). 
המצגת כוללת גם נתונים ומידע המוצגים באופן ובעריכה שונה מהנתונים הנכללים בדיווחי החברה 
או הניתנים לחישוב מתוך הנתונים הכלולים בדיווחי החברה. המידע המוצג במצגת זו אינו מהווה 

תחליף לעיון בדיווחי החברה.
המצגת כולל תחזיות, הערכות, אומדנים ונתונים המתייחסים לאירועים עתידיים שהתממשותם אינה 
ודאית ואינה בשליטת החברה. יודגש, כי נכון למועד פרסום מצגת זו שורר משבר בצל מגיפת הקורונה 

אשר לא ניתן להעריך את היקפו והשפעתו על החברה באופן מהימן, והנהלת החברה עוקבת ותמשיך 
לעקוב מקרוב אחר ההתפתחויות העתידיות. הנחותיה והערכותיה של החברה הכלולות במצגת זו, 
לרבות בקשר עם תחזית ביחס לנתונים תפעוליים ופיננסיים, ייזומם והקמתם של פרויקטים (צפי 
לוחות זמנים, קבלת אישורים רגולטוריים, עלויות הקמה והכנסות עתידיות), כל אלה הינם בגדר 

מידע צופה פני עתיד, כהגדרתו בסעיף 32א לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968, ומידע כאמור, 
מבוסס רק על הערכתה הסובייקטיבית של החברה אשר נעשתה בתום לב, על פי ניסיון העבר 
והידע המקצועי שצברה החברה, על בסיס עובדות ונתונים בנוגע למצב הנוכחי של עסקי החברה 
והחברות המוחזקות שלה וכן על עובדות ונתונים מאקרו כלכליים שנאספו על ידי החברה ממקורות 

אחרים, והכל כפי שידועים לחברה במועד הכנת מצגת זו.
הערכות אלה עלולות שלא להתממש, כולן או חלקן, או להתממש באופן שונה מהותית מכפי שנצפה, 
בין היתר, בהינתן התממשות גורמי סיכון המאפיינים את פעילות החברה וכן התפתחויות בסביבה 

הכלכלית והגיאופוליטית (בעולם בכלל ובישראל בפרט).
על כן, תוצאות הפעילות של החברה, עלולות להיות שונות באופן מהותי מהצפי הכלול במצגת זו.

מידע צופה פני עתיד
2



הבהרה להבדל בריווחיות הפרויקטים בין מצגת שוק ההון שפורסמה
בחודש מאי 2021 למצגת הנוכחית:

לאור ההתקדמות התב“עות בפרויקטים הגדולים של החברה, השינויים שחלו
בענף הנדל“ן בשנה האחרונה, עסקאות שנעשו בקרבת מקום לפרויקטים של
החברה ועסקה שהחברה חתמה לאחרונה עם רשת פתאל מלונאות, הנהלת

החברה עדכנה את הנחות העבודה עליהן מבוססים הרווחים הצפויים
בפרויקטים המגורים והשווים בפרויקטים הנכסים המניבים.

כתוצאה מכך, צפי הון העצמי של החברה במצגת זו גבוה משמעותית מצפי
הון עצמי שהחברה העריכה ודיווחה במצגת שפורסמה בחודש מאי 2021.

נבקש להבהיר
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וויי בוקס נדל"ן

יעקב גורסד, בעל השליטה, הזרים
לחברה בשנים האחרונות כ 56 מיליון ש"ח

כחלק מגיוסי ההון שהחברה ביצעה.

הון עצמי 

כ 800 מיליון ש"ח
 

בעוד 5 שנים

בסיום הפרויקטים הקיימים

*נכון ליום המצגת

שווי שוק

כ-300 מיליון ש“ח
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YBOX מתמחה ביזמות נדל"ן ובנכסים מניבים, ומתמקדת במגדלים ובמתחמים המשלבים מגורים, משרדים, 
מלונאות ומסחר, מגמה שצוברת תאוצה בערים הגדולות בעולם. מטרת החברה למקסם את חווית המגורים,

העבודה, הבילוי והפנאי בכל פרויקט.

הפרויקטים והלקוחות נהנים מניסיונם העשיר ורב השנים, בארץ ובעולם- של הבעלים, המנהלים וצוות העובדים.
לקבוצת YBOX- לקוחות נאמנים, שמבינים את הייחודיות האיכות והפוטנציאל הגדול ואת הערך המוסף של

החברה והפרויקטים שמקימה.



הבית הסקוטי
מגורים

חרש והאומן 
מגורים

גת רימון
מגורים

ומשרדים 

חסן עראפה 
מגורים

ומשרדים 

יד לבנים
מגורים

לוחמי גליפולי 
מגורים

טור מלכא ב' 
מגורים

טור מלכא א' 
מגורים

המערכה
מגורים

מפת פרוייקטים עיקריים - מרכז תל אביב
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התחדשות עירוניתמניביםפרויקטים למגורים

295 יח"ד
+ 2,700 מ"ר זכויות

הכנסות צפויות:
852 מיליוני ₪

רווח צפוי:
286 מיליוני ₪

משרדים ומלונאות
כ- 53,000 מ"ר

צפי הכנסות שנתיות
משכירות 

כ-66 מיליון ₪
מתוכן 12.5 מש“ח חתום

שווי נכס מניב כגמור
כ-1.2 מיליארד ₪

135 יח"ד
חלק החברה

הכנסות צפויות
447 מיליוני ₪

רווח צפוי
98 מיליוני ₪

כ 800 מיליון ש"חצפי הון עצמי בסיום הפרויקטים:
 

בניכוי מס, מימון סולו ועודף תקורות
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מידע צופה פני עתיד
רווח נקי צפוי לאורך השנים

(במיליוני ש"ח)

גידול בהון העצמי לאורך השנים
(במיליוני ש"ח)
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פעולות מהותיות ממועד גיוס אג״ח סדרה ב׳
(חודש מאי 2021)

בקרוב...

ראול וולנברג
תחילת ביצוע
בליווי בנקאי

גליפולי
קבלת היתר בניה 

ותחילת שיווק.

פרויקטים: 

אייס
סיום השיווק

ועמידה ביעד הרווח

חסן עראפה
אישור תב"ע

להגדלת זכויות

גת רימון
קבלת היתרים, פינוי,
הריסה ותחילת ביצוע

גת רימון ג‘
רכישת כ 3,000 מ"ר 

זכויות במתחם גת רימון 
כחלק מכוונת החברה 
להגדיל את הפרויקט

הבית הסקוטי
קבלת היתר בניה
ותחילת שיפוצים 

תחילת שיווק
גת רימון

ויד לבנים
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 מרכיב
המגורים

פרויקט משולב למגורים ומלונאות

9

פרויקט הכולל מבני שימור למלונאות
בניהול חברת סלינה

ומבנה מגורים חדש וזכויות לניוד.

הפרויקט
2 יח"ד למגורים (כ 200 מ"ר)
וכ- 2,000 מ“ר זכויות מגורים

לניוד.

חלק החברה במגורים

 כ- 69 מש"ח

הכנסות
כ- 30 מש"ח (שיעור רווח

של כ 77% מהעלות)  

רווח

אין צפי להזרמת הון עצמי

הון עצמי נדרש

כ- 39 מש"ח 

השקעה

הבית הסקוטי
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 מרכיב
המגורים

פרויקט משולב להקמת מגדל מגורים
ומשרדים במתחם.

מגדל משולב משרדים(60%)  ו- מגורים (50%)
בעסקת קומבינציה.

הפרויקט

כ-70 יח“ד
(כ-5,500 מ"ר מכר)

סה"כ יח"ד בפרויקט

2022

תחילת שיווק

כ- 15 מש"ח 

הון עצמי נדרש
אושרה תב"ע להגדלת 

הזכויות

סטטוס נוכחי

כ- 63 מש"ח 

השקעה 

כ- 105 מש"ח

הכנסות
כ- 42 מש"ח (שיעור רווח

של כ- 67% מהעלות)

רווח

 כ-35 (כ-2,750 מ"ר מכר)

סה"כ יח"ד לחברה
2026

סיום ביצוע

חסן עראפה 
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 מרכיב
המגורים

מגדל משולב מגורים, משרדים ומלונאות
בסמוך לשדרות רוטשילד בת“א

הקמת מגדל משולב מגורים, משרדים ומלונאות

הפרויקט

כ-70  (כ- 5,600 מ"ר מכר)

סה"כ יח"ד בפרויקט

2022

תחילת שיווק
כ- 50 מש"ח (רוב

ההון העצמי הושקע כבר)

הון עצמי

סטטוס נוכחי

כ- 234 מש"ח 

השקעה

כ- 364 מש"ח

הכנסות
כ- 130 מש"ח (שיעור רווח

של כ- 55% מהעלות)

רווח

2026

סיום ביצוע

גת רימון 

תחילת ביצוע
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 מרכיב
המגורים

פרויקט למגורים בחדרה

בנייה של 550 יח"ד בשיתוף עם נכסים ובניין.
35% בבעלות החברה

הפרויקט

2022

הון עצמיתחילת שיווק

סטטוס נוכחי

כ- 174 מש"ח

השקעה

כ- 241 מש"ח

הכנסות
כ- 67 מש"ח

שיעור רווח של כ 38% מהעלות

רווח צפוי 

193 (חלק החברה)

סה"כ יח"ד לחברה

הכפר הלבן

בתהליכי קבלת היתר בניה והתקשרות בהסכם פיתוח עם עיריית חדרה

כ- 30 מש"ח
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 מרכיב
המגורים

פרויקט פינוי בינוי
במתחם החרש והאומן

הקמה של 121 יח“ד ומסחר בשכונת פלורנטין

הפרויקט

64 יח“ד

סה"כ יח"ד לחברה

שווק במלואו

שיווק

הכנסות

סטטוס נוכחי

כ- 38 מש"ח

הון עצמי

כ- 48 מש"ח

רווח

אייס

הפרויקט הסתיים, באכלוס

כ- 240 מש"ח



טבלה מרכזת- פרויקטים למגורים

*  יובהר כי הנתונים בשקף זה מעודכנים ליום פרסום המצגת
**   נכון ליום המצגת כל היח"ד שווקו.

***   לפי שווי, ללא מרכיב יזמות

 שיעור רווחיח"דשם פרויקט
גולמי מהעלות

מועד לסיום
ביצוע

רווח צפוי
במיליוני ש"ח

השלמת הון
עצמי נדרש
במיליוני ש"ח

השקעה צפויה
במיליוני ש"ח

מועד לתחילת
שחרור עודפים

2021

2026

2025

2026

2024

עודפים
בפרויקט

40

174

234

17

63

39

52

102

180

13

57

34

438

9

67

130

8

42

30

286

2021

2026

2026

2026

2024

חרש והאומן

הכפר הלבן

גת רימון

גת רימון ג‘***

חסן עראפה

הבית הסקוטי

סה"כ

26%

38%

55%

67%

77%

-,-

 5

-,-

13

-,-

18

64 יח"ד**

 193 יח"ד

70 יח"ד

700
מ"ר זכויות

30 יח"ד

2 יח"ד + 
2,000 מ"ר ניוד
295 יח"ד + 2,700

מ"ר זכויות
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מניבים
משרדים 
ומלונאות

הקמת מגדל משולב מגורים, 
משרדים ומלונאות

הפרויקט

2022

תחילת שיווק

כ- 110 מש"ח

הון עצמי 

תחילת ביצוע

סטטוס נוכחי

כ- 376 מש"ח 

השקעה 

כ- 561 מש"ח (לפי תשואה של 6%). שכירות שנתית: כ- 28 מש"ח (תשואה 7.5%
על העלות) + תמורה של כ-90 מיליון ש“ח ממכירת זכויות לפתאל

תמורה

12,000 מ"ר מלונאות* 
וכ 11,200 מ"ר משרדים

* כולל עסקת פתאל שבה החברה תמכור כמחצית משטחי המלון. ראה דיווח מיום 25 בינואר, 2022. 

סה"כ מ"ר משרדים ומלונאות

2026

סיום ביצוע

גת רימון
מגדל משולב מגורים, משרדים ומלונאות

בסמוך לשדרות רוטשילד בת“א
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פרויקט משולב להקמת מגדל מגורים
ומשרדים במתחם.

הפרויקט

כ-20,000 מ"ר (חלק החברה 
כ-12,000 מ"ר)

סה"כ מ"ר משרדים 

2022

תחילת שיווק
כ- 70 מש"ח 

הון עצמי

סטטוס נוכחי
כ- 238 מש"ח (כולל מרכיב

דב"י)

השקעה

כ- 337 מש"ח (לפי תשואה
של כ6%)

שווי נדלן מניב 
כ- 19 מש"ח (כולל דב"י, תשואה

של כ 8% על העלות)

שכירות שנתית

2026

סיום ביצוע

חסן עראפה  מניבים
משרדים 
ומלונאות

מגדל משולב משרדים(60%)  ו- מגורים (50%)
בעסקת קומבינציה.

אושרה תב"ע להגדלת 
הזכויות
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מניבים
משרדים 
ומלונאות

* בהתאם להסכם שכירות כפי שדווח ביום 12 ביוני 2019, 
  אסמכתא מס 2019-01-058024

הפרויקט
כ- 3,000 מ"ר להשכרה (מלון)

סה"כ מ"ר

כ- 100 מש"ח (לפי תשואה
של 5%)

שווי נדלן מניב

5 מש"ח (תשואה של 11% על העלות) *  

שכירות שנתית

כ- 10 מש"ח

הון עצמי 

כ- 46 מש"ח 

השקעה

הבית הסקוטי

לפני קבלת היתר בניה ותחילת 
שיפוצים על ידי קבוצת אמפא

סטטוס נוכחי

פרויקט משולב למגורים ומלונאות

פרויקט הכולל מבני שימור למלונאות
בניהול חברת סלינה

ומבנה מגורים חדש וזכויות לניוד.
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מניבים
משרדים 
ומלונאות

* הנתונים מתייחסים לחלק החברה 50%. 

מגדל משרדים
בשותפות עם חברת תדהר

הפרויקט

כ- 170 מש"ח

השקעה 

אין צפי להזרמת הון נוספת

השלמת הון עצמי

כ- 14 מש"ח (תשואה 8.3% על העלות)

דמי שכירות שנתיים

כ 233 מש"ח (לפי תשואה 6%)

שווי הנכס כגמור (חלק החברה)

החל

תחילת שיווק

ראול וולנברג

התקבל היתר בניה והחל ביצוע
החלק העילי על ידי חברת תדהר. 

סטטוס נוכחי

הקמת מבנה בן 17 קומות מעל 3 קומות מרתף ובו
כ- 25,000 מ"ר משרדים, כ- 600 מ"ר מסחר, 227 מקומות

חניה לרכבים  (חלק החברה 50%)
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טבלה מרכזת - פרויקטים מניבים

*   יובהר כי הנתונים בשקף זה מעודכנים ליום פרסום המצגת

מ"ר משרדים/שם פרויקט
מלונאות 

(חלק החברה)

מועד צפוי
לסיום ביצוע

צפי הכנסות
שנתיות משכירות

מיליוני ש"ח

השלמת הון
עצמי נדרש 
מיליוני ש"ח

השקעה צפויה 
מיליוני ש"ח

תשואה צפויה 
על העלות

שווי נכס 
מניב כגמור

ראול וולנברג

הבית הסקוטי

גת רימון

גת רימון ג‘

חסן עראפה

סה"כ

2024

2024

2026

2026

אין

10

30

70

14

5

28

19

כ-66 מיליון ש"ח

170

46

376

238

8.3%

11%

7.5%

8%

233

100

561

337

כ-1.2 
מיליארד ש"ח

כ-12,800 מ"ר
משרדים

כ- 3,000 מ"ר
מלונאות

כ-12,000 מ"ר
מלונאות

כ 11,200 מ"ר
משרדים

כ-2,100 מ"ר
זכויות

כ-12,000 מ"ר
משרדים

כ-53,100 מ"ר
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התחדשות
עירונית

פרויקט במסגרת תמ"א 38/2
בנייה של 43 יח"ד (27 יח"ד לחברה)

הפרויקט

נמכרו 7 יח“ד

שיווק

7 מש"ח

הון עצמי 

התקבל היתר בניה, בשלב פינוי בעלי הקרקע

סטטוס נוכחי

60 מש"ח

השקעה

86 מש"ח

הכנסות
26 מש"ח (שיעור רווח של

43% מהעלות)

רווח צפוי

אפריל 2022

תחילת ביצוע

שנת 2024

סיום ביצוע

פרוייקט גליפולי 
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טבלת ריכוז - התחדשות עירונית תמ"א 38

רווח צפוי

26 מש"ח

9 מש"ח

15 מש"ח

25 מש"ח

23 מש"ח

98

הכנסות צפויות

86 מש"ח

65 מש"ח

100 מש"ח

100 מש"ח

97 מש"ח

448

השקעה צפויה

60 מש"ח

56 מש"ח

85 מש"ח

75 מש"ח

74 מש"ח

350

סה"כ יח"ד
לחברה

27 יח"ד

22 יח"ד

30 יח"ד

28 יח"ד

28 יח"ד

135

סה"כ יחידות
בפרויקט

43 יח"ד

38 יח"ד

54 יח"ד

46 יח"ד

46 יח"ד

227

מיקום

גליפולי, שכונת יד אליהו 
בתל אביב

טור מלכא א', שכונת יד
אליהו בתל אביב

טור מלכא ב', שכונת יד
אליהו בתל אביב

יד לבנים, שכונת יד אליהו 
בתל אביב

המערכה, שכונת יד אליהו 
בתל אביב

סה״כ
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* כולל מזומנים בליווי. 
** לא כולל כ 15 מ' ש"ח גידול בהון כתוצאה ממימוש אופציות סדרה ב' בחודש אוקטובר 2021.

תמצית נתוני מאזן באלפי ש"ח

מזומנים ונכסים פיננסים
זמינים למכירה זמן קצר *

מלאי מקרקעין 

נדל"ן להשקעה

סך מאזן 

הון עצמי

 30.9.2021

60,268

326,762

164,728

683,196

**228,475

31.12.2020

26,072

347,370

163,742

636,767

219,604
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בעל שליטה (49%)*
עם ניסיון וגב פיננסי חזק

*החזקה ישירה, ללא החזקות עקיפות דרך חברות בשליטתו 

חברה בעלת 

איתנות פיננסית חזקה
עם יחס הון למאזן של כ- 33%

לחברה פרויקטים איכותיים
באזורי ביקוש

קהל לקוחות חוזרים
לפרויקטים חדשים

ניסיון ושיתוף פעולה איתן
עם המערכת הבנקאית וחברות מובילות בענף

הנהלה עם ניסיון וידע רב 
בתחום הנדל"ן ייזום וביצוע
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03-6285300   |  מגדל לוינשטיין, מנחם בגין 23, תל אביב

לאתר הבית:

תודה רבה
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